
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΟΝ ΤῊΞΒ 

ΠΟΙ͂ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΝ: 
ΟἈΙΤΊΟΛΙ, ΘΟΟΙΒΙΝΑΙ,, ΑΝῸ ΒΟΜΙΜΕΤΊΟΑΙ, 

ΨΙΤΗ ΞΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΈΒΕΝΟΕ; ΤῸ ΜΙΝΙΒΤΈΒΕ ΑΝῸ ΒΤΌΘΕΝΤΗ. 

ΦΟΗΝ ῬΕΤΈΕΒ ΤΑΝΘΕ, 0.0. 
ΑΒΒΙΒΤΕΌ ΒΥ Δ ἘΌΜΒΣΕΒ ΟΥ ἘΜΙΝΕΝῚ ΒΌΒΟΡΚΑΝ ὈΠΥΏΟΙΒ, 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΕΗ͂Ρ ΣΈΟΜ ΤΗΒ ΟΠΈΕΜΑΝ, ἘΒΥΙΘΕΡ, ἘΝΤΑΒΟΕΡ, ΑΝ ΕΡΙΤΕΡ 

ῬΗΠῚΙΡ ΒΟΗΔΕΕ, Ὁ.Ὁ,, 
ΙΝ ΟΟἸΚΕΟΤΙΟΥΝ ἩΠῊ ΔΜΈΒΙΟΛΔΗ ΒΟΠΟΙΔΒΣ ΟΡ Υ̓ΔΒΙΟΒ ἘΥΑΝΟΞΙΖΟΑΙ, ὈΕΝΟΜΙΝΑΤΊΟΝΒ. 

ΟΠ. ΠΠ. ΟΒ' ΤῊΒ ΝΕ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΧΙΧΝΟ ΤῊΝ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ" 5ΟΗΧ. 

ΝΕῪ ὙΟΕΒΚ: 

ΟΗΔΈΓΕΙΒ ΒΟΒΙΒΝΕᾺ ἃ ΟΟ., θὅ6 ΒΒΟΑΘΨΨΑΥ. 

1871]. 



ΤΗΝΕ 

ΘσΟΒΡΕΗΣῚ, 

σΟΉΝ. 

ΒΥ 

ΦΟΗΝ ῬΕΤΕΒΝ ΤΑΝΟΕ, 0.0, 

ῬΒΟΡΈΞΘΟΝ ΟΥ̓ ΤΗΣΟΙΟΘΥ ΑἹ ΤῈΕ ὈΝΙΥΒΒΑΙΤΥ ΟΥ̓ ΒΟΧΝ. 

 Υ̓ΒΑΣΒΙΓΑΤΕΙ͂Ρ ΤΈΕΟΝΜ ΤΗΞ ΟΘΟΣΕΧΑΝΊ, 

ΒΕΤΡΊΙΒΘΕΡ, ΕΝΑΒΟΕΡ, ΑΝ ΕΡΣΤΑΡ 

ΒΥ 

ῬΗΙΠΙΡ ΒΟΗΛΑΕῈΕ, .}., 
ῬΉΟΣΕΣΒΟΒ ΟΥ ἘΒΕΟΙΟΟΥ͂ ΣῈ ἘΠΕ ὕὉξίῖοὸν ΤΗΞΟΚΟΘΙΟΑΣ, ΒΙΔΟΙΝΔΒΥ, ἘΗ ΤΟΤΕ 

ΝΕ ὙΟΗΚ: 

ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΕ ἅ ΟΟ,, θὅ4 ΒΕΟΑΡΎΖΑΥ. 
1871, 



ἘπτΕΒπΡ, δοοοσάϊηρ ἰὸ κοἱ οὗ Οσπατοῦδ, ἴῃ (86 γϑᾶσ 187], ΌΥ 

ΟΗΠΑΒΙΙῊΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ ἃ ΟὉ,, 

Τὰ ἴ80 ΟΠοο οὗ ἰδο Τἰθχασίδη οὗ Οὐη κγοδδ δὶ δἰ σίοη, 

ΖΑΒ. Β. ΒΟΡΘΞΕΒ Οὐ., 
ἘΞΒΟΤΒΟΤΥΡΈΒΕΑ, 

δ3 ἃ δέ Ν. Βίχις ς΄ ῬΕΠωΔαΙ δ 6. 
δξμε Θθνϑνο δ. φαυσνερφιφανδιβελρᾷ. ον βιὰ δηντδφρϑιϑιδινβισιοεσιδεακὴ; βκο κοναρἀμϑείνσυλιὴ θρβυυφν αι ΒΒΗ͂Ό, 



ΞΡΕΟΙΑΤ, ΝΕΒΟΘΌΟΘΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ 
ΑΜΒΒΙΟΑΝ ΒΟΙΓΙΟΝ. 

ΤῊΞ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΟΒ' 50ΗΝ. 

ΤΗῊΞ ἴΟῸΓΣ σΑ ΠΟ 108] αΒΡΘ]5 ΔΘ σορσγοβϑη δίϊουβ οὗ ὁπ δπα 86 βαῖῃθ 5061], ἴῃ 1.5 
[οὈ ΣΟ] αἀαροοὺ δηὰ σοϊδϊίοα ὑο ὑμθ υτάδη σϑοθ, 8 ἃ ΙΏΔῪ ὯΘ 68]]6, τί Γγϑρεθτιβ, “΄ ἰῃ9 

ἴουγίο] Οαο8ρ6] ᾽᾽ (τετράμορφον φὐαγγέλιον. Ἰδίκοῃ ὑοχούμοσ, ὉΠ Ὺ μῖνθ 8 8 σοταρ]οϑῦθ 
ρἱούασθ οὗ ὑδμθ ϑδαυίῃ!Υ 118 δῃὰ ομασδοῖοσ οὗ οὐῦ 1ωοσὰ δπὰ ϑδυϊουσ, ἴῃ βοτὰ ἴ6 ψ 10] 
ἔΆ]μοπα οὗ ἴδ αοὐμοδα δπμὰ οὗ β'η]οβα Μδηβοοά ἀν 6}} ἴῃ ρογίθοῦ μδυῆοογ. Εἶδοὶ 18 
ἱπυα 8 0]6 πὰ ἡπα ρθη βϑῦΐὶο ; Θδοὶ 18 ἀπίαυθ ἰὴ 15 Κὶπά ; ϑδοῖὶὶ μδ5 108 Ῥϑοῦ]δγ Ομδγδοῦου 
Βη 4 τηΐϊββίοη οοσγθϑρομάϊηρ ἴο {86 ἰα]θηῦ, Θἀαοαύίου, δια νοοδίλοῃ οὗἁ {16 δυῦμοσ, δπὰ ὑπὸ 
ὙΘΕΒ οὗ ΗἷΒ σϑδάοσβ. 

ΜΑΤΤΗΕΤ, πτιπρ πῃ Ῥαϊϑαίϊπο, δηα ἔῸσ οζοιῦδ, αὐ ὰ οὐβοσνίπρ, ἰπ δοοοσάδῃοθ τα Ηΐδ 
ἔἴοσταοσ οοσυρδίίου ἀπά ὑγαϊηΐμισ, ἃ ΤΌ 108] δπα ἰορῖοδὶ, ταῦμοσ μασι ΘὨσομοϊορίοβὶ, οσάθσ, 
ξῖνοβ τ5 ἴῃ6 αὐοδρθὶ οὗἨ 86 ποὺ ΤὨΘΟΟΓΔΟΥ ἔουπμαθα ὈΥ ΟἸ τ δὺ---ἶἰθθ Ταυρίνοσ, Μίθβδιδῃ, 
διὰ Κιηρ οὗ ἐμὸ ἴγιθ [βγϑθ], σγιο 1816 411 ὑθ ργορ ιθοῖθβ οὗἠἨ {86 οἱὰ ᾿ἱαρϑηδβαίίοη, 

Η]8 15 ὑπὸ Γππάδιηθηξαὶ αἰοβροὶ, τ ιοἢ βίαια τοϊαιθα ἴο ἐμ δου Τοδίδχηθιῦ 85 ὑῃ Ῥϑῃ- 
ἰαύσαοι ἀο068 ἴο μο Ο]Ϊά. ΜΆΑΒΚ, (86 σοτηρδηΐοι οὗ Ῥοΐον, τι λλησ δὖὺ ΒοτΩΘ, ἀπ ἴῸΣ ΤΑ ΥΚῸὸ 

ἸΚοπιαπϑ, ραλιίβ ΟἸτἰ δῦ, ἰπ ἔγθβῆι, σγδρῖο, απὰ σαρὶὰ βἰκούομθα, 88 ὑπ6 ταῖϊσὺν βίοι οὗ Οοά, 
[8Ἀ6 βίασγίϊσηρ Ὑ ὁπάον-  οὐκοσ, ὑπο υἹοϊοσίουβ Οὐπαυθγου, δηα ἔοστηβ ὑΐ6 οοπηθούϊηρ 11 
Ὀεύτοοι Ια μον δηᾶὰ [λ|Κο, οὐ θούνθοι ὑπο 7 ον β}- Ογσύάδη δ ὑπο αδη116- ΟΒτῖα- 
διηι Εἰνδηρο δύ. {{ύ0ἁΚῈ, δὰ οἀποαίοα Ηδ]]θηλπῦ, α ὨυτηδπΘ ῬὨΥΒΙοῖδη, ἃ ΡΌΡ1] δηὰ ἔσϊθπα 

οὗ Ῥαυ], ρχοραγθά, 885. ὑι6 Εὐνδηρο πὲ οὗὁἨἩ {μὸ αϑη λ]68, ΟΠ]ΘΗ͂Υ ἕο Οαὐγϑεΐ τοδάθσ, δπά ἴῃ 
ΟὨτΟπΟΪορῖοαὶ οτάθγ, 80 Οαἴοδρθὶ οὗ υπίνοτεαὶ δυταδηϊγ, τ θσο ΟἾἸσιαὺ ΔΡΡΘΑΓΒ 85 {890 
δβγτωρα ζίησ ΕὙΙΘηα οὗ Βίπηθσα, ἔμ 9 ΒΘ] ρ ῬΗγπίοἶδη οὗ 411} ἀΐβοδδθβ, ἔμ ἑθπιάθν Βμορμοσά 

οὗ ὑμ6 νδιάθγίπρ βιθορ, ὑμ9 Αὔὐΐδον απὰ Ῥχοοϊαΐτηοσ οὗ ἃ ἔγθο βαϊνδαύλοι ἴοσς ὐὑθῃίι]οα διὰ 
δια Δ 15 88 Ὑ7611 85 ὅοσγθ. ΕὙοτα ΦΌΗΝ, ἴδο ὑγυϑῦοα Ὀοβοια-γιϑηα οὗἉ [89 ϑανίουτ, [89 
Βοη)διΐη διῃοηρ ὑδ0 ὕνγοὶγο, ἀπ {89 βυσυλνίηρ ρα τ γοῖ οὗὨ {86 ἀροβίο]ο ασο, ἢ οοι]ά 
Ἰοοῖκ Ἀδοκ ἴο {πο τιδυίγσγάοσα οὗ Ψδτηθβ, Ῥεῦθσ, δῃᾷὰ Ῥϑὰ], δῃὰ ὑμ6 ἀοϑαύσαυσίζοι οὗἉ  ΘΥΌΒΑΙθπι, 
δ Ἰοοκ ἔογναγα ἴο ἔδο οοσίδϊῃ ὑσὶ υταρ οὗἨ ΟἸἾγΙ δ ϊδοΣο οὐδοῦ (1 ὑοὐοτπρ 140]. οὗ Ῥὰ» 
δδμίδτα, γγὸ τηυδὺ παύυχα Υ ὀχρθοῦ ἐδ τἱροϑὺ, 88 1ὖ τὰ (86 δα δὺ, σΘοταροβί οῃ οὗ ἐπ ρΌΒρο] 
Ὠἰκίοτγ, ἔος [86 οἀϊβοιθίοι οὗ {6 Ολνίδέίαη, Οὐιιγοῖ, ἐπὶ αἰ αρ68. 

ΤῈ ἀοεροὶ οὗ Φομπ 18 ὑπὸ ἀοβροὶ οὗ αοβροϑὶβ, 85 ὑμο Εἰ ρὲβι]9 ὑο ἐμ9 Βοϊωδπα 15. ἐδ 
Ἐ᾽δ01]9 οὗ Ερὶβὶ]θβ. Τὺ 18 ὑπ τηοδβὺ ΣΟΙ ΔΊ ΚΑΌΪΘ 8.5 γ)76}] 85 ὑδὸ τοοεὺ ἱπιρογίδηῦ 1 ΘΥΆΣΥ͂ 
Ῥτγοἀυοίζοι ΘΥΟΣ ΘοΟΙμροΙΘα ὈΥ Τδη. [1 15 ἃ ΤΩΔΥΥΟ] ΘΥΘα ἴῃ ὑμθ τρᾶσυθ]οῦβ ΒΟΟΚ οὗ 

θοοῖκα, 411] ὑπὸ ᾿ἰἰοσαΐατο οὗ {86 σου] οουἹὰ ποὺ σϑρίδοθ 10. Τὶ 15 ὑπὸ τηοδῦ δρίττύθδὶ 
δια 1466] οὗ ἀοροῖα. Τὺ ᾿πίγοάυοοι ὑδ ληΐο ὑμ6 ΗΟ]Υ οὗ Ηο]ΐοβ 1π {86 ΠδίουΥ οὗ οὖσ 
Ἰωοτὰ; 1ὸ Ὀσίμρβ τ8, 85 1Ὁ σοσο, ᾿ΐο ΗΠ5 ἐτασηοάϊαῦθ ρσθβθιοθ, Β0Ὸ ἐμαὺ τὸ ὈΘΒΟ]α ἔδοθ ἕο 



γὶ ΒΡΈΟΙΑΙ, ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

ἴδοο ἔθ ἔσθ ΒΒ ἰκίπδι, “ (6 φσἴοσγ οὗ ἔμο ΟἿ] Βοροίίοι οὗ 0 Βδΐδοσ, 1} οὗὁἨ ρστδοθ 
διὰ συ ,᾽ Τὶ ργοβοηίβ, ἴῃ ζδιγοδὺ ΒΑΣΤΔΟΣΥ, ὑπο ἰρμιοϑὺ Κηυονίοάχο, δὰ 6 ἀοοροοὶ 
Ἰονθ, οὗ Ομυῖϊδί. Τὸ ρίνοβ τ8 {86 οἰθασοδὶ υἱὸν οὗ ΗΙ8β ἱποδυπδίθ νην δὰ Ηἰἱβ 
Ῥογξοοῦ Ἡυτοδηϊίγ. Τὺ βοίβ Ηΐτὰ ἔοσίι δα ὑμὸ Εἴσσιδὶ ͵ογὰ, ἜᾺΟ νὰ 086 βουσοθ οὗ 
116 ἔγοτα πο Ὀορίμηΐηρ, δὰ λθ9 οὐβδῃ οὗ 4}1 ὑπὸ σϑνοϊδίλοσιβ οὗ ἀοα ἴο σβϑϑπ:; 88 {δ 
Ἑουπίαίη οὗἉ ̓ ἐνίηρ ψαΐον ἰμδὺ αυσποῖθα [89 ἐμλγὺ οὗ δ 500]; δ ὑμὸ Τὐρδὺ οὗ ἰδ σου] ὰ 
ἐδμιαὺ 1] πτοϊπαῦθα ὑμ6 ἀδυίκτιθβα οὗ δῖ ἀμ ΘΥΤῸΣ ; ἂς ἰδ Ἐδδυχτοοοι δά ἐδ [το ἐμαὶ ἀ6- 

Βίγογβ {δι ὕοστοσ οὗ ἀθδίθβ, [Τὺ γοβϑοίδ ὑπὸ ᾿υδίγϑ οὗ {89 Ττδιββρσυταίδου. οἡ ἐδ Μουμί, 
γοῦ Βυθράυσα Ὀγ {μ0 ΒΟΙΥ βαάποβα οὗ Οσϑίμβοιαδηθ. Τὺ δρουπὰβ ἰῃ ζοδίλνθ ον διὰ ρὶδά- 
ὯΘ88. ΟΥ̓́ΘΡ 6 διηδσίηρ ἰονὸ οὗ αοά, Ὀαὺῦ τοῖχο υλΐὰ ρυιοῦ οὐοσ 80 ᾿ἱωρταϊ ὑυθ διὰ 
οὈξυδομοδα οὗ Ὁῃ 6] ϑυΐηρ τθη. [ὺ Ὀγθαΐῃ68 {δ0 αἷν οὗ ρϑϑοοϑ, διὰ γοὺ βοιυμὰβ δὺ ἔὐπὴθ8 
Εκὸ ἃ ρϑαὶ οὗ ὑδυμάοσ ἔγοτα ἴμὸ οἴμοσ νου]ὰ ; 1ῦ βοασβ ὈΟ]αΪγ δηὰ τρδ]θα σα! 11κὸ ἐδ9 

οαρίο ἑοναγάβ {86 ππογϑαίθα δοῦσοθ οὗ ᾿ἰρμὺ, δὰ γοὺ Ββουϑὺβ 85. Κ,ΘΏΝΥ 88 ἃ ἀουθ ΟΥ̓ῸΥ 

{86 ϑασίῃ; 1Ὁ 15 βυθ]πηθ 85 ἃ βουδρὰ δῃὰ εἰγορ]θ 85 ἃ οὨἹ]ὰ: εἰσ δηα Βούθῃθ 88 [9 
μοδύθῃ, ἀθορ δῃᾶ ταί βοσηϑὉ]θ δ ὑπὸ βοα. Τὺ 18 {86 ῥ]αϊποδὶ 1 βρϑθοῖὶ δια δ ῥὈχὸ- 
ἔουπάοαῦ ἴῃ τοθαΐτσ. ΤῸ 1ῦ τροτὸ ἔδιδσι ἐο ΔΕΥ͂ ρογύδου οὗ ἰδ βοσιρίύυσο δρρὶϊοα {89 
ἔτ αν σοτηρασίβου οὗ ἃ σῖνου ἄθθρ δπουρῆα ἴον {86 Θἰορμδηὺ ἴο δυίωι, τὶῦ ΒΔ Πονα ἔοσ 
ἴθ ἸῺ ἴο τδάθ.Ό 1Τὺ ἱβ {μ0 αοδροὶ οὗ ]Ἰονο, ᾿1ξ8, δῃὰ ᾿ἰαλί, ὑ80 αὐπρ6ὶ οὗ [89 Βοατξ 
ἴΚϑὴ ἥσοια {86 ν ΣῪ ποατὺ οὗ ΟἸισὶβῦ, ὁ σΒ1ΟᾺ {86 Ὀοϊονθα ἀϊβοῖρ]9 Ἰθωσθα αὖ 80 1,δϑὺ 
ΒΌΡΡοΣ. 1ὺ ἱδ ἴδ 6 ἴγρο οὗ ὑπ ρυτοδὺ ἔοστηβ οὗ τηγβίοσίσιη. 1ὑ ᾿ιδ8 δὴ ἰσγθαὶβί1}]9 ολδυτι 
ἴου βροσυϊαάνο δῃα οοπίθιηρ]δίϊνο ταλπάβ, απὰ ζυγυβῆο58 ᾿ποχμαυβί Ὁ]9 ἔοοά ἴοσ σωϑάϊλίβ- 
οι δῃὰ ἀθνοίδου. Τὺ ἴα 6 αοπρο] οὗ ρϑδοθ δοιὰ Ὁ τιβώδῃ ὑπΐοσι, δμα ἃ ῬΥΓΟΡΘΟΥ οὗ ὑδπαὺ 

Ὀ]οβαθα ζαΐττο μθῃ 811 ο ἀϊοοοτάβ οὗ 6 ΟΝ υτοῖ τοὶ ὐδηὺ οἱ οασί 5}6}} Ὀ6 βοϊνϑὰ ἴῃ 
{1109 ΒΑΥΤΩΟΩΥ οὗ 89 ΟΒυτοὶ ὑσλυμρηδηΐ ἴῃ μοϑυθε, 

ΤΕΒΤΕΙΜΟΝΙΕΒ ΟΝ 5ΟΗΧ, 

Νο σόομάοσ ἰπαὺ ἐμ18 αοβροὶ 85 Ἵ δ] θηροα (86 δαί μυβιδδίϊο ονθ δ δατηϊγαύζοῃ 
οὗ χτοδὺῦ δῃὰ ροοὰ τηϑῃ ἱῃ 8}} αροβ δῃὰ σου πίσίθβ; δηᾶ, οα π6 οὐδοῦ μαπά, ρτονοκοά {9 

υὐτλοδὺ 5111} δηὰ ἱμσοηυΐλ οὗὨἨ 86 τηοάθχτι δββαὶϊδηΐθ οἵ ΟἸΥἹβυ ΔΗ, 0 σΊσδυ]γ ἔδοὶ 
ἐμδὺ 1 15 [86 δΒἰχοπροβῦ ἔογίγϑαβ οὗ ὑπὸ ν᾽ η6 ομδσδοίον οὗ οὺν 1οτά. 

Τὺ 8 ἈΔᾺΡ ΒΟ1Ὴ6 οὗἉ ἐπ τηοδὺ βίσίκίτς ὑοδυτηοηϊοι οὗ ἀὐνίηθβ, ΡΒ] οβόρβοσα, απ ροϑίδ, 
ὙἜΣΟΣ ἰοῃα δὖ {π6 βΒαιλθ ὑΐπηθ ἴο ἀθβοσῖ δ τλογθ ἔὉΠ]Υ 1ΐα ομαγδούθγιδίλο Ῥϑου αν 1οβ. " 

ΟΒΙΘΕΝ, ἴδ ἔδύμον οὗ Ὀ10]164] οχοζθβὶβ, 64115 {86 ἔουτί αὍΒΡ6] 89 τυδῖη αοεροὶ, 
διὰ βαγ8 ὑμδὺ (δοβθ ΟὨ]Υ οϑὴ ΘΟ ΡΥ οπα ἐῦ 80 Ἰοδὰ οἱ ἔπ Ὀοβοῖὰ οὗ ϑβυβ, διὰ ἐμθτθ 
ἀμ ὲδθ 86 βρὶγὴῦ οὗ Φομπ, ᾿υδῦ 85 ἢθ ἐτρι θα {δ0 πρὶ τὴν οὗ Οιγῖδὺ ἢ 

ΟἸἩΒΥΒΟΒΤΟΝ, ἰδθ δ ]οϑὺ ὀχρουμᾶοσς δὰ ργθαύοοῦ ρυ]ρὶὸ οταίοσ οὗ ἴδ ατγϑοῖς ΟΒΌγοΝ, 
δχίοὶβ, στὰ 411 (Π6 ἀγάον οὗ δίβ οἰοαιθῃοθ, ἐδιθ οδϊοδέϊδὶ ὅομθβ οὗ ἐμῖβ αοβροὶ : δ 18, ἢθ 
ΒΑΥ͂Β, ἃ νοΐοο οὗἩ ὑπυμάον στονοσρογαύζηρ ὑβγουρα (86 “016 ϑασί ; πού είδπαϊηρ ἐΐδ 
8]]-ὀοπαθσίηρ ρόουγοσ, 1Ὁ ἀ065 ποὺ αὐΐοῦ ἃ πδυβὴ βουμᾶ, Ὀυὺ 18 τηοτθ ἰόν - ον ΟΣ ρ ἀπά 
οἰϑναίζηρ ἴπ 108 Ἰῃηθυθποθ ἔμδῃ 411 080 Βαστοομπῖθα οὗ τουδῖο, Βθβὶάθβ, 1ῦ διγβθῃβ {89 
ΔΎΟ. ΒΡ ΓΙῺΡ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΕΒ, ἐμαὺ 1ὑ 15. ῥγοχιδηὺ Ὑαῦ ὑπο τηοϑὺ ῥγϑοίουβ αἱ 8 οὗ ργβδόθ, 
ὙΒ1ΟΣ οἰονδῦθ ἔμοϑὸ 10 ΔΡρτορσὶδίθ ἔβϑιη ὕο ὑμποτηβοῖνθθ δθονο ἴδ θαυ! ῥυγχενι δ οὗ 
0.18 116, ἀπὰ οοπδέταϊο ἔμοτα οἰ ἄχθη οὗ ἤθανθῃ δπᾶ μοῖτ οὗ {16 Ὀ]οββοάηϑδα οὗ δῃρ6]8. 

ΨΈΒΟΜΕ, [86 τηοβὺ Ἰθαγπϑὰ οὗ ἴδ 1 ὕλη ΤἈ0ΠΘΓΒ, ΒΑΥΒ : ““ Φοθῃ ΘΧΟΘΪΒ πῃ (86 ἀορίλα 
οὗ ἀϊνῖπο τηγεύοτὶοβ. 8 

ΚΙ ἀεὶ Μό ο νὴ τάμα ὁπ ρῳ μρίοκ δοκ νιοὶ να πὐσρ ες υϑλώμεξτα. όανρὰν παρ ἀθάξώσον ον τ Ἰζτουῦδε ἰχδμοϊοείουλ, 

Οσαρατὸ μὲς τις Ἡραναν Ὅα ΤΩΣ, Ἰὰ ὅδ Εξὴ νοίαπιο οἱ ἐδο΄ Βανοᾶ, οᾶ. σί ἐλ ψοεκε αἱ σμηγνοαῖοαι, »ῃ. 3 αῃφ, 
Οαἰαὶ. οδρ. 9. 



ΒΡΈΟΙΑΙ, ΙΝΤΒΟὈΟΟσΤΊΟΝ. ν]Σ 

Αὐσυδτινε, (86 ρστορίοβὺ οὗ 411 86 ἔδίμουβ, αὐοσ βρϑδκιηνσ οὗ ὑμθ ἀ"Πἴδγθμοοβ οὗ Φόμα 

δια ἐπὸ Ξϑγιορ λεϊθ, δα ἃ ὑμ 9 ἱποοιαρασα Ὁ]θ Β  Ὀ]πυλὸν οὗ ἰὰ9 Ῥτοϊορυθ, χῖνϑβ εἷμα ἐδθ ργθ- 
ἔδογθηοθ δια βαυ8: ““ Φοδῃ ἀϊὰ Ὀυὺ ροῦν ζοσίμ 89 ναῖοσ οὗ 116 1 κ6 ᾿ἱτηβοὶ δὰ 
ἀγαπὶς ἱπ.Ό ἘῸΣ ᾿θ ἀο68 ποὺ το]αὺθ ὑδὸ ἔβοὺ σι μουῦ ροοά τεϑάβοι, ὑἐμβαὺ δὲ {86 [δϑὺ ϑ0γ- 
ρον ἰδθ Ὀοϊονθά ἀϊδβεὶρὶθ δα 6 μϑβα οὶ ἐμο 1,ογὰβ θοβοῶ. Εἴοσὰ ἐμ18 θοβοιὰ ᾿ἷ8 Βοὰ] 
ἀτγαδὶς ἴμὰ βοοσοῦ, ΤΏθη ᾽θ σουθαὶϑα ἐπ} βϑαγοῦ οζωσωνπίοη ἰὸ ὑπ ψοσ]ά, ἰμαὺ 4]} 

ΠΑΕΪΟῺΒ ταϊσηῦ ὈΘοοϊὰθ μαγίδκοσβ οὗ ἐμ Ὀ]Ἰθββίηρβ οὐ ἐδ Ιπολγηδίζοη, Ῥαββίοῃ, δηὰ 
Βοκυγτοοίζοι. "ἢ 

ΤΣ ΤΉΕΕ ΒρθδΚβ οὗ {μ9 ἀσοεροὶ οὗ ϑομῃ δ8 Ὀοίπρ “' ἐμθ υπίαυο, ἑθπάδσ, χομυΐηθ, 1οδά- 
ἱῃρ 6ο80}96], ἐμαὺ 5ῃοι]α Ὀ6 ρῥγοΐοσσοα ὈΥ ἔδυ ὑο ἐδ οὐμοσβιὶ Φοθη σϑοοσὰβ πιδίπ]ν ὑπ 6 
ἀἰδοοῦγβοα οὗ Ομ γιδὺ ἴῃ μῖ5 οσσηι τογάβ, ἔγοτη στ βῖο ἢ τσθ Ἰθάγῃ ὑγαί απὰ 116 88 ἑδυραὺ Ὁγ 
ἰπβοὶῦ, ΤΈΟ χοεὺ αὑγ6}} αὖ Ἰδηρσίῃ ἌΡοῖι μὶβ σσουϊκβ.᾽ 

ΟΑΣΥΤΝ ΔρριορυίδύθιΥ ἀθεισυδῦθβ 10 89 ἰλιο ΚΟΥ͂ ἐμπαὺ Ἠὀρϑὴβ ἐδ ὙΑΥ [0 ἃ τἱσιῦ ὑπάογ- 
βιδπϊηρ οὗ 1} 6 οἶμον ἴὔγθο. ΤὨῖ (ἀοβροὶ σϑυθα]β (86 δοὰ] οὗἨ ΟἸ χλεῦ ; ἐμ οὐδογβ βϑεὶς 
τοῦδνον ὑο ἀουουῖρο Ηἱκ Ροάγ.Ϊ 

1ΈΒΒΙΚῸ ῬΣΟΠΟΌΠΟΘΒ 1ὑ, τ οιὺ αυδὶβοδίίουι,, ὕο 6 18:9 τηοδὺ ἱπιροχίαην ροχίζου οὗ 
ἐθοὸ Νὸν Τοδίβδιπθεηί, 

ἘΞΕΝΈΣΤΙ 081}}5 1ὖ “ ΤῊο μοατὺ οὗ Ογδί." 

ἩΣΈΡΕΒ δμὑΒτιβί δε! 0Ά}}γ ἀχοϊδίπηβ : “ Ὗ τἰξύθῃ ὈῪ (86 μδῃά οὗ δῃ δῃρϑὶ 1" 
ΒΟΉΠΕΙΞΗΜΑΘΗΕΒ, ἴῃ δῖ8. “Ἡεϊληαολέα δεογ," ὀΧρσγθεθθβ Η18. οὐ ργθίδγεποθ ἴον 

Φοδη να αὐδροὶ ἴῃ ἐμθ ἰδηρνάαρα οὗ Εσπαζα, (δ9 ὑλλντὰ πρϑθακοσ αὖ 86 ἔοβίλναὶ : ““ ΤῺ 

ταγαίϊο διβοὴρ ὑμ6 ἔοι Εν δηροὶδίθ οοχωμιπϊοαύθα Ὀαὺ ᾿1{6}6 Σιδοττηδίϊοι δθουῦ μᾶτ- 
Ἐέουϊασ ονθηὶβ, δια ἄοθα ποῦ θύϑῃ σϑὶδὺθ ἔλθ δοῦτιαὶ Ὀὐγίὰ οὗ ΟἸὨγὶβί, ὑυὺ οἴθσμαὶ, οὨ1]4- 
ΗΚ ΟἸγϊβίτηδβ [ογβ ροσυδὰθ δὶβ βου]. 

Οὐσητιοιίαίοτβ οὗ γϑοθεὺ ἀδΐθ, δι 0}} 885 ΤΌΕΟΚΕ, ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ, ΤῊΟΙΟΚ, ΜΈΤΧΕΒ, ΑἹ», 

ΟΕΡ, ΟΟΡΕΥ, δῃα ΓΑΝΟΘΕ, ΒΠ ΔΥῸ ὑδθ 56 Π10 ὈΥΘἔθυΘΠΟο. 

“ Το π000]6 δἰ βαρ] ]οἱτγ,᾽) 5ὰγ8 ΤΉ ῦΟΚ, ““ δπὰ {86 ἀἶτη τηγείοσυ οὗἩ {μ6 παιτϑίζου, 80 

ἑοῦ οὗ ατίοῦ δηθὰ Ἰοωρίηρ, νι {δ Ἰρὺ οὗ ον βῃϑαάϊηρ 1.8 ἰχϑοιαυϊουβ Ὀθαῖ ον ἐπ6 
σ«010---ἰλθ8ο τραχὺ ἰο ὑμ0 ἀοκρ6]ὶ οὗ Φοδῃ ἃ ῬΘοΌ]ΑΣ ΟΥ̓ΡΊ Δ] δηα ομδγτ, ἴο ψἈΔΟὴ 
ΏΟ 6] οδιὰ 06 ἴουπα." ἨΗδθ α͵ἷδὸ δρρ]168 ἴο 1ΐ, ἴῃ δὴ οἱοναίθα βθῃβθ, ἐπ ἰἸδησιιαρθ 
οὗ ΗΑΜΑΚΧΝ ἰῃ σοίογθῃοθ ἴο Ομ σθΙῦΒ : “ ΤῊΥ ΒΔΓΡ ΒΘΠ65 ἔοσίλ ᾿ἰσῦ ϑέμοσθαὶ βουμὰβ ἐῃδὺ 
βοαὶ χϑηΐγ ἴῃ ὑμθ δἷγ, δῃὰ 81} ον ιϑαγίβ σσὶνῃ ὑθη ον Βα 6885, ουὐύϑῃ αὐΐον 118 βίσϊ ησβ 
ανο οϑαβϑοά ἴο υἱϑγαίθ." 

Μευσα, ἰμ96 δο]θεὺ χγασωσοδύϊοαὶ δχοροὺθ οὗ ἰῃ}9 ἄρθ, ψῈΟ 18 σαύβμον αὐ δᾶ 76} 086, 

δι δρραγθηΐύ,ψ ἱπαϊβονυθηὺ ὑο ἀορτηαῦϊο γϑβα 8, Ὀὰὺ ψ8ο, ὉΥ ἃ 116-1οὰρ βίυὰγ οὗ 186 

γοτσὰ οὗ αοά, σγδαυδ}ῦ τοβθ ἔγοτα σαύλομδ δύο ἰο δὴ δὶ πχοβῦ οχσὐϊβοάοχ βίδῃάροϊηΐ, δμὰ 

Φ Βρο ἰῆο 38 Τγ,οζα 6 οὗ Αὐρτιπέίηο οἢ 908 ε Θοπροῖ, 1 ὑπο ἐδ τὰ ἴοτι. οὗ [56 Βοποᾶ, δά είου, 701, δ48 δηὰ δ44. Α6 
-ὸ διὰ Βεῖο ἴἰδο ποδὶ Ραϊσἰβῆο ἀρργοοίϊδεοῃ οὗ δΒ ὉΠ ΤΟΝΒ τ ἐθε ΘΑ} αἶγα 86 οχἰχίπαὶ ρϑδδαρὸ ἰπ 71}: "71π συαίμον Ἐυαπρεϊζά, 

Ἐναπροῖ ϑφαποξει αροφϑίοϊμδ, πΟῊ ἐπιηλογο δοοσπάπηι ἐμπέοϊ σεπέίονη ερίγαϊοπι 

πόνοι ὕβνμ 
4" Ὁ οἰπείρα παζία γοολίο Παμ; γα ἀῤρισᾳ χρή! μοραβ διγβέ ραν ραθ: ΜΕΤΤΘΡΝΣ φογομείαλοη πἰπὰ λόλοῦ ες Ἀ6»έη,"-- 

1. Ῥτχαΐδοο ἴο ἰδο Ν. Τ᾿. ἴῃ 186 φανῆ οσ οὐϊοηθ, ἘΏ6 μρδδοαρὸ 88 δἰζουνωγὰβ (δ[ 06 1589) οἱ κτρμη ῬΓΟΌΘΌΙΥ ΤΟΓΩ 
Ἐκπξὲ το μτεβοτοῦοο ξίνϑη δο σομῃ δῦονο οἴ αῦ ὈΟΟΙ4 οὗ ἐδ ΒΙ 16 τος Ὀ6 μγἱπυπηοχαιοοά. 

415 ἴδο ἱπίσοάποιίοι ἴο δί5 Οοπηηδηίσνν ΟΝ Φολπ. " μοπι οπιπέδμδ ἀρὰ λολαμθ, σονερ τρέίε" ᾿γοροδίέγ δι, 

ΟἈνρίμιεπι οοἰδνααγα, ΩΝ οον»πδ. δέ ἴα Ἰοσι 6εῖ, ἐπ τηδαέμηι ῬΡΑοΤπέ, .ῳ᾽οαππέξδ 670 απέπιαπι. Οιαπιοδ᾽  Ὲ, 

ἀίουγε δοῖοο, Ἀος Σοαηροίκιπι οἰοθέπι 6886, σμα αἴόέο ἐπε ἰροπ πηι ἀρογίας. ἢ" 



21 Π ΒΡΈΟΙΑΙ, ΓΝ ΒΟ ΥΟΤΊΟΝ. 

ΤΑΆΥΪΚΒ ἐδ}15 βύθδαγ ᾿σόρτθδβ ἴῃ ὑπ Βυοοθββῖνο θα  ὑ 005 οὗὨ [18 να] 8 0]6 ΘΟΙΩΤΩΘΗ ΔΥΥ͂, 6Π- 
ἄογβοβ Γι ποτ 8 ΘΌ]ΟΩΥ, ἀπά ὀχργϑαβοα ὑμθ οουνούοι [μα “ ἴῃ τοπάθγῆι] ΘοΒρθὶ οὗ 
Φόμη, στ 108 ἔα] 688 οὗ στδοθ, ὑγαΐμ, ρθϑοθ, ᾿ἰρμὺ, διὰ 11{8,᾽ 15. ἀοβύληοα ἴο οοπέσὶ θα ὖθ 
ἰο ἃ οἴοβοσ υπίοῃ οὗ ΟἸτυβϑύϊδμβ. 

Ὅτ. ΤΑΝΟΕ 6818 ἔδο ἔουσῦι αοΒρ6ὶ “ὑπο ἀϊδτηοπα διροηρς (86 ὐοπρο]β σοι 15 τηοκὲ 
{Ὰ}}γ ροπείσαϊθα Ὀγ {89 ᾿ἰρσμὺ οὗ 116, ἀῃὰ ψΒΙΟΙ τοβοοία ὑπὸ ρίοτυ οὗ ὑπὸ ἀοὐμοδά ἴῃ 
ἤθϑη διὰ Ὀ]οοά, ὁνθπ ᾿ῃ ἐμ6 σγόνχῃ οὗ ὑμοστβ. 

Ὠγ. Ιβάᾶσ ϑβϑὰ ΟὈ8514, οὗ Ατηβίογάδ, ἴῃ ἃ αἰβογϊταϊηδίδηρ ΔΗ Δ] γα15 οὐὗἨ 86 ρϑου]δσὶ- 

(168 οὗ 86 ἔουν ΟἴοΒρθ 18, δαγβ οὗ ὑμ6 ἔουσίῃ : “5 Α8 Φοδῃ νγᾶβ ὑῃθ6 βρϑοΐδὶ οὐ͵ϑθοὺ οὗ μὲ 
Μαείου Β οἰοῖοθ, 80 18 ἷβ αοβροὶ ἃ βοϊϑοὺ δῃὰ ϑχαυϊεϊΐο ργοἀυοίλοη. . . . [1 ἰδ 8 
νοΐοθ ἔγοτα ἤθᾶνθῃ : 1ὖ 15 {86 ἰδηρσυαρθ οὗ ἃ βου. 10 18 8 ἀοβρθὶ ἔγοτα ἴδ μοὶρῃὺ, δά 

ΚΟ 186 ἔγοτα ἐ}|6 ἀορίῃ. . . . ὁ πα ἴῃ 10 βοσηοί ἰηρ το ὑπδὰ ἰδ6 ἀγί]θββ δηὰ 
ΟἸΔ]ΑΙΣΚΘ αἰταρ! ολέγ οὗ 50. Μαύον Β ὨΔΥΤΑΌΘ ; Τηογ9 [Πδὴ {π9 ΤΑΡΊ ΣΟ δμα ὕθυδθηθαβ 
οὗ 50. ΜαικἮ γϑοογὰ ; Ιῇοσθ ἔμδῃ ὑμὸ σαΐτὰ δηὰ βονίηρ ἢ βίου 8] βίγ]9 οὗ κκὸ. 1 
ἐμδὺ γέ ]αββῆθβθ, ἀπὰ ὑπαῦὺ ὑδυβθηθβθ, ἀπὰ ὑμαὺ ΟΑΙΤΏΏΘΒΒ, {Π6ΓῸ 18 ὮΘΥΘ ταϊηρ]οα 8 Εἷσθοῦ 

δηὰ τοοσγο οἰθναύθα ἰοπθ--- ἴομθ ἀογῖνθα ἔγοτσα 86 τηοπυτηθηΐδβ οὗ ὑπ6 τοχηοὐθϑὺ βαογοὰ 
δοὐϊαυϊέγ, 88 Ἧ6]}1 δβ ἔγοιη ἐμθ ἰάθη ἀδρὶδβ οὗ ἐμὸ τηοδὲ ργοξουπά ἐμθοϊο οί ; 8 ἐοῃθ 
ΤΟΙ αἱ πρ 18 Βοτηδύτηοβ οὗ 80 Μοκδῖο δοοουμὺ οὗ ογϑδαίζου, βοζηθύϊσωθβ οὗ ὑΐθ ψ186 ΒΑΥ- 
ἰηρ8 οὗ βοϊοσωοῃ, βοιιθῦπλοβ δἰκίῃ οὐθὰ ἕο ὑπ ἰαΐθσ ὑμθο]ορΎ οὗ ον 188}- ΑἸοχαπασὶηθ 
ΡἈΙοδορογβ. ὦ 

θοδὰ ΑΨΕΟΒΡ ἔδυ ΞροΔ ΚΒ οὗ Φόδῃ : “ ΤΏ στοδὺ Αροβίϊθ οὗ [Π6 (ἀὐδϑῃ 1198, τυ δῦ 
Βρηύηρβ σψιύμουῦ δηα ἔϑασε τι ἶη, ὈΣ] ἰὴ ΗΒ δυρυτασπίδίλνο ΕΡ1β.168 ὑπ ουὐγγογκα 
οὗ ἐμαῦ ἰδιηρῖο, οὗ ποῖ Ὦ18 501}} σγοδύοσ οο θαρτιθ δα δυο οοϑ8θοῦ γγὰ8 ΟΠΌβθα ΠΟ ΒΘΙ ΘΒΒ]Υ 

ἴο σοτρ]θύθ, 1π Ὦ15 ρϑδοθίι] ο]α αρϑ, ἐμ 6 'πποῦ δμα ΠΟ] Γ᾽ ρἴδοθθ. ΑἈπαὰ {}}18, δἵϑον 4]], 
ΓΑΠρΊπρ ὑπάσον 1 411 ΒΘΟΟΒΔΑΥΥ͂ δἰτηβ, γγθ ᾿ηυδὺ 684}} [δ6 στοαὺ οὐ])θοὺ οὗ {μ6 Εἰ να: ρο δῦ : 
ἴο δάνδποθ, ρυτ ν ἵγομπι θυσοσ, δηά βίγοησίμθῃ ὑἐμαῦ τηδύατον ΟἸ γβδη 110 οὗ ἀποιοίοαρσα, 
ὙΠ Οἢ 15 ὑ86 ἔσθ ἀσυθὶορηηθηῦ οὗἨ {Π6 ὑσδοβίηρ οὗ ὑμ6 ρὶτῖῦ ἴῃ τῆθῃ,, ἀμ Β1ΟΩ {86 
Ἰαϊίοσ ραγὶ οὗ ἐμὸ δροβίο]!ο ρουϊοά τιϊηθββθα ἴῃ 18 ὅ.}} νἱΐα! γ. Απαὰ {}}18, ὈῪ βού ης 
ουύῃ ὑθ Ῥϑγβοι οὗ ὑπὸ Τωογὰ “6888 1π 4}} 15 ἔ] θ88 οὗ ζτδοθ δῃὰ ἰγυῃ, πὶ 4}1 ἐδ τηϑηὶ- 
ἔεβια τίου ἴῃ (μ6 Ηθβῃ ὈΥ βἰψπβ δηὰ ὈΥ ἀϊβοουγβοβ, δὰ ἐΐβ σου  βοβδίζουι ὈΥ ορροπίἄοῃ ἀπά 
ἀθο6] οὗ, ὑτουρ βυβογίηρβ απ ἀθδίμ.᾽ 

Οδποῦ ΒΒΗΟΟΚΕ ΕὉΒ8 ὙΕΒΤΟΟΤῚ τοργοδοηΐβ ὑπὸ ϑυπορίλοαὶ ΟοΒρ0618 85 (9 ΟἴοΒρ9) 
οὗ ἐμο [πΐδπῦ Ομ ΌτοΙ, ὑμαὺ οὗ δ . Φομπ δα ὑπ Οοδμροὶ οὗ 1ΐ8 τηδύυγι ; 86 ΤΌΥΤΩΘΣΙ 88 

σοπἰδιπῖηρ ὑμ9 ψί46 οχροσγίθηοο οὗ {89 τηδπΥ, ἐδ Ἰαὐδον 85 δια γδοίπα 86 ἀθθρ τηγαύθσί 88 
ὑχοδβαγθα ἊΡ ὈΥ͂ {ῃ6 οὔθ. “Νὸ νυ προ," πὸ δοπϑἶπαθβ, “Κ ΘΟ η68 στϑδῦθσ βἰσ οἱ τ 
ψ ἢ τόσο ῥσοΐουπα ἀθρύ!8. Αὐ Ηγβὺ 81} βθθῖηβ οἶθαν 1π ὑΠ6 ΟὨΣ] ΚΘ Ἰδησυδρθ τ ΒΙΘΒ 
18. 80 οὔζδῃ ὑμ6 οἰνοθθῃ σϑῇῖοῖθ οὗἉ {Π 6 ἔγθαβγεβ οὗ Εδδβύθσῃη τηϑαϊίδίϊος ; δὰ μθη δρδὶη 
{116 αὐπιοδβὺ βυ υ]ούν οὗ Ὑ Θβύθσῃι ὑμποιιρηῦ 18 ἔουπμα ἴο 119 ὑπᾶοσς δργυρὺ δῃὰ Δρρδγθηῦγ 

ἐγαστηθηίατυ αὐίοταμοοβ. 'ὺ. Φοιη ψτοίθ 89 Οοδροὶ οὗ 86 σπου]Ἱὰ, γϑβοϊ νἱπρ τϑᾶδοιι 
ἱπίο ἱπδυϊοπ, δηὰ ἈΣῸ} ἑηΐο δἰρσμύ.ἢ]} 

ΒΊΒμορ ΥΟΒΡΒΉΎΟΞΒΤΗ Δρρ] 168 ἐο ὑπὸ αοβροὶ οὗ Φοῃ, 88 οοτιραγϑὰ στὰ ἐμ ϑ'γῃορ- 

Ταλποτϑη ΟΒΌγοΙ (0 πΊΉοἢ 6 ὈΘΙοΠρ5), Ὀοττ τὶ ἃ του! οαῖο οὗ δῦ ἀπὰ βτόνσῃ ὩΡ ἴῃ βογοῦ ΟΟὨ ΣΟΥ ΘΤΕΥ, δ δα ὈΦΘ ὉΒΔῸΪΘ 
ἃ“ χοῦ ἴο τίμο ἢ {πο εἶοαῦ μοίρῃ δα ἀποὺ μαγοοιϊίοη οὗἨ [Πὲ5 Θοκρεῖ," Βαϊ ἴΠ|6 δΟΣΩΘ ΣΩΔῪ Ὁ βαἱὰ οὗ οἷδες ΟμΌσοῦθα. Τμο 
ΜΌΠΙΥ ΒΗΣ ἴδνο, Ροσῆαρα, ΟΣΟ το ἴλο αρὶτίῦ οὗ ΦοΒη ἴωδη δὴν οἵδεσ ἀοποσηϊηδιίοῃ, . 

2 Το Ῥομν' Μϊέηοδφεα ; δείηρ α Ἡαγγηιοὴν ᾧῳ τ1λ6 Θολρεὶδ ὁπ α πειὸ ὕγίποιρίδ.α Ττασιδϊοῖθα Ὁ Ὁδνυϊὰ Ὁπθᾶδθ Βοοία, 

Θεοὶ Τέεφε., οἷἵο., Το], 1. διὰ Βα. 1868. ν. 6]. 
1 μγοάμοίίον (0 ἐλα δέιιαν « (λᾳ Θοαροῖε, Ὀρ. 3δ4, 3δὅ, 808 (Ατὰ. Εἦ,, Βοοίου, 1858). 



ΒΡΈΟΙΑΙ, ἹΝΤΈΟΟΤΊΟΝ. ἿΪχ 

δια ἐμ σοσβ οὗ {μ6 τρδυτίαρθ ἔδαεὺ αὖ Οδπᾶ: “Ἴδουὺ Βιδδὺ Κορὺ ἔδο ροοὰ τῖμθ Ὁπ] 
ΠΟῪ (δὴ ἰδ. 10)." 

ἩἨΈΝΕΥ ῬΑΒΒΥ ΓΙΌΘΟΚΝ : “5:0, Φομιπβ 6ὍΕΚΡ6] 18 πο ταοσῦ οομδρίσυουβ τυι θη δὐὐθθ- 
ἐδίάζοι ἰο 186 αοὐμοαά οὗὐ Ηΐτη ὙοδΘ οἱαΐτηβ ἸΡΟΩ τυϑηκίπὰ σὰ ΒΑΡΟΪΥ Ὀ6 δυγνογοὰ 
πϊιδουῦ μϑεβίου, τ βοίμον 1 θ6 ὑμ6 μαββίου οὗ δαοσίῃρ ἰονθ, οὐ ἐδ ρδββίοῃ οὗ νοβοσηϑηῦ 
αῃ ἃ ἀοιοτγτηϊπϑα ϑητασίγ. {ᾧ 

Νοῦ ΟὨΪΥ ἐμοοϊορίδηβ, ὑαῦ ρῥτγοΐουπα ΡΒ: ΟΘΟΡΠΘΥΒ 8180 ἤδνο Ὀθθα ραγίλου υ]ν ἴδθοὶ- 
παὐϑα Ὁ {80 [Γηπὐγοάἀυοϊίοι (οἷ, ἱ, 1--18), τ ΠΣΟΝ ΤΩΔΥ Ὀ6 τοβαγαάθα δἃ8. 8 οι ρθημάϊυτῃ οὗ 
[}λ6 πἰσμοδβὲ ΡΕΣ]ΟΒΟΡἶ64] πνιβάοῃ. ἙΕἼΊΟΘΗΤΕ, ἀσσῖηρ ἔδπο Ἰατῦου ἀπ ΤΣ ΟΤῸ τ  σίουβ ρογοα 
οὗ Ηῖ8 11{6, δηὰ ΚΗ κΊΣαΝα, ἴπ μἷ8 Ῥλίοοορδν 9} -ουοϊαίίον, τορατὰ ΦοΒπ α8 ἐμ ἱγρί- 
Δ] σοργοϑϑηίδίνο οὗ ὑμὸ ρογέϑοῦ 1468] ομστοι οὗ {86 ξυΐατο. Απὰ ἐμὲ5 ἰάθε, αἰγοδὰν 
βυρροσύθα ΕΥ̓͂ ἃ ταθάεον 8} τη Κ, ΦΟΑΟΗΙΜ ΡῈ ΕἼΘΟΕΙΒ, 45 ἕδίζοῃ σοοῦ 1 86 ὑμϑο]ορίςαὶ 
ΘΟΠΒΟΪΟΥΒΙΘΘΒ οὗ {π: 6 ἰπούθθη ει οϑα τΥ ἦ 

ΕἸΠΔΙΥ, ροϑὲθ ὕοο μβανὸ Ἰανίβῃϑα ἐμὶν ργαΐθθθ ὁπ ἐμ1β τωγείοσίουβ δῃὰ πψοπάοσδαὶ 
Ῥτοἀυσθοι οὗ [6 Αροβίο]!ο βρθ. 

ΑΡΑΜ οὗ τ. ὙΙΟΤΌΒ, ὁη6 οὗ {86 φτοδύοεῦ ροοίβ οὗ ἐδὸ 1 δέϊῃ ΟἸπυγοῦ, πῆὸ ἀἱοά 

δρουὺ 1192, ἀδβοσῖδοα Φόδη ἴῃ ὁπ6 οὗ ὑπο δ'ποεὺ δῃᾷὰ τηοδὺ στουβῖοδὶ βέβηζαα ονὸσ τυλεῦθαι 
ἴῃ Τα ΟΣ ΔῺΥ ΟΥΠΘΥ ἸΔηρσιιαρθ -"--- 

“ Ψοϊδί ανΐβ εἴη τηοὶδ 
ΘΟ 200 γϑΐδϑβ πὸ Ῥεορδοὶδ 

Ἑνολανίς οἸπ: 

Τασὰ ἐπηρ]οη δ, απαπὶ ἱπιρϊοὺα, ἢ 
Νυπασδη) υἱὰ" ὑοῦ βοοσεῖβ 

Ῥαυσυδ Βοῦῖο μεθα. ἢ 

Τὰ δηοίμοσ ροόϑῖὰ, οὐ ἐμ ἴουν Εἰνδηροϊβίβ, αὖος ῥταίδίηρ Μαύίμον, Μακ, δπὰ 
Ι͂μκο, Αἄδτα οὗ 81. Ίοῦου Ρ͵δοθβ Φόδη δῦονθ ἔδθση Α]] :-- 

“ βοᾷ Φοδῆηοα δῖα ὈΐπΔ 

Οεασιϊδίδ δαπππἶἔπα, 

Ῥόσταῦ ζετίαν ἴῃ ἀϊνίπθ 
Ῥυτίοτί Ἰατοίπο." 

ΤῊΘ ρμίουσ δηὰ οὨἑ] 11 Οθγταδᾶσι ροοὺ Ομάύνισβ, οὗ ὙΥ̓ δι ἀβυθοι, σῆο τοιιδί θὰ 
ΓΑἸΌΒ Ὁ] ἴῃ δὴ δρθ οὗ δἰπιοαὺ Ὀπίνοσβαὶ δἰκορύζολετα δῃα δροβίβδυ, μῖνϑβθ βϑυθδρβ ἐμ6 θοβὺ 
ἀοδοτιρίζοπ οὗ {δ αοεροῖ: οὗ Φοδῃ ἱπ {8980 σψοσάβ, ον δΓῸ σοποοϊγθα πὰ {δθ ὙΘΙΥ͂ 
Βρὶ δ οὗ 16 Εἰ γδη ϑὶ ἰδὺ :--- 

“ἌΑΡονθ 4}} ἀο1 [ἀκ ἰο γοδὰ ὑπ ὅὐβρϑὶ οὗ θοῦπ. Τθοσθ 18 βοχροίμίηρ ὑγγ σσοῖ- 
ἀογα] ἰπ 1: ὑππιρηῦ δορὰ πὶρμῦ; δπὰ δἰμψαγὺ βαβηο5 ὑπὸ νυἱνιὰ ᾿ἰσϊησ. Α βοῇ 
ουθηΐην ΒΥ, ἀπὰ ὈΘὨΗΐϊπα ὑμ0 ΒΚΥ, 1ἴπ ὈΟΟΣ]Ὺ ἔοστῃ, ὑΐθ ἰαγρο {1} τοόοο ' βϑοιαθίμση 50 

“ΤΑ ΟΡ ΤΟΙ. ΘΕ ΥΥΟΑΤΟ Ῥ' τοῦ ΘῊΡ Εσ. 1888, Μοεὶ οὗ νῖιδὲ Ὦτ. ψοτάσνογις, ἴῃ ἴπ6 Θοθασαὶ ᾿πἰσοἀυοδοη, δαγα οὗ 
ΟΌΣ ΟΘοαρ 8 ἐδ ΤΟΡΓΟΠΠΚΘΟΝ Ὁ ῬΑΙΤ Εἰς δποῖίοα τ ΏΣΟΣ οδηθοῖ ἀρ ν: πβ μὰ οτίοοίασ. 

ἐὰτ- τ μθάπε βλυϑ ααρὶ καρ δτὰ ΟΥ̓ ουν Σογά “ἐδ ΟἌγίδ, ϑὰ ο., Ἰ οὐ, απὰ Οχί,, 1868, ». 306. 
ΟσμΡ. ἴδ οἱοαίπρ' βοοοη οὗ ἑδίογν 97 λα Αροείοίίο ΟἈμρΟΆ, Ὁ. 614. 
ἜΡΙΝ μΩΣ ταῖκρα τὸ ἴπς Ἠρνεϊδιζοα, μπσ γα ἐὸ ὑπὸ ἴα αοερεοὶ. 
Ρτοῖι ἴλ6 γροϑὴ δὲ οανηδ οαπρεὶ μραν πολ ίσιιῃ ἐρουμς δ Ῥεγδιη, εῖ Ὅοο παΐξωνη ἢ δοὸ θη 615 Τῆι δ. Ἀνηιο- 

Ἀρ φέραν; ἕστα, 11... Ρ. 1θ6, κπΔ Μορσ» ζαί. Ἡνηυνδι θα λέμέφίομέενγα, 111, 118. Ι δρρουὰ δὰ Ἐπρ δα διὰ ἃ. Θοσζοδα νασαίοχι 
ΣΩΣο - 

᾿ς Ετὰ οὐ Θοᾶ 1 νῆξῃ Ὀσαπά!εαο δίκπς 4 δελἐ κε ΣέολἘ ἄδη Αὐΐον Μίοσεη, 
Βοαζίπρ ἰδὲ Ὀεγοπάᾶ ὕπο μοί . λον αἷὸ δοη δέ πία ρεδίίορεη, 

ΟΥἨ ἐδ6 ὑυδγὰ οἵ ρτορδοὶ οἱὰ : Ῥιοδον ποοὶλ Ῥγορλδία τρον. 
Τταὶῃ δ) 1οὰ, δηὰ ὑσϊδ (0 Ὁσ,--- “Μίιοηιαδδ δαλ 80 ἐξ Κν' 
Ἄν οΣ ΡΌΓΤΕΥ [ἢ οσέκέ πὰ χη ερ ον 8. ΕΡ  μ69 

δ ῬΌΣΕΣ ἰοΏρτιο πηΐζοϊὰ 1 "--(ὐΣ. ΤΑΒΉΒΌΝΝ. ὐῤλθαρ 8Σὸ γείμ ον" Αἰδηιϑον δὸ χίαν." 
4 ΤῊ μοσῖῃ οοιποιδηοοθ «ῳὈΟΝΩΟΡα, Ρέοδε δῖε, απιὰ ἰ6 κίνοι ἰη 701] Ὅκαῖαι, Τασδα μια ἈΥ ἀΝοῖς 11. 84, ἐτλῃϊαυρα 

ΥΥ 7. πόσου" ΤῺ " ἀουῦῖο ψίπς οὗ ἰοτο," Ἰροδῦα, οὗὨ ὀσθζθα, ον ἰο Οὐὰ δηὰ ἰογθ 
ἴο τοδσι. 

“4. 2 οῖπ, Ἰονθ᾽ 5 ἀϑῃ}9 “4. Βπὸ οὐ ὑνοζοϊὰ οαρῖα νἱηΐοι, 
ἙἘατθῆ ΟἹ δασὶο υϊστηθα ἀοαρίπίησ, σσουσδξ ὈΥ ᾿ονοὸ ἴῃ ΒΟῸΣ ὅσαι 
Τὸ Ὠἷ6 σοἂ ἀπὰ τὰ ρτίαἰη ἐδρια" Φοῦῃ, ἃ ἴοττῃ ἀἰν πον 
Βοδσβ ΑΤΩΥ ἴῃ ῬΌτΕΣ Ἡρν." (ὑοδη Μ. Νίοαϑῖϑ.) ΠΟ τι, ποτὰ κατ ἴα ραῖνς ΠρξβενΣ. (Σαρα. σ᾽ ῬΟΒΤΕΝ.) 

Μίοδα, τοὶ. 111.. Ρῃ. 113 βᾳᾳ.. χἶνϑα ἃ βθσαθοσ οὗ οἵδοσ τποάΐεοναὶ νἱ Ἀσταχιθ οἱ Ζομα Ὑτμ οι, μόνεενας, ἃ οὗ ̓ υϑδασίος υδοείξ, 



Χ ΞΡΕΟΙΑΙ, ΝΥ ΒΟΡΌΟΤΙΟΝ, 

Βα, 50 Β0] 1πι|6, 50 70} οὗ ργϑβαρὸ ὑδμαὺῦ οὔθ οδῃ ΠΟΎΣ ΨΘΑΣΥ οὗ 1.0. ΕὝΘΙῪ ὕπ9 1 τοδὰ 

Φόδη, 1 ΒΘΘΙΩΒ 88 17 1 οου]ά 5600 Βἴτη Ὀθίοσθ τὴϑ γϑοϊϊὶηρ οχ. {86 ὑοβοῖὰ οὗ μἷκ ΝΜοδίοσ δὲ 
ἰδ9 Τὺ ΒΌρρΡον.---δβ 11 δὶ8 δΏρ6] σΟΓῸ δβίδϑαϊηρ ὈΥ̓͂ ΤΩ 5149 τ ἢ 8 Ἰδρ Σὰ ἷ8 Βαμα, 
ἀπά, ἜΘ 1 οοαθ ὕὅο Ῥαγίλου αν ρδβδδρθβ, σοῦ ]Ἱὰ οἾδβρ 1Τὴ6 1π 186 ΒΙΊΩΒ 8Πα ὙΒΡΟΥ δ΄ 
ὙΓΟΣ 1 ΤῺῪ ΘΓ. ΤΏΘΓΙΘ 18 8 ρτοδὺ ἀθαὶ ὑμδὺ 1 ἀο μοὺ υπάογβίαπα σθαι 1 τοδὰ; Ὀπὶ1 
οἴϊοιῃ 766] 85 1 Φομὴ Β τηδδηϊηρ σογθ βοδίϊηρ ὈΘΙΌΓΘ τὴ δὖὺ ἃ αἰδίβῃοθ; θνθχὶ ὙΠ ΠΘῖ ΤΕΥ. 

ἜΥ9 Ἰέρΐϑ οἢ 8. ἀδικ ρῥΐδοθ, 1 ἤδνθ πουογίμθβα ἃ ὑγθθοῃ Ὡτηθηῦ οὗ ἃ ζγδηα δπὰ ρἱοσχίουδ 
ΒΘΏΒΘ ἐμαὺ 1 888}} βοιὴθ ἀδὺ υπάογβίδηα, οἷ ἐμὶβ δοοουῃῦὺ 1 Κ.ΥΆΒΡ ΘΑΡΌΓΙΥ αὖ ΘΥΘΙῪ ΘῊΡ 

ὀχροαϊξοι οὗ Φομιτ ὅοεροὶ. Βαυὺ δἷδβ! {86 χαοβὲ οὗ ὑβϑτα οἹ]γ συϑῆθ (μ9 ϑνθπίηρ οἷοι άβ, 
δυά ὑμ9 Ὀσίρὐ τλοοπ ὈΘὨΣημἃ ὑμθιὰ 18 Ἰοῖδ 1 ρϑϑοθ.ἢ Κ 

ΤἈΤΗ ΟΒ. ΕἸΟΤΙΟΝ ὃ 

Ὑοὺ {μ18 γουγ. αοΕρο], τ ὩΣΟΝ μδ8 ὀχογίθα βυοι δὴ ᾿γτϑβὶβι 019 σμδυτα Ὄρος ἐδ ρυτοδὺ 
δηὰ ρῥγοξουπάοβέ ταΐϊπάβ οὗ 4}1 ΟἸ γι βύλδη αρθϑ, 18. ΠΟῪ [89 χηδῖπ ροϊπύ οὗἁὨ δὐξδοῖς ἴὰ (86 
δτοδαῦ σομῆϊοὺ οὗ τηοάθχε βκορύϊοϊβυα τι ὑμ6 οἷα ἴδι, ΤῊΪΒ 18 ΠΟ τηδίθοσ οὗ βυγρσίβο, 
ΒΩΥ͂ ΙΔΟΓΘ ἐμδὴ ὑμαὺ 6808 ΟὨσὶβὺ Η τλβ6] ἢ, ἴῃ ἐλ ἀδγβ οὗ Η15 Ηθβῃ, βῃου]ὰ ανὸ ργονοϊκοα 

1} ταδ] στῖίν οὗ ὑ86 ψ}10]6 δ υΒ ΒΙΘΤΆΓΟΒΥ, 0 ομαγροὰ τὰ λὺ μαυλρ δὴ ον] 
Βρ᾿ τ ῦ, πα αὖ Ἰαδὺ π81]6α Ἡΐτη ὅο ὑμ6 Οτγοββ---ὃ5 ἃ ΥΣΘ 06], 8 180 Μοββίδῃ, δπὰ ἃ Ὀ]Αδρἤθσμοσ, 
ἘΠῸ6 Ῥόνον ΟὗὨ ὑσιΐ δηὰ 118 ψ ἢ} 1Οἢ Φοἢη ὈΘΔΣΒ ὑθβυ Δ ΟΩΥ ἰοὸ ὑμ6 ἰδίοσιοαὶ δηά 
1468] ΟἸσῖδύ, 18 [16 ὙΘΥῪ σϑϑβοῦ οὗἨ ὑπ 1ηὐθηβι τ οὗὨ ἰπίθγοδὺ οα Ὀοίῃ δβιάθβ οὗ {86 δου- 

ἸΓΟΥΘΙΒΥ ; ἰὑ 15 88 15 ΟἸγίβῦ ΗἩΣτηβΟΙ ἢ νοὰ ΗΒ 118 οὐοσ ἴῃ ὑπ ρδᾶῴεθβ οὗ ΗΙβ δ 0] 
ὈΛΟΡΤΆΡΒΘΥ, δηθὰ οοπήγοηθα ὑμοῦθ ΗΠΒ ΘΏΘΙΩΪΘ5 ἰῃ ῬΘσβοῦ, Ητηδη πδύθχο 18 {Π6 5810 
ΠΟΥ͂ 88 1ὖ 88 οἱρηύθοι Ὠυπμαγθα ὙὑθδγΒ δρῸ, δηἃ οδῃποῦ σϑιϑη ὩΘυΐγΑΙ οὐἱ ὑμ0 χιθδῦ 

αυοδέζοῃ οὗ Οκχὶβὺ δὰ ΗΒ διραζίηρ οἰδίτηβ ροσὶ ον ΖΑ} : 10 χηυδὺ ΟἸΌΒΟΥ ἀθοΐαχθ ΖῸΣ 
τὰ ΟΣ δρδϊηδὺ τὰ, οἰ ὑπο. δοοθρὺ ΟΥ χα)ϑοὺ ὑπ οὔεσ οὗ Η18 βαϊναύζοῃη. ΑἈμπὰ 85 Ηθ οδῃ 

ὯΟ ΙΔΟΤΘ Ὀ0 οΥπιο θα ἴῃ ρϑύβου, Ηδ 18 οσυοοα ἴπ ὑπ 9 ἀ5ρ615 ὈΥ̓͂ (89 ταοάθχῃ ὅϑϑουῖθοῦ 
διὰ Ῥμδτῖβθοβ δηὰ ββα ἀμ οθ68. 

ΤῺ ρυύϊάης ἰμθ οὔδθ 80 βίγσοῃρσίυ, 1 ἀο ποῦ τωθϑῃ ὅὸ ΟΘΗΥ͂ {π0 γνδ]υ 8 ]0 ̓ θαυπηρ, 
δοΌχηΘΣι, ἀμ ἃ. οογίδὶ ἢ ΙΩΘΑΒΌΓΘ οὗ Πομοϑὺ ϑαυμθδίμθηβ 1ῃ ΒΟΙῺΘ οὗ ἴ6 πορδίλυθ οσἹϊοβ οὗ 
ΟἿΣ ᾶ306. ὙθΘΣΘ ΔΥῸ διροηρ ὑδθιὰ δκορίλοβ οὗ {86 ογάον οὗ Τβοιηδδ, ο Ἰογθα δηὰ ουμὰ 

ἐμο ὑσαῦῃ, 8Δ8. γ76}} 88 βἰχσορύϊοβ οὐ μθ ὑσῖρο οἵ Ῥι]αύθ, ο οοηηϊνθα δὺ ἐμ9 οτυοιβχιοῃ οὗ 
μοὸ Τα. Τὴ ἱπαυλτηρ ἀουδὺ οὗἩἨ ἁ[Π6 ΤΌΓΤΩΘΙ 85 8 ὈΒΘΕῸ] δῃα ἱτιροτίδηῦ τοϊββίοῃ ἴῃ 
ἴπιο οδυτοι, ἀπα ᾿ὰ8 ἀοῃθ ροοά βϑυυΐοθ 1 βοϊυΣηρ' ὑπ 6 Ργο  θμιβ οοπηθϑούθα τι ἐμ οΥἽρίη, 
οδασδοῖου, ρ]8η, δπὰ πγυύμδ) σοϊαύϊοῃβ οὗ ἐμ 6 (ἀοβρϑὶβ. ᾿ 

Α 1ῖγὸ ΟὐμμτηθηΐατΥ ἴῃ ἃ ᾿ἰνὸ αρὸ τηυϑὺ Ὀ6 Ὑτγιύθῃ ἴῃ {}}] υἱοῦ οὗἁὨ ἔδιοβθ τη οι 
δἰύβοκβ, ἀπα ἐπ 9 ὩΘῪ δϑρδοὶβ δπὰ τοϊαύζουιβ ψ ϊοῖς οἷά ὑγαΐῃ5 ἀπὰ ἤλοῖβ μδνθ δϑβυσηθὰ. 
Ἐοίδσθμοθ ἀϊτθοῦ δα ἱπαϊτθοῦ ἴο {86 ργθβθηὺ βίδίθ οὐ ὑμθ ΘΟὨ ΥΟΥΘΙΆΥ 18 88 ἱπιρογίδηῦ 
ΔΗ ὨΘΟΘΕΒΑΥΥ͂ πὶ 8 ΟΥ 108] ΜΟΥΚ 85 ὑμθ ἔγϑηκ σϑοοσά οὗ ὑπ Ὀὲδύοσ μοβῦ 1 οὗ {86 ον 
Ἰοβάθσε τὰ 86 αἀοβροὶβ. ΤῸ οἱὰ διὰ ἐδ ὩθῪ Ῥἢ 8568 οὗ Ορροβίϊίοι ἴο ὑμ9 ΟἸσὶϑὺ σὰ {}ι0 
βοὴ ΟΧρΡΙ δἷτ δηθὰ 1] υβύγαὺθ ΘΟ Οὐ ΘΓ. 

Ι μαῦθ ὯΟ ΤΑ ΒρΊ ]ΠΩ 88 ἴο ὑμθ τι] υὐπιαὺθ σϑβα δ. -1 δ1ὴ 88 οοῃδάθηξ 88 1 δχι Οὗ ΤΥ Οὐ 
οχὶβίθμοο ἐμαῦ ὑμ8ὸ αοβροὶ οὗ Φοϊπ “111 οοταθ ὑγυτρμδηὺ ουὖὖ οὗ [818 ἤθυῪ ογάθαὶ. ΤῈ 

4 ΤΈΘ ἀπδίην οὐ αἰ ΠΑῚΠΥ οὗ υλ118 οἰδραίοαὶ μάδοαρο ζἰ 15 ἀἰ Πἔσα!ϊ᾽ Ὁ τορτγοάποθ ἴπ ἘΠ Ρ ἢ ΕὮ,, 

αα88 
46, πὴῖν' ἐπ ΠΥ δοίηι Γοϑόη ἴηι “ολαητδ, αἷα οὗ ἐολ ἕδη δεῖπι ἰδέξέεη. Αδοπάπιαλὶ απ ἀδν' Βγιδὲ δοίμσα Αἰδὶβί6 75 00} τιῖν [46 



ΒΡΈΟΤΙΑΙ, ΓΝΤΕΟΥΟΟΤΊΟΝ, χὶ 

οἱ ἀοσέχζηαὶ ορροβιΐομ οὗἩ ἐμβθ ΑἸἹορίὶ μδ8 Ἰοπρ ραββϑα ᾿ηΐο Ηἰδίον᾽Υ. Βχοιβομβποί θυ ἘΒ 
οὔῖο81 ὈαύνοσῪ 88 βόοσι β᾽ Ἰθσισθα δηὰ βρὶϊκθὰ ὈΥῪ ὑμ0 δοματαβ 6 Εἰτιβο  ΤῊΘ μοανὶοσ 
δειδοσγ οὗ βίσαμεθ, Βδυν, Βθηδη, δηὰ ὑπο ὶν πυταρα Ιζουβ Β85 ὨΘΑΥΪῪ βροϑηὺ ἰὲβ διησυ- 
του ψἱέμουῦ οἴἴθδοϊζηρ, 8. βἰῃρ]6 ὈΣΘΔΟΣ ἐπ {818 ἔοσγίσοββ. Ἱπάϑϑα, {δ Ἰαὐθδὺ δπᾷ τἱβοδὲ 
τυὐὐίογδῃοθ ἔγοσα ἐμβο Τὶ μρθη βοθ001 οὰ {86 Φομβδηηθδη ᾳασβίλοῃ 18 ὑπ βίου βοδηῦ Θ0Ὴ- 
οδββδῖου, ὑπδὲ ἐδα γωηάαπιοηίαΐ ἑάδαα οΥ ἐλ ζουνγίδ, Οοερεῖ ἴΐζ6 7αν δοψονιά ἰλα λονίωοη οὗ 
ἐλο Ο'ειν οὗ, ἐπι ἐλ δοοονιά οεπύμγῳ, απὰ ἑπμάοοώ 97 ἐλα εὐλοῖα Ολγὲείίαη, Οὐαυγοῖ, ἀουον, ἐο ἐδι6 
»τοδπὲ ἀαν." 

1 δοοορὺ ὑξδ15 δἰδύθεηθηῦ Ὀοὶἢ 85. 6 Ἰπιδὺ ἐσ θυΐθ οὗ δὲ δ0]6 δῃιὰ μβοποβῦ ορρομπϑῃὺ ἰο 
ἴλ6 ναϊυθ οὗ 89 ἀο5ρ96], διὰ 85 ἃ οοῃζοβϑίου οὗἩ {86 θη το ΓἈ1]}π|γὸ οὗ τηοάθγαι οὐ ἐοΐβτα ἴο 
ἀἴβργονθ 1β δροβίο]ο οσίρίη. ογεψ, πὸ παρ ὑπ ἐλδ ϑοοογπ σεπένιγψ, πὸ πιαπ πὶ απ 
διιδϑοχιιδπξ αρ6 ΟΥ̓ ϑεοίϊοη, 077 ἐξα Οὐνωυγοῖ, οοιζά ἔαῦα ευγιξέσηι, οὐ οουζα ποιῦ «ογῖίο, δυιοἦ, α 
«οὐκ. έοτε ἰδλαη ἐλὶδ, πο πιαπ ἑη ἰδό 32 γοὲ οσπίωυγῳ οουϊα ἔαυα τονλίζονε ἐξ διυιὲ σζοΐη ἐδ 
Αροεῖξῖε, ανιὰ οὐειι ὕοδπι ἀὐπιδοῖ ῦ οουιϊα ποῖ ἦαῦα εογζεέοη, ἐξ ιοἰέδοιιξ ὑπερίγαϊὶοη. 

Τὸ ἀθοΐδσο βυον ἃ ἀὐοπρο], τ ΙΟΒ 18 δάτηϊ θα ἕο γϑδοὶ ἐμ Ηἰρθμοδὲ αὐξα "8019 ΟΣ ὁο;- 
σον] Βοῖρἢῦ οὗὁὨἨ Τρογα] ῬΌΥΤΟΥ πᾶ 5 ]Πτοϊγ, Ὀογομὰ ψ ὮΣΟΝ ὑδὸ ΟἸτβίϊδη σου] ἢδα 
ὈΘΘῺ ὈΠΑΌΪΘ ὅο ρῸ ἴο {818 ἀΑγ---ἰο ἀθοϊδασθ βιιοῖ ἃ ΘΟΌΒΡΟΪ ἃ οομπβοίουβ δοίϊοι, ποὺ 
0 υ86 ἐδθ ῥἰαΐῃ ὕοστω, ἃ ᾿ΣὐοΥΑΤΎ ἘΟΥΡΈΓΥ, ΟὗὨ βοῖὴθ ΟὈΒοΌΓο, ὉΠ ΟΠ, Δ ὈΠΠΆΤΊΔΌ]Θ 
Ῥβοιἀο- 98 ῃ ἴῃ ἐπ βϑοομα οϑαϊυγΥ, ̓  ἱθνοϊνοθ ποῦ ΟὨ]Υ͂ 8 ῬΕΥΟΒΟ]ΟρΊ081 ἀπᾶ ᾿ΣύΘΓΑΓΣΥ ἦτω- 
ῬΟΒΕΙ ΗΠ Τέγ, θαξΐ 8150 ἃ ΤΩΟσΑΪ τηοπε ΟΕ ΟΥ̓ ΔἸτηοδῦ 85 σγθαὺ 88 ὑῃθ ὈΪ]ΔΕΡ ΒΘ ΠΟΥ Β ΟΒδΥρὸ οὗ 
ἐδ Φον δι Βἰθτατοῦν, ὑμαὺ ΟἸ τε ΗΠταβΟΙῦ ττγὰβ δὰ ἱπηροβδίοσ δηᾶ ἴῃ ἰθᾶσυθ τὰ ἐμ 
ἄον]}. ΤῊΘ ΘΟΙΩΡΤΌΣΑΙΒΟ- Ἀγ ρούοδὶ8, 1 ἢ ἀϊνιθβ 10 Ὀούνγθθῃ ὑσαῦῃ δηα βοίϊου, ὈΥ͂ δά- 
τολτ π΄ ἐπ 6 Ὠϊδύοχ 41 ὑτα  7Ὁ] 688 οἰίμοσ οὐὗὨἨ ὑμθ ἀϊβοουσεοβ οὗ 9οϑαβ,ζ οὐ οὗὐἨ [89 πδστὰ- 
ἄν ρογεουβ αὶ 15 βϑῦ 5146 ὈΥ̓͂ {86 τπιητηϊβία ΚΑ Ὁ]Θ ὉΠΙῪ ἴῃ Ἰδηρσυαρθ δᾶ ὑμπουραὺ οὗὨ {86 

ἴουσ αοβροϊ, ὙἜΙΟΒ 15. 8 σουῖκ οὗ ᾿ηϑυϊποῦνο Π ΘΥΆΤΥ ατύ, οοταρ οί δηα ροσίθοῦ πὶ α]] 
18 Ῥασίβ. 

να δῖὸ βυῦ ὺρ ἰο 86 ὁἤοῖοθ οἰἐμον ἐο δἀορὺ ὑπ ψ 016 88 ἰβέοσϊοαὶ, οὐ ἐο γσοὐϑοῦ ἐδ 
Ὑ 016 848 85 ἱῃηυθηΐίοηῃ. Ὅν 6, ἔμθ αοβμεὶ οὗ Φοἢπ ποὺ ἃ (Λοϑρθὶ, Ὀαὺ βοιλθ ΒΘΟΌΪΑΡ βύοσυ, 
1 ψουῦἹά, πῖῖὰ ΒΑ] (μ6 δνϊάθμοθ ἴῃ ἐδ ἕλνοσ, δ6 δἀταϊ ὑθὰ 88 ρϑιυπο ὈΥ͂ ΒοΒ 185 πλίμοὺὺ 

ἃ ἀἰδβοηϊίηρ νοΐοοθ ΕῸΣ ἰὗ 5 Ὀοϊοσ αὐξαβίθα ὕμδη ΔΩΥ ὈΟΟΚ οὗ διοϊθαῦ ατγϑθοθ δϑὰ 
Ἔοτηθ, οὗ τηοάθγῃ ΟἸΘΙΤΉΔΕΥ δπὰ Ερ]αθα, ΤῊ ἀπδηϊσηουβ ὑθβυϊτηοην.--- ϑτοίϊοαὶ 88 γ)76]]} 
85. οτἰβοάοχ---οὗ δηϊαυϊγ τγϑδοβίηρ ἕο ἐδθ Ὀοριηηῖηρ οὗἨ {86 βϑοοῃὰ οϑῃίυτΥ, ὕ. 6.» 
δἰτηοβὺ ἰο ἐδθ ᾿ἰοϊίταθ οὗ Φόμη, πο ἰδηστυιαρο δπὰ βέν]θ, ἐπι ἕδτο λυ ν Ὴ ἢ 9 τ ΊΒῈ 
πλίισο δηἃ Ῥαδ]οβίληθ Ἰο δ 1685, ἔπ 6 σταϊπυΐθ οἰσουτηβύδη 14} γ οὗ δοοοσῃῦ, 6 πα  Σ οὗ 

ὁ Ῥτιοῖ, Ἠοϊεσσοδαη, οἵ Ἡεἰδοθεσα, ἰῃ δα ἀγθιοῖο Ξυαπροίδμπε ὅδε ζολατυταδ, ἴῃ ΒΟΒΘΏΚΟ 8 Βέδεῖ. Σααίκοη,, νοῖ, 1}, (1869, 
Ῥ. 39. καγα οἵ 86 ὈΟΡΡΗ ἐπ ΨοὨη : " Φέοδεδ εἰμη ολ- δδόγηπ δ δ οαπρείδετα 5 ἀιινολσᾶηπρίο αἰ6 κιιπδί- τὰ οἰ θοΙοέα 
Ῥεγοίπάπηρ θονΝ." Ῥαλγλοίέ ὡκὰ Ῥίολῥινρ," αἴδ τοέν' ΚΕ Ή ᾿" δηὰ Ρ. 9334: "δία ργεπαϊοροπαδίοη 6 τοο ἐγ ἰολαμἀδέδῃ. 

«ἴεο οἰεγίεη Εοαπσοϊινδ Μοσόη, τοείξ 226» αἷό ἄσπ εἰροίέθη “αλγλμπάεγε μὰ ὥδεγλαωρε 44} σαπξεν, δίδλεγέσεδῃ, 
ἴἤδλε Λέναιδ." 

ἘΞΕ Σ Ξ’ ορπδοίοιω ἐμιϑϑη βίον εροοΐδο 
1εδεη σοι (1 λα. ΤὮ, Ἀ6 δαγα ΜΠΓΩ οραγὰ το (26 Θοεροὶ οὐ σ0μῈ: “ ΣΡ λαὲ δοραῦ αἷ6 Ἐἰπηδοδπο 
Οὐπδίγμοίίοπ ΜΝ 4 δειοιεϑοίδν αἰ Ἡαλτ ολεί Μολζεῖξ. ἢ 

εἶ θπμασκο ας ΑΝ δεν οἷ, οὗ ΟΣ φ ὕψι 1807) ἃ Ὑαΐζοζοϊκου ΠΕΘῊ ἐλῤφ τε αϑδὰ ΠοΤονΟΥ, Ὅ8Ὸ ἰο Ξο ΟΡ. ο 6648, Γνο ᾿ 
ϑε «ἴρ τν οι αλκ  ονς οὗ διισιοτίοαὶ βαθαέδμοθ δἷρὸ ἔῃ ἐμ ἀἰθοσῦζεοα οὗ ϑόδυδ, διὰ 

᾿ἀρχεο ον αφοασῶνη: ἰὼν γλνλαας. ὁ 1χοῦλ ἘΦαδΣ)., 
Ἰ ΤῊ κἰψίο οὗ Ζολιη ἐρ αἰλομοῦδνοῖ πηίημπ : ἰὺ ἰ6 ἃ Ρθτο ΗΘΌΤΕΥ δοὰ] ἰῃ 8 ῬΏ͵ΤΘ ατϑοκ Ὀοᾶν. ὙΠῸ8 1 τϑοσηοῖο [86 δργμᾶ- 
γ ἡπάκπιαηΐε οὗ ὕπο οἵ ἐδθ τηοαὲ δαμηφηῦ οτοα δ δὲ μὲ ψταθα Τὴ 18 ἔπ|6 ΠΠῸΕ δηὰ δἤϊδίτια, "Βα να τεοῦ 

Βπολᾶ, “Ὧο Ἰασισυδρο ὁ8 Ὧ6 ἵΟΤῸ ποηπὶποῖν ἩΦΌΓΟΝν τατον! ταν οὗ ΦοΒη. “ ΗΙε βιγίο, " βαγΒ ΒΘΏΘΏ, "" ποϊπίης ΗἩοῦτον, 

ἴω [56 
ΒΈΕΨΡῚ ἐ τλο Θουροείθο πεσε σοι Οὐίαρ. αἷϑὸ ἐμ σεπιασα οὗ Θοάεὺῦ (11. Ὁ Ρ. 113, }»» ΒΟ καγδ: "" Θὰ" ἴδ δἰψὶδ 46 



ΧῚ] ΒΡΈΟΙΑΙ, ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

διλρμῖο ἰουομθβ δηά ἱποϊάθηΐαὶ ἀοίβι]β ὙΒΔΟῚ ὈΠΙΩδαΚΑΌΪΥ ὈοίσαΥ δὰ ογο- σἰΐμθαβ, 

[89 ΟΧΡΓΘδ8. δῃὰ βοϊϑγησι ὑββ τρ ον οὗ [86 πτύον ἤο μανθ τιίποδαθα ἔπ ἴεθὰθ οὗ δ]οοὰ 
διὰ ναΐοσ ἔγοτα ἐπ ρἱθγοθα βἱὰθ οὗ 9 6βι8, δῃα Ἀἱβ ἱπάϊτϑοὺ ἀπά ἀθ]:οαίθ 5801. ἀοαϊρτιαίλουι 
85 (8 τηοδὺ ἔβυουῖθ διμοηρ (86 ΘμοΒθῃ Ὑγοῖνο, ὑμ86 ΒΙρΡῸ δὰ ἸΟΥῪ ὕομθ οὗ ὑμ6 ψἘ0]9 

πδυσϑίλυθ, ὑπ6 ρογίθοῦ ῥἱοίασο οὗ {πὸ ρυγεβὺ δηὰ δο]θδὺ θοίηρ ὑμαῦ σαὶ κϑα οὐ {πὸ ἴβοθ 
οὗ ὑμῖ8 ϑαγίἢ----4}} ροϊπὺ ἱγτθβι 1 Ὀ]Υ ἕο ὑπο οοποϊυδβίοι ὑμδὺ ὑπ ΤουσῦΒ σδμοιῖοαὶ αοδροὶ 
18 ὑμὸ σοτηροκίδοιι οὗ Ὡομθ οὗμοσ ἐμδῃ ἴδ6 ἱπβρίτοα Αροβέὶθ σπομὶ οβυβ Ἰ᾿ονοα, ψῃῸ 
Ἰθαποά ου Ηἰβ Ὀγϑαβὺ δὖ ἐμ Ἰαβῦ ΒΌΡΡροσ, Ὑ8ο βίοοα δὖ {μ6 σγοββ δῃὰ ἐ89 ὀρθὰ ἑοῦ, διά 
ὙΠῸ ῬΘΥΒΟΏΘΙΙΥ τι ποβϑϑὰ {6 ατοαύοαυ ἔδοίβ Ἡ ΠΙΟΩ ΟΥῸΣ ΟσΟΌΣτΘα ΟΣ ΘΥΟΣ Ὑ1]1 ΟΟΟΌΣ ἴῃ 
186 Βιδύουυ οὗ τδηκῖηα, 

ΟΟΥΜΈΝΤΑΒΥ ΟΝ 590ΟΉΝΧ. 

ΤῊ ρῥγοραγδύϊοῃ οὗ ἐμὸ Ἐπ α μἢ οἀὐϊέλοι οἵ Ὅτ. ΤΔηρθ᾿Β Οὐχαταθηΐδιυ οα Φοδα 
(ἄοπι ὑπὸ {τὰ οαϊίϊοσι, γουϊβοα απὰ ἱταρσοτεά, 1868) νὰ8 δὐϊθηἀϑα νὶζι υποχροοίοα 
ἀμ σα]ο8 δηθὰ ἀοἰαγδ, τ Ὦ10 8} ἀθτοδηα Βοπιθ Οχρδηδίϊοι. 

ΤῸ σοῦ 88 Βγεῦ 1ηἰχυδιοα ἕο {δ9 Ἰαΐο ον. ΕΡΉΤΑΕΡ Ὁ. ὙΚομανη, Ὁ. Ὁ. Ἐτοιὰ 
Ὧ18 ΓΆΣΘ ΔΌΣ δηα ΟΧΡΟΣΊΘΠΟΘ 88 8 ἐγ }βίδίοσ, δα ᾿18 δατηλγληρ Δρρχϑοϊδίου οὗ 1 δηρθ, 
Ὧ6 88 ΒασΩΙΓΔΌΪΥ αὐδ]18ῆ6α ἴον ὑμὸ ἀϊδίου ἑαϑὶς: Ἐ Ὀυὺ ὈΘϑίογθ μ9 μὰ μι} δηϊβῃϑα δ9 

ἄγε ἀγα οἵ 8 ἐγαπβιδίίου, Β6 γγὰβ οδ]θα ὅο μὶβ γοδὺ 1π [89 ρυῖμλο οὗἉ ἈἷΒ 116 δῃ!α ὈΒΟζΌΪΠΘαΒ 
(αὐ Οτδηρθ, ον Φογβου, Αὐρυδῦ 20, 1868), δπὰ Ἰοἵϊ ᾿]8 τηβπυβοσὶρὺ 88 ἃ βδοσϑὰ Ἰϑβδου ἰπ 
ἼΩΥ Βαπᾶβ, [ὺ 18 ἀπ ἴο ἐδ ΣηΘΙΠΟΥΥ οὗ δὴ οβέθθιθά δὰ ἀθαυϊυ Ὀοϊονϑά ἔγϊθμὰ δηὰ οὸ- 
ΙΔ οσΟΡ, 0 ΨῈ8 0560 οὗ ἐδὸ ρυγχοδὺ δῃηὰ ποδὶθεὶ ΟΠ γ δίλδη μαιυθσηθε 1 ονοσ Κπον, ἐμοῦ 
Ἱ ββου]ά ᾿πβογὺ ἢ18 Ἰαδὺ Ἰϑυῦου ο τὴ9 οἱ {86 βι ]θοῦ :-- 

ΟΒΑΧΟΣ, Ν. .. 0) 18, 1308. 
ΜΥῪΥ ὍΞΑΜ ὍΞ. ΒΌΒΡΑΡΡ :- δυθ ΘΕΟῚ δσϑη δἰϊδοϊκοὰ πὰ α τοῖπσῃ οὗ ἰδο αἰ ΠΟΥ τι] ἢ σΔΌσὨϊ Σὴθ ἴῃ ὑδὸ Ρυϊρίξ 

Βοτὴδ ἴουῦ τοπΐδπα ασοὸ. }λὺ 88 ΠΟΥ ΒΟ 1186} ἀἰθο ΠΟΙ͂ τδηΐδὶ, δὰ ὮΔ8 ὈΘΘῚ ὩΟΓΘ δοῖθ, ὕπο ΤΟΌΥ ἬΘΟΧΒ δ8Ὸ ἰν Δ! 
ΤῺ ὭΡ, 85:4 1 δυθ θοῦ Ὁῃθῦϊο Ὠ]1 ΠΟΥ ἴο ΒΡΡΙΥ͂ τ δ ὶ ἢ ον ΘᾺ [0 διιοῖ ἃ ἰοῦσοσ 85 [ἢ8, 1 ἀζὴ αἰγ  σΕγ ἰοσξάάδη δἰτιὰνγ ἴος 
δὶ Ἰοαεῖ ἴντὸ τῃηοπίδβ, δῃὰ συυδὺ ἰδ κοίτῃ ἴο ποϊπίπρ Ὀογομὰ Ὑαῦ τὰν οουρστοχαίίου στοηυΐτεοι, 17. 1 σὴ σοΐζασῃ ουθπ ὑο ΒΥ 
κοοᾶ νατὺ οἵ τΠδῦ. 

Ῥτουϊάδῃοα ΠΟῪ ὉΪδίΥ βδουνε σο ἴδαὶ τὴν ψοτκ οἢ ΤΑ ταῦ οοα86. 1 αὐσροοϊοὰ [δ {4, Δ61 ὙτΟῦλ γοῦ βοζὴθ πυρηιδα 
δαο: Ὀυῦ πειοὰ ρμοεί νον ἴο δυδπάοῃ ἰζ, 1 πητδὺ πον, ΒΟ ΥΟΥ, γαϊθυθ συγ ΦΗΣΙ οὗ 8}1 οοπποσοη τἱΐὰ ἐξ, Απὰϊ 
δοηὰ σοῦ Ὠογον ἢ, ΌΥ ΟΧΡτεδβα, ἔΠ6 οΥἰχίηδὶ δη ἃ γον Ὀοοῖκα γοῦ δανα ᾿ἰσηὶ πι6, Ἀπ 81} τὴν οὐσῖ τη δηνιδοσί ρίδ. 

1 [66] κοὐ οτος ἰμίω ζα ϊπγο. [Ιᾧ Ὦ8α 1} ἰοοχ οὗ δὴ ὉΠΕΓΟ ἔμ] τ οἱ ΠΥ ρασὶ. 1ὐ ΒΟΥΘΥΘΥ͂, 8 ὙΟΥῪ ἀϊδογοης αἰδα, 
ὙΠ 6 1 ΤΟΙ ΘΙ οΥ ὑμπαῦ, αὗος δδατιηϊρ 16 ποσῖς, Ῥσχονϊάδηοο οδ θὰ σϑ, ἰπ πποοοααίοα, 0 [86 οὗ ἔνο ὩςῪ 
ἘΠΕ Ὁ ΕΘΝ ΤΑΣ ΘΕ ΒΑΜΟΌΚΕΙ ῸΕΣ ἜΡΟΝ ΒΒ ΘΒ ΣΩῪ οομοδηοο 'π ΣῪ δἰσοθὰν ζοστηθὰ μαχίδ δὲ Τσοσίίου νομ ἃ 

γὸ Τοαπιχοᾶ. . . . 9 
τῆ οσπιθς) ἀοϊαγοοῦ Φοδη 1 ἢδνὸ ὈδΟῺ ΘομΠΠ4}}} πορίηρ ἴο σαὺ ἐπογῖ. 1 ΟΔ ΠΟΥ ΟἿΪΥ τούδοτα ἐδ ὮὉγ οὐὔσοτίῃςα, γοῦ 

ὅθ 7.66. δὲ οὗ ἰδορο Μ88, οὗ πιΐπο, τ ἢ Ὡοῦ 186 δἰ α ὐθαῦ ΡΟ ΓΥ οἹαίτη, ἀπὰ τυ ἢ ὩῸ δρρϑοζωσοῦ οὗ ΣΩΥ͂ ὩΔΙΩΘ ἰῇ ἐδ 
οοποοτη. ΤΉΪῚ πιοαὲ ΘΠΘΘΕΪῺΪΥ ἀο, δηὰ ὑγαν γοῦ ᾿σπίθηεγ 0 δοοορί ἢ. ΜΥ ΜΒΕΒ.. 1 δθο, Ὡδοὰ σουΐαϊοε,, δα τοῦ ὙΐῈῚ 860 
ὮΓΣ ἴδιο τεῦ Ὀπποῦ, ἘῸΝ 1 γον δοὰ δ πδυθ ὁπ ΕΟ μοὰ. 1 οδῃποὺ ὧο δηγίηΐησ ἐπγέθποῦ ἢν ἘΠῚ ἴπ [9 ΔΥ οὗ 
τονϊαίοιῦ, 
Ὑ1}} Ὀ6 δΔΌΪο κο ἴο βῆδρϑο γοῦῦΣ ποσὶς (πδῖ ΨΦο.Π σδῃ ΡῸ ἱπῖο πὸ οἱδασ παπᾶα Ὀθὺ ΨΟΜ ΟἹΟΉΆ. 

Ἱ ασὰ οὨὐσοὰ ὕο το νυἱτ αὔοτί, ἴο οοπηροϑα ἃ. Ἰοῖζας. Βυϊ, ΓΩῪ θοῦ δηὰ ἐπορδι πλδὴ]ο Τγἱϑηᾶ, 1 οουϊὰ τοὶ ΤΑΙ ΣΙ Οχρτοδα 
ΠΥ Ὠοαχὲ ἴο γοῖι, τυ ἐπ ΤΩΥ͂ Ὀθαῖ Ῥοννοτγα, ποῦ ΟἾΪΥ̓ ΟΥ̓ΟΣ ΤῊ ΔΡΡΩΑΓΘΏΌΥ ΤΟΣ Ὑ]ηρ6 ΤΑΙ τΘ ἴο 7018] {πΐ6 ἰτηροτίδηϊ δινὰ Ἰοῃβ- 
Ῥγοπιίϑοα βοτνίοα, Ὀιὺῦ οὐοὸσ [λ16 ὑοστοϊπδίίοη οὗ 8 Ἰοηα, βιὰ ἴο τὴ9 τοδὶ ρδδαδδιὲ δηὰ ὑζοδπιδϊο δδοοοίδοίου ὑσὶ ἢ γοῦ ἰπ ἔδο 
Ἠΐσ δαὶ πσαῖκα οὗἩ ὑΠΘΟΙΟΘῪ  ὑποιρῇ ὯΝ Ρασὺ ἢδ8 Ὀθϑῆ ἐπι οὗ 6 πιοσὸ διηδημποηαία, ἰὼ ΘΟ ΠΟΣ τοῦρμτιο, Ὁ γοῦσ οὐγι ὑταΐπα δᾶ 
Ἰοασηΐηα. ἴ δι ΟἿΪΥ ὑπ 6 τροτ Ὦδρρν ἴο (Ὠίηϊκς ὑπαὲ (ἢ) 15 ὕδστηΐπδῖθβ ΟἹῪ δῇ δβροοϊδτίου οὗ ἔπ δέξου, αρνὰ ἰουοδοα οὶ ΟΌΣ 
»εγϑοπαὶ ΠΠΕΡΔΕΩΙΡ διμὶ ΘΟ ΡΠ δὨ 0 1 6 ἰορδῖ, ΒΟῸΣ ΟἿΚ δοοοοίδοῃ ἴῃ Ἱμθοχίη ἴοσ τ:6 Ῥχοραροιϊίοια οὗ ἐδο οοξηο 
τγοῖῃ δ ἐξ ἰδ πηι “9 66116. 

ει  σδπδοῦ 88} τόσο, Ὀθ τησδὲ ουὖ ΣαΥβ0}} διοχὲ Ὑ]Ὲ δαϑουίηρ γοῦ ὑδιδῖ, τὶ 811 τ Ποασῦ, 
1 αχῃ, δὲ ϑυϑῖ, γοῦχα, Ἑ. Ὁ. ὙΞΟΜΑΧΕ, 

Τὸ νὰβ 8 βδα ρ]θαβυσο ὅο 106 ὅο ῬΥθρϑσθ ἔδμο πϑαῦ τηδηυβοσ ρὺ οὗ τὴῦ ἀορατίοα ἔουνὰ 

ἴον ὑμὸ ργοβθ. [ὑτγοαύθα 1ὲ τι Βοσαρυ]ουβ τορασὰ ὅο Ἀΐ8 ΤηθΙ  ΟΥΥ, ΜΓ ΒΪΘΙ 1 58.4}} θοὸν 
ΒΘΟΙΘΟΙΥ ΘΒ ΟΥΒἢ, ΒΟρί πα ΤΌΣ ἃ 155] γϑα πίοι ἴῃ 8 θϑύΐον σγοσ]ά, 

Α͂ΟΥ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΘ ἀ6]ΑΥ, 1 ΠΔΡΡΙΥ βοουσθα ὑπὸ δββιβίδποθ οὗ δὴ τλΌ 8 }}γ ριθα 
Ἰδᾶγ, Μ|Π155 ἘΥΕΈΙΝΑ ΜΌΟῈΕ (8 στη -ἀδυρθίον οὗἨ Βίβῃορ Μοοτθ οὗ ΥἹγρΊπδ), τμο, ἢ 

μεατίσααιη καίξαρᾷ τὸ Ὅτ. Ὑοθπιρα τ ταῖν δαὶ ταῦ μεν ἀπποπᾳ τταπμοίοις ὁ υἱιοοϊοοαὶ ϑγοῦκο ἤτοτα δῖ σατῖπτε ἐδῖο βάτο, 
ἀἰοτιδίο Ἐπα δ. Α σονίονον οὔ τῶν Ουγολ Μίδίονψ, ἰπ ἴῃ δνδΑ απαὰ Πονγείρη ναηπρεποαὶ ὶν ευίδιο, Ἰ,στ.- 
ἄοη, Αμτὶ], 1868, ραγα πἰπὶ [π᾿ Το] ονείης ἰσθαΐο : "1 Ῥοΐπῦ οὗ δβῖν]9 δῃὰ βΌΠΟΓΑΙ δἰσιιοίαγο ἰθοτο [6 ποιπίπρ ἴῸ ἐριβοτκε 
ἐδδι ἔπ Ὀοοῖκ ἰ8Β 8 ἐχαπαϊαιϊίου ὕσγοτη ἴΠὸ ἀσαστηδη, Ιηαοοῦ ἴῃ ἐἰπὶ8 τοκροοῦ ἰδὲ ψ{ΠῚ) δδπὰ 6 ἠδυογϑθϊο οοεηρασίρου τε ἢ 
ὑππὶ ἘΡΡΕΙ ὈΕΡΕΙΟΣ Βίροίδσ υἱονγε ΟσῸ ὀσρσοοδοὰ οὐ 18 ὑσϑμδιδίύοη οὗ τὴν ΖέδίονΨ ψ' ἐλο Αγροδίοξς ΟἈΝ ΡΟΝ, ΌΘΏ ὅταξ 
Ῥυθλεμοὰ 1 



ΒΡΕΟΙΑΙ, ΓΧΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΠῚ 

ὙΟΙΏΔΩΪΥ ᾿πδυϊπσὺ δα ᾿ηὐυλίδοπ, ρομοίγα θα ἕο {86 νϑσῪ μοαὺ οὗ Φοδῃ δῃὰ ἢϊ8 σοϊυσαθι- 

ἰαίοσ, δῃὰ βηϊβηθα {δ ὑγαηβί δέοι ἔγουλ (8. ΓΧ. ἰο Χ ΧΙ, ἴο ΤᾺΥ̓ διηύτο βα λβέβοϊλοῃ. 
[χὰ 9 Ηοιοίϊοαὶ Ὀοραγίχηθπί, ἔγοσῃ ὅθ ὑθηῦῃ οπαρύθσ ἕο ἰῃ6 οἷοβθ, 1 δπὶ 8180 

δύοδυ Ἰμαορίθά ὕο {89 νδυδθ]θ αἱὰ οὗ ὑμ9 ον. τ. ΟμανΕΝ, οὗ Νονασκ, στο, τὶ 

οοπβοϊοιίίουβ 46} 1 γ, βοϊθοίθα ὑπ Ὀϑδὺ ὑπουρμίθ δῃὰ βυρροβίλοῃβ ἔγοῃλϑ ὑῃ6 Οὐέεπα 
αέγιμηι, ἴγτοτα θην, Βυγκιὺύ, ΟἸαγῖτο, ΕΠ γ]6, Βασηθθ, ΟἼθα, βίον, Καυττδομοσ, δοά 

οὐδὸν ῥγϑοίζοδὶ δοϊησηθηίδύοσβ, ποὺ ΔΙ ΓΘΘαῪ ποοθα ὈΥ [ληρσθ. Ηΐβ δ ασύοηβ ἃΓῸ τϑυκοα 
ψ 1} 15 ΟὟ ὭΔΙῺΘ; ὑμ8 0 Ὑ1} Ὀ6 ἔουπά 'π ΠΟ ΨΑῪΥ ᾿έουῖου ὕο 86 ΘΟΥΥΘΒρΡΟΒ ἀὴρ 56160- 

ἐϊοπβ οὗ ὑπ ἀθστωδῃ οσιρίμαὶ, ἔγοια ϑίασκο, ἀόββηθσ, ἀϑυίδοι, β'ομ] Θἰθσιωβομου, ΗΘ ΠΟΥ, 

οἰο., ἀπά 610 ὕο τῇϑκθ ἐλ18 ἀδρατπιθηῦ 8 Θοταρ]οὺθ ὑμβοδϑυστβ. 
ΕἘῸΣ ἰδ6 φῬγόρασγδίίοῃ οὗ ἴμο Τοχί, ψιλὰ ἐμ6 ΟΥ 1084] Αρρασγαῦυβ διὰ ὑπ Ὡυσήθσγουβ 

δα ιοιβ ἰο ἰ86 Εἰχοχϑβὶβ Ῥσοροσς (ϑπμοϊοβθὰ πὰ Ὀγδοκοίθ), 88 ψ16}} 88 ἴοσ ὑμ6 β18] τὸ- 
νἱβίου δπά ϑάϊίηρ οὗὁἨ ἐμ9 8 ο]6 νοΐϊαγαθ, 1 δὰ ΧΘΒροΟ δ Ὁ]6 ταγβοὶῦ, ΜΥ ὁπάθανοσ [88 
Ὀθθα ἴο σοι ῖμθ {86 τηοδὺ ψϑ]υ8 010 χϑϑαὶβ οὗ δηοϊθπῦ δπὰ στηοάθχῃ, ΕΌΣΟρΡΘδ δηά 
Αὐλοσυΐοδῃ ἰΔΌΟΥΒ οὐ ὑπ6 ἴουτγί ἀΟΒΡ6], διὰ ὑ0 τρδῖθ 86 ΟὈΣΩ θη ΔΥΥ͂ ῬΟΥΤΑΔΏΘΕΟΙΥ 
Ὠδοί.] ἴον βίαν δηὰ σγϑίρσθῃοθ. 

Τα τον βίου οὗ {86 Αὐὐδοσίσοα Εἰ] 188 Ὑ ΘΓΒῖοα γα 8, οὗ ὀοῦχβθο, ταϑθ ἀἱγϑοῦν ἔγομι 
Ἴλιο ἀτϑεῖκ, δρὰ σἱὰῃ οομδβίαπῦ σϑίοσθμοθ ὑο ἐπ Ἰαὐθϑὺ οὐ  ὑ168] ΒΟΌΤΟΘΒ, νΥἱΖ. : ὑμ9 οἱρῃία 
Ἰαῦχζο οἀϊίλομ οὗ ΤΙΒΟΗΒΝΘΟΒΕ ΠΟῪ 1ῃ ΘΟΌΓΒΘ Οὗ ρυ ]]οαίλομ, ΤΈΒΟΕΙ,ΕΒ (Κ6 δπὰ Φο η, 
1861), Αὐξοῖρ (αοβρο]β, θἐἢ οά, 1868), δῃὰ δἀνϑηοθὰ βῃϑϑὶβ οὗ Ὁ ἘΒΤΟΟΤῚ δηὰ ΗΟΚΤ Β 

(οει οοταίηρ ϑἀϊίίοη οὗὈ ἔθ ἀτοοὶς Τοβίδμιθηῦ, ὙΠΟ το τθ ΚΊΠΑΙΥ ἔαγηἰβηθα ὕο τὴθ ὉΥ ΤΩΥ͂ 

ἱρὰ Οδδομ ὙΥ οϑίοοῦθ. 1ῃ οχδιρϊηϊην (8686 οτἰἰλοα] ϑαϊίλοηβ οὗ ἀὐϑσιδὴ δὰ ΕΠ ρ] 5 
ΒΟΒΟΪΔΓΒ, 1 Βαγα ραὶηθα ἐπ οοηνοίλοι ἐμαῦ ψγὸ δ.Θ βίθδ 1] Δρργοθοβῖηρ ἃ ρυτὸ δπὰ τὸ- 
ἸΔ016 ἑοχὺ οὗ ὑμ6 ατϑοὶς Τϑδίασηθηθ. 1,.Δοβιάδηη, [0] οι ἴπ6 ἰπίθ οὗ ΒϑηΪΟΥ διά 
ΒΘηροὶ, ὈΟΪΑΙΪΥ ορομθά {89 ΨΑΥ ὈΥ ἀθραγύϊης ἔγοτα ὑπ ΘοΟμραγαυ γΟ]Υ τηοάθτῃ δρὰ ὑὩσο- 

11401]6 “«“ἰοχίιβ γοοορίαβ,᾽» δπὰ βυῤρβελξυϊπρ ἔον 1Ὁ ἰλ6 ο]ἀδϑὺ ἰοχὺ ὑμδῦὺ οδὴ Ὀὸ οὐίαλποά 
ἔγοια. [89 ὕπ618] ταλη δουρί, ὑπ ο] ἀθβὺ υϑγεῖοηβ δημὰ ὑμ6 αποίδίϊομβ οὗὨ ἐμ6 δηΐθ- ΝΊΘΘΩΘ 
αίμεσβ. Τηθ αἰβοουθοσυ δηὰ ρα] οαύζυῃ οὗὨ (86 ϑἰπαϊίλο οοάδ (4 ορἢ) Ὀγ Τιβοβοπάονς, 
[85 φάνη δα αϊθοηδὶ ποῖσῃῦ ὑο μ6 τοδάϊηρβ οὗ ὑμ9 ὑπο] ΜΗ͂Κ. (Α. Β. Ο Ῥ. εἴ6.). Τὰ 
{86 στοδῦ ΤΩ] ΟΣἹΥΥ οὗἩ ναγϊδύϊοηβ 1 δῃηα 8 σϑσρδγκαῦ]ο δρτθοσαθοῦ ρούνγθθῃ ὑμ6 Ὀθεῦ ὐϑστηδῃ 
δηὰ ἘΠ ρΊ 5} ογιυϊο8. ΤῈΘ Ἰαύθυ 8.6 δἰτοοβὺ θη σοὶ ὉΠ σιοσσαι οσθῃ [0 ὑδθ θοϑὺ αθυιηδῃ 
οοτοτηθπίδίοσβ. [}Δησ6, 1} δουπα οΥἹὐϊ08] ἡπιαρτασπΐ, 0] ΟνΒ ΟὨἰοΗν Τιομηδηη, Ὀυὺ 
οοτ ὰ ποῦ τρδῖκο τι86 οὗ ἐμ6 οἱ ῦν ϑαϊύλοη οὗ ΤΊ βομβομπάοσχέ, σοβο πσβὺ νοϊυμηο (οοπ δι πἰπς 
ἐμοὸ Θοπροὶδ) νψαβ ποὺ οοτωρ οὐ θα {1}} 1809, δῃὰ ρῥγοϑϑαῦβ ΤΩ ΗΥ νδυϊαύζοῃβ ἔγουλ ἷ8 ἴου- 
ΤᾺΣ ΘαΣ.101}8. 

1η ὑλ9 Εἰχοροίλοαὶ δηὰ Οτιίοαὶ Θυοραγίμηθηῦ 1 θανθ σΑγο ΠΥ οοχηραγοὰ δηά ΘΙ υ 

τιδοιὶ (αἸ γαγ8 τὺ ἀυθ ον.) ἐμ9 Ἰαὐοβὺ ϑάϊεϊοηβ οὗ ἐῃϑ Ὀϑδβὺ δοταπιθῃίασίθβ οὐ Φόμῃ, 

Θπρθοΐδν Μευεκ (Δ οαϊΐοι οὗ 1869, σῖοῖ μ88 ὁ84 ρμαᾶρθβ ὕο ὅ86 οὗὨ {μὸ Τοῦξει 

οὐέοη οὗ 180], δὰ σϑαυϊγοά οομδίδηὐ τϑοϊβοαύίίου οὗ ΓΔηρο᾿Β ἔγοαυθηῦ γϑίθυθμοθβθ ἴο 

φϑυϊῖον οἀλίλοηβ), ΑἸΕΟᾺΡ (6 θά. 1868), ἀπά αονκτ (1865), το γϑβρϑοίν οὶ Υ σϑργθδϑαῦ 
ἐδ ρτοβοηὺ εἰαΐθ οὗὐἠ αθϑγτηβῃ, ΕἸ ρ] 5}, πὰ ΒΊΘΠΟΘ, ΤΟΒΘΔΤΟΒ οἱ ἐμ6 ΦοΒβδππθδη (ἸΟΒΡ6]. ἢ 

Οἱ ἐδμο τῆοτθ ἱτωροτγέδῃῦ ραβεαρθθΙ μδνθ 8180 ὀχϑιαϊηϑθα ΟΕΙΟΘΕῈΧΝ ( ΟὍηι. ἵν ὔναπρ. “0}.), 

Αὐαύδτιδε (124 Ἰτδσοίαῦθβ οα ὑπ Οὐβρο9ὶ οὗ Φομη, Τόσα. [Π|., Ῥατγὺ 11.) ρρ. 290-820, 

4 Το ἐαρηγθνηλε οὗ ἀλῃγν ερἰτεξειδὶ οοτητδυπίοη τὶ ἢ ἐδοδα ἀϊπυϊηρστ οἰιοὰ δομοϊαγθ. ἀοσίηρ᾽ 86 Ῥγορασδέίοη οὗ 1.15 νοϊῃ τη), 
16 ἀοομοηρῖ Ὦγ τοσαἰηἰδβοσμοαβ τ Ὠ]Οἢ ὁΔἢ ὭΘΝΟΣ ὯθΘ οἴξξβοθϑᾶ, ΟἹ ΓΩΥ͂ Ἰαπὸ υἱδὶξ ὕο ἘΌτορθ, ἴῃ 1880, Ι ρϑηΐ βοιγδ 
δεϊαιεταὶ ἄστεα πττἢ Ὅτ. [προ ἰη Βόππ, Ἡῆο [5 5:}}} ἰὼ ὅ1}} υἱβοῦ δβηὰ πηοθβαίηρ ΔΟΙν Υ ς : υἱἱὰ Ὁγ, ΑἸϊοσὰ δὲ ἐς Ὁσδησ 
αἵ ΟδηϊονθηΥ, ὙὰῸ τᾺ 8 ἐμαυαν: ἔτοτῃ ἰδ δαυὮν ἸΔΌΟΤΑ Ὀοΐογο 1 Ππ|δηθα τὴν ἰδϑὶς αὶ ἱι Ῥγοζθαβονς ἀοᾶθς αἵ Νοπομδῖοὶ, ννὶ 
συ οτα 1 οὐρὰ οὐρα ργαγοὰ 5 ΠΡΓΙΝΙ ὙὮΘΩ ἢθ6 ὯΔ δαυρογιη ρϊηρ ΓΘ ππαυπεία οὐ (6 ργοδοηῦ οσόνῃ Ῥγίῃοο οὗὁὨἨ Ῥυγιμκαείδ, 
οιὰ ποὶς τὸ εἶθ ποὺν ἱπιρατίαὶ οτοσῃ οὗ χουηϊ οὰ απὰ τοοοῃϑίσιοί δα (ΘΥΤΩΔΏΥ  Δηὰ ἰῇ ἴὯ9 ὙΟΏΘΣΒΌΪΟ Ὁγ. Μόγγαν, αὐ Ηδπ- 
ποΥαΣ, πο ἀονοῖοσα μίς ἩΏοϊο τἰπι6 ἢ ΠΟῪ Θἀλιίοηδ οὗὨἨ ἰδ Οογασοδηίασυ οὐ ὑπὸ Νοῦν Τοαιδπιθηῖ, 



ΧΙΥ ΒΡΈΟΙΑΙ, ΙΝΤΕΟΙΥΟΤΊΟΝ. 

Βοποά, 6ἀ.), ΟἩΒΎΒΟΔΤΟΜ (88 Ἡουλ]1θα6 οὰ. Φόομη, Τοπι, Υ1Π|., ΡΡ. 1-580, Βοηρά. οὰ.), 
ΔΙ ΟΣ ἐδο ἔδίδιογα; ΠΎῪΎΤΗΚΒ δῃὰ ΟἌἸΥΙΝ, διροηρ (86 τοΐουτηοσβ  ΟΒΟΤΙῦΒ, ΒΕΝΟΕΙ, ΟΙ8- 
ΗΑΌΒΕΝ, θῈ ὝΈΤΤΕ ΒΕΌΘΚΚΕΒ (δ. οα. 1805), ΤποΙσσΚ, ἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, ΓΟΥΤΗΉΛΕΡΤ, 
ϑτικα, ΈΒΕΤΕΒ δπὰ ΙΓ ΕΊΝΒΟΝ, ΥΟΒΡΒΉΎΟΒΤΗ (δίῃ οἀ. 1866), ΒΑΒΝΕΒ, δη ὦ ΟΥἾΈΝ, 
ΒΙΩΟΏΡ ΙΔΟΤῸ Γοοθηῦ οχοβούθβ. Τμ6 ΨΟΙΥ δ]δρογαύθ Οὐδ υἱηϊβίϊο σοσηπηθηΐασγ οὗ ΓΑΜΡΕ 
(1724), δρὰ [86 οἰδββίοδὶ σόσκ οὗ Τὔσκὲ (34 οἀ., 1840), 1 δά ρτονϊουβὶυ βυυαϊοα τ ῖτ σδγο, 
ὙΒΘῃ, ἴῃ {Π6 βγδῦ ΥᾺΣ οὗὨ ΤΩΥ δοδάθιηϊο σᾶσϑὸρ (1848), 1 στοίθ ουὐ ἃ 7.11 οουγθο οὗ ἰοο- 
ὕαγοβ ο ὑπὸ ἀοβροὶ οὗ Φοδῃ ἴῸΣ Τοῦ βύυυσοηίδβ ἴῃ {μὸ Τὶ νοσεῖν οὗ Βουλὴ. Οπ 8]} ἐμ9 

ΡΥΪΒΟΙ͂ΡΑΙ ραδββασοδ 1 Τοιιπα Ἰηγβ0] ἢ 1 ἀρτοϑιαθπῦ τὶῦ ἐπθ νἱθνβ οὗὨ τοῦ γουΐ. 
ΤῊο Αταθγίοδῃ ϑαϊοι, ὕμθῃ, 15 ὕο 8 ἰασρὸ οχίδηΐ ἃ ποὺ οσΚ. [ὑ Ἔἐχοθθὰβ ἔθ ὅογ- 

ΤΆΒΔΏ, ὙὮ1ΟΒ ὨΌΤΩΌΘΥΙΒ ΟἸΪΥ 427 μᾶρθ8 (τὰ οαίτοι), ὈΥ τηοτθ ὑθδὴ οὐθ-ἐἰγὰ. [1ὑ μ858 
ποῦ ΟἿΪΥ 228 τηοτϑ Ραρθβ, ϑχοϊυῖνο οὗ μο Ῥχοΐδοθ, θα ϑδοὶ ραβθ, οὐτηρ ἴο ἐπι Ἀιμδ]] 0 
ὑγρ6, οομίδιηβ ὕνγο ΤΟἿῸ 11πο8 (70 ἰο 68). Αἀὰ ἰο ἐδιὴβ {πο ἔβοὺ ὑμαὺ {μ6 π8ο]6 Οτἰεοαὶ 
ΑΡρραδγαῖτιβ (ἡ ἢ 15. δἰμηοαῦ θη  ΓΘΙΥ Π6 7), Δῃἃ ΤΩΔΗΥ ΟὗἁὨ ΤΩΥ̓ ὀχϑροίοδὶ ποῦθα δ΄ δοὲ ἐπι 
5011} Βῃωδ!]οσ {ὐγρΡθ; διὰ 1 ΙΩΔΥ Ὀ6 ΖΆΛΓΪΥ βαϊὰ ἰμαῦ (89 οοπίθηξβ οὐἁἨ {18 ομὸ νο]τηο, 1ξ 
Ἰοδάβθὰ δηὰ ργἰιύθα ἴῃ ἰδυροσ ἴγρθ, σψοτ]ὰ 811] ἔουσ ογάϊπουυ οοἴδνο νοϊυσηθθ. [δίδὲθ 

18 ἐπ ᾿υδίϊοθ ἕο ἐμ ρα ΠΒΉΘΓΕ, 0 56}} ᾿δηροῖβ ΟὈματηθηίαυΎ αὖ 80 ΟΝ 8 ῥσῖοϑ, ἱπ 
Ῥσοροσγίζοι 0 ἐΐιθ νϑδὺῦ οοβὺ οὗ τιδπυΐδοΐυγο, ὑμαῦ ΟὨ]Ὺ ἃ ἴαῦρὸ διὰ δίθδαυ 8βα]0 σῶμ ΒαῪθ 
ὑμθηλ ἔὙΟΤΩ ΒΟΥΙΟῈΒ 1058. 

Τὺ σοῦ]ὰ μανὸ ὈΘΘΏ ἃ ΙΏΟΓΘ ΘΑΒΥ͂, ΟΟΥΔΙΏΪΥ͂ 8 ΤΏΟΤΘ ΒρΡΎΘΘΘΌ]Ο, (8581 ἴο ργϑραζο, οὐ ἰδ 9 

Ὁ 6515 ΟΥ̓ΤΩΥ οὐσὰι Ἰθο ΓΒ, Πα ΟἿ 8 ΒΙΠΊΡ]ΟΣ ΗΪ8πι, 8. ΟΥἹρῖΠΔ)] (ΟΤΩΤΘὨἰΔΙΎ ἴῃ ὈΠΌΓΟΪΚΘΩ οΟΙΏ.- 
Ῥοβιιίομ, ἐἱπβίθδα οὗἨ ἱγυργουην, Βυρρ]θταθαίηρ, δηρὰ δἀδρίϊηρ 8 ἔογοῖσιι σου, ἢ οοη- 
βίδηΐ τοβίσαϊηΐβ ὑπγόνῃ δγουπα τὴθ. [1 ομἕεδβα ἰλιαὺ στ. ΓΑηρο 885 οὔΐθῃ ΒΟΥ ὑχὶθα 
ΤΑΥ͂ μαίθποθ δῃὰ ἀθβθα τὴῦ οβοσίβ ἰο 1ηἱεγργϑῦ Β18 ὉΠΟΟΤΏΣΔΟΙ. ΒΘΏΒΘ ὑ0 {86 ΘΟΙΆΣΤΩΟΣΙ ΒΘΠ5Θ 
οὗ ἐμ Επρ ἢ σοδάθσ. Βυΐ, σιν 411 15 ἀοίθοίβ, 17 βυοι ὉΠΘΥ͂ ΤΩΔῪ Ὀ6 (4]1]04, ᾿Θ Β88 
ΤΑΥΘ ΑὐΔ δολίου ἴῸΓ ΒΟ ϊηρ {1:10 τηγπῦϊο ἀορύμβ δια δῃὰ βοδ]ληρ (δ6 ὑγδηβοθηἀθηϊ 
μοὶρῃίβ οὗ Φοδη ; δῃὰ, ἴῃ ΤΥ Βυτ]6 ἡπαρτηαοηῦ, 6 δ85 ἀυκξ τηοτὸ ρο0]α δηθὰ εἰἶνοσ ἴσον 

{86 τοῖπο οὗ ἐμῖ8 Θοβροὶ, ἐμὰ ΔΏΥ βίπρ]θ οοτωταθηίδίου Ὀϑΐοσο μἴτη. Ηθ 8668 “ [ἢ 

οἶθᾶγ 1} τοοοπ ᾽ἢ Ὀομὶπὰ ὑμ6 οἱοιιάβ, πὰ Ὑοσο ἢ6 ἀοθδ ποὺ 866, Πθ ἴ66]8, ἀνθ, δὰ 
Δάοτοβ.0 ΕΥΘΥῪ ΤΟΒΟΘΣ τηυδὺ ΔαϊὶγΘ ἢ18 δἰδογαϊθ οᾶγϑ, ἔδσι 16 ρϑῃΐαβ, δὰ Ἰουοὶγ 
ΦοΒδηπθδῃ δβρὶτι. 

ΟΥ̓ 86 τρουῖβ οὗ ΤΥ οὐ Βα ΑἸ ΟΠ] 0.Β ΟΥΘΥΒ ΤΩΔῪ υάχο. ὙΝΊ 41} ὑδθ ταϊπυΐα ἰαῦοΣ 

Ὀθοβίονγοα Ὁροπ 1ὑ, ἐμ6 σοῦ ἰβ Δ ἴτΌΤὰ ΟΟΤΑΪΠρ' ὍΡ ἴο ΤΩΥ͂ οὐσῃι ἱπηροτίοθοῦ βίαπάδγὰ οὗ 8 
ΟὐτωγηθπίαΥ ΟἹ {δι 18 τηδυν ]]οῦβ αὐοθρθ]. Αὐ ὑπο πὰ οὗ ΣῪ ἰδβὶς 1 [66] Ἰϑογθ βύσοι αν 
ἔμδῃ ονον ὑΠπαὺ ον Ὀοδὺ οὔοτγίβ ἴο ἱῃίθσρχοὺ ὑξὸ τπὑπΐδι οι Ὁ]6 ἀθρύδβ οὗὨ ὑπὸ σοσὰβ οὗ 

ἐμ6 οὔθτηδὶ ὅθι οὗ αοἀ, δ8 σϑοογάθα ὈΥ Ηἰβ ἑδνογίὑθ Ἂἴ86 1016, δῦ Ὀαὺ δ βίδιητωοσῖηρ8 

οὗ ἃ ΟΣ], ““Νον νὸ 860 ἐδιτουρῆ ἃ ρ'αββ, ἀδυκὶγ,᾽ δηα πον ΟὨΪΥ “ 1ῃ ρατί :᾽) Ὀυὺ {Π6 
ἐἶγηθ “111 οοσθ ΒΘῺ Ἧγ͵ὁ 88}4]} 8606 “" ἔδλοθ ἴο ἴδοϑ," δηὰ ΚπΟῪ ““ δυθῃ 88 ΜΘ δἴϑ Κπονῃ.᾽" 

“Τὸ ἀοίῃ ποὺ γοῦ δρρϑᾶὰσ ψβδὺ νγ 5}}8}} Ὀ6, Ὀαὺ ψ6 Κπονν ὑμαῦ, θη ΗΘ 588}8}} Ἀρρθδγ, 

“ὁ 51.4}} 6 πῖκὸ τ, ἴοσ ψγ 8881} βοθὸ Η πὶ δ5 Ηθ ἰ8.ἢ 

ΟἿμθ τροτὸ ψοϊυτηθ σϑσηδὶηβ ἴο σοι ρ]οίο {δ Ατηδγίοδῃ ϑαϊίου οὗ ὑπ6ὸ Νον Τοδίδ- 

ταϑὺ ἀἰνίβίοι οὗ {μὶβ 23ἐδίο-ιοογῖ. ΤἸΤῊθ Οὐτωσαθηΐδυυ οὐ ὑπ Βνοϊδίζοῃ οὗ Φοθπ δὰ8 

ΤΘΟΘΏΔΥ ἀρροασοὰ ἰῃ αϑσίηδη, δια ὑΠ0 ΕΠ ΡΊ ἢ Θα δῖοι μ85 Ὀθθη Ἰηὐγαδίθα ὕο 8019 πα , 
Α 1]1 Ιπάοχ οὗ ἐμὸ σο]6 πο οσῖκ 18 δ͵80 ἴῃ ὀοῦγεο οὗἨ ργϑρδγδίλοῃ. 

ῬΗΠΠΡ ΒΞΟΗΑΞΚΈΕ. 
ΒΙΒΙΙΣ Ἠοῦβε, ΝΕΚῊ ὙΟΙΚ, ΜαΥ 167]. 





(51:6 ΚΥΔΟΣΟΏΒΙΥ νοι ΤῊΣ Οδυχοῖ, τὸ Ῥϑϑοθοὶ ΤΉΘο, Ο Τοχὰ ; ἰδδέ, Ὀοΐηρ ΘΠ] σἰοηοᾶ ὃν ἐμ ἀοοίχπο δηᾶ ]]οὰ 

ψὶϊὰ 189 τυϊηὰ οὗὨἩἍ ΤΥ Ὀ]οεβοᾶ Αροβίϊθ διὰ Ετδιρο σὲ, βαΐπξ Φο.η, ποτα ὅοετβ Ἰονοᾶ, ἐδ ΤΏΔΥ Οοσο δὲ Ἰδοὺ ἰπίο ΤῊΣ 

ῬοαΙΕο Ῥγοεοθῦοο, δηα δηΐου (80 τοπασὰβ οὗ ογοσ βίης 1116; ἐμπγου ἢ δοδαβ ΟἸσὶδε οὖσ Τοτὰ, Ὑδ8ο τοί διὰ σοϊρηοῖδ 

ὙΠῈ ΤΠθ6 πὰ ἐμὸ ἘΓΟΥῪ αΒοδῦ, αυοσ οὰὸ αοᾶ, ποχ]ὰ τίΐμοιὲ θη ἃ. Ατηοι.--- ΟΟἰεσ 70 52. Φοῆη δε Ὅαψ, (δε ξεοοπαὰ ἀκα 

αὐεν ΟἸι τ ςείπιαε. ᾿ 

[Ὑοϊδέ ανἷϑ εἶπο ταοίδ Βἰτὰ οὗὁ αἀοὰ ἱ τὶῖὰ Ὀοπη 1685 βίρηςξ 

Ωυο Ὡ60 ναΐθθ ποὸ ὑσορεοία Βοατίπς ἴατ Ὀαγομὰ {δ Βοῖσδὲ 

Ἑνοϊανὶϊ αἰ 8 : ΟΣ 188 Ῥαχὰ οσΣ Ῥσορδοῖ οἱᾶ ; 

Ἴδα σα ῃ]οηᾶδ, αυᾶταὰ ἐσ Ὀ]σΐα, τυ 18]16 ἃ, ἀπιὰ ἰσα ἢ ἐο Ὅο,-- 

Μυπᾷθδτα υἱάϊέ ἐοὺ βοοσοίδ ἽἌΟΥ͂ΟΣ ῬΌΓΤΟΣ ΣΟΥ ΒΙΟΣΥ 

Ῥυσυϑβ Βοπῖο ρυγίῃ8. Ἀϊᾷ ἃ νῦσοσ ἰοῆρτο υη(ο]ὰ 1 ---Ἰ 



ΤῊΝ ἀΟΡῈ], ΛΟΟΟΌΒΌΙΝΟ ΤῸ 40ΗΝ; 
οκ, 

ΤῊ ΟΟΒΡΕῚ, ΟΕ" ΤῊΝ ἘΤΈΒΝΑΙ, ΤΡΕΔΑ ΟΚ' ΤΗᾺ 

ΗΙΒΤΟΒΥ ΟἿ ΟἩΒΙΞΘΤ, 

ΟΝ ΟΥ̓ Η15 ἘΤΈΚΝΑΙ ΡΕΝΒΟΝΑΜΙΤΥ͂, ΑΝ ΗΘ ΚΙΝΟΡΟΙ ΟΡ ΣΟΤΡΕ, ΟΟΝΒΙΦΕΚῈΡ 

ἷ 5 ΤΗΡ ΚΕΑΣΙΤΥ͂ ΑΝ} ΕΟΔΕΙΣΜΕΝΤ ἩΗΙΟΗ ΑΔ ΒΟΚΙΡΤΟΚΕ 

ΑΝ} ΤΗῈ ΟῚ ΒΥΜΒΟΖΣΖΕ. 

ΟΟὝΝΝΚὶ ΒΙΟΝ : ΤῊΒ ἘΛΟΙΕ) 

-------------- ------- 

ΙΝΤΒΟΡΓΌΘΤΙΟΝ. 
φυσι αἰξρατττ-τοιτατονκς 

61. Ζ2ΟΗΝ, ΤῊ ἘΥΑΝΟΒΙΙΒΊ ΑΝῸ ΑΡΟΘΤΙΖΕ, ΙΝ ΗΒ ῬΕΟΌΣΙΑΚΝ ΟἸΠΑΒΑΟΤΕΒΝ ΑΝῸ ͵ΕῈ, 

χη ἴπθ πϑιηθ ϑολαπαπ, αοα 18 ρτδοίΐουβ, οὔ, αοα ρτδοϊουϑν σίνος, Β66 [86 ΟΟΙΩΤΘη ΔΎ ΟἹ 
Ἡαδίλειο, Χ. 2. ΤῈΘ ΟΠ Δγδοίοσ οὐ [16 Ἐνδηρο]ϊϑῦ ἀπ ΑΡοβίθ Φοβη, Βὸ ῬΘΟΌΪΙΑΣ ἴῃ ἸΟ Π 688, 
1ᾳ6Ά1η688, ΤΙ ΟΠ Π 655, δια ἄορι, δια γοῦ ΟἸΘΑΓΙΥ τηδι κα, οδημοῦ ΘΔΒΙῪ 6 ἀσβογὶ 6 : ἐπουρ ἰΐ 
ΒΟΘΠΒ ΘΑΞΥ͂ ἰ0 ΘΧ ΣΌΪ Πὲπὶ ἴῃ ἃ Βοίοἢ οὗ Ὠ}18 1186 ἔγοτα ἴθ Νϑὺν Τοβίδιηθηϊ δυο (165, δηᾶ {16 
βἰδίθιμηθηίβ οὗ ἴπ6 ἔδίμοσβ, ΤῈ γον ΑἸ ΟΟ]ΕΥ 18, ἰο βοῦ οστἢ ΔΌΪΥ {Π6 το ἀΘΓ[Ὁ] βίρστι ἤοϑηοθ 
οὗ 411 (16 ἰδίοτἑοΔ] ἔδαίισοβ οὗ Ηἷβ 116, δῃᾷ ὕο οΘου δπ6 [Π6πὶ ἴῃ 8 ἰσὰθ υπϊΐ. 

90, 88 ἃ ΙΔ, ΤΟΡΓΟβοηΐΒ ἃ ΒΓ 688 Δηἃ ὉΠΙΤΥ οὗ 1464] ἔυσι, ἵπ ΣΟ ὁσθπ ἱῃμογοηῦ β᾽ἢ- 
ἔΆ] 688 γε 115 1.861 σπἰτοῦὺ ὨΥΡΟΟΥΙ͂ΒΥ 1π [86 ποῦΪθ ἔοστῃβ οὗ ἀθυουΐ Ζ64] (01 ἱΣ, δ4), ῥσγουὰ 
ἀϑρίγαίΐοπ (Δἴδυκ σ᾿ 85), δηα Ῥουδρ8 οὐ οουτΥ θ856 (9080 χΧυϊὶ, 16). Α8 ἃ Ομ σιβάδη δῃπὰ 
8η. ΑΡΟοΒΕ]6, Β6 τϑργδβθηίβ ἴπ 86 ΟΒΌΓΟΙ δὴ δροβίοϊδίθ οὗ {π6 ᾿ιοασΐ δηα βρὶ τὶ οὗ 76β8, ἱῃ 
ΜΈΣΟ. Π6 δἰγδοίβ ουθῃ 11{{16 οα οο ΒΌΤΔ ἢ 8 ΣΙ [86 Ῥαίγ Δ Ο 8] ΟΠΆΣΤΩΒ οὗ ΚΙπα] 688; Ὑ}}116 
ἢ Το πλδῖ 8, ΟΥ̓Θἢ [ὉΓ π 6 Δι ΚΟοΙΘα δα Ὀο1οΥηρ,, γ6 116 πὶ ἃ την ϑίοσουβ δηᾶ ρ)οβοκο οἸτη- 
ΤΏΘΓ, ἴῃ ΪΟΙ ΒΘ 18 οὔδη Υδί Υ σαυοσοα δηὰ Ῥσγαϊβοα, ἔμΠδὴ Ὠοασγὰ ἑβγοῦρι δῃα βίυαϊθα οαυΐ. 
Τὸ τηοβὺ ϑυσυ-ἀαύ ΟἾ ΣΙ βι 808 Ὧ6 18 ἴοο τυ οὗ ἃ Βυπαᾶδυ πδίυγο [ῸΣ ὑμοπὶ ἰο τ Κ ἐδμοι- 
61 γε 58 ΓἈΣΑΣ]Πἶὰν ἢ : δηᾷ 1 μἷ4 ἀροβίοϊο πᾷ ΘὨΌΓΟΒΙΥ αἱ ρη ἀἰα ποΐ 58161]ἃ ἶτη, ΒΟ ΟἾΔΙΒ 
οὗ 86 ΟΥΑΙ ΠΔΙΥ͂ βίϑιρ σοῦ ἀουθύ]688 Ὅ6 ἱποϊϊποα ἴο σοπβίαοσ ἷπη, [ῸΓ 818 στοδύ, βοδυβῃ-. 
Ἰρἢ), δηλ ἃ τσ] ἀ- ΘΔ ὈΓΔΟΙἢρ᾽ ΘΟΠΟΘΡ(ΔΟΙΒ, δη αϑίϊο ΟΥΓ ὙἱβΊ ΟΏΔΤΥ. 

ὝΥ6 ΤΙΩΔῪ {ΠΥ ἴο οδίοϊι [86 ὑγδηβοθῃ ΟΥ̓, ὑμ6 1641η688 οὗἨ Ὠ18 ἡδίυχο, ὈΥ̓͂ ΔΗΔΙοΟΣ68. βοσηθ- 
Ὑδ Ἰμ8 : Α5 Ρ]αίο γγ͵68 σοϊδίϑα ἴο βοογδίβ, βο 18 θοῇ ἰο ΟἸ γῖβί, Οσ : Το Ενδηρο] δῦ ΦοΒη 
ΟΡΘῺΒ [0 8 ἃ ἄδθρ, Βιδάονν, ῬΓΟΒΔρΟ Ια] ἱπεισῃΐ Ἰηΐο ᾿ηβηϊέν, ΚΘ ἃ πἰρῦ ἩΠυτϊηθα Ὀγ {89 

ΦἊΙ͂ 18 ῬΤΌΡΘΒ]Ο ἐδὲ ἰ1ὸ ἱπαϊτοοξ 60᾽7}.ἀοοὶσηδέΐϊοι οὗ ἔδο Ἑνδπροῖἑοί, “Κ ἐμο ἀΐδοΐρ]9 σι Βοσα ζοδὺδ Ἰονοᾶ᾽" (χἰϊξ, 28 ; 

Σῖχ. 36; χχ. 3; χχὶ. 7, 30), 15 δὴ ἱπροηίουβ ἰαἰοτρσοίδιϊοι οὗ ΐ8 πατὴθ «ολη, ᾿Ιωάννης, ἸΣΥῚῚΝ ΖῸΣ ἸΤΗῚΤΝ --ὦς 6.) σελο. 
υαΐλ ἰς ργαείοιιξ Ἰουῶν: ἐδο στγοοῖ ΤΆεοάοτε, δᾶ [6 Οαττηδπ Θοιἐλοια, ΟοιεϊεὉ}) ; ΟΥ̓, δοοοσαϊηρ ἰἕο (86 Ὑζοϊοΐυο, ἀπὶ οὗδΡ. 

χίϊ, 41, 86 δοβοτδ οὗ ἔμο ΟἹὰ Τοείατιοπέ, οὐ αοὰ τονοαὶϑὰ, 18 ἐπ 9 οἰοστα] ᾿ζΟΡῸΒ ἮΏΟ Ὀθοῦσηθ ἱποᾶσηδίθ 20 ΟἿΣ βαΊ γα 0}. 

11ΠῸ πλτὴθ οσπίδίπμοᾶ 8 ῬΡΣΟΡΈΏΟΟΥ ΤΒΙΟᾺ πῶϑ ζ]Δ)1εἃ ἴτπι μ15 ἱπίσααῖο σοϊα οι ὑο ΟἸ γἶδ,.--Ῥ. 8Κ.} 



4 ἔ ΤΗῊΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ 9590ΗΝ. 

00} (Αδβιπυβ ΟἸδυδὲυβ : 566 ΤΟΙ Ο ΚΒ Ταἰτοαυοίϊοι ο ἷ8 Οὐτητηθηίασυ, Ὁ. 7 [ΚγδυῦΒ ἰγαῃδ- 
Ἰαίΐοη, Ρ. 39]). ΟΥ̓, δραΐῃ, δοοογάϊηρ ἴο ἐῃθ δῃοϊοηῦ ΟΠ γΟΙ ΒΥ Ὀ0] οὗ {118 ΑΡοβί]ο : Α8 ἐμ6 
ΘΔ 016 ΒΟΔΙΒ ἀσαϊηδέ (Π6 ΒΌη, 80 Φοδη, ἴῃ Βὲρἢ ΒΊριιύ οὗ βρὶσὶΐ, ἔβοθβ {16 δύῃ οὗ γουβοίζοη ἴῃ 
ΟἸσῖϑὲ (6. 5.. Αἰουΐη ; 866 ΟΥοαμοσβ Αὐὐπίοιπσ ἵπ ἀα8 ειο Τερίαπιδηΐ, Ὁ. δ7 ; ἨδΌΡΏΟΣ, “οδαπ- 
π68, Ὁ. 314). Τδαΐ Ζο η 18 πιοβὺ θ8811Υ 1η 61} 0 1016 6 η ἰδΚθη 88 ἐΐο οοπίθρ]αἴγο α180 1 16, 
ἴῃ ἀἰβάκποίζου ἔσοσα (ἢ 6 ῬὈγδοίΐοϑὶ ἀἰβοῖρ]ο, 16 ΑΡοβί]ο Ῥοίθσ, 18 Ῥᾷ]ρ8}0]16. ΤΏδ ὕπνο δροβίϊοβ 
ἔἴοστῃ {1106 σαπίσο οὗ ἴ6 ὕτο Ἀδῖγεβ οὐ [16 δροβίοϊδίθ, ἴθ τ βῖοὰ {16 ορογαίϊομ οὗ ΟἸγὶβὺ 88.168 
1561} οδ΄ ἴῃ 1π6 τοῦ] ; δῃηα ἔγοσῃ ὑ818 ροΐῃΐ οὗ υἱοῦ ΔΒΟΓΘῪ δπα ἢ6 Βοῃ8 οὗ ΑἹΡΒθῦΒ, Φ84Π|65 
{86 1,688, δίταοη Ζαϊοῖοβ, 488 ΤΟ ερυ8, ΔΗ, 848 ἴο Ὠδίαγαὶ ἰλ]θηΐ, 9 ἀ8Α8 Ιβοαγίοῖ, σαηρθ ΟἹ 

{16 δᾶ οὗ Ῥεΐεγ; 94π|685 [Π6 Ἐ]1ᾶΘγ, ῬῈΪΡ, ΤΏ ΟΙΏ85, ΒΑγι Βο]οιηον- Ν Δί μδη86), ἀμ Μαιμονν, 
ΟΠ {16 βἰᾶε οὗ Φο!μῃ. Ουὖυγ Ενδηρο δύ 18 [Π18, ἴῃ ΔῺΥ ὁΔ56, ὈΑ]απορα ἴῃ 118 Ῥγθαοσηἑηδηῦν 1468] 

το ΘΠΟΥ͂ ὈΥ͂ [86 ΟὗΟΓ Β 6, ἃ8 ἐμ6 ἀροβὶϊθ Ῥϑίδσ ἴῃ 818 Ῥτδοῖῖοϑὶ ὑθμάθπου 18 ΒΌρρ!οηοαίοα Ὦν 
Ὦ18 ΟΡΡοβῖίθ. 

Βυΐ π]Πιῖπ {18 ὁπ6 8] 116 Θά 6 ΠΟΥ 1(861} [ΠΟΘ 8ΓΘ Ορροβίξβθβ δπουρῇ, ἩΒΙΟΆ ῬΑΙΑΡΉΤΑΞΟ 
[818 το θδῦ Δροβίο]ς 116, Α σϑροβθ οἵ ρᾷΖθ, ἃ ὑγβᾶουηδῆοθ οὗ 1ηβιρ!ῦ, ΒΊΟΝ, ἴῃ ἐπ6 ἐπύθῃ- 
ΒΙῚγ οὗ 1.8 ἸἸρὨ κὸ παίυγο, Θ ΒΥ ΒΡ ϊηρ8 ἰηΐο 8 Ἰἰρμιἰηρ- ἤλβῃ ; ἵπ ΟἿΟΣ ψογαϑβ, 8 Βοσοηίγ 
ὙΠ 16. ΤΔηΪ Γοθἴ8. 1561 ἴπ [6 τηοβὲ σ᾽ οἸηρ' ΘΑ Π688 ; ἃ Βρ᾽ τ] ἱπδυϊἱοη τυ 1 0ἢ, λῖ {86 
ταοϑβὲ αἰϑύώποῦ Ἰορὶο8] οομβοϊουβηοβθ, ΟΏΟΟΒΟΒ ἐπ6 σἱομοϑὺ βυτα 1108] οχργοβϑίοῃ : δὴ ᾿ηΐοὶ- 
Ἰοοΐυδ] ἔθη οὶ τ οὗ ἰοσυθηὺ Βυγγοπαογ ἴο 116 Ὀο]ογθᾶ ΟΘηΈΓΆ] ΟὈΪΘοΐ οὗὨ 8411 118 σου θη ] ἰζο 8, 
ἀἰβρ᾽ αυἱῃρ ἃ Ἰ8ΟΌ 16 ΘΏΘΓΡῪ ἱπ [ἢ 6 τηοβῦ οορίουβ οὐρδηϊζίηρ δῃα ἐοστλδίγο τγοσκδ (ΘοΒροὶ, 
ἘΠΡῚΒ0168, ΑΙΡΟΟΔΙΥΡΘ6) ; 8π οὐἱρίπδ! ν Ἡ ΒΪΟΒ ΘητΓΟ 68 1861 ὙΠ1Π0} 411 {}|6 δυδὶ] 8 Ὁ]6 τηδίθσιδὶ 
οὔ το] σίουβ Ἰδασηΐης (ΠὩοροδ- ἀοοίτϊηθ, ΑΡοοδ) γρίϊο8) ; 8 ΌΣΟΙ οὗ Ἰουθ νν ΒΙοὮ, ἴῃ [16 Κοδησβὲ 
αἱβυϊποίοπβ Ὀοΐτγθοι Πρῦ πα ΘΆΓΚΏΘ6ΒΒ, ὈΤΟΥ͂ΘΒ 118 ἀθγοίοα ῬΟΙΒΟΏΔΙΠΘ88 δηα 18 ὨΟ]ΪΠ6Β8 : 
ΓΠΟΓΘΙΌΓΘ 8 ο}}11.-11}τ6 πὰ υἱτρίη- 6 πδίαγο, τ ΠΟ Ὁ οΟ ΒΟΙΟΌΒΙΥ αἰβρΊ Δ γΒ 1.861 1ῃ 8 δηροὶὶο 
ΤΑΔ]ΘΒΕΥ : 411 [818 ρογσνυδᾶθα τι δὴ τη] πη) 64 ἀορὶδ οΥἨ Ὠυμ Σὺν Ἰοηρίηρ ΤῸΣ βαϊναίϊοη, δηὰ 
ὙΠῸ} ἃ Ὠοσγοὶο 1810}, τυ αὶ ἢ, ἴῃ ἀΒΒΌΣΔΠΟΘ ΟὗὁἨ Ἑοπβυτητηδίϊοη, ΒΟΔΣΒ ΔΡΟΥ͂Θ [86 ΔΙΓΟΔΩΥ͂ οοπμαἀθιηποῦ 

νου] ὰ :--- 1686 8.Θ ΒΟΙῚΘ οὗὨἨ {86 δυυ  ποέῖο δα γοΘ ἴῃ 1 ἢ [86 ΟΠδγδοίοσ οὗ Φόοθπ ΟροπΒ ἴο 
Β ἴπη {Π6 σΟρ᾿ουβη688 οὗ 8 116. 

Αηᾶᾷ, ΚΘ ΟΥ̓ΘΓΥ ῬτθαουΠΔΠΕΥ͂ 1464] 116, {86 16 οὗ ΦοΠΠ ΓΟΥΘ8]8 1086] τηοβὲ οἱοασῖν ἱπ 
ἀοδηϊίο, τόσο αοίμαΐ Ἰ1η68 τοβοοίεα ἔγοπι οἴ Σ ομαγδοίοσθ. Ὑ78 ρῥσχγοίογ, ἱμπογείοσα, ἴο βἸκθίο ἢ 
ἢὲ8 1186 ὈΥ̓͂ οοη Γαϑί8. 

1. ΦΟῊΝ ΑΝῸ ΒΑΙΟΜῈ. (66 Μαίξ. ἴν. 21; χχ 20: Μαῖκ χυ. 40: χυὶ. 1; οοσρ. Μαίξ. 
ΧΧΥΪ, δ6). ΦΨΦοΠη τγὰβ (6 8βοῃ οἵ Ζερεᾶθο, 8 βῃθγιηδη οὔ 618]1166, ΓοΒΙ αἰπρ γ͵7ὁὸ ΚΠΟῪ ποὺ ΟοΓ- 

ἰαὶμ}ν ΒΘ ΟΓ δὲ Βοίμβαϊ 8 (Οπγγβοβίοση, απ οὐ 618) ΟΥΓὁἩΘ ΟΔρθσηδῦμπι (0π {18 Ἰαςίο νυ βαρρο- 
β᾽(ἴοη, 866 Τιᾶοϊκο, Οσηιπιδηΐζ., Ῥ. 9). ΗΪΐ8 ποῖ Ὁ γγ1ὰ8 βδ]οσηθ, 0 πὸ ἀουδύ τπᾺΒ 8 β᾽ βίον οὔ 

ΜΑΥΥ, {86 τοῖο Ὁ οὗ {86 Τοτὰ (Φοθη χὶχ. 25; οοτρ. Ὑ1Έβ6 ον, Θέμαϊοη ἀπᾶ Κρὶζίζδη, 1840, 

1]. Ρ. θ48) ; δηᾶ πὸ ΒΕ]; 86], τ]ὰ Ἶ8. ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ ΟἹαοΥ ὈΓΟΙΠΕΣ 78 1168, τγὰ8 Ὀτγοϑα ἴο 1115 ΓΔ 16 ΓΒ 
οΔ]}Πηρσ. ΤῈῸ [ΤΥ 8458 Ὀθθῃ δἰ. ]θ ἃ 8 ροοῦ βῃΐηρ δι] (ΟἸγγϑοβίοσῃ) ; ωᾶοϊζο βῃουβ (ρ. 9) 
{πα 1 ταυϑῦ ΠΥ Ῥοββοββοα βοῖὴθ 68]. Ζερθᾶθθ δᾶ Ἀἰσθᾶ βοσγαπίβ (Δἴδγι 1. 20), δπᾶ ἃ 
ῬΑΥΠΟΓΒΕΙΡ πὰ Ὀυβίηοθθ (Κ6 γ. 10) ; ἢ18 τι ῖΐθ βδ]οτηθ τν88 οὔθ οὗ ἰδ τυτοϊθθὴ ὝΠΟ Βυρρογίοα 
6 Τιοτᾶ ἔγομπι ὑπο ῖγ τηθδη8 ({ΚῸ ΥἹἹ, 8), δηαἃ ΘΑ] πιο 18 ὈΟΑΥ ; 90 ὨἱμηΒ6] οὐ πϑᾶ ἃ 
ῬΓΟΡΟΣΤΩΥ (Φολη χὶχ. 37.) ὙΥ̓ΒΟΙμῸΡ ἐμ18 ῬΓΤΟΡΟΓΙΥ͂, δηα 118 τοϑίἄθησοθ ἴῃ 76 γ188]6 1), τ σὸ ὑμα 

στουπᾷ οὗὅὨ ἷ8 δοαυιαϊπίδποθ ἴῃ [6 Ὠοῦδβο οὗἩ [86 Εἷρθ Υὴοδὺ Οδίδρα9, οαμποῦ θῸ ἀοίοτιαϊηοα. 
“ ΤΟΓΟΠ1Θ ὉΠΥΤΑΓΓΑΠΙΔΟΪΥ ἰΏΓΟΓΓοα ἴγομι (μαὲ δοαυδϊπίδποθ ὑμδαὺ {Π6 ΆΤΩΣΥ οὗ ὅομπ Ῥοϊοηροᾶ ἴο 

- [0 Ῥοϊίογ ο61488.᾽" 
Οἵ ΐβ ἔδίμος Ζοθᾶθθ ψ1ὁ ΚΠΟῪ ὙΟΓῪ 11{{16, γοῦ οηουρη, 76 ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμ8ὺ ΒΘ οου- 

βοπίθα ἴο {Π6 αἰ βοὶ Ρ]οβμρ οὗὨ 18 ΒΟΏΒ, δῃ!ἃ ὈΓΤΟΌΘΟΙΪΥ (0}1688 Ὧ6 ἀἰοᾶ Ὀοίογα βδ]οθ οἱ ηθα 1η 
{86 ΕΟΣΠΟΓΔΏΟΥ οὗ 6805) (0 ἔμ6 ἀἰβοῖ Ὁ] 6βϑρ οὗ ἷ8 6. ὙΤΒαΐ “ Ηἷ8 τη βϑοπλβ ποῖ ἰο δγθ 
Τβο ΔΌΟνΘ {86 Ῥυτβαὶϊΐ οὗ δα ] ἐπηρβ᾽" (Οτθάποι), 18 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ἕο Ὀ6 ἱπξοσγοα ἔγοσχῃ 
.ῖ8 σοπ ϊπυϊηρ' δὲ ἷβ ποίβ, ὙΠ ΓΆΓΩΣΥ ΒΘ6ΘΠ18 ἕο μᾶγθ Ὀδοῃ ΓὉ]}Υ οὗἩὨ [16 βογὺ ὙὮΟ, ἔΔΏλ ΑΓ, ἴπ 
ἔτ 15γ 6} 1018} νἱεῖγ, τὴ ἐμ6 ΟἹ Τοβίδτηθηῦ, σοσο αὖ ἐπδὺ ἐλπη6 ᾿ἱνίηρ ἴῃ αυϊοκοημεᾶ ΒΟρ6 
οὗ 16 Μεββίδῃ (κθ ἱϊ. 88). βδ!οσμθ δβρϑοΐβ!ῦ Βιιδγοᾶ ἰμῖ8 ΒΟρ6 ὙΠΕῈῺῸ του 8}]}11κ6 ΒΌΙΤΘ ΟΣ 
οἵ βου]. Τὸ 18 ΤΟ ΛΑΥΚΔΡ]6 (Πδὺ ὑμ0 ΝΘ Τοβίδημοπς ΔΡΟΟΤΥΡΙδ, δπᾶ ὑπὸ Ἰοροηαβ, σοϊδέθ ἐμ 



8 1. 9ΟΗΝ, ΙΝ ΠῚΒ ΡΕΟΌΣΙΑΒ ΟΒΑΒΑΟΤΕΈΒ ΑΝῸ Ἱ1ΠΕῈ. 5 

Δ οὗἨἁ ΒΔΙΟΤΘ δια ὮΟΡ {ὉΠ} ἱΒ {π6 Τιοσὰ, τιβουῦ Κπουῖηρ 86 ἐσθ οομπθοξίοη, 
ΞΆΪΟΠΊΘ 15 8811 [ο ᾶΥα ῬΌΘπ ΠΟῪ ἃ ἀδΔΌ ΚΟΥ, ΠΟῪ ἃ 8᾽ϑἴδσ, ΠΟῪ 8 ἴοσιῃθῦ γγ 18 οὐ Φόβορῃ. 8818 
Ἰοοκβ βρ  Γ[Δ}Υ 11 8. βἰϑίεσ οἵ ΜΙδγν : ποῦΪθ οὗ ἱπουρηῦ 1Κ6 Π6Γ, Β86 158 χζοσγθ διλθὶ 1008, 
ΤΏΟΙΘ ὙΣΠῸ], δα ΓΠΘΓΘΙΌΣΘ, οα ὅΠ6 ΟἿΟΣ Ἠδη(, ΤΏΟΥ̓Θ ὙἹΒΙΟΠΔΙῪ (866 Μαίΐ, χχ. 20), ἱβουρὰ ἴῃ 
βρὶ τς {86 ἰγὰθ σταοίμοσ οὗ 8 Φοῇῃ δηα ἃ 8 πι68 ἴῃ ΟὨΘΘΓΕΪΠΟΒ8 οὗ 86] βαοσῖδοθ (1Κ6 ΥἱΔ, 8; 
ΧΧΊΪ, δδὅ), ἀπα ἴῃ (μαΐ βίσθησία οὗ δὐδομχηθηῦ 858 84 ἀΐβοῖρ]θ, πὰ ΒΟ. ΒΠ6 Σουαϊποα εἰδραίαϑί 

ὉΠΩ͂ΟΣ (86 οἴοβϑ. ἀὐ {86 ΟΓΌ88 Ὅ1͵,Θ ἰοβδ εἰρῃῦ οὗ {88 ὨΟΌ]Θ ΟΤΆΔ (ςοσηρᾶσο, Ἀούγ νοσ, Δοίβ ἱ, 
14), ΠΟ ὈΓΟΌΔΡΙΥ, τὶ ἢ ΠΟΙ βἰϑέον ΜΆΤΥ, ᾿ἰγθᾶ ἃ ΘΟὨΒΙ ἀΘΓΔΌ]6 ὐταθ 1ΠῊ ΠΟΥ ΒΟΠΒ ἰπ Φοσυβαθτα 

ἴῃ ἐμ ποῦβ8 οὗ Φο!π. Υ7ο ΚΟΥ͂ ποῦ δῦ Ῥασί 806 ΠΙΔΥ Πᾶγθ δα ἴῃ Φο μη Β ΘΟΙΆΪηΡ᾽ Β0 ΘΑΣ]Υ͂ 
ἰπΐο 86 8000] οὗ 18 Ὠδιήθβακθο, 86 Βαρ(Ζδύ. 411 [6 1πάαϊοβίζοϑ ἃσθ, ὑπαῦ β0 τ, {86 
Τ]ΟΥΠΕΣΙΥ͂ [ὈΒΊΟΓΟΓ οὗ {86 στοδῦ σἹ [5 οὗ ΠΘΓ ΒΟΏΒ, [ον συϊᾶθ οἡ [86 ρδίϊι οὗ [86 διΐατο ἰοταγὰ 
16 Νὸν Τοβίδπιθηΐ Βα] γαίῃ. 

Ἡὸοῦν γδυϊουβυ αϊὰ [86 866. Κ6, οσροοΐδην αρὶτὶῦ οὗ [86 σογλθῃ ἐμ θη ΟἹ {86 568 οὗἨ Ο811166 
ΘᾺ ἰ(βο 1 ἐονατᾷ {μ6 Νονν Τοβίδιηθηΐ αΐϊατθ  ΤῊῈΘ ΜΆΓΥ ἱπ ΝαζΖαγοί Ἰθδοοϊηθβ η6 ομΌβθα 

μδηϑτηαϊα οὗὨ ἐῃ9 Τιοτᾶ ; ἐμ6 ΜΙΆΓΥ ἴῃ Μαρᾶδῖα ΙΔ 0868 ἔοσ ἃ σι }116, ΡΤΟΌΔΌΙΥ ἷπ ΘΑΙΓὮΥ οἰτοῦτη- 
δίδῃοαβ, ἰο ἃ ἔγεο- πἰπκίηρ, δηςποιηΐδῃ 116 οὗὁἨ ΒΘΏΒ08] ΙΟΥ̓́Θ, ΤαἸβ πἰοσργοίδπρ [6 ΠΟῪ {ἰπὴ6 : 
Βαϊοτηο Κἰπα]65 ἴῃ ΘΓ ΒΟΏΒ [6 το οὗ 8 ΜΙ οββίδῃηϊο ΒΟΡ6 δῃᾷ βθᾶσο!. ῬΌΓΒΔΡΒ Φδηλοβ, [116 ΤΔΟΣΘ 
ῬΓΔΟΙΘΑΙ, 88 ΒῸῚ ἴἈνοσιίθ; ΦΟΒ ἢ Ὑ7ὲ8 Β6Γ ΣΙΟΠΟΓ ἐπ σ  ἴβη66. 

3. ΦΟΗΝ ΑΝΡ ΦΑΜΕΒ. ῬΙΟΡΔΌΪΥ ΨΦ4πι08 (ηια}07) τ8 [1.6 ΟἹΑΘΣ ἴῃ το]δίοη ἰο Φομπ 88 πῸ]] 
85 786 ΟΥΕΙ Φ πηδῶ, ἔόσ μ6 18 οἴδαυβ Ὀ]δοοᾶ Ὀοίοσο ὅόμ. Βοίῃ ὝΤΕΣΘ πϑιηθᾶ, ἔγοτα {Πα ἱγ οοτὰ- 
ΤΟΙ ἐγδὶζβ, “ 8βοῃβ οὗ [υπμᾶον" (ἴαγκ 11. 17; σοτρ. ἴ0 Οὐτησα. οἡ Δέαζέλειο, ΣΧ. 2). Τὰ 18 
ΒΙΠΡΙΥ͂ ᾿ΠΟΟΒΟ ΘΙ 8016 {πα΄ [Π6 Ἰοτα, 48 αυτΣς ἐπουρμὺ (δέμαΐοι, ὠπᾶ Κγδξκεη, 1829, Νο, 4 : 
ΘΟΙΏΡ. Ζεδοῃ “σέβω, '. Ῥ. 381), Βῃουϊ]ἃ Βαγθ ρίνθῃ [16 ὕπῦγὸ 808 οἵ Ζοθθᾶοθ {18 ἤδῆλθ ἱπ ῬΓΘ 
σοβυσο. ΤΒουρὮ {86 γ7611- ποτα δηροῦ οὗ (86 ἔγχὸὺ ῬὈτοΐΟΙΒ δραὶπδί ἃ βδιηαυὶ δ ΟἿἿΥ (6 
ἶχ, δ1), 85 18. πού δὲ 811 ἱπυρτοΟ Δ ]0, σᾶυθ οσοδϑίοῃ ἰὉγ (δῖ δορὶ μεῖ, γοῖ ἐπ Ἰμοτὰ τηυδῦ ὮδΥθ 
ἱπίοπαοα ἰο ἀοποίο απᾶ ἱπιμηοτζία!ζο, ποῦ {116 Βἰ 1] Π688 οὗἩἨ Ηΐβ ἀἱβοὶ ]68, τ βίον τγ88 ἀἰβαρρβδτς- 
ἰηρ ἀπᾶογ ἴμ6 πογκίηρ οἵ Ηἴ5 ϑρ» γιδ, θαῦ ΟὨἹῪ Βα 8 ἔγαὶ οὗ οἰδϑοίθν ἃ8 γγ88 ἴῃ 1ΐβ6]  οδρὰ- 
016 οὗ βαηο  βοαδίϊοη, ἐμουρ} 1 δα ΘΧΡΙΕΒβοα 1861} Β1ηΓ]1}Ὺ Βοσο. Ναύμδῃϑθ] 8518, 1π 8 βίηξαὶ 
ΔΥ: “Οδῃ ΔὴΥ ροοᾶ ὑπίηρ οοπι6 ουὔὐ οὗ ΝαζΖδγοίὰ ὃ") ΟἸἾτβὺ 08118 ἷτη, ᾿ταταθα! αἴθ] δένοσ, ἃ 
ἔτι Ιβγϑο] 16, ἰη Ἡ ΏΟΙῚ 18 ΠῸ 5116. ΑΒ ἴῃ Βῖῃη 8 βίῃ] μδβίθ ἰὴ Ἰυᾶδρτημθης τνὰβ δββοοί θᾶ 
ψ1}}} ΒΟΌΪΟ ὑρτὶρὨίπα688, 80, ἰὰ (Π6 ΒΟ}8 οὗ ἔπυπᾶογ, ἐπα οϑυτι8] 268] ατγοὶῦ ΠῚ 8 ΘΠΕΓΡΎ, ὃ 
Ἰοηθβ δηᾶ ἀοοϊβίοῃ οὗ τροσα] ἴδ Σηρ, 8ῃ δχδϊ θα βίσοισίῃ οὗ ομαγδοίοσ, ἩΏΟΣ ΙΏΔΥ αἱξοχ 
ἰἰβοι ἴῃ ἱπαϊσπβίϊοη 16 Ἰίσμίηϊηρ. ΤΠΘΟΡΒΥ]αοῦ τοίοστοα (Ὧ6 ϑσὴθ ἴὸ ἴΠ6 1 ηογ-}} 9 
εἰοεναίϊΐου. δῃᾷὰ ἄδρίι οὗ ἐμοῖς ἀἰβοοῦγβθ (μεγαλοκήρυκες καὶ ϑεολογικώτατοι). ΤιΟΚ6 ΓΟΙΠΛΔΙΚΒ, 
ἰπαὐ ασϑη ἐμ 6 τοί οσἶ 8] Β6η86 οὗἩἨ {π0ὸ Οατβοὶς βροντᾷν Β ποῦ αυϊίθ Β1400]6 ἰο (818 ; 58}1}} 1658 
{10 Ατατηδῖς τ" (ᾧ. 17). Βαῦ ΘΏΕΓΡΥ, σταπᾶθυγ, οἱονδίϊοῃ οὗ τϊπᾶ, δοοοσᾶϊπρ ἴο {86 ΟἸἹὰ 
Τεβίδιηθηΐ παροτῖ οὗ Τδυπᾶοῦ δηᾶ βίοστω, 816, δὖ 811 ουθηΐβ, γ176}1 οχργοββθᾶ ὈΥ͂ {818 {1{16. (66 
Ῥβ. χχῖχ Ὑμιδῖ [Π0Ὸ Ὡδπ|6 ἀο0685 ἢοὺ ΟΟΟῸΣ ΙΏΟΤΟ [ΓΘΑΌΘΒΕΥ, 18 ἀου 61.658 ἅμυθ ἰο 118 Ῥαΐηρ᾽ 8 
ἙοΟἸ]οο ϊνο πϑπῖ6 οὗ Ὀοΐὰ ἐμ Ὀτοίμοιβι. Βυΐ Φοῖ) σγδάυδ]}Υ δοαυϊγοα ἃ ΒΌΣΠΒΙΘ οὗὨ ὨΐΒ ΟἾΤᾺ : 
ὦ {π6 ἀϊβοῖρ]θ τ Ποῖ 96808 Ἰογοᾶ .᾽) [π6 το οὗἁ 76808 ἴῃ [86 τιοβὲ διιηθηΐ 8686, [110 ῬΟΒΟΙᾺ 
(τἰοπᾶ, ἘΟ ἸΔΥ͂ οὐ Ηἴ8 Ὀγδαϑύ ; ἤθῆοο, διμοῃρ (86 ἔδλίμοτβ, ἐπιστήϑιος (ὕοκρο, Ρ. 14). Απὰ 
Φατηθβ μδᾶ ἰο 06 ἀἰβειη σα βμθα ἔσοπι {πὸ οὗΠΟΓ ΦΆΠ,68, 88 ἐδ Βοη οὗ Ζοῦθαδο ; δηᾷ ἐπ 8, ἰῃ 1}18 
0886 8180, {16 ΒΌΣΠΔΙΩΘ τοδὶ πο ὑπυδεα. Βαΐ μ6 ῥχουβα ἈΐἾμ)561 86 βρ' 8] Ὀσγοίδμος οἵ 
Φοθπ οἱ Ϊ8 δ ΓΟ Θ ὍΡΟΣ ἷ8 αἰβοὶ ]ΘΒΕΙρ (διέ. νγ. 931); ἱὰ [86 ἤργΥ 268] 7υ8ὺ χηοπίλοποα 
(κα ἰχ, δ1) ; ἴῃ (μᾶϊ πο }1-Κπότσῃ τοαποβὺ οὗ [16 βΒοῃ8 οὗ Ζορεᾶθθ, ΒΊΟΝ 88 δὖ 186 Βδιῃο 
ὥσηθ 1Π6 τοαυοδὲ οὗ ὑποῖν τοοῦμος (ατκ χ. 8δ; Μαιί. χχ. 20) ; δῃὰ Ϊ8 ΒΌΡΟΣΙΟΣ ομδγδοίοσ τγ88 
τοσορη ζεα ὈΥ {86 Τιοτᾶ, το πιδᾶθ διηθθ, λῖ Ῥοίοσ δηᾶ ΦΖΌ μη, ἴπ 086 βο]εοῦ ἐσὶδᾶ, ἃ οου- 
βαάδοί οἵ Ηΐβ ἰρσμιοβί ταγβίογίοβ (ἴδε. ΧυἹ]. 1 ; χχυΐ, 27). ᾿ 

Βαὲΐ Σ Φοδῃ [868 ῥγοοθάθιηοα οὗ Εἰμὶ 88 16 οφοτηρδηΐοῃ οὗἁἩ Ῥοΐοσ 'π [89 Τιογ δ τηοβῦ βρϑοΐδὶ 
οἰτδη 8 οὗ ΒΥ 10 01108] Ῥτορμοθίο τηθδηΐπρ (Κ6 Χχὶ!.. 8), πὰ 1 δἴοσνγασαᾶβ, ᾿π [116 ἀροβίο!ο 
(οτῖαπ68 οὗἨ (86 Ὀτοΐίδοσβ, {86 στοαίοβὺ οοηίσαβῦ ΒΡΌΘΔΙΒ ἩΙΟΒ 8 ἰο Ὀ6 ἑοππμᾶ ἴῃ {86 Ὠἰβίοσυ οὗ 
ἔδο δροβέϊεβ, [βοστο πιπδὲ ἤδΥΘ ῬΘΘῺ 8180 ἃ οοπίζαδῦ ἰῃ 86 Ομαγδοίογ οὗ {86 το. Ὑ76 ΒΌΡΡΟΒΘ 
(δδὲ {86 ἸΟῪ ΘΠΟΓΡῪ οὗ δου] ἴῃ 98 }168 τοροϊνοα ἔχσοτα δΐ8 τιοῦμοσ βδίοιηθ ἃ Ῥγδοίῖοδὶ αἰγοοίίοῃ, 



6 ΤΠῈ ΟΟἙΩ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 

δηᾶ μαβίθησα ο ουὐνγαγα δοιΐοη : ψ Ὦ116 Φ011π ἔουμα ΐ8 ραβδί βα ϊβίδοϊοπ ἴῃ 168] δοΐϊοῃ, 
ἀογυθὶορίπρ δῃἃ στορτοαυοϊηρ 18 ΡΤ Βϑίοθθ. Ἠδηςο 1Ὁ 88 ῬΓΤΟΌΔΟΙΥ ὕϑιηεβ ἴῃ Ῥαγ ΟαΪΔΡ 
Ὑ80, ἴῃ 86 ἱπᾶ!ρσπαίίζοπ δραϊηϑὲ [86 βδιηαγὶ ϑη Ὑ1]}]ᾶρ6, δηἃ ᾿ Οὗ ΒΟΥ 68568, υΥρ αὶ ἴο δοῦ οι ; 
ὙΠ110 Φοθη 788 Ῥουμ 808 [6 0Π6 ἴο 51. {πὸ Τιοτσὰ : “ ὙὙΠ0 ἴμοὰ ἐπδὺ τῦὸ Θοτασηδπα ἤγα ἴο σοῖαΘ 
ἄογγῃ ἔγοια πϑᾶγοῃ ἢ) Απαᾶ δραΐη, ἰὃ γὋδβ ῬΧΤΟΌΔΌΪΥ Ψ9Φ8Π|68 ἴῃ ΑΙ ΠΟΌΪΑΣ ὙΠῸ [Οτρϑαθ {Π6 
Ἵχοχοῖδὺ οδβίϊηρ ουὐ 6 γ118 ἴπ [Π6 πᾶπιθ οὗ 965808 (Δδυκ ἰχ. 88), ἀπ ὙΠῸ δέζε σα γβ τὴᾶ8 ἴΌΓ6- 
τηοϑῦ ἱπ {πὸ τοαπιοϑὺ ὉΓ [η6 Ετϑῖ Ὁ] θθ ἴῃ 116 Κίηρσάομι οὗ [86 Τοτᾶ. Υ͵7ο 1 ΓῸΡ {}}18 ἴγοσα {Π6 
ἴαοί (δὲ 9 81λ65 [Π6 ἘΠῸΘΥ ΒΟΘΙῺ8 δ {μ6 Βτϑῦ ο βδύθ 66, ἀθουθ ἃ]] οἴ 6ΓΒ, {116 Ἰδαδ ν᾽ ΟΥ̓ ΤΟΡΙΟ- - 

βοῃίατνα οὗ ἐπα ΘΠ ΤΟΙ δ 9 σιβαΊοη. Αὖὐ 411 ουϑῃΐβ, 1 οουἹα ποῦ αν Ῥοθὴ σι] πουῦ γραϑοῃ 
[δ Β6 ψγχὲβ 86 Εγβὶ βοϊζοα Ὀγ Ἡοτοᾶ Αρτῖρρα 1. ἴῃ 18 Ῥδγβθουίῖοι οὗ [Π6 δροβίῖο8 (Αοἰβ 

ΣΙΐ, 1). 
ΤὨῦυ5 (Π6 6] εγΥ βοῃ οὗἩ Ζορδθᾶοσο γγ88 πὸ Ηγβί τηδυίσυ διλοηρ ἴΠ|Ὸὸ Δροϑί]θ 5, τυ 8116 [Π6 γΟΌΠΡῸΣ 

ὙὙ48 δἰ πχοϑὺ {86 1Δϑ8ὺ οὗὨἨ {16 ἀροϑί]68 (Βίτηομ Ζοϊοίοβ ῬσοΟΌΔΌΙΥ αἰοα Ἰδίεν, δου 107, ἃ τοδτίυτ 

ἀοδί) ἰοὸ Ὀδ6 ἔαίκθη Ἰοτλο, 8Δηα, δἰζοσ 8 ἸΏ ΡΟΓΆΤΣΥ 6χὶ]ο, ἀϊοα ἃ παία σαὶ ἀθϑίῃ, ἑοττ σὰ {π6 ἐμὰ 
οὗ [86 οοηύυσγ. Φομη, τ ἷ8. σοπίοιηρ]δίγνο, βίδίου, 1468] τηϊηᾶ, ποηξ δηρσο,- κὸ ἘΠΣΟΌΡὮ 
116. ΑΒ δὲ αϊᾶ ποῦ ᾿ηΐογίοσο αἰ σοοῦΥ δηᾶα ὈΥ ταϑῖη ἔοσγοθ ΣΕ [6 οὐ], μ6 τνδ8 1016 μοραρα 
ὈΥ {86 ποτ]: ἐπουρῃ, ὈΥ νἱγίας οἵ μ͵8 μἰἀάση ἀορίδ οἵ 116, 6 σ1ἴἪκ8 ἀου [1658 ἃ ΤἹΡΒΕΥ 
Ἰ6Ύ6 1 οὗὨ σῃηοίϊοῃ, ἃ ΔΆΚΗΙ οὗ Κὶηἀτοα Βρ 1 τὶ, οὐ ἔγοστα {86 ἐΐτὴθ Ὠ6 185 ἃ ἀϊβοῖρ]α οὗ ἔμὸ 
Βαδρέεϊβί. 

ΤῊ οοπίγαϑῦ θοΐτγθοῃ (86 ἔγγο 8008 οὗ Ζεθθᾶθθ ΤΑΥ͂ 8150 δα] αΐπ {π6 ἔδοῦ ὑμαῦ ΨΦατηθβ (80 
ΕἸΣ 15 ΟὨ]Υ͂ ΟΘΟ6 ταρη ]ο θα ἴῃ {Π6 ἔουτί Θ0506), ΟἾΔΡ. χχὶ. ὃ. Τθθ Ἐνδηρο] δῦ υϑοαᾶ ΟΠ]Υ͂ 

{Πλο86 τηδίο 85 οὗ [Π6 ροβροὶ Πἰβίοσυ τ οι του] σομ Ρ] θαυ ῥγθβοηΐ [18 1684] νιον. ΝούϊΟΟ8 
οὗ 9 π|65 ἸΔΥ̓ ἴῃ δηοίποῦ αἱτοοίΐοη. Ἐγοη 15 τοῖο  ΦΌΒη Τηοη 005 ΟΣ]Υ πῃ Οἰτου ]ΟΟΌΙΟΣ ; 

Δ 4 Π6 ΒΡΟΔΙΓ5 ἴῃ 86 Β8π|60 ἱπαίγοσῦ τὰν οὗὁὨ Ὠἰτηβο ῦ, (β66 Φοθη ΧΧ. 4; χΧχὶ. 7.) 

8. ΦΟΗΝ ΤῊΒ ΕΥΑΝΟΕΙΙΒΥ ΑΧῸ ΦΟΗΝ ΤῊΒ ΒΑΡΤΙΒΤ. Δ ΦόΌΒη χορσοβοηΐθ ἴῃ [δ6 ΨΌΒΡΟΙ 
ἰΒΕΟΥΥ [86 ἀεοοροϑὺ ἰγοηᾷ οὗἩ μα ΟἹ Τοβίδιηοηξϊ, ἃ8 ἰδ ῬὈτΟρΆΓΟ8. [ὉΓ δῃᾶ Ῥοϊηΐβ ἴο {Π6 Βγεὶ 
δαγνομύ οὗἁ ΟἸιγὶβὶ (Φολπ 1. 6); 4 Φοῦμπ δριλ τορτοβοηΐθ {πὸ ΝΟΥ Τοβίδιηθηῦ, τ ΙΟΏ Ῥτοοοσοαβ 
ἴτοσα ΟἸ γίϑί, 85, ἴῃ 18 ἀοοροβὺ ουσγοηΐ, 1 ὈΤΟΡΆΙΟΒ [ῸΓ ἐμ6 βοοοῃᾷᾶ οοτοῖπηρ οὗ ΟἸγσ ϑὺ ἴῃ ΡΊΟΣΥ 
(ὐολη χχὶ.). Οὐοά ἐβ8 φγαοίοιϑ, ἸΒ [(Ὧ6 πᾶποὸ οὗὨ {16 ΓΟΓΟΙΌΠΠΟΙ, ΜΟ 18 στοδίου ἐμδ 411 ἰδ6 
ῬΙΟΡὮ6(8:; Οοα 18 ργαεῖοιιβ, 15 [6 ΠδΔΙη6 ΟΥ̓ [π6 α]1561016 οὗ 7 6509 ΏΟ ἄοθ8 ποῖ αἴθ. ον ηρ 
ἘΟΡΘ οὗ ἔμο Μοββδἢ τπδᾶθ (86 γουΠρΟ δοη οὗ Ζοροᾶθθ, οὐύθὴ πῃ γοῦίῃ, ἃ ἀ15010]6 οἵ Φόοδῃ :; 
Ῥο]ονίηρ οογίδι νυ οὐὗἩ {π6 Νοββίδἢ ΤΆ 68 πὶ ομὸ οὗ ἐδ Βγβύ ἰὼ δηΐου {π6 5. 0 ̓οβῃῖρ οὗ 

ΟἸτίβὶ (Φολπ ἱ. 85); δπᾶ (μαΐ, δ 180 τγοτᾶβ οὗ (86 Βαρεϊβε: “ Βοβο]ᾶ ἐμ Τιαπὶὺ οἵ οἄ," 
Τααοοῦ, 10 15 ἃ σπαγαοίογιβίϊς, (δῦ [6 1468] ΑΡΟΞΘ[16 ἢ85 ἰδ κθη δύθὴ {πΠ6 Βαρίϊβέ σπ ΓΟ οἡ 8 
ΟΥ̓ΔΏΡΘ]10Α] β[ 6, Ἰεαυϊηρ {Π6 ΒΕΥΘΙῸ ῬΓΘΔΟΙΟΥ οὗἩ (86 Δ δᾶ οὗ τορϑηΐδηοθ αὐϊΐα ουὐ οὗ νἱοῦν. 
ΤῈο αἰβδτοποθ Ὀδέσγοθη (86 ἐγοαϊμλοηΐ οὗ 6 Βαρίϊβὺ πη ἐπ6ὸ β'σηορίϊοιὶ αο5ρο18 δπα ἴῃ ΦόοΒῃ 
ΘΧΔΟΙΙΥ Θοττοβροηᾶβ τὶ [μ9 αἰ ογοποθ ἴῃ (86 ροτγίγαϊςυχο οὐ ΟἸγῖδΕ. Απᾶ χοΐ ἰδ 18 ἔμ6 βᾶτηβ 
ΟὨγίβι, ἐμ βαῦλθ Φόβῃη 6 Βαρίϊβὲ, υἱουσθα οἱ ἐπθ β:416 τηοβῦ Θοῃρβηΐδὶ ἴο 1818 αἰ βου]. 

ΤΊ ΟἹα Τεβίδιμοηῦ Φομη γ͵Ὃ8 ἴο 86 Ν τ Ταβίδιηθης Φοῦπ {μ6 γοΐςα οὗὨἨ {π6 ρψοβροὶ βρί τὴς 
ὉἿἵ ἴλο ΟἹὰ Ταβίαδιηοηξ (ΟΒΔρ. ἱ. 338), [8.6 τυ] εποβ8- ὈΘΆσΟσ οὐὗἨ Θοα ψ8ὸ ροϊπίεα ἰο ΟἾγίδε, [ἢ {}}18 
βρί τὶ [μ6 ἀϊβοῖρ]6 τγχα8 ἡοϊπϑᾶ ἰο ἐμ6 χῃδϑίοσς ἴῃ ἃ [6] βαρ πο. ομ ρσαοοθα {86 βἰτοημοϑ 
διη μοϑ8. ΤΏ ΘΠΟΓΡΎ ΟὗὨ ΤΊΟΓΔΆ] ἱπαϊσπδίϊοη μ6 σου] δϑβυσοα!ῦ γἱθ 1 {Π|6 Βαρ δὲ ; ἀηᾶ [86 
σΣαβ οὗ ϑομη πος Βαρ ἰδὲ : “ΗΘ 8}}8}} Ὀδρέ1Ζ6 γοὺ τ (ἢ το,," “ Ἠδ Ὑ11 ὈΌΓΩ ΠΡ (86 ΘΒ 48'," 
ταὶ μᾶνὸ ῬΘΘΩ ἰῃ Ϊ8 τηϊπ ἃ 6 Ὧ6 ὙΪΒΒοα ἴο Ὀδρίΐζο Ὑ 1 το δπᾶ Ὅτ {Π6 βαγαασὶίδῃ 
ψΊΠΑρθ. 

Βαΐύ ΕΥ̓͂ ἀοστοοβ 9 τα ΡΥ σοηίταβὺ δρρϑδγοᾶ Ῥεΐτγθοῃ [Π6 ταδβίοσ βοηοϑοθηὺ 1π αρὶτὶ , ἸορΆ], 
δβοσξϊο, δυβίοτο, δη ἃ Ῥγδοίϊοδὶ, δῃὰ (μ6 α:βοῖ 0] δἴοσῃ!}Υ γουξ [Ὁ], σοπ οι ρΙ] δέϊγο, Ἰου Τ], Ζοβία], 
Βογογίηρ ΟΥ̓́ΘΡ {86 ΘΑΓΙΥ που]. Τ86 ἙὨσΙ βίο οὗ πὸ Βαρεϊδβὺ παρα ἱπ ἐπ6 Ηἰβέοσί 8] 
ΜοβϑΔΠΒΒῚΡ οὗἁ 9688 οἵ Ναζαγοίῃ, δηᾷἃ ἨΪΒ ῬυθϑίΥ δἰοηΐηρ βυ οσίηρβ δηᾷᾷ ΚΙΗΡῚΥ ῥυάρίηρ : 
(16 ΟΕ ΓΙ ΒΕ ΟἸΟΟΥ οὗὨ π6 βοὴ οὗ Ζερορᾶρο ὑγσϑηβῆσογοα μθᾶνθῃ δηα δασίῃ ἰηΐο 8π| δι Ὁ]6 πὶ ἈΠ ΘΟΡΥ͂ 

οὗ [86 πρΐγοσβαὶ ΟἸγϑί, Απᾶ Ῥούνγοοι 86 Ἰαΐοῦ αἰδοῖ ρ]68 οὐὁἩ Φομη πμ Βαρεϊβὺ δπᾶ {86 [86- 
ΟἿοσΥ οὗ ϑοόοδη ἐπα Ὀϊγῖπθ, {19 οοηύγασὲ ὈΘΟΒΠΘ 8 ὙΘΙῪ ΟΠ Δ81η. 

ΝΟΥ ΡΒ 6 1658, ῬΟΐ. Ὡδιμο8 ἀουύ]689 πάτο ρἴγοη {Π6 πᾶπλα Φομπ ὉΒΙΣ 64 ΟΥΤΤΌΠΟΥ ἴῃ 



8 1. ΦΟΗΝ, ΙΝ ΠΙΒ ΡΕΟΌΠΙΑΒ ΟΒΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ΠΠΕῈ. Ἷ 

Ομγιβίοηἄοτη ΥΟΣῪ δησυο]οραϊ ἰο5Ἐ1768 ΠΟῪ ΤΩΔΗΥ͂ ὈΤΙΏΟΘΒ, ΒΟΒΟΪΔΙΒ, Δηα ΟἾΥΠε8 ΔΓ 
σταοεὰ 1 [818 ΠᾶπιΘ; μα ΒΟΥ ΤΏΔΠΥ ΡΟΡΘ8---ΒΟΙ 68, ΒΒΑΤΊΘΙ ΒΒ ποῦ, νυ: μουΐ 8 
τοδί οὗ [86 βρὶτιῦ οὗ Ζο0ῃη---δνα οἤόβθῃ 8 Ὥϑτη6 [ῸΓ {πεῖν ἀοΟΟΓΑΊΪΟΙ. ᾿ 

4, ΦΟΗΝ ΑΝΡ ΑΝΡΕΕΥ͂. ΤῈ6 Βα ΘΔ ἘΒ ΒΟ ΦοΒη μαᾶ ρσοηθ τὶ [μ6 βῃοσηιδη ΑΠΑΓΘῪ 
ἴτοτα οι βαϊᾶδ 1ηἴο ὑπ 6 βοῇοοὶ οὗἩ {86 Βαρἐϊδῦ ομ 86 Φοτᾶδπ. Τμδὺ Απάγον τγὰ8 ομ6 οὗ [86 
ἔοσοαοδύ Ῥἱομθοσίης ΒΡ᾿ΓΙ (8 δγοηρ ἴπ6 ΔΡΟΒ(168, 15 αἰ οϑέεα ὈΥ [86 ἔδτν ὑγϑοοβ οὗ Ὠἷπὶ ἴῃ {86 

ΦΌΒΡΕΙ Ἰδίοσυ, δηοὰ ὉΥ 80 Ἰοροῃᾶ. (ζεῦεπ ὥέϑι, 1. 2, Ῥ. θ09ὅ; οομρ. ὙΙΠΟΣ : «Ἄπαάγεαϑ). 
Αμᾶσον Ὀσουσῦ Β᾽ηηοη Ῥοΐίογ, ᾽.18 Ὀσοίμου, ἰο Φοβϑα8. 10 18 Ῥοββϑί Ὁ16 (μδΐ Φομη ᾿ιδᾶ, ἴῃ 118 
ΤΟΔΏΏΘΓ, ΟΠ ΟΥ̓́ΣΣ 18 ὈτοίΠῈΥ ΨΦαπΊ08. Αἵ 411 ουθηΐβ, θοΐῃ πάγον δηᾶ Φοδῃ ὝΟΓΟ ΤΏ6Ὲ οὗ 
Ῥομθοσηρ,, Ρτορταβϑῖγθ ταϊπα, Ἡδθησοθ {ΠΟΥ͂ ἬΓΟ δα ἐοα, τ] Ῥοΐοῦ δηα Ψ6π1685, ἰο {86 σοῃ- 
δασπεῖϊαὶ ἐβομδίοϊορίοαὶ ἀϊβοοῦγβθα οὗ ΟἸγῖδὶ οα [86 Μοπηΐ οὗἩ ΟἸϊγοβ (ΜΑγκ χιϊὶ. 8). Βαΐ {πον 
Ἰεᾷ οΥ̓́ οὐ αἰ δογοηῦ δίῃ: [π6 ομ6 οἡ (Π6 ῥϑὺδ οὗὨ τι ββί ΟΠ ΣΥ δοίζοῃ, {Π6 οἴμβοσ ου (86 ρα 
οὗ ἐπαὺ Καον]οᾶρο τ ΒΙΘῺ ΟΥ̓ΟΓΤΟΟΙλ6Β {π6 στ οΥ]α. 

ὅ. ΦΟῊΝ ΑΥΧῸ Φτῦ ρλαβ ᾿βοάβιοτ. [1 τὸ ΟδΔῃ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδὲ π6848 {Π6 ἰγδαϊίου δὰ Ὀ]]ηδοᾶ 
τηοβὺ οὗ 186 ἀ19ο01}168 ὈΥ 818 Μοβϑίδηϊο ΘΠ 5451}, 8 7859 Δ0]6 οἴἴζοη 0 ΟΕΣΤῪ {πότ τ Γ ἶσα 
(οδεη σεδι, 11. ἢ, Ὁ. ΤΟΞ ; σογρ. Ῥ. 661 8αα.)---ἰπαδοᾶ, ἐμαῦ Ὧ6 Δα ῬΤΟΌΔΌΪΥ ΠΘοη χσεοοϊγοᾶ 
ἱπέο {86 οἶγο]6 ὍΡοη {86 Βρθϑοΐδὶ ἰῃηξαγοοβϑίοη οὗ {π6 ἀ180 0168 ἱπ ἐπε ὶν ὈΠπᾶ σοηβᾶοποο-- “08 
γγα8 {Π6 Εγβὲ ἰο βεα ἑβσουρῇ Ηἶπι (ΒΔΡ. τἱ. 71; χὶΐ. 6; χα, 90). ΤῊΘ β]οπὶ ἄορί οἵ ἃ βο!]ᾶ 
οἰ υϑἴδϑυη δα ἀθνοίίοῃ Ηπαβ 1861 1ηβι πο 6] 7 σορϑ]οα Ὀγ 86 δτίησ γα οὗἨἩ δὴ ἱπηρῦτο 

ΔΩ Ι θ. Αμὰ 88 7υ 48 τῦλβϑ {86 βουροηΐ το }} οΟ1]6 ἃ ὮΪτη86] ὍΡΟΣ ἐῃ6 Ὀοβοσὰ οὗ {πο Τιοτᾷ 
(Φοδὴ χῖϊ!. 18), Φοῖπ ἰὰὺ οα ἴπ6 Ῥγειϑὺ οὗ 7658 88 ἃ οβόβθη ἔγεπᾶ, Ἐγσθη 86 τιὐρδξ οὔζοη 
στίονο Ηϊτὰ (Κὸ ἰχ. δά: ΜαΙκ ἰχ. 88; χ. 85), δῃᾷα [ὉΓ ἃ τηοχποηῦ οσβακο Ηΐτη, θυ Ὧ6 ΒΟΟΙ 
ΤΟΙΓΌΣΗΒ ἰο ΗΙ5 βία (Πρ. χυἱὶ. 16), δηᾶ, ἐπουρὴ ποῦ ἃ σΟη ἴθ580 Ὁ ἴῃ ᾿νοσᾶ, 88 10 τγδὰϑ ποΐ τοῦ 
Τοαυϊγοα ἰο 6, ὯΘ 18 ἃ ΟΟὨ ΌΒΒΟΥ ἴῃ δοῖ, ἃ8 6 βίδῃβ δηὰ υγαὶίβ τὶ ἢ [Π6 τηοῦ μοῦ οὗὨ 6885 Ὀ6- 
πΟΔΙὮ 26 ΟΙ058 (ΟὮ8Ρ. ΧΙχ. 26). 

6. ΦΟῊΗΝ ΑΧΡ ΑΒΒΑΗΑΜ, Οὗ, ΦΟΗ͂Ν ΤῊΒ ΕΈΤΙΕΧΡ ΟΕ ΦἘΒ8Βυ8β. ΑΘ ΑΡΓΑΒΔΠῚ, νγλ8 αἰ βΕ 1 - 
συϊβῃοα ΔΌΟΥΘ 8}} (86 τηοη οὗἩ {86 ΟἹ Οονοηδηΐ ὈΥ͂ Ῥεΐπρ᾽ ο8]16, 1η 8 ΒΡ6Ο18] Β6η86, 8 “ {το μᾷᾶ 
οὗ αοα " (Ψἀγι68 11, 28), 8ὺο δοβη 18 Βοῃοτρᾶ δΌΟΥΘ 81} {π6 τηδη οὗ (86 ΝΟΥ, 88 {86 ἐγ οηᾶ οὗ 

Ζεδῦ8. Απᾷ 'π Ὀοΐδ σα868 {ἢ σϑΆβου οὗ ὑ818 δι θηοθ τησδέ ΠΕΥ͂Θ ἰδΐη 1 8 ΘΠΕΟΓΡῪ ΟΥ̓ Ρ6.- 
Β05 4] Κηοτ]οαρο ΟΥἉ Βἰοδα  αβί ἰουο πὶ ἔΠ686 ἔτη 8 οὗ ἀοα δηα ΟἸγὶβϑί, γ᾽ βίησ ἴγοσα ἃ ραγίϊου- 
]ὰΣ ὶνὶηθ εἰθοϊζομ. Ρσδθϑτῃ τῦ88ϑ ο8]16ἃ ὈΥ 8 ῬΟΙΒΟη4] αοα ἱπίο 8 Ῥ6ΙΒΟΔ] σογοηδηΐ, 8ηα, 
ἘΥ 5 Β6] Ἐϑησσοη δῦ ἐοὸ ἢ 6 ῬΘΙΒΟΙΔ)] οὔ, 18 ΟὟ ῬοΓΒΟηΔΙὶ 118 γγ͵χὰϑ ἰγαηββρυτζοα πᾶ δβοουτγοᾶ 

[9 ὲτὰ ἄονγῃ [0 831 6688 ῬοΟΒίΟΤΙΥ ; [ὉΓ [818 ῬΘΓΒΟΠΔ] ἸΟΥ͂Θ 16 σἜΥ6 ὉΡ Ποιηδ δηα ἐγ θη θ, δπᾷ 
8}1 (ὨϊηρΒ, δηα ραϊπθα [86 Ῥχοϊηῖ8θ οὗ {πὸ ΗοΙγ Τδηα δηᾶὰ δὴ Βοσορ! ΣῪ Κίηρᾶάομῃ ((6η. Σὶϊ. 
1--. Βδὸ ΦόΒη τεβὶ ρηοα ἰτηβο] ἢ ἰο [86 Κπου]οᾶρο οὗ ἔπ σου] - οὐ ὑσγασίπηρ, αἰνῖηθ Ροσβοι δ! ῦ 
οὗ Ο"σὶδί, τι ἃ ἀσγοίΐου μοὶ οαϑὲ [Π6 ὙἩΟ]Θ του] ἱπίο [86 βῃδᾶον οἵ Ομ τσὶ. [ἢ Ἐμΐ8 
Ἑοοπίοτ ] δέοι οὗἨ [6 ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΟἸσὶδὲ μ6 δοαυϊγοα (Π8ὺ Ὀεου δῦ τϑαϊδησα ἴῃ ΒΒ ΟὮ 6 ΔΡΌΘΩΓΙΩ 
85 [86 ἔποπα οὗἩἨ ΟἸἾγχίβί. ΦΔυᾶαβ ]ονοα 651} ἴὉΓ 8 ψ 8116 ἴῸΓ [16 ΒαΚθ οὗ {86 λῖοβδίδηϊο Εἰηράοχῃ 
88 Ὧ6 σοποοϊγοα 1: ἐπ οποσ ἀϊϑοῖ 165, οὰ (86 Ῥαίῃ οὗἉ (ποῖν αἱβοὶ Ρ] ΘΒ, Ἰογοᾶ 6588 πὰ Ηΐβ 
Εἴηρσάοτῃ ; Φοβδῃ ἔουπα 811] ἱπ [Π6 ῬοΥβοι οὗ 96888: Κἰηράοτῃ δηᾶ χοἀοιηρίΐϊου, Εδίμοῦ ἀπ 
Βοτηθ. 

Ηδποθ Ἠ6 ἷ8 δἱ ἤσβέ οπο οὗ {86 ἀϊβοῖμ]68, ἴῃ [16 σΘΏΘΓΑΙ βοη86 (ΦόΒη 1. ; Μαίί. 1ν.) ; (Βοῃ, 
οπα οὗ {86 ἔπεῖγο (ἴαϊξ. χ); {πθὰ, οπ6 οὗἁἨ {86 ἕῃτοο (Λαιξ. χυἑὶ.); 6, οπα οὗὨ {86 ἔτχο (Κ6 
ΧΥΙΣ, 18) ; δ ἰδϑῖ, [Π6 ὁπ 0 1168 οῃ [88 Ῥοβοῖὰ οὗ 96βὺ8 (998π ΣἹΪ], 238), ἴο Ομ 6808 σοτι- 
ταϊί8 Η]15 τηοῖοῦ δ {116 Ἵσσοβϑβ (ΟΡ. Σἱχ.), ἰο ΒΟΤΩ 8]90π6 Ηθ ῬχοτηἾ868 ἃ ἰδυτγὶηρ; {1} Ἠδ ΘΟμλΘ 
δραῖη (ἢ ΔΡ. χχὶ.), δῃα ἰο στ οτ, οα [86 ἰβ]απᾶ οὗἁὨ ἷ8 6χῖ]6, (86 ΤΟΙ ΟΠΟΘ ΠΊΟΤΘ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ 
ῬΟΙΒΟΏΔΪ πη] Δ᾽ 650Υ, Ἰοπρ δἴζοσ Ηἴ58 ῬΘΥΒΟΠ 8] ΔΡῬΘΔΓΔΠΟ6Β δηοηρ ΗἾ8 ῬΡ60Ρ0]6 Βανο οοδβοᾶ (Βον. 1... 

Ἴ. ΦΟῊΝ ΑΝ ΜΆΑπΥ. Τμδί ἃ βρϑοΐδὶ δή γ οὗἁ βρίγιῦ οχϊβίθα Ὀοίτγθοῃ [ἢ 6 τλοῖποσ δηᾶ 
τι ἔτοπὰ οὗ {86 Τιογᾶ, ταϊσῦ πίσσα! ΠΥ θ6 Ὀγοβαυμπιθαᾶ, δῃα 15 σομβχιηοα ὉΥ (δ6 αϊτοοίζοη οὗ 
Οσμτξέ ρου 8 οὔοβα. Τὸ που [00 ΘΟΠΈΓΑΙΥ ἴο 811 οὨγΙΒίο] ορο81 ῥσϊῃοῖρ]68 ἴο ΒΌΡΡΟΒο ἰπδξ 
7εϑαβ, Ὀγ ἐδαὲ θοϑασδβί, βεαυοσγοᾶ δηᾶ 800] }8ῃ6ἃ Ηβ υσηδη σο]δίϊομ ἰο Ηΐβ σηοΐμοσ. ΤΆ Κίηρ- 
ἄοπι οὗ σΊΟΥΥ ρ]οΥ 68 Βυτηδη το δῖ 0 }}8 ; 1Ὁ ΠΟ ΙΔΟΤΘ ΔΗ ΠΌ]8 μοι, ἔμ8η Σὺ ΔΡΟ] 8168 (86 Ὠππγδη 
Ὡδίυσα οἵ ΟἸσὶδύ Ἰπηβο. Βαυΐ {π6 οοτοΐοτῦ οὗἩ ἰπ ϊτηδίθ ἐγ θη ΒΡ, ΒΟ ἢ σοὶ Βαΐο8 ἰο {86 
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οαἀϊβοαίΐοι οὗἩ ΗΪΒ Ῥοορὶο, ΟἸ τὺ δρροΐηΐβ ἴο {1.686 ἔττο Βυ ΌΤΟβ.Ό ΤῸ ΜδΙΥ δηᾶ Φόμη {1Π6 ἔοστα 
οὗ Ομ τῖβὲ μδᾶ Ὀδοοῖηθ ταοϑῦ σορβὶ ουΒ]Υ δηᾶ ταοδὺ ῬΌΓΟΙΥ ἐγαμβῆσυστοα. ΔΙΔΓΥ Βθοῦιβ [0 ΠΑΥΘ 16, 

ἔοῦ ἃ οοπβι ἄθγϑΌ 6 ἐΐπι6, 8 αὐἱοῦ 116 ῃ οοϊμητησηΐοη οὗ βρ᾽ τὶν 1 Φομη ἴῃ 8 μουβ6 δὖ Φοσι- 

δ816τὰ (90 .ῃ χῖχ. 27; 866 {μ6 ἀγίϊοϊθ “ Μαγία," 1η Ὑ͵ 161). Βοίλι ᾿ἰνϑα ἴῃ ἡογίαϊ πιυβὶπρ᾽ οα [86 

Ρϑβὲ, (86 Ῥγαβεηΐ, δῃᾶ ἴπ ξαΐατο οὗ {6 ᾿οστὰ. -«ϊμοαΐ ἀουθύ {6 Υ ἑοσμιοᾶ 8 τηοβί οβοϊθας 

ΒΌΡΡοτΐ οἵ ἔμ6 οοῃρστορδίϊοπ αὖ Ψο τ βδ]οσα, τυ ΒΟ τπτα8 ὅπ6 Ὑ7016 ΟΒΌΤΟΙ δὲ ἔἢγβέ ; δῃηὰ Μασ 

ταὶ ῦ τπ)8}} Βαᾶγα Πδὰ ἃ τηθῃΐδὶ ρατὺ ἱπ {86 “οπο ἑδηᾶες Ἰοδαϊηρ 608ρ6}]." Ἐ 

ΦοΒη ἰπι861Ε, ἱπαθοᾶ, τγᾶϑ ἃ Ὀγθαοχα δηλ ἐδηλἱηἷπο παίαγο, 18 ΟΥ̓ μα Ὅ6 υπάοτβίοοα 

{6 Ῥογίδος χορ! Υ ἀπ β0 βαστοη ον ὙΠ] 10} 18 ῬΤΟΡΟΓ ἴο 8]} χε]! ρίοιβ ἔθϑ!πρ' δη ἃ ΘΧθσοῖβθοβ 
οὗ ἴδϊι. (66 186 δτέϊοϊθ “ Φοβη"" ἰὰ Ἠδσζομβ Επονοϊοραάϊα, ὈῪ ἘΡτατα.) Βαΐ 8 ἔδιιϊμῖπθ 
πίογο, ἴῃ (116 δέγϊοῦδσ Β61η86, Ὧ6 οϑῃηποῦ Ὀ6 60811.84, Ἠδ γβ ργϑδΐ ποῦ ΤΏΘΣΟΙΥ 10. σϑοοϊνὶηρ δηᾶ 
ζδοϊΐηρ, Ὀαΐ αἷβο ἐπ οοπίοιηρ αἰῖνο τοργοαυοίίοῃ, βἰδίθπλοηξ, δηἃ 1πηδρτηδίΐοι, ὑποῦι ᾿ΐ8 βίβδίο- 
χηθῃΐ δῃα ἐτηαρίπαίϊοπ ὝΟ,Θ ΘΠ ΠΟΘΙ ΙΥ 1468], ΔοσΘ ΒΌ] 6 ΘοΙαροβι λουβ μὴ (μ6 ἴουτί 

65Ρ61Ὶ δῃὰ (86 Βογοϊαϊζοῃ οαπποί Ὀ6 οοπῃορὶγοῦ, ἘΤὨΐβ ῥ]αβίϊο, ογοδῦλνθ ΟΣ ς, 185 ΟΥ̓ ΠΟ 

ΙΏΘΔΠηΒ ΟΥ̓ [Π6 παίυγο οὗ Βϑοῦϊδγ δι ἰοῦ Ὀοΐηρ 168]. 10 ῥγτοἀπορᾶ δδοηΐηρ δμᾶ δαϊγίηρ; 
ογοδίλοῃβ 905 ἐπ6 ΟἸυσοι. Βαΐ Φο πη 8180, ἴῃ μἷΒ ΑΥ, ἸΔΡΟσΣ α Ῥτϑοῦ 08}, 88 Οἢ). ῬΟΓΏΔΡΒ 88 

Ῥοίογ, ΟὨἹΥ ἱπ ἃ αἰγεοίϊοι 1688 βέσικίηρ ἰο (86 6Υ6. 
8. 50ΗΝ ΑΝὉ ῬΕΤΕΒ ; ΟΥὉἨ 9. μη δῃὰ ἔμ γβί 8] οὗ (6 δροβίο]ϊο ἃσθ. Τὺ 18 ποὺ οοχτϑοῖ 

ἴο 68}1 Ῥοΐίοι, σιυμουῦ ᾳαα! βοδίίοι, [6 Ατϑὺ οὗ [η0 δροβϑίϊοϑ, Ῥϑίενσ δῃᾶ Φόῇῃ τλϑτκ [116 Θ0.- 
ἰγαϑὺ ἴῃ {86 ροβιζλοη οἵὁἨ [16 ἀροβίϊοβ Ὀοΐτσοθη Ομ τὶδὺ δηᾶ [86 ποῦ]. ΦΔοδπ 18 [6 ἔγβί οχ 116 
δἰ οὗ ἐμο δροβίοϊαίθ ἰοτγαγὰ Ομ σὶϑὺ ; Ῥοΐογ, {16 γβὶ οὐ {86 βἰἂθ ᾿οπαγα [86 Ἰγοχ]ὰ, δῃὰ ἴῃ 
880 γίονν ἐγυ]γ (06 βγδὺ οὐὗἩ [6 δροβί!εϑ 1 [86 ϑσϊοίοσ βθῆ86, [1ῇ, (μοσγείοσθ, Φοῃ [ῸΓ [86 τιοδβὲ 
Ρατί βίδπαβ ἴῃ ἸΟΩ͂ δ᾽] οηοο Ῥα5146 [16 βροακίῃησ δῃὰ δοίζηρ' Ῥοίοσ (Δ οἶβ, οἸδ 08. 111,. υἱἱλ,, δῃηῆ 
ΧΥ͂.), γὸ βῃουἹᾶ ψτθδῦν ΟΡ 1 τὸ βου] ἰακο ἶσα [ὉΣ ἃ πλυϊο ΟΥ ἱῃ ΒΗΥ ὝΔΥ Ὀάᾶββῖγο βρίτγο, 
δοοοσάϊης ἕο [86 πηοάϑυγο οὗἨ [18 βιἴθῃοθ. ΦόΒῃ δα 0 ἰδϊοθηΐ [ὉΓ μορυϊασιὲν [6 γγῶβ δ᾽ 8 γ8 
ἴοο το} (ἢ. 6 ὙΠΟ]6 δ [ὉΣ ἰμδὺ (566 [16 δρουο-τ οη οημθα δγίϊ016 οὗ Ἐγαγά), ἴοο ἀΐγϑοιν 
ΘΧΡΟΞββᾶ ΒὲΒ ἱμυγασα συ] ον Β 8Ππα ΤΙ ΟΥ̓ΘΙΔΘΩΐΒ; Ὀαΐ 10 ἸηΔΥ Ὑ6}1 Ὀ6 βυρροκεοὰ {Παὖ, 88 ἃ ΒΕΡΡοσί, 8 
Βρὶ τιτυ4] ρσυϊᾶθ, ἢ6 οχεγίοα δἰτηοβὲ 88 ἀθίθστηϊηΐηρ Δῃ 1πῆσθησθ ΠΡΟῺᾺ ῬΡοΐδυ, 88 Ῥοΐθς ἌἽχοσχίοα 
ὍΡΟΣ {π6 σου] δηᾶ {πὸ Ομλυτοῦ, Το ἱπαϊοαίζοηθ οὗἁ {118 πὸ ἢπα, ἴοτ ὅσϑιΏρ]θ, ἱπ ΦόΒη, 
ΟἾΔΡ5. ΧΥΪΙ., ΧΧ., δῃᾷ χχὶ. βο ἔὰγ 88 Ῥοίογ ζαιϊριιἱ 8111} ποοᾶ υταδῃ δᾶγίοθ, Βα ἰουπα 18 ὈΣΓΥΥ 
ΘΟΌΩΟΣ ἴῃ (86 Βοῦδβο οὗ Φο δηᾶ ΜΆΓΥ ; μου γ͵7ὁὸ ποοα ποὺ δἰὐγὶρθαΐθ ἴο (ἢ)}18 οἰγουτμηβίδηισο 
{86 δοῖ ἰμδΐ ἴῃ [86 δροβίο]ϊο δου οὶ] δὲ Φοστιβαίθπι ἢθ βίοοα 80 ΒΓΤΩΥ [ῸΓ {πῸ ἔγεθάοτα οὗ δὶ 
(Αοΐβ χυ.), 8116 βοοῃ δἱΐοσ, δὖ Απίϊοοῦ, ΏΘΤΘ ἢ6 ὅγ)͵Ὲὲ8 τὶ οαΐ ἴΠ0 συϊάδηορ οὗ Φολη, ἢθ 

τΥΔΥ ΣΟ ΟΠ06 ἸΏΟΓΘ, 8ηἃ 5μου]ἃ μαγὸ Ἰουμα δῖΒ ΒΌρροτί ἴῃ Ῥδϑὺυ], ὙΥο δὐ 1αϑὺ βηὰ ΖόΒῃ, Βον- 
οὐ σ, ἴῃ [μαῇ σοῦ ποὶ] ἰῃ ΦογΆβα] οὰ (αρουῦ {π6 γοᾶγ δ8 [50]}, δρᾷ πᾶ Εἶτα, τὶ ἢ ῬοίοΣ δηα Φ8168 
[86 1,688, 056 οὗ {πὸ ἐγ66 ὈΣΠδΓγΒ οὗ ἔμ οἔυχο]. (618]. 1..). 1 ΠλοΓο τῦδϑ δὖ {μδὺ 6 Δὴγ ἀο- 
ἶΐο ἀοιηδγολίΐοῃ οὗ [16 ὑὮΓ6Θ ΒΘΥΘΙΆ] Ῥοβ᾽ 08 οὗ {Π|056 Ὁ1}1 415 1 86 ΨΦον Βἢ. Τα 8510}, 88 
[Πότ τγὰ8 Ὀοΐνγοοη ἰδ ΤῊ ΒΒ10η. 88 8 Ὑ80]6 δηα (86 ΘΟ η{116 ταϊββίοη οὗ Ῥδυ], ϑιμθβ, 1ξ βθοῖῃβ ἴο 
Ὅ6 οοτίδίη, γγαὰ8 {μ6 Ῥγοβι ἀθηΐ οὗἨ (86 τού μοῦ- ΤῸ} δ Φο ΓΔ] 6), ῬοῦοΣ ΙΏΟΤΘ ΘΘΡΘΟΙΔ]}γ ἀ6- 
γοίοα ἐο ἴμ6 ΗΘΌΣΘΥ Ὠίλβρογα, Φόβη ἰο [80 Π6]]Θη βίθ, ΟΣ [Π0 76 778 δῃἃ Ῥτοϑβϑοὶ γί οὗ ατθοῖδῃ 
οἀυοδίϊοῃ. 

ΤῊ ΟΧΡ] δἴἢ8 [8:6 ψδνοσίηρ οὗ Ῥοίοσ δ ἈΠΕ ΟΟΙ, δα Ὁ18 ἸΟΌΣΠΘΥ ἰο ΒΘΌΥ]οΣ ἴο ἰμ6 ὕονγβ 
τορἰ θοῦ [ΠΏ 616: δηὰ Σΐ Ἔχ] δίηβ ὑ86 Ἰαίθσ σϑδἄθῃοο οὗ Φο!π ἰῃ Αβὶδ Μίηοσ, δπᾶ ἷ5 ἀοοίσϊηο 
οὗ {80 Τιοροβ, 10} 1 τορτα 85 ἀθίοσιαϊ "θα ὈΥ ἷβ ᾿πίθιοῦτθο Ἡλι ΗΘ]]Θηὐϑίϊο 5678. ΤῊΪ8 
αἰγοοῦζοη οὗ 70} η᾽8 ἸΔΌΟΣΒ τοϑίθα ὌΡΟΣ {86 πμῖγογβαὶ ἀοβίληδίϊοι τοὶ ΟἸὨγίϑα ῃδΔα δϑεϊσηϑᾶ 
δΐηλ (ΤοΒ χχὶ.). 

ῬΡΘΙΟΣ ΤΩΔΥῪ Ὀδ Βαϊ ἰο Βατθ 1αἱὰ {60 ἔουπαφίίοι οὗὨ (86 ΟἸιχὶβίαπ ΟἸΌΓΟΙ, 89. 8 ἰβίοσὶ δ] 
ἸΔΙΥΤ ; ΦΌΠη, 88 8 βρί τὶ ἔα] ΤΙ ΑΓΕΥΤΣ, ἰο μᾶγο οἸ ὈΓδοΘα ἴῃ 8 τη 811 {16 δρ68 οὗἁὨ 86 ἀθ- 
γοϊορτηθηΐ οἵ 86 ΟἸλυτΟΣ ; ἴο ἔοστῃ 6 1168], τηγβίϊοδὶ Ὀδοκρτουπὰ : ἴο τουο {βγουρἢ ἐδο 
δτκ ἰἰπιο8 οὗἨ μοῦ οοῃμῆϊοίβ δηᾶ {πγοῦρ ΒΟΥ Ῥχϑαοταϊ ΒΔΏΓΥ Ῥτδοίῖοδὶ ἐθηοποὶοβ 89 [Π6 στοϑὲ 
ὌΠΕΚΠΟΙ, ΠΟΙ Πϑίβηαΐηρ {πὸ ἐπουβδηα Φο,πΒ ἴῃ ΟἸσιβέοπᾶοιῃ : Ρογροίαδείϊηρ; Ηἰπιβο] ἢ 6806- 

Φ (“2.2 εἰπε κατίε αι», ευαπρεϊζιπ," δὰ ἐχρτσοδείος οἵ Σῖμος δρρ θὰ ἴο ἔδλο αοεροὶ οὗ Φοδ;.--". 8. 
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ΟἴΔΠῪ ἴπ 411 [ἢ ὨΘΑΙ 1] ταγϑὲϊο 8] δηὰ σοηΐομρ αἴλνο ἐμΘΟ]ΟΡΎ, ἰο Ῥτθακ ἔοσί δι {116 ἐπᾶ οὗ 
[86 ἀλΥ8 Ὑ1Ὲ 8 ζ0}} βρίγιΐαδὶ ορογϑίζου, δηα ὑτγεϑϑοῦ ἴο (86 1,οΓᾶ, 88 ἃ υγἱᾶἂθ δάοσπρα [ὉΣ ΠῈΣ 
Βυβρδηᾶ, ἃ ΦοΒη-κ6 ολύτοΣ, ταδϊυγοα ἱῃ βρὶ σὶ παὶ 116. 

Τμυ5, 85 Ῥοίοσ τγδϑ (86 ἢγβὲ οὔ ὑπ 6 δροβί]θβ ἴῃ ὑπο ῖν τοϊδίϊομ ἐο ἔπ6 Ὑνου]ᾶ, ΦΟΒΠ τ)788 {16 
ἔχει ἴπ 18 οῖὉ τοϊδίζοη ο ΟἸσίδβί. 186 ἰδ]θηῦ οὐὗἨ Ῥοίοῦ νγϑ ἰά68}}}7 Ῥσϑοίϊοδ) : ἐμδὲ οἵἩ ΦοΒῃ, 
ῬτδΟΙ ΑΠΥ 1ᾶθ8]. Ῥοῖοσ ἰ8 {η6 ομΐοῦ οὗὨἨ {π6 τοσκίῃρ, δαϊέγίηρ, ὉρουΣ]αἰηρ βρὶ τι ἰβ οὐ ἐὰ9 
ΟΒΌΓΟΙ ; ΦόΒη, {86 ομλοῖ οὗἩ [86 οοπίθιρ]δίϊσθ. [Ι͂π σόομη, {86 Ὀα818 οὗ θη ῃυβίαβιη ΟΣ ἀδγοίί οι 
ἰο Οσίβὺ ντἂϑ ποὺ δῇ ἱποχβδαβε}]6 Στ ρα189 ἐο ἄο, Ὀὰϊ 8 ἄδορ, τνοπογίηςς οοἸο γδίίοη οὗ [89 
δἔδσηδὶ ἔδοῦ δῃα σοτκ οὗ 186 Ῥογίθοϊίοι οὗ Ομ τῖβι. ΤῺΘ [ἀπ ἀϑεγθηίαὶ ομαγδοίοσίβιϊς οὐ Ῥϑίεσ 
Ὑ858 Θποροῦο μοϑγί ; (μα οὗ Φ011η, τϑροβίηρ θαυ θεβ. ΦΟΒμη Β Ῥἱοΐυ, ἐμογϑέοσε, κα {πὲ οὗ 
Ῥοίεογ, μ88 [ῃ6 οἰιαγαοίοσ οὗ {116 ἰσιιοδῦ ρυχὶγ. ΙῺ 8 ΠΌΤΩΙ Υ ἢ6 ροεδ, 1 στοῦ ΘΙ ΒΟΥ, 
ουϑη ἴο 1116 ΒΥ βϑίοι οὗ Βἰτηβο! ἢ, 18 τοί μοῦ, δηαἃ 18 ὈγοΐΒον ὅδ 68, ἰῃ ἷ8. ΘΟΒΡ6] : ἱηΐτο- 
αἀυοίηρ' Εἰπη56 1 ΣΔΟΓΟΙ͂Υ ἃ5 “8 αἰβοὶ ]6) οὐ ΟἸγῖβὺ (1, 40), ΟΥ ἃ5 “186 ἀ18Βοῖ}]6 όσα Ψ68808 Ἰονθᾷ 
(Σὰ. 28); 18. τοί μοῦ β'ΔΙ σα Θ, ΟὨ]Ὺ 85 β᾽βίθσ οὗ [10 χτῃοῖμεῦ οὗ Φεβὰβ (σῖχ. 36) ; δῃηᾷ διη8β ἔμ 
ΕΠᾶοΣ Ὀαΐ οπο6, 88 805 οὗ Ζεῦθαθθ. ἴῃ 11|κ6 ταδῆηοῦ, Ὠτουρἢ {86 ἐΟΙΤΟΙ͂Β οὗ {μ6 ψοσᾷ ᾿18 μΒοατὲ 
8068 ἀἰτηοδὺ ΘαΌΔΙΥ πἀπαϊδίασρεα. Ιμ ἔμ6 Βουδβθ οἵ ἐμ Ἀἱρ-Ὀτὶθδὺ 6 βίδπαβ ψριλριιῦ Ὀ6β᾽ 9 
186 (ΑἸ ην Ῥεΐοσ. ἩΗΪΒ ]οΥῦθ 88 {8:6 ομδγδοίεσ οὐὗἁἨ ὑβθηᾷθῦ ἀοφρίι ; ἷ8 Ῥο] νης Καομν]εᾶρα 18 8 
ἰηξαγα Ὀομο]ϊηνσ,, τἰδίηρ ἴο Ἰγτὶο βίβί(οηθϑ8. ΤῈ 1688 οὗἉ Ἰογο, 116, δὰ Ἡρὶΐ, Βαίταοα, 
ἀδαίῃ, δα ἀλγῖζπθβθ, ἃ [86 ἔπ ἀδηιθηΐα] δἸθηλθπἐβ οὔ ᾿ΐβ8 1808] σοποορίίοι οἵ ΟΣ ἰβε ΣΥ δοὰ 
186 του]. Ηδμοο, ἰο ἴηι, ἔπ6 Τοροβ, 48 ἐμ οὐἱρὶπαὶ ὉΏΣΕΥ͂ οὗὨἨ ἴΒοβ9 ἐβγθο δ]οπιθηΐβ, 15 [86 
δτουῃννοσκ ---ἰμθ σου ((86 δόξα), οΥ [80 ΔΡ5Βο]αΐθ χηδηὶρβίδίζομ (ἐπιφάνεια), {μ6 ἤπια] ροδὶ οἵ 
(δε τονεϊδξίοη οὗ ἀοα. Ῥαβῖε β668 [86 ρΊΟΣΥ οὗ ΟἿ σὶβὲ ον] Η͂Υ ἔῃ ἐλ 6 τοὶ ἈΓΥ πέο]άϊηρ; οὗ ἐμ 
δίοτυ οἵ Ηἱΐϊ6 Κίπραοτχῃ ; Φοἢη Β688 8}} 16 φΊΟΙΥ οὗ (δ Κίηραοτα οὗἩ ΟἸτὶδὺ οοτηρτγβαα ἰῃ ἔμο 
εἴη 016 ῬΊΟΥΥ οὗ ΗΪ8Β ῬΘΓΒΟΙΔΙ χα  δεϊοπ δια Ηΐ8 [αΐατο ἀρροαστίηρ. Βαΐ 118 ΟΠ θα] δἰ 6598 
8 ποῖ δὴ ἰᾺ16 ροβίυχε; 1Ὁ 18 {16 ΘΠΕΓΡΎ οὗ ΓΑΪ ; 10 ἘΒΟΓΘΙΟΣΘ ΒΌΡΡ 168. ἃ αἰἸοηξ ἔοσοο τοὶ 
Ῥζονυα8 1ΐβεϊ ἔ Ῥσθδη ΠΟ ΠΟΥ͂ ΔῈ 1ΠΑΓΑΪΥ ῬυΤΙ ἔγὶηρ ΔΡΌΠΟΥ ἰὼ ἐμ ΟἸΌΤΟΝ : δηαᾶ ἐξ ἐμογοοσο 
ΕΧΡΓΟΒΘΟΒ 1861 ἴπ (86 βίσοηροβέ Δ ΌΒΟΙΎΘποο οὗ οὐ]. Ἔδτ8 ΦΟΒη οἹατὶῆθ8 [η6 ΟἸχίξιΐαη ἄοο- 
{ππ6, ἔμ6 Ὀοαγ οὗὨ Ῥοϊϊονογβ, π6 Ομασοι. Απα 88, ἐμβογθίοσα, μ6 δοπίοιαρ δεῖν ἀροβίϊα ντὰβ 
(8116 (ο ἐμ]ατρθ δπα οομηρ]εῖο ἐμο Νονν Τοβίβχμομλι ἴῃ αἷδ ἐΐ8 σοπδίζνμοπξ οἰδαιεμβ [Ὠἰδιοτῖοαὶ, 
ἀἸαδοῦο, δῃ ἃ ῬγΟΡ 6.16], 80 8180 0Π60 Ῥυτ γπρ Αροβἕὶθ γγὰβ οδ]]Ἱοθὰ ἕο ἨὈ6 Ἰοῃρεβὺ αἱ {86 μοδὰ 
οὗ [86 δροβίο!ο Ομῦσομ. (δ ρ0 8 “4}οϑί, Ζεϊξαϊέεν, 1. Ὁ. 858: οοταρ. Ζεῦσῃ «εδω, ἱ. Ὁ. 262 ; 
ΒΟ ΗΒ Ηξεί. 9 (λ6 4ροεῖ, Ολωγοῖ, ὃ 108, Ρν. 407-411.) 

[9. 50ππ ἀκ Ῥάσι. (ΔΒ ΟὟἹ δαΐμοῦ οσοῖίβ ἕο οσομίγαδὺ ὑπὸ Ὀεϊογοᾷ ἀΐξοῖρ]θ πο ἔτ- 
Ρτεββοαᾶ Οὐγίϑί᾽δ ἔπιασα τοδὶ ἀθορὶν ἱπίο 1μ6 μθατὲ οὗ ἔμ ΟἸυτοῦ, τὶῖὰ ἐΒὸ στοαὶ Αροβίϊο οἵ᾽ 
ἴμ6 αὀπί]ε8, τ]ὸ ἑαδογ δ τλοτο ἔμδα 8}1 ἐπ σογᾶὰ δηα ΟΣ Κ, 16 ἰμβεσί πόσο [86 [0] ον ΐποὶ ὉΥ. 
ὝΑΥ Οὗ Βυρρ]οηιοπΐ, ἔγοσα βομ 4 5 δοῦν 97 τὴ6 «Αγοείοϊίο Ο λωυτοῖ, Απαον. οα,., Ρ. 411: “Φολπ. 
Δα ῬδᾺ] μανθ ἀορίῃ οὗ Κπον]θᾶσο ἰῃ οοταηοη. ΤΏΘΥ 8.6 [Π6 ὑπὸ Δροβί]εβ Ὑ8ὸ Πδγ6 Ἰο[Ὁ τ18 
ἘΠ| πλοϑὺ σουαρ]οῖο ευβίθιῃβ οἵ ἀοοίσίπθ. Βαΐ {Π6Υ Κπον ἴῃ Οἱ ἴοτοῦς πὰγα. Ῥαῖ], οἀυοείεα ἱπ 
[06 ΒΟΒ0015 οὗ [80 ῬΒΔΥΙΒΘΕΒ, 'ἱβ Δ ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ δοῦΐθ Ὁ ΏΚΟΡ δηα δὴ δοσοιῃρ)]βμοα ἀΐ8166- 
οίδη. Ηθ βεΐβ Τοσί (86 ἀοοίγίποβ οὐ ΟὨ σι εὐ εν ἴῃ ἃ. βυβέοσηδεθ βοθθιηθ, ργοςοοῖηρ; ἔγοῦῃ 
ΟΔ686 ἰο οἰἶΐθοί, ἔγουη [86 βΈΠΟΓΔΙ (0 ἐπ 6 ῥδγίϊουϊαν, ἔγομι Ῥσοιοΐβο ἕο οοποϊ βίοι, τ Ἰορίοδ] 
ΟἸσΆΥΠ688 δπα Ῥχοοϊβίοηθ. Ἠδ ͵ἰβ ἃ σοργεβοῃίαϊί νο οὗ σϑηθΐμο δολοζαδίϊοΐδηι, ἴπὰ [06 Ὀεβὺ 86η86 
οὗ {86 ἴθτιτη. ΦοΠ ΒΒ Κπον]θαρθ 18 ἐμ οὗ ἱπίυϊ ἤθη δᾶ δοπίθιηρ]δίΐοη. Ηθ σ8 208 ὙΠΓῈ 18 
ἭΠ016 ΒΟῸ] προῦ ἐμ οδ͵θοῦ Ὀθέοσθ αἷπι, ΒΌΤΥΘΥΒ 811} 88 ἔβ ὁ80 ῥἱοίατο, δῃἃ {88 Ὀτγεβοηίβ ἐπ 0 
Ῥτοίουπαοδε ἐγ ῃβ ἃ85 δὴ θγθ- Ὑ1ΠΟΒ8, ποῦ ὈΥ ἃ σοῦϊϑο οὗ Ἰορῖο8] ἀριημοπβίσδιοι, θὰ ἱσπητηο- 
ἀἰδίθὶΥ 88 (ΠΥ 116 1π τοδὶ τ ν Ῥοίοτο εἶ. Ηΐβ8 Κηον]θᾶξο οἵ αἰνῖπο ἐπΐηρΒ 15 ἐλο ἄθορ ἱπεῖρῃς 
οἵ Ἰουβ, ΒΟ ΟΥΟΡ Ε'χοβ 1.8611 δ μ6 σοηΐσο, δηἃ ἰβϑῆθο ΒΌΣΥΟΥΒ 811 ροϊηΐβ οἵ ἐμὸ οἰτοῦτηετ- 
6,66 δῇ οὔθ. Ηθδ ἴβ 86 σϑρτεβθηίδίλγο οὗ 411 ἐταθ φιυγϑέϊοίδτα. Βοίμ ἐμι680 ΔΡΟΒΊ]65. ἰορσοῖμος 

Φ Ί180 ἀϊδοτοποθ ον εσα ῬΘΙΟΣ απὰ Φοῦτ ἴῃ δεῖν ΓΤ ΙΔ οἢ ο, ΘΉσῖδὶ 8 ῬΒΥΑ]101 τ ΠῸ [6 ἀϊδενοιοο δοΐποοῃ Μαγδο 
κυὰ ΜαΥΥ. Βοίἢ Ιονοὰ πο βανίουν πιδὰ ἐμοῖὶν Ὑμο]9 Βαδχί, Ὀπὲ Ἐ88 050 δῃμοισοᾶ ἰὲ τῆογθ ὃν οέτεισά, ὈΌοΥ βοιίοσι, ὃϊὸ 

οἴδασ ὉΥ ἱππασᾶ, ατϊοὶ οοπ στη ρ ἴοι ; π6 ομθ Ἰονγεὰ Ἠΐσὰ ἰὰ Ἠΐ οδλοία] ἀὐσηΐἐν ἂθ ἐῃὴ 9 Μεβεῖαθ, [86 οἵμοσ δὰ Ἠΐ γος- 
ΒΟΠΔῚ Ομδιασίονῦ 88 ἐμ 1οπηΐαΐη οὗ ξρίσί Δ] 1116. Α8. Οχοξίιδ ἐπιρσοπί ου 5] δαυρροβία, Ῥοῖοσ 328 τοῦτο ἃ ὕγϊοηὰ οὗὨ ΟἈσίοξ 
(τ διορδπΠοε, οἱ ῬΏΣΟΟΝ δίοϑ), σο τ ἃ ζἸοπὰ οἵὨ ζοοθς (66: 1105), μἰς Ῥοβοχὰ ᾿τἰθηὰ.--Ῥ. 8.} 



τ ΤῊΕ ΟΘΟΠΡΈΕΈΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝα ΤῸ ΖΟΗΝ. 

ταροῦ 411 {η6 ἀοπηδη 8 οὗἁ {μ6 ταϊηα ἐμ ἰτβέϊηρ᾽ ἴὉΣ πϊϑάοχῃ ; οὗἁ [86 ΚΘΘΩΪΥ- Ἰββοοίὶηρ ππἀοχβίϑη ἃ- 
ἰπρ,, 88 Ὑ7}} ἃ8 [86 ΒΡΟΟΌΪα γ6 ΤΟΆΒΟΉ, Ἡ ΠΟ ΘΟΙΏΡΤΟΒΟΠαβ τ ῃδὺ 18 (8 ΔηΔ]γΖεα ἴῃ 108 Ὠ]σ,ο5Ε 
ὉΠΙ ; οὗ πιοάϊαΐα στοοοϊΐοη 88 Ὑ76}} 88 ἱτησηθαϊδέο ἰηΐαϊοθ. Ῥδὰ] δῃὰ Ψ η, ἴῃ (Ποῦ ἔτο 

στα βυβίοιῃβ, μᾶύο Ἰδϊἃ {ῃὴ6 εἴογῃμδὶ ἐου πἀΔ[10}8 οὗ 811] ἐσθ {ΠΘΟΙΟΡῪ δηἃ ῬΕΠἸΟΒΟΡῺΥ : δηᾶ 
ταῖν ττληρ, ΠΟῪ ΔίοΣ οἱ ίθοπ ΘΟ ΓΙ6Β ΟὗἩ βίπαν, ἃ 8111] υπίλι οτσαθᾶ.᾽} 

10. ΦΟΘΗ͂Ν ΑΥΡ ΚΎΊμον. Αἰνοῦ {Π6 Αροβίοϊο σουμοῖ!, δοη ἰδ ΘαΓΒ ἔγοσα ἔῃ Νον Τος- 
ἰδταθηῦ ὨΙΕ ΟΥΥ οὗ ἐμ δροβίϊο. ὙὝΠθη ῬδῸ] τηδᾶθ Ϊ8 1δϑὲ υἱβὶὑὺ ἴο Φεγ 98] οῖὰ (θοῦ [86 ὙΟΔΓ 

ὕθ οΣ 80), 6 σοῃζοττοα ΟἿἹΥ 1 Φδηλ68 δηᾶ [80 ο]ἄθγ58. ΦΌΒΠ 188 δν8γ.---δ 8}} ουοηΐβ, ποῦ 
Ῥτγοϑουῦ ἩΣτἢ ἐμο οὔμοσβ, Απᾶ 6 οου]Ἱᾶ ποΐ γαύῦ μᾶγο Ὀθθα 'π ἘΡΒΘΒῸΒ ΒΘ η ῬΔΏ], ΒΟΙῚΘ γ681Β 
δῖον (ἀρουΐ 67), τοί ἐμλίποσ ἰο Τοίηγ. Τὸ [86 ααρϑίλοῃ, ΠΘΓΘ 6 ΤΩΔΥῪ πᾶγο ὈΘΘ ἴπ [86 
τροϑηξσηθ, [86 ΓΔ 1008 οὗ [Π6 δῃοϊθηΐ ΟΒΌΤΟΒ ο͵γΘ ΠῸ ΔΏΒΟΙ (866 ΠὍΠΚΟ, ἢ. 38 ; ΤΥ «4}οεΐ. 
Ζεϊξαϊέεν, 11. Ὁ. 420). ΤΥ τὸ ΒΌΡΡοβο (δί, ἴῃ 18 ΠπΟΙΒ6]055 βο]]οϊπᾶθ, μ6 ψοπὶ ἰο Ῥοῦϑα οἡ {86 
Ὠγϑὺ βυτηρίομβ οΟὗἨ {π6 6 18} τνᾶσ, δηα Ῥγοραγοᾶ [86 ὙΔΥ ἔοσ {μ6 βου ]θοϊοπΐ οὗἨ {16 σοτησηυηϊγ 
ἴῃ Ῥ611α, 10 18 ΟὨΪΥ 8 οοῃζοοίασο. Βαΐ βῖποο Φοῇῃ γγ788 (86 στϑαίεβῦ Β66Ὶ διηοηρ ἴμ6 ΟἸΥΙ 5Ε 188, 

[10 πΒἰδίομηρηΐ οὗ Τυβοθῖυβ (]. δ), (πὸ δὴ ΟΥ̓Δ010 γγ88 ἱτηρατγίοα ὈΥ͂ τογοϊαϊζου ἰο {πὸ τχοβϑς 
ΔΡΡτογοᾶ οὗ {86 Οδυσοι, πο αἰτοοίοα ἐῃ0 ψ80]6 ΟἸ ΓΙ ΒΕΔη ῬΘΟΡΙΟ ἴο εὔϊρτδαίΐο ἔγουῃ Φοσυ- 
8416 1 δα Βοος ἃ ΠΟῪ 8ΟΘ ἴῃ 8 οἱΐυν οὗ Ῥογεβα 9] ἃ ῬῸ]]8: δηᾶ (86 βέδίοιηοηῦ οὗἩ ἘΡΙΡΒ8- 
αἴθ, 61ᾶῇ 8) Δηροὶ ἔγομα θαυ ἱπδιγυοϊοα (6 ΟἸ ΓΒ 18:8 0 Ἰοᾶγοὸ ἐπ 6 οΔΡ118] (126 ροπαογίδιιϑ 

οὗ πιοηδιι7γ18, ΘΆΡ. 16), ΤΏΔΥ ὨΔΟΌΓΔΙΥ Ὀ6 Γοίοσγοα δθοΥΘ 411 ἰο {86 οὔ βρης ῬΙορΒοῦς ρεἹ, 

οὗ Φοβη. Το (Ἀῖ8, δἀὰ {0 Ῥτεϑυχηρίζοη {μαΐ 7Ζομη, Ἔυεπ Ἰεΐογο ἰδκίηρ ἪἿ8 τοβίἄθμποθ ἐπ ἘΡΒΟ- 

φῃα---ἰΒαὲ 18, 116 Ῥσορδυίηρ [ῸΣ (86 σοτηροθι(ίοπ οὗ "9 ΘοΒροῖ, τ ΒΟ ΒοοταΒ ἴο Βαγα ἴδ Κοα 
ὉΪδοο, δὖ Ἰθαϑύ ἴπ ρᾶτί, Ὀοίοσο {86 ἀεσοίσιοίοη οὗὨ Φογυβδι σα (866 Ὀοΐονν, δπᾶ .4γοδί. Ζεὶϊαϊίεν, Ἰὰ. 
Ῥ. 430)---Ὀδοαπιθ ἔα τ1]} 18 ν πὰ [ἢ ατοοῖδῃ τηοᾶοβ οὗ ἐμβουρῖ, 88 8 ἀ05061 βῆοτυνβ. ΤῊΪ8 ἋΔ1η]]- 
ἰατιν ΒΡ ἱροῦ Βαγτο ἢσϑὶ ψαϊηθα ἴῃ (6 ῬΔΙοβυϊπίδη ΠδΟΔΡΟ] 8, ΘΒΡΘΟΙΠΥ ἴῃ ῬῸ]]α, Ἡρτο [86 
ψον θῖν ΟἸγβεῖδη ἴγρ6 οὗ ἱπουσῦ τλυδὺ δ Υ6 τηϊηρ]οα πὶ ἢ [86 ατοοκ- Ἰ σἸβεΐδη. 

ῬΟΙΙὰ ἐπρχοῖοσο ἔοστηθα (86 Ὡδίαγαὶ Ὀσὶαρο ἔου 86 Αροβέϊα ἤγοτα Φοσυβδίθτι ἴο ἘΡΡἤθβαϑ, δπᾷ 
ΡΙΟΌΔΟΙΥ Β6 ἀλα ποὺ Ἰοᾶγο {86 οΘοῃρτορσαίίου δῇ ῬῈ}18, ἰο 0888 ἰο Αβ'8δ ΜΊΠΟΥΣ, υ81] 1 τὴ88 ἤστην 
ΘΒ Δ Ὁ1151166, 

γα ἴηἴον ἐδιὲὼ8. οουγβο Οὗ ἐπὶηρθ αἶδὸ ἔγοση ἰδ ΒΤ ΣΙ ΟὟΒ ΟΟΙΤΟΘΡΟΣΝ ἄθῃσο ἴῃ τ Βϊοῖ ἰῃς 
σον 5}- τι ϑυίδη δ υσο δὖ Ῥ6114 (4οϑδί, Ζεϊξαϊίθν, ᾿ῖ. Ὁ. 368). πηᾶον [η6 αἰτοοίζοι οὗ Κἰ πο, 
βίοοα τ 0 Οα.421)0- ΟἸ τ βῦλδη οἸλυΓοΙ οὗἨ Φοη αὖ ἘΡἤθβιιβ. 1 15 {86 δοί, [μδ ἴῃ 6 76 15}- 
Ομ γιβέΐαη σα γοΙ ἴῃ Ῥ61184, πῃ ογ [6 Ὀἶβμορ Θζμοι, βίοοα ἴῃ σοιῃπλπῖοι τ} (86 ΘΟΟΠΠ]Θ 
ΟἩσιϑιίδθθ. ΤᾺ]5 ΔρῬοασα, ἢγβί, ἔγοσα [16 σοσν ἴδοΐ οὗὨἉ {Π6 δ᾽!σμξ οὗ ἴ.686 726 δα ΟΕ τ βἐϊδη8 ἴο 
ῬΕΙΙα ; {860 ἀἰᾶ ποῖ βίιασθ {πο ἰδ παίϊοϊβηχ οὗ {μ0 δοῖνϑ τὴ)οῸ σψοπὲ ἰο ἀοβίσγυοιοη πὶ ἐμ ὶγ 

ἰθΡ]06. ΤΏ 6Ώ, ἔγοσα 16 δοοουηΐῦ οὗ Ηδθροβίρρυβ, ἐμῇ [Π6 ἀροαᾶ Β᾽πηοι τῦὰβ πιατίγτοα [ΠΤΟῸΡὮ 
{π6 ἰσϑδόβοσυ οὗ [86 Φ6 ν ν15}}.- "τ βυϊδη πογοίϊο9. (ΕΒΟΡ. 111, 82). Ὑ͵Βαὺ πον μαϊθα ἴῃ Β'τηοι, 

σου] ΟΥ̓ Ὀ6 Ἀ18 ΤΙΏΟΤΘ ΠΡΟΓΔ], δηὐ-ΕἸΙΟ ἶδίῖο Ροβἑοη, ἘΠΏΔΙΠ]Υ, ἔγσγοση [η6 δοοουπί οὗ ἘρΡ1- 
Ῥμδπῖυθ δηᾶ δ] 1.105 βογθγυβ, ἰδπαΐ ““ δ [μ6 ἔπη ὑπαῦ ΗἨδάσδη Ῥγοῃἱ ἱζοα [η6 76 νγ8 ἴγοσχη 
σοΐηρ ἴο 211 Οαρι οΙπα, (Π6 Οτὶ βἰζαηβ, ἴῃ ογᾶοσ {πὶ (ΏΘΥ τοϊρηΐ τοΐασῃ ἰο 6 Ἡοῖγ ΟἸΕΥ, 
μα γαΐ ΔΎΘΥ ΘΟΥΘΙΥ οοηποοίλδου ἩΪΓ8} ἐμ 96 γ18}} ὑτοσβρ, δ δα ΘΟΠΕΙΤΩΘα {1}18 ΤΟ ΠοΙ ΔΙ Ο ἢ 
ΟΥ͂ ομβοοβίπρ ἃ Θθητ]6 ΟἾβηορ ὉΥ [896 πϑογὸ οὗ Μαγκ.") Βαΐ σΘΟΓΔΙΏΥ 80 στοδὲ 8 ἔγθθάουω τηυδὲ 
Βαᾶγῦο ἐΐπιθ ἐο σΐρθῃ ; δῃᾶ {18 ντὰ8 δἰοσα θᾶ ὈΥ [Π6 ορ᾽βοοραῖθ οἵ βίτμοη ΤῈ 18 ΓΤ ΠΟΥ ἴο Ρ6 
ΟὈΒοΙυΟΩ͂, {μ8ΐ, δοοογάϊηρ ἰο [86 (ρβίϊ  ΟΗΥ ὁ (16 Ἰηοης Ναχίμηυβ, Ασὶϑίο οὗ ῬὲῈ]16 τσοΐθ δὴ 
ΔΡΟΪΟΡῪ δραΐηϑὺ [6 6178: ΟἸοταθηΐ οὗἩ ΑἸοχαπασία αἰγὶ δυΐοα [198 ΘΡΟΙΟΩ͂Υ ἰο ΠΌΚο (44᾽ο9ῖ. 
Ζοϊίαϊίον, 11. 464). 

Βαυΐ ἰδ {89 ομυτοῖ οὗἩ 6116 γγχὰ8 ἴῃ ἀοοϊἄοα [01] Οὐ ρ τ ῖ ἰὯ6 ΟΘοπΕ 16 ΟἸσ  βἐΐϑηβ, ἐμὸ 
ομυτοῖ οὗ ἘΡΏ 6508 δῃᾶ Αβὶα Μίπου, ὙΒΊΟΒ ἴῃ 118 τηαΐῃ ο]οηθηΐ γγὰ8 αοη 116-ΟἸ ΓΙ Βλη, γγ88. ἴῃ 
ΟαυΔ}Υ ἀοοϊἀεᾶ [6] ονγβΐρ τί (86 Φον 188 ΟἸσ βιϊδηθ, [πὸ ἌΥΟΥ οἵ [18 ἰβ, ἢτϑί οὐ 411, [86 
δΙΓΟΏ δβιη1ἐν οὐ [86 τυτϊεἶηρβ οὐὗὁὨἨ ΦοΒ πη, Θβϑρϑοὶδ! }Υ οὗἩ [Π6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ6 (τ ἰο ἢ τηοβὲ σοσίδὶ 
Τοϊουβ ἴο Αβίδ Μίποσ), τῖτα ἐμο ΟἹᾶ Τοβίδιιοηΐ, δα τ ΟἹα Ταβίδιηθῃΐ ἐτηθ9Ὸ8 δηἃ τηοᾶεβ 
οὗ οχρσχοβδίοη. Τθθη 1Ὁ ἰβ8 ἃ ἔδοξ μαὶ Φόμη, τὶ ὑπ ΟΕ τ βέϊαπβ οὐ Αϑὶα Μίπογ, οὐβοσυοᾶ 
Ελαβίοσ δοοοσάΐηρ ἐθ 1.6 δον ἰΒᾺ τϑοϊκοπίηρ, δηᾶ αἱ {}16 βϑῦλθ {πιο τὶ ἐμ6 7608 ; 88 15 Ῥχουοᾶ 

ΝΥ [890 ἐοβί Δ ΟΣΥ οὗ ὕμο Ὀϑῃορ Ῥοϊγοσγαίοϑβ ἰἴῃ [0 ΕἘβίεσ οομπέσγουθσϑίοβ (ΕἸ 86Ὀ. 111, 81 ; ν᾿ 94). 



8 1, ΨΟΗΝ, ΙΝ ΗἸΒ ῬΕΟΌΠΙΑΚ ΟΠΑΒΑΟΤΕΙΒ ΑΝῸ {1Ε8ῈῸ. 11 

ΕἼΏΔΙΥ, 1ΐ 18 στ 6}} Κπόπτι {μαῦ ΦοΒῃ πδᾶ ἰο σοπίοπα 88 ΒΓΩΪΥ πὶ ἘΡΒοσὰΒ ἀραϊηβὲ ἴπ6 Οδης116- 
Ομ τβίϊαη ποβίϊοῖβηι, 85 ΚΟ ἴῃ ῬῈ6]18 αραϊπδὲ πὸ Φον 158- ΟΠ τΙϑίϊαη ἘΡΙομΐβϑια. ΤὨΪ8. 1118 
συ ησβ, ἀπαὰ {π6 ἰοβε ΠΟΩΥ οὗὨ {Π0 δηοϊοηίβ, ρον (δε δο βοοϊΐζοῃ οὐ 1η6 Ἠαβίρη οὗ [86 
"6ο5ρ61}], ὈοΙονν.) ἩΗἱδβ οοπίοβε τί88, ἱπαθοᾶ, ἴῃ ρῬαγὺ πὶ [06 ταϊχοα ΦΌΣΠῚΒ οὗ 8 απηοβίλς ἘΡϊοη- 
ἴβσῶ, 88 σϑργοϑοῃίοα Ὀγ Οουϊη 9. Δ8 ἰο {μ6 αἰηϊ οὗ Φομα τν1{} Φυάαΐβιη, ΓΟ περ8Β ὨᾺ ΓῸΓΒ 

ἴγοτα 180 Αοἴϑθ, 8ηα ἴτουμλ 618]. 11. 9, (Βα, 80 Ἰοηρ᾽ 88 116 γτὰβ ἴῃ ΨΦογΌΒδΊ θη, Φομη, Ἡ ΣᾺ (6 οἴ ΒΟΓ 
ΔρΟϑΕ165, οοπεπποα {πὲ βίσχιοῦ (τοὶ ρου) οὔβοτνϑηοο οὗὨ {16 Μοβαϊς ἰὰν (460. Πκγοβει, ἸᾺ. 12). 
ἐ Τ 5, Βονουοσ," ΟΌβοτγοθ ΓὕοκΚα (Ρ. 19), “18 ἕο Ὅ6 ΥΕΤΙΥ͂ τη0ἢ αὐ] 6 α οἢ δοοοσπέ οὗ (6 

δτονιηνς βοραγαίίοῃ Ὀδύνθοι [16 Φο τ ]8}} δηα ΟἸγ ϑ ἴδηι ΘΟμλ 1658 ἴῃ Φ ΓαΒ8]Οἢλ.᾽" 
Βαῖ {86 ἄοστγοα οὗ {818 βοραγϑίίοῃ, δηα {86 8016 ἐπηρογὺ οὗὨ 1, πηυϑὶ Ὀ6 ἀϊδιίϊηοῦγ χοά, 

ΤῈ δροβί]ο8 ΓΘ Βουοσρα ἴσοι 9815 ἴῃ ῬΣΙ πο ρἷ6 ὮΥ [86 ἀραῖα οὗ ΟἸγιβὲ (ΕΡΆ. 1. 1δ; 
ΟοἹ]. 11. 14; Αοἴβ χγ). ΒΥ 86 ΤῸΔ] Ῥδββουύοσ, (μ6 ὅθ ν 5} ῬΑΒβΟυ ΟΣ, 88 ἃ ἔγρθ, γ88 ἴοῦ {6 ὁ 
ΔΌΟ] 566 : [Πὰαὺ 18 ἰο 8847, [86 Θδηΐσο οὗ οοιῃσυ που ἰπ ἴμο Φ6 1511 ΓΟ] ΡΊΟ. ͵8 [ῸΣ [μοὶ ἀ6- 
βίσογοα (ΦόΒῃ χὶχ. 8δ). Νὸο οἹοιηοηΐ οὗ Τυἀαΐδιη σου] Βοποοίοσ [ἢ ΔΡΡΟΔΓ ἴο 1Π6 ἀροβὲ]68 
ΠΟΟΘΕΒΆΓΥ [Ω βαϊναίΐοῃ (Δοίβ χυ. 10, 11), Βυΐ (819 αἰα ποῖ τεαυῦῖγα {Πμο ἰοὸ δρδηάοῃ {868 ξε]- 
ἸΟΒΕΙΡ οὗ {16 ἔθιλΡ]6; [16 1058, Β'ηοθ, οὨ ἔπ6 Ῥγοδοβίηρ οἵ Ῥοίον (Δοίβ 11.), ἃ Ἰάσγο 96 18}- 

Ομ βυδη σοηστοραίιοη μδα [οστηθα 1561 δρουαΐ ἴθ. ἀοοογαϊησ ἐο {Π|6 Ιὰτν οὗ 186 ϑ'»Ὀίτιϊ, 
{μον ἀϊὰ πο πιιςμάτγαν, Ῥὰΐ (ΠΟΥ Βα βεγθα ἐμοιηβοῖνοβ ἰο Β6 ἰὨγαϑὲ οαἱ. ὙῈΘ ρτδαδίζοηβ οἵ 1}}}8 
Ῥϑδβϑῖν ΘΧΟΟΙ ΠΟ [ΣΟ ἈΡΡΘΔΓ ΡἈ]ΔΙΏΪΥ ἴῃ Αοῖβ γ. 40 : υἱῖ. δ8 ; χὶ!. 1,2; συν; ἴἰο π ΒΟ δαὰ 
ΟΒΡΘΟΙΔΙΠΥ {π6 ὀχοουϊοη οὗὨἨ Φδπη,05 ὍΠ:6 δι80 (866 “ 8π|08,᾽) ἴη ὙΥ1Πογ). Βαΐ 17, πον ΘΓ ]16 1658, (Π6 
ΔΡΟΒΙΙ65Β Ξ ρροβοαά μαΐ Οἰγουταοἰβῖοη πιὶρ]ιῦ σοπεϊππ6 ἀιοησ ἴΠ6 9 νγ]8}} ΟἸ ΓΙ βίλδηΒ, δηα 1 {Πον 
οΎυΘΏ, δοοογαϊΐηρ ἴο Αοἰβ χν. τηδᾶο 10 (86 αυΐγ οὗ {πῶ αφηίλ!]6 ΟἸ ΓΙ βιδη5 ἴο Ὀἱπα {ποιηβοῖγοβ ἴο. 
[86 50-(8]1οα Νοδομῖο σομλιηδπαπγοηΐα, γγὰ πιαβῦ ἀραΐη ἰηϑὶβί, [μδὺ (ἢ 656 ΤοΓΘ πού τοϊ σέσμδ οοπ- 
αἰξῖοπϑ ΟΣ ἐδ ἱπιραγα ἀϑϑῃ γα, 6 077 ϑαϊοαζίοῃ, διέ εἰλίοσαξ οοπαϊέϊοηϑ 977 ἐλδ ομζιραγα 7οϊοιςδὴΐ φῇ 
εαἰταίζίογι, ΟΥ Γ᾽ ΐ6 οοπιηιιηπΐοπι δείιοέοη, σειοϊδὴ, απὰ Οεηζϊα Ολγὶϑέΐαπιϑ, ΘοΟ] οβ᾽ αϑίϊοδι, εἰ 1.8] ἄορ- 
τηϑ8, {Π6 ἔοστη8] ΟὈ]σαίίοη οὗὨἨ Ὑ 1Ο. ταΐρ]ΐ νη 8} 1 {πὸ σα! ϊηρ οσσαβίοη οὗὨ {Ποῖα ({Π16 
Ῥτοβὶ υἱΕίομ οἵ Ῥ]οοᾶ). Τ|ιο βίαἰοιηοηΐ οὗ Ῥοϊγογαίοβ οὗὁἨ Ἐρβθβὰβ (56). 1ἢ, 81; ν. 34), [Παΐ 
ὅόΒη, Ὀεΐηρ οὗ [86 ἴδηλλ]γ οὗ ἴΠ6 ΒΙρὮ-Ῥτὶοϑί, σομεϊηποα, τ 110 ἀὴ ΑΡοβίϊθ, ἰο σον {886 Ὠ]ρ})- 
Ῥγοσ β ἀϊαάσηῃ (πέταλον) διποὴρ ἔμπα δονβ, γἴὸ σοηβι ον, Π11κὸ 186. Β᾽ ΠΛ] ΔΓ ϑίδίθιποηΐ οὗὁἩἨ ΕΡΊΡὮ δ. 
πἰὰβ τοϑροοῖηρ Φαπι68 {πὸ υ5ὲ, (στ Βοϊοιηοι ΟΥ̓ τίδη,) 8 Βυτα 0] 108] τηοᾶο οὗἨ Θχρυοββίηρ [86 
Ῥτοξηλπϑηῦ δῦ ΥΥ οὗἁἨ Φοἢ διηοηρ {116 ΘΑΥΙΥ ΟἾ τ 8.148 (ΤΚ6, Ρ. 20, ποίο). 

ΤῊῦ5 τὸ 866 πὸ Ὠδυτλοηΐοῦβ σοῃίγαδῦ τυ 81 0ἢ οχὶβίοα 1 (Πῃ6 ἢγϑὺ ἢα]ῦ οἵ [Π6 δροβίοἹἱο ἂρδ 
Ῥεΐτγθθη {86 ΘΟ 1ΤῸ}168 οὗ ΦοΓΌβα]ο. δηα ΑΠΈΟΟΙΒ ὑπᾶονῦ [86 ἸοΔά ΙΒ ρ οὗὁἩ Ῥείοσ δῃᾶ Ῥϑὺ]), δῃᾷ 
1ποη οὗ Φαπη68 πα Ῥδα], ᾿π {πὸ βοοοηα μα] οὗἩἨ [Π6 δροβίο!ο ἂρο, [16 Ἰηοδὲ οῦϑουσγο ρογὶοα οὗ 
το τίβο οὗ πὸ ΟΒΌτΟΝ, [6 ἐἶπλο ΟΥ̓ 18 Βργουίηρ ἴῃ (6 ΒοΙα οὗἉὨ {{1ὸ νου] ἃ 11|κ6 ἸηΓΟΣ στϑὶη 
αηᾶον {86 βου, ρτοραρδίϊηρ 56] 7 1π 16 οοηἰγαεξὺ οἵ Ῥε1]]Δ δῃ ἘΡἢθβαΒ ὑπαάογ 6 δΔροβίαο]ϊα 
ορ᾽ξοορδίθϑβ οὗ Βϊπιοη δηα ΦόΒη. 

Ηον [86 τοϑίἀοποα οὗ ὅομη ἴῃ ΕΡΏΘΒ08 18 τοϊαἰβα ἕο ἐπ ΟἸασο ἰσδαϊίΐοῃ ὑπαὺ Το Υ 
“88 ἐμ6 ἢσεῖ Ὀ15ΠΟΡ οὗ ΕρΡμθϑυ8 (Ε56Ὁ. 111. 14), οαπποῦ Ὅο᾽ δοουγαίου ἀοίοττηϊηρᾶ, 1 1ῦ 

ῬΟΒΕΙΌ]6 ἐμαὶ ΤΊΤΛΟΓΏΥ οοπίϊἠποα ἰο ἸΔΡΟΓ ἴῃ ἘΡΒοβὰ8 ὑηᾶοσ ὅμ0 αἰγθοϊίοη οὗ Το, ᾿ΐ ἰΒ, οῃ 
[Π6 οΟΥΠΟΓ Βαηα, ᾿ΡΤΟΡΔΡ16 (μα΄ ἢὸ βῃου]α Βαανα αἰθα ΠΟΘ 88 8 τλαΥ ὑπο Ποι)τλαη 
ΟΥ̓ΣΟΡΆ. 111. 14), 116 Ὀδηβδηθηΐ ΟὨ]ΥῪ ὑγ8 ἸπΗϊοιοα Ὁροη ΖοΠη. 

Τπὸο Ροϊπίβ ἴῃ σϑίοσθησο ἰο 16 Ἰδίοσ 116 δῃᾶ (86 ἄρα οὗ 4011ὰ σγοπηαΐῃ ἰο Ὅ6 Ῥδυίλου αν 
ποϊεᾶ : ἔ6 αποϑέϊοι οὗ {Π6 ἔϊπ6 οὗ ͵Ϊ8. ὈΔηβῃσιθηΐ ἰο Ῥαΐμιοϑ, ἀπ (πο (650 ΠΟ ηἾ08 ΓΟΒΡΘΟΙΣΩ 
ἨΪβ στοδῖ ἃδὸ δηᾶ ΗΪ8 θᾶ. 

Ὗς σοῃϑῖαοσ (86 δββυσηρίϊοῃ ἰμδὺ Φομη ντὰ8 Ῥδῃϊβῃοα [ὁ Ῥαίτηοβ πηᾶοῦ ἐδ 6 τεῖΐχῃ οὗ Ὠο- 
τα η,, ΘΒ Δ 15Π6 4 ὈοΐὮ ΟΥ̓ ἀῃοϊοηῦ ἰδβεϊ πο πἶθ8 δηἃ ΟΥ̓ πηοοτη ΤΟβοατοθμοθ. Ἀοοογαϊΐηρ ἴἰο 
Ἰσορφῦβ (ν. 80), Φ08η παᾶ ἢἷ8 νἱβίου ἰονασγα {π6 οπα οὗ (Π6 τεῖρῃι οὗἩἨ οτηϊταη, ἀσοοογάϊηρ 
ἴο ΟἸοπλοηΐ οἴ ΑἸοχαπᾶχία (Θεὲ Ζέδεδ βαΐοιιϑ, ὃ 42, ἀτιὰ ἴῃ Ἐλι86 0. 111, 28), Φοηπ τδβ σοοδ]οᾶ 
ἔγοτῃ ἔμ 1β]δηᾶ οὗ Ῥαίηοβ ἴο ΕἸΡΒοβαβ αἴϊον [86 ἀβδαίῃ οἵ (μ6 ἐγγαπηί, Ἠδ ἀοοβ ῃοΐ, ἱπαοοᾶ, 
Ὡϑιη6 {86 ἐγτδῃΐ ; Ὀπ' (8ὲ58 ἱπαϊοαΐοϑ ἐμαῦ [Ὧ6 ἰγδαϊθοη τῦᾶ8 ΔΙσγοδαν αὐλἔίο οβἔα Ὁ] ]8μθᾶ, Οτΐμοι 
8130 ΔΡΡ61158 ἰο ἃ βει(1οἃ ἰγδάϊτϊοι (οὴ Ναϊί. χχ. 32, 38. Ἐσθορυβ (11. 18, 28, Οπτομίοοι οἢ 
ἴδε. Γουγίοομτἢ γοαγ οὐ θοαὶ 80) ᾿Δ85 δχυρι οἱ γ ἄχοὰ {818 ἰγαάϊοη ὠπᾶορ ΤῬοπδατ. ΤῺ ἡ 



13 ΤῊΕ ΘΟἙΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ Ψ00ΗΝ. 

γι δίϊοη8 ἔγοιπ ἐξ θασὶπ τὶ ἘΡΙΡΙδηΐυ8β, ΤΉΘΥ ἃγὸ αἰν θα θεΐνοοη ΟἸδυαϊα8 δηᾶ Νοζο. 
ΤΟ ΟἹ οΓ τοϑί οἡ ᾿οοη͵δοίαΓοβ, ἐμ 6 Ἰαΐοῦ ἴῃ ροοα ρατί οἡ ἀορτηδίδο Ῥσουαϊοθ. Ιηΐθγη8] ουΐ- 
ἄδῃοοϑ: {πΠ6 ρέει γθ ΟΥ̓ 8 Ἰαΐθὺ οοῃαϊοη οὗἉ [Π6 ΟΠ ΌγΟΣ ἴῃ {116 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΘ (δ. 9.) 6. 111, 18, ὅ 6.) 
ΒΡΟΔΚΒ ΠἸΚοννθ6 ἴογ ἴπ6 ἔϊηη6 οὗἨ οι θη, ΑἸ80 ἃ ΣΏΟΤΟ ΚΌΠΘΙΑΙ ἴοσῃι οὗὨ ρογβεουίοη {1188 

᾿4Π8ὲ απᾶοῦ Νετο. [π ἃ ἴΏοΓ οχίθηαεᾶ ἰηᾶαοίΐοῃ, Βρϑοΐ ΠΥ αἰτγοοϊοᾶ δραϊηβί 1,ὕοϊκο, ΗἨδηρβίθη- 
"νεῖ (δὲς Οὔεηπϑδαγιμὶρ ἀε8 “ολαιιηι68, Ὁ. Ὧ 844.) 848 υἱπάϊολϊθα δηθν [86 δηοϊθηΐ ἰγδα το 

ΤΠ6 οοπιροϑίἔοη οὗἩ Π6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ6 δοοογάϊηρ!]ν [118 ἴῃ 16 γεδῖβ 95 δα 96. Τογίυ δ Ἠδ8 

ΒΕΡΡΙοπιοπίοα ἔπ6 ἰϑίοτῖοαὶ ἴλοῦ ὈΥ 186 Ἰορςϑηᾶ ὑμδὺ Φομη, ὑεδέοσο 1.18 Ὀδηϊβηπιοηΐ, τγὰ8 1π- 
Ια οΙβο ἴῃ ὈΟΣ]ἱπρ' οἱ] δὲ ἄοτιηθ, θα δῖα ου πη Βδιτηθᾶ. 

ΤΏοΙΘ 1168, (μ6 ἢ, ὈΤΟΌΔΟΙΥ ἃ Ἰοηῦ ἱπύογγαὶ Ὀούνθθῃ {π6 Ηγβῦ δοι]οιμθηΐ οὗ Φοῖῃ ἱῃ ἘΡΡΏΘΒῈ8 
δια ἷ9 Ὀδηϊθϑηιμεηῦ ἴο Ῥαΐηοβ, 16 {818 ἰπίογγαὶ οἵ σσγϑδαῖ, β᾽6πῦ τα ἱη βίσυ, [806 Φοβμδηπθ8Ὲ 
8000] δηα οἰ υσοῦ Ὀ]οοιηοα ἴῃ ΕΡ] 6808 δηᾶ 5818 ΜΊΠΟΓΙ. 

ΤῊ ἀοαί οὗ Φομη ἴῃ ἘΡ 6808 18 δἰδοϑίθα ὈΥ [06 Εδαϑίον Ερ᾿β(16 οὗἩ {Π0 ΒΊβορ Ῥοϊγογαΐθβ 
οὗἩἨ ἘΡΏδΒβυ8, 80 ΘΑΓΙΥ͂ 88 [86 τηϊα ἄ]6 οὗ δ βοοοῃᾶ οϑθαΐασγ. Αοοοταΐηρ ἴο Ιτοηεοαβ, 6 αἸοα ἴῃ 
{86 τεΐχῃ οὗἩ Τγδήδῃ ; {Ππογοίοσο δἰΐον {116 γθὰγ 98. Αοοογάϊηρ ἰο Φοζομιθ, ἢ6 δἰίαϊηθα {116 αρὸ 
Οὗ ομθ υπαγοα γο8Γ8 ; δοοοσαΐην ἰο δ 1445, 8 Ὠυπαγοᾶ δηὰ ὑπνοηΐγ. ΤῊ ΟἸγοπϊοοη ῬΆΒΟἢ.8]9 
ΒΔΥΒ 6 Βλᾶ ᾿ἱγοά ἴῃ ΕἸΡΗ ΘΒ [ῸΓ πἰπθ γΘΔΓ8Β ὈΟΙΌΣΘ 8 6Χ110 Οἡ Ῥδίμιοϑ, βρϑηΐ Εἰγοθη γ6Δ18 1 
ΘΣΣ]Ο, ᾿ἰγοα ὑὐγθη Υ-81Χ ὙΘΟΣΒ ΔΟΓ {16 6Χ 16, δπα ἀϊοα δὖ Ππ6 ἂρδ οὗὁ ἃ Βυππατοα γρᾶγβ δηαὰ βεύθῃ 
τ Ομ 88, ἰὼ [Ὧ6 βϑυθηΐῃ γο8ῦ Οὗ 16 τοῖψη οὗ Τταΐαη. Ηθ τηυϑύ δ γ7ὸ ΘΟ ΠΟΑΡ ἃ Βυηάτγοα 
γΘΔΓΒ ΟἸΪα ; [ὉΓ ῬΟΙΥΟΔΓΡ, 80 αἰοα δρουὺ 170, δηὰ Ῥδρίδϑ, ψὸ ἀϊοα ἴῃ 164, Παᾷ Ῥδοῃ 8 

αἰδοῖ] 68. 
ΤῊ ΟὨυχοῖῦ γᾶ ο 88 Ῥγοβογυθ βοῖὴθ βἱ σηὶβοδηΐ ἱποϊαἀθηΐβ οὗ ἢἷ8 Ἰαΐρ 116: (1.) Οὗ 

ἢἷ8β Ὠοσοΐβηλ ἴῃ γοβουϊηρ ἔγοτ ΤΟ ΓΒ ἃ σου 0 8 Ὀδοη οοηγογίθα ὈΥ Ἀἷπ, δηα [δὰ Δζ[6Γ- 
ΑΓΒ δροβίδιζοα (1860. 111, 23, αἴἴοσ ΟἸειηθηΐ οὔ ΑἰἸοχδμηαγὶδ) ; (2.) οὗ 1119 δίμμῦ ἔγο 8 
βαΐῃ ἴθ Ἡῖσἢ [86 πογοίΐο Οδγιμῦμ8 γγἃ8 (Ιγθη., Ζαογϑ. Ὧϊ. ὃ, 28); (8.) οὗὨἨ {π6 ταϊβίηρ οὗ 8 

ἀορὰ τη ὉΥ 1118 Βαῃᾶ εὖ Ἐρῃρδβυβ (Ε86}. ν. 18) : (4.) οὗ Ὠἷἰθ ΕΪΔῪ Ἡϊ 8. ρατγγιρο, τ ΒΟ ἢ 
1.16 πηδᾶθ (86 δι ὈΪ6.λ οὗ [μ6 ὈΪοθθίης οὗ Γγοογεδίΐοη (9011. Οαββίδῃ, "Οὐἰαΐ, χχὶν. 231): (δ.) οἵ 
1.18 Ἰαβύ βοσπιοι : [ἱ0(16 ΟὨ]]ἄγοῃ, Ιονὸ ο16 δηοῖμοῦ (Ηΐθσοῦ., Οοπιπιοπξ. αα Οαἴαΐ. ν].). 

ΤῊ βἰδίδιηθηίβ οὗ ἐγδαϊ οι μαγα ρει οτοα δι 06}}18}1ηρ᾽ Ἰαροπαβ οὗ 1.18 ταϊγαουϊουβ υγὶδὶ 
δηῶ φηᾶ, δηὰ δυὐϑῃ οὗ 18 οοῃϊπυΐηρ Αἰΐτο, 0} τοΐδγθποα ἰο Φόηπ χχὶ, 22: (1.) Δοοογάϊηρ ἴο 
Ρϑεϑἀο Ηἱρροϊγίιϑ, Β6 ἀϊὰ ποῖ ἀΐε, θυὺῦ νγγᾶὰβ ὑγαηβιαἰθα, ὕκ6 ἘΏΟΟΒ δηᾶ ἘΔ. (2.) Αὐρῦ8- 
(πὸ 6115 1116 βίοσῃ, ἔγοῦ δροογυρβϑ, ἐπδὲ 6 οδυβοαᾶ 8 ὑγτανθ ἴο 6 Ὀσοραγοα 8116 μ6 γοῦ 
Ἰἱγοᾶ, διὰ Ἰδϊα ᾿ἰγαβοὶῖ ἴῃ τ, 88 1ῃ 8 Ὀθα, ἴο αϊθ; δῃὰ οἡ [86 ρτουμᾶ οὗὨ {Π|πῸ ἜΧΡΙΓΟββιο ἱπ 

Φόοδῃ χχὶ., 1 τγδβ θοϊϊουοᾶ ἐμαὺ 116 α1α ποΐ δοίυδ]]ν αἴθ, θα  ΟὨ]Υ βἰορί ; 1η18 Ὀσεδίῖηρ τιονοᾶ 
(δ οαγί ΟΥ̓́ΘΡ ἰδ ὕζτανο, 8πΠἃ ΘΟὨ Εἰ ΔΌΔΙΥ ἘΠΓΘῊῪ ὉΡ ἃ ὙΜὶΐο ρον ον ἔγομι Ὀοηθδίῃ, Τ]}18 1αδὲ 
Ὧγ848 Τοροτίοα, Δυρσυκδίϊηθ βαγβϑ, ὈΥ συ νου Ὦν ΡΟΟρΡ]6. (8.) πᾳ {80 Μ|ἋΔ16 Αγζθ8, δηα δνυθὴ ἰῃ 
τηοᾶοχῃ ἰἰπλ68, (86 βαυΐηρ Βα8 Ὀθοη Ὑ]ΟΙΥ Βρτγοδᾶ, [δὲ 6 811}} 1ΐγοβ. 1, ὕο ΚΘ Β84Υ8: ΟΟσίδὶ 
ἴῃ ἢ18 ττιηρσο. ὙῺΥ ποὺ 848 πιο ἴῃ ἷ8 βρὶ τι 8] Κη, δηὰ ἱπ (86 Φοθη-1} 6 ταγοίῖοδὶ δα 
τηγϑίογίου ΠαρΚρτουμῆ οὐ ὑπὸ Οδυγομβῇ (4.) ΤΠ6 Ἰορομπα ὑμαὺ αυᾶ ταϊβοα τα ἔγομι {86 
ἄταγο, πα Ῥγθβοσυϑα ἷπι [ὉΓ [(Π|0 1480 ὑἸτη68, ἔπ ἩΓΒΙΟΘῺῚ ΔΘ 188 ἰ0 ὈΘῸΓ τ ϊ[μ 688 ὅο {πΠ6 τυ ξι, δηᾶ, 
αὐτί Ἑποοῖ δηᾶ ΕΔ}, τοβὶδῦ ΑἸ ἰοτῖβί, 

Ῥοϊγογαίοβ δ᾽] μἷπι ἃ ταϑγίγσ (δοοοτᾶϊηρσ ἰο ΕΌΒ0Ό. 111, 81; γ. 24): πο ἀουδὲ ἱπ [86 
δηίδαια Β6η80 οὗ ἃ ἩΠΘΒΒ ὙΠῸ Ῥδιβουθγθα οὐδ ὑηΐο ἀθαίῃ, βυθΒΘαΘΏΦΙΥ 1Ὁ 8 ἃ ἰγοῦ}]9 
ἴο ΟὨγγϑοβίοια δῃὰ Δσυρυβίίπο, ὑμαῦ ὯΘ Ὑ1Ὃὰβ ποῦ 8 Σ ΓΟ ἰπ {Π0 ἸἰΐθΓᾺ] βθη8θ, ΤῈ ΘΔΙΪΥ 
Οδυτγοῖν, οὐ [826 ΘΟὨΕΓΑΓΥ, οοἰοὈγαίοα ἢΪ8 Σοτηλίηλησ Δ] 88 8 ΒίΓΔΏΡΟΙ ἴο ΒΘΏΒΏΌΔΙ Ἰἰογα, δηὰ 
οσίο! ]οα Ηἷπι 88 {8 Ὑἱγῖπ-}1Κθ, παρϑένιος, παρϑένος, ἔότα ΒΥ. χὶγν. 4.7 

Τηδὶ σοῦ τγϑ 8ἃ τηϑγίσυ οηᾶ ἃ Υἱγρίη-Κ ορὶσιῦ ἴῃ ἃ ΕἰσθοΓ ϑοη86 (μδπη {πὸ Ἰορα]]8.ϊ6 

Φ ΓΡεοῦ ῬΙυπρίσο, ἰσὶ εἷβ ασείοῖθ σὰ ΦομῺ ἐπ Βα: 1 }6 Φύρέύοπανῳ ἡ (δὲ Ὠίδῖε, ἃ, Ῥ. 1107 (ἱὰ Ἡδοκχοῖί᾽ β δὰ. Ὁ. 1455). ἰδὲ 
ἀϊοροδβοὰ ἰο αοϑορὲ (..ὲ6 ἰσο ἑιίοπ οὗ Οαδδίασι, 68 11υδίσαῖίησ ἐδ 6 ἐσα--- 

“1.6 Ῥταγοι ἢ Ὀοπέ γῶο Ἰονοί οὶ 

ΑἹΙ ιὐπκαε ὈΟΐδ στοδὶ δηά σῃη.]}." --Ῥ, ΑΔ 

ἴ (ΑπὈρτιοῦϊῃο 68116 Β΄ πὶ 4 νἱγχο πεεηίε εἰ ΘονῬοΥ 6." 88. 08 πὰ ΤῊΔΥ͂ δοσέα! 7 6 ξερασάϑὰ δὲ ἐδ ἰδεῖ σῃϑῖο {γρα 
οὗ 411 πγογαὶ Ομ δ ν, δα ἴμο Υ γαίη ΜΑΣ σίαπφ ουὔὲΐ 88 8 τηοὰοὶ οὗ ζοϊιαΐο Ρυσίιγ.--, 8.] 



8 2. ΤῊΒ ὙΒΕΙΤΙΝΟΒ ΟΡ ΨΟΗΝ, 13 

ΟΒυγοῖ οου]Ἱὰ σομοεῖγα, 18 ονϊηοοα ὈΥ {π6 τ ῖ1010 Οἰδγδοίοσ οὗ 1118 ποῦ 116, ὙΠῸ σδῃ ἐὁ6]] 
Μδὲ ρτὶοΐβ 8 Ἰορα] βίο δηᾶ βοσιμ δ βὲϊο ἐθμᾷθπου ἴπ (δ 6 Ἰαΐδν δροβίοἹο αζδ δίοῃθ μϑὰ δτεϑᾶγ 
ῬΓΕΡδτγοᾶ (Ὁγ Ηἷτῃ (866 {116 ἢγβί οὗ 1}18 ὑχθθ Ἐ}Ρ18.1635) Ηθ 88 86 Ῥσχοχηΐβο, ἐμωΐ ἢ6 8}}8}} ποῖ 
ἀΐϊα, Ὀαὶ ᾿ῖνο Γ1}1 ἐμὸ Τιογὰ οοσηθ, δηᾶ ἀου .]688 οοτηθ ἔογἢ ἱῃ βΟΩΔΘ Βρϑοΐδὶ ΑΥ ἰοτγασγὰ (86 
δπᾶ οὗ [86 ἀδυβ, Ὀδίοτο {1:86 οομλΐηρ οὗ (86 Ἰμοτὰ :--- ΠΟ. Ὧδ88 ρίνθῃ οσοαβίοη ἕο βοΒο] 1 ηρ ἘΒ 
Ῥγοίουπα οοπβίγθοίζοη οὗ [π6 {γεθ βυοοοβδῖγθ δροβίο]ῖο ρογὶοαβ ([Π6 Ῥοίγίηα, ἔμ Ῥαυ]ΐπο, δᾶ 
16 Φομβδῃῃθδη). 866 ΣῺῪ Οἰεϑολίολξε ἀ68 αροδίοἰϑοῆοη Ζοϊίαϊίογ, 11, Ὁ. 649, δὰ Βο ΔΒ 5 ̓ ξ, 
9 ἐδδ 4»οεοίοϊίο Οἰωτοῖ, Ατλοσ, δα.) ΡΡ. 674-678 [πα βομαβ ΒΒ ποίο 90 ζδηῆρο οἡ  οηιαῃ 8, ΑἸΔΘΓ, 
εἃ., ΡῬΡ. 1, 3]. 

ΤΊΟΓΘ ΔΘ ὨΔΙΩΘΩ͂ ἰο Ὁ8 88 ἱπητηοα δία ἀ1801}168 οὗἩ Φομπη, Ῥαρῖδβ (αηἀοιταίεα ὈΥ ἘΠΒΕΌΪΠ5), 
Ισυδιΐὰ8 οὗ Απίΐοοῖι, δηα ῬΟΙΥΟΔΓΡ (Ευβοῦ. 111. 22, 89: Ιτϑη, 11], 8; ἘμΒΟΡ, γ. 20 δηὰ 24). 
Βαὶ Ὑ1Γ} ἴΠ6 τὶβίηρ ἡτηρογίδηοα οἵ Ἰτοθθῦβ, ΗΣΡροϊγίιβ, δῃᾷὰ οἴβοσ σοργοβθηξαϊἑγεβ οἵ {πὸ 
Αβίδες Ομυσοὶ ἴῃ Τῖ]γ, βου ΕἾΔΏΟΟ, δηἃ Βυϊζαΐη, [86 πη ρογίδηορ οὗὨ [δ6 βοβοοὶ οὗ Φοἢῃ 4180 

τησδὲ ΘΟΙὴ6 ΙΓ ηΐο νον. 10 88 ἴΠ6 8410 οὗ [16 τηρᾶϊθονα] ΟἸΌΤΟΝ, δηα οομμπ68 (0 ῬΤΟΥΟ 
ἀι86 17 6 αὐυϊοκοηΐης οοιπθηΐ ἴῃ ἐμΘΟΙ]ΟΘῪ δηᾶ ἔμπα ΟΒυτοΙ, ἰδυτυὶηρ [ῸΓ ἃ ΓΟ ΒΓ ΓαΐυΓΘ (866 [86 
οἰϊδίϊομβ οὗ ΜίϑυεΊ, ἢ. 4; Τὴν “4ροεί. Ζεϊ(αϊᾷ,., 'λ. Ῥ. 448; ». 460 ; Ῥ. 608 ; {86 ἀγίϊο]6 “ ΦοΒη," ὉῪ 
ἘΡτνασά, 'η Ηδγζορβ Επογοϊοραάϊα; [8.8 Βᾶῖλθ δγίΐο]6 ἴῃ ὙΠ ογ8 ᾿ραϊ- Γοχίλοη, ἀπ ἴῃ {116 Οὐτα- 
τηδηίαγίθθ, ὥς). ΕῸΓΣ ἔαυίθοῦ ΒΟΌΣΟΘΒ [οὸΓ [6 ὈΪΟΩΤΆΡΕΥ οὗἨ ἁ ΦοΒΏ, 866 δερθοΐδ!]ν Οτρα πο ΓΒ 
Εἰηϊσίξωτισ, Ρ. 314 βαᾳβ. [Τ|6 Ταδᾶοσ 18 4180 τοίδγσγθα [ὉΓ ὈΪΟρταΡρ 681 ἀοίδ:]9 ἴο ὑπὸ Δγ(16 16 
“ολη ἴῃ ἴΠ6 ἘΠρ118} ΒΙ0]6 Ὠϊοιομγῖοβ οὗ Βα (Β δοκοῦ ἀπα ΑὉΡοῦδ εα.), ΚΙϊίο, ἀπὰ Ἐαῖτ- 
Ῥαΐγῃ, δᾶ ἰο βοιι8 8 ̓ὔιού, φῇ ἰλ6 Α4οοΐ. Οἰωτοῖ, δα 099-108, ΡΡ. 896-480. Οπ (16 Ἰοροηαβ 
τοβροοϊΐης [6 ΑΡοϑί]θ, βο0 Μῖγβ. Φϑιλθβοπ ϑασγε απὰ ζερεπάαγῳ Ατί, ἱ, 168-172. δ} οἀ.---Ῥ. 5.1 

842. ΤῊΞ ΨΕΙΤΙΧΝΟΒ ΟΕ 90ΗΝ. 

Τῆς νυ ηρϑ ρῥγεβοσγοὰ ὃν ἔπ Ομυσοι υπᾶοῦ (86 Ὡδῆῖθ οὗἩ Φοδη, οὗἩ [π6 φϑηυληθηοβθ οὗ 
ψ ΠΟ τὸ πησδὺ Βροαὶς ἴῃ [6 ῬΓΟΡΕΣ ΡὈΐἷδοθ, ΣᾺ 411 ὑμεῖς ἀἰγθγβιτυ, οοσσεϑρομάϊης ἰο ἐμθ 
αἰ τ υβ ἐγ οὗἨ Ἐμοὶσ ἸΙΓΟΓΑΓΣΥ͂ ΒΡΘΟΙΘΒ, ΠΔΥ͂Θ 80 ΣΏΔΏΥ δηα 80 ᾿τπηροχίδην ῬθΟῦΪΑΓ ἰσγαὶίβ, δα ἤδγο 
ἔπ656 ἰγαλίβ, ἴοο, 80 τη υοἢ ἴῃ οοτητηοῃ, {Πδὲ, τ 1 ἃ Ὀοίίος ἀονθὶοροϑα ἰδλδίο ἰη σοσαγαὰ ἰοὸ ὈΪΌ]1οΑ] 
δ.γ16, νγὰ 81}8}} Ὀ6 ΤῸ ΙΔΟΓΘ 800]6 ἴο Δβοῦρο ἴπθαι ἰο αἰβογομῦ δαΐμογθ, ἔμδῃ ἴο αἰίγαΐθ [86 
αἰετοῦ ταδβίογρίθοεβ οἵ οπα γτοδξ ραϊηίεγ ἰο αἰ δγθηῦ σηδϑίοσβ. 

ΤΊ Ρϑουῦ τ 68 οὗὨἨ ἐπ πιδίίοῦ οὗἩ [686 ὙΓΙ ρΒ ἃγ6 : (1.) ΤῊ ἀορίμ δηᾶ {010 688 οὗἨ [86 
οἰτϊβιο]ορίοδὶ 168 οὗἨ ΟἸὨσῖθῦ δὰ Ηΐβ8 κίηράοπι (ἐλ6 ῬΟΤα) ; (2.) ΤΊΘ βρὶ γι] οοπορηΐγαίοι 
οὗ 186 ἀδρίἢ δῃᾶ ἐ]π688 οὗ (88 Μοββίδηῖο 11{8 Ἰὼ [86 ῬΘΙΒΟ ΔΙ Ὑ οὗὨ [Π6 Τωοχᾶ, τρδκῖηρ Βοαυθῃ 
δηὰ δαὶ ἃ βυτ ο] 8πὶ οὐὗἨὨ ΟὨ ΓΙ δηϊίν, οὐ 1.8 βίγυρ 168 δῃὰ 158 ὑγυτρη8 (Ζουε); (8.) ΤΏΘ 
ἘΠ γΟΓΕ Δ] ἴδ οὐὗἨ ΟἸ τ β δηϊίν, στουπαᾶοα ἴῃ Θοα, δ ΣΟ δηα 8 ϊπίηρ του 186 ποιὰ 
(ὐγε) ; (4.) ΤῊ ἐδβέλνο βρίσίῦ οὗ [Π6 δββύσαμοθ οὗἨ υἱοίοσυ, Ὑμβογοΐῃ ΟἸσϑὲ ἴῃ Ηἰἱβ ᾿προσῖδὶ 
ῬΟΎΤΕΣ ἀοβίγουβ ἐδ 6 ΟΣ ΚΒ οὗὁἩ ἴμ6 ἀ6011 88 Ἴου ΚΒ οὗ [Δ]βθμῃβοοᾶ πὰ ἀδγκηθθα (Ζίρλθ). Τώογο, 
᾿ς, διὰ Ἰρΐ, ἴῃ; [6 δϑῆβο οὗ ἱῃβηϊΐθ ἔα] Π 688 8Πα ῬΘΙΒΟΙ4] αἸβιλποίῃοββ, ΘΟ 6 [ὉΤῈ 1 {86 
γοτά, δπὰ ἀσϑίσου {πὸ Κίηραοπμι οὗ μαίσοα, ἀδυκη 688, δηα ἀδδίῃ. 

1ῃ τοίογοηοο ἰο ἰΐ6 γβ( ἰγαὶξζ, σορασο Φοόδη 1, 1-: 1 δόμα 1. 2; ρον. 1. ὅ-8. ΕῸΣ [86 

ΒΕΘΟὨΩ͂, 866 Φοδη ἱ. 4,14; 1 σομη ἷν. 8, 12; οὐἸηρ. ΟἾΔ. 1. 7; ον, 1. 17, 18 ; Θορ. οἾδΡ. 
γ.θ. ΕἘῸΓ {86 {Π|τὰ, Φομη γ᾿ 26 : χὶ, 2ὅ; χὶν. θ: 1 Φοόοδῃ 1, 2; 11. 25 ; ΒΥ. Υἱῖ. 18 : οἸδρ. χχὶ, 
ἘρΥ {86 ἔουσίι, δοθη Ὑἱ]1. 12; 1 Φολη 1. 7; Βον. χχὶ. 38. ΤῺ6 Ὑἱθβ ΒΟΙΠΟΘΘΠΘΟΌΒ, ΒΟΎΟΥΕΙ, 

Ῥεσυδᾶο 811 πὸ τυληρβ οὗ Φόοδη ; ΘΥΘΙΥΜΏΕΙΘ {πὸ αἰγὶ Ὑ͵ογα, Τονο, Γἰἱσιιξ, 1.16. (86 ἄο- 
βέγποϊοη οὗ ἴπ6 ἀοβίγουογ οὗ τηδῃ, δηᾶ οὗ 818 τῃδηὶ δι 08, μδίγεα, ἀατζη658, πα ἄρα. 

ΠῚ ἴξ Ὅο ον͵οοϊοαᾶ ἐμεῦ 686 ἰγαϊῖ8β ΔΡΡΟΘΙ 8180 ἴῃ (86 ΟΥΒΕΣ δροβίο]ῖο δυΐῃοῦυ, γ6 τηοβξ 
ΤΟΔΟΣΥ σταπὺ ἰΐ ἴῃ ἃ οοτίϑὶ ἢ Β0Ώ86 ; [(ὉΓ Φοδπ 18 ποῖ ΟὨ γί, δπ ἃ ἢδ8 Π0 πον ΟἾγβί. Βαΐ ἰπ ἐῃο 
ῬΓοροσίοιϑ οὗ ἢΪ8 οὨ ΓΙ Β[ΟΙΟΡΎ 1.6 8 Ῥεγοηᾶ ουϑῃ Ῥδυϊ, 10} Τοίδσθμοθ ἰο πο Ηγβύ ἰγϑΐΐ, ἱπ (86 
αἀἰοεηείϊν φερτγεβεοδ ΤοοἸοὈταϊϊοα οὗἨ {Π6 Τοροὸθ τὶ αοα ἐπ απ οπίοϊοσίοα ἐγὶπίέν, Ἰα18 δἰ δὶ 
ὀχἰδίομοθ Θοά- ὠαγά ; πὶ τοίδγοησα ἐο (86 Ββεοοῃά, ἰπ {6 ἴποὶ ὑπ [ὉΓ Εἶτ (Π6 Ῥογβομ δ, οἵ 
ΟἸγῖδὲ ἰβ 818 Εἰ βέουυ, ποΐ [6 Θοηγοῖβθ, δηᾶ οὗἨ Ομ σὶδῦ ποῦ ΟἹ]Ὺ 88 τΩδα6 τηβῃ, θυ 8180 ἃ9 τηϑαθ 
ΒΟΒἢ : π 1} τοίσγοποθ ἴο {86 ἐἰγὰ, πὰ Ἀἷβ τηδκίηρ ΟἸτῖϑὺ ποῦ ΟὨ]Υ [86 οτοαίγο ἀπ Ὁρλοϊαϊηρ 



11 ΤῊΗΕ ΘΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ΤῸ Χ5ΟΗΝ. 

ἴοτος οἵ (δα ποι}, 88 ἰῃ Ῥδὰὶ] (00]. 1. 17), Ὀὰξ α͵8ο ἔμι6 ἱππιοβῦ Κογηοὶ, 86 αἸβῦ, 086 ὑσαΐα οὗἁὨ 1(8 
116 (δόδη αν. 1); ᾿1Ὲ τϑίδσοποα ἰο ἐμ6 ξουχτία, ἱπ (86 βοῖ (μαΐ, τυὴτμ σόομη, ΟἸσῖβὲ ποῦ ΟὨ]Υ 1ὰ 
8 οἴ 108] ορογδίΐοι θη] μΐθηβ {116 του], δα Ἰυταϊ που Β]ν ἡ ρο8 8ηἃ δ ΚΘΩ8 ἰδ, θὰ 4180 18 

(86 1468] ττυϊ δηα τϑδιν οὗὨ {116 ᾿χου]ᾶ, το ποϊηρ δ Ἔχ ηρ᾽ {116 ΜὙ11016 108] ΜΟΙ] ἴὸ 8 

ἘΤΆΠΔΡΑΓοΩῦ δΥΤΉΡῸ] οὗ [Π6 οἴδΓΏ8] Κιῃρσάοιῃ οὗὨ Ἰἰρὰῦ δηᾶ Ἰονθ" 

Τὸ Ἰπόβθ Ῥϑου γι 65 οὐὗἁἨ [86 τηδίξοσ οὗ 86 Φομβδπηθαη τι εἶπ ρΒ, Ἐμοὶ ῥοῦ τὶ 68 οὗὨ ἔοστῃ 

οΟΥὐϑρομᾶ : (1.) ὙΒ6 ταϊρν ὑηὺ οὗ Ῥυϊποῖρῖθ, τυ] [16 Ἡ.016 Τοργοϑαη δου -- -ἰἢδὺ 18, δε 

ΟἸΟΆΓΠΟ58 Δπα ΓΔΏΘΡΆγοποα οὗ [πο (Ὠοθηη6, [μ6 τχοΐΐο οὗ π6 ῬοΟΚ8. (3.) ΤΊΘ Ῥδίβοῃδὶ μο]αϊηρ 

Δηἃ Ββῃαρίηρ ΟΥ̓ 411 ειἰϑέογῖοα] δπἃ ἀϊδαοίίς πηδίϊοσβ, ἕο σῖνο {μοῖγ οδηΐσαὶ, βρί γἱζαδὶ, θαυ 

οχργοββίοη. (8.) ΤῺΘ υπΐνοσβαὶ στδη θοῦ, 80} 1πιλγ, δ ηἃ ΟΥΡΔΗΪΟΔΙΪΥ Ρυγθ βίγαοίατο οὗ ἐ86 

ΠΟΙ ροΒ ἤοῃβ, δα ἐμ ΓΟ ἢ 685 οὗ [ἢ 6 Θ]ομιοη 8. δα Ὀγδοθα δηα ογρϑηϊζοα Ὁγ {μθῃ). (4.) ΤΊ,8 

Ἰγτῖς, ἐοβίϊνο ἀϊοίΐίου, 1 186 σοηδοαποηῦ αἰτοοίμ 88 οὗὨἩ ἌἼχρζεββϑίου, [86 Ἰϊριοα Ὀαΐ ῥσορηδηΐ 
[απὰ οὗὨ Ἰδησῦαρο, δηἃ π6 1πλπα 4 ]0 οΟΙοτίπρ,, τοταϊπαϊηρ ΟὨ]Υ οὗ [Π6 βοηρ οὗἨ βοηρβ, δῃᾶ οὗ 
[86 ἱρίοϑὶ ῥγοάποίβ οὗἩἍ Ὠυτηδη Ῥόοθβυ. Οπ {86 αϊοίίου οὗ Φοϊη, ἀπᾶ 8 οἶγο]6 οὗ ὑγοσάβ, 866 
Οτγεᾶμεογ, Εἰ υϊεϊξωτσ, Ὁ. 322; Οποτῖοκο, ᾿βαρορίξ, Ὁ. 306 [Ρ. 318 ἴῃ [6 8ὰ εα, οὗὨἨ 1868]. 

Φυβὺ [815 ἄθορ δπᾶ Ὀδαιία] τηοποίοπν ΟὗὨ {16 Φομδηπθδὴ ΥἱαῪ δηἃ βίδίθπλοηὺ οοπέδίῃ8 [86 
ΤΟΌΒΟΠ, ΒΟΟΣ, ΨΥ [86 ΦοΒαπηθδῃ Ββρὶ γι ὑπ [019 (8617 ἴῃ {86 οορίουβ γαγιοίυ οὗ υἱθῖν8 δπᾶ 

οὗ ἔοστηβ. ΤΏ ὑσυηκ, τοοϊοα ἴῃ ἃ Ῥοίίοτῃ]οϑβ ἀθρίῃ, βίγοηρ ἱπ 18 ΒΟ] ΑΓ ἀμ ἰγ, ΒΡΓΘΔαΒ 28 

ῬΔ]πι-οσουσιι [ᾺΓ οαδ οΥοῦ [86 ΝΘ Ταοβίδιμθηῖ,. 
Ὗ76 πιᾶγθ ἔουσ Εγδηρο] 188 ἴῃ ἐμὸ Νϑν Τοϑίαπχοη ; ΦόοΒη, ἴμδ6 ΕΥδηρο 188 το 1ΔΥ Οἡ 96 585᾽ 

Ῥοβοῖι, τοῖα ἐπα τηοβὲ ὑργοίουμα δηαᾶ ἰσ- το ΐηρ ΟΟΒΡΟΙ, [6 ΤοῦΣ ΙΒ, ἀμ [Π6 σοτηρ!οσλοηξ οὗ 
[86 οὔμογ ἰὮΓΘΘ, - 

ΤῊ ΑΡοβί]ο ῬΔῺΙ] Ἰοῦς (86 το μοβὲ ἐγθαβασα οὗ ἘΡ 3.165; Φοβη, ἐπ6 Δροβέϊθ δῃᾷὰ ῥγϊτἱτγο 
Ῥτεβουΐοσ οὐ {π0ὸ Ομυτοι, Ἰο6ΠὉ ἃ ἘΠΠΟΡῪ οὗ ἘΡ᾿βί1οβ, ἴῃ ΒΟ} (16 ἄδορθϑὺ θββόποθ δηᾶ {86 
1άσδ] οτγᾶργ οὗ {116 [Ὁ] ΟΡ οὗ πὸ ΟἸΌΓΟΙ ἴῃ ΟἸτῖβὲ τοθοίβ 1.861 [ῸΓ 8}1 8068. 

Τῆς Ἐνδηροὶϊοῦ Πυκὸ 18, μοχύὺ ἰο Ῥ8ὺ] δηᾶ Φόβῃ, {μ6 τιοϑῦ οορίουβ δυαΐμοσ οὗ 86 Νονν 
Τοβίδιιθης (86 Θοβροὶ οὗ Τυκο δηᾶ [16 Αοἰϑ)ὴ. [π|Κ6, ἴῃ ͵8 ὀχ Ιου οὗ {π6 116 οὗ 

4688, οπῦ 80 ἰο [Π6 ἰδίου 941 Ῥεσϊηηΐηρ οὗἨ Ἶ5 ΟὨ]]α]οοῦ, δηᾶ Τὰ κοἶῖβ Ηη4] μἰϑίοτίοδὶ 
ὅοαϊ ψΒ {86 Οδυχοῖ ἰπ οι; Ραΐ [6 αοβροὶ οὗἩ Φομῃ ροθβ Ὅδοῖς ἰἴο {πὸ ἀορίη5 οὗ [86 
αοὐμοδᾶ, δῃἃ [Π6 ΑΡοσΑΙΥΡ86 οΧ ΒΡ Ι 8 [Ὰ6 δηξίγο ϊἰϑέοσγ οὗ (86 Ομυσοὶ ἴἰο 118 σομϑυσμτηδ- 
του ἴῃ {80 ΠΟΥ, Οἴθγπα] οἱἐγ οὗ αοα (μοῦ ἴῃ [86 οἴοτηβὶ τγου]ᾶ, [ῸὉΡ 86 δοίυδ] του] τυβὲ 
ΤΔΘΓΡῸ ΟΥ̓ΡΔΏΣΟΔΙΠΥ͂ ἱῃ [16 ὑβοτοῦ ΡΥ ῬΟΙΒΟΠΑ] οἸ(Υ̓ οὗ Οαοὐ). 

17 τὸ ΓΟ ΘΙ ΌΟΥ ἐπαῦ (6 ἤτβέ ἔσο ΕγδησοἾ 188 τσοΐθ οἱ βροοΐδ] οσοδβίοῃ, δηα μα (89 
Ερ βι168 οὗ Ῥμῖι] τνοτο ἴῃ σϑϑὶ γ ποῖ 1Ἰ ΟΓΑΓΎῪ Ῥτοαποίζοηβ, θὰ ἰβίοσῖολ] δοῖϑ, 5011} ΔΡΡΘΑΓΒ ἃ8 
ὈΓΟδΙΩΠΘΏΔΙΥ ἐλς αὐὐδθον οὗ [Πὸ Νονν Ταβϑίδιηθηϊ, εὐθῃ τλοσο {185 ἴμακ6, δη, 88 Βθο, Θμ ΓΟ 

διίοα ἔο ΔΡΡΘοδτ ἔου [6 ΒοΟἸ Π685 οὗ 86 Β1016. ΤΠ Ιδησύλμο οὗ Βοτρίυσο 18 (86 ποσὰ οὗ 
ΒΡΊΓΙΟ ; ἴπ [818 Ἰδησύδρα τασδὶ [86 ἀϊΞοῖρ] 6 ὙΠῸ ἄο68 ποῦ αϊ6 ΘΒ θοΐ] ν ΒΡΘΔΚ, 

Βοῖὴθ ᾶγα Του ἃ ΘΟὨΒ: ἀογαθ]ο αἰ ἤογοποο Ἰούνοοι ἐὯ6 ΟΟ5Ρ0] δῃᾶ 860 Ἐ ̓ 8.165 οὗἨἩἨ ΦΟΒΠ, 
Βαυΐ Βοτα ἐμ8 υπὶέυ ἰπ (π6 ἀϊνουβϑὶ ἐγ πορᾶβ ἈρΡοΪΟρΎ 1οδβὲ οὔ 8]]. 

Βαυΐ ἔμ6 οοπέγαβί εΐσθοι [86 (Ὁ8ρ6] οὗἩἯ δολῃ δπᾶ [86 ΑΡοοδῖνρβθ 88 Ῥοθθὴ ὑτροᾶ τ11Ὲ 

ΥΟΓῪ ΒΡΘοἷδ] οι 8818. 10 88 Ῥθθῃ βαϊα [Ὅγ Ὧο Ὑείξία, ΤῦοἸκα, ΒΊΕΔοΙς, δια οἴ ο18] τ[88ὲ Φολη, 

4 [Ετοῦ] Κ0ΒΔ 6 Ἡϊείονν 67 δες Αροείο!ϊ ἰς ΟἈΝμΤοΝ, Ὁ. 618: “2018 ἘΠΘΟΪΟΡΥ͂ 185 ΨΥ τὸ πιθ8 8 Β0 ΟΟΣΩΡΪΘὗθ, ΟΣ ἀογαοῖ- 

οροᾶ πιῇ ἐπι ἢ Ἰορίςαὶ Ῥσοοίεῖοσι ἀπ ἃ ἀσρυτιολξαἑτο δυλ ἐγ, δ ἐμαΐ οὗ Ῥαὰ}. Τέ ἐβ βἰγοϊομοὰ ἤτοτὰ ἱσαιηοάΐαῖο ἱπίαϊϊζοι, ᾽Ώ 
ΦΣΈΓΟΤΩΟΙΪΥ͂ βίτη ]6, αυί]θβδ, οἷ} ΦΌΤΠ), ἱπι ρτδηὰ οὐ πο5, ἴῃ ἔοῖν Ὀὰὲ ΟΟἸΟ5541] 1Ὧ685 απᾶὰ δη 6868, ΒΌ ἢ δ8 Ἰίραῦ δπὰ 

ἀλγίεποββ, ἱσεὶῃ ἀπ α]βομοοῦ, βρὶσὶὶ δηὰ Πιβῆ, Ἰοτοὸ δὰ Ἠδίσϑα, 131 δῃ!ὰ ἀοδίμ, ΟἸσίδὲ ἀπ Απἰολτίδε, οὨΣ]ᾶσοτι οὗὨ ἀοὰ 
δηὰ ΟΠ] τοι οὗ ἔδ6 που], Βα σολτι ἩΒΌΔΙΥ ἸθῦνΟΒ 18 ἴο ἰτλαρίτο ΟΙΣ Τηοτο ἴμδη Ὠἰπ ποσὰβ ἀἰ σε Υ ΟΧρτο58-- δὴ ΘΠ ΠΥ 

᾿Ιγΐης θεμΣπὰ, τ Βοἢ τΘ οδπὶ ΟΘΓΟΣ ΔρΡτομοπα ὈΥ͂ ζαὶ ἢ, ἘΔ ὕταῖρ απ 11} ταοάδοσο Ἡϊὶΐ (ἢ9 πηδογδίαπαλην. Απὰ 

ΘΒΡΘΟΐΠΥ ἀο68 Ὧ6 σοηποσὲ ον ΣῪ ἰδίηρ 1} ἐμδὲ 1ὰο8 οὗ 8 ᾿μβοδητῃσορίο Ἐοάδοσηοσ, Ἐπ ο Βδἃ Ὀοοοϊηθ Ῥᾶσί πα ρϑσοοὶ οὗ 

δία οἴχῃ ΒουιΪ ; ΠΟΣ ΔῊ ᾽θ ΒίΣΟΠΡΙΥ δη ἃ ΤΙΟΘΌΘΕΙΥ Θποθρἢ αδθοσὲ (86 γοΘΙ Ὑ δῃἃ ρΊΟΥΥ οὗἁὨ ἰπαὲ ψἈΙΟΝ τὰ ἴο τα, οὗ ἃ}} 
ζλοῖβ δηἃ ὀχρϑσίθῃοοβ, (80 δασοαύ, (Π9 πο]ϊοκί, δῃᾶ {πὸ ἀρασοδῖ. Βαπὲ τυϊτῃ τομχαγὰ ἴἰο [18 υχίποίρῖο, απιὰ ἐϊιο ροϊηΐὶ οὗ τὶον 

ἔτοτα ὙΒΙΘᾺ ἰδ ἐβ σοπαισιοίοα, 16 ἀοοῖσ 8] βυβίοιω οὗ Φοπ 18 ἔμο εἰβμοβὲ δπᾶ τηοδὲ ἰᾶθα] οὗ 8}]---δθ οὩο ἑογαχὰ ποῖ 
ἐμο οἶμοσβ Ἰοδὰ διὰ ἱπ πμὶο ΠΟΥ ταοσρο. Τῇ ἸΟΣΔΟΥΖΌΙΙΥ σοΙα ὲπο5 τογείίο Ἱπον ]οἂρο δπἃ Ἰονο, οοπξοσηρ] δεΐοιι δοᾶ 
οαὐἀοταίίοι, ἐο Ῥχοίου πὰ τιίβδοσα απὰ οὨ] 1 1κ6 εἰσα οἱ Υ, διὰ 16 δπὶ δπεϊοϊραξίοτι,, δα ἐξ ψγόγα, οὗ ἐμαὶ υἱκίοτι ῖ1.69 Ὧο διοο, 

ἐπίο τ ὶοδι, δοοοσαϊτς ἰο Ῥαὰὶ (1 ΟΟΣ, χὲ!. 12; ΟΟΣΩΡ. 2 ΟΟΓ, τ' 7), ΟἿΣ ἔγδατηθιίδιυ Ἱπον]οῦσο, δὰ ζαί  ἱϊδοὶζ, ψ1}} 
Β.ΛΠΕΥ 0485. 



8 8.(. ΤῈΕΞ ΟΔΟἙΡΕΙ͂, ΟΚ"Ἱ 5ΦΟΗΝ, 15 ΟΒΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ἹΜΡΟΕΤ. 15 

186 δυίδοι οὗ (86 αο5ρΡ6), οαπποῦ ἢᾶυς τστι τοι πὸ Εδγοϊδίίοη, Μ|Ιπαᾶβ 11Κ6 ΤΌΠΟΥ δ δι 
ΠΔΥ͂Θ ΙΩΘΑΘΌΓΘΑ ΒΠΩ ΤΙΤΑἰΒΙ ΟΑΒΌΓΟ ἘΠΟΙΣ βίσοηρίῃ Ροὰ {16 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒθ. ΤΒΘη δραΐη δ Ἠ88 
Ὀδοη βαϊὰ [Ὁγ Ὅτ. ΒϑῸΓ δὰ ἐδο Τα σοη Β60800]], δομπ τῦᾶ8 {86 δυΐθοῦ οὗ {86 Αροσδίγυγρβο, 
δηα ἐπογοίοσο Ἵδηηοῦ δυο τσι(ἴοη (η6 ουτ ἢ αοδροὶ. Βαϊ ἴῃ (86 οπᾶ 1 858 ο ΡῈ οοποοαρᾶ 

[δδὺ ΟὨΪΥῪ ομ6 Ῥδζϑοῃ, [86 δυΐμοσ οὗ (86 [Ὀυτί  ΟΟ5Ρ6], οου]ὰ Βαγθ τὺυϊίθα [6 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒ6 : 
᾿ 854 ἰδδῖ, ΘΟΠΥΕΙΞΘΙΥ͂, ΟὨΪΥ ΟὯ6 χτηδῃ, (88 ΔυϊδοΣ οὗ (ῃ68 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ, ΘΔ δνθ ὈσΘη {86 ὙΣΙΪΟΓ 

οὗ {ῃ0 ἀοβρεὶ]. Τύ 15 οὔὸ πϊηρ [0 Βροδκ ἴῃ {π6 πα ογβίδηαϊῃρ [νοῦς], ἴῃ τοῆοοίζἧ γα σοπμβοϊουβ- 
Π6ΒΒ ; ΔΠΟΙΒΘΙ, ἴο 5ρ6 81 ἴῃ {μ6 βρὶτῖξ [πνεῦμα], ἴῃ {86 ἀἰγοοίηθββ οὗ 8)ὴ ᾿ῃϑριγθα ἔγαστηθ (1 Οοσ. 
ΧΙ, 1ὅ). ΤῆΘ αοΒΡ6ὶ σϑαυΐτεβ 86 ἀροοδῖγρϑθ, [89 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ ῬΓΘΒΌΡΡοΟΒε9 [10 0506] (866 

ΤΑΥ͂ ῬΕγηιϊδοδί6 βολγίζίοη, γο]. ἢ. ἡ. 178, )ἀπὰ βοιεῖῖ, ΤΠϊδὲ. φΓ ἰδ6 Αροδί. Ολιωγοῖ, ὃ 107, ῬΡ. 
422 8.). Τδ βυρροβίξίου οὗ ἔνο δυΐβοσϑ, Ὀ651468, 18β οοῃηποοιθα πὴ ἘΒΘΌΙυ8᾽ οἹα βοίίοι οὔ 
186 Ῥχεβονίον Φόμη οὗ ἘΡΙΘΘ.Β, Ἡ1Οἢ. ΔΓΟΒΘ ἔγοτλ ἃ τηϊβιπἰθγργοίδ οη οὗ Ῥαρΐδβ, (Οη {δ ῖ8, 
σοῦρ. Οπεοτίοκο, 2ὲ6 Ἡγροίδοδε τοῦ ἄδην Ῥγοϑῦψέοι ϑολαηῆδδ, αἷ8δ ΤΑ, 7α 880 ἀ6᾽ Οβεπδαγίησ, 
Ε44116, 1881 ; ΤΥ “ροεὶ. Ζεϊίαίξ., 1. Ὁ. 231δ; βοθιδῆς 1. 6. Ρ. 421.) 

θιυ [86 τεϊά δὴ οὗ 116 [ουτίμ 5061 ἰο ἴμ6 ἔγϑί [Ὦτθο, {π6 Ξ'γηῃορί 55, ἐῤοὶν, .“. ἴὰ [86 γο]. οἱ 

Δίαξέλειο, [Ὰ6 Τπἰγτοαποίξου ἰο {π6 Νοεῖν Τεβίασαλοηίΐ, ὃ 3, δῃηἃ ἐμ 6 ἸτοΥ ΚΒ οἰϊοα ἴμοσο, ΤῈ ἘΡὶ8- 
(1.5 οὗ Φομη Ὀεϊοηρ τοροίμοῦ ἰο 86 αἰγίδβίοη οὗ Οδίμο]]ο ἘΣΡ150165, Οα λ|6 1ᾶθα δηὰ {6 στοὺρ 
οὗ [816 Οπέμο11. ἘΡ᾿ 5.168, σοιραγθ αποσίοῖκο, Ὁ. 480 [Ρ. 416 Β΄, 8ὰ 6.1]. 

Ιῃ 186 ΑΡοοδῖγρβο [86 ἰρμοβί ἀσηστηθαϊοΥ δηα ἀϊτοοίποββ..--ἰΠδὲ οὗ υἱβὶοη----ἰθ σοτ ἱηθᾶ ἴῃ 
ἐδο τηοϑὲ ψΟΠΘΙἊ] ΤΟΘΏΠΘΙ ὙΠΕΠμ [86 Ηἱσμοβὶ βαοσθᾶ ατί---ἰδὺ οὗὁἨὁ δροοσαϊγρέϊο, ἰγδαϊ μα] 
ΒΥ Ο] δι (866 [,ὕ6ΚΕ, Κη ἰοϊδης ἐπ αἷς 44Ρο6.).0 Αναὰ ἴῃ [118 γίθνγ, τὸ ἤδΥα ἴῃ μ6 ἔοστα οὗἉ {18 
ἈΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ἃ 868} 1ρ οὗ [6 Ἰπολγηδίϊοη, 8 ἱποασθδίϊοι σαὶϑοα ἰὼ {μ6 Πἰρῃδϑῦ Ῥόονγοῦ; (86 
ΧΠΓΟΏΒΟΙΥ οαγηθϑύ 866 - ΒΡ ΙΣῚ ὈΘΟΟΙΏΘΒ δύ ἴῃ {Π6 ῥυγοβί ΒΕ Ώ86 ; ἃζύ ἴῃ φ' ΒΟΒΕΥ ΒΟΥ  Υ ὈΘΟΟΤΊ68 
[6 Ῥγορβεοίθβϑβ οὗ {86 ἡπἀρτηρηΐ δᾶ {86 ρ᾽οτ βοβίλοη οὗ [86 τγοσ]ά. 

Τὸ ΘοΙ)6 ἰο ἐμ σοπίθηϊΐβ : Το τσὶύϊηρβ οὗἨ Φόομῃ ἔοστα ἃ {ΠἸΠ]ἸΟΡΎ. ΤΊ] αοΒροῖ, {6 Ἐἰβέ]68, 
δηᾶ (86 ΔΡΟΟΔΙΎΡΒ6 σορσγοβοηῦ [16 οὐδηρθ]ο [ουπαϊηρ, [Π6 ΟΥρδπὶς βμαρίηρ, δὰ (86 ΘἰἴθΣΏ 8] 
Γαΐυγε οὗὨ 86 ΟΒΌΓΟΙ ; ΟἸ γὶϑῦ Ο γ88, δῃὰ 18, δῃα ἰβ ἴο σοιηο. 

Βαϊ ΘΔ 0} ὑπϊὺ [88 ἀραΐῃ ἃ ὑπ] ορίοα] οοπδί πιο. Τὴ ΟΟ5Ρ6] [ο518Ε68 η [86 Ῥτοϊορσῃθ ἐδ 
ουϊροΐηρσ οὗ ΟἸσὶϑὶ ἔσοσα οὐδεν (ΟΠ Δ}. 1. 1-18) ; ἴῃ [86 Ὀοὰγ οἵ 1ΐ, Η18 Εἰϑίοσι δὶ ταϑηλοϑίδ- 
(ἴοι ; ἴῃ (86 ΘρΡΙΠοραθ (οδΔΡ. χχὶ.), Ηἰ5 ζαΐατο βρισι δι] Ῥσόβοηςα ἰμ {116 τγοι]ᾶ, σοργαβθηΐθα ὈΥῪ 
{86 Ῥεϊχίπα δῃα Φοβδηηθδῃ ἔγρα οὗ ΕΟ γΙβ δ δηᾶ (μ6 ΟΒύχΟΙ. 

Α5 ἴο ἐδο ἔπγθο ἘΠ ̓ β168: ΤῊ βροοῃᾷᾶ δῃᾶ (γα ἰοστὰ ΘΟΓΟΙ]ΑΙ168 ἴο ἔμ 6 ἢτϑέ. ΤᾺ ἢγβὺ βοί3 
Φοσί 186 [ΠΟ ΒΡ οἵ Ῥοϊΐονοσβ ἴῃ (Π6 Ἰογθ οὗ ΟἸγὶβῦ, π᾿ ὀὁρροβιζϊοῃ ἴο [ο8β6 ὴο ἀο ποί 

Βοϊοηρ ἕο ποῖα : (18 ΒΒΟΟΠα ΒΡΘΆΚΒ δρσαΐμδὶ (ἢ6 Ἰὰχ ΟὈ] οτϑοι οὗ [86 11η6 οὗ (18 [ΠΟ ΒΡ, 
τϑαυτπρ, {1Π|6 οομ ἀϊ ἴοῃ οὗἨ [86 Θββεμε181 οοῃέθβϑίοη ; {π6 ἰμὐταὰ ΤΟΡΤΟΥ͂ΘΒ (86 ΒΔΡΒᾺ Θοπ τοῖν 
οὗ {86 11πὸ ἴῃ ἴδῃδίῖο8] β γι ρΈΠΟΥ, Υ7ῦο ΤΟΔῚ Υ 866 (παῦ {686 ἔτγο Ἐ͵83{168 βίαπα ἱῺ ΣΟΡΌΪΑΓ 
ΒΟαΌΘΠΟΘ, 8πα ἐμδὺ (16 Βοοοπα οου]ᾶ ποῦ Ὀ6 ἐδ {μῖχα, ποῦ {86 ἐϊγτα {Π6 Βεοοπά. 

ΤΟ ΑΡΟΟΔΙΥΡ90 Ὁ]Δ068 186} αὖ [9 ῬορΊΠπΐπρ' οἱ [86 Ὠϊβίοχ! 08) 8518 οὗ {μ6 βεύοῃ ΘΒ ΌΠΓΟΙΙ6Θ, 
δᾶ οὗ (86 βεύϑθῃ δρίβιϊεβ ὙΒΙΟΝ ἐχαμβίοστα ἐμοβθ ΟΠ στο μ68 ἰηΐο ἰγρ68 οὗἩ {86 Γαΐασο (ΟΠ 8Ρ. 
1.-111.). Ὅροι {ῖ8 ἐμ96 ῥσοριηθίζο ἱτβδαροβ οὗ {π6 ἔαΐισο ἃῖὸ Ὁῃτο]]οᾶ. (Αἶαν [16 βϑύῦθῃ 
ΟὨΌΤΟΒ 68, ἐμ βϑύθῃ 86818, [Ὧ6 βϑύθῃ {χσυτηροίβ, {Π6 βϑύθῃ ὑμαηοσβ, [06 Βούομ 6868 οὗ ᾿Απίϊ- 
Οὐγῖβι, 86 βούϑθῃ Υἱδ]β οἵ σγαΐῃ, ὑμοὰ {Π6 δομβασωταδίϊο, 88 (86 ἰοΐδὶ τηδηϊοβίδίϊοη οὗ {ἢ 6 
ΒΟΥΘΏ ΒΡ τ (8 δ {8:86 Ὀορίηπῖηρ.) Αἱ ἰδ6 ομᾶ, δέξου 6 οοπβυσατηδίίοη οὗ [8.6 ᾿α ἀρστηρηῦ, ΔΡΌΘΔΙΒ 
186 οουπίοτραχέ οὗ 86 Βεύθῃ ΟὨυ σοῦ 65, [Π6 οἴοσ δ) οἱἱγ οὗ αοα (Ο88Ρ. ΧΧ1.). 

ᾷ δ. ΤΙΓΞ ΟΟΞΡΕῚ, ΟΕ ΟΣ, ΤΥΙΒ ΟΠΛΒΑΟΤΕΙΡ ΑΝῸ ΓΜΡΟΒΤ, 

ΤΉ 608ρΡ6] οὗ σοΒη 18 πο 6αὉΒρΡ6ὶ οὗ ἐμ6 σϑὰὶ 1άθδι ἐγ οὗ ἐπ6 116 οἵ 68:18 δια Η5 οἴθσηδὶ 
οροτγβέίϊοη : (86 ΘοΕρεὶ οὗ {86 τ68] ἰᾶϑδ ν οὗὁἨ ΟἈ τ βιλδηῖου ; οσ, (1:86 ΟΌΒΡΕΙ οὗ [86 1ᾶ68] Ῥεσβοιῃ- 
Δ. 1{γ, ἰποτοΐοσο, οὗ {86 ρ] τ βοδίζοῃ οὗ 8}} {Π6 1868] τ] αὐλοῃβ οὐὗἩ μ6 του] δπᾶ οὗὨ 116. Ιῃ {818 
υἱἷον Ὑ᾽ ΙΏΔΥῪ ΟΟΙΒ1οΣ ἰὖ (1.) ἱπ 1.8. ἱπέσηδῖο ταροτί ; (3.) 88 {86 δομιρ]οιηοηΐ οὗ [ὰθ [ΠγῸ0 

Βυπορέϊοαὶ Θοβρεῖβ; (8.) 88 [16 δηῤἀοίθ ἕο [86 ἴβ]86, σϑ  ρίουβ 1 α]βυλ βη ἃ Τοϑ]βυι οὐ 1.8 

Ἐσωδ : (4.) 88 ἐπ6 οοπϑυτϊητηδίζοη οὗὨἩ [86 ρΌΒΡΕΙ Ἡϊβίοσυ δῃὰ ἀοοίσιπο ἴῃ ζΘηΘΣΑΙ ; 85 ἜΣ ΣΌΣ Δης 



16 ΤΗῊΕ ΘΟΕἙΙ͂ΡΕ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 505 Ν. 

{1:0 ΤοΔ] Ζι ΐου) οὗ 8]1 (86 γρε8 ἴῃ {π6 τνου]ᾶ ; 48 ἐμ 1ᾶθϑὶ ἐγδηββουτσδίζοη οὗὨ 8]}1] [68] σοϊαἰλοσι8 
οὗ ἴ6 ψοσ]ᾶ ; 88 [δὰ αΟ8ρ6] οὗὨ ΔΌΒοΟΙ αὔθ ῬΟΓΒΟΙ ΔΙ ΣΥ, οὗἨ ἔμ6 υπὲίγ οὗ 1ᾶδδ δηὰ 1168, 

1, ΤῊΞΒ ΟΟΒΡΕΙῚ, ΙΝ ΙΤΒΕῚἙ ΟΟΚΒΙΘΕΒΕΡ. 

(α.) 1.185 Ολατγαείον ἔπ α΄ πδγαΐ. 

Το ΟὨτθὶ οὗὨ οθῃ μ88 Ῥθθῃ ςδ]]οᾶ ἃ “" ΒΟΥ ἔοστη " (δ εδεϊσοδίαϊ). ὙΤΠὸ ὑσυν 18, ἐπ δὲ 
Ηδ σοπλεθ ἱηΐο {860 ρυγεβὺ ἸΙρῃϊ οὗἩἨ Ῥαογβοηδιλγ ; (μαὲ [8 ΘΟΒΡΘΙ 185, ἰγουρμοῦΐ, ἐμ6 τηοβὲ ἀ18- 
εἰποῦ ὈΪΟΡΤΑΡὮΥ οὗὨ 1πΠ8 τχηοβί αἰδύϊηοι Ομαγβοίοῦ, που ρἢ ΟΥ̓ ἃ ΟΠΔΥδοῖου ΒΊΟΣ ἕο (86 Ὀεοϊουδροᾶ 
ΟΥγ0 ΘΒ ΔΡΡΘΩΓ ΟἸΟυΥ οἡ δοοουπὲ οὗἁ 108 ἰᾶθαὶ [Ὰ]Ππ688, δῃἃ οα δοοουπᾷ οὗ 8ο ἃ] Ο8.Υ δηα 

ΤΑΔΊΟΔΙΥ οὗ 118 ΟΠ η086, ΤῊΘ 0806] εοἰβ ουᾷΊ ἔγοτῃ [119 τηδηὶ ρβέδίζοι οὐὗὨἩ {8:6 Ῥδύβοῃδὶ αοὰ 'π 
Βἷβ 1ωορῸ85 (Οἢ8Ρ. ἱ. 1-14) ; 1 ὁπα8 ἴῃ (86 ῬΘΓΒΟΊΔΙ ΘΡΙΡΏΔΗΥ οὗ [86 φἹοτβοᾶ ΟἸγίϑε, 10 Ρ]8οθβ 
811 δηιαυϊίν, [86 οπίϊγο δηοίθηῦ οουθηδηΐ, Ὀθίοσο ΟἿΓ οὐὸ8 ἱπ ῬΘΥβΟῦΔ] οοπορηΐσζαίου ἴῃ 

ΦόοΒη (86 Βαρ[ϊϑέ. Τἢθ Βοοομα ῬοΓβοηδσο, ἱπ ὙΒΌΤΩ {Π6 ο]α οοΥὐθηϑηῖ ὙγὙδθ ἰῃ ἃ 8[}}} πος 
. ΤΔΏΠΟΡ σοπσρηίγαίοα--- ΜΙΔΥΥ --ἸΘ ΓΛ ΔΙ ΠΒ [ὉΓ ἃ ἩᾺ116 πῃ ἐ8ὸ Ῥδοκρτουπᾶ (οὮΔΡ. ἱ. 18, 14). Εἢ6 
ΒΟΣΒΟΙ 18 σοργοβοη θα ὈΥ ΠῈΣ βοῃ, 80 [ὯΓ 828 {86 οΪα οογεπδηῦ [1818 1[6617 ἴῃ Ηἱπι (ΦόΒ ἱ. 17). 
ΓΑΚΚον 1886 ἔμ 116 οὗἨ [86 Ροκί-ἰϑβίοσίοαὶ ΟἸγϑὺ ἰο ἐμ οῃᾶ οὗἨ (86 Ὑοτ]α 18 Β6ῚΘ τοργαϑοηξοα ὮΥ 
186 Δη {10} 6818 οὗὁἨ ὕγχγο ῬΘΙΒΟΙΒ : Ῥοίοσ δῃᾶ Φόοιὴ (ὁ δ8ῃ χχὶ. 1δ--28), 1. {μοῦ σουηθοῖίου ἢ (86 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ [πὸ ΔΡορἕ!88 σεργοβοηίθα ὈΥ͂ ἃ υαΓ βουοη (ὐοὨη χχὶ. 3). Βοΐνγθοῃ {818 Ἰμέσο- 

ἀποίζοῃ δηᾶ σομο]υβίοη ὑμ6 Θοϑροὶ ῥ]ασοβ {86 ὈΙΟΩΤΘΡΕΥ οὗ ἴμθ ἰβίουϊοϑὶ ΟἸγχίδί , δηὰ ἴῃ 
αἰδέϊηοῦ ΘΟ: Ο]ορίοδὶ ογάοσ, 

ΤΒο ἔγϑί βϑοΐίοῃ ὀσχίθπαβ ἴο [86 γϑί βαποτεν αὖ π ΘΟ ΟἸτὶϑί ΟΡΟΏΪΥ ΔΡΡΘΆΓΒ 85 8:0 στϑϑδῖ, 
ΠΟ γΙοῦΒ Ῥτορμοῦ (ΦόὨη 1. 10-, 12). Φόμπ [88 ροϊηΐοα 86 ὅοτνβ ἴο ὅ6βα8, δῃ ἃ ὑπῸῪ δυο 
ποῖ Κηονῃ Ηΐῃ (οΔΡ. ἱ. 19-28)ς. ΤΒΘΓοΟΙΟΓΘ 6508, τοπουποῖηρ (.6 Ὡδιὴθ οὗ Μοββίδη, τοῦβὲ 
ΓΟΥ͂ΘΑ] ἰΠ,861 ἱπ Ἠ18 Μοβϑβίδηϊο Ῥοοσ. βδ8ο Ηδ σϑυύθα]β Ὠ]1η86] δὖ γί ἴο {π6 ἔγδί αἱβοὶ )68 
(ϑομῃ 1. 239-51), τεργεβοηϊθα Ὁ πάγον, δόοβη (πϊπιδίθα, ποῖ πϑπιοᾶ), Ῥοίοσ, ΡῈ}, Νὰ- 
{Π8 80] (ΒΑσ Βο]οσηον). ἨΗδ σϑύθϑ]β ΕἰπΊβ ἢ ἴο ἔμοτὰ ὈΥ̓ ΗΪ58 τηδβίοτ.ϊοοῖς ἰηΐο ἐμποὶν ἐητηοϑί 

116. ἀηὰ Η18 αἰβέίποξ Ὄσροόβυσο οὗ 1ζ, Ὁ. ἃ Ῥσορβοίϊς σεδαϊηρ οἵ ομβδγβϑοίδσ 'π [ὴ6 ταὶγδοῦ] οα 8 
Ῥονος οὗ Ὀινίπο Καοπίοαρο ; [116 ΘΟΡΥ οἵ ἐσ οἸοοίλοη οὗἨ αοα ἰπηβο] ἢ, Ηδ Γου6815 ΕΪτηΒο 
ποχῦ ἰο {16 φίουϑ ἴῃ σΘΠΟΓΑΙ δὖ [6 τρϑυτῖδρο ἴῃ δὴ ΌΥ Ηἰ8 γβί τηΐγοο, ΤῈ τοῖο. οὗ 

688 ὈΘΟΟΠλΘ8 {16 ῬΟΙΒΟΏΔΙ ΟΧΡΓΟββίοη οὗ (1 ἴπ [Π6 πορὰ οὗ 11ξ6, τ ῖοἢ Ηδ ΟἿΪΥ οδῃ ΒῈΡ- 
ῬΙΥ ; [86 πηδϑίοῦ οὗἁὨ {16 ἔραϑί ὈΘΟΌσ 65 ὙΠ Ππ685 ἰο ἐΠ6 ΣΟ Π688 οὗἁ 116 ὙὩΪΟΝ Ἠδ ρμῖγεβ. ὙΠῈ 
[818 [Π6 ΒΟΙΝ ΓΔΙΩΣΥ 18 ΘϑδὈ] 18 ηθᾷ, (86 ἔγβί ρϑγὰ οὗ {86 Ομυσο δ ἴῃ ῬΌΓΟΙΥ ῬΟΙΒΟΩΔΙ] ΟὈ]Ϊτι68 
(οδ8Ρ. 1. 12). 

ΤῺΘ βοοοπᾶ βϑοϊζομ δχίθῃβ ἔγομι ἐμ Ῥαββουοσ οἵ ἔμὸ ΥΟΔΓ οὗ ἤοτῃηο 781 (866 Ὑ1οβοῖοσ, 
Ογοποϊοσίϑολς ϑγπορϑβό, Ὁ. 166) ἴο ἰ.6 δαβϑέ οὗ Ῥυγίῃ οἵὨ 782 (5δε0 ὙΥΣΠΟΣ, Ῥωγίπι δῖ, ἴὰ [86 
βρυίηρ, Ὀοθίοσο ἐμ6 Ῥαβϑογοσ), δια χοϊαΐθβ [86 Βτεῦ ρυ ] 16 τηδηἑ δβίδ ουβ οὗὨ {πο Τοτὰ (ΟΒ8Ρ. 11. 
18-ἰγ. δ4). 4688 ΤΕΥ6 818 ἰΠ156}} Βγαεὶ ἴο [6 ῬΘΟΡΙΟ ἱπ [86 ἔθαρ]6, ἔμθ ἰο Νοοᾶἄοιγυβ ὈΥ͂ 
πἰρσῦ, αἰνοστναγὰβ ἰο {116 ἀϊβοῖρ]εβ οὗ Φόοδπ [μ6 Βαρθβί, θη ἴο {16 ϑατωδγι δη8, θ08}}} ἰο (110 
ὩΟΌΙομθη ΟὗΓἹ [6 σονογῃμηθηῦ οὗἩ Κίηρ Ηετοὰ Απεραβ. ΤῈ ὅοτβ πα Ηΐτ, ἴπ (06 Ῥυτὶβοα- 
οι οὗὍὨ (86 ἰδ }0}16, ὑΠ6 πιοδὲ σομαΐηο οὗ ὅθ ν8, τ ΠΟΠλ ΖΘΑὶ ἴοΓ Ηΐ8 ΕΔΙΒΟΙΒ ου86 {πγοδίθῃβ ἴο 
σΟΠΒΌΠΊ6 : Νιοσᾶάδιηγιβ, Ἐ86 τηδβίοσ οὗ [βγϑεὶ, τωυϑὺ ὁ Βοϊηδεθ ἰο Ηϊΐῃ 88 186 αἰνίπο Νδδίογ: 
Φομῃ ἐδ Βαρείβὲ τηυβὺ υἱοῦ ΗΪ8 δοιῃον]θαρτηθηῦ οὗὁὨ [86 στγοδίθν ΒδρίΖου [πὸ ΚϑῃλΑ [Δ 8, 
Τοργοϑοηϊοα ὉΥ π6 ψψοσαδῃ οὗ Ββδιηδυῖθ, ἰθασῃ ἴο στοοὺ ἱπ Ἡϊι {110 ΜοΒββδἢ οὗ {16 Φονν8, Ὑπὸ 
ΤΏΔΚ6Β 80 6 οὗὨ {Π6 ο]ὰ δηΐδροπίβηι Ὀεΐτγθθη Μουπί Μοτγὶδἢ δηὰ Μοιηΐ ΟΖ ; {16 ΤΟΥ͂Δ] 
οΠοἶΑ] πηαϑῦ τοοορηΐζθ ἰη Ηΐτ ἃ ΤΟΥ] ρΟυΤ Γ ὙΥΒΙΟΒ θ6η 18 118 βανΐῃρ ΘΒ ο 55 δ σ. 

ΤΌΘ {πἰγὰ βοοίζοῃ οχίθῃβ οσα [16 [δδϑῦ οἵ Ῥασίπι ἱπ 782 ἰο [}6 οαβὶ οὐ ΤᾺΌΘΤΠΔΟΙ6Β ἱπ 
{116 βϑῖιθ γϑαζ, δοοοσάϊης ἰο Ὑ͵16Β616γ, (16 120} οὐ Οοἴοθοσς (ΟΡ. γ. 1--ἱϊ. θ.. ὙΠῸ ἀθοίβινθ᾽ 
βίσυοο τΠῈ συ δηᾶ ποεᾶ ἱπ ἴβγαθὶ θθυῖπ8. ΤῺ Ῥο0] οὗ Βεἰμιοϑᾶδ, τ Σ 1.8 Δ ρ61- τ ΐτ 6168 
ἦῃ Φογυβδ θη, [1688 ὩῸ ΤΊΟΓΘ : [86 ΟΥ̓ΡΡΙΘ ὮΟ ἢ88 ναὶ θα {ποσὰ (Ὠϊγίγ-οἰἢῦ ὙΘΔΓΒ [ῸΓ 1.610, δπὰ 
Ὑ.Ὸ Τορταβοηΐβ ὑμ6 ἐτηροΐθηοθ οὗ εἴεϊο πα δ.8πι, 6518 1.6818. ὁ ἴπ6 ΞδΌ δίῃ, δηἃ Ῥσοβθηΐ 
Ὁ ϊπι8617 ἰο [86 ον γ78, Ὑ8ὸ που]Ἱᾶ ΚΙ] Ηἰἷπι ἴοσ [116 δοῖ, 858 [6 6. σἰ νη ἈΘΔΙῈΣ δρᾶ [πο αὐϊοῖς 



8 8. ΤῊΝ ΟΘΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΟΕ ΨΧΟΗΝ, Τ105 ΟΗΠΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ἹΥΜΡΟΕΊ. 1. 

ΘΓ οὗ (89 ἀεδᾶ. Τ]16 ρθορ]θ ἰδίην οἡ ὑπ ῖγ ὈΣ]στίτηαρσο ἴο [16 ῬΆΒΒΟΥΟΥ ΟἹ Ζίοῃ : 796808 ἔδοα5 
δηὰ ββδ 1584.68 {6 Ῥ6ΟῸ0]6 Ὑ1{Ὲ ΗΪΒ το γα ]οῦβ Ὀγοδαᾶ, ουθσοοσηΐης [86 δ χὶοιΐθβ οὗ ὑΠπ6 πϑ.ΠΓᾺ] 
ΥἱεῪ οὗὁἨ {π᾿ ρ8, ὙΠΟ ῬὮ1]10, ῈΟ οδ]ουαἴε8β (η6 στοῦ ἀειηδηᾶ, δηᾶ Απᾶγον, ὙΠῸ Θουπῃΐβ ὉΡ 
[16 5128]1] βίοσθ, γα υξ8}}Υ σορσεϑοηΐ. ἀμᾶ 88 Ηθ μ88 δυοϊαβδα [ἢ 6 Ῥοσβθους 5 οὗ {86 76 078 ἴῃ 

Φεογιβδιθα 8Ὸ ποῦ] Κ11] Ἡΐπι, Βὸ ἔμ 96 178 οὗ αΔ11166, γ)ο Ῥεγβεουϊο Ἠΐτὰ 1 ἐμ οῖγ βθηβυ- 
οὐδ Βοιωδρο, 0 τ8Κ6 Ηΐηι Εἰηρ, ΗΘ 6808 068 γβί οὐ {86 τηουηίαϊῃ ἱῃ [86 πἱρθύ, {π6η ἀροὶ ἐμ 6 
868, ἴπ 8 Ιηΐγδ016 ὙΠ 1ΟὮ ΠΘΓΘ ΔΡΌΘΑΙΒ ΟἾ]Υ ἃ8 8η ἱποϊθηΐ (88 8 ΟΧου 0. ΟΥ̓ ΤΔΙΓΔΟΌΪΟΙΒ ῬΟΎΤΟΙ, 
ἴῃ Ὑ Ἐ1ΟῸΒ Ηδ 1665 ἔτοπι [4]56 αἰβοῖ 0168, δη ἃ 8668 {86 ἐγ), δηαᾶ (6 ἄθοϊαγοβ ἰο {μθτὰ Ὀ]ΔΙΏΪΥ͂ 
ἐδδλί Ηδ Θοπιαβ ποῖ ἰο γχὶνθ ἔμθηὶ Ὀγοδα ουὐινλτσζαϊῃ, 88 Μοβεϑ, Ὀαΐ, ἱπ [86 Β6η86 οὗὨ {86 βρὶ γι, Ἠδ 
τασδβί Ὀ6 ἴο ἐμοὶ Ηϊνη561 (Π6 ῬὈγραᾶ οἵ 116, {π6 ᾿ἰνὶπς; Τοοα ἔγοτα βοδυθὴ. ΒΥ (818 Ηὸ οβοοίϑ 
6 Ὀορ Σηρ οὗ 8 βορδζδαίίουῃ βοίνγεθη Ηϊβ ἵτπὸ δηᾶ [186 α18ο: }]68 (ΟἾΔ }Ρ. τἱ. 66-71). Ττ ἰ8 
ΧΡΓΟΒδοα [μ6 δηϊδροηΐδι θοΐνγθθη Ηΐτη δηὰ ἰῃ6 ᾿γο ], ᾿π ΣΟ. ουθὰ Ηἰΐβ ὈΓΘ  ΠΣΘΏ, 88 ΤΟΡΓΟ- 
ΒΟΗ ΔΌΥΟΒ Οὗ ΗΣ8 αἰ βοὶ Ρ] ΒΘ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ, ἀο ποῖ γεΐῖ πον μοι βοῖγθ8 ἰο 6, δηἃ ὙΠΟ Ὰ ἀοίοτ- 
τηΐη68 Ηΐτὰ ἴο οοπίϊηπο ΗΒ οουσϑα ἴῃ Βροσγδαϊο τηδηὶ δϑίδίζομβ (ομ8Ρ. Υἱὶ. 1-9). 

ΤΊ Γοὐτί βοοϊοῃ οχίθηβ ἔσο ἐμ ἔδαϑί οἵ ΤᾺΟΓΏΔΟ]68 ἴῃ {16 ὙΘΑΓ 782 ἰο {86 ἔδαϑί οὗ 
ἴπ6 Τ)οαϊοδέΐοη οἵ 1πΠ6 Τθιμ]ο ἴῃ ἴΠ6 βαθ γϑαγ, Π6ο. 201}, δοοοσαϊηρ ἰο ὙΥ̓ῚΘ561 6. (ΟΠΔΡ. Υἱΐ, 

10-Σ. 392). Φο8ὺ8 ὈΣΙΠΟΒ ΗΒ ΘΟὨ ΓΟΥΟΙΕΥ ἩΪΠῸΠ [86 Φονγ8 ἴο 8. 18886, 
(4.) ἴῃ σοβρεοΐ ἰο Ηΐβ δ ΒΟΥΣῚ ΤΥ 88 8 ἰθδολοῦ (ο8ρ. Υἱὶ. 1δ--18). 
(2.) ἴῃ τοδρϑοὶ ἰο Ἠΐβ τηΐγϑοῖθ οἱ {16 ΞδΌ δ(}} (ΟΡ. Υἱὶ, 19--24). 
(8.) ἴπ τοβροςοῦ ἰο Ηΐβ εχ γδοίζοῃ (ΟΡ. υἱὶ. 2ὅ--81). 
(4.) ἴῃ σεβρϑοῖ ἰο Ηΐβ δηᾷ {μοῖν αΐυτο (ΟΠ ΔΡ. Υἱὶ. 82.-96). 
(5.) Ιὰ τεϑρεςῖ ἰο Η59 τεϊδίλου ἴο 1.6 ἐθῖ}]6 βοϊθσμη οβ, γϑὶ πο ἔεβίλγαὶ οὐ [80 ἄγαν 

οὔ ᾿νδῖδγ ἔγομι (ὴ6 γ811} οἵ ΚΒ]]οαπλ (ΟΠ ΔΡ. νυἱϊ. 87--58), [Ὡ6Ὰ (86 τοχοΒ ρας ΘΟ γα οἢ δ {86 
ἴεδϑὶ οὗὐἨ ΤΔΌΟΓΠ80168 (ΟὮΔΡ. γἱΪϊ. 1-11; 132-27. 

(6.) Ιῃ τεβρϑοὶ ἴο {86 [8186 Βορα οὗ {116 Νέοββῖδῃ (ΟΒ8Ρ. υἱλ}. 28--ὅ0). 
(7.) πὶ τεβρθοΐ ἐο {86 τὰ δηᾶ [4186 Ῥόῦγαῦ οὗ θη] θητηθηῦ ἔογ (Π6 τοῦ] οἡ Το Ρ]6 Η1]] 

(οθδρ. 1χ.), Ῥσγοϑοηϊβαᾶ 'π [ἢ μρα]πρ' οὗ [89 τῆδῃ Ῥοττι Ὀ] πα ὈΥ͂ πη68}8 οὗὨ [6 γγαῖεν οὗ 531] δ. 
(8.) πῃ τεβρϑοῖ ἴο 86 ἐσθ ἃπα ἴ8]86 οἰδίπηβ ἰο (6 Ῥδβίοσβῃϊρ οὗ [116 Ῥθορ]ο οὗ αοὰ (.Βδρ. 

Χ. 1-21). : 

γι} [818 στοαί οοπέοϑε ΗἨθ Ὀσΐηρϑ οἱ {86 ἱποϊρίοπε βοραζαίϊΐοι Ῥείνγθοῃ Ηΐ8 ἔγίθηἂβ δὰ ΗΒ 
Θπεῖηῖθ8, {86 ΟὨΣ] ἄγοι οἵ (Π6 ᾿ἸΙρσεὺ δηᾶ {86 ΟὨ]άτοη οὗὨἨ ἀδυκη688. 

Το ΒΔ βοοϊΐοη ροεβ ἔγοτα {π6 ἔθαβδί οἵ [Ὧ6 Ὀοαϊοδίίοη ἴῃ 7829 ἰο ἐΠ6 ῬΆββουοσ οὗ 788 
(εδδρ. χ. 22--χὶῖ, δ0). Φεδθὺ8β ΟΠΌΓΒ Εἰ πλΒ6 1 τηοτὸ ἀἰβεξποιΥ ἴο [86 ἴδτβ οἡ {π6}} Ἰπαυΐγυ (ρΓῸὈ- 
ΔΌΪΥ ἴογ (6 βοοοῃᾷ πιο ἴο {π6 Δ ΒΟΥ (168) 88 {86 ἔσθ Μίοββίδἢ, 6 βοῃ οὗ Θοᾶ. 

(4.) Αρρϑαϊΐϊηρ ἴἰο Ηΐϊβ ψοσ ΚΒ (Χ. 232-81). 
(2ῶ.) Αρροϑαυηρ ἴο 6 ΟἹὰ Τοβίδιαθηΐϊ (γοτβ. 82--42), "Κα τ86 ὉΥ͂ {Ππ βῖσῃ οὗ [86 ταϊβίηρ οὗ 

ΤιΑτάτυβ, [Πα στοδὺ 116- τ ΐΓ8 016 διηοηρ Ὠ18 ἔτ θη 8, Γοργοϑθηΐεα ὈΥ͂ [Π6 [Τ}}Υ οὗ Βοίμδην Βαγὰ 
ὈΥ [86 μαΐο8β οἵ Φεγύβδί οι (ομδρ. χὶ. 1-4δ), δῃἃ ὈΥ μαΐῦ ὙΘΙῪ βίβρ Ηθ ἀγϑνβ οπ ὑΐθ ἢη8] 
τοβοϊα οι οὗὨ [86 76 78, τορτεβοηϊθα ὈΥ (86 ἰσμ-Ὀσὶοβὲ Οἰδίδρῃδβ, ἰο Κὶ}} Ἡΐτὰ (οἰ 8ρ. χὶ. 46-δ 7). 

Ηδ Ὀ͵ΓΈΡσοβ Ὠἰτηβο] ἢ [ῸΣ σαί, 
(1.9). ΒΥ [86 διοϊηϊξίηρ ἴῃ [6 ἌΤΑΣ δ ΒΟ ΔΏΥ, δυηοηρ τ μοῖὴ ΗΘ [88 Ῥσζουϑα Πὲτηβο] [86 

τοβυτγγοοίζου, ἴῃ ἃ οἶτο]θ ἴη ὙΠΔΟΝ [86 δηοϊηίηρ αἰδοῖ ρ]6 δηα ὑμ6 οὐ᾽εοϊϊερ ὑγαϊίοσ σορσθβοηΐ 
(86 ρατί οὗ Ηἱΐβ [τθηβ δηᾶ Η]5 δποιηῖοβ ἴῃ Η]8 ἀδαί (οῆΔΡ}. χὶϊ. 1--8). 

(9.) ΒΥ Ηἰδβ {γα ρΡῃ8] ΘΠ ἱπίο [86 ΟΥ̓ δηᾶ [86 ἔθ ρ]6, 6 ΤῸ [6 ὨΠοχιαρὸ οὗὨ [ῃ6 ΟὙΘΘ ΚΒ 
8119 Ηἴτὰ τὐτ {(Π6 Ῥτεβοη τηοηΐ οὗ Η]8 ἀραϊἢ (ΟΡ. ΧΙΪ. 9--88). 

(8.) ΒΥ {86 Ἰαϑὺ ραγηρ ψογὰβ 1} τ 0} Ἠδ πὶ γατγβ ἔγομι {Π 6 Ῥ6ΟΡ]6 (ΤΟ 18. 84--ὅ0). 
ΤΊ αἰχίῃ βεοϊοι ρῖγοβθ ὑμ6 ᾿ἱβίοσυ οὗ [86 1αϑὺ ῬΆΒΒΟΥΘΙ αὖ Ἰδῦσθ (οὔδρ. ΧΙ, 1--πῖχ, 42). 
(40. ΤᾺ ἔδοί νυ δβιΐηρ, 88 [Π6 ΒΥ 0] 1081 Ῥατ βοδίϊοῃ οὗ {π6 ἀϊβοῖρ]68 δῃ ἃ ἐἶι6 σθαὶ Θσ δι ρ]6 

οὗ [16 ΤἸωοσᾶ, σοπποοϊοα ψ1Ὲ8 ἐΠ6 Υἱσίπ81 ὀχρυϊβίοι οὗἩ [86 ὑγδῖθοσ ἴσοσὶ [Π6 ΟἶΓΟ]6 (ΟἾΔΡ. χἰϊὶ, 
1-80). 

(2.) Το. Ῥασίϊδης αἰβοουσθοθ οοηοοστίηρ [86 Βρ᾿γὶπ4] ο]οσ  βοδίϊοι οἵ ἔπ 6 βοι οὗ Μδῃ : α. 
Οσοπηοοίοα πιὰ ΓΠ6 ΒΌρΡΡοΥ, Ηΐβ8 δρρσγοδομῖης ἀορρασίασγο, ΗΪἷ8 618] ὈΥ Ῥοίοσ. (οθδρ. χὶϊὶ. 
81-88); ὁ, Ῥοϊηίίηρ ἴο Ηΐβ ΕἈΟΠΟΣ 8 Ὠοῦδβα δηᾶ [86 τουπῃΐοῃ Ὀεγομὰ {86 σταγο, δη δηβυγθυην 

2 



18 ΤΙῈ ΟΟΒΓΕΙ, ΑΟΓΟΚΡΙΧα ΤῸ ΦΟΗΝ. 

(86 ᾳυοβίϊζομβ οὗ Τ]ΟπΊ88 ταβροοίηρ [86 ταν, δηα οὗ ῬὮ1ΠΕΡ τοβρθούϊηρ (86 ρῸΔ] (ΟΒΔ8Ρ. χὶγ. 
1-1δ) ; 6. Ῥτοιηϊβίηρ, ΟΥ̓ [86 Οοπγίοσίογ, 1} σοι ροηβδίζοη ἔοὸς ΗΪ6 ἀδραγίυσο ἔγοια ἔμβοῦὰ ἴῃ 
τηὶ8 του], δα ΗΒ οσσῃ σοΐυύση δηα σου ηΐοι 1 ἐοῖὰ ἴῃ (16 [6] οτυϑῃὲρ οὗ [86 ΕαἴΒοΓ ἰγουρὰ 
[86 ΗΟΙΥῪ ΟΠοβί, δῃαὰ δηβνοταρ [Π6 απαβίΐϊοῃ οὗ 748, ΨΥ (15 του δίϊου τ88 σίγθῃ ΟὨΪΥ ἰο 
ΗΒ οὐ, δῃὰ ποὶ (ἰο 186 ποτα (ΒΡ. χὶν. 16-81); ὦ. ΤῈ6 οοπαϊοι οὗἩ 186 πον ἀδδί-βρδῃ- 
εἰν [6] ΟΡ οὗ {86 α 86 1}168 πὶ 86 Τοτᾶ ; ΗΘ Ῥοΐηρ [9 νἱηθ, Π6Υ [6 ὈΓΔΏΟὮθ8. ὙΕΙΓ 
Τοϊαίζοη ἴο [16 Τιογᾷ,. ὙΠΟΙν τοϊδίύϊοη ο (η6 τοῦ] (ΟΠ ΔΡ. ΧΥ. 1--χΥ!. 11); 4. ΤΏΘ Ῥγορασγαίζοῃ 
οὗ {Π6 ἀἰβοῖρ]θβ [Ὁ ὑπὸ ᾿πηροπᾶϊπρ αἰ βίγοθα δῃὰ ἰῃ6 δηβυϊηρ (1π|6 οὗὨ ον (ΠΡ. χυὶϊ. 12--82) ; 
Ὁ ΤὮο ρ]ουβοβδίίοη οἵ [86 ψ.0]6 σοαθοπιίηρ τοσκ οἵ ΟΕ σίβὶ, ἴο (ΠῸ ρογίθοϊζοῃ οἵ ΗΙβ ΕΔΓΒΟΣΒ 
Βοῦβο διηξαβὲ 6 ἀϊββοϊαἰΐοη οὗἩἉ [86 πηροα]γ που], ἱῃ {86 Ὀγάγεν οὗ Ομ γῖβὲ ἴὸΣ ἔἰι6 ρἱοσγιῆολ- 
ἰϊοι οὗἩ ΗΒ Ῥ6ΣΒΟῚ ; ΟΥΓἹἩ 1.6 ΕἸΜΈ- ΓΙ ΟΒΕΥ ὈΓΑΥΘΣ (ΒΡ. ΧΥ].). 

(8.) δοδυβ, [86 Τιοτὰ οὗ ρίογυ, ἡπᾶροα ὈΥ͂ (δες ψοΣ]α (οθδρΡ. συ]. 1--19, 42); α. Φεδυβ, Ὑν1}}} 
[86 ὑγαῖΐοσ Φυΐδβ, δηᾶ [86 Βοβί!]9 ρσυϑτὰ : {Π61} αἰδιηδν Ὀδίοτο {86 τη Δ᾽ ΒΥ οἵ Φ6βυ8; ὃ. 9 6βυβ, 
δα [Π}0 ΘσΑΥΠ4] Ζο8] οὗ Ῥοΐθγ, πὰ οοηϊγαβύ τυ] τ {86 ΒΌ]1Π|6 ΘΔ] 688 οὗὨ [86 1,οΥᾶ : 6. 6888 ἴῃ 
16 Ὠοῦβ6 οὗ Αῃηβ8β, {Ππ6 ἔτγο ἃϊ1801}168 ἴῃ {86 ΠΔ]}: {Π6 ΒΟΓΘΏΪΟΥ οὗ [86 Τιοτὰ ; ἀ, 7εβὰβ Ὀαΐοτο 

ΟδἰδΡρ ἢ 88 : {8μ6 [1816 ῬτορΡΏΘΟΥ οὗ (Π6 Τιοτὰ ; 6. Φόββ Ὀείοσο Ῥ᾿]αίθ; {806 7. 1618] δοίβ δᾶ 
βίσιρ,ἶοβ οὗ Ῥιϊαίθ ; {116 ΓΟΥΔ] αἱ σηΥ οὗ δοθὰβ; Κὶ Φεβὺβ οἡ {1:6 Ογοβϑ, ἔη6 Εὶηρ οὗ [86 δον; 
σ. ΤὮΘ [ΟΥΒΒΙΚΟΠΠ 688 οὗ ἴμ6 ἀγ]ὴς ΟἾγὶβι ; ἃ. ἨΒ Ἰαδὲ νογᾶ : “1 18 Βηϊβῃοὰ ." ὁ, ΤΏ τηΐγϑοὶθ 
ἱῃ Ηἰβ ἀοδᾶ ῬοάΥ ; [Π6 τ ΓΔΟΌ]ΟΤΒ αν κοηΐηρ οὗἁὨ Β᾽]6πὺ [τη α8 ἴο {Ποῖ αΙἸΒΟΙ Ρ]6ΒὮ1Ρ. 

ΤῊΘ βουθηί βοοίϊοη ΘΙ ΌΓΘΔΟΘΒ [ἢ 6 ΘΟΌΓΒΟ οὗ {116 ἴδαβί οὐὗἨ {86 ῬδββΟΥ͂ῸΣ ἔσομαι [16 τ ἴο {116 
Βοοομᾶ οταβ Δ (οἢΔΡ. χχ.). ΟἸ γβὺ σῖβοῃ σα ο8 ἈΪΠΏΒ6]Γ Κηοτνῃ ἰο Η18 α1801}]68, δη ἃ τη }κ65 
ἐμ6 πὶ ὈΟΓίΘΟΥΥ ἔγοο ἔγοσα 86 σοί μῃοάποθβ δηα Ὁῃθοϊοῦ οὐὗἁἩἁ {80 ποι], Μαράδίθηθ, Ῥαδίογ, 
δηἃ ΦοΒη, (86 ἀἰΒοῖ 0168 ἴπ φΌΠΟΓΑΙ, [Π6 ὅτϑί ἔγυλέβ οὐ (86 Ξρὶ γῆ, δα {116 τοϊβδίΐοη οὗἨ ΟΠ σβῦ. 
ΤΊ] ΟΠΊΔ8. ᾿ 

ΤῊ Ηἱβίοσίοα οὐ 86 Ἰαϑῦ σμδρίαν ἤδγο ἃ {Υγ 168], Βγιλθο ] 1641] ἱτπαροτί, Δη4, 88 8η Θρ:]οσα οα 
[16 Ῥοβί-ἰβέουί δὶ τηογοιηθηΐ οὗ Ομ γῖβὶ ἴῃ [86 του], ΟΟΥΓΟΒΡΟΠ ἃ ἴο [6 Ῥτοϊοσαθ οὐ Ηΐβ 
Ῥτο ἰβίοσ 8] τηονοπηιαπῦ ἴῃ {π6 νοῦϊα, ΤΒδί {16 116 οἵἉ Φ96818 18 ἤθσθ δαὺ ὈθίΌγο π8 ἴῃ 86 
στη οβῦ οἸ] 68 ΟΥἮἨ ὈΘΙΒΟΏΔΙ 116, 18 Ρ]αῖη. ΤῈ6 αὈΒρ6Ι Ὀσὶηρ5 ἔδνν Ῥουβοηβροβθ Ὀθέογο 8, υϊ 
[1.686 411} ἢΔΥΘ 8 ΖΘΏΘΓΑΙ ᾿τηροτί Ῥοβὶ 65 ἐπποὶγ ἱπαϊνιαυδ) : ΤΠΘΥ τορτοδοηῦ Ὠυσηδη πδίυγο δᾶ [86 

που] ἴῃ ἐμοῦ τηοϑὺ αἼΥΘΓΒΘ δβρθοίβ. ΤῺΘ Ῥογθοη ΔΙ Υ οὗἨ ΟἸσιβί, ΒόυγοΥοσ, ἐγοντβ Πρ οὗ 8]], 
ΠΟῪ ἴο ΟΠ ἀριη"δίΐοη, ΠΟῪ ἰο βδ᾽ γδίοη : δπᾶ ἴῃ δηὰ δῦονο [6 Ῥδσβοῃδ! τ οὗ ΟΠ γὶβί, ἔῃ 6 
Ῥοΐηρ; δπᾶ {86 τηογοιηθηῦ οὗ αοἂ ἰτηΒ61 Ὀθοομ 68 τηδηϊίοβύ ἴο υ18 ἱπ (86 {Προ 0]ἃ τϑάϊαποο οὗ 
{116 ΕΑΊΠΟΙ, {116 βοη, δηα [πἶ6 ΟΟτοσίογ. 

(6) Τῆς 1Ζεραἴλέν απὰ ϑψηιδοῖίδηι ΟΥ̓ ἰΔ6 Οοϑρεῖ, 

ἈΑςτοοδθῖν ἴο [86 Ῥθου τ ἐγ οὗἩ [86 αοΒροὶ οὗ Φοβῃ, 811 {86 Τθ8] Ῥϑῦβοῃβ, ἐπὶ η ΡΒ, δηα οἷγ- 
᾿ΟΟΠΒίδηο68 ἰπ δ 8ΓΘ ΒΥΠΟ]Ϊ 417 ΟΥ 8]]ΘρΡΟΣΙΟΔΙΠΥ ἰγαπβρδγοηΐ, θοΐηρ δυβυδβεα τὰ {μ6 Ἰρδΐ 
οὗ {πὸ 168. ΦΖοΒη ρἶνοθ 18 ποῦ ΟὨΪΥ ἃ Βυτ Ο] 8πηὶ οὗ {|ὸ ΟἹὰ Τοεβίδιιθπέ ποσὰ, οὗ ΟἹὰ Τεβίδ- 
τηρηΐ ἰηϑυϊ αἰ: 0η8, ΗἰβύοσίοΒ, 84 ῬΘΓΒΟΠΒ:; [6 ΟΙἾΥ65 08 δ8δο {86 βυτῃ ) 0} Ἠ8πι οὗ παίυσο, οὗ δῃ- 
]αΌΪΥ, δηᾶ οὗ Ὠϊβίογυ, οὗἨ Ῥθγβοῃδὶ 116: ἤθηοθ ἐδ 6 ΔΌΒοΙ] αὖθ Βυτῃ ὈΟ] βγη, ΟΥ̓ 126 681] ἱπηροτῖ 
ΟΥ̓ 411 γϑὰὶ οχἰβϑίθηςθ ἴῃ βἰχηϊβοδηῦ οὐ ]η68. ΤῈ {μπ8 Ζ068 ΓᾺΓ Ὀαγομᾷ {16 Βυταρο] δὴ οὗ 
Μαΐου, δῃηὰ οὔ {μ6 Ἐ; βϑὲ]6 ἴο [86 ΗἩδΌτονβ, δπα Ἵονοι οὗ Ῥαμ!]. 

ΑΒ Βοσὶ ρίγΑ] βυτα.] 18) τὴ δά ᾶσοο: οδδΡ. ;. 1, ὶτ χοΐογθμοθ ἰο Ο6ῃ. :. 1 8αα. ; ΤΟΣ. 1], 
Ὑ τοΐοσοηοο ἰο ΕἰΧ. ᾿χ. ; ὙῸσ, 38, τὶ ἢ τοίργθηοα ἴο 158. χὶ, 8 ; σοῦ. 237, τῖὶῃ τοΐοσοποα ἰο Μαὶ. 
ἦγ, ὅ ; σγοῦ, 309, ΓῺ ταίθγοηοθ ἰοὸ 168. 111}. 7 : σϑσ. 51, ὙΣΓΠ σοΐοσοηοο ἴο θη. χχυὶ]. 12 ; ΟἾΔΡ. 
Ἵϊ, 17, τοϊαϊΐηρ ἰο ῬΒ. Ἰχῖχ. 10. οἸδρ. 111. 18, ἐο Ὅδῃ. Υἱὶ. 18; τοῦ. 14, ἰο Ναπι. χχὶ. 8, 9: 
ὙΟΥ, 39, Ῥετ 08 ἰο ῬΒ. χὶγ. 8, 10 ; οἴ. Υ-. 89, 46, δῃηἃ οἰδΡ. Υἱΐὶ. 88, ἰο Ζθϑοῖι. χὶγ. 8 δ αἷ. ; 
ΟἾ8Ρ. Υἱἱ. 17, ἰο οαξ, χυἱὶ, 6 ; χίχ, 1δ; νοῦ, 44, ἐο θη. 111. οβδρ. χ. 14, ἰο Ζϑοὶ. χὶ. 7; οἴδρ. 
χ. 84, ἴο Ῥβ. Ἰχχχῖϊ. 6 ; σα. χὶΐ. 14, ἰο Ζοϑον. ͵χ. 9 ; σὺ. 88, ἴο 186, 1111. 1; νοῦ. 809-41, ἴα 158, 

αἱ, 1; οἤδΡ. χυὶ. 82, ἰο Ζοο].. χἰϊὶ. 7; οἴδρ. χυΐϊ. 19, ἰο ῬΒ. χ]. 10; οἴδρ. χὶχ. 94, ἰο Ῥβ. χχί, 
19; οδρ. χῖὶχ. 39, ἴο Ῥβ. ᾿χῖχ. 22 . γοσ. 86, ἰο Ἔχ. χὶϊ. 46: γογ. 87, ἴο Ζϑοὶ, χὶϊ. 10. 

Τρλὺ Φομη δοσουπίᾳ ποῦ ΟἿ]Υ ΘΟ ΒΟὶΟΙ8 γΈΓΡᾺ] ὈΙΓΟΡΘΟΟΒ 88 ΒΥΓΏΡΟΪ 641] υἱύδγαηοθβ, ἰβ 



8 8. ΤῊΕΞ ΟΘΟΟΩ͂ΡΕΙ, ΟΕ Ψ5ΟΕΝ, ΙΤ5 ΟΠΑΒΑΟΤΕΙΚ ΑΝῸ ΙἹΜΡΟΚΕΤ. 10 
βιοεωπρινεκοαημορενοβεσκαςσεη, 

οὐἱπορα ΌΥ͂ ΤΩΔΠΥ͂ οὗ 1118 οἰἰαύϊοηβ. [0 ἷηι, [86 Β6η86 οὗ (πὸ δηϊϊοὶραίίζοη οὗ ἐπ Νν Τοβία- 
Ἰπθοῦ οἸθιιοηῦ ἴῃ ΟἹὰ Τοβίλτηθηξ {0685 οὗἉ τιμαὶ δηα οἵ {πΐηρ8 18. Θβρθοὶδ!]}ν ἀονθὶορθᾶ, [Τῃ {πὸ 
Ι{π οἵὗἠἨ ΟὨγτῖβί, Ἔν ΓΥ ἱπιροχγίδηξ ποσὰ οὗ 86 ΟἹὰ Τοθίδηγοπῦ πη 45 1[8 ΡυΓοβί ΘΟ ρυθββίοι, 18 θηδ] 

᾿ΠΠΠΙθηῦ. Απὰ {86 βυυαθο δια οὗ ΟἹὰ Τοβίασηθηϊ Ῥουβουβ, πηι 008, δηα ουθηΐβ, ὑπ:0]8 
186} ἴῃ δαῦδὶ στο πθ99. ΤῊΘ τ 80]6 ΟἹ Ταβίδιμθπὶ 8 οΘοποοηίζαι θα μὰ 89 ῬΤΟΡΏΘΟΥ οὗ Φομῃ 

(εδδΡ. ;. 6). Τδα στουπά-βουρθὲ οὗ {μ6 ΟἹᾶ Τοβίδιμθης 18: [8γ86] [08 ρθορὶβ οἵ αοἂᾶ ; ἐδμ9 
ἘγΑη οἰ ἶβῦ ἄθοϊαγοβ [οί νυ ἢ} ἀμαὺ ΟἸιτῖδὶ 85 ἃ ΠΟῪ ῬΘΟΡ]ο, Ὀοσα οὗ ἴμ6 Βρ γΐ, ΤῸ Ηΐ8 Ροβ- 
δοββῖο (ΟὮΔΡ. ). 11-18). Τῃ6 σηγβίεσουβ οθηΐσο οὗ {86 ΟἹ Τοβίδιλοηῦ βυβίοῃλ 18 {Π6 τηϑηΐδ8- 
«δῦοη οὗὁὨ {16 “ρίοσυ οὗ ἰ8ὸ Τιογᾶ," {Π6 δόξα (ΒιΘΚΙΏ8}}) ; [86 Εὐγϑηρο]λδί ἀθοϊασοβ (λαῦ (18 
ΕἾἸΟΣΥ Βα8 ΔρΡΡροδγθα βββϑῃ δ} ἴῃ ΟἸγῖθὺ (ΟΒ8ρ. ἱ. 14). Τὴ δηξῃ6βὶ8 θύοι {πὸ ΟἹὰ 

᾿ Τοβίβιηοηξ δηᾶ {6 ΝΕ 18 1} ἀγάγῃ ἱπ [06 δη 116 618 Ῥεύτσοθη ΜΌβεΒ δῃὶ ΟἸτὶβὶ (ΒΡ. 
1. 17). 

Βυΐ ΟἸχίβε οοτλθβ ἔοσι ἢ 88 {110 βυϊδίδιςθ οὗ {88 ΟἹὰ Τοβίδηγχθηΐ 186], Ὁ Ηθ τα Ὀαδίογο 
Φοδπ ἐμ Βαρ δῦ (οΒΔΡ. 1. 1δ, 27). Ἠᾶὸ 18 ἴ)6 Μοββ δὰ οὗ Ῥσοχαΐβθ, πού ΟὨἹῪ ὈαρίϊΖοϑα, Ὀυΐ ὈΔρΡ- 
εἰΖὶπρ 1} (89 ΗΟΙΥ αΠποβὺ (ΟΠ Δρ. ἱ. 82, 41). Ναίβϑῃδ6] γεργοβοηίθ {86 γι 6 Ι5γ8611{6 (γ 61. 47), 
6ϑ ἢ 8} ΒΓ86] Ὑ8Ο βῃου]ᾶ β66 ὙϊΒοὰ οϑδϑῖηρ [6 δΔηρ618 οὗ αοα δϑοθηάϊηρ δηα ἀοβοοηαϊηρ 
(τεγ. δὲ ; βε0 ὅδφῃ. συ. 12). Απᾷ [9 ἰδθιαρ]6 οὗ {1π6 Ἰαταρ] οβ 18 ἃ βυτΡῸ] οἵ {6 ῬοάγΥ οὗ 
ΟἸισῖδε (ομαρ. 11. 19). ΟἸγουχμοϊβίοη ἱπ οοπποοίΐοῃ το υδϑΐηρ 18 ἃ ΒΥ 0] οὗἩ ἢ βθοομᾶ 
ὈῚ ἰοΐο [86 τϑὰὶ Κίησάαοιῃ οὗ Θοα, [π6 σουπίοτρατί οὗὨ Η]8 ὑγροὶ Κίηράοτα (οὨΔΡ. 111. δ). 
ΤΏ ὈγαζΖεὴ βουροηΐ Ἡ ΆΙΟΒ Δοβοβ 11Π|6α ἋΡ 88 ἃ δθϑ)ηςρ βίρῃ, 18. ἃ βυταρο] οὗἩ ΟἾγτὶβί Ἰ᾿τ6 ἃ Ρ 
ΟἹ [86 ΟΙΌΒΒ (ΟΒΔΡ. 111. 14). ΤᾺΘ γρῖοϑ] πυρῦϊ8] το]αϊίου θεύτοομ Φοβουδἢ δηᾶ ΗΪ8 Ῥθορ]6 ἱπ 
[86 ΟἹὰ Τοβίδιηγοηΐ, 5 ἃ ΒΥτΆ0 0] οὗ {86 τοϊδίλοη Ραύνγθθῃ ΟἸσὶβὺ δηᾶ Η18 ΟΒΌγΟ ΙΒ (ΟΒΔρΡ. 111, 239). 
ὕδοο  Β τῦ}} ἐπ ὅσο δι 18 ἃ ΒΥ 100] οὗὨ [Π6 ᾿ΠΠῸΓ 116 ἔγομι (86 ἰουῃΐδὶη οὗἨ {Π9 γῬϑδςο οὗ ΟἾγχίὶβὲ 

(ΔΡ. ἰν. 10). Μουπί Ζίομ 18 ἃ βυτηθο] οὗἨ ἐξ ΒΙΡΓΤΟΙΙΔΟΥ͂ οὗ Βρὶ ἶῦ δπᾶ ἰσγαξ τ οτοΐῃ αοα 
δου 6 σον ρροᾶ (ΟδΔρΡ. ἷν. 28) ; [86 Ροο] οὗ ἘΒοι]οβῆδ, τ 108 Δηρα}1ο 61}, ἃ ΒΥ, 0] 
οὗ η6 αἰνίπο μοαϊλησ σψουϊκίηρβ οὗ ΟΠ γιδὺ ἴῃ Ηἰΐ8 ΟΠυγοῦ (οἾ8Ρ. γ.). ΤῺὴΘ6 ταρὶηρ βα8 8 8ῃ 
ΘΙ Ό]οΙα οὗ 86 ταρίης γοΐοοβ οὗ [86 ῬΘΟΡΙΘ, ἀῦονθ νῖο ἢ 6808 Ὑγ 818, 48 {Π6 τωουπίδίῃ 18 Δἢ 
ΘΙ Ὀ]οῖὰ οὗἩ (8 οχαϊίδέϊοῃ οὗ ΗΪ8 118 οὗἁἨ Ῥγδύοῦ δῦογο {16 τοῦ] (οδδρ. τἱ.). ΤῊΘ τηϑπηδ οὗ 
186 ὙΠ ΘΓΏΟΒΒ 18 ἃ ΒυηλὉο] οὗὨ ΟἸιγὶβῦ, [6 ἔσθ ὑτοδα οὗ Ἰ16, ἔγοπη ἤθᾶνθῃ (ΟΡ. νἱ.). ΟἸσοῦτ- 
εἰβίοι ἴῃ 18 οἱ ρδίσίδσοδὶ ἱσηροχὺ 8 ἃ Βυτ00] οὗὨ (6 ὨΣΡΊΘΓ στοϑιοσγδίϊοῃ οὗ σϑη (Ομ δρ. νἱῖ. 
23). ἼὝΠ6 νναῦετ-ἀσλπεηρ ἴγοτ {16 ουπίδὶπ οἵ β:]Οδπὶ 18. ἃ Βγηλ00] οὗ (86 οπρουτίηρ οὗ ἐἾι9 
ἩΥ Ομοβὲ (οθ8Ρ. Υἱ]. 88, 89). ΤΏΘ ἰογοΒ-αἸβρ αν δ 1Π86 ἔοαβί οὗ ΤαΌΘΓΏΔΟ]6Β, τὴ88 ἃ βυτ0 0] 

οἵ 86 Θη]ρ ϊομτηθηΐ οἵ {π6 τυου] ἃ τ} 10} Ῥτούθοαβ ἔγοτη ΟἸσὶδῦ (ΟΡ. Υἱέ. 19). ΤῊΘ Ῥὑτο. 
εογρζοη οὗ [86 αν οομοοσηΐηρ (Π6 να ϊίγ οἵ {86 τοβεϊ ΠΟΥ οὗ ὑστο τυϊΐῃθββοβ θδἴοσα {0 
υάρτηοηῦ 5οδῦ, 18 ἃ ΒΥ 700] οὗ [6 οοπουγτθηξ ὑθβυ  ΟὯΥ οὗ ἐμ αἰνγῖπα οομβοϊουβηθθϑ (Ὁ τἰδῦ) 
δια {πὸ αἰγίηθ οσΚ8 ΒΟ} 86 ΕΔΙΒΕΣ ῬΟΥΖΌΤΤΩΒ (Πρ: ΥὙἱῖϊ. 17), Τῆο Ῥοημᾶδρθ οὗ ἐῃ6 6 νγ8 
19 80 ΔΙΙΟΡΌΓΤΥ οὗἁ [6 Ῥοῃᾶδρα οἵ β'η. ((μΔΡ. ΥἹ]δ. 82). ΑΥΑ διὴ 5 ΟὨΣ] σοη δον {Π6 8165}} ἃΤ6 
ΟὨΪΥ͂ ΞΥΤΆΡΟΙΒ οὗἨ ΑΡ τ δια Β ἔππιὸ ΟὨΣ] ἄγη (οὨΔΡ. Υἱϊ. 89). Τ}Ὸ βοσρϑηΐ ἴῃ Ῥαγδαΐβα 18 ΔΠ 8116- 
ΦΌΤΥ οὗ βαΐδη (ΟἾΔ Ρ. Υἱϊϊ. 44). ΑΡτϑβδῖὰ 18 ἃ ΒΥΏ)00] οὗ ΟἸ τὺ (ΟΡ. γνἱ11. δ6). Τῇ ΟἸἹὰ 
Τοβέατηοηΐ 8088 ΟΥ̓ Θοα (}υᾶῥρο8 δηᾶ ΚΙη058) ΓΘ βυγα 18 οὗἩ (86 βὅοῃ οἵ αἀοα (οδδΡ. χ. 84). 80 
{86 τῖσαι δὰ ΤὨπτλπιῖμ, ΟΣ, Ὑαῦ 18. Θββϑη 1 8}}Υ [π6 βᾶτηθ, [86 7] οἷα] ορἱηΐοη οὗ {86 μἱρῇ- 
ῥτίεβὲ Οδίδρῃδβ, Ὀδοοσμοβ 80 ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΊΒ ΒΥΠΡΟ]1041 ταρσζεβθηΐδίϊοῃ οὗ {86 1014] αἰ δοϊβίοι 
οἵ οί, τσ ἢ ἔτη {Π6 ἱπαρτηοηῦ οὗὨ π6 σου]α ἴο βα᾽ γαίζοῃ (ΟΡ. χὶ. ὅ1). Τὰθ Φονδἢ ἔδβ- 
εἶτα] βαϊυἱδίζου, Ηόοβδμδ, ἰ8 8 ΒυτΡο] οὗ ἴΠ6 βα]αἰαίζοη οὗ [Π6 Μοβαϊαι (ΟΡ. χὶϊ. 18). ΤῈΘ 
Βασαδηϊηρ οΥὨ {116 Ῥ6ΟΡ]6 ἰπ {86 οἱ οογοπδηΐ, 18 8 σὴ 81 ξουθροαίηρ οὗ {16 οοϊηρ]οΐο Βαγάθῃ- 
ἴηρ οὗ [βγϑο] δραῖϊπδί ΟἸσιβῦ (ΒΔ. σὶ!. 88). ἸὙΤΠΟΙΘΙΌΓΟ 8150 {ΠῸ ῬΆΒΟΒ ΔΙ ΒΌΡΡΟΥ 18 Ῥδοοσὴθ [ἢ6 
Βττο 0] οὗ {86 οοἸερταΐξΐοι οὗ [86 ἀοδίῃ οὗ ΟἸιγῖβε (ομαρ. χὶϊ1.), 6Β ἐμ6 ΚΠΠΔπρ οὗ [Π6 ῬΆΒΒΟΥΟΣ 
8. {Ππ|ι δγαθοὶ οὗ Ηἰβ ἀφαίδ 1861 (880. ΧΙΧ, 86). ΕὙΔΥ, 848 {1Π|ὸῸ ΟΥ̓ οἵἩἨ ρῬγοραγδίοῃ, 18. ἃ 
δ ΠΏ. 0] οἵ {π6 01} οὗ Φεβὺ8 δὰ οὗ Ηΐβ μοΐῃρ; Ἰαϊᾶ ἰο τοϑὲ (οἢδρ. χὶχ. 80, 81). Τ)10 στοδῖ 88Ὁ- 
ΒΑΓ 8 8 5ύτι0Ὸ] οὗἨ ΗΪΒ ΓΘΡΟΒΘ ἴῃ [16 ζῖᾶυα (γοτσ. 81). 

Ἀπᾶ 10 τηυδῦ Θβρϑοΐδ!] ῦ ΡῈ οὈβογνοᾶ, [γί μου, (Βαῦ ἈΘΓΘ 411 [86 στοαί ξ βεῖνα]Ββ οὐὨ Ιβγϑϑὶ, (86 
Ῥδββογογ, 6 Ῥυγίμι, ἰπ6 ἴδαβί οὐὁἨ ΤᾺΌΘΓΏΔΟΙ]εβ, [86 ἔοδβὲ οὗ {π6 Πεαϊοδίζοη, δα ἐμ θη ἐπ 6 Ῥαβ8- 

᾿ΟΥ̓́ΔΓ ἀραΐη, ὈΘΟΟΠΘ ἴο [116 Ιορζ8] ἴ5γα 6] ἄδγβ οἵὗἨ ἀδυκοηϊῃρ ἀμ Βαγἀοπίηρ ἀραὶηβ (86 Ἰρμξ ἀμὰ 



20 ΤΠῈ ΟΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΡΌΙΝΟ ΤῸ ΨΌΗΝ, 

Βα ϑύβϑηοθ οὗ 811 (86 ζδϑευδ]β, {116 Δ οβϑίϑῃ, δῃηᾷᾶ ἄδλγβ οὐἔἁἉ ἐπ6 ρ]ουῦὶ γίηρ οὗἉ ἔ16 Μοββϑῖ ἢ ἰοὸ {16 
"6 ον ηρ; [ΒΓ]. 

Αἰλοηρ {Π6 ΒΥΤΏΟΪ1081 ῬΟΓΒΟΏΔΘΟΒ οὗ {Π16ὸ ΟἹα Τεβίδιηθηΐ, ΑΓΔ δηλ δᾶ λίοβοβ, 590} δυὰᾶ 
ΜΙΆΓΥ, ἤδΥΘ 50,614] ῬΓΟΙΊΪΏΘΏΟΘ. 

Το ΟἹα Τοβίδπιθηΐ δυο] ζίηρ οὗὨ {1106 Τουσ ἢ αΟΒΡ6] τοβίϑ, Βουουθῦ, ΟἹ ἃ ὈπΐΨΟΥΒΔΙ Ὑἱθνν, 
τΥΒ]ΟὮ ΤΉΔΪΚ6Β 8}} {Π6 Βπῖΐ6 ἃ β' αἱ} πᾶο οὗὁὨ οἴθΓΏ 8] βαρβίδῃοα ἴῃ ΟἾσὶβῦ δηα ἴῃ Ηΐ8 Κίηρσάοτμ. 
ΤῊΘ ψΟ]6 Ὁγ ΓΒ, πδίυτο δῃα ἰβίοσυ, 18 ἃ ΤΑΪΓΤΟΣ- 6 Ὅ ΟΥΚ οὐ [6 Τορὸοϑ (ΟΠ 8}. ἱ. 8); Ἰρμΐ 
δηα ἀλΙΚΏΘΒ8 18 Δῃ ΘΕΌ] 6 οὗ {116 σγοῦῦ δηΐαροηΐβια Ὀοίσοοη ΟἸγὶβί, οσ ἴη6 Κἰηράομ οὔ αοᾶ, 
δηᾷ {16 Κἰηράοπι οὗἁ 67}}; Ὀἰγίῃ, δὴ οὐ] οὶ (πὰ ἴῃ 6 ὝΔΥ οὗἁὨ δη {6618} ΟὗὨ Τορσοπῃογαίίΐοη (ΟΡ. 
1, 18) ; 186 ῬύΓχο τηδῃϊ οϑίδίϊοι οὗἨ [Ππ6 Ὑγου]α, δὴ δι Ὀ]Θ οὗ {88 ΒΟΥ Ῥῇὴογα (νογ. 14) ; 6 ἄογο, 
δὴ ΘΕ Ό]6ηὶ οὗ (86 ἩΟΪΥ απο (νοῦ, 82): {π6 ἀπ θὴρ οὗ ΟὨτὶδβῦ, δῇ δι] οἵ [6] Οὐ 

τ} Ηϊμὶ (τοῦ, 89) ; [86 Ῥτοὐααϊοα οὗὨ ΝΥ Βδη861 ἀραϊηδί [86 πτοϊομοά ΝΆΖΑτΟΙΗ, 8 δἰ Ὀ] 6 ἢ 
οὗ 811 ρσχγε)ιᾶϊςο 1 (26 ΜΟΙ] δσαϊηϑὺ {86 ΘαγΓΏΪΥ οτἱσίη δηᾶ ἔοστῃ οὗ {86 116 ὁΐ ἰμ6 βρῖσις 
(Ομ. 1.),ὄ 1Κ6 με ἀϊβῃοποσίηρ οὗ 8 ὑσορίιοῦ ἴπ 813 οὐσῃ σουπέγυ (ΟΠ 80. ἴν. 44) ; (6 πιαττίαρο, 
8 ΘΙΏΡΙΘπὶ οἵ {86 (ΘΕ νγ οὗ Βυτηλῃ 118, τ ΒΙΟὮ 18801058 ἐπ ΒΏΘΟΓ τδηΐ ((Π6 τγίογ- ροὐβ), {11} 
ΟἸὨσίβε οουθβ ἰηΐο {86 τηϊαβὺ πα ἐυγ8 ἔΐ)ο0 τγδίθγ ἰηΐο τῦῖμϑ (ΟΠ Δ}. 11.) ; {86 τη, δὰ ΘΕ Ὀ]Θ πὶ 
οὗ {86 βρὲσγιὶ οὗ αἀοα Ὀ]οτίησ ογο ἰΐ Ἰἰβέε ἃ (ΟὨΔΡ. 1}1. 8) ; τμαγγίαρο, ἃ βύτρο] οὗ 86 υπΐοη 
οὗ Ομ σῖβὺ τ ἢ Ηἰβ ῬΘΟΡ]6 (ΟΠ 8}. 111. 290). ΤὮΘ ᾿ἰνίηρ τγαίοσ ἴῃ [μ6 Βδογοα γχ}} οὗ Φδοοῦ βστι- 
ἢδε8 {16 Ῥοᾶοσο οὗἉ ΟἸἾ σὶβί ; ϑαγίη]Υ ἰοοᾶ, {μ6 Βρ᾽ γι 8] Ὡουτγβιηθηΐ οὗὁἨ ΟἸτὶβὲ : [16 856148 116 
ἴο {86 ματγοβί, {0 δΒε]ὰ οὗὁἨ ΟἸγΙβ 8 χη βίο ἢ 8:6 ΒΟΥΡΟΣ δῃα ἐπθ σΤΟΔΡΟΣ, ἐἢ0 ΘΑΥΪ6Γ δηᾶ ]Ἰδΐοῦ 

ἸΔΌΟΓΟΙΒ ἰῃ {86 Κίησάοιμ οὗ αοα (οδΔρ. 1γ.)ὃ. Τ]6 δαγᾺΠΙΥ Πιοα]πρ ἔοππίαϊῃ Βἰρ 08 {Π|6 Β᾽]δης 
ὨΘΔΙΣΩΣ ΒΟΘΠΟΥ͂ οὗ ΟἸσῖβὺ ἴθ ἐπ σπου] (ΟΡ. Υ.); ΘΑΓΓΥ Ὀγοδᾶ, πὸ ἈΘΔΥΘΠ]Υ ἔοοα πῃ ΟἸτῖβὶ 
ὙΟὮ. σίνοβ ΠΘῪ 116 ἐο {1186 το] (ΟΠ 80. υἱ.); [86 φαγί ἄαγ, τ ἢ 18 μουχσϑ, 1ἴη6 πογκῖηρ- 
ἄδγ οἵ Ομ γῖβί ἴῃ {86 που] (ΟΠ 808. Υἱ}]., 1χ.) ; 6 ἔσθ βμορβογα, ΟἸστῖβὲ [πο αἀοοῦ Κ'ΒΕΟΡΒΟΓΩ ; 
δηὰ [86 (Ὠϊοῦ δηᾶ {86 Εἰγο]ησ, [116 [3156 Ῥσορ)οίβ δῃηᾶ [ἢ6 [41{}}}688 ΚΟΟρΟῚΘ οὗ βΒου]8 : [Π6 ὕττο- 
ο]ὰ ἢοοῖς οὗ ἃ στο βῃορῃοσᾶ, [86 Ὠοδίμοῃ δηα 86 σον γο 1] 18 ἴῃ ἐοὖν το δξϊοῃ ἴο σοάθιαρ- 
οι ; [Ὧ6 ΒΘΡΏΘΓ Β τγοΐοο, {Π6 68}} οὗ ΟἸσὶβῦ (Ο88Ρ. Χ.); 86 ΟὙΘΟ ΚΒ αὖ {π6 ἴοδϑδι Ὑἢο ἱπαῦῖγο 
ἴον (86 Τιογὰ, {Π6 μοαίμθη σοῦ]α ἀγα ΠΘΔῚ; (86 ῬοΓΙΒἶηρσ οογὰ οὗ τοδὶ ΒΟ Ὀχΐηρϑ 
(οσί τωποῦ ἔγαϊ, {1.0 ἀφαῖ οὗὨ (Π6 σοοᾷ, ἐβρθοῖδ!Πγ {86 ἀοδίῃ οὗ Ομ γί, πὰ (Π6 ἔτ οὗ Η19 
ΤΟΘΌΣΤΘΟΙΪΟΙ ; {86 ΔΡΡτοδομίῃς δτοηΐηρ, {16 ἀοο] ἰὴ οἵ [ῃ6 ἀδγ οὗ σσδοὺ (οΒδρ. χἹἹ.). ΤῊ6 
ὨοΒρΡ ΓΔ ΌΪ6 ἰδοῦ 51 ρ᾽ 15 Δ ΘΠ Ὁ] οὗὁἨ ἴοντα ὙΠΟ ὨΠΤΆΌΙΥ ΒΟΓΥΟ8, ΘΒρ ΘΟ ΠΥ οὗὁὨ Ὀτοίμουϊυ, 

οἱεδηβίης δἀὐνλοηϊΐοη (ΟΡ. Σ111.).. ΤΠ ΒΟΔΥΘΩΙΥ πο], του θδ]θα ἰπ [86 ΒΙΔΓΓΥ ΒΚΥ οὗ ηἷρθυῖ, 
18 δῊ ΘΙΔΌΪΘπλ οὗἩ (6 ΕΔΙΒΟΓ Β ΒοῦΒ6 (ΟΔΡ. χὶν.). Τ]ιὸ νἷηθ δηα {8:6 ὈΓΆΠΟΪ65. Αγ Ομ γὶϑὶ πα 
ἨΪ8 Κἰηρσάοτχα : [86 ἔγαϊ {ἃ ὈτΔΠΟΙ 68, ̓ ἰνίηρ αἰΒο} 0168 οὗὁἨ ΟἸ υτὶδὺ : {Π6 ἀοδᾶ Ὀγδηοῆο5 ουΐ ΟΥ̓ δηὰ 
Ὀυγπίηρ, δροβίδίο ΟἸ τ βέδη8 ἴῃ 186 Ἰααρτηθηὺ οἵἉ Εγο (οθδρ. χυ.). ΤὯθ ἰγαυδὶ]ηρ ΟΠ ΔῈ 1 
ἮΘΣ ῬΔΩῺΡΒ δῃᾷ ὍΘΓ ἾΟΥ ΟΥ̓ τηοἱ οι] οοῦ, 18. δ ΘΙ Ό] οι οὗὨ βοσσοτ α] Οαοοα-ΕὙ ΑΥ̓͂ ἀπα Φυθ}]Δης 
Ἑδδβίος ἰὼ {16 ΟὨ σοῦ (οὈΔΡ. ΣΧΥ].). ΤΠ οσοβϑίηρ οὗἩ {πὸ Ῥτοοὸκ Καοάγοῃ, 18 186 βἴσῃ οὗὨ ἀοοϊβίοη 
(οἤΔΡ. χυἑὶ.). 

ΤΟ γροβί(οπ οἵ ΟἸιγίβὺ ἰουγασὰ ῬΙδίο 18 8ὴ δ] οπίηρ οὗἩ Βομθ ὈΥ ΟΕ ΓΒ ΔΕ ΕΥ̓, 88 Η18 
Ῥοϑίοι ἰοτγγαγᾶ [6 αγοο κ8 (οὮΔΡ. Σὶϊ. 30) 19 8 Θμ] σα οαΐης οὐὗἨ ατθοςο, Ο σὶϑὺ πῃ [Π6 ΟΓΟΤῚ 
οὗ ἴδοσιβ δηᾶ {86 ῬΌΓΡΙΘ σοῦ 15 116 ΤΟΥΔ] Ὡ)ϑηϊοβίδιϊοη οὗἁὨ (6 βυ οτηρ Οη6. ΤῈ6 ΒΌΡΟΣ- 
βου ρίΐοη οπ ἔμ8 ογοβϑθ 18 8 ῬΓΟΡΆΘΟΥ οὗ ἐ86 ἀοιηΐπΐοη οὗὨ ΟἸ γῖβὺ πὶ 8}} 86 Ἰδηρσθαροθ οὗἉὨ ἐ}}6 
του, ὙμῈ ἀγαυσῃῦ οΟὗὨ ΥἹΠΟΡΆΓ 18. {86 ΓοἰΓοβτηοπί οὗἩἨ (86 ἀγίηρ ΟΕ σῖβὲ ἔγοτλ 86 βὰς οὗ [86 
νου] ; [π6 Ὀ]οοά δπᾷ [86 σψαῖοσ ἤοτὶπρ; ἔγοσα [86 β146 οὐὗἩΘ ΟἸτὶβὺ δ σ Η]8 ἀθαΐῃ, δγὸ [6 βίῃ 
οἵ Ηἰ58 τι γο]ουΒ ἐσδηβίογιδίϊοη (οδδρ. χὶσχ.). ΤῊ οδΓγοί}]γ-] αἱ ἃ Ἰἰπθὴ [ἢ [Π6 ὩΔΡΚίη ἴῃ 
{ἰι6 ἑου Ὁ ἰβ ἃ βίζῃ οὗ ἴῃς τοβιγσθοίΐζοι σαϑὲ, Ῥϑδοο Ὁ] ἴῃ αοα ; {Π6 Ὀγοαίῃ οὗ ΟἸγϑὺ δηᾶ Ηΐ8 
γαίῃ ἀροῖὶ ΗΒ ἀ 801 }108 β σιν [86 σοτητηυπί δίς οὗ {86 ἨοΟῚΥ αΠοβὲ ἰο ΗἨΪΐβΒ Ρθορὶθ 
(οἰαΡ. χχ). ὙΤδὸ 5:58 ἴῃ {π6 ποῦ Ροΐοκβϑῃ [6 Δροβίϊοβϑ᾽ οοηνοσγίηρ {π0 που] (ΟΠ 8Ρ. Χχὶ.). 

(Ὁ) Τῆι Κραϊμψ ον Ηϊοιονΐο Ἐποτσν 9 1λ6 Ο γτοιοϊογίοαϊ Τάρας φΥ δ4 Οοϑρεῖ, 

Α5, ἴῃ {818 αοΒροὶ, οὐ [86 οπθ Ἠδ8ηΩ, 811 [Πα 18 ΓΕΑ] δηα ϊϑίοτὶ 8] ὈΘΔ,Β ΓΘΙΈΓΘηςΘ ἴο ἐὯ6 

ἰᾶσ641 τγου]ᾶ, 8η4 88 δὴ 1164], ὉπΠΊΎΘΓ58] β᾽ σἑ οδηοο, 80, οα {86 οἴοΓ Ὠδηᾷ, 411 {6 ΓΠἀΔΙΩΘΏᾺ] 
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1648 οὗὨ (86 Κίησάομι οὗ ἀοἂ ἔδϊκο ᾿ἰγίηρ, ἔοστη ἐπ {86 δοίυ] σου], Ουΐ οὗὨ 86 ομὸ 1ᾶθδὶ 
ίοστα οὗ [86 δἴϑθγῃαὶ οΐηρ αὐ ΟἸ γίβε, [6 Ὑ οσῶ, οοπλθ 1οσῦα ἐπ 6 στουπα-ζοστηβ οὗ Η15 σον δίζου, 
ἴο τοδηϊίδϑί Ηΐηλ ἴῃ [86 ΟΣ]α, [ἢ ορογϑίϊοη, Η18 παΐασθ γα 61168 ἱπίο 118 δῃηᾶ Ἰρμ (ΟΠ 80. 
ὶ, 4); ΗΙ5 παίασα 18 ἸΙοῦϑ (ΒΡ. 111. 16; 1. 17) ; ΗΒ πιδηϊοβία ἱοη 18 σἼΟΥΥ ([86 δόξα). 

ΟΥτῸΙ αρϑίηϑὶ Ηΐτ βίδηᾶϑ, Βούγουοῦ, {Π6 δι ϊ-1 168] δοϊΐπρ οὗ ἔμ6 Κίηράαοιλ οὗ οΥἱ], ἄλυ ΚΉ ΘΒ : 
1.18 πδίῃγο, μαϊγοα ; 1(8 ορογαίίϊοη, ἀθαῦ ἢ (ΟὮΔΡ. Υἱϊδ, 44 ; χν. 25) ; {86 τηδηϊοβίαξιοη οὗὨ ἐΐβ 0}}1]}- 

ἄγοι ἱπυοϊαπίασυ βο] ἐοοπαειηηδίίζου δπᾶ ἃ ροὶπρ οαὖ δηᾶ Ἔχ ϊποίϊοη ἱπ εἰρη (οὮΔρ. ΧΙ, 80). 
Το πδίυστο ἀπ τηογοηχθηὺ οὗἁὨ [116 116 ἴῃ ἸοΥο [ὉΓ [06 β' πα] υγου]α 18 ρτδοα : 186 παίΐυσα δηὰ 

τηογοτχθπύ οὗὨ Ἰρμξ 18 ἐσαίῃ. ΤᾺ ρα ἀἰνι 465 {16 ΟΕ] ἄστεα οὗὨ Ἰίρδ ἔγτοτα ἐμθ ΟΠ] ἄσοη οὗ 
ἀλγΚη658, δηᾶ {1118 αἴδοίϑ {π6 168] ἡαἀρταθηῦ τηδηϊοβεϊηρ 180} ἴῃ γαῖ (ΟΡ. 111. 86), 88 186 
08518 οὗὁἁ [16 1υασπιοηύ ἔο οΘομθ. ΤῈΘ ΟὨἰ]ἄγθῃ οὗ πὸ ΠΙσ αὐ τὸ Ομ] άσθῃ οὗ ἐγ δπᾶ πργῖρμί- 
Π658; (6 ΟὨΙΠ] ἄγοι οὗ [86 ἀδγίζῃ 659 τὸ οἰ]ᾶσοῃ οὗ [Δ]βθῃοοα (οΒΔΡ. 111.). ατδοα δῃᾶ ἰσυϊα, 
Ῥοσοπλθ ῬΘΓΒΟΏΔ] ἴῃ {86 ρΊοτΥ οὗὁἨ ΟὨσβί, ἀγὸ {10 Ῥυὶηο]Ρ16 οὗἩ (86 ρ]οτ δολίου οΥἁὨ 116 (Ομ Δρ. 11.) 
διὰ οὗἩ [16 θεσίηπίηρ οὗὨἩἨ [μαὲ ρ]ογ  οδίζοη ἱπ τοροηθγαίζοῃ (ΠΡ. 111.). Ιῃ {πο ῖγ ῬΘΓΒΟΙΔΙ 8ρ- 
ῬΟΆΤΒΠΟΒ ἴῃ ΟἸιχῖϑὲ, (Π6Υ σίγα Ῥρθδοθ οὗ βο] (ἙἢΔΡ. 1γ.), ΔΡΟἸ ΒΗ. β᾽ Ομ 688 δῃμα ἀθδί 88 ἃ πορδίϊγθ 
ἸΙΡοσαίζοι οὗ 116 (οἰ αρΡ. γ.}, ποῦΓ8}}) ἔ6 τοβίογοα 1116 τ 16} ροβὶἶνο ἱοοᾶ (οἰ8}. Υ]1.), Ῥδβίονν 8 
11{6- ἀυγδκαηὶηρ 1188 ἰὴ 86 Ηο]γ Ομοϑῦ (Ο88Ρ. υἱ.). Ὑπὸ γαῖ 1ο88 ἴο Γγοϑάοχῃ ἴῃ ΟὨ τε, [86 
οουπίογρατί οὗ τ ]ΟῈ 18 θοηᾶδρο (Ομ ΔΡ. γ111.); ἴο {86 ἡνίηρ Κυοπ]οῦᾶςο οὗ ΟἸσῖβῦ, [86 οουπίοτι- 
μαζὺ οὗ σ᾿ Ὲ1Ο 18 ὉΠ Πᾶη688 ; ἴο ὑγυβι 1} δηα οροαϊομῦ ΓΟ] ονσίηρ οὗὨ ΟἸσὶβί, {16 οουπίετγρατχί οὗ 
Ὑ ΠΟΙ 18 ΔΡοβίδδυ (οἢ 8}. Χ.). 

Τὸ ῬοΙΣ γ 8 116 ρῖδοθ οὗ ΟἸ τοῦ 0118 1861} 858. οἴοστια] 11{6 (ΟΒΔΡ. Χ. 28) ; ἰο ΗΒ ἔγίοῃᾶβ, 
88 {86 Ῥόῦγοσ οὐὗὔὨ σοβυσγθοοῃ (οὔ ΔΡ. χὶ.); ἴο {πμ6 ΟΠ Ε 1168, ἃ8 [86 ῬΟΎΕΣ οὗ βρί τὶ] οχαι ἰδίϊοι 
ἴο [8.6 ΠΘΑΥΘΕΪΥ͂ 116 (ΟὮΔΡ. χὶϊ. 234, 82; ἰο {5.6 οοηβαρη αὶ ΟἾΤΟ]6 οὗ {η6 ἀϊβοΐ}]68, 88 {116 τηοβδὺ 
561{-9Δοῦ! Βοΐηρ' ᾿υγα (ομδρΡ. χΙ]1.). ΤῊ ἷ8. γοϑυσσθοίοῃ 18 δοοοσαρδηϊοα ΣῈ {πὸ ἠαᾶρτηομῃΐ οὗὨ υἢ- 

ΔΙΊ ον οσθ, ΏΟΒα Ὁ} 6] 16 ἀἰϑοουθῖβ ἰἰβε! ἐπ βίαν δρρταγαίζοη (0805. Σ].--χ 1} }.), ΤΏΘ ρτὰ- 
εἱοῦϑ ἐστι ἢ 1ηϊἸΔΐοΒ ἴῃ 4}1 [86 τηγϑίογίο8 οὗ [6 ἰησάοιι οὗὨ Ὠθαγυϑη : [86 ΤηγΒίογυ οὗὨ {116 Εδ(ἢ- 

οσἶβ ἤοῦβ6 δογὸ (οἶλρ. χῖγν. 1-1 5): 116 πιγϑίασυ οἵ ἤδᾶνθῃ ὍΡΟΣ δασί], οοπδίϊξα θἃ ὈΥ͂ {86 

ΠΟΙ͂Υ αμοβὲέ (νόγβ. 1θ6-81) ; (6 τηγπίοτν οὗ (86 Κὶηράοταῃ οὗ μοδύθῃ πῃ {1818 116 δηᾶ ἴῃ {116 118 
ἰο σοπ6 (οὮΔρΡ. Σσν. 1-ἰ17); δηᾷ {1186 πιγ βίο ΓΥ ΟΥὗὨ [6 ΘηνΥ οὗ (86 ψοτϊὰ, δ ἃ οὔ {πὸ αἰβοὶ ] 68. 

ΨἹΟΙΟΥΥ οὐοῦ {16 του] (ΟΠ Δρ. χΥ. 18--χΥἱ. 12). Τΐδ Ἰεδα 8 ἴο {πΠ6 σ]ογ βοβδέζομ οὗ ΟἸγὶϑί : {116 
Ῥτοιηΐβα οὗ Ηΐ8 ρ]οσ βοδίΐοα 'π ἐμ βρέσιξ (Ομ Δρ. χυὶΐ. 129-88) ; [Π6 οὐ οὗ ΗἨΐβ ρ)]ογίβοδίλοῃ ἴῃ 

Ηΐβ βδοογάοίδὶ ῬγΑΥΟσ (ο 80. ΧΥ].). ΤΙ ρ]οτὶ οαίδοη οὗἩ ἢΠ18 Ῥδββίοῃ, δπᾶ οὗ 8}} [86 δ] οσιθηΐβ 
οὔ Ηΐβ Ῥαβϑίοῃ (οἴ 808. συἹ]. δηᾶ χὶχ). Τῇθ ρ]ογιβολίϊοη οὗ [86 σίβεῃ ΟἸσὶβῇ δτηοηρ Ηΐ8 οὐσα 
(οἴν. χχ.), δῃᾷ {πσουρὶ ΠΙῚΒ οσα ἴῃ ἴμ6 του]α (Ο88Ρ. ΧΧἸ.). 

(4ἅ.) 72 1ἀραϊΐεπι απ {16 ᾿ὐραϊΐδηι 9 ἐλ6 Οοϑρεῖ ἴῃ (λ6 πὶ φ ρογϑοπαῖ 1774. 

ἾὟΥ6 Βαγο δσοδαν σοιασκοα μα πὸ βηᾶ [86 ὑπὶγ οἵ {86 τοῦ} δηῃηᾶ ἔδοὸ 168] 'π ῬΘΙΒΟΠΔ] 
Ἰ1ἴ ; βοῆσα ἐΠ6 ὉΠΙ͂ οὗὨ [818 αοβροὶ οὗ [86 ᾿θ8] Βἰβίοσυ 18 ἴπ {80 ἸΒΙΟΥΥ οὗὦὨἨ ῬΟΙΒΟΠΆΪΥ. 
ΤΠοτγοῖοσγο ἴδ 18 (Π8ὺ Ῥοσβοηδροθ, οί ροοᾶ δηᾶ Ὀδ8ἅ, Ὀ]ΔΥ͂ 80 βἰρηι:λδοβηΐ ἃ Ῥᾶγί ἴπ {λ6 Ἰρμξ οὗ 
ἰ06 ῬοΙβομδ Υ οὗἁ ΟὨγχὶδξ, {86 ᾿πλαρθ οὗἁ [π6 ῬΘΙΒΟΠ ΔΙ οὗ αοᾶ : Οἡ οῃθ βία, Φόθῃ {86 Βεαρίέ, 
ΜΙΑτΥ, ἐπ αἴβοῖ 0169, ΝΙοοομλαβ, [ἢ 6 τδῃ Ῥοτῃ ὉΠ πᾶ, ΜδγΥ οὗ Βείμϑδην, Μασ Πα, Μαρ δ]θης, 

ΨοΒορἢ οὗἩ Ασϊσηδίμϑδ, τΟσΘ Θβρθοΐ Πγ ΤΟΙ 88, Ῥοίοτ, Φοἢπ : ὁπ {86 οἴδοτ, {Π6 68, ὯΔ ΑΙ, 88, 
8 Οδἴδρμδϑ, ἃ πᾶ δΔ8, ἃ ῬΙ]αίθ. ΗΟ ΒΙΔΓΡΙΥ δηα δὲ {116 Βδτηθ {1π16 ΒΟῪ (ἀΟΙ]ΟΔΙΘΙΥ͂ ΔΙῸ 811 ἔμι686 
Ἐ16- ΒρΌΓΟΒ τηατκοᾶ, δηαἃ ΠΟῪ ὑγαηβραγοηῦ ἘΠΟΙΓ τηοϑηϊηρ ] 
1 οαπ8] δἰ μηΐβοδηοο 18 {π6 οστηθητπηρ, [6 βαρίηρ, ἐμ6 βοραγδαίζοῃ οἵ [6 Ῥαγίϊεβ [ὉΓΣ 

ἃΠΩ͂ δσοἰπδὺ (86 Τιογα Ῥοτγίγαγοϑᾶ. : . 
Απᾶ θηοθ δ Βδ116 ΠΔΥ͂ Ἀ6 Βαϊᾷ οἵ [π6 8114}} βοϊθούζοῃ οὗ [ἢ σα ϊγαοῦϊουβ δοὲβ οἵ [ἢ6 

Ἰωοτὰ, Τι ἴβ 1 Κδορίηρ τὰ ἢ {Π6 οματγδοίοσ οὗ [18 608ρ6] ὑμδὺ [6 τηΐγϑο]οβ οὐὁἨ Κπον]θᾶρθ ὨΘΓΘ 
βἰδῃαᾶ οὔξ Β0 ῬΓΟΙΑΪΠΟΠΌΝΥ (ΟΒΔρ. ἱ, 42, 48 : οοιΡ. 11. 35; 11. 19; ν, 17; νἱ. 70; χὶ. 11; χὶδ, 8; 

ΧΥΪΊ, 12. χχ. 27; χχὶ. θ; νϑσ. 18; σογ, 22). ὙῈ6 βγϑί τηϊγδοῦϊοῦβ ΤΟΤΕ οὗἨ {πὸ Τιοτᾶ δοοοσαάϊηρ' 

ἴο ΦοΒη βἰβηαᾶβ, θα ἑγοῖν ἴῃ {86 δρί τς οὐ ἔπ ἔουτί ΒΒ ΟΟΕροΙ, δὖ [88 ᾿δδᾷ : ἃ τωοΐγδϑοὶθ οὗ {88 δχ- 

ΑἸ οι οἱ 16 ἴο ΒΟΔΥΘΗΪΥ ΤΟ β τ ἸΥ οὐἱ ΟΥ̓ ΘΑΥΓΒΙΥ πορᾶ (ΟἾ8Ρ. 11.); διᾷ 10 18 βυλί ΟἹ Υ [Ὁ] ον οὦ 



»») 1ΠῈ ΘΟΟἙΡΕΙ, ΑΟῸΟΙΌΙΝα ΤῸ ΦΟΗΝ, 

Ὀγ {16 ρυτιΙβοαίΐοι οὗἨὨ [86 ἔθη], 88 4 Ὁ οΒῪ ΠΊΟΤᾺ] ταΐγδο]ο, ἔοσοϊοκοηϊηρ [6 τοβίοσζαίζου οὗ 
[0 ἴθΠ1016 ἱπ {10 ταϊθίησ ὉΡ οὗὨ [16 ΓΕΔ] οι ρ16 (ΟΒΔΡ. 11.). ΤᾺΡ βοοοηᾶ βἷσιι οὗ Φεδὰβ ἱπ 
α811166 19 [86 Ῥϑυίζοσιηϑηοθ οὗ ἃ οὑτ0 αὖ ἃ ἀἰδίδησο, τ .10}} [86 1,οΓ Βοη 8 ΡὈεΐοσ ἰο ΗΪ8 μοι 88 
ὃ Βρολκίης (οΚοὴ οὗ ΗΒ ΔΡργοδοὶ.. Το βυβί τηΐϊσδοῖο 1ὰ 768, {μ6 ΒροΑ]ηρ οὗὨ [6 ΟΥΡΡ]6 δὲ 
{110 ΡοΟ] οὗ Βοίμεβᾶξ, 18 τϑῃ Πογθᾶ βρθοΐΔ}}} δἰσηϊδοδῦ ὈΥ 18 Ὀεϊηρ στουρμῦ δ ἃ τα ϊοϊῃα) 
ἴουπίδϊῃ ΤΟΙ ρΊουΒΙΥ βδογθα ἐο {86 Δεν, δῃἃ τγουρὶιῦ οἱ" [Π6 ΒΔ 004 1]1----ἃ ἀΟΌΡΙΥ ταοτγί8] οβδθηοθ 
ἴο ὅΠ6 “ 46 0ν718.".--Παῦ 18, ἐο 6 ῬΠΑΓΒΟ68Β δηᾶὰ {86 υγὴοβῦ ραστίγ. ΤΠ Βγαὺ τ]γαοῦϊουβ ἔδοαϊηρ 
ἴῃ {86 ὙΠ|ΘΟΙΤ658 ΔΡΡΟΔΓΒ ΠΟΓΘ πῃ οοηίγαθὺ τ 10}} (ἢ6 βο]ϊοϊξαο οὗ [86 (ἰΒοῖ]68, 8δΆ (86 τηΐγασυ- 

Ἰοῦβ ῥσγονίβίοῃ οἵ τνῖηθ πῃ οοῃίγαϑθί τι ἢ} {Π6 8ο] οι 6 οὗἨ {110 Ἰλοῦμοσ ; δῃὰ δῇ (ἢ6 βδῆγα τη Ὁ 
ἸΔΆΓΚ8 [86 ἰυγηϊην- οϊηῦ ἰῃ {86 118 οὗ δοδθ08, τ Θγο ΗΘ Βίγι Κὸ8. οἷθασ ἴο {Π0 στουῃᾷ [16 [8156 
ΜΜαοββίδηϊο ΒΟρῈβ οὔ [06 Ῥ60}]6, ἰο αἱτεοῦ μοὶ τηϊπα ἴο {116 δἴθγῃδὶ (ο}8Ρ. υἱ].). ὙΤΠ6 βεοουμα 
ταῖγϑοῖο οὐὗἨ ΟἸχὶβὺ ἴῃ Φογυ Βα] θη, [ἢ 6 Ἀ ΘΑ] ηρ οὗ (86 τηδῃ Ὀοσγῃ ὉΠ πα, ἀρσαΐῃ 1118 ἃ ὑπυοϊζο] ἃ οὔποθ 
ἴον Ηὶβ ϑποιηΐθβ: (86 ἰακίηρ οὗ ἰδ ροοὶ οὗὨ β΄]οδΣ, (86 Βαογοα ν7ὺ6]}] οὗἉ [86 θ᾽} 16, 88 8η ἱπβίσυ- 
τηοηΐ, δηᾷ ἴμ6 Ῥεγίοστηδηςθ οὗ 86 ΟΥΚ δραΐῃ οὐ 116 Βα δαί, που πδίδηαϊηρ Β15 δα μογθηῖ8 
μα Ῥδοη ἐπγοδίθποα πὶ ἢ 116 Ῥδη. ΤᾺ8 τηΐγδο]6 18 Ἰηϊοηἀοα ἴο Ὀτίηρς ἐμ 6 8816 ποᾶσοσ. Βαυΐ 
[86 πα] ͵βϑι 185 ὑσουρῶῃῦ οἡ ὈΥ ἴΒ6 στγοδὺ ρα 116 τηΐγδο]ὸ οὐὨ {1{16 σαϊϑῖπς οὗ 1,8 Ζασυβ ἱῃ ΒΟ ΠΗ͂ 
(οδδρ. χὶ. ὅ8). ΤᾺΪΒ ταϊβίησ [86 ἀοεᾷ ἔγομι [Π6 σταῦθ 18 [86 σγΟΤ οὗἉ 8}1} [86 τιΐγδο108 οὗὨ Φο6588, 
δηα 86 Ῥγεβαῦο οὗ Ηἰβ οὕσῃ τεβυσσθοίΐοῃ, δῃα οὗ {π0 Γοβσγοοϊ ου οὗ ἃ]} (μ6 ἀοϑᾶ, 

Φολη 888 ὑΠ)}.8 ΤΟΟοΟΥοΩ ΓΕ ΤΑΊγαοΐα8 : Ὀὰΐ ΌὈΥ [86 ΤΩΔΠΉΠΘΥ ΟΥ̓ 1118 ΓΟοοΣΤ Ὧ6 845 τηΔο δὴ 
στοαῦ 1}{6-»]οἴαγεθ οὗἨ {8 τγομοΥ[] ἀοιηϊηΐοι οὗ ΟΕ σὶϑὺ ἰῃ 86 Ῥγονίηοο οὗ Ῥϑγβοῃδὶ 10, Δπᾶ 
[86 μτοδὺ αἰἱΒοΟΌΓΒΕΒΘ οὗ [ἢ6 μοτὰ δἃγὸ ἰΚονγἾ86 δὴ Θχ ρου οὗἨ [86 τοὶ] σαί οη οὗ 811 ὑπ6 ἔπη 1ἃ- 
τηθηΐδὶ 1689 οὗ (86 Κἰηράοπι οὗ ἀοα ἴῃ μ6 Ῥτγονίῃοσ οἵ Ῥϑσβοῦλὶ 116, πὶ ΟΝ Ηὸ Π:π5ο] 
βίδῃ 8 88 [86 Ἰυταϊ ΠΟῸ8 ΘΟὨΐΓθ. 

3, ΤΠ ΘΟΒΡΕῚ, ΑΒ ΤῊ ΟΟΜΡΙΦΕΜΕΝΊΤ ΟΣ ΤῊΒ ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΟΟΒΡΕῚΙ,Β. 

Αἴἴοσ [}}18 βἰκοίοϊ, τσ πχυϑῦ οΌβετνο [86 τοϊδίϊου οὗ ἐῃ6 Γουγ ἢ ἀο8ρΡ6ὶ] ἴο [88 ἴγοΘ ῥσοσοθάϊης, 
1 1 ΓΛΔΥ ὉΘ βαϊα οὗ δϑδοῖὶ οὗ [6 Θ05ρ613, [μαΐ 16 σομιρ]οΐαβ ἢ 118 ΟΥ̓ ὙΧΑΥ (Π|6 Οὗ ΒΟΡ [ὮΓΘΟ, 

βίῃοθ 6 ΠΟ] ἔουΐ βεὲ ἔογει (86 ἱηδηλῖθ Γι] πη 688 οὗ [86 116 οὗἮΎ ΟἸτίβῦ ἐπ 18 ΟΣ σταπᾶ ἔοστηβ 
(8660 Ζοὗδη, σόδω, 1. Ὁ. 284 ; [86 νο]. οὗ (18 Οοτμμ. οὐ Δίαξίλοιο, ἀθηογαὶ Ἱπιγοαυοίϊου, Ρ. 924-26, 
Αἰαογ. 6ἃ.), {818 πδ ον ΘΒ ΠΥ Ρ6 βαϊα τυ Βρθοὶαὶ οσο ρ Βαβἷβ οὗ {6 ἔουσε;, Βαΐ Ὀογοπὰ {}}18, 
[86 χτοϊαίλοη οὗ ὑπο ἰουσί αοβροῖ ἰο ἐμ6 ϑυηορ ϑίβ 88 ἃ τ ο]0 ταδῦ Ὀθ ἀἰβρυϊθ 6, ΤῊΘ 
ΒΌΡΡΙΘπλοηΐδὶ εβοοΐ 18 80 ἱπηρογίδηϊ, {Π|ω| 1 γγχα8 ἴῃ τασοῦ8 7 γ8 Ἔχ ρἱαϊηθα ούοῃ ὈΥ (116 ΘΑΤοβί 
τγϊΐοσβ. Ευβοῦϊαβ (112. 94) τοϊδἕθϑ {ΠῸ6 ορ᾽ ηΐοη οὗἨ 89 διλοϊθηΐβ, ἐμαῦ Φολη Σοπθα ἕο σοηῇτῃ) 
δηᾶ οοτρ]οίο [86 {Π1Γ60 ΔΙτοδαν οσβεϊηρ αο5ρΡ618, Απηᾷ ἴῃ ΣΟ ΤῊ ἔξ) 68 116 18 Το Σαρα ῬΓ6- 
ΘΔ ΠΟ ΠΟΥ͂ ἃ8 [Π6 οοτηρίοΐον [Υ ΕΡταγᾷ, Ενδ]α, ἀοαοί, Υ ογαβσοσίῃ, αὐ πη ηΥ ΟἰΒΘΓΒΊ. 

τΤραῖῦ {μ6 Ζουσῖϊ αοβρεὶ 1145. {Π18 οἵἶοα ἴπ ἔλοῦ---ἰδαῦ Φομη τισι μανθ βθομ σοπβοΐουβ οὗ 1ὲ 

---Δηα (μδὺ Βο Βαδὰ ἰδ ἴῃ Υἱοῦ 88 ἃ ἐπὶ ἀρ γοα, 8.6 Ῥσορδῦ]ο 1π [86 ῃδίυσο οὗ ἐμ οᾶ86; Ὀυΐ 

ἰὰ6 ἱρμοϑὺ δηᾶ υἱυλυηδίο ἀοβῖρῃ οὗ 8 τι ηρ ἸΔῪ ἕὰσ Ὀογομᾶ, ὙὍὙμὸ ἱπᾶορθηαοηῦ, οΥἹρΊ ΠΑ] 

οἰδγϑοῖοῦ οὗ ὑπὸ τοΚ, 88 Ὅ176}1 89 8 οὐγῃ ἀθο]αγαΐίῖοῃ (Δ Ρ. ΧΧ. 81), Ἔβί δ} 15} 1818. ΝΌΩΘ Π6 

1058 βίθη8 16 το, ἐμδί γγχὸ οὐγὰ ἴο {86 ΤουτΒ αοβροὶ ποῦ ΟὨ]Υ βοιλθ οὗ [ἢ τηοβί σγοΐϊς ἐν ἴΔο 8 

οὗὨ ἴδμο ἴδ οὗ οὖν Το, 88 γγοὶ] 88 Ηἰβ8 τιοβὲ ἱπηροτίδηϊ ἀἰβουῦγβοθ, θαῦ 4180 [86 ΘΧ Οἱ τἴοη οὗ 

Ηἱΐβ ταἰπἰβίγυ ἤγοσὶ [Π6 ὙΘΙΥ Ὀθρὶππΐησ, {Π6 ἀχίθη ἀρ δοοοθηίϑ οὗ ΗΪ5 τιξηϊβίσυ 1π πᾶ 68, 88 Ὑ76Ὲ}] 

49 8 8ουγαῖθ ΟἸΤΟΠΟΙΟρἾο81] Βοαθοηοθ ΟΥὗἨ ογοπίβ, ἔγοῃ ὙΓΒΙΟᾺ ἰδ 15 ῬΟΒΒΙΌ1]6 ἴο οοπϑίσπος ἃ 

οὨγοοΪορίοΆ1] νἱοῦν οὗ {868 118 οὗἩἨ 6808, 

Οἵ δαιαῖ οὗ σγθδίοσ ἱπηροσίδηοο ψγ10Π| [86 ἐσίθηβῖγθ Βαρρ]οιμθηἰηρ' οὗ ἐπρ ἤγβὲ ἔμτοθ ΘΌΒΡΕΙ]8, 

18 μ6 ἐπίθηβῖνο, [Ὧ6 σοπιταηϊοδέοη οὗὨ 86 ἀορροϑῦ δηᾶ Ἰηϊρῃμθβί βϑ] ΤΟΥ ΘΙ Δ ΏΟΙΒ οὗ {πὸ Τωογὰ, 

δια ἐμ6 χα ιΣ Ὀἱζοη οὗὨἨὨ {6 016 116 οὐ Φοβϑὰ8 ἴῃ 16 τηοϑὺ σα] θᾶ Ἰἱραὺ οὗὨ δὴ 1468] δροβίο]ο 

ἑπδαϊέλοη, 8 οφοἸ σαι θα ἔγολ ΟἸοημδηῦ οὗ ΑἸοχϑδηᾶγία (Ευ86Ὁ. νἱ. 14) ἰο ΓΖυΐθοῦ (“ {86 ὁ860 ἔγυθ, 

ὑρηᾶοῦ, τιαΐπ Θ05Ρ6] ;᾽ 806 Τ᾿ῦοϊτο, ἱ. Ῥ. 167), ἀπᾶ τηδᾶβ ἴῃ γροθηξ {π]08 Δῃ οσοδβίοῃ, ὙΠῸ ΒΟΠΊΘ, 

οὗ Ἔχίο!ΐηρ (18 Θοϑροὶ 85 {1180 ΟὨ]Υ͂ {τ ομ6 δ [6 θσρθῃβθ οὗ {86 βυπορ(ϊβι8 (ΟἹ ΓΌγοτ) ; 1 Ὰ 

οἴδιοτβ, οὔ Βοϊα πες εἰ ΒΥΒΟΡΊΪΟΑΙ ρογίγαϊἑατο οἵ ΟἸιτὶϑῦ 8. δχ οὶ υβίνον (86. οογτεοῦ, ἰϑίογιοδὶ 

γἱον (Υ εἶ850). 



8 8. ΤῊΗΒ ΟΟΞΡΕΙ, ΟΕ ΦΟΗ͂Ν, 175 ΟΠΔΕΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ΜΡΟΗΤ. 28 

ἘγθῈ 1π {86 τοϊαίΐου Ὀοίνγοθῃ {86 ἔουτ ἢ ΟΟΒΡΟΪ δηᾶ ἐΐα βϑινηορ ϊϑίβ 85 ἕο βίδίοιηθηΐβ οὐ ἴδοί; 
ΒΟΙηΘ δᾶ δηδθβδυοσεα ἴο πα δυο αἰ ΓΟΠΟΘΒ 848 ἴ0 τρακο [818 σοϊδίΐοῃ δὴ Δρυταθηῦ ΠΟῪ 
δρδϊημδὺ [86 οχϑδοῖ σϑὶ ΟΣ} οὗὨ [86 αΟΒρ6ὶ βἰαίθιηθηΐϑ, ὩΟῪ δραΐϊμδί {86 σϑαυϊηθηᾳ688 οὗἁ [860 
[οὐχί αοβρεὶ]. Υο σϑοὺγ ἰο [8 'π Οὐ αἰβουββίοη οὗἩἨ (86 ροηυϊη 6 Π 688, 

Ἡδζγο 10 πιῦδὲ ΟὨΪΥῪ Ὀ6 Τοιηδικοᾶ, (παῖ, ΠΟ 411 116 οἱ ουδίϊοῃ οὐὁἩ 18 υἱϑτγ οὗἩ ΟἸτϑὺ δῃὰ ΗΪ9 
ὍΤΕ, (818 Θοθρεὶ ἄοεβ ποῖ ἐγσγδηβοθηἃ 86 ἔῆγοα οἴ μ ῚΒ ἴῃ ἐμοῖσ δϑεϊῃλαῖθ οὗ [π6 Ὀϊγίμα οματδο- 
ἴον οἵ Ογίβιί, ΠῸΓ Ῥχοβοηΐ δηοῦδβοῦ, ἃ ΙΏΟΓΘ ΒΡῚΣΙ Δ], ΟΥ 8 1688 ἰδίου δ] ΟἸγῖθὺύ. ΤΏΘ ἔουχία 
ΟΟΒρ6 18 ροτίγαϊξ οὗ Ομ τὶϑῦ, 88 848 ῬΘΘῚ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΘἸΒΟΎ ΘΙ ΤΟΙΔΙΚΟα, 18 8.1}} 8 Φο ΔΉ ΘΔ 
Οσίβί, ποὺ ἃ Ογιβιίίδῃ Φόομη, μ0 ρῥίοίυσα οὗ Φ0 8} 8 ἔϑποῦυ ἱπ ΟἸἾ ΓΙ ΒΕ ΚΟ ΟΟΙΟΙΒ (866 Ζοδεπ οόϑιι, 
ἐν ν. 177); ἴοσ Φομη 889 [δίκαι 18 ταρτγοβϑη αι οη ποῖ ἔγοτῃ 18 οσσῃ 116, υυυΣῦ ἔγουλχ π6 ἄθρῦμδ 
οὗ 16 116 οὗ ΟἸτβέ, ἱΒουρἢ ἴπ σοποστῖ 1 18 οὐ ἀδοΡ σοῃίοτηρ]αίγο δπὰ 164] τυΓγα 
οὗ χηϊηα, ἴῃ Ἰηἷ8 ἀγατγίηρ, ΠΟ ταδβίοσι πρὶ Β ] οῖγα οοπηοδρίζοη στἱθβ ΟΥ̓ {μ6 οὐ]θοῖϊνο Μαβ- 

ΟΣ, 88, ἰῃ {Π6 οἴβεσ Ευδῃρο 188, πὸ βυ Ρ᾽θοἰγο πο ρϑοὶ ἐγ [8118 βῃοσὺ οὗὨ σοργοβϑοιίδηρ [Π6 ΟὈ766- 
ἔνε Μαβίογ. 

ΤὨο ὑγ ἢ 15, ΟἸσβὺ τῦὰϑ δηα δρρθδζοὰ 80 θοῦ] βϑῖν στὶς, (880 ἔουγ βρϑοϊβολ}γ αἰ βοτοηξ 
οτ σἴηᾺ] ταϊπ 8 τ αἰ δατομξ σοοορ λυ εἶθ8 ὑσοτα πθοᾶβα ἴο βρὲ Τοσίῃ ἐμ [Ὁ]Π688 οὗἨ ΗΐΒ Τϑυ6]ι- 
οη ἴῃ δαἀοαυδίο Ἰοδάϊηρ [ΌΤΠΒ, ΘΔ 0 οὗ ὙΙΟ 18 ΔΙοῦθ ἧπ 1.8 Κἰπᾶ, Απᾶ δὺ8 {86 ἔουτίἢ 
ΘΟΒρο6] οου]ᾶ ποῦ ῬΓΟΡΕΙ͂Υ σοιηρθηβαίθ οἰ ἢ 6Γ οὗὨἨ [6 οἴ )6Υ ΤΏΓΘο 1 8, ἘΠΟΌΘὮ, 88 ἐμ6 αΟ8Ρ6] 
οὗ ἰλς [11 1Δ64]1Ζαϊΐοι οὗ 1116 χϑὰὶ 118 οὗ Φεϑὰ8 π (Ὧ6 Ρογίδος Ῥϑγβοηδὶ 116 οὗὨ Ἰονο, ἰζ τυ 

ΕΥὙἹ θη ΠΥ δἰλπα 88 (86 οομοϊ αϑίοση, [Π6 σοΙ ]Θομ, δα (86 οσόνχη οὗ (μ6 ΘΟ5Ρ61 ῬοΟΚ8. 

ϑ. ΤῊΞΪ ΟΟἙΡΕΙ͂, ΙΝ ΤῸ ΑΝΤΑΘΟΝΊΒΜ ΤῸ ΟΝΟΒΤΙΟΙΒΜ ΑΝῸ ἘΒΙΟΧΙΒΆΙ, 

ΤῊ 8 προτὶ οὗ [86 αοΒρ6] οὗ Φομῃ Ὑὶδ ταίργοηοα ἰο ἰδ 6 ΟἸἾὮΘΓ ΦὮΓΘΘ, ΟΧΡΓΟΙ͂ΒΟΒ 4180 108 
Ῥειτηδηθηΐ Γοϊδίΐοη ἴο αποβίλοϊβηρ οἡ ἐῃ6 οὔθ μδπᾶ, δηᾶ ἴο ΕἸ οηΐβαλ οἢ ἐδ ΟἴΒοσ, ΙΓ 
Βυαρροβοᾶ (40. Πα. 111. 11. 1) [μαῦ ΦοΒῃ σοταροβϑᾶ ΗΪ8 ΟὍΕΒΡ6] ἀραϊηδῦ [116 τα ϑο οὗ οὗὁἨ ἀποβίϊ- 
οἶδ), ῬΑΓΡΙΟΌΪΑΥΙΥ ἀραϊπϑὺ Οουϊλυ8 δηα {80 ΝΊΠΟ] ΑΙ ἴδη8, ἘΡΙ Ρ μδηΐὰβ (ον. Ἰν111. 12. Ἰχῖχ, 
238) δπὰ δογοιμρο (226 οἱγὲδ ἐϊϊωϑέ. ας. 90) Δα ἀοα 186 ΕΠ ολοπΣῖο8. Ὑπὸ ΠΥροίμοβὶβ οὐ δὴ δηϊὶρηοβίὶο 
δἰ 18 γουϊνϑα ΌΥ τηοᾶάθγῃ βοῃοΐασ (τοί, ΜΠΟΒ86118, πα οἴμοι [Ηπ|ρ, ἘΡταγᾶ, ΑἸϊογᾶ, 
Ἠδαχβίοηροτρ, Υ βίου δηᾶ ὙΠΚίηβοι, Ὁ ογάβυοσί!]. ΜΈΥΟΓ [Ὁ. 48, δι} 68.], ὁπ ἔμ σΟΠΈΤΆΓΥ, 
Οὔβοσυοθβ, ὑμαὺ [6 Ενδηρο] 1988 ΠΟ ΒΘΓΘ ὈΘΙΓΑΥΒ ἃ ΡΟ]οΏϊο δἷτα ααϊηβὲ [86 ΟΡ᾿ πῖοπΒ οὗ ἴΠ6 ΕΠη6. 

1 15, ΒουσαΎ ον, 18 [}18 ἐπέγίπϑὶο ῬΟΊ]ογαΐο Ομαγδοίοῦ 858 ΤΠ [6 ἀὐέγ ϑὲο ΒΡ] μοπ 8] οὔοο 
οὗ [6 αοδροὶ. ΤΒουρῆ ἰΐ γγα8 ποῦ Ῥγοροῦϊγ (86 τηδίη ομ͵δοξϊ οὗ {86 Εγδηρο] 180, γαῖ, ἴῃ 8 {16 
Ὑοη [86 σοττὰβ οὗ αποϑίϊοἶβιῃ δηα ΕΣ ΙΟμΐβτα 80 ὈΪΔΣΉΪΥ Δρροδγοὰ (866 {116 Ἰαῖοσ ἘΡ 18.168 οἵ 
Ῥϑυ], {1:6 βεοοῃᾶ Ἐ 8116 οὗἩ Ῥείογ, δια ἔπ Ἐρ βί]6 οὗ Φυ), Βα οου]ᾷ ποῖ Ὀυΐ 66] Ὠ8 αΟΒΡ6] 
ἴο Ὀ6 8ῃ δοΐῖμπαὶ δρυθηΐ αϑαϊηϑὲ οί ἢ 686 ΘΧίσοΊ68: 8πᾶ 8 ὑτγοίο ἃ βεγίθβ οὗ βίγζοῃς 88861- 
ὥομβ ὉΠΏΙΒΕΔΙΚΔΌΙΥ σου 8 18, Οἢ ὅ6 οη6 Βαπᾶ, οὗἨἩ ἐπδῦ Δ]1Θσοτσίοδ), ἔδη αβίλο 116 8118πλ ΒΟ ἢ 
οου]Ἱὰ ποῖ 8]1ὃτν 86 ογα, οὐ [86 1468-11{6, ἴο Ὀοοοιηθ 68}, Ὀδοϑαβο ἐδ Δβϑβαμῃθα 8} ΘββϑῃἝαὶ 

δηϊδροπίβηῃ Ὀοΐνθοι τηδίίοσ δηα βρὶγὶῦ (ΟἾΔΡ. 1. 8, 14; Υἱ. δ4, ὅδ ; χῖχ, 84: χχ. 20, 27); δηά, 
οἢ ἐδα οἴμογ Βδηᾶ, οὗ ἐμαὺ Γοδ] βίλο βρὶ γι οὐἨ “186 ὅονν8," ὙΠΟ. δοκηομοαροα πὸ [11] γαγοὶδ- 
τίοπ οὗ [16 εοἴεσμδὶ ἰρὰξ οὗ {10 αοἀμοδα ἴῃ [818 στοῦ] (οΒᾶρ. 1. 11, 14; ν. 18. νἱ. 62, 68... 
Σ. 806: δηᾶ »αδδὶπηι). 

ἈΑπμπὰ Ἧὸὁ8 ΤΩΔΥ ὙὍ6]11] ΒΌΡΡΟΒΟ ἐμαῇ ἔπ6 ὑγορ ιοίΐο βρι τι οὗ [πη6 Ενδηρ δῦ τγαβ ΓὉ}1} ἀσσασο [δὲ 
119 Θοβροὶ του] δοΐθδ!ν ἐχοσὶ ὑπΐ8 ἐπο-οαρσοᾶ ῬΟΎΤΟΣ δρδϊηβῦ 411 απορίϊς 1616 8118: δηᾷ 811 
Ἑπϊ]οπίβεϊς ΤΘΔ]18πὶ 1η 411 {ἰπ|68. ΕῸΓ {18 15 18 οἴεσί, ΘΟὨΒίΔΕΥ ὈΟΙΣΏρ᾽ ΒΗΘΎ,, δηἃ ΟΥΟΡ 
ΤΏΟΤΟ ΡΟΎΟΣΙᾺΙ {116 τόσο [86 ΘΌΒΡ6Ὶ ἀἰβοίοβθθ 186] ; ἐβουρὰ {816 Θομβοϊοῦβηθβ8 οὗ (6 Ἐγδη- 
πε ϊϊδι, τοροβίηρ ἴῃ [86 ῬΟΙΒΟΙΔΙ Ῥ6 ον ΐηρ ΘΟη οι] ΐοι οὗ (86 Ῥόσβοῦ οὗ ΟἈτὶβί πῃ [Ὁ] αϊηρ 118. 
1116 ἔον {86 σχοἀοιηρίζοῃ δηα ρ]ουϊ βοδίϊοη οὗἨ {6 του], βοδγοα 68616-}1κὸ ἀρονο 180 ποϑᾶ οὗ δῃ 
δηχίουβ διἐίθηΐίου ἰο δχίγθημθ υἱθγθ Ὑ]110} μδα ῬδΘῃ ΔΙΓΟΔΑ͂Υ ἴῃ ΡὈΥΪΠΟΣΡ]6 αὐδοσ] ὑσγαπβοθηοᾷ. 
δια Ἰοΐ θοΒιηᾷ ΌΥ̓͂ {π6 Ὀἰϊσί οὗἨ ΟἸὨγβί. 

ΤΉΘ ΟἸτἰβδῃ ἀοοίγπο οὗὨ Ῥϑυβοῃδ εν 88 ἴπ ΟἿ ΔΎ, ἴοΣ (86 Ετβὶ {ἰπιθ, οοῖηθ [οστγαγὰ ἴῃ, 
{ΠΘΟΙΟΡῪ ὑεῖ ἐπᾶορθηᾶδηΐ ἀἰβιϊποίμοθθ. Ιῃ {86 ταὶ υπίο]ϊηρ οὗἁ δ, ο ΠΟΙᾺ {116 Ρδ81- 

ἐβοίϊδβιὶο 1 ρα] στη δέου ᾿τ ρ6 116 [16 Ὁ ΘΟ]οσἶο8] τϊηᾶ, δηα ἃ τρδίοσ 8} 1516 ΤΘΆ] 51) ΠΟῪ ἐπ 68. 



94 ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΠΌΙΝΟ ΤῸ ΖΟΗΝΧΝ. 

ἵ{, ἴῃς ᾿πιρογίδηοσε οὗ {818 σοΒρ6} 6180 τηῦϑί σῖβο, 88 {1:6 σοῃϑυτητηδίϊοῃ οὗ [μ6 ουδΏρο!ο δίοσυ 
ἦπ {Ππ6 οοπίοτηρ[δίζοη οὗ {μ6 ρμεσίθοξ, υγουὶ ἀ- γβ μβίοστηϊηρ, Ρογβοηδὶ 116. Απᾶ Ὑ1} (818 Ὑ1]] 41} 
δὲ οἸεπιεπίθ οὗὨ ἴΠ6 1408] ἴπ {86 ποιὰ δηᾶ ἴπ [86 Ομυσοῖ, ἱπ βοΐθηοο, δγί, δηᾶ (βϑοϊοσυ, Ὀ6 
Ῥχουρὶ ΤΊΟΓΘ δηα τοσα ἰηΐο {86 ἔτπο ᾿ἸρΉΐ, δηἃ ἱπβίδίοιὶ ἴῃ {Ποὶγ Χ68] σὶρ δ; 88, ου ἴ.:6 οἵδ ῦ 
μαηα, πον ἔ6 Ὀ]οβοῖηρ οὗὁἨ (15 τουοϊδιίίοη οὗὨἨ ρογσβοπδ τ, {π6 ΤΟΔ] 4180, {6 στεδλί ἔδοὶ δῃὰ {1:6 

ἸΠ|Ὶ16 ἱποϊἀοηΐξ, [Π6 οσγοδίαγο, ὅπ ουοη τηδίίοσ, ταῦ τηδϊηἰδίη {16 1468] Σ]ΟῪ οὗἁ εἰσηῖβοδποο. 
Ιη {818 γον (86 ἰουσἢ} ΟΒρ6] Ὑ{11 ὑτοόυθ 186] (16 ΟΟ5Ρ6] [οΥ 8}} (86 1ά68] [δὲ 18 τηϊβίυ δα 
ἴη Ἰονὸ Ὑ1{}} 1[6617 δη ἃ ἴογ 41} (116 ΓΔ] (Ππδὲ 18 ἀκ δηᾶ ᾿πιργίϑοποα πΣιϊη ἐ86 1 Ἐ Ἰῃ ὁ ποσά, 
ἴ8ο (ο5Ρ6] οὗ ῬοΟΓΞΟΩΆΪΙΥ οΔ]]οα ἴο ἔγοοάοιῃ πη [86 ῬΕΓΒΟΣ ΔΙ Υ οὗἨ Ολγίδέ δια 108 Ῥοσβοιδὶ υγοσὶς 

οὗ Ἰογθ, 

4, ὙΠῈ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΒ ἘΠΕ ΟΟΝΒΌΜΜΑΤΙΟΧ ΟΕ ΤΠῈ ἘΥΑΧΟΘΕΙΙ͂Ο ΠΙΒΤΟΒΕΥῪ ΑΝῸ ὈΟΟΤΈΙΚΕ. 

Ἀεοογάϊηρν, [86 ἰουτί αοβρεϊ, ἴῃ 18 ᾿πηροτί τυῖθ Τοίδγοηοο 9. {86 σομβυτησηδοη οὗἁὨ [6 
ζοΒΡ6] ἱβίοσυ δηᾶ ἀοοίσίῃθ, ΔρΡ ῬΟδΓΒ ἴο ὑ8 (1.) 88 [86 βροεῖϊδο ΟἸ γἰβέϊδι υἱεν οὗ Φομη, (Π6 ῬΌΓΘ 
τοδοοϊοη οὗὨ (6 ΟΠδγαςίοσ οὗὨ Φομη; (2.) 85 186 ἢσβί ᾿τυγιἰἱηρ οὗ Φομη, τ Ἐ]ΘὮ, ἴῃ 118 Βρ᾽ τι (υ8] 
Οχργοβϑίοῃ, 18 ρογ ΟΕ Ποιηοροπθοῦβ 18 [86 τοβὲ , (8,) 88 {6 ἔουπαεϊίοη οὗὁὨ {86 ΦοβδΏποβη 
ἰγρο οἵ ἀοοίγίπα ; (4.) 88 {πΠ6ὸ Βἱρμοβὲ γονοϊδίϊοπ οὗἩ [86 116 οὗ ΟΠ γῖϑὲ ἴῃ [}}6 ΤΗΪΤΤΟΣ οὗὨ ΦΟΒΠΒ 
σοηξοπ]δίΐου ; (ὅ.) 88 {16 γβέ πιθοῦ οὐὗἨὨ {6 Τοοτηρ]οίοα δροβίοὶς ἔοιτη οὗἩἨ ἀοοσίγϊ πο ἴῃ 
Πδπογαὶ ; (6.) 88 ἴπ6 {ΥὦΡ6 οὗ (86 ζυΐυγα οοτιρ]οῦζοῃ οὗ [86 ΟἸ γβιίδη ἀοοίτγηθ, (ὰ6 ΟὨ ΓΙ βεδα 
Υἱοῦ οὗἉ {86 το] δηᾶ οὗ 118. 

Οκἱ {16 ᾿πηροτί οὗἉ {πὸῸ ἐου γί αοΒρεϊ, 866 Τ,ὕοϊο, ᾿ἑηϊεϊέωεπρ, Ρ. 1568 ; (86 οἰξαξίομβ ἴῃ ΜΘΥΟΤ, 
Ῥ. 4“; ΤΠοΙυοΚ, Εἰπείξιπρ, Ῥ. θ [Επρ΄. οα., ὈΥ Κταυΐῃ, ὑ. 11 βαα.]; Ζοδσπ σέϑι, Ἰ., Ῥ. 361 βαᾳ. 

ΤΒο αοερεὶ οὗἨ Φοβηῃ 18 τηῦολ οχίο]]θᾶ δηα τηυοὶ Αρυβαᾶ, 88 {86 ξΌΒΡΕ] οἵ 9 1ωοτὰ Πΐπι- 

βοῖ ΤΊΘ βρ᾽γιῖ81 ΟοΒροϊ, βα14 ΟἸομοηΐ οὗ ΑἸοσαηαγία ; ἃ τηϊχίθτο οὐἁ μοδι μϑηΐθπι, Φυ δΐἴβσυ, 
Δηα ΟἿ Γβ δηΣγ, βαϊ ἃ Εὐγδηβοη 6 ὁπ6 ἔσια, ἐϑηᾶοσ, ταδὶ αοβρεὶ, βαϊᾷ Τα μοΓ ; ὁ ὑγοἀποξίοι 
σὰ Ποὰΐ σα 6 ΟΥ̓ 1868 ῸΓ ΟἿΓ {1π|60, Βα α {16 αἰ Ποσαη Βυροτγιπἰοπεηῦ Ὑοροὶ ἴῃ Ὑ͵απαὶθα οὶ 
(οκο, Ρ. 98) ; [86 Βοατί οὗ ΟὨγῖβε (ρεοσίως Οὐγίδίὗ), βαϊᾶ Ἐτσηοβί ; τηγβίο, οσοπξυβοα, ἰδαϊοῦβ, 

ἃ αἰββοϊ υἱης Υἱοῖν, βαλα ΟΥΠΟΙΒ ; Ἰδαϑύ δας ῃηθηςςαἰοα, ἀοοϊοα]γ βρυτίουβ, τηχοα 1 αποβί- 
οἶβηι, βΒ8]1Ω1 (η6 Ἰαΐθϑί ΟΡροπϑῃίβ. Ὑ116, βίποθ Ἰγομεθυβ, 16 ὯΔ8 ΤΟΙΔΔΙΠΘΩ͂, [ῸΓ {16 ΒΟη8 οὗὨ {16 

δροβίο]ο βρίγίί, {86 Ἴσοῦσα οὗὨ (86 ἀροβίο]ο ΘΌἘρ618. 

ᾷ ὁ. ΤΙΒΞ ΟΕΝΌΙΝΈΝΕΞΒ ΟΕ ΤΠῈ ἙΟΌΒΤΗ ΘΟΒΡΕΙ, 

[Τὸ οβροὶ οὗ Φόμη 88 ὩΘΥ͂ΘΓ ῬΘΘΠ ΒΟΣΪΟΌΒΙΥ 88841]6α ἴῃ {16 ΟἹ τ βεῖδη ΟΒυτοῖ {111 0 
πἰποίθοη ἢ οοηΐτγ, ΤΏ τοὐθοίίοι ΕΥ̓͂ [86 ΑἸοσί, οὗὨἨ [6 βοοοῃᾷ οαπξαΓΥ, ὙγὙὰ8 8 ΘΟΏΒΟΑΌΘΠΟΘ οὗ 
ἐποῖν ἀρηΐ] οὗ (16 ἀοοίτγϊηθ οὗ {π6 Ὀΐγίμο Τοροβ, δηα ἀπμδυρροτγίοα ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ἀριμθηί. ΤΏ 
ἀοιθὲθ οὔ Ἐγαμβοη, 1792, Ἐσκοστήδηη, 1706, ΒΑ]]οηβίδας, 1812, δηα ΟὐΒΘΙΒ, ΤΟΓΘ ΒυροΥἤοῖαὶ, 
δΠἃ τ 866 Π0 ἐϊπηργοβδίοη, Βαϊ ΠΊΟΤΟ ΤΟΟΘΉΓΥ ἀξ 88 Ῥδοομιθ πὸ οἸλο Ὀας]Θ-ροτουπα Ὀεΐνγροη 
{π6 οἱὰ ἴἈΣ δηα τηοάθγηῃ οὐ [ἰοἶβπὶ 88 ΔΡΡ] 16 ἰο ἐ6 ἀοουχμμοπίβ οὗὨ ὑγϊπηϊῦνο ΟΕ ΒΕ Δ (Υ. 
ΤΊ τὺ στοβροοία Ὁ]6 οὐ (ἰο8] αἰϊοιιρὺ ἴο ἀϊδραΐο [860 Φομδηπθδη δα ΒοΥΒἢἷΡ, 1848 τηδᾶθ ὈΥ Βγοῖ- 
“βοΠιηοίἄον, ἴη ἷ9 Ογείδιϊία ἀ6 ἐυαηφ. εἰ ερίδϑίοϊαγιπι Φολαππῖβ αροϑίοἱὲ ἑπάοῖα εἰ ογἱρίπο, 1820. 
Βίηοθ ἔθη, 118 Δροβίο!ἱο οὐἱρίῃ 188 ροβὶ ἰνοῖν ἀοηϊοα ὙΠ ΤΏΟΓΘ ΟΥ 1688 ΒΏΟῪ οὗὅὨ διραχμηοηΐ ὈΥ͂ 
βιίγθιβθ, 1835, Βτιθο Βϑθοσ, 1840, 1, ΔἰΖοὶ θογροσ, 1840, Ἐ', Ο. Βδὰν ({16 80] οεῦ δηᾶ πχοϑὺ ογιῖ- 
4016 ορροπϑῃΐ οὔ ἔπ 605Ρ6]), 1844, 1847, 1858, ἄς., δηα 15 [0] οντοτβ οὗ {μ6 ΤΡ σοι ΒΟΒο0] 
(ϑυιοῖι 88 ΖΕΙ]ον, βομτγοσίογ, ΗΣ Χο], ὙΟΙΚσηδΥ, 1,δηρὴ, 6180 ὈΥ βοβθηκοῖ, 1864, βομο]ύθῃ, 
186, δπα Κοΐπ, 1867, ΤΠ6 σοτιροβιἤοη τῦβ δβοϊγιθα ὈΥ {686 ΓΙ ΓΟΥΒ [0 ΒΟΙΏΘ ΒΠΟΥΤΔΟῦΒ 
ΔαΐΠ ΟΣ οὗὨ (Π6 βοοοπᾶ οοϑηΐασΥ, ἐπουρὰ τἱϊπουΐξ ΔΩΥ͂ δρτοοιηθιῦ 88 (0 {16 Ἵχδοῖ (6. ΤῈῺΘ 
ΘΟ ΒΟΥ δϑϑαπιϑᾶ (16 πδηι6 οὗὨ Φοη ἴο ρὶνθ δροβίο!ἶο βαῃοίΐοῃ ἴο ἢ18 {μ ΘΟ ]ορ 64] βυβίθιι, ΕΟ, 
δοοογάληρ ἴο Βδυγ, 18 [η6 ΙΔβὺ δηα τηοβί ἱηρσοπίουβ δἰίοσαρὲ ἰο ΓΘΟΟΠΟ1]6 ἔπ 6 Βαρροβοᾶ δπίβρο- 
εἶδηι οὗ [16 76 »ν18}}- ΟΠ τ βίΐδη ΟΣ Ῥοίσιπο, δπᾶ {86 α6}116- ΟἸ τ  βίλδῃ οὐ Ῥϑδυῖηθ ἴγρεδ οὗ ΟἸ γσίβ8- 

ΦΊΔΗκΚο: ὧαε Ἐναηρσείμπι ΤΩΡ αἷϊες ροίτδίο, ἐπ εἰς δεϊδεί νεγίἰοδίε 7ἀεαδε, τσῖε ΤΣ αἷἴϊεε πίετε, ἐπ εἰοΐ εεἶδεί ϑεν7απα 

ρει: 4 Πεαἰε») 



8 4. ΤῊΞ ΟΕΝΟΌΙΝΕΝΕΣΞΚ ΟΕ ΤῊΕΞ ἘΟΓΕΤῚ ΘΟΕΡΕΙ. ; ἡ} Ὸ} 

ἀλαϊΐγ, ἀρὰ Ῥγοβοηΐβ 8π ασὺϊῆοῖα] ὨΪΒΙΟΣΥ ἃ8 (06 βυτο] 104] γοβίπιοηῦ οὗ 1648. Ἐθηδῃ, ᾿ἐκθ 
ὙΥεἰΖβάσκος (1864), ἀΘηΐθ8. ΟὨΥ Π6 ρομαϊηθηθ88 οὗ ἴΠ0 αἰβοοῦγθοβ οὗ 6508, δη4 δάτηλί8 ἐΠ6 
Φοβδηποδῃ οοιηροβί(ϊοι οὗὨ 186 ἰβίοσιοα] Ῥογίίοηβ. Ηθ ἀοίοπαβ {18 ροβίζἰοπ ἰπ ἃ σομοϊαὰ- 
ἱῃρ᾽ ΟΒΒΆΥ ἴο [86 ἰἸυὐγίοοηί οαϊζίοι οὗἁὨ 8 Ἐ6 46 ὕέδιιδ, 1867. δα Ἰοϊονγ, Ὁ. 81. βοβεηκοὶ 
δἷρο, ἴῃ ἷβ Ολαγαζίεγδι σέδιι (1864, Ῥ. 82), δατμϊ8 ἃ Ὀδβ8 οὔἩ Φομιδηπθδη ἰσϑδαϊ ο}Β ΖῸΓ [6 
Ῥοβί-δροβίο]ὶς βρϑοῦϊα 088 οἵ ἰμ6 ἔουγί! αο8ρΡ61. Βαΐξ {8686 ἱποοῃβιβέθῃο 8 ἈσΘ ἀπίθηλ Ὁ ]6, αηὰ 
ταυϑὶ σῖγα ὙΔΥ ἴο [86 αἰἐογηδίΐνα οὗ ἃ 016 συ ἢ ΟΥ ἃ Ὑ0]6 [Δ Ὀγϊοαίΐου, ΚΒ σαῦ89, 1η ἢΪ8 ΠΟῪ 
76 φῇ σεδιδ, 1864, Θχομδηρ68 Ὠἷ8 ΓΟΤΊΠΟΙ τυ 1041 ὨΥΡΟΙ 6818 οὗ ὑποοηβοΐουβ ροσίξο οοτωροβί- 

Ὅρη ἔοσ ΒδυγΒ Πγροί μι οβ18 οὗἨ σοῃ βου Β ἱπυθπίοη, 88 [6 οἷν ΟΠ δ᾽ ἑογηδίγο ἴο 86 οτ]οᾶοχ 
υἱοῦ, δη {ΠΟΤΘΌΥ 6 ΒΒΟΥΒ 1118 Βου πα Δηα ΟΙΘΔΓ Βθη86. Κοΐπ), 'ῃ Ὠἷ8 Οἰόδολίολίθ ὕόδι, τοη, Ναξατα 
(Ζυτίοἢ, τοὶ. 1., 1867, Ρρ. 146 ἢ, 107 8), τ 411 μὲβ δἰζοιηρίβ ἴο τηϑαϊαίθ θείσθοη [Π6 ἰγαὰϊ- 
ἘΠ] νἱοῖν δηὰ {1.6 ΤΟΙ ρ΄. Π ΒΟΒΟΟΪ, ΑΥΤΙγ 68 αὖ [06 Β8π|6 ΣΤ β}]{, θαΐ (Γαοο8 {π6 οοτηροκί τίου οὗ 
Φοδη δρουΐ ΗΕ γοΔΓΒ ἰσῆθοῦ (Δ ΒαῦΣ. Ηθ ΤΟΡΓοβθηίβ 1 88 ἴΠ 6 Ῥχγοάἀυοίίοη οὗ δὴ Δ ΟΠΥτηουΒ 
θη, ἃ ΠῚ θΟΓΑ] Δεν 1588 ΟἸ γιϑδη οἵ Αβὶδ ΜΊΠΟΣ ἴῃ {π6 ρὲ οὗ Ἰτδἦαι (100-117), ὁ, 6.) ΔΙτηοβὲ 
σι ὲη (πὸ ἸεὔπΘ οὗ Φοη. Το 68}1 βΒοἢ ἃ ρβϑιι ο- “δ οδῃ ΤΟΥ ὉΥ 18 τρῦ πδηη6-- ἃ 
ἸΠΈΟΓΔΓΥ ΓΟΓΩΟΓΥ ---ἶϑ, δοοοσγάϊηρ ἰο Ῥτγοῖ, Κοὶμὰ (Ρ. 170), ἃ βῖρῃ οὗ ᾿ρῃογβηοθ, ΟΣ ΣΟΒῸ} 8 ΠΓῸΠπὶ ἃ 
ΤΟΌΡ Ὦ ΠΟΓΤΟῦΒ οοπδιϊζαϊοα ἢ ΗῸ οὐθη ἀουδίβ ἰμαὺ ΦΟ0ΠῈ ΟΥ̓ΟΣ Ὑ7Ὑ88 ἱπ ἘΡὨ 6808.--- ΕἸ ρ 15} πα 
ΑἸΔΟΣΊΟΔΠ αἰν] 68 80 ΓᾺΓ Π8ΥῪ6 δα ἴοο τ. Π0}} ΓΕΥΘΙΌΠΟΘ 8 ΘΟΙΏΤΊΟΙ 56Ώ80, ΟΥ̓́ΪΟΟ 11{{16 ἰῃίογοθῦ 
ἦπ ΒΌ0 ἢ ῬΓΟΌΙΘΠ8, ἰο Ὀ6 αϑθοοίβα ὕο ΔΗΥ͂ ΘΟὈΒΙ ἀοΥΔ Ὁ]6 ἄορστοο ὈΥ {ῃ6 ῬοϊΪὰ ΒΥΡογου Ἰοἴϑηχ οὗὁἨ {86 
Οοπίΐποπς, Βυΐ αὐυἱίο ΤΘΟΟΘΒΙΥ, ἰδ Ὧ88 Ὀδοῃ τοῦδο]οθὰ ὈΥ͂ ΒΟΙΔΘ ὙΓΙΟΙΒ ἴῃ [16 Ἠγεδίπιϊη 8:67 
Ἰβευΐδιρ, τοτο ΟἸΔΟΓΔίΟΙΥ ὈΥ̓͂ δ. 7. ΤΆΤ]ΟΥ, Αἰ θηιρέ ἰο «Αδοογίαΐῃ, ἰδ6 Ολαγαοίεν 97 ἐλ6 Ἐοιγὶλ 
Οοερεῖ, Τιουἄοῃ, 1867, ἀπ ὈΥ τ. βαυυθοὶ αν άβου, ἰῃ {Π6 ΠΟῪ οαϊάοη οὗὨ Ὠ18 Ζηίγοἀμοίέοπ ἴο 
ἐλ Βέμαᾶν 9 ὁ6 Νειο Τοδίαπιεηΐ, Ογιξσαϊ, ἰχεσείίοαῖ, απὰ Τλεοϊορίοαϊ, Ἰιοπᾶοῃ, 1868, 2. γο]8., 
τοί. ᾿ξ, ὈΡ. 828 Ε΄ ἀπὰ 8567 ξἐ ὌὯγ. αν  ἄβϑοῃ, ἃ τηδη οὗ Ἰδαγυΐηρσ, Ὀαΐ 1116 ῥα ρηηοηῦ, 80, ἴῃ 
.ἷβ ἔτϑυ οἀϊΐοι (1848, γο]. ἱ, ρ. 2344 8), μδὰ νυἱπαϊοαίοα [86 Φοβιδθμοδῃ δας οσβ ὲρ οὗ [86 
Γουσί ἢ αοδροὶ δραϊηπὺ (86 ογυἂθ γᾶρατῖθβ οὗ 1,26] ΠΟΤΩ͂Ι, ΠΟῪ ΟΡΟΏΪΥ δαγοοδΐθβ (6 βυὲ]9 
ΕΡΘΟΌΪ δέϊουϑ οὗ 6 ΤΌ ρθη βοῇ ο)], Δ ἃ δββϑῖστιβ [Π 6 οοτῃηροβίζἷοη οὗ Φοθῃ ἰο Δ ΒΠΟΒΥΤΙΩΟῚΒ 
ψτϊΐοσ δρουΐ Α, Ρν. 1606. ““ΤῊΪθ. ρτοδῦ ὉΠΠΟΥΤῃ ᾽" (85 Π6 68118 [0.6 Δα ΠΟΥ, Ὁ. 449), “ἴῃ ἀρρατί- 
ἵησ᾽ ἔγοτῃ δροβίο]ϊο ἰγδαϊ(ϊου, ἔθϑοθ8 18 ἕο σἶβθ ἃρουθ 1, Προ Πα8 βεϊΖεᾶ {1186 βρὶνϊ οὐὗὁἩ ΟἸγδῦ 
Ῥοιίοῦ 1Π8ῃ ΔΩΥ͂ δΔροβίϊα : δηὰ 1ἢ, 1 Ὠΐπι, γγο δβοθηα [πτουρῖ {μον τηδίοτἑ8] βαίςπρ ἰο ἰάοθ88 
18αῖ Ὀτίηρ υ8 ἱπίο οἷοβο οορίδοὶ 1} 16 Ὀϊνίπα 1464] οὗ ΡΟ Υ ἴο τπδηκἰηα, τπ1ὸ Β}8}1 μᾶγθ 8 
(ΑἸῸῚ ΒΠΡΟΤΙΟΣ ἐο ἐπαὺ ΒΊΟΝ 1ῖγοβ ἴῃ [ἢ6 γ᾽β1 016 δηαᾶ ταϊγαοῦ]οιβ.) ΤὨ18 18 811 1416 1]]υβίοῃ. 
ΑἹ ΔΠΟΠΥΤΗΟΙΒ ἱγαοί, οη 164, “’ ῬγωΔ Θέ. Φοΐη ἰδλ6 Ατίλον Ὁ (λ6 Τοιγ δ, Οοδροῖ ἢ." ὉΥ ἃ Τιαγτηϑῃ, 
ΓΟΥΤΩΟΙ͂Υ ἘΘΙ]ΟΝ οὗἨ ΤΥ ΟΟἸοσο, Οαμ τ ἄσο, Τοημᾶοιῃ (ΠΟ ζτηδη8, ασθοη ἃ Οο.), 1868, 
Δ ΚΟ8 8 Β᾽ΚΏΪΑΓ υἱοῦ, δηᾷ, ΔῸΣ ἃ βυρογῆοὶαὶ αἰβουβϑίοη οὐἨ [86 8]]ερεᾶ αἰβοσοραμηοΐθθ Ὀούμτθθη 
[πὸ ϑιυπορϊβίβ δηᾶ 86 Τουσί α08Ρ6], ΑΥγῖνοβ δὲ [Π6 οοποϊυδίοι ἐπδὲ (1.6 Ἰαἰίοῦ 18 {116 Σπυθη 0 
οὗἩἨ βοσὴϑθ ὉΠΚΠοΥτα δυίΐμοῦ οὗ [Π6 Βεσοῃα οοηξγΥ, τ] [6 ὀχοσρίϊοη οὗἁἨ [Πο86 ῬδΒΒαρῸ8 ἐ]δῦ δ ΓΘ 

ἴο 6 ουμᾷ ᾿ῃ βοὴ ομδ οὔ [86 οἴοσ αοβρ618β. Βαϊ {16 αἰἰβοσορϑηοὶθβ Ὀδένγαοη {86 δηΐδρο- 
τἰδέβ οὐἉὁ ΦοὮσ ΓΟ [ΔΓ ΤΏΟΤΘ ΒΟΙΪΟῸΒ δηᾶ ἴδίδὶ] πη (16 αἰβογορϑηοὶθβ Ὀοΐθθη Φο.η δηᾶ [Π|6 
Ββγπορί βέβ. πῃ ὁμθ ἰπΐηρ ΟὨἿΥ {ΠΟΥ͂ Δρτα6 : ἴῃ χοὐοοίληρ, ἔμ 6 Φομδπηθδῃ οσὶρίῃ οὗἨ [86 Γουσ 

αοερεῖ, 84 δβουϊ ἱηρ [18 ΒΒ ]τλοβὲ οὗἉ 811 ἸΓΟΓΆΓΥ σΟΙΩΡΟΒ [1008 ἴ0 8 ὉΠΙΚΠΟΎΤΩ ἱπροβίου, ἘΠ 6 
8 Κ6 ἰδ [π6 στοδίθϑι τ υβίοσυ ἴῃ ἐδ ὨἰϑίοσΥ ΟΥ̓ Ἰἰογαΐαγο. ΑἹ] [Π686 δέΐβοῖκβ 071} Ῥ888 δὟΔΥ 
πἰτπουὲ Ὀοΐηρ Ἅ016 ἴο “Ρ]υςῖκ ἃ βίῃ ρὶθ ἔδδί μοῦ ἔγομλ {π6 λῖσ Υ πΐηρ οὗὨ {8 ἘΔ ρ]6,") ἡ ΠΟ 8β4118 
ΒΕΣΘΏΘΙΥ δηα πλ4] 6Β 10 8}}Υ ΔΌοΥ (86 οἸοπα8, ἴῃ 101] νἱβίου οὗ [116 Ἰἰσ)ι οὗὨ οἔδσγημδὶ ὑσυΐ}.--ῈἨ ,Β.] 

Οὐ [80 μἰβίογίοδὶ ἰδβεμ ον ἰο ἔπ ζοηυΐποηοθβα οἵ {6 ἰουγί αΟΒΡ6], ΘΟ ΡγΘ ΤΠ ΟἸΚΟ 8 
Οὐπιπιοπίατῳ ; Ἰκιϊῃαταΐξ, 2.8 Ψολαπηο- ταπροϊίμηι, ΤΒΟΙΟΚ 8 Οὐπιπιθπίαγ ὁπ “οῆπ; Ὑ8μὸ- 
Ἰυο κ 8 Οἰαινδιοῶγαϊρζοῖξ (ΟΡ φοαπρεϊδοδοη, Οεδολίολία; Απογίοκο, Ζβασοσὶά, Ρ». 170 [199 ΕἾ 1 {89 
τηἱνὰ οἄ. οΥ̓͂ 1868---, 5.1, ἘΙΤΟΒοΥοσ, Οἰδϑολιολίδ 468 Ἡσιξοείαηιεπἐζελεη, απο ὑϊ8 αι Ἡϊογοην- 
πιῖιδ, Ὁ. 142. [86 {τοδίϊθο οἵ βομποί ον, 12,6 Αεολίλεὶϊξ ἀε8 ἡολαπποίϑολοη, ὐαπροζζιτηϑ παοῦ, ἀδη 
ἄυδλογεη, Ζειισηΐδδεη, Βουϊΐη, 1854 : ἨδΌρηρΓ, Ρ. 319 ; δῃὰ οὐ 18, 

ΤΏ ονἱάθησεβ οὗ [86 δυϊποηςοἱγ οὗἁὨ {{π|8 ΟΟΒΡ6] Ὀορὶπμ ῬΓΟΡΟΓΥ ἱπ 6 ΝΕΟῊῪ Τοβίδιηθηῦ ᾿Ἡ 
861; ἰο π|ῦῖΐ, ἴῃ Φοῇπ χχὶ. 234 (ϑεο. ΤΒοϊυοῖ,, Οἰαεδιοῦγαϊζεῖδ, Ῥ. 3716). ΤᾺΪ8 ὑδβ πο ΩΥ ἐδ, ἷπ- 
ἀεορὰᾷ, πιίμοῦξ βυθδορίϊου, δηἃ 8.88 ὈΘΟΟΙη6 ἃ σομβυϊαοπῦ οὗ (6 ᾿ῃΐηρ ἴο Ὅ6 δἰἰοϑίοᾶ ; Ῥαυὺ ἱξ 

᾿" 



20 ΤἸῈΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝα ΤῸ ΦΟΗΝ, 

Ὧ)48 ἴΌτο0 ἔγοιη {80 ἴδοί ἐμδὺ 1ΐ Ῥαββοᾶ ὑπᾶθσ {Π6 οΥ Ἰοΐβιλ οὗὨ {Π6 ΘΑΙῪ ΟἸΌΓΟΣ, 8ηα 788 80» 
Κηοπ]οαροα ὈΥ ἱΐξ (866 τι ῦ ζεδεη, “έδι, ἱ. Ῥ. 160). Το {μῖ8 δα 186 [0] οτγἑηρ σομβί ἀογβ οι : 
ΤῊ δυίΐδογ οὐ 16 αοΒΡ61] ἀοο8 ποῖ, ᾿Ἰηἀορα, πϑῦλθ Εἰμηβοὶ; ας Ὧ6 Τοροδίβα! Ὁ Βρϑδῖκβ οὗ 186 
αἰβοῖρ]α ο 6808 Ἰονεα, δηᾶ 8 ἀδϑιρηδίθα ὈΥ ἴπ6 ΟΟΒρΡ6ὶ 1186] 88 {818 ἀϊβοῖρ]6, οἴῃ. χχὶ. 
24, ΟΥ̓.18 αἰδοῖ] ἰῦ 18 βαϊα, ἴῃ οὔθ. χἹἱὶ, 25, [πα΄ ἢ) ἸΔΥ̓ οἡ 9680.8᾽ Ὀοβοιῃ ; δῃηᾶ [}6 δῃηοϊοηΐβ 
πδιηθα ΦΟἢη 88 {18 1801} 160 0 ἰᾶν οἡ Δοϑυβ᾽ Ὀοθοιὰ (ΤΟ]ΌΟΚ, Ρ. 6). Αγραΐη, θη ἰ86 
ῬΟΥΤΟΣ ἰο Θϑἰϊπηδία [6 ΔροβύοἹἹο οἰ δγαοίρθυβ 8118}} Ὅθ {γί μον ἀονο]οροᾶ, ἐὺ ̓ π111}} ἀπἀουθίθα]ν 6 
Ῥετοοϊγοα {δῦ 186 αοβρεὶ οὗ Φομη, Π6 Ἐβογοϊδίϊοη, δηᾶ ἴ6 ἘΤ180165 οὗὨἨ ΦοΒη, βἰδῃα ΟἹ [Ἀ]} 
ἰοσοίμογ (ἀπα ἘΠΘΥ Ὑ11]1 δέαπ), 88 116 Ῥγοαποί οη8 οὗ οὔ οἱδθαυν αἰδίληος τη (8606 ΤΥ ῬῈγ- 
“δολία ϑελν δη, γοἹ]. Ἰ1ὶ., Ρ. 178 βαᾳ.: “Οἱ (86 1η 6 19801}}}6 οοηηθοίίΐοη Ὀοίπγθθα (86 πᾶ: γ 1 18]- 
7 οὗ [6 Αροβί!ο Φοῇῃ δηᾶ {86 ἱπᾶϊν δ} ν οὗὨ [Ὧ6 ΑΡΟσΔΙγρθα ᾽). ΤᾺ τοϊδίλοη οὗἉἩ [16 ἔνγγο 
ΟἸοβί! νΟΓΒ08 (0 [Π6 ΘΟΒΡ6] 18 ἕο "ε ἐγοαίοα Ἰιογοαῖζαοτ, ΤῺΘ Ὑγοσβ καὶ οἴδαμεν, ὅτι ἀληϑῇς ἐστιν 
ἡ μαρτυρία αὐτοῦ, ἅτ πηδουίοα!]Υ ἴο θα φοπβι ἀογθα ἱῃ ΔΏΥ οΔ86 δὴ δα  ἶοπ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ 88 ἰπΐοτ- 
Ῥοϊαζου οὗ [6 ἘΡ]ιθβίδηῃ ομυσο,Ἐ 6 σοί ΠΥ οδπηοῦ οβίθοῃιχ ᾿δ ΔΗ͂ ΩἸΟΓΥ ἴο ὑβθοϊορυ, ἴο 

ΑΥ6 ᾿τηϑ4θ 116 ΟΟΒρ6ὶ δᾶ [86 ΑΡροοδίῦρϑο τουΐαδ!ν Ἔχοϊυβῖνο ἴῃ γοργὰ ἴο δυο! ΟΣ ΕΥ̓. 
(ὕοκο : Βεοοδυβο {86 (105ρΡ6] 18 Φοβαηπέβη, [6 ΑΡοολΪγ ρθθ οαπηοῦ Ὀ6; Βδυγ, [86 ΤΟΥΘΙΒΘ.) 

800 ΘΑΙΙΎ 88 Ἰρπαίίϑ, ἴῃ 18 ἘΡῚ8]6 ἰο [16 Βοπιδη8, ΟἾΔ. Υἱῖ.,) γγὸ δηὰ αἰδίϊποῖ 4110810}8 ἴο 
{πὸ αο8ρ6ὶ (ῦοκο, Ρ. 48) ; δῃᾶ {}10 ἔδλοί {Ππῖ Ῥαρίδβ ἄοοβ ποῦ Ὡδηι8 ἰΐ, 18 δοοουπηϊοα ἴοΓ ὈΥ {86 

Ῥτϑαϊϊθοΐζοη, οχίο!]ο ΟΥ̓ ἈΣΠΊΒΟ] ΕΚ, [ῸΓ ΟΓΆΙ ἰγδα τ ἴοη, τυ] οἷ, 'ῃ τοίδγθηοο ἴο Φοδη, ἢ6 γ͵88 ρδῖ- 
ταἸτοα ἕο Θη7οΥ. (866 Ζοδεη «ἴόδι, 1. Ὁ. 161.)} Ὑοἵ, δοοοτάϊηρ ἴο ΕυΒ80Ό. 111, 89, 8) Ῥαρῖδβ ΠΟῪ 
{86 ΕἸἰγοῦ ἘΡ] 816 οὗἨ ΦοΒη, δῃᾷ (818 [1π υἱοῦ οὐὗἩἉ 16 οὐνίουβ δηἃ ππίνογβα Υ δασηϊοα 1ά6ῃ- 
ΕἸ οἵ ἐπουρχμξδ δηᾶ βίυ]θ πὶ 86 ἔνο σοχῃροβὶ 1058] οοηδεϊαΐ68 ἶνη ἱμΩΙΣΟΟΠΥ ἃ ὙΣ(Ώ 688 

5. ([σορ. ἐμο Σἴχορ, Δοίεα ΟἋ. ΟΠ ΔΡ. χχὶ. 94, 55, ασιὰ ΑΌΡοί" 5 δἀὐάϊιϊοη ἔο Επιΐτῖ 8 Β. 6 ιοίίοπαγν, ἰἰ. ν. 1420. ΑὉδοΣ 

δε} οοποϊα 98 : “ΤΟ ΟἿΪΥ ῥ᾽] ι510]6 οχρίαπδίϊομ οὗ νογβ. 34 διὰ 25 εοοῖὶβ ἴο θὰ, ἴπαξ ΠΟΥ͂ ΤῸ Δ διί(οβίδιίοη οὗ ἐπθ 

ἐσπιδετοσί έποδ οὗ [9 Θοπρϑὶ ὈῪ [μοθ0 πΏΟ σοί Ῥπΐ ἰδ ἱπέο βοποσαὶ οἰσου αἰ ΐο"---οταρδϑιυίοθ δηὰἃ ἔγιομὰβ οὗ [80 διυῖθοσ, 
δηὰ ν»)Ὸ}]} πόα (0 ἱποδο ὑο ψπότη ἐΐ ναΦ οοτησαυπίοα θὰ ; ἀπὰ (86 ΟὨΪΥ ΡΙΔΌΛΙ Ὁ]6 ποοουπῖ οὗ [Π|ὸ δτεῖ 28 ν᾿ Σδ08 οὗ ἔπ οπαρίος 
6, ἰβαῦ ΠΟΥ͂, ΔΘ ἃ δ: ΡΡ] τα ἴα τ αὐάλιῖου᾽" (ΟΣ χαίδονῦ 80 Ἐρίϊοσασ, οογτοθροηάίηρ ἰο [89 Ῥχοϊομιιο, δὲ Ὥσ. Τριηρθ 

ΓΦρασαβ 11], "ὙΠ οἢ ῃχοοσοοαιὰ ἀἰοσεν ἥγοσα {86 Ῥθπ, ΟΣ Β Ὀδία ΠΕΪΔῚΥ Πόσα (δὸ ἀἱοιαίίοι, οὗἩἨ {80 δῖον οὗ (86 τοδὶ οὗ ἴ[8ο 
(2ο8Ρ6]."--Ρ. 5.] 

{τς ἴδημο ομιἱία 0 ποίίοα, ἱπ ἰδ ἐμίτὰ οὐϊ(ίίοη οὗ 1868, ϑοτὴο ἱπιρογίαη!ξ ἀσῖδ πὶ ἢ ὮΔΥΘ σοτὴθ (0 Ἰὲρῃϊ αδἰτιοο Ἀἷβ 

Βοοοπῃὰ οἀϊίίοη ἱπ 1862. Ὑὔ7ο σὰ ΠΟΥ ΒΡΡΟὉ] ἰὸ ἔπο οὐ ἴῆχοο αέγεοί απιὰ οσρ] ἑοῖς ἰοδιϊσλοηΐοθ οὗ Ῥαρίδα ἴῃ ἴδνοσ οὗ ἴῃ6 

Οο8Ρ6ὶ οὕψομῃ. Τθθκθ βοὺ δαΐάθ [9 Ἀσχιπιοπὶ ἴγομι Ὠἱ8 ΑἸ] χοᾶ εἰΐεποε, τὶ οι μα8 ὈΘοπ ΓΘΟΘΏΕΥ πγχϑὰ ὈΥ δίσαυδε, ἘΘΏΗΣ,, 

ΖΟ]]ον, ἩΠροπίοϊἁ, ὙΟἸΩΑΡ, απ οἰμοσθ, 88. 8 ΟΣ ἀΔΙΒΟΣΤΟΌΔ διροσηοτξ ἀδαϊμδὺ ἐπ6 προβίοϊἑο οΥγσίη οὗ ἐδ δδσηο. 

(1.) Ὑδὸ Βσβς ἰ6 ἑυυπὰ ἴῃ ἃ οἰΐὰ Μ{8. οὗὁὨ {μ0 ΘΟοκροὶα ἐμ ἔθ ν δίζοδυι 1 ΠΌΣΔΣΥ, τοατίκοὰ 5 Υ αἵ, ΑἸοχ, Νο. 14,᾽" ἀπιὰ ἀδία 

ΔΡΡΟΧΘΠΕΥ ἔσομι ἔμ 6 υὐμίἢ ΘΟ ΓΓΥ, ἩΒΟΥΟ, ἰῃ 6 ῥχοίοστιο ἴο 6 αοΕΡ61] οὗ Το, ἔμο ζ0]]ΟὩ τοσιδσὶς ΟΟΟΌΤΕ : "6 ΕΥΒῺ- 
ξοϊλυσα ἑο μα) εΐδ τηδηΐίοδίδί πὶ οἱ ἀκίυχα ες δορὶ ϑαὶΐα δὉ ἱο ὴ6 δύο ἰῇ ΘΟΣΡΟσΘ οομδίϊίἴο, εἰομέ ραρίαε ποπιΐης Κίεγα» 

γοϊζίαπιας αἰδξοίριῖμς Ἰοπαπηΐξ σαγιιδ ἐπὶ ἐποίεγίοεΐα [00 ἀοιδῖξ Δ ΟΥΤῸΣ οὗ (16 οοργὶδῖ 10. ἐσερεί ςἐ4} ἐά εεἰ ἰη ἐασίγεείς σμίη για 
ἐδνὶε [{ἰ 6... δὲ 186 οἷοϑθ οὗ ἔμο 8 Ῥοοὶς οὗὨ Ὠΐ8 Ἰοδὲ λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεις) τείεἶτ,.)» ΤΏ ἐοϑεϊ ΟἿ (σοι 15 ποῖ 

ἐπνα] τ αἰδὰ ὈΥ͂ ἐ.ο δἀαὶιϊομαὶ ἐπι ρσοῦθ]6 ποῖος ἰπαὲ ΦοΒη ἀϊοϊαϊοα μῖ8 Οοδροὶ ἰο Ῥαρί9) γδδ Ἰγπουσιι δ᾽γοδὰν ἰο Οαγάϊπαὶ 
ΖΦ. Μ. Ὑμπομμρακίαβ, πρὸ οηίἰαγοᾶ ἱξ ἱπ ἷβ οΟἸ]Θο 0.8 (Ορ». οπιπία, δα, 1747, ἴοτα, ἱ, Ῥ. 844; ὀοοπΡ. ΑΌασὶο ἰπ 6 Βοσολπ 

Οαίμοῖίο ρῥεκατίαϊεε γι οὗ ΤΌ ρου, 1884, Ῥν. 1-47), Ὀπὲ 1 αἰ γδοῖϑθα 0 δέξῃ ξυμ ὨΠΕ1] 11 ττῶδ ΣΟΟΘ ΒΥ σοἀϊθοοτοσοὰᾶ ἴῃ ἐδ 

Μαιίοσλπ 1 ὌΓΑΣΥ, απὰ Ὁχοῦςδ ἴο ποῖίοθ ὉΥ 189 οῃίμδης Βοιϑαϊοι ἐμ 9 δοῦοἶασ, σαγὰΐῃ5ὶ) ΡΪ σα, πὰ Ῥγοῖ. Τὶϑοδοσμοσί, οὐ 
Ηἰα νἱδἰε ἰο οῃιο, Μδγοῦ, 186θ, ὙΠΟ δδαείρηβ ἐπ ὸ Ῥσγοίορτϑ ἴο ἃ ψσίϊοσ Ὀοΐοσθ [86 (τηθ οὗ Φοσοῦθ. (2.) ΤῊΘ βεοομῃὰ ἰδδεϊ 

ΣΩΟΩΥ͂ ὙΔοδ ντὰ8 ἀἰδοογογοα ὉῚ ΑἸ οσὶθ (ἰ. 6.) ἰπ 8 Ῥχοδιλίασῃ ἴο 6 αοδροὶ οὗ Φοδπ ἴη ἴμ6 Οαΐοπα Ῥαϊσοσα ασϑοοσῃσι, οὰ. 
ὌΥ Οοτάογί 8, ἰ8 ἤτοι ἃ. ΔΘ γσηου Ογοοῖς οοτητησηίδίον, τῖῆμο δυδοτίθ [μ6ὲ σοῦ, ἰδ ὅοῃ οὗὨ ΤΒαπάον, ἀἰοίαί θα Ὠἰα ὅο6-» 

ῬΟΙ ἴο δῖα ἀΐθοῖὶρ!9 Ῥαρίαθ οἵὗὐἠἨ Ἡΐοσαροὶ]θ (τῷ ἑαντοῦ μαθητῇ Παπίᾳ εὐβιώτῳ [ῬχοΌ Ὁ ἴοΣ ἐπισκόπῳ) τῷ ἱεραπολίτῃ. 
ΑἸεδουρὴ ἐδία ἰταάἑ 0} ΤΩΔΥ ΠΑΥ͂Θ ΣῸ Του πάδίΐοη ἰῃ ζποῖ, ἐδ Ῥσοτος, πουογίμοί βεβ, ἔλο ἐπ ἰσηαΐο οομπποσξίοσι οὗ Ῥαρὶδα στὰ 
18} ἀοδροὶ οὗ Φομα ἴῃ [86 ορίπίοι οὗ ὑπο ἀποίθηῦ ΟἸυσο ἢ. (8.) ΕΠ, Ισχοπθυδ, δὲ (ἰὴ οἷοδο οἵἉ δπἷ6 ψοσκ, «ἀν. Παεν., 

τ. 86, 481, 2, ᾳυοῖοδ Δ ΡϑεβΆρο ἤγοι Φο. χὶν, 3 ἱπ δυο ὴ οοπηθοίίοι τίϊ ἢ Ῥαρίαδβ, δῃη ἃ ΟἿΟΣ Ῥγοεβγίοσ 8ὸ μαὰ Καοστη 
Φοδπ ῬΟΣΒΟΠΔΙΥ (ρτεεὺνίεγί χε Φοδλαπηε ἀἰδοίριίηιν Ῥονιΐπὶ νἱἀεγιεπῦ, 88 ἴο τῦλκο ἐξ ΟΧΊΣΘΙΔΟΙΥ ὑσοῦδ 9 ἐμαὶ μΒῸ6 ᾳυοίϊοὰ 

αἰίδον ἔσγοῃλ ἐιο ποσὶς οὔὗὨ Ῥαρίηδ, οὐ οὗ (ἢ 9 Ῥχοβουςοσα, γ80 πόσο δέ}1}] οἱἂθν δῃᾷὰ Ὀοίΐοσ τ ὶίῃ ο4808.--- ΟἹ [89 οΟἴμοῦ Παπιὰ, νὰ 

ΟΣ ἸΏΔΊΚΘ ΤῸ 080 (16 Ὦτ. Ἰγοτγάδιτυγι ἃ ἀοο8 ζ0Σ ΘΟ Ῥυσροβο) οὔ 89 ὕγδρτοθηῖ οὗ “ Ῥαρίαϑ᾽" ἰὴ ὃσι Οχίοστὰ ΜΗ. (βοαὰ 
Οσαῦα, ϑ»ίεί, 11, 84, δὅ, ἀη ἘοΙΏ, εἰ φμίϑ ϑασγα, γοὶ, ἱ, 16) οχ (89 ἴοῃν Μασγπβ (δτθοπς Βοσα ἮΘ τηϑηξίοσβ “ὁ ΜΙΆΣΥ 

βαϊοτωο, ἔμο υἱΐο οὗ Ζοροάαβ, [86 σποῖμος οὗ ψολη ἐλε Ξυαπρεῖζ4ι᾽"), ἴος ἐκ Ῥαΐπκασο 8 δὶ οχίσδοἑ ὭΌσω 6 Ὁ] οἰ ἰοσιΆ ΣῪ ΟΣ 
ΟἸΟΒΘΑΕῪ οὗ Δποίδποσ Ῥαδρίββ, οὗ Ἰωοσαθασὰ, ἴῃ 186 ἐγ ἢ οοπίυσΥ, 86 Ἠοίεέοάο ἀθ ατοοῖ (Βαείϊάδε, ἴτο., », 112 7.) 65 οοσ- 
οἰ πον ὶν ΡῬγονϑὰ ἔτοτα δῃοίμος ΟΟΡῪ οὗ 86 Σεσίοοη, Οαίλοίέσμης οὗ ἐ89 χηοάξοναὶ Ῥαρίδδ.--- Οοσηρ. ΟἹ ἐμιθ8ο ἐδείἑσωουΐοα οὗ 
Ῥαρίωης ἰο ἐπ αοδροὶ οὗ Φοδπ {(πρ]οἷι Βαγθ Θβοηροϑᾶ δ]δὸ ἐμὸ αἰζοπεϊοι οὗ Ῥσχοῦ Εΐδιοσς δηὰ Μυ. ΑὉΡοί), ἔδο Του ΓΙ τουϊοοὰ 
διὰ δηϊαγχοὰ ϑαϊίοι οἵὗὁἨ Τἱδοβοηάογί, Ἡγαπη ισωγάεη ἀηδεγς Ἐυαπρεϊΐεη ρεϑοδγίεδεη ἢ Ἰκὰραὶς, 1866, Ἀν. 101-110, Θδρθϑοΐδ!}γ 
Ῥ. 118, απὰ Ρ. Ἠοζείοὐο ἄο ατοοῖ, αείἑει, ὅχο., 1,οἱρεὶᾳ, 1868, Ῥ». 109-116, ὙΤΒο Ἰαὲΐος οἱοδϑα εἱς ἀὐδουιδδίου πὶτὰ τ8 9 
τοιηδχὶς : “" ΠΟ ΚΗΟῪΒ ὙΠδῦ 6166 ΠΠΟΥ͂ ῃοὶ γοῖ Ὁ0 ἀϊδοοτοσοᾶ ἴ Βαΐ, ἴοσ 36 Ῥσοδοιὲ, ἐδ ζδοϊ8 δὰ ἀυοοὰ το εὐδοίοπὲ ἰο 

Ῥτζουο ἰδὲ Γαρίδα γὰφ βοαᾳυαϊ σὰ Ἡ1Ὶ} ὴ 6 ΤουΣ  αοεροῖ 88 ἃ ὑτοὰἀυοίίου οὗ Φοδη.""--Ῥ. 8.} 



8 4. ΤῊΒ ΘΕΝΌΙΝΕΝΕΞΞ ΟΕ ΤΙΠῈ ΕΟΌΕΤΗ ΘΟΒΡΕῚ, Ω7 

αἷβο ἴο [86 Θοβρεὶ. ἵ[π Ῥοϊγοῦτρ, ἴοο, δΡῬΘΔΓ ῬΙΌΟ οὗὨ Ἰμύϊπιαου τὶτ Φομη (566 ἘΒΟΙμΟΙς, 
Ῥ. 35)." 

1 Φολη, δοοοσαϊηρ ἐσ δὴ οϑίδ] ϑμοᾶ ὑγδαϊιϊοι, ᾿,ἰνοᾶ ἰἴο [μ6 ο]ο86 οὗὨ {μ6 διπβὺ σθηΐαγνυ, 8 
᾿ἰνίπσ ΘΟΒρΕ], τγθ τῶδγ Ὀ6 Βα 8Ηῆ6α 17 τγὁ Βηα δυϑθῃ ἴπ {86 ταὶ 10 οὗὨἨ [8 βδοοῃμᾷ σθα ΓΥ Ῥοῖ- 
[ΘΟΌΥ δαΓα βίρτβ οὗ 86 οχσίβίθμοθ οὔ ιἷβ ἀσοϑροῖ, 88 τ ἄο ἱῃη {πὸ Τοροβ- ἀοο Γη6 οὗἩ Φυβίίῃ 
Μίαγίυτ, ἱποῦσὰ {80 Ενδηρο δ 18 ποὺ οἰξθὰ ὈΥ πϑῆλθ (βίῃοθ Φαβίλη σοῖθ ὈΥΪΠΛΑΓ]Υ [ῸΓ (86 
εδὲ, βοσο (06 ἔοαγι! Οο506 1 ὙᾺ8Β 88 γϑὺ ΘΟ ρδΓ Δ ΥΟΙΥ ΨΟΙΥ 11{{16Ὸ σασγοαῦ). Οἱ ΦυδβιϊηΒ 
δοαπδϊηΐδηοοῦ 1 {Π6 ἐουτεἢ αοπβρεὶ, β66 Ενγα]α, “αλγδδο!ον, 1852--δ8, Ρ. 1806; 1, οΚο, 1. ῥ. 44; 
λίογεσ, ὑ. 4, δηα Ὑβοθοῖς, Ρ. 27, τὶ τὰ τεΐθγθηοθ ἴο Βοιη ϑο 8 Τ᾽ μδέΐπ, Ρ. 188. [866 4180 Ὗ εἷ2- 
βἄσκοσ, Τιβομεηάοσῇ, οἱ, 84 [80 διί]616 οὗ Ῥγοῖῦ, ΕἸἾΒΏΘΥ δουθ οἰϊοᾶ, 228αγ,8, Ὁ. 46 Ε΄, ἀπὰ 
18 δἀαὐτίοη ἴο βυη}8}8 Ζ οῤίοπατψ, 11. ν. 1488, Ὄγοη [89 Βκερεῖοαὶ Κ αἷπι, ζεὔθη ψέξιι, 1, (1867) 
Ῥ. 1838, Δα μῖῖβ ἐμ Φυβίζη ΚΗΘῊ (δ ΟοΒροὶ οὗ Φόοῃη, δῃὰ τἹαϊουϊεβ ἐμθ δρβυγᾷ ἰάφα οὗ ἃ ἅ6- 
Ῥεδάθηοο οὗ Φοἢπ οὐ Φυβίϊη.---, Β.,]. 

ΤΒΘ686 ἱπα ] δ ] 005 ἔα ΠΘΥ ΔΡΡΘΑΓ ἷπ [86 ἔδοί ἐδιαί Ταἰδη, ἃ ρυρ 1] οὗἩ Φυβίάη, σοπιροβεὰ ἃ 
ἜΟΥΚ οἱ 086 (ἀ05ρ6]8, ΘΗ Ε116α Ζλἐαἐδεβατοπ, (διὰ τεσσάρων, ὁπ6 ουΐ οὗὨ (ΟὉΓ, δὴ αχργοββίοῃ 100 Κ- 
ἱηρ Ὀδοὶς ἰο ἐμ ἀπομνημονεύματα οὗ 818 [ΘΒ 6γ), τ οὶ σου] μαγτθ δᾶ ἤομθ θυ ΟΥΥ ΤΟῸΣ 
605Ρ618 ἴον 1:8 Ῥδβὶβ; {πε {86 6] δ ἰπΐ8Π8, ἰουγαγὰ [86 ταἱ 16 οὗἩ ἔμο βοοοπᾶ οοπέυσυ, ΚΠΟῪ 
ἴμο ἀοξρεὶ, βίποθ δύθῃ 8:9 Ὑα]θπίϊηΐδη Ηθγϑο]θοι δοοοιηρδηϊθα 1ξ ὙΠ ἃ σοτωχηδηΐασν : απὰ 
τμδὲ (86 Μοηίδηἑβίβ, ἴῃ [86 βοοοπᾶ 8] οὗ {1:6 ϑθοομα σθῃαγΥ, Δρροδ]ϑα ἕο {μ6 Ῥγομιῖ86 οὗ {19 
Ῥαγϑοίοίΐο, τυ ὶο ἢ ΣΏγοΙ 68 (61 ἔλυη 1 ΑΥΥ ἢ 16 ΘΟΟ5ρ6ὶ οὗ Φοδη. 

Ααα ἴἰο {με89 ἴθ γθύ ΠΟῪ αἸΒΟΟΥΘΟΣΥ, Τηδθ ΟΥ̓ Τ6ΔῺ8 ΟΥἩὨ [6 6]1ο086 οὔ ἐμθ ΟἸομπιθηίηθ 

ἩομλΣ]1ο8 ἔοῃμα ὈΥ ὭΓΕΒΒ6), ἐμαὺ Π6 δυΐ]οῦ οὗἁὨ 10 (ροῦμδρ8 δρουῦξ Α. Ὁ. 160) πο [μ6 αοβροὶ 
οὗ Φομῃ, δῃαὰ ἐμ βοοοῃᾷ ἩΕῪ αἰ ἰβοούθγυ {πγοῦρἧι [6 “ῬΏΣΟΒΟΡΒουγλθμα," οαϊίοαὰ Ὀγ ΜΠ|1ῸΣ 
[1851, δῃαὰ Ῥοίϊοῦ ὉΥ͂ ὈυπΟΚΟΥ δηᾶ βομποιαενίη, 1859.---Ρ 5.1, ἰμαῇ ὁσοὰ (π6 Θηοβές Βα- 
51 11168, 8 γουηροῦ ΘΟ[ΟΙΏΡΟΓΑΤΥ ΟὗὨ Φοθη, ΚΠ ἷ8 αοΒροὶ (ὙΒοΟ]υςΚ, Ρ. 28, τὶ τ τοΐδγομοθ ἰὸ 
1.6 ἐγοδίϊβο οὗ Φδ κοῦ, 2, ειμϑολ9 Ζοϊϑος γί, 1851, ».. 322).} 

ΤῊΘ δοαυαοϊηΐδποθ οὗ 6 Θποεῦϊο Ὑαοηὐηθ δηα οὐἩ Νίαγοϊοῃ (θγβε μα] οὗὨ (88 βοοομηᾶ 
ΘΕΗΓΌΓΥ) ὙΠ ἢ (118 ΟὐΌΒρΕ], 885 1 Κουγῖβθ ῬΟΘΟΠῚΘ ἸΔΟΥΘ ΔΠα ΤΏΟΓΘ οογίδίῃ, [Οορ. ΕἼΒΠΘΓ, ἰ, ὁ. 
Ρ. δ9 Π΄, δηα δβρθοδ!}ν Ἠοΐβίοας ἄς ατοοί, Βαοίζιἶοθ, ὅο., ῬΡ. 90--108.---, 5.1] 

ΝοΟΙΒΣ ΩΡ ΤΊΟΣῸ οδὴ 06 αραγοα [μη Β06}} ἃ σγτοὺρ οὗ ουϊάθησοβ, σϑδο]ιΐηρ Ὀ8 6}, βοπια ἴο {18 
τ 4116 οὗὨ [Π6 βοοοῃπα οδηΐυσυ, βοπλθ ἰο {116 θαρίηπϊηρ οἵὨἨ 16. 

Βυῦ [Ὠ6η, ἴπ {Π6 ΒβΒοοοῃα ἢ δ]ἢ οὗ ἴ6 βᾶτηβ οϑιύασυ, ΤἬΘΟΡ 1168 οὗἨ Απέΐοοι (4 «Δπίοϊγε. 
.. 22) ἀῃὰ Ιγοπῶῦβ (460. γεβ. Ἰϊϊ. 1) ἈΡΡΡΘΆΓ 88 Ἔχ Ῥγθβ8 ὙΓΓΠΟ8868 ΤὉΓ 6 ΔΕ ΠΟΥ ἷρ οὗ ΦόΒη. 
ΤΏΘΥ ὅγὸ [Ὁ]]ουγοα ὈΥ ἃ 8εγῖ68 οὗ {16 ΟἸατοὶλ λέ μ ΓΒ, θορίπαΐηρ πιὰ ΟἸομπιοηΐ οὗἨἁ ΑἸοχϑη τω, 
Το] 16, Οτίσϑη, δηα ἘΠΠΒΟΌΣΙΒ, 

ΤῊΘ ῬΘΟΌΪΙΑΥΙΥ διὰ οἹοναξίοη οὐὗἨ {π6 ἔουγ ἢ! αοΞρ0] Ῥϑββοᾶ διποῖρ (06 δηοϊοηίβ, τ 1} 
βολίζοσί πο ΘΧΟΘΡΌΟΙΒ, [ὉΓ ἃ βρθοΐαὶ β8ὰ] οὐἅἁ 108 ἃροβίο)ολίγ. ΟἸΒδγδοξου β.108}1γ, [6 βάτο οἱτγ- 
ουμπηδίληςο 86 ἰῃδὲ πεῖρηξ τὶ ἢ (θυ ὙΠ ΒΙΟᾺ ἴο {116 τηοάσχπ σαι οπα] βίο οὐ εἰοἶβηλ τη κοβ 8.6 
ἀὈΒΡΘ] Ῥγϑδιλ ΠΘΏΓΥ βυβριοϊ οὔ, ΟΥ Ταῦ ΟΣ ρσίνοϑ (ἢ ΐ5 οΥἐ 1οἴϑπη ΟσΟΑϑ:ΟῺ [ῸΓ 118 οαν ]8. 

Ιῃ [16 δἰβέοτγ οἵὗὨ [18 οΥἹ (Ἰοἶϑηλ γγ6 τασδῦ αἰθθ συ 88} ἔσο βίαροβ: ΕἸἰγθὶ, (86 οὈ͵θοίΐομβ οὗ 

5 (ΡΟΪΣΌΑΤΡ, ἃ ἀϊβαῖρ]θ οὗ 708, αποίοβ γζοπι 1 Φομ τ ̓ν. 8 ἐμ6 Ῥαδδασοὸ οομοογεΐηρ [810 Τρλχὶς οὗὨ Απ ἱομτῖοί (ΕἸ, αα 
Ῥλἤέρρῃ. ο, 7..---". 8.} 

Ῥ Αοοοσπρ ἴο ὙΟἸκτοδν ( ζεδεν “μείίη ἄδη Μαγίνγεν ὑπὰ δείη Ῥετλάϊαἴεε ταὶ ἀπδέγοηι Ἐναηρεῖίμπι, ΖΟΣΙΟΝ, 1858., ἱξ 
«"ου]ὰ οὗ οοὔσΒο Ὁθ σταπίοα ἐδ υδέϊῃ γᾶ ἱμτιοταπξ οὗ ἐδ ουσί ἀὐοαροὶ. Φοϊη ττϊοβ ἄνωθεν γεννηθῆναι, συκίίη 

ἢ Βαΐ Φυεῖὶῃ πὰ8 7.66 ἔγοτῃ ὑϑάδηῖσυ ; μὰ ἢ Βοτλθ, ποτ ἐμ Ῥοίσίτθ ἕοστ (1 Ἐοίοσ ἱ. 8. 33) νψῶϑ ζβη} 18 Ρ, 

ἀἱᾷ τοὶ! ἴο τϑὸ ἱΐ. (Τὶ “ποίη, ΑΡοὶΪ. ἰ. δ], ἰῃ αποϊΐηρ, ἸΞΌΣΑ ΤΣ ΥΟΤΥ (Δ5 ἯΔ8 518] τε Ὠἰτο) ἐπ 9 Ραββα ΟἹ τομοποχαξίοσι, 

Φοδη ἰδ, 8-δ6, υβοϑ ἀνα γεννάω ΟΣ γεννάω, διὰ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἴὉΣ βασ. τοῦ θεοῦ, ἰδ ποῖ δἰζάηρο {7 πὸ 
ἐσπδίάον ἐμδὲ ἀναγεννάω, Ὀεεί68 Ὀοΐπα Το ἃ ἴπ αὶ ἔεν ΜΗΒ., μαὰ ϑδοοσὴθ ἔἐῆ σῃτχοτὶ ἴοστα ΤῸΣ σοροογοί οι ; ἰμαξ ἔδο 
δγηορίἑεια υδὺ βασ. τῶν οὐρανῶν, διὰ {πὲ Ἐδππὸ ΒΏΣΙΘ ὑπθοστιΣΆΟΥ ἰπ αποίΐτιρς ἐ18 ὙΟΣῪ ῬΘΕΒΑΡῸ ΟΟΟΌ͵ΤΒ ΓΓΘα ΘΒ εἶν ἰπ Τχὸ- 
Ὡς, ΒΌδο ΐυα, ΟἸτγβοείοσω, πὰ οἵὔεσ ἴβίμοσε, 85 δα ὈΘΘῚ δἤονσι ἰὴ ἃ Ἰθατηοὰ ποῖθ ὈῪ ΑΌΡοΣ ἐπ πἰ δὰ Ἠδοϊκοῖ 8 
οὐϊώσιι οὗ Κβχα 5 Φιοίίοηατῃ ὁ (λ:6 Βιύϊα (1860), 1ΐ. 1433, ἘνΘπ ΦΟΓΘΠΔΥ ΤΆΥΪΟΣ ομσο αποΐοα {89 Ῥβϑεδῆρθ ἱπδοουσαίοὶ 
(δσε: “Ὁ 6 68 ἃ τῇδζιὶ ὈΘ ὈΟΤΉ οὗ τδίοΣ δᾶ ἔδ9 Ποῖν βρίτίξ, 9 σαῃηποΐ ομΐας δ89 Κιηράοτῃ οὗ λεανεπ,"--. Β.} 

2 (0 ἐδο ἱπιροτίαπὶιὶ ἐδείπιοιν οὗ Βαβι! ὰθ5 (Α. Ὁ. θ65ὅ-138) Ὀτουρὰϊ ἰο ἐρὴ ἰπ 1851 τ ἢ 180 ἀϊδοουοῦν οΣὨ ἐδ9 " ἘΠ Ϊ10- 
βορῃστησηα" οὗ ΗΙΡοϊγέυδ, 869 ἐδθ Ἰοαχτιϑὰ απἃ δὺο ἐσεαϊίδο οὗ . Ἡοΐδιοδθ ἀθ ατοοῖ, οὗ Οτοηΐμρθῃ, τε ἐΐοι Βτοῖ ἰπ 
Τναϊοῖ, πὰ [μ6ὰ Θηϊαγαοθὰ ἱπ Θοτθδῃ : Βαερίϊίαες αἷἱξ φγείεῦ Ζειρε 7" ΑἸ πὰ Αἰἰογί ας Ν, Τ΄ Δολγίεη, ἐπδδοδοῖ» 
ἄετε ἀ(εΣ Ψομαππεδεταηρεϊέιιη 8, τοὶ ὶρ, 1808-Ρ, 5.} 



28 ΤΗΒΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΓΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ΨΖΟΗΧ. 

1᾽)6 γυϊσαγ σας ἢ 4115: ἩΓΏΪΟΝ 76 ΤΩΔΥῪ ἀορίρταίς 4130 45 ΕἘΙοηϊδίς. Τθ ῥυᾶστηοπηΐ οἵ 18 
εἰ ἔᾳθο τὰπβ ἐπ: Τα ΦΖοθδηποδη Οἰσὶϑὲ 15 ποῦ ἴσὰὰθ ποῦ ἢ ἴο ΒΑγα ὈΘΘΠ, δοῖπδὶ] : 186 β5γη0}-" 

εἰ5.8 ΔΙὁπῈ ροσγίγαυ ἔπ δοίῃ8] δῃὰ ἔππιο ΟἸγιβέ. Τρ, [86 οὐ͵εοεϊϊ οδ΄ οὗ [Π6 τηοᾶογῃ Ὀδη  οἰπεϊς 
ΓΑ(ΙΟΠΔ115π|, ὙΠΙΘἢ ΤΑΥ͂, ἴῃ 116 ΤΩΔΏΠΕΟΙ, Ὀ6 “8116 αποβίο, [ἢ 115 ορὶπίοη, 6 ΟὨ γί οὗἨ ἐδ 
Του Οοβροὶ 18 ἴοο ἐγιο---ἰΠδὺ 15, ἃ ἴοο ἔδτ ἀενεϊοροα 1468 οὗ [86 164] ΟἸ τὶβὺ---ἰο Βανθ Ὀδοῃ 
δοίι8], ΤΏ ὕπο Υἱον8 Ἄστοθ ἴῃ Θβ Δ Ὀ]Π]ΔΠϊηρ᾽ 8 οοπτγδαϊοιίίοη Ὀεΐνγοοη {16 Ξγηορίπι δᾶ (Π6 
ἔοαγί αοβρεῖ, Τὸ {ΠῸ γβί ο͵8.88 Ὀθ]οησ 116 ΑἸορσὶ οὗ [16 δηοϊοηΐ αδυ," δηᾶ, 'ἴπ ΟἿΣ {ϊπι6, 
Ἐνδηξοη (1792), Ἐπ κοστήδηνι, Βομταϊ, Βτγοιβο πο ογ, δηᾶ οἴμεγβ (5.6 1, ἄσκα, Οοτασα. ἱ. Ρ. 89 ; 
αποτῖοκα, Ζεασορσίξ, Ὁ. 188) ; ἐο [86 δβοσοῃᾶ, ΒΔΌΓ δηα 118 ἀΐβοῖ ῃ]οβ. Α Ῥαγὺ ὙΒΙΟΝ [ΌΓΙῚΒ 8 
ὑτ] ρα Ὀοΐσγοθα {μ686 ορροβὶίεβ, Βπαβ ἴῃ {1:18 αΟΒρ6] βου [ῖηρβ ἰο0 το], βοῦλα ἴοο 168], [ὋΣ 
[6 ῬΟΟΙ ἴο αν θδοῃ σεηαΐηο (Βίγαυββ, Ἦ ε1886), 

Τὸ 15. ΤΟΙ ΚΔ 0]6, (μΒαὺ Βγθπο Βδῦοῦ [ποῦ ἴο ΡῈ οοπέουμπαρα τὺ Ἐ', Ο. Βαυγ] στρ Κο8 [ῃ9 
ΟοΒρεὶ ἰο Βαύϑ ργοςθοαοϑα ἔγοτῃ {1Π6 Ὀοβοιὰ οὗ [86 ογοάοχ, ροοιϊζΖιησ ΟἸυΣΟΣ ; 1,8 Ζο] θεσρου, 
ἔτοια ἴῃς Ὀογάογβ οὗ ἴ6 ΟΒυΓχοῖ, ἔγοπι {Π6 μδηᾷ οὗ ὁ βδπιδεϊίδη (γί ϊδη : Η ΠΡ [6], ἔγοτα 
{6 Βοβοπι οἵ ἐπα Ὑα απ ἰηΐαη Θμοβῖβ. ἩΟῪ τδηΐοη [86 οοηΐαβίοπ οἵ ποξξομβ ϑοπιδθίζτηβϑ 13 
τοι (818 ποραΐξίΐνο οὐ 1οΐβαι Ρογτηϊ8, 15 βῃονγη ὈΥ {πΠ6 τεπιατὶς οὗ ΗΣρσοπίοϊα, ἐμδύ τὸ Βδνο ἴο 
ἄο ψ11} δὴ ἅρσὸ ἴῃ ὙΠΟ} (06 1464 οὗ ἸἸΓΟΓΑΓΥ͂ ῬΓΟΡΕΓΙΥ͂ Ῥ88 ὙἘΟΠῪΥ Ὑγδηϊησ. ὙΒΟΪΌΟΚ, οα [86 
οοηΐγασυ (Ὁ. 6), δά υοο8 ουϊἄθησοϑ δραϊηβϑί ἸἸΓΟΓΑΓΥ ἔσαυσα, Αηᾶᾷ 1ΐ τησδί ἀΌονθ 811] Ὀ6 θοσηα ἱπ 

τιϊηᾷ, (40 86 ἱπβ πος γ6 τροσαὶ ἱᾶάθδ, το ΔΌΒΟΓΒ [Ἀ15]βδοδίτοη, δηα ἴδ6 χηοάογῃ 164] ἰᾶ68 
οὗ ἸΙΓΟΓΑΓΥ͂ ΡΓΟΡΟΓΣΙΥ, ἃγὸ ἰοεὶγ αἰ ογοηὺ ὑπ] 8. 

ἘδῚ οχίθη ρα ἀοτηοπείγαίίοη οὐἉ [16 ρθηυϊηθηθ88, τ ΓΟΙῸ ἴο (Π6 ΟΓΚΒ ΔΙγοδαν οἰϊοὰ : ἰο 
ΟΥΟάΠΟΓ, Ρ. 361, δῃηα οὐμοῖβ: ἰο {86 οαπρεϊίεηχνϊ οἵἩ ἘΡΓΤαΑτΓά, Ρ. 828 βαα. ; [6 π 6} -Κπόοττῃ 

οὐ εἶσ] Δροϊοροϑῖο ἰγοδέϊβαβ οὐ 86 116 οὗὨ 76588 ; (86 ᾿γοῖκ οὗ ΕἸ τγασγά, 2.6 Εὐαπρείδειηι σοδαπ- 
φἰδ πῶ αἀϊό πσυοδία Ἡγροΐλεδο δον δεῖπς Ἐπίείολιπσ ; δὰ ΒΊεοκ, ΜΒείίγᾶσε σὰν Ἐταπρεϊίεπ- τιξ, 

ΡὈΡ. 175 βαα. 
[{π δα αϊιΐοα ἕο 8686 τγοτκ8, (86 [Ὁ] Ὡς ΠΟΤ τοοοηΐ δροϊοροίΐο ἰγοδίϊϑαβ οἢ ἴμ6 5ο- 

Βαπηθδῃ αὐοβίϊοη ἄσβϑοσυα βρϑοΐδὶ τιθηίΐου : Ῥσχοῖ. ΕἸσσοη 8ο (οὗ 8516), οὐ ἴη6 Ζ7εδίϊηιομὶδδ 
ων» ἐλ Οοεροῖ 9 Φοῖη, Ἔδ8516, 1865; Ῥτγοῖ, αοἄοῖ (οὗ Νουοβδίς]), ᾿ὐσαπιϊπαξίοη, 9 ἰδδ Οἰο 

Ουοϑίΐοηϑ οΥΓ Ογι(ἐεΐδηι ἐοποογτπο Ψοῖπ (ΕἸΕ ΟΝ δηἃ Οογτηδη), Ζάτγιο, 1866 : Ῥτοῖ, ἴδῃ Οοβίοσ- 
266 (οὗ στο 6), ΤΎε Οοερεῖ 9.0, Ψοΐη, [ον 1,οοΐαγοβ (Θ υἴοἢ δηᾷ Οεγῃδη), 1867 (ΒΡ 18}. ἐγαπ8- 

Ἰαϊΐοη Ὀγ τ. ὅ. Ε, Ηυγοῖ, Βα ΡαΓρῖ, 1869) ; [6 γοιτίλ τονϊβοᾶ δηᾶ δη]ασρεὰ Οεγηιαπ οαἸιΐοι 
οὗ Τἰβοβοηδογί β γνδϊυ δ ]9 θοΟΪς οα ἐμ6 Ογὶσὶπ 9 16 Οοβρεῖς (Ῥαππ ττυγάεπ ἀπϑεὲγὸ Ἐταπ- 
φοῖεη, σεδολγιοδση 7) 1,οἰρΖῖρ, 1866 (Επρ}15}} ἐγαῃβιδίΐοη ὉΥ Ὗ. 1,.. ὅδρο, Βοβίοῃ, 1808); Ῥτοΐ. 
Ἡοδίοαθ ἄς ατοοὺὶ (ατομίΐηρσοη), οὐ ἐλ 6 7οβίίηιοτν 97 Βαδὶϊε8 70. ἐδ6 Νειο Τερίαπιεηξ Βοοζβ, 
ὁδρεοίαϊϊψ ἰδ6 Οοερεῖ 9 ϑοῦπ (ἴοι απ Οδγιμδη), 1,οἰρΖῖρς, 1868: ΑὉΔό Ῥογϑιηοῦ, δ ῴζεπδθ 
ἀμ φιιαίνίἀπι6 ὀυαπσίΐα, Ῥατῖβ, 1863. ὅδ 4130 86 Οουητηθηΐδσίοβ οὗ Τὕοκο, ΤΒοθοῖ, Ὧθ 
γΥεῖο ((μ6 δέῃῃβ!ἐ οὐϊίοῃ ὈΥ͂ ΒτοΚηοΡ, 1868). ΜΘΥοΣ, Τιυϊδαγαϊ, Βδθμ]οῖη, Αδ6, ἀοάοῖ, δηᾶ 
ἩοϊἰΖαδηπ ἰπ ΒυηβοηΒ Βιδοϊιοονῖ, γο]. υἱἱ, (1866), ΡΡ. δ6--77. ΤΟ Ἠεβὺ ΕΠ ΡΊ 188} αἰβουββῖ οηΒ οὗ 
{6 Φοϊιδηπαδῃ αὐσϑίζοη Ἡ1ΓῈ Τοίδγοηοθ ἴο [16 αἰΐίδοῖβ οὐὗὁἩ {86 Τ᾽ ροη ΒΟΙΟΟΙ, δγὸ ὮΥ Ῥτοί. 
ἄδϑοτρο Ρ. ΕἴΒμοτσ, οὗ Νοῦν Ηδυοη, Τλε Οσπιΐπόποθ 97 ἐζλ6 Τοιτεδ, Οοερεῖ͵ θταῦ ΡῈ] 18ῃμθα ἴπ {116 

Φ (τοῦ ἐδ δοοουηΐ οὔ ἘΡΓΡΠδηΐαι, Πκτεείς Τ,, αὐ. Αἴοροε, τὶ ἸοΟᾺ ἴα αἸαχοπὲ [86 ΟὨΪΥῪ δόοῖχϑο οὗ ΟἿΣ ἰηϊοττηδέξοτι οτὶ 
{80 ΑἸοχὶ (εἐο οςαἸ]οὰ θτοῖ ὉΥ ἘΡΤῬΒαιπΐθδ, 86 ἀσηίοσα οὗ (Π0 Τώροδ, τὶν ἃ ξαγολείδο ἱπαϊπυδέϊοη οὗἉὨ ἰμιοὶν ἘΠΙΤΘΑΘΟΣ Δ ΌΪΘΤ οδα), 
 ἱΦ ποῖ οἶοασ ἩΒοί6Γ 1ΠΟΥ σοὐοοίθὰ ἐδ6 ἀἰτέητν οἱ Οχίεὶ αἰΐοροίθ αν, ΟΣ αἰσορ ἢ ΨΦολη᾽ 5 ἀοοσέγίπο οὗὁ (80 Ιώροδ ((. 1-14). 
19 σαγε, ἰηἀδοοᾶ, (μαὲ ΠΟΥ͂ ἀστίοα {1:6 αοαρεῖὶ οὗὅἨ Φοδτι, καὶ τὸν ἐν αὑτῷ ἐν ἀρχῇ ὄντα θεὸν λόγον (Πα. Ἰἷν. ο. 1.); Ῥπΐν, 
οἱ {86 οἴἶἑδδὺ δῃᾶ, ἢ οἰοϑοῖν ἀϊειηαυΐποο ὕδόσα ἤἔσοσα {16 Ἐήσεἑίθε, 88 ψ6}} 88 ἵσοτα ἰ89 Οποοσίίοα, ὙΠΟΣ τοὐοοίεᾶ Ὀοίὰ 
86 Θοαδροὶ δειὰ ἐμὸ Αροοδῖσρεο, διὰ δρυδησάὰϊγ δδοσί υϑὰ ἔπιε Ὀοοΐκα ἕο ἐμο Οῃοδίΐο Οοσί πέμ8, α Ἰαΐοσ ΘΟὨ ΤΩ ΡΟΓΑΙΥ οὗ ΖοἾ 1. 
ΤῊ τοῖν ἰδεῖ, Βουσονογ, ὑσόῦοα ἰδὲ 686 ὈΟΟΐκδ ΟΣΟ σοδασάθα 86 διοίοηϊ δὲ ἐμ6 ἰἶπιο οὗ ἐμ Αἰἱορῖ, γ8ο δουσίπδοὰ ἀυσίε δ 

4116 ΜοπίδηϊδξΉ σομ σου σεν, δυους 110, δηὰ δυγεΐδη6δ ἃ υἰχοτιρ διριπιθης αραΐηδέ [8:6 νοαϊ(ίοιι οὗ 9 ΤΟὈϊΏβοΣι δοῆοοὶ 
πὨΪοἢ που]ὰ »υὲ ἐλ 6 οοτηροαϊ οι οὗ (πο αἀοεροὶ οὗ Φοθη ἄοτη ἰο ἠδθ πιλὰα]6 οὗὨ ἐδ)6 δοοοσιὰ οαπίασυ. δὰ [Π6 ΑἸορὶ δὰ 
ΔΏΥ ἰάφθα οὗὨ [{6 ἰαί6 οὐαίη, ἐμ6 Ὺ του] δὸ ἀου δὶ μανὸ ἐἑυγηοὰ ἱξ ἰο δοοουσιξ, Αοοοτάξηβ ἰο Παΐπξοδοι (26 ΑἸἰορίθ, ΤΆνο- 

ἀυ(ίίαπία αἰημα Αγίφαοπίίδ, Τοὶραὶν, 1829), ΠῸῪ τοϊοοίοα ΣΟ Ι ἔμ6 Αγροοαῖγγρβα, ποὲ ἔμο αἀοδροὶ οὗ Ζοῦπ. ΒῺΠ ἐδ ὲ5 δ 
ἡσγοοο! 6} 8}}9 ψ ΤΠ [8:6 δοοουην οὗ Ἐρἱρμδιπΐτδ, ἨμῸ ΟΧΡΥΘΕΒΙ͂Υ καγὰ (ΣΡ. 1. α. 8), ἴαὲ 17 ἐπον μαὰ οὐδὲ οβ (ὴ6 ΑΡροῦδ- 
Ἶχρϑὸ Ο"]Υ, ἴδοτο τοῖα μὲ Β6 δότλθ ὅχοῦθθ ἔτι Υἱθν οὗὨἨ (86 οὐΘΟΌΣΙΥ οὗὨ ἐμαξ Ὀοοϊκ; Ὀαΐ κἰποθ 867 τοὐοοίεὰ 411 ἐδ τυτϊηςς 
οὗ οἴ, ἔπ6Υ δ᾽ιονγοὰ ΟΕ ΥἾΥ ἐπδὲ ἐΠῸΥ Ὀοϊοηκχοὰ ἰο ἴῃ δηι οι τὶδέδ δροΐίκσῃ οὗ 1 Ζοδ 11. 18. ΤΟΥ ἐσίοὰ ἰο σεζαΐα Φομη 
πὰίῖϊὰ (86 Βυπορείδία, ὈῺΣ ὙΟΤῪ ζ0ΟΌΪγ. ΤΏΟΥ πόΓΟ Α͵θὸ υἱο σαν ορροεοᾶ ἴο ἐπ 9 Μομπίας δίδ, απὰ ἀοπἰοὰ {ἢ οοπεϊ ῃΔΏοὉ 

οἵ ῬΣΟΡΏΘΟΥ δῃᾶ σαἰτησϊοῦο κἰ δ ἰπ 89 ΟΒυΣΟΣ.--Ρ. Β,} 



8 4. ΤΙΣ ΟΕΧΟΌΙΝΕΝΕΩΚ ΟΕ ΤῊΣ ἘΟΌΕΒΤΗ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, 29 

Βἰδιϊοίλεοα βϑασγα ἴου Αρτὶ!, 1864, δια {θὰ ἱποοτρογαίθα ἴῃ 8 Ζοϑαψδ οπ ἐδλ6 ϑιμρεγπαϊωταΐ. 
Ογὶσὲῃ 9 Ολγιίοιἰαηϊν, ΝῸΝ Ὑοσὶς, 1866, Ρη. 88-162 (οοσρ. 4180 8 δα αϊζίοῃ ἴο δ: 1} Ἐ 
ἴυχο 2 οζίοπανν φΓ (λό 18) δίο, γο]. 11. Ρ». 1481--87); δῃηᾶὰ ὉΥ Η. Β. 1Τἰάάοῃ, ἰὼ {π6 [Ὁ οὗ ἷ8 
Βαιωρίουῃ ζχκοΐωγες ὁπ ἰλ6 ᾿ὺυϊπὶϊν ΟἹ σεδι8 Ογὶδί, Τιοπᾶομ, 3ἃ οᾶ., 1868, Ρρ᾿. 2307 Ε΄ ἘἘῸΓΣ ἃ ᾿ 
σομρ οὶθ 118ὲ οὗ [86 Ῥο]ϑιηΐο δπὰ δροϊοροίζο Ἰἰτογαΐυγο ο Φόοη, ᾿ξ Μογογ, Οοηηι., δι}Χ 6. 
(1869), ΡΡ. 88-41; ἘΖταὰ ΑὐΡοίδβ δααϊοη ἴο ὙΥ. Βα 1}}8 ΖΦ ἐοέϊοπατῳ 97 ἰδ6 ΜΒ νὶθ, γο]. 11. 
(1859), ΡΡ. 1487--1480 ; δἀπιὰ τ. Ηυτγϑί ΒΒ Αρροπάϊχ ἴο 8 ἘΠ ρ115}} ὑγϑῃβιδύοη οὗ Ἴαμ Οοβίεσ- 
2608 “4»οϊοσοίίο Ζιοοίωγε8 ὁπ. σοληδ Οοϑρεῖ, ἘΞΑΙ θΌΤΡῈ (1809), ΡΡ. 2341---:40.---Ῥ, 5.] 

ΗρΤΙδ 10 ΤΠΔΥ Ὀ6 δυρσοβίεα, ὑπ [86 οὐ ]οἶδηλ τ 1 οἢ ἀΘηἷθ8 {86 σθηυ θη 688 οὗ {π6 ΟΟΒ5.6Ε], 
8 ἰ ἱ]αἰ68 861 τηοδὲ οἰ ἴθο Δ} } Ὁ. 18 ΟὟ ἱπίθγῃδ)] σοη βου δηα οοηίγδαϊοίδοηυ. ΤΠ 

ΘΆΓΙΪΟΥ ταςϊ οη α115[8 το {16 ΘοΒροὶ οὗ Φομῃ δὴ ορβουσαίοη οὗ Ὠἰβίοσι οὶ ΟἸ τ ΒΔ ηΣΥ : [86 
Ἰαίοσ, 8δῃ 168] δι}}} 1 οδίϊοη Δ ἃ ῬΓΟΥ δῖ Π4] σοτῃρ]θίΐοι οὗ 1. Ασοογάϊηρ᾽ ἴο οπ6, 70} οχἱβίεἃ 
88 8 768} ΔΡ βίο, Ο 18 ΒΕΡΡοΒβϑα, ἴῃ ἃ αὐ81186α β6η86, ἕο αγὸ τσιίίοη {86 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ 

(Βαυτ) : δοοογϑϊης ἰο διῃοίμογ, (μ6 Αροβῇϊο ἀϊἃ ποῦ οχἱβὺ δἱ 4}}, αὖ Ἰδαβῦ 88 [86 δυίμοσ οὗ ἰδο 
τουτί Θο5ρ6], Ἡ]ιῖο ἢ τα8 Θοτηροβϑᾶ ὈΥ̓͂ 8 βϑηχατίδη ἑον τα {Π6 τη] 44]6 οὗὨἉ {6 βεοοπα οδηξυτΥ 
(ὑπἐΖοϊθογροῦ). Ὑδυβ, 8 ϑαταδσίΐδη ἔογζοα Σΐ, δοοογάαϊησ ἰο 1, ΈΖο] Ῥ ΓΡῈΓ ; 186 ΟΣ βυ]8}) οοτὰ- 
ἸλΌΠἾΥ ἱηγϑηξθα 1ῦ, δΔοοοταϊηρ [0 Βγαπο Βαῦθσ. Ἀοοοτγάϊηρ ἴο ΖΕ]16Σ, Ὑ ΔΙ α 1 18 ηϊβι ΚΥΘῊ Οἷξ 

οὗ {πὸ σοποορίϊομϑ οὗ Φοδη ; δοοοσγάϊΐηρ ἰο ἩΣρΘη.6]α, [16 Ο05Ρ6] στον ουὖΐ οὗ Ὑ ΔΘ ἸΔηΐ 80). 
ΤῊ οὐ᾽εοοϊίουβ τ λο ἢ μαγο ὈΘ66Ὼ τγ866 δραϊπδὺ {πΠ6 αΟΒΡΘΪ ΓΩΔΥ Ὧδ Ο]4551Η 4 88 [0]]ΟΥ78 : 
1. βΒυρροβοᾶ })͵ϑίοτ!ς81 οομ γδϊούουβ τΣΐὰ {89 Ηγηορίϊδβίβ. 

(α.) Το ἀἰβδογοηῦ ἰδβυγαὶ ἸοῦγΠΘγ8 οὗἩ ὑπο Τοτὰ ἰπ Φοιη, ἑορσοίμον πεῖ [}6 ΤηΔῺΥ ἱποϊᾷοηίβ 
ΡΘΟΌΔΙΑΣ ἰο πη, ΧΡ  δἰπθᾶ ὉΥ {π6 ΑἸΒΌΓΟΠΟΘ ἴῃ (ῃ6 ΟΠδγδοίοῦ οὗ (Π6 α5ρ6]8, δηα ὉΥ [10 
ΘΟΙΏΡ ΘΠ] 6 η [8] Ῥοβί (ἴοι. οἴ [86 ἴα. 

(6.) ΤῊΘ ΤΑΔΩΥ Ομ ββίοπβ οὗ Φο)η: 10 Τοτὰ 8 βαρρον, {Π|6 ΔΡΌΩΥ ἦπ εἰ μβοηδπο (ΤΥ 
το ἐμ6 Ἔχ Ι Ὀἰἴοη οὗὨ ἘΠ ἐσίυπιρμδπὲ ερὶτὶῦ οὐἨ ΟἸτῖβῦ 'π Ηΐ5 βαοοσγάοίδὶ ῬΓΕΥΟΥ 8 ΒᾺΡ οΒβδθᾶ. 
ἴο Ὀ6 ἱποοπδβίβίθη ἢ). ἘΧχρ]αϊηθα ὮΥ ὑμ6 ἴδοῦ ἰμαῦ ἔθ Ῥ]δοθ οὗ π6 ΚβΌΡΡΟΓ 18. Ὀ]ΑΙΏΪΥ ἐπουρἢ 
τῃδτκοὰ (ομδΡ. ΧΙΪΙ, 84), ἀμὰ (μαΐ (Ποτο 18 δρυπᾶδηϊ οδιβο [ὉΓ {Π6 βέγοηροϑὺ δ᾽ ογδίζοἢ8 οὗ 
ΘΣΡ σῖθηο9 ἰη {86 ἸΣέο οὗ ουγ 1μοτά, δηᾶ δο δοίι8] ὀοσῦστθοθ οὗἉ {116πὶ ἴῃ ΕΥ̓ΘΓΥ α0ΒΡ6] ὮΥ͂ 1801, 

(4.) ΤΊιο ἀδἴθϑ οἵ {116 1δϑ8 Ῥλεάυτον δηὰᾶ {Π6 ἀρδίῃ οὗ ὅοβϑῖιβ. Οὐσοραζα, οὐ ἐμ18 ροϊπέ, [18 Οοτα- 

ἸΘὨ ΔΙΥ Οἡ Δ͵αζέλειο, βῃρ6οῖα)] [ηἰτοᾶ, ἴο οἰ8. Χχυΐ. ἃπα Χχχυϊ]. ἢ ΤῊΥ̓ Οἰ βολέολία 468 αροϑβίοϊ, Ζεϊιαΐ. 
ἐ6γϑ8, 1.) Ὁ. θ9: ἸΒΟΙΌΟΚ, ῥ. 88 Β΄. [4180 [86 1,10, ὁπ ἐο ῬΩΒΟὨΔ] ΔΟΉ ἘοΤΟτεν οὗ [89 βοοομᾶ οοῃίυσγ]. 

(4.) ϑυρροβοᾶ ἀἰΠΠογοποο8 οὗὨ τΐηοῦ ἱπηροτΐδμοθ, Δοοουπίρθα ἴον ὈΥ ἡ μδῦ Ὧ88 ΔΙγθδαν ὈδΘη 
Β81ἃ : ΘΒρΘΟΙΔΠΥ ὉΥ {86 [Αοί, ἰο Ὀ6 δι Ρ85ἸΖθᾶ, (μδὺ [86 Εγδηρο 18.8 ἤανο σίνθῃ 605ρ6]8, ἢ. 6., 
σΣο σίου, Ἰιἰδέοτίοο-: 4641 τίθυγβ, 686]. 8 οἼΤῃ, οὗὨ [86 ΡΌΒΡΟΙ ]ἸυἸϑίοσῃ ; ποΐ ΘὨΣΟΒΟΪ]ΟΡΊΟΔΙ ᾿γδρ- 
τολϊο σοροσχίβ οὗ ουὐθηΐβ. 

2, Ῥτοίοηαεοα ἀοοίτἽηαὶ αἰ όσγομοθβ Ὀδύνγοθῃ Φόομπ δηα (μ6 Αι γῃορίϊδῖ8. ΤᾺΘ Ῥγεβυτηρίϊοι 
(Πδὺ Φοἢπ γγ͵Ὃβ ἃ 76 18} ΑΡοβίϊθ, δπα ἐπογοΐοτο Φυάαίβιϊο, δηα ἐ]αΐ, Θοηβοαυθηίν, 16 οου]α ηοῦ 
μδῦο τι ἐΐθα [86 ΟΌΒΡΕΙ, γγἷὁ ῬΑΒ85; 1 1118 1 [π6 ἘΡΙομΣζο ἈΣΡΟΛΉβΕΙΣΙ οὗ Βαυγ. (ΟοΡ. 
ΤΒΟΙΌΟΚ, Ρ. ὅ8.) 

(α.) Φεβὰβ Βοσο βρϑᾶκβ, ἱπ σἜΈΠΟΙΑΙ, ΟὨΙΘΕΥ οὗἨ ΗΪ8 Ρ6σβοῦ. Ἀπϑοῦ: Ηδ οὐδδι οὗ Ηΐβ ροτῖ- 
ΒΟῚ 8180 ἴῃ [Π6 Κ'γπορίβίβ.; Φοδη αἰδΌΤΒ ΠΌΤ ὑπο ΟἸ]Υ ὈΥ͂ ΟΟἸ]ΘΟΙ σ᾽ ΠΊΟΥΘ ΘΒΡΘΟΪΔ]]Υ {116 
ὈῤΙΘΣΆΠΟΘΒ ΟΥ̓ {Π6 56} [-οσοῃβο] ΟΠ Βη688 οὗ “6818. 

(ὁ.) ΤΈΘ βροουϊαῖδνο ἴοῃθ. Βευῦ [18 18β ̓ 8ὺ τυ δύ τηϑῖο8 Φοῦη Φόβη. ΤΒΟΙΌΟΙΚ Το ΤΒ ἰο {116 
[αοῖ (μδὺ Ῥ]αίο μ88 τί οη οὗἨ βοογζαίθβ ἱπ ἃ ρθη οΓ ἰοηθ ἰμ8ῃ ΣΧΟΠορἤ ΟΣ (Οἰαιδιρυ γα ρζεῖξ, 
δὰ Οοιμτα. [Κτδη 18 ὑγδηβϊ αἰΐοη, Ρ. 807). ἩΘΌΡΠΟΣ Ηπαᾶβ (8 ἀουθε[} (Ρ. 318). Τδ6 
ΔΏΔΙΟΡΎ σπΟῦ]αἃ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἀουθέ(α], ἱἔ ὙΒΟ]αΟΙς μδὰ δ [ἢ βαπιθ {1π|6 Βα1ἃ ὑπδὺ Φο ἢ ἢ88 Φοῃδη- 
ΠΟΔΗΪΥ 1Δ6411Ζοᾶ (86 δοίυαὶ ΟἸτὶβί, δ8 Ῥ]δίο Ῥ]ίοῃ ον ἰἀοα]σοὰ βοογαίεβ (πο Ὑ οἶββο 
ἢο] 45). Ὑ7Έε οδῃ Ῥοσ ον τοδὶ ἰδίῃ [86 ςζοχηρ]οΐθ ἀοροηᾶρμοθ οὗ ΦοΒ πη Β Υἱϑν οὗὁἩ {πὸ οὈ͵θοῦγο 
ΟὨτῖβὶ, δπα γεοξ ρογοοῖνο ἐπδύ Φοδπ, δοοοσαϊπρν ἴο 8ῖ8 βυ δ᾽] οἰδνθο πα να δ], 1.88 ΔΡρυ βου θα 
ἦπ5ι (Βα ΟΝ 18 τηοβὲ αἀἰβεϊηοςνο 1 [86 οὈ͵οοῦδγο ΟἸσῖβί. ἩθΟΌΠΒΟΣ σβέρκο (1158 ἰγα ἢ, δηὰ 
σουὰ ποὺ δαμιὶί {π6 ἱπαϊγ 1} οὗἨ ΦοΒη 88 ἃ ἰδοΐοσ (Ὁ. 2318). Ηθ ͵ἴβ σὶριιΐ, Πουσονοσ, ἴῃ 
ἡποβίησ ἐμβαῦ ΟἾΥΙϑῦ τνὰβ ᾿ποσ βδυβίλὉΪΥ τί ἢ, {ΘΟ ΓΟΙΌΓΘ ΘΠ 655} ΤΑ 10], ἰῃ ΗΠ5 β6] ἔσουθ]8» 
(ἴοη : οπρ᾽ Το μλΟβίμθη 8 88 8ῃ ΔΠΔΙΟΡῪ (Ὠοΐ6 ΟΣ Ἀ. 218). 



90 ΤῊΒ ΘΟΟΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΧα τὸ ΦΟΗ͂Ν, 

(4.) ΤΊιο αἰβότγοηοθ ἴῃ {π6 ἐδδοιίηρ οὗ ΟἾσδί, αὶ ἰδοτθ 18 Θπουρ ἰμδῦ 18 ΦοΒδηπθδῃ 1 
[86 ϑγηορίδί8, οὰυ [86 οἴογπμαὶ Θοἀμοδα οὗἩ ΟἸγῖβί, ΗΪβ ρὑγοδχιβίθποο, Η18 β016 σοϊδίοῃ ἴο 189 
ἘΔΙΒΟΓ (866 Μία, 11, 1δ ; 111, 8, 17; χὶ. 19 δὰ 26-80; χνὶ. 16: χχυΐϊ. 64; χχυ[, 18: Μαιῖ 1. 
2; Ἰὶ, 38; χὶϊ, 85 ; ΧΙ, 236; χγυὶ. 19: 1]. 16, 17; γοῖ. 76; 11, 11, ἄο.,) αῃα ἐπουρὰ (δὲ 8 
βΒυπορίϊοδὶ ᾿π Φοἢπ (ΟΡ. 1. 14: γ. 19 ; γἱ. 8, ὅ6.), ἴο Θ5080}18} (86 τϑβϑαὶϊδ μδὺ ἐμ6 ΟἸτῖβί οὗ 
811 ἔοι ΟΟΒρ6}8 ͵β {116 Βαῖλθ, "αὶ {πὲ ἐ.6 ρατγίξουϊασ οδ!]πρ οὗὨ σομη νγᾶβ ἕο Βοϊᾷ ἤουίῃ δββρθς 
ΟἾΔΙν {π6 βρ᾽γ 4] σἼΟΣΥ οὗ ΟἸγίβί, 1 ἴῃ {18 6 88 18 οσσῃ τοᾶδ οὗὨ τοργοβοηίδίίομ, ἢ6 
ὩΘΘΩ ῃοῦ ΡῈ ἔουπα “ ἀἸΒΒο] γ]ηρ " Ὀοδσδῦβο Β6 18 ΒΟΪΘΣΔΗΝΥ ο]οναίθα, ΠΟΙ “ ἱπδοουγζαῖθ ᾽) ὈΘΟΔΙΙΒΘ, 
88 18 ῬΓΟΡΟΙ ὕο Ὦ18 ΒΟ]6Π.} βίγ]6, Ὦ6 ΒΟΔΙΒ 8ΌΟΥ͂Θ Ἰορ]Π6 841 ἔοστωβ οὗ ἰγαῃβίζου, 1, ἤηδῖ]γ, ΟἸγὶϑὺ 

ΒΡΘΔΚΒ ἴῃ ῬΤΟΥΘΙῸΒ Δπα ῬϑΓΔΌΪ68 ΟὨ]Υ ἴῃ 8 ἀἰβοοῦγβεβ ἴο ἴπ6 τι] (146, Δπα, αν οη δοοοσαϊηρ 
ἴα (86 Κβ'γηορεϊδίβ, ΒΔ οἴδμεγ αἰβοοισβοθ Ὀ6β81 68, [Π6 Ῥσγεύυαίθηοθ οὗ ἴμθ αἰδίοσι!ο δηὰ ἴὨς αἃ19- 
ΘΟΌΓΒΘ 'η ΦοΠη ΔΙῸ 68 σΘΠΌΪ ΘΠ 688, ΒΙΏ0Θ Ὁ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ8 ἴο (6 αἰ εγοπὺ παΐαγο οὗὨ [16 ΟΟΟΔΒΙΟῺΒ 
δηα οἰγουτηθίϑηοεοβ. 

ὃ. Το πχυςυλ!}} γ Θχο]υδῖγο δυϊποσβΐρ οὗἨ {86 αΟΒρ6ὶ δηὰ 186 Αροσϑῖγρβθ" ἀοοοσάϊηρ ἴο 
Τύοκα, (818 ἄοο8 ποΐ ἱπᾶροα ἰουοῖ [86 ροηυ 6 Π688 οὗ [16 ΟΟΒρ6] ; οὔΪγ, (Δὸ Εγδη ρα θοῦ ὅο μη 
σαπηοῦ πᾶν τγιἐΐθη [16 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒβο, θθοδῦδ Ὧ6 στοίθ {10 αοδρ6]. ἀσοογάϊηρ ἴο Βαῦγ, οα 
1116 ΘΟὨΙΓΑΓΙΥ͂, 6 οαπποῦ ἢδΥ6 γι ἴσῃ ἴπ6 αοΒραὶ, θοόδαβθ 6 σσοίθ (π 6 ΑΡΟΘΆΙΥΡΒΘ. 

Ὗνο τραϊηΐαΐῃ μδ[ μ6 ΟΟΒΡΟΙ] δηἃ ΑΡΟΟΔΙΎΡΒθΘ σοαῦυϊΐ 6 Θ80} οἴμοσ. 1 1 ΡῸ ἢχβὺ βυ β᾽ οἰ ΘΠ ΠΥ 
σομῃβίἀογρᾶ (α.) ἐμαὶ ἴΠ6ΓΘ 18 δὰ δββθῃίὶ αἰβθσομοθ Ῥούνγθθῃ βρθακίηρ ἐν τῷ νοΐ δῃᾶ ἐν τῷ 
πνεύματι, ΔΟΟΟΓΟΙΗΡ ἴο 1 ΟὐΥ. χὶν. 1; (6.) 8ῃ 6β86:}}14] ἀἱ Βόσγθησθ Ἰγούνν  Ὲ 8 υἰβίοσί οὶ ἀπα ἢ 
ΔΡΟΟΔΙγΡῦο, ροούἑοο-ϑψηιδοϊἐσαΐ ποτῖὶς : ἘΞ (6.) [δὲ π6 αοβροὶ οὗ 9011} μαβ πὸ βΒρϑοΐδὶ Ἔββϑολδ- 
ΤΟΙΟΩ͂Υ, 88 {116 Οὔ ΘΧΒ Βᾶγε; (ὦ.) ἐμαῖ [86 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ Κἰπαάγεα 68ρ6)], ΘΒΘΡΘο Δ} 
ἴ6 Εγδηρο] δὲ ἀηα Αροβέϊο ; (6.) δὲ (89 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ουΐῃοοβ {Π}6 Β8πλ6 {ΠΘΟ]ΟΡΊΟ8) ἀορία, [80 
Ε8ΙΩ6 ἔἍ]Π688 οὗὮὨ 1648, (ἢ βΒ8π|0 ἈΠΊΎΘΓΒΑΙ Ὑἱον, 88 [6 ΕΡ᾿Β[168 οἵ Φ01})η δῃὰ 186 τί! αΟ8ρ6}, 
Αἴἴοσ ἔμι686 σοηβὶ ἀθγα 108, 6 σϑηποῦ Π6ΙΡ οοποϊαᾶϊηρ, ἐμῇ 4}1 [86 ῬοοΚ8 δἰ θαϊοα ἰο Φομὰ 
ο8Π Βᾶῦθ Ὀδθὴ τσὶ θη ΟἾ]Ὺ ὈΥ̓͂ 016 τη8η : δῃᾶ (δαὶ ΟὨ6, [18 υπῖαπο Φοπη, ψὶϊὰ  ΏΟΒ6 ῥζγθ- 
ομλϊηθηΐ {ταὶῦ οὗἨ σοπίθιρἼ δαί γΘη 688 ἴῃ {86 α058ρ6ὶ] δᾶ ἰπ πο Δροοδῖνρβα 186 οοπίοιη ]δεϊνο 
ομδγδοίοῦ οὗ [86 Φο!ιδηηθδᾶμ ὈΟΟΚΒ 18 ἰη Ῥογίθοϊς ΠΔΣΤΏΟΣΥ. 

4, Τηϊτϊηβῖο αἰ Β]ου 168 τΥ 1 Ο {μ86 605ρ6] 18 Βυρροβεοᾶ ἰο ργεβθηῖ. Ῥδγίϊου αν 
(α.) ΤΏ ἐπιρΓοΟ Δ Ὀ}}1γ (θα. βυο αἰ βοοῦΣΒοΒ 88 {Π056 τοοογαθα ὈΥ ΦΌΠη Βμῃου]α Ἀ6 χοίαϊηθᾶ 

ἘΥ ἰδ τλθιλοτυ. Βαΐ {1118 οὈ͵ὐδοίίοα 88 ΠΟΡΟΣ ἅὰ]γ οοπρὶαθγοά, {μαὺ Φο011π σου]ὰ 85 ὍΧ61}1 Βα ῦθ 
Ρὰξ ἀοτπ 118 πιο ου Ὀ1118 δὖ ομσοα ἀυγίηρ ἷβ ἰπέδσοουγθο ΓῺ Φ6850.8, ἃ8. [86 την, οὗ ὙΠΟ 
Το Βρθακβ (ἘΚ6 1. 1). ΝΟΣ [88 ἐΐ ἔυσίμοΓ Ρὰΐ ἴο (ῃ6 δοοουμΐ, {Π)ι0 [6 ὙΧ808 ΟΥἁ ΣΠΘΙΏΟΓΥ δτΘ 
αἰδεγομί, δηα [μδῇ {1|6 πιθμ ΟΥΥ οὗ (86 Ἰονίηρ ὙΤΟΓΒΆΪΡΡΟΥ 18 ΔΙ Δγ8 ἰδηδοίουβ οὗ μ6 ψγοσαβ 
Κιπατγοα ἰο 18 δρ᾽τῖῦ ; δπᾶ 10 88 οοῃξουηρα [Π6 ποίϊομβ οὗ ἃ δυ ρϑίδπεϊαὶ δηα ἃ νεσῦα] τϑοοσζὰς 
Τοῦ ΟΠ γῖϑὺ τηῖρὶξ τοοοῖγο ἃ Φομδηηθδη οΟ]οσῖπς ἴῃ [86 Σερτγοβοηίδίϊοη οὗ Φόμη, ϊουΐ Ὀαΐηρ; 
ὑγδηβίογηοα ἔτοτα 8 Φοδηπθδῃ ΟἸγίδύ ἴο ἃ ΟΠ τ βιΐδη Φο η, 18 ταδἂθ ῬοσίΘΟΪΥ ΟΙΘΑΣ ὈΥ [86 818]- 
ΟΩΥ οὗὨ 186 ἔδτοῦ Κα υπορίϊδβίβ. 

(ὁ.) ὙΥ̓ δασγίηρ τοροϊ θυ δηα αἰ αβοηθβθ. ΤῊΐΒ οὐ͵οοξίοι ὈΘΟΟΙΊ6Β δ ΟΠΟ6 8 Βε]-Δοουβαίϊοιι 
᾿ Οὗ [η6 οχἰτο8. ΤᾺΘ ῥχορπαπέ, ἐμ ᾿γγίσα]γ 1ἰογαίίνθ, ἴθ (86 Ἰαυσυδρα οὗὨ δὴ ἱμπβρίγοὰ 168] 
ἡ] ΟΠ, ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ γ]6] αΐηρ ΒΑΤΤΩΟΣΥ δηὰ ΔΒ ΠΙΤΥ οἵἁ βρἱτὶζ, 

ᾷ 6. ΤῊΞ ἹΝΤΕΘΟΒΙΤΥ ΟΕ ΤῊΞ ΟΘΟΒΡΕΙ, 

ΤῊ ἀπ (γ οὐἁὨ οδμαγδοίαρ οὗὨ ἐμθ ἔουσίἢ αοΒρ6), [6 ὝΠΙΟ]6 ἐποουα λυ οδῦθ]θ βρὶτιὺ οὗὨ ἰδ, 18. 80 
Ῥ] ἴῃ, [δὲ [6 Ἀγροίμοβὶβ οὗ (86 του κῖηρ ΟΥ̓ΟΣ ὈΥ͂ ἃ ἰδίϑῦ Ὠδηᾷ οὗὨἩ δὴ οὐ) σεοοσὰ Ὀγ Φόμῃ 
( εἶββο, 226 θαπροϊίϑον Οἰ ϑολολέθ, οὐ αἷ.), οὐ οὗἨ ἴμ6 ΔΙ]ησ ουὧ οἵ Βυ0}. ἃ τϑοοσὰ ἈΥ͂ ἱπίεγρο- 
Ἰαίζομβ (ἃ. βοδιυγεΐζοσ, 2.8 θαηπσείζιηι σολαηηἶδ), ΤΑ ὍΘ Ῥαβεθὰ οὐδ (δ Τοεΐοη “έδι;, ἷ. Ῥ. 
107; Ταϊδαγαῖ, δ ὲο Ζιϊοργλξ Ὁ) Ἵ 

ΦΊΓΤΕΟ τοιασῖ οὗἨ ΤΒΟΊΌΟΚ, ὑ. 11, (μΒαῖ “186 ΟἹἃ Τοείατηοπὲ Ῥσορμοῖβ κροαῖς ποὲ ἃ ἘΠ τροσο σρατο Ηοῦσγον (δ 
(6 ῬγΟΒΘ. Σ 60 18, τοἰείαϊκοῦ (δ 9 τηαὶ Ῥοϊηξ ΒΟΣΘ αὖ ἰδβῈο--(ο νἱῖ, [86 ἀἰ ΌΣΘΩοΘ Ὀαΐνγοοσι (8.6 εἰδίοδ οὗ ὀσσιδοϊ οἼδτιοδδ, ἐπὶ 

πο} ἃ ΗΠ ΟΌχον δ ὁ090 ἔπ|0 δράκα Ῥιχο ατϑοῖς, δὲ δποίδοσ, ΗΘ σαίκοα.) 

Ὁ [Γπακὰξ, ἰὼ [80 ὅτοῦ ομαρίος οὗὨ ἈΪ4 δΔΌΪΟ ψοσῖ : ας Χολαπηείεοῖις Ἐναπρεϊζωαπα παοῖι δείπεν Ἀιρεκιλθηικολκείξ ρ6. 



ὃ δ. ΤῊΕ ἹΝΤΕΘΕΙΤΥ ΟΕ ΤΠῈ ΟΘΟΟΞΕΡΕΙ, “1 

ΤΒ6 σοιυξημοηθββ οὗ ἴπ6 2180 ομαρίον οὗ [86 ΟΒΡ6] τοϊηαΐηβ ἴο 6 βρθοΐδ)]Υ σομεὶ Ποχοᾶ, 
ΤΏ ποτὰβ οὗ Φόοδπ χχ' 80 δυο Ὀδθθῃ βυρροββα ἴο ἴόσῃι {86 Ἵυϊαοηΐ οἷοβο οὗ (86 αοΞρεὶ : δῃὰ 
ἴδοὴ [6 2315{ ομδρίεσ ἰΐ86] 88 θθὲπ ἐμβουρμῦ ἰο ὈΘΑΣ ἔγϑοθβ οὗὨ Βρυσουβηθϑθ. Ἀσοοταϊηρὶτ, 
ΙΔΔΩΥ͂ 0 ΠαΥΘ δοκηον)οᾶροα δηα Βοπογοᾶ (μ6 Ο608ρο6], ἴσχοι ατοίϊυβ ἰο 1,ὕεκο, απ οΟἴ]ΠοΓα, 
ἴἰδγο ἀβοϊδγθα ἀραϊπϑῦ [Π6 ζοπυϊπθηθεβ οὗ (18 ομαρίοτ. (868 {116 118 πῃ ΜαγοσΒ Οοημη. [Ρ. δ11, 
41} 6α.}]}. Οἱ [δ οοπέγαγΥ, [6 ΩΣ ΠΟΠ 688 οὗὨ 10 μὰ8 Ὀθοη ἃ8 ἀθοϊ δα] νἱημαϊοιίοα, ἔγοπι 6 10- 
τι (0 αποσῖοκο δηᾶ ΤμοΙαοκ, Αοοοτγάϊηρ ἴο ΜογοΣ, [16 ομαρίεγ, ὀὁχοορίξηρ (86 1α88 το γθθ, 18 
α διρρίεπισπὲ ἴο ἴ86 αοβρεὶ οὗ Φομη, ψὨθῖ ο]ο0868 ἢ {π6 8180 τ ῖβθ οὗ 186 200} οΠδρίου. 
Βαυΐ ἃ ΒρΡΡΙ]οπιθαῦ οδῃ Ὀ6 ΟὨΪΥ δῇ ΔΡΡΘΩΑΪΧ, 88 Μοσοσ ἰπίοπαβ, ᾿ῃ 856 [6 ῬΟΟΙ 861} ἰ8 σοηι- 
Ῥ]ειθα δοοοσαϊξηρ ἴο 18 δῆ. Νοῦν, ἃ οδγεία] εβιλτηϑίο οὗ ἴμὸ ἐοΐδὶ] βἰγαοίασο οὐ ἦμ6 αοβροὶ 
Ἰοδἀ58 ἴο ἃ ὈΪδῃ 10} οομδίλι αἰ 0}8}}γ ἱπο] ἀε8 ἴπ6 218[ οἰιαρίθυ. [π (18 υἱθν 6 ἀἰδύηρυϊη]ι 
86 Ῥτοϊογαο, ομΔρ. 1. 1-18, [86 πἱδίοτῖ 8] αοδραὶ, πλοσθ βίσ Ό Υ βροακίηρ, απὰ [86 ἘρΙοραο, 
οδρ. χχὶ. Τμ6 αἰγνϊβίοη οὐ [16 αο8ρ6], δο δηὰ ρμυγευρα ἰπ {1}18 γοϊαιηθ, τηυσϑὺ δεν (ἢ 8 
ςοποορίϊοι ; δα γγχὸ Β6ΤῸ σοίοσ [πὸ τόδ θοῦ ἐβοσοίο, Εγθῃ ποβί οἵἩ ἔπο δανοοιίθβ οἵ [86 ζϑηὰ- 
᾿πΌΠ 688, ΒΟΎΘΥΘΓ, ΒΒΥ͂Θ ΠΟΤΕ ΤΟΟΟΠΕΥ ἐχρ]δϊπεᾶ {Π6 24(} δηα 251} γθῦβοα 88 ἃ Ἰδίοσ δα 1 0ῃ - 

δὰ διαΐῃ, Ὑ εἰϊΖεὶ [88 ἀἰβοϊαγεὰ δραϊηβὺ (1,18 (ϑέμαΐεπ πὰ Κυίζχεη, 1849, 1, 1). 78 πο]ᾶ 
188}, 1{ [16 ἱηξογροϊδίίοῃ : “ Ἧ7ἴο Κποὸν ὑπαὶ Ὠ18 ἰδβι ΠΟΩΥ͂ 18 τυ 6,,) 06 Δὴ ἱπίοσροϊαίϊοι οὗ (89 
ἙἘρμαβίδι ομβυγοι, {86 τοϑῦ ΣΈ 818 [868 μδπὰ οὗὨἩ (μ6 Ἐνδηρο δῦ Δι} ΒΘ]; βίποθ γοσ, 34. ἸθοΚ8 
ὍΔ. Κ ἴο ΟΒΔρ. ΧΣ, 81, δῃηὰ [86 Ῥγόυογ 1η σοῦ. 2δ, ἐμπουρἢ ἰοτηεα ὈΥ͂ ΜΙΟΥΟΣ 8ῃ αὖουγα ἐζαρρογα- 
ἐΐοπ, 18 ΘΠ ΓΟΙΥ ΟΠαγδοίογίβίϊο οὗ Φοῃ πη οομτο ] βίου, Ἐ 

10 18 οἰ βοσννῖβο τ 1 [86 Βεοίζοῃ, ΟμΔΡ. Υυἱδ]. 1-11.Ὑ Ιὺ 1μ, πὶ [86 Ετβῦ ρΐιςο, οβίδ ] ϑμρᾶ, ἐῃδὲ 
[86 βεοΐοῃ ͵ἷβ νηΐ ἴῃ ἃ ΒΟΙΪ6Β οἵ {86 τηοϑύ ἱτηροτίδηὐ οοἀΐοοα, Β, 1,. Τὶ Χ, Δ., ἰο νι ἢ 
οοσγίδι]ν Οοᾶ. 5ίη., ἀπ ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ Α. δῃὰ Ο.., αἵ ἴο θ6 δἀἀοᾶ; διῃαὰ ἰἸιδἰ ἃ 56σῖ68Β οἵ [868 οἹαοοὺ 

δηα χποβύ οιηϊῃμοπὲ ἔδίμογα, ἔγοὰ Οὐ ζεοη ἀον γασα, ΑΓΘ ἘΠΕ ΓΕΙΥ 51:16 ηΐ τοβροοίλπρ {18 βοοίΐοῃ, 
ἀαὰ ἰο [μ}8 τμ6 δεῖ [πα (Π6 βοοϊΐου, δ ὅγβύ νίθνν, ἀοϑβ ποὺ ρτγονο, Ὀὰῦ ᾿τ ρδῖγβ [86 ΘΟΏ60- 
ἐἰοη οὗὁἩ [86 ΟοΒρ6]. 7ὁο οὐγβεῖγεϑ αν Εἰ ποτίο {πουρῦ ΠΟῚΘ πόσο βυΠοϊοηΐ ὑτσοοίβ ἰμδΐ 1 
ὈΘΙΟΏΖΒ ἴο {86 ἀδγ οὗ {Πὸ στοδὺ οἠβοίβ οὗ αυδβέϊοηϊηρβ 810 86 ῬΠΔΓΒΟ65 Τηδθ ὉΡοῚ [86 
Ἰωοτὰ οἱ [᾿6 Τυρβαδῦ δή [86 ἔδαϑί οὗ Ῥαϊσηβ (860 1,ἴοἶκο, 1ϊ. Ρ. 348; ΗΕΖ, ζ.οῦο)" ΦοϊιαΉ 68 
Μίαγζυα, Ρ. 305: Τὺ Ζ1.“ὅση σέδιι, 1ϊ. Ῥ. 962; ἡ. 1222). τοι (818 Δρραγοηῦ τ] δοθιηθηῦ οὗὨ [80 
βοοϊΐοῃ, Πούουοσ, 10 τνου]Ἱᾶ ποί ποοοββαγν [0] ον ὑμδὲ [86 ῥάββασο :ίβεὶ Γ 18 ποΐ δροβίο]ξο - οὐ 
αυϑα ἐμδύ ἐὺ 18 ποὺ Φοβδηποϑη. ΐποθ (86 οΟἵμοῦ Ενϑηρο βί8 μᾶγὸ ἀθβοῦ θοα ἰμο86 οπϑοίβ, 10 18 
ἱτωρτο  Ό]0 ἐμεῦ [86 Βοοϊίΐο βου) ἤδυθ οοτηθ ἔγοιη {116 πὶ (88, Ὁ Θχδηλρ]6, ΗἰἰΖὶς Ρ]Δο68 ἐΠ 68 
Ῥδββαρὸ ἱπ ΜΆσκ, θοΐνθοῃ οἶδρ. χἰϊ, 18-17 δἀῃὰ νϑῖϑ. 18-927). Οὐ ἴδμοὸ σομΌΓΑΤΥ, 1ῦ 18 ΤΏΟΓΘ 
ΠΑΓΌΓΑΙ ἐ0 ΒΌΡΡΟΒΟ (μαὺ {18 αὐΒΡ6Ι τ ]]ς ῬοΙοησΒ ἴο Φό η, ΟΥ, δὖ 811 ουθηΐβ, ἴο [6 Φοβδηηθδῃ 

ἐδ ἴοι πὰ ἘΡΒ6Βπ8, ΤΠ οοἀᾷᾶ, 1, 10, 230, ραΐ ἰΐ δὲ {[1Π|0 Ο]1086 οὗ 86 Οοβρεὶ ; οοἂά, 69, 124, 
8416. ρυΐ ἰΐ δἴογ 101 χχὶ, 88. 76 τισι γΥ6}} ΒΌΡΡοΒβο ἐμδὲ 186 Ἰαξο. πη βοσ ἐβ ΔΓ ἴῃ {110 
τὶρῦ 848 ἕο {86 ῥΡ͵δοο οὗ {86 ἱποἰἀθηΐ, [6 ἔΌσΤΩΘΓ ἃ8 ἴο [86 δυϊπογβΒὶρ οὗ {16 δοοουμί. 79 
τἘαληκ 10 ϑυϊ 806, ον νου, ἴο τοοὺγ ἴο ὑΠ6 αποδίλομ ἴῃ {1160 ΟΟΙΩ.ΘὨἾΑΣΥ οἢ ἴμ6 βεοΐΐοι ἰἐβε]ῇ; 

«εἈὐϊεντή ππὰ εγκιατί ΩΧΌτπθεΣΩ, 1853, ΡῬΡ. 1-20), δας ίλοίοΣ Ἵν ἀούοπιδα 186 ἐπίορτ εν οὗὁἨ {Π 6 ΤΟΣ ΙΒ Οοεροὶ αϑαϊμπδὲ {80 

τίενε οΥἩ Ὑ εἶοδο δυὰ δομποίσον, πίονι τοῦ ἈῸ Γορατάοα 86 Ἵσρ οὰθὰ. Βαΐξ βἷποο {παὺ (ἰσὴθ (Π9 58 11|6 ΟΙΤῸΣ ;.85 Ὀδοἢ 

χοπιοποά ἰῃ ἃ τυοάϊδοὰ ἴοσιη. Ἐστδὴ {ῬῚ: ἀε “ὕόειιε, 1865) ἱ6 ἀϊεροεεά ἰο τορατὰ [Π6 πιδυσαενο ροσίϊοσιβ οὗ Φοῦτι (5 βοπαΐτ9 

διὰ ἰο δοκιοπϊοκο ἃ ἰσίοσίοαϊ δυναίταξτα οὐ ἰῃ (π6 ἀἰδοουχεοθ. Πο οοσορίδ 86 ἰβέοσίοαὶ {89 Ῥε]1οῦ ἐπ ἴπ 6 ΓΟΕΌΣΤΟΟ. 
ἴοη οὗ Ιδσξασῦσα, Ὀπδ ἴατσπδ ἰξ ἱπίο ἃ οουπίοτζοϊξ ταΐσας]ο, (ἢ τοκξο]! οὐὗὁὨ μα  ν 6Ο]] υπίου, ἨΔ ΘὮ ἰ8 ΟΣ ΔΙ ΠΥ ὯῸ Ὀδέΐος, ὈὰΣ 

σότβο, ἔβη ἔδο Θοστηδη ποΐΐοι οὗ ἃ τασ μοὶ Ῥόόση, οὐ ἃ βυτα ΡΟ] 641 γοδίσηθῃξ οὗ ἔδμο ἰάθ8 οὗ ἱπιπλοσία γ, [πὶ {6 181} 
εὐϊείοτι οὗ εἷς Ῥὲς ἀἐ ψέειιε, Ῥασχὶ, 180], Πόσιᾶσι οπίοσβ ἴος ἐὰθ βγού {ἰἰπιθ ἰπίο α ἀἰϊδοιδείοπ οὗ 86 Ζοβοπῆθδη ᾳὐοδίζοῃ. 

116 ἀϊκέϊημοαΐδμθα, ἰῃ 86 Ῥχοῖιοα, ἴουις υἱοῖνβ οἡ ἐμὸ δβυοοῖ : (1.} [86 οσίμβοάοχ, ἩδΊοἷϊ ΒΟ] .8 ζλδὲ (0 ἐπ: 6 τΠ016 Θοδροὶ 
οὗ ϑοδῶ κδ ξαμππαίῃο; (2.) [6 τοϊδα]6 ροκί(οι, ὙΒΙΟΝ ΣΟσΟΧΏΪΣΟΒ ἷπὶ 85 ἴη9 Εσϑέ δΐῃοσ, Ὀὰξ δά πη δ ἰδὲ ἰξ μ85 Ὀδθη 
Ῥεοῦρδε ἴπἴο 6 ὑῬροξοὩξ βδρο δῃὰ ἤοιτω ὉΥ͂ ἰδ ἀὐβοίρὶο; (3.} ἘΠ οὐ ἴοι], ἩΒῖοα ἀοσίνοθ 1ξ ἔτοτα ἃ ἀϊδοίρὶο οὗ 7 ο.)ὴ δρουὶϊὶ 
Α. Ὁ. 100, δηὰ καἰτοα ἂν ἔδο ἀϊδοοῦσβαα, Ὀπὲ δάσιἱϊδ ἃ οῦδητθδιι ἐσα οι ἴῃ 116 Ὠιἱδίοτί σα] Ῥοσέου ; (4.) [86 δοοοιιὰ 
οσἸεἶοδὶ τον, Ὑ οἢ σορησὰδ ἔπ  Ὧ0]0 85 ἃ Βοϊΐομ οΣ ἰδίου αὶ ποτϑὶ οὗὅὨ 1:9 βοοοῃὰ οοεπίοσγ. Ἠδσ Ῥχοΐδεδοβ ἰο μΒοϊὰ {1:0 

ἐδέτά νυἱοῖν, απὰ ἀοίοῃαα ᾿ξ ἴῃ ἃ οοποϊυὐΐπρ Θεεαγ. Ἢ οἰξεᾶςκογ, πο 16 ΒΑῺΣ᾽ Β ΒΌΘΟΘΒΒΟΣ ἰπ Τα προη, (ἴπ εἷ8 σηπέεγειοὶ- 

μβρυρὴν δεν ἀἱα εὐαηρεῖ. Οεεολίομε, Οοίμα, 1864: οοπιρ. ἰδ Ὡοῖοϑ οὗ Εϑηδη [ἢ ἴδ9 Ταλγυῶονεν 7» Ῥειμδολδ Τλεοίορίε, 

ἴοτ 1868, ῬΡ. 5621 8..), συ δεϊϑη εἶα }}} δρτοθα πῖι}} ΒΘΏαΣ, δηὰ ἀἰνίάοδ ἰμ0 αὐ διό. Ῥοίποοι Φοθ δ: ἃ 0.6 ΟΣ ΣΩΟΙῸ οὗ 18 
ἀϊδοίγρῖοα, ὑΡσο Ὁ] ἔμ οἰᾶοτθ αἱ ΕρΒοδια.-- Ὁ. 83.} 

5 ἰσιρ. {Π6 ὅτεξ οοϊ-ποίθ οἡ Ρ. 26.--. 8.] 
Ὁ {186 ροπυίποσοαβ οὗ Ζόμπ υἱῖ. 1-11, οὐ σαῖπος υἱὶ. 53-]}. 11, 86 α]δὸ οὗ οἴδρ. ν. 4, σί(Ὦ ἐμο 1α6 οἶδιιδο οὗ του, 8, [6 

ῬΌΓΕΙ, ἃ φυοειίοσι οὗ ἰοχία δ) ὀχ ἰςΐδτα, 8.90 1110 Τειίμαί Δοίεν ἐπὶ ἰο0.-ἘἹῈ, 8.} 



32 ΤΠῈ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ ΦΟΗΝ. 

Βΐῃοθ, ΟἹ ἃ Τ]ΟΥΘ δοοῦγαίθ το ἱηρ οὗἨ [86 οΥἸ (16 8] δηα π:βίοσί οὶ οοπβὶ ἀθγαϊίζομϑ, [86 βοοϊζοῃ 
κγαὶσὐ ἀοοϊᾷοα]ν πιαϊηξαίη 108 αχίϑίίηρ ρῬοβίοη. (Οἱ [86 οΥἱἐ1οα] ἐγοδΐθοϑ σοϊδεγο ἴο (1118 8εὸ- 

(οι, ΘΟ ρΡδΓΘ Μίουοτ, ου οἶδρ. ΥἱῖΣ. [ρ. 820, δι}ι 6ἄ,1). 

ᾷ 6. ΒΟΌΒΟΕΒ ΑΧῸ ὉΕΞΙΟΝΧ ΟΕ ΤὙΠῈ ΘΟΟΒΡΕΙ, 

ΤῊ αοβρεὶ οὗ Φοθῃ ΔΡΡΘΑΤΒ {Π6 τηοϑὺ οὐἱρίμδὶ οὗ 41} {ϊὸ 5618, ἱπ [Πδΐ 1 Βῃονγγβ 1861} 
ἘποΤΟΌΡὮΥ ἱπδοροπᾶοηϊ οὗ {η6 Κ'υπορεϊοαὶ ουδηροῖο8] ἰγαϊτοη τ 8116 γοὲ ῥσοβυρροβὶπρ ἰῦ, 

δη4 σομῆγηλίπρ' {1160 6586 η 18] β ϑίδησα οὗ 10, Τῇ ΤχΔ}]} [6 50]Ὁ Γαβίβ. ἢ ἢ 6 ῬΘΙΒΟΠΔ] ΣΔΘΙΔΟΓΙΟΒ 
οὗἨ οὔϑ οὗἩ [π6 δασ]ϊοβὺ ἀ15610165 οὗ 976509---ἰἢ 6 τηοβὲ Ῥτγοίουμα δπᾶ βρί τὶ 18] οὗ 8}1- τοῦ βοτὰ 
[Π6 Τοχ δ Θχ ὨΙ Οἱ (θη οὗὨ Εἰ πη86) Σπυρ τ ϑϑϑα ἘΠ υΉΒοΪγ 5 1 1π46}10]6 11Π65, 

Τρδὺ Φομ ΘΑΥΙ͂Υ οοταγλ 64 ἕο τυτῖληρ᾽ ἴῃ πιεπιογαδιϊα 6 τηοϑὲ ᾿τηροτγίδηΐξ τιδύζογβ οὐὗὅὨ ἢ 15 
ΤοΟΟἸ]οὐΐοπ, οϑρθοΐβ! 1η6 Τοτα 8 αἰ ϑοΟΊΓΒΟΒ, τῦ6 ΤῊΔΥ͂ τ 6}} ΒΌΡΡΟΞΒΕα, ἐβουσᾷὰ {1686 σομδ πο }8 
οὗ ἷβ αοβροὶ οομϊη δ! Ὀδοδιηο ἔγοϑα ἀραΐῃ δηᾶ Οἷον ὈΥ͂ {86 βυρρεβίζουβ οὗ ἴθ Ῥγοτηἶβοα 
Ῥαυδοϊοῖο, 816 ἢ οοσρογαῖοα τ Ἶ8 οη τι: αϑίϊο ἴουθ [ῸΓ [6 Τιογ, 

Βαὺΐύ Ββίησο, ΟΥ̓ {πΠ6 αἰἱγοοίίου οὗ [86 ἀνίης Βαυϊοῦγ, ἢ6 γγὰ8 ταδᾶθ {Π6 βοῃ οἵ Δῖατυ, δηἃ ΜΆΣΥ 

1ποποοίοσι ἢ Ἰἰγοὰ πλδὰ ὨΪηὶ πη 18 οῦβθ6 (866 {60 Διί. ]6 δίαγία, ἴῃ Ὑ͵1η 67), δηὰ {18 110116 
[Ατολ]γ, ἔοστηϑα ὑπ ον {116 ΟΓΟΒ8, οου ἃ μάνα Δα ΠΟ ΠΊΟΓΘ Θησασὶηρ τιον οὗἁἩ σομγοσβδίϊοη (ὯΔ Π 
{Πι6 ΠΙΘΙΊΟΣΥ͂ οὗ ἐπ Το, τ)1Ὃὸ ΤηΔΥ ἀου Ή1658 δϑοῦῖρθο ἴἰο ΔΙΆΓΥ ἃ Τηθηἴ8] ΒΔΓ πη ἔμ σταᾶσαὶ 

- οσιηδίίοη οἱ {818 ΒΙίΟΥ τηδίστίηρ, 6056]. 
Το ἴ8ὸ πῃηθΌλοΥΐ68 οὗ {Ἶ16 ΑΡοΘ.]16 τυυβῦ ΡῸ δ ἀοα ἐἾ6 Ἔχροσίοιιοοβ οὐ }}18 116, Ἔβρϑς ΠΥ 186 

Γι μα δηᾶ ρμαοδοοίαϊ τηουοσηθηΐβ οὗ μἷβ δροβίο]ϊο ἀενθϊοριηθηῖ. ἩΟ 6 τηϊρῦ τ} Πᾶγθ 
Ὀδοη ἰθἃ 4130 ἔο ὮΪ8 ῬΘΟΌΪ ΑΓ ΒΗΔρΙης οὗἁὨ ͵18 Τόσο ἀοοίσίπο, 19 πυσσοβίοα Ὦγ 1, 10ΚοἾ8 δηα οὗ οΥ 
ἰγοδϊθοϑ οα 86 ῬΙΟΪορυθ. 

Το βρϑᾶῖκ ποῦ οἵ [Π6 ἀοβίσῃ : ΤῊΘ 68ρ6], Π1|κα ΟἿ 8.18 ττοσβῃρ, Ἡ ΒΙΟᾺ 15 0 {818 τοερϑοὶ 
δκίη ἴο τί, δηᾶ, ᾿κὸ οὐ σύ ἰπΐηρ ὈΟΙοηρίηρ ἴο 16 ΟἸγβίϊδῃ ΟΠυτοῦ, πχυβὲ ἤν θοοη ᾿τὸ- 
ἀυσοᾶ ὈΥΔΑΓῪ ῸΣ 1[8 ΟὟΤΙ ΒΆ ΚΟ, 88 [8 6 ΟἿδ ΒρΡομίΔη6ΟΙ8 οΒιιβίοηῃ οὗ πο ἸΟῪ οοπλοτρ αὐ] οἢ8 
οὗ ἴ86 Εγνδηρο θί, 1 {818 τῇδ Ὺ Ὅδ βαϊὰ ουὐθὴ οὗ [16 ὅγϑί Ευδηρο] δί8, δηαἃ ΟἿἿΤ 80 }100]- ΠΟΟΙΟΡΎ 
τησδῦ 6 οἰιαγροᾶ τι ἱπαυ της ΤᾺΣ ἴοο ΤΟΔΟΣΥ δηα ἴοο ΘΧΟΙ ΒΊΟΥ [ῸΓ 8 Θχίοσίιοσ ἀἰἜβῖρι, 
Ὑ8116 8 ἀυδ τοραγᾷ ἴο [16 ἔοσυϊα βρομίδποῖ οὗἨ {Π6 Ι͂ΟΌΓ ΟΟ5Ρ618 τηϊρὶιξ οὔτ οὐ ἐλ οἶβπ οἴ 
ΤΩΔΗΥ͂ ὈΓαΪυ 1005 οὗἁὨ ἃ ἸΟΥΤΟΓ ΠΟΠΟΘΡΙΟΩ ;---4}} (18 18 {γὰ6 1πη ἃ ὙΘΙῪ ῬΕΟΌΪ ΑΓ ἄορστοθ οὗ ἐδ 
Γυυγί αο8ρεὶ, Οὐπίθηιρ]αίΐνο τη 48 ̓ ἶχα ἐμδύ οὗ ΦόοΒη τηυβϑὺ σῖγα οχργοββίοῃ ἰο ὑμποῖσ οχρϑ- 
ΤΊΘΠΟΟΒ Δα Υἱοῦ 8 Βγβί οἵ 811 [ὉΓ (μοῦ οὕνη βαιϊδίδοϊίοῃ ; δηᾷᾶ 1 τὴῊὸ ἢδυϑ πηδογβίοοα δὴγΥ ἰδΐηρ' 
οὗ [86 παίαγα οὗἩ Φοόοβῃ, τγχὸ σδηποῦῖ πο οΥ (παὺ τὸ Ππαἃ ὅννο Ῥγοαποιοηβ οὗ Ὠ18 Ἰδηᾶ, ἔυστηΐῃς; 
αὖ Ὀοξζοτα ἃ ΕΥὙἸΙΟΡῪ οὗ [16 Θνδαηρο]ὶς, Ἔρ᾿ βἔοΙΔΓΥ, δῃ ἃ {ὰ9 Δροοδὶ υρίϊο ομδγαοίοσ ἱπ ἐμ ΝΟΥ 
Τοϑίδιηθηΐ. 

Ὑοῖ, 88 6 Ομ γι βίλδη οα]ία8, τυ ἢ 411 118. τί. 116 Οπδγαοίοσ, ὈῪ ΠΟ Τ68}8 δΒίορβ ἴῃ ἔμ6 168 
ΟὗὨ τἸηογ Ἔχ ὨΣθἱζἶνγο ατί, θυΐ 0118 1βο] ἢ οὐδ οὗ {86 οἰομηθηΐβ8 οὗἁὨ οἴου! 8} 7 δοίλγα τχαςῃ, δπᾶ 
δἰτιδ ΙΓ ἀἰϊδβέϊησίς ῬΌΓΡΟΒΟ ἴῃ οβ]οϊομῦ οὐ .51485π| δύ θα βοδίϊοη, [86 Εγδηρο  1δ8 τοῦδέ 85 ἃ19- 
εἰποῦν, δη ἃ ̓ Γἢ 8.1}} τλοσο αἰ ϑιϊηοῦ σομϑοϊουβηθββ, μαῦθ ἢδα ὑμοῖσ οὐ͵θοῖδνο τ ρυ]βα δηὰᾶ ἐποὶγ 
ῬτΓδοΙο4] ἀοϑίη. «Αηα {μ6 ΕἘνΔΠρΟ] ἰθὺ Φοἢη 88 ὨΪπη561 αἰ δ ΣΕΥ δἰδίεα Ηἷ8 ἢσβέ δῃὰ ἈΪ8 ποχὶ 
Ῥτδοῦοδὶ ἀοβίση, οἾΔΡ. Χχ. 81, Ἠΐβ8 ἱτπηπηοαϊαία δηαἃ ἀδοϊϑῖγα αἷτὶ γ88 Ποῖ ΠῈΣ ἰο βοθῦ ἃ ΠΘΙΟΒΥ͂ 
ΟΡ (0 οοτηρ]οῖθ ἴμ6 οἴμοσ ἀοϑροὶθδ. Ἠὼς πον ἴοο Ὑ6}1 ἐπαῦ [16 Ῥοβίελνο βίδίοιμθηξ οὗἩ (6 118 
οὗ Ζ6βύ5, ΡατοὶΥ δῃᾶ [ογυ Ὁ σίγοη, ν᾽ 88 ̓ ἰΐϑο 1 Γ [86 τηοβὲ οοιγο Ῥοϊδτιῖο (ΟΒΔΡ. 111. 19), δὰ 
1μδὺ ἃ τουπᾶ, οομηρ]οία οΟἸ]οοΐοη οὗ 6 πιοβί βἰρηϊβοδηΐ ροϊπίβ ἰῃ {π6 116 οὗ {86 1μογά, βοὺ 
(οσῖ ἴῃ ογαΟΓΥ βυοοσοββίοη, που]ὰ ἔοσιῃ [Π6 ταοβί Αὐηρ᾽ ΒῈρΡΡ]οτθπέ (δο Σχ. 81). 

ΝΟΥΟΓΒ61688, {18 στοδῦ δροβύο!ἱο Ῥγοβυίογ- ὈΙβθορ οὗ ΕΡῃθβδῦβ οου]ἃ ποῖ ἢᾶγο βίοοα [ὉΣ 
ΒΑ] ἃ οοπίυσυ Ὀθίνγθοῃ {116 ΟΡΡοβὶΐθ ροστηϊηδηΐ πιοίΐοηβ οὗἩ ἘΔ οηΐβτη δηᾶ Οποβίϊοϊβπι, τι πουὶ 
σὐϊηρ 18 ΟΟΒΡ6] ἴῃ [16 ΘΟΠΒΟΣΟυΒΏ 688 ὑπαὺ ἐὺ ̓ ττου]ᾶ Ῥγδοιοδ}}  ἰγαπβοθηᾶ πδὲ δηΐδροπίβτη, 
ΔῸΣ ὙϊΒοαυΐ, ἴῃ [18 οΘουγὶοίζοη, ΟΥ̓ΟΣΥ ΠΘΓΘ ΟΡ ΒμΑβὶΖίηρ [86 τοϊουδηῦ δης- ΕἸΣ οὨἸβίϊο δηα δπ6- 
αποβέϊο ροϊηίβ, ΤῈ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ῬΟ]ΘτλΪο Ῥᾶββαρο8 ἴῃ ᾿Ϊ8 Τρ βι168 (οοιιρ. 1 9208 ἱϊ. 18, 22, 28 - 
ἦν. 1 βαᾳ., 3 Φο.)), 88 ὙῸΦῚΪ 858 ἱὰ (16 Ἐδυθϊαίοι, Ῥαγιϊ σι Ϊν πῃ (Π6 οἰ ΐοτα ἕο [86 βουθ 
ομυγο 68, ρῖνγο δραηἄδηϊΐ Ῥσοοῦ (δαὶ 116 στ88 [Ὁ] σομβοΐξουβ οἵ {16 ἰδίοτ 8] δηα ἀοςτηδίϊοδὶ 
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Ῥοϊπίβ ἴῃ δἷ8 ἀὐοβροῖ δραϊηδὺ {88 Πογϑβὶθβ οὗ ἢ]5 {1π|60, δῃᾷ {(πδὲ [6 το] Ἰοἃ Ὅροι ἐμοῖν ορογαινθ 
ἴοιοθ Αἀμπᾶ υπμαουθίθαὶ)Υ 1ὑ τγ88 18 1, οσῸΒ ἀοοίχίμο δβρθοΐδ!σ, ἱπ σοπηοοίίοι τλὰ (86 ἀοοίχϊημο 
οὔ 1.6 Ἠϊοίοτίοδὶ, ῬΈΤΒΟΒΑΙ ΟἸγὶδῦ, 10} ἴπ [16 βοοοπα ΟΘὨΓΌΓΥ τηοβί οβθοϊγο]Υ οοπ τὶ υϊοᾶ ἰο 
ἐδ υἱοίοσγ οἵ ἐμ σπατοΐ ουεῦ Βοΐῃ ἙΡίοηΐβτα δῃᾶ Θποθεοίδιω, ΤΏ ἀοοίτίηθ οἵ ῬΘΙΒΟΏΔΙΥ, 
ΘΟμοσοίθΥ ἀοβηθα ὈΥ {6 ἀοσίτίπθ οὗὁ 86 Ῥοῖβοι οὗ ΟἸἈσὶβί, 8.1}} ΘΥοσ ὁροσαίθβ 88 ἃ ὑπο-θᾶροὰ 
Βνγοτα δραὶπβί 811} αποβο δια Φυδαίβεϊς αἰδέοχίίοηβ οὗὨ [6 ἐσ. “ὙὙ10Ὲ ΦόΒη, ἐμογοίοσο, ἴῃ 
.υῖ8 αοΒ8ρ6], [86 Ῥοσβοῦ οὗ {1|ὸ βαυϊοῦγ 15 οὗ ΒΌΡΥΘΓΩΘ ἱπηρογίβϑῃςοθ." 

ΤῊΘ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΠ688 οὗὨἨ ΒΌΡΡ] Ιλ ης {Π6 Βθτβῦ (μτοθ ΟΟ8ρ618, τ οἢ δῷ (86 ἐἶτηθ οὐ {ὴ6 
οτίια οὗ Φ08η}Β Θοβροὶ μιδὰ δγθδυ ρϑϊποᾶ ἃ Θομπβί 61 8}}}0 ΟὈΣΤΟΠΟΥ Διλοης; ἴδ 6. ΟἸ τἰβεΐδμβ, 
Ἧ28 ΚΟΥ 156 πδίθγαὶ. ΤῺ ΕγδΏρο δῦ ΤΑῚ ΟΥ̓ΘΠ ματα Ὀδοῃ οοηβοίουϑ οὗὨ ἐδθ ὑποίοϊα ΘΟΠ10]6- 
Ὥοῃ, ᾿πύθσηδὶ δηα δχίθγῃδ᾽, τ 10 ἢ 6 ἔυγιϑηθα ; δηᾶ ἱπ {Παὖ ὁο886 16 Βυγοῖγν ἱπίοημἀοα ἰο ἴ0- 
Ὡἶβὴ ᾿ς, Βαΐῦ ποῦ ἴῃ βθοι ἜΡΜΡΕ 88 ἴο ὮὉΘ ἃ εἰοδορίδαὶ ΟΣ ϊδίογί δὶ διμθηἀδίου, 

ὝΤΒοη ΟἸειμοηΐ οὗ ΑἸοχδηᾶγίδ (δοοοσάϊηρ ἴο ΕΒΘΌ, Υἱ. 14) ΤΟΙ ΣΚ8 ἐπαὺ [ἢ6 οἵδμον Ενδη- 
8ε11518. βανὸ οἰ ποδία Ῥδγι συ] ν [Π6 Θχύθσηδὶ ἘΡΊΟΥ, αἸΥ ΩΡ 08 ἃ εὐαγγέλιον σωματικόν ; 
δηα 186 ΟὈ͵]οοί οὗἩ Φοη γγὯβ ἴο σίῖνθ βοιλθί ϊηρ ἈΠ. ΟΓ, ἃ εὐαγγέλιον πνευματικόν, Ὧ6 πλέο8 ἴῃ 
ΟὯΘ ΘΥΡΓΟΒΒΙΟΩ ἃ Ῥδγίΐϊ8] ἐγσαϊ, δηα ἃ Ἰοδηΐηρς οὗ [86 ΑἸοχδηασίδη ἴση οὗ ἐπουσιιῦ τ ΟΝ σαυϑὶ 
ποὶ 6 ογεοσϊοοκοᾶ, 1 σβ ἀϊοίΐατῃ 4180, οὗ {86 “( ὁπ6 ἔχῃο, ἑοηᾶεσ, Ἰοδάϊης Ο08ρ6]," ποϑᾶβ ἕο 
Ὅδ το πορᾶ ἰο {πὸ τοδὶ βέγίοὐν αὐ8]18Π 4 βαη86, Α41]]1 [19 ΘΟΒΡΕΙΒ δΓΘ βρὶσὶϊαδὶ, Ῥῃηθαυχμηδίΐο, Θδο ἢ 

ἴῃ 18 ψΑΥ ; Ἀαΐ (80 ἔουσίδι ΘΟΒΡ6ὶ 18 Ῥγθδηλ ΘΟ] (ἢ 6 ΟΘΟΒρ6] οἵ [86 Τ68] 1468] ῬΘΥΒΟ ΔΙ Σἐγ οὗἁ 
ΘΒ γῖβί, δηᾶ 88 βῦο, ἴῃ 18:6 ῬΡὮΓΣαβο οὗ Ἐγηοδίὶ, {Π6 μοαγὶ οὗ ΟἸγὶδὺ (»οοῖιι8 Οὐγὶδίῶ). 

ΟἸρπιθυὺ δυσί μοῦ βίδίοβ [δῦ Φόομπη ττοίθ μἷθ ΟΟΒΡ6] δ {86 γϑαποϑὺ οὗ ᾿ῖ8 γί; ἸΠἸΚοντίβο, 
186 σᾶποη οὗ Μυτχαίοσί, πο ΦοΓΟΏΘ ᾿ηρθηϊουβυ ἱπίοτρχοίθα ἴδ: ἰμδί {86 Ὀἰβῆορα δῃηᾶ 
οΒυγοῖ68 οὗ Α816 Μίποσ ὑγρϑὰ Εἶπα ἰο τσῖνθ μἷ5 ΟΟΒρ6] δαϊπδὺ {86 ἱποὶρἰδηξ μογοβῖθα, δηα ἴῃ 1 
ἴο τὸ {π60 αὐγίπἱν οἵ ΟἸγἰβὺ ΙΒ ΠΟΙ͂ ἀΡΡθασ. Βυΐ Φοῖίιπ ΒΑΓΑΪΥ ποοᾶρα βυοἢ ἃ ΒΡῸΓΣ; Ὧ6 
τοὶ σεῦ δῇ ταοϑῦ ἤᾶνο Ὀθθη ἢδϑίθηρα ὈΥ 1ζ ἴῃ [16 ΡΡ]]οδίζου οὗ ἴη6 αοΒροὶ. ΤΠ λέδέογίοαϊ ΒὰΡ- 
Ρἰαιοππρ οὗ [δ6 ἴτε Βγηορίδίβ ἱβ τηδᾶθ ῥχγοῃηϊηθηΐ, ΡαγιουἸΑΥῪ ὈΥ ΒΟ ἱαΒ (1. 24) διὰ 
Τδοοάοτο οἵ Μορεγεδίΐα (Οσηιπιδηὶ, ἐπ Φοαπη.). Βαυΐ ἰΐ, Ῥογοπα 18 ἀθ] ὐ ἢ ἃ τοοσο οχδοὺ 

δἰδίδιωθῃΐ δηα Ἵββοϑηῖ18] δυο μτηθηΐ οὗ 1} 6 αΟ5Ρ61 ἱβίοτγ, ΦοΒπ με ὈΘΘΩ τπογϑαᾶ ὈΥ [86 ἀοβῖγθ 
οὗ δὲ δχΐθγῃδὶ βυρρ)οηθηϊίηρ οὐ ἰδ6 Τϑοοσβ οὗὨ 1118 ὑσθάθοθβϑοσβ, ἔῃ 6 ΘὨΤΟΠΟΪΟσἶο81 Ῥοΐηίϑ 
που] μανοὸ ΒΡ δδσζοᾶά β[1]} ζζογθ οἰθασὶ γ τηδιϑᾶ, δη [86 ΔΓΓᾺΥ οὗ δοίβ Δῃα Θυθη δ ΣΟ ΠΊΟΙΘ 
οορίουβ. Ηἱΐβ οὐ͵εοοῦ ἴδ οπ ἃ ΗἰσθοΣ Ἰονοὶ {μδῃ {Π18; δῃᾷᾶ βο, ἱπάθοᾶ, ἀἰα [10 οὈ͵οεὶ οὗἉὨ [86 
ἄγθοὶ (τοο Ευδηο δ 8 {ΠΘΙΊΒΟΙΥΘΒ. 

ΤῊ τηοάσγῃ οὐ Εἰσΐβπι Ὧ88 ΘΟπ6 ἄονσῃ 80 ἸΟῪ 88 ἰο σοργθβθηΐ ΦόΒη ἴῃ [υἷ8 ΟΟΒρΕΙ, δοοογάϊηρ 
ἰο βέγβαββθ, 88 δἰυιΐησ δὴ ἱπαϊγοοῦ ροϊθηο δραϊηβὶ Ῥοίεσ ; δοσοογαϊηρ ἰο 86 Δπο Τοῦ ϑάχου 
ποῖκ, “ 2216 υαπροϊέση," 88 ἱπίαεπαϊηρ ἴο σ] ΟΣ ΓὟ Ἀἱτηβοὶ ἢ δπᾶ ρμυΐ ἰπηβοὶζ ἰπ Ῥοίοσ 8 υ͵Ἶδοθ : 
δοοοσαϊηρ ἰο [Π6 ΒΔΓ ΒΟ ΟΟΪ, ἃ δυάαϊοηξ τγὶύοσ 8] ουσθὰ ἰτηβοὶ ἢ ἰο ρυΐὺ ἔοσίμ, ἰῃ (}6 ἱπίογοδ 
οἴ 88 Ἰσοῃΐοδὶ ἰθΠΘΠΟΥ, ἃ ῬΡβουἀο- Φοδηποδμ ΘοΒροϊ 

ᾷ 7. ΤΙΜΕ ΑΝ ῬΤΊΑΟΕ ΟΕ ΤῊΣ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ, 

ΑΒ ἴἰο ἐδ ἐΐτωθ οἵ 86 οοτηροβίϊίοι οἵ ἐμ6 αοβροὶ: 10 18. ἴη6 ἀπδαΐϊτηουβ ἰγδαϊξΐοη οὗἩ ἐπ9 
διησὶοπίβ ([γοηεοῦ8, ΟἸοτλοπὶ, Οτΐροη, ὅς.) ἐπαΐ ὑπὸ ἔουτί ἢ ΘΟΒρ6] γγδ8 ἐδ9 δὲ υυϊίθῃ. 78 819 
αἷθο ροϊπίθα ῬὈΧΟΌΔΟΙΥ ἴῃ ΔΩΥ 0880 ἴο ἔῃ {ἤτπηθ οὗἉ [9 ΔΡΟΒΙ]6 ΒΒ γΤοβ ἄθῆοθ ἰπ ἘΡ οβαβ, ψ ἘΪΟΣ 
ἐδηποῦ γοὺ παν Ὀοχυμ αὖ {μ6 ἀαδίθ οὗ {μ6 βοοομᾶ Ἐ᾽βϑ:16 ἴο Τίμηοίμγ, Ὀθοδυβο (πδὲ ἘΡ18816 
ΒΠΟΥΒ 50 ἴγϑοὺ οὗ Φομη ἴῃ Ἐρδθοβιβ. ΤὨΐβΒ ἄϑίο, 10 16 γι, πησδί ὙΔΙῪ δοοοσαϊης ἰο [826 νἱον 
[κοη τοβροοϊίηρ [π6 ἐἶπι6 οὗ Ῥδυ}8 ἀθδί; γὸ οοπϑίϑῦ {86 ἰγδα ἡ οπ4] Ὑἱοὺν ἯἩ611 δυΐμοη- 
ἰἰοαϊεα, ΕΌΣ ἘΡΒΘΟΒΌΒ 88 {6 ῃ]δοθ οὗ οοτιηροβιίΐου, 116 Ὦδγθ [16 Δα ΠΟΥ ΕΥ̓ οὗὨ ΙΣΘηδθα8, δπᾶ, 
ΔΙ͂ΟΣ τη, ΤΩΔΏΥ ΟΥΒΘΙΕ, 

Αεοοογάϊΐηρ ἰο ἘΡὶρμιδηΐυθ, 50}}}} τυτοΐϑθ {πὸ ΘΒ 6] δὲ [86 δῷ οὗἨ πἰποῖῦ ὙΘΔΓΒ; δοοοχάϊηρ ἰο 
Ρθουορταρμῖο ἰγδαϊουβ [Ῥεουο- Ηἱρροϊγίυβ 226 .Χ11. 4»».}, ἢθ ττοίθ δ οα Ῥαδίζῃηοβ, δᾶ 
δίϊοσσὰβ ΡΟ] δ οα 1 δὖ ἘΡδοβυβ. 1,0 Κθ ΒΌΡΡΟΒΘΒ [86 ΟΟΒΡ 56] ἴο Βανὸ Ὀ661 τυξεΐθη οΐγθθῃ 

ἴθ ον δηᾶ ἐδ Ἰδϑὺ ἀθοβδὰθ οὐ ἐμ6 βγεῖ οθπί συ, δηἃ 58 Υ8, ΟἿΪΥ ΟΥ̓ ὙΑΥ οὗ οοπηξοοίατα, ποὲ 

ΡΒείοσθ {86 εἰσι ἀδοδᾶθ (Ὁ. 167). Οποτῖοκο ΒΌΡΡοβοβ [8ἃ δα. ΡῬ. 190] οἴου {86 ΑΡροοδίυρβθ. 
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84 ΤΕ ΠσΟΣΡΈΕΙ, ΑΓΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 2Ζ0ΗΝ. 

[ρεΐϊγέξη 80 δηα 90]. Τῶς γβί σοδϑοῖ, Βυτγονοσ---ΥΖ., (84 [Π6 Οαὐοβροὶ 18 ττι ζε ἱπ ΡΌΓΟΥ 
τεεῖς (Π2π {86 Αροσδὶγρβο--διιουηΐβ ἴο Βοίβὶηρ, δποα (86 Οοθροὶ νγ͵αϑ τσὶ ἐν νοΐ, (86 
ΑΡοςαΙγρδ6 ἐν πνεύματι; (1 5, [86 ΦΟΤΤΊΟΣ ἴῃ {Π6 ἸΔηρστιϑρο οἵ σοῃβεῖουβ οοπιιαπίοδίίου ᾿ν1(}} 
{πΠ6 οσυἱέαγε οΥ (με Ἡοτ]ᾶ, (Π6 Ἰαίΐοσς πῃ (86 Βροπίδποι Υ οὗἁὨ ᾿ῃβριγοᾶ δχργεβεῖοι 1ῃ 8 ὨδιΪϊγθ 
ἨΕΤΕΝ ; ϑυᾶ δὲ ἴο {Π6 βεςοηᾶ χοῦβοη, {6 σοϊδίϊοη οὗ 6 αοβροὶ ἕο ἔα αποκβῖβ, ὥο., {116 
Ῥεμίῃπίημε οὗ [85 ΟὨΟβΙ8 ΔΡΡΘΑΣ 8ἃ8 ΘΑ 85 ἴ:6 ῬαβίοΓΆΙ ΕΡ᾽βῖ1658. ἈΓΘΥΟΓ 8130 ΒΌΡΡΟΒΕΒ {πῇ 
1π6 αοπρεῖ οτμίδίοα ἃ σοπβί ἄογ Ὁ}]6 {ἶπι6 δέίοσ [86 ἀοείγαοίϊοι οὗὨ ΦεΓΌΒΒΙ τα, ΒΥ ἀοουῦΐ [19 
ΥΟΩΡ 80 (ρ. 41). Ηδ {μποτγον ἢ ΔΒΘΌΠΙ6Β 858 ΡΣ ΔΌ]6, (μαι (86 αὐοβροὶ εἰγουϊαίθα ἔογ βοσῦθ {1π|6 
ἴῃ ἃ ΠΒΙΤΟΙ͂ΤΕΡ οἴτοὶα οὗ ΕΒ ο5Ι 85 {Γ6η 618, δΔηα γγὰ8 δἰζοσν σὰ ΡΌ]15}: 6 ΣΏΟΙΘ σΘΌΘΓΑΙΙΥ τ 18 
[πὸ δἀ 1 ἴοι οὗὨ μα 2180 ομαρίοτ. ΤὨ8 ΤΒΘΟΙΥ͂ ΠΔ845 ποίμϊηρ ᾿τργΟ 816, 1Π 50 [ὯΓ 88 1 {δ}. 68 
[16 Δα αἰ ἴοι ἴο "6 (μ6 δηϊβηΐηρ οὗὨ [86 6΄05ρ6] 1561 ὉΥ 186 παηὰ οὗἩὨ Φοδη. 

ἯΥο. ἰαἶκο, 29 είοϊοηΐηρ ἃ Ἰδίογ οτἱρσίῃ, (6 Ῥυ] δέοι οὗὨ (6 ταϊβὶπρ οὗ 1,2Ζασὰβ (ΟὉ [ἢ 6 
Βαρρορίεΐοι παὲ {πὸ Εγβί [το ΟΒρ6}8 οτϊοα 1ὑ ουΐ οὗ τερατγὰᾶ [Ὁ ἴ86 5611}} ΠἸνὶπρ λι1]γ) ; 
δηὰ (86 δοοουῃΐ οἴ ῬοίοτΒ 086 οὗ (86 βιννοτᾶ, 1 παοηξίοη οὗἨ μιῖ8 Πδπηο, ἃ5 Ὅ16.}1 848 [026 Ῥτὸθ- 
τηοηϊίοη οὗ Ὠΐ5 τηαγίγγάομι, Ομ 8Ρ. χχὶ, (866 τὴν “}οδῖ. Ζεϊίαϊί,, 1. Ὁ. 419). 

ΤΌΘ απυοριΐοη, ΠΟΊΤΟΥΟΓ, ἃ .Γῖ568, ὙΒΟΙΒοῦ {86 Ραββαρθ (ΟΠΔΡ. Υ. 23) τ ΐο ἢ ΒΡΟΔ ΚΒ οὗὨ {86 ρΡοοϊ 
οἴ Βοϊίμῃοβᾶδ τῦίῖ(1 118 νο ῬΟσΟ]108 88 1 β.}}} οχιβιίηρ, ἀοοβ8 ηοΐ ᾿παϊοδίο ὑμδὺ ΦοΤΌΒΔΙ ΟΣ γ7γὋ8 γοῦ 
δίαπαϊηρ τ ποη Φοῖη πγοῖθ (6 δοοουηὺὲ (4{ρο8(, Ζεϊίαϊξ,, ἰἰ, Ὁ. 420). Τιῦοκαο ἀϊδραίοβ (8; δπᾶ 
αὐογίοϊο, ΤΈΘ ῥγοίογι[ο ἦν, χὶ. 18: χΥ]!, 1; χὶσχ, 41, ὑγουββ, οἵ σοῦγϑο, ποι ῃἰορ δραϊηξ [9 
Ῥτιοβοηΐ ἰοηβο, ἔστι, Υ. 2; ἴῸΓ ἴῃ [Π086 Ο,508 10 ΤΟΙΌΣΒ ἴο σοῃδίδης ΟἰἸΤΟυΣΩβίβϑῃ 68. ὙυΒ 1 Οἢ σηπβῖὲ 
ουἴ88ὺ (886 ἀοβίγιοίΐοη οὗὨ Ζογιβαϊε)Ώ. Ὑοὐ ἔπ ΡἾ]]ατα οὗ Βείμοβθαα δῖὸ Ὡοΐ 8 Ῥογίδοι Υ ὅσια 

ΒΌΡΡοτγξ ; βίῃοθ γὸ τσ πᾶν ΠΟΙ 8 ῬΓΟΥΣΟΌΒΙΥ τσ ἴθ ΤΟΙ ΟΙΑΠ πὶ, ΟΥ Φο.π τοὶσῦ μανθ 
Ῥοοη τί πρ ἷπ ἃ ΠΤΙΟΠΘΓΑΙ ΥἹΟῪΣ ΟΥ̓ 6 Γ 5816) 88 5.11} βἰδῃᾶϊηρ, ὙΥ11|41, ἘΠΟΓΘ 18 ὯῸ 81} 1187 
ἰηαϊοδίίοπ οὗ 8 Ἰδίενς ἀδλίθ: δῃᾶ λ8 σορασγᾶβ {π0 τοίθγομοθ ἴο Φ0}η}8 ασθοκ, δηᾷ ἴο 1.18 [Δ 111118Ὑ- 
ζγ τί (ἢ6 ΓΠΘΟΙΟΩῪ οὗ 18 {π|6 ((ὴ6 Τιορὸβ ἀοσίγϊηο), δηα τ} {π6 ἱποῖρίθηῦ ΠΟΤ βίοβ, 8. (ΟὟ 
ΥΟΘΙΓΒ 816, 1 87 0886, ΘΠΟΌΡ 0 τη Κὸ ἷπὶ ἰὴ (686 ΓοΒροοίβ ὑπΠ6 δὐΐθμοσ οὗὨἩ [6 ΟΒΡ6] ; δηᾶ 
ἴῃ Ῥεῖ δηᾶ ἴῃ Ποσαρο 8 ὑ 6 γθ τῦδϑ τηδίοσ 8] Θη οΌρἢ οὗ ατσοοὶς οὐἰΐατα ἰο Ὀσὶπρ Εἶτα ΘΟ ΡΙ οἰ 6] γ 

ἴο πἷβ Ῥοου αν ρμοϊπὶ οὗὨ ζόβροὶ γίοτν, τ ῖο ἀπαουθίοα]ν Ὀ6Ιο ζ8 ἴο 18 τοϑϊἄθησθ ἴῃ ἘΤ68Ὲ8. 
ΤΌδι [86 Οαοβροὶ Ὀδϊοηρβ Ὀεδΐοσθ {Π6 ΑΡόσΌγρΒθ, δῃῇ Ῥεΐοσγο {πὸ ἘΤ 8.168 οὗἨ 40}, δπᾶ 

ΤθοΓοίογθ, δὲ 81} ουὐδῃΐβ, πῃ π6 ϑασ]λοβέ ματὶ οὗὨ 118 σοϑίαθηῃσο ἴῃ ἘΡΏΘΒΏΒ, ΒοοσαΒ ἴο Ὀ6 ΘΒΡΘΟΣΔΠΥ͂ 
ἐπα ϊ!οδίοα ὈΥ͂ 118 τι ΒΒΙΟΏΔΙΥ͂ Ἰοδηΐης πῃ ΟἾΔΡ. Χχ. 81. 

10 ἰδ τηαίϊίοῦ οὗὨ ἰῃξογοβῇ, (παῦ {Π|6 οΥἸ εἶς 8] βοιλ]ον (1 ΤΊ πλ8}}) βουρσξ ἴο τα {π6 ἔσατ ἃ 
Οοερο] {116 βτεὺ τυστ θη οὗὨ δ]Ϊ ; 1116 ἷβ Ἰαἴοβί οὐ ἴοι] ἀαβοθηἀαπΐβ τυὺ 18 οὐἱρσὶῃ ἴῃ {86 ταϊᾶ- 
ἄϊο οὗ {80 Ββεοοπα οο ΓΥ. ΑΠΟΙΠΟΣ ῥτοοῦ οὗ 16 ῥτγοίοηορᾷ 10 68}}1 011 } οὗ του] οι ἰοῖβια 1 

ΑΒ8 ἴο [6 οΥἶκζμα] Ἰοπια οὗὁὨ [π6 Θ08ρ6] : Νοῦ ΟἿ]Υ ἰτδάϊίοι, θα 4150 (86 Βρ᾿τιϊα8] οἤασϑο- 
ἴοῦ, δια ἐϊβ γοίογοῃοοβ, ροϊηΐ ἀθοϊοα]γ ἴο ἘΡΒοϑυβ.᾿" ΤῸ ἀϊβοουσβα οἵ Ῥϑὺ] ἴο [{π 6] 6ΓΒ οὗ 
ΒρΡδοθυα, αὖ ΜΙ]οῖυδ, αἰ γοδαν πη ϊοαύοβ βαο ἢ δηΐασο! 918 88 (6 αο5ροὶ {μττιβίβ ἐπ σοῸρὮ ἴῃ οί 
αἰγθούίοῃϑ δῷ ποθ : ἰιΐ8 ΕΡ 8.168 ἐο ἕο ἘΡΒοϑίδῃβ δα {86 Οὐ] οββίδηβ βἰ}}} πλοτθ οἰ θα τὶν ἱπαϊοαΐθ 
{π6 βοῖο ; πη, βπα]ν, Βἷ8 Ῥαϑίοσαὶ Ἐ} 5.1.5. ΤΠῸ ΟοΒΡ6ΙΪ Ῥοίοκθη8 ἃ τηοτο δανυδηοθα βίδρθ 
ΟΥ̓ {{1680 διλέδισΟλ 828, Δηα ἃ Ῥοϑι(ἰοη οὗἉἨ (116 ΔΡοβι]6᾽ 8 Ῥγοδοιίηρ Ὀοίσγοοη (8.6 ΟΡ ΟΒΙ [6 ΘΓΤΟΣΒ 
πὸ Ἐρὶ8168 δπᾷὰ {1|Ὸ Ιἰθνοϊαἴϊοη 6 Χ}} 1} {1190 (ἰγὰ βίασο. ΤΆυβ, 1 {Ππ6 Ρ]δοθ οὗ [86 αοθβρεὶ 
ἱπ οἶμλο θούσοοη {116 θη οὗ Ῥαὺϊ δηα {16 ομὰ οὗ Φομη, 1ΐϊβ σοΟςΓΑΡ 681 Ὁ]806 8180 18 χοά, 
Το Οὐβροὶ Ῥιοθοηΐδ ἰοὸ υ5 [6 ΑΡροβί]θ Φοΐῃ ἰῃ ἘΡεβα8, 116 (116 ἘΡΪ811695 δηα [6 ΑΡοῦοδ- 
ἴγρϑβο ἀοποίο γαὶ δ ν ἰὰ ΕΡ ιοσ8 [9 Ὀἱδῦορ ἀμ ργορβμοῖ οὗὨ [6 ἀροβίο]ίο ΟἸΌΓΟΒ, 

8. 8, ΒΙΟΝΊΕΙΟΛΝΟΝΕ ΑΝῸ ΜΙ ΙΒΒΙΟΝ ΟΕ ΦΟΗΝ, Η18 ΒΡΙΕΙΤ, ΑΝῸ 118 ΨΕΙΤΙΝΟΞ. 

Το δρ εἰ} γ ἀπὰ δα εὐ γ, 616 ΣἀΘΑΙ ΕΥ̓ δηἃ ρῦτο τωγβεϊοδ]πο88 οὗ Φόομπ δπᾶ 15 τσ ἐη ρα, 
ἔἰτοῦν ὑπ 6 Ἁ}}01]6 ΡΠ οηοτμοηοη ἰαίο {1190 Ὀδοκρτουηᾶ ἴῃ Ῥγοροσγίϊοα ἰο [86 ῥσουϑιηρ Ῥοίσϊηθ 
δηὰ Ῥδυ)ὶηθ οἰδιγδοίου οὗ ἴθ πἰβιοτῖολὶ ΟἸυσοῖ ἀπ ΒΟΥ ΓὨΘΟ]ΟΩΥ. 

4. {1Τ|λὸ νιϊλπί οι ἐγ ἰὶοη οὗ [86 δποίοπὶ ΟΝ τον Θοποδιτιλη ἔδα ἸΔΌΟΓΟ οὐὗἩὨ Το ἰπ Ααΐα λείπουν, πιο ἢ ἀνδ ἴδ0 

διοριὶοαὶ μουοὶ οὗ Βανν Ἰο πὐπιουονο, 8 ὈσοῺ αυΐίο ΓΘΟΘΏΕΥ τοὐοοϊοὰ ὃς Τν. ἘΓοἷτα ἰὼ Ἀ16 Ηώϑοτν 67) εξωε 9 Δίαδατα, 
τοὶ. ἰ. (180}} ν᾿ 1 Ὁ. Ὀὰ} δὶς ἀς πο ὉΥ Ὧν. δίοιις ἰὰ ἰμὸ Αἰμά εν πὰ Κ εξ έλθη ἤὸς 1568, Ὁ. 487.--. Β.} 
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Βαΐξ, ἔγοτα ἴμ6 Ῥδοκρτουπᾶ, Φόοβῃ 888 δχογίεα ἴῃ 8]} δρθβ [86 ταϊρ οβὲ ᾿ηβθθηοο οἡ ἐδ 9 
σοῦγϑο οὗ 88 ΟΒυσου. Τὶ ἰδάθδοο ἰδ [ὯΓ ἔγοτα θοΐῃρ' [1]}Ὺ ἀρργεβοϊδίθα, [πὲ88 δποίθηϊ ΟΠ ΌΣΟΙ 
ἦτ υπἃ 84 σοποχζοῖθ οὐ οϊτηθηΐ ἱπ ἔμ Φομαπηοϑῃ βομοοὶ, μοβο ἱταροσχῦ 18 γοῦ ξασχέμοῦ ἴἰο Ὀ6 
πἀπαοτβίοοα, ΙἸσαδίλυβ, Ἰγοπφυβ, ΗΠ ΡΡοϊγα5, ἀμ ΟἾΘΙΒ, ΔΙῸ 16 θαι]! οδῦ ΠΟΙ 68 οὗ 8 βρί τί - 
Ὧ8] δι] γ, 810} Ῥογροίυδίοα 1086] ἴῃ (ῃ6 Βγί(151} Πλ1 95: ΟΠΆΤ103, μὰ [Π6 ΘυΙδεβ; ἴῃ {16 τὰθ- 
ἀϊαγαὶ πιο] ]οοῖα 8] 116 οὗἨὨ {Π6 ΑΌΡΟΥ οὗ ΚΒ . (Ἁ]]. 

1η [86 ΜΊΔα]6 Αροὸ ἱδ ννὰβ Φοβὴ γγ}ο, ἴῃ 18 υυσι(ησβ, οοτηξογίοα δηᾷ βαρροτγιθα ἐμ ΟΒυτοῖ, 
6 η, πη ῦ ὕπο ΘΟΓΓΌΡΑΪΟῺΒ ΟΥὗἨ 186 ὈΙΘΓΑΓΟΏΥ, 586 τῆδ8 ἰθιηρίθα ἕο ἀοϑραὶρ (866 Οἴθβθὶογ, 
σααγοῖ Ηϊίοῦν, ϑἃ γο]. 2ἃ μαζί, Ὁ. 807, αδγῃ 6.). δῇ {06 ξδῖὴθ ἐΐτηθ, 1 ΤΟΙα δῖ Β ΟὈΓΙΟΌΒ 
ταῦ ἐπ 6 ῬΟΡ68Β Πᾶῦθ ποῖ γϑηξυχοα [0 Ὡδη16 {ΘΙΏΒΟΙΥΟΒ αἰΐεν Ῥοΐογ, Ὀὰΐ Βᾶγο ΤΓΘΟΙ͂Υ οΔ]]6 ἃ {Ποτὰ- 
Βοῖτοβ αἴζου Ῥὰὰ] δα Φοῦη. ὙΠ {μὸ ἐπ οαίγ- γα ΦΟΒ. (1.λ18 βο] ΕἸαᾶρτηθηΐ οὗ δῇ πηβιι8- 
Ροσϊίης εϑισαηρϑιλουῦ οὗὨ βρί τὶς σοβο] θᾶ δὴ οχίζοτωθ, Τὰ6 1688 ἔΠΘΥ τοϑδα ΦΖΟΒη, ἐμ 8 ΤΟσΘ ΠΟΥ 
(ςα]]εα ἐμοιβ 68 αἰΐοσ 018 Ὡ81}6 πη ἀΔΣκ, ἀθοΡ ΓΟΎΘΙΌΤΙΟΘ [ῸΣ [86 Τὴ ΒΓ. ΟΓΙΟΌΒ Ῥδίσοῃ. 

10 σαπποῖ θὰ ὙΒΟΙΠΥ͂ δοοϊἀθηΐδὶ ἐμαΐξ τηοβί οὐὗὁἨ [168 ΠΟΥΟΓΌΏΠΘΙΒ οὗ [06 Ἐρδίοσιηδίΐοη ὈῬοσο {μ6 
π8116 οὗ ΦοΒη ; ποῦ ουθῃ ἔπ 6 Το οστη ΓΒ, τυ ἸἘἢ 411 Ὁποὖν ἄθορεῦ βίυαγ οὗὨ {μπθο]οσΎ, Βᾶγο ποῖ 
τοῦ αὐἱΐθ Σϑοομολ]οα ὉΠΘΣΊΒΘΙγοΒ ἰο {16 019 ΦόοΒη, 88 ὙἼ 756 806 ἔγοσῃ {πεῖν ροβίυστο ἰοτγασγὰ [9 

ἈΡΟΟΔΙΥΡβα. Αμᾶ 1, ἰδκιηρ' Β0}} ἃ Ροϑιίζοῃ 88 Ῥδὰϊ ἑοοῖς θοΐνεθῃ Ῥοίο δῃᾶ Φοόοβη, ἔπ 6 Ὺ Βδῦθ 
Ἰηϊτοαποοα {ἢ 6 ὑγϑηβι 0 ἴο 8 Φομδημθδη ἅρθ, 86 ἔλοῦ μαῦ [86 Γοατ ἢ Εγδηρο] ϑὲ ἴῃ ῬΑχ οΌ]ΑΥ 
[88 ἔοττηϑᾶ ἔπ σοοὶς οὐ οἴδῃοο ἴο τηοάογῃ οσ  ἐοἶβπὶ (οοτρ. 4190 Οδίμο᾽Β ορἱπίοῃ οὐ {μθ 

ΔΡΟΘΔΪΥΌ56), ΠῚ ΠΟΥΟΣΓΠΟ1688 Ὀ6 ἃ Ρχοοῦ ὑμπῦ τ 8.6 ἃ8 γϑὺ ὩΟπ6 00 ΠΟΔΡ δ΄ ᾶσθ. [Ι͂ἢ 8ηΥ͂ 
6186, ΟΠ 6 1 ρ᾽5. οοηϑιγυοοι οὗὨ [86 ἔμτοα ἃρ88 οὗἠ {89 ΟἸ τγβιλδη ΟΠ σΟἢ Ὑ71}1 τηαϊ ἰδίῃ 1.8 
ὙΔΙΙΙῚΎ 88 8ὴ αὐίσσαηοθ οὗ αἱ ΠΔΙΟΣΥ ᾿πϑὶσῦ, τυ] ἢ, ΟΥὨ ΘΟὕΣΒΘΟ, 18 αχροβεαᾶ ἰο χη ποῦ σαϊςϊ 6 γ- 
Ῥτεϊδιζ οι (οΟΏΡ. ΤΥ “4ροϑὲ. Ζοϊίαϊέ., ᾿', Ὁ. 660 [απ (6 Ατοογ. εα, οὗἨ Οὐηιπι. οη, οπιαηϑ, ῬΡ. 1 
πα 2, ποί6]7 ) ; δπὰ [ἰὐ 1.88 Ἰοῃρ βίποθ ὕδθῃ ρογοαϊγοα (πδὺ 86 ((ο0506] οὗἩ Φοδῃ [οστηβ (86 ουὐ]- 
τοϊη δύο οὗ ἴΠ6 οὐδεὶς ΒΊΒΙΟΤΎ, 88 ἐΠΘΟΪΟΡῪ ὙΠΠ1 ΤΏΟΓΟ δηἃ ΤΟΣ Δοκπον]οᾶβο 88. ΦοΒηἘΒ 
ἴγρα οὗὁὨ ἀοσίγίπο ἔοσταβ {6 σομβατϊησηδίΐοῃ οὗ [116 ἀροβίο!ἱο ἐμ βο] ΡΥ. 

ΤῊ βαυϊηρ δοῦν {Π6 ἀ501}165 ἔπ {06 δροβίο!]ο ἃσϑ σαυϑὲ ργουο ἐέβοὶ δ ἔα ἐσα ἢ ἰπ ἐδ 9 
ΠΟΥ Β6η56 : Τ|]5 ἀϊξοῖῃ]6 ἄοοβ ῃού αἷδ!] 

ᾷᾺ4 9. ΤἸΟΌΤΑῚΙ, ΥἹΣῊΝ ΟΣ ΤῊΣ ΟΟΒΡΓΙ, ἩΙΒΤΟΒΥῪ ΑΟΟΟΒΚΟΌΙΝΟ ΤῸ ΤΙ ΘΟΘΡΕΙ, ΟΕ σΟΗΝ. 

Βίπορ {Π0 αοβρεὶ οὗ Φομη ἔοστωϑ ἐπ6 σοτηρ]οτηθηῦ οὗ μο Εγηορίϊο81 ΘΟΌΒρ618 'π τεθρϑοῖ οἵ 
ΤΟΟῸΪΑΓ ΟἸὨΤΟΠΟ]Ο 64] ΟΥΟΥ, [16 Βἰδβέοσί δὶ σἱθν οὗ {116 116 οὗἩ Φοβὰβ πησδὲ Ὀ6 οοσῃρ]οίθα οα ἐδ9 
.θ4518 οὗ Φοβη. ἴὔο ρῖνο [Πς σοβυϊῦ οὗ ΟἿΪ δου ἰῃ {16 [Ὁ] ον ηρ᾽ ΒΚΟΙΟΣ : 

ἹΝΤΕΟΡΥΟΤΙΟΝ : ΤΠῈ ΑΝΤΕΟΘΕΡΕΧΤ ΠΙΒΊΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΒ {1188 ΟΒ' ΟἜΕΙΒΤ, 

ΤΙ σέεγπαΐ δηἰοοοοηβ οἵ ΟἾγχὶδ. ὙΤῈΘ Τοροβ ἀπμα ἘΠ5 [ποῖοι ; Φοῃη 1. 1-ὅ. ἨἯΐβ 
διϊδίογν ἰὼ {π6 ΟἹ Οογοηδληῖ, τοργοβοπίθα ὈΥ 86 ἐοβίλιμοηΥ οὗ Φό ; γϑῖβ. θ6- 18. ΤῈ ἐσηιχογαΐ 
δυϊοοραοηΐβ οὗ 9658. ΒΎΝΟΡΤΙΘΤΒ: [0Κὸ δηὰ Μαίζθον. {0κ: ΤῺ6 ραηθδ] ΟΟΥ οὗὨ Φοβὰβ 
τοῖα Αὐδπὶ ἴο ΟἸ χτβὺ ; σμαρ. 111, 238-88. ΜΙΑΥΤΗΒῪ : ΤῊΘ ρΘΠΘΑΙΟΟΎ ἤτοι ἀᾶδῃχ ἰο ΟἸσβί : 
οὗδΡ. 1. 1-17. Τῦκὰ: Τῇ δῃπουποοιηθηΐ οὗ 7968885; ΟΔΌΓΙΟΙ, Ζϑοδασίδη, ἘΠ᾿ Ζα οί, ΜΆΤΥ, 
Φοδη ; ΟἾδρΡ. ἱ, 1-80. ΜΙΑΤΤΒΕῪ : ΤῺ6 ἀπηοπποοιηθηΐ; ΜΙΑΙΥ δα ΦΟΌΒΕΡΕ ; οὔδρ. ἷ. 18-25. 
ῬΔΓΆ]16] τὸ Τυκο Σ, 

Ι. ΤῊῈΠῸ ΟΠ ΡΉΟΟῦ ΟΝ ΦΈΒυΒ. 

ΦΟΕΝ : Ἐπ Ὀἰγίι οὗ Ομ τῖσέ, δὰ (86 τεοϊδίζοη οὐ Η18 Ὀἰσὺ δηᾶ οροσαϊζου ἰο {16 παίυγαὶ 
Ὀὐγίι : ΟΠ ΔΡ. 1. 1-14. Τοσκξ: ΤῊΘ 7ουσηου ἰο ΒοίΒ] ἤ6πι, ἀπ [80 Ὀὲτί οὗ Φε8υ8, ΤῊΘ ΒΟΙΥῪ 
πἰρμί, δπα [ὴ6 ΒΒΘΡΠΟΓΩ͂Β; ΟἾΔΡ, 1, 1-21. ΜΑΥΤΗΕῪ : Τη6 186. πιθὴ ἔγοτα ἴπ0 Ἐϊδί, δπᾶ (86 
δισμξ ἰηΐο Ἐσγρί; οὔδρ. 1]. 1-19. ΤῈΘ Ῥγοβοιίαϊίοῃ οὗ Φοβὰβ ἴῃ {π6 ἐθῖῃρ]6, δῃὰ {86 σαϑβὶ- 
ἄσποο πῃ ΝΑΖασοίι:; ΠΚ6 ἰὶ, 323-40; Μία, 11, 230-28, 9658 δ ἔεῖνγθ ὙΘΆΙΒ οὗ δρ6; 0κθ 

ἰ. 41-δ2. 
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Π, ὙῈΠΒ ΑΝΝΟΥΝΟΕΜΕΝΤ ΟΡ ΟἾΕΙΒΤ ΒΥ ΦΟῊΝ ΤῊΒ ΒΆΡΤΙΒΤ.Ό ΤῊΒ ΜΑΝΙΡΈΒΤΑΤΙΟΧ ΟΡ 
ΟἾΒΙΒΤ. ΕἾἿΟΜ ΤῊΒ ΔΡΡΕΛΑΒΑΝΟΒ ΟΣ ΤῊΒ ΒΑΡΤΙΘΊ ΤῸ ΤῊΞΒ ΕἾΒΒΥ ῬΌΒΙΙΟ ΑΥΤΤΕΝΘΡΌΑΧΟΕ, 
ΟΥ ΟΕΕΒΙΒΤ ΑἹ ΤῊΒ ῬΑΒΒΟΥΕΈ, 781 Α. Ὁ. Ο.ὉἩ ΤῈΞ ΑΟΟΒΕΡΙΤΙΝα ΟΚ' ΟἾΒΙΒῚ ΒΥ ΨΦΟῊΝ 
ΑΧῸ ΒΥ ΗΣΜΒΕΙ,Β ὉΟῪΝ ΤῸ ΤΗΒ ΕἾΒΒΤ ῬΑΒΒΟΥ͂ΕΒ. 

ΤῊ ἰοβυῃ ὴγ οὗ 16 Βαρϊδι οοηοογηΐηρ ΟἸσὶδὲ ἱπ σθΠοΓαὶ, οομηθοίοα τὶ ἔθ ὈΑΡΏξτΩ : 
Φοδη ἱ. 1δὅ-18.--Γ86 Ὀαρδηι οὗὨἨ 6808 δὶ {π6 Φογάδῃ ἴῃ [86 Ῥ8Γ8116]8 : Μαλίί, 11), 1-17; ΜΑτΚ ὶ, 
1-11.. Τῦκο 11]. 1-38.--- Το ἐοϑηουν οὗ Φο π ΘΟΠοΟΓηηρ᾽ 6888 ὈΘίΟΙΘ {}|6 ΤΌ] 6:5 οὗ [16 6108, 
ἐπα Ηο ἱβ ἐμ6 ΟἸγιδ ; Φοπη ἱ, 19--28.-- ῬΆΓᾺ}16 18: ΤὨΘ ὑδμρίδιϊου ; Μαΐί, ἰν. 1-11: Ματκ 1. 
12, 18: 1π|Κοὸ ἰν. 1-18.--- ΤῊ6 ἰοβοηΥ οὗ Φόομη ΟΟΠΟΟΓἷπρ 6808 Ὀοίοσο ΗΪ8 αἰβοὶρ)ε8, Τὴδ 
βτδὲ αἰβοὶρ]98 οὔ 7Ζεϑῦβ. ΤῊΘ σοΐυσῃ οὗ 9658 ἰο 64111ὁ06θ. Τὴθ πιδιτίηρο αὖ Ὅδθδ. ΤῊ ἰουτ- 
ΠΟῪ ἴο Οδροσμβδῦμι, ΤῈ Βγβῦ ῬΌΡ]Π1ο υἱϑὶῦ ἰο {86 ἴδ ]6 δ [Π:6 ῬΆββουϑὺ ἱπ (86 γϑᾶγ 781]. 

ΠῚ. ΤῊΞ Ῥυβιο ΑΡΡΕΒΑΒΑΝΧΟΒ ΟΕ ΟΠΗΕΒΙΒΤ ΑΜΤΌΒΤ ΤῊΞ ἘΝΤΗΙΒΙΑΒΊΤΙΟ ΟΕΕΕΤΙΝΟΒ ΟΝ' ΗΣ8 

ῬΕΟΡΙΒ. ΕἙἝΟΜ ΤΗῈ ῬΑΒΒΟΥΕΒ ΟΒ' 781 ΤῸ ΤῊΗΒ ΕἾΑΒΤ ΟΡ ῬΌΞΒΙΜ ΙΝ 782. 

α. 7}: Τῆὶγες Μ|Ρπίϑίρν 07 “ὅόδιδ ἐπ ὕμάδα, ἀοιοη, το ἐλ6 Πηργίϑοπηισηΐ φΓ “οΐη ἰλ6 Βαρξίδῖ. 

Βοϊουση ἱπ σεΐμβδιοα, ΝΙοοάοαβ. ΒΡ ϊΖίπρ ἰὰ 86 ΘΟΌΠΕΓΥ οὗ ΦπὯθᾶ. ΤΏθ τορεδίοα 
ἰεδεαοην οὗ Φοθη [μ6 Βαρίϊβῦ ; Φοη ἱ. 239--11]}, 86, 

ὃ, Τὴε γε Μ͵Επΐδίγν 97 ὕέδι ἐπ Οαἰῖϊ66, 

ΤῊ ἸΓΔΠΒΙΕΣ οὗὁὨ (6 τα ηἰΒ ΤΎ οὗὁἨ 968:8 ἴο Ο811166, 726808 ἴῃ βδιηδιῖα, δῃᾷὰ (86 β'διῃδτὶ δὴ 
ποιθδη, ΤῊΘ ΓΟΠΊΟΥ͂ΔΙ οὗἁὨ {16 τοδὶ ἅθηοβ οὗ ζδβιιβ ἴγοπι Νζαγεί! ἤο σαροσηδασα, Τ|6 Βοα] πο, 
οἴ {Π6 βοῃ ΟΥ̓ 8Δἢ ἱτηροσίδ] ΟἸΘΟΥ  Φοδη ἵν. 1-ὅ4, ῬΑΓΆ]1618: ΤῊΘ σούυσῃ οὗ 7 6805 ἕο Θ411166. 
Φοϑυβ ὑπτυβὶ οὐἱ οὗ Ναζαγοίῃ, πὸ ἶν. 16-81 ; Μαι, ἱν. 12; χίϊὶ, ὅ8: ΜΑΙΚῚ. 14-16.--- Π 685]- 
ἄρῃοο οὗἁὨ 9680}85 ἴπ ΟὙΡοσῃδαμα, δηα τα ηἰβίτυ ἴμογθ. ὙΠ60 ἀοιμοπίδο 1π (Π6 Βυῃμαροριθ; ἰδ6 
τοοίμοΣ-ἰπ-ἰδνν οὗὁἩ Ῥοείοσ ; Ῥούθσ᾽β ἀγαυρηῶ οἵ ββ[ιοβ ; {86 οδ]]ἔηρ οὗἩἨ [6 Βτϑὶ ἀἰβοῖ ρῖθβθ , Μαίξ. ἷν. 
12-Σ22. νὴ, 14-17. Ματὶς ἱ, 14-38.; 11. 0-12.; 1.0Κ ἱν. 81-48 (44) ; ν. 1-11. 

6. Τλο Τῆνοο Ογδαὶ δΠρδίοπανν Τοιτ 97 «ἴόϑιια ἐη Οαἴδϊο. Τλδ Μοιπίαϊπ Τουν, ἐδ6 5.α Του, 
ἐλ6 Του» ἰδγοιρὴ ἐὴ6 ΟἸἰξῖ68. 

ΤῊΘ Βγεὺ ἸΟΌΤΩΘΥ οὗ 26805 ἐπγτουρ (π6 ΘΟΌΠΕΓΥ οὗὨ 6Θ΄411166 ([Π6 τιαουπίδίῃ τορῖοη). ΤῊΘ 
ΒΟΓΊΏΟΙ ΟἹ [86 τηουηΐ δηᾷ ἴῃ {Π6 ρῥ]δῖη, ΤῊΘ ἢ οδΙηρ οὗἩ [86 Ιθροῦ; Μαιί. ἵν. 238-11}, 4; Ὑἴατκ 
ἐ, 8δ-4δ. 11, 12. 18: Τυκθ ν. 129-16. νἱ. 12-49.---ΤῊ.ὁ τοίστῃ οὗὨ Ζ26808 ἔγοιι [ἢ 6 ἰοῦγ οὗἩ ΘΔ] 166. 
ΤΌΘ οοπίασίοι δὺ Οδροσιδῦμμ. ΤΈΘ [Ὁ] Ονγοσβ.Ό ΤΏΘ Βοοομᾶ Βοτηοπ οἢ [Π68 βεβ. ΤῈ γουδρὸ 
[το Οἰδᾶδγα, δῃᾶ {80 σοζυσῃ ; Μαίὶ υἱῖ, ὅ-18, 18.-84. ἰχ, 1; οἾδΡ. χὶϊὶ ; Δατὶς ἷν, 1- 41: νυ. 1-21: 
Το υἱὶ, 1-10; υἱὲ, 4-1δ, 232-39; ἰχ, δ7-62.---ΤῊο τεΐαση οὗ 76βὺβ ἥοτὰ ΗΪΐθ ἰΟΌΓΠΘΥ ἴὸ 
αδᾶδλτα. ΤΏ6 ογοχᾶ, ΤῈΘ Ῥδγαϊγο. Τῇ οδ] Πρ οὗὐὁἨ ΜΝαίον. Ῥαγίζουασ οομῆοίβ 1 
ἴ..6 ῬΏΔΓΒ668 δηᾶ ἐμο αἰβοῖ 168 οὗ Φοη, Αὶ βοσίβθβ οὗὨ μυΐγβοὶοθ ; Μαζί. ἰχ. 1-84 ; Μακ 1. 1-32: 

νυ. 391-48; Τὰϊκο ν. 17--39 . γἱ!δ. 40-δθ.---Τ)6 ῥσγοραγδαίίοῃ [Ὁ ἴ86 {πϊγὰ ἴοῦγ, Ἐπσουρῆι μ6 οοδβὲ 
οἰεἶοβ, ΤῊΘ βαϊθοίϊοη οὐ 6 ἔγγεῖγο δροβίϊεβι ΤῊ ἱπδίσυσίΐοι ἕο [86 Δροβίϊοθ ; Μαίξ. ἰχ. 8ὅ-- 
χ, 423. χὶ, 1: Μαῖκ 11, 14-19. νυἱ. 6-16.: ΤΙὰκοὸ νἱ. 132-16. ἰχ, 1-6,- -ΓΘ ΟΌΓΠΟΥ οὗ ὅεβυβ 
ἐπβσουρ [86 οἰτἴ68, δια 86 Δροβί]θβ᾽ χοΐηρ Ὀοΐοσο, ΤῺΘ σόοσᾶπ ΤῸ 88 ἃ βἴπηθσ, ΤῈ0 
ἔδταθ οὗ Φοβῦβ. ΤΠ βοὴ οὗ (6 σἱιᾶον οὗ Ναΐη; Μαϊϊ. χὶ. 1; Μαῦκ νἱ, 123, 18: 10Κὸ νυἱ]. 
11-17, 86-δ0 ; Υἱῖϊ, 1-18.---ΤῊΘ0 τηρθβαρὸ οὗ Φοῦπ (μ0 Βαρ θέ ἔγομλ ὑτίβϑοῃ ; Μαί(. χὶ. 2-19; 
1ᾳΚο τἱΐ, 18--8ὅ. 
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ΪΥ. ΤῊΞ ΤΙΜΕ ΟΡ ΤῊΒΞ ΑΡΡΕΛΔΒΑΝΟΒ ΑΝῸ ὈΙΒΑΡΡΕΑΒΑΧῸΟΒ ΟΕ 9Ε80ὺ8 ὉΝΌΕΒ ΤῊ ῬΕΙΒΕ- 
ΟὐΤΊΟΝΒ ΟΒ' ΗΙΒ ἘΝΈΜΙΕΒ : ΟΒ, ΗἸΒ ΒΑΝΙΒΗΜΈΝΥ ΑΝ ΕἸΙΟΗΤΟΊΙΕΕ ῬΙΠΟΒΙΜΑΘΒ. ἘΈΟΜ 
ΤῊΞ ΕἜΈΛΒΤ ΟΒ ῬΌΒΙΜ ΙΝ 782 ΤῸ ΤΗῈΞ ῬΑΙΜ-ΏΑΥ ΒΕΒΌΒΕ ΤῊΒ ῬΑΒΒΟΥΕᾺ ΟΡ 788. 

α. Τγοπι ἰἦδ6  δαϑὲ 9 Ῥωγῖηι ἴο ἐδ6 Εδαϑὲ 97 Ταδογηπαοῖοδ, 182. 

7Ζεδ5 δὲ [μ6 ἔδϑβὲ οὗ Ῥαυτίτα ἴῃ δογυβαὶοαι, ΗΐΒ οοπβίος τΐῈμ {6 ἈΣΘΓΔΙΌΒΥ, δηᾶ ἐπεῖν Βγβῦ 
αἰζοιωρὲ ἰο ἱπβεϊξαξο σαρίϊαὶ ῥγοοθϑβθ δραϊπβί Ηΐμ ; Φοῖη νυ. ὙΠ τοΐασῃ οἵ ζοϑὰβ ἰῸὉ 6Θ411166. 
ΤῊ δοοουπΐ οἵ {86 ἀχϑοουδοη οὗ οδῃ {86 Βαρβε. ΤῸ Ηγβὶ [οοαϊΐηρ οὗὨ {Π6 του] πᾶ ἴὰ (μ9 
ὙΠ γθοθθ. ΟἸ γϑ ΒΒ ναὶ Κίης ὁπ {Π| 868 ; ΦόΒη ΥἹἱ. 1-21 ; Μαίί, χῖν. ; Ματκ νἱ. 14-5ὃ6:. ΓΠυΚοὸ ἰχ. 
η-17.--- οι ϑοοῦχϊθο οὗ 26808 ἷἱπ (86 Βγπαροριθ δὺ Οδροσηδῦῃι οἡ [86 τῆλ ἔγοῃ μοᾶσθη, Ηἱθ 
Γεῦυ ΚΘ οὗὨ οἰ] ]1αϑύϊο Μοβαίδηϊο ὨΟΡΘΒ ἱπ 6811166.0 ΤᾺΘ ἰυγηΐης ὉΔΟΚ οὗ Τυδὴν οἵ ΗΪΒ {Ο]]ΟΥΤΘΙῈ : 

Φοδη τἱ. 232-71.--- ΤῸ Ῥδβϑδϑουθγ πού διϊθῃ ρα ὉΥ {1|0ὸ ᾿οχᾶ ἱπ {16 γεοᾶῦ οὗἉ [86 Ῥογβοουϊοη, δα 
ἔπ6 οσσαχστοποῦθ οΘοπηθοίθα ἐμογου ; ΦόΠῈ Υἱ. 4; ΤΙακο σ. 88-42; Μαῖῇ, χυ. 1, 3; σόορ. χχί. 
1-8: χχγϊ, 18, 86: χχνυ]ϊ. δ7.---ΤΠ6 δοουβδίζοη οἵ [10 Τοτὰ ἴῃ ΕΠ ὑλδα ἴο [86 οἰποκίοα οὗ ἴθ 
ΘΟ ; Μαῖί. χἹΐ, 1.8; ΜΜασὶς 11. 238-28; 10 Υἱ. 1-ὅ ; ΦοΒὴ υἱῖ. 1.-- ΤῊ. Ποδ]ηρ ΟΥ̓ ΤΒ6 τῇδῃ 
119} [δ τὺὶϊπογοᾶ δεθά: Μαῖίί. χὶἱ, 9.21 : Μασῖς 11]. 1.8 : [κκὸ νἱ. 6-11.---ΤΊ6 ἀθοϊβῖνθ ρα] 1 
οοπίοθὲ ΟὗἨ (80 Τιογὰ τ 10} [πὸ ῬὮΔΥΪΒΘ6Β οὗἨ 64111006. ΤΏ Ποδ] ἑὴν οὗἨ (6 ἀδεῦ δηὰἃ ἄυσ ἄθπιο- 
οἶδα. ΤὮΘ (ϑεοοοπᾶ ; οομρ. δαί. ἰχ. 84) ρυῦ]]ο ου]πιϊηαίΐοι οὗὨ [86 Ταὶγϑου]οῦβ ῬΟΥ͂ΤΟΙ οὗ 
ζοθῦβ. ΟΥ̓ [86 βἴη δραϊπβί (ὴ6 ΗΟ Οἠοθί. ΤῺ βοοοῃᾶ ἀδπιδηᾶ οὗἁὨ ἃ εἰρῃ ἔγοταῃ ΒΘΑΥΘΩ : 
ΘΌΏΏΡ. Φοβη ἱΐ, 18. ΤῺΘ ἐδυλῖγ οὗἩ Φεευ8. ΤῈο Ὀδπαυρί ἴῃ [86 οῦβο οὗ {869 ῬὨασίβθο, ΤῈΘ 
στοᾷ. Ὑ͵ασγηΐϊηρ δρϑαϊηβῦ (Π6 ΒΥΡΟΟΓΙΒΥ͂ οὗἨ ἐμ ῬΙΔΥΐΒΟΟΆ, 8ηα ἀραϊηδὺ οογοίοῦβηθθθ. ΤῸ 
Δεν οΣΥ οἵ ῬΆΓΑΡΪ68 οἵ {1|8ὲ 868; Μαίί. χὶΐ. 232-50 ; χἱϊὶ, 234-80, 88--58 : Μαγκ 11]. 20-8ὅ ; ΚΘ 
γ111. 18-2] ; χὶ, 14-64 : ΟἾΔ Ρ. ΧΙ].---Αοοουπὺβθ οὗ ῬΟγΒΟῚΒ τοί σηρ' ἔτοτα [86 ἔδαβδί οομοθγηλης 
[6 ππϊοτίαεδίθ ΕΉΝ πβοῦι ῬΙ]αΐο μδα β]δίπ ἴῃ ἐπ ἰδ} 16; 11Κὸ χἕδΐ, 1--9.--- ΤῈ ρας 
οὗ 186 Ἤογοοκρα ψοϊΏδῃ : ΠΟΙ ΟΓ ΤΑΣΓΔ616 οἡ 86 βαρ δῖ ; Τὰ κΚθ ΧΙ]. 11-17.- -Τ0 ἀοραϊαϊίοι 
ἔγοπι ΦογΌδβα] μι, ἰα Κίηρ [16 Τιοτᾷ ἴο ἴδβικ ἔὉσ ἔπ ἔγθβ δοβαυξι οὗ Ἠΐβ8 ἀϊβοῖριοβ. ΤῊ Γϑιλουδὶ 
οἵ 7ε818: Ηἴ8 τναπάθγϊηρ [Βσουρῃ ὅὸ Ὀογάριβ οὗ Ῥηςωηϊΐοῖα δᾶ ἐπσουρὶ ΌΡΡΟΣ Ο411166 ἴο 
Οδυϊοιΐ 5, οη (6 οἴδοῦ βίαθ {πΠ6 βεοὰἬ.0 Το ΟὀἝμδδα  ἶ8}} τοδη, ΤΏΘ ἀοδ δηᾶ ἄσρ. ΤΊ. 
δοοομα ταϊγβοῦ]ουβ ἰδοαϊησ,. ὙῈ6 οτοβϑίηρ ἴ0 [86 Ὑγοδίοθγῃ οοδϑὺ οὗ [16 βθ8 οὗ 61411166; Δαϊε, 
χν, ; ΜΑΤΧ Υἱὶ. 1-87.. Ὑἱἱϊ, 1-10.-- ΡΟ }ς Βοσυ Υ ἰο 6888 δ Μαράδ]α, δηὰ Ηΐβ γοξυστι ΔΟΓΟΒ8 
(6 868 ἴο {Π6 τηουσηΐαῖῃδ οἵ αδυ]ου ἶ8, ὙὍΒΟ ΠΟΘΙ ης οὗ ἃ ὈΠπα τλδη ἷπ [86 οαβίοσῃ Βοιβαϊᾶδ. 
ΤῊ οοηίεβείοη οὗἁ Ῥοίοσ, δηα ᾿ἷ8 ΒΟΙΤῸΥ οὗ (110 ΟὔῸ58, Μαίΐ, χυϊ. ; Ματκ υἱῖῖδ. 11-χ, 1: ΤῈΚο 
ἶχ, 18-97.---ΤῊ (τδιββρυγαίίου ; Μαίζ, χυἹἱ, 1-18; Μαὶς ἰχ. 1-18; 101 ἰσ. 238--86.--- Ηρα] ηρ, 
οὗ 6 Ἰυπαίϊΐὸ ; Ναί. χυ]!. 14-21 : ΜΑΣΚ ἰχ. 14-29., Ταῖκο ἰχ, 87-4.---Ἠοτηουγαγα ᾿ΟΌΓΩΘΥ οὗ 
ΟἸτῖβέ [σοῦυρι 6411|66, δὰ Ηἱΐπ5 Ὀγο ΓΟ Π 8 ῬΤΟΡΟΒΑΙὶ παῖ Ἠδ οΐπ [86 Ῥ]ΠΩτίτααρο ἰο [Π6 ζδαϑὲ 
οὗ ΤΑΌΘΓΏΔΟΙοα, οίυ84] οὗἩ Φ6808, δῃη ἃ ΗΐΒ βοογοῦ δβδοθῃΐ ἴ0 96 Βα] 6, ὅο ΔΡΡΘΑΆΣ [Π6ΓΘ, ἢοΐ 88 
ἃ Εἰ στίτι, θυ ἃ9 ἃ ῬΤΟΡΒοὐ ; Φόοδῃ Υἱῖ. 1-10; Μαεῖί. χυἱὶ, 22, 28 ; ΜίατΚ ΥἹΣ], 81, 82. 

δ. γοηι ἔλα Εραοὶ 4 Ταϑογπαοῖεδ ἰο ἰλ6 Ερασὲ φ ἔλιο Το(ίοαϊίοπι ἐπ 188. 

Το βυδάσῃ δρρθδγδῃοθ οἵ Φθθῦβϑ ἱπ (6 ἐδθῖ}0}]06 ἀυτίηρ (86 1048ὑ οὗὐ ΤΆΌΘΓΠΔΟ]6856, δ 
ΔΟΟΌ8605 Ηἷδβ ΘΏΘΠ168, ὈΘΙΌΓΟ 811} [86 Ῥοορῖίθ, οὗὁἨ βϑοκίηρ Ηἰβ 11, δῃ ἃ δηποῦποοθβ Ηΐβ ἀθραγίυζο : 
Φοδη τἱΐ. 10-80.---Πδῥεθυβ θορὶπ ἴο δηποῦμοθ {6 δηΐαρομέβιη Ὀαίνθοι ἰῃ6 Ο]Ἱα Τοβίδτηθηῦ ΒΥ η1- 
Ὀο] δια οὗἁ {80 θη ρ]9 δῃ ἃ [86 Το! ἐγ οὗ {π6 Νονν Τοβίαμπηοηΐ βαϊγδίϊου πα Εΐη. ἨΐΪ8 (Θβ ΠΟΥ 
οὗ [6 νης ἰουπίαδϊῃ ἴῃ ορροβιέΐοη ἰο (Π6 ῬΟΟΙΪ οὗ" ΒίΙοαῃ. ἘΛΟΙΣΟΥ οὗἩ [16 ἀοϑίση οὗὨ {16 
βδημοαγίη ἰο τρτίβοῃ Ηΐτη ; Φοδη Υἱὶ. 87--ὅ2.---οαὺβ {16 Ἰίσμὺ οὗ [6 του], 'π ορροβίϊοη ἴο 
186 ᾿σθὲ8 δηὰ {μ6 ἰοτοὶ [εβεϊγα} ἴῃ [6 ἔδιαρίθ; Φόμη ΥἹἱδ, (1-11 Ὁ 192.-20.---ΤΊιΘ πογὸ ἀϊβίϊηοῦ᾽ 
ΔΙΠΟῸησοιηδηΐ οὗ Φοδβυβ, ἰδῇ Ηδ ἱπίοπαδα ἕο ἴακο ΗἨΐ8 ἀδραγίυσο ἔγοιι (86 618} ῬΘΟΡΪΘθ : 
Φοἢπ Υἱῖϊ, 21--830.-- ΕἸΔΘ οὗἨ ἃ οὨΣ] ]αϑιϊο Ἔχρθοίδεϊου διμοηρ (0 Ῥ6ΟΡ]6 δα Φογυββδίθμη, 1) }9- 

Φ (806 τοιλατῖκα οἱι τόσα. 1-11 1ὰ (ἢ6 5οοέΐοι ου πο ἀοπυΐμοηθδεα, ἀσιὰ ἐμ 6 Ῥϑδβαρβο ἴθ {5 ρἴδοθ ἴῃ (86 ΟοταιῃοῃίητΥ. 



9289 ΤΗῊΕ ΟΘΟΡΕΙ, ΔΟΟΟΆΟΙΝῸ ΤῸ 90ἘΝ. 

σΟΌΒ6 οὗ Φ6885 ου {86 αἰπιϊποϊζοηυ Ὀούτγθοη {π6 ἔσπθ ἔγοοάοιῃ δηᾶ πὸ σὰ Ῥομᾶδρθο, δηα οὐ {86 
ἀϊβεποιίίοι Ὀοΐποοι {ῃ6 [Αἰτἢ οὐ ΑὈτγδδτα δηᾷ {116 βθοϊηρ οὗἨ ΟἸγἰβὺ 5. Φόδη Υἱῇ]. 81--5θ.--- ΘΔ]- 
ἵπρ; οὗἨ (86 τηδῃ Ὀοτσπ ὈΠ πᾶ ; ΦοΒη ἴχ.---οβυβ ρίνοϑ ὑπ (4186 βῃρ μΒοσαβ8 οὗ βγ86] {Π|6 Σδγκβ οἴ 
[16 ἔττιθ ΒΒΟΡΒΟΓΩ͂, ἀπ ἃ ̓ γοϑοϑηΐθ αἱ π186] 89 [86 Τταθ ΒΒορ οτά, ΣΕΔαΥ ἴο ἸΑΥ͂ ἄονγῃ ΗΒ 118 [ὉΓ 
Η8 ΒΕθδρ ; Φόοδη ἴχ. 40, 41- χ, 1-21.---Τιαβῦ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ οἵ Φοβϑὰβ ἴῃ Οδροσθδατα. Οομάαποί οὗ 

[16 αἰδοῖ ρ]68 σοβρθοϊζης {116 ῬΓΙΏΔΟΥ ; λίαίυ, χυῖ, 24- χυϊδὶ. δ; Ματκ ἰχ. 88-87; Τιῦϊκο ἰχ. 
46-49.---Ῥο] οὗ οἴδηςοβ : Μίαλίζ, χυῖὶ!, 6-11, ΜΑΙ ἰχ. 88-50 ; 1ὺκα χυὶϊ. 1, 3.--- Περαγίαχο οὐ 
Φαϑὺ8 ἔγοπι Οδρογηδῦπ), δη ἃ ἰηξ πλοίου οὗἨ [16 δΔρΟΒίβϑβυ οὗ ἃ ργϑαΐ τη8588 οὗ Η]8 Ῥθορὶο; 1016 
ΧΙ], 32-80.---ἰπυσσυθθ οὗὐἨ {π6 ῬΠασίβοοβθ; Τ0Κο χὶϊὶ, 81-85.--Βαηασεῖ ἰπ {86 Βοῦδα οὗ 8 
Ῥματΐβοο, Τα ἀτγορβῖολὶ λᾶπ, Αὐἀάχοβϑ οὗ [86 Τιοτγὰ ἴο {86 ρτοβϑίβ; Τύυκο χὶγν. 1-24.---10])- 
το [ΟἸ]οτνίπο Φ68ὰ8 ου Ηβ8 ἀδρασγίασο ἢ 8 τγαγηΐηρ ἴο ἀπ ἀοοϊἀοᾷ [Ο]]ΟΥΤΟΓΒ; Μαιί. χῖχ, 1, 2: 
ΤῸΚα χίγν. 25--ὅ.---οοορεΐϊοη οὗἩ Ῥαθ]οΔ 8 ἀπ βἴπηοσβ. ἘΦ] βΐἷρ οὗ {πΠ6 αἰδοῖ 165 οὗἩ ΟἸ σίβί. 
ῬΆΓΔΌΪ68: Μαϊ, χΥΙ, 129-8ὅ. Τῦξκα χν, 1--πν]. 10.--Ηἰ  ἄγλῆςο ἴο δοβαβ᾽ ᾿οστηογίηρ [γοῦρὶι 
βδιηδιία ΓῸΚΟ ἰχ, δ1-62.---βοηαϊηρ οὗἨ [86 ΒΥ ΩΓ ἀ 1501 }168, Δα 86 Τοσύυττοηςο οὗἁ “6588 ἴο 
ΗΒ ἸΔΌΟΙΒ 'ἱπ ΘΔ, 1166 ; Μαϊ. χὶ, 20-80 1016 χ. 1--10.---Ξὰουτηου οὗ Φε59 ἰτοῦσῃ δ6 Ῥογάᾶοῦ 
σΟΥΒΙΤΥ Ὀοΐποοη Οα811166 δπα βατηαγία ἔο Ῥοσοὰ; [ΚῸ χυϊἱ, 11--10.--Ἠοίασῃ οὗ Π6 βουοπίγ. 
ΤΊιΘ παιτου-οαγίθα βοσῖρα, δμὰ 16 ροοᾶ βασμαγίίδῃ ; Κα χ. 17--97.---θθ8᾽ γί βοϊοῦσῃ ἰπ 
Ῥογοδ, δῃᾷ Η]8 Ἰδθοσβ ἰπογό; ΜΈαδίξ, χῖσχ, 1,2; Ματκ χ. 1; 10.Κα ΧΥΣ!. 20-ΧΎΣ}, 14. 

6. Κζοηι ἐδ6 Κϊοαϑὶ 97 Το ϊσαΐίοη, ἐπ 82 ἰο ἐλ6 Ῥαϊπι- αν δυνά ἐλ ΤΡα88οΌ 6} ἐπ 188. 

Φεβὺβ αὖ [86 ἰοαϑί οὗ οάϊσαίζοη ἴπ Φογαβαίοη. 1,880 δἰἑοτηρύ οὗὨ [0 Φεῖν8 0 τηδῖκο Ψεβ8ῃ8 
Ομ ἴῃ τὶ (ἢ (ΠΟΙ ΟΠ] Δβιϊο οσ ροοίδίϊοη  ἰοιρίϊησ Ηἶ ; ΦοὨῃ χ. 22-40.---βοεοοπᾶ δηᾷᾶ 1δϑὶ 
ΒΟΪΟΌΓΗ ΟΥ̓ Φε808 ἱπ Ῥοῖθᾶ. Ττοδίτηθῃξ οὗἩ ἄϊΐνοσοα : ΟΣ] ἄγη Ὀγουρῦ ἴο ἔπ6 1,ογᾶᾷ,. ΤῈΘ6 Υἱο ἢ 
γοῦν; ΦοΒη χ, 40-42 ; Μίαίί, χῖχ. 8-χχ, 16: ἉΠΑΥς χ, 3-82; ΤΌΚΟ χυλδ, 1δ--80.---Ἐλαϊϑίηρ οἵἁ 
ΤΑ ΖΑτΒ ἴῃ ΒΟΉ ΔΗΥ ; ϑόμα χί, 1-44.---)οδηΐΐο ἄθογθο οὗ ἐμ βαπμθᾶγίη ἴο ρὲ 4688 ἴο ἀθδίῃ, 
δα βϑθοσϑῦ βοοῦχῃ οὗ 9εβὺ8 ἴῃ ἘΡμσαίιη {1}1 ΗΪΒ 1α8ὺ οἱ] στίτηασο ἰο (86 ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΥ ; ΦοὨη Σὶ. 
47-δ 7. 

Ὑ. ΤῊΒ ὉΞΟΙΒΙΥΕ ὙΠΕΙΌΙΧΟ 05 9808 ἸῸ ΤΗΒΞ ΔΙΈΒΒΙΑΝΙΟ ἘΝΤΗΥΒΙΑΒΜ ΟΝ ΗΙΒ ῬΕΟΡΊ,Ξ. 

ΕᾺΟΣΝ ΤῊΒ ῬΑΙΔ ἘΈΒΤΙΨΑΙ, ΤῸ ΤΠῈ ΕἜΛΑΒΤ ΟἹ ΤῊΞ ῬΑΒΒΟΥ͂ΕΕ ΙΝ ΤῊ ὙΕΑᾺ 783. 

ΦΟΌΓΠΟΥ οἵ 4688 ἰο Φογίομο, δηᾶἃ Ἐ:8Β Ἰηΐξοσοοῦγδο Ὑ1|} {16 ΗἿρτίτηθ ἰο {π6 Ῥάββουθγσ. Ἐ6- 
πονγοα δηπουποοιηοηΐ οὗ ΗΠΪ8 οὐ βσχίου, Ατηρι οι οὗὅὨ [86 ἔδιν οὗ Ζοροᾶθο, Ἡρδ]ἱηρ οὗ 
[06 ὈΠ1πα τηθη δ Φογίοῃο. ΖδἼοοῆοιβ, Ῥάσδῦ]ο οὗἩ [08 ἴδῃ βοσνδῃΐίβ δπαὰ (86 ἴθη ρουμπαᾶβ 1η- 
ἰγιϑίοα ἰο {πδ; Δαί, χχ, 17-84.. ας χ, 892-22 ΚΟ συ. 81--χῖχ. 1-28, ϑαΐζωεγάα : 

Βαμαυορῦ ἴῃ Βοίμαην, δπᾶ {116 ἀποϊητηρ. Τγοδβοι ; ΦοὨπ χὶΐ. 1-11.. Μαϊξ, χχυΐ. 6-16.. δΙασις 
χὶν. 8-11: Τὰϊκο ΧΧΙ, 1- 6, ϑυπᾶαν ; ΤΥΌΠΡὮΔΙ οαΐσλησο οὗὁὨ ΔΦοβὺ8 ἱπίο ΦοτγΌβδ] θη; Φο ἢ σχἱ,, 
9-18.; Μαίί. χχὶ. 1-11; Μασ χὶ. 1-11. 1πκὸ χῖχ. 239-46, δίοπααν: Ὑμθ στοδῦ ἀδὺ οὗἉ [86 
Μοβδιδηΐο αὐ] ἀπ δατἱηλδίγαιου οὗ «685 ἴπ {{|ὸ ἰδρ]ο. Ουτβίης οὗ [86 Βρ; ἐγθα. 
Ῥαγγίορ" οὗὁἨ πο θιηρ].. Κοορίης ΒΟΙΥῪ ὅπ 6 ἐορὶθ. Ἑχοσοῖβο οὗ Πἰ8 οδῖοο οἵ ἔθδοβογ, δῃὰ 
ΤΩΪΓΔΟΌΪΟΙΒ ΟΌΓΕΒ, ἴῃ {86 ἐ6}}}]6.0 ΤΠ Ἰοβαηηδ οὗ [Π6 ΟὨΣΙ ἄγοη, οὐ᾽δοίζοη οὗἩ {πΠ6 ῬΏΔτίβοοβ, δὰ 

, ΟἸ γῖβ:8 νἱηδϊ]οσξίοι ((80 Οτθοῖκβ, αηᾶ {6 σοῖο ΠῸΤΩ Ποᾶγϑῃ ; Φοδῃ χίὶΐϊ. 1θ-86, 66 {π6 Ρα5- 
ΒΩΖῸ ἰπ [86 Ομ θηΐδΙΥ. [Ιὑ 18 ματα ἰο Ηχ {16 Ῥχϑοΐβθ τωοιποηῦ οὗὁὨ (6 ΔΡΌΘΔΓΔΩΟΘ οὗ 86 
ΟὝθοκθ); Μαίί. χχὶ 12.-22, Μασῖς. σὶ. 192-19: Τὺκὸ σχῖχ. 46-48., Τιωόρᾶαν : Ἐπᾶ οἔὗἩὨ [6 ΟἹὰ 
Τοβίδιμουὐ ὑΠΘΟΟΤΔΟΥ. Τμ6 ὙΣΠοΡοα ΒΕ ἔσαθ Αἰὐζοιρῦ οὗ {δ0 Κδημοᾶσίη ἐὸ οτυβὰ (6 Τιοτὰ 
ὉΥ ἐΐ8 δυϊποσῖγ. Οοπβοαυδπὲ ἱγοπῖοδὶ ἰοιηρίαίϊοπϑ οη ἔδ6 ρατὶ οὗ Ῥμδσίβοοβ, βαδάποθοβ, δηᾶ 
Βογῖροβ. Οατοδαί οοπηξογ-αποϑίζοη οὗἩ ΟἸἈ σαί, ατραῖ αἀἰβοοῦγβο οὐ 80 Τιογᾷ δραϊηβί ἔπ ῬΠδτὶ- 
8068 δηαἃ Βοιίθοθ, Ὑ͵7οϑβ δρδϊηβί Φογυβδ τη, δηαἃ ἀοραγίαγο ἔγοση ἴΠ6 ἰσρ]6. ΤῈ6 τἱᾶον Β 
ταῖΐο; ΦοΒῃ χὶϊ. 87: Μαί. χχὶ. 10--πσ χὶν, 3.: Μαγὶς χὶ, 20-- ΧΙ], 2. 1λ0|κ6 χῖχ, 47-- χὶ. 6. “7ι68- 
ἄαν πῖρλί, Ἡροάηεοδάαψ ; 76508 Ἰοοκίης Ὀδοὶς ΠΡῸΣ ἐπ6 ἔθ ρ]6 ἔγουι {Π|ὸ Μοῦηΐ οὗ ΟἸΐγοβ ἱπ {86 
οἶτο!θ οἵ ΗΪ8 οοηβαθηί] ἀϊἰβοῖρ].8β. Απποπησοιηοηΐ οὗ ἔμ6 ἡπᾶαρστηοηΐ οὗὨ αοἄ, 16 Δεβίγαοίίος 
οὗ ἅ4.ιὁὸ ΗΟΙΥ ΟἿΤΥ διὰ {{|ὸ ἴοσαρῖο, αμα (80 πᾶ οὗἉ {πὸ του], ῬδΙΔΌΪο8 οὗἩ ἐμ86 Τοὰ Ὑ γρίηβ 

«ν᾽ 
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δηὰ 86 Ταϊοηίϑ. ΤῈ ὅπ8] Ἰααρτηοηΐ ; Μία. χχὶγ. ὅ-χχυ. 46. ΜαΙκ χὶΐ!. 8-87; Τῦκο χχὶ. 
-36. Ἡγοάποράαν : ἘδΕτοτηθαΐ οὗ 79}68518 ἱπίο βΒθόεβγ. Τ|ι6 Ενδηο]3ι ΦοΒη δ σουϊον οὗἁ (}9 
τὐηἰβίτγ οὗ [6 Τοτγᾶ ; Φοδη χὶὶ. 87-ὃ0: [ΚῸ Χχὶ, 87, 88. 

ΥΙ ΤΈΞΑΒΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ῬΕΟΡΙΕ ΟΡ ΙΒΠΑΕῚΙ, ΛΘΑΙΚΒῚ ΤΉΒΙΠ ΜΈΒΒΙΑΗ. ΤΤΠῈ ὈΞΟΒΕΒ ΟΡ ΤῊΒ 

Ηταμ Οουκο. ΤῊΒΞ ΑΒΟΗΑΙ, ΑΜΒ ΑΝῸ ΤῊΒ ϑσρΡρΡεε. ΤῊΒΝ ῬΑΒΤΙΝα ΠΙΒΟΟΘΈΒΕΒ. 

ΤῊῈ ῬΑΒΒΙΟΝ, ΘΕΑΤΗ, ΑΝ ΒΌΒΙΑΙ, ΟΕ' 5ΕδυθΒ. ΕἾΟΜ ΤῊΒΞ ῬΑΒΒΟΥΕΒ ΤῸ ΤῊΒ ΕἾΝ ΟΚ 
ΤῊΞ ΟΒΕΑῚ ῬΑΆΒΒΟΥΣΙ ΒΑΒΒΑΤΗ. 

Ταϊτοἀυοοι ἕο {86 Ῥδβϑίοῃ οἵ 9.88. Ὀϊβέϊμποῖ δηηουποειηθηῦ οὗ 6808, ἰῃδῇ Ἠδ βῃουϊὰ 
ΒΌΠΟΓ αὖ {Π6 ῬΆΒβοΥοσ, Ομ θαΡΟΓΔΏΘΟΙΒ ἄδογοο οὗ 6 Κβδημοασίη (0 ἀδΥ8Β Ὀδίοτο Εἰδϑίοσ, 
Τυεσδᾶδν ονοηϊηρ, [Π6 αἀδγ οὗἨ [ῃ6 ἀφοΐϊδβῖγο συρίυγθ) ἴο Ῥυΐ Ηΐηπὶ ἴο ἀοδίι, διέ ποῦ αἱ ἰδλ6 αδ88- 
οτόγ. Τ86 οτγαἀογίηρ 8η6] Ῥγορδγδίίοη οὗ [6 Ῥ85801181] ΒΌΡΡΟΓ; λή᾽αι(. ΧχΥϊ. 1-ὃ ; γογβ. 17-10 ; 
ΜΑΙ χὶν. 1, 2; ὙοΒ, 123-16: Τῦϊκο χχὶΣ, 1, 2; σοιβ, 7-18.-- - 6 θοῦ γαβῃῖησ. ΤῊΘ ῬΑΒΟΠΆ] 
ΒΌΡΡΕΙ. [Ιηϑιϊαὔοη οὗ {26 ΗῸΟΪΥ βυρροῦ. Ῥαγίϊπς ἀἰβοοῦγβοΘ οὗ ἰμ0 Ἰιοσῆ. ϑαοογάδοίαδὶ 

Ῥῦαᾶγοσ. ἙΕχὶὺ ἰο {86 Μουηΐ οὗὨ ΟἸΐνο8; Φοϊη ΧΙ1].--αυ!. , λας, χαυϊ, 30-8ὅ, Μασ χῖν, 17--81; 
1το χχὶ!, 14-.-ὃ9, ᾿ 

. οέδυ8 ἐπ Οδσἰλϑοηηαης. 

ΤΟ δίτρ.]6 δπὰ υἱοΐοσυ ἴῃ ἨΪ8 ἱππυαγα Ῥαϑβίου . Φόμη χυὶἹ. 1-12, 18. Μαῖ, χχυὶ, 86-46 : 
ΜΑΤΚ χὶγ. 82-42.. Τὰκο χχὶϊ, 809-460.---Φἐ8ὺ8 πη αοἰμδοηδηθ Ὀεοΐοσο Ηἰβ δῃθιιΐθθ. ΤΏ ἔγαϊζου, 
Ἐ͵ΘΘ ΒΤ Ποῦ οὗ 9688. απλτγδηΐοο οὗ {1186 1501 }168, δηᾶ ὑμοὶν Ηἱρῃῦ; Μαίί, χχυΐ. 47-8θ ; 
ΜΑΙ χὶν. 438-82 : ΤΚαο χΧχὶ!. 47--ὅ8. 

ὃ, «εδιι8 ὄοζογ6 ἐλ6 ϑρίγἑξμαΐ Οοιτί (ϑαπλεάγη). 

9εδ8 Ὀοΐοτο Απηδ8 δηᾶ Ὀοΐογθ Οαἴδρῆαθ. ΤῈ6 ἴμ]56 τὶ ΐηοβϑοθ. ΟἾσὶβὲ ἘΠ 6 ἐστι ὙἩΠΕΓΏ6Β8, 
ὙΠ [86 οοπέοβδίου ἐμπαΐ Ηο ἴβ8 {πΠ6 βοῃ οὗ αοα. Ὑμὸ ἀοηΐαὶ οὗἉὨ Ῥοΐογ, δῃη ἃ ιἷ8 σορϑῃΐϑποο. 
ΤῊ Βγϑὲ τηοοκίηρ οὗ [86 1,ογά, δηᾶ ἐδθ 8π8] 1ιθατίηρ: Φο. πη ΧΥΙἝἝδ, 18-27 ; αι, χχγυὶ, δ7-- ; 
Μακ χὶν. δ8-72 : Το χχὶΐ δ4--77. 

δ. οἴέδιι8 δε, 76 Ῥ.ϊαΐο. 

1, οααϊηρ οὗ 9688 δἸταῦ ἴἰο [π6 Ῥχωίοτίατη, δηα δηᾶ οὗ 0885; Φοἢη ΧΥΣ. 28 . Μαι, χχυ], 
1-10; Μαῖκ χυ. 1: 106 χχὶ, 1.---ὐ᾽δὰβ Ὀοίοσθ ἢ 6 Βαοῦϊαν {τὶ θαπα],. ΤΠ6 ἐγοοίο] ἃ δοουβαᾶ- 

Ἑοη οὗἁὨ βεαϊοι, ὈΙΑΒΡ ΒΟΥ, δηᾶ ἔσοαθοῦ. ΤῊΘ ἔδτοθ Ποδσῖηρθ: Ὀεΐοτο Ῥ᾿]δΐα, θοΐοσο Ἠοτσοᾶ, 
8η4 δραΐῃ Ὀεΐοτο ῬΙ]δίθι ΤΏ [Ὦγοα στοαὶ ξοσοροαίηρη) ἔῃ6 ᾿θϑ]οῦβ ἑατηοϊέ οὗ {μ6 Βαπμοάτίη 
86 ἄτοδῃ οὗἁ Ῥ1]αίοΒ Ὑ] ; {Π6 βαγίῃρ, ὑπαὲ Φ6βὰ5 15 (9 βοῃ οἵ ἀοᾶ, ΤῈ6 (ἴγχθο αἰξθιιρίβ δ 

ΤΟΒΟῸΘ : ΒΑΓΘΔΌΌΔΘ; [Π6 ΒοουΓρίηρ ; [10 Ἰα80 χοπιοηβίγδηοο οὗ Ῥ᾽]αίθ. ὙΠῸ ἴὮγοθ σοὐθοίϊοῃβ οὗ 
ΟΕ χίβε ὁπ ἐμ ρατὲ οὗ ἐμ 7ονγίβῃ ρϑορὶθ: ΟἸτίβὲ οδδγεὰ νι ΒΑΓΘΌΡαΘ ; ΟἿ σὶβὲ ἀθοϊαγοᾶ ἱππο- 
οεπῦ ΕΥ̓͂ ῬΙ]αἰ ΘΒ τγδϑϊηρ οὗἨ ἷ8 Βδηαᾶβ; ΟἾσῖβὶ οσουγηθᾶ 1} ὑθμοσηθ. ΤΠ6 Πδη- υδβῃΐηρ οὗ 
[80 ἀϑηῖ]ο, {Π6 86] εἰτιρσθοαίΐοη οὗ [μὸ ὅθνγβ. 76 ἔΐσοθ οοπαθιηηδίϊοβ: ΟΟΙ ΨΥ ἴο ἐδ9 
ΤΏΘΓΟΥ ΟΥ̓͂ [Π6 ῬΘΟΡΙΟ ; ἴο Βοουγρίηρ ; ἰο ἀρεῖ, ἸΤΒγθοίοϊ ἃ σοῖο σν οὗ {86 Τιοτὰ : ἱπ ΗΪΒ οση 
Γαϊταθηὺ Ὀεΐοσο {16 ΗἸσἢ Οουποὶ! ; ἰὴ 106 Ὀοΐοσα Ἠοτγοᾶ : ἱπ Ῥυ 16 Ὀοΐοσο ῬΙ]αέθ. βοηΐοῃοθ 
οὗ ἀοαῖῃ ; ΦοΒη χυἹΣ. 28- σῖχ, 10; Μίαϊι, χχυ!, 11-31  ΜΆΤΚ συ. 1-20; Τὰ χχὶ!, 1--2ὅ, 

ἃ. “εδιδ οπ αοϊσοίδα. 

ΤΊ Ἰορδᾶϊηρ οὗἨ 9688 δΎΤΑΥ ἴο αοϊροίμα; Φοδη χῖχ, 10, 17; δαί, χχγυὶ 831-88 ; Ματῖς χυ. 
230-22; 1π|Κὸ χχῖϊΐ, 26-88.---ΤῊο ογυοϊῆχίου, ΤῈ βούϑῃ 1αβῦ πογάβϑ, ὙΠ6 βίρῃηβ οὗἁὨ αἰγνἱη:γ.. 
ΤῈ εἰχζηϑ οὗ ἡυπαρτηθηΐ, ΟΥ [0 βοοῖηρ δηὰ {π6 Ὀορίπηΐηρθ οὗ ὑσοσα Ὀ Στὴ δέου 186 ὈΡΓΟΔΓ, 
ΤΏ εἰχπβ οὗ ζδι, ΤῈΘ βῖρτιβ οὗ ἐπγηΐηρ; ΦόΒη χῖχ, 17-80., Μαί. χχυϊ!. 88-ὃθ.. Μίαυς χγ, 
22. 41. Τοΐτο χα δ, 883-40, 



40 ΤΠΕ ΘΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟ6 ΤῸ Ψ00ΗΝ. 

4. 716 Βυωγίαϊ οη, Θοοώ- ἔτίααν Ἀνεπῖπρ. 

ΤῊΘ ΠΟῪ αἰδοῖ 168. ΤῈ οἱ ἔδσμβδὶθ αἰβοῖρ]οβ. ΤῈ6 Βαρϊο το. ΤῈΘ Ὀυγίαὶ; Φομπ χῖχ, 
81- 42; Μαίί. χχυϊ!. δ7-66: ΜαΙκΚ χυ. 42-47. ΤΑῦῖκο χχὶϊὶ, δ0-δ6. 

ΥΠ. ΤῊΣ ΒΕΒΟΒΕΕΟΤΙΟΝ, ΟΒ ΤῊΞ ΟἹΟΒΙΞΒΊΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ [ΟΒΡ. 

α. 7λ6 ᾿οδιγγοοξίοη, απ λό Αρροαγαπούϑ 9} σόδιδ ἐπ συάδα. 

ΤῊΘ τοϑυττοοίίου, δηα (μ6 ἤγβὶ δηπουηοθιηθηΐ οὗ 1 ἰο Μαράδίθηθ δηᾶ ἴμ6 πόοσμθῃ ; “20 8π 
Χχ, 1-18: Μαϊϊ, ΧχυἹ [δ 1-10:; ΜΑτΚ χΧΥΪ, 1-11; Τῦκο χχῖν. 1--12.--- Αππουποριμοπὶ οὗ {Π6 
Τοβυστοοίίου οἵ 9668 διμοηρ ΗΐΒ Θηθηιΐθ8; Μίδιξ, χχυὶ[, 11.--1δ.---ΤῊὁ τα] ἰο Ετητηδῦβ. Ῥείεγ; 
Μακ χυὶΐ. 12, 18: 10Κοὸ χχῖν. 18-85.---ΕἾτεῦ ΔΡΡϑάσϑηοθ οὗ ΟἸσίβὲ ἐπ ἔμ οἶσοὶο οὔ [6 δροβίϊθ 
οἱ [16 ὅγβι βυπαᾶδΥ οὐθηΐηρ, ; Φομη χχ, 19-28; Ματκ χυὶ, 14. ΓὺΚῸ χχὶν. 86-44. βοοοπὰ 
ΔΡΡῬΘΑΓΔΏΟΘ Οὗ 7688 Οἡ [86 Βοοοῃᾶ βυμπᾶδυ ουθηΐῃρ ἴῃ [Π6 ΟοἾἶΓΟ]6 οὗ ἔα δροβϑίΐθοβ. ἸὙΒΟΤΩΔΘ : 
ΦοΒη χχ. 236-81. 

ὃ, Τέ Αρροαγαηοθϑ 9.0) ΟΥγίδς ἐπ Οαἴεϊδα. 

ΕἸΓΒΌ ΔΡΡΘΑΓΆΠΟΘ οὗ 6808 ἰῃ Ο6411166 ἱπ ἃ ΘΟΙΏΡΔΗΥ οὗ Δροβέϊοβ ; Φόμη χχὶ. ββοοοῃπα δρρϑδγ- 
8006 οὗ 6888 ἱπ [86 τηϊᾶβ᾽ οὗ ἃ χτϑαῦ ΘΟ ΡΔΌΥ οὗἁ ἀϊβοὶ 168, 88 τυ] ] Ἱοίοσυ ὕο {86 ΙΑῦοσ θΟΑΥ͂ 
οὗ ἀϊβοῖ }]65 ἱπ 6411166, ΟΥ ἨΪ8 ῬΘΟΡ]6 δἱ ἰδῦρε; Μαί(. χσχυδ[, 16-20.: Μαιὶ χυὶ. 1δὅ--18; ΤὺΚ9 
χχῖν, 4ὅ-40, ΟὐμΡ. 1 Οογ. χυ. θ. 

6. 1α8ὲ Αρρεαγαποθ Ὁ σέθιιδ ἐπ ἰὴ6 Οἱγοῖθ 9.) Ἠΐε 4 ροείϊες ἐπ, ϑωᾶορα. Τό «ΑΑδοσπδίοη. 

ὝΑΙΚ ἰο [06 Μουπὲ οὗ ΟἸΐνεβ, δηᾶ αϑοοῃβίοη Ματὶς χυΐ. 19, 20; ΤὰὺκΚὸ χχὶν. δύ--ὅ8. 
ΟοΡ. Αοἰϑβ ὶ, 1--12. 

ἅ. Τλὲ ϑρὶγίξμιαϊ Ἀείμνη, απᾶ Εἰίογπαὶ Ῥροβόηοο 9. Ολγνίσί ἐπ Ἠΐδ Ολαωτοὶ. 

ΟἸγῖϑὲ τὰ ΗΪΐ8 ῬΘΟΡ]Ὸ δἴνγαυ, ουύθὴ ἴο ἐμ: δηᾶ οἵ [86 ποι]: Φομη χχὶ. 1δὅ-9δ; Μεαί, 
ΧΧΥΣΙΙ, 230: Ματκ χυϊ. 20: 1κὸ χχῖν. ὅ1. Οορ. Αοἰϑ ἱ. δῃὰ 11. 

ΟΒΒΕΒΥΑΣΊΟΝ.---Φ08η απὶΐο8 Ηΐἷβ ῬΘΟΌ] ΔΓ θο]θοίζοῃ οὗἁ ἴδοίβ ὉΓ Ῥοϊπίβ οὗ υἱοῖν, ψ Ὡ]οῖ ἀἱδιλη- 
φυΐθηθ8 ἢἷ8 δισδηροιηθηὺ οὗ [86 Θοβροϊ, τὶ ἐδ ο]οβεβδῦ οὨσο: ]ορ]ο81 βεαῦθθποο. 1 {Π|6 
Βγηορί ἰβίβ ἴΠ6 ἐπίογοϑί 'η ἔδοίβ ἱπᾶάυσοβ στοαίον ἀουϊδίϊζοι ἔγομι ΟὨΓΟΠΟ] ΟΡ 68] ογᾶθσ, ἴΙ͂ῃ σοχασὰ 
10 Μαιίον δη Μαγκ, τὸ σχϑοίοσ ἰο [86 Ιηἰτοαδυοίζοηβ. Ιῃ ΟὟΓ οοπίγαοίίοῃ οὗὨ [6 Θ08ρ6] .18- 
ΤΟΣΥ, Βοῦιθ οὗ [86 στοαίαδὺ σμδηροθ οὗ ΟΠ ΓΟ Ο]οο81 ΟΓΘΓ ΟΟΟΌΣ ἱπ Τ0Κ6. Τἢ6 επδρίηρ οὗ 
ἄδοίβ ἷῃπ [τ Ῥσγοοθθαβ ἔτοπι Ὠ18 ᾿πίθγεδί ἰο οχ ὩΪ10 1η6 016 116 οὗὨ 6808 88 ἃ πδηαοσίηρ, 
ΟΣ δα 18 σοαὶ]ὶ δ δογυβα θα, δηα  ΒΙΟΣ (Π6 Ενδηο  θῦ υἱουυθὰ 88 ἃ ὑθδοίης οὗ βαϊγδίζοη 
ἴῃ [Δο.8 δᾶ {Π6 δοίβ οὗ {π6 Ἰμογᾶ (866 ᾿Αοίβ χ.' 87, 88. Οὐμρ. τὰν ζεδέπ, ὅ6δι, 111. Ὁ. 84δ 54α.). 
ΜδιμΘΥ ΟΧ ΣΙ ἱΐβ ἐμ 6 ρΌΒΡΕΙ 18] πλθΐβ οὐ ὑπ ΟἹὰ Τεθϑίδσαθηΐ ἱπ στοαὶ βἰβαΐα; Μαῖκ (86 Υἱο- 
τουίουβ οοπβϊοίβ οἵ {86 ζΌΒΡ6]; Φοῃ ῥγεθοηΐθ ρϑπογαὶ μοβροὶ γί οὐὗἨἩ [Π6 ΤΊΟΓΔ] πηΐγογθο ἴῃ 
186 Ἰ'σμΐξ οὗἨ [86 Ῥοῦβοη οὗ ΟΠ γίβί ; ΤῈΚα, 6 σοϑροῖ ρὲϊρτίπιασεε. Ὑ8Ὸ Ηἱστίμηαμο οὐὗὨ ΜΆΓΥ 
Ἴογτηβ [86 οδηίγο οὗ [86 τβί οῃαρίεσ. ΤῊΘ ὈἱΙστίπηαρο οὗὨ [πὸ ῥαγϑηΐβ, δηᾶ οἵ Ψ9ε808 δὖ ἔνγοῖγο 
Υ̓ΘΆΓΒ, 0 186 (οΙΏ}]6, ἰ8 86 ἰβθῃθ οὗ {Π6 βεοοηᾶ, [Ι͂ἢ {π6 ἰμϊτᾶ, Φο πη 18 ἃ ὈΣ]στίπλ οα [86 Φ0Γ- 
ἄδῃ, δῃηα [6 Ῥ6Ο0]6 τα Κθ Ὁ] τ τηδρο ἰο Ὠΐπὶ; 80 δὖ ᾿ἰδαϑὺ ἀοϑβ᾽ Φθϑῦβ. Ὑ86 ἰβίοσυ οὗἁ {6 
τοπιρίδίϊοι 4180 (οΒΔΡ. ἷγ.) βίαπ 8 πϑγθ ὑπᾶον [86 ῬΑΥ ΓΙ ΘΌΪΑΥ αβρϑοῦ οὗ ἃ ΘδΓΑΥΔἢ ; ΠΘΠΟΘ ὈΡΓΟΡΔ- 
ΠῚ 186 ἰγδηβροβίϊζοη οὗ 6 βθοοῃμᾶ δπᾷ {μϊγᾶ ἐοπιρίδίϊομβο. Αἰὔοῦ {8]18, 7 6818 ᾿ΟΌΣΏΘΥΒ ἔγοτῃ 

Ηΐβ Βοιλθ ἱπ ΔΖασοί ἴο Οἀροσπαῦα, Βαϊ 'π Οδρογιδῦμι Ηθ ἄοαδβ ποῦ Βί8γ ; {6 Ῥγθδοιίηρ 
δηα Βοδ]ϊηρ' {ἰπογϑποῖθα ἐπΠτοῦρ ἢ ΟΘΔ11160 Ῥοχὶπ. [Ιῃ βοβοοΐθ, οἡ ΒΕΪΡΒ, δὖ ουδβίοτῃ-δἰδπαᾶβ, ἱπ 
Παγγοβί- 618, οὨ τπιοπηίδίηβ, [μ6 Τοσὰ ππίοϊβ [86 068 οὗἨ Ηἰβ αἀἰνίπο- ατηδη σϑηύ]οποβ δηὰ 
Κιπᾶάμοθθ, ΤῈΘ ἴδγοθ οἱ] ρτίταασοβ [πσοῦρσ Οἰ8}}166, 4180, 1 ΚΟ 80 ἰΓδΏΒΡΟΒΕΒ 88 ἴ0 τῶδκθ {86 



8 10. ΕΥ̓ΝΌΑΜΕΝΤΑΙ, ΙΡΕᾺ ΑΝῸ ὈΙΥΙΞΙΟΝ ΟΣ ΤῊΒ ΟΟΘΡΕΙ, ΟΕ Ζ“ΖΟΗΝ, 4] 

ΥΟΥΔρΡῸ ἰο αδάδτγα {Π|6 οὁ1086 (Ομ. Υ]111.). Απα ἔπθῃ, ἰῃ πο πη Ομδρίου, ΦοΒα8, ἰῃ {16 ΘΔ] 
οὔ {8Π6 ἔτεϊ δροβί!εβ, δῃὰ ἐπ {86 ὑγδηββρυγαίίζομι, ρτορασεβ Πΐτηβο] Γ ἴογ {Π6 ρστοδῦ Ὀἱ]στίπιασο ἴο 
δεγυβδίθιῃ. ΤΠ6 ἸΟΌΣΏΘΥ Ὀορίπμβ, [6 ΒΟΥ ἐν αἰβοῖρ]ε8 ἴῃ δάναποθ Νον ἰμ6 Εγδη οὶ ἱβὲ α15- 
ἘηρσαΐΒ 68 [ὉΓ ὕ8 [16 ΒΟ ΥΘΓΆ] Ῥδγίβ οὐ [86 ΟΌΤΠΘΥ οὗ Ζοδὺ8 ἴσοι (1811166 ἴο 6 σύβαιθη. ΤΈ686 
Ῥϑγίβ, ρυΐ ἱοροίπδν του Τεραγα ἴο ΟὨγΟΠΟ]ρΊοΔ] σοΙ Δ. 018, ΓΟΥΤΩ 8 σταηα Ῥϑῃοσγασαα οὗὨ (86 
Ῥ᾿στίσιασε οἵ [6 ΓΑ1 8] ἰπ {Ππ6 Κἰηράομι οἵ αΟα, ΟΥΓ 8 Τοργοβοηξαίίοη οὗ βαυΐης ἰγαΐ ἢ ἰὴ 
ἔλοῖβ ; σἴδρ. χ. 88-χυ, 806. ΤῊΟ οπά οὗ {86 ἸΟΌΓΠΟΥ 18 {86 ῬΤΟΩΓΟΒΘ οὗ 7658 ἴο Φοσυβδίοτη : 
ΟἾΔ Ρ5. Χχυ!. 81- χὶχ, 48. ΗδΓΟ ἴβ τηοϑβῦ στρ ΟΔΪΥ ραϊπίθα (μ6 ῥγορτθβθα οὗἨ 7688 ΟΥ̓ΟΣ (10 
Μουπί οἵὨ ΟἸΐγ68 ; ἃπᾶ διποης [6 ῬΔΓΔ168 τ ἢ ἐμ6 Ιοτὰ ποὺ ἀΟΙΥΘΣΒ ᾿ἢ ἴμ6 ἰθρ]6, [019 
δἴτον Ῥγοσαΐμθῃοα ἰο ἐπδΐ οὗἁὨ [86 Ἰογτὰ οὗ ἃ υἱπεγαγᾶ ὑγαυθιηρ' ἰαΐο 8 ΓΔ. σουπίχγ : ἴμ6 ἀ:δοΐ 168 
δου] θο ἴο {π6 πιουπίαϊῃβ Ὀοίοσο {πὸ ἀεδβίσποίίοι οὗὨἨ ΦεγυβαΊθιι ; (Β6Υ Βιιου]α 11ΠῸ ἊΡ ἐμεῖγ 
Βοραβ πῃ ἐπ Ἰαβδὲ ἡυαρτηθηΐ, δ Θβοθρθ 4}1} 18 ἴδσγοσβ. ΤΏθ ρῥαββαρὰ οἵ ΟἸγίβί ἐο Οο]ροίμα 
Ὀδοοπῖαβ, ἰῃ 1 πΚ6᾽Β παπᾶ, ἃ βἰ συ οδηῦ ΟΠ στ παρὸ δι! ἀδύ {116 Ἰατηθηζαιοῃβ οὗ {116 ἀδυρῃίοῖ8 
οὗ Φεγαβαίοι. ΤΏ ἔοπηδ] αἱβοῖρ]6θ, Ο ταϊηἱβιοσθα ἴο {86 Τ,ογὰ δηᾶ δἱἀδα ἴῃ Ἠΐβ θυσία], 816 
ἴδηαδ]θ ΟΣ 68 ΡΠ] ρτίηΒ. Ἐγθὴ οηδ οὗ [Π6 ΟὨ] ΘΓ ΔΡΡθδγϑιοοθ οὗὁἩ [Π6 σίβεῃ [Ποσὰ τγχὸ Βπηᾶ, ἴῃ 
ΓΌΚΟ, ἱπίοσσουθη ΥΣΓ ἃ ἸΟΌΓΏΘΥ οὗἩἨ 6 αἰ9010165 ἔγοιη Φογυβαίθηλ ἰο ἘΤΆ 808, ΔΠΩ͂ {ἢ 6 8866 ῃ- 
βίου 8 [6 δῃᾶ οἵ ἃ ΡΣ] τίγιασο οὗ 7εδὺ8 ΣΟ ΗΒ ἀϊβοὶρ]68 ἰο Βοίμβδηγ. ὙΠῸ (Βὲ8 ῥσϊποῖὶρ]θ 
οἵ διτδαπροπθηΐ, ΟἹ {1160 [)8518, Πο ἀουθῖ, οὗὨ οχίβύη ν᾽ τηθυλοΥ 8 0 1}]18 (860 101 ἱ, 1, δπα βομ]οῖον- 
ΤΔΟΒΟΓΒ 7λιζαδ), ΤΛΚΘ υπῖϊοα [86 8ρ᾽ὃὺ}ὼ οὗἨ (6 ῬδΌ]η6 ἴγγρὸ οἵ ἀοοσίτγίθ ᾿π ἐπ6 ἔοστη οὗ Θτο- 
αἶδῃῃ ου]αχο ;- ἀπ ἴῃ Ηἷβ απηδπ Θοποθρίζοῃ οὗ 86 Ὀϊνίπο Κ᾽] ηθθ8. δᾶ βρίγὶζ81 Ὀδδαίΐ οὗἁ 
Ομγῖδὶ μ6 βοΐ ροϊπίβ οὗ ζϑῃ!]θῃ68θ, σΚ,͵ΔΟ6, ΟΠ ραββίοῃ, ἔοσθιμοβὺ, δβρϑοΐδ!ν ἴῃ οομέγαδυ τ ἢ 
Ῥμαγίβαϊς ῥτὶᾶθ δῃηᾶ. βϑι Ευϊσ ἰθουβηθββ. Οἡ {μ686 ὑπο 58ι}}}6ο᾽8β ΘΟΙΏΡΑΙΟ [86 δάχηϊγβθ]α 
ΤΟΙΏΔΙΒ [οὗ τ, ἴδῃ Οοβίβσζϑο] ἴῃ ὑπο Τηϊγοἀποίίζοη οΥ̓ [86 ΟΠ ΠΟ ΔΓΥ οα Γ0Κ6. 

Οἱ {6 ΒΥπορ 08] το]αἰΐοπβ οὔ [86 ἀΟΒΡ6], βΒῃου]ἃ 6 ἔαγίμοσ οοϊηραγοᾷ Π6 Κβ'γῃορβοβ οὔ 6 
Ἰγοῖίο δηὰ Τιὕςκο, Τιβομβοπαοτγί [ΒΟὈΊπβου, ΒΘ σοηρ], δα οὐδιοῦβ, δηα {6 τηοάθγῃ Ὑγοσῖκ8 ἡ ἐ}}0 
Ἠΐο οὐ Φοβθιβ, ββϑρθοΐδ!ν ἰμπαὺ οὗ Ῥ͵ΘΒ86]. ΑἾδ8ὸ 116 αγηιοην φ (λ6 Οοδροῖα, ὉΥ ΤιΟχ. 

4 10ϑ. ΕὔΝΏΑΜΕΝΤΑΙ, ΓΌΕΑ ΑΝῸ ὈΙΨΊΒΙΟΝ ΟΒ ΤῊΣ ΟΟΒΡΕῚ, ΟΕ 5ΟΗΝ. 

ΤΏ ἔπσππδγλθηίβὶ 1468 οἵὨ [6 Ο8ρ6] 15 (18: ΟἾ τῖβί, 88 [16 δίβθγῃδι, Ῥϑύβοῃδὶ Ὑ͵ογᾷ, ἰβ [86 
ῬΟΣΒΟΙΔΙ 8518 οὗ (Π6 νοσ]ὰ : 1.8 [ουπάδίζοη οὗ Ιονϑ, ὙΠΟ ἢ ὈΓΔΏΘὮΟΒ ἱπίο 116 δηᾶ Ἰέρδξ, ἀπ 
[06 ῬΓΪΠ4] πδίυσο δη ἔοττα οὐ Ὑὶο ἢ 811 ἰπΐηρθ, ὈΥ {Ποἷσγ ΒΥ 0]1081] ἐοσιλδίζοη, ἐδβ Υ. 
ΤΒοΓοίοτο δ'8ὸ ΟἸ γί, 88 {π6 118 δπᾶ σὴ οὗ [86 σου], ὈΓοδ 8 νἱοίογ οὐ] ἐπγουρ ἢ [86 ἀδεὶς- 
688 ΟὗὨ δἷη 1π ἴῃς που], {11 Ηδ Ὀδοοῖηθ8 ἱποδσγηδίο, δηὰ ὑπ θποα, {}}} Η18 φἹου βοδίζοη, ἰο σθᾶθομι 
186 νου. Απᾶ μβἷποο {86 ρογίοοϊ ρ]ογ᾽ ἥοδίίοη οὐὁἁἩ ΟἸγὶβὲ 18 [6 ρογίδοϊὶ σϑαοιηρίΐοῃ οὗὨ [89 
ψοτ]Ἱά, [ἢ 6 ορογαίΐοι οὗἨ ΗΪΐβ γοἀθιιρίοι ἴῃ ἐπ του] τημβῦ ρογίθος ἐ 8] ἴῃ ἐμ6 ρ]οσ  ἔγίπρ οἵ 
186 ννου]Ἱα---ἰμαΐ 18, ἱπ Ἠΐβ δάνεπί, τυ 10} τη  Κα6β {6 του] [Π6 ἘΔΙΒΘΓΒ οῦβθ. Ἀοοογαϊηρὶν, 
ἴδε ΟΪ]6 αΟΒΡΘΡ [8118 ἱγ ἴο {πγ66 Ῥαγίβ : (1.) Οσποθγηΐηρ [86 Ῥγθ- ἰβίου 681 ρΊΟΥΥ οὐ ΟἸ σίβί, οσ 
Ηἰἷβ Ῥγϑ- εἰβίογί δὶ δᾶάυθηῦ δπᾶα Η18 πιδηϊθϑίδώοη ; 186 Ῥτγοϊορπιο, ομαρ. 1. 1--18; (2.) Οὐποοτ- 
ἱπρ [86 Ὠϊδίοσ 8] ρίογῃ οὗὨ ΟἸ γτίβί, οὐ ἨΐβΒ υἱοίοσυ ἱπ οοῃβιοῦ ὙΠῸ [86 ἀΑΙΚΏΘ688: [6 ρΌΒΡΕΙ 
ἘἰδίοΟΣΥ ἴῃ (86 έτος βθῆβ; οἴδρ. 1. 19- χχ, 81; (8.) Οοποογηΐπρ ἐμ6 Ῥοϑί-ἰβέογίοδὶ ρίουυ οὗ 
Ομῆϑὲ οὐὸς ΗἰΐβΒ ΟΒατοῖ, δηᾶ ἰῃ ἱΐ, ΟΣ Ηΐβ βοοοπᾶ δαγτοθηῦ ; οἴδρ. χχὶ, 

ΤῊ βυθ αἱ ν]Β: 08 ἈΓΓΔΏΘῈ ἰΠΘΙΏΒΕΪΤ 68 88 [0110 8 : 

1, ὙΠῈ Ῥβοσόοοῦξ, ΟΡ. 1. 1--18, 

1. ϑεείἑοη.---ΟἸτβὲ ἰῃ ΗΒ δίβυπμδὶ θβεῦποο δηᾷ 116, δηα Η59 Ῥοβίζίοπ Ὀθέτθθῃ αοἂ δηᾶ [δ6 
ψοι]ὰ ; γοσα. 1--ὅ. 

᾿ς (1) Το Ῥεέγβοδὶ ογὰ (Ὁ γῖβῦ) ἴθ Ηΐβ δἔθσηδὶ ϑββοῦοθ δηᾷὰ 118 88 σοϊαϊθᾶ ἰο 6οᾶ : 
γοΙΒ. 1, 3. ᾿ 

(2.) 4.3 τοϊαϊοᾶ ἴο {Π6 ογτεδίλοιη ; σϑζ, 8. ᾿ 
(8.) Τὸ {86 ποι]ὰ δηᾶὰ ἴο τππδη κί ἴῃ ἐμοῖς οτἱρίηαὶ οοπδυϊε 0 ; τόσ. 4. 
(4.) Το ἰδ ποσὰ ἴῃ ἀδΥ ΚΠ 688 : σοῦ. ὅ. 



42 ΤῊΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΆΡΙΧα ΤῸ Ψ0ΟΝΝ. 

ὦ ϑεοῖίον.---ΤἼΠλ6 Ῥουβοηδὶ Τὐσῦ, οὐ ΟἸσῖϑι, ἰῃ ΗΪ8 Ῥγθ- ΒΙβίουίοδὶ δαγνθυῦ ἱπ [16 “τ υ]ᾶ, 680Ρ6- 
ΟἾΔ} γ 'π ΗΒ ΟἹὰ Τεβίδιηθηῦ δαἀνοηῦ, υὐνωυὼ ὈΥ 186 ΟἹᾶ Οονθῃδῃΐ 88 γορσοδβθηΐβα ΕΥ̓͂ Φομβὴ 
16 Βαρίϊδ6. 

(1.) Τὴ στοργοβοη δεν οὗὁὨ [6 δἀνοπί οὗ ΟἸγὶβί, ὅοδπ {πΠ 6 Βαρ δῦ ; γοσβ. 6-8. 
(3.). δε οομΐηρ οὗ Ογἶῖϑὲ ἱπίο [80 τοι] 88 ἴο 185 σἴθῃογαὶ τοῦθ τσ δηα 118 Ἰϑίοτὶ- 

08] ἀουθὶορίηθηΐ ; γΟΓ. ὃ. 
(8.) Βεϊδίοι οὗ ΟἸγσῖβὲ ἰο 1110 ψοσ]α, δηᾶ οοηάυοί οὗἩἨ [86 οι] ἰὑονγασαὰ Ηΐτη, οὐ ἐδμὸ 

ΘΘΏΘΓΑΙ στουηάποτκ οὗ ΗΪ8 δαἀνϑηΐ ; σοῦ. 10. 
(4.) Βοϊαίζοπ οὗἨ Ομ γίβϑί ἴο Ιβγβθὶ, ἀπ οομᾶποί οὗὨ 15γτδθ] ἰουναγὰ Ηΐῃ, οὐ [6 ἱτηροτέεοί, 
ΒΥ Ο] 8] δανοηΐ ; ΥΟΓ. 11. 

(δ.) ἀταᾶμδὶ Ὀγοακίπρ ἔοσίὰ οὗ ΟἾἸγιϑὺ Ἰηἴο {16 του ἱη (86 αἰβποίύοι οὗὨ ἐπ6 οἱϑοὶ 
ἔϊοτὰ ὑμ6 1688 ΒυΒοοΡ  Ό]0, οοπδβεϊποα (α.) ὉΥ ἴα ἢ, 858 ἴπ6 Ῥεσίπηΐηρ οὐὗἨὨ [Π6 Χ6Δ] 
δανοηῦ ; τοσ. 12. (6.) ὈῪ [86 βαποι ἡ βοδίίοη οὗ Οἱ τΈΒ, δηα Ὀἱτίῃ ποτα αοα. εγο]- 
ὁβήϊδαν οὗ [86 τραὶ δαγνθϑηΐ : ψογ. 18. 

86, βεοἰΐοη.---Ἰπολγηδοη οὗ {86 Τορθα: ΑΡΡΘΆσϑπΟΟ οἵ [6 Τρο8] Ξ'ΒΘ ΚΠ διηοηρ (86 [Δ (Ὁ [] : 
γ ΓΒ, 14--18, 

(1.) Ἱμοασπδίΐου οἵ {Π6 Ἰωοσοδ, ΟΥ 116 ΔΌΒΟΙ ΟΓΟΙΥ͂ ΠΟῪ Ὀἱτί, ΑΡρθϑάγδῃμοθ οὗ [Π6 τε] 
ΒΒΟΚΙΏΔῊ : ΥΟΓ. 14. 

(3.) Τοδυϊηον οὐ Φοόβη ἐπ σΘΏΘΓΑΙ : ΤΟΥ, 1. 
(8.) Ἐιχροσίθηοθ οὔ 6 συ σΒ, ΟΥ ζτδοθ ; γοζ. 16. 
(4.) Απυ τ  μοϑῖ8 Ὀεΐνγθθη Δῆοβοβ δηα ΟὨτὶϑι, {Π6 1 οὗἩ ἴδε ΟἹ Ταβίριηθηΐ δᾶ Οατἠ βεῖδεν- 

1τγ, ἴῃ {6} δυ ΒΟΥ ΤΥ δηα ΟΓΚ ; σοτ. 17. 

(δ.) Απαἑυ μοϑἷβ Ὀοίτγοθ {86 ὙΠῸῚΒ ̓ οἸᾶ στο Ἱα δοᾶ ΟἸιτῖϑὶ ἴα ἐμ ὶρ σοϊδίοη ἰο ΟΘυᾶ - 

γοῦ, 18. 

1, ὙΠῈ ΟΌΒΡΕΙ, ΟΕ ΤΠ ΗἸΙἸΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΜΙΑΝΙΒΈΒΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟἾἼἾΕΙΒΤ, ΟΝ ΗΙΒ ΒΕ1}- ΈΨΕΙ,Α- 

ΤΙΟΝ ΑΥῸ ΗἸΒ ΥὙἹΟΤΟΒΥ ΙΝ ΟΟΝΡΊΙΟΥ ὝΣΤΗ ΤῊΒΞ Π,ΑΒΚΝΕΒΒ ΟΣ ΤΠῈ ἮΌΒΙΡ, ΟἾΔΡ. 1]. 

19-χχ, 81. 

19ὲ Θεοϊίοη.---Τλοοορεϊοι τ ΐοὴ ΟἸγῖβί, {π6 Τἰρμὶ οὗὨ {π6 ψτοτ]ᾶ, δηᾶ8 ἴῃ Ηἱ8 119 οὗὨ Ἰογθ διηγοῦ; 
{86 πιϑῃ δἰχίη ἰο {8 Ἰἱραῖ, (86 οἰδεῖ ; ΟἾΔΡ. ἱ. 19-ἶν. δέ. 

(1.99). δομὰ [16 Βαρ(ϊ8ὲ δηᾶ ἷ8 ρυὈ]1ς δᾶ τορϑαίθἃ τ τ ΠΥ Θοποογπΐηρ ΟἸτὶδὺ (θεἴογο 
[06 Ττυ]6 18 οὗ [6 56 ν)}8 διηᾷ 18 ἀϊ58ς.1168) ; 768..8, δοοτϑαϊ θα 88 (86 ΟἸγὶβί, δἰοβίβα 
{86 βοπῃ οἵ αοά, {16 οἴοσηδὶ [οτᾷ, δηᾶ (86 1,81} οὗ αοᾶ : γοῖβ. 1θ9--4, 

(3.) ΤΏΘ ἀϊβο: 0168 οὗἨὨ Φομη δηᾶ {πὸ γεῦ ἀ:8.:}]68 οὗ Φοβ8. Δοβὺβ δοκῃοσιθαροα 885 [Π9 
ΔΙοβϑίδῃ, {16 Κίῃρ οὗὨ Ιβγαθὶ, πιο ΚΉΟΒ Ηἰΐβ [βγδ6} 1068, Δ ἃ 4190 ΠΟΥ Β (86 “76:78; 
δἰ σηδ!ζοα ὈΥ͂ ΤαΪΓΔΟΌ]ΟΙΒ ἀἰβοοσητηθηῦ οὗὨ Βρ᾿ τλῦδ, ᾿ὐθδο Ομδγδοίοσβ Ὀθοοχαΐηρ᾽ ΤΩ 8}]- 
ἴδβί ἴῃ ἨΪ8 ῬθΥβο" δ] Πρ ; γοτβ. 8ὅ-δ1. . 

(8.) ΤΊ Κὶ πᾶαγοα δυᾶ ζγϊθηβ οὗ ὑμ6 Ι,οτᾶ, δηᾶ {Π6 ὅτβί εὐἰνδεϊὸ οἵ Φεθὰ8 αὖ Οδηδ, 88 [ἢ9 
οατμοϑί οὗ ἔπο ρ]ου βοδέϊοι οὗ 6 ποι, δῃᾶ 88 {16 ἢγβῦ τηδηϊ θϑίδιοη οὗ ΗΒ σίου. 
ΟὨτὶϑὲ ὑταηβϑῆρυσίησ [6 ΘΑΓΆΪΥ τὐἰδέτιασο οαδβὺ 1ηῦο ἃ ΒΥΠΔΌΟ] οὗ [ἢ 6 ἸΘΑΥΘΕΪΥ ; ΟἾΔΡ. 
ἱ]. 1-11. 

(4.) 7οβυ8 {π6 συοθῦ πῃ Οἀροσηδαπι, δα {6 ΡΙΠρτῖτα ἕο ἔμ Ῥάδβϑοσοσ. Τῆι ρυτ δοδίζου 
οὗἍ {88 ΘΙ} 16, 88 ἃ Ὀσγοϊαᾶο οὗἁὨ {Ππ6 τοάδοπιϊηρ Ρυγ βοδίϊοι οὗ {86 νου] δηᾶ σϑίοστωηδ- 
ἐΐου οὗ ἐῆ6 Ομγο. ΟἸγίϑῦ [86 ἰσὰο Τϑπιρ]6. ΤΒΟ βρη οὗ ΟἸ τϑὲ : ΤῊΘ ἀοδβίσαο- 
ἰΐομ οὗὨἨ {π6 ἔθ ρὶθ δπᾶ {Π0 χαϊβίηρ ἰῦ δαῖὶπ, ΤῈ γϑθὺ βργοδᾶ οὗ ζαϊ ἢ ἱπ 1Βγϑθὶ, δπὰ 
ΟἸγῖδὶ {16 ΚΉΟΝΟΣ οὗὨ μοασίβ ; υϑῦβ. 12.-25, 

(Ὁ) Φεβὺβ ἰπ 7Ζογιβδίοση, απ ΝΘ ΘῈ 88 ἃ τὶίμθ88 οὗὨ {6 ἢγϑὺ ρον ἱπιργεβϑῖοη 
οὗ Φορὺβ οὐ ἐΐο ῬὨατγίβοοα. ἘΠ6 σοηγογβαίΐοη οἵ ΟἸ σὺ τυ ἢ ΝΙοοασηγαβ ὈΥ πἰσὰς 
οομοοχπΐηρ [ἢ ΘΔΥΘΕΙΪΥ Ὀισίδ 88 ὅμο οοπάϊου οὗ οπίσγδηοθ 1ηΐο [ἢ6 Κἰπράοτα οὗ 
Θοάᾶ, βγη ο ἴϑτα οὗ [6 νίοσ, [89 τ πᾶ, δηᾶ [Π6᾽ ῬτΆΖΘη βοροηῦ ; ΟΒΔΡ. 111. 1--21. 

(6.) 5 6888 πὰ [86 Φυαᾶοϑδη ΘΟΥΠΕΓΥ, «πὰ [6 εὐτόκα οὗ Ηἰβ8 Ῥαρἕβηι, τὶ 1η6 (10 οὗὨἨἉ Τ86 
ῬΘΟΡΙ6. [1μαϑὺ ἐοβεϊπηοον οὗὨ ὑμ9 Βαρϊ8ὲ φοποογηΐηρ ΟἸσὶβὺ ; ΟἸτϑὺ [π6 ἔχε "Βαρίϊϑϊ, 
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Το Ὀτίδοστοουῦι οὗ ἔμ 6 ΟἸΌΓΟΙΒ, 0 ΘΟΠλΟ05 ἴγομὶ μθαυθὰ ([86 ΓοΔ] βοηρ Οὗ ΒΟ. ΡΒ) ς 
γοῦβ. 229-50. 

(7.) Φεϑὺ8 δὲ ζοο 8 ψν6}}1. ΤῈ πτοπλδπ οὗ ϑατηδσῖία. ΟἿ τί 6 Ἐουπίδίη οὗ 1,16, (86 
Ἐουμπίαϊη οὗ Ῥοδοθ. ΤὮθ Ὑ8116 Βαγνοβί- θ᾽], ΟΣ 6 δε]α οὗ δου διὰ {86 δο]ᾶ οὗ 
Βοάτθη. Τ|ι6 ΒΟΟΙΒ δα [16 τοᾶρθσβ. Τὴ [αἱ οὗἨ (ῃ6 β'ξδιμδιιδῃϑ, 8 Ῥσγεβδρθ οἵ 
{86 Ὁηΐγογβαὶ Βρσοδᾶ οὗ [}0 508Ρ6] ; ΟἾΔΡ. ἶν. 1--42, 

(8.) Βεσίἄθηςθ οὗ «ζ6815 1η 61411166, δηα Ὀο]λονίηρ Ο8]1]68η8 ἴῃ Ῥαγίϊουϊασ, ΤῈΘ ΒΟΡῖο- 

τάδ. ΤὍΤδ[6 τηΐγϑο]α οὗ αἀἰδβίαῃξ μ 68) 1πρ᾽, 858 ἃ βεοοηαᾶ βῖρῃ ; γὙ615. 48-ὅ4. 
ὦ ϑεσξίοη.---ΟΡ δ ῃ δῃΐαροηΐϑηι Ὀούτγοθηῃ ΟΠ γϑί, ἃ8 [86 ἰρσῦ οὗὨἨ [ὴ6 νου], δῃὰ [86 οϊθιηθῃΐβ οὗ 

ἀΑΙΚΉ658 ἴπ {86 ποι], ΟΞ ΟΠ ἴῃ ὑΠΟΙΣ ῬΙΌΡΟΓ Τρ γαοβϑηξδινθβ, Ὁ} ΘΙ ΣΘΎΟΓΒ, θὰ 8180 ἐπ 
1:6 Ὀδξ(δΓ τλθη, 80 ΓἈΥ 88 (ΠΟΥ͂ 8[1}} ὈΘΙοΩρ ἴο ὑπ ψου]α ; ΟὨΔΡΒ. γ. 1-υἱ1, 9. 

(1.) ΤῈ ἔδαβί οὗ [6 7εἐ.8 δῃὰ {μ6 βδΌΡδίἢ οὗ [6 7678, δῃᾷὰ μοὶ ὀὔβοσναποο οὗ ἴὉ: 
ΚΠΠῺσς Ομσῖθε. ΤΒὸ ἔδαβί οὗ Ομ σῖβῦ δηᾶ ὑμ6 ΗβδΌραίῃ οὗ ΟἸγίβί, δηὰ Ηΐβ8 οὔβογσγδαποο 
ΟΥ̓ 10 : ταϊβιηρ ἴ)6 ἀοδᾷ. Οβδηοθ οὗ {86 Φυαῖϑθίθ ἴῃ 96 ΥΒα] οι αὖ [ἢ 6 ΒΑ ὈΡΔΓ}.- 0 8]- 
ἡηρ᾽ οὗἩἨ Φαβ08, δηα δῦ Ηἴ5 ὑθβ τ ΠΥ ΘΟΠΟΘΓΏΪΩρ ΗΪ8 Γοθᾶοτῃ δηα Ηΐβ Ὀϊνὶμθ οὐσία 
(απᾷ Ὀοβίαθβ, ἀου 1688, δ Ηΐβ οαἰαοίϊπρ ἴΠ6 ῬοΟ] οὗἩ Βοι }ε84). ἘΠ᾿γβί δββδυ]δ ὍΡΟΙ 
8ο 116 οὗ δεδ8. ΟἸ σὶϑὺ ὸ ὑπ Εουπί οὗ Ἠθα]ΐπρ (ΡΟ0] οὗἨ Βοείμοβα8), ἔμιο α]οσὶ- 
Βοὺ οὗ [16 βαρείῃ ὉΥ ΗἰἷβΒ βαυϊπρ τοσῖτ, [6 ἘΑΙΒΟΣ οὗἩ (60 ἀεδα, ἔθ 1,16 85. [6 
ὙΙ8] ΘΠΟΙΩῪ δηα ᾿68)1ηρ' οὗ [Π6 ποι]ᾶ, δοογοαϊίοα ὈΥ Φόμη, ὈΥ (6 βογιρίαγοβ, ὈΥ 
Δίοβοϑ. ΤῺΘ ἐσθ Μοββίδ ἰπ 86 ΕΔΌΒΟΓ Β δῖα, Δηα [186 τη 6551 8}}8 ; ἝΒΔΡ. Υ. 

(3.9) Τὸ Ῥάββουοῦ οὗ [86 ὅοννβ, δῃὰ 86 τηϑμὴϑ οὗ [ῃ6 7678. ΤῸ ῬΆΒΘΟΥ͂ΟΣ οὗἨ ΟὨσιβί, 
γοσ. 62, δὰ ΟἸγχὶβὲ [86 Μδπηδ ἔγοσλ θᾶυθη. ΜΊγΔΟ]6 οὗ ἔδοάϊησ ἴῃ [86 ὙΠ] ΘΓ 688. 
Μίγδοϊο οὗ {16 δὲσῃῦ δηᾶ ὅβϑοᾶρθ οὐδσ [06 868, τ βογοΐῃ ΟἸσὶβὺ τ ἱι γανγθ ΗἱτηΒΟΙΓ 
ἔγοταη ἴδια οὨἢ]Ἰαϑίϊο Θας βίαϑῃι οὐὗἁἨ δαγί γ- τ] θα Δα τ σθ, ἀπ ἃ Ὠδβίθηβ ἴο 86 ΒΟ6]Ρ 
οὗ Ηἱβ αἰδοῖ ρ]οβ, θοϊβῖγο ἀθοϊδγαίϊΐοη οὗ ΟἸ τί. ΟΠδποθ οὗ Ηἰβ 68] }}168ῃ δστα γο 8 
Δηᾶ ΤΙΔηΥ οὗ Ηἰ5 ἀ1501}168 δὖ ΗΒ τοίαϑιηρ 10 ρίγο ἔμϑιι Ὀγθδᾶ ἴῃ [8:6 86 η86 οὗἉὨ ἐμεῖς 

ΟὨΣΠΆβτη, δηα Ῥγοβοηξηρ Ὠἰτηβοὶ ἢ ἴῃ ἨΪΐ8 βϑρὶτιῦ Ὑ1|Πὶ Ηΐ Ηεβἢὶ δηἃ Ὀ]οοα 88 [89 
Βγοδὰ οἵ 1,16 ; οὔδΡ. τἱ. 1-θὅ, 

(8.) ΑΡοβίδϑβυ οἵ τηϑῃῦ αἰβοῖρ]θ8. Ἰποὶρίϑπῦ ἐγοαβϑοη ἴῃ {116 οἶτοῖα οὗ 1ῃ8 ἔτγοῖγο Οου- 
[οϑϑῖοι οὐἩ Ῥείδνγ; σϑῖβ. 66--71. 

(4.) ΑΡρσγοβοὶ οὗ [86 ἔδαβὲ οἵ Τθοσμδοῖοθ, δηᾶ οἴδησο οὗὁ ουθῃ [86 ὈτΟΙΠ6ΓΒ οὗὨ 6888 δ 
Ηΐ5 τοδυβίηρ ἴο ρὸ ἰο 1. ΟἸἾγβί, [η6 οδ]ϑού οὗ {Π6 σοῦ] ΒΒ Βαίγοα ; ΟἸ στ βὲ Β εἶπλ6, 
πὰ [86 ἐἶτηθ οὗὨ {μ6 τοι] αν τοὶ : οὔ δ. ΥἹἱΐ. 1-9. 

δὰ βεοζίοη.--- οττοοπὲ ἴῃ ἐπ6 οοηίοβύ Ὀοΐτγθοα 086 οΘΙοπιοηΐβ οὗ ἸΙρῦ δηἃ ἀδτῖηθαθ. Ἐστηαίΐοη 
οὗ ρμαγίζοβ, 88 ἃ ῥγοϊυδο ἴο [86 τηδίυσγίησ Ορροβι οι Ὀούνοθη ὑμ6 ΘὨΠ]ασϑη οὗἁ Ἰρεῦ δπᾶ [88 
οΟἸΠ]ἄγθῃ οἵ ἀδΥ Ώ 685 : ΟἾΔ08. Υἱὶ. 10--Δ. 21. 

(1.9. Ἑεππιοηϊδίϊοηυ δῃα ῬΑ αἰνἼβίου δμοπρ (ἢ 6 ῬΘΟΡΙΘ πὰ ρθποσαὶ. ((.) Ομ σὶδβί, [86 
ΤΘΔΟΒΟΣ δηά [16 Ομ6 βϑηΐ ἔγοτη αοᾶ, ἴῃ ορροβίοη ἴο 6 υπῖδη ΣᾺ Ό] 168] οΠσο, 
δᾶ ἴῃ δρτθοιηθηῦ ἩΣ Μόοβοβ. Ηἰβ ϑαυίλ]ν ἀοβοθηΐ, ἴῃ ορροβίἐΐοη ἴο ἀδβϑοθηΐ τοῦ) 
μϑαύθῃ, Ηἷΐβ5 ορρομρῃΐβ, γο πουἹᾶ Κὶ} Ἠΐῃ, ἱπ οοπίτδαϊοίίοι 11} Μοβο8. ΤΊο 
Ῥτορβμεῖ οὗἩ αοᾶ, ᾿πίοπαϊηρ ἴο τοίτα ἰο αοἄ ; τόσα. 10-806, (6.) ΟἸτβί, 85 186 Ὁ) 15- 
ῬΘΏΒοΣ οὔ 86 βρ᾽ τίν, [8.6 Τ68] Β΄]οδπὶ τὶτὰ 118 τγαῖοσ οὗ 118, Τπογοδβίηρ ἔσσιηθηΐ ἴῃ 
[86 ΡΘΟΡΪδ6 ; Υογ8, 87--44, 

(3.) Ἑεγιηθεϊδάοη δηᾶ ρμαγίϊοβ ἴῃ ἐμὸ Ηρ Οουποὶ! ; γοῦβ. 4δ--ὅ8, 
(8.) Ομ τί, [86 Ιἁρΐ οὗ ἴῃ νγοτ]α, [86 τοδὶ 018] πγοηΐ οὗ {86 9 ον 150} ἑογ Β- Πρ ὺ βασι ϊγ1- 

68, 88 δραΐηβε {Π|ὸ ῥγοίθη "θα βθεσβ, (μ6 [188 1 ρηΐβ, 'π βδγδθ]. ΤΠθ δαυ]ογοβ8, δηᾶ 

ΟἸ τ β ἷβ βοῃηΐθποθ. Ηΐ8 1164] Δρροβγαποθ ἰηΐο ὑπΠ6 οοὐυτί οὗ ἔΠ6 68, δῃᾷ [1|ὁὸ ἔτγο 
τυἱΐζηοθθοθ. ΤῈ6 7 γ68 888}1} σοσθ ἰηίο αᾶρτηοπί. Α ἱποίο!α Ἰἰηρ ἃΡ οἵ ΟἸγἰδὺ 
αἱ βαπᾶᾷ. ΔΡΡΘΆΓΘΏΟΘΒ οὗἉ Υἱοὶ ἀϊηρ᾽, ΟΥ 8 στοδΐ νδο ] δῖοι ἰονασὰ ζαῖ01 ; ΟΠΔΡ. ΥἹἱἱῖ. 
1-80. 

(4) ΟἸγῖδε ἐμ6 1 θογαῦοσ, 88 βοὴ οὗ ἔμθ μοῦϑα, ἰῃ αἰβέϊποίϊοι ἔγοτῃ βοσυδηΐβ; [6 Ομθ 

βοπί ἴσοι Θοᾶ, 88 δραϊηϑδ {π6 δροηὶβ οἵ ὑμ6 (16Υ]}; [86 Εζοτ Δ], ἀπᾶ [86 ΗἨορο οὗ 
ΛΡγδμδηι, 88 δσαϊηϑὺ ἐμ ὈΟΩῚΥ 806 οὗ ΑΡτϑμδπὶ; ογ : 86 Τὐἱθοσαίογ οὗ 1βγδο], [89 
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Αἄγοσβασυ οὗ βαίδη, [Π6 Ηορ6 οὗ Αργδβδῃ. Α ρτεϑῦ βιυϊη ίηρ ἔγοτα (1 ἴοὸ ὯΩ86- 
Ἰεῖ, Αἰὐϊετλρί θα βἰομΐηρ ; γϑῦϑ. 81--59. 

(ὅ.) Ογῖϑὺ ἐμ Τὐρδῦ οὗἩ [86 τοΙ]ᾶ, ΟΥ̓́ΣΣ δραϊηβί (6 ἈΠ πᾷ ; Ποδ]ηρ οὗ (Π6 τδῃ Ῥοσῃ 
ὈΠπᾶ οα ἴΐ6 Βαραδ, τυ ἢ {116 Βύτ 0 0}108] οοδραγαίίοη οὗ {πὸ ἴθ ρ}]6 βρτίωηρ οὗ 
Β]Ποδα,. Τῆθ αδὺ οὗ ΟἸ γβί, δηὰ ΟἸσβὲ πὸ Τρ οὗ (18 ἄδγ. Τ}ι6 Ἰ:σμὺ οὗ 886 
ὈΙΣπά, 8 ἡυασιηοπῦ οἱ [Π6 Ὀ]1 πη 688 οὗὨ [Ώ086 1270 ρῥτγείθηα ἴο δ66,. Ξββυτο 8: οὗἩ [16 
ἸΣσμαῦ, [6 ἄδΥ, {πο ἀδΥΒ σου. ΤῊΘ δα, οἵ [86 Ἰποϊρ᾽θηὐ βερδσγδίίο : Οἤβρ. ἰχ. 

(6.) Ομ γῖϑὲ [89 []δΙ]τηθηὺ οὗὨ 4}} Βυτ 0 01108] βορμογᾶ 116, [86 (τυ ἢ οὗ {86 ΤὨΘΟΟΓΔΟΥ 
δηᾶ [86 Ομ υγο. (α4.) ΤῊΘ Ῥὸοῦ οὗ {86 ἔο]ᾶ, 458 ἀραϊμβι 16 (ΐονοβ, (Ὁὁ.) ΤΏ Ττῦο 
ΒΒΟΡΒογα, 88 δραϊηβϑὺ {μΠ6 Βἰγοϊησ δηᾶ μο ψο] . (6) ΤὨΟ Οιϊοῖῦ Βῃορμοσγᾷ οὗἉὨ (110 
στοαῦ ὑποίοϊα βοοκ,. δ βυυαθο οὶ οοτηση που δηα [16 το] δου] οΏ, ΟΣ [110 
ΒΥΠΑΌΟ]1ΟΑΙ δ) τθ8] Ὀ8ῇ.---Πη6 ζοσταθηίδίίοι ἴῃ 18 πὐπλοβὺ ἱπ ΘὨΒΙ ΕΥ̓͂ ; ΟΠΔΡ. χ. 1-21. 

4(λ, βϑοίζοη.--- ϑοραταίζου θούνγοθα ἐδ 6 ἔτϊομβ δῃᾷ ἰχθ δηθηλίθϑ οὗ ΟἸὨγιβι, [86 ΟὨΣ] γα οὗ πρϑὶ 
δᾶ [16 ΟὨΣ]γΘη οὗὁἨ ἀΑΓΚΏΘ6Β8 ; ΟἾΔΡ. ΣΧ. 232--Χ 1}, 80. 

(1.) Οοπίγαβέ Ὀοίνγθοῃ ἴμι6 ὈΠΌΘΙΪΟΥΟΙΒ ἴῃ δυθα, τὸ που]ᾶ Κὶ [86 Τιογὰ, δαᾶ ἐδμ6 

ὈΘΙΙΘΥΟΤΒ πὰ Ῥογθα, ὙΠ οπὶ Η6 βΒηαϑ τοίυροθ. Ἐδαϑὲ οὗ {μ6 Ποάϊοαϊοη. 1,880 
οοἸ]]5ῖοη Ῥούσγθθῃ Π6 ἴ81860 ΔΙοβδίδηϊο Βορο δηὰ {86 σψογκίηρ οὗ [86 ἔσαο Μοββί δ : 
αὐΐοκὶν ἔο]]ονγοᾶ ὉΥ̓͂ ϑιυοπῖπρ. ΤΏΘ ἐγτῸθ δηὰ {86 ἴἈ]86 ἀοαϊοαίίοη οὗἨ [6 θα} ]6. 
Ομ θυ [86 βου οἵ αοᾶ, [μ6 ἔτ τοδ] ζαίίοη οὗὨ [86 τῶν ΟΥ Μεββίδηϊο οσιὴβ οὗ [86 
ΟΙα Οονοιμμηῦ ; ΟΠΔΡ. χ. 223-42. 

(2ῷ.) Οοπέχαβι δοξ τοῦδ ὴ6 ὈοΙονίηρ δα Ὁ] Ἰουης ΓΝ οὗ Φυάεοδ δηα Ψογβ]ο δὲ 
[806 στᾶῦθ οὗ [δζασυβ. ΟἾγίβὺ ἀογοίθα ἰο ἀθας ἴῃ Θοηβοαῦθηςθ οὗ ΗΪ8 σαϊβὶ:ρ οἵ 
Τ,ζδτῦβ ἔγουι [ὴ6 ἀραᾶ, Ξγταο]βαλ οὗ ἀδυδβΒ ὙΌΣ, πᾶ οὗ βίοαρ. Τ6 γοϑυστθοίζοῃ 
οὗ (86 ἀεδα ; οἸ)8Ρ. ΧΙ. 1--ὅ7. 

(8.) Οομίγαβδι Ῥεΐνθο Βα ο ἐγ Δηα ἀροδίδϑυ ἴῃ {π6 οἷσοὶθ οὗἨ {11 αἰβοὶ 168 ἐμοιμϑοῖγοβ. 
ΤὮο Ἰ16-ἰοαϑὲ ΟΥΟΥ Τ,ΔΖΑΓΊΒ, {Π|}0 δγὸ ΟΥ ἔογο-ϑϑίϊγαὶ οὗἨ (μ6 ἀδθδίῃ οὗ Ψ6βϑὰ8: [89 
διυοϊηίϊηρ ; ΟὨΔΡ. χὶϊΐ, 1--8. 

(4.) Οοπίγαβι θοΐπχοθη (ἢ6 Ὠοτηαρὸ οὗὨ [π6 ῥἱουβ 6 τϑ δῃαἃ ἔδδϑί- Ἰ στίτηβ δηα (6 ΟΣ 

Ῥγὶοϑίβ δῃᾷ ὑπο ῖγ Ῥασίυ, 0 Θομβυ] θα ἴο ἀοβίσου Ηΐ8 ἔτ θη 8 δῖθὺ ὙὙ 8 [86 Τιοτὰ. 
ΤῊ Ῥυγίῃηοο οἵ Ῥβϑδοο, δηα {86 Ῥδ]τ- ὈΓΔΏΟὮ6Β ; Υ6 18, 9--17. 

(8.) (α.) Οοπίγαβι Ῥοίνγθοι [86 οΥΒρίι] μού οη Οσθθκβ ἔγσοτι δΟσγοσα δηα [6 τηδ7ο- 
1ὺγ οὗὨ {16 Φον 8} Ῥ6ΟΡ]6 ΨὮΟ [611] ΑΥΤΔΥ ἴγοιλ ΟἸ τσὶ ἴῃ πη 6116, ἀπα οοοδδιοποῦ ΗΪϑ 
τὶ άγανγαὶ ἱηΐο σοποδαϊηθηῦ. Ξβυτ ο]ϑπι οὗ ΗΘ] 6 ηΐϑηη, ἐῃ6 σον 88 ῬΆΒΘΟΥΘΣ, [86 
οοΥη οὗ ψ]ιοδῖ. ΟἸον Ποδίζου Τπγοῦυρἢ ἔῃ βυβογίηρ οἵ ἀραΐῃ, οὐ [86 Βρ᾽ τ] 86} 
Ββδογίοο οὗ 9688 ἴῃ (86 ἴθι} }0]6 : γϑσβ. 320-86, (Ὁὁ.) Οὐοπίγσγαϑδε ὑοΐνγθθη 86] πασγαθηρα 

1θγ86], δηᾶ [86 Ἰουρίηρ, Ββυβοθρῦ}}]6 ψοιϊᾶ, οὐ [86 τοῦ τσοπιθηΐῦ οὔ Ομ σίϑί, δᾶ [86 
ΕΣ ΔΗ ΘΙ 1508 ΓΟΥΪΘῪ οὗἩ ΗΪ5 οἹ 614] τα Ἰ ὨἸΒΈΓΥ ; γογβ. 87--ὅ0. 

(6.) Βοΐαση οὗὨἨ Φ6βὺ8β ἔγοτα δοῃοθδ)ιηθηΐ, πῃ ᾿ονο ἰο Ηΐ8 οσγη. Ὁ νβίοη ἴῃ ἐμ οἾτο]6 οὗ 
[6 ἀἰϑοῖρ]6ε8 ἐμϑιηβοῖνθθ. ῬΘΥΡΊ ἜΧΟΥ δηᾶ ἰγοὈ]ηρ οἵ (116 [αἰ μέα], ἙΧοϊ βίοι οὗ 
Φυάα8. ΟἸτἰβι 8 πδϑηΐηρ Ἠΐ8 αἰδοῖ ]68᾽ ἔδοξ δὴ δχδιἐλίζοη οἱ σαϊηἰβίουίηρ Ἰογβμρ : 
ΒΥΤΊ ΡΟ] πὶ δηα δϑίδὈ Πβηγαθηξ οὐ Ὀσοί ον αἰβοὶ ρ] πο ἴῃ (86 Ομυτοῦ,. Αοἴμα] 6χ- 
οἰβίοη οὗ {Ππ6 δ υοσβα τυ ἔγομι [16 ἀΙβο ΙΕ} οἵ 96888 ; ΟἾΔ. χὶϊ!. 1-80. 

οἱ, βδεὐίοη.--- ΤᾺΘ Τιοσὰ ἐπ [6 οἶτο]α οὗ Η]5 ἔγοη 8, (86 Ομ] ἄγοι οὗ {π6 Ἰἰοιί, οροπῖηρ δᾶ 
ἱπιρατγιὶηρ ἴο {86πὶ {86 τίοο8 οὗ ΗΪ8 ἱπηονῦ 11, δια ἐΠΟΥΘΌΥ͂ σοηβοογαεϊηρ ἔθ πὶ Ὑθ 1 0168 δπᾶ 
Ἰηθαἰδίοιβ οὗ Ηΐ8 οὐι 116, ἴο δ] ἴθ δηὰ ρ]ουιν [16 ποι], δηὰ ἀηϊΐθ {118 που] δπᾶ 
{πᾶ τ ΒΙΘῊ 18 ὅο οοτθ ; μ6 Ὠθδύθη ΟΡΘῃΘΩ͂ ; ΟΒΆΡ. ΧΙ. 81--χΥυ]ϊ, 26. 

(4. ΤΘ οἸοαΥ͂Υ ῥσοπουηοοα ορροβίίλοι θεΐποσῃ {818 νου] δηα {δῦ 10} 18 ἦο σΟΠῚ6, 
δηᾷ 1(5 τιραϊδέϊοη ἑμτουρ [16 6 ἰπδιἐαὐζοη οὗ ΟἸσιβὲ (86 ΗΟΙΥ ΒΌΡΡΟΙ, 89) ἰδθ 
οσαΐϊπδηοο οὗ Ὀσοί ΒΟΥ ’ονγθ, Εδυποβῦ ρτϑϑίῃθββ οὗ [8.18 Ορροβί (100, Ἔχ ργοββϑᾶ ἴῃ 189 
Βηηουποοιηοηΐ οὗ Ῥοίοσ᾽Β ἄσφῃϊδὶ. ΟΑἸ]ογ δβοδίϊοη οὗ Ομ γίβί, δηα (ἢ6 ΝΥ Οογομπδηΐ. 
ΤῊΘ ὩΘ6Ὺ Θοτλτηδηἀτηρηΐ, [Π6 οχαϊδίΐου οὗὨ [86 αν, δηᾶ οὗ ἴπΠ8 ορροβίξίοι Ὀοΐτθοῃ 

(80 ἀοραγίατο οὗ ΟἸιγῖϑί δηα {86 σοιημδιυἱηρ οὗ ΗΒ ῬΘΟΡ]6 ἱπ {86 ποι] ; οἴδρ. χὰ, 
81--88. 
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(3.) Ορβαΐηρσ διηᾶ τογυεϊαϊίοι οὗ ϑαυθῃ ((. 6 ΒΘΔΥΘΏΪΥ Ὠουμλο), ὈῪ ἔθ τονοϊαϊΐοῃ οὐ 189 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΟἸγῖβῦ ἴῃ [6 Ῥγεβοοΐ ποῦ. Ὅλη ρἰογ βορίζου οὗ [16 τγου]ἃ ἴο σοπιθ, 
ὙΈΟΝ τγὰβ ἰο διῖ9ϑ6 ἔγοῦλ Ηἰΐβ ἀοραγίυσε, δὰ Ἠΐβ υπό 11} Ηΐ8 αἰδοῖ ]68. ἐπ ἰδ 
ϑρίτιί, Ὁλπάᾶθσ [86 βίδιτυ βϑᾶυθηβ. ΟἸγβὺ [80 ΑΥ ἴο 186 Εδίδοτ᾽ 8 ὨουΒ6 ; οἾΔΡ. 
ΧΥ. 1-81. 

(8.) ΟἸογι βοδίλοῃ οὗ [0 Ῥσχεβεηΐ οι]. Βγοῦρῃΐ δρουῦ Ὦγ (πὸ Ἰυδρτηοηὶ, δοᾶ ὉΥ {80 
δρΙαϊηρ οὗ [Π6 αἰδοῖ ]ε8 ἴῃ ἰμὸ Ἰουϑ οὗ Ὁ γῖβι, δῃὰ ὈΥ ἐποῖγ ἱηθυθποθ Ὁροη {}ι6 
ΟΠ, ἔογ Ὰ1Ο} Ηδ που] βοπᾶ Ηἱΐβ8 βρ᾽τὶῦ ὑροη μοι. Βοίπτοοη [π6 Ὀυγηΐηρ [81- 
ἄθπ ἢἦγοϑ ἱπ [η6 γ8]6 οἵ Κϑᾶάσοῃ. ΟἸ γῖϑί {πὸ Ὑπηθ. Εἰχα] δύο οὐὗἨ [Π6 πΟΌ]6 ῥ]δηΐ, 
δηὰ 18 ουϊΐατο. Ἐχαϊίαιίοη οὗ θη ἀβηΐρ δῃα ἴου. Ῥχουίῃς οὗ ἴ):6 βρὶ τὶ ἔμ] 1176 
οὗ [86 ἀΐδβοὶρ]68 διναϊηδὶ (6 Βαίγοα οὗ 0 ποτ] ἃ. ὙἹΟΙΟΥΥ͂ οἵ [μ6 ἨοΙΪΥ Ο)]ιοβὲ ἰῃ 
{Πθπὶ ΟΥ̓́ΣΣ {10 τοῦ], Ῥουθὶορπιοηῦ οὗ ΟἸ γι δ Γπγουσὰ (Π6 ἩΟΙΥ ΟΠμοβί, Το 
ΠΟΙΥ δχοοτητηυπϊ᾽ δία βίαϊθ οὗ ἐπ ΟὨΣ]ᾶσοῃ οὗ αοἂ ; ΟἾΔΡ. χυ. 1--χυΐ. 1δ. 

(4.) Ηΐξσθοσ ππΐοη οὗ ἐπ6 δἴθσπμαὶ νου] δηᾶ ὑπ Ῥσοθοηΐ ᾿γουα ἴῃ (μ6 ἰζοῖν Τοβίδιμθηςξ 

Ἐδδῖος δὰ Ῥοηΐοοοθί. ΟἸ]ογ δοδίϊοη οὐὁἨ ΟἸ γὶδὺ {πγοῦρ 1:6 ΗοΙν ΟΠμοβί, «ἃ οὗ (86 
ἙΔίδοῦ Τσοῦρσὰ ΟὨγδ, ΤΠ6 σοΐϊηρ δηᾶ σοϊυσηϊηρ οὗ ὑἰδ0 Τοτᾷ. Το γαϊοπνοτγὰ οὗἁ 
τμ0 ΟἸυΤΟΣ : “Α Ἰ{{1|6 τ }116.) ΞΚγτθο]θπὶ οὗ ϑυδογίηρ, οΥἨ ὈἰτίΒ-ῬδηρΒ, δα Ὀἱτ- 
ἦογο. αοοῦ-ΕἸὙΪΔΥ ΒΟΙΤΟΥ δηὰ Εδϑίοσ ΟΥ ἴῃ [86 1 ἴ οὗ [86 Τιοτὰ δηὰ ἰπ {86 110 
οὗ [86 ΟΒυχτοῖ ; οΒΔΡ. χυΐ. 16--27. ᾿ 

(5.) ΘἸογδοδίϊου οὗ 116 ἀοραγίυσο οὗ Ογῖβί Ὁ Ἠΐ8 ο᾽οτίουβ οοσαϊηρ ἔγοσα (86 ἘΔΕΪΟΣ 
ἱπίο {6 ψοσ] : γϑῖβ. 238-88. 

(θ6.) Τ δ ΒἰσὮ-ῬΓΙΘΘΟΙΥ ἱπίστοουγθο οὗ ΟἾγβί [ὋΣ ΗΒ ΟἼΤΏ, 8 ῬΤΒΥ͂ΘΡ ἴον (86 ρ]οτ  δοδιίος 
οἵ Ηὶΐβ πδῃλθ δου ἴο [86 ρἱοτγὶ βοδίλοῃ οὗ Π|ΐ8 Ῥθορ]ο δηᾶ [16 τυου]ᾶ, ϑύδῃ ἴο [6 ἃ18- 
ΔΡΡΘΆΓΒΠΟΘ οὗ {π6 τψοΙ]ᾶ, 85 που], ἴο 86 ΠΟΠΟΥ οὗἩ [80 Εδίῃεγ. ΟἸγῖβῦ {110 ΤΙΌΓ 
αῃα ΕἸ]ΒΙπιοηῦ οὗ [06 ΒΒ ΘΚ ἰπΔ} δῃα 811 τηδη]  οβίδιϊοηΒ οὗ Θοά ἴῃ {89 νου], ἱῃ Η8 

ΒΟ  ἐβδούῖβοθ ἴῸΣ (6 τοῦϊᾶ, ΟἸοτὶδοαϊίΐου οΟὗὁἁ ῬΓΑΥ͂ΘΥ, οὗὁἨ τιϑηϊϑὶ οὐἶβοβ, οὗἁἨ βδοσὶ ῆσο, 
ΤῊΘ ΒΟΔΥΘΏΪΥ συλ] : ΟἾΔΡ. ΧΥΪΪ. 

θέλ βεοίίοη.--- 6 Τιογὰ 1η [86 οἶτοῖο οὗ Ηἰβ δι θηλ168, 88 {10 Ἰἰρηις ᾿ηνοάοα Ὀγ ἴῃ6 ἀἰΔΥΚΠ688 -: 
1Π6 ΒΡ] πιὸ δυᾶρα, οὐ [86 Ῥϑύβοῃδὶ ΤΥ αΠπαὶ, τ θὴ Ηθ 5 ἡπαροᾶ ; ἰὐυταρῃμδηΐ ἴῃ ΗΪ8 
ουὐνασα ΒυττΘοΓ; σα ηρ οὐδ ᾿υαἀρτηθηῦ ἴο ἴΠ0 νἱούοσυ οὗἉ ᾿'σιῦ δηα δα] ναῖοι : 0118. 
ΧΥΪΙΣ, δηα χὶχ, 

(4.) Ομ γῖβὺ 8δ8 89 ΤΥ υη8] οὗ {6 Τῆὐρμῦ δυλϊα8ὲ [86 οοηΐιιϑθα ποοίυγηδι! αὕλσταὶ οὐἁὨ (86 
Ἰγοῦ]ᾶ αραϊηδί δηαᾶ δρουῦ Ηἶβ Ῥθσβοῦ : ΟΥ̓ δραϊηϑὲ Ηἰβ Ὀοΐγαυο, ΗΪ8 διτοβδίεσβ, ΗῚ8Β 
τἹοϊοηῦ ἀοίδηδοτ, ΤΏ πγδ᾽οϑίν οὗἨ [μ6 Βοίταγοθα ἴῃ οοῃίγαδί ἩῸΒ [86 ποίὶ Πρ 6858 
οὗ [86 Ῥοίγαυογ; γοϊαπ λυ 688 οὗἩ [Π6 βυβοτίηρ ἴῃ οοηίγαβῦ Ἡ10} [06 ῬΟΥΥ ΘΓ ΘΒΒΏΘ6Β8 
οὔ [86 διτοβίοσβ [86 ΤΟΐδΓΟ ΠΟΘ ἰο (ἢ 6 ἄθδογοθ οὗ 16 ἘΔΙΠΟΣ ἴῃ σοηίγαϑί ἩΓ1ΓῸ [6 τ1η- 
Ἰανα] 60 οἵ Ῥοΐοσ, Τὴ τορυσϊδίζου οἵ ἴδ γυἱοϊοηύ δοΐ οὗ Ῥοίδσ, δῃᾷᾶ [Π0 υδῃϊ 
δα ἱπεοὶρηΐβοδηοα ΟΥ̓Ὠ ΘἸΩΡ]οΥηρ ὙἹο]θηῦ πη 8}8 ῸΓ Βρ᾽ γἰ [18] 6:8 ; ΟἸδρ. χυἱὶὶ, 1--11. 

(2.) Ογῖϑὲ ἰῃ οοπίγαβὺ ἢ ΑἸπδ8 δηα Οδἰδρῆδθ. ΟἸΘΆΓΏ688 οὗ {89 Ἰιοτά, ΟΥ̓́Θ ἀραϊηδί 
[Π6 Ἰηαυΐδ᾽ ἐΐοη οὗἁἨ [86 ἱρὰ Ῥγίοβί δῃα 88 αῦυβο ἴσοι [86 βοσυδηΐί. ΤῈ ἔπγο αἶβεὶ- 
ΡΪ68 ἐπ [89 δὶρὴ ᾿Υ δι Β Ῥδῖδοθ, δπα ὑμ6 τανοσίηρ, []]ἔηρ; Ῥοΐοσ.; υϑβ, 129-27. 

(3.) Οτἦβὲ πὶ οοπίσαβι. τὐτὰ Ῥ᾿]δίθ, Οοπαάυοξ οἱ ῬΙ]αύθ ἰπ τοίοσομοο (α.) ἰο ἔμο Βγβὶ 
ΟΒάγσο, (μδὺ 9685808 28 ἃ τηδοἴβοίου  (ὖ.) ἴο (86 οἰασβο ἰμαὺ ΨΦεοβ8β δϑρίγοᾶ ἴο Ὀθ 
Κίηρ οὗ [86 δον ; (4.) ἴἰο 1.9 μαῦρο {πὶ 6888 δα πι8Δ6 Ὠτης 6] ἢ {Π6 βοιῃ οὗἁ αοά, 
--Ιεοϊαοά [Ἀ}] οὗἩὨ ῬΙΔΐο, 6} 7 650.8 τγ88 δοουβοα οὗ Ὀοΐηρ᾽ ΔῈ ἰηθυτροηΐ ἀραΐηδὲ (ἢ 0 
ἘΠΏΡΟσοΥ.---Εἰηράουλ οὐ Φο88 ἴῃ ορροκίτίοῃ ἴο ἴη6 Κίηράοῃι οὗὨ [18 που], 9.» 
Ῥο]βιαι οὗ {86 Βοιηδη Επιρίὶτο. {2688 Κίηρ ἰπ 16 χϑαᾶῖτὰ οὗ Ττυ ἢ. Ασοαυϊίίαὶ οἴ 
Φασῦβ. ΟΠοῖΐοθ οὔ ἐμ9 τηῦγάοσοῦ ΒΑΓΑΡΌΡδ8. ΦΔεβὺβ ἰπ ἐμ ΟΥΟΝῚ ΟΥ̓ ἰμοσηβ δπὰ (ἢ9 
ῬΌΓΡΙα τοῦθ. ΦΔυάκιηοηΐ οὗὨ 76δὺ8 Ὁροῦ Ῥ᾽]δίθ. Ῥι]αύθ δοποθαὶα ἢἷ8 ἀοίδαϊς ἴῃ {}6 
αΐδσυΐθοα οὐ αἱρᾶαϊη, Τθδ βοηΐθῃοθ οὗ ἀθδίῃ ; οἴδρ. χυὶἱ. 28-- χῖχ, 16, 

(4. Ομγῖδὲ οῃ αοϊζοίμα, πο Πρ οὗ βαϊνδίίου, οὐ [Π6 σ]οσιβοδίζοη οὗ ἐμ6 συγβο οὗὨ (89 
οἸΪὰ νψοῦϊὰ. Ομ γῖβὲ (ῃ6 ογοβθιῦοασοσ. Το Οταοϊβοαᾶ ἴῃ (86 ταδί οὗἩ οτιοϊδοᾶ, ΤῈΘ 
δυρεχεοτί ρου : “ΤῈ Κίηρ οὗ ἰδ 6 9658," ἃ πιοῖίο οὗ οοπίοιιρί, ἐυγιΐηρ 1861 Ἰηῦο 
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ἃ πιοίξο οὗ Βοποσ. ΤῈ Ὀοοίγ οὗἩ [8:6 Βο] 6 ΓΒ, 8180, 8 (ἱ δΙτηθηΐ οὗ Βοτρίασο. ΤῈ 
ΔΡροϊηξπιοηΐ οὗἩ ἀοραγίίηρ Ἰογο. Τμ6 1δβϑί ἀγαυρῦ. Ὑπὸ ποσὰ οἵ υἱοίοσυ : “Ιὐὖ 18 
Βηϊβμϑᾶ 1 γοῖβ. 17-80. 

(ὅ.) Ομ γῖβὺ (86 ρ]ογιβοδίῖοι οὗ ἀδδί, 118 1ῃ ἀρδίι 1561, ΤῊΘ ΟΟΥΡΒ6 οὗ δε8θ03, 8 ἀΑΣκ, 
ΕΥ̓] οἴγοπ ἕο Ηἰ5 Θῃ θυ 68, ἃ ταγβίοιουϑ σα σγθο Σου -οτήθη ἰο ΗΪ8 ἔγιοη 8 (ἃ βῖσηι ὑμαῖ 
ΠΕ ν)ὰὲ8 {86 ὑγαθ ῬΆ80881] 1,80, δηα {Π8ὺ Βοιμοί ΐηρσ το οτία} που] ΘοΠ}0 ἴο Ρ8585 
ἦτ ἨΪπ)), 8 ἀθοϊβῖν τϑδῃϊναδίϊησ οσαθῃ ἰο ἔπ υπϑοοϊοα αἰδοῖ ρ]68. ΤῊΘ ΠΟΠΟΓΘΌΪΘ 
Ρυγ8] ἱπ ἴλ0 ραγάἄθῃ, δῃὰ ἴῃ [86 πϑὺν σοοῖκ- ἄθτγῃ ΒΕΡΌΪΟ ΓΘ. ῬΓΘΙΔΟΒΣ ΠΟΩΒ οὗ {1|6 
γἱοίοσυ οὗὨἨ ΟὨγσὶβῦ ; γϑσβ, 81-42. 

σελ Βοοίίοη.---  ΟσοΙ ΡΒ 64 Ὑἱοίοῦυ οὗἨ Ομ σῖδῦ οὐὸσ {1|ὸ του] δηᾶ {δ Εἰηρσάοχι ΟΥ̓ ἀΔΙζτι658, 
ἃπα Ηΐ5 τωδηϊ ϑϑίδίλοπ ἴῃ (16 οἶγοὶθ οὗ Ἠΐ οσῃ. ΟἸσῖϑ ῥργονθβ ΗΪ8 υἱούίοσυ ὈΥ̓͂ Ὀδηϊβιΐησ 
{116 148ὲ σουμηϑηίβ ΟΥ̓ ἀδιζμ658, οὗ βδΠ 6835 Δα ὉΠΡΕ]1οΥ, ἔγοτι ΗἩ18 ῬΘΟΡΪΘ, ἀπα τ ιεῖηρ' [Ώοτα 
οοτίδιη οὐὁἩ ΗΠ5 γοβυγγοοίοη : ΟἸΔΡ. ΧΧ. 

(1.9) Ηον {16 σίβϑῃ Τοσα, ὈΥ [.6 βῖγῃβ ἱπ {Π6 ΕταΥΘ, ῬΈΡΙΕ ΗΪΒ ἀἰβ8ο 168 ἴὺ Ὁ {π6 εἴστιβ 
ἴῃ ΗΙ8 116 ; ὙΘ ΣΡ. 1-10. 

(3.) Βον ΗἨςἊς ἀαδπιο [Ὧ6 αἰβοοῃβοϊαίθῃθβϑ οὗ Μδτυ Μαράδ]θπθ ᾿ηΐο Ὀ]Θββοᾶ ροδᾶςθ, δηᾶ 
ΤΆΔ ΚΚΟΒ ΟΡ {116 ΤΩ ΘΒΒΘΘΏΡῸΣΙ Οὗ {116 ΤΟΒΌΓΤΟΟ ΟΣ ; Ὑ ΓΒ. 11--18, 

(3.) ον Ομ τῖβϑυ ἀοἸἑνοῦβ (86 οἶτοῖθ οὗ [68 ἀἰβορῖοα ἔγοτα {μοὶ οἹα ἔδασ, δπα σγαΐβοβ ἐμοῖα 
ὉΥ {π6 ὈχελιΒηρ' οἵ ΗΙϊβ βρίσγιῦ ἕο {π6 Ῥσοβοιι πθηΐ οὗ (ΒΟΙ͂Σ δροβίο]ο οδ]Π ἔτ ; ὙΘΙᾺ. 
19--28, 

(4). ον ΟἸτβὲ μα β ἰο β'ιδιο [6 Ὁ} ΡΟ] 16 οὗ ὙΠοΙΏΔ8, δα ἰυσγηθ {π6 ἀουΡηρ ἀϊβοὶ- 
Ρ»͵16 πο [Π6 τηοϑῦ Ἰογἤα] ΘΟΙΟΒΒΟΡ : γ ΓΒ. 24--299, 

(ὅ.) Ῥατγροβο οὗἉ {16 ἔδοίβ οὗ ἴῃ 6 Θο5ρ61] : ἰαβυϊ  ΟὨΥ̓ ΘΟπσοοσΐηρ ΟἸγὶβέ, αδᾶ 116 ἴῃ ΗΪ5 
ὩΔΠ16 : ΥΟΪΒ, 80, 81. 

ΠῚ. ΤῊΒ Εροασθε. ΤῊΒ ῬΟΒΤ- ΠΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΟΒΕ ΟΡ ΟἾΕΙΒΤ ΙΝ ΤῊΞ ἸΥΟΕΙΡ, ΤΊΠΙ, 18 
ῬΕΒΕΈΟΥ ΟἸΟΒΙΕΊΟΑΤΙΟΝ, ΟΝ ΤΗΒ ΈΟΟΝ ΟΟΜΙΚΟ ΟΝ ΟἬΒΙΒΤ: ΒΥΜΒΟΙΙΌΟΑΙΙΥ ῬΒΕΒΕΝΤ- 

ἘῸ ΙΝ ὙΠῸ ῬΑΕΒΤΙΟΌΙΑΒ ῬΟΒΤΙΟΝΒ ΟΡ ΤῊΒ ΗΙΒΤΟΒῪ ΟΡ ΤΠῈ ΒΕΒΟΒΒΕΟΤΙΟΝ, Οδδρ. Χαχὶ, 

(4.9) Τα πιδηἰ οβίδἰΐοη οὗὨ [6 τίβοῃ Κδυϊ ου οα ἐἰ6 δοὰ οὐ ΟἼ11166 88 ἃ ἴσρα οὗἉ [86 ξα[γ0 
τοϊαου δηᾷ σοηαποΐ οΥἔὈ ΟἸ τὺ τ ἢ Η8 δροβίο!ς ΟΠ τοὶ ἴῃ 0818 τγοσὶ ἃ : σουϑ. 1--14. 

(2.) ΤΏ οομτϊπυρα σογκῖηρ οὗὨ ΟἸγῖβὶ ἴῃ ΗΪ89 ΟἸλυΓοΝ, τοργοβοηίοα Ὦγ (16 οὔἶῖσο, ἐμ 9 
Ὑγ8}1ς δηᾶ {86 τααγίγγάοιῃ οὗ Ῥαϑίοσ, οὐ ὑπ6 ἰογίιμ 68 οὗ [116 ΟἸυγοὶ ἴῃ μοῦ Ῥχσοᾶοταϊ- 
ΒΔΠΟΥ ΟΠ ο18] δηα οΘΧίοσ 8] ΟΠ αγδοίοῦ ἢ γ 8, 1ὅ--19, 

(8.)) ΤῊΘ οοπίϊπυρα τνοτκίηρ οὐἁὨ ΟἸ γῖβῇ ἱπ ΗἨΐβΒ ΟἸ ΤΟΙ, τορσοβοηίθα ὉΥ [86 οἹῆοα, [μ6 
Βρ σι .4] 116, Δη ἃ [86 ραίσίαγοῖ] απὸ οὗἩ Φόοδη ; οὗ (Π6 ἔοτίσποβ οὗἨἩὨ 6 ΟἸ ΌΣΟΙ πῃ ΠΒΘΡ 
Ῥτοαοταϊ δ. ἘΠγ ἱπτυγαγα ομδγδοίοσ, δα ὮΘῚ ᾿τησηοχίδὶ βρ τσὶ 08] 116: γοτβ, 90--928, 

(4.) Το ἐοβ πλοπΥ οὗὨ Φοἢπ δᾶ {Π|ὸ ἐσϑυ ΠΟΣΥ οὗὨ [86 ΟἸυσοῦ, ΤὯὨ6 Θη ἄ]οβθπθ85 οὗ [86 
ΒΌΒΡΟΙ Ὠἰδίοσῃυ ; υθῖβ. 24, 25. 

ΕῸΓ ΟΥ̓ΒΕΣ ΤΠ σουλθηΐβ, 866 ΤᾺ ΑΓ ̓8 ΟὐτητηθηΐατΥ, “ Φίδροβὶἐἰοη απ Οοπϑυγιοξίοη," ». 354. 

4 11. ὩΥΤΕΈΒΛΤΥΥΞΒΕ ΟΝ ΤῊΞ ΟΟἙΡΕΙ, ΟΡ' ΖΦΟΉΝ. 

ἘΡΥ [86 ΖΟΠΘΓΆΙ ὀσχομχοίοαὶ ΤΟΣ 8 οα [86 ΒΙΌΪ]Ο, οΥ οὐ [86 Νοῦν Τοβίδιμθης, τ οι οι ΌΓγαοΘ 
[6 αοΒροὶ οὗ 90), 866 ὑμ6 Ιηἰγοαποίίοι ἴο ἐμ Νεν Τοεβίδιλοηξ ῥγεῆχοᾶ ἴο {π6 ΘοΒροὶ οἴ 
Μαιθον ἴῃ (ἷ8 ΟΠ ΘΗ ΑΙΥ ; 8180, [ὉΥ ὅμ6 Ἰἱξογαΐαγο σοϊδίϊηρ ἴο [80 ΟῸ ΘΟΒρ619, δᾶ ἔοσ ἐ}16 
ΒΟΒΘΓΑΙ ΠΟΙ] οἰ1081] ὙυΟΥΚΒ8. 

Το Ἵχοροίοδὶ δα Βουλ] οί αὶ] ̓ ἰΐογαῖπγο σοϊδίἑηρ ἰο [86 αοθρεὶ οὐὗἨ Φομη ἘΥ 86], παν ἘΘ 
[ουῃᾶ πῃ 1.116 4], Β δίίδολον Ατολίοαγίιδ, Ἐδπὺίδβρογω, 1746, Ρ. 205 Βαᾳ.: ὙΔΙΟΙ, δι δἰ ξοϊδ, 
ἐλοοῖ,, 41} Ῥατί, Ρ. θ46: ὙΊΠοΣ, Ἡαπαδιιοῦ, ὧΦΡ ἰλοοῖ, 1 ἰσγαύων, ἴ. Ὁ. 348. 1ϊ, ». 118 βαᾳ.; βαρ- 
Ῥ]ομλοπί, ΡΡ. 88, 17δ ; Θδῃ2Ζ, σηϊοογϑαϊ- Ἰγογίογδιιοῖ, ἄ6Ρ ἰδοοῖ, Τἡϊογαύων, Ὁ. 460, ἀπ Βυρρ]οπιοαῖ, 
.. Ῥ. δά; Ζίτητλθν, ᾿παπαῤιδιοίδον ἀδΡ ἐλοοῖ, Ζάζεν. Ὧ686 1θίοπ Φαλγλιπαογίθ, ῬΡ. 10, 09; Ἠοτίτὶρ, 



8 11. τΤΕΈΠΑΤΌΒ Ὲ ΟΝ ΤῊΕ ΟΘΟἙΒΡΕΙ, ΟΕ Χ50ΗΝ. 4 

Ταδοΐζατ, τὰν Εϊπϊοϊίιπσ 4η}8 Ν. Τοϑί., Βουη, 18δδ, Ρ. 19; αποτῖοκο, ἰϑαροσὶζ, Ῥ. 169 [8ἃ ἃ, 
ΡΡ. 188, 189] ; ὙΒοΙΌΟΚ, Οὐπερισπζατῳ [Ατησγ. 6ἅ,, Ρ. 49]. 

ΤῊ6 ταοϑὲ ποίβ0]6 οσροβίζοιβ ἃτ: Ατηοηρ (6 [αἰ] οτθ, Οτίσοι [Οὐημπεέπίαγία ἐπ Εναπρ. 
Φοαπη 8], ΟὨγυβοσίουα [Πποπιϊα ΤΧΧΧΥΡΙῚΠ ἐπ “σοῦ. Ἐοαησ.; ἘὨρῚ. ἰτάπβὶ. ἴὰ {{1ὸ Οχίογαᾶ 
1ἴτατν φῇ λα  αΐλογθ, γο18. χχυῖ. δπα χχχυῖ., 1848- 62. ΟΥὙτ]]ὰβ ΑἸοχ,, Οοπιπιεπέ, ἐπ Εν. 
«ολ.1, δῃρὰ Αὐυσαυϑῦληο [Τ7τασίαίι8 ΟΧΧΙΤ ἐπ σοῖ. Ἐδαπσ.γ) Ῥτϑοῖϊοδὶ Ὠοχηἶ 1168, βδθ0 Ορεγα, 
Του. 1ἰϊ,, Ῥ. 1]. ΡΡ. 390-826, οα. Βεηρά,, Ῥαγῖθ, 1668 ; γα). ἱπ 86 Ζέδγαγν 47 ἐλα Ζαίλογ8, 
Οχίογα, 1948-- 49. 3. νο]ϑ.]; " οὗ 186 Βομλδη Οδίμο]ϊο δχροβιίζοσβ, Εἰγαϑιηυβ, Μδ] ἀομδίυβ, Ἐβίθ, 
Οογμοὶΐυβ ἃ ᾿δρ146, δᾶ {μ6 τοοθυς Αα, δαϊος (184, 23 γο]8.) [Μεββηλοσ, 1860, Βἱβρίηρ, 1806]; 
οὗ 6 ΒΘΙΌΥΤΔΟΙΒ, Γαΐου, ΜΙ δου, Βύσοσ, Οδ]νπ, Β6Ζα, ΟΒοσληϊ2 [ἃ. 1ὅ80], ὥσ.; οὗ 

ἦδο βουθηΐδοπ ἢ οδηΐαστ, 4“. Ῥιβοδίογ [1618], Ἡυπηῖυβ [ἅ. 1608], αἀτοῦϊαβ {ἃ. 1046], Οοοςοΐυ8 
[ἅ. 1669] ; οὗ [06 οἰαιξοοηξῃ, Τιᾶτρθ (Ούηιηι. ἐπ να. “οῖ. [180 οἃ., Ατρβίοεγάδῃ, 1724---20., 
8 γοΪβ. ἀϊο. ; ἃ ποσὶ οἵ ᾿τησηθηβο ϑγιαϊιΐοη δηᾶ Οἱ ηἱϑίϊο οὐ οᾶάοχυ]), ΒοηροΙ (Οποηιοη) ; 

οὗ (86 πἰποίοθηϊῃ, ὕοκθο [18ὺ 6ἃ., 1820-24 ; 88 6α., 1840--,48, 8 γο]3. ;. 8ὴ δχοσοίϊοδὶ ταδβίου- 

Ῥΐθοβ], ΟἸββδύβοη [180 εα,, 1882 ; 41} οα., ᾿ν ἘΡτγασαά, 1862 ; (86 ἘΠ ρ]151}} ἰγαπβ᾽δίλοπ ἔγοτη 8} 
οἸάον οἀϊίζοῃ], Βαυπιραγίθ- Οὐδ [1848--.46], Η. Α. ὙΥ. Μοτοῦ [1884:; διὰ εα., 1869], 6 

Ὑγεϊ [1887 ; δίἢ 6δα., τουϊβοᾶ ὈΥ Βγύυῆο Βγύοκῃορ, 1863, ταυσἢ οὨ]αγροᾶ δηὰ ἱτηρσγουοῖ : 
ΤΠοΪυοΙ. [1827 ; ἢ εἅ., 1867; ἘΠρ]. ἰγδηβιδίίοη ὈΥ ΟἿ. Ἐ'. Κταυΐ, Ῥ.114α,, 1859, ἔγοτα {μὸ 
6 οα., τι ἢ δα! οῃ8 ἔγοσι 16 718]: Τθίμαγαΐ, 268 Φολαπηδίβοδα Εαπροίδιη», Ὁ ρατίδ, 1802. 
ΔΙΌΓΘ ΣΘΟΘΩΓΥ 48 Δρρθαγοᾶ: Ἐ). . ἩθδηρβίοθοΓΣ, .2. 8 ὐυαπρεϊζωηι 468 ᾿δὶϊ, ϑουλαπποβ, Βου η, 
8. γ0]8.. 15861--0ὁ8 [23αἃ οα,, 1867 δ ἘΠρΡΊ. ἰταπβ] δου, Ἐπ υτρα, 1868, 2 γο]8.--- ο [1.686 
ταδὶ Ὀ6 δαἀδεοᾶ: Ἡ. Ἐνγαϊὰ, 26 Ψοϊαπηοίβελσι, βοὴν γἔεη, ὥδεγϑοίσέ πὰ οτϊατέ, ΑΟιί., νο], 1., 
1851; Ὑ. Βδππ]οῖη, Οσηιῖπι. τὖϑ᾽' ἀα8 οαπρ. ἀ. “σοῖι., Βιαϊιρατί, 1868 (ρταμιτηδίϊοδὶ δπα Ὀσιθ) : 
σ. Η. Α. γοῦ Βυγζεσ, 2.8 Ἐταησ. παοῦ σοΐ, ἀδιἐδοῖ, ογχεϊᾶγέ, ἸΝΟτα] ρθη, 1868 ; δηα {86 6Χ06}]- 
Ιεοΐ ΕἼΘΠΟΣ ποΥκΒ οἵ 7. Ἐ', Αβιό, Εἰχριραϊίοη, ἄς Τιαπρίϊα δαοη δὲ. “εαη, ἀσμπδνο, 1864, δὰ 
Ἐς αοαοῖ, Οὐηπιπισπζαϊτο 8.7 Ῥέοαπρσίίο (6 δὲ. σέαη, Ῥατὶθ, 1865, 2 νο]8.---, Β.1]. 

Α5. Ῥσδοῖίοδι Ἴχροβιἐΐουβ, ΤΟΙ υΟ]ς τηϑηϊίοηϑ Ο. γ. αουϊδοῦ, Ν, Τ᾿, 2 Ραχίβ; βδιΐοσ, βάση 
ἴοδι, 41} Ῥατὶ ; ΕἾ. ΒΒ ββοῦ, Βιδοϊούμπαση οι ἀα8 Εναπροίζεηι Φολαπηῖβ [1861, 408 εἀ., 1860]. 
Τὸ {π666 νὸ δἀᾶ: Ά8.. 7. Βαυτισατγίθη, “4 πϑἰδσιησ ἀε8 Εαπροίδιπιδ ϑολαπηΐθ, ἨΔ}16, 1702 : Μὶςἢ, 
ΣΤ, 2.α6 Ποαηπσεϊίμηα, (68 Φολαππεθ οὐ διμίογί, Τϊτα, 1829; ἘΠ ΟΙΚΘΏβομ ον, Δι διἐδοῦ-»γαζίϊδοδά 
Αὐμϊεσιησ ὅδε οαηρείίιιϑδ Φολαπηπῖδ, ΝΝ γηθοσρ, 1881; Ὀιοαγοἢ, 2268 ὔθσαησείδιση, σολαπηΐθ, 
1οἱρΖῖς, 1889: Ἠδυῦπον, Ῥυακέϊδοῦο Ἐγχϊάγωησ ἀο8 Ν. Τ', το], 1, ΤΒΘ ΗοΙ]168. οα ἐμ 608» 
Ῥεὶ οὗὨ Φο08π, ἀο]γογθὰ ὈΥ ΕἾ. ΘΟ. ]ΘἰοστΆϑ ΠΣ ἱπ 1828 δπα 1824, ρυ ] 8μοα Ὁγ βγάον, ἱπ 2 
Ῥᾶχγίβ, Βου]η, 1887, ἃγ ἴο Ὀ6 ΘΒρθ ΟἿ} ποίθα. 

Α5 ἴο [Π6 βοραγδίθ ροσγίϊουβ οὗ 86 6αοβροῖ: Τῆς 1108 ΟὨδΡΟΣ 88 Ὀ6θη ἰγοδίοα ἴῃ ΒΟΣΙΏΟΣΒ 
Ὁγ ΕἾ. ὙΠΒ6ΙῚ 700]. Βορσδάον, ἢσϑὺ βοσῖθβ, Ἐ]ΡΟγ] ἃ, 18δ8 ; γαγίουβ βϑοίϊοηβ ἱπ ὅπ6 ΒΧΘΏΊΘΏ 
Ῥυδί, Ὄγ Ὧγτ. ΜΑΙ]εῖ, γο]8. ἱ. δπὰ 11. ; ἘΘΙΟΒΏ6] τ, Ολγέδέιϑ αἰ6 γοολίθ ϑροῖϑο πᾶ δὴ γεολίθ ΤΡαηζ, 
ΒΕΓΙΠΟΙΒ ΟἹ ΟἾΒΡΒ. ν.--ὙἍ δ., ΕἼΔΗ ΚΙΟυτύ ἃ, ἃ. Ο., 1857. βοβιμίοᾶον, 2) α«8 λολοργίοείογἸοΐδ Οοδεὲ 
ΠΟΥ 8 ἩΓΤΉ, οὐδε Ογίϑίῖ, 20 Μοαϊ αϊοηβ, Ἡλι θαΣρ, Αρθηον οὗἩ (6 Βουρὰ Ηουβθ. ΑἸβο 89 
ΒΕΤΙΩΟΠΒ : ἐἰ ΡΤ δα θη, δοῖπα Ἡογγϊολ οὶ, Βου πη, 18δ8, ἐγοδί ἴῃ ροοᾶ ραγί [86 Φο]1]ΔηΠ 68η ἑοχί, 

Οπ (Ὧ6 ΕναΏρ.] δῦ δηα ἷ8 ΟΟΒΡ6Ὶ {Π6 ΓΘ 816: Ηρσγᾶογ, Ῥοπ (οἰΐεβ βϑοΐπ, ἀδ' Ἡγοῖξ Ἡοϊαπά, 
παοὴ δολαππΐε ὐοαπροίζωπι, 1707 ; ἸΚΊΟΌΪΚοΓ, Φολαπηδδ, Ῥείγιδ, πᾶ Ῥαμζυδ αἷ8 Οὐγἰδίοίοσεπ, Ἀϊρσα, 
1185: ΚΕ. ΜΟῚ, δϑίον, 226} «4ροϑίοἱ ϑολαπηδδ παοἢ, ἐόν Εἰ δίεδωησ, Τογιδέάμησ, πὰ Ῥυϊοπάιην 
«εἶπες οὐγὶεἰϊολεπ 1 οδέπ ἀαγσοδίοϊϊ, 1, οἰ ρΖὶρ;, 1888; θὲ Οοβία, 226 4ροϑέ. “οὶ. δη. εἴη6 Βολγι)γέδη, 
1881 ; Ἡογγεγάοθη, ᾿δὲ Εναπρ. οαη Φολ., 1851 ; α18ὸ ἐδ)6 ατίΐοϊθ, “" Φομπ [86 Αροϑβέϊα," ὉΥ Ὧγ. ἡ 
Βρταγᾶ, ἱπ ἩογΖζο Β Εἰπογοϊοραάΐξα, ἀπ (86 βᾶτηθ δγίϊο] ἴῃ Ζ6]16γ8 Δι δίϊδοῦσε Ἡογίογδιυοῦ, ΚΡ 
ἀαε εἰν εἰοδα Ῥοίζ͵ Βιαιϊιρατί, 1856, 

Οα ἴμο Φοβδηπθδη ἐγρθ οὗ ἀοοίτίηο, νγὸ μᾶγο : βοιχιϊαι, 224 ἱλεοϊορία ϑοαπηὶδ «4 ροϑίοἶῇ, Ἰὶ. 
Ῥτορτ., ὅ6π8, 1801 ; ΕΤοττήδηη, 2)6᾽' Φοδαπποίϑολα 1ολγδοργὶ , Τιοὶρχὶρ, 1889; Κ΄, Β. Κορε], 
εν 1οδγδορν δ ἀὯ66 οαπρεϊξιηιδ πὰ ΟΟΡ Βν4.6 Φολαπηΐδ, Βοτ]η, 1848 ; ἨΠ]ροη ο]α, 2). 8 ̓θοαη.- 
φαϊζη, πὰ αἀἷό Βγί4 76 ἀε8 ϑολαπηδδ, ἨΔ]}1ο, 1849, ἰῃ (6 Βρίτι οὗ ἴ:6 υἱέτα οὐ ἰοΐβη ς Νοδῃ σου, 

ποῖ; 

4 (σορ. σσέενα Αὐτεέα : ΟοτατηθηξοτΥ ὁπ ἐδ ο ΕΟῸΣ α05Ρ6]5, οοἸἹοοίοά ουΐ οὗ [89 ΨΟΓΈΒ οὗ (δ9 Εδίδμοσα, ὉΥ Κ. ΤΏΟΣΟΔδ 
ἀᾳαυΐπδε, ἰουσέδ το]. Βὲ. δόοβη. Οχίοσά, 1845.---Ὁ, Β.} 
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ΒΟ ΔΗ͂, δᾶ 1δηγο, ἴῃ ὑμ6 ἀοοίτγϊμαὶ βθοιϊοῃβ οὗἨ ποῖ Ἡ ϑίοσϊθβ οὗἩ 86 ἀγροβίοϊο ἄρθ. [6. Ἐ' 
ΒοΒτηϊα, Βι δὶ. Τλοοῖ, ἄσ Ν. Τ᾿, ἃ αα., Βευϊλίρατί, 1859, ΡΡ. ὅ88-617 (ἀρτιαροα ἰγδηβ᾽αἰοη ὉΥ 

ᾳ. Η. ὙομδΌ]οα, ἘΣ υσρ, 1870, ὉΡ. δ19--ὃ52) ; Ἐ. Ἐθυθ8, Ηϊδίοἷγε 46 ἴα ἐλέοϊ, οὐγέ(οπτιε, 

Βιγαθρυσρ, 1860, 11., 869-600; Υγοἶδ8, 226 )ολαπῆ. Τελγδερτὶ ἢ, ΒοΥ] πη, 1862 ; ΒΟΥΒΟΙ]Ασ, 2 ὲ6 
Ολνισιοϊοσίς 468 Ν. Τ᾿, Βα] ΐη, 1866, ὑ᾽. 65-107.: γα Οοβίοσζεθ, Τλεοίορυ ο ἐδδ Νειο Τεεί., 
1γδη8]. ὈῪ Μ, 7. Ἐγαμβ, ᾿οηάοῃ, 1870, ΡΡ. 872-41ὅ.---, Κ.] 

ΤῊ6 δροϊοροίίο ᾿λύοσαίαγο οὐ ΦοΒΠ 88 δίσδυ Ὀθθ τηϑηἰοπϑα, ΡΡ. 28 ἢ. 
Ῥοοίϊοδὶ ἱιϊοσδίασο: Α. Εἰ. ΕὙδὨ]1ΟΙ, [86 οοἸουταίθα 8...189 ροοῖ, 2 α8 Εναπρεϊζυπι δὲ, Φολαρ- 

ηἶἷθ, ἑπ, Τἡδάενη, 1μοὶ τὶς, 1885; Α. Κοϊέίσει, ζΖαξαγιδ, ἃ τεὶϊϊ σίου ἄσγϑτηα, ἰη Α. Κοίσοη δ Ο76- 
ἀἱολία, οαϊ"οαὰ ὮΥ͂ πιο, Εδββϑη, 1889, [Τ)6 Ῥοδίϊοαὶ ῬΑΓΔΡΉΓαΒο οὗ Νομηυ8, ἴῃ ΜΊΣΗ Θ᾽ Ῥαΐτοϊ,, 
Τοιι. χὶΣὶὶ, : Αἄδι οἵ 8.. γιοίον, Ῥοϑλ οὐ (86 ΕὌΌΓΙ Εγδησο] 88 (ὐμοιπάαγε, ρϊοῦ8 6118), ἀνὰ 
1.26 Φοαπηδ ΕναπρεϊἝδία, πὶ ΜϊΟὮ (86 ἴδπηοῦβ ἀθβου ΕΟ. ΟΟΟΌΣΒ: Ῥοϊαξ αοἷϑ εἶπά πιεία, ἄχ. (ἴα 
ΤῬδηΐο}᾽ 5 ΤΥεε. ἡγηιποῖ., Τοιι. ἱ1,, 166; πὰ ΜουμθΒ ζΖαΐ. Ηνπιπει 666 λίϊἰἰοϊαϊξεγϑ, ᾿λϊ., 118, δὰ ἴῃ 
Ττοηοῖ, βϑαογεᾶ 1ιαξΐπ Τοείτν, Ὁ. 11). ΒΙΒΟΡ θη 88 ἃ Ἰοῃρ' βόθπὶ οἡ δὲ, Φόο8ὴ ἴῃ ἷ8 Οληϑ- 
ἑίαπ Υδαῦ, ΠΟῪ 6ἃ., Τ,οπάοῃ, 1868, ΡΡ». 28 .---Ῥ, 85. 

[ΕΝ αΤΒΗ ΓΙΤΕΒΑΥΘΕΕ ΟΝ ΤῊΒ ΟΌΒΡΕΙ, ΟΕ 90π|ν.--- ΤῈ 6 σουαμηθηατῖοθ Ἡ ΠΟΙ ΟΟΥΘΣ [80 
Ὑ1016 ΒΙΌΪ]6, ΟΥ [6 Νονν Τοβίδιμθηϊ, Πᾶν Ὀθθη τηοηἰϊοηοᾶ ἰῃ (6 Απλογίοαη δὐϊτίοη οὗ 37. - 
ἑΐλδιο, ῬΡ. 18, 19, δηἃ πιοτθ [ΠΥ πῃ ὑμαὺ οὗὨ οπιαπδ, Ὀρ. δ1, δῶ. ΑἸοτὰ (Ογέεξ Τεβί,, γο]. ἷ., 
εἃ, 60, 1868) 18 Ὀτϊεΐ, οὐ σα], βουπᾶ, δᾶ 7υα]οΐουβ : Ὑ͵Ἱοσγαβυοσι (δέῃ 6οα., 1866) 18 τευεγοηΐ, 
Ῥαϊτί βίο, ἔπ οἱ ἔα], ἀποαῦδὶ, ἀπ δνοϊαἱηρ ταί μοῦ {8} βοϊνίηρ αἰ 8] ου] 0168. Οδηοι Β. Ε΄, Ἦ οϑῦ- 
οοἱέ (τγῶο, ἰπ 18 Ζηιγοάιοίξίοπ, ἴο ἐδ6 δέιιάν 9 16 Οοθρεῖδ, ο}λ. Ὑ..) ὙΘΥΥ͂ ΔΌΪΥ αἰἰβοῦβ8085 [86 ομδγ- 
δοίοσίϑϊοβ οὗ (86 ἔουσία (08Ρ6]) 18 ῬΓΘΡΑΓΙ ΠΩ 8 ΤΟΙ ΟἹ 908η [ὉΓ [86 Του  ποοτηΐης “ βρθα κοῦ Β 
Οοτπηοηίδι." Βορί 68, γὸ δῦ ὑγδηβιαυϊοπβ οὗ 1, ὕοϊκο, ΟἸβηδυβοη, ΤΠΟΙυοΚ, βύῖον, δηᾷ 
Ἡδηρ ΒΘ θΟΓΩ. Α ἰγδῃβίδίζομ οὗ ΜΈΥΟΣ ἰβ δπῃουποβᾶ.--ΤῊ6 Βρθοῖ8] ἘΠΡΊ 58 1 ογαϊασο οα 
ΦοόΒη ἰδ τποβυὶν οὗὨ ἃ ΡΟΡυΪΑΣ δηᾶ Ῥγδοίΐοδὶ οδαγδοίοσ, Ἡμυίομοβου, Ζἰφροδίζϊοη οΥ᾽ Φοΐπ, Τ,ου- 
ἄοῃ, 1667 (ἰἸΡ.ΪΥ Βροκοα οἵ Ὁ. ΦοΒπ 2. Οὐοῃ ἴῃ 8 Οὐπιπι. ον σοῖπ, Ῥ. 111.) ; Ασομ ῖϑμορ 
Βυμληο, 4 ΤῬγαοίίοαϊ Ἐπροεοίζίοι, φῇ ἰδ Οοδερεῖ ς᾽ δὲ. Ψολη, Τιοπάου, 1885 ; 8α εἅ,, 1888: Ἐ. 
Απάᾶρσβοι, ἄο., Τοηάοῃ, 1841, 3 γ0]8. ; ὅδπιε8 ΕἘογὰᾶ, 7ΤῪ6 Οοδϑροὶ φ δέ. ϑοὴπ 1ἰ{ιδίγαϊοα ὕγοηι 
Αποϊεπὶ απ Μοάδρη Αὐίλογϑ, Ἰ,οηἄου, 1862: Φοβη Οπμμτΐηρ, ϑαδαίῆ, Ἐνοπίησ Ἰδαάαέίπρο οἡ ΘΓ. 
ζοΐπ, Ἰοπᾶἄοῃ, 1855 , Εἰ, Τὴ. Μαυτΐοο, 9 βοοιγῶο8 ΟἹ, (λ6 αοδερεῖ 977 Εἰ. Ψοῦη, Οδιλ τ ᾶρο, 1857 ; 
2. Ο. Ἀ.]6, ΤῬναοίοαΐ Ἐχροοίζίοη, 9 (λ6 Οοϑρεῖ 9. Φολπ, Τιομάοι, 8 γοῖ8., 1868 ἢ}.----Αὐηοτῖοα μ 88 
Ρτοάπορα βούεγαὶ υβεῖαϊ ρορυϊαῦ οοτηπηθηίδσῖθβ οα ἴπ6 αομρο]8, ἱποϊυαάϊηρ πδὲ οὐ ΦοΒη, ὈΥ 
Βάτηθβ, ὅδοοῦυθ, ΒΙΡΙΟΥ, Οὐσθα (πο οαϊίίοι, 1866), οάομ, δμα οἰμοτβ.-- -ΟΥἩἨ ΑἸΡοσὶ Βδγη θ᾽ 
Νοΐδε ου {80 ΘοΒρ618, τυ Βΐο ἢ. ΓΘ ΘΒρΘοΐ 117 δἀδρίθα [ὉΣ βΒυῃάδυ-ΘΟ 0015, Δη ἃ ΠΑΥ͂Θ 8 ἱτωσ 6 Ώ 86 
οἰσουϊδοι ὈοΐΝ ἱὰ Οατοαὶ Βυϊταΐῃ δᾶ ὑπ Ὁπϊοὰ ϑῥαξοβ, ἃ σου βεα δαϊου Δρρεδγθᾶ βΒῃοσΊΥ 
Ῥοΐοσο ἷ8 ἀοαῖῃ (1870).---ΟΟἸΡ. (86 Τὐϊογαίυσο βυρρ] ἃ ὈΥ Μτ. ἘΖζτα ΑΌΡροί ἴο ἐΐ:θ δσίϊοἷθ 
“ολη, Θοεγεῖ φῇ, ἰὰ ἨδοκοΙΒ δηᾶἃ ΑὉΡοῦ ΒΒ οαϊῥίοι οὗὨ β'μιλ Β δ ίσίέοπαγῳ 9 ἐλ6 Βίδῖο, γο]. ,. 
(1869), ΡΡ. 1437-89. ΕῸΓ Βροοΐδὶ ἄϊββοσίδυϊοῃβ δῃμἃ ΒοσΊΟΠΒ ΟἹ δἰ ἢρ1]6 ομδρίοσβ δῇ ἃ γΌΓθ68 
οὗ Ζομη, 466 δ 68 ὈΔΓ]1ηρ᾽8 Ογεϊοραάῖα Βἰδιοργαρλίοα, ᾿.. ῬΡ. 1058-1160.---Ρ, 8.] 



ΤΗᾺΕ 

σΌϑΡ, ΔΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 90Ὲ }Ν 

1. 

ΤΗΕ ΡΕΟΤΟΟΌΝ ΟΕ ΤΠῈ ΟΟΞΡΕΙ. ὙΠῈ ἘΤΕΠΝΑΤ, ΡΕΈ-ΕΧΊΘΤΕΝΟΙΣ ΟΥ̓ ΟΠΕΙ͂ΘΤ. ΠΙΒ 
ὈΝΙΨΕΗΒΑΙ, ΒΕΓΜΑΤΙΟΝ 1ΤῸ ΤῈ ΜΟΒΙῸ ΑΝ ΜΑΝΚΙΝΌ, ΑΝῸ Η15 ΤΗΕΒΟΟΠΑΊΤΙΟ ΑὉ- 
ΨΕΝΤΊΝ ἸΒΒΛΕΙ,; ΟἹ, ΤΗΒ (ΟἿ ΤΕΒΥΑΜΕΝΤ ΑΝ ΝΕῪ ΤΕΒΤΆΜΕΝΤ) ἸΝΟΔΒΝΑΤΙΟΝ 
ΟΕ ΤῊ ΓΟοαυϑ. 

ΟΗΑρ. 1. 1--18. 

ἸΧΤΒΟΡΌΟΤΟΒΥ ἘΗΒΟΣΟΟΘΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΒΟΜΙΧΕΈΙΟ ΟΒΒΕΒΥΛΑΤΙΟΧΆ. 

Τὸ Ετδη οὶ ϑὶ5 ΜΓ ον δὰ Τὺκοὸ ρἶνουβ (6 
ἰδίου οὗ ἰλο οἰ] Βοοά οὗ Δ 6805, δὰ ἰηάϊοαίο 
Ηΐ5 ἀϊνῖπο ἀοβοοηὶ τ ῖιἢ ἴον τνογὰ8 ἰὴ [16 Τιϊγλο- 
ὉΪΟῸΒ δίοτυ οὗ Ηἰβ ὈΐγιΒ, αΐ ποῖ ὅγο ἴῃ {8 
ἦθ ΤΩΙ ἾΥ ΡΟ [86 υμηδη ΟΥ̓, πῃ (6 ΠΆΓΓΟΙΨΟΓ 
β6η36, Πι ἰϑίοΓ 68] δηιοσοάοηί8 οἵὨ Ζ68ι18, 18 ρΡο4]- 
ετοο: Μαίίδον, ἔγομι ἃ ῬτΘοτ  ὩΔΠ}Υ ὑπ οοοταίο 
Ῥοϊπὶ οὗ νίαν, ἰγδοίηρ [89 11 ἰο ΑὈτα δῖα ; 106, 
ἴοα (809 Τηογθ ζΟΠΘΓΩ] διμηδη ρΡοϊπὶ οὗὨ ΥἹϑοΥ,, 
ἰσδοίης ἰὑ ἴο Αὐδη ἢ 

Α5 δὴ οὔἕβοϊ ἰο (8 ὀχ ἈΪ δἰ ἰἱοη οὐ ἐδ 9 Ὠυτηδη 
ΕΘΌΘΔΊΟΡΥ οὗἁ Ομτῖβί, “οι δἰ ρηλ}1265 Ἀ}8. δίθγηα) 
οτ ζίη, 85 νγεὶ! ἃ5 Ἀ18 δἰοσπα] δαγυϑηΐ, ἴῃ ἐἶ16 οἰ 6 Ὁ- 
8] ργο-οσχ  ϑίθῃοο οὗ (9 αἰ γ᾽ πθ, ῬΘΥΒΟπἃ] ΠΟ ζΟ08. 
ἴῃ ἐι0 ἐτννο σο]αἰΐοπ5 ἰοσοί μον [(Π 6 Βαπηδῃ δηὰ ἰἢο 
ἀϊτί 6}, 6 866 ΒΟῪ ἱμὸ ποτὰ οὗ ΜίΊ1σδ ἢ ΘΟΠΟΘΤῺ- 
ἴῃς (6 Βι]οΣ ουἱ οὗ Βοι] οι, γο89 σοΐῃρϑ 
ἴοτὶ ἤν θα ἤἔγοσι οὗ οἱ, ἴγοπι ουθυϊαβιίῃρ, 
ἷδ 1α18}164 (11. ν. 2). 

Φοῖη, ἱΒοτγοίογθ, 59 ἐἶιῖ9 ἰη σοτατηοι τὶ ἢ ΔΙαΥἾς, 
ἐδαὶ "6 Ἰηιγοάποοθβ ΟὨ γἶϑὶ ἀσσοτάϊης ἰο Ηΐδ8 λυ Δ 
πδίυτο, ἴῃ ΗἾ5 διβίονίοαϊ τη Υ̓͂ Δ ΡΓοραγὰ- 
ἐΐοα, δαἴος Φοδῦπ (6 Βαρι δῖ, 118 ΖΟΓΟΓΌΠΏΘΥ, 

4 [(οὐά. Βίπ. ἀπὰ Υαᾶΐιῖο.. τὴ ἔτεο οδϑιὲ, πάτο ΒΙΏΡΙΥ : κατὰ 
(Β.---ανην). ἤο ΤΊβοποηά. ἰὴ ἔπο δ}, οὐ, [ἴον ΜΆ5. 

τε ἐναγγ. κατὰ ᾿Ιωάνν. (50 ΟΥΐοθν., 1,80 }.πὶ.}, οΓ τὸ κατὰ Ἵ. 
ν, οὗ ἅγιον εὐαγγέλιον, εἰο.--". 8. 

Ἐ[θυπιρ. σμτγγδοσίομῃ : "Ἴ6 ΟΥΟΡ ΟΥ̓Δ ρΟ 1515 Ὀορχίη τὶ ἢ 
Οὐδ ὁ ἰμοαγηδίίο ἴῃ ἐΐπηο; 8:. Φοῆη νίτἢ ἷ8 οἴου δ] μοῦθ- 
τοι." Αὐυ Ὧ9 (Ταοίαέμε χχχτνὶί. ὑπ σολαηπέθ σαησ. 
Ε. 8,21.): “πὸ οἴδον ἔδτοθ Εὐυδηροῖ 55 ταὶ Κοὰ 85. 1ἴ νὙγ9 0 
ΦΌ εἀτὶ ἢ τἱἱ οοεν Ἰωοτὰ δὲ δη (ἐανεγμάπι οἰπι ποπιίης δον ΐηο 
τὰ ὕντα αἀπρδωυϊαδαηξ)} πὰ βαϊὰ ὑὰϊ |{||0 οὗἨ Ηἰα ἀϊνίπἰ Υ. 
Βυὶ 79, 6.5 ἰζ Βὸ ουηά [τ Ορρτοϑϑῖίνο ἴο ται οἡ θαγιῃ. οὁροηθὰ 
Ἐἰν (τραιΐ80 5ὸ ἴο δρδακ τ τ ἃ Ρρὰ] οὔ πυπάογ... Τὸ {πὸ δὉ- 
ἔπι} οἵ επ|5 δοχί πἰπᾳ δΔ}1} {πὸ τοδὲ Θογγοβροπάβ. ἀηὰ ἢ Βροθῖκα 
οἵουν [γ᾿ αἰνίἶ} 85 ὯῸ οἴποσ." ΟΘοάοί, Οὐριπεεκμμαΐγε, 1 
»113: “ ἐναπρεοῖεξἐ δηΐγὰ ἐπ πλαϊί γα ἀἐ ἰα Ἰππη γα ἴα 
ΦιΐριΣ ἀρργορτγέίς ἃ ἱειρνίξ ἀε τὰ παγταξίοη, ἈΑζαϊένέεις υεμῖ 
ἀξευχπέγεν ἴε ἀγοίξ «16 «““9΄εεὲ ατρΡ ἐγθπε (δ δοσγα για: {1 φοπετπεποε 
βὰν πὸ σ΄ Ἢ αἰοχί. Ἀίαγο γία γε δὲς δομυοπίγε: τ 8ὲ 7ο(ἐε ξαπε 
ἐχησάς ἑῃ πω ὶ ἐς γένει, (πὶ πυρά ίαεΣ γόξ, ΟΥ πραἴαξ ἵπ τες, ἰᾳ ἴΠ6ὁ 
Ῥτορεῖ Ῥῆτακο). ζπμο ρῬγέμηα ἐοσγίνα ἀπὸ Νίείοίτε Ὠγοργδηιδηξ 
ἐἀδε: ἢ τεπὰ οὐπερίε «ΑῊΣ ξοΉ ρῥνυζαπιυμῖς ὧδ ξ’ε ξοιεγοοῖῦ εἰ ἀς κα 
τὰ 3. 

1 Δι ονν Ἀ6. ΒΏΘΓΟΒ ἰδ 6 ἱμϑοσγαίΐο Ῥοὶηέ οὗ 
ΥἱΟῪ (τοτβ. 11, 12); σὰ [Κὸ, (86 υπίνοτγβαὶ 
(το υβ, 9, 10); Ὀὰὲ Ἀ6 Υ͵808 ΔΌΟΥΘ 8}} ἰῃ Ῥοϊηϊης 
ουν ἃ Ομγϑιο]οχίὶοαὶ ἰμβοΟ 8. δηὰ πη ϊ νου δα} ΠΥ 
οὔ (88 ἱποαγηδῖθ [οζοϑ, ΜΕ ΙΘΝ ἴῃ 118 ΟὯΘ ΤηδηἾ769- 
ἰδἰοῦ ΘΙ ΌΤΔσΟ8 {ἶπ|6 δηὰ οἰογηΐγ, Ἀθᾶυοη δὰ 
ϑάγί ἢ, δηά υηϊίοβ θεῖν δα Βατηδη Υ. 

Τιιο Φομβδηηθδῃ ἀοοίτῖηθ οΥ̓͂ (Π6 ᾿οροῸΒ Β88 ΘΥΟΡ 
Ῥ6θῃ γοχαγάοϑα πὰ ἔμοὸ ΟΠ ν βίϊδη δα γοῖ ἃ8 0η6 ΟΥ̓ 
{89 πιοδὲ τηγϑίογουβ δηὰ ἱππρογίδηίΐ ροΐπίβ οὗ ἀο6- 
ἰγπ6. [τυ]οα Ἰποϊρίοηΐ ἐμ ΘΟ] ΟΥῪ ἴπ {ἰι6 ἀοςσίγϊ 9 
οὗ ἰῃ9 Ιοχο8 οὗ ἀοα ἄἀονη ἰο 86 Ὀορίηπὶηρ οὗ 
80 (μἰτὰ οσθηίγΥ, ἄονη ἰο Τονί] ἢ, δὰ 1Β 6 
οχοτίοα 4180 ἰ.:6 τηοδὺ ἀδοϊβῖνο ἱηἤσθηοο οἡ (ἢ 6 
ΟΡ ἀοἤηϊίο ἀοοίσϊο οὗ (9 ὅοη οὗ Θοὦ. Τ7}}9 
τηραϊθοναῖ ὑμβΘΟΪΟΩῪ ΚΏΘΤ ὈοΙίοΓ ΒΟΥ ἰο ρ826 κἱ 
(18 σγοδί Ῥαᾶχο οὗ ἰὸ ἀο8ρ6], ἰλδῃ (0 Δρργθοΐαίθ 
ἱϊ, χοῦ (86 τη Υὶ τηγϑίϊοῖβια νγἃ8 του θα Ὦγ (ἢ 9 
ΦοΒ ΠΏ 68Δ βρ τὶς (660 Ἰμοϊαοῖς, Ρ. 069). Φομῃ ἢ 68- 
801, (16 φστοϑίοδβὶ ἐποοϊορίδη οὗὨ 81} {6 ΤΟΥΟΓ ΠΠΘΥΘ 
οὔἽΠο Βοίοττηδίίοη, γοϑίοσοα {ἢ 8 ἀθοροΣ ΔΡῬΓΘΒ6ἢ- 
βίοηῃ οὔ ἔμ: Ιοροβ ἀοσίτγίηθ, δηὰ ψ θη οὐν Βοίοτγῃι- 
ΕΓΒ Αἰπηιρα δ 8 ΠΙΟΥΘ Ῥγδοίΐσαὶ ΔρΡΡρΥ ἢ 810} οὗ 
ΟὨ τ βϑιοϊοσυ, [18 ἀοοίγῖμο θθσαπηθ πο ποοοτ ἢ ΡΧ6- 
ΘΙ ΠΘΏΥ ἃ ἰγθδβυγο οὗἨὨ (6 δυδῃο} 108] ΟΒΌΓΟΝ, 
816} (ἢ 9 Θυ δ 6} 166] τγβίϊ 65 ἴπ ῬΑΡ ΓΙ ΘΌΪΑΥ γ6ΓΘ 
δ ραΐῃβ ἴο υπ]οοῖς. Τ8ὸ οἱρίθοπί ἢ οοηίανν τ (ἢ 
118 Βυιμηδηϊδεῖο, οΥ᾿ἐἶ6 8} ἰθη ΘΟ ΠΌΥ, Ἰοὺ {116 βρί γὶῦ 
οὔ ἰηϑίῃι ἱαίο (89 ἀορί}}8 οὗ (1.9 Φο δ π θη {110- 
ΟἹΟΩ͂Υ ; χγοὺ δὲ ἃ {ἰἶπι ν βῆ θη {ἰ6 γα] ΟΠ} 1818 ὙΓῸΣΘ 
ἀϊδβακίηϊης 1ἰ, Βροουϊαί:γ Ρἢ᾿]ΟΒορ] 6 τ5, Π|Κὸ 86}16}- 
Ἰΐης δοὰ Ἠεροῖ, δῃὰ σγολὶ ροοὶϑ ᾿ἴκοὸ αἀδιμο, οουϊὰ 
ποῖ. Ὀὰὺ τ608}} 18 προτὶ, (Πουὶ Ἡϊ μου 8. οἶον 
δΡ.τ θη βίοη. 
Το Ἰαίον ουδηρο] 64} ἢ ΘΟἸΟΡῪ ΠᾺ8 ΔΡΡΙΙοὰ 1ἰ- 

86] νι δρργοοϊαιϊνα βρὶγὶ ἴο εἰι6 ΤΠ ομαμθδὴ {Ἶ16- 
ΟἿΟΩΥ͂, δὰ ἐμογοίοτο ἰο {}16 ῥγοϊοκια οὗ 1118 6ο89- 
Ῥοϊ. Τοβιϊ πιο  οὗἨ 118 ννὸ ἴᾶγο ἴῃ [26 ΒΟΓΙΠΟΠΒ 
οὗ Βα αἰ τιη δον οὐ ἰἰ9 Οοϑροὶ οὗἩ Ψοδη, απὰ 

, 1[μοἰκφ᾽ 8 Ομ ΔΘ ὨΓ ΡΥ Οἱ ἰΐ, ἴῃ ὙὙΒΙΘ. {86 {το 180 
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δ0 ΤῚΞ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΕ ΤῸ 950ΗΝ. 

οὔ ἰμ6 Ῥγοΐοριιο Ἔχίθπηἦβ ἔγοπι ἢ. 219 ἰο ἢ. 878, 
(τοὶ. 1). ΒΥ τ86 5116 οὗ [86 πιοάογῃ ἀδργοοΐβι οἢ 
οὔ {6 ἀοβροῖ οὗ Φοίιη οἢ {π6 ρατί οὗ βοῖηθ οἰ ἶσα 
ζο68 8 υἰϑίλκοη τοι] 8116 ἀοοίτγίπα οὗ {86 ἴοᾳ08 
ἴπ 1158 στοαὶ προτὶ ἰη Ηοΐαημδαη { ἢ είδδασμπ) πὰ 
Ἐπ ωη7, Ῥ. 7). δὰ 1αϊμαγάς (ρΡρ. 280 844.) 
Ἐχοροβὶϑ σαη ΒαΡΪΥ τλδῖζο {15 αοπροὶ πηοῦθ γδὶ, 
θη ἰΐ σονογα (ἰ6 ἀορίἢ ΟΥ̓ Δ δΔοΞιγδοΙΪΥ ΓΘ 8]- 
ἰϑιῖο ἰηξογρτγοίαιοη, γ}ι8ι 18 δαὶ οὗ τὸ ἔοα τὶ 
Ἔναη οι, ἰ8 ἔσια 4130 οὗἨ μ15 ἀοοί τίη οἴ {10 1.0- 
ξοβ: [ υσ68 ποὶ αἶθ. 
Τα ἀἰβιϊηοιίοη Ὀοϊποοη {ἢ 6 αἰ γ 19 6836η06 ἐπ 

ἐϊδοῖ, τι {8 πιιπίζεδίαἰίοη, ἐπ {86 τοογά, ἴθ δὴ αἰἱτὶ- 
θυ οὗ (86 ροΓΒο ΔΙ Υ οὗἩ ἀοἀ, δηὰ {ΠΥ ο ΓΘ {}}15 
ἀἰβεϊποιίοα Θοητ παι ΔΕΠΥ͂ σοπιο5 οὐὐ πα {πΠ6 [[ο]} 
Βοτίρίαγοθ, τίσι 15 [86 ψόογὰ οὔ.}6 ρογβοῦαὶ αἀοὐ 
(6 εη. ἱ. 1: τον. 26, εἰς.). 

Τιιὶβ ἀἰβιϊηοιΐοη δρροαῦϑ δι 11} πιόῦο οἰ ΥΥ ἀθ- 
ἤποά, δἴιον ὑπὸ Ῥγίπιδὶ σουοϊαιοη, οὐϑουγοα ὉΥ 
δἷη, δοπιο8 δζαΐη ἰηΐο δἰϑίοτί σαὶ ορογαιίοῃ 88 8 
ταγοϊαϊίοη οἵ γοἀοπιρίΐοῃ. Εἶἴοπι (18 {ἶπιθ, Βοὐν- 
ουον, ἰὑ π001.195 ἰ(5 01 1 4 {πῦο-ἴο] ἃ ΤΙΟΥπὶ : {μ 6 6 
Ὀοΐηρ, ἄγοι, ἰὰ {Π|0 {Πεοστϑιϊφ (ΠΘΟΙΟΖῪ οὗἉ (μο ΟἸὰ 
Τοριαπηοηΐ, ἐπα αἀἰπιϊ ποίου οὗ Φοβοναῖ δηὰ (6 
Απρζοὶ οὗ {ἰο οτγὰ ; ἔθη, ἴῃ ἐμ6 απίνογϑαὶ {Π60- 
ἸΟΖΥ οὔτ ΟἸὰ Τ οπέαπιοηΐ, (6 ἀἰδιἱποιΐοη οὗ 276- 
Ἰιόνδῃ δπὰ [1{15 νυ ϊϑάοιῃη 859 {110 Ὀυϊθοΐὶρὶο οὗἁὨ [16 
ογοδιΐοη δηὰ οὗ Ῥγεονυίάδῃσο, δὰ οἵ ἰδο ἀϊνίηο δἀ- 
τη δι γαϊ ου ἴῃ ἴ9Γ86]. 

Τιι6 πιδηϊοβίαιομ οὗ δον ἰη ΠΙ89 Αηροὶ, 

(ΠῚ: 1Ν79) ἀονοῖορβ ἐϊβ6ὶ δ ἰπσουρὰ (ἄμ γθοὸ 
δίηχοθ: [6 Αηζοῖ ὈοΐηΣ ἀοϑὶ κιαίοα ἤτοι ἃΒ 189 
Αὐκοὶ οὔτπο οτὰ (θη. χγτὶ. 7-9844.); ἰπ θη 85 

᾿{π9 ΡΎΘβοΠ66, ΟΥ ἔἶἰο Απροὶ οὗ 6 Ῥυθβοηοο (ΕΣ. 
χχχὶ!. 81; σοαρ. χχχὶϊὶ. 14; 158. 1χ]11. 9); ἢ 8}- 
Ἰγ 45 ἰὸ Απροὶ οἵ (ῃ9 σονθηδαὶ (λ[α]. 111, 1). 

Τρδὶ {Π|8 Δηζοὶ 18 ἐπ6 ἐπ οορδηϊσ Ργθ- Θχ ἰδ ὶ- 
ἰΐοι οἵ (6 ἀοἰ-λίδη δἰ πι5ο9], 16 ἐνἱἀθηῦ ΘΒ ρθοὶα ἢ] Υ 
ἔτοια {ἰτὸ ροϊμί οὗ ἴβϑϑι9 οὗ (18 1άθα, ὙΒοΓγΟ ἴδῸ 
ΑὩροϊ, 5 (ἰὸ Απροὶ οὔ ἰ᾿|ὸ σονθηδηΐ, ρἰ αἰ ἀ6- 
ποῖο5β {Π|ὸ7 δίοβϑίαι (λ{4]. Ζ. 6.}; δῃηὰ (6 σϑοθηΐ 
οὐ]οοίϊοηϑ οὗ Ηοΐπιαηη, Καυτίζ, δηἃ οἰ Γ8, 80 
πλῦκο (8. Ῥούβοὴ 8 ὀγοαίθα δηχοὶ, τὸ ποὶ βιῖ- 
δοεϊδηΐ ἰο να] ἀδίο {π6 στοῦ ἰηϊογρνοίαἰΐοι, δηὰ 
1ΓΊΠΟΥ ἡγοτο, (Π6Υ τνου]ὰ ἀἰββοῖνθ (μ6 σοηίταϊ, ἰη- 
πλοϑί ὑπ Ὀοίτγοοῃ {116 ΟἹὰ Τ οβἰαπχοηὐ δὴ (Ἶλ6 ΝΘ Υ. 

ΑΚ (6 Ρουβοῦδὶ ργϑ- Δ 6ϑἰατοη οὗἁὨ ΟΠ γὶβί ἴῃ 
{86 {πϑορ]Δηΐ68 οὗ 119 Ιοζοβ, (6 ΑὩροὶ οὗἩἨ ἐπ9 
Ιοτὰ 19 αἴ8οὸ σμιαγδοίθρὶ Ζϑὰ Ὁ. ἷ8 βίδπαϊης ἴῃ ἐμ 9 
οἰοβαοϑί σοπησοίίοα ψι(} (ἢ6 ΒΟΠΟΣΡ ΟΥ φΊΟΡΥ οἵ 
6Θοἀ ([μὰ. 1ϊ.. 9); ἐπ ἔμοί, Βοΐηρ ἰάφης δοὰ τῖῖ ἴὲ 
(ἔχ. χυΐὶ. 10: χχὶν. 10). Ὑπ. (18. ἴς 18. τς }} 
ὙΟΥΓΏΥ οἵ ποιΐίσο, {πῶ ν θγο ἴῃ ἔπ6 ΟΙά ΤοΒίδ- 
τιθηΐ Φοϊιοναῖν, ον αὐύθη (ἢ 9 Αηροὶ οὔ οονδα, Μα- 
Ἰολομ-Φαπονδῆ, ἰ8 Βροΐζοη οὗ, {6 8 οα]]οἀ ᾿πδίοδά 
ὈΥ 16 76 ν 53 Ταγριπιὶδίὶβ δὲ 92 οὐ οὐθὴ {10 

ΒΠοἰκπδἢ οὐὗἩ Φοϊιονδῆ, ἑἐ, 6., 6 τηδηϊ οαίαἰϊοη οἵ 
αοά Ἰοιιίηρ ᾿ἰ861{ ἄονγῃ ἱπίο 18 ἀγροὶ! ης (5660 
Τιοίποϊς, Ρ. 62). 

Νονν ψν ἢ11]6 ἰη (ἢ 9 Απροϊ οὗ ἐπ Ἰογὰ ψὸ δηὰ 
τοἀοιαἰ ΠΠΕΥ {116 οθηϊγϑὶ αἀϊγθοιίοη οὗ αοὐ, ἴῃ 
[19 τονοϊαιϊΐοη, ἰονναγὰβ [Βγαοὶ απ ἐδ 9 ἱποῦγη8- 

[ἴοη ἜΧρΥΘ580α 88 ἐλ ρεγϑοηαὶ ρε((ἱπσ {ον 97 (λδ 
Ἡρώ, Μὰ πὰ ἴῃ (ἢ ποίϊου οἴ ἰἰὸ Ἡγιϑάοηι αἰείποΐ 
ἔγοπι οἷ, 459 [6 Τοτπιδίϊνο ροάνοῦ οὗ ἰδὸ ἀϊνΐῃθ 
τνογά, οἰ οθν (89 υῃΐνοῦβαὶ ἰθπἀΘΠΟΥ̓͂ οὔ ΗΪδ τουϑ- 
Ἰαϊίου, οὐ 6 σοηποοίΐοι οὗ Ηἰ5 ἰδίοτσα] του ὶη- 
ἐΐοη ἢ [18 θαΒἷ8, Ηἰ8 οἰϑρπαὶ, νον] ἀ-ο γασίης, 
τἀηΐνογβη] χ τ ο]δίϊοθ. [1 ὑμπὶ8 Ῥϑου αν δἰ χηαϊῆ- 

οαῃο6 ἴθ ἀἰϊνίηο ᾿ϑἀοτα ἈΡΡΘΑτΒ ἢ γϑὶ ἰη Φοῦ (68. 
χΧΧΥΪ. ; οοΡ. βομϊοιίπιαπη, 7] οὐ, Ῥ. 129). Α6- 
οογήϊης ἰο Ργονογῦ5, οἷν. Υἱΐ., ἐν 18. 1Π6 τηράϊδίοῦ 
οΥ̓͂ (πΠ6 σγοαιϊΐοπ, δηὰ ἰμ6 Ῥογβοηϊδβοαίΐοη οὔ ἐξ 
6ΟΙ65 ποαγαϑὶ (0 ἃ Ὠνροβίβδϑἑίβ ἢ σλρ. ἰχ ν οτοϊς 
ΔΡΡΟΑΓΒ 88 (Π0 ΤΟΌ ΠΟΥ οἵ (Π6 ἰΠΘΟΟΓΆΟΥ. ΑἾ80 ἴα 
186 ΔΡΟσΓΥΡ αὶ οοῖ οὗ ἢ ἰβάοαι, ἰν τβι, δοοοσὰ - 
ἴῃς ἴο 118 υπϊνοτβαὶ βοϊὰ οΥ̓ γουοϊαἰΐοη, ἔου8 
{1|6 Βρίτῖῦ οὗ αἱἱ 116, δηὰ (μθη, ἐπ ἃ βρϑοΐϊαὶ αἰἱὶ- 
ἰμχ46, 88 {86 δρίὶ γι οὔ τλ9 ἀσνοιὶ ἰῃ ἴβγϑοὶ, σοι 68 
Ἰηΐο δοηϊγαβὶ νν ἢ {186 ΤΟΥ οὗ 186 ποδί ἤθη ἰάοἷΔ- 
(ΥΥ. 10 8 θγο, απᾶὰον (6 ἰηἤιδησο οὗἩ ΑἸοχ- 
δηάγίδῃ υἱοῖνϑ, 8η ἰἀοα δι ϊσ Ὅτι ; ἴῃ δίγδοι, οἅ 
(86 σΟὨ ΓΒΡΥ, ἔγοπι 1116 ἈΠΙΎΥΘΓΒΑΔ)] βρίιθγο οὗ ἱπὸ 
ογοδίϊοι τ ὶοἢ Ὀ6]οη ρ5 ἴο ἱξ, 1ΐ Κο65, ἰἢ ἃ τϑϑί] 655 
ΒΟΔΓΡΟΙ, ΟΥ̓́ΘΡ ἰ0 (Π6 ΡΘ6ΟΡΪΘ οὗ ἴϑγ8 6], δΔῃηὰ ἄχοβ οᾺ 
Ζίοι ἃ Ῥοσιδηθηὶ ρίδοο, δηπὰ 18 σοῃησοπίχαι ἢ 15 
{π10 Βοοκ οἵ (86 Οονγοηῃδηὶ, ἴμ9 ΤΠ ον (οἷ. χχὶν. 
25). Τδὺ5 115 1Δ8ὺ οι δδοαϊτηθηΐ 18 {μ6 Βοοῖς δο- 
οογάϊης ἰο Βανγυςὶ (1. 87 ; ΤῊ}: ΤῊ6 πονιραὶ 
ἀενοϊοραιοηί οὔ ἐμο ποιΐοῃ Ργοσοθὰβ Ὀθίνγθοη {1689 
οχίγοπιοϑ οὗ δὴ 1Δοδ] βι1 6 δηὰ 8 ἰοζηὶ (βθοῦΥ οὗ 
τουνοϊαιϊΐοη. ΤΊιο βουηι ΔΡΡΣο πη βίοη οὗ [πο ἀΐα- 
εἰποϊΐου τὸ πὰ δαὶ ΟΠΪΥ οὐ ἰδ 6 {μπγοβοϊὰ οὗ 
{πὸ Νοὸῖν Τοβίαπιθης ἴπ (μ6 τοὶ σίου δοηί δι} ]8- 
(Ἰοη8 οὗ Ζαομαγὶδὰ δπὰ οὗ Μδῦὺ ([ὰ. 1.) δηά οὗ 
Φοίιη 1μο Βαριϊϑι, ἢ {686 {Π6 Ν. Τ΄. τοτο- 
Ἰαιοηὴ9 ἃγο πιοβϑὲ ἰαπηραϊδίο Υ οοπηθοίοα. 
γο ρεῖ, Βονγονοσ, Ὀυϊ ἃ ομθ- ϑἰ δὰ τον οὗ ἐδ 

ἀενυθὶοραηιοηὶ οὔ ἰἰιο ΟἹα Τ᾿ οϑἰαπλοηί Ἰάοα οὗ σου οὶδ- 
ἰἴο, ὑπϊο88 γὸ ὍθαΡ ἴῃ τηϊηὰ αἷ80 ἐΐ8 Δ δαί δηΐϊα 
σοι ροοηὐ οὁἢ ἐπ Βυσπιδῃ δἰ θ, ἡ. 6., {19 ἀδγ6]- 
οριηθηΐ οὗ (π ἰὰθα οὔ {Π6 Μίοβδίδῃ ἴῃ {δ β γι σὶο 
860η86. ΤΠ18 ΚΟΥ 130 ΡΆ85685 (ποι ἢ γ69 δία 68. 

(1) Τ8ὸ οβοϑαη ἔπι ν ; (α) τδοκιπα, ἰμ 9 βορὰ 
οὔ τ9 ποδλη, ἀοη. 1ἰϊ. ; (Ὁ) (00 τασο, ϑ'ϑιίιῖο, 
6 6ῃ. ἶχ.; (9) 18 Ρ6ορΪθ6, ἰβγδοῖ, δῃὰ ρμαγίϊου]ασ} Υ 
ἐπ ἐγὶθθ οἱ Φυπάσῃ, ὅο6η. χὶϊ. 49. 

(2) Τὸ οἰνοβοῃ ᾿ἰπο: αν ἃ δῃα ἷ8 βοῦ, 60]- 
Ἰοοιίγογ οοηδίἀογαὰ ; {π6 ἐψρίσαὶ Δ οΒδί ἢ. 

(8) Τὸ οἰιοβοῃ ἱμάϊν  ἀλα], (μ6 ἑώεαξ Μοδβαίδη, 
188. ἰχ. βαῆ. 

Νοῖν, ὼὁ8 ἴμο ᾿1ἄοα οὗ ἰΐ6 τογνοϊαίίοη οὐ αοᾶ 
ὝΟΥΚΒ ἰοιναγβ ἰποαγηδιϊοη, 80 {6 ἰἀθα οἵ (δ9 
Μοβϑίαϊι βίγῖνοϑ ἰουγαγὰβ ὑβίοῃ τ ἱ (Π 9. αἰνίηθ 
παΐατο; δπὰ αἱ (Π9 ραββᾶρὸ ψὮθΓα [6 ἰά6ι] Νῆ65- 
ΒΪΔᾺ δομγοβ ἰ0 Υἱοῖν, {πὸ υπίοῃ ἰ5 εἴοοιοὶ : {μ6 
ΜΙ βϑίδῃ ἰ8 θθοοπθ (6 ΑὨρεὶ οὗ ἰμ6 [οτὰ (1584. 
Ιχὶ. 1 δῃὰ 2), ἐμ6 Αη οὶ οὗἉ (}:ὸ Κογὰ 18 θθοοσηθ [μ9 
Δίοϑβίαῃ (θαῃ. νυἱΐ. 18; Μα4]. 11. 1).Ψ 
ὙΠ 0.18 ΘΥπ οδὶ5 8 σίνοη 4130 ἐμ 6 ποίΐοῃ οὗ 

6 ὅοῃ οὔ ἀο. Τ|}}|8 88 1ἰἸκονν 80 (γ66 δίδρκα8 
ἰῃ 1(5 ἀογοϊοριμοπὶ: 

1) Το συ όοβθὴ δι Υ, Ἐχ. ἵν. 22 βαῆ. 
2) Τὸ σβοβθῃ σογαὶ Ἰΐηο, 2 ὅδηι. υἱὶ. 13. 
δ᾽ ΤῊΘ οἰλόβθη ἐπα ϊνι 4], (116 ἰάθι] Δίο85: ΔῈ, 

Ῥα. ἰϊ. ; 188. ἰχ. 
Βυΐ βίησο ἰὸ ἀουοϊορτηοηΐ οὗ γχονοϊαίΐοη ἴδ 

Ὀαβοά οἱ (16 ἀογοϊοριμοηὶ οὗ γοἀοιμριίοη δηὰ (ἢ 9 
ἰάφα οὗ {Πα ΤΌΤ οΥ ὑπο] 8 186] ἢ 16 168, 
οἴ {ἰπο Ἰαϊίον, 8βο {}|ὸ Μή οββί δα, ἃ8 ρογβοπδὶ σου δ- 
ἰΐοπ, 15. 180 ΡΟ ΒΟΏΑὶ ᾿θάθθπιοσ. ΑΒ βισἢ 9 88 
(1) ἰο δριῖ διὰ δοπαιον ;᾿ (2) ἰο σγοῦὶκ δῃὰ βίγιρ- 
εἷο; (8) ἰο βΒυ εν, πὰ ἴῃ βἰηκίπς ἰο ΟΥ̓Θσθοϊηο. 
Ετοῦι ὑμῖ8 Ροϊηὶ οὗ νἱοῖν (6 ὅοιι οὗ αοὐ 8 ἐΐμ9 
Βογυϑδηΐ οὗ αοά, 188. 1}. 
ΤΠ δοϊοπηοηΐο δὰ ΑΡοοτυρἤδὶ ἀοοίχϊὶπο οὗ (δ 6 

βάοπι Ὀοσαπηθ ἴῃ ΑἸἰοχαηάγία, ἴῃ 118 οοπίδος 
τὐ( Ρ]αἰοπίαπι, (μΠ0 ἀοοίτγιπθ οὗ (89 ᾿οβζοβ, 88 
Ῥ.110 ϑβαροὰ }{, 



ΟΗ͂ΑΡ. 

Τὴο Ι͂ορο5 οὗ ῬὨΪο, ΒΟΜΘΥ͂ΟΓ, 18 6ΒΒΘΏ [18 }}} 
ἀϊβενμοηὶ ἔγοια ὑμδὲὶ οὗ Φοιη, ἐπουσὰ 10 δΖΓΘο 5 
αἰαὶ (μδὶ οἵ Φοῖπ ἴῃ 1ϊ8 Ὀοΐης ᾿|0 Δίοραϊδίον ὃθ- 
ἵσϑθ αοἀ δηὰ (86 νου]. 11 18 βιιθογάϊπαίθ ἴοὸ 
Ῥοῖιγ, ἴξ βίη ΟΥ̓́ΘΥ 1}18 τοῦ] πη γ  Υ ἃ8 ᾿Ῥνου]ά- 
οτταον, ἀοιαίυγρο; 1{ Ββδ 68 ΟἹ ρδμπι οἰ ϑι10}}}} 
ἤτοι 116 Ῥδγβομαὶ σΔΥΒΟίοΓ (0 ἱπιρ Υβο δἰ ν ; ἷ᾿ 
ὁδοηοὶ Ὀαοοπθ 868}: ἰὑ 15 αἰἤογομὶ ἔγουι ἰἢῃ 6 

Μοαβίϑ, δὰ (86 Μοϑβίαϊι 18. ΟὨἹΥ ἃ αἰνῖπο ἂρ- 
Ῥεδγαησθ, ὑπ ϊοὰ 6815 (μῃ6 ἀογοιῦ ὅθνν8 Ὀδοὶς [0 
Ῥαϊοβιΐηθ (866 θότπον, δἰμειοίοξιμπρερεδοἠοίμς δ 
Ολτιφίοἱοσία, Ταϊτοαασιίοι, Ρ᾿. 49). 
Ηονοτοῦ ἀουδιίι! 1 πηδὺ Ὁσ6, ἰπαὶ ΦοΒη ἯὙΔ8 86- 

ᾳαδϊηέοὰ σι ἰῃ6 τυ ῦιεηρσβ οὗὨ Β11ο, (μ9 14.688 
οἵ Ρμίὶϊο ψοσγο πὶ άοὴν Αἰ υ56 ἃ ἴῃ (6 δοσοπὰ δμΔ ΙΓ 
οὗ {Πς ἥτπι σοί ΥΥ διιοηρς (μΠ6 ΗοΙ θη ϑι1 9 «9008 
(ἴον. {μὸ}ὺ ποῦ ηοὺ ἃ βϑραταίθ Ῥ]ΠΟΘΟΡΕΥ͂ οἵ 
Ῥμΐ1ο, Ὀυὺ {πὸ τοὶ σίου 8 ΡΠ] οϑορΒΥ οὗ Βο᾽ Θηἰδιὶο 
Φυάδείϑι ἴῃ ζΘΌΘΓΑ]), 8. 16 δῃροὶ- νογθ ΒΊ ΡΡΟΓΒ 
οὔ ΟσοῖοΞϑθ6 γον: 8ὸ ἱιϊὰ {Π|0 δγϑίοπι οὗ Οογίη- 
5: δηὰ ὑπάἀοιυθίθαϊν {᾿Ἰ Ενδηρο] δὲ σᾶπιθ ἰπο 
ἰηϊόγοοῦγβο απ οοπῆϊοι χὰ ἰμθ. ΝοΥ τηιδὶ 
(6 νοϑβί(οι οἵ ἰμ6 Ενδηρο δῦ ἰοναγὰϑ (6 Αἰοχ- 
δηάτγίδη ἰἄδα αν Ὀθοη δ᾽ ἰοροί ποῦ ΟΒ0110: ἴον 
16 σαγγοηϊ [,οροϑ- ἀοοί 6 νν88 ποῦ ρυγθ ΘΓΤῸΥ ; ἰΐ 
8 δἰ ἰδιϊνο δηὰ δογαβίυθ, σοϊογιπδί συ δηὰ 
οὐδ ζοὶ ἰζίηρ, ἴο {πἰ5 Πιπἀατλοηίαὶ ἰάρα οὗ (6 Ηεἰ- 
Ἰοηΐϊσϑιῖς Φον 8. Απὰ ἰἰὸ Ενδη οὶ δῦ δου] Ὀ6 {89 
ΠΟΤ ἴγοθ (0 086 (ἢ6 ἰογηὶ ἤοόοσοδ ἴῃ 15 {01} θῃ- 
Ῥμδϑῖα, βίπσθ δ Τουπὰ ἰν ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ τοσοιιιηθι θά 
Ὦγ τὸ ΟἸἹὰ, Τ᾿ οοιαθηΐ, Δα 8.}}} πποῦο ἰδ ΠΟΥ 
ὉΥ {π9 26πῖϑ ἰδμοοϊοῦῦ. [{ ν)ἷὰβϑ 50 ἀοιδί δῃ 
διηδίχαΐ ἴῃ ῬΒΐΪ]Πο᾽5 τπιοάθϑ οὗ οχργοϑβίοῃ, μαὺ ἢθ 
ἰγοηβίογγοα {16 Βοϊοιιοηὶο πὰ ΑΡΟΟΓΥΡΙ Δ] ποίΐοιῃ 
οὗ {86 σοφία ἰηΐο (Π6 ποίΐοη οὗἁ (᾿1ὸ Ιοροβ, ἰπ 
ψιἰσῖ (ῃ0 δοτὰ οὗ ἀοἂ ἱἰῃ ἴῃ6 ΟἸἹὰ ἸΤ'οδβιααιοηί, 
186 ΕΠ. οὗὨ (86 δον δι ἐμ ΘΟΙΟΣΥ͂, δοθπιθα ἰο 60- 

ἱποῖἀα νυνί (86 νοῦς οὗ Ρ]αίο, ἡ ΒΙΘᾺ τὶ ὐ ΘαΒ.}Υ 
ὈῈ σοπίουπιἰοα πῦῖτἢ λόγος. 

Τιιο Γορο οὗ Φοῖη 18 τοϊδίϑα ἰο ἰμαὺ οὗ ῬΆΪ]Ο, 
845 Ῥδῃ} 5 βοατιηοῦ αἵ Α(Π6ὴ5 ἰο {Π0 ᾿πϑογιρίϊοη οὗ 
16 ἀπκπονη αοά. ΦΔΦοῦη ἀοοϊαγοά (Π6 ἰταθ 
1οξοϑ, το 8 αἰπιϊ ρα ϊθμο ἔγοια {παΐ τηϊχοα 
Δχαιοηίς οὗ ΟΙὰ Τοϑοίαηχοαὶ ἱποοϊοσυ δηὰ ατοοκ 
εροσυϊαἰΐίοη, ἰη ἐπαΐ Ηο 18 θα] γι αο(,, 88 {ἴθ 
ἴα!}}] εχργαϑδϑίοη οὗ ΗΪ8 Ὀεΐης ; 18 (16 δοβοϊυίο 
ετουπὰ οΥ͂ ἰδ6 νγνοτῖά, ουθὴ οὗ 1158 πιδίίοῃ ; δπι- 
ὈοΒο5 ἰδα ὈΠΙΥΘΓΒΘ 5 ἰἰ8 Δα  Ὶγ6 [ΌΓΟ6, ποὺ 88 ΨΠ 
οηδποῖίης; Τουπίδίη Οὗ ΠΟΥ͂ ΟΘμδηδίϊοη8 ἴτοηι 
αοὰ; 158 88 τηῦοῖ ᾿Ἶἴο, 85 ἰχαξ, ἰὴ 1116 εἰ κοί 
δοηθο, δηὰ {(ποτγοΐοσο οσοιἹὰ σοῦο πῃ ἰἰ6 [68ἢ, 
15 λ|ο58: 4, (0 ΔΟσοΠ} 118} (89 δοβοϊυϊθ στο θιῃρ- 
(ἴοπ. , 

Τὴα Τιοχοβ-Δοοίνἷπο, οὐοῆ ἴῃ ἰδθῦιηϑ, ΤΌΠΒ 
(γουχδου [86 νυ τ  ἰηρ8 οὗἉ Ζοδη (866 1 ΦΖο}η 1.1 ; 
Βον. χὶχ. 18); Ὀαὺ ἴῃ βυϊθβίδποο 10 ρογνυδάθβ {86 
Νον Τοβίατηοηί, οβρϑοΐα γ ῬΔυ] (866 (ο]. 1. 1ὅ-- 
19: Ηδοῦ. 1. 8; Μαιῖ. χί. 19; 1κὸ χὶ. 49). 
Ου ἰμὸ ἀοοίγνϊηθ οὗ ἰπΠ9 [ορο8 δηῃὰ οὐ 20} π᾿8 

Ῥγοίοζιιθ οοπῖρ. [ἴοκο, 1., Ρ. 866 84ᾳᾳ. [[Γ818- 
ἰειεὰ Ὀγ τ. Νογϑα ἱπ ἐμια Ολγιδιίαη Εχαπαηεῦ ἴῸΥ 
Μαγοῖ διὰ λίαν, 1819 ---Ρ. 5.7; ΤΒοΙιοΚκ, 1., Ρ. 
6] ; Δίογοτ, Ρ. 78 ΠΡ δ8-67 ἴῃ {86 δι} δ. οὗ 
1809.---Ρ, 5.1; Αἀπ]ρον Μαΐον, Ρ. 116; Ηδ]ο- 
ηδῆη, 224 ῥοαηροί “οαππεὶ ἱπίτοίίμ, ἱπίτοϊ δ 
Οεηεεεοῦ αἰισμδίϊοτα ἐβίσίο, Ἰυρ8., 186; Ζ2οτγάδη 
Βυοβον, 2)ες 4 ροε(εἰς Ψολαππεα ζεῖνε ὑοπι ἤοψοϑ, 
Βοια δύδοη, 1806. 

[Μ. Βιυδτι, Ἐχαπιϊπαίίοη οὗ ὕοΐη, ἰἱ. 1-18., ἴῃ 
(δ8ὸ Απάογνοσ “διδέιοίλεοα δασγα ἴον 1850, Ὀρ. 381-- 

Ι. 1-1δ. δῚ 

827. ἩΗδΩρβίοηθοῦ, Οὐπι. οἡ “οΐη, 1866, νοϊ. 
Ι.,. Ρη. ὁ εἰ. (ψθσο {ἰ|ὸ ΟἹὰ Τ68ῖ. σοοίβ οὗ 186 
[οροϑ-ἀοσίγίηθ δὸ Ὀγουρσῦ οὐ ἴῃ ορροβί(ἱοι 
ἰο ἰϊ8 ἀογιναίίοα ἔγοπι Ρ.}1]ο0). Ε. Ααοἀεί, ΟὈη- 
διαδγαίίοπες σόπέραἰοεδ δῦ ἰ6 »χγοίοσωε, ἴῃ Αἷ8 Οὐπι. 
οπ. Ψολη, δύ, νο]. 1ἴ., ρρ. 220-2θῦ. 1. Α.᾿ 
ΡΒ ρρὶ, 2 ὲν Εἰαψαπῷ αε6 “ολαππεδευαησείζεπι 
αισείοσί, διαιϊίρατι, 180ύ7. Βὔμνίοιι, Ζων “ψολαη- 
πειδοΐεπ “οσοδίελγε, ἴῃ ἰδ Τίιοο]. διμαάϊεπ ὡπά 
Αρικεη ἴον 1808, Ρρ. 299-810. Π!. Ρ. 1ἰάάοη, 
Δαπιρίοπ ωϑοίετοας οα (δε Ζ7)ιυϊιψ ὁ, Ολτγίδί, Τ,οὴ.- 
ἄἀοη, 1807, ἱμεσίατο γι}, Ῥρ. 810-411. Απιοηζ 
Ἐπ ρ ϑιι σοιμμτηθηίδίονβ, ΑἸἰΐογὰ, οὐ Φοΐῃ ἱ. 1, 
εἶνοϑβ ἃ οοπἀθηβϑϑά βυπιπαγν οὗ (6 ἰπτοβιὶ αι Οἢ5 
οὗ 1 ὕοϊοο, 6 οίία, ΟἸϑδυϑθα δηὰ Ὀόσηοσ οὐ 
{86 Μοροϑ-ἀοοίτ! 6.---Ῥς Κ.] 

[ΛΔΟΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΒ ΟΝ ΤῊΝ ῬΠΟΙΟΟΌΕ, 
γοΥῦ5. 1-18., 1ὸ Ῥγοϊοζσυθ 18 ἃ δομπἀδηβοά βίδίθ- 
τηθηΐ οὗἁὨ {9 γα 8 οὗ 20} ̓8 σοπίοπιρίαἰΐοη δηὰ 
ΘΧΡΟΓΪΘΠΟ6Θ ἃ8 ἃ αἰ (} 11} τυ! π658 οὗἩ (πο Ἰιΐα δπὰ 
ΟΥΚ οὗ ΟΒνῖβϑί οη δατ, απὰ Γατηΐθ 68 {πὸ ΚΟΥ͂ 
{πὺ Ὁπ]Οο κ8 ἐῃ 6 ἰτὰθ τηοληϊης οὗὨ ἱμ6 1ο]ονὶη 
παλγαίϊνο, [1 οοηίαΐηβ (6 (ἰδ6 δηὰὶ Ἰοαάϊης 
ἰά685 οἵ 6 ἀοϑροὶ, {16 Θί ΘΓ 4] βυιϑιγαίαη, ἃ8 ἰν 
ψ6γ6, οὗ {Π0 (ΘΠ ΡΟΥΔ] κιἰβίουυ οὔ Φοβ8, δηὰ ογϑ- 
δίθ5 {Π|0 ἱπιρτγοββίοι ἰδ αὐ πῃ Δρργοδοιίης {ἰ6 ρ08- 
Ρ6ὶ ἰϑίουυ ἢ 8 σϑδὰθν ἰγοβὰϑ οἢ ΠΟΙΥ ρμτγουπὰ ; 
6808 οἵ Ναζαγοίδ δοίης ποὴθ Οἱποῦ ἰἰπδι (ἢ 6 
οἰθ γα] ὅοη οὗ αοὐ, ἴῃ ψ ῇ θαι ννὸ παισὶ Ὀο] ον ἴῃ 
ΟΥοΡ ἴο Βαῦϑ θίθγῃαὶ Ἰἰΐθ (οορ. οἷι. χχ. 81). 
ΤῊΘ {Π6πὶ0 18 {π6 οἰοΥη Δ] Πο5059 ΟΥ ρϑυβοηδὶ Ῥοτὰ 
(πα νν88 ἱἶῖὰ Οοἀ ἀπά οἵ αἰνίηθ ϑββθῆσθ ἔγοιιμ 
[πΠ6 θερσίπηΐηρ οὗ Ὀεχί πη ρ8, δπὰ δἰ Ἰαδὺ Ὀ6ο8πιθ 
ἱπολγηδίο ἴοσ ἐμ Βαϊναϊΐοῃ οὐὁὨἩ ἰ89 νουϊὰ. 189 
Ἰοδάϊηρ ἰῴ6α5 δύο 1176 δη ᾿ἰχινῖ, στᾶοθ δηὰ συ ῃ, 
8ἃ5 ΘΙ δη Αι ρ ἔγοπι δηὰ δοηϊογίπρ ἱπ {10 1 ορο8. 
διαγίϊηρς τίη 80 ἀϊνίηο ΚΟΠΘΔΊΟΘΥ ΟΥ αἰογπαὶ 
ἀἰνιηἶγ οὗ ΟΠ γῖβὶ, {6 Ενδηρο} δι ργοβαπίβ, ἴῃ ἃ 
ἴενν θο]Ϊὰ ουἰ]ῖποβ, 116 ρυορτο885 οὗ γουοϊδίϊοη ἔγοτα 
{6 οτορίΐοη ἰο {μ6 ἱποαγηδίϊΐοῃ, ἃ βοτί οὗἩἨ τηϊηΐα- 
ἔατο Ροἰοργαρὶι οὗ {Π0 Β᾿8(ΟΥΥ̓͂ οὗ ργορανραίίοη [ῸΡ 
ΘΒ τ βιβ οοιιΐης ἰῃ (6 ἢ65]., ἀπ βίαιοβ τ[6 ᾿πι- 
Ῥγοβδϑίοη νι ΐοῖ ΗΘ νου κΚίηρ8 πὰ Ῥουβοπαὶ δρ- 
ῬΘΒΓΔΏ6Θ τηδ6 προὺ ἰμ6 ἀπο] οτος νου] ἃ απὰ 
τ θο] νης ἀἰθοῖ 0168. Φοίη (6 Βηρίϊβὲ 18 τη6ῃ- 
{᾿οηθα 88 {10 γχοαργοβοηίαίἷγο οὗὨἩὨ {πὸ Οἱὰ Τοδί. Γο- 
γοϊαιίοη, ψ ἰοἢ αἰγοουΥ ῬΓΟΡαγοα {16 ΝΑΥ͂ ΤῸ (89 
ΟἸτἰ βία ἀἰβροηβαίίοη. 
ὁ αν βογοὸ Ὀγουρὰίί ἑοχοί μον (ἴὰ6 ΘΠ γδοίον- 

ἰϑι1ο δαί γϑβ οὗ (9 Τουγι ἢ αἀ05ρ61]---ἰ [5 8 0] 1 ον, 
δ Ὁ] 1 πὶ} γ, ἄορ δηὰ ἰάραϊγ. ο Βοαν (6 
ΒΟ Π45 οὗ ἰπαπάον υἱίογοὰ ὈΥ {10 ““Βοη οὗἩ τ - 
ἄον." ἘΥΟΡΥ Βοηίθῃοθ, ΘΟΥ̓́ΟΤΥ ΨοΓΤά, 186 Ῥγοζηδηΐ 
ΜΓ τηθαπίηρ, δηα ἔπτη ΐβιι 68 ἱποσ μαι βί: ὉΪ6 ταί 6- 
Εἷα] ἴον πιοαϊταίῖοη πὰ γοδϑοίΐοη. [π (6 ὙΠ οἷο 
Τϑῆρο οὗ Ἰἰοταίατο, δηοίϊοηϊ δηἀ πιοάστῃ, {ΠἸ|6Γ9 18 
ὯῸ Ρᾶββηρο ΟΥ̓́ΘΠΑΡΙΟΡ {δ δί σΔῃ αἵ 8]1 σοπιρατοὸ 1 
(18 Ῥγοίΐορυῃθ. [ἐ 8 ποὶ ροφρίϊο ἴπ ΤοΥπὶ---οῖ, 
πιὸ ἐμ δοοουπὲ οὐ {ἰἱπὸ ογοαϊϊου ἰῃ Οδηοδβὶβ, ἰο 
ΒΘ 0 ἴοτηιϑ {10 Νοῖν Τ᾽ οϑίδπχοης ροηάδαῃί, ἱὲ 
Τὶβοβ, ὈΥ (8 σαἴπὶ ἀἰσηϊ, δἰ περ) οὶ δὰ ργδη- 
ἄφαγ, ἰο τἸποτὸ {πῃ Ροορίΐο Ὀδϑαιίγ. Ἐδὸ (ἢ θΠ16 80 
αν ἰγδηβοθη δ Ἶὸ ὈΟυ ΠΑΡ 68 οὗἉ {ἰἶἰτη δηἃ β86η86, 
ἰδαὺ {Π6 οὐ αἰ πΓῪ ἀγίβ οὗ σβϑίουί 6 ἀπ μορϑίγυΥ 8.0 
βϑίγυοκ ΠῚ (86 81]0η60 οὗ δἀογδίίου απ αν. 
““Ἶὴ ρῬνοζηδηῖ }1ὴΠ 655 αηὰ ρυγοβδί β᾽ ΠΡ] }ς γ,᾽᾽ 
ΒΆΥ5 1ῃ6 γστολί βοϊιοΐαν, Εἰνναϊὰ ((Ὄπιπι. οα “Ψοΐη, 
Ῥ. 111), “186 Ρνγοϊοριιθ ἰ8 υΐᾳαθ,᾽ οὐ ἴῃ {π|8 
απίᾳαο ΘοἝροὶ.---ΤῊο Ῥγοΐοσυο μ88 ουδὺ δχοτιρὰ 
Ὁ ΤΩΣ βίο σ Ιου δηὰ ἰγγο818.1}]9 ομασα ΡΟῖ (ἸΔ6 ᾿Σσο- 



δ2 ΤΗΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 5050ΗΝ. 

ζουπάοδί ὑπ᾽ κοτβ, ἔγοαι Οτἶχοα δπὰ Αυρυδίϊηθ 
ἀοπῃ ἰο Εἰσμίο, βου] σι δο ον δηὰ ΒΟΒ 6" πᾳ." 

ΑΒ ἴο 186 αἰνίδίοη οὔ {16 Ῥγοίοζυθ, θγ. δηχθ, 
ψ|.} Οἰδβ᾽ιαῦϑοα δηὰ αοὐοὶ, ἀἰνίάοβ ἰς ἱπίο (ἢ γθ90 

δβοοίΐοηβ: (1) (88 ρΓθ9- 4 8Π6 ΟΥ ΘίοΓΏΔ) Ὀεϊπρ οὗἁ 
189 Ιοζοϑ, δπὰ Η 5 γοϊδίϊοη ἰο ἀοἀ δῃὰ εἰϊ0 νου], 
νοῦ. 1-ὅ; (2) Ηἰδ8 δοι νιν ἴγοπι 89 σγοδίΐοῃ 
ἰο ἰδ ἱποαγῃπειίίοη, Θβρϑοὶδ Υ πη ὑπὸ ΟΙά Βίβρεῃ- 
δβαϊΐοη, υοσϑ. 6--18 (ἀοάἀοί, γογϑ. 6-11). (8) ΗΪ8 
ἑποαγῃδίΐοη δηὰ δοὐϊν ν ἰὼ ἐμ6 Ομ γἰϑιίδη ΟἸυγΟΣ,, 
γοῦβ. 114-18, Ενναϊὰ (ρ. 118) δαορίβ ἃ βἰγλ τ 
υΥἱονγ, Ὀὰὶ οἷοθοβ (6 ἢγδὶ αἰγιϑίου τ ἢ Ὑ6Γ. 8. 

Φ[Ε νη μοδίμϑθη ἢ] ΟΘΟΡΏΘΓΒ δηὰ πογοι δὶ Ο ποδί! ο5 ΤΟ ΓΟ 
σδριϊναιοα Ὀγ [πὸ δροουϊδῖτίνο ἀορὶὴ οὗ ἔπο Ῥγοίοχυθ (παρ. 
τ ρο, Οδηι. Τότ. 1., 2.1 545 239 84η4ᾳ.) αὕτῃο, ἴοο, ξοπποςοῖδ 
ἦι:ὸῸ ἀοοροδῖὶ τηϑηϊαὶ δίσυκείοβ οἵ Βαιδὶ ἸΠῈ δὴ δἰοιιρί ἴο 

ΔΑοοογάϊπς ἰο Μογον (πὰ 18 δ αἰ ἴοι, Ρ. 98), 
ἐμὸ Ῥσοϊοσιυθ σϑρχθϑθηΐβ ὑπ6 Μοροθ---(]} 88 ργ:- 
οχ:βίιϑοΐ ἰὼ ΗΪδ8 σγεαίίνε Δοι ᾿Υἱ (|-8)}; ὦ) 88 (6 
Βουπίδίῃ οὗ ἐϊσλέ ἰο πιοῃ (4-18) ; (8) 1π Ἠΐδ αἰνίπε- 
λωπιαη πιαπύεδίαἰΐοπ (14-18); [6 ἸΔεὲ βοοϊΐοῃ χο- 
ἰᾳτηδ ἰο9 {πο ἤγβὺ 'ῃ Σ θη γίης {86 λόγος ἔνσαρκος 
τι 116 λόγος ἀσαρκος ("ὙΠῸ 18 ἴῃ 1:6 Ὀοϑοῖι οὗὮ 
189 Εδι μον). 1οἶκο, ΑἸίοσὰ δηὰ οὐβοὺβ δ κο Ὀαὲ 
ἱνο αἰν δ 8: [9 ΘίΘΓἢ 8] οχἰβίοῃοο οὔ {π 6 Ποζοβ, 
Υ6Υ8. 1-ὅ, δῃὰ ΗἰΒ ἰβίοσὶ 6 ταδη οβιδίϊ οι δὰ πουῦῖς- 
Ἰῃ, τοτγβ. 6.18, Τὰ Πδγὰϊ δπὰ Ηθ ρϑ ΘΠ ΌοΥς 80Ὁ- 
βιὰ ΤῸ ΘΕΣΟΠΟΙ]ΟμΙ6Ά] δϑοιοη5 (ἢ τθ6 οοποθηίγὶσ 
οΥ6165 υ- 0.18; 14-18), οὗἨ π᾿ ΒΙΘΙ ὁδοὶ Γορτο- 
ἀποοβ [Π9 Βδιο ἰάοϑ οἴ (9 δοιἰ Υἱγ οὔ [Π6 οροδ, 
Ὀυῦ πον ΠΟΤ δϑρϑοίβ---ἰῃ!9 ἄτγβδιὶ 1 σοϊδίΐοη ἰὸ 
αοάἂ διηὰ ἐμὸ υου]ὰ αἱ Ἰαγρο, 6 δεοοπὰ νι} 

Φαλῆοια [η9 ἀορίῃ οὗ ἴ0 ἤγοϊ δοηΐδηοο οὗ Φοδῃ : 

“Οεεολγίεδεν, εἰελέ: ἧκε ΑἸ ΗΟ σαν ἄαε ἼὝΤΟΙΝΤΙ 
Ἡὼὰγ εἰοοῖς ἰολ τονο] δεν Λλί δ ταῖν τοοεῖίεν ,ογί 
1ελ καηπ ἀας γί το ποοῦ υποιύρί οὶ δολ δε, 
Ἰολ ας ἐ6 απάφγὲ ὠυρνβοίξεη, 
Ἡξέπῆ ἴον υοιι Οεΐεὶα τοολὲ ονἰσμολίεξ δίη : 
Οεεολνίοῦεν, εἰεδέ: τι ΑἸ απ αν ἀἐνΡ ἈΙΚΧῚ 
Ἀεάεηκε τοολὶ αὐὰ ἐγείς 2 ίϊε, 
αε: ἀσίηε ΣΥΟΣΥ εἰολ πίολε ἂδογεῖϊε ; 
11εἰ εε εν ϑίϑη, ἀν αἰΐεα τοίγκί πὰ ἐολα 
Ἐεοῆ ες δίεκπ: ἐν ΑἸ ΔῊΡ αὖ. ἀΐϊἱε αλΡτί' 
Ῥοοῖ, αμολ ἱπάξης Ἰοῖ ἀΐεεες ἡ ἰδ σγεολγείδε, 
ὅλον ισαγῊ ταίολ τοας, ἀα48 Ἰοὺ ἀαδεὶ πίολε δἰεΐδε. 

Βροοΐδὶ γϑίογομοθ ἰὸ Φοθ ἰμ6 Βαριϊδὶ δηὰ ον 15} 
ἀπο οὗ, (λ9 (τὰ ἩΐΠῸ γοίογθηοο ἰ0 {86 ὑ]658- 
ἰμ8 νι ΐοῖ τόβαὶὺ ἰο ἰγὰθ ὈΘΙἴΟΥΟΣδ.-- Το γῸ 15 
ΟΥΙΔΘΏΓΥ ἃ ῬΓΟΖΙΟ84 οὗὨ ἰάθ88 ἔγομπι οἰθγῃὶῦ ἰοὸ 
ιπ6, ἔγουχ (ῃ9 ογοδιϊΐοι ἰο 6 ΟἸὰ Τοδβίϑτιροηὶ 4 Ϊ8- 
Ῥοῃβαίΐοη, δπὰ ἰο ἰμὸ ἱποδυπδίΐοη, Ὀὰΐ ἸΟΣΓῸ ἱπ 
186 ἔογια οὗ δοιιργοϊιοπδῖνο ἱπίυϊ(οη, τ ἢ 18 
ῬοοῦϊαΡ ἰο ΨΦοθη, ἰμ8ὴ οὗἨ βίγὶοὶ Ἰορίοαὶ οσγάογ, 
ΟΝ ΜΔΒ ΙΔΟΓΘ ΘΟ ΘηἶἷΔ] (0 ἐδ0 τοἰϊμὰ δηὰ 
ἰγαϊηΐης οἵ Ῥδ}. ΕῸΣ δι! σ] 8 γ8, 8866 ὈΘ]ΟΥ.-- Αὐν λέει εν Οείεε! Αῳ εἰπιιαὶ δἰ ἰολ Ἐαΐὶ 

σιμὰ ἰδ ρείγοει : ὑπὸ ΑἩαπρ αν αἰ Τελτ}"--Ῥ, 8.1} Ρ. 8.} 

ΒΙΒΗ͂Τ ΡΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΒσίδι ἰὼ ἘΠῚ ἘΣ 81 Ἐδαθοθ δρᾶ Ἐπχίδϑιθηοθ, δηἃ Πα Ῥοαίτκίου Ὀδίτσθϑῃ Θο οπὰᾶἃ 
189 Ὑϑ)οΣ]ᾶ. 

παρ. 1. 1-δ. 

(1) ΤΗΒ ΒΡ (ΟΗΒΙ8Τ) 1Ν ΗΒ ἘΤΈΒΝΑΙ, ΕΒΒΕΝΟΕ ΑΧῸ ἘΧΊΒΤΕΧΟΕ ΙΝ ΒΕΙΓΑΤΙΟΝ ΤῸ 600, ΨΕΒΒ. 1 ΑΧΡ 
2; (2}}1κΝ μ18 ΒΕΝΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΣ ΟΒΒΑΤΙΟΝ, ΨΕπ. ὃ; (8}1Ν ΗΙΘ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΌΒΙΌ ΑΝ 
ΤῸ ΜΑΝ, ΡΑΒΤΙΟΌΓΑΒΨΥ ΙΝ ΤΗΕῚΒ ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΟΟΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ, νεπ. 4; (4}1Ν Η18 ΒΕΓΑΤΙΟΚ ΤῸ 
ΤῊΒ ΤΟΒΙΌ ΙΝ ΡΑΒΕΝΕΒΒ, ΕΠ. ῦ. 

1 [ἿΙἋἢ το ὈορίΒηΐϊηρ γ͵88 [᾿ἰπ οχἰ βίθηο9} {8:0 [Ῥϑυγβοῃδὶ, βυιυϑίδηια}} Ὗ οτὰϊ [(Π6 ΤιΟρΡΌΒ1, 
δηᾶ (80 οτὰ [180 1)ορ008] τὰβ τ Οὐα [89 Ὀοἰϊγ, τ1π6 ἀοα 6.4}, δῃά ἔπθ ἸΥ̓ογὰ 

9. [{π0 1,09508] μαϑ αοἄ [Ηϊπι5910]1. ΤῊΘ Β8Π10 188 [οχίδι647 ἴῃ [η6 Ὀορτπηΐην πἰτ αοά. 
8 ΑἹ] ἐΐηρϑ 676 τηϑαθ Ὀγ [του] ἷπι; δηᾶ Ὑϊβουῦ [ἀχοορὺ ΤὨγουρ ἢ] ἷπὶ χὰ 5 
4 ποῖ δηγίίης πιδαο [ἐγένετο ],2 (μαὖὺ 88 [Πα Ὀ66}} τηδάθ [γέγονεν], [ἢ ἷπὶ τὰ8 
ὃ [18] ᾿ς ρατο 16]; δῃά (16 18 νᾶ {6 Πρ οὗ Ἰηθῆ. ΑἈἀἀπὰ {86 ᾿ἰρμὺ βῃϊποίῃ ἴῃ 

[180] ἀατκηθδθ8; δηά (Π6 ἀΔΥΚ 685 ΘΟ ρΓ θη θα [ΔρΡρυθ μη δα; ΓμΑχοε : ΒΌρΡργθεβοα"] 
1.5 ποι." 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΠΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ.. 

λψον. 1. [ΤΊ τὸ 5 πὸ ἀοιδὶ (αὶ Ἡρονὰ (ὕυἱς: Ῥεγῦμηε; ΤΠ.: ἩΡον) ἐπ (ἢ ΟἿῪ ὈΓΌΡΘΓ ΓΑ ΠΒ᾽ 00 ΠΟΙῸ ΟΥ̓Δ ([Γοῖὰ 
λόγω), ἴοτ Φοΐῃ ΠΟΥΟΥ 1568 1 ἰῃ ΒΟΙΠΟΥ δ0Π96, Πα ΠΟΓΘ 1λ6 ΙΔ πΙν αἰ θ8 ἴο [16 δεσοιηξ οὗ (ἀδοβίϑ ἴηι αοα ἴῃ {πὸ θοκίη- 
πίῃς πιαθ (μ6 ποῦ ἐπτοισῖι Ηΐ νογὰ, Βαῖ ἰῃ πο Ῥγοϊοόσια δπὰ ἴῃ ὕννο ΟΥΠΡΓ ραββάροῦ (1 ΦόΠη 1. 1, ὁ Λόγος τῆς ζωῆς, πὰ 
Αροῖ. χίχ. 13. ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ,---πα μαβαδαρὸ 1 ΦοΠη ν. 1 18 Βραγίοι") ἴῸ ΘΠ ΡΙΟΥ Β ἰδ ἐπ ἢ ΔΙΓΟροΙ ΠΟΥ ΡΟ ΑΓ, ρεγϑοδαΐ βοὴ 
ἴο ἀοεϊχηδίο ἴπ 9 μγα-οχίπίοηϊ ΟἸτίσε, ἃα ἱα ον ἀθηΐ ἤγοπῃ τοσ. 14. Το Οτοοὶς ἱανογοὰ ἐπ ΔΡΡΙ ΔΓ ἢ, λόγος ὑοΐπα πιαϑοῖπο : 
δηά πα, ὕο] ἢ γ Ὀτοακίπς τπτουρκῖ 4}} πβαρο, τοῖα 5 [ἢ τπαδοῦ] ηο ἀττίοϊο ἰῃ ἰ8 αθυτηπη ἐγπβηδιατοη : ἐξ; (ἰπαιοδὰ οὔ ἀκα) 
Ἡγογί. Τῇ εἰαβϑοίο ασοοκ λόγος δ [πὸ ἀουυο εἰκῆ βοδίίοη : τἸσογ δηὰ γέσδοη, ογαίίο ἀπᾶὰ ταΐϊο; ἴΠ6 ἴοττηροῦ νεΐπας [6 ᾿γὶ- 
ΤΏΔΡΥ τηοαηΐπα δοσοταΐηρ ἴο [Π6 Θἰγτηοομυ. ΒοΙἢ ἅτὸ ΟἸΟΒΟΙ͂Υ τοϊαῖϑα ; τρογὰ ΟΥ ΒΡΘΟΟΝ ͵5 [9 λόγος προφορικός, [πὸ οὔ ξνγατε 
ΤΟΔδΟῺ ΟΥἩ ποι ΟΧρΓγοακραὰ  Γοβδοη οὐ Τπου ἢ ἰβ [Π6 λόγος ἐνδιάθετος, [56 ἰηνγαγαὰ ροθσ ἢ, ῬὮ ὁ σδῃηοί θροδκ νοῦς {Π6 
1δΔ 0} οὗἁ τοαδο, ποῦ της που πνοσ5 ἰῃ οὐγ παπᾶ, ΠΟ ΙΠΟΓ υἱἱοτοᾶ οὐ ποῖ. Ἡρηοο {Π9 ἨΘΌΓΟΝ ῬΏΤΩΝΟ: [ὁ ᾿ ἵν Κίς 
Ἀεατνί-ἰο ἰλίπκ. ΜΉΘ λόγος δἰρηίῆοι , ἰν τοίοτϑ ποῖ ἴο {Ππ6 ἔοστηαὶ ρματί, {Π|6 το το πδπιὸ ΟΥ̓ Βοιϊῃ οὗἉ ἃ ΗΕ ᾿κὸ ῥῆμα, 
ἔπος, ὄνομα, τας, νοοαδεϊ μη), Ὀϊ ἴο (τὸ τιμίου! ΑἹ μαγὲ, [80 Ἐπ πρὶ {πο 17, ἐπ Ἐπουρεϊ 5 Ὁ τγϑά, δοηλθι Πλ68 αὶ ἢ οἷο ἀἰβοοίγμο, 
ϑεγΉιο, οἵ ἱγεαίέξο (8 ἰῃ Αοἰδὶ. 1), ΒΘ ἰδ δί χη ῆοθ γϑάξο,, ἰδ ΣΔΔῪ ἀθηῃοῦθ ἴμ9 δι θο Ε γο δου ΠΥ, μυϊμδη οὐ αἰνίπο, νοι’ 



ΟΗΑΡ. 1. 1-16. δᾷ 

Ἰγούπσοα προ ἢ (δ πὰ ἨδτακΙ  π8), απὰ ποηοο [86 ἀογίναϊ νο Ἡὐάῥτε λογίζεσθαι. λογισμός, λογικός, ὙΠΙΟὮ ΔΥ6 Δρρ δ ἐο 
χεϊυϑῖνο τλ008] Γποτίοῃδ: Ὀὰὲ ΠλΟΓῸ ὨΘΏΓΥ, δηὰ ἰη ἴμ9 Β[0]6 αἰμηοβῖ 6 ΙΨ, ἐξ τοίοσα ἴο δὴ οὐοςῖίνο ΓοθδΟῚ ἴο ὈὉθ ρσίγοῃ οἵ, 

ΟΓ ἴυγ, ΔΩΥ͂ {πίη κ. ΟΟἿΩΡ. δποΐ ῬἤΓΑΘΟΘ 89 πρὸς λόγον, κατὰ λόγον͵ ἀσγεσαὐϊε ίο τεαεοπ, γεαφοπαὺίε (ἴῃ ῬΙεῖο, Αἰδο Αοῖδ χυϊϊ, 
11:.-ἰ|ἃ15 5. σοθϑ πϑαγοδὲ ἴο 16 ϑθη86 ΟἵὗἨἉ ΓΘΏΘΟΙ 88 8 180 }}{γ}; παρὰ λόγον. δΘοπίγαγῳ ἰο τδαδοη, ἐπιρτί ἡ λόγον τινος ἔχειν, 
οἵ ποιεῖσθαι, ταξίοπεπι λαδεγε αἰϊοι) μα, ἔν τιαῖε ἀφοοιιπέ 07, πὰ λόγον διδόναι (ἀπέχειν, παρέχειν) τινός, (ο σίρε α Ττέαϑοι, αΜ 
αεοοιπὲ οἤ α ἐλίμρ (οοτορ. Αεἴδ χίχ. 0; 1 Ῥοΐ. 1}. 16); ΑἾνο λόγον αἰτεῖν περὶ τινος, λαμβάνειν ὑπέρ τινος, (0 αεἶξ, (0 τεοεῖσε απ 
αοὐοιπὲ οὗ α ἰλίηρ. Ἐοτγ τἰὸ πο Ό  Υ οἵ γϑάϑοη ἴπὸ Ν. Τ΄ ΔΙ ΑΒ ΟΙΏΡΙΟΥΘ ΟΠ ἰογτηδ, 88 πνεῦμα, νοῦς, καρδία, σοφία. Ἠοσποθ 
πὸ τηϑὲ οὔ οςὶ, ΠῚ ΖοΣβοῦ 2 (ΚΑΙ͂ 
ΔΑ Θεὲ τι ὈΥ ὨΟΙ ΣΟ ἰπ ἣ5 δὲέδὝῥιολε 
οἵ ΔΆ Ὦοτο ὑϑοὰ, ϑές ἴθ. ἔχεο. ΝΟΤΕΒ.--Ρ, 5. 

Δ οτ. 8. [Δοἢπι. σοῃπίγιοθ; οὐδὲ ἔν, ὁ 

ἀοὰ πα Βύδἐίξολεν 
σλοίησίε, τοι! πο ἰπ 1110 βοοομᾷ οἱ, 150}, ». 116. ἘῸΣ [9 ΓΠποοΟϊοκίοα! πιοαηΐης 

Γαοσὴλσεῖεί, 1859, ν». 33), ἴο [πο {τίιδ, νοῦς, λόγος, πνεῦμα, 

νεν, ἐἰς., ϑοοογαΐπς ἴο Οοάά, Ο.5 Ὁ. 1,.. «εἰσ. [8[η. Ὁ. αἱ. τελὰ οὐδὲν ὃ γέγ.; 
δαΐ οὐδὲ ὃν (πε μηπηι ἡ μέάεπι, ποῖ ουθῃ 6 ὕλη}, 14 ποῦ ορμδιῖς.--Ρ, 83.] 

δΨοΓγ. 4. Ὁ. εἰ αἱ. ([Δεῖπι.) τεδὰ ζωή ἐστιν. Αἢ οχοχοίίοαὶ μ. ρο οἰ, 566 Φόοῃη τ. 11. [Βὶη. Ὁ. απ σοάά. δρ. Οτίψ. σῃϑ- 
ἰδίῃ ἐστίν. δπὰ δΓῸ [Ὁ] νοὶ ὈΥ Το βοηά, ἴῃ εἰμ 81} οἀ,, Ὀμὲ ἦν ἰ6 δυρρογιοα Ὁγ Α. Β. 6. Ε. Γ.1,.. Ὁ. αἱ. ϑοιιο ΜΆ3. δι γόογ- 
εἰοῃβ οομποςξ ἴδο ἤγαϊ δοῃίοποο οὗ γϑῦ. ὁ γΠ (80 αδὲ ογ ἢ οὗὨ νοῦ. ἃ, δῃηῃά ραποζυλίο ὁ γέγονε ἐν αὐτῷ ΤΑ ἀρύκρη ὮΠΟΥΟΣ υϑοὰ 
Ὁν Φδομη ἕογ ἐο δὲ 'παάς ὃν). ζωὴ ἦν (πὸ γαϊοπιϊηἰαπ Οποβίῖςβ δὰ ΗΠ οπίο] 4); οἵἴογα μὰξ ἃ σοϊαμια 

.] 
Τ γέγονε (Οἴσῃι. 

Αἰεχ. Ογζ. [δὴ ).--ὁἃ ἰογοοα δη ππίρηυϊο σοηϑίτγιοείίοη. 800 Εχεο. ΝΟΥ Β.---Ρ. Κ 
ΦὙεῦ. δ. 
δΎΥ͂οΓν, δ. 

ὁπ πὸ ἀἰδδτγοης ἰγαηϑ᾽ϑεί 5 ἀπ ἰηϊογργοϊα[οἢ8 οὗ καταλαμβάνειν δοο Εἶχκα. ΝΟΤΕΕ.--Ῥ. Ἧ 
8.1. τὸ δΔΌΪΠΟΥΙ 68 τολὴ αὐτόν [66. λόγον, ἴογ αὐτό, δα. τὸ φῶς. 8.0 Τὶβο!ιοηά. εἰ. Υ1Ἱ11.--Ρ. 

4 [ΤΠο δυο γί 8}, ΔἸ πιοϑὲ ροϑῖϊσ, ΟἹ ΓΑ ΠΟΥ ΡΟ ΡΟΘΙ͂ς, ὈΟΔῸΓΥ οὗ 186 Ργοϊοζυο ν}}} ἈΡΡΟΔΓΣ ΙΏΟΓΘ 1. ἔγοτα ἰδ 190]1οὁνν- 
ἱπε δγγδησοταθηῖ οὗ {5 εἰγαρμῖο, δογῖ, δΌστιρε ἀπά ὑσοζηδηὲ δδηΐθῃοοθ: 

ΤΗΞ ΣΟΘΟΒ ΑΥΧῸ 60Ρ. 

1. Ἕν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, 
καὶ ὃ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, 
καὶ Θεὺς ἦν δΑΔ 

ὦ. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. ᾿ 

ἘἹΠῈ Ἰ00ΟΒ ΑΥ̓Ρ ΤῊΣ ΝΟΞΒΙΡ. 

3, Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, 
καὶ χωρὶς αὑτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν 

ὑ γέγονεν. 

ΤῊΣ Τ608 ΑΝῸ ΧΑΧΕΙ͂ΝΡ. 

4, Ἔν αὑτῷ ζωὴ ἦν, 
καὶ ἡ ζωὴ ἣν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 

ΤῊΞ ἸΟΘΟΙ͂ ΑἸ ΕἸΝ, 

ὅ. Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, 
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὗ κατέλαβεν.--Ῥ. 8.] 

ἘΧΈΟΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑῚΙ,. 

[ὕεγβ. 1 δπὰ 2 οοπίαΐη (86 δπίθ- Ὡ ἀΔ 9 ΟΥ 
τ -ἰΘἸΏΡΟΓΔΙ δἰκίοτν οὗ {π9 ᾿οχοβ, (89 πυυϑίουΥ 
οὗ τἴ6 οἰδγῃαῖ,, ὑπιπεαπσσιέ τοϊαϊΐοη οὗ ἰδ6 Εδιθοῦ 
δηὰ {6 ὅοη ὈΘΙΌΓΘ δὴν του ϑ]αιίοη αὐ ἐχέγα. 118 
γ7ῖ3 ἢ, ὈΪοββοα σοϊδίίοη οὗἩ ἱπδαΐϊϊθ Κηον]οάρα δηὰ 
ἰπδηϊί ἰοσϑΘ.0. [11 ΒυρΡ]ο5 10:9 ΟἿΪΥ ΔΏΒΝΟΥ ὙὙ6 
ἐ8ῃ χἶνο ἰο {πΠ6 ἰάο αὐοϑίΐοη, νῆδὶ αοα τνᾶ8 ἀοίης 
Ὀοΐοτο ἰμ0 στγοδίίοη οὗ ἱμὸ του, Ψ6γ. 1 β6ἰβ 
οτῖι, ἴῃ δ τϑο Ὀτιοῖ σδοηίθποθβ, ἐλ γθ6 ρσγαηά ἐγ ἢ} 
οὕ ἀϊνίπο ογϑοΐοβ: (π9 δἰθγῃ τ οὗ (80 1οζ208 (ἐπ 
λὲ δεσίππίησ τοα4), (6 ῬοΥΒΟΒΔ ΠΥ οὗὁἩ (6 ΟζΟΒ 
(νἰλ Θοα), διὰ 6 αἰνυϊηΐν οὗ ἰμ6 Τροζοβ (τα 

Σ Υογ. 2 δύπι59 ὉΡ ἔμ 680 ἰἢγο0 ἰάθαβ ἱπ ὁῃ6. 
Τλο βυ ]οσὶ Βογο ἰουποβμοά 1165 7 θογοηὰ υτδῃ 
ἐχροσΐθωσο δῃα δοΟΙΡΓΟ]οπδίοη ἢ ἤθπσο ἰπ6 6χ- 
ἰτοῖαθ Ὀγουλέν ὙΪΓΝ τ 816}. {πὸ ἔβοὶ 18 δἰ τυ ρΡῪ βίαι οά 
ἐπ ἰἰ8 ααϊοὺὶ τη ́λοϑίγ. ΥὙοῦ {6860 το ᾿ἴπ68 σἾΤΘ 8 
ποτο σαὶ ἐπ δὴ [86 ἐἰπουβδηἀβ οὗ ννοσὰ8 ψαϑίο ὉῪ 
ῬΆΠΟ, δηὰ {86 δπαϊθηὺ δηὰ τηοάογῃ αποκβίϊςβ δηὰ 
ῬΒΠοΘορΒ σα, οὐ ἰδ ἐγαμβοθηάδθηΐ τηγβίογίοβ οὗὨ 
Ῥτοο- Ὁ πἄδπθ οχίϑίθμοο. Βοηροὶ 64115 (Π9 ἢγβὶ 
ΤΕΓ86 “8 Ῥοϑδὶ οἵ ἰδβυπάογ ἴγοτῃ (6 ὅοη οὗ Τῆση- 
ἄεν, ἃ νοΐοθ ἔγοπι ΒθΆυθη.᾽" Αὐραυβίϊπα (Τ7Ταοί. 
δθιὰ ἐπ οὶ. Εσαπφ. ἢ. 1) Ὀοαι ΕἸ] βαγϑ: “929 08ῃ, 
88 1 ἢ6 Τουμπα ἰῦ Ορργαδδῖνο (0 αὶ οὐ οδγίβ, 
οροποὰ ἢἷ8 ἐσϑδίϊ8θ, 80 ἴο βρϑδῖ, ψἴ{} ἃ ροδὶ οὗἉ 
ἰδαπάοσ ; ̓)6 γαϊβϑοὰ Εἰ 86 ]Γ ποῖ ΠΟῪ δῦονθ {116 
οδυίβ δηὰ ἐπο' 016 ΘΟΙΡΑ88 οὗ ἰΐθ εἷν απὰ 
Βράγθῃ, Ὀυὺ οὐ ἢ ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΟΓΥ͂ Βοβί οὗ δηροὶϑ δηὰ 
ἜΤΟΥΥ ογάὰον οὗὁὨ ἰπμν δὶ 0Ϊ0 ρόνοτβ, δῃηα γχϑδομϑα ἴο 
Ηϊπι Ὁγ μοῦ 4}1 {μΐηρ8 6’ τηδθ, βαγίης: 
Ἰὰ ἰμ6 Ὀοχίπηπίον τγῦῖ8 (ἢ ονά,᾽ εἰς. Τὸ (86 
δα Ὁ] ἰταϊγ οὐἩ {818 ὈορΊ πη 4}} (6 χοβϑί ΘΟγΓ68- 

Ῥοπάᾶβ, δῃὰ [6 βρθδκβ οὗὨ οὐν [ογἀ᾽ 5 αἰγηγ 85 
0 οἰβον.᾽"--Ρ. 5. 
γεν. 1. Σ (186) Ὀοαί ποίη. Ἐν ἀρχῇ, ΛΒ, 

θη. ;. 1. Οοαρ. ἰμὸ [αἰγοδυοίοτΥ ΟὈΒβοσυαίζοῃϑ, 
τηὰ Ηδ]οπιδηη : 226 ευαπησεϊιὶ ὕοαπ. ἱπίτοί. Ὀϊῖ- 
οσοηὺ οχρί πα ἢ 8: --- 1, ΟΥ̓ οὗὨἨ ΑἸοχ. : (6 
“ ϑορίπηΐηρ ᾽ 5 αοἀ Π0 Βαϊ οΥ.---Ὦ2, ΤΊιο  α]οη- 
ιἰπίαη αποϑιΐο8 (Δοσογάϊης ἰο Ἰγοποθὰβ 1. 8, δ): ἃ 
αἰδιίηοῦ ἀϊνίπο ἩΥροι μοϑὶβ οί ἰμ9 ΕΔΙΒΟΡ 
κῃ (6 Ιμορο58. --- ὃ. Οτΐίρου: Τμ6 ἀϊνίηο Ἧ18- 
ἄοπι (σοφία).}---4. ΤὨδοάογο οὗ Μορβιιοβιΐα, δηὰ 
οἴου: οἰθγηϊν. [---ὅ. Τ6 βοοίϊπ᾽δπβ [ἀπὰ δοτὴο 

4 [0 αἷδὸο Μαγποΐποῖο ( Ῥ. 194). Τὸ ὅοη [8 ἱπάοοᾷ 
(8}1.ἀ ἡ ἀρχή, Κον. 1}. 14, θὰῖ οὶ {π0 Εδίποσ. ἈΡμ1]ο ἀπὰ {ἴπ9 
Εαπορῖίοα σα θὰ τπὸ ἴοχοθ ἀρχή, Ὀπὶ ἴῃ0 ΒΔΙΠΟΥ προαρχή, ΟΥ 
αὐ γ88 (ςοῖηρ. Φιοοῦ Βόμι 8 ὕνργεπα, πα (ναι, Ἰβοβίδοι, 
1110 ἙΠΟΥΤΟΒΡΟΠαΐπς ἴογηλ ἴο Λόγος ἰ8 θεός, ἩΠ}1116 “" Βα ῚΠοΥ "ἢ τὸ- 
υΐτοϑ “ Βοη."--͵Γ, Β. 
ἰ [ΟὈτίρξοη (Οῦπι. ἐπ ὥοαπ., ἵπι ἸθοΪ γι οὔ, Τότη. ΤΥ. Ὁ. 19) 

πηηΚ68 τὸ εἶναι ἐν ἀρχῇ ἴο Ὀ6 ἰάἀοπεῖςσα! νυ ἱτἢ τὸ εἶναι ἐν πατρί, 
ψμΐϊοῃ πουἹὰ Ἰορά ἴο ΟΥΓΙΪῊ ἱπιογργοίδτίοι ἢ θὰ βοο δἰογ- 
τα γὰ 5, ἢ. 20, ὸ ὀχ απ {πῶς (Ἤγίθο νγὰ5 σ]]1ο {π6 νορί πηΐπα 
υοολδϑο Ἦο ἰᾳ πὸ δ ἰβάοπῃι, δη ἃ τοΐοσα ἴο Ῥχοόν. νΥἱϊ!. 22, ἢ οτθ 
ἮΥΙΒάοτ ΒΑΥΒ: “ Οοἀ τηπο τὴ ἴπο6 Ὀοχίππίπρ οὗἨ Ηἰ5 τ αγ68--- 
ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ.""---α Ῥαβδηρὸ νοι ἢιχυτοά 
ΤΟΓΥ ὈΓΟΙΆΪ ΠΘΠΙ͂Υ ἴῃ ἴπο Ατίβη σοπίτγούθγευ.--Ρ. 8, 
Φ[δο δἷδὸ ΟἸιγγεοδίοπι ({π ϑοαππεπι οπι, Τ|., οἂ, Μοηῖς- 

ἴλυοοη, Τοπι. ΥΠΠῚ. Ρ. 13): τὸ γὰρ, ἐν ἀρχῇ ἦν, οὐδὲν 
ἕτερόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἣ τὸ εἶναι ἀεὶ δηλωτικὸν, καὶ ἀπεί- 
ρως εἶναι. ΟΥ̓ πιοάότῃ σοπιπιοπίαίογη, ΟἸβπαυβοη δάορίβ 
τον δ υἱὸν: “Νοῦ ἴῃ ἴπο δορί πηΐπα οὐ οτγοατίοη, Ὀὺπ0 ἴῃ τῆ 
ΡῬγί πη ἶνο Ὀομίπηΐπα, (Π6 ὕγαπΐαπσ, ἱ. ε., ἴτοῖὴ οἴθγηί ιν." 
Τηθ ἰ5Β. Δ σοτγτοσῖ ἱπίοτομσο (πο ὈΟΪον), ὈπῈ ποῖ ἀΐτοον οχ- 
Ρτοδβοὰ. ὁ Δ ΟΠΪΥ δροῖκ οὗ αὶ νομί ππίπρ οἵ δηϊῖο οὗ 
ογοδαῖθα οχἰβίοησοθ-- ἢ οχίπίρησο οὗἩ αοα ὯΔ ποίίποῦ ὑὕὈσρὶη- 
πἰπρ ΠΟΓ οηὰ, [1 ἄοη (7ὺς Ὀίοσίπιίν 9. Οσλνίει, 418} οἀἁ,, 
1800, Ρ. 228) βοπιον δαὶ τηοαϊ ἔοβ {Π|4 ἰητογρυτγοίατίοι αἴοῦ 

ΜοΤοΥ, ἐπ τοΐοσγίης ΓΦΆΞ, 6αη. ἰ. 1, ἴο μο ἰπ {181 πιοιποὴξ 

οΥ̓ {πιὸ {{861| ὧν ἀρχῇ ἴο ἴπο ἀδαοϊαΐο οοποορίίοη οὐ (παξ 
Μ ΪσΝ 18 ΘΗ ΤΟΤΙΟΡ ἴος ΟΥ ταῖδποῦ ἰποροπάσμξ οὗ, πο. Ἑνοά: 
ἴπ6 ἄχϑϊ οοποείνα ϊο Βοχίπηίῃς.--Ρ. 8.) ᾿ 



δ4 ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΖΟΗ͂Ν. 

ταοάοθτη Ὀπὶ(ατὶδη87 : {π6 Ὀοχί ππΐὶηρ οὗ (8 508- 
Ῥ6Ϊ (ὧν ἐπίιο ευαησεί). [{π Αοὶϑ χὶ. 16 189 6χ- 
Ῥτγοββίοῃ 8 1158 πηθδηΐϊηρ, Ὀαΐὶ Π6γΘ ἴΐ 18 Θη ΕἾ ΓΟΙῪ 
ἱποοηϑίβίθδης τὶν ΥΕΓ. 8.---Ρ. 8.1.---α, Μογον: 
[9 ὁδὴ ρα γα} 6} 1268.}}6 ΒορςΙ πηΐης οὗ Εἷὶθ Θ085ρ6] νυ ἢ 
τηαί οὗὁἨὁ αεποϑἷ8, Ὀὰ1} 86 Γαΐβ95 (86 }}]8.οΓγ] 681 πο- 
ἐΐοη οὗ ἐλὲ δεσίππὶπ ΜἈΪΟΝ ἰπ θη. 1. 1 ἐπ}}165 (86 
Ῥορὶπηίΐηρ οἵ ἐἰπιο ᾿186 17, ἰο (6 Δ βοϊυῖο ἰάθα οἵ 
»γι-ἰεπιροταΐηεδ [οὐ {1π|6] 688Π}:088, ΚογΖεϊ(ἰ οὐ Κεϊ(], 
85 ἴῃ ΡΥοΥ͂. Υἱἱ!. 28. [Ηδτγα {πὸ Ἡ Ιϑά μι τ 9 ἢ 18 
{π0 βδὰθ Ὑἱι ἢ {116 ἸφοΟΒ, 848: πρὸ τοῦ αἰῶνος 
ἐϑεμελίωσέν με, ἐν ἀρχῇ πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι, 
κ. τ᾿ λ., (΄ ἔγοπι δυο  αϑί ἴῃ ρ, 'ἰπ {86 Ὀοραὶ πίῃς, Ὀ6- 
ἴογο 86 δδγί νὰ8 τηδ46᾽); δορ. Φοβῃ χυϊΐ. ὅ, 
πρὸ τοῦ τὸν κόσμυν εἶναι ; ἘΡὨ. ἱ. 4, πρὸ κατα- 
βολῆς κόσμον. Οὐοπιρ. Α180 1 Φοβῃ ἱ. 1 δῃὰ ἄροο. 
111. 14.--Ρ, 5.7 γο πὰ δὴ δάναποο οὔ (1ιὸ ποίΐοῃ 
οὗἩ 1η)6 Ὀοχί πη ὈΓΪ ΠΥ ΟΥ̓ ἴῃ τσαϑ (ἦν), 8δπὰ 
πη 16 τοϊαιἱοῃ Βὰ ὈΒοα ΠΘΏΠΥ͂ δίαιοα οὗ (Π9 Ιωορ08 
ἰο {86 οἴογῃδὶ αοά, νοῦ παι οϑιϊ ΟΠΔΌΪΥ 51} 
Τὰν μὸν οἱονηῖοα, ἑηαἀἰγϑοίὶγ, {116 Ἰάθα οὗ (Π6 ἀρχή. 
Τη6 ἀρχή ᾿ἰ86} πιαδὶ ὄνον τοίου ἰο ἰἢθ Ῥγὶπια]) 
ξοπογαίΐίοη Οὗ σἕὶβο οὗ ἰδβίηρθ. Βαυὶ ἰζ ἴῃ {118 
ἀρχή πὸ οζο8 αἰτοδα ῦ τνὰ3 (ἦν), {θη Ηθ ν)8 
ἔγομι οἰθγηῖϊγ. [Τ|6 βΒαῖηο 18 βαϊὰ οὗ ἀοά, 58. 
Χο. 2, ψο γγὰ8 Ὀοίοτϑ ἰΠ 9 πιουπία! ἢ5 ότο Ὀτγοιρῆῃ 
Τογίἢ, εἴσ., ἡ. 6. ἴγοπι συθγϊ αβιΐη]. ΤῊ Ἰοροβ 
Ὑγ88 ποὺ ΤΩΟΥΟΪΥ οχἰϑίοηΐ, ΠΠΟΟΥΟΥ, ἴῃ {λό δοσίπηίησ, 
Ῥυὶ γγὰϑ αἷἶβο 6 οἴδποϊοηϊ ργὶποῖρὶθ, [89 ἀρχή οἵ 
{μ9 ἀρχῇ (Οο]. ἱ, 18). Τὸ ἀρχῇ, ἵπῃ ἰ(861} δπὰ ἰῃ 
5 ορογδϊίοη, ἄδυκ, ομαοιΐο, τιναβ, ἴῃ 18 1άθα δηὰ 
ἦϊα. ῥγϊποῖρὶο, σοτρτίϑοα ἰῇ οπ6 δίηρὶο Ἰυπιΐπουϑ 
νοτὰ, ψ ϊσο γ͵ὰ5 (6 ΓοροΒ. Απὰ πβθῃ δ 18 
βαϊά, (16 Τοβο8 νἂϑ ἰῃ (}}}58 ἀρχή, [118 δἴ6Γ4] ὁχ- 
ἰβίθμποθ ἰφ αἰγοδυγ ὄχργοβϑοα, δὰ [1118 οἰθγηαὶ] 
Ῥοβίιίοπ ἱπ (8.6 Θσοα δορά δἰγοδὰν ᾿παϊοαιθα, ἐΠ ογθ- 
Ὁγ. Τιιο Ενδῃμρο δὶ ΒΔ 8 πο: [ἡ 16 Ὀορ!πηὶηρ 
97 ἰδὲ τυογϊά, ὈδολαΒ6 1.0 Ἰνου]ὰ στρα κΚο ἐλε δεσίηιπῖπ7 
Ῥογίδοι Υ δὐβοϊαίο; Ὀὰὺ 6 ῬΓΘ- ΘΌΡΡΟΒ68 ἴ86 Γο- 
ἴογθῆοο ἰο (Π8 Ζ6 6518 ΟΥ̓͂ [Ὧ6 ἡνονὶ.Ὁ 
ὟΝ ΔΆ ---νοῖ δεσαηια [ ἐγένετο, ΘΟ ρ. γ6 78. ὃ δπὰ 

147 (86 ὅοη οὗ ἀοά, 8 κτίσμα, 88 Ατ᾿απίβηι ἰδυρί. 
(Οοτρ. Ῥγον. υἱῖϊ, 28 ; Βίγασὶι χχὶν. 8.) [10 σδπ- 
ποὺ 6 Βαϊ, Ηὀ τϊσΐ ᾿ιαγοὸ Ὀὕασσοῖηο, ΟΡ ὈΘΘη 
χηλάς, Ὀοίοτο (16 δοχί ππΐπς; ΤῸὉΓ Ὀοσοπίης δπὰ 
Ῥορὶ πη ΔΓῸ ᾿πΒΟΡΟΓΔΌΪ]6. ἢ 

Ἃ [Ποηροίοη νοῦς ηυοίοθ ἴ0Γ {Π|8 νον ΜΠ, χίχ, 4: 
Φολη τ, 4, απ ΟἿΠΟΓ γμαδδιροθ ὙΠοΓο ἀρχή |ἰκοννϊϑο Τὸ- 
ἴοτβ ἰο {πο Ῥορίπηΐης οὗ (ὸ νογ]ὰ, ογ ἴθ σγϑατίοη. 8.00 βἷδὸ 
Βείϊοκποσ, αοαοῖ, είς.---Ρ, 8, 
{{Οὐπρ. ΒοηζοΙ ἐπ ζς.: "1π εοάετι ὑγίποίρίο οαὐἷὲ εἰ ἔενγα οἱ 

φιμπαϊΐ (τοῦ. 10; ὕσῃ. ἰ. 1) απε ἐγαξ Ῥεγῦμηι. εἶπ εἱἱο Ῥγιίποῖρίο 
ἐπ γε ἐμοὸ. ἤρεμης Ῥεγδῶπι ἐπὶ δε κἰεγπῖπι; πᾶνε δηκίοηι 
060 γεγυΐ αο δέν ὶξ πέεγηϊίας ἀεεονγίδέίιν." ΑἸΓοτά : “ ΤΊιοδο 
ῬΌΓΙΒ, 7 ΠΟΥ ἀο ποῖ αξεεγέ, αἵ 1οθσὲ ἐπμρίψ, ἴῃ οἴΟΓΏΔΙ ᾿γδ- 
ἐχσίείεποε οἵ πὸ αἰγίπο Ἦογὰ. ΕῸΓ ἐν ἀρχῇ ἣν 14 ποῖ δαίὰ 
οἵ δὴ αοέ ἄρπε ἐν ἀρχῇ (848 ἰη θη. . 1), ἵμι οἴ ἃ δίαίε ο:- 
ἐεϊϊησ ἐν ἀρχῇ, διὰ τπογοΐίογο ἱ τ ποὰὺϊ Ὀοχίπηΐης ἐϊ861{." 
Βιθοκηοῦ (ἰπ ἴδο ΒΒ 64. οὗὁἩ Β6 οΙ6): “ΙΓ πὸ Προς 
455 ἰῃ ἰἢθ Ῥορὶπηΐπρ οὗ {πίηχα, ἐ{ Γ0]]ὁ͵ πὶ δ ᾿λα ἃ 
Ῥοΐπα Ὀοίογο 8}} ὑὕοίῃμ." Επνναϊά: “ὙΠῸ τογάβ, “Ἴη {ἴα "Ὺ- 

πηΐη κ᾽ εἔσ., τιϑθὴ ἢἤγσὶ οὗ 4}} (πδῖ {Π6 ΠΤ κοϑ βοϊιδ!ν οὁχ- 
ἴοαὰ Ὀοΐοσγο ἴμῸ '᾿νογῖὰ οὐ (παῖ ἴπότο πονογ σοουὰ ὃὉθ σοη- 

μοὶ εὐΐς ἃ ἰἰπὴ9 ἴῃ Ὑμίοἢ ΗῸ νὰ ποῖ δ γοδγ. " 80 αἷδὸ ἀοάοι. 

Ζ{Βοῆροὶ]: “ἙἜπλτ Ῥέγδεινπε, α τ΄-Ξ πιῆ πενεὶ.") ΑἹ- 
1οτά : ὙἼΠιο οχἰδίθποο οὗἩ δῇ οπάιιγίης δηὰ ἀπ] τ] τοα δίδῖο οἵ 
Ῥοίης, πρὶ ἰοὰ ἴῃ ἦν (1πὸ ἰπάοβηίζο ΓΘ ἰβ. σοπεγαδίοα συ] ἢ 
γόψετο [ἢ ὙΟΓ, ὃ. Δηα οπροοία ΠΥ ἐπ νοῦ. 14." -- όγοσ : “ Φοη 

ΤΟΡΟΓΙΣ ἰδίο ΟΠ] γ, Ἰοοκίῃς ὕὈαεὶκς ἔγομι [Π6 ἰδίογ {πιὸ οὗἨὨ {16 
πολσζηλίο ἵόσοα (νοσ. 14)." ΤῊ 5 ἰθ τογοὸ σοΥτοοῖ ᾿μλῃ ΟἸδῃδ- 
ΒΟ 8 ΘΧΡοΟΒΙἴοη οἵ ἦν 45 ἀοαί α πρ “ ἰπ6 οηδεγίπζ, {{Π}6] 088 
οχἰδίθποθ οἵ πὸ οί γῃδὶ Ῥγόβθησο :Ὁ [ἢ}8 νου] γοφυΐτγο ἐστί, 89 
ἴῃ Φο νη Ὑἱἱ. δ8, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμι. (ΟὮΓΥΒοδ- 
ἕοτα ἢ κονγίδο τὶς 8 ἦν ΠοΓῸ δα ἀοποίέηρς τὸ ἀίδιον, Ὀθοκῦδο ἰϊ ἐδ 
ὩΞοῦ οὗ (ἀοα.) Βυῖ Δ}1 {Ποϑὸ σοτη πηθητμβίογβ ἄχτοο {πα [116 τοαῦ 
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[Τὴ6 τνογὰϑ: ἐπ ἐλε δεσίπηὶπῦ τοαΘ ἰδὲ Ζοσος, 
ΟἸΘΑΥΪΥ αδϑδογί, Δ8 ἴῃ0 Ὀοϑὶ σοιητηθπίριοῦα ΠΟῖν 
δάπιῖῖ, 116 εἰεγπὶίν οὗ (86 Τοροβ, δὰ} {ΠΟΥ ἐπιρὶν 
δὶ (16 δᾶπιθ {ἰπι|6 Ηἶΐ8 αἰνίπιίψ, ΜψἸϊ ἢ 15. δἰΐογ- 
ΑΓ 8 ΤΟΓΙΏΔΙ}Υ βίαι δὰ πη {Π6 1Πγτὰ Βοηίομσα : τοαϑ 
αοά. Μείδρ 8 Θα ἢ Υ τὸ σαπποῦ βοραγαίθ οἷοσ- 
ὨΪΥ, αὖ απίε, ἴγοιη αἰ ΠΥ, ΟΥ ῥγοάϊσδῖο ΘΙ ΟΥΏΥ 
οὗ ΔΗΩΥ͂ οΥαδίυγο. [80 0016 (πἷ8 ὙΠ 6α 116 
βαϊὰ: “Τὶ ν᾿ ῖο ἢ γὰ8 Ὀοογο {86 νου] δὰ 
Ὀθίοτα {186 ογθαί'οῦ οὐ 81]1 σγϑδίιγοβ, πιυϑὲ 6 
αοἀ.᾽ οπ {ἴ Ὀαβῖ5. οὗὨ πηοποί οῖϑπη ὁ ψν ἶ ἢ 
Τομη δβίοοά, ἔπὸτθ 18 πὸ σόοπὶ [ῸΓ ἃ πιϊ 416 θοΐης 
Ὀοίννοοη ἀοἀ ππὶ [Π6 ογθαίυσο. Βοίοσο ουϑδίϊοι 
1Π6Γ6 'ν88 0 {ἰπ|6, ΤῸ {ἰπ|96 ἐ[86 17 18. ρατί οὐ 1} 
ΟΣ] ὰ δπὰ νν8 ογθαίεὰ νὴ 1(. (Ἀωπάμε ζαροίειϑ 
ἐδί εἰπ ἰεπίροτγο, Ἡ οἱ ἐπ (επιροτο)ὴ. Βοῖοτο {86 νον] 
{6 Γ6 ἸΧ8 ΟἿΪΥ αοὰ, δαπὰ Θοὰ ἴδ {ἰπι6 1658 ΟΥ οἵἴοσ- 
ὯΔ]. Ηδποθ {Π6 Αὐῖδῃ Ῥγοροβί(ου σοποογηΐηρς 
Ομτῖβὶ : ΤΉΟΡΘ νγὰ8 ἃ 0 (Ὀοΐοτγο σγοαι 00) ὙΠ 6 ἢ 
Ηὁ νγ88 ποὺ (ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἣν), ἰΏγοΙ 68 {π6 τηϑίδ- 
Ῥἢγβίσαὶ δοϑυγά οὗ ρμυϊιίηρς {ἰπι6 Ὀδίογα ἐδ9 
ὙΟΥ]ά, ἃ σγοαίυτο Ὀοΐοτο σγοδίίοη.--- Ρ. 3. 
ΤῈ6 Ὑϑ)οτᾶ.---[ὁ Λόγος, τὶ γοίοσθησθ ἰοὸ 

α 6. ἱ. 8: ἀοἀ δαϊά, εἰς. Τ7}16 Ἰϊνίηρ, βροδκίῃρσ 
Ἰογσὰ ἔγοπι οι 6 ογοαῖίνο, ΡΟ ἢ τνοτὰβ 
οπιδηδίθ.---Ρ, 8.] ΤὙμὸ δοτὰ πὈὐβοϊαῖο, ὑ8 6 916 
τ οἷο, 811- ΘΠ ὈΓΔΟΙ Ζ, ῬΟΓΒΟΠ ΑΙ τηδηϊοβίίίοη οὗ 
18; οθοο νἱτουΐ [πὸ 4114} οαίίοα : [ΠπΠ6 Ἰνορο8 
οὔ αοἀ. [1ὺ σογίϑ  ἾΥῪ ἱποὶιιὰο5 4580 ἴ6 αἰγ]η6 
ΓΟΆΒΟΏ ΟΥ̓ ΘΟ ΒΟ ΟΊΒΠ6ΒΒ; ἱπουρὰ ἴα [Π6 ποτ ρία- 
ΤᾺ] δᾶρο λόγος ΠΟΥ͂ΟΡ ἀδηποίοβ ἴΠ6 ΣοΘ80 ᾿ἰβοὶῖ, 
Ὀὰὺ ΟἿΪΥ ἰμ6 πιαϊυγοα Θχργοβϑίοη οὗ {6 θα 5οῚ, 
νογὰ, Βρθϑοῖ, 88 ἃ 8016, (ἢ. 6 ῬΘΥΒΟΙΔΙ δρί γα 8] 
6886η09 οὗ (οἀ χτηδΔα6, ἴῃ 118 νγῇο͵6 [Ὁ] 0858, οὈ͵66- 
ἰἶἰνο ἰο ᾿ἰ86 1} 85 118 ονῃ ρογίεοϊ Ὄχργοββίοη δηὰ 
πη 0. Απα ἴῃ {(μιἾ8 υἱοῖν ἢ} 6 γα] ἰηϊογργοία- 
(ἴοι 18. ΘΠ ἰΓΟῚΥ βυηοίϊοπί, θυὺ 18 δι ρρ θα ὈΥ 1}.6 
μἰϑίοτί 681 ἀοοίτῖπο οὗ {Π)0 ᾿ορῸ8 (566 δον). 

ΤΠ6 οχοϊ υϑίυοῖν Ὑογθαὶ οχροβίτουθ, δπὰ (ἢ 6 
ΘΧοΪυδί γον ἢ ΒίΟΥΟΑ], το ΑἸ ἰΚὸ ᾿ηβυ  οἰοπὶ δηὰ ἴη- 
οογγοοῦ: ]. {Π6 υεγδαί, ψ ἢ Θχρ] Αἰ πῃ ὁ λόγος 88 (α) 
ὁ λεγόμενος, {πὸ Ῥτοπιΐβθα οη9 (γ 4118, Βοζα, Εγηθβιΐ, 
Τιιπιαηη, εἰς.}; (ὁ) ὁ λέγων, {86 Βροακίης οἢθ 
Μοββοῖπι, δίονν, πα οἱ 65); (ς) {πὸ φοβρεὶ οὉ- 

26οἰἴν ον Θοη βίο Γ66, 885 {1ιὸ νογὰ οὗἩἉ αοἀ: ἐμ βυῦ- 
)θοἱ οὗ 116 ροβρεὶ (αὐοϊοδίδ )), Ἀθπ66 ΟΒτὶδὶ, [530 
Ηοΐπιδηη, δελγίνῥειν., 1., Ῥ. 109 ..}; οτ, δο- 
σοτάϊπα ἰο ιΒατάϊ: (6 ψοτὰ οὗ Οοἀ πδϊοὶι 
ἴῃ ΟἸγιϑὲ (Η 6}. ἱ. 1) ννγῶβ βροκοὴ ἴῖο (ἢ πογὶά, 
δηὰ {86 σοπίοηϊ οὗ ὙΒῖοῖ 5 (ἢ ῖβὶ (866, ὁη 189 
ΘΟὨΙΓΔΓΥ͂, λίογοτ, Ρ. 4ὅ, [ρρ. δ8 δηὰ δ9 ἰῃ ἰδ 
δ οἀ. οὗ 1869.--. 8.}); 2. 180 Λιφίογίςαϊ, 
πο πτου]Ἱὰ πο οἰΐμον [μ6 Ῥα]οβιϊπίδη ἀοο- 
ἐγ οὗ ἰμ6 Ὑ ᾿βάοπι [Σοφία, 29] σὰ (89 

τὰ οὗ ἀοἀ [Ὁ ον δ) οὗ δο Ταγρύπιϑ, 
τι 

ΟΡ ἰΐθ9 ΑἸοχδηάαγίδη Ῥ)ἱ]οηὶς ἀοοίτὶηο οὗ ἐδο 
ἴοζοβ, οὐ οί, {1:6 Ῥσοόρϑνὺ τγοοί οὗἉ {})6 εογὶ ρίῳγαὶ 
ἰάςα. Τ}18 τοοῦ ἰβ ἰο 6 Γουπὰ πη ἰΐ6 πιαπὶ [68ἰ8- 
(οη οὗ (8 6 οοηβοίουϑῃ 688 οὗ (γἰβί, 88 1 γτοβοοιοά 
156} ἴῃ 86 ἰπιαϊιίοη οὗὨἩ Φοῖὰ ἰπιθοὶῦ; {89 .15- 

ο δε οἵ {1|0ὸ ογοδίιτο, νοσ, 8, οὗ 0 τῆϑδηῃ Φόομα, τοῦ. 8, δὰ οἵ ἐδο 
Ἰυυταδη παΐαγο οὗ (Ἢ δῖ, νοῦ. 14. Φοῆη δυμκροδῖς 11|ὸ ἰάοδ οὗ δῇ 
ραν δοῃογηίίου οὗὨ 1ἴη9 ἴκοχοδ ἤγοπι ἐΠ6 δι ρσίδποο οἵ [ἢ 9 
ΔΙΒΕΓ (σοπιρ. {116 ἑόγτη μονογενὴς νὶός, νοΓ. 18, πὰ πρωτότοκος, 

Οὐ!. 1. 1δ, ]ίο ἢ αἰ δοτα ἸΔΟῪ ἤγομι πρωτόκτιστος ΟΥἹ πρωτό- 
πλαστος), υῖ ποῖ οὔ ἰδ Ατίδη ἀοςίγίπο οὗ 6 ογοδιίοη οἵ τ᾿ 9 
Ιοξοα οιἕ οἵ ποϊίηκ. Τ]Θ ϑδοη τπανδὴ "6 δ΄. ΟΙΘΓΆΙ δθ ἴῃ0 
Ἑαῖμοῦ, υϑίμς ὃ58 πα ρθηθαῦ}]θ ἴω ἢὸ ἘΔΙΙοτ οοά οὗὨ αοά, ἃ9 
ἴμ6 ΒΑΙΠοΥ ἰᾳ ἴο 110 δομδὶῖρ οὗ πο οροϑ.--Ρ. 5.) 

κ“[“}αε ᾿ἀρ μμμ ϑεϊειῖσε ἩῬ εη Οσοίίες ἰΉ αὐεοίκεν Βεϊδε» 
υἱγωπρ." οὔ το αἰγίπο ἵμοζοθ ἰὁ οἱοαγὶν αἰδιϊηςὶ ἔσοπι 180 δέσανε οσ δέραη | οἰγεςίϊ 



ΟΗΑΡ. 1. 1-8. τς δ 

Ἰ. 1ὅ-10, εἰο. Τῃδ ἰασαὶ λόγος γὰ8 βυσσοβίοα (ο 
Φομη ὈΥ θη. 1. 8, δΔοοογάϊηρ ἴο Ῥνθϊοῖ ἀοα ογθ- 
δίοα (116 νον] ἃ ἱμβγουχσὶ ἴδιο τἸϑογά οὗ Ηἷ5 Ῥονθῦ, 
δηἀ ὈΥ̓͂ Βι6}1 Ῥαββαᾶροβ ἃ59 8. χχχὶϊὶ. 6: “}} {119 
τοογὰ οὗ (μη Γιοτὰ νγ6γθ (110 ον 8 τη ἀο,᾽ νΠ6γ0 
{1ὸ υΧΧ ἀ865 (8 γΟΥῪ ἴογηι λόγος ἴον (ἰὸ ΠΟΌΤΟν, 
ὙΣἽ, ἰπϑίϑδα οὗἩ {π6 τἰϑὰδἱὶ ῥῆμα. 119 Βθοῖῃβ ἰὸ 
0 Βυποϊοηΐ ἰο δοσοιιηὶ 1ῸΓ ἴμ6 Ϊ9ΌΤ πὶ ΟὗἩἨ ΟΣΡΓΘ8- 
8[0η, ἃΠἃ ΒΘΏ6Ο ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟπιπλοπίαἰογ8 (1 0]Θιμ ΜῈ, 
Ἦοἶθ5, Ηθη χϑίοη 62) ἀΟΠΥ͂ Δ}} σοηποοίΐοη οὗ 
Φοθ Ὑ1 0} (ἢ 6 Βροουϊδιΐοπβ οὗ Ῥ.]0 οὔ ΑἸοχδῃ- 
ἀγία. Τῶθτο 15 ἰμἀθοὰ πὸ ουϊάθῃσο {Ππ|ὲὲ μ6 τϑϑιὶ 
ἃ Ἰηθ οὗ {16 τυγι(ἰημ8. οὗὨ {1}]18 δον 8} ΡΒ ]ο580- 
Ρθοτ, Ὑ8ο Βουνγίβῃοι ἀροιέ Α. Ὁ. 40-δ0. 

Υοῦ, οἡ (δ9 οἱ λον Βαπ, Ῥμΐϊο τγὰ8 ἃ ῥτοίοιπᾶ 
Γοργοδοηίδίϊνο ὑπ πον τηραἀϊαιης Ὀοίννθοη {9 
Ο. Τ᾿, χοϊ σίου ἀπ ἰδο ΠΙ]ομΐσ Ῥ  ]ΟΘΟΡΏΥ, ἀπ 
0 18 ΤῆοΓ6 ὑμδπ ΡγοΌΔ 6 ἐμαὶ βοπμο οὗὨ [19 ἰάθ88 
δὰ ροποίγαιβα ἐπὸ ᾿η θ᾽] θοίτια] δἰ 3] 6 γα οὗἉ [89 
36 Ὀοίοτο {110 Θοπιροϑιιΐου οὗὨ {86 ἤοιυγι]ι (οΒροὶ, 
ΟΒΡΘΟΐΔΙΪΥ 1ὰ Αϑὶα Μίηον, τ θγο ὑπΠ60 Ὁ Βι1πλυ]αϊ θὰ 
(86 ἀποϑιΐο βρεουϊαίΐοηβ ἰοιναγὰ9 (Π 6 οἷοθα οὗἉ (9 
ἔγβι δηὦ ἰμὸ Ὀορί ππΐορ οὗὁὨ [6 βασοηὰ οδπίανἶοβ. 
Οορ. 9 ψδγηΐϊηρδ οὗ Ῥαι], Αοὶθ χχ 20 8; 
1 Τίια, ᾿ν., 16 ὀγγογ ϑίβ οὔ Οοἷοββθ, δπὰ ἰδ μοσο- 
ι168] σηοβὶβ8 οἵ σον, 0 σατο ᾿ἰπῖο 60ῃ- 
Βιοὶ πῖῖὰ Φομλα ἴῃ ΕΡρ θ8ι8, απ το, δοσοτάϊης 
ἰο Τμοοαοτγοί, δια ϊοα ἢγϑε ἴῃ Ἐργρὶ. ΑΡρο]]οϑ 
αἶπο, ὑπ9 Ἰοαγηοὰ 96 1ν, σα ἤγοιῃ Αἰοχδηαγία ἰο 
Εριοϑὰ8 (Αοἱβ χυύϊὶ. 24). 10 πὸ πιογθ ἀοίγδοὶϑ 
ἴγοτῃ {89 δροδβίοϊϊο ἀϊχζαῖιν {ἰδὲ Φολη βου ἃ ἤδνο 
Ῥοττονοα ἃ ᾿νογὰ ἔγοηι, οὐ δὲ 1ϑοϑὲ δ οβϑη ἱΐ τὶτῃ 
ἰδοὶϊ γοέθγοποο ἰο, Ῥ ΐϊο ἴον ὀχ ργοϑδίηρς δὴ οὐ σὶ- 
η8] 1άθ8, πη [86 ροπογαὶ ἔλοὺ ὑπαὲ (19 ΔΡΟ531168 
ἈΡΡΙΟΡγίδἰθα 6 νοὶ ατοοῖκ Ἰδηράαρο, τ] οἷ. 
Ῥχγουϊάομοθ διαὰ οϑροοία!ν Ῥγοραγθὰ ἰο 6 ἱδο' 
οὔρδη οὗ {(1ὸ ἰγὰ }}8 ΟΥἨὨ 116 ρσύ8ρΡ01. Αμπὰ ἰηδ9- 
ταοἷλ 8.8 ΦοΙ ἢ 8568 (6 ἰοτὰ ἸΠουδ ΘΗΥ͂ ΟΧΡΪΔ-- 
πδίιΐοη, 88 1 1 ΝΘΓΟ δἰγοδαγ Γαι] ἶὰν ἴἰοὸ 19, 
ΤΟΔάογβ, ἢ δϑβϑιτρίίοη οὗ ἃ οοπποοίΐοα τ ἴ{]}. 
ΡΟ, Βονονον ἱπάϊγοοι δι στοηοῖο, Ὀοσοπγοϑ. 
ἸΒΟΤῸ ῬΓΟΌΔΌΪΟο. ϑοἷ. ἃ σοῃηπθοοίΐοη 18 αϑβουϊοά. 
Ὀγ [ιὕοκο, 1)90 Υείίε, Βνοἰπον, ΔΙογον, Ιληρο,. 
16] 286 },Ὲ ΑἸΙον, δα οἰ 6Υ8. 

Ῥμὶ]ο᾽ 5 ἀοοίτίπο οὗ {ἰὸ ᾿οσοβ, ἱπ 1.8 γοϊαίΐοι. 
ἰο ἐμαὶ οὗὨ 79οἷπ, μὰ8 Ὀσδθη {Ποτοι ΠΥ υϑηι ]αίοι. 
ὈΥ τϑοθηΐ Οουδλη 86 01] 8 (560 (6 ἸΙΓογαΐατο }η 
[(ἀοκο ΒΒ δπὰ ἰὰ Μίογον᾽ β Οοαι. Ρ. Ὁ]). [ 88α]} 
υγιοῆν βίαϊο {116 σοβυὶὶ ἴῃ δα ἀϊιοι ἰο (6 οχοοὶ- 
Ἰθηὺ το 8 οὗ Ὁγ. ᾿λη σο (Ρ. 81). ῬΙο, θα 180. 
Ὀα5}5 οὐ (η9 Βδοϊοπιοηΐο ἃπα Δροοσυρμδὶ ἀοοσίγῖη9 
οὗ (16 ᾿ ΙΒάοπὶ δηὰ «{μ0 οτά οὗ οἱ, ἀπὰ οσοιὰ- 
Ὀἱπΐηρς τῖ8} 1. ῬΡῬΙκίοηΐοα ἰἄδαϑ, Τορτοβθηΐβ (ἢ 0: 
Ιο508 ((λ6 Νουβ οὗ Ρ]αο) ἃ8 {Π|0 ὁπ οάἀἰ πγοηΐ οὗ 
ΑἸὶ ἀἰνίηθ Ῥοῖσο5 δηὰ ἰἄδλ5 (86 ἄγγελοι οὗ {110 
Ο. Τ᾿, (89 δυνάμεις απὰ ἰδέαι οὗ Ῥ]αῖο). ἢ ἀΪ8- 
ιἰηρσα 8]ν68 Ὀοίνοοη (πο λόγος ἐνδιάϑετος, ΟΥ̓ ἰδ 6. 
Ι͂οχοβ ἱπμογοηὶ ἰῃὰ οὐ σογγοβροπμάϊης ἰο {9 
ΤΘΆΒΟΣ ἴῃ τηλῃ, απ ἴμ6 λόγος προφορικός, ΟΥ̓ {ἰϊο. 
Το505 οπηληδιίης ἔγοπι αοὐ, ᾿ἰκο (10 Βροίζοη τορὰ 
οὗἩ δὴ νυ 16 σόύθα]β (6 ἰπΠουρηί. ΤΠ1Ὸ ΤΌΤΙΠΟΡ 
σοηἰδὶηβ (160 Ἰάοαὶ τνου]ὰ ((}6 νοητὸς κόσμος) ; ἰἢ9 
Ἰαιίον 18 (86 ὅτβι θοροίίοη ὅοη οὗἉ οὐ, {ἰτο τηᾶρο 
οΥ̓͂ αοά, ἐΐα Ογοδίον δη Ῥγοϑοσυον, πὸ αἰνὸν οὗ 

“ [8 ὲ}]. Τρενελοϊοσίε, Βοοὰ, οἀ,, Ρ. 175: “.2214ὲ αἦρ υοδαητ,- 
Τοροδίελτε πίολέ αμδὰ Μεχίολμ στρ Ῥλιηπίτοδρη 

δίελε, ἐεί σἰη μηϊὰ πεγϑαγος Ῥλισίεπι. 2015 σῃιοςίο! ἐκοις Ῥογκῶπαϊ- 
μη υκσγκολπιδηίς αἷς δογοῖ5. τον Αἰεσσηανπίδηνς αμξ08- 
»γασίοη ΔΘ Ή σι τοδί, κρηΥη ΦΡΓ Π| 6 εἰ τοτὲ εἰανα 
επνοὶ αἵξ ἡκεἰξείαπιοη οὴς ΕἸ ΛΗ σεροβο οι ἀαγρόγοίολ ἐδ 
Τηπλαϊ." --ΑΡ. 8.} 

ἐοτί σαὶ γἱβο οὗ {89 ἰά68 18 ἀπ ἰο {πὸ ἐμ οοϊορὶοΑὶ 
οοησορίίουϑ οὗ ἰδ6 ΟἸ]α Ἰοϑίϑιμοηῦ (869 ΔΌΟΥΘ) ; 
8. 18 οχργϑ3ϑίοη ἰἰϑϑὶ τνᾶϑ βυρχοϑίοα Ὀγ [86 
Ῥιεϊ]ουὶς ἀοοίτίη8 οὗ 0 Ἰροχζοϑ. ΟἿΪΥ ε}ν}8 ἴατ- 
ἐμὸν αἰπογι πα! ηλιϊοη πιαϑὶ Ὀ6 ΟὈϑογγοῦ : ὑπαὶ {86 
Ῥμϊοηΐο ἀοοιγίηθ ἰὰγ8 Βιγ688 ποὶ οπ᾽ ἐπ νοτὰ, 
Ὀαΐ ὑπὸ γϑάβοῖι, να }1]0 Φο. ἢ ΟΡ ἢ ἃ.51205 {110 8080- 
Ἰαϊθ, Ρ2ΥΒΟΏΑΙ, ρογίοου οτα, ἐμ9 ἰπιὰρο οὗ ἀοί, 
835 ἴ6 οΥγἰχίηαὶ οὗ (6 πον], ἐλ 1ἀθὰ δηὰ 1ἰἴο οὗἁ 
ἐπα ψΠο]6 ἀρχῇ οὗὨ ἰδίῃ κ3. 

[ἔχουκπϑυϑ ΟΝ ΤῊΕΞ ΜΕΑΝΙΝΟ ΑΝῸ ΟΕΙΟΙΝ ΟΕ 
ΤῊΒ ΤΕΒΝ ΠΟσΟϑ, ΑΝῸ ΤΗΝ ΠΕΙΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΦΟΗΝ ΤΟ 
Ῥπιιο.--- 6 Ποχοβ ἀοοϊγὶ πο οὗ Φοδη ἰ8 {80 Γγυϊ- 
70] ζογαὶ οὗ δ}} ἐΐ6 βρϑουϊα ϊ οη8 οὔ [16 δῃοϊθηΐ 
ΟδΒαγοῖ οἱ ἰμ0 αἰνιαἰςΥ οὗ ΟἿ γἰϑὲ, νυν οὶ Τοβυ] θὰ 
πη (6 Νίσθηο ἀοσπιὰ οὗἩ ἰδ 8 Βοιποουϑίο ΟΥ ἰδ6 
σΟ-Θα ΔΙ  Υ οὗὨ {6 ὅοιῃ τι ἐμῃ0 Εαϊοτ. ΤῈΘ 

.- Ῥτ-εχιίοεπὶ Ἰοσ035 18 (9 οϑηίγαϊ 1468 οὗ (9 Ῥγο- 
Ἰοζασ, 89 (6 ἐποαγηαία Ὠοχοϑ οὐ αοι- “απ 15. ἰδ 
διι) οὶ οΥἩἨἁ {88 ἰιϊϑίοτὶ 8] ρατῦ οὗ ἰῃ 6 αοβροὶ. ΤΊ] 
Οἰγίϑὲ οὐὗἁἨ 1464. ἀπὰ ιπ6 Ομ νἰϑὺ οὗ ἰιἰβίουυ δῦ οὴ6 
δη (6 δᾶ. [ΙΟΡῸ3 δἰ ζαϊβοϑ μόγο ποὺ δῃ δΔῸ- 
διγτδοιϊου ποὺ αὶ ρογϑοηϊδολιίοη ΒΤ ΡῚν, θα ἃ Ῥδγ- 
δοῦ, ἐμ 6 581118 ῶ5 ἰῃ τοῦ, 14, πδαιοῖγ, ΟΠ γἰϑὺ Ὁθ[ΌΓΟ 
Π19 ἱποατγηκιίοη, ἐπ ἀϊγίαθ ἡλίατο οὗ ΟΠ υΥὶϑί, 
189 δίδγῃδὶ ϑοη οἵ ὅοἹ. Οο4 [89 πούοῦ Ὀθθῃ 
ἄλογος, οὐ Ἡϊυοαῦ (πο οχοϑ, (ἢ 6 ϑη 18 ἃ58 οδἰθγη δ] 
δϑῖμο Βαΐ ον. Φοδη 18 {πὸ ΟἸἹΥ Ὑγγὶῖον οὗ ὑ6 ΝΎ 
Τοϑίατηοηΐ γ0 ΘΙΏΡΊΟΥ͂Ν [ἢ 6 ἔθτιι 1π (18 Ρ6 ΒΟ Δ] 
8680, 85 ἃ ἀοϑἰ σηαϊίου οὗἩ ΟγΙϑι, υἱΖ., ΤΟ τ υἰπ105 
ἷαὰ πὸ Ῥτοίΐοχσιο (ἰ. 1, 14, “19 οτα ᾿ ΒΠΙΡῚῪ 
δηι δὐὈϑοϊα οὶ Υ), οπο9 ἰῃὰ 1113 ἄγϑε δρ᾽ϑίϊο (ἰ. 1, 
“186 ἤοτά οὗὨ [{{8᾽᾽}, ἀὯ11 οπσθ ἴῃ 9 ΑΡΟΘΑΙΥΡ80 
(χιχ. 18, 8 τι! οὗ αοἀ᾽}), θὰὺ ἱπ ἐπ Ἰαϑί 
Ῥᾶ5ϑάχο ἰδ 6 νίιρῖο αἰνὶηθ- ἀ ὠπεχ ῬοΥ80Ὲ οὗ ΟἸ τὶϑὺ 
ἦι Ηἰ8 ὁχαϊιεἀ βιαὶθ 18 80 οα]]θ ἃ." Τμογο 15. δὴ 
ἱπμογοηὶ ργοργίοιν ἴῃ {119 ἀρρΙ!σαϊΐοη οὗ {π9’ (6 ΠΣ, 
οϑρϑοίδ!ν 'αὰ ἰδ Ογθοῖς Ἰδησαδρο, ἡ οΥθ λόγος 
5 τη βου ἶηα, δηὰ σι ογο ἰδ ὰ5 (ἰὸ ἀουὉ]9 τπηοΔη- 
ἴῃς οὗ τοαβϑοῦ δηὰά βϑρϑϑοὶ. ἡ Οἰιγιϑὺ 88 ἴο Ηἰϑ 
ἀϊνίηθ ἡδίυγο ὈθαΥΩς {116 ΒΔπλ0 Γοϊδιΐοη ἰο ὑμ6 Ϊά- 
ἄθη Ὀοΐηρς οἵ αοι, 859 ἰλ9 ννοτὰ ἀοθ5 ἰο ἰμουρ), 
πὶ ἐπα ᾿νγογὰ οὗ τη ἷ8 ἐμουχιῦ 8551 Π|68 ΒΔ 06 
δηὰ ἴογι δὰ Ὀθοοΐη68 οαἷοαν ἰο ἰδ πιϊηα, δηὰ 
«τουρσὰ {ἰ8 ϑάτιο {πΠ6 ἱβουκχιῦ ἰ8. σΘοηνογοὰ δηὰᾶ 
ταδὰα ᾿η 6] ] ἰσοπί ἰο οἴ θγθ. 800 (9 βοροβϑ 18. [89 
υἱέοταηοα, ἐπα γοβοοίίοηυ Δ} σοπηϊοτραγὶ οὗὨ αοά, 
(06 ογρίῃ οὗὨ ν]1] γογοϊαίΐοα Ὀοι ἢ υὐῖνἢ τοχαγὰ ἰῸ 
ἩἨϊϑοὶΥ δα ἰο ἐἶἰι6 του], σα ἐπίγα απα αὐ ἐσίγα. 
Οοά ἱκηοῖνβ ΠΙπλβοΙ Γ ἴῃ {6 ὅοη, δηὰ ἐπτοῦυσῃ Ηΐπὶ 
Ηὸ τλαϊχοϑ Ηἰπιβοὶ  Κηοννη ἰο πιο. 716 θη Βλ5 
ἀδοϊατοά οὐ τονθαϊθὰ δὰ ᾿πιογργοι θα αοα (ἐξηγή- 
σατο ϑεόν, γοΥ. 18; σοπρ. Με. χὶ. 27). 
Το ἰάοα οὗὨ βυοῖὶ 8 αἰδίἰαοἰΐοα ἰῃ αοἷ 5 ἴῃ 

υδυίουϑ ΔΥ͂Β ΟἰσαΥΪγ ἰλασὴν ἴῃ {9 ΟἹὰ ἸΤ᾽6βι. 
Ετοη ἰπ ἰἰο ἦγϑι γοσϑο8 οὗἠἨ αδθηοϑὶϑ γ͵7ἷὰὸ Πᾶν α]- 
ΣΟΔΑΥ δὴ ἰπεϊπιαιΐος οὗ (86 ον δπὰ ἰμὸ ϑρίγίι 
89 αἰπιϊποῦ ἔγοτα, δη γοῖ ἰ οηι οι] πῖτἢ, Θοά. 
ῬοΓΒΟΏΔ] ἰδ θγοοιγθο τυ ἢ ΟἾ  ἶδὺ ἰη (Π9 δοβὴ δηὰ 
(9 ἰηϑρίτγαιίοη οἵ ἰΐ6 Ηοὶν ὟΟἸοϑὲ οοηνἰμορὰ 
σοι ἐπλὲ 7 68113 τῦὰϑ ἰηἀοοά [μ6 ἢ οτὰ ἀπά ἐδο Ἧ7 15- 
ἄἀοπι οΥ̓ αΟοἰ, ἐδο Απροὶ οὔ 6 σονγοπαῃὶ, δον 
τονοαϊοά (χὶϊ. 41), 116 οοπῖγο δπᾷ ογφλῃ οὗ 4] 
τονοϊλιοα5 (σοτηρ. [Ππ|0 ΤπιγοἀποιοΥΥ͂ ΕΘ τ 58 οὗ 
θεν. δηρο). 1116 βάπιθ ἰἄάοα, Ὀὰϊ ἴῃ αἰδογοηὶ 
ἴογτα, τὸ πιοοῖ ἰῃ λίαιί, χὶὶ 27; Ποῦ. ). ὃ; (ο]. 

41 9οδη τ. 7 ἰδ βραγίουϑ. ΓΚῈκὸ!. 20; Αοἱἰϑ χχ, 82; Ηθ0. 
ἰν. 12. δὃγοὸ πὸ ΡΓΌΠΟΥ ΡΆΓΑ]1615.--ὉὉν 5. 

{[ὁἡ 18 κτραπλταδεῖςαὶ δοῦϑο οὗ λόγος δ00 ΤΈΧΤΟΔΙ, ΝΟΤΕ 1.} 



΄- 

δ6 ΠῈ σΟΘΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 9ΟΗΝ. 

118 δηᾶ Ἰιρηὶ, 9 Μοάϊαίον Ὀοίπτοοα αοά δηά 
186 νον] ἃ, (9 βοοομὰ ἀοα,Ἐ 8180 ἴ9 Μοββία, 

γοὶ οὨἿΥ ἰπ μα ἰάδθα] βθῆβθ οὗ ἃ ὑβδορθδην, ποὺ 
48 8 Θοπογοίθ ἢΪβίου 081 ῬΟΓΒΟη. ἢ 

Βαΐ τ ῖτἢ 4}} 1π6 βιγ Κις Βα ΠΑΓΙῪ οὐ Θχργθε- 
εἴοη, ἴοτο ἰ8 8 ννἱάο δῃὰ ᾿απάδιμμοηϊα] αἰ ουθηο9 
Ὀαιτνοοη ῬὨΐϊο αηὰ Ζοῖια. 1) 1108 σῖονν 18 οὔ- 
δουτοά Ὀγ ἀππ᾽ ϑι16 δηὰ ἀοδοίΐο δἀπιϊχίατοβ, ἔγομι 
νὩΐοῖ Φοη 19 ΘΠ ΓΟ ἔσο 2) ἢθ ψδύουβ Ὁ6- 
ὑσθθὴ ἃ ῬΟΓΒοῦ αὶ] δηὰ ἱπιροῦβοπδὶ σοποορίϊοη οὗ 
(16 Τορο9 (Κοίογϑιοίη, Ζθι]ον, [κ80.26), ΟΥ ΣΑΥΠΟΥ 
ἢ6 ΤΟΘΟΪΥῸ5 [6 Το 208 ΔΙΟΓ 4}} ἰηἴο δῃ ΣΡΟΓΒΟΏ ΔΙ 
διιτητοαΥΥ οὗ αἰνίηο αἰϊγί αι 65 (5ο Πόγθον, Νἰοα- 
πο, ΠΟΙοπιαπη, Βυίάοκπον, ΔΜ γοῦ); Ὑὰ}}}]0 ἴῃ 
Φοῆη ΗΘ ΔΡΡΘΟΓΒ 885 ἃ ἀἰνίπθ Ὠυροβίαβϑίβ, ἃ ἰβιϊποὶ 
ἴγοπι, απ γοῖ ο0-6856η 8] τυῖίῃ, 6οα. 38) ῬΒ1]Ὸ 
ἢΔ8 πὸ σόοτι ἴῃ Ϊ8 βυβίθηι [Ὁ δ ἱποδγῃαιίοη οὗ 
ἰὴ 9 ̓οόροβ, νι ΐσ 15. (16 σοῃταὶ 1άθα οὗὨ ἰ(ἰὸ 6ο8- 
Ῥ6] οἵ δοῖπ. Η8 ἀοοίγϊ πα ἰ8 1 ἃ βΒῃιάον τὶ ἢ 
Ῥγοοοάοαὰ 9 βυδϑίαποθι [Ιὑ ν͵ϑ ἃ Ῥγορβοίϊο 
ἄσοδτὰ οὗ ἰἢ 6 σοπιΐης ΓΟ] γ. ληρθ δΟΙΡΔΓΘΒ 
ἧς ἰο ἰὴ δἰίανρ οὗ {6 πὑπϊκιοη αοὐ, οὶ Κ.0. 
Ῥδὺὶ δά Κπόσνη ἴἰο (6 Αἰποηΐαη8. [Ιὑ ποὶροᾶ 
ἴο Ῥσόρατο ἄθοροῦ ταἰπ 8 ἴον {116 Τοσορίίοη οἴ (ἢ 6 
ἔσαν, τ 1]6 ἰξ α͵80 πιϊϑοα οἰῃοτϑα ἱπίο αποβίϊο 
δογγδιΐοη9. “156 στη ΒΡ] 1 ΟΥ̓ πα ΟἸθαΓ 688 
οὔἐμο Ρτοϊοραθ᾽" (Βα γ8 ΜΟΥΘΓ, ἢ. 683, ποί6) ““ΒΌοννϑ 
ψὑἰκ αὐ (ΓΟ ΪΥ δροβίοὶἑο οογίδ ΠΥ Φομη ἐχρετγὶ- 
ἐποεα ἰκα ἰηδισησδο οὗ ἰΠ 6 δροουϊαίῖοη8 οὗὨ Πἰ8 ἃζο, 
δηΐ γοί τοπιαϊ ποῦ πιαδίεν ΟΥὐΟΥ {]τότη, τηοα  ἔγ1ηγ,, σοΥ- 
τοοίϊης δηα τα κίηρ [Ποπὶ αὐα Δ Ὁ]6 ῸΥ 15 1.688.᾽᾽ 

ΤΉο80 1άο6885 οὗ Ομτίβὶ Γογυπιοὶ {Π6 Ὀδβὶβ οΟΥ̓͂ νἷ5 
Ὀοϊϊοῦ Ἰοης Ὀοΐογθ ἢ9 ΚΠΘῊῪ δηγίΐης οὔ {π 686 
Τοτοῖρη βροσυϊδίἰοηβ. Ὁ Βαΐ 116 Βοοῖη8 0 δᾶνθ 
'Θ 56 η ἃ ἰοτιη οὗ Ἵχργοϑϑίοη δῦ οσυγγοηΐ ἴα 
[16 Βἰσιον στορίουϑ οὗ {πουρὶῦ ἴον {16 ῬΌΓΣΡΟΒΟ 
οΥἁ πιοοίϊηρ ἃ 186 ρῃοβὶβ οὗ δβροοιϊδίϊοη υν 10} {116 
ἴγιαθ ρῃοϑβ οὗ ἕαλἱτ. ΕοΥ (ἢ}9 ΔΙΓΥ ἵδποΐοβ δθουὶ 
10 Πόροϑ, ἃ8 9 σαηίτο οἷ δἰ (πΠΘοΡ δπΐοβ, μῸ 
:δυθϑιϊαἱ69 αὐ {Π 9 {πΠτϑῃοϊὰ οὗἩ 8 Οοβροὶ {110 
“Θυθδίληςα] τα] ν ΌΥ βοί(ηρ τουτὶ ΟἸγὶϑὺ 88 
ἐἶ 9 τουοαϊοά οι: (118 Βα 5 γίηρ (ἢ 9 ΒΡ6οι- 
Ἰαϊΐνο τυαηί8 οὔ (116 πὶ ηὰ απα αἰτοοίης ταϊπριϊοὰ 
:Βροσυ]αίίου ἱηίο {86 ρα οὔ σι ἢ. Α ο]οῖν δηὰ 
᾿δίτγοῃκ βίαἰαπιοπὶ οὗὁὨ (6 γα 18 αἰ τυαγ5 (6 Ὀοδί 
'χοδαϊαίοη οὗἁ οττοτ.--Ρ, Η, 

Αμᾶ τἴ89 )οτᾶ.---ΤΊ,ο οἴδλιυβο: “1ὴ (6 Ὀ6- 
οἰπηΐϊης νὰ8Β ἴα Ἤογι,᾽ σοηϊαϊη4 {8 τνβο]οὸ 
ἀοθ. ΝΟΥ ἕοϊ ον ὅτϑὶ (.1ιὸ σαοϊαιΐοη οὗ (ἢ 6 

8 [ὁ πρεσβύτερος νἱὸς τοῦ πατρός, ὁ πρωτόγονος αὐτοῦ, 
««ἰκὼν θεοῦ, ἄγγελος πρεσβύτατος, ἀρχάγγελος, ἴτ]ι0 λόγος 
'τομεύς, δημιουργὸς δὶ οὗ ὁ κόσμους, κατεσκενάσθη, ὁ ἀρχέτυ- 
πὸς καὶ παράδειγμα τοὺ φωτός, ἀρχιερεύς, ἱκέτης, δεύτερος 
“θεός, αὐ δἰτηγ ἰοτα 6} δον ἤν ὨρατΙν ΡΠΪΪο, ἴῃ 

ἰὰς οὗὁἨ τὸ ἱκοχοϑ, ἀρργοδλοϊιϑα 1118 ἑολοίης οὗ 8:1. Φόδ αι, 
«δἰ πουρ ἴῃ ἴαοϊ Ὦθ ᾺΒ ΠΟΆΓΟΓ (6 [πἴογ Οἱ Ποστς Βροσ τί Οἢ 9 
᾿υουῦ {πὸ το, Ηὸ αἰ8ὸ Βαυβ οὗ ἴ:ὁ6 [ομὸβ {πὴ ἢ6 ννὰ 8 
ποῖ μοῦ ἀπροχοίζοη (ἀγέννητος), ἰἶο ἀοά, ποῖ "εροιΐοῃ (γέννη- 
.Τος), ᾿|κὸ σατο γον, Ν, 57 

1 ἤπλιοῖκο, ΑἸογὰ δηὰ ΟἸΠΟΥΒ ρὸ ἴοο ἴδ Γ ὙΠΟΉ (ΠΟΥ Βα  {παΐ 
ῬΊΗΪΙΟ ἀϊ 4 ποῖ σοπποςῖ ἴπὸ ομοα τ (ἢ ΔΓ οδαίαηϊς ἰ4045.--ῈΡ, 85.] 
ΦΙΜΟΥοΥ Πκον 96 ἀἰδι  ποῖν ἀβϑογί πο ἱπαοροπάέθῃοο οὗ ἐ}1ὸ 

φιαίεν οἵ 70}1ὴ8 [ρμοϑεἀοοῖγίπο, τ εἶς} τοϑῖϑ οἡ ἴ}16 Ὁ. Τ΄. δηά 
86 τρασιΐπς οὗ ΟἸεγίας δηᾶ {πὸ ΠΟΙ͂Ν ϑρίτῖ. Ἠδ ἀτγγίνοσ, ὮΚ ἃ 
ῬΌΓΤΟΙν σχοροῖοδὶ ὈΓΟσΟΒΆ, καρ πα μηκην αἵ (πο ογοάοχ νυἱοῖν, 
απὰὶ τῆι} εἰιπι8 ἢρ [6 τοϑι]ῖ οὗ ἷδ οχροσίτίοη οὗ νοῦ. 1 (ρ. 
6ι): “ἩὼΝ ἐκξ πποὶ «Τοῖς ἀπίδν' ὁ λόγος .. πίολίς ἀπ εγεξ εἰ 
τοτείελεη αἱς ἀἐδ τον οι ἰὶ (ὐτοῖ, Ῥαμῖμς, Οὐἱ.1. 1δ ,.) ἐπι σοίὲ 
ἐπεπεκησηΐσ, : 4" Ῥο{ εἰολμη) δε δολὺριηιπσεδαοίες αδὲν ἢ - 
ἐαἰΐδελ απ Οαοίέ δργυογηνσαηρατς πὰ ερί ει αἷς πολύ μτί. 
δεδες, δε εϊτεῖσς πᾶ ἐγ εμολίοηαες μεγεδιεἰοὴνε Ῥγίποῖρ αἰιοὴ 
ἐπ σον σείει Ἶγ)επ Ἡρρίξ ιοἱν»Κεπαξ τορερη ἴον κα δειηγετιϑανεεη 
Οοίμοε, ἀλρεγηι οϊδε απ Ἡωδρη ὑπ ΠΠεγτίτολιλ οί οἱεῖολ (υγρί. 
Ῥαῶς Τλιὶ. 11. 6), εσεῖϊολσ σϑιἐἸοῖς Δ] νει οΉδαΥ ΜΠ ἐπ ἄεπι 
Ἀίρησολρη δες ἰφί οι ἐγ εονίεηεη (δἰ πὰ ἀας ἨΈΤΚ ἀεὕ' Ἡγε ς}7- 
εξ υοἰἰξορεη, πας."---. 8.) 

οζοβ ἰο 1:6 οἰθγπδαὶ αοά, {μθῃ, πιοτὸ δὶ ἴδυχο, 
Ηὶ5 τοϊδιΐοῃ ἰο {86 ἰθιρογαὶ τον]ά. 
ναι νἱτ Θοἅ.--[ πρὸς τὸν ϑεόν, ταῖδοῦ 

δὴ παρὰ τῷ ϑεῷ, χΥΪ!. ὃ. ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ : νῖι αοά, δα 
αἰδιϊποὺ ἔσο δηα οὐ Ἀραΐηβίὶ Ηϊΐιη, ἰῃ ἀἰσϑοίϊοα 
ἰονγατ 5 Η πὶ, ἴον Ηΐτὰ [ἢ 1ΏΒΘΡΑΓΔΌ]Θ ΠΘΆΣΤΙ 6885 
δηα οἰοδβοδὺ Ἰπ θυ σοι πῖ0ῃ, σΟΙΏΡ. τοῦ. 18, “ ἴ0- 
ναγὰβ ἰμθ Ὀοβοὰ οἵ ("6 Εδιμεν.""--Ρὶ 5.1.5 
ΤΏΘΓΘ 8 ἃ 511 }1Δ Ὁ ὈὨΤΘΒΘΟΪΟΡῪ ἴῃ Μαγὶς υἱ. 8, 
δαηὰ οἰϑονογο, Οὐ (86 δηϊ 68:8 ἰη (ἢ 6 οἰ θυδὶ 
σοηϑηϊκιςοη οὗ αοὰ, 806 δῦουϑ, δηὰ του. υἱϊὶ. 
90; ἩΒάοπι 'χ. 4. 7]|.Ὸὸ ἀοοίτγίηα οὗἨ ἐμ Ηυγ 
Οἰιοϑὶ αδἷ8ο 8 πρὶ] ϊοὰ ἰπ {18 Ἔχργοβδίου οὗὨ [86 
ταοίΐοη ΘῈ ροβίυγ οὗ {Π9 Ιοχοβ ἰονγαγὰβ αοἀ, 89 
Ὑ6}] 88 ἴπ (9 ΓΒ ἀοβὶ σπαίίοη οἵ {86 1ορο8 : 
Ηρ νὰϑ8 ἀαοα. δίαγκο: 6 τηιδὶ ἰδκα μοοὰ ποορὰ 
μαὺ ννὸ ἀο ποὺ οοπποοὺ Ὑ1} {μ6 ρῬαγίϊοϊο “Ἡῖ ἢ" 
(89 ποίΐοη οὗἩὨ ρῥ͵ἷδοοθ οὐ βϑρ8οθ. Τ}θ ποτὰ «ἀοηοίθϑ 
(0 πηοϑὺ ἰῃἰίτδιθ δηὰ αἰγίπο δβοζὶ οὗ χοϊδιϊοη ἰοὸ 
δηροί ον. ὗ 
Δπᾶ 186 )οτᾶ νγᾶβ [ποὺ ἐπὸ νουἹά, υυδίοῖι 

αἰὰ ποὺ γοὶ οχὶϑί, γορ. 8, βθῆσδο ποῖ τηϑῃ, ΠΟΥ 8ῃ- 
Εοὶ, ΠΟΥ ΔΩΥ͂ ογοδίυγα, 0.1] Θοῦᾶ.1---Θεός 18. {116 
ρτγϑάϊσαίο, λόγος {0 Βι 7 οὐ ;ᾧ δηὰ ἱπ ἐπ Οτοοῖς ι116 
ῬΓραϊοαῖθ βίη ὰ9 ἢγβί, θυ (89 Βα Κθ οὗ ϑιῃρῃδεβίβ. 
[οταρ. ἱν. 24: πνεῦμα ὁ Θεός.---Ρ. 8.1 ἀοὰ [ἰπ 
ἴμο βίγὶοῦ δθῆβθ οὗ ἰμ6 ἰδγῃι], οὗ ἀἰνὶπὸ Ὡδίυ το 
δηά Κἰπάὰ, τὰ (μ6 ᾿οχοβ. ΜΘγΟΥ βοννβ ον [86 
οὔ βϑίοι οὗ ἔμ δυίίοϊο [Ὀϑέοτο ϑεός} γγδβ τ θ668- 
ΒΔΓΥ͂, ἰο αἰδιϊηρα θὰ (0 ῬΘΥΒΟΩΒ οΥ ΒβυὈ])θοίβ, 
ὁ ϑεός πθὰ ὁ λόγος; δηῃὰ ονν, ἰογοίογο, {μ8 οχ- 
Ῥτοββϑίοη 8 ποὶ ἰο 6 ἴδῖοπ πὰ (029 Β6η56 οὗὨ ἰδ9 
ὃεός νιιουΐ ὑπ δτι οἷο [4 ἀοἀαἿ, {6 κὐδοταϊπδὶθ 
δεύτερος ϑεός, ἴὰ ῬΒΠΟ Ἧ 001]. 1Κονῖδο {89 
ἰγϑηβ]αιΐοα ἴῃ {110 δα οοϊϊνο ἔοτπι: [--ς ϑεζος, 
ἀϊνίηθ (Ββαυπιραγίοη-ΟγαβὶυΒ), ου]ὰ δἰΐοσ 19 
ἰάρα. ἸΤδοϊαςοῖκ οἰϊοβ ΟΠ δι πὶ(2 : ϑεός δίπις αγίϊδ. 
6858επί αἰίεν, οὐηι ατίϊο. μεγδοπαϊίίετ. Ἠῶδ Υοῖοσϑ 
4130 ἴο ίοθηοτν: Ολγχίδίοί. 1.,}». 10δ ; ἐμο 1,οἰἴο 8 
οὗ υοκο δηὰ Νίίζβο, ἴῃ ἰ}16 δϑιωάίοη, ὦ. Ατι κεν, 
1810 ἀπά ’41; Τποπιαβίαβ: Ολγίδέϊ  έγδοη. 11., ἃ 40. 

[0εός πιοῦν {18 διίῖοϊο δἰ χη ῆοβ αἀἰνῖηα 68- 
Β0η06, ΟΣ {0 ροῃοτὶσ 1άοα οὗ ἀοἂ ἱῃ αἰδιϊποίίου, 

“ [ΤΊνῖϑ. ϑοηῖθησθ Θχ ο αι165 ΒΔΌΘ]]Π] πη ΐ πηι, τυ 1} 10 πὸ ΟΠ ον ης 
πιο μ λιν “ Ὀμὴ γοπι μέρ νέης ἢ Θχοϊυάοα. Ασἰδη στὴ .-- 

Θη Καὶ : “ Δἔέρο αἰει ποίει α Γα. πρός ἀεποίαί ρεγρείμαιι 
ηιαεὶ ἰ-παεπίΐαηι δἰ αὐ Δ αίγεπι ἐπὶ ὠπίίαίε οὐ ο τς Ἐγαὲ 
αρμά θεῖα ἰπΐου σαῖα πὶΐ οαίτα Ῥειπι (με ἐγαὶ." ΜοΥγεΥ: “ πρό 
ὑεεεϊολγοῖ ἄαΣ βεβηαϊιολενῖη ἀἐα Ζρρος δεὶ Οοίέ ἐπ ΟεεϊοῪλίε- 
μπνίς ἀε6 Ῥεγκελνε.," ΒγΟἸΚΠοΥ : "' παρά ἡεὺξ πιοῦν ἀὐε ἰεπ- 
ἰσῃκεῖξ, πρός τπεεὴν αἰε Ζιρσελδνίσκεις ὅδ6 1 είξανι πη ϑοῖπ 

μεέγοον." ΑἸζοτὰ : “ Βοίμ {Ππ6Ὸ ἰῆποσ βιιθδίδηϊία.} υμίοπ, ἀπὰ 
(η0Ὸ0 ἀἰφέϊποῖ Ῥθγβοπα! ὐ οὐ {11|6Ὸ λό ᾶῖο ΠΟΙῸ βϑιυβεγίο.᾽" 
114 Ἃοπ (1. ο. ν. 229): “ἢ16 8 ποῖ ΠιΟΓΟΙΥ παρὰ Θεῷ (ΖΦ 0.8 
χυὶ!. δ), αοηρς ὙΐῸ (οά, "πΐ πρὸς τὸν Θεόν. ΤῊ Ἰασὲ Ργορο- 
δἰ ΟΠ ΟΧΡΓΟπΒοβ, Ὀογοπαὰ ἴπ6 ἴδεϊ οὗ ςο-οχίδίομσο ΟΣ ἱπηὴ}8.» 
ὮΘΠΟΟΘ, ἔἰι πιοΓθ δἰχηϊεοθηῖ βοΐ οἵ μεγροιυλιοὰ ἰηϊοσοοϊήσηι- 
πίοῃ. Ὑπὸ ίβοϑθ οἵ ἴΠ|ὸ ϑνογίδιίίπα ογαά ναὶ ΟΥῸΡ αἀεγεοοίεα 
ἰοισαγαὰς τὸ ονου]δδίίης Ἐδίμον." Ὄπτοη: “Δ εἰκχηίϊδοα ὦ 
σΟΒ 0.4] ΟἸσΑΥν Πρ; ΟΥ ΔΟΒογοῦσο ἴο ἔμθ οἰνοςξ ἴον Δ 0 ἡ 

νι ἰ αἰτίης ἀπ ἱπάορμοηάοις Ρογβουδ ν.," Οοάοῖ: 
ὀαργίπ ἴα ργοχίνειίο, ἰα ρῬγώδεηοε, ἰξ γαρρτοοδεναιτηὲ πιμμεῖ, 
ἰα τεϊαίίοπ αοἰϊΐορ. ἰα οοπα ει ένπ ὈΕΥ ΞΟ οἶϊο." {9 
“ἐπ νοίαἰίσῃ ατες δίει.."--Ῥ 8. 
{{“ υὐΐὲ ἀπιὸν, ἰδὲ (ἰγίπἴΐαε." ὟΑαοα Ὀοίηκς ἴογὸ, ΠῸ τηῦυδί δ6 

ἐγίτπο, ἃ ἰονίης ΒΆΙΠΟΙ, ἃ ὑυοϊΪονοά ὅοῃ, αὰ ἐμ ἀμίο δοά 
σοπιιπυηΐοῃ οὔ υοῖῃ, τ ΐοδι 15 6. ον δρίσγις, 116. Βμίὶτίς οὗ 
ἴῳνο κης σου .--Ρ 8. 
Φ{ΜΌΥ ΘΓ οὐυϑόγνοθ οτο (Ρ. 65): “ ΤΉΘτΟ [8 δοιποι ΐπς πεα- 

ἀρΗγ ἴῃ {π0 στον τῇ οὗ 1:6 γεςοσὰ οὗ ἴδο κοροι ἰὴ {μο60 [ἈχῸϑ 
τί εἴ, στα πὰ βοηίοῃςοϑ.᾽"-Ρὶ δ.] ᾿ 
δ [ὰΠῸΓ ΓΟνοσβο5. {πὸ ογάου, Ὁ] Οἱ ΟἸοΒοΙ͂ν 1μη6. Οττοοῖς : 

Θυίξ τσαν ἀκα Ἡογί. 80 α180 (Ππὸ οἷά Ἐπκ| δ ἐγωπϑ]αξίοη δυ- 
τηογίχο ὈὉγ ἩόοητΥ Ὑ111.-͵ῆπ᾿ 8. 

Ε{ὈΏΠ]Ο 6811 ἴπο 1ομχοθ θεός ΟὨΪΥ͂ ὈΥ τιϊδαρρϊϊσδέϊου, ὧν 
καταχρήσει, ΒΒ 110 ΑἸΥΒ; πὰ Ὧ6 04115 ΗΠ) ὁ δεύτερος θεός ἰδ. 
{16 δ0ὴ86 οὗ 8 τΔἰαι}19 δοίης υοένθοι οἀ ἀπὰ πιδι.---Ρ. 8.} 



ΟΗΑΡ. 1. 1-Ὁ. δ7 

ἤἔγοτι τῆϑη δ δηροὶ; 85 σάρξ, γοτ. 14, βρη 865 (ἢ 9 
Βυμιδη Θ836η66 ΟΥὉ Ββίυτο οἵ 9 ορο8. Τδο δγιϊ- 
εἷο Ὀοίοτο ϑεός ψουϊὰ Βογο ἀοβίγου {80 ἀϊδιϊποίϊ οι 
οὔ Ρϑσβοῃα ιν δα οοηξουπά {μ6 ὅοη σι ἱῃ ὑμ9 Βὰ- 
(ον. Το ργοσοάϊηρ δοαίθποῦ Αϑβογίβ ἰμ9 ἀἰϊβιλποὶ 
Βγροῖμοβὶβ οὗ (πὸ μόροβ, (818 Ηΐ8. 6556η118] οπθ- 
π689 ὙΠῈῊ αοα. Τὸ σοποοῖῦθ οὗ δὴ ἱπαθροπάθηϊ 
Ὀοΐης οχἰ ϑιΐης ἔγοτη οἰδγηὶγ, ουἰδίἀο οτ᾽ Θχίθγῃ 8] 
ἰο ἴλ6 οὔρ αοιἰ, δπὰ οὔ α αἀἰδοτοηΐ βιιθβίϑησο {(ἐτε- 
ροοῦσιος). σσουϊὰ ονοτίῃτον [86 Γι πα δπιοηίδὶ ἔγαΐἢ 
οἵ πιοποι οἶβπι δηὰ {816 ΔΌΒΟΙ αὐθ 688 οὗ αοἃ. ΤΏ ΘτΟ 
δᾶ ὃθ θαΐ οπο ἀϊνγῖπο Ὀοΐῃς ΟΥ̓ Βα Ὀ5ί,}090.---Ρ, 85. 

γον. 2. ΔΘ Βᾶτιθ νν85.--Τὸ ἢγδί ργυοροϑβὶ- 
ἰἶοῃ ομβασδοίογίσοϑ [μ9 Βι δ] “-8] 09; ἐμ Βοοοῃπὰ 
ἀοοΐατοθ 6 ῬΘΥΒΟΙΔ] αἰδιϊμοιϊοπ οὗἩ (89 ]οχο5 
ἤγτοτῃ αοἀ δϑβοίαΐο : ἐμο ἐἰγὰ ΘΧΡΓ65565 [8.0 6856 }- 
εἶαὶ ποϊὶγ δηὰ ἰάθη εν οὗ (1.6 ἀϊνπὸ παίυτο. ΤῊΘ 
οἴδῆβοβ8 όσα ἃ βοϊθπιπ οἰϊπιαχ: ἰδ 6 Τοροὸ8 {πὸ 
δἰδγλ] στουπὰ οὗ (μ6 ψον]ὰ ; ἐμ ἵοφζοβ 86 1πι- 
δξο- 1 Κ οχρνγοβϑίου οἵ αοᾶ: ἰμ9 ἴοροβ αοά. 
ΤῊ δοηίθῃσδθ ΠΟῪ Φ0]10 ᾿ς ΘΟΙΩὈῚΠ68 ἐμ 086 ὑπ γ66 
Ῥτοροϑί(ἰοη5 ἴῃ οπο: ΤΊ|ἶα 'ροχο5, τ ΒἸοῖ τνὴ8 αοά, 
ὍὙ45 ἰπ [9 Ὀϑρίπηΐηρ τ αὅοῦ. [1|16 6πι- 
Ῥμδ5815 1168 θη οὗτος, ἐλὲΦ ορο5 ΕΟ νγὰ8 Ηἰπη86]7 
(οἀ, διὰ πο οἱμβοῦ ἴοχοβ; δπά ψ 1} οὗτος 15 οοη- 
ἰγαϑία πάντα, γον. 8, ἰῃο πμοἷο ογοαίΐοα τυἱὶϊοαὶ 
ΔΏΥ Θχοσρίϊοη 8 Ὀγουρμί ἔοτὶ ἢ ὈΥ {815 Τορο8. 
8ο Μογον.--ῬΡ, 5.1] Τΐα σοπιρ οίθ8 ὑμ6 βἰαἰαπιϑηί 
οὗ {πὸ γροϑίϊϊοα οὗ Ογδὲ πὶ (80 ἀοὐδοαά; 
86η 70}101007 Π 5 τοϊδίϊοι ἐο ἰδ τονἹά. 

γεν. 8. ΑΙἹΙ τη ρ8 γϑὴθ τιϑᾶθ ᾿ὩΣΟΌΡὮ 
[6.1 Βἰπα..--- τοι ὑπ ἱταπιαπϑηὶ ήοτα, (116 λόγος 
ἐνδιάϑετο;, Φοῦῃα ΠΟΤ Ὀγχοσδοὰβ ἰο ἰδθ γογϑαϊϑαὰ 
ον, ἴ 6 λόγος προφορικός. ΤᾺς τϑὲ τηδῃΐ[ϑϑία- 
ἰἶοπ οὗ {π6 ἴοχοϑβ αὦ ἐχίγα ἴ5 (Π|6 οΥΘα Ί0}.---}, 5. 
θ6η. :. σοὶ. 1. 17; Η6Ὁ. 1. 2; ῬΒΙο, ἀε Ολεγμδ. 1. 
162. ΓΊΒΟ βὅοη ἷ8 80 ᾿πϑιγυσπλθηί8) οδυ86, {16 
ἘΔιπον ἴ6 οἴδοϊθηί οαπ80, οὗἉ (})}6 ογοδίϊοῃ ; ΘΟ Ρ. 
1 ΟοΥ. υἱϊ. 6 απὰ ἰμ9 ἀἰβουθηδο Ὀοίτγοθ ἐκ δα 
διά. ἼΤμὸ βοὴ πόΥον Μοῦ 5 οὗ ΠΙπ δ], Ὁ 4]- 
ἯΔΥΒ 85 ἰἶἴΐπο ΤΟΥΘΆΪΟΓ οὗ {Π6 ΕΔΙΒΟΡ δηὰ {80 ὁχο- 
σδαίον οὗ Ηἶ9 ψ|]].--Ῥ 8.] Α45 {86 Ενδῃχο ἰδὲ 
πιοΘΏ5, ἐπδδὺ ΔΌΞΟ] υἰ οἷ 411] ἐμαὶ οχἰβίθ, πού ΟὨΪΥ 
ἴῃ 119 ἤογται δηὰ ἰοϊδ] ίγ, Ὀὰὺ 4180 ἴῃ 18 τηδίον δὶ 
δηὰ ἀοίαί!, νγὰ8 οδ θὰ ἰπίο 1ἰἔο Ὀγ 6 ΙροροΗ, 
πάντα, αἱϊ, πιιουῦ (π 6 ατίϊοϊο, 15 τοῦτο Βυ (Δ Ὁ] 
[θοΐας πιοτὸ ζοπογαὶϊ δηά ὑῃ]ϊπιϊ(904} ἰπΠὰπ τὰ 
πάντα [“πῈϊσ νγου]ὰ πιο ἃ Βροοϊβῇο δηὰ ἀϑβηϊίο 
ἰοίδ}ῖγ, 68 ἴα 1 ον. νυ. 18, Τηὸ Κοοίπϊαη ἰη- 
ἱεσρσοϊδέϊου : ἐμ 6 εἰλίοαξ οὐοαί οπ,᾽ οὐ “ 4}1 ΘΟ γῖ8- 
(δὴ στλσεβ απ Υυἱγίι δ, 18 ζυδιιπιδί  6}}}} τ ρ085- 
δι Ὀϊς.---. 5.}} 
Δηᾶ νἱϊδμουῦῖ μἷπ|.---Νοῦ ΠΟΥ ΟἿ᾽ δῃ “ΘΠ ΡΒ8- 

ἐἶο ραγαϊεϊἑδπημδ ἀπιϊ(λιεἰσμ8᾽" [οοὰρ. ν. 20; χ. 
28; 1 Ζοδη ἰϊ. 4, 27], ἱποπρῆ ἰὺ 15 {15 ῥα πα Ὁ 
(5.0 Μαγον), Ὀυϊ 4180 8 πσῖ μον αἰγϑοῖ βίδέθπιϑης 
οὔ 86 ποραϊίοη οοπίαϊηοα ἴῃ (9 ὑγουΐοιιβ οΪδ8Β6. 

4 ΓΡὨΠῸ ᾿π5}}} ἀϊδὲϊ ρτι δ ο5. ἐπθ οἤϊοίθηξ ὕγοπι ἔπ ἱπδίγτι- 
Βλϑηῖα!] ολὰϑ5 οὗ [π6 στολίσῃ, {ἰπ ΤΟΓΙΏΘΓ Ὧ6 δἰχηϊῆοθ ὉΥ ὑφ᾽ 
οὗ, ἱμο ἰἸατίογ ΟΥ̓ δε οὗ: .. τὸν θεὸν͵ ὑφ᾽ οὗ (ὁ κόσμος) γέγονεν 
ὕλην δὲ, τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἐξ ὧν συνεκράθη ὄργανον 
δὲ, λόγον θεοῦ, δὶ οὗ κατεσκενάσθη. Το ΒΙ0]60 
Ἔχεϊαάδο τμ0 ΡΙΑἰοηΐο δηὰ ῬὨϊ οηὶς ἀοσέγίπο οὗ πο ὕλη ΒΊΟΝ 
ἐς ἀμ] αἷς. [1 Ἰσαοῦλθ8 τῃδὲ ἴῃ ποῦ] ἃ 8 πιδάθ ὈΥ̓ Οοὐ ἴ1Π6 
Ἑ μον ([π ἀροσοῦ ἰο πὸ ἀυοδίοη ὑφ᾽ οὗ), Γπγουρῖ [86 8οη 
(δι᾽ οὖ, ουὖῖ οΥ̓ ποίϊπίπες (ἐξ οὗ», ἕοτ Πὶ5 κΊοΥΥ (δι᾽ 6).--, Β.} 
ΤΙΜόγοῦ: κ Ζομη πεῖρὰξ πάτο τὶ θα τὰ πάντα (π ἢ (Ὧο 

δγίξοῖ5) 851 Οοτ. τνἱϊἱ. 6 : ΟἹ]. 1. 16. θὰ ἣο πεῶπέ ποῖ; δον. 
Οοἱ. 1 11: Ζ0δπ {{Π|. 35, ἴοσ Ηὶβ [δα 15: "ΑἸ], [πὶ [πὸ πη] τα το 
83081.: Τὰ πάντα οιϊὰ ΟΧΡΤΟΘΙΝ {πὸ ἰάσα : {πὸ το ΕΣ οὗ τη μ 8 
οαἰδιϊηρ." Οοπρ. σοάδε. Βοπροὶ οὔϑογνθθ οἢ πάντα: “ΟαΥαπαξδ 
νεγύμδι, ρα ώο τς ἕ. 6. επί σεγεϊίαε γεγιρη, Ζαοίαγηι αἀἐποία- 
ἐὼν, τε7. 10.".-- Ὁ. 5.} 

Εὸν Μογον [οἰ οτννοὰ ὈΥ αοἄοὶ] ἴῃ ναὶῃ οα 8 ἰῃ 
αυεδίΐοη Φ0}1π᾿8 ἐπ οηίϊοπ ἰο οχοϊυθ ὈΥ {118 π6- 
λίγο δοηΐίθηοθ (85 [ἴοϊο, ο οί, ΟἸββαδῦββθῃ 
δηὰ οἰοσθ μᾶῦθ ΟὈΒΟΥν 6) (6 Ρ]αϊοηΐο ἀπά 
ῬΒΙοηΐο ἀοοίτίηθ οὗὨἨ {10 υἱπη6 1688 τηδίίον (ὑλη). 
Το ἀγρυμιοηὶ ἰπαΐ, βίηοα ἐγέντο δηὰ γέγονεν ἀ6- 
ποὶθ ΟὨΪΥ ἃ Ὀοοοτΐηρ ὙΒΙοΝ 15 Βυθβοαυοηῦ ἰο 
ογραϊΐοῃ, ἱποσοΐογο 6 ὅλη νψουϊὰ ποῖ Ὀ6 ἰποϊια οἃ, 
ΒΘΘΙῺ8 1.80] (0 τοϑὺ ροη (6 Ὡποοπϑβοῖουβ ποιΐοῃ 
οὗ ἃ ΡΓΘ -ἰοἸ ΡΟΣ] ὕλη. ΤᾺ6 ΟἿΪΥ αιιοδίΐοη βμουϊὰ 
06, ὙΒΟΙΒΟΡ ὃ γέγονεν οΘου]ὰ Ὀ6 Ββαϊὰ οὗἁἨ {19 ὕλη; 
ΘΒρϑοὶ}}Ὺ βίποο ἐἰὸ Ευδῃρο 1ϑὺ ἄο65 ποῖ ἀἰδιῚ ΠΟῪ 
ΘαὐΘΥ ΠΡΟῚ ἐδο 1468 οὗ [δ ὕλη 'π (8617 Θοπδιἀογοὰ, 
δῃ ἃ ἀοι 016 585 (Ὁ ΥΟΙῪ φορά τοαβδοηϑ. Α Ῥτορο- 
Βἰ(ἷομ 80 αἰδβιϊ ποῖ] δας οἰ 16 849 υπάουίθ αν 
ΘΧΡΓΡΟΒΒοΑ 4180 υἱ δ ἐπ οὐΐο ἰπίοπί, ἀπά κιὐ νου ϊὰ 
ἱπΡΥ ἀονητῖρε Ἰσηόταποο ἱπ (ἢ 6 Εὐδηρο δύ τὸ 
ΒΌΡΡΟΒΟ Βἶπι πδοαυαϊπίαῇὶ 1 (Π|18 δ {1.}}6818 50 
ὈΠΊΨΟΥΒΑΙΥ ἔδυ] ἕἶαν ἰο ὕδο δηοϊοηΐ που]. 9 
Βῃουϊα ἸΙΚοννῖθο γοιθα ον, 1 ΤΒοϊαοῖ,, ἰδ δὲ 
6 Βοηΐθῃοο οοπίαϊ 8, ὁ {μα οἶον πᾶ, 9 83π- 
ἐἱσποβίϊο ἐπουρηῦ, ἐμαὶ (9 ΟΥΓάογ8 οὗὅὨ βρὶ τὶ (5 180 
Ὑ6Γ06 τολο ὈΥ (ἢ9 οζο8. ΕῸΣ Οὐ]. ᾿ἰ. 18 8805 
ἰμαὺ ἐμ σογὰὶ οὗἩἨ ἰπ0 αποϑίϊο ἀοοὶγὶηθ οὗἩὨ φοῇ5 
88 ΔΙγοδαῦ Κπόστη. ΥὙοὐ {Π6 βίσοπρ οὐδὲ ἔν [ποὲ 
ἐυεπ οπε ἰλίησ, Ῥγογϑὰδ πἰλιΐ, δι σοηρσον (μ8ῃ οὐδέν, 
ποίλίησ] Ῥτονοβ ἐμαὺ ὑπὸ δαί μυ]16 αἷπὶ ἀθοί 6 } Υ 
ῬτοΥδ 8. [ΤμογῸ6 18 στοαὺ σομξογί ἴῃ {μ6 ἰάθδα 
ἰμαὺ ἱμότθ ἰ8. αὐβοϊ υἱοὶ ποίμίης ἰὰ {0 νὶὰθ 
νον το 185 απ κηοπη ἰο αοα, ψλῖοὶὶ ἀο68 ποὺ 
ΟὟΘ (8 ὙΟΥΥ͂ οχ᾿ϑίθῃηδο ἰοὸ Ηΐηπι, θὰ τ ῖοι πιυϑὲ 
ποῦ υἱυϊπιαίον ΟΌΟΥ͂ Η8 ἐπ ῆπ 6} Ὁ τγΐϑ9 ἀμ ΔΟῚΥ 
Μ1}}. Οομρ. Ετνα]ὰ ἐπ 106.---, 5.} 

Τμδῖ μεῖ ὈΘ6Θῃ τ8ᾶ9.---οτίοοϊ : ὁ γέγο- 
νεν. ΑἸΙ ογοαίϑα οχίϑιθησο. 16 σοππῃθοίϊΐου οὗ 
8 οἴδιιβο ννῖ}}}) {πὸ ζο] ον ἱπρ: “ΚΤ αὶ τ ἰ ἢ τὴ 58 
τηδᾶο, ἴα Πὶπι Σὺ ττὰβ ᾿ἰΐο (ὨΔὰ 1.5 116 ἴῃ Πίπι),᾽» 
1.85 Ὀθθη δαἀσνοοαίϑα ἔγομι Ο]πιοπὶὲ οὗἩ ΑἸ]οχαπάτγὶα, 
ἄονη, ὈΥ͂ δπιϊποηῦ αίμοτα 1ἰκὸ Οτίροη δηὰ Αὐ- 
ξυβίίηο, ἀπ ὈΥ͂ Βοῖηθ 6οἀϊ668 δὰ γογβίομβ. Βαϊ, 
Ὀ6 81:68 [Π9 τη885 οὗ {6 οοάϊοοθ, ΟΒγγβοβίομι δηὰ 
Φογοπιθ ΔΓ δραϊηβὺ (19 οΘοπῃμοοίΐοη. [1 τηυιϑὺ 6 
Τοϊοοίοα ἕο 86 ζο]]ονπρ οοπδιἀογαίοη8 : (1) 
μα  βυοἢ οοπμηθοίΐοη τνουϊὰ σοαυΐτο ἐστί Ἰηϑίοοά 
οὗ ἣν δἴϊοσς γέγονεν (ΜοΥοΥ); (2) ὑπαὶ ἰδ που]ὰ 
ἀσδίσοΥ ἴδ 6 δ βοϊαία ἰάσδα οὗ ἰμὸ ζω νιοὶ 15 ὁχ- 
Ῥοοϊρα Πότ (8091 Φοδῃ 1. 1) ; (8) ὑπαὶ 10 που]ὰ 
Θλυ80 ἐμ6 ἀονί να Ἰἰἔο ἴα 86 οτοδίαγοβ ἰο θῸ ἀοδβὶρ- 
παϊοὰ 88 ἰῃο ᾿ἰσς οὗ τλθῃ ; ἢ {παῦ 1 του] δοῃ- 
ἴα599 {86 ἰάφα οἵ (δ 9 6586πιΐα)] 116 1086} Π6το, δπὰᾶ 
τα {19 γογὰ δααΐγοςσι.  ΟἸοπιοηί οὗ ΑἸοχδη- 
ἀγα ταν μᾶυο Ὀσοη Ἰοἃ ὉΥ 18 Ἀ]}}]ΟΒΟΡᾺΥ ἰο 86- 
Ῥαγαΐο βοιηο  αὺ (ἢ 6 Βοπίθηοο: οὐδὲ ἕν, ὃ γέγονεν : 
(ΒΘ ἢ ΤΩΔΗΥ͂ [Ὁ] οἀ Ἰεῖπὶ ΤῸ {110 Βα Κ οὗἉἩ {6 ἃρ- 
Ῥαγουΐ ρτοίαπ γ οὗ 15 σοι δἰ παϊΐοη. Οἱ 1[1|]- 
Βοη6]Α᾽᾿ 56 ̓ἰγοἀποϊίοα οὗ ἰμ0 αἰποϑέϊς ζωζ Β6Σο, 
860 ἰμὸ ποίθ ἴῃ Μογον [Ρ. 031, 

γον. 4. ΤῈ ἷπλυσδβ 1116.--- [ζω ἡ, {πο σα 1176, 
(86 ἀἰϊνῖίπο, Ἰπιπηογίαὶ 119 (σοτῃρ. 1ἰ1. 10, 106 ; νἱ. 
27, 88, 85, 40, 47; Μαΐί ἢ. υἱῖ, 11; χὶχ. 16; οι. 
1. 7; νυν. 10, 17, 18, 21, πὰ ἃ σγϑαῦ ἸωΔΠΥ Ρᾶ8- 
88.168), 88 ἀἰδϑιίϊ ποὺ ἔγοπι βέος, (86. παίιΓᾺ], τλοΥ- 
18] 11ἴ6 (σοπιρ. ὑπ 9 ἀγροὶ ἰὰ 1 Φ9Φ0μη 1]. 16 ; 11]. 
17: Μαῦκ χὶϊ. 44; 1. Ὑὐ]. 14, 48 ; χγ. 12, 21]: 

4«ΓΑἸ9ὸ ΛΙτὰ : “Τηἷ8. οαὐάϊτίοι 8 ποΐ τοογοὶν ἃ ΠΌΤΟΥ 
ῬαγΆ 6] ϑ:η, Ὀυΐ α ἀἰπίϊηοῦ 464] οὔ (89 δου τ δηὰ ππογο- 
δίοη685 οὗ πιαίίοτ ἃ8 μοϊὰ ὈΥ̓ {πὸ ἀποδῆϊσθ, ἘΠΟΥ͂ δβοῖ Ἰπαΐέον, 
8ἃ8 8 86 οχἰίϑίοῃοο, οΥ̓ΟΡ ἀραίησί (ὕοα, απὰ πιαῆο ἰΐ ἢ 9 
οΥἱ σίπ οὗ ονἱ! :--τθις ΦόΒη Ἔχοϊσρα ΒΥ δύσῃ ποίίοη."--ΡῬ, Β.] 
{[οἄος ἐπι8Ε}Ὑ Γοπλασ κ5 1πδὶ ζωὴ διναι ἴ6 ἴο0ὺ εἴτοης δ 6Χ- 

Ῥγϑδϑίοη 0Σ ΟΥΘΑ ΌΓΧΟΒ ἰηδίορ οὗ ζωὴν ἔχειν.--Ρ. 8.) 



δ8 ΤῊΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΕΟ ΤῸ 900Η Ν. 

2 Τίπ). ᾿ϊ. 4).-, 5.7 ΤῊΘ ἰγϑηβ᾽δίίο : “88 
116,᾽ 8. ὈλΒοα οἢ {0 ΔΌΒεποο οὗ {Π0 δτίϊο]6 (0) 6 
γειίο, ΜΙ ογ6γ). αὶ ἴῃ τοῖς 1110 οπιἰϑϑίοη οὗ 
(116 τί! οἷο πη 685 1055 αἰ όσοποο ἤδη ἴῃ Θογδα 
[πὰ Ἐπρ}}8}}}. Τὸ βὰν [ἴθ Ἐπ ς}188}}: [π Ηΐπι 
885 116, ΤΙΔῪΥ ἸΠ6ΔῺ : ΒΟΙΠΘ ΠΘΒΌΓΘ ΟΥ̓͂ ᾿ἰἴ6. [ἢ 
{86 ατοοὶς ἰτ πηθληβ, δὲ Ἰοαϑὶ ἰη ἐδὶ8 σομῃθοίῖοι : 
1Π6 711] 695 οὗ 116, 411 119 (ῬΆ1]οΟ : πηγὴ ζωῆς). Ἐ 
Ἡδποα 11 6 γ᾽ 8 ἰΓα 8] ΐοη : σα» ὅα4 Ζεδδη : ΝᾺ 
ἐλε 1, 186 Ὀ681, ΔΙΟΥΘΓ 0.8.}}7 τοὐθοὶβ 16 σο- 
βἰγιοιΐοη οὐὗἨ 16 ἰάοα ἴο {86 δρὶ τί] {8 [ζωὴ αἱ- 
ὠνιος (Οτίρφοη [Μαϊάἀοπαίαβ, ᾿δηρο, θη ρβίθη- 
Ῥογς] δηὰ οἱ γ8), οὐ ἴ0 (1:9 Ρηῃγϑίσαὶ (Βασι ζαῦ- 
ἰοη-τυβὶυ8), οὐ ἴο {}}6 οἱ ἷοαὶ ( εἰξοϊία8, Ἰζιιϊΐϊποο}). 7 
ΝοΥ 5 (6 118 ᾿ν6τὸ ἰο Ὀ9 δἰ δἱϊ αἰνὶ ἀδὰ ἰηΐο Ρ}}Ὺ- 
δβἷοδὶ, πιοταὶ ἀπ οἴογηαὶ, [10 185 (8 ογοαιίΐνο 1116, 
{.)ὸ υἱ παῖ ᾿υῖποῖρ] 6 οὗ 116, τ 6 ἢ τηδη οδί 5 10- 
Βαοὶϊζ ἴὰ (ἶἰ6 ορογϑίίοηϑ οὗ 116 1 ΟΥ̓ΟΡΥ͂ ῬΤΟΥΣΠΟ6Θ, 
ΤΙ ΐθ, ποινογον, Ἵχοϊυοβ (19 ἱπουχὺ πὲ αοά 
6.116 ἃ (μΐπρϑ ἰηἴο οχ ϑίοῃοο ὈΥ͂ Δῃ δοῦ οὗ δρϑβίγδοί, 
Ῥυγο Ὑ}}} ἰὼ 0 Τοροϑ. Το ἤοτὰά νγὰ8 85 τη ἢ 
δ δηϊπιαίΐης Ὀτοδὶἢ 8 1{ νγἃ8 8 Ἰορί αὶ, ̓ απΐπου8 
δὰ οηἸἱἰιοηΐης νο] κίοα. ΤΠ 16 τοῖο γ8 ΘΟ ΘΗ͂Υ 
ἴο ὑΠ6 σγοαι να ΡΟΥΟΓ δηὰ {110 ΡΟΣ οὗ τρδλη 69- 
ἰδιΐοπ, ἰο (6 βυβίδῃοθ δηὰ 16 ῥγιησί ρ]68 οὗἉ 
(ἰπσ8, 85 ἰ.6 ᾿ἰσς ἰο ἐποὶν ἰατγ8 δηα :ΌΓΠΙ8 ; 
του σὰ συ πισῖΥ ΠΠὁ δηᾷ 1ἰς}ν 81}}} ΤΌ τ πὶ ἃ πη 1γ. 
ΘοτΣϊαςὶ: 4 Εσοπι σγθδί!οη 116 Ρ,3868 [0 ῬΓΟΒΟΥΥ- 
ἰΐοη πὰ φγονίάθποο, απ Ὡϑου 68 {11656 8150 ἴο 
ἀλἀὶιο Ἀοτά, 'π νἱγίαο οὗἨἩ (6 ογοδίϊΐνο Υἱίαὶ ΖΌΓ66 
ἀν! ἰη Ηἷπι. ΑἸΊ Ὀοΐη 8, ΠΟ ΟΥΘΤ, ποί ΟὨΪΥ 
βίαπά ἱπ Ηϊπα, θαΐ Ἰιαγο ἐἰιοῖν ἰσαθ, ροτίοοί Ἰἰἴο, 
αἰϊαΐη {ποῖ ὁπ, απ ΘὨ ΟΥ̓ {16 ΒΔΡΡΙ 685 δηὰ 
Ῥοσίδοιίου ἀσϑί πο ἴογ ἴθ πὶ, ΟὨἿῪ ἰπ Ἶ πὰ. ΟΟμΡ. 
οἡ ἐκ Ἶ8 711 56η86 οὗὨ 10, οἰθγηαὶ 11ἴ8, οἂ, 111. 10, 
80,᾽" εἰς. ᾿ 

Δπηᾶ τδ9 ᾿ἰῖἴ9 [{}|ὸ αγίϊοῖο ἡ γούθγα ἰο {116 ζωή 
βὶ ταθηϊΐομθ }] τγὰβ ἴΠ6 ᾿ίρβι οὗ σΣθῈ .--- 
Φοδ ἢ Ῥ858505 ἔγοιῃ ἐ τοϊδίϊοη οὔ (110 Το ρο8 ἴο {ἢ} 6 
Ἰγου ἃ δἱ Ἰᾶνζο ἰο 1118 σοϊαιἷοπ ἰο πθῦ. Ηδθτθ {8 
Κὶπα]68 Ρ ἱπίο Ἰ᾿ἰχιιῖ. Α5 Θοἂ ἰὸ Βαίμον 15 ἴῃ 
ἰ}10 δὈβϑοϊιαα 8βοῆβθ 116 (Υ. 206: ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν 
ἐν ἑαυτῷ) ἀπά Ἰἰσμὺ (1 Φολῃ 1. δ : ὁ θεὸς φῶς ἐστι), 
80 18 {86 ὅοιῃ Ἰἰκονγῖίβο. Πρ 18 ἃ ἢχυγαίϊνο οΧ- 
Ῥγοββίοη [9 ρατο, ἀϊνί πο γα, οί ἐπι ]θοίπα] 
δηἃ χηοτα], ἰὰ Ορροβίιΐοη ἰο ἀδυκηθ88 (σκοτία), 
νι οι ποία 68 ἀτσοὸῦ δηὰ βίῃ. ΟἿ γὶβὶ 8 ποὺ φῶς 
δἰαρὶγ, Ὀυΐ τὸ φῶς, 86. ΟὨἸΥ ἰτὰθ Ἰἰχὺ; σοΡ. 
ν. 9: Ὑἱῖϊ. 12; ἰχ. ὅ. ΑἿΙ παιίοηβ απ Ἰαπζυαζοθ 
159 ᾿ἰσαῖ, τ ῖοὰ 18 (86 Υἱνὶ ἔγίης δπὰ ργεβογυΐϊης 
Ῥτίποῖρὶο οὔ (9 νον], 85 ἃ ἣϊ ᾿πηδζο οὗ (9 Ὠεῖγ. 
Ομ γίϑι 18 πού δ᾽ ΡῚῪ ἀοοίον υεγῶ τεἰισιοπὶδ (Καἱ- 
ὯΟ6]), θα ἰ8 ἈΘΓΘ σορυθβϑηϊθὶ ἃ5 {9 σϑηθσγαὶ 1}- 

ἜΟΡ, Ῥε. χχχυΐ. 9: " ὙἩὙΠῚῊ ΤΉθ6 [5 1μὸ (οππίαίη οὗ 1 6; 
ἴη 1 γ ̓ ἰκ ῖ ννὸ δοοὸ Πἰρη ." ΧΧ πηγὴ ζωῆς. ΟὈΣΏΡ. 8190 
Φοῖη χί, 25: “1 ἂπὶ ἴδ. τοδιιγγοστίου ἀπά ἴπΠ0 {6 (ἢ ζωή) ;" 
διὰ 1 “ολη ἱ. 1, ̓ ναγο ΟὨγίδὲ ἰδ οα110ἃ ἴΠ0 (ρογθομλδ}) ἘΥ ογὰ οὗ 
ἸΠῸ, ΤΊΣ ζωῆς.--Ρ, 8. 

Τ[Οἱππαυποη, Βγ οἶκον δπὰ ΑἸΐογὰ ἢ] κον 56 Δ Κο 1Π|} [πὶ Εἰ} 15 
ΠΟΙ ΡΥ ηβῖνο βοηβο, {πῶὶ ἐπΠ0 Τοῦ ἰ9 ἐΐὸ Βοῦγοο οἵ αὐΐ ἐ{7ὲ 
ἴο ἴ:|ὸ σγοδΐαγο, πϑῦ ἱπάοοα αἱ ἰπιδίο! γ, θὰ τπηοαϊαίοϊγ, οομλΡ. 
τοῦ. 26: 1 Φοίη ν. 11, μο θάνατος, (Π6 ογῃροδίϊο οὗ ζωή, σοΥοῦ8 
ἔν Φοῆη πὸ ΡΒ πίοι] ἀπά βρίγίτααὶ. ΟΠ γγβοβίοιῃ ( Ζίομι. Υ.., αἹ. 
1Υ.) τοΐογβ ζωή πιλῖη} ἴο (ἢ νονγοΣ οὗ στοδιίοι δὰ Ῥγβοῦνυα- 
ἐοη, Ὀπὶ αἰ80 ἴο {πη τοβαττοοςίοη. Ασοοτγάϊης ἴο Οἰϑμδιβοη 
ζοΥ ἀν καλοϑ 1π9 ΟὨἹΥ͂ τοὰὶ βυβοϊ υἷϑ οί, [Π0 ὄντως εἶναι, 
οὗ ΝᾺ ΠΤΟΠΙΠΙΕ ὙΠῸ 16 ἀρ τρηλ φοα οὗ ἴδιο τον 
ἴγο. ἴμι τ δηὰ ΒγοΚηοΥ: “2 α8 ἐπε εεἰσίο, αλγα 
ϑείη, τοεΐελες εἰἰσιρίον αἷς δολρ ετίδολα πῶς αἶα Ξολίροδιλέν 
ἐεὶ οὐκπε δηϊεγεολείαμησ αε4 Ῥλψείϑολεη Ἑιλέφολοη.᾽" 
Θοάοῖ: “1α δαπέέ υἱαΐε ἤαπξ ϑα ὉΥσΩΡΏ ἰα μίμε ἐπίαοίε, ἴε 46- 
τείορενεοτὲ πογηπαὶ σε ἴ' ὁπτείρησο,."} {, 6. 1[{6 ἴῃ [5 ΠΟΥΙΤΩΑΙ δηὰ 
ΠΟΘΙ ΗΥ οοπάϊίοπ, Ποῖ Γ ρἢ νϑίοα], οἵ 6 Ποῖα} δα τΟΓΑΪ, 
οζ δυρόσγηδίαχαὶ ἀπὰ οἴογια).--, Β.] 

Ἰυταπδίον οὗὨ ἰδ 1π| 6] οἱ καὶ ἀπ τόσα] απίγοτβθ 
αὐ Ὀοΐογο ΗΪ8 ἱποδγηαῖΐοπ. Ἦθ '8 ἴμ6 φωσφόρος, 
1860 οΥἶχζί αὶ Ὀγίησοῦ δηὰ οοπβίδηι αἰβρθηβοσ οὗὨ 
᾿ἰχὺϊλ ἰο 411 πὰ. Πρ δηὰ βαϊναίο Δ ΓΘ 
οἰ ο86 1 Ὁ γοϊδιθα ; οορ. 8. χχυϊὶ. 1: “ΨΦομουδὴ 18 
ΤΩΥ ρα δηα ΤΥ δαϊναίΐ οῃ ;᾽" σΟΙΏΡ. 188. χ]ὶχ. 6.-- 
7 16 Ζφζοϑ τραδ ἴ80 Ἰἴε, δα {λὲς ἐΐ6 ἐδ μ6 Ἰχῶι. 
Οὔβοσγυο, ἰ0 ἰϑ ποὶ βαϊὰ (6 Ἰῴοζοβ νγὰ8 {86 ]ϊ7ὁ. 
ΤῊ ῬΟΙΒΟΠΔΙ αοά, ἰδ 6 Ρδγβοπδὶ οχο5, δδνὸ ποῖ 
Ῥϑββρὰ ἰηΐο ἐπ ΪἿΌσπὶ οὗἩἨ ΤΏΟΓα ᾿ἰἴ6, 8 ῬδηίΠοἾδπλ 
μοϊἀ5 ; Ὀγδπομϑὰ ουἱ' ἰπὶο Ἔοσίοπβῖοι δπὰ ἰμουρῃῖ, 
8ἃ8 βρίῃοζα [ὴ8 ἰΐ ; δἰἰοαδίο ΗΪ 8617 ἔγομπι Η ἴτὰ- 
Βοὶ ἢ; οπριϊοὰ Ηϊ 86] οὗ ΗΠ π86] ἢ, ἃ8 ἰοα, δο- 
οοταΐης ἴοὸ Ηδροὶ πὰ {πὸ ᾿ποάογῃ ΡΒΠ]ἸΟΒΟΡὮΥ οὗ 
πδίυαγο. Απά ὁ5 11{|16 ᾿π8 116, δοσοταϊης ἴο ἐμο 
αὐϑίγδοι Βα ρογῃ δαί γα] 18ι16 ποίΐοη, τηΔάθ ἃ ΡυΤΟΙΥ 
ογϑδίυγο- ἢ οὐ οὗἨ ποι ρ. 6 118 ογοδιϊ νον 
τουοδ]οα ἰἶἴιὸ Ἰἰῖὸ οὶ ψν88 ἰη Ηΐα, δηὰ 8885 
ηλὰθ ἱΐ, ΔΒ {||ὸὲ υἷα] βρὶγιιααὶ στουπά οὗ (89 
ογοδίΐοῃ, {πο Ἰἰχὶ οὗ πρῶ. Υἴο τηυβῖ, (ΠΟΥ οΙΌΓΘ, 
οῃ {80 ὁη8 δῃι, ΚΘΟΟΡ {0 σοπ ϊ πυ  Υ̓ οὗ Ηἰ8 σο- 
γοϊαϊίοη : ἐμ Ἰ΄οτά, (86 ᾿ἰ76, (86 Ἰίχδι ; πὶ οἱ 
ἰὴ οἷδοῦ ᾿απᾶ, οὔβογνο (6 δηι}]ο 815, τ ΒΙ οἢ 
ΠΟ ΔΡροδτΒ θεαί 6} {16 116 ἀπὰ {110 ᾿ἰκ}νῖ, ΤΟΥ͂Θ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἀοδηοα: παίυτο δηᾶ αρὶτὶ. ἩᾺ τὸ 
Ἰάρα οὗ {πὸ ᾿ἰσιΐ, {16 Ενδη σοὶ δῦ ΡΆ5865 ἴο0 Ἰῃ8Ὲ - 
κΚιπὰ. 1ε Ὀδ]οπρΒ ἰμογοίοτγο ἴο (ἢ 9 σοπϑιϊἰυἱίοη οὗἁ 
αΠὩΔΏΪΥ ἰο γοσοῖνο ἰἰ 116 ἃ8. ᾿κεῖ (8ε6 οι. 
1. 20; Φοδιη νἱϊδ. 12), δὰ 1π {16 Ἰριῖ 81}}} αν ον ἴο 
Ῥεοτγοοῖνο (ἢ 9 ῬΘΥΒΟΠΔ] σονοϊαίΐοη οὗὨ [8:9 ῬΟΓΒΟΏΆΙ 
μοᾷοβ. Τδὸ Ἰἰχῦ 18, ὑπαυ οβι ομδ ὈΪγ, {86 αἰγτῃ9 
ἰγαῖ, ἀλήθεια (ΜΘ γ 60); ποί, ο ΥΘΥ̓ΟΥ, ῬΥΙΤΔΔΥΙΥ 
ἃ5 ἑλεογείἰσαΐ αὐ !ὰ »γαοίίςαἰ, θυ 458 οἰ οορ᾽ 68] ΟΥ̓ 
α986 0181, δα ζογπιαὶ, Ἰορσίοα]; {ἰἸ6η 4180, ἀουδί- 
685, 88 (86 (τυ οὐ (δο οτὶ σίπ οὗ 119 (16 4], χο- 
|Πςὶοι5) δπὰ {86 ἐπά οὗ 11 (οἰ Ϊ64}). ΜΟΥ πιοϑὲ 
050} πιδί πἰαϊ 8 {Ππᾶὺ 6 τὸ 18 ἀοβονὶ δ (Π90 Ἀγτὶ- 
τηδὶ οοπαϊοη οὗ τπηαηκὶ πὰ ἴῃ ρΡαγαάΐβο, ἡ ποί ὑσῖ- 
ΤΆ ΣῚΪΥ [86 Βυ θΒοαποηί ταν ο]αι οι οὗ (6 ΠΟΖΟΒ 8.5 
λόγος σπερματικός ἴῃ (9 θαί6η ποτὶ, ΟΥ 88 80 
ῬΥΪϊμοίρὶα οὗἁ σογνοϊδίΐοα ἱπ Φυάδαΐβ. Απὰ ἐπα 
186 ορογαϊϊ 8 οὗ {ἰὺ Ὀγὶπηδὶ στο] αἰ ΐο τὸ ἢοξ 
ΒΆ ΒΘΑ ΘΠ Ὀτοίκοη ΟΥ̓, (πουρὶι σοχίδ! ὩΪΥ {]ι 6 Ὁ 
ὟΟΓΟ ὈτΌΚΟΩ, 18 ἀφοϊατοὰ ὈΥ (δ ποχὶ 6 Ὑ80 ἰ(56] 7, 
ἘΠ {.λι:8 ΤΌΣΙΩΒ ἃ, σοι ρ]οῖο Ρᾶσ}]6] ἰο οη.. ἡ. 
Ω 

γεν. ὅ. Αῃρὰ ἴτἴ89 1ἰθσμῖ δἰ 618.--- [ὉομΡ. 
ἴ88. ἶἴχ. 1; Μίδιι ἢ. ἱν, 10].--ἰ δ., 10 61}}} δ} εῖπεθ, 
ΟΥ̓́Θ ὨΟΥ. ἘΠ10 ἀλτκ πο 85 Ὑ ἰσὶ ποτα τῦ85 ποῖ 
ΔΌΒοϊαί6. 1 π6 Ἰἰκη. ΠΟΓΟ, ἃ5Β 15 σΟΡΓΔΙἾΥ τ.10 
6886, ὈΘΟΟΙΙ68 [δ Βα 76οὐ (ΔΙοΥΓ ἀραΐηβι 1, οἴκ 6), 
Γοκο, ἰη 1ι1ῖ5 ἰηϊογργοίαιϊίΐοι : Αὐὰᾶ 858 (ἢ9 ἴσον 
5 1η68 1.0 ΟΚΟΒ, 18 8.}}} σε, ἴῃ 80 Τὰ ἃ58 μοὶ 
Ἰχλι, τὶ ιν ον, πυδὲ Ὅ06 ΚΠΟΝΠ 88. 110 
τη δη 1}οβἰδίϊοι οὗἩἨ πο Ῥογβοηαὶ ᾿οροϑ. δίηςσα 189 
ἀδν κ 658 8 ποὺ ὈδΘΏ ΔΌ]ο (0 ἀοϑίΓΟΥ ἐδ Ἰΐῖο, ἰδ 
88 αἰ8ο ποί 60 6Ὁ]6 ἰο ἀδδβίτσου {118 Ἰἰχῃύ 1 (ἢ 9 
Ἰ}:ἴ8, δπὰ δ υἱηΐης ᾿Π 8] ΘΔ ὈΪΥῪ ΘΙ Ο (8 ἰο 1116 ἰῇ. 
--.τἱἶἍ δβοἰ ὁ .}.---σοδβοηΐ : ἀρποίϊηρς, σοπίϊπαουϑ 
δοϊϊ νἱγ ἔγοὰ 0 Ῥορίπηΐης {1} πον. θαΐ ἱἰ 
ἀο68 ποῖ ἔοἸ]οὸν ἰμαὺ (ἰ6 ΘΗ] ρ οὨἰπς ΔΘΠΟΥ οὗἁ 
{86 ἱπολγπαίο ογὰ (λόγος ἔνσαρκος) ἰ8 ᾿Ἰηρδῃηΐ 88 
νγ6}} 25 οὔ {116 Ῥγογὰ Ὀοίογο Π:6 [ποδγηδίϊοῃ (λόγος 
ἄσαρκος) ον ὙΠΘ6ΓΘ (Π6 λόγος ἔνσαρκος 18 ἰζοννι, 

ᾳ [ΟἸιτγβοσίοπι : οὐκ εἶπεν, ἦν τὸ φῶς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλὰ 
καθόλον τῶν ἀνθρώπων.---". Β. 

{{ὕ 9ν. 4 τοϊδῖοδα ἴο ἔ:6 σοπα το Ὀοίοτο, γον. ὅ ἐο ἴὯ οςοῃάϊ- 
τίου αἴογ, {π6 4}}. ἔο διγοδιὰν Βοηχοὶ. αοάοίς ζοθ8 Γιγ ον, 
διὰ ἀΐδοονορ ἰη 1 πὰ ἐλέη δἰλυίοη ἴο 10:9 ἔγδϑϑ οὗ 119 
δηὰ Κηπον]οίρθ ἰῃ μδυδα ΐβο. Τῃχζοπίουβ, θὰ ποῖ ῬΓΟΡΘΟΙΙ. τὰ Σ- 
ταιϊο ΌΥ ἴδμο ἴοχι.--- Ὁ 3. 



ΟΗΑΡ Ὶ. 1-δ. ὅ9 

ἴῃς σκοτία 8 ἰδ, δα. 19 ΓοσοΒ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
ούθη ἴοῦ 6 ρα δηὰ ὉΠ ΌΘΙ ΘΥΟΓΒ, 18 8.0}}} 
σοηϑίαηι ῦ δοιϊνα ἰῃ 4}1 (86 νου ἃ 88 ἄσαρκος 
τουηά δὐοαυϊ {π᾿ ταγϑ᾽δίϊ 8 οὗὨ ἢ ἔνσαρκος. 100 
Ὑοῖῖθ στοιη 1655} (Δ Κ65 180 ᾿γϑϑθηΐ 88 ἃ ἰβίο- 
Σἰοα] ργοϑοιῖ, γοίογγίης ἰὸ {86 δοινλ ιν οὗ {9 
Ἰῖσιιν ἰπ τ86 οἱὰ σονθηδηι 
1 ἴ86 ἄδυϊς 6858.--- Το ΘηίΓΘΠο6 οὗἝ}16 ἀΔτῖ- 

658 89 ἃ Ποϑ.11}0 σοπηϊορραδνί ἴο {πο Ἰἰχμὶ, ἐ, 6., (89 
ζαϊ!, ἰθ ϑῦθ ργοθρροβϑοα ; δῃηὰ 1ΐ τηυβὺ Ὀ6 ᾿πίογγϑα 
(μα πὸ ρυϊωϊἶνο σοπαϊίοη }υδὲ ἀοϑουὶ 6 ἃ νγὰ8 ποὶ 
ἀἰϊβιιγθοὰ ὈΥ̓͂ ΔΩ δΒυοὰ ἀδτκη688. --- 9 ἄδεὶς- 
ὯΘ55, ΟΕ ΘΓ, 18 ποῖ 5᾽ ΠΙΡῚΥ͂ “(6 Βίαῖθ ἴὰ ψ} 16 ἢ 
τλλὴ 89 ποὺ ἰμ6 Βίνίπο ἰγυίῃ " (Μογοῦ). ΑΒ 
{80 ᾿ἰχαι 15. ἰσαΐὶ, 80 [10 ἀδύκμ688 ἰ8 [Δ]βομβοοὰ 
(3 οὔ σἱϊ!. 44), 086 ροϑίεἶντθ Ῥϑυυθγϑίοῃ οὐ [86 
ἴσαι ἰῃ ἀο]αβίοη, δηὰ τ 6 σκοτέα ἀθηοίοϑ {86 ἰοία] 
τηληϊϑἰαιίοη οὗἁὨ βίῃ 89 8 ἰοἰδὶ πηδηϊ δι αἰίοη οὗὨ 
λ]ϑο ιοοῦ, ἰπ 1ϊ9 Ποϑβιῖϊο ψουκὶ πα ἧραϊηϑὶ ἰἢ9 
Ἡσὶιέ, ἰοσεῖπον 1} 1(8 Βα δϑιγαίαπι, (86 Κἰηράοτῃ 
οἵ ἀδγκι659 ἰπ τδηκῖπα, ἑ. 6., ῬΥΪΔΑΥΣΪΥ 1π Ὠυ- 
τλῆ ἡδίαγο, γοῦ ΟὨΪΥ ἰΏ 80 ἴΔΥ 8 δυμπδῃ ὩδΔίΌΓΘ 
ἦ5 δι Ὀταἰβϑῖνα τὸ δηὰ ρ]οαβοὰ 1} Δ ]86 )οοα, Υῇθ 
ΥΕΥΥ τὐοῖ ἀουδὺ Ὑβοίμορ Φοιη το ὰ μαγὸ 
οαϊο τη κί πὰ ἰἰβοϊ, 89 βἰηὔμω, ἀν 688. 
Βαᾳρριθβϑϑᾶ [7] ἐδ ποῖ.---ἰ Τὴ9 δῦ. κατέ- 

λαβεν 18 υϑοὰ Ὀδολιι89 Φο0.η ΒΡΘΔ 8 οὗ ἰξ ἃ5 8 
διδιογίοαὶ μοι. Οομπηοι Ἰηἰογρσοίδίοη : (Ὁπι- 
Ργθμαπα [δεσγείίεπ).. ἀπἀοτδίδηά (ματος [Επᾳ. 
γεγβ., ΑἸΐοτα, ᾿Ἰογάϑινουι ; Ὀχὺ ἴῃ (818 Β6η86 
10 σοῦ πιδάΐα ΟὨΪΥ 15 υϑοῖ, Αοἰἱβ ἷγ. 18: Χ. 84. -- 
Ῥ. 8.]}]. (29) Μεγοῦ: δρργθβοπὰ [ἐγσγεϊ 7, 
ῖλϑρ. [0 καταλαμβάνειν ἰ8Β υϑοὰ χὶϊ. 80: 
ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ; Ματὶς ἰχ, 18 ; Βουι. 
ἶχ. 80: ΡΙ21. 111. 12 ὦ; 1 ον. ἰχ. 24. Τιιο σχϑᾶ- 
Βοὴ ΨΗΥ͂ 86 ἀλΥνκηθ95 τοὐοοίοα ὑμοὸ Ἰῖα,ι 15 πα ]- 
οαἰοὰ ἰπ 111. 19 δηὰ Μίαιιἢ. χχὶϊὶ. ὃ1.--Ὴ, 8.] 
(ὃ) μἱπάθν, ΒΌΡΡΓΟΒϑ : Ογίχοη, Οδγγϑοβίοηι 88 
οἰἢογ8 ("Ῥηχζο, δ εδεπ 7:6, 1Π1., Ῥ. δὅ4), ΥΘΟΘΉΓΥ 
Ἡδ]οιαπηπ, Μόογοῦ 15 ΟὈἸχοὰ ἰο οοποθᾶο ἰδαὶ 
(19 ἱπιαγργοίδιϊοῃ 18 χυαμηαί δ} οογγοοί ἢ 
Ηδτοί. :. 46, 87, εἰ6.});; 8 08118 ἱϊ, ΒΟΊΨΘΥΘΤ, 
αἶ86 ἰο ἰῃ6 οοπίοχί. Βα δὴ δοβοϊυίθ ποραίϊΐοι 
Οὔτμ6 ροηῃὸόϊγαιϊης δοιἱυἱ τὺ οὗ (86 ᾿ἰκον τνουϊὰ Ὀ9 
ἴαϊϑο ἴο ἴδ σοπιαχί; 1ἴὸῸὸ7᾽ ἰξ πουἹὰ ἀρθϑισοῦ ἰδ9 

4 ΓΒσ οϊκηοτ ΗΠ κουρίδο αἀἰδθοη δ ΠότῸ ἔγοτῃ ἢ Ῥοῖο, ΑἸέογὰ: 
"“ φαίνει [Ξ ποῖ ΤΔΟΓΟΙΥ [86 Πἰδῖοσί δ] ργοδοηΐ, Ὀὰϊ ἀοβογί θοδ 
10 νοϊο ὑτοσουῦβ οὗ ἴΠ8 ᾿ἰχμὲ δπὰ 1119 ἰη ἴο Ετοτηδ) ήογά 
βιιὐπίπ ας ἰὼ 1118 οΟΥἹ}] δια ἀαγὶς ποτ ἃ; νοοῖ ὈΥ ἴΠο 0. Τ', γονο- 
Ἰαιίουβ, απ ὉΥ 4} [6 βοδιοῦοα ἔγαρσηηθηίδ οὗ 88: εἰϊτογίπς 
διθοηχζ ἔθ εἰιῖοῖς ἀδείκηοαα οὗ ποαϊποηάοπι.᾽" οηρκεθεῦογα, 
οὔ ἴ8Ὸ σοπίγαγυ (ρ. 3.2), ἀσηΐδϑ 1} ΠΠΠ τ παιϊίοῃ οὗ πο ποδία 
ἙοΙὰ δς6 Τυτοΐχη ἴὸ πο τχΐπὰ οὗ ΦοΠη, ἀπ οχρίδίηβ ἴπαΐϊ. (ἢ 9 

Ὀοΐυτα ἔπ ἱποαγηλείοη 48 οὐγέμαϊν [16 ἀπὰ 1 κἢϊ, Ὀκῖ 
ἀϊ ποῖ πεαπὲ ἐξέ ἨϊΪπ 36] δ5 δυο Ὀοίοσο (6 ᾿ποδγηδιίοη, δ0 
δι ἐβοδοὸ πεῖο ᾿ἱνοά υδΐογο ΟἸγίο᾽ Ὑογο ὁχοϊυἀοὰ ἴγοπι {9 ἀπ ὰ 
Ἰίχῃι. Βυι τη3 νου] ουξ ΟΗ͂ οὐϑ πὸ δβαὶπὶ5 οἵ [Π6 0. ἢ. 
Οοα;. αχζαϊπει Ηοη σπιοΌοΥς τοῦ. 9; Βοπὶ. ἱ. 18.24; 1|.14,1δ; 
Αεῖὸ χῖίν. 16, 17; χυ!!. 27, 23.-- Ὁ. 8. 

.ΆΑ6 ἴ σκοτία ἰδ οὶ ἱπίτοιυσρᾷ ΠοτῸ ἴῃ [5 Ὠἰδίοτίοδὶ 
οτίχίη, ΗΠ κοητο] ἃ (ἢ [6 ΒΘΌΣ ΒΟΠ00] ζΟΊΘΓΆ]Υ) 88 δοικχαΐ 
Βοτθ ἴο πιλΐίζο Π|π|λῖὴ6 ορροϑίϊοθ οὐκ οὗὨ ἐπ9 χὰ δα ἀαγῖς- 
δᾶ. ἘΠπ5 [5 πο ὐποκδίίς Δ] ΟΥΟΡΥ Πότοὸ Ὀγουκῆΐ ἰπ, }08ῖ 
ὙΠ ΟΓΟ ἔπος ον ζο δ᾽ οι Ἱὰ δου ἰΐ οὐδ, 88 6Γὸ ὈΥ͂ 189 ὕγθ- 

ε»- 

ΤΙΜογοῦ: “οὐ κατέλαβεν, ἀμ 4 ἐς πίολέ; παΐπι ηϊολέ 
Ἀεείί; ἄαυοη; εε 'αγὰά ὑὉρὴ α2 Ῥίηείεγηΐδε πιίολιὲ πηρεεῖ,- 
πεῖ. 20 ἄαξε εἰς ἀααμγοὺ ἰἰολέ ρεισογάεπ τυᾶγε; εἰε δι ἰοὺ ἐὴπε 

-Ὡμ “εεπια." ἩἙπαϊὰ (ρ. 121) ἰΑἴκοα {ἢ 6 πϑτὴθ υἱοῦ, δά 
ηἂφ Ὀοκίάοα ἢ οὐ κατέλαβεν ἴπ6 ἰάσα οὗ κι: “μπᾶ αἷς 

}ϊλείογπί ες ἀεηποοῦδ τλγεγβειίς ἘΥ 48 πίολί, οἰσησίς ἐς ξιολ 
μα! αἩ, τοῖς εἰς ἄοον ᾿ἰμί6 μη Κὕππεη πα εοἰἑεη."- 

ὁ (Αεοοτάϊηρ ἴο οἰαβθίο ὑθπῖσοὸ, πὲ πὰ ἐπὸ Ν, Ἐν {μη18 
Ἰηδθηης [44 πὸ ραγα οἱ. ΦοΒη που Ρσοῦρ ΟΥ̓ Βανο υϑοά 
κατέχειν ἰῃ 115 ςξθ0, 85 δὶ αἰά, Βομλ. ἱ. 18; 2 Το. ἰἱ, 0, 7. 
--.Β. .) ἐ (6 οἴαγπαὶ οὐἀγνοηὶ οὗ ΘΟ κὶδι. 

7}1 τωϑαπΐπρ οὗὨ Ὀοί οὗ {16 ποχὺ Υογ868 δηὰ (6 
ψ Βοῖο αοϑρ6ὶ. 716 υδῃρο δὶ Ἰη οπὰβ ἰο ἀθδοϊαγο 
{16 γ 6 ΥΥ δαγνϑηὶ οὗ {{π|ὸ ἱχσυ 'ῃ {10 ἈΙΒΙΟΣΥ οὗὨ 186 
νοῦ], 1.8 Ὀχοαϊκίης ἱπσου σὰ δἷϊ 110 οὈϑισαοι 0} 
οΥ̓͂ 0 διηοίθηϊ ἀδυ κη 688, 88 10 ἀρρεοαχοά οομπίϊπιι- 
ΟἸΒΙΥ ἴῃ (860 ΒΊΒΙΟΥΥ οὗ ΑὈτΔ Δι. 

[115 ἱπιογργοίδιϊου αἶνοβ σοοὰ β6η86, Ὀὰὲ ἃ Ϊ8- 
ΔΙτΘΟ5 ὙΠ1} (116 σοπηθοιίοη δια ἀσδβίγογβ ἰ})6 μ8- 
ΤΑ 161 18πὶ οἵ γυϑτϑ. δ, 10,11, νοΐ 18 ααἰῖο οὐνὶ- 
οἴϊ8, ΔΙ Βολ Κἢ ὑπ Τὸ 18 ἃ ἀἰ θγοποῦ ἴῃ {0 οΠοΐοθ οὗὨ 
(89 νου Ὁβ καταλαμβάνειν, γινώσκειν, αλὰ παραλαμ- 
βάνειν, ἃΒ 8180 ἴῃ ἰμ6 οὈ͵θοὺ (νον. ὅ, αὐτό, 86. τὸ 
φῶς; τον. 10, 11, αὑτόν, 8ο. τὸν λόγον.) 

ον, ὅ. τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτία φαίνει, 
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

γον. 10. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, 
καὶ ὃ κόσμος αὐτὸν οὐ κ- ἔγνω. 

ὙαΣ, 11. εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, 
καὶ οἱ ἰδιοι αὐτὸν οὗ παρέλαβεν. 

Το Οφμ 608, 88 τῦ8}} 88 (η6 ΨΦ6 1:8 (οἱ ἔδιοι), Γθ- 
6αἰθὰ ἐμ: ῬΓΘΡΑΓΔΙΟΓΥ ΓΟΥ 6] Δί 08 οὗ (80 Οζο8. 
ον. Βοιι. ;. 20 8. 2ο]η βροᾶκϑ, οὗὨἨ δουγβα, 
ΟὨΪΥ οὗ {1|ὸ τῆλ88, δῃκ Ὠπιβο 1 τα κοθ Ὄχοορίϊ0}}8 
(τον. 132). Τὴ πιοδηΐῃρς οὗ καί μΒοτὸ δηὰ υϑυβ. 10 
δῃηὰ 1] 8 απᾶ ψεί, πον ]Πϑἰδηαϊης {89 Ἰἰσὶν 
ΒΕΪΗ ἢ ς ἰπ {1|ὸ ἀΔΡΚΏΘ88. ἸΤΠΟΓΘ 8 Π6Γ6 8 ἰ0868 οὗὨ 
Βαογοὰ δδάμοββ, οὔ ΠΟΙΥ͂ συϊοῖ, νι ϊσἢ τηυδύ 41} ᾿ 
ΘΥ̓ΟΡΥῪ βουΐουϑ ΟἿ βία πῃ νἱοὺν οὗὨ ἰἴὸ διηδζίης 
ἱηρστδι υἀθ οὗἁὨ {ἰἰὸ σΓαδὶ ππδ᾽ου Ὁ οὗὨἨ χτχθῃ ἰο 1110 
Ῥουα]688 τπϑγοὶθ8 οὗ (04.---Ρ. 5.1 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

[1. Το ΒΙ01]6. βρϑαὶϑ8 οὗἁὨ {ΠἸσθὸ ογϑα  0}8--- 6 
Ὦγνβὶ τᾶ κα Π0 Ὀορὶποΐης, (ἢ 6 Βεοοηὰ (Πο σοηίγαϊ 
δπηά ἐυγηΐης ρΡοἰπὶ, (6 (ἰγτὰ {π6 οη ἃ, οὔἩἨ ἰδ Ϊ8- 
ΚΟΥΥ οΟὔἰδμ6 ᾿'νουϊὰ. Τλο Ο. Τ. ὁροπϑ 1 (6 πἢ- 
γα] ογραϊΐοι, {Π0 Ν, Τ. τι (ἢ 9 ποτὰ] στοαι οπ 
ΟΡ ἰησατπαίϊοῃ, δηὰ ἰδ6 Βουρὶαιΐοη οἷοδβοα ὙΪῈ 
ἃ ἀσδογὶρίΐοπ οὗὨ (ἴ10 ποὺ Ποηγοηβ πηὰ {6 ΠΟ 
δύ, ὙΟΓΘ πδίυτο ππᾶὰ ρύδοο, (9 γδὶ δηὰ 
Βεσοπᾶὰ ογθδίϊοῃ, 8..Ὰ}} 6 σοι ρ]οίοἶν πανπιοηϊζοὰ, 
δ {μ6 γογίθοῦ ὈοδαϊΥ οὗ (6 βρὶ γί 88}4}} Ὀθ 
τοβοοίθα ἱπ ἃ ρἱογίουβϑ δὰ ἱπηογίαὶ Ὀοΐγ. 
Τ|9 ἢγβὲ σψογὰβ οὗ ἰἸὸ ἀοϑροὶ οὐὔὐ Μαίί πον : 
7λε δοοῖ οΥ φεπεγαίίοπ, οΥ χεπεαίοσγ, ογίχίπ (βίβλος 

γενέσεως---ΓἸΎ Ἴ90), του ἷπ 5 ὁπὸ οὗ (μ6 μεδά- 
πᾷ οὗ {80 βοοοπὰ δοσοιηὶ οὗὨ οχοαϊΐοη ἴῃ ἙΘπο515 

1ἰ, 4 (ΟΥ̓ ΤΌΝ, Βερὶ.: Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως 
οὐρανοῦ καὶ γῆς). ὙΤθο ἢτϑί τοτβ. οὔ {6 Οοβροῖ 
οὗ Φολη, 7π΄ 16 δεγίππίη (ἐν ἀρχῇ), δοπίαἰη δὴ 
ἀμ δὶ αἸΚ4Ὁ]6 αἸ]αδίοη ἰο {πὸ ὅτϑὶ νοσ 8 ἰη αοηο- 

δἷβ (1. 1, ΠΣ 3, Βερί.: ἐν ἀρχῇ); ἀπὰ (πο (ὐνὰ 
Υ6 780 οὗ ἔπ6 ζΟγ πο: “411 (ἰὴ ρ5 τότ τηλᾶὰθ ὉΥ 
Ηϊ᾽ (16 Ραγβοδὶ Ἰβογα), ΠΥ ΒΟΥΥΘ ἃ 8 ἃ 60Π}- 
ταΘηϊΥΥ ὁπ ἴλ6 ἐδιρὰ γογ80 οὗ (110 ἸαίίοΥ : “ἀοἂ 

εαἰὰ (58), 1οῦ (Βοτὸ Ὀ9 Ἰριι ! Απὰ ἐμ το ν᾽ ὰ8 
Ἰίχῃι."" Τὸ τνου]ᾶὰ νγᾶβ οτοαίθα ὃγ ἀοἄ {6 ΕΔ- 
μὸν ἰπγουρ αοά {πὸ ϑοη. Οοπιρ. Ῥβ. χχχὶϊὶ. 
6; (ο]. 1. 16; Η6Ὁ. 1, 2; Βογ. ἱν. 1].-Ρὶ 5.] 

2. [1] Τάναξ, Νο. 1.1 Τᾶὸ ζαπαδπιοηίαὶϊ οἂγ- 
αἰπαῖ 146848 οὗὨ (18 βεσίΐοπ ἃγο: Τ8οὸ γεγδϑοπαὶ Οαοά 
(ὁ θεός); ἴ86 Ἡδοτά οὐ ἰ9 7Ζοσοδ ἈὈβοϊαΐθ, 86 δέ- 
φίπηῖπσ, ἰμ.6 γτίϑ6 οΥΓ ἰλίησο, (ἢ 6 1, (6 ἐϊσλί, πιὸπ, 
{89 ἀαγζηπόδϑ, ἰὯ6 δλ᾽πίησ οὗ 186 Ἰἰχιὶ 1π 89 ἀαγκ- 
658, (89 ἱγγοργεδδίδίε δγεακίησ οὔ (δ Ἰἰχὰΐ ἑλτουσὴ 
{10 ἀΑΥΚΙΗΘ658: 411 ὈοΪοπρίης ἰὸ {1ὸ οχ Ι Ὀἱ τ οὴ οὗἁ 

Αοὐ ἰΒβ ἀοβὶ κηδιοά 



00 ; ΤῊΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 50ΗῈΝ. 

85 ΡΟΥΒΟΠΔΙ Ὀγ τἱγίαο οὗ Ηἰβ8 Ιορο8: (89 [,ορ08, 
οὐ ΗΪ8 ἀοἀ-νατὰ βίάς, 18 ἀοδὶχπαιθά 88 (10 [0] 
οσχργοβϑίοη οἵ (86 θοΐηρς οὗ ἀοἀ ἴῃ οὈ͵θοίἑνα, Ρ6Γ- 
8018] σοτγοϊδίϊοι : ἴῃ τς ΕΡΊ8116 ἴο {π0 ΗΘΌγονΒ, 
{π86 χαρακτήρ, 6. ἱ. 8; ἴῃ Ῥδυὶ, (ἢ 9 ἰπηαρο, εἰκών, 
Οο]. ἰ. 18. 4.5 {6 υηδῆ ψογὰ 18 (Π 0 χα ῃσγϑβϑϑίοῃ 
οὗ ἰ6 υπδὴ πη, δΒοὸ (6 ἢ οτὰ οὗ αἀοἀ 18 {86 
οχργοββίοη οὐ Ηΐβ Ῥείη, ἰῃ 10608-}} οθπίγα] 
οἰ ΘΆΣΉ 688 δηὰ ρογίοςοϊ οοποθηίγαίίοη. Βα ἐξ, τὶ ἢ 
γοΐδγομοο (ὁ ἀοὐ, (89 Τόχοβ 18 β'ηρὶε, Ηοθ ἰ5, οὐ 
9 846 ἐἰοτγαγάὰ {ἰπ6 νοῦ], ἱποχ δυβι  Ὁ]γ το δηὰ 
τη 014, σοτηρτγι βίης {86 τολοίς ἑάεαὶ ἀἰπσάοπι οὗ 
αἰυίπε ἰουε, Φονη χυὶϊὶ. ὃ; Ερἢ. ἱ. 4. Τὶιθ ἱόχοϑ, 
8ἃ5. ἰῃ0 οχργεοβδϑοὰ 1186 οὗ Οἀοάὰ, ἰ8 ἐμ 6 οἰοΥΠ ἢ] 
ετουπὰ οὗὨἩ (πο ἰοιροσαὶ νοτ]ϊὰ. Τ]|10 Ὀορί ππῖης 
πῖνοϑβ {}:6 Ὀασοιηΐη, ἐμ6 Ὀοδοοιηΐῃς ρίνοβ {6 
πον, Τὴ6 υ]᾿πηαῖθ οδυδο οὗ ὑπο οσ  ἀ᾽ 5 σοπιΐπς 
ἱπίο Ὀοΐπρ απὰ οοπιϊπυΐης 18 ἰδ 6 ἐγεαίίπο δὰ τρ- 
λοίαϊησ Ἰιΐα ἴῃ 186 ᾿ομχοϑ, αΒ Ηδ δοπίδἰ 8 (Π9 ῥγυΐη- 
οἶρ]ο8 οὗὨ 116. 1116 τ Π010 σχονοϊδίίοη οὗἉ (18 119 
ἴῃ ἰῃ6 τοτ]ὰ τῦᾶϑ ᾿ἰρὺ ἴον ἤδη, νῖ10 τὴῶδ πἰτηθ6] 
οὗ (80 }᾽ σιν, ἐ. 6.,ὄ 1 γγὰἃ8 8 βρὶ γἰἰ8ὶ οἱ θηθηί ἴῸΓ 
ἷβ βρίτγὶὶ, Ενθη ἰὴ 6 Θμογοδομίης ἀδικ 6859 οου]ά 
ποὺ Ἔχ ρα θἢ {}ι18 Ἰἰχιι. [πᾳ (19 χα ϑὲ οὗ [89 
ἀανῖκθ85. 10 δ. ιἷπὸ5. (186 Ὀγίρσι βίἀ9 οὗ μοαίμθη- 
181). δὰ (Βγοιρὰ [0 ἀλγΚ 688 ἰὺ Ὀχθαΐ8 ((Π9 
ΟἸὰ Τοβίαιηοαὺ του ϑ]δίϊο). Ἀ 

8. [2.1] ΤῆΘθ ρῬϑββαβο Ὀοίοτο τ18 σδοπίαϊ 8 [86 
ὉΠ πιαῖο ἀδία οὗἩἨ {Π6  Νοὸν Τ οβίδιηουὺ ἀοοίτὶηθ οὗ 
1μ6 οπίοίοσίοαὶ Τεὺυϊίν.} Τὴ9 Ενδηρο] δὲ βίαίθβ 
δὴ 8η{1Π68158 ἴῃ 1.6 ἀοὐ οδὰ τοὶ σοῖο τ ρυϊοχα- 
ΣΙ ποῖ ἰο 16 ποσὶ, θὰ ἰο αοά. Τμ6 Ιοχοϑ 
4οαϑ ἴῃ 6 Βοκξίποίΐης; {{||8 15 Ηἷδ8 δίῃ υ, Ἡ ]ΟᾺ 

Ἕ [ΤΊοεΐοτν βίγαιιδα (9 α8 Αἰγολοη)αδν ἐπε Παιδο, Ἠ οἰ ΘΙ θΟΓΖ, 
1815, ν. 0) ΡοδυτἈ}}}7 τοργοάυσοθ δη ὀχρουπαᾶβ ἴο 40- 
πδηπειῦ, ἰάρα οὗ 116 μοχοϑβ ἱπ 5 γοϊαϊίοῃ ἴο οἀ διὰ {9 
γσ!α; 

“Ὸν Απδοσίπη ΕΥ̓ ϑολὕρζιρ μη ὅδ᾽ Ζεί(οΉ, 
1ιὲ Ουίίες Εἰπρεδοτηεν εἰσισί τον, 
}ὶςε δε εεἰὺεί υοπ Οοίίες Ἡ ἐβεηλεί(εΈ, 

Ῥας εὐσἷσε Ῥα, ἵπ ἄεηι ες Ἑαΐεγε Ἰοὺ 
ἢ εε εἴψπεπ Ἡεξδεης Ἠεεπλείξ ὑοειίορεῖέ, 
εκ εἴσπεπ Αὐρτιυιά αὐρροἀεοκὲ ἐπ εἰςῆ, 

Ῥὼ Μαπά αἰε Θοίίες Τί 7 ἑλπι εεἴδεί επίγίερεῖ, 
ϑεὶπ ἩΝἶ εεἰδεέ ἐπ ΠΝ ΤΗΣ Τραὶ, 
ῥδίῃ Αὐρίαῃε, εν ἐλρε εεἰδεῖ εἰολ ὧἱ 

ας Ἰροτὸ, ἄαξ ἐν τη εἰοΐ ρεδοτεη λαὲ 
Ζμῆι ιουαλγεη δίη, αγίπ δ 6 ἀεγ Ναΐμενει 
15ὲ ἐπρεφολα ηε Ῥαεεὶπ εἰσίρ ἰγαί. 

Ῥα ἐεὶ ἄδν Ονειπαᾶ, αἰ ἄδηι αὐ ῬΡεϊ εν επ 
Ἡεγυογρεδργοεεί σι Απϑερέπη εν Ζεῖϊ, 
Αἷ εἰο ες αδεΐη, ισατὰ εὦ Ογεαίμγεν; 

σμὰ ἐπ τείμείεν ϑρέίρχοίέ 
Οἱπρ αἰἰς υοπ ἴδηι τη αἱε Ἐτεομαύδιδη αἶε; 
Ἀε αν πα Ζίολί, ιοαν Κείηε ιπκεὶλεί!."--Ῥ. Β.] 

ΤιΠσιθλη ἀἰνίποβ ὈσΟΡΟΥΪΥ ἀδικοίη δἷηοθ ὕτῖόρο 
(νἢο ἱπνοπίοα, ποῖ ἐμὸ αἰπεϊποξίοπ, θα {πὸ τοΥτ ΠΟΙΟΚΥ) 
ἔν σοη [110 οπέοϊοσίςαὶ Δηὰ {πῸ σοοπομίςαϊ Τὶ γ, οὐ {πὰ Ττί- 
ἘΠΥ οὔ οεέῆοε δηὰ πο ΤΥΪΥ οἵ γουεαίοη. Τῆ6 οπἰοϊορίςοεϊ 
ΤΏΙ ἰθ [16 ΤΥ ΠΙΕΥ͂ οὗ ἐἰὸ Ὀἱνίπο νοΐ Ὀοΐογο δπὰ ἰηάο- 
Ῥοηὐομΐ οὗ ἴμο νον, τμ80 ἰηποτοπὶ {Ππτοοίοϊὰ αἰδιϊ ποϊίοι, ἰῃ 
(σὰ, ψοὸ ὈΟΪᾺ 85. δὐυκοϊῖο πιο] σοῆσο δηὰ δ δὐβοϊαϊο ΜΠ 
ΟΥ ἴονο, ἰβ ἰο ΗΪ πλβοὶζ δὴ οἷος οὔὁἨ Κηον]οῦσο δηὰ οἵ Ἰονο, 
δηα γοῖ κοἸ[ἰ ἀοπιίοϑὶ ἴῃ (ἢ ἷδ ἀἰδτ οϊοπ. 6 πᾶγ9 δὴ ἈΠΡΙΘΕΥ 
ἴῃ οὐν πῃ 66] -σο ΒΟ ΟΠΒΠΟΒΒ τυ Ηἰ οἷν τ 01168 8 πίοι οὗ [δ 6 
Ἐηον]ης βυυ οοῖ δα (Π6 ἰσπόνῃ οὈ͵οσῖ ; δηὰ ἰῃ Πα πιδῃ ἰουο 
[ΠοΓὸ ἰθ 81μ0 ἃ {Ὑἰἰγ--ῖῃο Ἰονίης δα ίοςξ, [πὸ νοϊονοά οὈίθοξ, 
δΔηὰ (πὸ υπΐοῃ οὗ ἴ0 ἵτο, 7116 αὐσοποπλίοι! ΤΎΪΠΥ ἰδ [86 
ΤΓΙΏΠῪ οἵ Θοα τηληϊοϑίοα ἰῃ (Π0 τ ΟΡ] ἰπ (6 Ὑγοτὶς οὐἨ Οτοδ- 
Ἐίο ἀηἃ Ῥχγοβογνδαίίοη (Α8. ὅοα {π6 ΒαίποΥ), οἀοπιρίίοι (88 
οὐ {πῸ Βοη), πα Ι᾿οσοπογαίίοη αἀπὰ βαπς τ ἤοδίίοη (88 ἀοα [ἢ 6 
ἩΙΥ ΟΠ 51). ΤΊο 016 μοπογα Υ Βροα κα οὗ ἴμ9 ΤΥ 65 
τονορ]οᾶ, νυῖ (Πὶ8 ἰΐϑο 1 5108. ὉΥ ἰηογοηοθ ἴπ 9 Δαβιρ ἢ 
οἴ {116 ἱπίογηδι) Τα Υ, δίησο σα τονολ}8 Η ἰπλ80] Γ 5 Π16 βεῖυ- 
ΠΥ ἷ4, ὙΠΟΓΟ σα "9 πο σοηϊτγεαϊςτίου θῖν οοι {19 θοίορς 
διὰ 1116 χαραἰζοσίδιο:,---, 3.) 

αὖ 0168 “ΤᾺ 0165 Π᾿δ ἀεἰΐγ. Ησδ ν 85 6οά, ἐ. ε., ποὶ 
ἃ δΒαδογαἀϊηδίο Κἰ πὰ οἵ ἀοἰίγ (ΡἈ1]ο, δηὰ (116 δι οΥ- 
ἀϊπδιίϊομ ἰβί8), τυ οἢ, ἴῃ σἱονν οὗἨ ἐμὸ ΒΙΌ 1164] τιο- 
ποίβεΐδῃ), 18 Β' ΙΡῚΥ ἃ 86] [-οοπ γα]! οἰίοη ἔπ ἰΘ ΓΙ ; 
ποὺ [0 ΒΑΥ͂ {παὺ [Π0 ΔΌΒΘΠοΘ οὗ [86 αγίἰο]ο τί 
θεός ΘΠ δδίζ8 δὲ 186 ““ αἰγίπο Ὀδΐης ᾿ οὗ (ἢθ 
μοχζοϑ. ὙΒ (116 αἰν ΠΥ Υ οὗ {π| 1 οχοβ 85 ἀἰβιϊποὶ 
ἔτοιῃΒ αοἀ (1πηΠ0 ΕΔ[Π67), (ῃ6. δη 6818 ἴῃ {116 
Θοὐἀμοιᾷ :8 δβίϑ] βιὰ. Απὰ δἱ 1μ6 βαπηϑ ὑἴπὴ 
8 β'σηϊβοα {}}0 δὶ ιΥ οὗὨ {86 βροακίηρς αοὰ δπὰ 
186 ΒΡΟΚΟΠ, ἦ. 6., [0:9 οχίβίθποο οὗὨ ἰμὸ ϑρίγὶί, 
116} ΒΟ Β] οἰ οσταδολον (1 Ηἷδ Ζοοσπιαίκ), ταΐββε8 
ἴπ (88 ρᾶββαβθ. Οοπβίἀογοὰ 88 (86 υπὶν οἵ 6οά 
νὴ ἢ {9 μοροϑ, 1Ὶ 18 σοπίαἰ πδὰ ἴῃ (86 ἴεστα Ζο- 
σο8; σοπδἰἀογοά 85 ἐΐο ὈΠῚΥ οὗ {9 Ποχοβ 1 ἢ 
αοά, ἰξ ἰ5α οοπίαἰποὰ ἴῃ (0 Ῥῆγαβθ πρὸς τὸν 
θεόν. ΟΥ̓ {86 ϑρίτϊιι ἀἰβιϊπο ιν 90. μδὰ δ Γο Ὡ0 
οσοδδῖοι ἰο βρθακ. Ὁ Βυὶ ἰ{ (86 Ὑν}8016 οββθῆσθ οὗ 
αοὰ παϑ Ἤοοποδηϊγαίοἃ 88 δὴ οδ᾽θοὺὶ ἰο 1.86] ἴῃ 
(0 οτά, (16 οἰογπαὶ ρμογίδοιϊΐοα οὐὗὁἨ ἰ8θ ἀϊνὶῃθ 
ΘΟὨΒοΐΟυΒΠ 658 ἴῃ Ἰυτ ΪΠΟὉ}5 ΟἸΘΆΓΠΟΒΒ, ΠῚ, δὰ 
οογίἐαάς, 18 ἐΒΟΣ ΘΌΥ ἀφοϊαγοά, ἀρσαϊπδὺ ἃ}} ποι 8 
οὗ ἃ οτοδίυ γον ἀσγθϊοριπθηὺ ἰῃ ἀπ οὶ ἰ Δ} 
οτυαο ἀἰνὶπο Ὀεΐη. [ἢ {86 δἰθσῃδὶ ᾿οροβ 1165 
80 άοδα οὗὨἨ (9 δἰθσπδὶ σοι: δβοϊοιιθη 688, 85 νὰ }} ἃ 5 
1.8 οίβθύῃδὶ οοῃοθηίγαίϊ ου δῃὰ σουο]αϊίοι ἴο ᾿ἰ8ο]ἴς 
π6 ἰάθα, ἰβογοίοσθ, οὐἩἨ ἰμ9 θίθνυ πὶ Ῥοσβοῃπα νυ, 
ὙΒΙοἷ, ἱπ 18 ῬΟΊΝΟΥ οὗ 86] [- του αι οη, 18 (ἢ Ιοτὰ - 
ἴῃ ἰΐϊθ αἰδιϊποιΐοη, Ἰοτθ; ἰἷπ 118 υπἱίγ, (δ9 
ϑρινὶι, 
1 ΤΑΥ͂ ΠΟῪ δΘ δεϊκοᾶ, τ ὮΥ ἰβογο 8 ποίδὶπς 

βαϊὰ οὗ Εδίμον, βοὴ δηὰ Ποῖγ αἰιοβῖ, αὐὰ νι Ποί μῸΣ 
(86 δποΐοηΐ δὰ τηοάογῃ αἰδιϊποίϊ οη.8 Ὀοίινοοὴ (88 
δἴοτη δ] ̓ οροβ οὗ σοἀ δῃὰ {.19 οοτηΐης οὗ {}16 1,0- 
ξο8 ἰο Ὀ6 ὅοῃ ἤτβι ἴῃ [88 ογοαίΐοα (ΜΆΓοΟ]]ὰ8, απὰ 
ἴῃ Βοη9 χηθᾶϑυγο ὈγθβροΥροῦ), ἃσΘ ποὶ νῈ]]} 
Ετουπάοα, [0 8 ἰο Ὀ6 οὐβογνε, μβονϑυοῦ, (Πδι 
16 αἰκιϊποίϊοα Ὀοίποοη οἰοσηΥ̓ πα ἰοπροτα]- 
688 15 οΣΙΡρίαυγο 18 ποῖ (88 Ε81ὴ6 88 ἩΪΠῚῺ {689 
(Ππρο]ορσίδηβ. Ασοογάϊης ἰο βοσνὶρίυγο, ἰτηο 8 ποὶ 
οχοϊυαἀοὰ οΥ ουἱ ο΄ ἴγοια οἰδγαΐγ, Ὀὰὺ οἴταςσρὰ 
δηὰ ρμοποιχαίοα ὈῪ ᾿ξ, Βο ἐμδὲ ΟὨγὶϑί βαγβ: “" Β6- 
ἴογα ΑὈΤΑΝ δι ἵγα8, 1 8π|.᾿ [Ιηἰδὸ ]Ο508 8 ἔγοσλ 
οἰαγηϊγ (0 6586η696 οὗἨὨ {116 ὅθ, 85 ἴῃ αοὰ ἰΒ {110 
6586ῆ00 οὗ (6 Εαδίῃον, δϑ ἰῃ ἐμ σοϊαιΐοη οὗἨ (86 
ἔνο ἰδ (Π9 Θ6586Π696 οὗ {80 ϑρὶτὶ, Τὰ ἀἰδιϊποιί οι 
οὔ {89 ἐνο ἴῃ οὔὖῦ Ενδῃρο] ἰδ, ΒοΎ ΘοΥ σ, ργοσοοαορὰ 
ἔγοιη 18 τη κίηρςς δὴ δη 1 Π 6815 Ὀοί σθοη (6 οἰοΣ- 
ἰγ νυ ἱο 18 Ὀθίογο (86 ᾿νοῦ], δὰ (80 δἰου ἐγ 
ΜΒ 16}}, 18 π6 ορίππίης οὗ (6 νου, οηίοσΒ 
ἰπίο ἴπ9 ποτ] ἃ δῃὰ δοῖμθβ ὉΠ ΟΣ ἰθ ρΟΓΑΪ οοηάϊ- 
(ἴοη8. [1 ιἰὸ οἰθγηΐϊ οὗ αοα Ὀογοπά ἰμ0 νοσ]ὰ 
Ὅο οσοπορὶγοά ἴῃ οσομπίταβὶ τ ἱ (6 ἩγοσΣ] ἃ, (86 ὅθ 
5 6811εα Τοχοδ; ἱΥ ἰΐ 6 οοποοϊνοὰ ΔὈβοϊυ (ον, 1Π}9 
Ιοξοβ 8 οδ]]οά ἐπ ὅοπ, Αμπά (86 οβυσοῖ ἀοα- 
ἰγῖπο ἰγοαΐβ οὗ 86 αοἀϊιοδὰ ΔΌΒοϊ αἱ αἷγ, 88 ἰὑ 185 
ἔτοπι ϑἰθγ ΠΥ ἰο οἰογ ΠΥ; ἰμογοΐοσο οὗ ἴμΠ6 ὅοη. 
ΤΙο ὅοη, 88 οροβ, ἐδ ἔσοτϊῃ οἰ ογΥ͂ ; (μ0 Ιοχοβ, 
8ἃ5 ὅθ, ρᾶ8868 ἔγοπι δἰθγἰΥ̓ ἱπίο ἀονοϊορπιθῃξ, 
ἧ. ε., ἰηίο {86 υπΐοϊ ΐῃς οὗὨ πὸ μοσο8 οὐὁἩ (ῃς ἀϊ- 
γἷπο παίυσο. Οη ἰδ ἀδνυθὶ ορπιοηὶ οὗ 8 6 οἰ υσο ἢ 
ἀοοίνγῖπα οὗἉ ἰἶτ0 Τορο8, Β00 ΟΓΠΟΓ᾽ Β Επίιοιοκίμπσε- 
φέεολίελίς, εἰς. (ΗΠ δίοτν ὁ ΟἸτίβίοἱοσν). 

4, [8]. Αἴτον εἰιθ χεϊδίϊοη οὗἩ {80 1οχοβ ἰο αοά 
Τ0]]οννΒ ἄγϑί Ηἰ8 γεϊαίίοη ὁ ἐλ τοοτἰ ὦ, ἃ8 δοϊϊ οι 

“4 [ΤΊ ἀἰδροπαπίίοι οἵ (πο Ξρί τίς, Πα αὐοοποτηίςεὶ τηβηϊοσία- 
τίου ἰπ {ἰπ0 νον] ἃ τι [86 Ὑνποἷο ΤΠ 655 οἵ Ηΐδ μονεοσ, ὑγὸ- 
δι 1Π6 διοηίης τοσγῖς δηὰ μὶοσ βοδίίοη οἵ (τσὶ, δπὰ 
ἀἰὰ ποῖ δρρεδὺ Ροΐογε ἴδιθ ἀΑὺ οὗ Ῥοπίοοοβί δηὰ ἔπ Ἰουμαίπς 
οὗ [λ6 σιν διίδιι Ολυγοῖ. ΟὐμΩρ. Φολια Υἱὶ, 39.-. 8.} 



σΗΛΡ. 

ἰο ἐμ) ἤοττωϑῦ. 
85 ἃ Βηΐδιοιὶ οοδβπιοϑ, Ὀυΐ ἰη οοποτγοίθ ἰοἰ Δ. : Δ}} 
(ἱπρ8 (πάντα) ; Ὀθοδυ86 {16 ΘΟΒΙΏΟΒ 18 ῬΤΟΡΘΟΥΙΥ 
{πὸ τόβυΐὶ δηὰ τδηϊοϑιδίϊοπ οὗὨ {ἰὸ ἀονθὶοριηθηὶ 
οὔ (80 (κἴηρθ; τὸ πᾶν 18 1106 δ 156 ΔΡΡΟΔΓΔΠΟΘ 
οὗ ἐδὸ πάντα, 85 ἰδ0 [όροβ 19 ἰποὶν οτγἱὶρίηδὶ 
ϑΟῦΣΟΟ; Ὀοοδαβθο ἰΐ Βῃουϊὰ Ὁ6 αἰδι! ΠΟΙΥ ΤΟΙ ΘΏ)- 
Ὀθεγοὰ {πὶ ἐπ Ποχζο8 18 ποὺ ΠΙΘΓΘῚΥῪ δος ϊοοί οὗὮ 
{0 ἤογῖς οΓ ἰλε ᾽τογία (1110 ἀδιιΐ τ 9 οὗ ΡΒ11ο), Ὀα 
4130 (6 ῬΥΓοάμοο} οὗἩ (26 πιαίογίαΐ 9 λό ισογί(, οΥ 
Τδίθον οἵ [μ9 ἐζα 977 ἐλὲ ὡρογτὶα,  ΕϊοσΝ χοά668 1.8 
Βυθογαϊ πδίθ, οἰ ΘΟ ΘΠΙΆΓΥ [ΌΓΙῺΒ ἴο (8) 6 πιαίεγίαΐ 0 
ἐδλε τοοτίἀ. Τθ6 αἰιιοδίϊοη ἩΒΘΙΒΟΡ (μ)6 ογϑαίΐοη οἵ 
4Πὸ ψον]ὰ ἰ8 ἔγοιι οἰ γἸΥ͂, ΟΥ̓ ΔΓΟΒ6 ἰῺ (ἰτλ6, ὕΤῸ- 
δοοὰβ ἴγοϊα. δὴ ΟὈΒΟΌΡΙΓΥ͂ Γοβροοίϊηρ {π6 τοϊδιίοη 
θείνοοι ἰθ6 1628 Οὗ ΟἰΘΡΠΙΥ͂ πὰ ἰἷἱπιὸ. Το 
οομοοῖτο ἰἢ6 ἡγοῦ] 88 δυϊβίηρ ἴῃ ΘἰΘΓΏΪΥ, ὈοοτΘ 
ἰΐηθ, που τ8 ἰὴ 6 ἀΌΒΌΓΡΑΙ Υ οὗ Βυρροβίηᾷ ἃ νου]ὰ, 
ΘΟ ΘΟ ΠΏ Υ ἃ ἀογοϊορηιθηΐ (εἶπ ἩογΦη} πὶϊι που 
ἐϊπι6 (ἐ. 6., 81380 ψίιμουῦ στ ίλ ΟΥ οβί αἰ ἱβιοά 
διοοοβϑίοη). Το σοῃοοῖτο (80 ψου ἃ Δ5 δι ϑὶῃηρ 
ἴῃ ἰἰγ6, ΡΓΟΒΘΏΡΡΟΘ68 δὴ χ᾽ βίθῃηοσο οὗ ἰΐ ὈοΙογο 

- ἐδ νοῦ], ἐ 4., ἃ ἰΐπηὸ νου Ἰτοσ]α. Τίθ 15 
86 ποῦ]ὰ 8617 ἱπ 118 ππίοϊάϊηρ. 1116 τυου]ὰ, 
Ἰπογοΐοτο, δαῦόϑὸ ὙΠῸ ἰἴπη6, πὰ (ἰὴ τϊὰ {119 
πον], θὰ ὑροη ἐπ 4518 οὗ θίγῃ υ, ὙΒίο θα 
ΣανΘα 5 ἰ156}{ ἴῃ Δ] ἰἰπγ0. 

δ. [4]. "πὰ ωἱϊλοιέ λΐπι τοαϑ ποὲ απὺ ἰλίησ 
παάδ, ΡΒ. χχχὶϊὶ. 6. Τμλὸ δοβοϊυίοὶυ ἀγημδηὶο 
Υἱὸν οὔ (6 νου] ; π᾿ ορροβίιἰοῃ ἴο τπραίεγίαἰίδπι, 
ὙΓἰο᾿, πη 118 δ 1- ἀγηδηΐο ἀρα]ης, 18. 116 ΡἈΪ1ο- 
ΒΟΡῺΥ οὗ (6 δοβοϊυ(6 ἐπηροίοηοο οὗἁὨ ἴα δρὶγῖὶϊ, 
γεχοά ψῖϊ}} ἃ τοιηημδηΐ οὗ βρὶγὶϊ, [ἡ {ἰτὸ μίδίθ- 

.Τλοηΐ (δ οἱ 4}} (μ΄ 785 Θ͵Ο τηδά9 ὃν (λε ζόσοῦ (ποὶ 
οὔ οἵ Ηΐπι, ποῦ γοὶ Ὀγ Ηἰἶπι 85 δὴ ἐποίσωπιοηί, Ὀαϊ 
85 »γἱποὶρίε), (λ 9 ογϑαιίοῃι ἰβ δὶ (16 88π160 (ΐπ|9 γὸ- 
Ῥτοβθαη θα 48 8 Ῥῃ το δού οὗ ἰῃ  ΘἔΘΓΏ 8] ῬΘΥΒΟ; δ ἰγ; 
ἷδ Ορροδί ἴοι ἔο 811} ἱμβθογί68 οὗ δηιδηδίΐοη. Βοἢ 
ἐδ ἀοοϊγίηθ οὗἨὨ δὴ δἰϑτπαὶ μοίογοζθῃθουβ ορροβὶ- 
(ἴοα Ὀείγεοη Οοἀ οἵ βριτῖν δηᾷ τηδλίίοῦ (Ρδηι618- 
{19 θυ. 4}13π|}, δα ἐπ ἀοοίΓΐη9 οὗ Δἢ οἰθγπαὶ] παίὰ- 
γ8] ουϊδονίηρ οὗ 8]1 (κἰπρσθ ἔγοιῃ αἀοἀὐ (ἀ8]18ι16 
Ῥδη 6 ῖ9π)), ΔΘ Βογὸ ὀχοϊιάοα (ποὺ ἰο Βρεδῖ οὗ 
ἰδ οΔὈὈΔ] 8.19 λῃ6105 δοπμσογηπίηρ πιδίίοΥ, ΔΒ ἃ 
διδάοι οὗἨ 6αοά, α πορεϊϊου οὗ οἱ, ν]}ιῖο ἢ δγθ 
οἴου χοὰ αραΐη οὐοῃ ἰὰ οἷν ἀαγ). ΒΥ (8 Πδγ- 
χαοπίουϑ αἀἰδιϊποιΐου ἰη αοα, οὐ Η18 δθβοϊιιθ Ρϑτ- 
ΒΟΠΔΊΙΥ, ὑ86 ἀϊδοοτάδληϊ ορροϑί(ΐοπ ἰῃ (89 τον], 
ἐμ Βοιλίμοη Υἱοῦ οὗ ἐδ νου], ἰβ ἀθηϊοά, Θοτ- 
Ἰδοῦ: Το ὃν 15 ποὺ ἰο Ὀ9 υπάογβίοοα 85 ᾿ἴ 16 
1οξοϑ, ἰ0 ογἃἁ, γνογϑ ΟὨΪΥ [86 Θχίοση δὶ δυο ἷ- 
ἴοοῖ ; Ῥδιυὶ ΟΧΡΓΟΒΒ65 ἰὑ: “4715 δίπι Ἐ σατο ἃ]} 
ἐδίηᾳ9 οτγοαίθα,᾽" διηὰ δὰ δ: “ὧν λήη δὰ ῖῸΣ 
δἷπι,᾽᾽ ΟοἹ]. 1. 16. 

θ. [68]. Βαε (ὃ0 ποχί ποτὰβ: “Ἅ 7η λίπι ισαϑ (λέ 
δε," εἰς., 11} θαυ] ἀδοϊδίοη, οουϊγααὶςοὺ Ζ)εΐϑηι, 
ΓΒ οἢ 8665 ἴῃ {ἢ 9 ΜΟΙ] ΟἾΪΥ δὴ δοὶ δπὰ νους οὗ 
ἃ Οοἀ επιΐγεὶγ ουἰδίαο δηὰ Τοπιοὶο.ἡ Τ8ὸ Μόροβ 
Ϊϊδ 186 116 οΥ̓͂ ἐ80 ᾿ἴἴ0, (16 Ορογδίΐνθ, ογοδιῖνα 
ἴοτοσθ, ὈῚΥ το Αἰ (58 το. Ὑοῖ {π {πῃ 8 
Βαανα ἰμπεὶς 1{{ὸ ἱπ Ηΐπι, μοὶ Ηθ ΗΪ8 1ἰ}6 ἴῃ (89 

[Ἐν αὐτῷ; ἱπδοσοτγοίοϊν ἰστδηβίἰοὴ ἜΤΗ ἐη ἴπὸ Ἐπρ] δἢ 
Τογείοη, δηά τ1019 ποῖ τ ΕΥ̓ οἰστίηρυε ἔγοτα δι᾽ αὑτοῦ δὲ 
ἴδε (Ϊοδθ οἵ 1116 βδῖωθ το ῖ30.--ΕΟα ἢ. 0.} 
{Οὔεδο ἐπ τοζεοα Ὠοίδηι: 

“{|1λὲ ποῖοὸ ἃ Θοἷ ἯὮΟ ΟἾ]Υ ἴγτοτῃ πη ποηξ 
ὕρου [5 ΠΒΕῸΣ ὙΠ το ἰΠ6 πηΐγοτβο ΔΡΟΒ εἴ 

μὲ ὙΠ Ϊ {9601 ἴἰο τῆονο {πὸ ογοδξιτο : 
Ναῖηγο πὶ μἰπὶ ἰο Ἄττῃ, ἮΙ ΠῚ 56] ἰῃ ὨδίαΓΟ; 
Βο τθαὶ μοὶ ἰπ Ηἷπι {{ν65 Δ ΤΊΟΥ̓́ΘΒ δα 15, 
8.4}} νεῖ ἴδε] ϑοσῃϑ ᾿ἰγίης Ὀγοδίἢ οἵ μἰ6,"--Ρ, Κ.] 

Απὰ (16 που]ὰ 15 μοστο υἱοισοὰ ποῖ  ἐ᾽ ἢ μᾳ8. 

Ι, 1-. 61 
᾿ιαπεοναῦ. 

Αμὰ {πὸ ῥγοβογυδίΐου οὗ (6 του] τοϑίβ. 
ὩΡΟΩ ἰ89 καθ ογὰ 88 {8}6 ογοηιίου, Ποῦ. 1. 8; 
Φοη νυ. 17.--Πὸ ρΡοϊηϊβ οὗὁἁ υπΐγ Ὀοίννοοι (μ 0 
οσοαίίοη δηὰ {}|1ὸ ὑσοβογυδίϊοη οὗ (ἴθ νου], ἴῃ 
τ οἢ [86 οτοδίϊοι 6βί}}}}}8}}.68 {8Π 6 ρτοβοσγαίίοῃ, 
δηὰ {μ:9 ῬΓοβοσυύδίϊοη γοδοῖθ8 Ὀδοῖς 0 (86 ὈΔ815 οὗἁ 
(80 σγοδιΐ ὁ, ΓΘ Υἱία] Ὀυὶποῖρὶοβ, οὐδ οὗ ν ΒΟ ἢ 
{π6 υἱίδὶ Ἰανγβ ούοϊγο ἰμοιηβοῖνϑβ, θη. ἱ. 1] : χὶϊ. 
2], 28. Το 6 18, μβονουον, Ὀοΐοτο ἰΐθ ᾿ἰχαὶ, 
πδίατο Ὀοίοτο βρίτι ; ἱμουρ ουθὴ ἰμθ παίυγαὶ 
Ἰχι, δ8 110 γβι βίθρ οὗ 116 βερατγαϊϊῃηρ (πῃὰ ]]- 
Ὀογαιὶ πῃ) ῬΤΟΘΟΒ5 οὔ ἰδ Ἰἰΐα, 15. 8 ῬΤΟΡΆΘΟΥ οἵ 
(ἢᾳ δρίγιῖ, τι ῖοἢ), θοΐης οὗὨἨ {86 παίυτο οὗ ρα, 
δηὰπ 19 68586η.18] ᾿ἰχίις πὶ (86 τηδηϊζοβίαι οη8 οὗ 
0 οχοϑ. 

7. [0]. “Απὰ ἰδλε 1ὑ7ε ισαϑ λ6 ἰἰχλί." ΑἸ ἰπιἰ- 
ταάιϊου οὗἨ {8} ἀπ0 1} 6519 Ὀοίτν θη σρίγί δηὰ παίΐωτο. 
ἴῃ χαδῃ 9 τ Υ ]ατἼο 119 οὗὨ {Π0 Τοροϑ Π48 ἃρ- 
Ῥθαγοὰ ἴὼ {16 ᾿νουϊὰ 88 ᾿ἴσι. ΟΠ ΒΟΙ ΟΌΒΏΘΕΒ 18 
{80 ᾿ἰχιῖ οὗ Ὀοΐης. υὶ κι) 118 νγὰ8 {86 ᾿ἰχδὶ οἴ 
ΤΊΘΏ, ποῦ ἸΠΘΓΟΪΥ͂ ἃ5 ἰῃ 6 δοῦγοσ οὗ Ἰἰἴδ, ἰπ {Ἰαὺ (80 
Ὠασδη δρὶσῖ [88 118 οτἱρίη ἴῃ (η6 Τόχοβ; ναὶ 
αἶβο 858 {ἴΐ ο᾽θιηοπὶ οὗ ᾿ἰΐο, ἰη (αὶ {116 οἰ ΕΓ ΠΟΙΒ 
οΥ̓́89 Βρὶ γς βιιϑἰϑὶ8β ΟὨἿΥ ἐπ γοῦρα (μ6 ἰη«ἸγοσΚ- 
ἴῃς οὔ οχοβ. ὙΠ ου ΠΗ πὰ 186 Πρ πὰ τηδῃ 
Ὀδοοπ,08 ἰἰ86}} ἀΔΥῖζ 6858 (Δί, υἱ. 32), δηᾷ {11ὸ 
δρὶγὶς, 1.6 πνεῦμα, 1861} Ὀδσοπιθ8 ὑπδρὶ γιὰ] 
Βεβ, Βυ 1 (6 1ἰἶθ (861 ἢ νὰ8 ἰδ6 Ἰρδὶ οὗ 
τΏ6ῃ, {6 ογοδίΐοα χαϊιϑὶ μαγὸ Ὀδοη, ἴο ἐδ 9 ῬΌΣΟ 
ἸΏΔΏ, ἃ ἰγα Ὠϑραγοηΐ ΒΥΤΩΌΟ], ἃ ῬΟΓΓ ΘΟ ΪΥ ἰπ|6}}}ὶ- 
Ὁ16 116 688 οὗ ἀϊνῖπο {πῃ 8 (ἔλοπι. ἱ. 20). Απὰ 
(15 ἱβουκι 18 πηοβί σ᾽ ου! Οὐ ΒῚΥ σαγγίοα οὐἱ ἰπ (9 
Θοβρ6). Ομεῖϑὶ δβ πιδάθ ἰμ6 κι οὗ ἤλθη τηδηΐΪ- 
ἴοβι ἱπ ἰδο Ἰ1 8. 

8. [7]. “715 ἰλὲ ἀαγζπειδ.᾽" Τὸ ἘτδηροΙ ϑί, 
ΣΙ Ως 88 ἃ Ομ γ᾽ βιϊαα ἴον ΟἸιτ δι απ 8, σα ἱπίτο.- 
ἄυο9 ἰἰο ἰάθ8 οὗὨ ἀάτκηθ55 τ οὰν Γατί Πον Θχρὶα- 
Ὠδίΐοη, ΣῈ ὯΟ θα; οὗ Ὀοΐης τιϊδιιπάἀοτβίοοα. 4.5 
μ6 ΒαῈ8 πού ἱπίεπάρά (0 σὶνθ ἃ Θοβῃι οΡΟΠΥ, 80 ἢΘ 
ΘΟΙΒΙΔΟΥΒ ᾿ὑ ὉΠΠΘΟΘΘΘΆΓΣΥ ἰ6ΓῸ ἰο ἰγοαὶ οἵ {86 Ὀ6- 
αἰπηΐης οὗἩ βἷθ. 18 βυθοῦ 18 {(ἰ16 ἱμορο8, ν]}1Ὸ 
8 Δρροδαγοά 48 (9 Οἰγ]δί. Ασοογα ΡΥ 110 
ἀοὶ]οαΐο5 ἢγβι (06 οδἴοσμαὶ ἀἰϊνίπο παίμτο οἵ (6 
1οξοβ δοὰ Ηΐ8 οοηχοϑῃϊαϊ, ἔν’ ἸῪ το] ἴοΠ 8 ἴο {110 
ΟΣ] ἃ δηὰ ἰο τηδληϊκίηά, ἀρὰ πον σοπιοβ ἰο 1118 
λοϑέίϊα Ῥοβίατο ἰοσαγὰβ δ... Απὰ ἐμ 8 δ νίοῖνβ ᾽η 
118 ἀθορεδὶ πὰ πηοϑί βιιριζοβίῖνο δβϑροοὶ, ἃ8 8ῃ ὁΡ0- 
Ῥοϑβί(ἴοπ οὗ πὸ Ἰἰχῦ ἴο (μ6 ἀδγκηθθβ. ΤῈ6 βἷπ 
ὙὙὶο 8. σοῃθ ἱπίο (6 τοῦ] ἴβ, δΌουο 4]}} 
ἰπῖη 8, ἀλτκη 689, 86}{-ἀδν)ικοηΐης οὗ (}6 Ἰἰκὶιὶ οὗ 
δρ᾽συ8] ἴδ ἴῃ [αἸδοιιοοά, Φοὶπ υἱῖῖ. 44. Απάὰ 
ι8 ἀαγκποθθ 185 ποῦ ἰμὸ βἰηξι δρὶγὶ8, θὰὲ 
Βἷ:, 8ἃ8 ἰἕ06 Οὐϑουγαίίοη οὗ (πο 16, ἱποϊπἀἰηρ (δ 9 
119 186], 8ὸ ΤᾺ ὃδϑ 0 Ὀσοοΐη68 οὁη6 'νῖϊ(ἢ 8]η. 
Ηδποος: ὁ“ φλίποίλ ἵπ λα ἀαγζηοϑε;᾽) ποῖ ἱπίο (ἢ 6 
ἀλσκηοβθ. Τιΐ8 ἀδνίζη 88, 88 διιο ἢ, ὁπ ὯΘ ΟΠΪΥ͂ 
Ὁτοίκοη ἰδτοιχῖ, ἀδειχογοῦ, ὈΥ {86 Ἰἰχίι, ποῖ 
ἰγαπβίοτντωθα ἰηὶο ᾿ἰρὶῖ. Βαὺ ἴῃ {π18 (86 Ρβόν ον οὗ 
(1ὸ Ἰρῦ ᾽848 Ὅδ66 ἢ τηδὰθ χηδηϊίοβί, ἐδ. 10 1185 
ποί οοηβοὰ ἰο Βη9 θύῃ ἴῃ [86 ἀλγῖΠ6585 οΥ̓͂ (ἢ 9 
μοαίοη πουϊὰ. Ναν, (ἢ ἄθοροῦ 1ῃ6 ἀδυῖκηθ88, 
(9 τῆοτο ψΟΒΔΟΥΓΪΥ ἀο68 86 Ἰἰα᾿νὲ βοϊμ  ΠΠ|αὺθ 
(τοῦ ἢ 1ἰ ἰῃ οὐδιτποίοα, σο]ογοά ταάΐκησο, ἴῃ 189 
ΤΑΟΙ]ΟΥ͂ τ πο] ορίο8, Ὡβαροθ πα ἢ ἢ]ΟΒΟΡ ΒΘΣλ 68 

ΓΝ οΥο ΓΓΡΌΡΟΣΙΥ, νποὺΐ ΠΗ πὶ [Πο ΓΘ νογο ηο Πἰμῆΐ δἱ 811 [πα 
τλῃ. 1π Ἀαϊίῃ. νυἱ. 22 πὸ Ἰωογὰ βροδῖζβ γαῖποῦ οὗ ἃ ροτνοσϑίοῃ, 
οοηδηιδίου, ἀουθηρ οὗὨ [Π0 νἱβίοη ὈΥ {6 σΆΓΏΔ] 1}, δὸ 1Ππαξ 
18ὸ Ἰμπνὶ ψ ἢ Ὀδοοῖηοα ἀϊδιοτίοα δη ἃ βουγοθ οὐἁἨ μοδίτν9 
Θστου, ἴβδῃ οὗ δῇ δῦδβοποο οὗ ἴΠο μὴ 180}, δυο ἢ Πα ἢ ΠΑ κ- 
Ὧ685, Οὗ ἀαΥ ΚΠ χἢϊ, ΠΚο ἴπὸ ἐρπὼ 7αίμιι, ἰδ ἃ" ξτοδίοσ "" ἀκτὶς- 
πθ88 ἴδῃ δἰ πιρῖο ἀιτκηοοῦ {ϊ50]1,---Ε, Ὁ. Υ.] 
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οἵ {116 οϑ ] θη νου], 5ὸ ἔτ ἃ8. Εἰ ΟΥ̓ ΔΓΘ ΒΥπιδο- 
Ἰῖσαὶ δῃὰ αν ἂπ ἰάθαὶ βιυῦβίδποθ: (0 λόγος 
σπερματικός [16 νοτὰ ᾿πιρ]απίοι, αἰϑϑθηιίπαιϑὰ 
διηο ΠΩΣ: Φοιη ἀδῆποβ (Π6 Ταϊαιϊΐοη Ὀ6- 
ἰποοη βἷπ πὰ (ἢ σοπίϊπυδὶ πογκίπρ οὗ ροοά ἴῃ 
{(Π6 ψοΣ] ἃ οχδοίν α8 Ῥαὺὶ ἀο68 ἴα Βοιῃ. ἰϊ. 18 δπὰ 
14, 

9, [8]. ““εείγαϊποα {ξ ποί." Το βθῆβο ἷ8: 
Ῥγονομίοα ἰὐ ποὶ ἤγοπι Ὠγοαϊκίηςς {πγοῦρῃ. [π|]- 
τηδιἴησ {1.6 οηίταπο66 οὗἉ ἃ Ἰιϊἰδίοτὶοα] δά νοπὶ ἰπ 189 
δοῖῖνο ΓΔ} οὐὗὁἨ Αὐταπαθ. Τ89 βίου! 681 Ὀορίη- 
εἷς οὗ Π6 σο] σίου οὗὨ δοίϊνο ἔα ἢ. [369 ΤΥ οὉ- 
ἡοσιϊοη5 ἴο {118 ᾿Ἰπίουργοίδιοη, Ρ. ὅ9. κατέλαβεν 
ΣΙΒΟΥ ἸοΔἢ 8 ΣΟΥ σγαδρεά, αρρτελεπαεα.---Ῥ. 8.1 

ΠΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΠΑΟΤΊΙΟΑΙ.. 

Το 116 οὗἩἨ 7 685805 Ογἰϑὶ ἴη {ἴπι6, ἐἰο στοαὶ ἀἶ8- 
οἸοξαγο Τοβρϑοίϊηρ δἰογηὶν : (1) δοβροοϊίης Ηἰ5 
ΟΥ̓ Θἰ ΘΓ] Ὠδίιτο ; (2) Βοϑροοίης [80 ΡΟΥΒΟῺΑΙ 
Ὀοίης οἵ ἀοὰ ; (8) Ιϊεβροοιίης 9 οτἰσὶη οὗ «αὶ 
«αἰ 25 (Ραγι σα] τὴν {116 Δ Ε11}}6518 οὗ Βρὶνὶ δπὰ 
παίῃγο) ; (4) Ποβροοίίης (16 πδίυτο απὰ ἀθϑίηΥ 
οὔτηδη ; (Ὁ) [οϑροοίϊης (0 οΘοπίοϑὲ Ὀοίνθοη (86 
Ἰίσυ δπὰ (09 ἀανίζηο85 ἱπ ἰδ δἰϑ(ΟΥΥ̓ οΥ̓ {116 
νου] ὰ,---ΤΊιο υνοσγὰ οὗ δου ρίανο σομσογηϊηρ “ ἰῃ9 
παρ πηΐης :᾿ (1) Τὴ ΟἹὰ Τοβιδιηθηῦ νοτγὰ ἴα {110 
Νον ἸΤοδιαχοηὶ Ἰἰσι; (2) Τὸ Νοῖν Ταβίαιποπηὶ 
τνοσὰ οὐ ἰπ6 ΟἸἹαὰ 1 οπἰαπηοην Ὀδ518.---Τ 6 ρτοδί 
Ῥερσὶππίης Ὀοίνγοοη οἰ Υ δηά ἰἶπιθ δοῃείἀογοά : 
(1) Α8 {16 στϑαὶ ἀἰδϑιϊποιίοι Ὀοίννοοπ οἰ ΘΓ δηὰ 
ἐπι ; (3) 458 (0 στοαὺ υπΐοη Ὀοίψθοη οἰ ΓΕ Υ 
ἃπὰ ιἰπι0.-- Τὸ ἰθγοο σγοδῦ ψψοΣἦϑ ΘΟΠΟΟΓΠ ἢ 
Ομ γβί: ἢ (Πρ Ὀσρίπηΐηρ τῦοαβ (9 Ῥἤδογτὰ : (1) 1η 
116 Ὀορί ΠΗ τνγᾶβ ἐλὲ ἸἩγογά; ἰὴ ἀϊνί 9 πδίυγ0 
οὗ Ομ γῖβϑι ; (2) ἴῃ (89 Ὀερίηπίης τσαϑ ἰμ9 οτά ; 
{μ0 οἰοτ πὶ ἐν οὐἁ ΟΠ γῖβῖ ; (8) 725 ἐλ6 δεσίππιη δ ΔΒ 
{ἰπὸ  οτά ; (Π9 οἰογαὶ Οροσϑίϊοπ δηὰ ροηογδίϊ η 
οὔ Οἰιγίϑβιὶ, οὗὐ, Τὸ Ἦογά νὰβ (1) οΐοτθ {116 
Ὀορσίπηΐηρς (Π|8 τοϊαϊξου ἰο αοἀ) ; (2) ΕοΥν (16 Ὀ6- 
εἰυπίης (1118 τοϊδίϊοη ἰο ἐπ ο νον] α) ; (8) [πη ἰδο 
Ὀοσίππὶης (Η8. σοϊαιΐοη το {11} 98).---ΤΊιο  οτὰ 
ν ἢ} ᾺΒ ἴῃ {μ6 Ὀορὶπηΐῃκ, ἃ ἰοδιἐππηοηΥ (1) Τὸ 
(0 αἰθσπαὶ Ῥογβοη ΠΥ 85 ἐΐθ σγουηαὰ οὗὨ 4]] 
ἰΐηρβ: (2) Τὸ (ἰἰ6 δἰαγπαὶ βρ᾽ εἰ υ- υἱ κί 88 {116 
Ια οἵ ἃ}} (μΐπηρ8; (3) Τὸ {89 οἰθυμδὶ [ΚΟΥ 88 (116 
Καγηοὶ οὗὨ 4]1 (ἰνϊηρ85; (4) 1ο (δο οἰοτπαὶ 1110 88 
(8.6 1{{9 οἵ 41} (ιΐ π χ3.---  ιο Ἰ ογὰ ἰη 1118 δχαϊίαϊΐοη 
ΟΥ̓́ΟΡ ἰΐω)Θ: Π9 (1) ἴπ ἰμ9 δορὶ παΐηρς Τουπάοα 4] 
(Βἰη 8; (2) [ἴὰ {6 τἀ α]6 δχοσυίθὰ 4]} (μἷη ζ8 ; 
ἀπδὶ 6 τπᾶγ (3) [πὶ (89 πὰ ᾿υάζο 4]} {11} 8.---- 
ΤΙο προτὶ οἵ 1116 ογ ἴῃ ἀαοά, ἰϊ]ϑἰταῖοιὶ Ὁγ 
6 ποῦ ἴῃ τᾶπ: (1) 116 οχργοββϑίοῃ δηὰ τὰ ἱγ- 

" ᾿ ππιῖπ ΜΆΓΙΣΓ δυΡ} }ο (πὸ Ῥ]αἰοπὶς νἱονν οὐ (}ὰ γτοϊαςοὴ 
οὗ {π᾿ νοὺς ἴο {116 νοερόν ἰπ τηλῃ ἴο πο γοϊαϊίου οὔ (Π|ὸ αἰ νίἢθ 
λόγος ἴο ἰῃ9 σπέρμα λογικόν, ἴδ ἈΠ ἢ ΣρΆδου, Δη ἀογγνοα 
81} (110 οἰοιηθη δα οἵ ἔγι}}} Ἐν ΒΠοἷν ΑΥῸ δοδιίογοα 1} δοοα διοηςς 
4116 ἀπείοηΐ χορ τ θη, ἤγοπι πὸ ἱπῆμπθηοο οὗ ΟΠγίβὲ νεοίοσο ΠΠ|3 
ἑποαγπδίίοη. Ηο τοσορηϊζοα ἰῃ) [86 ται ομδὶ δοι} [1801 δβοϊῃο- 
ΠΕ ΕΟΤΕΥ τοϊα σα ἰο ἔἰὸ αἰνίηο Ἰμοροδ, ἃ ότι ΟΥ̓ βρδαιῖς οἵ 
1.ὸ δαδοη οἵ γοηδοῦβ, ἃ λόγος σπερματικός, ἃ σπέρμα τοῦ 
λόγον ἔμφντον. Ηο γοκηγ οὐ ἴδ Πρ τΠΘἢ βαχοδ Ω8 ὉΠΟΟΏΒΟΙοιδ 
αἰ βεΐρῖοα οὐὁἩ ἔπ Τοροβ, 84. ΟἸγίδείαπα Ὀοίογο Οἢγίδι, πὰ οοπ- 
γαγοὰ βοογαῖοφ 0 Αὔτγδαῆδη. «Ἃ4ροῖ. 1Π|, 813: “Μοῦ πιδὴ 
Βροκο Μ06}} 'Ώ ργορογίοη ἴο ἐπ6 βίιασὲ ἢ6 }ιδ4 οἵ {9 Βροῦπ)δν 
{ἰς αἰνίῃηο ποτά (ἀπὸ μέρους τοῦ σπερματικοῦ θείον λόγου), 
βοοίης 'νῆλί ἘΒ γοϊαῖοα ἴὸ ᾿. ὙΥΒλίονον ἐπ ἢ 6 Γο τ ΕΥ̓ 
αὶ Δ οηκ 81} πιοη, αγο ἰὴ ῬΓΟΡΟΓΙΥ οὗ υ8 ΟἸ τί πῇ8..... 
ΑἹΙ τὸ [Ποαῖῃθη] ἩτΊ ὉΥ5 ΓΟ ΔΌ]0 ἴο 666 γε! ἰο8 ἀλτΚΙΥ 
{του σὴ ἴῃ δοοὰᾶ οΥ̓͂ τὸ ἱπιραηϊοὰ πογὰ (πὶ 88 ἰὼ τπ0ῃ] 
διὰ τῆς ἐνούσης ἐμφύτον τοῦ λόγον σπορᾶς)." ἝΟοπιρ. ἰΪ. 
ὟΝ ὙΠ6ΓΟ, Βροικίηκ οΥ̓ ἴπ6 δίοίο5 απὰ [Π0 ρμοοῖα, ἮθΘ δαγϑ [Πδὶ 
{Πποΐγ ότι! ᾿Ἰοδομίης ἰπ μαγὶ τὰ ΔΓ 6 ἢ δοσοιπῖ οὗ ἢ 6 
Βοοά οἵ τϑηδου πη ρ κηοα [ἢ ΘΥΟΓΥ͂ ΤΟ οὗ πιθῃ, διὰ τὸ ἔμφν- 
Τὸν παντὶ γένει ἀνθρώπων σπέρμα τοῦ λόγον.--Ρ. Β.} 

ΤῸΡ Οὗ [10 ρουβοῃμδὶ παΐατο (οὗ 86 δρὶ τ, (6 τοῦ- 
808); (2) 1:86 ὀχσργοββίοῃ δῃὰ βί μα] οἵ ρϑυβομαὶ 
δοί.--ΤΊιὸ ογα, δ8 {π6 Ὀΐοοπι οὗ {|| γ66 οὗ 10 : 
ΟΥ (0 ρ05Ρ6)], ἃ ν»ῖ1Π688 οὗ [8 ονῆ δβρί γί] μ8- 
ἴατος: (1) Οὔ δο οτά 48 (Πο βεοὰ οὔ {᾿6 ἰγϑα οἵ 
᾿ἰο; (2) Οὐ ἐμοὸ ογτὰ 88 (80 Ἰιοαγί οὗ {Π ἴσϑο οἵ 
"6; (8) ΟΥἨ {16 ἔγαϊι οὐἉ {{|ὸ ἰτθθ οὐ 11ἴ6, οὐ 116 
οἰοσ δ ,---ἰ]160 Ἰἤογὰ ἴῃ γχοάἀοιηρίΐοη, ἃ ἰγα βῆρυγα- 
ἰἰοη οὗ {19 οτὰ ἴῃ ογβαίϊ οη.---Ἴ πο ΖἸΟΥΥ ἴῃ 189 
Ὀορίππΐης: (1) Το ῥσγοίοίγραὶ ῥυΐπια] ρΊΟΓΥ οὗ 
ἀοὰ ; (2) Το δυοϊιθίγραὶ φίοσυ οὗ {πὸ ογὰ ; (8) 
ΤΒο ἰγρίοαὶ σίου οὗ {11ὸ οὐ ϑαϊίοῃ (4) 186 διιὶ- 
ἰγρίοδὶ βοῦν οὗ πιδῃ.--- Το Πρ πὶ 115 σῖβα ; οὗ 
(|) ΤΒο γαἀΐδηςο οὗ αοἀ δπὰ οἴθγηῖν ; (2) ΤῊΘ 
αἴνὴ οὗ {πὸ νου] δηὰ (ἰτη6.-͵-͵ΌΟἯἋἍὍδ ιλίησο, εἰς., ΟΥ 

[πη6 Ομ τ ϑι δὴ ἀοοίτϊηθ οὗ (6 στοδίίοη : (1) ΤῊ 
Ρυνγίβοαίίοι οὗ {μΠ6 μοιίμθη ἀοοσίτί πο (οὈν δι ΐης 
186 οἰοπὶ Υ οὗἁὨ τηδίΐογ); (8) Τὴο ἀοοροπίης οὗ 
(19 26 18} ἀοοίγῖπο οὗ (0 5 οἸκιπαῖ (ο] ΘΑ ΥΥ͂ 
Ῥγοποιποίης (16 Ῥευβοηδὶ }16 οὗἩἨ Ἰονὰ ἴῃ αοά, 885 
ἰῦ Θηίοτβ ἱπίο {π6 του] α) : (3) Τὸ ρ]οτ βορίῖοι 
οὗ {86 δουηὰ ἀοοίγϊθ οὗ δΒοϊδηεϊῆο ἰπνοϑί δίῃ 
(δ {μ6 58] σαυβο οὗ {Πἰηχ5, (8:6 αοἀ-λΊί πη (119 
βηΔ] σδυβθ οὗἩ τη8η); (4) ΤΙ7ο νγογάϊοί οὗ 11|ὸ ϑρὶ- 
γἱὶ τοβροοίίηρς {πὸ ἀογὶ γαιΐοι οὗ {86 τυοτὰ ἔγοτῃ 8, 
ὨΟΠ-Βρ γί 8] βουγοθ (πιαί ον 4} }8η1).--ΤῊὴ6 ΟἼ τ 185» 
ἰἰαπ ΤοαίΌΓΟ5 ἰῃ 8}1 (Ἰἶηρβ: (1) ΤῊς ογεαίωγεῖν 
ἰηβιϊποὶ οὗ ἀδροπάθῃοο, 88 δῇ ἱρυβδὸ ον τὰ 5 
(π6 αρ]ιο]άΐης οτὰ ; (2) Τ6 παιιγαὶ ΒεΕ] ἔ- απο] 4 - 
ἴῃς ἰηϑιϊποί, ἃ8 {6 ἱπηρυἷ8δο ἰονναγ 8. ἔγοθάομ 
(16 ΤΙΌΟΥΙΥ οὗ ἴ86 ολ]άτοη οὗ αἀο4, Άομι. Υἱ1}.}; 
(8) 116 δοδηνσαὶ, τοονία- υγπιπ 7 ἱπβιϊηςί, 88 δὴ 
᾿Ώ}Ρ 186 ἰοτναγ 8 ἀρ γ; (4) ΤῊΘ δρίγίίμαὶ [εοπῖς] 
᾿ηβιϊποῖ, ὧἃ8. {80 ἰτρυἶδβο ἰο το ἱπίο {ἢ βαγυΐσο οὗ 
{πὸ Βρὶνῖ!. -- 6 ἀπ ΠΥ απ (Π Πότ οπος οί το 6 ἢ 
118 δηὰ Ἰἰχιιὺ: (1) πῃ ἴλο ὅοα οὗ αοἀ ; (2) [π τΒ6 
ποτὰ ; (8) [ἢ τοδη ; (4) [π ἐϊο ΟἸιγἰ βιΐδη 11 6.--ς 
ΤΙο "δ 8 ᾿ἰσιὺ οὗ πϑὴ : (1) [ἢ τδη (ςοπβοῖοιβ- 
Π658); (2) ΕΟΥ τηδῃ ; [Π}9 "ΟΡ ΚΒ οἵ ἀαυὰ 68 ἴ}16 
δ᾽ 38 δὰ ψογάβ οὗ αοα (βυπθο]  8η) ; (9) Ἀ6- 
Βροοίΐπῷ πιδη ; ΟἸ γῖϑί {110 116 οὗ τη 11ἴ6.---ΤῈ 9 
᾿ἴ6 δηὰ ᾿κεῖ, οὐ συ ἢ πὰ ΓΟΑΠ Υ, ΒΟ ΘΥΔΌΪΟ: 
(1) Υϊπουῦ τα! Υ σας ὈΘΟΟΙ6Β πὶ Βμῃδάοῦ ; (2) 
ποῦ ἐγ} τ δ! (Υ θΘΟοπΊα8 ἃ 116.---Τ}}0 στοῦῖ 
ἀν πθ88 ν ίο μΒαΒ βργοδά οὐοῦ {ἢ Ὀτίρυὶ τυ οὐ] 
οὔ ἀοἀ: Τὴ ἀδτίζηοββ (1) οὗ 714]86]οοὰ ; (32) οὗ 
μαίγοα ς (8) οὗ ἀφα(Ὠ.---Τ]}ο 1 κι ἰῃ σοηίοβδὲ 11} 
{116 ἀλΥῖ Π688, ΟΥ 1:6 ῬΤΟΖΥΟΒ88Β οὗἉ τουο]ηιίοη ἴῃ 189 
ον] ὰ οὗἨὨ βίπῃοτβ: (1) ἘΠ6 ἸΙχιὶ βίης ἴῃ {119 
ἀαγῖκπ685 (19 διιαάοα, οο]ογοά 11ᾳ}}1); (3) ΤΒ6 
᾿ϊχκιιυ Ὀτθακίηρς ἐμ τουρὶν {ἰὸ ἀαΥΚ ἢ 688.---}}6 οί ον- 
παὶ Τουπαδίϊοιβ οὗ {80 δἀγνεοηὶ οὗ (Ἰινῖ5ί.-- -7}1ὸ 
αἰνίπο 116 οὗ ὠΟἸιγίβί, {9 πιαγκ οἵ δ] }1Ὼ}ὸ : (1) 
ΤΊιο τρατὶς οὔ (86 οτὶ ρίηαὶ ΘἸΟΥΥ οὗ (ἢ 8 νν ου]ὰ ; (3) 
Το πατῖς οὗὨ ἰδ ἀθοὸρ οογγυρίΐου οὐ ἐἢ 6 νοῦ] ̓  
(8) ΤΙιο πιδτκ οὔ πὸ χτοδὶ γα θμρ 00 ἀπὰ α]οτὶ- 
ἢοδίϊοη οὗ {10 πον]ά.---Ἴὸ τ βάοπι οὗἉὨ {Π|ὸ ΑΡοβ- 
.165 δῃὰ [86 ννἰβάοῃηι οὗ ἱμεῖτ {ἰπι9 (οΥ, οὗἉ (ἢ 8 8ῃ- 
εἷος τοῦ ]α).--Ρ ΑΓ 4 }1}0]Ϊ ραββηροβ: ὅπῃ. ᾿.: Ῥπ. 
Υἱἱ!., χὶχ. δπὰ εἶν: 18. χὶ.; “οι χνὶϊ.; Βοτὰ. 
Ὑἱ δ]. 1 Οον. χυ.: Ερμ)δβ. ἱ.; Οοἱ. 1; 1 Ζοδὴ 1; 
ον. ἱ., χχὶ. δηὰ χχὶϊ. 
ΚΞΤΑΠΚΕ:-Ο οἷ μ88 τονοαϊοὰ ουοῃ Π|8 ἀϊνὶῃθ 

σοππί υιἱοη πὰ ἢ ἱππιοβὶ βοογοί οὗἁ Η 8 παδί γο. 
--Τιο ΕἘτογαὶ Ἤοτα ἰβ ΠΟῪ Ὀξσοπιθ αἶ8ο οὐ ΓΒ. 
ΤΗτουκὴ {ἷ8 οτα (Ἰοα Βρ6 88 νν1ἢ} ι.8, ἀπὰ τῦϑ 
ΒΡΘΑΚ νἱἢ αοα, Τ|16 οἰογηδὶ οτὰ βρθακ8 ἴῃ 
18, {Πγοῦ σἢ α8, (0 18, Υἱἢ 0.8.- τ ΌΕ ΒΝ ΕῚ, : ΤΊῆΘ 
Κπονϊοάρο οὗ (9 8οῃ οὔ αοἀα τηυϑὶ ὃθ {ΠἸ|6 ἔτϑβε 
δῃἃ [80 πιοϑὺ ΘχοΟ]]θηΐ ; πϊιμουΐ ἐὺ 81} Κπονιοκχα 



ΟΗΑΡ.Ὶ. 1--ὖ. 63 

8 ποίϊηρ.---Νονα Β18Β1,.. ΤῦΎ8.: δ'6θ ΠΟΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ 
Ῥτοοῖβ οὗ ἰδ ἀἰνὶ πἰΐν οὗἩἨ ουὖῦ 6808. Ηο ἰ8 αἀοά, 
116 δἰογῺ 8] οτα, ἔγοπι οἰ θυ ΜΙ Υ, ἴῃ (ἢ 6 θοαὶ πηϊης, 
Ὀοίογο 8}}1 ογοαίυγοβ, ἰπ9 Ογϑδῖον οὐ 86}1 ἰδίῃ, 
ἐμο οτἱ σία οἵ 4}} 1178, (6 βουγοθ οὗὨ δ]] Ἰϊρὰι.---Π 
6 ογὰ οἵ αοἀ ννᾶὲ8 ἴῃ 6 Ὀρχὶ ππΐηρ, 1( 8 66 Ὑ- 
(αἴη, ἐμαὶ 16 4180 νν}}} Ὀ6 ἰῃ ζυίυτα ἰὸ ἐμ 6 οηὰ 
(μαχοκ). [0 15 ποί βαϊὰά : (π6 ᾿ἰχῆς γγλ8 {πὸ 116, 
ναξ: (ῃ9 6 τγὰϑ ἰμ9 Ἰίριῃί. Τὸ 16 18 (86 
δ0ΌΓΟΟ ΟΥ̓ (μ6 Ἰἰχαῖ, οὐθὴ ἴὰ (η6 Κἰηράοιι οὗ πα- 
ἴυγο, εἰς. Τπαὺ πὸ ἰγὰο ἐἰϊατηϊηαιοη ἰδ κα 85 
Ῥίδοϑ, οχσοϑρὺ {89 δῇ 18 Ὀτουμὺ ὈΔῸΚ ὈΥ͂ τορθ- 
πογδίΐίου ἔγοτι βρὶ γί] ἀοαιὰ ἰο βρί για] 116 
(Ζειϑιυσ8). Ὑἤμοϑο ᾿ἰἴ6 ΟΠ ἰδὺ 18, 815 ἰφιῖ Ηθ ἰδ 
δ͵50.--Νο οἰμοῦ ἀδυκποβα οδὰ Μὶἱπϑιὰηἀ [80 
Ἰίχιί, Ὀαΐ (16 ἀατν Κη 685 οἵἉ ἴδῃ. 

ΔΙΟΒΗΕΙΜ: Τη6 Ῥόγβοὰ ἱμβτουρὴ τ Βοπὶ αοὰ 
ΒΡΟΚΟ ἴο πηροῖ, ἀἰὰ ποὶ ἢγβί διῖϑθ ἢ 65 180 νου] ὰ 
Ὅ659 τθδόρθ, Ὀιὺ τ)1]Ὧϑ δἰτοαῦγν, ὑπαὶ 8, ἴσοι οἱ θὺ- 
πἰ(γ.---ΕΙΕΟΘΕΕ: ΤῊ8 σοη 986} Υ σρθδὺ τυ βίο σῪ 
οὔ τΠ0 πιϑηϊοδβιδίΐοη οὗ αοἂ ἴῃ (λ6 68 οοπι 68 
88 8 βΒἰδπάκτα αἱ 4}1} (ἰπ165 8οῖ ὉΡ, ὑπᾶὰ ον  ΒΙο Δ]} 
ελίον, δαὶ ἀγὸ Ὀοσχη οὗἉ αοἀ, δἀπὰ νοι Δ}} πὶ 
816 οὗ ἰμὸ νου]ὰ ρα58 Ὀγ.--1500: το (0 
Λγοτὰ, 85 ἰδ6 ᾿ἰσμί, ργοσθθα5 4}} ἱπαΐ 18 ἔσο δὰ 
ξοοά ἴῃ ταδηκὶπὰ.---ἀἙ ΒΆΘΗ, οἴνου ἀυασῦδτινε : 
δίῃ, ποὺ ἱπάοοὰ σοηβὶβίθ, Ὀὰΐ τηϑηϊο8(8 1(86]7, πὰ 
δοιπΐης οὗ ποι πα, ἀπ ὑσϊησίης τδὴ (0 ποιϊδῖηρ 
(οἴθυ πὶ ἀθιΒ).- ΒΆΝ: ὙΒοῦρῦ 18. ΟἾΘῸΣ 
ΟὨΪΥ ἰπ ποτὰ: 116 σαπιᾶ. ΤῊ ΪΒ πὰ 1168 ρουβοπα)ίν ; 
(6 Ῥογβοπα ϊίγ, ὑἰΠ6 ἘΠΙΪ ΘΠΟΥ, Οδ0 ΠΟΔΡ 0 
(16 76 ν] 188} ΡΘΟρ]Θ; ἴῃ σοΐθθθμοο (ὁ Ὡ6ῃ ἴῃ β56Π60- 
ΤΑΙ, ἰὰ 19 βαϊ]ἁ : Ηθ τῦᾶ8.-- 8 Φοη, 8.0 1 Ὁ οἢ 
86 Ὀοβοιλ οὗ 86 [(οτὰ, 858 {116 Ιμοτὰ 18 οἴ θυ ΒΔ} ΪῪ 
πὶ Ηἰ8Β ΕΔΙΏΟΥ, ΟΡΘΏΒ δΪ8 υἱοανν ἰπίο μλο ἀορὶ 8 
οὗ (μ6 Ἰἰἴο οὗ Φ4 6815 Οἰ γῖϑι ἔγοαι (μ6 Ὀοσὶπηΐηρ, 
11}} 10 τίβοϑ ἰπίο (86 μοΐ χε ἰβ οὗ {10 βδῖμο 1179 1 86 
Ὀοβοῖὰ οὕ ἰδθ ΕΔΊΏΘΥ. . 
ἨξυΒΧΕΒ: Τίιθ πιγϑίοΥ οὗ {86 Ἰποαγῃδί:οη οὗ 

1μ9 ὅοιι οὔὐἨἩ αοά: (1) 1116 Βοϊϊοδβί, ἀδορϑβὶ οὗ 8]] 
τογπίενῖθϑ, ἰπ τἰτίαθ οὗ (89 ρέγβοι ; (2) 1 ιὸ τηοϑὶ 
Βεορεδοοηΐ οὗ 4}}; (8) 189 πιοϑὶ σογίδί η οὗ α]].--- 
ΒΟΗΙΕΙΕΗΜΑΘΗΕΕ: δαί 15 10 ΜΪΟὰ Πιθοί 8. 118 
ΟΥΕΥΥ Τ᾽ ΘΓΘ 88 ὑγυ , ἴῃ δ᾽} (δ 9 αἰΐθγϑη 698 οὗ {10 
Βυδὴ χαΐηά, 1 4}} ᾿ηνοβιϊζαιΐοηβ, ἴῃ ὦ} ΒΟΙΪΥ͂ 
μογάβ οὗ ᾿ἱπϑρίγοὰ του ὄὐον (ἰαΐ πΐοῖ ὁ0ἢ- 
ἰδίηβ ἃ εἶπ οὗ ἰμ9 χοἀοιηρίζοι Μοὶ νὰ 0 σΟΠλ0 
ἐδβτουχι ΟΠ γ βί, 

[ϑομαβε: ὕογ9. 1, 2. ΤΊ ἐγαπβοθηάθηΐ ροΥΥ οὗ 
Ομτίβὶ. 1. Ηἰβ δἰ διῃιΥ (ἀχαϊηδὶ Ατἰδηΐϊβ) : “75 
{λε δεσίππίηρ τοας ἰᾳ  ογὰ.᾽" 2, ἢ]Ϊ8 ἀἰδι ποὺ ρ6γΣ- 
ΒΟ ΔΙ Υ (ἀρπῖπϑι 6 Ὀ61}}Δπηΐβια) : “Ἴο Ἶ οτὰ τνὰϑ 
εσἰλ ((ὰ ἰπιϊπιαὶθ ῬΘΓΒΟΔΙὶ ἰη οτδοτα τι ηΐοη Ὑ1{}) 
6οά,᾽"" 8. ΗΪἾ8 6ββ8θηι18] ἀἰνἰ αἰ (ἀραϊηϑὲ δοοίη- 
ἱδηΐθαι δηὰ Βαιϊοηδ]  βηι): Απά (6 δογὰ νγὰ8 
Θοά."---Τὰο Τυπἀαπηοπίαὶ ἱτηροτίϑησο οὗ ἰΠ6 ἀοο- 
ἐγὶπο οὗὨἩ Ομ γῖϑι᾿ Β αἰνιγ ; ὺ 18 1} σογῃογ-δίο ἢ 8 
οἵ ἰῃ9 Ομ νίϑιϊαδη δβγβίοιη, 89 δΠΘΌΟΣ οΥ͂ ΒΟΡΘ. 
πους ἰν Ηΐπ ρϑββίου δπὰ ἀδδαὶϊ ἤᾶνθ πο ΌΣΟΟ 
δφαϊηϑί δίῃ δπὰ ϑαίδῃ, δπὰ γγ6 δΓθ 8.1}}} 1οβί.} 

ΒυκΚκιτα: “π{1} τὸ ΔοΚπον]οᾶρο ἐπ 6 οἰ ΡΥ 
διὰ αἰνιπὶίν οὗ Ομγὶβί, 88 176}} 85 οὗ αοἀ {μ6 Εδ- 

ἐδ}, 6 ΒΟΠΟΥ ποίί πον ἐμ ἘΔΙΙΟΥ πον ἢ 6 Κ0η. 
ΤΏ ΟσΘ 15 ἐμ 18 ἀἸογθοθ Ὀρίννοο πδίιγα] ἐμΐ 8 
δηά ρβυρογπαίαυταὶ!. Ναίυγαὶ {πη ρ8 στὸ ὥγβι ὑἢ- 
ἀεγβίοοά, δπὰ {πὸ Ὀοὶονοά ; Ὀυὺ Βυρογπαίαγαὶ 
τυ βίον 65 πιυϑὲ θ6 ὅγβι Ὀο ον ά, πὰ ἰἰοη Μν}}} Ὀ6 
Ὀοίίον υπάἀογβίοοι.᾽" (ὈάΆΒο}] τ Κο8 ἃ 5ἰσπα αν 
ῬΘΙΔΣΚ.) “1 νγ7ὃὸὲ ΝΠ] ἢγϑιὶ βοὺ σθάβοῦ οὔ τΟΥΐ, 
δὰ Ὀ6Ί] 1606 ΠΟ ΠΙΟΥΘ (τη γ σΔη ΘΟ ρΡΟ μοηὰ, 
{μ15 Μν}}} ἰπάον ἔδιι}}: Ὀαὶ 1 αὐἴον νὰ Βαῦθ ἃ8- 
βοηίοὰ ἰο σοόοβροὶ τιγβϑίοτ δ, νὰ δοὲ σθ805) Οἢ 
νοῦς, (5. Μ11 6] ζ79Ὲ11]1.᾽--Ηηἰ ἘΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: 
“1119Ὸ οζοβ νὰ αοὐ ;᾽᾽ {Π15 18. ὑπὸ τηλρὶο Τοτιιὶα 
(Βαὺ ἀγίνοβ δ'ιναυ 4}} ἀοιδί, αηχίοῖν δηὰ ἴδαν 
ἔἤγοια {||ὸ ΟἸγὶβιϊαη. 1 αοαὐ Ὀδ ἴθ ι.5, ἢ σδ ἢ 
Ὅθ ἀραϊηϑὶ υ7--ΑὙὐχε: { ΟΕ γὶβὶ 18 8ὸ στοδί, 
ον βία] τἡνιϑὺ δῖα 6 ἴγουι ψ ιΐοῖὶ 16 οδιθ ἰὸ 
ΒΑΥ͂Θ 81} 
[ὅσα ἷν: ον. 8. ΤΠο ογϑαίΐοη 18 ἐπ τοῦς οὗἉ 

{Π0 Εδίδον ἰμσουσὰ ἐμ ο βοὴ ἰπ ἴμ6 ΠΟΥ ϑρίγιι. 
Ταΐβ 18 ἱπιϊιαιοα ὅσῃ. ἰ. 1-ὃ; Οοαά ([μ86 ΕΔ1Π 67) 
ογοθαίθα,.. ᾿Ἀπὰ {Ἰὸ δρίσγίἐ οὐ αἀοα πιονγβὰ ὕροῖ 
186 ἴδοα οὗ (Π6 τγδίθσβ. απὰ (ἀοὰ δαϊα (16 οτνἀ). 
--͵Ἴ͵Ἴἷ͵ἰ ο δον ρίυτο ἀοοίγίηο οὗ ογοαϊίοη α1870Υγ8---- ) 
ἔγοια ΡῬαπίμοίδαι, νοὶ ἐθαο 65 δὴ οἰογπαὶ του 
δηα οοπίουπαάϑβ αἀοα δηὰ (μα πογ]ὰ ; 2) ἔγοπι ἢ .8]- 
ἴβια, οὐ {16 ϑίθυ ΑΙ Υ οὗ τηδ ον ἀπία οηπίβιϊο ἰο Οοά 
(Ραγβοοίϑιω, Ρ]αἰοηΐβια, ἀποϑιϊοἶϑι, Μαηὶοἢθ0- 
1511); 8) ἴγοπὶ [89 δπιδηδίίοη ἰΠΘΟΣΥ͂; 4) ἴγοιι 
Βοΐβην, τ οἷ δϑβογίβ ἰῃ6 σγοαίΐοη, δι βαραταίοϑ 
 ἔγοπι (86 Οτοδίου ; δ) ἔγοτι Μαΐου θυ, τὰ ἰ οἷ 
ΤΏΔΚΟΒ τιον {Π 6 Ἰηοὐ 6 Ὁ οὗἩἨ {6 Βρίγὶΐ, δπὰ 18 
ΔΙ} ἀορταάΐπα ἰο αοὐ απὰ πιδη.---5᾽} νν88 ποὺ 
τηδὰρ Ὀγ αοὐ, Ὀυΐ 18 ἃ Ββιιθβοαιομῦ σοΡΓυρίϊ ἢ ΟΥ̓ 
Ρογυδγβίου οὐ ψηδὶ γὁ8Β τδθ σοοά. ὅδ᾽ 18 ὕῸ 
Θ980206, 80 ογθαίαγο, Ὀαὺ Ββοπιοι ἰηρ ποζαίϊγτο, ἃ 
ἤαϊθδο ἀϊγοοίϊοη οὗ {16 νν1}].-- ΟΠ ν 1508 ραγὶ ἴῃ 186 
ογοαιΐοῃ {16 ὈΔ815 οὗ ΠῚ5 σοἀοηιίϊοη. Ηανίης 
ταδὰθ τλῃ, Ηθ μαὰ ἐἰμ6 ἀοοροδβὲ ἰμίογοβὺ ἐπ λϊῃὶ 
ἔγοπι {0 βίαι.) ; 

[ϑσηαρε: γογβ. 4, ὅ. Ομτῖβί, ἐμ δοῦγχοο οὗ αὶ 
ἔσο 8 δηᾶ Ἰὶσμὶ.---Οὐἱ οὐὗὁἨὨ ΟΕ γῖβὲ ἔμοτο 18 Ὀὰΐ 
ἀοδι ἢ δηὰ ἀδυῖη688.---Ἴ 116 ἀπίαρσοπίβιι οὗ 119 ἀηὰ 
ἀδαι, δὰ ἰμ0 δηιαρσοπίδβια οὗ 1ἰρ}ιὺ ἃπὰ ἀδΥπ655 
Ϊ8 ποί, 1) ἃ τπηρἰλρ) Υβῖ68] οομῆϊοὶ (48 ἴπ [0 
αποκίϊσ δπὰ διυιαὶβιϊο βγδίθηβ), Ὀπὶ, 2) ἃ ὩΔΟΓΔ] 
ΘοΒΗΪοῦ ᾿πυοϊνΐης ῬΟΓβΟμὶ ἔγοθάοιῃ δ ὦ τοϑΡροι- 
Β' ὈΠῚγ. [0 Ὀοσαπ ἴῃ {π9 ἀμ ν1}} οπα ἴῃ {ἶπιθ; 
119 δῃὰ Ἰ᾿ἰσῦ Μ 111 ὀοπαιον [86 δοϊὰ αηα ΒΟ 
Ρ ἀραίδ δπὰ ἀδγκῆθββ. 8. Τ).α απίαροηῃΐϑια 60}]}- 
τηΐϊμαῖοϑ ἰῃ αοἂ δηὰ ϑαίδῃ, ἰὼ. ΟἸγδὺ ἀπὰ Απίΐ- 
ΟἸιτῖβί, θὰ ζοο8 οἡ ἴῃ δυοσχ, θᾶ. 4. 1ἰ Βμουϊὰ 
ΔῚ1 ὰ8 τ} ΠΟΥ σεὶοῖ, δον οουγαρθ, πὰ ἴῃ- 
ἰθη80 ΘΔΥΓΘΒἰΠ688.] 

[ὁπ (πὸ 016 βεοϊΐοῃ. ΒΈΧΟΕΙ,: ὕογβ. 1 δηὰ 
2 χοίον ἴο δἰδυβὶίυ, γον. 8 ἰο ογοαϊί οι, Υ6γ. 4 ἰο 
(89 βίαἰα οὗὨ ἵπποόσοποθ, γογ. ὅ ἰοὸ {πο [Ὁ]].- ΒΥ ᾿ὶ 
Νοὶ 8 βίηρὶο τνογὰ οουϊὰ Ὅ6 αἰίογοὰ ἴῃ ἐπ ἢγϑί 
ἤνο υϑῦβ68 οὐ Φόμη τὶ ποαΐ οροπΐπρ 1.16 ἀοον ἰο 
ΒΟΠΘ ΠΕΟΓΟΒΥ.---ΤΠογὸ τὸ ἰδάθη ἀορι}}8 ἰὴ {18 
Ῥαββαρο ψβῖσοΒ ποιδίπρ ὑὰὺ {μ Ἰοὺ οὗἨ οἰ οσαΣΥ 
ὙὙ1}} ΘΥ̓́ΟΣ 7} ΣΟΥΘ8].---ὉὉΡ, 5.} 



θέ ΤΠΕ ΘΟΟ5ΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΚΌΙΝΕΑ ΤΟ 90ΗΝ. 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

86 Ῥϑσβοιδὶ Τἱρμῖ, οσ ΟἸσχί δι, ἰῃ ἘΠῚ ὑσθ- Βἰβῖοσίοδὶ Ῥσθβθῆοθ ἴῃ ἴ89 ὟΝ οὐ], Θδβσρϑοΐδιν 
: ἰὴ Ηἰἰ5 ΟΙᾶ Τοκίδιπδπϊ Δἄνϑῃι, ᾿ϑϑι θᾶ Ὁ ἴΠ6 ΟἹᾶ σονθομδηϊῖ 88 ἐϊ ἐδ 

σορσθδϑυῖϑαᾶ Ὁν ὅόοβῃ ἴ89 Β5ριθι. 

᾿ ψεμα. 0-]8. 

ΘΟΟΝΤΕΝΤΒ: 
(1) ΤΗΒ ΒΕΡΒΕΒΕΧΝΤΑΤΙΨῈ ΟΡ ΤῊΒ ΟΟΜΙΧΟ ΟΥ ΟΗΠΙΒΤ, 5ΟῊΝ ΤΠῈ ΒΑΡΤΙΘΤ, ΥΕΒ8. 6-8. (3) ΤῊΞ ΟΟΜΙΧΟ 

ΟΕ ΟἨΠΙΒΤ ΙΝΤΟ ΤῊΒ ΌΒΙΡ, ΙΝ 118 ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΚΟΟΝΌΜΟΒΕ ΑΝ 115 ἨΙΒΤΟΠΙΟΑΙ, ΟΕΝΕΒΙΒ, ΕΠ. 
9. (35) ΤΗΒ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΗΒΙΒΤ ΤῸ ΤΗΒ ὙΟΒΙῸ ΑΝῸ ΤΗΒ ΟΟΝΌΌΟΤ ΟΥ̓ ΤῊΝ ὙΟΒΙΡῸ ΤΟΥΑΒΌΒ 
ΗΙΜ, ΟΚ ΤῊΒ ΟΚΝΕΒΑΙ, ΟΚΟΟΝΟΎΟΠΕ ΟΥ Η18 ΑΌΥΕΝΤ, ὙῈΠΒ. 10. (4) ΤῈ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΥἨ ΟΠ ΕΙΒῚ 
ΤῸ ΙΒΒΑΕΙ, ΑΝῸ ΙΒΒΑΕΙἾΒ ΟΟΝΌΠΟΤ ΤΟΥΑΉΡΒ ΗΙΜ, ΟΒ ΤῊΒ ΙΧΡΕΒΡΕΟΤ, ΒΥΜΒΟΙΣΙΟΑΙ, ΑὌΨΕΝΤ, 
γΕΚΝ. 11. (0) ΟΗΒΙΒ5Τ᾽ Β ΘΠΑΡΌΑΛΙ, ΒΆΚΑΚΙΝΟ ΤΗΠΟΌΟΘΗ ΙΝ ΤῊΒ ἩΟΒΙῚΡ ΙΝ ΤῊΝ ΟΟΧΤΕΑΒΤ ΟΥ̓ ΤΗΒ 
ἘΠΈΟΤ ΤΟ ΤΗΕΒΊΕ55 ΒΌΒΟΕΡΤΙΒΙΒ, ΚΜΒΟΌΙΕΌ---Ἕ(α) ΙΝ ΡΑΙΤΙ͂, ΑΒ ΤῊΒ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΥ ΤῊΣ ἘΞΕΑΙ, 
ΑΡΨΕΧΤ, ΕΠ. 12; (δὴ) 1Κ ΤῊΞ ΟΟΝΒΕΟΠΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΒΙΒΤῊ ΑΝῸ ΤῊΚ ΒΕΙΝᾺ ΒΟΕΝ ΟΥ̓ 600; ΤΗΣ 
ῬΕΨΕΓΟΡΜΕΝΤ ΟΥ ΤῊΒ ΒΒΑΙ, ΑΥΥ̓́ΕΝΤ, ΥῈΒ. 18. 

6 Τμοτο ψὰϑ [Ὀθοϑῖηθ, 8.080] 8 80 Βοηϊ, ἴγτοια Οοα, ὙἤΟΒΘ πᾶτὴθ σας «ΦΌΠΏ, 
7 ΤῊΘ ξαῆθ σϑιὴθ ἴον ἃ [οηιῖέ 8] ΜΪΓω655 [65 ΟὨΥ͂, εἰς μαρτυρίαν], ἰο Ὀ6ΔΓ νὶιίηθεϑ οἵ 
8 {π6 Τρ, ἰμαῖ 411} νρηεὸβ ἸὨτου ἢ Ἀἷπι παρα θα] ον. Ηθ ψ88 ἠοῦ ὑπαὶ [186] Γἰραΐ, 
9 "αὶ ωας δεπέ [οαπιό, Ἰωδηρθ: ἦς ισα5} ἴο ὈΘΔΓ Μ]ΓΠ658 οὗὨ ἰμαῦ [086] Τρ. Τ7λαΐ τνᾶβ 

ἐπ9 ἰσὰο Πὐσμῦ, πΆΙοᾺ Πρ ΘΙ ΘΥΘΓΥ͂ πιδη, ὑμαῦ οοιποία ἰμίο 89 ποσὰ, [ΤΒ6 ἐγὰθ 
ΤΑρσμῦ νοῦ ΠρὨίοί (Πσ ἰθηοί, ΒΒ] οὐ ἢ ΡΟ) ΘΥΘΣῪ Τ8Δ}, 8 οομηΐηρ (ἦν ἐρχό- 

10 μενον) ἰηΐο ἐμ 9 πον]ά.]}. Ηθ [10] ψὰ8 ἴπ [86 που], δῃὰ 186 σου] ψγ88 πιδὰθ ὮΥ͂ 
11 ϊπὶ [1], δὰ {86 νοῦ] ἃ Κη6 0 ̓ἶἰπὶ ἠοῦ [ΠΔηρθ: αἰά ποῖ τϑοορῃϊΖθ ἰὑ ἰῃ δ]. Ηδθ 

οδθ υμΐο δἷ8 οὐπὶ [8 ΟὟΤΏ ᾿ΟΒΘΟΒΘΙΟῺΒ. ορ;. ἱπμου 8 η06, τὰ ἴδια], δ! 8 ον [18 
12 οὔτι Ρθορ]9, οἱ ἴδιοι γροοίγοα Ὠΐπὶ πού. Βυῦ 88 ΙΠΔΗΥ͂ 88 γϑοοϊνεα Βΐμ, ἰο ἐμθῖα 

γὸ ἢθ ΡΟΤΘΓ ἰο Ὀοσομλ6 {Π|0 Βοὴ8 [οἰ ] ἄτη, τέχνα] οὗ (οἄ, ἐξεπ. ἰοὸ ἐβοπι {μα 
18 δα ονθ οα [18] 18 βαῖηο: ὟΥ ιοἢ [ΒΟ] σοσὸ Ὀόσῃ, ποὺ οὗ Ὀ]οοα [ὈὉ]οοά8, ἐξ αἱμά- 

των, ΠΟΥ οὗὨἉ [89 [παίυτα}} Μ11] οὗ [86 Ηοβἢι, μοῦ οὗὈ [89 [πιοσὰ}] Μ111 οὗ βδῃ, θυῦ οὗ (οὐ. 

ΤΕΧΤΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Ψον, 6. [ΤΠ Οτοοῖς ποτο 5 ὁ γ ἐν τὸ (ῥοοαηι), τε ἷς ἢ ἃ! ΠΌΤΕ ὕγοπι ἦ ν (1068), Υ6Υ. 1, δα ἐἶιο Οόστηδη Ἰσαγα (ο᾽ ρεισογαεν) 
8068 ἤγοτι 1τσαν, Ὀυ1 ἰξ σαπποῖ ὈΘ 61 γοῃάογοά ἐπ Ἐπ ρμ δ}. 10 15 [6 δηεΠοηΐβ Ὀοίνθθη ἐσ ρογαὶ οΥ ογεαίεα ὀχ διοῆςο ὙΠ |οἢ 
ύα5 ἃ "είς, δα τ ρ 168 μγονίουβθ Ποη-οχ ϑίθποο, ἀπά εἔεγπαξ οὐ μπ τεαίεα οχὶϑἴθησο, νέ μ10}}) 85 Ὡοὶ[ΠΟΣ ὑοχί πίῃς ΠὺΣ 
δ, ΤΊ δαπλὸ ἀἰδιϊποιίίοη οὐλὴ νἢ!. ὃ8: πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἰμ:ι.--". 5) 

8 γεῖ. δ. [ἀπεσταλμένος ἀοο8 ποῖ ὈοΪοης ἴ0 ἐγένετο-“«ἀπεστάλη ((Ἡγγπβοθίομι, οπι. ΥἹ. ̓ . 42, δηὰ Ἠοπρβίο: θογκ), Βα ἰο 
ἄνθρωπος.--Ῥ. εὶὶ 

ἐρΎοῖ. 9. Ὁ λδο, Ἐπνφ]ἃ δον δὶ αἰ ΠΟΥΟΠΕΥ : ὗα ἀἄας ισαλγλαδιίσε Ζίοδί, τορϊοδες εεπ Ἀἰεμϑολδη ουϊεμολίες͵ κατα 
εἰείε ἐηὶ αὐ ἩροῖΙ. ΟἸογα ἰγαπϑ]αῖο: ἐλαξ πτοας (λέ ἱγς Ζίρλί κοϊοΐ, οοτείηρ ἱπίο ἰλε τοονϊα, ἐσλίειν ἐοενν παν. ἐρχόμενον τοῦ 
08 σοπποἊοίοα ψἰἢ ἄνθρωφον (Υς : δοπιίηεια πτοπιίεπίεπι, Τα (Ὠ., ΕΒ. Υ.), οὐ οΐζοτ, ννἱτὴν ἣν (πῆ κὸ, Εν] ὰ). βὰο 1:6 Εσσο. 
ΝΟτΤΕβ, ἴα {Π6 Ἰαξζίοῦ ἐπδὸ ἃ σοϊμτηα δῃου ἃ ὕθ πηδὰθ δίϊο ἄνθρωπον, 88 ἰ8 ἀοποὸ ὈΥ Τιβοποηἀοτί, οἰ [ἢ 6α.--Ρ. 8.] 

4 γον. 10. [δι᾽ αὐτοῦ. Οοά, δὲ 5 τορβ δε᾽ αὐτόν, ΡΓΟΡΘΌΪΥ ΔῊ ΟΥΓῸΓ οὗ [Π0 σου Νῖ.--Ῥ, .) 
δΎοΥ, 11. {{Ὧθ Εἰ, Υ. ΟΠ τογαῖθ8. 116 ἀἰδε! ποτίοη μού οθ (π9 πουῖσα! τὰ ἴδια, (ας ϑδεῖπε, 18 ον (πίη 5, Ροδϑοδδίοσ, 

ἐπποτίίδηςο, δηά (ἢ τη 90} 1} οὐ ἴδεοι, σὐλ ϑείπει. Ηἷ5 οὐντ ὈΘΟρΙὸ, ΒΟΓΥΒΏΪΑ, διι Ὀδεῖ8.-- . Β. 
ΦΎοΓ. 13. Το Αἰ δΠσΙΠΥ οὗὨἨ [9 Ῥαδεαρὸ πδ8 οσσδδίοποα ἴἴιὸ οπιἰδϑίοῃ οὔ οὐδὲ ἐκ θελ. σαρκ. ἴῃ Οοΐ. Εἰ κῃηὰ οἴδοτα: δηὰ οὔ 

οὐδὲ ἐκ θελ. ἀνθρ. ἰπῃ Οοά, Β. ἀῃὰ οἴμθτ8. Οἰδιογα, 85 Αὐρυδίΐπο, Βα τθ ᾿γϑρθροσοα (Π6 οἰδιιδοα, [806 Τίδο!οηά. Οςἴ, Υ1Π]. ».743.] 

ΡΡΡΘΆΡΔΠΟΘ οὗ Φοδη ἴῃ ἐμῖ8 Ρ]866 15 βίγἱ Κίης, ἐπὰ 
ἙἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. [88 Ὀδθῃ Ὑδυϊουϑ)Υ ἱπίογργοίθα (5866 ΜΟΥοΡ). 

ΙῺ (89 ἱπίχοάιοίίοη οὗὨ ἰμ9 Βαριϊδὲ 'π (8. Ρ68- 
νον. 6. ῬΒΟΧΘ ν788 ἃ Σ8}. --- Ἐγένετο [ἢεδα., ͵]. ὁ ὁὃὲτὴτι ὁἑὁὕ.᾽͵͵ὦὁ 

ΔΤΟΒ6, οαη6 ἱπίο Ὀοΐπρ; ποὺ ἦν [ἐγα(], νγᾶ8, δ08ο-  Βαριδὲ, Φοὴ)π {Π|. 28: ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 1 
Ἰυϊοῖν [Θοπιρ. νἱ δ. δ8, Θτοοῖ. ΤΒ6 Τ᾿οροβ τσαι] ῬΤΕΙΟΣ 00 ἀσυαὶ οοπῃϑοίίοη οἵ ἀπεσταλμένος ψ] ἄνθρωπος. 
ἔἴτουι οἰδθγηΐίν, Αὐταδαμὰ πὰ ΦοΒη δέσαη (ο δὲ ἴῃ ἣν [1 ΒΑΡΈΣΙ ἰϑ τὸς γευδηςς ἴπ ἔνο Ῥγοΐορτο ἴο οομῆσγτῃ ἐῆο 
ἴ1η8.---, 5.1... ἰοχτῃ : ἐγένετο ἀπεσταλμένος. τγ οΥ̓͂ [η0 ὨἰβίοΥ  ΠΆ] ΔΡΡΟΆταποο οἵ (Ἡγίκε : ΒΡ ΚηοΣ : δ 
δ ϑν Τ ̓  ̓  ' ̓ δα δ δ ΒΡΟΟΝ, τα Ἰοοὶ ἴπ 10. δ δε διε ὁχοορέίοπ ὕγοπι 686 Ἰοττίο!ο ἀατκπθθα δροκθῃ οἵ 

Α, 6 ᾿ θ0ο ΟΠ, Β0 Ῥ ᾿ ΜΞ τον. ὃ: ἔν δ]; ἴἰο ὀχρίαίη [δ τοϊθεοιίοη οὗ ΟἸτῖϑὲ υγ Ἡ 8 ον 
Τηϊββίοη (866. ψοῦ, 28; δορ. [58. χὶ. 8). Το ῥϑορίϑ, τότ. τὸ. : Μογοτ: το Ἰπιτοάυσο (ἢ διείοτῖς τρδῃ͵- 
-- τ΄.“ ἅ---------  ἸΊςρβἰατίοι οὗ ἔπο Ῥοτὰ : ΑἸίογὰ. Ἠσ ἰ8 πιοπεϊοηθαὰ σαί μοΣ ὡΣ 

᾿ [ΠΟ ραῖρηυοτς δήορί 1.16 σοπϑοιγυστίοη οὗ (Ν᾽ τὴ, Ϊ [9 ῬοΙΒοΑΙΪ σγοργραοηίδιίνο οὐ ἴΠ9 Ὑποῖο Ὁ. Τ. τονοϊδιίΐοη ἰῃ 
«ποῖ ποῦ] Ππᾶνο ῬρΘὴ ΤγΘ ΠΑΓΕΠΓΆΪΥ ΟΧΡτονκοὰ Ὁγ ἀπεσ- ὙΒοπὶ ἴΠ0 ἰδνν πὰ {6 ὑσχοπιΐδα, Μοδοβ δηὰ Ἰκαῖδῃ, οσο ηϊϊοα 
τάλη, απ ἀοίοηη κα [Ὁ ὈΥ͂ τοϊογτίημ ἴο ΜΑΙ. ἢ. 1. 28; “μο, 1 ἀπὶ} δῃὰ ροϊηϊοα αἀἰγοσί! ἴο ΟἸιγίδῖ, 860 1δῃρθ ἐπ (Πο ἰοσι.--- 

μεηάδησ ΤΥ ΤΔΘΒΒΘΏ ΟΣ," εἰ6.. οοιηραγοὰ νν 11} [0 τορὰϑ οὗ [86 ἱ Ρ. 8} 



ΟΗΑΡ. 1. 6-18. θὅ 

ΒΆΚ6 τὰ 566 ἃ τοργοβοπίαιίοη οὗὨ ἰ(ἴ8 τν 016 ῬΓο- 
Ῥδοιῖσ ἰθϑιἸ ΠΟΥ͂ δουοογηΐὶπς ΟὨτὶϑὺ ἴῃ σοποθη- 
ἰγαϊθὰ, βρουβοῦλὶ Ζ90ΓΠι, δίμον {Π9 ἸηΔΏΠΘΥ οὗὨ 815 
Θο58ρε]. Τίιο Βαριϑὺὶ ταϑ πὸ δηλ] γοσαρὶα] αἰ οη 
οΥ̓ Αἱ ργορδοιῖο γοΐσθ8 σοποοσπῖης Οἰγίϑι. Τ]Ὸ 
ΟΙὰ Τοβίδηπγοι μΔὰ ἰνγὸ 5βἰ4685---ἃ Δ η πηά, ἃ 
Υἱβῖ Ὁ] 6. 6 ἰάθη βίἀο τὰϑ πὸ τὶδο οὐ {80 
ξεποαϊοσίοαὶ ἰδ οὗὁἩ Ομ τὶϑὶ ᾿(86] , Η15 ΟἸ τὶ βίοϊορὶ- 
οδἱ δάνοηῖ; (16 Υἱϑ Ὁ]Ϊ9 βἱἀθ νγαβ {89 Ῥγορθείῖο 
ἰοϑιϊπιον δοποογηΐης (818 δάνοηί. Απὰ 88 (6 
γορῦδὶ ῬΣΟΡΙΘΟΥ͂ δηιἰοϊ ρα θὰ (6 ΓΘ 8] ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂, 
πη ἐλ Ὠδίογο οὗἩἍ {π6 6880, 80 ἰδο Γ] Ἰ πχοπὶ οὗἁ [ἢ 9 
γογθδὶ ΡΓΟΡΌΘΟΥ ἴὰ 20 Ῥτγοσοάοα ἐμ Γυ] ΑἸ πηοπὶ 
οὔ (0 το 8] ρῬγορθθοῦ ἴῃ ΘΟ γῖϑί. «ζΖο0μπ ἐπ γοίο το 
Βατο βίϑηβ 'π ἰμ6 τίρῃν ρΐδοθ, {Π6 δυγογαὶ Γδ- 
ἀΐβδηοο οὗ ἱμὸ οβϑοηί δὶ Γαι: (πο ρτοδὺ ᾿] }}688 
οὔ {πὸ πάγτοηὶϊ οὗ ΟἸπ ΡΒ: [ἢ6 ΓΟΓΘΓΌΟΠΏΘΓ. 
[ΒοβῸ Ὡδσθ (:σα2) ϑΌΒΗ, ἑ. 6., ψελουαὴ ἐδ 

φπογοίζωἱ, ἴτοτα [86 ΗΘΌΤΟΙΥ ἸδἸδὶν ἴῸΓ ΠΣ, ᾿Ιωάν- 

γῆς ; 6οΡ. (μ0 τοῖς Οεόδωρος. ΤἈ 8 βἰ χε ϊβοοπὶ 
Ὠ8176 νἋ5 σίνϑη ἴο 6 ΤΟΣ ΘΓΌΠΠΟΡ οὗἁὨ ΟἿἋΡ ΑΥΣΟΌΡ 
ὉΥ ἀϊνίηοσ ἀϊτοοίίου, [κοὸ '. 18. ΤῊΘ ονδῃρο δὶ 
Ἰαϊὰ ϑίγθϑϑ οὔ 15 ΟὟ ἢ Π8126, Δη ΒῺ 7 ἰῃ ἰΐ ἢ Βγιη- 
οὶ οΥ̓͂ ἷα8 γτοϊαϊίουῃ ἰο Ομ νῖϑε 885 {πὸ ἀἰβοὶρὶα 
“{}10πὶ (9635 Ἰογοά,᾽᾽ χχ. 2; χχὶ. 206. Οὐ. 
ΓΆρ9 δηὰ ΠΠοπσϑοη οτρ.---Ὁ, 5.1. 

γεν. 7. ΤῈ δῶπι|θ οδθ ἴοσ. υυἱ τ} 982.--- 
7Τεδίπποπν : ΒΙΊΓΟΠΡΟΥ ποῖ ἰδ Ῥγοδοδίηρ; 
ΒίΓΟΏΖΟΥ οὐθὴ ἰθδῃ ῬΥΟΡΉΘΟΥ, ἃ8 Βἰ(οτῖο οχὶϑί- 
ἧς. Φοδη δρροατοὰ ἢἤγβὺ δἃ8 8 ῬγοδΟ, ΟΣ, ἃ 
Ργοδοῖον οὐ τοροηίδποθ αὐ {(Π6 ῬΤΟΔΘΠΟΣ Βῃονγοα 
δ᾽ π]56] αἱ (6 84π|6 ἰἶπη9 ἃ ῬΓΟρΡἐοί, δηποπποίηρ 
ὑπάον ἀϊνίηο τ ρ.}96 (6 δρρτοδοῖὶ οὔ {πὸ δ68- 
δἰδηΐο Κἰησάοηι. Απά ἰδοη, ἴῃ ἐδ πιϊγϑοι]οῦ 
᾿ηΔη οϑαιῖοη αἱ ἰδ 9 Ὀαρι ΐδι οὗἨὨ “96818, του 
{μι ἰρϑεἰϊ τ Ωγ οὗ αοα, ὸ Ὀοσδπι6 8 τὶ. 685 ΟΥ̓́ Βα 
Ῥοεγϑοη οἵ 6818 οὗ ΝαζΖαγοίι, ἰμαὺ Ηο 19 ἐπ Μ68- 
δΙΔ ; 80 (0 Βρ6ΔΚ, δὴ Δροϑίϊο Ὀοΐοσγο {πΠ6 δροϑβίο- 
Ἰαῖϊθ. Αϑ6. ῥγορδοῖ τγῆο, ὉΥ ἀϊνὶ ἢ δογητη βϑίοῃ, 
οἰαίοα το (πΠ6 Μίοββίδῃ, 9 οσοιιρ᾽οἰοά 9 ὈΪ]ὰ 
οβίατπιοπί ΡΓΟΡΘΟΥ ἴῃ ἰοδίϊοηγ. Απᾶ ἔον {μὲ8 

ἰο80ἸΠἸΟΏΥ ΒΘ νγ͵ὰβ8 οομῃ!θ. 5 πιϊββίοῃ σοϑθ ἰηΐο 
πο οΒῆσο οΥ̓͂ ΤὈΓΟΓΌΠΠΟΡ. Απά οὐδ Η18 τηδυίγυ- 
ἄοπι ἰπ ἶιο δίγὶ οὐ Β6Π 86 15 'ῃ Κοορίηζ. Ηοσ βοαϊοὰ 
᾿ἶδ ΡΥΓΘΡΑΓΑΙΟΥΥ͂ Ρυθδοβὶπρ οὗ ΤοΟροηΐδησο 0] 
.εἷ5 ἀθαϊ (566 γα Ὑ. 390). 
Τὰδῖ [ἵνα, 180 δἷπι οὗὨ Φοῖιπ᾿5. ἰδβ πη ἢ Υ 7 81] 

ΣΩΘῺ ὨΣΟΌΒΞὮ τα ταὶ Ὀ61160υ69 .---ΤΕΓουΖΙ 
ϑοδη, ποὺ ἱπτουρῇ (89 ΕΟ (ΤΟ ΔΕ). οὗ ἐβγοῦρῃ 
Οδτγῖσι (Εν 414): Μογοτ. [α {Π|6 ἀϊνί πο ΡΌΓΡΟΒΘ 
Φοῦηῃ νὙβ ἰο ἰοδὰ οὐϑῦ {116 ἔα! οὗ ϑτδθὶ ἰὸ 
Οἰτιϑι. ἡ Τα Ομ νὶϑ 6180 βἰζῃὶ ῆοβ ομαρ. υ. 88 
πΒοτο ἢ 64}}18 Φοπ “(μ6 Ὀατπΐης πηὰ 8] ιἱπίης 
ἰφδι,᾽᾽ οὗ σδῃά]ο σαί μοῦ, λύχνος, ποῖ φῶς.---. 8. 
Τογουσὰ ὁ Ἀῃο]]οΥ οὗ (0 9918 {1118 στασίουβ 
ἀοβίση ἴδιο; ἰπουχὰ ἰπ [Β6 ἰγυὶν ἀσγουΐ, ἦτϑι 
οὔ αἰϊ ἴῃ (86 πο] ἐϑὲ οὗἩ ΟΠ 8 οὐ αἰδοῖ Ρ]Ὸ85 νὰ 
85 544.) ἰὺ νὰ ἔιἸ δ)οά ; [του ἐπ θτα ἴῃ α]} Ὀ6- 
Ἰιονθῖβ. 

γεν. 8. Ηῖθ νγἂϑβ τοὶ ἴδ9 1ἰρ}1.---ἰἦ νν 8 ὁτη- 
Ῥίιαι!ο ἀπὰὶ οσοηϊγαβίο ἢ μαρτυρήσῃ. Τθ6 
διιίοῖο Ὀοΐίοτθ ὠῶς ἴ5 ᾿ἰκαινὶβθ δι ρηδίίο, {μ6 
Πὶραὶ οὐὗὁἨ 16 τοῦ, ἰδ σαὶ οὗἩὨ Ἰἰχῖθ, σοι Ρ. ὁ 

4 Πὺ ἴδο ὅ ἢ οὐἰίοη οὗ ἁ Δίογον [πιὸ τοίδγοηοθ ίο Εν] ἰα 
οαἴμιοα. [ἢ ἢΐ4 (ΟΠ ΏΙΆΓΥ, να ἃ ἐγ πϑὶαῖοθ δι᾽ αὐτοῦ 
Φατολ άπ, πίϊπουσὶ οχριαἰπίης Ὑμοῖθοῦ ἐλπ [8 πιραπί οὗ Φομῃ 
οε οἵ (μτίβς.--- Ρ. 5. 

ἩΠΆΣΙΟ: πο οὗἁ τ[Πο86 ἴοχὶθ πϊοῖ δῆονγ [ἢ ἱπητη 6 86 [Π- 
Ῥοτίδηοο οἵ {π6 σα! ἰκίογίδι οὔϊοο. ἰπγοῦ μη ἩΠίσἢ [Π|0 ΗΟΪΥ 
ριχὶς ἰς ρἱοαδο τὸ μγοίαοθ ζδι τ ἰῃ πλδη᾽ 5 ποαγί.--. 8.} 

προφήτης, ἷ. 29; ὁ ἄρτος, νἱ. 82 Β'.--Ρ. 5.1 Τ|]}}8 
15 σΟΥΙΔΙΗΥ ποῦ βαὶὰ τ ΓΟΙΥ Μ{1{}} ΓΟίοΓΘΏ66 (0 {10 
ὉΠ] νης ἀἰ801}168 οὗ ΦοΒη. Ὁ Βυΐ ἴῃ (86 νὶὰοΣ 
Β6η80 (ἢ παίΐοη 1.86] νγὰ8 δὴ τπιη 6] νης ἀΪ86]- 
Ρὶο οὗ Φοι, σοπἰοηίϊηρ 186] τυῖὶ ἢ 6 ὈΓΙ 655 
οὗ {18 Βαριϊϑί, ᾿ἰπϑιϑαὰ οὗ ρσοὶπρ ἱΒβγουρὶι ἷπι ἴο 
(89 ἔσο Τι ρην 8617, οἢ.. νυ. 86. ἕο ἴαν, ὑβοΡϑίοσο, 
Δ8 11 18 Σπιρ]16ἃ ὑπαὶ ΤΥ, ον θῇ (86 ἸΟΔΑΘΓΒ, τηϑἀ9 
(πΠ6 Βαριϊϑὶ σαῦ μον αὶ εἰ πάταπσο ἐμ 8 Ἰοἷρ (ο 
ἴαϊί ἢ, 1.9 ψορὰβ ἀγὸ Ὑγίζθα. οὐθὰ ἀραϊηϑὲὶ {ἢ 0 
ἀϊθοῖρ]98 οὗἩ Φοη. 
Βαϊ (λὲ τ0α8).---) 6, οίίο. ἐδ ῖκο8 86 ἀλλ᾽ ἵνα, 

δωὲ ἐπ οΥὯὉΡ ἴο, ἰτιροσγϑιίγοὶυ ; Τοκο βαρ 68 ἦν, 
τοαϑ; ΜοΥΘΓ, ἤλθεν, εαπιό. ϑῖποθ (86 ρῥγοοθάϊΐηρς 
Υ6γ56 “ΒΙΓΟΠΡΙΥ Ργοπούποθα ἰπαὺ {116 τ ]1016 ῬΓΧο- 
Ρἰιοιῖσ οχἰβίοποο οζΓὦ Φοὴδπ νὰ ἱπιομῃάοὰ ἰο 
τἶϑα ἰῃίο ἃ ἰθϑι ΠἸΟΠΥ͂ ἴοσ {πΠ6 Δ΄ 6βϑίδῃ, τὸ ρἷνθ 
1υὕοϊκο (6 ῥγοίογοποθ: “Ηο ν88, ἰμαὺ ἢ τιϊχμὶ 
Ὀθαν νι ἰπ098." [80 αἷδο ΑἸΐογὰ δηὰ αοαὐοί. 
Βαϊπιϊοῃ ΒΌΡΡΙ.68 ἐγένετο, γίνεται, “ΟΥ ἰμ6 
ἸΚκο;" παισὶ 18 ποί 80 βίγσοῃς. [ργοίοσ νὴ ἢ 
Μόνο ἰο ΒΌΡΡΙΥ ἤλϑε ἔγοπι νου. 7, βίῃοθ ἐπ 
ῬὮΓΑαΒΟ, εἶναι, ἱνα ἰῃηβιο δά οὗ εἶναι εἰς τό ἷΒ αυἱὶθ υπ- 
8114].----ῬὉ, ἢ. 

γεν. 9. ΤῺ ἴτυορ ζἱρμι---νναπ οοτΐηρ [ἦν 
τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν--τπἐρχόμενο ν].---ναὰ- 
τῖουβ ἱμιογργθίδι 088 : Ἢ Ηθ (ἰμῸ 1,ο205) οΥ ἰΐ 
(186 1ιᾳ}ν}} σψγα8 (9 ἔγὰθ 1ιϊχιι; 8ὸ (119 οἷάοσ οχ- 
Ροβίϊοσβ δῃηὰ 1 μον [Εἰ. Υ., ἩΒΊΟΝ ΒΡ 168 τοῦ- 
τὸ Ὀθίοτο ἦν, ἑλαΐ νὰ 5 186 ἐγ Ἰἰρὰιι.---Ρ. 3.1 Βυῖ 
τὸ φῶς τὸ ἀληϑινόν ταιβὶ Ὀθ ΒυὈ]οοί, ποῖ 
ΡῬΓϑάϊοαίθ; ἔοῦ ἴῃ τον. 8 Φοβη τγῦὰ8 {6 βυδ)οςί. 
[80 α͵90 ΜΙοσου.]ῇ (2) ᾽᾿Ερχόμενον εἰς τὸν 
κόσμον (εοπιὶπρ ἵπίο ἰλε τσογί 4) 16 Θοππϑοίο 1} 
πάντα ἄνϑρωπον (ευεγψ πιαη), ποῖ τὶ ἦν (1669) ς 
Οτίζϑη [ὅ3.γγτ., ΒυβοΌ., ΟἸτγβ., ΟὙτῖ,  αἱς., Αυρ.] 
Δῃἀ πιοϑβὶ οὗ (Π|0 δποϊθαίβ, μα ποτ, Γ ΟαἸνίη [Π. Υ.], 
εἰο., Ἡδιοτηδηη, Μογο ον. Ὁ [Τ}ιἰ8 τνου)ὰ ππαϊο οἰ {116 Γ΄ 
ἄνϑρωπον οΥ ἐρχόμ. ϑβιρογῆιοιυΒ. ΜΟΥ ΟΡ ΟὈΒΟΓΥΟϑ. 
{πῶ 1 σου ποὺ ὯὈθ σοπηηῃθοίοὰ ὙΠ} ἦν ; ἴον {110 
Μβοζοβ νγὰ8 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἴῃ ἰἢ6 τοτὶὰ ν ]οπ 50 ἃ Ρ- 
Ροαγοά, αὶ (89 Ενβηρο δὶ Ποτο οΥ ἀοη Ἰ χοσ8. 
Ὀδοῖκ ἰο {16 δπίἶτο σοϑϊδίϊοη οὗὨ ΟἸ γὶϑὺ ἰο τηδη κί πὰ, 
ΟΘΡΘΟΙΔΙΥ σο08 Ὀδοὶς ἰο γογ. 4. Ηο μαὰά Ὀοΐοτο 

4 ΓΜονον ἀϑηΐθβ {Π6 Γοίογομοο ἴο {πὸ ἀἰβοί ρ] 8. οὗ ΨΦοῃ οἢ-- 
τἰγοῖγ. (ὑσάοῖ, ο 1π6 σοπίγαγΥ, οἰρηἀδ ἰἰϊ, ἀπ|} ἐπι5 Ε}} 8ο, ἰπ. 
Υἱονν οὗἁ ἱ, 20. ἢ}. 25 ; δἀπὰ ἰῃ νἱον οἵ {πὸ Ομποβίῖϊς δβοςῖ οὔ ἴπ0 
Ἀ δε ΡΙ 698 οὔ Φομη ἰῃ ἴδ βοσοηὰ σοί ΤΥ, ψ1ὸ μοϊὰ ἐπὶ ΦΟΠ. 
τῖ)6 Βαρεῖίβο γα (Π6 ἔγυο δοσϑία!.. ((]οπιοπτὶα στ. Πεοορηΐ- 
ἐΐοπες ἰ. 1. ς. δὲ ἀπὰ 60. Οὐμρ. 116 ΔΚ 0108 οὗ Ροϊογιμηῃ,, 
ΑΙ εν ἀπὰ Ζαδίέεν, ἰπ Πογζορα Ἐπονοῖορ. οἶδ. ΤΧ. ᾿. 8318 
δῃὰ ΧΥΠΙΠ. ἢ. 841.) ΟἿΪΥ νὸ πλιϑὲ ποῖ ΒΏΡΡΟδΟ οἰτμογῦ 1π8ὲ 
ΨΦολη πτοῖθ ΟΧΡΓΌΘΘΙΥ, οὐ ΟΧοΪυδίγεῖν ἀρσαίηδι Ειΐἰκν οσσοσ. 866 
τ. Δηρθ αῦονο.--Ῥ, Κ, 
{{1ὰ ἴμο ἢτβι οά. [ἴδον ἰσγαπαϊαϊϑα: “2.5 τσαν εἶπ ισαλγ- 

Ἀσδιρσ ᾿νολὶ, τυεΐϊολεε αἴἰε Ἀεπεολόη, εγἰσιμολίοί ἀμγοὴ ἐσίπε Ζω-- 
] κι ἐπ αἷό γε," {. 6., “ νὈϊοῖ, σοπχίης ἰηΐο {86 τννογὶὰ,. 

ΗΠ ΡΒ ΘμΘτ 811} τηοη.᾽ [Ιπ [9 Ἰδίος δαϊτοηθ μὸ ζριονοὰ 1.19 
γυϊραῖο.---Ρ, Ἀ.] ᾿ 
1 ΔΜ ογον, Πού Υον, Δ Υ5 ἐἶο τη ρα οἡ ἦν», αὐδγαί, τ ὨΪοἢ 

ἱβ ρυξ ἢγβί, δῃᾷ ἰγαπβίδίοι  “" Ῥογλαηάξη σαν ὅἄας 7, οὐ ἀκ4- 
τοαλγὴαέίμε, τοεῖοδ»ε ογἰσμολίεί 7οάδη, Δίεπκολοη, ἀδν ἰη αἵο Ἡ εἰς 
λομεναί," ἰλα ἔγμα ἰρλιέ σας πὶ ὀαίείρηοο, οἰο. Βα ἴΠογὸ ἰθ πὸ 
δβοοή τοιϑοῖ ἩὮῪ ἦν δῃοι] ἃ θ6 ΘΙ ΡΠ βἰΖοὰ γαῖθογ {Ππ ἢ ἀληθι- 
νόν, ἀπ ἵΠρη ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, τοΥ. 10, νου] ΡῸ ἃ τοροξεοπ 
οἴνογ. 9. ΤῊΘ οἷα υ.8511}Ὰ] ἸηΤοΡσοία 0 [8 ργοίογα]ο ἴο Δ6Υ- 
ΘΓ 5, ὑπ Ὀοῖι ἀτὸ ἴο Ὁ γωθοῖθα, νϑοδιθθ ἴδο ῬΏΓΑΒΟ ἐο σοπμα 

ἐπίο λα τοογϊὰ ἴον ἰο δε δογῃ, τπουρὴ Βα Οἰηἰοαὶ ΟΝ Ὰ Ὁ 
Ὁ2}»3--οἱι τΩ6}), ἰ6 ποὲ βοτέρίῃΓαϊ, ἃ5. ΔΡΡ]οα ἴο ἐοιμαδα 

το, Ὀπΐ 14 ΓΟθογΥυα ὀχοΪ ΠΔΙΎΘΙΥ ἴοσ πο Μοθδίδἢ τ Π} [6 ἰτἢ- 
ρμοὰ 86η80 Οὗ μγιο-οχίβίοῃσο, ἰδ]. 10, ἃ. : νἱ. 14: χί, 27; χίΐ. 
46; χυ]ϊἱ. 87. ροῖ: "“Αρμὰ Ἡεῦναος 7γεμδης ἐεἰ »εγί- 

ρ»λγαεῖς Ἀονεΐηία, ὉΠ» ΔΓ ΥΣΝΙΚΝΗ͂ ΙΝ ΜὙΌΎΥΡΤΝ, 267 ἐκ 
Υ͂. 7. οἱ Ῥτβεῖῦαε δὲ λος ἰἴῤγο ἰα (δ εοἷο Οπνίείο αὐοίξεν, σεν τας 
εἰρπίβοαΐε, Ἐ πῖπι, αἴὁ εἰΐαιι, χματα ΈΝΙΆΕΤ."--Ὁ. Β.] 
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ΒΏΟΪΚ6ἢ οΥ̓͂ (ἴι6 τυνῖϊίη 6859 οὗ ἰ!ο οἀνοηὶ οὗ ΟὨ τ βί--- 
ΠΟῪ 6 ἀφρὶοίβ {116 αἀνοηὶ 156], 18 15 αἰνὰ 
ἴηϊο Ὅὑὸ ρᾶτίβ: (1) 76 χοϊαϊΐοπ οἵ ἰμ6 οοπιΐης 
1οχο8 ἴο δ ἰη βοηογαὶ; (32) Η]8 τοϊαίϊοη ἴο 18- 
χαοὶ. Ηδποθ ὸ ἱπίοσργοι : Ηθ νὰ8 (γοῖι 16 
Ὀορίπαΐη ἀπά ἰπ οοπῆϊοι τυῖια (196 ἀδΡκη 688, 
γον. δ) σουπλίης, 88 οἢ 8 οὐγνοηῖ ἰ0 τηδηκιίπα. 
Τμογοίοτο ποὺ (α) 85 οσοιηθ [ἦν ἐρχόμενον--εἐλ- 
ϑόν) : ϑοβοιίσοῃ, εἕο.; (δ) }ι8ὶ δαπιο (θη Φολη 
ΒΡΡοδγοὰ) : 9 είι6, [υὕοκο [ΑἸίογα ]; (ς) ἔυ- 
ἰὰΓ0: 1.88 00 (89 ροϊηὶ οὗ σοτηΐηρ [σὈεπέμγιπι ἐγα(] : 
ΤΒοΪυοΪΚ ; ΟΓ (4) νγ88 ἀδϑβιϊπϑὰ ἴο σοῖο: ᾿αιπαταϊ ; 
ἀοϑγθὰ ἰὸ οοηθ: Ενγα]α ἢ πον (4) Ἰνλ88 σοπηΐῃρ' 
ἐϊ θη, ἰῃ {16 {πὴ9 θοῖοτο ἢ 8 Ὀπριίΐδια : ΗΠ] πο] ὰ, 
ΕΟ ΟΥ̓ΘῺ ἰογὸ τουἹὰ πιὶχ γαϊοπιϊΐλα Οποβἷ8 
ἑηΐο (6 δι -αἀποβίϊο ἀο5ρο6ὶ :---.Ὁ 1π ἃ ΡαΓΟΙΥ 
μιἰϑίον θα} βθῆ86 [--εῆλϑε, σαηιε], ᾿πϑίολα οὗὨ {19 
πηρογίθοι : Βοηχοὶ, ΒΊοοΙ, Κοβιϊη [Ηδηρβίοη- 
ὈοΓΖ, Μ}17}Δ τοΐοσοηοο ἰο Μα]. 111. 17; ὅδμὰ νἱ ἢ 
ἰμ6. Ραου αν Φομαπηθαῃ βἰρηϊβοαμσο: Ηθ τλ8 
ΘΟὨ ΙΒΌΔΙΪΥ οοταΐης, σοὨ Δ οἡ Ϊ8. τναγ.Τ 
ΠῺδποο μα ρΡαγιϊοὶ 4] ἴοσθ. Τ}16 6586 η066 οὗ (ἢ 15 
ἀπίτοῦβαὶ δαγοηΐ 18 ἰο ὉθΘ γΓοσορηίϊτοα ἴὰ {δὸ ἴδοί, 
ἰδαὺ 16 Ἰνοροϑ Βϊμο5 ἴῃ οὐϑὺν τηδὴ ἴῃ }}}8 σ᾿ ]}- 
δὶουβ δηὰ τροσὰ] παίυτο δᾶ οσρογίθῃπορ, ἃ8 (86 
λόγος σπερματικός. Τμαΐ {110 ΟΣ ΡΥ βϑιοῃ “ὁ ΟΥ̓ΘΤῪ 
τηδη ᾽᾽ ποοάρὰ ποῖ {86 Δα ἰιΐου : ἐμαὶ σοπηοί ἃ ἰηἴο 
(86 που], 18 δυϊάθηΐ, 

᾿ΘΟΙ6 ᾿ἰπἴο {ἰπ6 ποῦ] ἃ,᾽ 15 ποῖ 884 οἵ (6 παίῃ Γ8] 
Ὀἰγι οὗἩἨ ΔῊ ΟΥΙΠΑΥΥ τδη, θα 15 ΤΟΒΟΣΥΘα [ὉΓ 
Οδτῖϑι. 
[ΐοΒ ᾿ἰρῖθῖΒ (θη ρμῖθηβ, ΠΠυπλῖη- 

δἴθ5) ΘΥΘΙΥ͂ ᾿8--ὃ φωτίζει πάντα ἂἃν- 
θρωπον.---Ἴ 0 ΓῸ 18 τσ ἴοτοο ἰὰ (6 δἰ ῃ συ ΐα Γ. 
Οωϊεφμῖς ἐμ ωπιϊπαίμν, αὖ δας ἐισε ἐἐπιϊπαίεΐῦ᾽ ᾿ἰτηὴν 
εε]). Ὀιογοη Ἰηἰογργοίαιίομβ: 1. Τ]ιο Ἰἰχιῦ οὗ 
ΤΟθ500 δη ἱη 6] Πσθηο6 (ΟΥτὶϊ οὗ ΠΕ Βοιίογ: 
Βοίῃ {86 ἱπιοϊϊοοίια] ἀπαὰ ππογα] ᾿ἰρκιν (ΥΓΘΆΒο0ὴ 
δ σομβοϊθη 660) σίγϑηῃ ἰο ἃ}1 τῃηθῆ, ἃ8. αἰδβιϊποὶ 
ἔγοτι (16 Ββρ᾽ γἰτααἱὶ Πρ οὗ βαυϊης σύασο σίνος ἰὸ 
Βεϊίονοσβ. ΤῸ ΤΟΥ ον 18 (ἢ6 8818 οὗ πο Ἰαιθν. ἢ 
2, Τμὸ ἱπναγὰ βρὶγιίυα] Ὠἰρμῦ ρσίνοῃ ἰο δἱὶ 
(Φυλάκου). 8. Το Ἰἰρὶ οὗ ργαοθ ρίνϑῃ ἰο Ὀ6- 
λιθνοῦβ8 ΟἾΪΥ, ΟΥ̓ 10 ΟΥ̓ΟΤΥ͂ ΟΠΘ (0 νοῖα ΟἸγἾϑὺ 88 
Ῥτοδοιιοα (ὑτοβῦγ). 4. Ιυϊο]]οοίμπαὶ αΔηὰ Βρὶ γἰΐα 8] 
Ἰσὰῦ βυβοϊοης ὅὸγ {86 Βαϊναίϊοη σῇ 79 1:5}8 δηὰ 
Ασομ 1169, (που σὰ {86 τ) ΟΣ ἃγθ 8ὸ ὈϊΪϊπά ρα ὉΥ 
Βἷῃ ἃ8 ποί 10 800 1], “ Ογῖδὺ οὨ] ἢ 6 Π8 4]} ἃ 8 
ΤᾺΣ ἃ5 ἴῃ Ηἴπ 1164 (Ομνγβοβίοιῃ, 2έοπι. Ὑ111.. 
Ομεῖβι κῖνοϑ βυβιοίθην ἰΖ|ιὺ ἐ0 ΘΥΟΓΣΥ͂ τηδῃ (0 ἰθανο 
πὶ ψιτ ποῦ ὅχουβο, θαὺ ποί δβιιβιοϊομὶ (0 βᾶγο 
(Δτνγον βία, εκ ἐπροῦος Ἂ 111|.19: “σὰν 15 
σοῖο ἰηίο (9 ψογ]ὰ ,᾽ χὶϊ. 40: “1 δι οοῃο ἃ 
Ἰχἂι ἱπίο πὸ νου] ;᾽ υἱ. 14: “ἰδὲ ργορὶιοί {πεὶ 
βιιουϊὰ οοτλθ πο (110 ᾿νοῦ] ;, χυὶὶὶ. 87.-- Α͵8ἶἷ, 5.} 
ἘΠ ἴσχεο [νϑυἴ80]19, ρϑῃ αἱ 6] ϊρὺ [τὸ 

 [[ἢ ᾿ἰα (τα οπίΑΓΥ ννα "ἢ ὀχ ρ] αἰ πδ βοπιονμαῖ αἰ ΘΥΟΠΕΥ. 
19 σοπποςῖβ νου, 9 ν ἢ νόγ. 4: 68 καπι ἀαπιαῖὶς ἐπιπιεῦ ἐπὶ αὐ 
Ἡγοῖ, ἰξ τὰ αὐ ὉπᾶὉὺ τἰπλὸ ΑἸ σοπιίης ἰηΐο 1Π6 ψΟτΙ, 80 

“ἘΠ αλ ΟΥ̓ΟΤΥ πιοτγίαὶ, ἱζ 6 ποιά, ταὶ χῦ μανθ θόθη σιυϊάρὰ ᾿γ 
180 Ἰἰαιι.:-Ρ. 5.] 

[ἘΚ εῖπι; “ἐγ σαν ἴῃ, εἰεέσπι Κοπιπιρη, ἐπ αἷς ῬΡεῖϊ." Βἰτηΐ- 
ἸΑΥΙῪ Ε ΤΑ], 56 ὑγοσδάϊης [οοῖ-ποῖο. ἦν ἐρχόμενον ἰΒ ΘΙ ΤΟΙ ΚΟΥ 
ἐπδη ἦν, δη ἃ ἰπιρ] 08 ἃ σοπηίπποα δοιίοη, κο τπ0 ΕὨ ΡΠ Βἢ,, τισι 
ιφηπίησ. α5 αἰδίί ποῖ ἔγοτι οαπιδ. Οοπιρ. ἦν βαπτίζων, γνογ. 28. 
ΠΟΙ βιό τς δΟσουηῖ8 ἴον {18 οἰγοπ]οσπ[0ἢ οὗὁὨ [Π6 δ ἸΠΠ]ῸΓ 
ἐπιροσγῖ. Ὁ το Θμιρμδϑὶ8 αἰ οὐ ἐρχόμενος 8 ἃ ἰογι οἵ {πὸ 
Μοβαίμἢ ; σοπρ. Μαίε}. {|. 11: ὁ ὀπίσω μον ἐρχόμενος; χὶ. 3; 
ΖόΒὴ ἰ. δ, 21, 30.--Ρ, 5, 

 [Ὁορ. 18Πο Ππο8 οὗ ΟΠ 6: 
“ἸΡὰγ' πίολι ἀαε Ατιρε δοππεηλα, 
ἩΡίε Κύηπρη, τσὶ ἀα4 ΖΣιίοϊέ ἐγ ϊέοκρη ἢ 
1νδδ πίοι ἐπ πὲ ἀες Οοἰίεξ εἰρη Κτα , 
γΡίε κύπμ' μμεὲ Οὐ ΐολοε επί σώοκεη ῦ".--, Β.) 

Απά (6 Ῥίισαϑο: ““!(ο! 

φῶς τὸ ἀληϑενόν].--ΤῈ6 Σϑδ], δδδϑηίδὶ Γἰρδέ 
ἴῃ ἀἰδιϊηοίίου ἔγομπι (116 οὐ πεγα, οοϑιῖσαὶ Ἰἰχδί, 
Δ ΊοΙ., ΠΟΥΟΣ Β61688, 185 Ηἰΐβ οκοὴ δηὰ δυο]. 
(899 ΜΙ|Ποη᾿ 8 δωγαάίδα Ζοδϑί: (86 στροείίηρ ἰο (86 ᾿ 
σὰς. Οοιρ. οἴδρ. Υἱῖῖ. 12; ἰσ. δ.) 

[ΤΠ πότ 18. ἃ πίοθ ἀἰϊβογεηοθ Ὀρίνγοθη ἀληθής 
(ισαλγ), ἐγ ἴῃ ΟΡροβι(ΐοῃ ἰο 2αἴδε, δ! ὰ ἀληθινός 
(τυαλτλαισ), σῶς ἴῃ ΟΡροβιἐϊοπ ἰο δογτοισδα ΟΥ̓ 
ἐπι αι. ΤΠπὶ8 Αἰβόγθηοθ 18 οὈ] οταϊοὰ ἰπ (86 
Ε. Υ͂. Το οὔθ δὌσργοββοβ (ῃ0 ΒΆΓΙΊΟΠΥ Ὀ6- 
ἵναθη ἐμουριῦ δηὰ σϑα]γ, νοσγὰ δηὰ 1δΔοῖ : (86 
ΟἾ ΒΟΥ τ Ρ] 168 ἃ δοηίταβὶ μοί οοι {μ6 ροτῖθοί οΥἱὶ- 
Εἶπαὶ δῃὰ ἃ ΘΟΡΥ ΤΟΥ ΟΥ̓ Ϊ688 ἱπιρογΐοοί. ᾿Αλη- 
θινός 1ἴ8. ἃ ἴανοτγιίθ ἰοσπὰ ὙϊΓἙΐῸ Ρ]αὶο δὰ Φοδη ἰο 
ΒίσὨΥ {λα νυν ἷοῖι 18 σοηη0, ΔΙΟΒ εἰ Υραὶ, οτὶρὶ- 
ὨΔ8], ἐγὰθ ἴο {πη ἰάοα. [ὑ ὀσσυγβ οἰ σὺ {ἰπ165 ἴπ {ἢ 
ἀοδροϊ, ἴοη {ἰπι68. ἴῃ {}10 ΑΡΟσΆΪΥΡ56, Το 6 {ἰπη68 
ἴῃ ἰὸ ὅτβί. Ἐρ᾽βιῖὶο οὗἨ 29ο.)π, Ὀυὺ ΘἸβο ΠΟΤ ΟὨ]Υ͂ 
ἢνο ἰἰπη68 ἱπ (6 Ν. Τ. Ιῃ (͵8 ραββαᾶρο ἰΐ βίδπαβ 
πῃ σοπἰγαϑὺ ποὺ 80 το ἰὼ (ἢ) 6 6οβῃ}168] ᾿ἰρἢ 
(θγ. 1βαη 56), ἃ4 ἴο ἴα Ὀοττονγοά 1πι6]] οὶ 08] δηά 
08] Ἰὶχιλ οὗ ἐπ Βαρίϊθε δηᾶὰ οἱμβὸῦ υτηδῃ 
ἰδ οι γ8; ΘοΠΡ. ν. 86; Μαίίἢ. ν. 14, ΣΤ Βοτγο Ὀο- 
Ἰΐίουθγϑ ΟΠ ΘΓ Υ͂ 858 ΠλοΘΙὉ6Γ8 οὗ ΟΠ τ͵]ϑ ἃΓΘ οα]]οὰ 
{μο Ἰρῃὺ οὗ ἐμ6 του]. [Ι{ 15 ζωπιεη ἐἰειπιπαηδ, 8.5 
αἰδιϊποὶ ἤγοπι (1.6 ἐωπιέη ἐἰϊιπιπαίμπι.----Ῥ. 5 

γεσ. 10. Σὸ νσαδ ἔῃ τ}. 6 ὑὙγοσ]ᾶ. ----Ν οί ΡΌΡΟΓ- 
ἴεοί (Πετάον [Τποϊυοκ, ΟἾ58}..7); ΠΟῸΡ “μὰ (89 
ῬΟΙΒΟᾺ οὗ 9688, σίου Φοη νγ88 (οβ  γῖηρ᾽ 
(Μόνο); αὶ τοίογτίης ἰο ΗἾ8 ᾿ηβπὶ(6 Ὀγοϑθοῦ 69 
᾽ι τη κὶηὰ (Βαυμηραγίη-Οτυδβὶ 8). ΤῈθ γοροίϊ- 
(ἴοη8 οὗἁἨ ἐδὸ 1ά68 οὗ 110 τοογία (κόσμος) ἃγτϑ ἴο ὃθ 
ἀϊδιρσυϊδηοα ἰδ: [ἢ {1|ὸ γβι οαβ6 {86 τυοτὰ 
σοι π68 {116 τηδί θυ] δηα {86 ΤἸηογὰ] νου] ἰπ 
οπμα: ἰπ ἰμ6 Βοοοῃά, ἰἰ τηθᾶ 8 ἰδ16 πηιαϊοῦὶα] ΟΥ̓ ΥὙ]- 
51.016 νγοσ] ἃ αἵομπο, 0Ρ ἰο {ἰπθ σοοίβ οὗ 1:18 τηογαῖ 
σοπάποι; ἴῃ ἰδ 6 (τά, {1|0 πον] νου] 8]0η0, 
Ὀὰΐ οσοπμϑίἀογοα ἃ8 χοβίϊπρ ὉΡου πὰ σορτοβοηϊϊης 
116 Ὑἱβὶ Ὁ]06.Ύ ΜΙΟΥΟΥ ν᾽ 6}] δαγβϑ: (1) Τὸ σον] 
πισλί αν Κποννη Ηΐτὰ (σοηϑιϊ αἰΐοπα] δηλ γ); 
(2) ἰε «λομϊά αν Κπονα Ηΐπὶ (αοοοταΐηρ ἰο 1115 
οἷα πι). [Οοιρ. οπι. 1. 19 8(., σμόγο Ῥαὺ] ΠΥ 
ΡῬγογοβ (η6 ρυϊὶ οὗὨἨἍ ΟΟμΉ1165 δηὰ 618 'π σοὐοοί- 
ἴῃς {6 σι οὗ παίατα ἀπά {1 ῬΓΘΡΑΤΑΙΟΥΥ σευο- 
Ἰαϊϊου οὗ 1μ6 Ο. Τ.-͵͵, 5. 

Ἐπιονν ΐτλ ποὶ.---Τὴ6 8016 Ὑ6 786 εἰσὶ οὐ Υ 
γτολάβ: “7, ν»͵β ἴῃ {110 τυοσ]ά, απὰ ()}Ὸὸ υννοσϊ ἃ νυ88 
πδάρ ὉΥ ἐξ [ον Πίτι, δι᾽ αὐτοῦ, δπὰ {μ6 τον] 
ΚΩΘΥ͂ 721{πὶ (αὑτόν) ποί.᾽" ὙΠπα οὔδημρο οὗ βοηάον 18 
δἰ ΠΥ δ᾽ σοὶ οαηί. Τῃ (6 Ἰίρῃῦ οὗ τς ον], (86 
ΟΣ] ἃ Βῃου]ὰ αν Κπόνῃ {ἢ} 6 ΡΟΥΒΟΠαΙ] ΓΟ ΠΟΥ οὗ 
ἰ89 ποτὰ, ἐδ0 'οζοϑι Τι6 σταδίου ἰὴ (19 
{γο6 οἰδιι868 15 8180 Ἔχρυβδβοὰ Ὁγ {80 Γορε 0 
οἵ “44. ΤῈ νου] ὰ οὗ μοαι μοηΐδπὶ ΚΉΘῊ Ὡοξ 
(4 ἰίσλί, 51}}} 1088 Ζ71πι, {8 6 ῬΟΥΒΟΠΔ] ΘΠματδοίονῦ οὗ 
110 καῖ, [κυ ἰοοὶς {π6 ἀϊν! 6 ὉΓ Βοιποι Εἰ ρ ἐπιρεν.- 
δοπαὶ, ἀπά Βουρδὶ ἴο ᾿ι6 8] {Π|Ὸ ΣΟῚ ὈΥ ΓΑ ΠΙΘΒ ΓΥ͂ 
»εγϑοηυπίοαίίοπδ, ᾽ι8 σοί [80 ΑἸ αἱ Αἰ μΒ6 8 “ἴο 
186 ἀπόντα 6ο6,᾿ Αοἰδ χυὶ!. 28.---᾿. 5.1 

γον. 11. Ηἶθ οδῶο υηῖο δὶβ οσὴὰ ΒΟΌΞΘ 
οΥ ἰμῃβοσχίϊδῃοθ [τὰ ἰδία, δοῖρ. χυΐ. 82; χὶχ. 
21].-- στο {μ6 ἀϊβοοῦγβο 15 80 ἸοΏρ Ρ οὗ [06 ἀηϊ- 
γ γΒ8] δαάνυοηὶ οὗ Ομ τὶβὶ ἴῃ {πο του] ((οτη. ἃ 1,8- 
νἰάς, Κυϊποοὶ, εἰς.) Ἐ θα οὗ ἐμ9 ἱμοοοσγαίΐο δανϑηΐ 

Φ[ΤΠόΓο ἴθ π0 Βετὶ ρίπτο ὑγοοῦ {πΠδῖ ἰδια (οἷ... δώματα, οἰκή- 
ματα) τπηραῃδ ὑπὸ τοῦ], δῃμὰ ἔδιοι πιθη κι πὰ [ἢ ΠΌΠΟΓΑΙ ; ὉΤῈ 
ΟΧΡΓΟΒδί ΩΝ γοίου (0 ΒΓκΟ] 88 (86 ΘΟ ΔΥ ρουρὶο οἵ αοά, ἰδια 
(0 [ἢ πδίΐοη 88 ἃ ἡ ΠοΪο, ἰδιοε ἴο ἴμ6 ἱπαίν  ἀπα}].. αδοῦχζο 
Οδιμρῦ6}} (οη. ἴπο Θο5ρ6]8), ΑἸοτὰ δηδ ΒΑΓΊΘΗ σου] ὑπᾶθγ- 
ὀέμρει τα τ οὗ Ῥαϊοϑίϊμο οσ Φυάομ, δῃὰ οἱ ἴδιοι οἵὗἉ 115 ἐπῆλθ» 
ἴδῃ -", Ἁ. 
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ἴα Ι5γδοὶ (Εγδβιναβ, ΟσαἸ τίη, σίς., 1, 6Κο, Δ[ογοτ) ; 
γοὶ οὗἩ (15 δαἀνοπὶ οοηῃϑὶἀογθα 88 ἰπιθηαρα [ὉΓ 
τιϑηϊκη, βγϑοὶ 18 Οοὐ᾽ 5 Οὐ ῬΘΟΡ]9 ἰὰ ὑπ Βρ6- 
οἶαὶ βθη8βο, Εχ. χὶχ. δ; δοαί. νἱϊ. 6 ; δίτσδοιι χχίγ. 
7 δ. [Ι ᾿5 ποὺ, Βονονον, (6 ἰδίου οὶ Νὰ 795- 
ἰδπιθηΐ σοπιίης οἵ Ομ τίδυ ἰπ Ιϑγδοὶ, τοῖα 18 Β6 0 
δροΐκοη οὐ 1110 ὀχργαϑϑίοι 176 σαπιδ, ἃ8 ἀθῃοίϊη 
16 ἰδίοτϊ σα] τηουϊης οὗ 86 οσοϑ ἴῃ (116 ΒἸΒΊΟΓΥ͂ 
οὕ (ἰχ0 τννογὶ ἃ, ἀϑίθυταιϊ 68 8 δφαϊηϑί {8} ΤΔΟΓΘ 26- 
δ6τ8] σοηοορίΐοη οὗ (ἴ6 ““οἴνη.᾽ Ὑοὐῦ 1ὺ τιιιδὺ ὈΘ6 
Κορὶ ν061} ἴῃ πιϊπὰ, ὑἐπαΐ πὶ Φοδῃ Ῥαν σΪΑΥΙΥ 158- 
τϑῦὶ βίβη ἀδ ποὶ ἴὸσ 1(56} δίοηϑ, Ὀπὲ ἃ {ΠΗ τηράϊυτα 
ἴογ ἐμ δῃηίσδησο οὗ Ομ γὶβὺ ἱπῖο {16 016 ψγοσ]ὰ, 
866 δσ'!Δρ. χ. 16, 

Διηᾶ Βὲ5 οὐ ΡΘθοΟΡ]9 [οἱ Σ δέοι. ΘΟΡ. χἰϊὶ. 
1]--ὖἰἪι ὁ... 180 26.085. 860 15. νἱ.; λίδιυ. χίμ.; 
Φοιη χὶϊ. 41; Αοὶβ νἱῖ.; χχυῖ!. 25; ἴλοπι. ἰσ. 
[18 ἰγαιδῦον οὗ {16 τοϊαιΐοη οὗἉ οίιονδ} ἰο [βτϑεὶ 
858 Ηἰ5 Ρϑου Δ Ρ ΡΟΟρΙΘ προη ΟἘ ἰθὺ, ᾿πιρ1168 ὑπαὶ, 
ἴῃ {πα νἱον οἵ ὅοδμη, Οεἰϑὲ τνᾶβ (9 Φομ γαῖ οὗ 
ὸ Οἱά αἰθροηϑαίίου ; σοπλρ. χἰϊ. 41] ; Υ]11. δ0.-- 
Ρ. 5. ι 
[Ἐβοοισοᾶ δία ποῖ--οὐ παρέλαβον, 

δισοηον ἰπλη οὐκ ἔγνω, Μϊος 18. Βαϊὰ οὗ (8 
τοῦ] ἱη ζοηθγαὶ, νοῦ. 10, ΤῸ ἴλοῦ ἐμὲ (80 
δος ΓΟ 1.6 Ροοιϊν Ἰπ]ογ ποθ οὗἨ Ψο ον δ, 
ἀουῦ]οά ὑποῖν σαΐϊ ἴῃ γτοὐϊθοϊϊησ ἐ6 ΝθΒβ: Δ. 
(ον. ἰδοὸ οὐκ ἡϑελήσατε, Μαί[ἢ. χχίϊ!, 87 ; 
αἰ80ο 38. ἱ. 8; Βοπι. χ. 2]; δὰ 4“Ζοΐιη χὶϊ. 87. 
Τ6 ποργαϊϊνο ὀχργοββίουῃ 60, 89 τοῦ, 10 δη 
γον. ὅ, γούϑδὶβ ἃ ΒΟΪΥ͂ χγίοῦ οὐ (Π0 ραγὶ οὗἉ Φοϊιῃ. Ἐ 
Ἀοπιοον ἰδ 6 ἴοαγϑ οὗ ΡΙ τῖσαι ὑπ6 ϑαυϊοιγν 
διιοἃ οΥ̓οΣ ὑπο] ον ρ 96.586 Π|.---, 8.1 

γεγ. 193. Βυῖϊ 85 ΣΊΘῺΥ 85 σχϑοθὶνϑᾶ δ11}--- 
[ὅσοι, τολοδοεῦεῦ, ιὐλαίδοευ!ῦᾷ εγδοηδ, ἀδηοίοϑ 
η6 πη ἱ τ οΥ 3 1 οὗ ΟὨτἱϑι᾽ 8 Ὀθποῦὺ ψὶτοιΐ ἀἶ9- 
εἰπεῖ οι οὗ χασο, παίϊοπα  Υ̓ οὐ δορά ἰἰίοη.---Ρ. 53.] 
Νο οοπιταάϊοίίοη οἷ (6 ρΡγϑοοάϊης οτάθ. ἢ 
ον, Ηΐ5 Ρ60Ρ]6, 85 ἃ σοῖο, τοσοιγοα Ηϊηι μοί, 
δαὶ ᾿παϊγί 18. 8.69 6]. 111. δηῃὰ ἦν. Το δη- 
{ἰτ6918: οὗ παρέλαβον δἀοὰ ἔλαβον ββοιιὰ 
Ὅο οὐϑογυοά. πὸ 6.718 βμοιϊὰ παραλαμβάνειν, 
ἰδκο Ηΐπὶ ἴῃ δα αϊϊΐοα ἰο 6 ΟἹὰ Τ᾿ οδίατηοηί, Γ6- 
εοἶνο Ηἰ πὶ ἱὰ Ῥυγϑύλποο οὗ ἐπο γι γα ϊ 1 ὁ0η8. 
ΤοΙ]ἀβ {μ0}7ὺ αἰὰ πο. Τ|ιὺ8 οἰπονβ᾽ σχϑοοϊνϊης 
Ηΐπι Ὀδσϑπιθ δα, δοϑοϊαίο λαμβάνειν, σΟΠΙΓΑΣΥ 
ἴο (06 ουΐνατά, ἔα]589 ἰγαάϊιοη. Λαμβάνειν 
ἴὰ Φοπ δὰ Ῥααυὶ 18 ἃ βίγοῃς ψογά, ἀοποίϊηρ ὑπ 
ΤΏ0ΤΑ] δοὶ οὗ ἴδια, σορ. Βοπι. ν. 11. 
Το ἴθ: ρανθ 86 ροννοσ.---Ορροβοᾶ ἰο ἐἶιο 

ἀοβοοθηὶ ἔγοτι ΔΌΤαδπη δηὰ ὑμὸ σοϊδιῖνο ΒΟ ΒΒ Ὁ 
παῖ αοά, οὗ πνὰῖσὰ ἐμ 26 1:08 Ὀοαβίοα, Φοδη υἱϊῖ. 
᾿Ἐξουσία ἰβΒ τοὶ ον ΤηΘΓΟΪΥ [6 »οϑϑοίδι ἐν (1) 9 
Ἢ εἰίο, Τ ΒοΪ.6}Κ), ΠΟΥ [86 αὀϊῥέίψ (ΒτσκΚηαον, ἤθη ς., 
αοάει), ἢ ποῦ] (μ6 ἀἰϊσπὲν οὐ αὐἀυαπίασε, (Ἐταβ- 

5 [Βοπιοίίηρ οὗ [815 (οο!ρ; οὗ δαάηοε8, ἰῃ νον οὗ ἴῃ ἰῃ- 
εταϊιαάο οὗ ἴδ νοῦ] ἰο (τὶ, μΡογναοα 6 Υ̓πιῃ οὗ 110 
ποῦϊο Νογαϊ: 

ῬΡΕΗΛ αἷΐε πίνεις τὐεγδη, 
ὅο δίεἰὺ ἰελ 6; ἀοοὶ ἐγει,," 

φεροςΐδ}}} πο δοοοῃὰ δβίδῃξα : 

1 οου]ὰ τερον πίρδε δηᾷ τηοσηΐηρ; 
ταὶ ΤΏοιῖι μαοὶ ἀἰοα, κῃ γοὺ 

8ο ἴον τὶ] ποοὰ ΤῊΥ ναγηίηᾷ, 
80 ΠΙΔΗΥ͂ ΤΏ66 Τοτχοΐ. 

Ο Ἰονΐης δῃηὰ ἐγιιο- βοιγίοα, 
Ηον πιας ἕο υκ ἀἰάδι ΤΠ ου ἴ 

τοὶ ἴο ΤῊΥ ἵἴδλπιο ἀδρατγίοα, 
Απά ποθ σοβαγα 1 Π007.--". Β.] 

{Ὁ οὐδέ ἐταπαϊαΐοσ: “ εἶ (ἴα Ῥατοϊδ) ἴε5 α πεΐε ἐῈ Ῥοείοη ὧἐ 
ἄρυσπένρ “7 απ ὧἐἌ Ὠέδιι,," ἀηὰ οχρίαἰθ ἐξουσία ἴο τηϑαῃ 68- 
ΘΕὨ ΙΔ ἴλ9 δαπιὸ Μετὰ ἐ89 αθ]ίηο νἱοθεσία, [0 4114] το18» 

τα. 8, δἰ6.},. πον {86 σισλί, ΟΥ̓ »τίοϊϊεσε (ΔΙ γον), 
Ὀαὺ (86 τθα] ροῦγογ, (9 βρὶ γἰἰι.4] [δουὶϊίν (1016), " 
8Δη4, δὖ {0 δδὴθ ἰΐππθ, [86 γοὰὶ {1116.ἀ0. δοπδλι 
νι αοα τνᾶ8 σγοισίπσ, ἴῃ 118 ἠοτηιαίϊοπ-δίαίο, ἴὰ 
{6 ΟΙὰ Ἰδβίδπιοηϊ ἢ ὑμογθ 6ΥῸ ΟΠΪΥ ἐποιριεπέ 
ΒΟΩΒ οὗ αοά, 64]. ἰν. 1, "αὶ ἰμοτθ ἜΥΘ ΒΌΘΕ 
ΓΘΟΪΥ, δηα ῬΓΟΖιΘΒβίυ Υ, ἀσοοτγάϊηρς ἴἰο {6 δά- 
γτοαποίηρ Ἰηνγάη 685 δηα ἀορῖἢ οὗ ἰμ6 ΟἸἹὰ 7 6βἰ8- 
ταοηΐ 18, Τ}ι8. Βομβδῖὶρ τνῖϊ Θοά, ἰοο, 18 σοη- 
πθοίϊθὰ ἰπαδροα νὶ νι ἃ δέπιοη αἀτοαπίηι οἰδοίοτιιπι δἔ 
δρί ἐξ μαϊίατα (ΘΟὨΓΓΟΑΥΥ͂ ἰο ΑΙΘΟΥΘΓ, 866 γον. 9); Ὀυὶ 
18 τησδὲ Ὀ0 υππἀογβίοοά ποῖ μ6 ΣΡ ἴῃ ἃ ἀμοβίϊσ 
Β6Ώ80, ΠΟΥ ἴῃ ἃ Ηρροϊίαη, Ὀυὺ πὰ ἃ Φοιιδηποδῃ, 
ὅόοδΒη 111. 21, ΤῊΪβ ἱποϊρθηὶ τοροδογαίίοη 18 4180 
πιοϑὺ ΘΟΥ ΔΙ ΩΪΥ ο( ἢΪ641, θα ποὺ ΤΔΘΓΘΙΥ͂ οἰ ἶσα]: 1ὐ 
8. 8130 δα δ5ἰαη 1], ἐμοῦ χἢ Π6 Δ. ὉΠ 16818 Ὀούν 66 ἢ 
{ἰι9 οίθυπμαὶ μονογενῆς δὰ ὑμὰ6 γτοχζοπογαὶθ τέκνα 
ϑεοῦ ὮΥ 8}} ΠλΘΔἢ 8 ΣΘΙΏΔ 15 ρογὕδοί, ΟΥ̓Θ ἢ δίϊον ἢ 9 
αάγδηοθ οὗ (6 ἰαίίον ἰο υἱοὶ ϑεοῦ. Τα ἀϊδιϊηπο- 
ἐἰοηϑ; δἰ ἴσα! ἈΠΘΟΖΟΠΥ͂ ἴῃ Φολη (δοοογάϊηρς ἰο 
ΗΔ896), ἰΙοσαὶ δάἀορίίοη ἴῃ Ῥδα]; υἱοθεσία τε Δ Ρ- 
Ῥθασίπρ ἰὼ (6 Κιπράοῃ οὗ 6 Μοββίδῃ ἴῃ ἐπ9 
ϑΥπορίϊδί (ΜΘ Υ 6), ἀσὸ οὗ 1110 86; ὉΠ᾿|688 1 
ἸΏΔΥ 06 βαϊὰ ἰμδὺ οι ΘΩ  .881268 {116 ἑαδαῤ δεσεί- 
ἐπ, Ῥαὰ] 86 ἀϊδίογίοαϊ ποῖο σγεαίίοη. Τμ6 Δ ο58ὶ- 
δηΐο κίπράοπι θορῖπ58. ἢ {π6 οἸΠάτοα οὗ αοά, 
ποὺ ὑμοῦ ψῖῖ}}, [Ξ᾽ο Ὀθοοπιο---κ ενέσθαι.-- 
ΟἸεσὲθὲ ἐφ (0 Θἔθγ Δ], ΟὨἿΥ Ὀεροίίοη ὅοη οὗ αοὰ 
Ὀν παίαγο; στηθῃ δέοοπιθ οἰ] άτοη οὗ αοὐ ὉΥ τεορο- 
πογαίϊοη οὐ 8 δοϊββϑίϊαὶ Ὀἱγία ; οορ. 11}. 8; 1 Φοῆπ 
ἰϊ.. 9; 64]. 111. 20; 1 Ῥοί. ἰ. 28, ΑἸΐοτὰ {(μΐπκ8 
ιΠδὺ τέκνα ϑεοῦ 158. ἃ ΤΏΟΥΘ ΘΟΙΙΡΣ ΘΙ ΘΏΒΙΥΟ ΘΧΡΓΘ5- 
βίο ἔβδῃ υἱοὶ τ. ., ἃ5 ἰδ ἱΏνΟΙΥ 65 ὑμ6 οἷο σΘὨ6- 
γαϊϊοη δηὰ ργοόσοϑθ οἵ οἿν βρὶ γί] 116 πὰ ΟΌΡ 
ἸΚθηθ85 ἰο αἀοἀ (1 Φοδη νυ. δ--7), ψν αἰ]9 (Π 9 ΟἰΒΟΡ 
Ὀγΐηρθ οὐὐ Σδίμο ν᾽ οἂν δαορίϊοῃ δῃᾷὰ δορο οὗ ἰη- 
ον ίδποο (Βοπι. Υἱϊ. 14 8'.)---Ῥ. 5.1] 
Το ἴδοι ἴμεῖ Ὀοὶίθνθ ἱπ δἰ ὩδΏο ---- 

[Πεστεύουσεν, ποὶ πιστεύσασιν ; αἰνὰ δίῃ ἃ 
σοπἰϊηυοα δοὺὶ πὰ πανὶ οὗἩ ἐπα σμϊ]άτοη οὗ αοά. 
Μαρὶς αἷϑσο ἰμὸ αἰδιϊηοίΐοη Ὀεοίνψοοη Ὀο]ἑονηρ 
Ομ νὶδέ, (αὶ Ηδ 8, δμὰ Ὀθεοϊϊονίηρ ἐπ ΟἸγτλϑί, ἴπ 
Ηὶπ5 πᾶπιο, 119 γουθδὶ οὰ Ὀοΐηρ, ἴῃ ΗἾ58 ΡΘΓΒΟΏ, εἰς 
τὸ ὄνομα; 8 ΤΌΣΠΙΟΡ 18 ΡΌΓΟΙΥ͂ ἱπίο]οοίι 4] δηά 
υἰδίογ σαὶ, ἐ6 Ἰα (6 Υ 18 ΤΟΤΔ] πὰ ἱπ)}}168 ἰσαβί ἢ 
δηά δρρτορσίδίϊοη οὗ Ογὶϑὶ 88 ον βαγυίοιγ. ΤῈ9 
ΒΆπιο αἰ ογοησο 0145 τυ ἢ γοχζατγὰ ἴο 86 οχίβίθῃηοθ 
οὗ αοἄ, οομρ. 9π|68 11. 19: καὶ τὰ δαιμόνια πισ- 
τεύουσιν.---Ῥ, 8.7--τ-ἰνοὺ ““φἰϊοϊορί 41" [φμῖρρε φωΐ 
ογοάμηϊ, ΜΟΥ 60], Ὀὰὲ “΄ οχρ]ϊσδίϊνο ;᾽ ἴον 161} 18 
ποὺ {πΠ6 σλι.86 οὗ (π6 γί οὗ Ομ τῖδι, θαὶ (19 οΥ̓ζ8ΔΏ, 
εαμϑα ἱπείτιιπιοπίαἰϊ δ [6 8076 οἰἶνθ δομα 10]. 
ΤΠ6 οἴδιδο ἀοϑογὶο8 λαμβάνεον. Ἑαλ᾿ὰ ἰὼ ἴΒ9 
ὭΔΤΩΘ ΟὗἨὨ ἰμ6 Ιοχο8 [εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ] 18 
[αἰ ἴῃ ΟἾγῖβί, ποῦ ἀοδηϊοῖν, ἰῃ ΠῚ8 πδπὶθ 
(Αοίβ 1ϊ. 86: 111. 16; ἰγ. 12); οπὰ ἐμἰ8 ἀοδηϊίο- 
Ὧ688 οὗἉ Ζα1, ᾽α (ἢ 6 οὐδ ρα] 168] δοκπον]οάρσηοης 
οὗ {π6 ῬοΓΒΟΊΔ)] ἔστ 1 ΟἸΓῖδί, τ Κο8 ᾿ὑ βαυΐηρ, 
ἸὭΔ68. ἰΐ {Π6 τιοάϊαπι οὗ ἰλθ βαυϊηῖ ῬοΟνῸΡ οὗὨ 
Ομ υῖβδί, θδοδῦβο 80 πδίηθ οἵ ΟἸιγδὶ ἀασποίοβ (ἢ9 
οοπσοηίταϊοἃ οχργοϑβίου οὗ ΗΪ8 παΐισο ἴῃ Ηἰβ 

ἐΐοη ἴο ΠΗ ΟὮ τδῃ 18 τοσίοσοα ὉΥ ἕαΐτῃ, γοΐ ποῖ 1ἀδη 1.41] ὙΠ 

“εἰ απ ἀμ Ῥγεηεΐου, 
“Ῥευεμπὲν ἐπζαπὲξ ὧἀἐ 

ΠῚ ἴδο ΗΠῈ οα. ΜΙΘΥΟΥ ΘΧΡ]ΔΙΠΒ : δ᾽ ογπιδολξίσίο δίς, ἴι0 Θ1Δ- 
Ρονπογοὰ ἴβοσὼ. Οὐσαρ. Υ. 27; χυὶὶ. 2.--Ὁ. 8.) 



08 ΤῊΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 2ΖΟΝΝ. 

Κοβροϊ, ἱπ ἢ οι γα [ἢ ἀπ ροτβοι δὶ ἴδοὶ ΔΓΘ οὩθ.Ἐ 
δο 80 πᾶτῃθ οὗ αοἀ ἰΒ ἴο ὃὈΘ ιἱπάογβίοοα : (890 Γ6- 
γοϊδιίοη οἵ Οαοἀ 88 8 ρογβοπε! ἱπιτοάἀαοίοα οὗ 
Ἡ ᾿πι56} ἰο ὰ8. 8. [89 ἀδνουΐ οὗἉ (ἰιὸ οὰ οονοηδαὶ 
Ἰοϊϊονοα πὰ ἴΠ9 παπιθ οὗ (0 [οροϑ, 'π [86 65596}- 
(ἰαὶ σοπίεη!β απ βυ)οοὶ οὗ (μ0 λίεδβαδίδηΐο ὑσο- 
τηΐβ68, σἤδρ. 1. 98. κϊ.. 18, εἴα. 

γεν, 18. ιμο σχϑῖθ Ὅοσῃ, ποῖ οὗ Ὀ]οοᾶπ. 
--ἶἰτ 15 σοηὔυϑίης ἴο αϑὶς τυ βοίθβοῦ οἱ ΓΘΙο ΓΒ ἰ0 τέκνα 
ϑεοῦϊ οὐ πιστεύοντες. ΤΊ16 Βα Ὀ}6οὐ 15 'ῃ Ομ 68.868 
16 βᾶιη6. [ἰ 18 (1.80 πιστεύοντες ἴῃ {ἰπ9 μἰδιοΥῖοαὶ 
Β6Ώ580 ΨΠ0 816 Βροοῃ οἵ. Τὴ Εγδηρο!!ϑὺ ἱπῖσο- 
ἀμοο8 [00 Δη {}16818 οὗ [16 παία ΓΑ] σοπογαϊ οι δα 
γοκοηογηιίοη, γοῦ τορηταϊπρς (86 παῖαγαὶ ζοηθγα- 
ἰΐοη ἰϊ56 1 Δ5 δἀναποοὰ ἴγοπι {Π6 ρα γοἾΥ ῬἈγ 8168) 
ἴο 119 Το] ΖΙ 9} οοπβοογαίοα {Π οοΓαί16 ΖΟΏΒΓΆ- 
ἰἰοη. Ηο βγβί βίαϊθβ [6 δῆ 1 {Π6 518 ἴῃ σΟΏΘΤΓΑΪ : 
οὐκ ἐξ αἱμάτων, ποί οὗ διοοάβ. Αὐραβιϊηθ 
οχρ]αΐηϑ (ἢ6 Ρ᾽υταὶ ἔγοῦ ὑπὸ ὑὑγο ο] Ββοχ οὗ τϑῃ 
δη ιν οδῃ; ΗΘΔ} ΓΘΙΌΓΒ ἰΐ 10 {}}6 8}6668- 
Βῖγο Ὀοχοί(ἰηρ8 οὗὐ (0 ἱποοσταῖΐο ροποδίοργν ; 
ΔΙΟΥΟΣΡ ἤπάϑ ἰπαὺ {ἰπ ΡΙαταὶ 8 {16 Βαῖηθ ἃ8 16 
β'ηχυϊαγ ῷᾧῷ ῃ,ε ἢηὰ ἱπ τ6 Ρ᾽αγα] ἃ Ῥγοιμοι! ἴοη 
οΥ̓͂ Δὴ οἰ ιΐσα] ἀϊδυϊποίϊοπ οἵ αἵματα. [πᾳ οἰ]ιϊσα] 
τηδίίοΓϑ αἷμα δηὰ αἷμα ἃγο ποΐ οὁη90 8ῃ4 (168 ΒΔ18. 
Απὰ ε|ῖ8 16 Βυσοοοάϊηρς οἴἶνπιαχ ργοσδοὰβ (0 ΒΑΆΥ. 
Αδοοοτάΐης ἴο Αὐγζυβίϊηο [Τ]ΙΘΟΡ Υ]., δομοίι, ΟἹ8- 
Βαυ86}} κοι οὐμεγ8, θέλημα σαρκός ἀθποί 88 Το Δη 
ἴῃ ἀἰδιϊποίίοι ἴγοτα δὰ (ἀνδρός). [7Τ}}}8 πνουϊὰ 
χοααυίτγο γαῖ μον ἐμ ἀ]β) αποίῖνο οὗτε---οὔτε, ποι ἢ ετ---- 
ΠΟΥ͂, (Δ 86 Δαἀὐπποίῖνο οὐδέ-τοὺ δέ, ΠΟΥ-τ ΠΟΓ ψεῖ; 
Ὀαϑ1.4 685 ἡδὺ 18 ΠΟΥ͂ ιι56ἀἃ ΒΥΠΟΒΥΙΠΟΙΒΙΥ͂ Μ]1ἢ 
τσοηϊαΉ.---Ῥ, 5.1} Μοβιοῖπι ἀἰβείη σα }8.165. παίῖνο 
Φον8 απὰ ρῥγοϑοϊγίθθ; οἱἑιουθ, Ὠαίαγα] οἰ] το 
διὰ αἡοριοά (ϑίαγκο): ἢ Πιἴοκο ἰδῖκοβ ἀνήρ 88 πὸ 
ΟΣ ἰθαη ἀνϑρωπος Ὲ ΜΙΘΥΟΥ ΣΟρΡΌΓαΒ (ἰ10 860- 
666 88 ἃ ΣΒΟΙΟΤΙΟΔΙ] ΡΓΟΡΤΟΒ8 ἴ0 ρτγοαίοσς ἀοδηϊίο- 
Ὧ658: 0 ἰότ σαρκός τοΐογτίης ἰο (ἢ 9 Βοχυλὶ ἱπ- 
διϊποί, ἀνδρός ἰο {16 Ῥτοσγοδίΐνο Μ|}} οὗ (ῃ} 9 πιδη. {7 
1 (})18 αἰδιϊηοι οι 0.6 {0]] ον ὰρ, τν 8 ταδί δοῖηθ 
ἑἱηνοϊαπίατ!: Υ ἀροὴ ἐδο ἰταοὶς οὗ ἐμ ἔσθ ᾿ίοΥρτο- 
ἰ(αἰΐοη. 7116 σοιημο 86 ηϑυδὶ ἀ651.0 ον 8 Πο- 
(υἷης οὗ ρτοσγοαίίνο 1}, γοί ἰὲ ἀοι Ὀ}1688 1185 115 
ϑέλημα. Βαυμιχατίοη. Οτυδῖα8, ἱποτοΐογο, ΥὰΒΕῪ 

. { τΓο τ Εν υοϊοά ΌὈΥ ἈΥΠῸ0: “Τὶ ψοτ ὁ Ὡδπθ᾿ ἰπ 
:ὸ Βογίρίαγο ἰ8. Οὐΐθη ἮΝ ἴυγ Ρογβοη, 7116 τοσοΐνον" οὐ Οσίδὲ 
διὸ βοϊά τὸ Ὀο! ον οἡ ἨΠ 8 πᾶπιρ, θοσαῦδο ἴμο ἀἰγοσξ οὔ͵]οςῖ οἵ 
τοῖν (ΠῚ ἐφ τη6 ροσβοη οὗ ΟἸιγίαί. 11 ἰ9. ποῖ ἴ6 "ΟΠ ον ησ 
δαὶ ΟἸνἰϑε ἀἴδα [0Γ Δ}}, οὐ 10. πιο, ΟΥ ἴογ ἴΠο εἱοςῖ, ΟΣ ΔΗΥ δι110}} 
Ῥτοροϑι οι, παῖ βαυοίῃ. 11 ἰ9. ὈσΠονὶπς οὐ ΟἸγίδι. ὙΠῸ 
ῬΟΥβοη, ΟΥ παπιο οὗ Ομ τίβι, ἰ6 1[Π6 οὐὐοςὶ οὗ δι11}1."-- ΒΡ. 8.] 
{[80 Μογον, σοπεγιισίίο κατὰ σύνεσιν, α5 ἰῃ 2 ΦΖ0.η 1; Ρ)ι]- 

ἴοτα. 10; 6]. ἐν. 19. Βυὶ 1δῃμρο ἰβ τί μη.---!". 8.] 
ζ "- 8 ἐπίδει σπίτι λοιπΐπεε παεοιπίεγ' πιαγὲς εἰ ζετηΐ- 

45 δ' 7τγαςί. 11. 214. Ἑνα]ὰ ἰγαπαὶδῖοϑ (ἢ Ρ] ΤᾺ] ας Βίμέ ἐπα 
Βιι, αὐὰ οχρίαϊηϑ: αἀμγολ δίοεδε Μίδεοδησ υὐοὰ Ζεωυριηρϑ- 

ῃ. Ὑογάρνοσγίν : ὨΙΆ ΟΠ Πλ ΧΙΏΓΟΒ.--, ΕΒ. 
({1ιὸ ρμίυτα! ὑβαρὸ οἵ αἷμα ἰπ ἴδ δοη8ο οὗ {πἰ5 ΟΥ̓ 

ΟΟΘΠΓΕ ΟἿ χὰ Ἐπγίρ  ἀοβ, 1ρη ΤΟ: ἄλλων τραφεὶς ἀφ' αἱμά- 
των, Ὀπὶ οἴτοη ἰῃ [Π6 δοὴβὸ οὔ πη ἐγ, ἴῃ Ἐπ οἶδαβίοϑ δῃμὰ [ἢ 
0 υΧΧ, β8.οὸ ηποϊατίοηδ ἰπ Βῇογον.--, Ἀ.] 

[[{Δυκυκιίηο, ὅν ϑολ. Τγαοί, 11. δ 11, αποῖοα. θη, 11. 22 ἀπὰ 
Ἐρ!ι. τ᾿ 23, 29 ἴο δον {πὶ σαγῸ ΤῊΔΥ ὈῸ υϑοὰ (ὉΣ μαορ; ὕαϊ 
41)16086 (45 δ΄'βο διιὰο 7) ἂγὸ ποῖ ἴο {1:6 ροίηῖ. ΜΔ σελ 
Π6ΓῸ τῆοϑπ8 8 ὨδίιΓΟ, πιο αηα ἔθηηδ]6. “ Ἧ ῃδὲ ἰβ ὈΟΓΏ 
οἵ ἴπο Π658}} 8 Π65]}}.᾽" 1]. 6.-Ρ. 8.7 

[8ο ΑἸθοτγὶ αγηοι; “ αὐορίνρα ὉΥ ἃ νἱοῦβ τηδη." ἘΓΠΠΗοΙ 
8 δῃηδον οἵ ργοοῖ. Ευϊο ἀπ ΟΥΟΒΌΥ ΤΟΥ “ Ποδῇ ᾽" [0 πη} 
οἱιση, δὰ "τῆλ " ἴὼὸ ΔΠῪ ͵υνείρη πιδῃ προ τ Βυὶ 186 
Θου ἢ ἤδνο ὈΘΟῚ τα πς ἢ ΠΊΟΓΘ ΟἸΘΑΓΙΥ͂ ΟΧΡΙΟΒΗρ.-ίὶ.ὶ δ 

45 [80 λ150 ΑἸυτά, ὙΠῸ αποῖρϑ, ἢ Γι οΚο, το Ποτδοτίς 
πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶντε. υΐϊ Μίογον ἀδηῖοβ (Ππὶ ἀνήρ ἰδ ΟΥΟΥ 
κοπογη) σοὰ ἰπίο ἄνθρωπος. Ἰοαδὲ οὗ ΔΙ} ΠΟΤ ἩΠΠΘΓῸ [ῃ9 δοὲ οὗ 
κοηθτγλτίοη ἰδ βροΐζθη οἵ.--, " 

ἩΊ [Β πι]αγὶγ Οοά-: ΤῊΘ ὙΠ] οὐ ἔπ Ποβὴ [6 ἴα τοἱοηέέ ἀονιῖ- 
4.66 ραν ἢ ἱπιαρίπαξίοη, δε ςε εὶς, 1[}ν6 Ἐὑπ}}} οἵ πιδῇ ἴα κοΐομίέ ρίωμ 
ἐπάερεπάαπε ἀἐ ἴα παΐιγε, ἴα τεδοίμζέοη, τἰγίϊε.---. 8.] 

αββοῦίβ ἐμαὶ (ἢ 6 ῬΤΟΚΤΟΒΒ 18 ἴΤοτ ἴδ 6 ΒΟ 808] (0 
1π6 πιοδὺ ΠΟΌΪ6:Ἐ ἃπὰ ΜῸ Β66 ΒΕΓΘ 8 ῬΓΟρΡΤΟΒ5 
ἕτοιῃ [86 Βοῆϑι] Ὀοροίηρ5 οὗ (6. Ὠθδί θη νον ά 
ἴο {10 ὑΠΘΟΟΓΑ ΙΘΔΙΙΥ δοηϑοογαίθα Ὀοροιηρβ, 
ὙΒΪΘΩ ἰμιγοάιοθ ἃ βδοτοὰ ἐπθοογϑίϊο ροποΔΙ ΡΥ 
(869 Κα} 268 ζεδέπ εδι 111, δῦ8, αηὰ οδί(. Ποσηι. 
ΡΡ. δὅ1]4, δ82). [Ια (118 Ῥαββαρο 18 σοβοοιοὰ {80 
δοτίρίατο ἀοοίτίπθ οὗὨ Ἰιδγθάϊί αν Ὀ]οβαίης. ΟΥ̓́ 
Θοῦγβο (6 Ετνδη γα] δὲ [6115 8 4150 ἰμδὲ [6 Θοη86- 
ογαίθα ὈΪγ( 88 ΤΥ Ἰηαἀθοα ὀχἢ  ὈΪ Δ ΔΡΡγοαςὮ ἰὸ 
Ροροηογαίϊοη, δῆ 6 (6 ᾿ηδίσγιιπηοηὶ οὗ ἷΐ, Ὀὰϊ 
(δε {Π|0} ΔΓΘ ποῦ ΔὉ]9 ἰο οεοί 1, δὰ ἐπὶ τοζο- 
ὨΘΓΡΑ ΟΠ, ἃ8 ἃ ΠΘΑΥΘΗΪΥ ζοπ γί ΟΏ, ΤΟΣ ἃ ΘΟ. ἢ- 
ἰογρασί ἰο {16 ΘΓ ΠΥ. 

[1.6 ἀἰβδόγοποο Ὀοί γθθῃ αἵματα, σάρξ ἀαπιὰ ἀνήρ 
8. ποῖ ΥΟΓΥ οἷθαγ, θὰ (ἢ 6 σοπἰυποιΐοη οὐδέ--τοῦ δέ 
(πο;.----ΠῸ δι); 8ἃ8 ἀἰειἰἰποῖ ὕγοπι οὗτε---οὗτε (πεῖ λὲν 
ποτ, σοπρΡ. ΠΟΤ, Ρ. 464 ζ., 7ἢ 6ἀ.}, ἱπάϊ οαῖοβ ἃ 
τἰϑίηρς ΟἸἰπιαχ ἔγοιῃ ἰμ 8 ζΘΏΘΓΑΙ (αἱματα) ἴο {116 
Ῥαγιϊουϊατ, ἀπὰ Πότ Ἀραὶη ἴγολ ἴμ6 Ἰοννοσ δηὰ 
ῬὨγΞΙσΑ] ὩροΠΟΥ̓͂ (σάρξ) ἴοὸ {86 ἶκμοΓ πὰ τηογαὶ 
(ἀνήρ), Ἰοὺ ρ θέλημα 18 δον 6 (ο θοΙἢ. [π 
Μίαιἢ, χνὶ. 17; 1 (ον. χύ. δ0; ἘρΆ. Υἱ. 12; 6]. 
ἰ. 10, Μεδὰ απα διοοά ἰοροιϊον δἰ ΚΠ Βυϊηδπ πᾶ- 
ἰαγο ἴῃ 118 το ΚΠ 6585. ἴη Δοῖιη ἢ. ὁ τὸ Βαταὸ (88 
582 106 σοηίγαϑὶ Ὀοϊν 6 {}}0 παίαγα] ὈΪΐγιΠ} ἔγοια 1116 
ἢ ς8}., ἀπὰ {{| Βα ροσπαίαγαὶ Ὀἷγι ἢ ἔγουι (6 Βρίνι. 
ΤῊΘ {Πγοοίο] ἃ ἀφ ϊδὶ οὗὨ 411 πηδὴ ἌροΠΟΥ ἴῃ Γο- 
Βοποραίΐοα ρίνοβ Θπιρ 815 [0 {116 ἈΠ γπιαιΐου οὗ 
ιἰιὸ ἀἰν ηθ ἀρ ΠΟΥ, ]]ΟῈ 18 Θχργοϑϑοα Ὁ Ἀαξ οὗ 
Ωοᾶ, ἀλλ᾽ ἐκ ϑεοῦ. Τμὶ5 ἀοοβ ποὶ αχοϊυάα 
τηοαϊαίθ πίστη θπί} } 165, (του ἢ Ἐπ 6 ἢ, οτγὰϊ- 
ὨΔΡΙΪΥ, ΤΠ 6 ἢ ΑΥ σοροηογαιοα ληαὰ οοηνογί θα. ΤΊ]ιο 
ΔΝ τα 0 ΠΠΔῪ ὍΘ ΔπαϊγΣοα 80 88 0 σογτγοβροηὰ 
ἴο {Π0 {πΠγ6 9 πῃ 65 οὗ (6 πορηίίου : 1) ποί οὗ 
διοοῦ, Ὀπὶ οὗ ἰλε δεεά 97 οὐ (1 Δοῖνη 111. 9), ποῖ 
ἰδ (86 τογά οὗ ἀοἀ (1 Ῥεῖ. ἰ. 28 ;: ἀναγεντημένοι 
«0. διὰ λύγου ζῶντος θεοῦ; δαῖηθ8 ὁ. 18: ἀπεκίης- 
σεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας); 2) πον οΓ (λεεεῖϊ οὔ ἂς ἤεδὴ, 
να οὔίλε δρίγιέ (Φ ον 111. 6 : γεγεντημένον ἐκ τοῦ 
πνεύματος) ; 8) ΠΟΥ γοὶ οΥΓ ἐλε τοὐἱΐ οὔπιαπ, Ὀαὶ ο77 ἰδὲ 
τοἱἱ 9 Οοὐἀ (} γι688 1. 18: βουληθεὶς ἀπεκίησεν ἡμᾶς 
ὁ θεός ; Ἐφῆ. ἱ. δ: κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ ϑελήματος 
αὑτοῦ). Βοη 6] ΔΠΑ]Υ 268 ΑἸ ΓΟΏΓΥ: 1) ἐς οαἰεεὶ 
Ῥαίγε; 2) ἐς απιογὲ αἰυΐπο; 8) ἐχ ρίγιί δαπείο. 
ὄταςο ἀοοβ ποὶ ἀοβοοπὰ {πγτουρὶὴ {μ6 ΟΠ ποὶ οὗὨ 
παίυγο ἰῃ ΔῺΥ ἴΌγπι, Ὀὰὺ 8 ΠΟῚ ογδηϊνο δοὶ οὗ 
αοὰἀ 159 ΠΟΘΟΒΒΑΓΥ͂ ἰῃ ΘΟΥ̓ΘΥΥ͂ Τοροηογαίίοι. ΒΔΓΠΟΒ, 
ἴῃ 18 ποίο8 οἢ τοῦ. 18, σοπίου παϑ το σοηογαίοὴ 
νυ ἢ σομνογβίου. λορσοπογαίίοῃ 15 δ δοὺ οὗἩ αοῇ, 
δα τη Δ ἴδ]. 6 Ρ]866 ἴῃ ᾿πίδπου (μη οὗὨ Φόμη {110 
Βαρι δὶ Ἰοαρίης ἰπ 86 τοῦ ΠΡ 8 ΟΠ) ἢ ΘΟΉΥΟΥ- 
βίου οὐ σῆσδηρο οὗ τηϊδα (μεγάνοια) 15. {πὸ αςὶ οὗ 
τῆδῃ, ὈΥ ΜΒ}, ἀπάδρ {π9 ἰπθυθηοο οὗὨἩ (86 ΗΟΪΥ͂ 
ϑρ σι ί, πο ἰἈ ΤΏ, ᾽ῃ σοηϑοίουϑ Γοροηίδποο δηὰ ζαϊι, 
ἔγοτῃ βίῃ δὰ ϑαίδη ἰο ἀοὰ.---Ρ. 5.} 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΠΊΟΑΙ,. 

1, Τ|1ὸ ἴλοὶ (μδὺ ἃ τῆδῃ (9 0} τα ἀοδὶ ρηαίοᾶ 
{9 ΤΟ Βθθῆροῦ οὗ αοἀ οὐϑῃ, 80 ἰο βρϑδᾷκ, ἴῃ δὶς 
οτἱκὶπ, Πα κο 1. 1ὅ δπὰ 44, ἀηπουποοά 186 σοπιΐῃς 
οὗ αποίϊιοῦ, 1 τ ΒΟΠΙ ΠΟ 586 Ὀοίτνοοῃ Ὀΐνι ἢ απητὶ 
ὩΘῪ Ὀἰτί βῃουϊὰ οχίϑὲ. Ὑοὶ {1|ὸ ἀϊβιϊποιίΐοη 15 ἃ 5 
οἾἶθαῦ 48 (ῃ0 σοπποοίΐοῃ. Φο] 1, αϑ πιαπ, ὈσΘσΔΠια 
{Π6 τηοββοηρζοῦ οὗ ἀοά; (6 ΟΡΌΒ, 88 ΤλΟΒΒΘΉ ΚΟΥ 
οὗ 6οά, Φοδη 111. 81 ; 1 σου. χνυ. 258, Ὀδοδπηα τηπῇ. 

᾿ (Ναίυτο (αἵματα), ἀοπίτο (σάρξ), νΠ|Ὶ (ἀνήρ). Βυῖϊ {86 
αἰ ΠΠ ΠΥ ἰ5 εἶδι θήλημα ἰδ ἀρξι ΐπ το βουουὰ μᾷ 61} ἂς τ)0 
τὐτὰ οἰδῦ56.---Ρ, 8.] 



ΟΗΑΡ. 1. 6-18. 

[Ια Φοίιη δπὰ ΜίαΥΥ ἀρρθδᾶν ἐδ ἔτνο βαγηηἑ 8 οὗὁὨ (ἢ 9 
ΟΙὰ Τοβϑιαπιοαὶ δρίγίυ, {86 δἰ σοβὺ δϑρίγαίοη οὗ 
μασι παίγα ἴῃ τἰι6 ἰγαΐη οὗ (6 ϑρί γι οὗ ἀοἂ ; 
ἦπ ΜΙΆΓΥ τἰ16 απ ὶί οὗ ἔοτγοηί, Βα 016, Γοσορίϊνθ 
Ρἱοῖν ; ἴῃ Ψοίνα ι}19 Βυπιταὶϊί οὗ Θπογροῖῖο, ΡΓΟρ]θ- 
ιἰὶς ρίοῖγ ἴῃ (μ6 ΟΠΟΪΔ] ϑουυΐοθ οὗ {πὸ αν, Ὑοί 
ἴῃ τ πὶ τα δἰ σον βρὶ τὶς νου Κα ἔγοπι ὈΘΙΟΥ͂ υὉ- 
ψαγὰ ἀπ ογ ἰμ6 ἀγαννίην ἴσοι δον. [1ἢ Ομ γὶδὶ 
6 ἀϊνίηα ἴβ Ὀεΐοτα, δπὰὶ ἰὴ Ηΐπὶ ἐἶχα ἰδ 18 ἔγοιῃ 
δῦονα ἀονηνατγὰ υαπὐον ὑπὸ ἀγανίος οὗ ἔμ δυ- 
πὶ Ἰοησίην, 6 ποϑρὰ οὗ ᾿ἰἶ6 δηὰ βαϊναίίοη Ὀ6- 
Ιοσ. πὸ βιριϊ5ὲ 18 ΒιγοΟΏ ΣΙ οουϑδοίουβ οὗὨ {118 
ἀϊϑιϊποειϊίοη, Μαι. 11}. 11; Ψωυο. 11}. 81. Απὰ ἱη 
δοοσοτγύμλησο ψ ἢ κι 18 πδίατο οὗ (δ ν1δὲ 15 (0 πδίυγο . 
4130 οὗ ΟἸν ϑ(ϑηϊγ, (μ6 σὶρ ὐθουβῃ 688 οὗὨ 1} ἴῃ 
8 τἰσμίθουβ 11. 

Ὡ, Τὴ βαπιὸ σαπιδ 70 τοϊΐϊπε48. Φοδπ ἰδ Βεαρίϊϑὲ, 
ἐδα Ἰαβῖ, τηοϑὺ αἰοϊησῦ ἔοται οὗ ἰ ὁ ΟΙά Τ᾿ οϑἰαπηδηὶ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, 8δπὰ 825 βΒιιο (6 νὶΐπ658 οὗἩἨ ΟἸιγῖβὺ ἴῃ 
πο ἰϑίογυ οὗ (6 ψυτν]ὰ, δ [86 8β8πὶ0 {1π|0 'π 18 
1τοοάοιῃ ἔγομι ἰθαϊουϑΥ ἃ ὙΪΐπ688 ἰ0 ἰ0 ΗΟΙΪΥ͂ 
Ομοϑῦ ἴῃ {||ὸ ΟἹ 1 6ϑἰδπιοηὶ. Τα ἀδαίῃ οὗἉ δόομη 
ἃ τηδτίγγίοπι (10 Π655- ὈΘΔΥΙΠ) ἴ0 159 ΠΟ] ἃ 5 
ΓΟΓΘΓι ΠΥ, 

8. ΤὨγοιρ ΦοΒη ΗΪ8 ποῦ ]οϑὲ ἀϊἰβοῖρ]98 οδπιο ἰο 
δοϊΐονο, ἐπ γουρσὰ (6πὶ }} Βυσοοοάΐης αἰδοῖ Ρ]05 ἀπὰ 
(γί βιϊαπβ. (69 0] οἱθτιβδόμον, δ γεάϊσίσπ 1... 

. 18. 
᾿ 4. } τραϑ ποί {λὲ ᾿ιίχλί. Απ ἀπἐ ἢ 6818 ΔΡΡ᾿ γἱης 
ποΐ ΟΠΪΥ͂ ἰο (Π6 ΟΙὰ αὰ Νον Τ᾽ οβίδιηθηιβ, Ὀαΐ 4130 
ἰο Ομ τῖβὲ, {16 ἐοαπίαίϊη οὗ Ἰὰς, δὰ ὑλ9 Αροβί!οβ 
δηά Ομ γι βϑιΐδηϑ, υνἱτ (6 Ῥγορ ιοῖϑ, ἃ8 σΣΘΟΘΙΥΟΧΒ 
δηὶ ὈθατοΥβ οὔ [80 ἸΙχι. 

δ. ΤἈείγωε Πιἰγχλίιοαβ οοπΐπσ. Τὺ ρτο- ΒΥ βιΐδη 
Αἀνεπέ. (1) Βουπάᾳρά (α) 'π [89 παίαγο οὗ ΟἸτβι: 
“Γ8)6 ἔσὰθ [ἱσίιι, ν ἶσα ᾿ς 6. ἢ ΘΥΘΕΥ͂ τηδη,᾿" 
ἧ. ε., Βαῖπ 65 ἰμίο ἷ ὕγοῃ ὑἱυΐη ἱβγουρσὰ (λ9 
απάἀαπιοπὶα ὰν8 οὗὁὨἮ ΡοΥβοπα), πηθηΐδ] 116, ἔγοπι 
πἰϊποαῦ ἰπτουσὰ παΐαγο δηὰ ἰδίου ; (6) ἰῃ (89 
πδιυσο οὗὔτμο νου] : λίδ(ϊο ὉΥ ἴπ9 ορο5, βίδηδ- 
ἴῃς ὉΥ Ηἰβ5 ργοβθῆςθ. (32) ὕπίοϊάϊηρ 1186] (4) ὧι 
α φεπεγαξ ἱἐπυϊσίδίς 7ογοε: Το Βυἱπὶηρ ἰπ {|| ἀαγ- 
π689, {86 ᾿ἰαυηρ οὗὨ ΘΥ̓ΟΤΥ ταλὰ; ΟἸ τ ϑυβ θοΐηρ 
ἴῃ τ[86 τ οὐ] [ρυϊ ον 14] γ᾿ ]] ῖοη] ; (ὁ) ἐπ λίδίοτί- 
εαἱ ἱλεοοχαξζὲς ἤοτπι:; ΒΔασαϊίοι οὔ [9γ0] ἴον 1Π18 
Ῥοββοββϑίοῃ, 8η4 ΗΪ8 οοπιῖηρς ἰο ΗΪ8 ον (186 ΟἹὰ 
Τεβιαιποδί γοϊ  σίοη ἴῃ 118 ἀδνθ οριμθῃ!). 

δ. εεεϊσοα Πὶπὶι ποίβ. Το οὈαυγΔΟΥ͂, 8 8β6]- 
ἐβισδη οι θη, 88 Μν6]}] ἃ8 ἃ ᾿1081116 Ὀοανίπς ἰονγαγ 8 
1Π6 δάιη!85ΐ ὁ οὗ πὸ γοαγπίηρ Πουϑοβοϊάον, 86 
ΟὈάυγδοΥ οἷ ἰϑγδϑοὶ ἴῃ 118 δἰβίοτὶ 641 ἀσνοὶοριμιοηΐ 
δη οοτυρ! οἰΐοη ; (116 ρστολὺ Ἰγαγηϊηρ ἰο0 {6 ΟἸν18- 
(ἰὴ ποτὶ ; ψαγηΐηρ, ἀπ 4148, 81}}} τλοσο, Δίδι ἢ, 
χσῖν. 88. 

7. Ταέ δεϊίουε ἐπ 1718 παπιε.---- οϑροοίϊίης ἰδ 6 
Πλπγ6, 866 ΔΌΟΥΘ ἴῃ (ἢ Ἔχοζοβὶϑ οὗὨ {}}}8 ρ5βδρα. 
Αρροᾶταησο οὗ ἐμ πᾶπιθ οὗ ἴθ ᾿οροβ, ἱῃ {110 
ἴὰοσο ἀδῆηΐϊῖθ 86η86, ὙΠῸ {1|ὸ ΟἹ Τοϑίαηηθηί Το- 
τοϊδιου (186 Απηροὶ οὗ (μ6 ᾿οτὰ ἀπά (μ9 Δ 6588). 
Βα ἴῃ ἴδ 6 οὈδ͵οοιΐνο δ οββίδι τὰ ἢ {110 Βιι Ὀ)6οΐ, 
ἱποίρίεπί βΒοιϑρ. [Ι͂π ἴδ6 χἱἰΘοΟυΒη 688 οὗἉ ἴδ᾽ ἢ 
117 8 ρμοΐϊηὶ οὗ αιίοι Ὀοίψοσπ πο ποτὰ οὗ ἀοα δηὰ 
[86 Βοατὶ οὗἩὨ τλλῃ, ἃ αὐ] οηΐη ; ζοτπὶ οὗ ΡΟΓΒΟΠ ΑΙ 
σου] άτοι οὗὮἨ αοὐ, (Ποτοΐοτο {6 ῬΟΙ͂ΟΣ ἰο δεροπιδ 
δοη8. υι (815 σουϊὰ Βὸ ὑτουρμὺ ἰο ἀθοϊϑίοη δὰ 
σοηϊοαιρ]αἰΐοι ΟΠ]Υ ὈΥ̓͂ [86 δἰδίοτῖοαὶ ΔρΡρθΆσα ποθ 
οὗ σμσίῖβε δὰ ὃΥ πο τοἀεπηριΐοι δοσοιΡ  181166 ἴῃ 

Ηϊὰ. 445 {16 τογοϊδιΐοηῃ οὗ αοἱ βίγοτνο ἔγοτῃ {116 
δταὶ ἰονγηγαβ σοηοσοῃιχαίίοη ἰὼ ἰδ6 Δαπιε, 1}16 

᾿ἱβδκίης Ηϊπιβ6]ἦ ῬΕΥΒΟΣΔΙΥ, ΡΟΡΈΟΟΥ ΚΏΟΝΩ, 
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80 τὰ ἔδ:1}} δ τίν 65 ὕγοιῃ (6 Ὀορὶ πηΐῃρ αἴ 89 
δοποθπηίγαι οα γοσοὶίης οὗ ἃ ἀϊβιίλποῦ ΡΘΓΒΟῺΔ] 1176. 
(φηϊνὶροίαὶ Γ41{}}, λιν; 11} . σομ σα Κ8] ζδὶ ἢ, 
ἀγίης οΥ ἀδδα [δἰ1]ι. 

8. γλο ὡὐεγὸ δογπ ποί οὶ δἰἱοοά. Το ἐγ ἢ δηὰ 
{ἰλ0 ᾿ηΒ ΒΕ οἰ ΘΠΟΥ͂ οὗ ἰα]ιεν 6 ρῥγίνίϊοσο. Τ86 Βὶ- 
Ὀ]164] ἀοοίγῖηα οὗ σογροηδηὶ στᾶσα ποὺ γοῦ ἀυ}Υ το- 
δοῖγοα ἴῃ 186 σδατοι, [18 δηϊαχοιίδβηι ἰο {μ6 υπ- 
ΘΒΌΓΟΙΙΥ οοπσθρίΐϊοη οὗἩ ἰμ6 χοϊατοη ὈδίινΘοη Πδ- 
ἰαγο διὰ ϑρίγιί, δηὰ ουθὴ ἴοὸ ἰδ Αὐραβίϊ δ 
οὐοσϑίαιθαθηΐ οὗ ογί μα] βίῃ. [108 δῃιὰ οπὶδηι 
ἴο Ῥοϊαρίδηΐδα. (ὅ00. 405. Ζ7οσηιαίίἐ,, Ῥ». 814 

844.) 
υ. δυί οΓ Οοά, Εἰτϑβὶ ἰδ6 γἱρ θουβῃ 655 οὗἹὨ [18 

Ῥτοδθηΐ; ἴμθη οἰτοι πιοϊβίοη 85 (1160 βυαθοὶ οὗ Γ6- 
ξεποσαϊΐοη. 6 ἰάθα οὗ Τθα]ὶ σοροπογαίΐοη ἄθνο- 
ΙΟ0Ρ08 ᾿ἰβεὶ ἢ νὶ ἢ (0 ἰάοα οὗ [86 Ῥογϑοπαὶ Δ οββίδ. 
[18 ἀογνοὶορπιοῃΐ ΟΥ β6 6815 18 Σθοίργοοδὶ Ἡῖζ (Π δὲ 
οὗἩ γοραπίδῃοοσ, αι, {80 Θχρϑγθη66 οὗ ζΓδ66, ἰῃ 
(886 δαυϊη ὈΓΟΟΘ558 88 ἰ Δἀνλησ68 ἔγοιι {80 ουΐ- 
ψαχὰ ἰο {10 ἰη παγὰ. 

ἩΟΜΙΣΌΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΘΑΤ,. 

ΦόμΒὴ ἐἰ9 Βαριϊϑι, [᾿ὸ ΟἹά Τοβίδπιοπὶ Εἰγϑῃ ρ6- 
᾿ἰδὺ οὗ {89 Τὐρσην, (1) ἴπ 818 τηϊββίοπ δπὰ διῖδ 
Δδιλο; (3) ἴῃ 18 ἐθβϑι ΠΟΥ ἀπα 15 τνοσκ ; (8) ἴῃ 
ἢ18 γχοίγοπιοηΐ δηὰ αἰθαρροάγαποο Ὀδίοτο ἰδ 
κι Σἰβοὶ ἢ Το ΟἹἁ ἸΤοβίδιμαπὶ Αἀνρηὶ οἔ 
Ομγὶϑὲ : 1. 1ὰ 18 υἱυϊπιᾶῖο θα 818 (Ηἰο νψα8 ἴῃ ἐῃ9 
νΟΣΪα); 2. ἴῃ 118 βίον θα] στηδῃϊοβίαιοη (Η9 
ΟδΘ ἰο ΗΪ8 ον) ; 8. ἴπ 18 οδγποϑὶ οὗ υἱοιοῦν 
(4.8 ΠιΔῊΥ͂ 88 γτεοοϊνοα Η τ); 4. ἴῃ 1(8 ἰαϑὲ δἰἰϑϑία- 
ιἰου (ΤΉ θτο τῦαϑ ἃ πι|Δῃ).---Φο δηαὰ ΟΜ νὶβί, ΟΣ 
[ἢ 9 ΡΟΓΒΟῺ Δ] πηδο ϊοδίαςίοη οὗ {9 βαυϊης ωἱραι: 1. 
Φοδη, ἰδ6 αἰϊοϑίον οὗ π6 Τἱρχηὶ; 2. ΟΒγ δι, 186 αὐ- 
ἰοϑίοα Πΐριι.---Το ΟἹὰ δηὰ Νοὸν Τ᾽ οβίαιηοπίβ, Οἢ 9 
σιν οὗ τουο]αϊίΐοη: 1. 716 ΟἹὰ ἴῃ (μὸ ἀδγ- σις 
οὔ με Νοῦν; 2. Το ΝΥ ἴῃ (Π6 ἀανη-Ἰἰρὶ οὐ 6. 
ΟἸΙά..---Φ οὐ ἂπὰ Ομγίδε, οὐ ἐδ Κοσηοὶ οὗὨ τγϑυα]α- 
ἰἰοῃ, ῬΘΓΒΟΏΔΙ 1178.--- 0 ὅοῃ οὗ αοα ἃ5 ἐμ) ἢ8η16- 
655 Νὰ: 1, 79 ΠατηΟἸ ΘΒΕΠ 688 ΟὗἩἨ (6 ΠΔΙΙΘ, 
(α) ἷπ {0 ποτ] ἴῃ ροπθραὶ, (ὁ) πὶ 1ϑγδεὶ ἴῃ ρᾶγ- 
(ἰσυ]αν ; 2. {Π|Ὸ0 πδῖηθ οὗ ἰλ} 9 πϑηγθῖ688, (α) ἴῃ 18 
Βἰἰοηῦ ἀογνοϊοριηθηὺ (116 νγὰ8 ἴῃ {6 ψοτ]ὰ ; Ηδ 
68Π|6), (ὁ) ἴῃ 118 σγοαὺ ψΟΥΚΒ.--Ἴὸ Αὐἀνρηὶ οἶ 
ΟἸιγῖδὺ πη {86 του], μιϊβία κοη δμὰ γοὺ ρογοοϊγοα : 
ΜΙβίαϊκοη (4) ὈΥ͂ 89 Βοδίμϑῃ, (δ) ΕΥ̓͂ 86 Δαν. 
Υοὐ ρογσοϊγοα (4) ὈΥ {110 γοδγηΐῃ 8 οὗ (6 ἀδνουΐ 
ἴῃ 4}} πὸ ψον]ά, (ὁ) Ὁ ἴῃ Βοροὸ οὗ (πὸ 1} [Ὁ] ἴῃ 
1βγλο].--- Τὸ πλὰθ οὗ (ἰὸ Τἰραΐ, 18 σδοτη ρ]οἷθ 
Ρογϑοηδὶ γονοϊαἰΐοι πῃ ΟὨ γί βί.- --Ο τ δὶ {π6 ἢδπι6: 
1. Τὸ απο οὔ ἰδ 16 ἰῃ ἰδ Ῥνονϊὰ 9 2. ἰὴ πδτηθ 
οὗ ἐμ Ἰ᾿ἰρεὺ πὰ τηϑηκὶπα ; δ. (0 πᾶπὶθ οὗ {}10 88]- 
γδίϊου πῃ (6 οἱ άχοη οὗ Οοά.---ΤΊιο8Β9 10 ἃτο 
θοσοπιΐης Ὀ6] 1 Ύ ΥΒ, ἃγο Ὀοσοταΐηρ ΘΟ] άτοη οὗ αοἄ, 
-- Τ]ὰο ρόνοῦ ἰο δέοσοπιε, οὐ () 9 Τγοοάοαι οὗ [Π9 Βρὶ- 
εἷῦ, ἐμ 6 στοαπά νους οὗ ἰμ6 ποεῖν Ὀἰγί πα παίαγο. 
-- Το Βοίηρς Ὀοότη οὗὨ Ὀ]οοά οαηὰ Ὀοτη οὗ οὐ σοῃβὶ- 
ἀοταᾶ: 1. [ἢ ἐμοὶνγ δηϊδροπίϑιῃ; 2. 1π {ὑπ 6] 68- 
86 η[1α] ἀἰβιϊποίίοη ; 8. ἴῃ {Π0]Γ ΘΟΏ ΘΠ ΪΑ] ΘΟΠΠ66- 
(ἴοη ; 4. ἴῃ {0 ΔΙοἀϊαίον οὗ (ον πηΐοη.--- 6 ψ]λὸ 
ὈοΙονο 5 ἴῃ (6 Ρο]]υξίου οὗ ὈΙγΒ δοσονάϊηρ ἰο (89 
ΞοΥΡίγοΒ, τηυδὺ ὈΟΙΊαΥΘ 4180 δοοογάϊηρ ἰο ἰμ0 
δοτιρίαγοβ ἴπ 16 σοπβοογαίίοη οὐ Ὀϊτγί ἢ. -ΤῊο 
Ὀσσίηπίηρ8 οὗὨ ἰἰπ 6 τοζϑαογαίίοη ἴῃ {6 ΟἹὰ σογα- 
πηηΐ, ἃ [οτ6-Βδιδάἀονίης οὗὨ 86 δἴθγῃη8)ὶ πὸ Ὀἰχίὰ 
οὗ Ομ τὶϑὲ ἔγοπι μοᾶνοη. 

ΚΎΤΊΑΠΚΕ: Φοδβιι8 Ἀ]ομθ Πλὰ ἃ ζΌγΟ- ΤΠ 6.--ὶ 
[1ῆκο (}9 δύτγοτα Ὀϑέοσο {116 διιη, 80 Φοῆ, δοοοχά- 



10 ΤῊΒ ΟΘΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕ ΤῸ 9ΟΗΝ. 

ἴῃ ἰο ἐμ6 πογὰ οὗ ῬΡΤΟΡΒΘΟΥ͂, πηυ8ὲ ὈΘΑΡ ΗΪπΙΒ6] 
Ῥοΐογο ΘΟ ιν ἰβί.-- ΗΒΡΙΝΟΕΠ: ΤοδοθοΣ5 δηα 8]] 
Ομν βϑιϊδηβ ἂσὸ ἱπάροα Πρ 18 4180, πῃ υἱτίαθ οὗ 
ἐμεῖς αἰἱνίπο οδ]]ηρ, ζ0]1 0 Ὑϑῖρ νυν αοά, δαὰ 
μοΥ Ἰἰνίηρς, γοὶ (Ποῖ ππαΐῃ οὐ͵οσὶ 18 ἰο ὈΘαΓ τυ ϊί- 
Π658 οὗ {Ππ ᾿ἰχ ἰπ ΟΠ τῖϑί, ἰο Ἰοδὰ ἰο δ ὈΥ̓͂ ργοοορί 
δα ΘΧΉ)Ρ]6.---Ο ρἱογίουϑ ΠΟ γ δ ἰο Ὀ6 Ὀογῃ οὗ 
αοά, Ηἰἴ5 6 11ὰ δηὰ Ἰιοὶν !-- Βα λοἹ, τυ βαῦ ΤΠ ΔΏΠΘΣ 
οὗ Ἰοτϑ! 1 Ζοῖη 11]. 1.--- ΟῚ ΑΝ ΕΒ : ἸΥΠδὺ 18 ἀπ 9 
ἰο ΟἸιγίϑὲ δἵοηο, συ πιδὺ ποὺ Ὅ6 αἰἰγϊθυϊοἃ ἰο ΔΏΥ 
Τη8}.--- [86 οἴαγη)] Ἰἰχῦ βοηι8 ἔοτί ἃ ΓΆΥ8 ἴῃ {110 
μοαγὶβ οὗ 41} θη. ἢ νῆο 18 ποῖ Θῃ]  χὨἰθηρά, 
χαυϑὲ δϑοῦῖθο ἰὑ ἰο ΒΙτ56]7 δηα (Π6 ἀοπιηΐοι οὗἁ 
ἀΥ κἢ 658.---ΟΑΝΒΤΕΙΝ: ΝΟΡ]Θ ἔδηλ]ν 116 105 οὐ ἴα 
ΒΟηΒἷΡ δηὰ βαϊναϊϊοη, θαὺ ΟὨΪΥ ἴμ9 θείη ὈΟΓΏ 
διηοῖν οὗ 6οα.---ΔΙ ΒΗ ΕΜ: Μϑη ἰὴ {μ6 βία οὗ "ᾶ- 
ἴυχθ δύο ποὺ ομἰ]άγοη οὗ αοα, δηὰ ἐμοσγοῖοσο μᾶγτο 
μῸ τὶρῇΐ ἰο βαϊναί:οη. 

ΟἜΒΙΑΟΘΗ, δἵϊζον Αὐρυδβίϊηθ: ΟοΥΤαρὶ ΤΏΘ ἢ 816 
6811.ὁ64 {06 του], θϑοαυδθ ἐπ ν ἰοτο (ἢ 6 του] 
ΤΆΟΥΤΘ ἔμβῃ 18 Οτοαίοσ. ΒΥ ]οΥθ γὸ αἴν6}} ἴῃ ἃ 
ἐπε τι 86 Παατί, δηἃ νγὸ ἤδνο ἰβογοοτο ἀ6- 
Βοσυοα ἰο ῬθαΣ (Π6 πϑδιὴθ οὗ ἐπὶ τυ ογοὶῃ τγὸ αν 6]} 
ὉΥ Ἰονο. 
ἨΕΌΒΝΕΕ: 908} τηνϑὶ Ῥτόρατο (ἢ 6 ΨΔΥ [ῸΓ (86 

Τοσορίΐϊουῃ οὗἩ ἐδβὸ 1 ἱριιί. --Ἴ16 Τρ  πηαβὺ δοτηθ 
Ετδάυδ}γ, 6186 ἐΐ ὈΠπ48.---ΤὩθ ΠΟΌΪΠΠΥ οὐὗὁἨ ἁ {116 
ΟΕ Ιάσϑῃ οὗ αοα ͵8 δία μοα οἡ]γ ἰὨτουρὴ {116 ϑρ]- 
γι, (Βσουσὰ δἰτί ἔσοιῃα αἀοά, ὑβτουσὰ 8. ῬΥΟΡΟΣ 
Βρ᾽ γἰυΔ] ροπογδί οη. 

[ὕε:ν. 6. ΦοΒὴ ἐμὸ Βαρί(18[, {86 ρστϑαΐοϑβέ οὗἉ τη θη 
Ῥοίΐογο Ομτὶβὶ, Ὀθοδυβο ἢ6 ῬὙ8ἃ8 ποοτοϑί ἰοὸ Ο στ ὶϑὶ, 
διηα σοΙΡΥΘΠΘὨ 64 8]] {ἢ 6 Ἰοὺ οὔ 9 ῬΓΟΡΑγδί ΟΥῪ 
Του δι ο5 οὗ Μοβοβ ἀπά 6 Ῥγορἢ οἴ. ---Ἶ ὁ Γ. 7. 
ἙΕΥΘΣΥ͂ τοϊηἸβίοσ ΟὨΥ͂ ἃ Ὀοσσγον θα ̓ ἰχαι ἰο Ἰοδὰ το 

ἰο Ομ τῖβί, ἐμ 9 ἰσὰθ 1 ρδί. ---ὐ ον. 8. ΟἸγῖϑὲ 8 (ἢ 6 
8} ΟΥ̓ 189 80], (860 Βουγχοθ οὗ Βρ γί] Ἰἰχαὶ, 18 
δῃὰ ρτονί.---, 5. 

[ὗογ. 9. ΑἈΠΟΉΒΜΙΤΗ: (Ομ γδὶ 18 (16 ἰστὰθ 
ρου: 1, Τῆο υπἀοοοϊνίηρ υἷχαί, ἴῃ ορροκί ἴοα ἴο 
8}} (π6 4188 1χ}ι8 οὐὗὐἨ {μ6 Αδηι]οα, ζΖ. Τα σϑὰ] 
κι, ἰῃ ορροϑίτ οι ἰο ΘΟ ΘΙ οἰ] ἰγρ68 δηὰ 58Π8- 
ἀοννϑ; 8. 1.86 υηἀογίνοα Ζἰχεί, ἰη ὁρροβίιΐ οι ἴο 
8}} θογσγονγοα Ἰσῃ; 4. Το βιιρθγοπιίποηὶ Γἰρσμὶ, 
ἴῃ ορροβί(οῃ ἰο 84}1 ογαϊμαυῪ Ἰἰχμί.--- οΥ. 10. 
ΒΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΠΟ: 10 ογοαίασο Βμου]ὰ βμουΐ ἴοτ 
ον, 17 ἰι8 ΟΥθαίοῦ σοιη68 ἰ0 τοάθοιῃ 1ἴ.---Ἴ ον. 1]. 
10 ἴ8 αἰδβφτγδοοίυ 1 ἰμθ ογοαίασο ἀοβρὶβοθ ἐΐ6 
ογθαίυσο; ἰῦ 18 ἀο Ὁ ἀἰϑργδοοι] 1 116 Ῥ6ΟΡ]9 
οὗ ἐμὸ Οονοῃδῃηὶ ἀθβρίβο 189 1 οσγὰ οὗἩ ἰμὸ Οοτο- 
Ὡδηϊ. 

[ὕεν. 18. ΤῈ6 πὸνν (6 6] οβ ἴα], ἀϊ νη 6) ὈϊσῚ ἢ σοη- 
βυϊιαΐοβ {86 ἰσὰθ ΠΟΌΪΠ ΝΥ οἵ σζγϑδο, 88 οοηἰταϑί οὰ 
τ (80 ΔΥΙΒΙΟΟΓΔΟΥ οὗ παίυγα] ὈϊΓίδ, (16 Υ]8- 
ἰΟΟΥΔΟΥ ΟΥ̓ ἹΠΟΠΟΥ͂, 86 ΔΥΪΒΙΟΟΥΔΟΥ οὗ τηογὶϊ, {116 
ΔΥΪΒΙΟΟΣΔΟΥ οὗ ἴδιη6.---Ποροποσγαί θοῦ : 1. 1158 οτὶ- 
σα; 2. 115 στονίῃ; 8. [18 τιδηϊοβίαι οι ; 4, 115 
οπὰ ((Π 6 8Π8] σΟΒΌΓΥ ΘΟ  0}).--Τ86 οΟἸ]Π]άτοη οὗ 
Οοἀ (δ6 Βαὶὲ οὗ {}16 φασί, ἰδ Ἰχδὶ οὗἨ ἐὸ νογ]ὰ, 
{Π6 Ὀαποίβοϊογβ οὗἩ {6 Τ806.---ΟΟἸ 0. {86 δἀτηἶῖτγα- 
ὉΪ0 ἀοβογί ρίΐοι οὐὗὨἩ Ομ τ βιΐδη 116 ἴῃ {πὸ Ἐρίδβι]6 το 
Ὀιοσποίαϑ, οἰ. ὃ διὰ 6, οοπιροβρα 5005 δύϊοσ ἰδ 8 
ἈΑΡοϑβίο!ο δῷ. Ομ τ ϑεϊδη8 1 {{16 του] ἃ ἃσο {μοτα 
σοιμραγοα ἴο (Π8 Βοι] ἴῃ {π6 Ὀοάν : (ΠΟΥ ἀγα εααί- 
ἰογοὰ ἐβγουρὶι ἐμ Ἰ᾿νου]α ἀπὰ ἀπ οὶ ἰὼ (0.0 νι οτ]ὰ, 
γοῖ ὅτὸ πού οὗ ἰμὸ πνου]ὰ; [Π6Υ ἅτ δμαίεα Ὀγ (110 
ψοτὶά, γαῖ ονο δη Ὀθη οὐ 1; {Π6Υ̓ ΔΥΘ ἱσηρτβοηοα 
ἴη {06 ᾿νον]ὰ, γ οὐ ῬΓΘΒοσυο 11 ἸΙΤΟτὰ σΟΥΤ ΟΡ ἰοη ; ΒΟΥ 
8Τ6 ΒΟΪΟΌΓΠΟΥΒ ἢ {0|6 ῬΘΥ ΙΒ ΐ τς; ἸΥΟΥ], Ἰοοκίηρ ἴο Ὁ 
Δ ἱπΟοΙΤΌΡ 16 ἀνν ΕἸ] ἰης ἰὰ ΘΔ 6 ..--Ῥ, 5.} 

ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

86 Ιῃοοσμδῖΐοι οὗ [89 ΤΏΟΡΟΒ, ἴ.9 ΔΌΡΘΟΑΥΘΩΟΘ οὗ 86 σοϑὶ ΘΒ ΟΙΣΙ ΒΒ ἀτοὰρ, 189 
ἘΓΑΛΊ 1]. 

ΟΗΑΡ. 1. 14--18. 

(1) ἸΝΟΛΕΝΑΤΊΟΝ ΟΥ̓ ΤΠῈ ΙΟΘΟΒ, ΟΓΚ ΤῊΒ ΑΒΒΟΙΓΤΤΕΙΥ ΧΝΕῊ ΒΙΠΤΗ. 
(2) ΤΕΣΤΙΜΟΝῪ ΟΥ̓ ΘΟῊΝ ΙΝ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΜῈΝ, 10. 

(4) ΑΝΤΙΤΗΕΒΙΒ ΒΕΥΜΕΕΝ ΜΟΒΕΒ ΑΝῸ ΟΗΒΊΒΤ, ΤΗ͂Β ΣΑῸῪΟΥΣ 
ΒΗΒΚΙΝΑΗ͂, ΥΕΒ. 14. 
ΒΕΣΙΕΥΕΙΒΒ, 05 ΘΠΑΟΕ, ΥΕΒ. 10. 

ΑΓΡΕΛΕΒΑΧΟΕ ΟΥ ΤΠῈ ΠΕΑΙ, 
(8) ἘΧΡΕΠΙΕΝΟΕ ΟΣ 

ΤῊΒ ΟἿ ὙΕΒΤΑΜΕΝΤ ΑΝῸ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ, ΙΝ ΤΉΕΙΒ ΑὙΤΗΟΒΙΤΥῪ ΑΝῸ ΜΌΒΕ, ΕΠ. 17. (5) 
ΑΝΤΙΤΗΕΒΙΒ ΒΕΤΉΞΕΝ ΤῊΒ ὙΉΟΜΝΒΕ ΟἿ ΌΟΒΙΌ ΑΝῸ ΟΗΒΙΒΤ ΙΝ ΤΠΕῚΒ ΒΕΨΑΤΙΟΝ ΤῸ 6ΟΡ, ΥΕΒ. 18. 

14 Απᾷ ἴπ6 Ὑῇοτὰ τνγᾶ8 τηδθ [Ὀθοϑτηθ, ἐγένετο] Βοβῖ,, αηα ἀνθ ὶὺ [Βο]ουτηρά, ἐλ ὈοΥΠΆ- 
οἰβα, ἐσχήνωσεν] ᾿ ΔΙηοΠρ; τι8, (Δ τὸ θθ 61] ἢ18 β]ΟΤΥ͂ [1116 τϑὰ] Βμι6 Κ᾽ π8}}}, (86 ΡΊΟΣΥ 
83 οὗ (86 [88] οὐΪγ- οροίίοη οὗ [ἔγομι, παρα] {86 Αἰ 6Γ,) [οπιΐέ ραγθη 6518} {0]}] οὗ 

15 γτδοθ δῃὰ γα. Φοδμη Ὀάτγθ [Ὀοδγοὶ}]" τ π685 οὗὨ ἷπλ, Δα ογὶοα [οτγῖθί}}7," ΒΥ Ἱηρ, 
ΤΙῖ8 τὰ8 ἢο οὗἩἉ ὙΒοπὶ 1 βραῖκο [8414], Ηδ ὑπαὶ οοπιοίῃ δου τὴθ [Ὀ6ῃϊ]ηα πη6] 15 ᾿γα- 

16 ογτοᾶ [Πδίδι οοπηθ ἴο 86] ὈΘΙΌΤΘ τὴ ; ἴοῦ Ἦθ ττῶϑ ὈΘΌΥΘ τὴ [1ἰἰ. ἄγϑί οὔ 6]. πὰ [ΕτὉΥ]6 
οὗ μῖ5 Ὁ] 689 ἢδνϑ 4}1 πὸ σϑοοϊνοα [ἃ τό 411 γσϑοβῖγβ]), δῃὰ [6 υὐ 6} ρ,ᾶοθ [ὉΓ ξύϑοο. 

17 Ἐργ (μ6 Ιὰν 8 ρίνϑη ὈΥ [{πτοὺρἢ}] Μίοβοϑβ, (ὑμ) σγδοθ δῃα γα ἢ ΟΆΤῺ6 [σατη6 ἰο Ρ858] 
18 ὉΥ͂ [{πτουρὮ] δοβὺβ ΟἈγιϑι. Νο τοδὰ μαίῃ εθϑὴ σά δὖ δὴγ ἰΐπηθ [Νὼο οπθ δίῃ ἝΥ̓Ὸσα 

Βθθῃ οὐ]; ἐπ ΟὨΪΥ͂ Ὀαροίίθα βου [(οἀ],5 τ ῖοῖ [80] ἰ8 ἴῃ [οτατα] {π6 Ὀοϑουὰ 
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οὗ (86 ΕδίΒΟΥ [οἵ (μ6 παίυτο οὔ [π6 ΕδΠ 6. δπὰ ἴῃ 1ν}9 Ὁ}} οοπβάθποο δῃὰ βοσυΐοθ) 86 μδίἢ 
ἀθοϊαγοα λύη [Πα Ἰπἰογρσγοίθα αἱ ].ἷ 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ΤΥοΡ. 14. [0γ, ρύξολεα ᾿ἰβ ἱεπὲ; ογον, Ἐπναϊὰ: χοϊξείε; Οσἄοϊ : α ἀγεεδέ ξα ἰεέε. Το τοῦ ἐσκήνωσεν (γοπι σκηνή, 
ψιἢϊσὶ Φο.η 909 80 οὗ (οὐ ἀν 6] Πἰπς ἢ ἨΪ5 Ῥϑορὶθ οἡ 16 πονν ϑασῃ (ον, χαχὶ. 3), γὰ8 σπόβοῃ ἴῃ αἰ] υϑίο. ἴὸ τ] 

ΐ (Π}2 ), ον 8) 2.097, ὁ παυυϊηἰςαὶ Πιοοϊορίοι! ἕο γπὶ ὕγοσα 39, ἴο αἰιοεῖ), ἑ. ἐ.. 186 πάν! πς ογ εἰογίουβ μγοϑοιιοθ 
τ - ὃ " ἡ . . ΄ο Η 2 τ 

οὗ ΦεΠἸοταῖ ἴῃ χγ0 ΠΟΙ͂ οὗ ΠΟΙ᾿65 οὗ ἘΠ6 (Δ Ὀογπαςὶο δηὰ ἐπ δ π}16, τυ Βίοἢ ΓΥ̓ΡΙ ΔΙ ροϊηίοά ἴο {πο ἱποαγηαιίοη,. Τ}ι}8 ΑἸ] απίοῃ 
ἐθ ουἱάσπι ὕγοια [πὸ σογχοϑροηάθησο οὗ ὑπὸ Ἰο τ ΓΒ (ΒΘ ΠΟ] : ὁ δαίσπι {ἰέοτε ἴα ΤΊ) 2 εἰ σκὴην ἡ.), απὰ ἔρυπι τὸ ΤΟ] υν πες 
ὃ ἔμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ. Οορ. ἔχ. χχΥυ. 8 (ὙΠΟΓῸ Αφαυΐ]α, ΒΥΠ δου αὐ ὦ Ὑμοοσοιίομ {τιμϑιμίο 122) Ογ σκη- Ὁ Ξ 
νώσω): χὶ. 31: ἴμεν, χχυΐ. 11,12; Ἐζρις. χχχυ. 77 : ΠΑΡ. 1]. 8; Αγροο. Υἱῖ. 18; χχί. 8. Τὴ {πΠ6ὸ ΑΡΟΟΣΥΡΠΔΙ ὈΟΟΚ8. ἴπο ΗΠ|6- 

ἱ :85 ΘΠρΟΟΙΑΠΥ δηοτίθοα ἰοὸ ἢὸ βορ!ία (τ. χχίν δ: ἐν Ιακὼβ κατασκήνωσον), δΔῃηὰ (Π9 όμχυν. Τὸ ἸσΔΠΓΥ οὐἩ Ομ χσὶδξ 
Ῥδεδιὴθ ἴδ6 νοι πῃ οὗ {Π|6 αἰνίηἰἐν ---Ρ΄ 8,} 

Σγεγ, 1.1.- ἰ Το πἰ ποδὶ πᾶγκοα ἰὰ 8 γΟΓΒῸ ἴπ [16 ἰοΧΕ. Τοῦ. ἈΡΡΘΑΙΒ ἴὸ ὕο, Εἰἶκο 1[Π0 ἀἰνίϑίοι οὗ σμαρίοτα δ ἃ ΝΟΓΙΒΟΒ, 
οὔτ σοπνοηιίοημ ; ̓ που χὴν ἰὲ βογνὸδ 9 [π6 σοοά ΡΗΓΡυϑο οἵ Βιονίας {Ππ| ἴσιο γοοσθησο οὗ “"71}}} " (πλήρης) ἴο “1ῃ9 δή ογαὰ "ἢ 
(ὁ λόγος) γαῖπογ (ἤδη ἴὸ “ βΊοτΥ " (δόξ1), πίοι σου] ποῖ ὕθ οἴπογνεῖδο μά ϊ!εδίθα ἰῃ ἴμ0 Ἐπ μ 1 8}5 γοσϑίου, Ῥμο οἰδιθθ 1186] [6 
Βοὶ ΒΓΟΡΕΗΣ ΡΑγοπ οι οΑ]. 8666 [16 ὕχαχοϑίβ.--Ε. ). Υ 

γεν. 15. [μαρτυρεῖ, νγοϑοηῖ; [89 (ΘΒ ΕΩΟΏΥ οὗ ἀομὰ δοοβ οὐ. ΜΟΥ: “ Ῥεγρερεπισϊ γ(σιρισ, αἰ πίε (ας Ζειισηΐες 
. ποελ 7ονί..".-- Ὁ ἃ, 

ἦγον, ἰδ. [Τ|ο ροτίοοξ κέκραγε |ἰἸκανεῖδο ἱταρ] 1ο5 οομ εἰ πδτ θη οΥ͂ {πὸ δοίϊοι ἴῃ ἐΐ εἴεοί. Μοόσογ: Κα: Γυνῇ. ἵπ σε- 
τοδὶ π,ολετ ΐ ἅφομεΣο !"λ δ᾽ μπῷ." ΑἸουγὰ : “1πὸ νοΐσο ἰβ δ: }}} βδουπαίῃρ.᾽" Ἐκρά ζω (180 ὑπο οἵ ΟἸεγὶδῖ, ἢ]. ᾽ 

2Ά. ΤΊ χιἰὶ. 441) 3. ἢ οποιηλῖο-ροῦιὶς ποτα, ἐπιϊτατί ρ Π1ὸ ὨοαΥΒΟ ΟΥΥ οὗ [ΠἸὸ γανοη, ἰκὸ τὸ Οογλῃ, κγώσλζεπ, ἴῃ Ἐπ} 15}, ὦ 
Ἑγοακ ; ὨστΓο ἕο οαἱΐ αἰομὰ ν᾿ 1Π0 οοηδάσηοσο ἀπ βοϊμ ΠΥ οὗ ἃ Βοσα!ὰ. Βοηχοὶ: “ΟἸαπιαξ “οὶ. ομπὶ παμεία εἰ σαμαάϊο, υμδὲ 
“παῦπδι ΡΓΘΟΟΉΦΙ αἰδοεξ." --Ρ. 8 ἰ, 

5. Ψῶῦ. 16, ἴπ πιοϑὲ σοὐά, [ὁξ, Β. 6.5 Ὁ. 1..ὄ ΧΊ, θορχίη9 ὙΠ ὅτι, ἰππιοαβὶ οἵ κα ί: Σὺν οἵ Ἰι18 ΤΠ} π659͵ εἶδ. αὐἠ δ! ἢ, [,860}}- 
ἸΔΏΝ, ΤῊ ΠΟΠσεΓα ΠΡ ΩΣ δὴ ἀὐάοῖ γγυΐοῦ καί, διὰ οοπ͵οσίαγο (αὶ ὅτι 8 οσσαϑοηθαὰ ΟΥ̓ [9 Ῥγοσοοάϊῃρ δηὰ 

ΟΤι.-“τι ὃ. 

4 ες. 1ἃ, Β. 6.6 ἱ,. σοδά. 81|η. εέ αἱ. τοδὰ θεός ἴογ νὶός : ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἴχοπι τοῦ. 1. [50 4150 Μογου, 
[ΤὨΪ8 ἐ5 (0 Βτπῖ ἱπιροτίδηϊ αἰ ΠΌτθηοο οἵ το ΐῃς τ ἰσἢ οσοιτθ ἰπ τὸ ὕοπροὶ οὗ Φολμ, απ τ }]οὮ, ο δοσοὺπῃΐ οἵ [18 [Ππ00- 

Ἰοχίς] σα γαςῖοῦ, Δ ϑόγνυθθ αὶ ΓΠ|6Γ ποιΐσο ἐπδη 11 1.14 τοοοϊνοα ἔγοτῃ Δη 9 ΟΥ̓ ΔΏΥ ΟἾΠΕΡ οοιμπιοηΐβῖογ, Ἄχεοορῖὶ ΑἸΐοτ, ἴῃ ἢιἷ8 
εἰχιἢῃ οὐϊτίοη. ΤΊιΘ δποίοπιὶ δος ον [65 ἀτὸ αἰ πιοϑ ΘαΘΆ ΠΥ αἰν ἀοα Βοΐνθθη θε ὅς, ἴΠ (41) Οη] γορθορμοίῖθη Οοα, δηά ν ός, 
τε ΟὨΙγ- Ὁ κοϊέρη ὅρη. Α λίπον αἰ Πογοηοο γοΐαοθ ἴο [86 αγίίο]ο πῃ σοὶ ἰ5. οτα το ὈΥ τηυσὲ οὗ {πὸ δυςΠπογίεἰ65 ἑατογίηρ θεός. 
Το τυ ἶπε θεός ἰ6 δυρροτίοα Ὀζγ ἴῃ ἔνο οἱοεὶ ΜΙ 5, [ἢ δηαίτἰς (τ ἱσῃ 66 ΘΟ, [πὸ συλ} δὈγον αἰτίου οὗ θεός, α Ῥγίπια πιαηῖι, 
νὶ πιἰςἢ, ἴῃ τΠ15 ὙΟΣῪ τ 80, ὈΥ̓͂ ΟΥΑ Εἰ Π Ζ 0 νογὰϑ ὁ ὧν ὈοίοΓο εἰς τὸν κόλπον, ὈοΐγαγΒ ἴπ0 το θη ϑα Οὗ ἴπ6 ΤΓΛΉΒΟΓΙ θΟΓ), απιὶ 
:.» γεδιεοδη (μοτὴ ἔγοπι τη 4 σΘὨΓΙΓΥ), Αἰδὸ ὈγῪ ΟΦ Ί,; ἴ[Πη6 Κγτ. Ῥοδβηῃϊο; ΟἸοτηοηβ Α]οχ. ΟΝ ΟΥΓ τνῖ]ς6), χοογρίᾳ ΤΠθ0- 
ἀοιὶΐ (6 1} φποικιίοη), Βρίρμαηΐαπ (([Πγ90 (ἰπ165), πη βοσοηα ϑ'υηοὰ οὔ Αησγτα, Ὀάγ πεῖ οὗ ΑἸοχ. (νῖς 6). Τὸ {Π||| τπλυδὲ "Ὸ 
δὰ δὰ {πὲ Οτοχοῦν οὔ Νυϑϑα ἀπά οἴϊιον αγοοὶς ΓΔΕ ΠῸΓΒ γοροαῖθα ἢ Υ 6411] ΟἸ γίσε ὁ μονογενὴς θεός, ν]ΟΓῸ ἴπὸν ἀ0 ποῖ αἰιοἱο ἴγοπι 
Φδοῖη ἱ. 183. Το γτολάϊης νὶός ἰα ιντογοὰ ὈΓΥ ἃ ἸΑΥΟΥ ΠΏΓΙΌΟΥ ΟΥ̓ ᾿πδηυδοσιρῦδ, Α. (Οὐὰ. ΑἸοχ. οἵ 6 δίς σδηῖ.}, (1.5 5 α (110 
ἘρὮτγεοτα Μ8.. σοτγοςῖοα) Χ, Δ. δῃηὰ ὨΘΆΓΪΥ 41} οἵπποτ Μ153, (ἢο Ουγοϊοπίδη Ἀγντίας ΤΓ8., {016 1,Δἴ. Τογβ. (1816 ἀπὰ Τα χαῖδ); 
Τετι Ἰΐδει (4ἀο. ταξ. ο. 15), τεῖϊο ἰ9 οοῦ ὈΥ δὲ ἰϑαδὲ 120 γοδγὰ ἴδῃ [9 οἹοδὶ πον ΜΙ858., ΕἸ  ἷυ8 (ἢ δὶ χ ῥαβδαοβ, ἰπ 
οὔρ, Βοιτονοῦ, ἢ το δἰ χη βοιπῖ δϑ ἰτοη ἢ μονογενὴς θεός αἰΟΓ ὁ μονογενὴς νὶός, ἴοΓ ν]}ιῖ.}} τϑῶδοι 'ΓΓΟΧΖΘ 168 Ο]α 8 ἢ πὶ 
ἴοι θεός, (μου κχῖ ππ͵ 4}; 6606 ΑὈδυΐ, δ έδί, ἄεογα, 1δ6], Ρ. 859), ΑἸ Πδλ 15 (060 Εἰπλ65), ΟΠ ΓΥ ϑοβίοηι (οὐ τ Ἐἰπ68), ΑἸΔΌΓΟΒΟ, 
Α ἰῃηο δηἋ οὐπὸῦ ὑλίΠοΥΆ, 4150 [Π}0 ΟἸΙΏΠΟΓΟΥ Δυ]δη {τιον ἩΠΏΓΥ, ἴῃ δύο Ρἶδοοδ, δΒυρροτγίν δτμς, υιῖ [ἢ οηο (226 7} ΐπ., 
ΧΙΪ, 21) Βὸ γοβὰβ “ ππἰχοηϊίυθ ει ἰπ δίηυ Ραϊτία.᾽" ο ον ἄσῃοθ ἔγοπι τόπου, Οτίχζοη, Βα81} διὰ Οντὶ] οὐ Αἰοχαηάγίδ ἰ9 
ςορεγπα ἑἰς ΟΥΥ δπὰ Ὡποογίαίη. Ισγρη3δη8, [Π0 οἸἀοϑὲ τί 6559 ἰὴ 118 430 (Α. Ὁ. 170), φιοῖοα [86 ρμαδϑαχζο [Ἀγ906 {{π|68, ἐν 66 ἰπ 
ὅλτοτ οἵ δίἑἑας (4ἀυ. μεν. ΤΥ. ο. 20, ὃ 6), ον δι ἱμα [εἰ (111.}1., 6), οὔσο ἰὰ ἔανον οἵ δεῖ (ΙΥ͂. 20,11 : “" ἀπ οπίυ ζεμξ, 4} οδὲ 
ἴῃ εἰπὰ Ῥαϊγίβ, ἰμ9θ ϑπαύσαυ᾽}). Ογίζθῃ τοδάβ θεός ἔνίοο (7 ἁολι. Τότ. 11. ο. 29; ΧΧΧΙΙ, ς. 18, ΟΡΡ. οἱ. Ῥεϊασγῃο 1Υ͂. Ρ. 89 
διμὶ 433), νἱός οὔσο ((ὐπέν. Οεΐα. 1. 11. ς. ΤΊ, ΟΡΡ. 1. Ρ. 410, ἰῃ ὁ ἴω} ΦΕΟΘΠΟΌΝ, Ὀοδίαοα νἱὸς τοῦ θεον οὔτο (15 ὑολ. Τοπι. ΥἹ. 
4, Ορρν. ΕΥ̓͂. 102, νυν] ἃ ἀἸ οτος τος. νιὸς θεός), αηὰ ζἰσεπίίις θεῖ ΕΛ μα οπσο (ἰὰ Βα δηιυδ᾽ τοσβίοῃ οἵ Οοπχ. οἡ Οδηῖϊ. 1. 
ΤΥ. Ορν. 111. 91). Ογεῖϊ! οὗ ΑἸοχδυάγία, 85 οὐϊΐοὰ ὈῪ ΑὐυὐοΓγῖ, μα νιός ἐἤγοδ {{π|68, θεός Ϊ0Γ {ἰτη68, Δ ἔἌΥΟΥΒ ἴπὸ ἰαϊίογ ἴῃ 
δὲν ΟΟΠΙΠΙΘΏΙΆΣΥ, 85 μγίηίοα. ΒῸΓ 8 {ὙὯΠ|ὸγ δίαϊοπῃθης οὔ ρμαϊτί σεῖο ἰσϑιϊ οπΐθα δθὸ δὴ ϑδυογαϊο ατιίςὶθ οὗ Εζγα Αῦοι ([89 
Ἰοαγηοά ἰὐτιεγίδη οὗ ἔἰαγναγὰ Ὀηϊνογα  γ} ἰῃ ἔπ Αηάονον δέδέίοίλιεςα ϑπογα ἴον Οεΐ, 186]. ν᾿. 840-872. 1 'ᾶνὸ νοῦ Πο βουο- 
ΤΑΙ οἵ πὲὶϑ ηαποξιείοηα. Ηθ Πλ5 οΘογγϑοῖοα ᾿ῃΔΏΥ ΟΥΤΟΣΒ οἵ ΓΟΓΙΏΓ στ  ἰς 8 δὰ ἀἰθρτονοά ἔπ ἀβϑογίίοη οἵ ΤΊορο] 168 ὑΠαΐ θεός ἰΒ “(0 
δοοίεηϊ γεβάϊπα οὗ πὸ ΒΔΙΒοτα σεησγαϊν.," Το ὐΣποτ  εἴ68 ἴ0Γ υἱός ΘΟΥΟΓ ἃ λ τ ἢ ἸΔΥΖῸΓ ΤΟΥΤῚ ΤΟΥῪ (Πδῃ ΤΠ 086 ἴοΓ θεός, νν ΠΟ} Βοοια 
Ὦο Βο αἰπιοδὲ εουῆηοέά ἴο Ρί. ον ἱπέερηαξ γθδδοηβ, θεός, Ὀοιης [Π6 τηοτο ἀἰ ἢ ς]} τοδά ηρ, μδϑ [πὸ ἈῬΓΟΌΓΤΟΠΟΟ, βοσογά ηκ ἴο ἴΠ 0 
ΣΙ) σδησῃ ; ἴ0Γ μονογενής ΠΑΣΏΓΑΙΥ δυκαονοα νίός, ν»} "0 [6 ἀοα! σπαιίοη οὗ ΟΠ τίθι 4 “ ἐδε ομῖν ὑεροίζεη σοί," εἴδη ηβ ἰδοϊαϊοα 
ἔὼ 16 Βιυ]ο. Οη ἴδὸ ΟΥ̓ ΟΓ Βαπά, ἃ οἴδηβο οὗ ἴπ6 αὐτὶ ἀχοί ἴογτῃ ΥὉ ἴο ΘΟ, ν-͵ ἰσἢ ἰ8 δι] ἴῃ ἔλὸ πολ] Μ 55. ὯΔ Α8 ΟΑΥ 25. 1119 
ςἴὐβηρο ἴγοιι ἴΠππὸ δεῖ ἴο ἴΠ6 ἔοτιπογ. ΤΈθΓο ἰ5 ΠΠΟΤΟΟΥ͂ΘΓ ΔῈ ἰΠΠΘΓΘηΐϊ ΡΓΟΡΥίοΥ ἴθγ πο ὑπὸ οὔ υἱός ἰπ σοῃποοίίοη ν᾽ 11} μονογενής 
διὰ νι τ (πὸ πιοητίοη οὗ (ὴ0 δ αἰλεῦ; σι} }|19 θεὸς ἰΒ ἘΡΗΥ ἴῃ Ρνίβσθ πο δίο Υ αἰΐζον θεόν δἵ {πὸ Ὀοκί πίῃς οὗ [ἢ νόγβο, αμὰ 
ἰηϊγούπεοοῦ αὶ Βα Βηο6: ὙΠ Ποσ 8. ΡΆΓΔ 116] ἰῃ [Π9 8[γ}]6 οὗ θοῆη. 1116 βεγίρίυσο ἀγρυτθοϊ ἴον ἴπο Ὠϊνὶηἰγ οὗ ΟἩγίϑὲ ἰ8 ϑίγοπας 
ναρα δὲ δυϑῇ ἔγοπι ἴδ ἤγϑὲ γοῦβὸ οὔ ἴΠ0 Ργοΐοχτιο, Ὑἱπουῖ [Π9 τοδαΐης θεός ἰῃ γοτ. 138, 1 νίθυ οἵ ἃ] (}|ὸ ἀδῖα ὈΘίΌΓΟ τ|5, 1 8606 Ω0 
βυδιεοίεης ΓοάΆβοῃ ΠΟΙῸ ἴο 6 ἔγοτωῃ ἔπ γοοοὶγοί ἴοχί. ἸΤτοροῖ θα, Ἰοδίοοῖς ἀπὰ Ἡοτί αἄορὶ θεός (τὰ πουΐ [}}0 γι Ϊο160); ΑὉ- 
νοι, ΑἸίοτα, Τὶ βεμποηὰ. (σά. Υ111.} τοιδίη νιός. Τοπηαπη ἢ κοννἷδο το νἱός, Ὁ θοΐοτο 16 δι! ποτ τἰ65 ἢ ἴαυον οὔ θεός ΤΟΥΘ 
[Ὁ1}} Κπονη. ΟὐμΡ. οὐ μὶᾳ βυ]6ςῖ, οσίο5. ΤΎΟΘΘ]]ο 5. ἀπα ΤΊϑο οηά, (οὐ, ΥΙ11., Υο]. 1., ν. 748), δαρθοία!!ν 1.9 ἀσιῖο]6 οὗ 
Ἑστὰ ΑὔΡοϊ αἰγόϑν ησποῖθα, δηὰ αὶ ἰοὺ ποίθ ἴῃ ἴἸνο Θ(ἢ οα, οὗ ΑἸογὰ (ρῃ. 689-8.}}).---Ρ. 5.] 
Ψ᾿ τς 18. [θα [δ τηϑαπίυςς οὗ ἐξηγήτατο 5660 ἴπο Ἰαδὲ ἴοοὶ ηοίθ, Ρ. 78. ΟὨγχίδι ἰ5 ἴμο {το Ἐχοροὶθ οὐ Εχροιηάογ οὗ αἀοὰ. 

ἷῃ 1 Τίαι. ||. 16 ῬΔῸΪ τη ἶκο8 {ἢ 6 ̓ποατηλίϊοη (ἢ 9 
ΘΟηἰΓΑ] ἔμοί οὗ ουὖν χοϊσίοη. Βαὲΐ ἰμο Ιά68 οὗ ἰμο 
ἱποδυηδίίοη, ἐπ σοὺ ΠυιΥβίοῪ οὗ ροα]π688, 
Βυουϊά πο Ὀ6 δοηδηορά ἰο ἐἰθ ποτὰ Ὀϊγι ἢ οὗ ΟΠ τ δι, 
Ὀυΐ οχίοπἀοά ἰο Ηΐ5 ν]101]6 αἰνίηο δυπιῃ 1178, 
ἄθει}}) δῃὰ γοβυγγοοίίοη; δἰ ἰ5. “οὐ χρη ϊοϑὲ ἴῃ 
{Π9 8658. Βοηκοὶ αἰβοουοῦβ ἃ ἐπ γοοίο]Ϊ ἃ δηςὶ- 
{Πποῖλο σογγοϑροηάοποθ Ὀοίινθοη Υ6Γ8. 1 δηὰ 4: 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

ΓΥ̓εν. 14 σοπέκ᾽ 5 :6 ΘοπίΓΑ] 1Δ68 οὗ {86 Ῥτο- 
Ἰοζυο, {1:6 ἀο8ροὶ, απὰ {π᾿ δγβίθπι οὗ ΟΠ ἰδ ἰαλὶν, 
γοα, ἴΠ6 σαπίταὶ Ἰὰθα οὗἨ (9 τ ΠΟΪΟ ἰιἰϑίοΥΥ οὗ 10 
ποτὶ ; [ὉΓ δαοΐσης ᾿ιἰβίονυ Ὀθίοτο (86 ἱπολτηδίϊ 
ἯΔ5 8. ΡΓΟΡΔΤΆ(Οα [0 ΟἜ τί 88 (9 ἔα] αἸηιοηΐ οἵ 
81} ἰγρο5, Ῥγορ οοΐοβ δηαὰ ΠΟΌΪΟΡ δϑρί γαϊ'οῃβ οὗ 
ἸΘΏ; ΒΊΟΥ ἈῸΡ ὑπαὶ οὐθηὶ ἰ8β βιιυϑοσυϊθηὶ (0 ΤΗΝ ΟΠ 
{89 ερτεδὲ δῃὰ ἰγί απηρὰ οἵἉ ΟἸ"ν 8  ᾿ϑη 1 {11} ΟἈγ δέ [ Ἰρὰς ἴῃ {16 θορσίὶππΐηρς δ δδάγηδ 
δ6 δῖ ἰη 41}. Τῇ {πον οὗ 2 98η 58 ΟΠ τἰβίοϊο- σοὰ Πεδλ 
εἰοαὶ ττουσπους (σοτρ. 1 Ζοὶιη ἷν. 2, 8) ; ἐϊπαὶ πιὰ σοί. πὰ ἀννοὶ! ἀπιοη ιι8.---Ρ, 8.1 
οὔ Ῥδ), ἰπ {π 6 Βοτηλη8Β δά (5 δ Δ η8, 18 δηίἢτο- 
Ῥοϊοχίοδὶ δπὰ βοιθυϊο]ορίοαὶ, Ὀὰὺ {86 Οο] οβϑί ἢ8 
δι. ΡΠ ΡΡίδπ5 ἀσὸ ἐκον 50 ΟΠ τ βίο ορίοαὶ, ὅπ 

γεν. 14. Δ :ά. ---ΤΊ|,1] 8. καὶ ᾿α8 Ὀδ6οη οχρίαϊποά 
ἴῃ ΥΟΥῪ αἰ ογοηΐ ἩΔΥΒ: 88 οαυἰγνα]οηΐ, ΖῸΣ οΣχαπι-. 



12 ΤΗΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΔΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ Ψ5ΟΗΝ. 

Ῥῖο, ἰο γάρ ἀμ ἢ ΟΥ οὖν ({ποτοῖογ θ), ἢ οὐ 88 βἰ κηὶ- 
γϊὴς 6 οοηά!ἶοη οΥ̓ Ομ γῖβι᾿ Β Ὀδοοιηΐῃρ; πι8}. 
Βαὺ 10 ἀασποῖθβ δὴ δοίῃδϊ Ὠϊβίονῖ σαὶ δάνβῃσοθ :ἰ 
ποί, ΒΟΝΘΥ͂ΟΥ, ἃ8 Πο ἢοιἐ6 ἰ8]|κ65 ᾿ξ, Ὡροῦ τοῦ. 9, 
Ὀυὶ, .8 [Γΐϊοκα, υροὴ γον. 11. Εἰγϑί, ἰὴ υαπῖγοῦ- 
Β2] δΔἀνοπὶ γ͵ὰ8 Βρόκοϑῃ οὔ; θη ἰλι6 ἱμβοοσγαίϊ 8] 
δαἀνοηὺ ἴῃ {86 ΟΙὰ Ἰοδβίδιηθηΐ; ΠΟΥ, δὕϊον ἱπαὶ- 
οαἰΐης (ἢ9 ἰγδηβι (1 0η8] ἀἰβιϊποιίοι οὗ σοπβοογαιοα 
δ υπηλη Ὀϊγτίὶ δηὰ Ὀἱγί ἤγοαι αοά, νι ϊοἢ να ΓΟ 
᾿σοη ΠΑ }]Ὁ ΔΡΡτοδοδίηρς οαοὶι οὐδόν, (1.6 Εγδηρο- 
118Ὴε σοίη88 (0 ἴΐθ ροϊπὶ οΥ̓͂ ἱποαγῃδίϊοη, ὙΠΘΓΟ 
Ὀίτγι δα ποὺ οὐ ἀἰνίηθ Ὀἰγί σοϊποῖὶάθ. 
ΤῈ ἊΝ οσᾶ Ὀθοδιιθ 8686}. ---ἶπ (15 δ η ϑδΐης 

ΒΘηΐΘΠΟΟ (80 Βμ͵6ο. 8 ἀχζαίῃ παιηθα. Νοῖ ἃ 118 
ΟἾΪΥ, ΟΥ̓ ἃ Ἰἰρὶ, ἔγοιῃ ἰμ 9 ψορ05, γγα9 τη α 868]}, 
Ὀαὺ ἰδ 9 Ὑο16 ορῸ8 88 [18 πῃὰ 1 ἱ σι (866 Οοἱ]. 
ἷ. 10; 11. 9). Ηἰο Ὀδοδηῆθ σάρξ; {16 Βιγοησαϑὶ 
ΟΧΡΤΟΒΒΙ 0 ἴῸΓ Ὀοσοτηΐης γοΥ 80]6 πιδλῃ. 

[1Π|}19 σταπὰ βθηίθποα: ὁ λόγος σὰρξ ἐγέ- 
ψφετο, διαπαβ δΙοῃθ ἰη ἰδ ΒΙΌ]α: Ὀὰὺΐ (6 Βα πὶ 
ἰάοα ἴῃ βοπηον)αδὶ αἰ δγοηὶ ζοτηϑ οὗἨ δσχργοϑϑίοη 
οσοιτ8 γοροαίθαϊν, υἱΖ,: 1 260 ἴν. 2 (ἐν σαρκὶ ἐλη- 
λυθώς, ΟἸιτϊϑῦ πανίπς οοπὶθ ἴῃ ἰΠ6 8365}}} ; 1 ΤΊηι. 
1}, 10 (ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἀ'οἀ τνν88 τηϑηϊ  οϑἰοα ἰη 
{ὸ 865}}} : οπῃ. ἱ. ὃ (γενόμενος ἐκ σπέρματος Δαυ- 
εἰ κατὰ σάρκα, Ὀοτῃ ἔτοιῃ 6 Βορα οὗ Ἰ)ενίἃ δ6- 
σον ΐης ἰο {πο 865}}}; νἱϊῖ, ὃ (ἐν ὁμοιώματι σαρ- 
κὸς ἁμαρτίας, ἴῃ {88 1Π| 6.698 οὗ Βιηΐα} Η.65}}}; ῬἈΠΙ. 
11. 7 (ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, Ὀοϊης τηλὰθ 
ἴπ {6 ΠΠΚοπ 655 οὗὨ πη6ῃ}) ; 160. 11. 14 (νγθγ 1 8 
βαϊὰ {παι Ομ ταί, Κὸ οὐδοῦ τπθη, ρατίοοϊς οὗὨ αἷ- 
ματος καὶ σαρκός, οὔ Ὀϊ]οοά δηὰ 1168}}, δ 7εεἢ 

(σάρξ) 58. ἃ βίγοης ΠΙοὈγαϊζίηρ ἐδτπὶ (03) ΤοΥ 

λἀμηιαη παίμνε ἴὰ 118. τυ ΚΠ 685, ΓΓΛῚ ΠΥ ἀπὰ πιοτία- 
1 γ. Οοιηρ. 86 Ἐπ ρ δι, πιογίαὐ (1ὴ9 Οαογπιδῃ, 
ὅν διεγ δ ἰολε), ἕοτ αὴ. Ὑ θη υϑοὰ οὗ ἸηδΔῃ, ἰμὸ 
ἰάοα οὗ πιογαΐ νν ΘΚ 658 ΟΥ̓ ΒΓ] 655 18 4180 Οὐ 6 ἢ 
ἐπιρ] οὰ, θὰ ποὺ παΟΟΘΒΑΥΥγ. [πὰ (ἢ 9 ΡΆΒβαο8 
τ ογο 10 18. ἀϑβογ δοα ἰοὸ ΟἸγἰβί, βίῃ υϑὺ Ὅ6 οχ- 
οἰ οα ἐπ νἱονν οὗἉ {ἰπὸ υπαῃϊτηουβ ᾿ο65ι ΠΟῪ οὗ {116 
ΑΡΟ51168 ἰο {π᾿ 81 ]6Β8ὴ 659 οὗ 2655. 7110 ἰοΥπ 
ἰβ ἸΏΟΓΟ σΟΠΙΡΓΟἰομβῖνο ἐἰαη δοαάψ (σῶμα), ν]ὶιῖς ἢ 
8 υϑοά ἴῃ ἀϊδιϊποιΐοη ἔγοπι βοὰ] (ψυχἡ) δῃᾷὰ βρί τῖν 
(νοῦς ΟΥ̓ πνεῦμα), ΨΥ Ε1|6 "ε8ἢ Βοπιοίϊτηο8. ἱποϊα 68 
Ὀοίΐι; 1 ἰ8 Ἰῆοσο σοπογοίθ δηὰ οωρμιαϊΐο {μδῃ 
πιαπ (ἀνθρωπος), ἃ ΘΧΡΥΘΒΒ65 ΤΠΟΤΘ ΒίΓΟΠΡῚΥ {0 
ἰπδπίϊο οοπἀοβορηβίος οὗ {1:6 οροϑ, {6 Ἰάἀοηεἶν 
οὔ 115 παδὰ παίυγο τὶ ΟἿΣ ον, δηἃ {Ἰιὸ υἢ]- 
ΨΟΥΒΆΪ] 689 οὗ ΠῚ 8 πιδηϊιοοὰ. Ὑοὺ 10 158 838 σογγοοί 
ἴο Βροὺκ οὗ ΟἸηγ βί᾿ Β Ὀδοοπιῖηρ πιαπ (ἐνανθρώπη- 
σις, Μ]εηδολιοεγάμη) ἃ8 οἵ Ηΐ8 Ὀοοουιΐηρ Μεδὴ (ἐν- 
σάρκωσις, ἱπεαγηαίϊο, ἱποαγπαίίοη,  ἰεἰδοἠισογα μη 9). 
ΤΊιο ᾿οχο8 δϑβαπιοὰ, ποὺ ἂπ ᾿παϊν λα] τηδὴ ΟΣ ἃ 
βίησίο δ ῬΟΓΒΟΠΛΙΥ, Ὀὰϊ Δ παίαγο 
Ἰηἴο απίοι τἱ ἢ ΗΠ ρσεθ- οχ ἰβίοπί ἀϊνηο ρου βομδ- 
ἸΠγ. ΠΟ πιόύθοῦοσ δβϑιυπθὰ διιὴδη παίαγα, ποί 
ΔΡΡΆΓΤΟΠΟΠΥ δηρα ἰγϑηβίθηνγ (ἀσοογάϊηρσ ἴἰο {16 
αποϑίϊα ])οσοίϊο νἱθνν), Ὀὰΐ ΤΟΔΙΠΥ δηὰ Ῥογπια- 
ΠΟΒΙΠΥ͂ ; ΠΟΥ ραν }Ϊγ ἐ ἈΡο μα ν8 ἰδ σι), Ὀαΐ 
ἰοἰαἾ]γ, ἱΠ 41} 118 οϑβοηϊζίαὶ οοπϑιϊποηῖ 8. ἃ8 
ογοαιο Ὀγ αοά, ὈΟΑΥ͂, δουϊ δηὰ βρὶ ἰϊ. Εον Ομ γῖϑὶ 
ΟΥ̓ΟΥΥ ΠΟΥΘ ΔΡΡΌΘΆΓΒ 88 ἃ 70}1 ᾿πδὴ (σομιρ. ΥἹἱὶϊ. 
40: ““Ὑ7Ἶο Βοοὶς ἰο Κὶ]1 πιο, α πιαθ ὙΠ0,᾽᾽ οἰς.), δπὰ 

δ ΒΙΊΟΟΚ, 
Ι δοὸ ἈΡΥΜΕΙ “οἰ Υἀοὺ αὐε ες ζογ λνεπᾶ, οΐο αἴἴε καί ἐς 

Γνωΐυα το [86 σοραΐα σατγτίοι {πὸ ΤΟΛοΥ ἴο {ΠπῸ εἰ κῆοαὶϊ 
Ῥίμηλοῖα οὗ ΕΠ ΙΘΕΙΕἼΓΗΙ ὅο ΓᾺΓ ἯῸῪῸ ΤΥ κἂν Ὑἱτἢ ὐοαοι 
τι 1 ἰ5 πιρ παῖς, Ὀὰϊ ορηηοί δορὶ δἰϑ9 ἰγαηβιδίίοη : Σ΄ εα, 
ἐναοορ..--". 8.) ὶ 

᾿᾿ ΟἸιυνβοδίοτω, ΤὨΘΟΡὮΥ]., ατοί δ, 1Δτηρο.] 

ΠΟ 5 δ δ ϊοα ἢ Υ σλ]]οὰ “6 ὅοῃ οὗ Μδῃ;᾽ 
90 ΒρΘδκΚ8 δχργοθαὶν οὗἁὨ 6 ϑουὶ (ψυχή) οὗ 
ΟΠ γῖϑί, χὶϊ. 27, δῃὰ οἵ Ηἰἶβ βρί' τὶὶ (πνεῦμα), χὶ. 88: 
ΧΙ, 2]; χὶσ. 80; οορ. δίδι π. χχυῖ. δ0. 1π 
(89 Ο. Τ'., ἰοο, ἡεελ οἴίοη ᾿ποϊα 68 ἴῃ ΣΠΟΓΆΪ ΟΥ 
ΒΡΊΓ 4] πδίυσϑ οὗ πιδῃ, σορ. μον, χυὶϊΐ. 1]; 
βου, χὶϊ. 158; Φοῦ χὶϊ. 106. [18 ποῖ ()6 Βε5 ἢ 88 
ΟΡΡοβϑὰ ἰο {πὸ φρίσιί, ἰπαῦ 18 Βοτὸ ἱπιοπᾶρά, θὰ 
ἢυδη παίυγο, Δ5 ἀϊβιϊποὶ ἤγοῦλ (86 ἀϊοῖπε. ἘἘ6 
β6β8 8 ἰ!0 οαἰνψαγὰ ἰΔΌΘΓΔ 6190 δηἀ τμ6 γΥἱβ: 0}6 
Γοργοβθοηίδίϊνο οὐ (6 Ὑ]1016 τηδὴ [0 ΟἿΣ ΒΟΏΒ65." 
ΕἸΏΔΙΠΥ ΟΠγὶϑὲ δββυ θά Ὠπδη ἢδίυτο, ποὶ ἴῃ 18 
ῬΥΪπιϊγθ δία οὗ ἱπῃηοόσοῆοο, διυὺ ἴῃ 18 {8116 Π, 
ΒΥ, σον 8] βίαι, γοῦ τ] βου δῖα (ἸΥΒΙΘᾺ 
ἀοο5 ποὺ οΥἰχίμα!!γ πὰ προοββαγ ν Ὀοϊοηρ (0 
ἸΏ Δ); [ὉΓ Ηδ σδιῆὸ ἰὸ δβαᾶῦο (8 ζ2]1|6ῃ παῖι το. 
Ἦο ν8 βυῦ᾽]οοὶ ἴο ἰοτηρίπίοη, ΟΥ ἰοπ ρί Δ ὈΪ6, δηά 
τν88 ροτδοίοα ἰγουρὰ βυβογίης (ΗθὍγ. 1). 14.18 ; 
ἷν. 16), θυ Ηθ τῦδβ ποῖ Π6 Ὁ σαρκικός (Βοηι. νἱ!, 14), 
ΠΟΥ Ψυκικός (1 Οον. ἱΪ. 14). 6 δΔρρθασγϑὰ ποὶ “ἴῃ 
(9 Β658} οὗ βίη, πὶ ΟὨΪΥ ““ἷπ {πὸ ἐϊζέποεα οὗ (ἢ 9 
βο8 οὗ δἰ" (Βοιι. Υἱϊϊ. 2). Πο Ὅογο 6] ἰῃ6 
ΘΟ ΒΟαΌΘΠΟ68 οὗ δἰη τ οαΐ ἃ ΒΏΔΤΘ ΟΥ ῬΘΙΒΟΠΑΙ 
βίῃ δηὰ γι, Τ]}}}8Β δια ζίης πιίγαοϊο οὗ 1118 Ἰου9 
8 Ὀοϑί οσργοββοὰ Ὀγ 18}9 ἰοσῃ: Τ|6 οροβ ὃὈ6- 
Οϑῖὴθ Πεολ. 1 Οομρ. 2 Ὅον. υἱῖϊ. 9: “Ὑυὐο ΚΠΟΥ 
{(π0 σταοο οὗ οὖν [μογτὰ 9655 ΟΒνὶδί (μαΐ, ἐδουσὰ 
ἢ ννὰ8 στὶς, γϑί Ὁ γοῸ Βα ῖκ68 ἢδς θθοδπι ΡΟΟΥ, 
{πὶ γ9 ὈΥ ΗἾ8 ρονογιῦ ταϊσς Ὀδοοη!6 τἱοὶ." Αἱ 
Ηΐδ βοοοηὰ δάνοπὶ Ομ γὶϑὺ τι :}] ΔΡῬΘΑΡ ἃ8 πιδὴ ἴῃ- 
ἀοεά, γοί 0 πηοτὸ ἰπ [86 ᾿ΙΚΟΠ 685 οὗ βίη] 68}, 
ΠΟΡ ἴῃ ῬΘΔΚΏΘΒΒ δΔῃηᾶ Ῥογυοσίυ, δι ἱη ρἸΟΥΥ͂ πὰ 
ΠΟ ΟτΙΒΗ (οοαιρ. ΗθΌ. ἰχ. 28, χωρὶς ἁμαρτίας). 

0 Ἰωραίΐο8 ἃ Ψυ δα βἐἷο [δὰ ΑἸ] παν Δ Πα] ποῦ- 
Β6η8Β0 ἴο [9 ΕΔ ρο δὶ, ἰο Τοργοβεηΐς .}1πΔ 828 
βαυϊης ἰπαῦ (ἢ Ιοροβ ἰοοὶς ΟὨΪΥ (860 δΒυπηδῃ 
σάρξ, ἀπὰ ποῖ 8 ΓΘΔΒΟΠΆΒΪ6 ᾿νυτηδῃ 500] (ῬΓΔΣΕΆΒ, 
Κοβι!η, Ζ61160γ 7). 16 ουἱάθῃοο οὗ {88 δοπ ΓΑ Υ͂ 
168 ποὺ ΟὨἿΥ ἴῃ (8 τ ροΒβ  Ὁ1Π}1Υ ΟΥ̓ δοποοί νὶηρ 8 
δ σάρξ πἰϊπουὶ ψυχή, ἀπὰ βαοὶὶ ἃ ψυχή Ὑ1- 
ουΐ πνεῦμα (8.00 Μόνον, Ρ. 0), Ὀυΐ ξΑρ ΘΟ }}γ ἐπ 
{π0 ΟἹα Τοβίαπιοηΐ πβαρο οὗἩ {μ6 ἕδττη ἡεδὴ ἴο ἀ6- 
ποίθ Βυπιλῃ παίυγο (18. χ].)}; (0 ΒΥ ποίη οὗὨ 
«0088 ἜΧΡΤΘΕ8Β ἀοδί ρηδίΐοη οὗἩ (6 ψυχῇ οὗ ΟἸτῖθὶ 
ἰπ ΟἈ. χίὶΐϊ. 27, ἀπά ἰδς πνεῦμα ἴῃ οἷ. χὶ. 88 ; χΙϊὶ. 
21; χῖὶχ. 806. θυ ΨΕ16 (6 ΙΕ Βαυν βοδοοὶ 
[18 ΘΟὨΒΙΓΆΟΒ 708 ̓8 δἰδίοηοηί οὗὨ {πὸ ἱποδσηδ- 
ἰἴοι υα αἰ βιϊοαἸ ]γ, Ηἰ] οηο] ἃ δοπβίγαςεβ ἢ 6 πη05- 
{ἰσα}γ : ρσἰνίης ΟἸγῖδί (ἀσοοτγαΐξηρς ἰο ἴΠ6 γα]οπιϊ- 
Ὠἰδῃ Βυβίθη}}) ἃ Σ68] σάρξ, Ἰηάςοα, θὰ δυσὰ 85 
νγῺ8 χα  ἰοα δΌΟΥΘ τηδίοτγί αὶ ̓ϊ πη 8ι0π 8. ἈΓΘΥΟΡ 
(αραϊηϑὲ ΕἸ δὴ πὰ οἱ 68) σοη  6βί8 τὶ βουῦΐ 
βοοὰ γϑϑβοῃ ἐὸ δηϊὶ -οσοίϊο (ογοο οὗ {1118 ΟΧΡΤΘ8- 

4 ΠΑΡΟΉΠΑΠΑ πρὰ πὸ τλοτο τς ἴο ἀργρεαΐ ἴο τη ἷθ 
ἴοτ ἰυὶβ δϑϑογιίοη ἴπδὲ (Ὠτίδι μὰ πο γατίουβὶ δου, τα ρίαοο 
νοΐης ΒρΡΡΠ οὰ ὈΥ̓͂ (Π0 ἀινίῃο ἵοροβ, ἴβαπ πὸ μοὰ α τέρμ ἴὸ 
ἄταν {πὸ ΒᾺΠ16 [ὨΙ͂ΌΓΘΏΘΟ ἔγοτῃ 4}} {πο 86 μβΆβθαροβ ἜΠΟΤΟ 5 
5. οδιοὰ Μεεῦ. Οἱ ἴ[ἰὸ ΡΟ] ηδγίδῃ ΟἩ γι δι] ου Υ ΘΟ. ΤΩ 
Ομον Μιδίονψ, ὁ]. 111. ΡΡ. τὸ 4΄.--, 8. 
{ [ϑουλθ οὗ 8 δυϊοδί σοτῃ πλϑηταῖοσθ ἅγρὸ (Πΐ5 Ροϊηξ. (α]- 

νη: “Ἐὸ μεχμε ἐεε ΕϊΗ 8 οὶ εμδταιείξ, μὲ σαγπεπι ἐεία με ἐοξ πιΐ- 
δογὶὶς τι διιϑοϊρενεί." ΠΠΙΟΏΡΒΙΘΠΌΟΓς, 1. Ρ. 49. ηποῖοα 
κὲ Ἰοκίϊ ἔγομλ ῃΠῈ Υ ἴο [ἢ βαπηθ οὔεεῖ, ἀρ δαγε : μετο 
6 ἃ ΘΘΠ ἢ οἴ οοτηοτέ ἴπ [818 ἴδοῖϊ, ἃ θᾺ] πὶ [ῸΓ (ἢ 6 ῬΟΟΣ, τογτί- 
ἢ οοπβοίθηοο." Βιτ α]Ἱὰ, ἢ. 1.27. τοῖς {}1686 δ: ΓΙ Κί πρ τοσαασῖκα: 
Ὁ ΟΥ̓ Δ}} [η6 ννογὰβ ν᾿ Εἰ ἢ ΟΧΌΓΟΒ5 ΠΠΠμδἢ πδίατο, ϑοῖ τ ΟΠμοοδοθ 
[Π6 τηϑαηοθῖ δηπ τοδὶ ΟΠ ΤΟΙ ρΕ016, υἦζ.: Μδελ, πιο, ἔπ 6 
Ο. Τ΄, ἀοποῖοα [89 Ἰοτσοῦ, μοῦ δι ΐ τς, σογττιρτῖ]6 μασγὶ οὗ ΤΑΔῺ; 
ναὶ ὀγθὴ {π|8 ἴΠ0 υρὸῸθ ἀἰά ποῖ ἀεδρίδο, απὰ τ 5 δ Ὀδοδσοο 
τοδῃ ἰπ ἴπο {1661 Θ0η 86 οὗἉἩ {πὸ ἴοττη."--Ῥ. 5.] 
ΣΕ ΒΔΤΊΘ Υἱόν [8 ἀϑου υοα ἴὸ Φο᾿ ἢ ὑγ Ῥἤοίάοτοσ ἰὼ ἯΙ, 

κε δὰ 8 ἄνω ά ἴον 1800, Ρ. 200, διὰ ὃὈγ ϑομοϊίομ οὗ 1.27- 
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βἷ'οα ; (μου σοτίδἰ]ν ἐἰλθ τυδίῃ ἴΌΤΟΘ οὗ 1ὲ 18 τα- [| ἈΓοϑϑίαῖι δ8 {86 πιδηϊδοδίαιΐου οὗ (μο Ἰαίίοσ 
{τ δηιὶ -αποϑιεὶο; ἴον 86 ἰποϊρίοηῦ ἀποβί οἰϑπὶ 
ἢτϑι δϑβοτίοὰ δ οχίΐθσηδὶ σοηηθοίίοη οὗἁ σάρξ ἀπὰ 
λόγος, ραϊηϑὲ τμϊσῇ (86 σογῸ ἐγένετο ψου]ὰ Ὀ0 
Ἰηοῦ9 οπιρ δὶς (4 {110 Βα θ5ίδηςνο σάρξ. 
ὙΠῺ τη6. ἰάοα οὗ ἰο σάρξ σοιγθ8 680 ἴδ άθα 

οὗἩἨ Ῥ455310}ΠΠ{ γ}ΐὩΐῸ Ὀαὺ ὈΥ πο τηθϑὴ8 δ ἰάρα οὗὨ δὴν 
ὙΘΛΚΏ655 οὗ (Π6 δοβη αγίδιηρ ἔγομ δίῃ; [ὉΓ 
βοτίρίατο γοσοσηΐζοβ (6 68} ἰπὰ ὑἰπγθ6 βίαροϑ: 
(1) Ρυγο ἰῷ ρδγδαΐβο; (3) νυϑαϊζϑηθα ὈΥ̓͂ βίη; (8) 
δαποιϊβοιὶ ὈΥ ἰδ6 βρίτιῦ: δὰ τι βοχοβ οοι]ὰ 
Ὀθοοῦια ἤοϑ ΟὨΪΥ ἰπ (6 Ἰας (6 Γ᾽ Β6Π56. 

ΑΙΙ ει159 σατγῖοϑβ ἴῃ {16 δη Ὁ} {Π6515 Ὀοίτγοοι ΠῚ9 
ἰησαγηπαίίοα δὴ Ηἰΐ8 οἰογηαὶ), ἱππηαϊογὶαὶ οσἰϑί- 
Θη66; γοὺ ποῖον ἰπ (86 Βθ0η80 οὗ Ῥδη(ἢ οἱϑπ), 
ὙΠ 1 ἢ τῆλ 68 Η 18 ἱποατηδίϊοη ἢ δσοϊάοηΐ ([δ4 81), 
ΠΟΥ ἰη 6 βθη80 οὗ {118 το ἴσον] 56 ο] αϑι1οΐβιη, 
μὺ]ὶιϊοῖ β665 ἴῃ 1ἴ, αὐ ἢ ἃ59 ἰποαγηδίίοη, ἃ ἀ61|1}18- 
ἰἰοη οὗ ἰμ6 οζοϑ αὐϑῇ ἰηίο 8η ἰῃοοηρταουβ, μοίο- 
Τοζοηδοιι8 παΐυγο. Τ]ιθ ἰβίογϊοαὶ Βαμα] αἰ οἢ 
οὔ Ομ εἰ δὲ δοϊποῖ 1659 ̓ μἀθοὰ τῦοιιἢ ΗΪ8 ῃἰδίον 64] 1- 
σΔγπδίίου ; γοὺ {86 ἴνγο 8γθ ἰο Ὀ60 ἀϊδί ἡ ρσυϊβἰιοά, 
ΤῊ βΒιυρθγηδίυγηὶ ὈΪγ} οὐὗἨ Ομγβὶ 8. ἀπᾳαᾳὰ65- 

ἐϊομΔΌΪν ἱπηρ τοὶ ἴῃ {}}}8 Ρ158ᾶρο, ἰῃ {Ππαὺ (110 οΥὶ- 
εἶα οὗ τ ῖϑὺ 89 αοὐ-ΔΊδη δίδληαβ ἰῇ ὁρροϑβίτϊοῃ (0 
80 παίαταὶ ὈΪγι 8 ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ἀσϑογὶ 64, ΑἸ] 
ὙΔΙΟΝ, 45 Βισῖ, πορδα ἴο Ὀ6 σοπιρΙοίθ ὈΥ͂ (86 
διγι ἔγοτα αἀοα (οφοηΐτα ΔΙΟΥοΥ). 
[Βϑοϑτηϑ, ἐγένετο.---Νοῖ τσαϑ, ἦν, ἃ5 ἴῃ γ 6 Γ, 

1, ΠΟΥ ἐγένετο ἄνϑρωπος, Δἃ8 18. Βαλὶὰ οὗὁἨ ΦοΒη, γογ. 
6, Ὑἢο ιϑδἃ πο οχσίϑίθῃσο Ὀοίογο ἷ8 Ὀἰγί ἢ, Ὀαὲ {110 
Ῥτιθ-οχἰβέθηϊ, Ῥϑύβοπὰ ορο8 Ὀδοαῖμθ 68}}.Ἐ 
Οοπρ. ,ΧΧ., ἄεη. ἰἰ. 7: ἐγένετο ὁ ἄνϑρωπος 
εἰς ψυχὴν ζῶσαν. Τὸ τνοτὰ ἀθηοίοπ ἃ κἰπρ]6 δπὰ 
δορί οιοὰ κοι. ΤῸ οσο8 νῦἷι'Ρϑ ποῖ σοπυογίεα ΟΥ̓ 
ελαπγεῶ ἰηὶο σ8}, ΠΟΙ ΒΙΠΙΡῚῪ αδδοοίαίο ΜΕ] 
βοβὴ, Ὀαὲ οηὐδυσα νἱιἢ υμδη πϑίυτγο, το Η6 
885 π|6 1 ΟἿΟΘ 01 1] ἱπίο Ῥογϑοπα] αηὰ ρογροίιαὶ 
πηΐϊοη νἱι ἢ Πα. 7 ΤῊΟ ΟΖ Ὸ08 ννὰ89 ]Ἰιοποοΐογιι 
Οἰνὶϑὶ 0658.5, ἐΠπὸ αΟοὐ- απ (ϑεάνϑρωπος), απὰ {18 
ποὶ οἷν ἴον ἃ ἰγαηϑίθηΐ ράγροβο, Ὀὰῦ 16 δομ 165 
80 ἴὌγοῦοῦ.---Ῥ, 8.} 
ΤΑΌΘτϑο] θᾶ διθοιβ 015.---Οοἵ ἀπνοῖξ αἃ5 76- 

βοτὰ ἴῃ [βγδοὶ, διάάθη 1 ἴ[86 Ἰηοϑὺ ΒΟΙΥ Ρ]αδθ 
οὔ {π6 ἰδ ογπδοῖὶθ (σκηνῦ) ; ποῖν ἱπ (6 Ϊμορο8 10 
848 ἰΔΌΘτΙΔο] 6 (ἐσκήνωσεν) αἴηοης {86 ἀἰβοὶ- 
ΡΙ654 ἰπ πὸ πιϊάϑι οὗ (6 Ῥ6ΟΡ]6, {15 πιὰ κὶ πρὶ {116 
ἀἰβοὶ ρ᾽ο5β {Π ϑηλθοῖνοβ Η5 ἰΔυογηϑοῖο Τ (Οπ ἀπιοπσ 
μι, ἐν ἡμῖν, 8660 γον. 16. Το αἰδοῖ θ8. απὰ 
νἰϊηθό5ο5 οὗὨ ΟΠ γἰϑὲ δγὸ ππιοδηίΐ, Ὀυὶ 859 (ἰ σαηϊταὶ 
Ῥοΐηι οὔ τἶι6 ΘΟ} 19. δηὰ οὗ δ᾽ῖϊ πιαῃ κί πὰ). Το 
Ἔχργοβϑίοη οὐ θη} Ὁ αἰ] 65 ἰο {ἴΔο Οἱὰ Τ᾽ οϑίαπιοπι 
ἀνοϊης οὗ Οαοα ἴῃ ἴβγροὶ. Το ἰἶθα οὔ ἐπδί 
ἀπε ης οὗἩἨ Φεπονδὰ ἴῃ ὑπο ΠΟΙΥ {Δ Όογπδοὶο (Εχ. 
Χχν, 8; ΧχΙχ. 45) 8 δη]αγρεὰ ουὐθὴ ἴῃ (6 ργο- 
Ῥθεὶθ ([5. ἶν. δ; [γ]ῖ. 156). Νον (10 οτὰ 88 
ἰδίζο 15 ἀ το ης αἴηοπς 1118 οὐ ῬΘΟΡΪ6 {πο τ- 
δεῖτοϑ Τὰν ἷ8 ΓΘίογα 09 19 ΘΟ βτηθὰ ὃν νΒδί [0]- 
Ἰονβ. “716 Ταγρυπ)9 ᾿ΠἸκονν 886 σοργοϑοηΐς ἰδ 6 
τα (ἘΣ γ͵2.2) 88 (6 ΒΒ οἰκίπαι (82) 2), ἀπὰ (89 

4 ΓΒΡΗΚ6] γοππαγῖζα [πδὲ ὨΟΎΠΘΓΘ ἴῃ {Ππ16 γΠοο γαηρθ οὗ Π{16- 
Ταῖαγο ἱξ {ἰἰὸ αἱ ἤδγθποθ οὗ {Π|ι νογὺϑ εἰμί απὶὶ γίγνομαι τλοΓ9 
βτιίου"]γ οὐδογτοῖ ἴλη ἰπ ἰΠ9 Ρτοϊοχζαθ οἵ ΨΦοῆη.---". 5. 
{[σάεξ., Ρ. 191, μαΐβδβ ἃ εἰγαίηρὰ υἱὸν οὗ ἔπ κένωσις ἰπἴο 

ἐγένετῳ, δπ ΤΆ ΟΝ ἰδ ἴἰο τηϑϑὴ πᾶ ἴπ9 ἴρος σαντο ὑρ Ηΐδ 
ἀιτίοο πχοάθ οὗ οχίαβίοῃοο.--Ρ. 8.] 
ΣΤῸΕ ταῖμοσ [9 Πυπι ΠΥ οἵ ΟΉγίδέ, ΠΠῚ86 Ὀοΐγ (σοτΡ. 11. 

10, 21) ψαθ 16 σκηνή, [)6 ΤΑ θοΓηδοΐο, (6 ΓΘπιρῖο οὗἩ (οὐ, ἰῃ 
υἱς ἢ ΠῸ τουθαοα 1118 ργϑύθησο, [ἢ Γ] ποη8 οἵ ΗΪ5 χγασο ηά 
τῆ. ΤῸ Αροσῖίθ5 απ {{π|ὸ ὈΘΙ ΟΥ̓ΘΓΕ ΠΟΠΘΓΑΠΥ (ΟΡ. νοΓ, 
}}, ὅσοι ἔλαβον αὑτόν) ἃΓῸ Ὧ10 δρροι ΟΡ ἀΠ4 ΟΣ ρ ΡΟ ἰῃ 
ἐμ εδησίυλιγ.---. 5.) 

(Μεγ ον). 
Διηᾶ ννϑ ὈΘ896]ἃ Βἰ5 ρΊΟΥΥ.---Δίο γον τ ΒΥ 

τηοϊ ἰδ  η8, ἀραϊηϑ [οἶκο, 1)6 ΝΥ οἴίο διὰ ΤΒοϊμοὶς, 
{μα {118 τρδΐη ἰδουχίῦ οαπηοὶ ὯὉ6 σθαι 48 ἃ ρΡὲ- 
γοη ὁ 515. Βοῖ σοι ἴῃ ρ 8 θ6 θὰ οσοαϑὶοη θα ὈΥ͂ 
[80 ποτηϊηδιϊνο πλήρηςἱ χάριτος, αἱ (116 οἾο086 οὗ 
1η6 Υ6γ86, σχϑίοσγιης ἰοὸ 2όύγος.Ό Ἀσοοταϊηρ ἰο 
Βαυισανγίομ-Ογυβὶυϑ ἀπ ΔΙ γον [γὔοϊηον, ΑἸ- 
Τογἀ], ι1.18. ποιρἰηδίϊνο γοΐευϑ, ὈΓ ἃ βοϊοσίβμ, ἰὸ 
αὑτοῦ, Δ ΒΕΡΥ68 10 σίγο τηοτγο ἱπἀοροηθηΐ ῥὑτο- 
τηΐπθη60 (0 (6 ἀοδογίρίϊνθ οἴδιβο, Βα (88 
οἰδυβ9 ΣΏΔῪ 80 Ὀ6 τοδὰ 48 ἃ ἀοσοϊαγαίΐου ργοιιρίοα 
ὈΥ {110 σοπίοπιρ]αιίοη ; ἣν Ὀοΐηρς ππἀεγβιοοά. 
ὟΥ 6 Ὀ68)6].---Τ ὴο ὈΘμο]άΐης μὰ 8 ἴα} Τὸν 1ἐ8 

οὐδ; ἰῦ 15 ποὺ ἃ ΠΊΘΓΟΙΥ οαὐιναγα Υἱβίοη, 86}}} 1688 
ΠΊΘΓΘΙΥ ἰπγατα ; ΠΟΥ͂ 4068 1ΐ ρογοοΐγο 186 σΊΟΤΥ οὗ 
Ομγ δὲ ΟΕἹῪ ἴῃ βίη ρσὶθ πιΐγβοὶοβ οὐ ἰῃ 8 ἐἰγαπβῆρα- 
ταϊϊου, Ὀυὶ ἴῃ Π᾿5 Ψἢο1]6 18 (οορ. 1 ΦΔοϊια 
Ϊ, 1). [θεάομαι ταογϑοῦον 18 σἱοίλον τπδὴ ὁράω, ἀπά 
ΤΘΆΏ8 ὈΓΟΡΘΓΡΪΥ͂ ἰο 6.101 οὐ οοπίοιμρ]αίο ἢ 
δαἀπιγοίίοπ δηἀ ἀοϊ αι, Φοιη βρθακβ μογὸ ἴὰ 
[86 πδπιο οἴ ἃ}} (110 ΑΙΡΟΒί]65 δηὰ ουγο- 1 1Π65868 ΟΥ̓ 
{10 18 οὗ Ομ γῖϑί. 6 ρίυταὶ αὐ |8 ἴογοο ἴο {1.0 
Βιἰαιομησηΐ, 89 ἴῃ χχὶ, 24: 1 ΨΦοϊιη 1. 1: 2 οί. 1. 
16. Βα 18 {1ϊὸ νοὶ] οὐ Ο τὶ ϑι 8 απ ΔἸ Υ δηὰ 
ὙγΟΥΒΐρ5 ΠῚ ἀἰνίπθ ροῦν, αϊϊο ἴο ᾿ῃ 6] 16 Π9 
8 ἃ ΠΙ6Υ9 Ώ8Δη. [Ποπρβί ΠΟΥ Σοίοτϑ (0 Βουθχαὶ 
Ραϑβαροβθ ἴγοια 1ϑεΐδ! (χ]. ὃ; χνἱ. 2, 18), ἴῃ 
Ὑγ 816} (9 ὈΘΒο] ἀΐπρ οΥ̓ (86 ρΊΟΥΥ οὗ Φοιοναῖ 15 
Ῥγοιἶβοα, Φοδη τοοορηϊζοὰ Φομονὰ ἰῃ (ἰμ9 ἰπ- 
σδγῃαίο ΚΟρῸ8 (χἰϊ. 41).---Ρ. 5.1 

ἘΠῚΒ ΒΊΟΣ, δόξα, Ὕ23.-Ἂ ιο ΤΟΔ] ΔΡΡΡΟΔΥΔΏΟ6Β 
οὔ ἰο ἀϊ νη ρίονΎ ἴῃ ἀλλο ΟἹ Τ'οβίαπχοπὲ πιιιϑὲ θ6 
αἰβεϊ σα βηοά ἔγοιι 115 Βυ τη ὈΟ] σα] βίη. [18 βῖ 5}}8 
ἃτο {16 οΪομ δηἀ ἰοιηροϑί οα Β΄] παὶ, {Π|ὸ Ρ᾿ Πὰν οὗ 
ΒΊ0Κ6 πὰ {86 Ρ᾽ Π Πατ οἵ το, (6 οἰνογαὈΐτη οὐον {1190 
ἂἃΥκ οὗἩ (Πὸ δογοῃδηΐ ἰῃ {110 τἸηοϑὺ ἰΙΟἿΥ ρῥἷδσθ. [15 
ΓΘ 8] Δ ῃ  Γοβ 1 ΟἢΒ ἈΤΟ, Τγοῦι 1.6 παΐογο Οὔ ΟἹὰ 
Τοεβίδιηοηί, ἰΓγληϑίοηΐ, δηὰ ρίνοῃ ἴῃ Υἱβ᾽ 08: τηδηΐ- 
[οϑίδοἢ8 οὗἩ {86 ΑὮ 6] οὗ {{πὸ μοτὰ (566 ἃΟΥ0), ΟΡ 
οὔ ἔμο ἵογὰ Ηἱτβεὶξ αἰἰθηἀοα ὉΥ ἃ ]ιοβὲ οὗ δ ρε]8, 
Ῥαῃ. υἱἱ. Τ|ιΘ τδηἰοβιαἰΐοη οὗ 116 Δηρο] οἵ {119 
1 ονὰ 18, ἰῃ 118 πδίαυγο, οσομποοίοα υνἱϊἢ ἢ 6 πη η  68- 
ἰδιΐοη οὗ ΗΒ ρογν. ΤῊ] αίον ον 158 {ΠΟ ΟρῪ Πα 5 
ἀοϑί σπδίρα {11.686 τἸηδηἰοβίαι ἴ01}8 ἃ8 {ἰνο ϑλεζώιναλ, ὃ 
1ὰ Οἰεγ δε 6 5.6 κα ΔΡΡΘΟαΥΒ ἰπ [1] τα} ν, 

4 [ΠΟΘ ΓΟ ΌΟΓς : “ὙΠῸ ἐπ Ἐπ οὗ σα ἀπποηρ Ηἰ4 μοο- 
ῬΪο, νυν ίολν 8. ἐπ »Ρ 6 ἰῃ τ6 ἰάθα οὔ {πὸ νεόμ]ο οὐ ἀρὰ, ΜᾺ 
ἸΒΌΓΟΙΥ ἃ Β᾽ιδίον Οὗ {Ππὸ ἔθηιρῖο, δινὰ ἰν8 τ ποι [{5 Γμ}} ἐγ ἢ 
οὐἶγ ἴῃ ΟΠ σίοῖ,"" ΒΘΉΡΟΙ Βύθα ἐπ 6 νοῦν σκηνόω δῃ ΝΠ] ϑίοῃ 
ΤΆΓΟΥ ἴο {Π|0 ἐγαπσέζονν αὐοΐο οΥ̓ ΟΠ γε ἢ ολγε]: " λαδέζαυέξ, 
μὲ ἐπ εἰ » ὕΈΡΟ, πε εἰὐπ, ἐρεοίασιπε κεὶ ὑΥαῦεης." 80 
Ἀ180 Οοὐοῖ,. Βιιῖ {28 8. σογίδί εν ποὶ ἀρρ᾽ϊοα ϊα το Οοα 8 
ἀπο ἶης ἢ ἨΠ5 Ῥοορῖὶο οὐ ἴδ ΠΟ δαγῖ!, Αρος. χχί. 3. 
Ἑμτα]ὰ, ὁπ {Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ὑΓρος9 (0 ἰάθη οὐ ἃ ΟΠ ρῸΡ δροᾶρ, 
ὙΠ ΟΝ 15 ΘΩΌΔΕΥ πηϊοηλῦ]α, ὙΠ6 Αροϑῖία ΠᾺ5 πὸ Γοίδγοηοο ἴοὸ 
εἰπηο, "ξ ἰο ΕΠ ΤΟΘῚ ΠΥ οὗἨἩ Οοὐ 5. ἀθοιΐα νυ ῖ εν πιὰπ ἰῃ ΗΠ 4. ἴῃς 
σαγηδίο ὅϑοθη δ σοπηιραγοιὶ πεῖ ἢ [6 ον ἐπάν Πρ ἴῃ [16 
οἱ ἐφ ογΏΔοῖΘ δηὰ ἔοι ρῖο. ΤῊ8 βολουγηΐης ἱτη ρΡΠ}08 σοπιτηι- 
ΠΙΓΥ οὗὨ ᾿Π0. )6. ἴο δὴν : ΓΘ ἤδύϑ δδΐθη [οσοῖμογ, Β᾽θρὲ ὉΠΔΘΓ 
186 ΒΑ Πη6 ἰδηΐϊ, χα νο]οα Τοχοῖ ο.--Ρ, 5.] 
᾿ 11} 8. 1Ππ6 ῬΓΟΓῸΣ τορηΐης, ψ Π16 πλήρη, »ίεπατα, ἰδ 

οοπίοσιηοά ἴο δόξαν, πλήρον, ρ]»ηΐ, ἴο αὐτοῦ.--Ἰ ΚΒ. 
{{ Ί πον, Οναπεπι., ".. δὲ ἄ 1 στ, οἵ.), ΠΠκοννίβο τὸ 

[πο σοι ρτγοιοηϑῖνο πλήρης χαρ. κ. ἀλ. 8Ά ΚΤΑΠΙ ΛΔ ΕΙΟΆΠΥ π6- 
παρηΐϊ, δηπ τοΐογϑ ο ΡῈ]. {1|. 19: Ματκ χί!. 40. ΠΙοηκεΐοη- 
γῷ νίονγθ {ΠἸ|680 γοτὴϑ 88 δῇ δργίμοὰ τοϊδεῖνο σοηΐθῃσο: 

(1ολο {2) [Ὁ]], εἰς. ; σοιηρ. Αρος. ἰ. δ. Βυξνοη {18 Βα ρ]οηοπξ 
ἰ6 Ὡοῦ ΠρΟΘΘΔΑΤΥ. Ἐλνα], τοροκείης [πὸ πιαὶπ ϑυμ)οσῖ, ν᾽ 6}} 
ἸΥΔΠΒαῖοῦ: ἢν, τὸ σπαύς πὰ Ἡλμλνλείί.---Ὁ, 3. 

Π [2 ΟΥ δὲ) 2.0) (ἔγοσῃ 1207), ἐο ἀιοοῖ) ἄοοδ ποῖ ὀσσουτν 
“ ς τὺ; ἜΤ 

ἰπ πο Ο. Τί, βοτ ρἔηΓοδ, πὰ δἰ μοίῆο πθ α]οτγίουϑ ργοβοηοο οὗ 
Οαοά ν] ἢ ΠΙΒ μϑθορὶο. Βιιχίοιί (Ζόσίοον (ὐιαϊα,, Ταϊνιὶ, ἐἐ 
Καὺὐδίπ., ε4. Βω5. 1610, Ρ. 2394) σίνοα ἴμὸ (Ο]υπίης ἀοθπίτίοι, 



14 ΤῊΕ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 72ΟΗΝ. 

[6 πυυϑὲ ἀἰβιϊ συ 88) ἔοατ βία ροϑ οἵ (818 ρίουυ: 
1) ιιὸ ργω-οχ  βίϑηϊν ἀϊνίη 8 φΊΟΥΥ οἵ ἰδ Πορο5 10} 
ἐ.ὸ ΕΔΙΒΟΥ, ΧΥΪ. δ: 2) 10 ργΘραγδίουῦ Βα ον 
τηδηἰοδίδίίοη οὗ 118 κίον ἰπ 86 ΟἹὰ Τοβίατηθηϊ, 
88 δβοθ0ὴ ὈΥῪ ἴδ Ῥτορ)ιοιίο 6γ9 οὗ βαΐδμ, χὶϊ. 41; 
8) 115 νἴ81}10 σϑυοὶδιῖοι ἴπ δ ἴοτπὶ ἴῃ ἐμ6 116 
δ ποῦὶς οὗ ἰἰ0 ἐποεαγπαίε ογὰ, νη ὶοὴ Β.0Π6 
ἔγοσι ΟΥ̓ΘΥῪ πιίγϑοὶς, ἰἰ. 11; 4) ἰἰ6 πα] απὰ ρογίροί 
τηδη [οϑἰδιΐοη οὗ ἢ15 ἀἰυίπδε ὠπιαη σΊΟΥΥ ἰῃ ΘΙ ΘΥΠΙΙΥ͂ 
ἴῃ ψ οἷν (ἢ 6 Ὀ6᾽ Θυ 5 λν}}} βάτο, χυὶὶ. 24,--Ρ. 5.1 

ὝΠ6η Μίογοτ, τὶ Ηοδιηδηη (δελτύμῥδει. 11. 1, 
Ῥ. 21), πιακοθ ἴ6 ἱποαγπαίίοα οἵ Ομ γίδυ 186] 
φαπϊναϊοπὶ ἰο 18. τ πι]α  ἰοπ, δ ἃ 80 ΘΟΠΘΟΙΥ͂ΘΒ 
δνοι (λοαπίλγορίς οχὶ βίο 66 848 ἀἰδι! ποί ὕγοτῃ 81 Π10]6 
αἰϊνίηο, 6 85 πὸ ϑοχίρίυγο ἴον 10, οἰ ον 1ὰ 6}. 
ΧΙΐ, 41 : χυῖ!. ὃ, 22, 24. οΥΣ ἱπ ῬΙι1]. 11. 6. ὕπαιι68- 
(ἱοπδΌΪν (16 αδη δόξα οἵ ΟΠ γἰδὺ ἴῃ 1115 σατ Η]Ὺ 
116 τνᾶβ ἰο Ὀ6 το ἰνοΙ Υ οοποοίγοι ; Ὀαυΐ ΟΠῚΥ (1) 
ἴῃ Π᾿ὰὺ Π9 οπἰογοὰ ᾿πῖο {16 1ιἰδίοτί σαὶ] σοπ {1089 
οὗ υ Δ  Υὦ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἰηίο δα ͵]θοίίοη ἰο ἴδιο 
Ἰαν, (2) ἰὰ ἰδὲ 9. 18 οὗὨ {86 ἔγχϑβ τηδὰ τνναϊιοὰ 
πὰ Πίπι ἴον 1.8 οσοπρΙοίΐου ἐὰ (86 ίσιοΣ, ἱρογ- 
ἐδ Δ Ὁ]9 ταπηἰοϑίϑι!οη οἵ {110 Βοσοῃά, 
ΒΘ ΘἸΟΙΥ [σπρ αἰ σᾺ}}}ν τοροαίοα] 8.5. οὗ 

δ ΟἿ᾽ Ῥοροϊίθῃ [δόξαν ὡς μονογενοῦς 
“παρὰ πατρό ς].--οὶ οἴοθοῦν ἀοβογιρίϊου οὗ {δὸ 
δόξα. Τὶ 8 αἱοηθ ἰπ 18 Κἰπά, απ σου]ὰ 6 
οἰατδοίογῖζοι ΟὨἿΥῪ {Π1|ὰ8: 88 οὔ [9 ΟΠὨἸῪΥ Ὀσροίίοῃ. 
ΤῊΘ ὡς ΟΧΡΓΘΒΒ6Β] ΤΥ ποὺ ἔπ 6 τα! γ (ας πὶ. 
Ζισαῦθηυβ: ὄντως), Ὀαὺ ἰῃ Βα ἢ] 6, 1116 1668 οὗ 
ἐΐ6 ΟὨΪΥ Ὀοροίίοη, ἴο ψἰσὰ (16 ΔΡΡΟΑΣΒΏΟΘΘ οὗὮ 
Ομγῖϑε σον ϑροη ρα, 8110 βϑαγοαν ἐξ ἢγδί 
ΔΎ Κοη6α (ἰ1αὐ ἰάδα απὰ Ὀγουρ] ᾿0 ἰο νίαν. Ἐ ΟἿΪΥ 
ἐβο μονογεν ἧς οου]ὰ τηλη]}68ὲ ΗΠ] π180] 80 (οἷ. 
ἡ. 18; 11. 10, 18; 1 Φοϊ ἰν. θ).1 Τθαὺ Φοίη 
885 {ῃ86 ἴογπι ὕγοπι ΟἸγὶϑὺ Ἡ πη 8ο] ἢ, 18 δον ὈΥ͂ 
οἢ. ἐϊ, 16,18. Ῥαυ] 8 πρωτότοκος, ἢγδὲ δεσοίί(ο) 
[6 ο]. ἱ. 1ὅ ; ΗςὉ. ἱ. 61], 18. ἃ Ῥαγ4}161. Βοῖ!ι (θ᾽ πη8 
ἀοηοίο ποὺ ΟὨἿῪ {δ6 ἰγὶπἰϊατίδη σοϊδίίου οὗἁὨ (ἢ 9 
ϑὅοι οὗ αοἄ, Ὀὰυΐ 4130 Ηΐ5 ὑμεδηι γορίο χοϊαϊζοι. 

οὔ ἰε: λαδέξαίίο, σολαντιίαἰϊο, πὰ τρεοὶς αἰοί(εν ὧδ Ῥυϑοεεηἴία, 
σίονία εἰ πιι)εκίαίϊς ἀϊοίπα αἰ ὲτίπιίξαίο, φμαπο αἰοίξαγ ποταΐ- 
φιῖδις ἐεδε ρτιεεόης, αμξ σπι εἰς σοπυογεαγὶ, αἰἰστίο διρο, σταΐία εἰ 
εαϊιανίὶ ὑγαδρπίία αὐοῖδέ. Οοπιταπῖ εν 6σηἱσαίμν, σίοτία τοῖ 
τπαλεείας αἰτῖπα, αὐἰυϊηπίαδ σἱογίοεα.᾽" Τὴ {1λ6 δῆτηο βοῆδο Φόοῇη 
ξοϑ σκηνή ἰῃ Αρος. χχί.3: ἰδοὺ ἡ σκὴην ἢ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν͵ καὶ αὐτοὶ λαὸς αὖ- 
τοῦ ἔσονται, καὶ αὑτὸς ὃ θεὸς ἔσται μετ᾽ αὐτῶν, θεὸς αὐτῶν. 
(ορ. ΤΈχτ. ΝΟΤΕ, 1.)-Ρ. Β] 

4 [Ὡς ἰΒ 4180 οΓθ α ρα ΓΙ οἷο οὗἩ σοΙρΡΑτίβοη, ποῖ οὗ σοηῆγπιδ- 
τοι (ΠΠΚ6 [0 ὨΔΙΒΟΙΥ 80- 8 }16ἃ ΗΘΟΣΘῊῪ Ὁ. υεγία 4); Ὀὰπΐ [6 

οοτηραγίϑοη Ποτο ἰδ ποῖ ὈΘΕΥΘΘΉ Βα 4 (ἴῃ ρα, ὈπῈ Ὀο θη 
1.ὁ ἔμοεῖ δηὰ ἐπὸ ἰάσα, ποθ σοα ΠΥ ἀπὰ {Π6 ὀΧροςίδιοη : ΔΝ 
τηίσῃς "Ὲ οχροοίοα ἔγοπι ομο ὑπαῖ 5 1π0 ΟὨἹῪ οχυϊζίοη. Ἠσησο 
ὅπ ΔΌδοΠοΘ οὔ ἔπ ΔΥΌ Ο1]9 Ὀοΐογθ μονογενοῦ. ΤΠ τα  ν ἰδ ἰηλ- 
Ῥ θα 84 [}1ὸ Ὀ8515 αὐ [π6 σοτηρασίβοη (ρα δὲ ΑἸοτα).---Ρ, 5.] 
ἐ [Φοπ βἱοι 868 μονογενής οὗ ΟἸγίδὲ, παιροῖν, ἰῃ 16 το 

Ῥαπδαζοθ αὔόοΥο γοίογγοαὰ ἴθ. Ἰβοδί 65, {Π 6. ἴθυπὶ ΟΟΟῸΓΤΆ ἴοι 
ἐπλοι οὐὁἨ υμπηπῃ πύπ5, τοῦ {{π|608 ἰὼ [αι κα (Υ}}. 12. νυἱῖ . 42. 
ἰχ. 38) απ οπὸθ ἰῃ ἴδο ονγον (χὶ. 17). ΤΊῖὰ ἴθγπι ἰα σα]]οὰ 
Πιχυναῖῦίνο, θππῚ {0 8 ὨΟΓΟ σογγοοῖ ἴο ΒΑΥ παῖ 11 αι Υ τοὶδ- 
τ 0} 4} [05 οὗ ΓΔΊ ΠΟΤΕ η 8111] Δοο τὴ δτὸ αὶ ἄχιγο πη τοῦθο- 
ἐίοι οὗἁ {1|ὸ οἴου παὶ Αι πογῃοοὰ οὗ ἀοα ππὰ {11ὸ ΘΓ] Βοηδῃ 0 
οὔ Ομ τίθει. Οορ, ΕΡἢ {Π|.14, 1δ: “ὙὉἢὼπ᾿6 ἘΔΙΠΟΥ οὗἨἩ οὖν "οτὰ 
“απ ΟἾ γίδῖ, γοπλ Ἀν οτ ἐπ ἢ μι ἢν ἰῃ ΠοΆνοη δὰ 
δαγὶ [9 παπηχοά." 1 ο]ὰ τι Ἰημο {πδῖ ΦΌΠῈ Ἰοαγποὰ Π 6 
νοτὰ αἰτος)} γ ἔγοτῃ Ομγίβι. [Τὴ ΡῸ δηα Ἡρηρπβίοη ογα ἀογῖὶνθ 
)νῸὸ δρρο!]είοη ἔσο ὥΖοοῖ, χιΐ. 10, τόσο [ῃὴ9. ΔΙοβαίδΔἢ [5 
σδοπιρατοιὶ ἴο ἅτὶ ΟΥ̓ Βοροίζοη (177᾽): 
“Ἀπὸ [ΠΟΥ πάνθ Ἰοοκοᾶ υηἴο τὴη6 ὙΠ ΟΠι ἐποὸν Ρἱογοοὰ, 
Απὰ {ἸπἸοὸΥ ᾶνὸ ποι Ρηθα ΟΥΟΡ ἰξ, 
μὶκὸ ἃ τουγηίης ΟΥ̓́ΘΡ ἐλε οπὶν Οπ4--Ο ἘΠ, ΧΧ.; ἀγαπη- ἐπ 

τόν; ικ: επίρρη ἐξμτα). 
ἈΑπᾷ πον Ἰανὸ θόρῃ ἴπ ΕὲΕΓΟΓΠΘΑΝ ΤῸΓ ἴδ, 
λικὸ ἃ υἱεϊοτιλοδα οὐὸν ἐλε βγείονογη-  ἸΣΞΏ, .ΧΧ.} ἐπὶ τῷ 

πρωτοτόκῳ.--Ῥ, 8. 

ἴῃ [86 δχρτοβϑβίοῃ οὐ ΨΦοδη, οσουοσ, ἴΠ 8 ἐποοῖη- 
τσ Ὁ]6 τοϊδίϊοπ οὐ ΟἸιγῖϑὲ (ο αἀοα ργϑάοιηΐ- 
παίοϑ; ἴῃ {πὶ οὗ Ῥαυ], Η5 ἱποοιηπιυ πο δ]ς ΓΣο- 
Ἰαϊΐοη ἰο ἐπ που]. 1π ἐμὰ ομϑ, {86 οπίοἰϊορὶςαὶ 
ἴ46α οὗ (6 ΤΎΪΏΪΠΥ τα]68; πὰ (6 οἴμον, [μ6 6οο- 
ποιιΐσ δηὰ δβοιογί οἱορσίσα). 1110 ποίϊοῃ οὔ (ἢ 
οπὶν δογοίίεπ 18. ΟἸΟ56}γ αἰκίη ἰο [.8ἱ οὗἨ {6 δεϊουεα 
(ἀγαπητός), ποὺ ἰιἀρηξίσα] ΜῈ δὲ 88 Κυϊηοοὶ 
ἰιοϊ 8. 711ὸ νοτὰ ἀοποίθβ ἱπάδε, δοοοσάϊηρς ἰο 
Μογον, {π᾿ οπὶν Ὀοροίίδη ; Ὀυΐ ἐὺ ἘΒΠΟΣΕΌΥ Τὰδ 68 
Οἰιγίδὺ αἶϑὸ {86 μεσωξαγίψ Ὀδχοιίοα (Το 61), 
80 18 ἐπ ρυἱποὶρ]θ οὗ 8}} οὐδοῦ Ὀἰϊγι 8 δὰ σοχο- 
πο ΪοΠ8.5 ΤΤΠ6 τοίογοποο οὗ μονογενοῦς ἴο δόξα 
(Εγαβυλὰβ δρἃ οὐμβοὺβ) 8 ΒΟΥ πὶϊμουΐ βὰρ- 
Ῥοτί. 

Ετοτα τ. 6 ΕΑΒΘΣ [Ὀοϊοη 8 ἰο μονογενοῦς, ποῖ 
ἰο δόξαν].---ΟΥγίροη : ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός. 
ΗΒ οτἱ ίῃ δὰ 1βδὰθ9 18 ἴγοπι (6 ββϑθποθ οὗ 1}6 
Εαίμον. 1118 σοπιΐπρ ἔοτι Τγο ἰμ6 ΕΘΙ ΒΟΥ (οι. 
Υἱ. 40; τἱὶϊ. 309; χνυὶ. 27) ἄοοθβ ποί δθχοϊυάθ, μοιν- 
οΥ̓́ΟΥΡ, 118 σοπε Δ η6δα ἱη (6 σαν θη οὗ 6 ΕἈΪΒΟΡ 
(οι. 111, 18; σοιαρ. 6". '. 18). Ἣΐβ8 δὴ σοὶα- 
(10η9 Ὧο ποΐ δι ροσβϑάο ΗΪ8 αἰνίπο. 
ἘΠῚ οὗ ριδοθ δῃᾶ ἔσθῖῃ.--- ΟοπρΡ. τον. 17. 

ΤΊια σόϑαϊὶ οἵ [πὸ ὈΘΒΟΙ ἴῃς, υτἱϑτοὰ ἔῃ δὴ ὀχοῖὶδ- 
τδΔίϊοη ΟΥ̓ δϑίοπ ϑηοηί, Ὄχρυθβδίηρ (6 Σηδΐῃ 
ἴογιὴβ ἴῃ τυιϊοῖ ἰλι6 δόξα τν88 βθοὴ ἴῃ Ππ. Ηθ 
88 [Ὁ]} ΟΥ̓ σταρο διὰ ἰσαί". Νοὶ οὐἹγ αἰὰ 119 
Βθ6 πὶ 21} ρστασο δηᾶ ἰγυίῃ, θὰϊ στασο δ ἐγ ὰ 
Βοοιῃοα οοποοηίτοίοα ἰῃ ΠΠπ|Ὸ Απὰ (8 τνὰϑ Η15 
Εἴοτν, ἔου στασο δηὰ ἰγυ ἢ ἀγὸ ἰδ 6 πιδῖῃ αἰγὶ δα 68 
οὗ Φομοναὶν ἴῃ {πὸ ΟἹὰ Τ᾽ οβίαμηρηί, βίπσα (6 Δ[68- 
βίδηϊἷο βρί γῖῦὺ γοοορηῖζοα Ηἶπὶ 88 ργο- θη {}Υ (89 
αοά οὗ γτοἀοιιρίίοη (ΠΝ Ὶ ἼΟΤΙ [1π (ς ΤΧΧ,: πο- 
λνέλεος καὶ ἀληθινός], Ἐχ. χχχὶν. 6, ῬΒ. χχν. 10: 
Χχχυῦϊ. 0). Τ}}8 τοίθγοθοο ἰοὸ {16 ΟἹὰ Τ68- 
ἰαιηθηὺ 18 ρτου μα] 55} ῪΥ7 ἀουθίεα ὈΥ ΔΙογογ : 
ἴου ἰβουρὰ ΠΝ ἀοποίθβ 4180 78:0} 0} 688, γοῖ 
αὶ δα] π688 απὰ ἰσυϊ ἢ 8γθ οὔθ ἴῃ (6 αἰνίηθ 
Ὠδίυγο; δπὰ (ῃ6 τοπαοσγίηρ οὗὁἨ ἼΡΓΙ ὉΥ ἔλεος ἴῃ 

(86 βορίυαρίπι ἀοοϊάο5. ποιμΐηρ, βίπδο ἔλεος πᾶ 
1.8. ποῦ ργθοῖβο δαυϊγα]οη ἴῃ ΤΠ, αὶ ἍΓΟΥΟΡ 

Ὅ611 ΟΌΒΕΥτοΒ ἰμαὶ ἀλήθεια ΔΌΒν 6.8 ἴὸ ἐπ Ἰἰρ)ι- 
τϑίατο (φῶς), χάρις ἰο {86 1 6-παίατα (ζω7) οὗ 116 
Γοροβ. Οὗ οουγεδ {Π6 1178 15 8 τή υοἢ σοπσογηρα 
ἴῃ 016 γα ἢ οὗ ΘΟ γίβί, 8 {Π|6 ᾿ἴχιι ἴῃ (16 στᾶσα; 
{86 ἸαίίοΓ ὨΟ(ΙΟΏΒ δΓΘ τοΓῸ βοίοσϊ οἱ οσίσμ!Υ σοα- 
τοῖο, ἐβδὴ (6 ΤΌΘ Ρ. ΟΠ γὶβί, 48 δυβοιυΐο γο- 
ἀφιιρίΐοη, 88 ῬΌΣΘ σγδδο; 88 δυβοϊαϊο γοτοὶδ- 
ἄοῃ, ΡῬυτὸ χὰ. [Ογὶβὶ ἰ8 (η9 ρϑγβομαὶ Τσυΐῃ, 
χὶν, ὁ, ἀπὰ 8 ἰῇ ἰδ6 Αροο. σα] θα {μ6 ἀληϑιενός, 
11}. 7; χὶσχ. 11, ἰδ νη οὰ ἵμοτο 18 ἃ Ρογίοοι Βα γ- 

ς [Τ}ὶῸὸ ἴοΓΠ ΓΟΙΌΓΒ ὈΔΟΚ ἴο τέκνα θεοῦ, τοῦ, 12. Δηἃ ΤΑ κκ δ 
0 Αἰ ἥογοποθ οΐινόοῃ (Ἡτίδ 8η6 [86 ΠΟΘ] ονοσΒ: 1) 16 ἰδ 1}}6 
ΟὨΪΥ δοη ἴῃ 8 δ0η860 ἴῃ Ὑ}6} (ΠΟΤ 8. ΠῸ οἴῃοῦ; ἔπΠΟΥ ἀχὸ 
ἸΊΔΗΥ; 2) Ηο ἐπ ὅοη ἔγοιῃ οἰογηἑΥ : (ΠΟΥ Ὀδοοιῃο ΟΠ το ἴῃ 
εἶπηο ; 8) 116 ἰα δοῃ ΌΥ Ὠδίθγθ; (ΠΟΥ͂ ΒΓΟ τη ἀο 809 ΟΥ̓ 
δηὰ ΟΥ̓ φὐορτίοη ; 4) ΗΘ ἐδ οὗ {}16 Βα τὴ 6 θβϑθῆοο ἼΠἢ ΤΠὸ ΚΙ ποτὶ 
ΤΠ ον δἴὸ οὗα ἀἰ ἔθγοηϊ δι: Ὀθίδῃοο ; ἰῃ οἴοῦ ννογάβ, ΗΪ8 ἰ8 α τηοῖα- 
Ρἰιγβίσαὶ, ρυ πλ Εἰ γ 8 Πα σ0- ΘΗ 56 Δ}, (ΠΟΥΓΒ ΟἾἿΥ 8ῃ οἰ ποδὶ δὰ 
ἀεί νοᾶ, δομβη ρ. Τὴ ᾿άθα οὗ κΈΠοσα θη, 8 ΑΙΘΥΘΓ ΠΟΥΓΘΟΙΥ͂ 
ΤΟΙΏΠΑΥΚΑ, ἰ8 ἐμ] }οἃ ἴῃ 1110 ΥΘΥῪ τούτῃ μονογενής. Οτγίροη 6ὁχ- 
Ῥ]ἰη8 μονογενής.--ἀκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός. ἘΠΙΒ Ἰοδεὶ5 Ἰορὶ- 
ΟΔΠῪ ἴο 1η6 Νίσοηο ἀοχῖηδ οὗ 1Π0 οτηουυ ἰδ δηὰ {1χὺ ΘἴοΓ 5] 

πογτίοῃ, ἱ, 6., τ 6 ΘἴΘΡΠΑΙ σοιῃπιηΐοη οὗ ἰονο Ὀοΐνορη ἴῃ 6 
αἴθον δα 1.9 δοη. ((ὈΠΡ. Φοϊιη χνυὶϊ. 22.) ΠΟΥ ϑανο: 

Οοα Ἦδδ πΔΠΥ ΟὨἰγοη, ὑπ ΟἾΪΥ ΟἿΘ ΟΠΙΥῪ Ὀοχοϊέρη δοὴ, 
ἸΒΌΗΒΝ ὙΠΟ ὴὶ 81} ἰπίημα δηὰ 8411 οὐπον ΟὨΙ] ΣΟῚ 6Γὸ τμάο. 

{ δὰ ἀοίοησοά Ὁ ἩΘΗ βίο θοτΩ, ὙΠῸ 5068 ΠΟΘ ἃ ΠΟ. 
Ῥτοοῖ ἴ0Υ {π0 ΟΠ Υ͂ οὗ ΟἸιγίϑ᾽ ψ 1} {16 τουθα θα ΦοΠουλῇ οὗ 
πο 0. Τ. ατλοθ διὰ ἔστι ἢ ἈΡΡΟΔΓ Π6ΓῸ 86 ῬΡΟΓΒΟΠΑΙ δῇς σὶ δαἴοα, 
ΔΆ ἷη Ἐχ. χχχίυ. δ: ψ}}}Π6 1η ψνοΥ, 17, δὸ ἴῃ ΜΙςκ, Υἱἱ, 20, {ΠΟΥ 
ΔΡΡΘΑΣ ἃ59 κἰ {8 ν] 0 ΟἸγίδῦ ΘΒ ΟὟ8.---", ἢ.) 



ΟΗ͂ΑΡ. 1. 14-18. 1ὅ 

ΤἸΏΟΩΥ ὈΘΕΤΘΟΏ ΔΡΡΘΆΓΒΙΟΘ δπα χϑα] γ, οἰδίτη δπὰ 
Ὀεΐης, ῥτγοπιΐβο δη [υ] 8] πιοηϊ.---Ῥ, 5.1 

γον. 1ὅ. ΦόοΒῃ Ὀθασϑὶ νυ 9855 οὗ Εἷπ.--- 
Ἡανίας ἀοϑογί 6 ὑἱμὸ «ἀγοηὶ οἵ Οἰιγὶϑὶ ἴο 1.8 6οῃ- 
βυτηηδίιΐοα ἴῃ ἰΠ0 ἱποδγηδίΐου, ἰλ9 Ενδηρο δὶ 
οοπι68 ἰο ἰδ 6 [65{ἸπλοὴΥ οὗ οί σοποογηΐηρ ΟΠ γιϑι. 
Ης ἄγβὲ ἰαοϊγοδυσοὰ ΨοΔ ἢ ̓Β τ ϊββίοη ἴὸ ὈθαΣ ννῖϊ- 
π095 οὗ Ομ τὶβὶ, τοῦ. 6; ΠΟΛ 6 δΟοῃλ68 ἰο |)18 οί] 
ἐδπὶ ΠΟ ὩΥ̓ σοπσοτηΐϊπρ Ομ γϑί, δηα (αὐ 48 ἃ ἰ681- 
ἸΩΟΘΩΥ͂ δϑο (0 ΗἾ8 ῥγιϑ-οσϊϑίθποο δὰ ΠῚ8 ΒΕ ρσίιοῦ 
πδίυσο. Αὐογνασαβ [011ον5 {116 ἰΘ5 ΕἸ ΠΔΟΩΥ οὗ {110 
Βαριϊδὺ οοπδοτηΐηρ ἰδ 9 λ΄ οϑϑἰαηΐο (γον. 19) οδπὰ 
[86 βοϊοτ] οἱοσί σαὶ (νογ, 29 5η4.}) οἰ αγασίοῦ οὔ 6818. 
Βϑαυϑοδ υυἱτ 988.---Ργοβϑοηΐ. ΦοΠ᾽8 ἰθ68ι}- 

ἹΔΟΩΥ͂ 18 ρϑυροίαδΥ Ἰἰνίη ς, δοιϊγο δῃα γα]]ὰ, [118 
ουπιϊηοα γα] αἰ γ ἴῃ (6 ρῥγοϑοηῦ τϑϑίβ ἅροὴ {δ 6 
Ῥαϑὶ {λοὶ ἐμ4ὲ π6 οτὶ θα οὨἿΥ ἴῃ ἴβγαθὶ, δηὰ τἰἱοτοὰ 
πῆδὲ δ6 μδά ἰο Β81Υ οὗ Οδ τίϑι (κέκραγε λέγων). 
Ἠδησο Ομ γῖβὲ σοὶ ἀρρθα] ἴο .ιῖ8 68} πο Υ, 6ἢ.. 
γ. 33; λίαιἢ. χχὶ. 21, Κράζειν, 6ἰϑθῖν 6 ΥῸ 8180, 

. οἷν. τἱϊ, 28, 87, εἰς., ἴον Ἰου ἃ ρα] 6 Ῥτοοϊαιμηαί! 0Π. 
ΤΉ ΘΟ ἰ8 ΠΟ γϑλβοὴ [ὉὉ ἰακΚίης (ἢ 6 ρογζϑοὶ ἴῃ ἃ ΡΓγο- 
ϑὲπί βο0ηὴ5396θ. [Οορ. ΤΈΧΤ. ΝΟΤΕΒ ὃ ἐπα 4.---Ρ, 5.] 

ΤἈὶ8Β υὐᾶϑ Β9 οὕ ΣΒΟΙΩΣΙ Ββαϊᾶ.---Οὗ τος ἣ ν. 
ΗΘ ἰὶ ισαΦ. Νοὺ Ὀδσαυβθ Φοΐῃ 18 σοπορὶγοι 88 
δροδκίησ ἰπ (9 ργοϑθηΐί, [ῖπ (89 ἐθβίϊ πιοηγ οὗ 
Φοῦη ἔνγοὸ ρογῖο 8 τηϑὲ ὃ9 ἀἰβιἸηρυ 80ἃ : Ὀδΐοτθ 
διὰ δϊον (86 Ὀαρίΐβπι οὗ 9681:9, Βοίοτο {86 ὈΔΡ- 
(ἶϑπι, 6 ργοδοιοὰ ἐπ δαϑί ἢ ἰπ Ηἰΐβ8 Βἴριοῦ 
οἰατδοίοτθ, 8.59 δρργοδολίης, θὰ. ΚΟΥ ποὶ γοὶ 16 
Μαεββιαπὶο ἱπ ϊν πα!; δον ἰμ6 Ὀδριΐδια 6 οουϊὰ 
Ῥοΐπὶ ἰο ψ658}.3 δῃὰ 81Υ: 7ι|8 τσαϑ {ἴε, οἵ ΒΟ 1 
ἀεφοϊδτοὰ τη8ὲ ρῥγιϑ- χἰϑίθῃοθο Τθυ8 {1118 Ββοοομὰ 
δβίαζο οὗ ἷ5 ζοϑυϊ ΠΏ ΟΠΥ 8 μοτΘ ἰῃ Βαπά. 

Ἐὼ9 τἴΒαῖ σοσθῦ δέθσ Π19.--- Ὁ ὀπίσω μου 
ἐρχόμενος, ἐμπροσϑέν μου γέγονεν. Α 
Ρἰτγ οχυο τοῦ οσχοϊ ἰης αἰἰθηιΐοη πὰ γοβοοίΐοῃ, 
τορεοδίϑα γυϑγϑ. 27 δηὰ 8., δη ΡγοΌΔΟΌΙΥ βυρροβίοϑα 
ἘΥ (δ ρΡτορἰλϑίϊδ ραββᾶχζο, ΝΜ]. 11}. 2: “1.ο, 1 δἵὰ 
δβοπάϊης ΔΙ πηοϑβθηρονῦ, Ἀπ 9 Βα Ῥγδραγοά ἃ 
ἭΔΥ Ὀείοτο Δῖ6.᾽ Τ86 [ΓΟ] οτνίης τοτ.8, ὅτε πρῶτός 
μου ἦν, τ αϊοσἢ ταῦβὲ 0 γοΐοσγοι ἰοὸ {ἰπ|ὸ ργῶ-οχὶ βὺ- 
606 οὗ Ομ τἶϑὲ (οοιῃρ. ἦν, νοτϑ. 1, 9, 10), ποὶ ἴο (9 
ΒαΡΟΥΪΟΥΙΥ οὗἁὨ γαὺὶς (νοῦ νου] τοασῖτγο ἐστί), 
εοπίδίη τ6 οἷα ἰ0 (δ Θηΐ σηγαὶΐο πὰ ραγηοχίδα] 
δοῃηίοθῃσο. Τ7Τ|16 πηοδηΐϊης ΠΙΔΥῪ δ ἰἢ118 ΟΧΡΙ] ΑΙ ποκα: 
λίγ βιθοθϑϑοῦ (1 ἐἶπι|6) 85 ὈΘΟΟΙΩΘ ῷ Ἰνὰ8 δοῦλο ἰὸ 
86) ΤΥ ρῬΓδάδσοϑθϑουν (18 γ8ηΚ); ἴον Ηο 18 ὈΘΟΓΘ Π10 
(ετθη ἴῃ {ἰπι6), Ὀδΐης ΔΌϑο] αἴ6}Υ {116 δ γϑὶ, υἱζι. (ἢ 
οἰογηδὶ ὅοη οὗ αοά; νΜ]}}10 1 ἂπὶ ΟΪΥ δ΄ πα Ὀοτη ἴῃ 
{πη δπὰ βοπὶ ἰο ργοραγθ [Π}6 νγὯ} ἴον Η π|.---Ρ, 5. 

4“Η09 ιἰμδὲ σοπιθ8 [19 Υ 120, 88 σοῖλθ Ὀθίογο 
106. Μογον." Βυὺ ἰὉ ἸΏΘΔῺ8: 1068 πιαε, Ὺἀαδ 
δεοοα (γέγονε) Ὀθίοτθ πιθ. Φοῖη δρροδγοὰ 
Ὀείοτο Ομ νῖϑὲ ἃ8 ΗΠἾ5 [ὈΓΘ. ΓΆΠΠΟΡ δη Πογα]α : ἃ 8 

4 [“2ὲεν λίπον πῖῖν λ6Υ Κοταπισηε ἐκ ταῖν Σμθογρεκοπιπιδη.᾽" 
Μογοτ, κὸ τί κου, ἰαϊκοα θοΓἢ Δάν ογῸϑ ἔῃ ἃ ἔρτη ρΟΥΔ] (οΥ ΓΑΙΠΟΥ 
Ἰοκδὶ βρῆδο: ἰὴ θοϊπρ Γοργοδοηϊο ἤοσῸ ἴῃ ἴπο ἴοτιη οὗ 
Βρ.06)} 80 ἀοοα {θη σϑίοηθηιρ: 2ὲγ πασὰὶ πεὶρ Κοιηταὶ ἐπί τοῖν 
Αὐάξης μ΄ ἀῤα λέν . Οὐαοῖ: Οὐμε φμὲ υἱεπὲ ἀργὲ προΐ, πιὰ ἢΥ4- 
εἴας, 96. ομρ͵οςτίοη ἰο {π|6 ἰηϊτοτυσοϊπἰοη ἰ58 (Παξ ἴτ πλδῖκο 5 
ὅτι πρῶτός μον ἦν ἃ Ἰγ6Γ0 Τοροῖ ἰοη. ΠῈΟΙΟΘΘ πχοϑῖ σοτηπιοηϊδ» 
ἴοτ9 (ἢ γγ"., 1 οκα, ΤΠ0].. ΟἸδΉ., Π6 ῬΓρίτο, ΑἸΩ) γοίοσ. ὀπίσω 
ἴο {ἰπιο, αη ἄμπροσθεν ἴο ΤἈΠΙς. 8.0 εἾ80 {πο ΚΟΥ͂ : “Ησὀσ 1Ππαὶ 
σοι οί αἴτοσς τὰὴϑ 8 ῃΓοίρογτοα (ἑ. δ., ἰἱβ δαναηοο) Βοοτο τηθ.᾽ 
Το ἢ Ὁ ῬΓΟΡΑΓΙΓΟΥΥ ΟΠ ἀθοτοιδβοὰ Ὀοίοτο ἐπ τί εἶπας κἴοσυ οἵ 
180 Μροπλη. ΤῊ ἱπιογρτοίδ [0 δανα9 πὸ ἀἰδιηστίοη οἵ 
ἐδὐαάμοι λας δεδοπεδ, δὰ ἦν, σας, δῸ σΑΓΟΙΏΪΥ οὔδογνοά 

τουχποῦυῖ ἴπΠο Ῥτχοίοσυο:; τγττὸ τηῦβῖ, οὗ σουτϑο, ποῖ Ὁ ΓΘ- 
οττοῦ ἴο ἴδ ἀιτίπα ἀἰηΐ Υ οἵ τη [χοϑ, ΜΠ ΊοΝ ͵ἰ9 οἴ ΓΆΔ, Ὀπς 
ἴο {ἢν ἀϊτίη» Βατδη αἰ χηΐ τ οὗ τὸ ἱποαγπαῖο ΘΟ γὶϑῖ, [οἷ 
ἍΔ6 ἈΠηΠΙτο. ὮΤ. Δ χο ἰπσοηίου ΦΥ͂ ΘΟ ἩΪη69 [Π6 τοίογ- 
ἌΡΗΝ εἶσι 8811 {πὲ ἴο χαηῖκ ἴῃ ἔμπροσθεν ἀπ πρῶτος.-- 

ἰο ἷὶθ Ῥγοργοββῖνο Πρργοδοῖ ἴῃ Ηἰ5 ΟἹὰ Τοϑβίδιηδηὶ 
δανοπί, Ομ γῖϑὲ νγ88 Ὀθίογο ᾿ιΐ, “15 σοπιὶης Τοτιλ 
Ρογυδάθά 0 Οἷα Τϑβιδιηθηῖΐ, δῃὰ ννὴβ {|16 ἐπιρο]- 
πη  ΡΟΥΘΥ δηἀ οα50 οὗὨ 8}} ργοόρβθου, ϑύθῃ (110 
ῬΓΟΡΘΟΥ͂ οὔ Φοί). Απηὰ 10} }8 δα ον σομίηρ μοὰ 
18 σγτοιπά ἴῃ ΗΪ8 δυο ν (Δ ΒΟ] αι ΟἿ γ᾽ ΘΑΥ]Ύ, οἰον- 
ΠΔ]}}) ΟΣἸΒίθηοΘ; Βοη00 ὅτε πρῶτος μοῦυ ἣν. 
ΤΊ 686 ἃγθ, ἱπάἀθοα, ΡΥΣΓΔΥΙΥ δη ἢ 6568 οὗὨ {ἰπη16. 
Βυι (μ0 ἀθδὶσῃδίίοη οὗἁἨ {6 οὔθ δομπχίῃς, ΑἴΊΟΥ, ἃ 8 
Ὀοΐηρ Ὀοΐογα, ᾿π 0}168 αἱ {110 Βᾶ 6 ἰἶπιθ ἃ ἀδθροῦ 
δηὰ ἶριν ῥτϊποὶρὶο οἵ 16. Ασσοτγάϊης ἰο Ατὶϑ- 
ἴοι16, 1.6 »οδέεγίμδ ἴῃ (829 τῶ] ἀονυοϊοριχθηὶ 15 {119 
»γω ἴὰ {1|ὸ Ἰά68 ΟΥ̓ 180 τ]ὰ οὗ (86 }:ς, Τ|}}8 ἰ5 
ἔγὰο οἵ χηλῇ 1 Τοϊδιίοη ἰο [86 δηΐΔ) που], οὗἁ 
{πὸ Νὸν Τοβϑίδιηθηΐ πῃ χοϊδίϊοη ἴο ἰἶο ΟἸὰ, οἴ 
ΟἸσίβι ἐπ τοϊδίϊοα ἰο {πὸ Βαριϊθϑέ, 7116 ἐντιμότε- 
ρός μου ἐστί οὗ Οιγγϑοβίοπ,, (ΠΥ ἴοσο, ἰ8 ἱηνοϊγοὰ 
ἴῃ ὑδο οἴαυβο: μὰ ῖ}]ὶθ Μογον ἰ8. σὶρ, ἀραϊηδβὲ 
Ποῖ, Τ]οϊαοἷς δηὰ οἴμογθ, ἰπ ποῖ ἰακίης (μ18 
ἴον 118 ὈΥΙΩΏΔΥΤΥ Βθῦ80. ΤΊ ἐμ προσθέν μου γέ- 
γονεν, οὗ σουτωθ, πολ ἢοὺ τσα4 Ὀοΐοτο τὴς {{μ|16}» 
δηα οἰἸ)6γ8), Ὀαὶ: λὼδ δέεσοπιο [ΟΥ ὁοπὶδ ἰο δὴ Ὀθίονθ 
ΤῺ0 (διχαϊηβὶ ΜΕΣΈΤῚ: Οοιμμπηθηίδίοῦβ ἰἰᾶγο ποῖ 
Ὀθθι ΔΌΪο ἰο ΓΘΟΟΏΘΙΪΟ {ΘΠ 86 1768 ἴο {}}}8 γέγονεν, 
Ὀδοδιι56 {Π|6Υ ᾿ᾶγοὸ ποῖ γοὺ ζΑΙΥΙΥ ΓΟσοπο οἱ οα {ΠἸοτ- 
Βοῖνοβ ἰο ἐμο ΟἸὰ Τοβδίαιηοῃΐ ᾿οανπαίίοη οἵ Οεἰβί. 
Ηβθησοο Μίογονῦ: ἰὐ 8 οαμαὶ ἰο προέρχεσθαι; 1μα1]}- 
αγάϊ: Πὸ νψἴὸ δἱ γϑί σαηθ ΑΙΊΟΥ τη, ἃ8 ἢ 116 
ὝΟΓΟ ΤΑΥ͂ ἀἰβοῖ]6, 18 Βίπο6 σοπ16 ὈαοΓΘ ἢϊ0, (αὐ 18, 
ὈΘΟΟΙΏΘ ΠΥ τηδαίοτ. Βαυισεγίοη- Οὐδ: οὗ 9 
Ἰάσαὶ ὑσε-οχἰδίθησο οὗ Ομ τῖβε ἴῃ [9 ἀϊνί πο δουπ- 
8018. Τμἷ5 ἱπίογργοίδιϊος 1165 ἰη {πὸ σι ἀἶτθο- 
τἴοα, Ὀυὺ πιΐ5865 (16 ἔλοί (δα (89 ρτεϑ-οχίβίθησο 
οὔ [0 οζοϑβϑ νγὰ8 ρϑγῦβοπδ) δηὰ γϑαὶ, δηΐ τδμαΐ (110 
ἰάθδϊὶ ὑτε -οχἰβίθηῃσο οὔ ἰΐ)οὸ οὐ -Μδῃ ν"88 ἔγοπι 9 
βτϑ ἀν ηαιη ὁ }}} γϑδὶ, {}16 Ρόοσγ ον οὗ (ἰν6 σγοδίΐοη, 
πὸ σαηίτα] ἴογ66 ἃπὰ {16 οογὸ οὗ {0 ΟἹὰ Τεβία- 
τηθηῦ (0110 ““σοοί᾽᾽ οὗὨἉ 15818}}}, δῃὰ ἴῃ 8γϑ6] νγὰβ ἴῃ 
8ἃ οαοπίΐπυαὶ Ῥτγοθθ88 οὗὨἨ ἱποδγηδίϊοη, πὸ ιἱοῖ γα 9 
ΟὈ) θαι ῖν τοργθβουί θα θοίογομδπα ἰὴ (116 ΑὨροὶ 
οὔ (116 ᾿οτά, 

ΕἘῸΣ ΒΘ σα Ὀθϑίοσθ 168 [ὅτε πρῶτός μοῦ 
ἦ ν] --ΤἼ͵Ὑὸ οἴονπαὶ ριφο-οχὶβίθποο οὗ ΟἸιγῖϑὺ 15 (09 
ετουηὰ οὗ 1119 {Πδοογαλιῖσ πιδοϊ δία. ΗῸΥΘ 
δραΐῃ ΔΙογον [ὁπ δοοοιιηὶ οὗὨ 6 ἦν] ον  851268 
{16 ἰθ τ ρογα] Β0η86, ρα ηϑὺ (86 τοίογθησο οὗ (10 
πρῶτος ἴο γδηὶῖς [Ὑ8ϊοὰλ τνουὰ τοααίγο ἐστίν], 
ΘΟΠΙΓΗΓΥ͂ (0 ΟΠ υβοβίοπι, ΕΘ Βη.8 [|λ6Ζὰ, ΟαἸ νη, 
ἀτοί 8] δὰ ἸπδηΥ οἰμοῦθ. Ηθ ψοι]ὰ ἴαἶο {110 
ΤΊΟΤΟΪΥ θη ροταὶ σοποορίϊοι (ἱ. ὁ., [ἢ 9 ῥτε-οχἰ βί- 
θ066 οἵ (10 [,0ρ05}; δποθ τρῶτος 1π 1116 Β6Ώ89 οἶ 
πρότερος. ἼΤᾷθ οοιμηραγαίϊΐνο, πονονοῦ, οουϊά 
Βασάν βίδῃὰ ἢθγθ. ὅϑαοὶι ργ-οχ βίοησο 156] 1ῃ- 
ὙΟΙΥ68 {19 ἰ ρον, δυὸ αἰνίηο ἀϊσηὶγ. 

ΜΟΥΘΡ ἡ ᾳ80}Υ 1ι0148, ἀραϊηβϑί βίγαιϑ8 [ἢ Ὗ οἰίο, 
1 ϑοβοϊίθη 7 δηὰ οἰμοσβ, (ναὶ (Π8 Βαρίιϑὺ οου]ά δον- 

(ΔΙ ΠΥ δ ἔγοπι δῖα). 1ἰϊ, 1; 18. υἱ. 1 δ΄. δὰ 
θαη. νυἱΐ. 18 δ΄, (86 1466 οὗ (Π6 ῥτω-οχίβίθησο οὗἁ 
Ογὶϑὲ, τυ ιν ΐο ἢ ον ἴ89 ΒΑ ίη5 αἰἱοβίορα. [Βε- 
Β1468, τῦ]ὸ πιυϑὲ Δ980Π)|6 ἃ 8ῃ0οἷ4) Γαγνο]αἰοη ρίνοῃ 
ἴο δον δἱ 109 Ὀαρί8π| οὗ ΘΒ τὶδί, 1. 88,.--- Ρὶ 5. 
ον, 10. ΕΣ [ἰοχί. τοο: Απᾶ] οὗ δΐβ ζ0]- 

Ὧ655 ἅϊ᾽ἃ νγῦὸ 61 τοοϑίνϑο.--- παουδίοα]ν εἰ 
ἰ68{᾿ππΟῺΥ οὗ {1180 ηρεϊδὲ οἰ ϊποα, 45 Οτί ρθη, 

Αι ὐϑτὸ ῬΓΤΟΡΆΌΙΥ σἤοθ6 πρῶτος ἱππίορα οὗ πρότερος, ἴο γΓαΑΐπ9 
ΟὨ τε αουτὸ 41] οοῃ Ὡ. Ἦο ἰδ ἀρβοϊεζοῖγ ἴὸ ὅτπξ, [ἢ 0 
ΑΙρῆδ δηὰ Οπηορθ. ΠΟ χη ΟΠ ΟΓα, ἴοο, δη)12 1η ἴΠοὸ νοτγὰ ἴ}}0 
ἰάὰοα οἵἩ αὐϑοϊ υἵο ῥυογ Υ, πὶ σ νου ὰ πάτο ὕθοη Ὑοικοηοὰ 
ὌΥ 1 τπ|86 οὗ {Π|ὸ σοτηρδγηῖίνο.---, 5. 

γ{ΟὈγίσοη (κι Ἐταη. “ολ., Τοτα. ΤΊ. 2, Το]. ΤΥ. ν». 102) 
ὑἹαῖμοα οσϑοθος, ἃ ἀποβὲΐο οοσατηθηίδίοσ οἢ Φυδα, ἴτοτπι [9 



16 1ΠῈ ΟΑΟΘΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΖΟΗ͂Ν. 

Οσμπγγβοβίοπι [Ετγαβηιαβ, μα πθν, Με]. δπὰ οἰ  .Β 
ἰλκὸ τ. ἥο παΐαϑι (6 ἡμεῖς πάντες ὌΥ Γ6- 
(εττῖηρ ἰὶ ἴο {10 ΟἹὰ Τβιι θη βαϊηῖ5 (γον. 12), 
δ ἃ ρεγιϊο]αΥ] ἰο {)|0ὸ Ργορὶιοῖβ, Ψ μο86 11η9 
ΦοΠ οἰοΒθά, 

Ετοιῖα ἴδ6 ζ116595 οὗἩἨ ΟΣ ἰδὺ ανα 16 411 ἄγαν 
ΟἿ ΒΙΡΡΙΥ, Βαγ58 {160 ᾿αϑὲ οὗ [6 Ῥγορμοῖβ, μὰ 
(ον 6 }} σίδθο ἴῸ ζσῦασθ Τ7]|100 ἰαβί, 681, δἰ σβοϑὶ, 
νον οὐσὶν οὴ6 ἷῃὰ {Π6 φδηὰ τοσοϊνοὰ ἔγοιι ΗΪ8 
Γι] 0539, ννὰ8 στᾶσο,. Τ]ι5. ἰἰὸ ΟΙὰ Τοδίδτιηδηὶ 
Θχρογοησα οὗ βαϊναίϊΐου Ἰοοϊοά ἰο 1.5 οοιμρ]οἰίοι 
ἀμ το Νὸν Τ οβίδπιοηῖ. ὕὐοιηρ. 1 Ρεῖ, ἱ. 11, 12.Ὁ 

Οἱ μία 1}668.---3Ξ6 6. τοῦ. 14, πλήρης [α]80 
σοὶ. 1. 19; 11..9, δΔοσογάϊηρς ἴο Ὑ8ΊοΙν (6 τν 8019 
Γι] 655 οὗ τ ἀοὐδολά ἂν οἰἰοα πῃ ΟἸγῖϑι ὈΟα ΠΥ; 
Βρδ. 1. 28, ψογο (μ6 σμυγοῦ ἃ5. (6 Ὀοχγ οὗ 
Οἰιγῖϑὲ 18. σα] οι "(16 (Ἰ 055 οὗ ΠΠ πὶ (πα Δ]]οἢ 
8}1 ἴῃ ]]." -- Ρ. 85.].- - αι ἐπ 6 ἰάοα οὗἨὨ (Ἰὼ πλή- 
ρωμα ἀοοβ8 ποὺ ΠασΟΒΒΑΡΙΪΥ οἱ χίηαίθ ἴῃ αποβιὶο 
Β0}] (19 δοϊιινοροῦ δηὰ οἰϊιοτ9 [οὗ (Π6 Τὐοιησοη 
δ611001}}] }ιο] 4), ἴο Ρ485 ἔθ η66 ἰηΐο ἃ ῥΒβοιι4ο-ο- 
δ ποαη (ὐοπροῖ, αὶ οτο ἰπογουκὶι Κπον]θάρο οὗ 
4116 ΠἰβίονΥ οἵ το] ζίοη πΐρσὶὶ αὈυ πάλη} ἰθασἢ Ὁ 
Τη6 πολιμβοα Ὁ] ΟΘΟΡΥ Καονν9 ΟὨΪΥ͂ 8η ἰάοαὶ 
ῬΙογοόπιδ κ9 [6 Ὀλ519 οὗὁἨ {πϊπρθ; ἴῃ (᾿ὸ δοίυλὶ 
ὙνοΥνἹα δ} ργοοσσαβ ἴῃ Ὀγοΐζοη οἰμδη 1 0ὴ8 ἐπ ἐπ πῖ- 
ἐπὶ, ρου {μ6 ρ᾿Γαπιΐ8058 οὗἨ ρῥδῃιιοῖ8πι. Βαΐ {86 
1άσα οἵ {|1ὸ Γολ] ρΡ] γοπηδ γῪἮλδ Δ οβϑοῃ 1] ῥσὶποὶ- 
Ῥῖὶο οὗἩ ιἰὸ ΟἹὰ Ῥοϑίαμηοην τε χίοη δηὰ Ῥγοπΐθθ. 
1 {118 Μίοβοίαν (0,0 οΪἃ ρίΘσο  ΟΥΚ 5 ἴο ὈσσΟπλῸ 
ἃ Μ}1016, Βἰια ἀοννϑ γοΓΟ ἴἰο ὈθΟοῦιΟ ΓΘ] Υ, Τα Υ6]α- 
ἀΐοῃ νγ͵ὰὰβ (0 ὑὉ6 ἢηϊ8]ιοα, 8460 13. χὶ. 1; [σοπιρ. 
Ἠοὺ. ..1,2.1] Πδμοα ονθη Μαίι μον, δἱ ἴθ 9 ουΐ- 
Βοὶ, Β06 4.8 ΓΟροαι Θ Ωγ οὗὨ ροϑι(ἷνο ἔμ] Δ] πηοηΐ, 6Ὦ. 
ἰϊ., εἰς. 1ϊϊιοιν 86 1} [86 Ενδηροὶ βίϑ δὰ Αρο5- 
(1.68 ἴῃ {ἰοῖρ νὰν, Ερὰ, 1. 10; (ο]. 1ἷ.. 9, 17; 
1,10, ΤΊιο ρἱογοπιὰ οὗἉἩ Ομ γὶϑὺ ἴῃ ἐμ 6 ψ οσ]α οοττθ- 
Βροπάβ νυ 186 ρΙόγοιλα οὔἴ9 ΤΥ γ ἰὼ Ὠθαγοη: 
ἀι 15 αὐϑοϊαίο σϑυθϊδίϊοη δα σγοϊϊ σίου οοποϊυ  οὰ 
δὃηά οοηϑυπιπηαίοα ἴῃ ἢΠ18 ΡογΒΟμα γ ; δηά ἰἰ 18 
Ῥαϊουυ τα {815 [θα σου] Ὁ6 ΟἿ Ὀογτοῦν οὶ Ὀγ {119 
Αἀμποϑβί[65, ἴο Ὀ6 αἸϊονο δηὰ οογγιυρίο, 1160 πλή- 
ρωμα οἵ ΟΠ τἶβὲ ἰ9. ΠΠ18 ἔα] π 688 οὗὨἨ θδίηρ ἱπ ἰἰ5 τοὸ- 
νοϊαϊίίοη, οπἰοϊο ΠΥ ῥτοβοηὶ, δοίϊ νον ἀοτηοη- 
δίγαϊϊης 80], Ηδ μπαά αἰγοαὰν μάγια }}ν οροηϑὰ 
ΗΠ παβο ἴῃ εἶιο ΟἹ Τ᾿ οβίαπηοπί, 80 (ἢ δὲ 4]} {ἢ} Ὁτο- 
Ῥὶιοῖβ. πιΐσιιὺ ἄγαν ἤνοαι Π πὶ. ὑοαρ. θη χ, θ 
Βαᾳ.; 1 οι. 1 1], 12. 

Διηᾶ (Θνοπ) δγαοθ ἔοσ ρῖ809.---4πά4 εὐεη; 
ποῦ : δηῃά ἰἰιαῖ, οὐ: ἴο νὶι. ζ-τσγαοε [0Γ σγασα 

ταϊΔδάϊο οὗὨ {110 βοσοῃα σοη ΓΎ, ΓὋΓ ἰογτα παι! [πὸ (ΒΕ ΠΠΛΟΏΥ 
οἵ τὸ βαρε|5ὲ δ τί οι οὗ νοῦ, 17, αη μλαῖζο5 ἐξ σομίΐπιο ἴο 
1[.ὃ6 οπα οἵ νον, 18.--. 8. 
41 ὑγοῦγ, Ὑ ἢ Μογος, ὙΠοΙποῖς, ΠΟΙ βίθηθογρ, ΑἸογά, 

αοάεοῖ, ἴο αϑὸοτγίὈ6 τ 5 απ ὰ ἔϊιο [ΟΠ] ΟΠ γόγ θα ἴο [6 Ενδηρο- 
Ἐπ, οἡ δοςοιηῖ οὗ (᾿οὶγ θρεοοίῆς ΟἸετἰ βία οἰιαπιοῖον, απ οη 
αοσοοιϊηΐ οὗ τὸ αἰ (τςοπὶρ, νον. 1, ἐθεασάμεθα). Τ).ο Παρ, 
ΔίΓΟΣ 411, Ὀο] οη χοᾶ ἴο {|1ὸ Ὁ. Τ΄ αἀἰαρομηρτίου, ουρ ἢ βίη ης 
αἱ ἴἰὸ νόγγ {Πτοϑ] οἱ οὗ [16 ΝΌΟΝ, 85 ΔΙοβοα ἀἰοαὰ οὗ [116 [5503 
οὗ Φομονδὴ οιὐδιο, ναὶ ἰπ δἰρὶ οὗ, (ῃ6. μοὶ Ιαη. ΦΖομῃ 
Ἔτη ε: πῃ ἴὸ παηῖθ οἵ ἔπ Αροϑίϊοα, νόον, 14. ἰη {6 παπιὸ οὗ 
ΑἸ] ὑο! νόγα, γογ. 16. Ἠσφηοθ πάντες, νεῃ οἷν ΙΓ ΓΟ ρ- 
Ροβὺβ (ἰὸ οχίσίδηςο οὗ ἔἰπο ΟἸυγβείαη ΟΠ Γοἢ.-Ρ . 

Ἐ{Τ||ὸ αποπὲὶς μίογοηνα ἰϑ τὰς ἰά6ι] νου], σοπίπίηΐηρ ΑἹ] 
ἀχὸ προῃ 5, ἡ, οι. ἴα αἰ νί ηο μόνογε δηά αἰγὶ υυἴοα, Βα ἢ μ8 Ἰηἰηα, 
Τολποη, νι 86]0π. {τἀ{}}, ΗΠ 0, ΗΘ ρτ ΠΥ δημδηδίο ὕγοιῃ ἰΐ 
ἴῃ ἃ εογίδί ὀστοῦ (ἀσσογήϊης ἴο ΚΤ αϊρηϊίηο, ἰπ μαΐγα {ΠῚ βὸχ- 
111 Ρο γι γς [πῸ νοῦς αηα ἀλήθεια, {6 λόγος απ ζωή, {πὸ ἄν- 
θρωπος ἀπι ἐκκλησία). ΟΠ γίϑῖ ἰδ. ΟὨΪΥ οὔθ οὗ 656 βηοΏϑ. 
Βηϊ δοζογήηίης ἴο Φόθη, ΟΠ τοὶ ἰ9. ἐπ τ ΠοΙ͂Ο ῃ] ογοπλα ἴγοῦὶ 
16}. Πον 41} τὸ Ὀοποῆτβ οὗὨἉ βαϊναϊτίοῃ δηά μία οὔ μγδσθ. 
Ἰτοηι, Μεθ. εν. 111. 11, 1ς ἀγρίου ἴγοῖῃ τὴ. Ῥτγοίοχζιιο οἵ 
Φ0}}π παρίηαἴ [Πὸ (ἔπ ρνετῖς ἰἄοα οὗἩἨ 16 θ᾽] ΘΡοΠιΆ.---Ρ, 8, 
{πὰ εισαν, πὶ πεέοῆ, εἰ πιδπς. ἴὰν τοῖα οροχομκοιίοδὶ κοπ9 

καὶ ἰ6 ἰακοη ὈΥ ΠΟΙ, Ογαπι. Ρ. 407, Μίογος διὰ Αἰίοσγά. 

[1 ὃ [ΠΠ,| φταίίαπι δυρεῦ σγαίίαη!}. Ὑ ΑΥΙουΒΙΥ 

ἱπίογργοίοά: (1) δίαγκο: Τὴ σῦδοο οὗ γοϑίοταίΐοῃ, 
ἴον (86 ζγδοθ ἰοβὺ ἢ ρασδᾶῖ8ϑθ. (2) ΟἸιγυβοβίοτ, 
Γᾶῖαρο, Ραυ]ὰ8 αηὰ οἰμοΥϑ: ΤἘ86 ργασο οἵ [η6 ΝΟ 
Τοϑιαπιθηΐ ἰηϑίοδα οἵὐἠἨ οτἦ᾽ αἴϊον (αὶ οὗἩἉ (6 ΟΙα.Ἐ 
(3) Αὐυγυβιΐηο: Εἶγχϑὲ 51 οαιίοη, (πο οἰ θγηδὶ 
᾿{ 6. (34) θηροὶ πὰ πιοϑὶ το θγηβ: Οπ6 ΚΎ866 
αἴϊον ΔΠΟΐ μον [6ΥῸΥ στον ης ΒΌΡΡ] 168 οὗ ρτας6] 
ἴτοπι {116 {}} 688 οὐὗὁἩἨ Ομ γἶϑι. [--τῶὰϊ {8.6 βδ8 {ἴπλ6, 
μον Υον, ἴΠ6 Βαρεϊδιὶ ἀοιθιϊθβ8 (ουρσὶὶ οὗὁὨἨ {86 
αἀἰβοτγοπὶ ἀονοὶοριμοηίβ οὗ σοὶ σίουβ ὀχ ρογίθῃσο ἰἢ 
[86 σουγδβο οὔίμο ΟἹὰ Τ᾿ οείδιηθηί ργορ θοΥ. Οταοθ 
γ᾽8 8 ΘΟΕ ΠΟΔΙΪΥ͂ βϑβυπιίηρ ΠΘὟ ἴοτταθ. [Τηἷδ σὸ- 
ἸΔΔΓΚ 0868 (8 ἴΌΤΟΟ ἱἔγογ. 16 ρσῖνοβ ἴπ6 ογὰβ οἵ 
{μ6 Ενδηρο δῖ, ποῦ οὗ ἰὸ Βαριδί.--ρ, 5.] 

γον. 117. ΕῸΣ [86 Ἰανν, εἰς.---ἰ Απιϊιποιῖσ ἀ6- 
τηοηϑίγαίοη οὗ γον. 10.}] Το δι} 6818 ΟΥ̓́ 186 
ΟΙά αδμὰ Νϑιν Τοβίαπιθηίβ, ἃ8 ἴθ Ῥαὺὶ (Βοαι. Υἱ. 
11; τῇ}. ὃ; 64]. ἱν. 4, εἰς}. 11 πιυϑὶ Ὀ6 ΣϑΙ 6 Π- 
Ὀογοά {πὶ Ὀο(Β ΑΡοβι1]6.8 (δῃὰ 4}} (Π 6 ΑΡοβι]68) 
ΤϑοοβηἶΖΘ κεν δε (06 ὉΠΙῪ οὗἩ {μ6 Ο]ά «πὰ Νεοὺν 
ἸΤοσιαπιθηῖα. Τ|ῖβ ἈΠ Υ, ἀσοη ἀοσοοτάϊηρ ἰο ΟΌΡ 
(οχὶ, 15 Ομ γὶδὶ ΗΪ 80], ἀπὰ 11 18 οἰβονν ἤογο ἱπ 
Φοῖνα [οἢ. νἱιἱ. 807, 88 ν6}} 88 ἴῃ Ῥδὰὶ (Εοαι. ἱν. 
4), τοργοβοη( δὰ ὈῪ ΑὈγαΐαπι, ΟΥ ΟΥ̓ Ῥτοπιὶδβα δὰ 
ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂, αἾδ0 ὈΥ̓͂ (6 Ῥτορ)ιοίΐο, {γ ὶς Ὁ] βἰἀο οὗ 
1Π6 Μοβαίο ἰὰνν 1861, ΤΊ αν, ον ΟΥ̓ Θσ, ΔΒ Δ, 
σοῃϑί {πἴ68 (Π6 Ορροδβι(ἴοῃ οὗ {86 Ο]ὰ Τεβιίδιηθηΐ 
ἴο τ6 Νονν. Βυῦ ἰ(6 Ἰαῖν 18 Βοτο ῥ᾽ αδοά ἰὴ ἃ ἱνο- 
[ο]Ἱὰ ορροϑίτΐοῃ ἴο {πο Ννν Τοβίλπηθηι. (1) Α5 
ἀραΐηϑι στασο, 6 18. (Π6 Ὀἱπάϊηρ' δομηπιαηἀπιρηΐ, 
ν]ιΐσἢ σδηποὶ ρσίνο 116, θὰΐ ὉΥ 118 ̓ ἀοιδηὰ οὗ 
σὶρ δουβηοθθ ΜΟΣΓΚΒ (06 ἀφδαίῃ οὗ {10 δΙππΠΟΣ, 
αἰτοῦ αηῖο 110 ἐπ Γοροηίβῃσα, ΟΥἩἨ αηἴο ἀδαί ἐπ 
ι|6 υάδριμοηϊ, νυ 116 Δι 18 ᾿ἸΠΟΔΡΔΌ]9 οὗ ρὶνίης ᾿ἴἴο, 
οχρίαιίπς, δι γίης, βαποι γί. οι). νἱῖ.; 2 
ον. τ.; 64]. 1]. (2) 48 αραϊηϑὲ ἰσγὰἢ οσΥ {86 
ΤΟΔΙΥ οὗ Ββαϊναϊΐοη δηὰ οὐ ἐΐ κιηράοιῃ οἶ 
6οὰ, ἰε ἰ8 ἄσϑυ ΟὨΪΥ ἰτρο, ργοῖρυγαί! οπ, Βυτο] ; 
δηὰ (Π6ῃ, ψ ]θὴ {1χ0 ΣΘΆ]Ὑ 18 σοῖπο, δἰιαάοιυ;, ΟοἹ. 
8}. 17; ΗδὉ. χ. 1. Νοίϊ6θ 4180 {16 ξαγ 6 ἀπιϊ- 

Οοπιρ. 641]. νἱ 16: Ερμ. τὶ. 18; ΤοὉ, χί, 11. Ῥυϊ δὴ χὸ  ἔη- 
τοννοζατίοι τη κοθ καί πιοτὸ (ογυϊῖο. 11 οἴζοη πλδπη αἶδο, 
εὐόπ (ἐὕεπ, γα). ὥὅφο ΜΥΪμοῦ, ν 108, ΒΝ ΠΑΓΙ͂ν ΒΟ ΚΡ]: ὀπῆς 
φι κί ἐς ἡ) μἱοπί(αἰΐτις αοοίρέεπώιη ἐγαΐί, Ἐτ (ΘΡΌΟΙΑΤΙΜ) σγαὰ- 
ἐΐαπι ὕγὸ ψταζία. -αῖς 8. 

“ [ΟΠ ΓΥβΟΚ 0) ΒΕ ΡΡΟΓΙΘ {Π|5 τ] ὉΥ τοῦ. 1,  ΠΟΓΟ (Π6 λῪ 
οΥ̓͂ 0505 ἰᾳ. σοπίγακίειξ νυὶ ἢ [1|ὸ στα οὗ Οτίδε; θυ [ῸΣ 116 
ΥΟΥΥ γοῦδου ἴϊο ἂν σαμποῖ ὕ6 δποίμοῦ κἰ πὰ οὗ σγαςε. δηᾷ ἰδ 
ὨΘΥΟΓ δὸ ΟἉ] θα, ΟΥγ] απὰ Ευὺτπγνπιτθ Ζί καροηυα ἢ κον ἰδ 
ὀχμίαϊ : τὴν καινὴν διαθήκην ἀντὶ τῆς παλαιας.--", 5.] 

ἰὸγ ταῖποῦ ἄρα, ἀπ υἱέα κίεγπα, 88 {110 ἴγοο σον ασὰ οὔ 
ἔα. οπία ἐμὰ βίο σγαΐξία οδί, θαυ 8 Αὐριπείηρ, δέ οἰ 
“ἰγπα σΓαΐία ἐδ ῥγὸ σταίία.," Τταεοί. 111. ἐπ “οῆ., οι. 11].ς 
ΌΓΗ ΤΠ γ»ν. 908, ΤῈ δἰ αν ἰηογργοιϊδτίοη οὗ δὲ δβογπασὰ ς: 
γαίία σίογίε ῃγοὸ ρταίΐα πιίϊίἐΐδ, ἰα ΘΛ Ἐν γα ἀπὰ ΘΑ ΠΥ 

ᾧρανποιαπε, Το ΑἸΟΥΥ͂ οὗ [Π6 ΠαΔΥΘΗΪΥ δίπίθ 18 ΟὨΪΣ [6 ἰαπέ 
"ἰ:κ ἰπ τἷ9 σπαίη οὗ ἀἰνίπηϑ ζτῆςο.--Ρ. 8. 
{ΓΗ ἰπιοσχργοίατίοη ἰδ αἰπὸ δἀορίοά Υ 1 οκο, ὙΠΟ]. 

ΟἸ51... ον. Πομκαϊοης,, ΑἸΩ, τάν, ἀπ (ἰ}}ᾳ ἰη Ὡλοδὶ πα- 
ΚΓ 2 Ὴ πὸ ἰάοα οἵ πλήρωμᾶ, πο ἰδ ἰξ ἑμοοιυείκῖους ἈΠῈ 
16 Διηἀλπιοηα] πιοιηΐῃς οὗὁὨἨ ἀντί (ρτασο ὀχοπησίης Κι} 
κιλοο). [18 ἢ Ὁπῦ το] ἢ θίγοθαι οὗ σγδοο Τγύῖὴ πῆ ἢ οατί οα 
τογου ἢ (πο να γίουβ καἴατοϑ οὗ δα πο Πολτίου ἴο {6 νον ασίην, 
ΘΥΟΓΥ ὯΟΜ πᾶνο ἰακίπρς [ῃ6 Ρ]αεθ οὗ διὰ οὐογπποϊπηΐπς, 
(πουμὴ ποῖ ΒυΡογβο ἢ οὐ ἀοδίγον  ηρ, ἴΠ6 ΟἴοΥ. ν᾿ α]ὰ γῸ- 
ζ0γ8 ἴο {πὸ πιὰ 0}} Ὁ} ΕΥ̓͂ οὗ Βρί γί υδὲ ρσἰΓ[5 (χαρίσματα) ἴῃ {116 
Αγμροκζο]ῖς ΟΒγον, 1 Οοτγ, χίΐ -χίν., θὰ τὸ ΟΥ̓Δ ΠαΓΥ στασοα 
δῃἃ ὈἹΟΒΜ 6 πχϑὶ ΡῸ πο ἀο. ᾿᾽Αντί ἄοο5 ποῖ ΑἸΤΆΥΒ θα πῃ 
ΔῈ ΟΧΟΠΔηρσΘ {᾿|λῖ Β ροσβοθη οπο {πίπρ, Ὀπῖ, ἰΚὸ παρά δηά 
ἐπί, ἃ κισςοβαίον. οηροὶ γοΐογϑ [ὉΓ ἃ δἰ ΠαῪ πὸ οὗ ἀντί ἴο 
ΕΟ τ υΒ, παπὶ. πη ΟΠγυβοςοπι, Ὧν Ζαοσεγεῖ. ΚἹ. 18, Οἴδιον 
ΘΧΑΙΕΡΪΘΑ ἀΓὸ δαἀδοὰ ὃν Τιοκο, ΜΟΥ απὰ ΑἸίογ. “208 π 
ταὶ αν κηἰὰ χάριν ἐπὶ χάριτι ΟΥΓ χ. ἐπὶ χάριν (Α5 ῬΗΪ,. 
ἀϊ, 27) ἰηϑίομε οἴ ἀντίς ὅν Ἧι μομις, "οι αν οχργοββοῦ βδὸ 
Βἴτο ΟἿ 6 Οογογν ποϊηίηρ ΠΟΥ ΒΚΤΆΘΘ ΠΡΟ μ.τῆοδ. 
ΤῸ ̓  8 ἐάθ8. οοῃρ. Βοιὰ. Υ. 1 Δ; ΟαΙ. ν. ΧὩ; ἘρὮ. νυ. 9.-.-. 



ΟΗ͂ΑΡ. 1. 14-18. Ἵ 

ἐμποϑὶϑ, (μι (ἢ 6 1ΔῸ γε88 σίνοη, δεί γοτι ἢ, ἰαϊα ἀοιση 
(ἐ δό9 η), ἃ8 ἃ ᾿Ι6] 088 δίδίαϊο: ρσγϑδοθ δηά ἰγυ ἢ 
ἐάν, δεεαπι (ἐγ ἐν ε τ οὺ, ΛὨΙο] δἰ 1] Πλ 56} 768 ἃ 8 
16.5 

ὅτδοθ δοᾶ ἔσ.}---αγαοα ἃ5 ἰδ 6 σδοταρ]οίο 
Νον Τοδιδιηθηῖ ργδοθ οὗ τοἀδῃρίϊοη, ““1π ἰῃ9 
ἀἰδιϊησὶ ἀπὰ βοϊδιηη βοηβ6᾽ [Μίογοτν, Ρ. 98], γοὶ 
δοοογ ἶπς ἴο 18 ἰδίογϊοαὶ ὑτόστοβϑ, ν᾿ δἰ οἷν Ὀσσδὴ 
νεῖ ΔΌΓΔΙ ἢ Β στ δ ΟΊ 8655 οὗὨ 911, 6. χν. 
0.---Τειμδ, 85 16 Ζ}} ἰσαΐ οΥ͂ ἸΠῸ αηὰ ἰδο [}} 
19 οΥ̓͂ ἰταϊἢ, 86 τ} Υ δηα βιιϑίδησο οὗὨ δβεῖνδ- 
(ἴοπ, ἰπ οοηίγαϑί ἢ 186 διιαάονν. [ΘαἀΘοπηΣ 
9ταοε ἰβ Ορῃοβοὰ ἴο [Πῃ9 οΘοπαθιηηδίίοη, ἐγ ἰο (80 
ἰγρὶθδὶ δὰ βΌ Δ ΟὟ Θμδγδσίοσῦ, οὗὨ {16 Ἶδῖν, οἴ 
τνϊοσ ΒΟΉ Οὶ ΒΑΥΒ: ἐγάπι ραγαπδ εἰ ὠπόταπι Ὺα- 
δεπε. 
πος ἘΒΤΟῸΡὮ 6565 ΟἾἿ τ  51.--- ἰδο Ϊ8- 

ἰοτίσαϊ βυ μι 6515: {Εβῦ8 ΟἨΆΙΒΤ, ὙΠῸ 18 Ὦ6ΓΘ [ὉΣ 
{πὸ ἤγβι εἰπιθ 64|10 Ὀγ Η]5 0}} [}]ϑἰοτὶ 641} ἈδτΘ 
[ἰπ ΒΑΓΙΠΟΏΥ͂ ΙΓ (ἢ ᾿ηβ. ἸΠΟΓΌΥΘΙΥ δνιϊϑιὶο δὺ- 
τη σοπιοηΐ οὗ (ἢ Ρτοϊοραθ], (ἢ. 9 ἀοσγοϊοραηχοηὶ οὗ 
1.6 ργγδσθ δ8]80 ουϊπιϊπαίθ5 ἱπ (19 8ΔΌΒΟ]ἰ6}Υ οἷ- 
δοίοης στασδα οὔ γτοἀδοιηρίίΐοη. Βυΐ 88 Οἰινϑὶ {116 
1 ο0σ508 τΓ 85 ἔγοῃι οἰ ΘΓ, 80 4180 τν85 116 σῦδοοθ, 83 
τ6 μόνον οἵ [89 Ἰοτὸ δῃὰ τἱρδίοουβη6358 οὗἠἨ σ9ἀ 
ΟΥΟΡ (ἰἸὸ οτόβοθη σμυΐ ὶ οὗ τλο τνουϊὰ. Ῥουθὶορ- 
ηθηξ 15 Πα υοίουθ 0 ἸΔ0Υ9 ἰ0 Ὀ6 Δϑουί 94 ἰο ὑπ6 
Ετασο ἴῃ 1156], (μδῃ ἰο (8 ᾿οσοβ ἴα ΕΠ πι86}; Βαΐ 
6 Θί6ΓΠΔ] σγδοθ, τ ἢ (Π6 αἴθ γ 8] οσο05, οηἰογοὶ 
ἱπίο ἰβίογιοαὶ ἀου θ᾽ ορτηθηὺ ον 8 ἱποαγηδίίο, 
δηά ἰ6 σοηδυπιπιδίϊου : Οἰτἰϑὺ ἴῃ Ψ6850.8, γγὰ8 4180 
(6 δοπϑαπγιηδίΐοη οὗ (89 σγᾶσθ. Τὴ ἐπα μότὸ 
Θχρύθβθοα, ἐπογοζοτα, 19 1110 Ὠϊϑίοτ σα] σομρ] εἰἸ 0 
δη ορογαϊίοη οὗ στγασθ, ποΐ ἃ8 ἃ ΤΏ6Γ6 ΜΟΥ οὗ 
Ομγῖϑι (ΟἸοπιοηὶ οὐἨ ΑἸθχ.), οὐ οὔ αοὐ (Οτῖ οι), 
θυὶ ΓΑΙ ΠΟΥ 88 (Π|6 Υἱί4] δοίΐοῃ οὔ αοἀ ἴῃ Οδγίϑί. 
Βογβοιᾶυϑ: “ ἐδόϑη εἰ ἐγένετο οἰοσαπίεν αἰδίἰπισιέμη- 
ἐμ, Εδτ. 111., μγὲμδ ἐπ οσσαπίσαπι σα ιδαηι, Ροδίδ- 
σίαδ, Ῥνὶποὶραίεπι ποίαϊ,᾽" Ὑοὺ Ἰοαγίης ἴ6 Εδί 6 Γ 
86 ἢγϑι ρυγὶποὶρὶθ. 
ον. 18. ΝῸ 8} ΒΒ δθ09 Οοᾶ δὐ ΔῺΥ 

Ἐΐπλο.---Τῆλι (Π 680 οτὰ8. 4180 σι Βανὸ Ὀ66ἢ 
δροίκοιῃ Ὀγ ΦΖο᾽η 16 Βαριϊδί, ΔρΡῬΘδΔΓΒ ἤγοπι οἢ. 11]. 
81], 832. δπὰ (παῖ {ΠΟΥ τὸ ἴ0 Ὀθ δΔοί!8}}} δἰἱτὶ- 
Ὀυιϊοὰ το Ὠΐπι, ἔγοπι ἰμ6 [Δοἱ (αὐ [6 Ενδηρο] δὶ 
ον οηε}ν αἀἰθϑιϊηρι}51}68. {6 ἐθ 5. ΠΟΥ͂ ΘΟΠΟΟΓΠἰ ἢ; 
ΟΒεῖβι νι ἰοῦ, ἔγοτῃ σορ. 1δ, (16 Βαριΐδϑι ψαγο ΄η 

ν (ΒΘΠΕῸΙ ΓΟΙΏΛΓΚΒ ΠΟΓῸ [881 ΠΟ ῬὨΙΟΒΟΠὮΘΥ 80 δοσυσαίοῖν 
Ἀἰπεν οΟΥΑ ὑγοττῖν δη ἃ ΟὈΒΟΤΥΟΙ πον ἀἰπο! ποι. ἃ5 ΨΟΠΠ, οδρ6- 
οἶδ!}γ ΄ῇ {14 σα Ρίοτγ, αϑἀ ΧΡ 8 (Π0 αἰ ἤθγοποο θοΐνοοη 
ἐδόθη ΔῊ] ἐγένετο: " λίοβίς ΜΟῚ σι ἐχί ἰὸς, (Οδιγ αἰ σα ἐπὶ στα- 
ἑία εἰ τοτι 4." ΑἸΙοτὰ, ἤν 86 Ἰήοιο, δ ηηἦ5 {πὸ γορϑοὴ οὗ 19 
ξοηΐγαφι ἴῃ ἴδ λοὶ ας [Π9 ἰδ 85 ἃ μοϑίτῖνο Θηοἴ ΠΩΣ 88 
Ὥδττυν πα οἰγοιμηβοτυθ, δἃ ἤθηοο ἐδόθη, ὙΠ|16 στμοθ ἰδ 
πη! πα, Βαϊ μοί 6 (Π6 ἰάθα, οὗἩἨ ροβίεἷνο ὁπαοϊποιῖ, ἐδόθ 
ἐπιρ 69 αἰβὸ (8 αἰνίπο οτγί σία δα βοϊοσμ Ὀσοόγλ σατο ὁ 
1η0 ἴα, ὙἨ119 ἐγένετο ἰῃήίοαίο8β [Π6 ἔγοο, βροπίδποουβ βηὰ 
δυιάίηςχ παῖμγο οὗ χζτάσο. ἈΪΟ568 ΙΩΔΥ͂ ἀἰδαρρολτ, ΤΥ τμ0 αν 
Ά2 ΟἿἹῪ σίτου τπγοῦσ Εἰσὶ, υαὶ ΟἸ γί δὲ τ ΠῚ δι ο5 
ογανοσ. ὅμο ἰὰνν σοτη πῃ Ἃ9, ἢ 6 ΠΌΜΡΟΙ σίγνοδ., πο ᾿δὺν Π0ῃ- 
ἀτγηκ, στασο 1.41: Π668.: 16 αν, Κα 115, γα 9 ΤΆ ]κ68 αἰΐνο. ΤΊι0 
δίχίνεσι υὐἰδβϑίοη οὗ [Ἐ1ὁ ᾿ΔῸῪ 18 (0 δινΔ ΚΟ ἃ ΒΟΠδ6 οὗ δβἷη πᾶ 
ΣῊΝ πουὰ οὗ γοἀοιηρίίος, δηἃ ἴλι5 ἴο Ἰοδὰ ἰο ΟΠ Γἰ5ι.-- 

{{1π|Ὸ οι υποκίοη καί ὈΟίΟΓΟ σΤασε, ΔΒ ΒΟΠρΟῖ ΤΟΙ ΓΒ, 8 
ἈΔΤΘ οἰ ΧΆΏΤΙΥ οπιἰοα ; ἴ0Γ ἃ " Ὀπὶ᾽" Δ8 Ὑ6}} 85 ΔῺ “δηὰ ᾽" ν88 

οἵ ἰὸ ΡαΊ που, πον Φοδῦδ Ομ τὶδὶ, ΤΟ ΟΣ ΌΧΑΟΘΘ αἱ] Παΐ ν᾽ Ὰ8 
δε οἵ Ηἰπι ὈΒοίοχο.---Ρ. 3.} 

δοηθγαῖ, δηἃ ῬαΥ  σὈ]ΑΥΪΥ δυιοης ΗἸ5 αἰδοῖ ᾽68, 
ἴτοιι 815 πδχὺ [Ὁ] ον ίης; (650 οην, γον. 19, ὈΘου 9 
(89 συ] ]οσβ οὗ (86 926 ν8. ΟΥἿΥ σὑοσβθ, ΒοΊΥΘΥΟΥ, 
ποὺ ΟἿΪΥ ῬδγισΪΑΥΖ685 τοβρθοιΐης; {89 ἀλήθεια, 
γοΓ. 17 (Μ 6767). Ραΐ αἱ (19 βαπιθ {1π|0 ΘΠΪΆΓ 65 
1Π6 ργοοράϊης (Βουχῖθ. Ομ γῖϑι 18 80 ὑγυΥ 189 
ΤᾺ] ΒΊΟΥ οὗ σύαοὸ δηὰ ἰγυίἢ, (αὶ ΗΠ βίδηἀβ ἰὴ 
οοπίγαϑὶ ποὺ ΟὨΪΥ ἰο λίοβοβ, Ὀαὶ α͵80 ἰο (Π 9 Ῥγο- 
Ῥδθῖ8Β δῃὰ (ο {ὸ Βαριῖδβὲ δἰ το] (866 οἷ. 111. 81). 
Νο πῖϑὴ δἰ μοστίο πὰ8 866} δὰ τουραηϊοὶ Θοὰ ἰπ 
{6 5696 ἰῃ Μηδ ἢ ΗΘ ἢΔ8 βδθὴ βπὰ γϑυθα]ϑα Ηΐ τ. 
Ομγὶϑί, ἘΠΟΓΟΌΓΡΕ, 85 ΓΔ τοί, ἰ5 ἐμ γί υογὶ- 
(4019 χογοϊαιϊίοη.---αΟὉ 18 δι ἰδ 0164}} ραΐὶ ἤτϑί. 
6οΐ, ἴη Ηἰδβ ἰμιθτίὶοῦ οϑβϑῆσο, δ ἰὴ Ηἶ5 [Ὁ] 699 
δηὰ 7}}} αἸΟΤΥ, πὸ πιδη εἰ Βογίο 1 ἢ Β6οη.---Νο 
ΜΑΝ--τὶ, δ., ποῦ ΟΠΪΥ͂ : ποί οὕ Μίο865, Ὀπὺὶ 4180: 
ΠΟΏΘ οὗὨ Δ]1 (86 ῬτΟρ]Ιοἰ8, οὐ ουθη [6 Βαδρι 58. ---- 
5ΕΕΝ (ἑώρα κε). Νοῖ ΠΙΘΥΟΙΥ μεγζεοίς ουφπουΐέ 
«(Κυϊΐπο6}); ποῦ ἀο68 (86 ἰθτῖη Του ἴο ἰηϊαἰοη 
νου γἰβίοΩΒ (ΜΘ γ67) ; 51}}1} 1688 10 Β 6 ἢ ἃ 8566- 
ἴῃς οὗ {Π0 ραγὶ οὗἩ (89 [οζοϑ, 88 τνλϑ βυβροηδοὰ 
ΌΥ Η8 ἱποαγηδίϊοθῃ. ΡΥ 88 ἰο ἢ Ἶβι᾽8 δοοίηρ οὗἁ 
6οῦ, {19 ττῶβ ἴὴ 115 παίυτο δ οὔσο ἱπίοσηδὶ, ἰῃ- 
ἰαϊιῖνο ὈΘΒοΙἀΐῃς πα οχίθγπαὶ βοοΐηρ. ΒΘ η 
{10 Ῥτορ οἰ8 66] 4, (ΠΟΥ͂ Βαῖν ποὺ στ {Ἰτ0 ουΐ- 
ναγὰ ογ0; ΜΙ (ΠΟΥ͂ βανν, ΠΟΥ ΟΠ 6] ἃ ποῖ ἴῃ 
1η0 Ῥγορ ιοιῖο ΨΥ ; απὰ 4}} ἰἸαῦ {ΠΥ πῃ {86 Ὁ 
Ῥτορ οί πιοπηθη(ϑ ὈΘ ἢ 614, νγα8 ρἱ οοθ- ιν οὐκ, τ αἰ 6 ἢ 
ΚΠΟΥ ὈΘΠο]ἃ ἰὰ 108 Βγτα 1168] πᾶ σο. [ἢ Ομ εἰβὶ 
186 Ῥτοριοίϊο νἱβίου Ὀθοδπθ οη6 υνὶ ἢ (6 οτὰ Ϊ- 
ΠΆΓΥ Θχίογπεϊ νἱδίοη. [16 βὰν ἴῃ Δ]Ϊ {16 οιἱἱινατά 
νον] 5 οὗ Οοἂ [118 ϑρίτιι, ΗἾθ Ῥουβοῃ Δ] ἴονο ; δηὰ 
δὶ Ηθ αν ἴῃ (110 Βρίγιῖ, Η9 δῶν ποῦ ἸΏΟΓΟΙῪ 88 
Ἰάθδ, υὺ ἃ5 δοίπα] ἀἰγίπηο οροταιῖίοη. Τὸ Ηΐπι 811 
ΒΘΏ81Ὁ]0 Βοοί ἢ ρ' γ͵7δ8 ΡΟΥΘ ΠΘΏΓΥ ἃ 8] τὴ ΒοοΙ ἢ; 
ΟΥ̓ 19 τη ́οϑιν οὗ ἀοἕ, ἃ Ὁ] 881] δοίης οὗἩ ἐδ9 
Ἰοτο οὔ ἰδ Βαμα. Απά οὗ {1118 υἱβίοη οὔ ΟἸσἰϑί, 
ἰπουχὰὰ 0 νγὰβ στουπάοα ἴῃ ἴῃ οἰογηΐϊ Υ οὗὨἩὨ 9 
Ι͂οαοϑ, ΒυσΚηον ἡπιβ|}γ ΟΌΒοΡυ 5 ἰμαὐ ἰὺ ψὰ8 ποὶ 
Ἰπιογγαρίο ἃ ὈΥ 0 ᾿πολστημίοῃ. ὅ'66. οἷ. ἱϊϊ. 
[Τ|ῖ0ὸ βδῖαθ ρεοτίοου Κηοινυ]οάρο οὗ αοά, Ομ τὶβὶ 
οἰαΐ 8 ἴοὸ γ᾽ ΗΠ 86] Ὁ δοπο, Δίαί. χὶ. 27,--τὰ Ρα8- 
Βαρο ψΒΪ]οἢ ΒΙΓΟΏΡΙΥ ὈΓΟΥ͂ΘΒ. ἴ}ι0ὸ οββθηι 8] πὰ ν- 
ΤΩΟΠΥ͂ οὗ ἰμο ΟἸ τὶ οὔ ἰμ9 ιγποριϊπί8 τὶ (89 
Ομτῖϑὲ οὗ Φο η.--Ρὶ 5,] 
ΤῈΘ ΟὨἹΥῪ Ὀθοοῖϊῖθη βου. [Θοἅ]7 τδο 15 

οἱ (οΥ Τονσεχᾶ) [89 Ῥοβοῖ οἵ [89 Ἐ'αῖδοι .-- 
ὙΥ 11} (6 Ρτγω-οχἰβίθηοο οὗἨ ὑμὸ Τῴοχοβ Ὀοίοσο Ηἰ8 
ἱποδσμαίίοῃ, ΗΪ8 οΘο- οχἰβίθποο ἀυσίης ἢ 15 ἱπσασηὰ- 
ἰἴἰοπ, 18 80 ΒΙΡῚΥ ῥυΐ, ἐμαὶ γὸ σα πα ἴῃ {ἶ680 
᾿νον 8 ποίίης ἰοο ἰχὶι ἴον [86 {ΠἸΟΙΟΦῪ οὗὨ ἐδπ6 
Βαριΐϑε. [1] ΙΥ {δὸ 1δαριεϊδὺ οἰβθινβοῦο οα]]οα 
Ηἴτπὰ 89 "6 νὴο Ὀδριϊζοά ψῖἢ (6 ΠΟΙΥ Ομοϑὶ 
διὰ μι ἢνο (λίατ]. 111.}. (λ9 Βγιάοστγοοιι οὗ 
ὑπ ομτο (ΦόΒη 111. 29), {πὸ Οπ νῆο οομποῖ ἢ 
ἔγομηῃ πϑάνρῃ, ἰῃ" σοπίγαβϑὶ τὶ} 11} Ῥτορ οἰ, μ9 
ἈΒΟΥΘΌΥ͂ ἀοδίσηδίοα Η τὰ 4180 88 [ἢ 6 ΟὨἹΥ Ὀορχοίίοη 
508. 9 πᾶν {ΠἸ6ὴ Ἰοανο 1ὑ δηἰγ ον ὑπ ἀοοϊάοά, 
ΒΟ ἵὰτ 86 δου πάἀογϑίοοα 0 ΘομβὨ!ρ οὗ 
ΟΠ γτῖϑί ἤγουι Ῥβδίιη οχ. δὰ οὐδοῦ ρϑββᾶρεθ, δὰ 
ΜΠΘΙΠΟΡ [μ0 ἰθττὰ μονογενής ἀο68 ποὶ ὈδΙοης τᾶ- 
Π6Ὸ} ἴ0 ον Ενδηροὶ ἰδι,--- 0 18. ΟΝ ΤῊ ΒΟΒΟΜ 
ΟΡ ΤῊΒ ΕΆΤΗΕΕ [ὁ ὧν εἰς τὸν κόλπον--ηοί 
ἐν τῷ κόλπῳ--τοῦ πατρός. Τα ΡῬγοροβιίοη 
εἷς ΟΧΡΥΘΒΒ6Β ἃ ἰοδηΐηρ οα, οΥ ἀϊγοοί ὁ ἰοἸγΑΓα 5, 

γ8 ἀἰδεομὶ ἔγοπι ἐπ υἱόν. δὲέ ἰοοῖ-ποΐοβϑ οἢ Ῥαρμὸ 70.-- 
Ρ. 8. ' 

{ὁπ {18 τοι δῦ ϊο ἀἰ ἥδσθηοο οὔχοδάϊηρ : ὁ μονογενὴς νἱ» 
ὅς, ΚΟΠΟΓΆΙΥ δοργονυίαίϑα πὶ αποίοπὶ Ἀ58, ὙΟ, ἀπά (ὁ) μο- 
νογενὴς θεός οἵ Θύ͵ ἐ.6 ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ (δ).---Ρ. 5. 



18 ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΟΙ͂ΝΟΕ ΤῸ 2ΖΟΝΗΝ. 

{6 Ὀοποπι οὕ τ 6 ΕΔίΒοΥ, {πὸ υπίοη οὗ τοίου δηὰ 
χεϑί ἴῃ 180 ἴογο οὗ (86 ΟὨΪΥ Βεροίίοη ἴο 6 Εα- 
{πον Ἐ ΟοΡ. ἰ᾿0 λοΐ6 5 οἢ πρὸς τὸν ϑεόν, γα γ. 1. 
Τ|6 ΡΉΓΑΒΘ (ὁ δὲ (ἰεαπὶπσ) οπ (ἀξ δοεοπα, ᾿ῖϊκο (Π9 
[αιίη, ἐπ δίπμ ΟΥ φγέπιϊο ἐ58ε, δεάογε, διὰ {π6 αετ- 
Τ8η, δολοοδελίπαά, δοδοπι- οὐ, ΟχΡ 65868 ἃ τοϊαι ἢ 
οὗ ἰμο οἱοθοβὺ ᾿π ἰ πη Ὺ δὰ ἰθηἀοτγοβὶ δἰθοιίοη. 
Οοιραγο νμδὶ 18 8] ἃ οὗ {μὸ Ἐ᾿Ιδάοτι (πο [κο509) 
ἵπ Ῥγου. υἱῇ. 80: ἜὙΘη 1 γ͵88 ποθῶν ϊτῃ 88 ὁπ 6 
Ῥτουσῦ αρ τι Ηΐπ ; δπα 1 νγ͵2άὰβ ἀαἰϊγ Ηἰβ ἀ6- 
χα, γτοὐοϊοϊης αἰναγ8 Ὀοΐοτο Ηΐπι.᾽ Βεηροὶ 
ΤΘΙΊΔΓΚΒ: “716 δοδοπι ἈΘΤΘ ἴα αἰνίης, Ῥαίογηδὶ, 
ἐγ], τα, βιν οί, δρί για]. δίδη τὸ βαϊὰ (ὁ 
89 πᾷ (9 Ἰοΐηβ (ἐπ ζωπιδὶ8) ΨΙΟ τὸ γεῖί ἰο 6 
Ὀοτη ; {ΠΟΥ͂ δγὸ ἰπ (86 Ὀοβοπὶ (ἐπ δἰπ2) ὙΠῸ ᾿αΥ8 
Ὀεθὰ Ὀογη, Τη0 ϑοῃ τγδβ. 'ἰπ [6 Ὀοβοπι οὗ {110 
ἘΔΙΒΟΥ, Ὀοσϑιθοὸ Ηθ ὰ8 πόθον ποῖί-Ὀογῃ (ποπ- 
παίιιδ, ἀγέννητος). πὸ δἷρμοδβὲ ἀπ γ, θὰ (10 
τηοϑῦ ἱπεἰπηαΐο Κηον]οάρο ἴγοπι ᾿πτθἀϊαῖο δἰ σι,. 
ἷβ ΠοΥθ βὶσπὶϊβοα.᾽" --ϑ'ὶ 8,7. - Αοσοοτάϊηρς ἰο 
Ηοΐδθα ἢ πὰ Μογον, (Π6 νυδηρο δὶ 8 ΒρΘδ},- 
ἵπς οσθ, απ βρϑακίηρ 97 Ολγίεί εχαϊ(εά. Βτοτα 
(88 ἐμ εἰς τὸν κόλπον 1β8 ϑαρροδοά ἰο οχρίδίῃ ἐϊ- 
8017 ἃ8 ὀσργοϑϑίης 89 οχαϊδιίοη. υΐ (}}}8 νου 
ἀοργίῖνθ {116 οἸ]αυ56 οὗὨ Δ}}] ἴοτοθ, δῃὰ γράιϊ6 ᾿ξ ἰο ἃ 
Ῥοϊμι1688, 56] }1Ὡου ΓΔ}}ΖΊ ρ δΔαπουποοηγχθηί, {1 
ΤΩΘΔΏ8: 746 οπἷψ δεσοίίεπ ϑοπ, ἍὯΟ Ὧδ88 ΠΟῪ 88- 
σοηἀοα (ἰο9ὁ ἰδ Ὀοβοῦι οὗἩ ὑμὸ Εαίΐμον, γῦο οὔδὸ 
Ῥτγοδοϊιθα ἰο τ.8 ὙΒ θη ΠῸ γγῶβ ψνὶτἢ 0.8,---ἰ 6 το]δ- 
ἰἶἷνο οἴδυ8ο, Ὀοβἰ 68 Ὀεΐηρς υπτποδπίηρ, Ἰνουϊὰ Ὀ6 
ἱπασσιγχδίο; ἱ βιουϊὰ ναὶ: Ἀ{80 8 ασαΐπ ἴῃ (80 
Ὀοβοῦι οὗ ἰμ0 Εδίπεσ. Τὸ Ῥάβϑαρο ἱ. ὅ0 ἀο65 
ποῦ ῥγουο (πὶ ἀαγίηρ (ἢ 6. Θαγί Υ 19 οὗ ΟΕ ἰβί 
Βι16χλ Δ εἶναι εἷς τὸν κόλπον τοῦ πατρός ἀϊὰ ποὲ Ὀ6- 
Ἰοης ἰο Ηἰπα. Ὁ Τ86 ἀαπι{{]16518 Ὀθοΐνοοη Ηΐ8 θαΐηρ 
οὔ οΑτίμ (0}). ἴ, 81) δηὰ Ηἰ8 Ὀοΐης ἴῃ θαγοα 
(οἢ. ἐἰϊ. 18), θείνοθη {18 Ὀοίηρς νἱτ ἰ6 Εδίμον 
(οι, τ. 86), τοργοβοπιίης ἰΠ9 Εδίπον (χὶν. 9), 
δηὼ Ὀεΐηρ ὁη6 Ὑγ1{} 116 απο (Σ. 80), δηὰ Η!8 
ςοπηΐῃρ Τογί ἢ ὕγοπι {6 Εαίμοτ (χυὶ. 28), ΗἾ8 θείης 
δ΄'οηθ τνῖνἢ ἐμ 9 Βδίμου ἰὼ ΗΪ8 Ῥαβϑβϑίοῃ (χυὶϊ. 82), 
δηὰ Ηἰ5. Βεϊηρ ἤογβδκδη ὈΥ αοὐἀ (λίαι(μ. χχνὶ!. 
410), 88 νὰ}} 848 Ῥοίνοοθῃ Ηἰδβ ρίουυ (α. ἱ. 14) δπὰ 
Ηἰβ Ὀδΐηρ ποί γοὶ ρον θα (τι! 89),---ἰἰιδ ἰο Ὀ6 
οσρίδϊαθα ποῖον ὈΥ 8 ἀ18}15ι}6 δορδυδίϊοῃ Ὀ6- 
ἔνθα ἰὴ σοῃδβοϊουβηθ88 οὗ ἰδ 9 1,Ο0Ὸ5 δηὰ [ἢ 9 
ΘΟμΒοϊΟΌΒΠ688 οὗἩὨ Ψ768118, ποῦ ὉΥΓ ἃ Ραμ μα βίο δἀ- 
Τηϊβϑίου οὕ δυπδη Ἰἰτηϊ δι ΐοη8 ἱπίο (6 Ιοσο8 
(Τοππαβὶι8), Ὀαὺ ὈΥ (η6 αἰ ονπαιίου οὗ ΟἸ νυ δι 8 
τη 0065 Ὀούννορη ΗἰΒ βοὶ -βυθϑἰ βίη γοϊδίΐου ἴο αο 
δὰ Ηἰ8 86} ἱπιροβοὰ οομηραβϑίομδία γοϊαϊτίος (ὁ 
{Π9 τοῦῖ, ον Ὀοίτοθῃ (886 Ῥτοδοιηΐηαποῦσ οὗὨ δβε]ΐς- 
Ἰἰταἐἰπρ σύδοο δηὰ ὑπαὶ οὗ Βϑαυθη- οι Ὀταδοίηρ οἵα- 
πἱροίθησο; δοίτγθοη ἐδ: Βίδι68 οὗἩὨ Εππι}}1ἰαῖῖοη πὰ 
οχαϊίδίίϊοη ἰπ (ἢ οἷν οϑβοηία ρυϊ οὶ 6 δηὰ ροϑιἶνγο 
Βρίγῖι. 760 (Πογοΐοσο, τὲ 6 Ἰοίί6, ἰαΚα ὧν 888 
{1π|0-1688 Ῥγοβοηίΐ, δηὰ εἰς, δἴϊον {89 ΔΠΔΊΟΡΥ οὗ ἴμ9 

4 [ΓΙ μον, Ογαπεπι., Ὁ. 3381] (Ἰ οἀ.): απ ἀεη Βισπ (απιρὲ- 
ἐν } ϑέσοπ ὠεπ διβοη λίπ. Ἐνναϊὰ ἰγδηβαιοβ ἀπὶ δολοοξξε.--- 

{{Νολνύ Δ εισείε, ὙοΟΪ. Τ.. Ρ. 120, Βοος. δὰ: εἷδρ τ ἄδη δολοοῖς 
ἄεε Ῥαίεγε λίπρεραπσονι. Βαϊ ΜΟΥΟΥ χανο {|| οχρδηδιίοη 
Ὀοίογο Ποπηδηπ, ΨἘΟ 6180 γοΐδυβ ἴο ἢἰπ|.---. 5.1 
7 {ΠοπρϑίσηθοΣν, Βγθσοκηογ, Οοάοίς, ΡΏΠΙΡΡΙ {{Πποννΐϊδο ορ- 
80 Μογθτ δ ὉΠ κταιλτλδι σαὶ γϑίογθηοθ οὔ πο ᾿γέπθηΐ ραγη οἱ μὶο 

ὧν ἴο {πο γμέμγε διδῖο οὗ οχα! ἰαϊίοη. Τ|.Ὸ ἰπ|ἰπλαῖο σοι πίοι 
Ῥοΐνϑοη πο ὅοη βηὰ {πὸ ΕΔΙΠΟΥ ττδ8 ποῖ ἱπιογγυρίθα ΟΥ̓ κ118- 
Ῥοηάοι ὈΥ ἴπο ἱποατπδιίοη. Ομ γί δὲ, νυ] οὐ Θαγ], τὰ αῇ (80 
δαῖηὸ {ἰτπηο ἴῃ ποαύόη ({||. 18), ποῖ εἰ ρΥ ὧδ ἤμεγε (48. ΜΙ ογοτ, ἴῃ 

Σ Π0 ἥκηι οὐϊίοη, Ὁ. 9ὅ, οχρίαίπα 11), ναὶ ας γασίω ἴῃ αὶ πιοηῖ 
ΓΟΑΙ, (ποι ἢ τη ϑϊογίουβ δοη8οὸ. (Ἡοσ  οτ 5. ΔΙ Το ΠΟΤ 
ἴοο ἔλησείπιϊ {{ 6 ἥπιὰβ 'π ὁ ὧν δῃ δ! υδίοῃ ἴο ἴπ 0 μοΟ μι Γ 
ὩΔΙΩΟ οὗ ΦοΒονΔΆ, ἐλδ δοίηρ, δ ἐτε Ἀχίδνρ ΟἨς.).---}". δ.) 

πρὸς τὸν θεόν ἴῃ γο Ὁ. 1, 88 Οἀχργοβδίηρς ἰμο οἰοτηα) 
ἀϊγϑοί! ου οἵ (μ6 ὅοῃ ἰονναγὰβ ἴα Εδίμου. 1, ὔςκο 
τὶ ΠΥ τ ΐετβ πὸ Ὀοληρ 'ὰ ἴπ6 θόβοιὰ οὔ ἰδ ΕΔΙΒ ον, 
ΟΥ ἴοῦγ 19 Βδίμογ, ἰο [86 ἱῃμοαγηδίο 'οζοϑ, 88 Ηρ 
᾿ΘΡΘ ΔΡΡΟδγβ ἴῃ {86 ἀεβηΐίο οἰιδτδοῖογ οὗ {86 ΟὨ]Υ 
Ὀοροίίοι ὅοη. Εοϊϊοινίηρ 16 Θοιμμοη δοσαρίβιίοι, 
ΤΙιοϊα οἷς ΘΟ 6 γ8 (Π9 ἄξυγθ 848 Ὀογγον οἀ ΓτοπΣ 
(6 Ρ].69 οὗ [6] ον ΒΡ αὖ 8016, δὶ {πὸ σὶρὶιὶ 
Ὠδηά, οἷι. χὶϊ!. 28 [ἦν ἀνακείμενος... . ἐν τῶ κόλ- 
πῳ τοῦ ᾿ἰησοῦ]. Ὁ ΜογοΣ {εἴ Κ8. {18 Βηδιι 6 Ὁ]6, 
Ὀυ ΓΤοΐδγϑ 1116 ΘΧΡΥ  βϑίοη [0 {}}90 ῬδΔίο ἢ Δ] Θ ΌτΘΟΘ, 
ΓΚ χυὶ. 22 [ἐν τοῖς κόλποις]. αὶ (μο σοτηπιοῖ 
δοσορίαιίοη 18 βυρρογίοα ὈγΓ ἴ6 Κιράγεοά Ἔχρτο5- 
βίουῃ! οὗ Ομ γιβί, ιμαὶ Πὰ ν}}} δσοπιθ τὶ (6 ΡΔ- 
(6 ἰο Ηἰβ οὐῃ, (ὁ τῶδκα Η5 δροὰθ πῖιι {μι οαὰ, 
Φοδη χὶν. 28; σοπρ. αν. ἰ1ϊ. 20; χῖχ. 9. 

ΕΠΓΠῸ ὨδΙΏ, εἰς.--- Ἐ κεῖνος [“ΔῺ ορ!Πιοί οὗ 
ΘΧΟΘΙ ἸΘὨΟΥ̓͂ Δῃἀ οὗἉ ἀϊδίδῃς6,᾽" 39 δορὶ οὔβογτ8) 
8 σοῦ  ΕἸΥῪ ὙΘΥΥῪ εἰπρμαίϊς [Ης, ἀπὰ ποῃα 6867; 
γοῦ ποὶ 88 Ἰοοκίῃρ (ὁ [86] 068] Βα ρΡΟΥΙΟΥΗΥ͂ οὗ μδἃ- 
γϑη,7 Ὀὰὺ ἰο {110 τηλ) ΒΥ οὗ ἴὴ6 ὅοῃ οὗ αοὰ. 
ΤΓαϊοσρσθῖϑοά. --- Εξηγήσατο ἷἰβ ατὰ ἰο 6ὁχ- 

Ῥ᾽αΐη. 1ϊϊοκο τοΐοτϑ ἐΐ τὸ (16 σταθο δὰ στ ἢ 
α]ιὶο Ομ νεῖ Βα 5 8βαθὴ ἴῃ 60; λίογογ, ἰο (δ Ββυδ- 
βίδῃοο οὗ ΠΠῚ8 νἱοῖν οὗ αοα ; [{π6 Εἰ. Υ. (τ οἷ δὰΡ- 
ὈΙΪ68: ᾿1“π}'ρ2οὸ΄ῳἁῳΑΑἸτογά, Ον  ο, αοάοί, ἰο αἀοἀ Ηΐπι- 
86] 1η {56 θορὶ πηΐης οὗ (88 γ6150.---Ρ. 5.1] ῦςξκο 
ἰγαπϑ᾽αἴοβ: 116 μδίἢ! γουϑα]οὰ ἐὶ 6 ἢ εἱς : Ηϑ 
αν ῬΓοο]αἰ πιο (ἀθοϊατοα) ἰἰ, ἰο]ὰ ἱς ; ΜΟΣΟΙ: 
Η ὁ αι αχρ] δἰ πὰ, ἱ οσρτοίθα [υἱΖι: (6 δομϊοης8 
οἵ ΗΪ5 ἱπιαϊοη οἵ αοἀ]. Τ|ιῈ ον Τοβίδιηοπὲ 
ΡᾶγΔ 168, υΚ χχὶγν. 8δ᾽; Αοἰβ χυ. 12, 14, εἰς., 
κάπιῦ Ὀοῖΐ Τοπαοσγίηρθ, Ὀὰὶ ἴατογ ἐμαὶ οὗ 9 
οἰιΘ; (1|0 Ῥαββαβθ [}μεῇ. χίν. δ7 (ΣΧ Χ.}) βϑθιῃ8 
ΤαΐΠοΓ ἰο ἔανοῦ ΜΟΥ, Θβρθοὶ}}]ν δῖποο 8 γοχὰ, 
ἴῃ οἸαδδῖ ὑϑᾶρο, 19 ΔΡΡΙΙοὰ Ῥατγιϊσυ]δεὶκ ἴἰο (ἢ 9 
οσχρίδἰηἰης οἵ αἀϊνίηθ (ἰηρχβιῦ ΑΒ τὸ αἰἰγίδυϊδ 
(1.0 τογὰ ἴο ἔπ Βαριϊδί, το σοποοῖνο {δὲ ἰὶ σο- 
ἰαἴπ8 8ῃ δ] υβίου ἴο {πΠ6 Οὔδοισο Ὀαρί πηΐη 8 οὗ 
τουοϊαἰίου ἴῃ 6 ΟἹά Τοδίαιηοηί. 116 1δαριΐ5ὲ 
..ι18 ποί υηἀοτβίοοα {ἢ 6 ἰιϊδίοτ! 68] ῥγδάϊοἰ  οη9 οὗ 
7688, Ὀὰϊ μ88 πὸ ἀουδὺ τοοοχηϊζοά τὼ Ομ γῖδὲ (86 
Κον οὔ (.)0 δῃοϊοηὶ (πιο, (6 ρμεγίεοί ἱπίογργοιδ ἢ 
οὔ 86 γτυάϊπηοηίβ οὗ του ο]αιοη. 76 (ΠΥ οΓ6 {816 
ἐξηγήσατο ΔΌΒοΙα οΙγ, τὶ τοβροοὶ ἰο (})0 οΪὰ οο- 
γοηϑδηΐί. [Ιῃ υἱγίιο οὗ Η8β βοοῖηρ οὗ Θοὰ Ηδθ δα8 
οἹοασγοὰ ὑρ (6 ΔῊ ἴῃ ρῖδοθ δηὰ ἰγυζ, Ὀτου δὲ 
(89 ΟἹὰ Τ' οβδίδιαθπὶ ρ]ου οὐ 5}Υ ἴο Ἰ]ῦ ἰη {πὸ Νο ιν. 
Ηδ 658 δγουσὴίς δΔῃὰ πιαάδ Βοϊαϊίοη. 

[Τ|Δ8 στ νου Ὁ ΔΥρ68 ἀραϊηδίὶ Ὠγ. Τὴ 568 υἱοῖν 
οὗ (86 δυιϊ δβουβὶρ οἵ γον. 18, τυΣῖιϊοι Ἰηυδὶ Ὀο ἃ8- 

4 [80 α]δὸ μον, Τά οἶκο, 6665, Εν], αοάεῖ, ΑἸογὰ, ἘΥ οὐ- 
δΒίον δπὰ ἢ Κι οη.--Ρ, Β, 
ἐ (80 αἰδο Βονίμϑοῃ (Ζεχ. σεῦ κόλπος), Ονγϑη (ἔγοπὶ ἴπ6 [46 8, 

οἵ οἰ υγβοίης ἃ {τ οπμὰ πὰ οἰγαϊἰπς Βιλ ἴο [6 Ὀοδοῦ) δηὰ 
ἨσηκϑίοΟΥγς, πὸ Ὀοϑίαυβ ΓΟΐΟΤΒ ἴ0 δ Π ΐ Δ΄ ΟΧρτοδείο 
Ῥουϊ. χὶ. 7; χχυῖ!. 86. Μίςον, νἱ]. δ᾽. Ιβαίαῇ Χ]. 11]..-- 5, 
1 [Δ5 Μόνον χρείη ἰδ ἰη βδοσοογάβηοο ἩΪΠΓῺ δ Σοσθ ἢ 9 

οὔ [ἢ μᾶββαρο ἴο ἴΠπο θεῖο οὗ ἐχαϊ δτίοη ἰῃ παανθῃ.---Ρ. 5.] 
δίτΤι6 σοτα ἐξηγέομαι (ΡΤΟΡΕΟΣΙ͂Υ ἰο ἰρααά οἱ, οἰϊδον ἰῃ 180 

Β6η86 οἵ ἑακίπρ ἴλε ἰοα(, οτ οἵ ὑγίπιρσίηρ οἱ, ἐσριαἰπὲπρ 89 
6 5686), ἐξήγησις, ἐξηγητής, τὸ ΤΟΓΒ ΠἶΟΔ] ἰοΥΒῚΒ ὑδοὰ ὮΥ͂ 
{Π9 οἰαδεὶς ΤΙ γπ οὗ [Πο0 ἰηϊογρτγοίδιου οὗ ἀϊνίηθ ογβοΐοα, νἱ- 
δἰ ΟΏΒ, τα γηζοτίο5, ῃγοαϊκίοβ, ἰατν8 δὰ Πσογοσπιοηΐοδα, πὰ ἢδηοο 
ΤΌΌΡΟΗΣ ΔΡΏΪ οα Ὀγ Ομ γἰδτίμη νεσί ὑοτβ ἴὸ 186 οχροδίτίοῃ οἵ ἐδο 
ἼΟΙΥ βεν!ρίυγοα, ἤοθ ἴπΠ9 γπάδαροα οΟἸ]οοϊοα ὈΥ ΥΥ̓ οἰδίοίη, 
δὲ1, αηὰ {1Π|0 γοίθγθησοδ ἰῃ ΜΙΟγΟΥ, Ρ. 96, [δὰ ρθ, πῆι σιτίςἘΥ 
δή γος ἰὼ {πὶ8 Τοσ ηἶσα} δοῆδο, κὸ Μογυοῦ, δ ΡΡ. 168. ὯὨο οἱ» 
ὁοςῖξ, δῃηἃ ἰαἰζοα ἐξηγήσατο-««ἐξηγητής ἐστιν, ἐπιέρνΡτ δ οεί, )8 
γεγπαί νιιτῃουΣὶ 1.6 οὐ͵αοῖ ἰ4 αι να! θην ἴο ΤῈΖ δεέ, ἀπά αἀοονί ἴο 
εἰυοίονῦ «εἰ. Το Ἡσον σΟΓ ΔΙ Ὺ ἴθ ΟἹ ἐδ νογὺ σβῖθοῦ 
ἐαη (116 οἰὐοοῖ. 2716 δας ἐχρίαϊπεά, ἰχαὶγ δὰ ΓΠν, ἰὼ Ἠΐ 
ἝΟΡὰΒ δηὰ ἰη ΗΠ ἾὯδ 1{{6: ΗΠ 8 ἱπδιίγυσξίοσι ΔΙΟ6 τ οΥ δ [ἢ 6 ΠΒ Π10 
οὔ δῇ ἐἱὸ ἐιρ εῦροω 119 ἰ4 ἰλε Ἐχρουπάος οὗ θοὰ δορὰ ἀϊνίπο 
{0 κ8.--". 8.) 



ΟΠΑΡ.ῚΙ. 14- 18. 

εὐ δοἃ ἰο (0 Ενδηροῖ δι, ΤῊ Βαρ ἶϑὺ ΠΟΥΟΡ σΔΏλθ 
ἰηΐο οἷοβθ Ῥβγβοπαὶ ἱπίϊ δου τ Ομ τὶδί, δὰ ἀἰοὰ 
Ὀείοτο ο μδὰ ΓὉ}Π}γΚ σαονοα]οᾶ {ἢ σου 86] οὗ αὅοἀ 
διὰ {86 τηρδπΐησ Οὗ {μ9 ΟἸὰ Τ᾽ οϑίδιηοαί. Βαὶ (80 
Ετνδη οὶ δί, ἴῃ ζ}} τον οὔ τ[η6 δἰοπῖπρ ἀθλῖ δυά 
αἰοτίου5 τϑϑυγγοοίίοη, οουϊὰ 196 [Π18 ἴοτπι ἴῃ 108 
τιοϑὶ σοι ρτ θην βθ36. ἩὙΠ ΠῚ ἰξ (86 Ῥγοϊοσιιθ 
τοί 8 ἴο (80 Ὀορχ᾽ ππίηρ, δηὰ ἐξηγήσατο Βιρροθϑὶ8 
1.8 Ὀδϑὲ τϑάβοῃ ὙΓΠῪ ΟἸἐνὶϑὺ 158 σα] θὰ ἐδ 6 ̓ορο5, 
δἶποο Ηο ἰβ (Π6 Εογνοαΐον δηὰ ἰηἰουργϑίον οὔ {89 
εἰ δα θοϊης οΥ̓ {Ππ6 ἀοἀβιοδά ἴῃ δ}} ἐμαὶ τοδί β 
ἴο ουν βαϊνδιίοη.---σοῖα ρα 8 [86 δι ρύθηιθ αἰ σΏ 
οὗ σδγῖϑι, ἂ5β [6 οἴογῃδ), Ἰἥογά, ἰθ Αὐΐμπον οὗ (ἰ16 

ποῦὶὰ, τλ9 αἷνον οὗ ᾿ἰω δαὶ ᾿ἰριι, (λ 6 ΕουμίδΙῺ 
οὔ στᾶοθ δηιὶ ἰγυΐ, {10 ΟὨἹΥ διὰ ρμογίοοί ἔχ- 
Ῥουπάογ οἵ 6οὰ4, δἱ ἰ᾿ὸ Ἰιοδα οὗ νἷ8 (οβροὶ, Ὀ6- 

δδυ86 τιϊοαὶ {818 ἀἰϊσηϊ!γ ΟΕ θη  πνουἹὰ 
διεἰς ἰο 8 ροβί(ἴοη οὗὨ πιοσοὶῦ τοϊδιγθ 8 ΡΟ γί ΟΡ 
ΑΌΟΥ͂Θ ΟΥ ΒΟ το] σίοηϑ, ᾿ἰπϑιομα οὗὨ Ὀδίης [}9 ΔΌ30- 
Ἰαῖα δηὶ ἐμπογοίοσο ὅπ] γοὶ κίοι ΓῸΣ 8}} πη κὶ μὰ, 
[πἰμὸν Οὔβοστοθ οἡ (ἴθ Ῥτγοίοριιο: “ΤΏ686 δ ΓΘ 
ἰηδερὰ Ὀτίοΐ τνογὰβ, διιΐ {Π6 Ὁ σοπίδίη [89 ν᾽ 8016 
Ομγίϑυδη ἀοοίσϊπο οαηὰ |ἰἴ6."---Ρὶ 5.} 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ͂ ΑΝ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

1. ὅοο {ἢ 6 ὑγοοοάϊηρ οχοκχαβὶ8. 
2. 7. ἸΡογὰ τσαϑ πιαάε “ε΄. Ἠρο τσ αοᾶ, Ηθ 

δεεαπις βοβῃ. Υ̓μαὶ Ηρ τοα2, ΗΘ ννὰ8 ποῖ τ Υ̓ Ὁ 
ἴῃ ἰάςα (Η χε 1), θαῦ ἴῃ Ρουβοηδὶ αἰνίηο βιι 0 8ϊ8.- 
δηοΥ; Ὑϊιαὶ Ηθ Ὀδολπι (ἐγένετο), [16 Ὀθοδπη ποὶ 
ἸΏΘΓΟΙΥ ἐπ αρρεαγαποδ ΛΠ ΠΡ ΕΡ οἰβίο, ΠΟΡ ἷπ 8 »ατ- 
(αἱ ψΑΥ (}οϊπίηρ ΗΠ πλ86 1 ἰο ἰ6 Β.68}), ΟΥ υὙοἱ]ἱπρ 
Ηϊἰπ56] 7 1ὼ ἀΐ, δοοογιϊης ἰο Νοβίογ δηΐβηι, οὐ ἀ9- 
ῥγίνίης ἰνο Π 65} οὔ 118 σομυ θη 688, δηὰ ἰγαῃ8- 
ἰοτῖης ἰὑ ἰϊο 84 αἰνὶπο πηλῃἰ ἰδϑ! αἰίοη, δοσοταϊηρ 
ἰο Βαϊγοῖ 68), ΠΟΡ ΟἿΪΥ [ὍΓ ἃ γαγέίϊομίαν πεεά δθὰ 
᾿μηξκλνθ. ἀν δ ε] . Ὀαὺ ρον ου}γ δηὰ ἔἴογονου. Α8 
δον, 16 τιϑ {6 }}] ὀχργοϑϑίοη οὔ {110 8568 60 
οὔ τς αἀοὐξιεδὰ, δπὰ ἱμογοίογο 9 δῖὶβο ρὲγϑ 
δἰθυη8)] δεὶπῦ δ ἃ ῬΟΥΒΟΙΑΙ ζῶ; ἴῃ Ηϊδ8. σοταϊης; 
ἴοτὶ, Ηο οηίοτθα ἰαΐο νοὶ 816, ᾿πύορστα] ππδ ἢ 
Ὡδίατο ἴῃ 15 ριιγο οβϑοποθ. 1160 Ἦοτιὶ οου]ὰ ποί 
6 οδηχοὰ ὈΥ̓ {Ὰ6 ἤδβα (σΟΠΙΓΔΤΡΥ ἴο πιοάθνῃ αὐ- 
οι ρ 8 ἴο ΘΑΥΥΥ σἤδηρο ἱπίο (6 ο680η09 οὗ 604), 
Βαϊ {μ6 δοϑι τγαϑίο Ὀ6 ρον δοϊοα Ὀγ {86 Ἰοτα η Η15 
οοπιΐηρ ἰη ἱξ, σαγτι θα ἥγοηὶ οοπα ίοπαϊ ροίοπίϊαξὶίψ (ο 
ἀείεγπεπαίς αοἰμαϊίψ, ταλὰρ ὑπ 9 σοῦ 6 ἃ ογὐζαη οὗ 
86 εἰογηδ) ϑρινιι. ΤΉ ργοϑϑουςου οὗ (δ ἀοσίγϊη9 
οὔ (86 Οοιππιμπίοαξίο ἑαἀϊοηιαίμπι 1165 ἢοῦ οἢ ἐδ δἰἀ 6 
οὔιο ἀἰνίπο πδίασο, Ὀκὲ οἱ ἰἰλ6 δἰάο οὗ (Π|ὸ πιδ. 

Α58 τοχζαγὰ5 (9 ἀοοίγὶη9 οὗ (80 ἱησαγηδιίοῃ, ἰἰ9 
Ιοζοβ, ἃ5. οἴδγηδὶ ᾿οχοϑ, Ὀδοδη9 τη8ῃ, Ὁ οι 
οἰδηφο ἰὰ Ηϊαιβοϊ; (μαὺ 18 ἰο0 ΒΑγ, [86 ἱποδγηδ- 
(ἰοῦ τῶϑ ποὺ οσσαιϊοηθα ὈΥ (Π6 δβὶῃ οὗηδῃ. Τλ9 
ἀοοίγίηο οὗἩ (89 688} πηι, Δοσογΐπρῷ (ὁ ΟΡ Ρ438- 
δᾶζ6, Ὀ6 80 σοῃϑίγαοίοα [παὲ (80 ἤθ8}) 818}} 06 88 
Ῥθποίγ 6 (απ τηογ0) ἴὸ {μ9 ϑρίγιῦ 85 ἰο βὶῃ. 
Τὸ πηΐοη Ὀοΐινοοη ἰδ9 ἀἰϊνῖπο δοὰ Βυμ8} παΐα 08 
6 ἰῃ6 στοδῖ τηΥϑίονυ οὗ Ἰ|ἴ6, δὰ ἰο ἰδἰηὶς οὗ ἰἰ 
ΤΠ ψγ96 ταϑι ζΘ6Ρ (86 ἀἰϑιἰποϊίοη, (παν (Π6 ἀἱ- 
Υἷπα δείπσ πἴο] 48 ἰἰβ6 1 1η ἃ σομϑοΐϊουβ 'νΔῪ, 11|κ6 
δ νοῦὶς οὗ τὶ ἔγοιλ ἃ υδη ταϊη, Ἡ 16 {Π|6 ἢ - 
Ἰ4ηὲ δεοοπιπῷ ΟἸοοίθ ᾿ἰ8ο] 7 'ἱῃ δὴ υποοηῃβοΐουβ 
ὙΔΥ, ΔἴοΓ {9 ἸΠΔΠ6Ρ οὗ ἴῃ ἀογοϊορπιοηὶ οὗ ἃ 
Ρίδηι. ὙΠπΠ6 ρΡυγὸ οοηπίγα- αἰ δι οι οα ΔΡΡΘΩΥΒ ἴῃ 
τ ποτὶ οὗ δεί, νεὶσἢ αηΐο 8 [186] φγηίλοίϊοαϊψ, 
Βα] οι ἴο 1(8 ΒΟΥΥ͂6Θ {110 τηϑίθτϊη] οὐἱ κἰ ΠΑ }ν 
δεϊοησίης ἰο ἱΐ, δπὰ {π6 πηοἰδηιογρθοϑὶβ οὐὗὨἨὨ {86 
Ρἰδηῖ, τυ ΧΟΥΘ815 Βρισὶ απαἰγίϊςσα ν, πιιοαυΐ 
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διιδι αἰ Πρ ΔΩΥ͂ ΡΟΎΤΡ ΟΥΟΡ ᾿ίβοὶ ἢ, [ἢ ἴἸ10 118 οὗ 
[89 πδίαγαὶ πιὰ (ἴῃ [8 6 Ργ9 86η86 οὗ [0 ἐ6 Γπι) 
παίατο ρῥγοιϊοιηἰηϑίοϑ, κὰν (}}0 ΒΡΙΓΪΕ ΘΟΙΔ68 ΤΟΥΘ 
δηα τοῦθ 0 ῬΟΜΘΡ (1 Οογ. χν. 40) ; ἴα (86 1{{ὁ 
οὗ ἰΠ6 βρί γι] πιδῃ, Μ|10 18 ἔγοιη Ἀθδυοῦ, ΒΡ ͵ ΎΣν 
ἰ.δ] σοηβοϊοι.8η685 ρτεἀλοιλϊηδίθβ, ΔΡΡρυορυίδιίηρ, 
Ρογυδάϊΐηρ, δῃὰ σὰς [6 αλλ οΥζδη δι. 850 
186 [οζοϑ, νυ (116 ΔΌΒοΪυιΘ πιαυίεῦ ροισογ οὗ Ἡ 19 
Θϑθθ00 88 [ροροϑ, οπἰοτοὰ ἱπίο μὴ παίυ ΓΘ. 
16 18 ποῖ οπἱΥ γοϊαπίαυΥ ἴῃ ΗΠ 18 ἱησαγηδίίοα ἴῃ 
ξϑῃθγ8)]; ἢθ 18 σοἰμηίανῳ ἴῃ 6δοὶι δοῖ οὔ Ηἰ8 δυ- 
8 Ὠδίιγα, ἡ. ὁ6., οὗ 15 Βυσιδη Βο} [-}πλϊ αἰ ἱο ἢ 
ἴον ἰ)0 Βαῖκο οὗ ἃ εἰ χίιου βροπίδηοῖγ. Ηδ 18 το- 
Ἰυπίανν Ὀορὰ ([μικὸ 1. 26 8η4.}, γοϊαί αν 8 
ΘὨ]ὰ (μὰ]κο 11, δ}, νοϊαπία Υ Υ 8166 085 (Δίασ ἱν. 
88), 18 γοΪα ἢ ἱρπογδηΐ 88 (0 {Π| ἀκγ οἵ )υἀρ- 
ταθηὺ (Μανὶς χὶϊὶ. 82, 88), νο]υαῃίαυ! Βα  Ὑ8 
(λίδι. χχυΐ. δ8), γοϊιπίαν!γ ἀἰο8 (ϑΦόοθη χ. 18); 
θαΐ 41} ἷἴπ ογάθν ἐμαῦ ΗΘ τρδΥ ἰγα!γ ἐΐυ6 (5 08 
Υ. 17: ἰχ. 4), ἰγᾺ}Κ ἀποϊὰ Ηϊ56 1 (Φολη χ. 1δ, 
16; χὶϊ, 22), {ταν σαίοιν (ΝΜ αίυι, σαν. 88), τ Ὁ 
πον (Δαν {1.12}, τυ] Ὁ δοῦ δπὰ ἰσϊαταρὰ (Ψ 9 Βα 
χὶϊ. 13), ἀπά διθγηδιν ᾿ἰνο (Το χυ]ὶ.). 
ἢ ΟἸΠ6Γ τγογὰ8, Ογὶβὲ δηϊογοὰ ἱπῖο ἔμ 6 δηϊἷσϑ 

1ἴὁ οὗ τηδῃ, βία ὀχοορίϑα, ἰο Ταΐβο ἰὺ ἰο {Π|0 βεοοηά, 
δῖον 116 οὗἩ φ]ουϊβοὰ μυιμδηΐϊ γ. Τ|ν}8 ορροβὶ- 
(ἴοη 18 ᾿ἰ]αθίταϊοα ὈΥ (Π6 Βυϑροῃβίουϑ οἵ 601- 
Βοϊ οι 8}658 ἴῃ ΟὟ παίυταὶ Ἰἰΐο ἰἰ5ο1; αηὰ ὈοίοΥθ 
6 ἀοοῖ 16 Γεβροοιϊηρ {μΠ0 ἀϊνίηθ τυ βίουυ οὗ (89 
Μοζοβ δυἰοσὶπρ ἰηΐο Ε͵θ6Ρ, γ1χἷ|ό᾽ὼ τηδὺ Ὀ6 οἶον Γ6- 
ΒρΘοιΐηρς ἐμ υΠ|ΔῺ ΤΥ δίΟΥΥ οὗ ΟὟγ οὐ τιΐῃ 8 
βἰϑερίησ. Ηο σούδ ἴο βίοορῃρ. Ἦθδ κῃ 688 τηιιδύ Ὀ9 
ἰγαπδῆσυγοα ΌΥ ἴγοθάοπι ἱπΐο σγίπι, οὐ ἀδίον- 
τηϊηαίΐοη οὗ ρον οΥ. [ἢ (6 ᾿ἀεαὶ Ἰποαλγηαίΐοη οὗ 
ΟἸινῖβι, Η18 λίσίοτίσαΐ Ἰποαγηδίϊοη, 1115" δα δ) οἰ οι 
ἰο ἰανν, 15. δαί }}Υ ἰητοϊγοά, 

8. Απά τος δελεία Πὶδ σίογν. Τ8ο Βυτιϊ]αἰϊοι 
οὗ ΟἸιεῖϑί ἴπ (16 ἔοται οὗ ἃ βοσυδηΐ αἰὰ ποῖ αἰ πον 
{π9 Ενδηῃρο δύ ἴγοῦι ϑοοΐηρς Ηΐβ ρίοσγ. Τδθ οτ- 
πἰροίθποθ νυ 816}, ἱπ {10 δίγοησιὶι οὗ ἴονο, ρυΐβ 
Ἰἰαλ}18 ἀροῦ 1186} (αι. χχυΐ. δ8, δ4), 18 ποῦ 
οηἰογοα ἰηίο δὴ αὐδοίμίε Ὠιι αν ΠἸαςἰοη, Ὀὺι ἰηΐο 8 
Ἰα τ αἰ 9 ΟΌΡ ἀμπιαπ υἱδίοη, ἴὰ οτάοχ ἰοὸ γὸ- 
γο8] ΠΙτΏ8617 ᾿π ἃ ἴσον αἴοσγ. [10 τοιμαἰϊποᾶ 
κρύψις, Ἰημδδιισοῖ ἃ5. 10 γοιηδί θα αὖ ΘΥ̓ΘΥΥ Ροϊηῦ 
ἴγοθ; ἱζ Ὀδολπηο κένωσις, ἰδ μοἢ 88 ὁ παρ 
Θαγπθβί οὗ ἴΠ:0 δο] [- υϊπιὶϊ]ἰαϊοα. αι ἰὑ ἀἰὰ ποῖ 
Ἰθανο 1.8 Υἱομ68 οΟΥὗἮἨ ΡΟΤΟΣ δηὰ ἤοθον Ὀθὶιϊπὰ ἴῃ 
ϑασθῃ ; ἰὲ γίοἸἀοα εἸ16ηλ παρ ἰο {16 ᾿νοτϊὰ, 2 (ον. 
τ}. 9, Τ]|ι6 που]ὰ δὰ ἐμ9 Βοποῦ οὗ λιιάσίηρ {9 
ὈΠΙῚΎΘΟΥΒ4] Φαάρο; ἰὑ παά (ἢ Ῥονγοῦ (0 ρι ὁπ ηϊ- 
Ῥοίθῃοθ ἰο ἄθεοι; ἐμ τνυϊϑάοπι ἰο ᾿ᾶσο ΘΟΠ60Γἢ- 
ἐπς δἴτα ; {119 οὐληΐ ργόβϑησο οὗ (0 Βοπιατι δα ρῖτο 
ἴἰο Ὀτίηρ τι ἀοινη ἰο αο]ροίμα, 116 στανο δηἀ 
5ποοῖ; αν 1 (ΒΟΥΘΌΥ ΟἿΪΥ ρκαϊηοά {πὸ ρμοῖνοῦ ἰὸ 
υάγο 186], ὑπαξ 10 πιΐ σιν Ὀ6 (86 πιράϊμπῃ οὗ (μδῇ 
γτονοϊαιΐοη οὐ οπμηϊροίθμοθ ἰῃ ὑδ0 ᾿πηροίθῃς69 οὗ 
Ομ γῖϑὶ ΒΟΓΘΌΥ 10 τνὰϑ ουόγοοιηθ, λυ ροα δηά τα- 
σοῃοὶϊδά. ΕἸ] {πὶ ἰὰ {86 ΟΥΟ85 τημϑὶ ἔδοὶ (Παΐ 
Ομτῖβε. μαὰ8 Βαμιθ]οά ΗΪπιβοὶῦ ὉΥ Βυγγο ον οὗ 
Ηϊτ 560] ἴἰο (Ἰ6 νοσὶ ἃ, ποὺ ᾿π ΒΘΛΥΘΗΪΥ Γοβογνδίίοη 
ἰοῖνατβ ἰΠ0 σου], δὰ ἰμαὺ Βοσθ [85 ἰδίζοῃ 
Ρίασα οἱ ἰδ 01} βοα}]9 ννῃδὺ ὁσσ ΓΒ Θ᾽ ΒΟ ν 6 γ0 Οἢ 
ΒΙΠΔἾ]ΘΓ Β08168, ΟΥ Π6ΓΘ 1π ΟΠ0 σΘῃΓΑ] ἕλε τιμαὶ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ΟἰΠΟΥ 1560 ΟΥ̓́ΘΣΥΥ ὙΔ6ΓΟ ἴῃ Ὠἰδίονυ : αοἀ 
τη ζ68 Ηἰ πιβο]  Ἰνοαῖκς, αημὰ βἰαηήβ, 88 θουπά, ἰῃ 
ΗΙΒ χσογογηπιθηί, οὐὸσς ἃχαϊηδβί (ἢ ζγαϑάου οὗὨ (89 
Β' ΠΏ 6, ἴἰο Ἰοὺ μἷαλ ἔδο] ἴῃ ἰὯ 6 ἡαἀριμοηὶ {μαι Ρ]1γγ- 
868] ροΟΓ 18 ποι μΐηρ οΥ̓́ (8617) δῃὰ ἐἰιαῦ ὑγαϊὰ, 
Υἰ σα Θου9Π 6858 δηὰ ἰΟΥΘ 8τὸ αἹ]]. 

. 



80 ΤῊΒ ΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤῸ ΖΟΗΝ. 

4. Ομ γὶϑὶ ἴα (116 Οπὶν Βεφοίίεη (μονογενής), ἰῃ- 
αϑσὶ, ὼ8 Ἦο ἰ8 ἴΠ6 οὔθ Ἦοτγὰά, ἴθ τότ α]] 

(πη 55 ογ6 ἰΘΑΙΥ δηὰ υἱγία ΠΥ ἱποϊαἀοά, ἴῃ 
ἀϊαιϊποιΐοη ἔγοια {6 πηΐσοσϑα ἰπ ἰἴ8 ἀθυοῖορ- 
πηοπῦ; Η6 15 ἰ6 Εἰγβὲ θογη (πρωτότοκος), ᾿π88- 
ἢ ἃ8 16 μ85 οηἰογοά, ἃ5 ἃ ῥυϊποὶρὶθ, ἰμὶο ἀ6- 
γο]ορπιθηί. 

ῦὕ. Απά οΓ Πα {μῖ|πο44, 1 Φοῖῃ σου]ὰ θθλΓ 
νιὶΐπο95 οὗ {6 Ρτω-οχίβιίθησο οὗ ΘΟ γἶβι, μὰ οουϊὰ 
οἶϑο τοϑ({{ν {π 8} πΠ6 ῬΤΟΡ]Ιοί8 μα 41} ἀγαὴκ οὗ Η 18 
ΤᾺ] 655, απὰ μὰν (μον ἰρίιαδϑί, ζαϊχαδί ὀχρογὶ- 
6ῆδο πὰ ὕδοη ἰ| ὀχροσίοποο οὗἉ στᾶσα. 

θ. Οτγαος 70γ γγαοο. Τιδ γϑοΐργοοδὶ [ὍΣ ΠπΙ8 οὗἉ 
ὅταοα ἴῃ {6 ΟἹ Τοβίδιιοηί, ἀπ ᾿π 1.6 Μ}10]6 
ἰϑίοσυ οὔ (86 τυνοῦ]ά. 

7. Ἴὸ ἀϊδιϊποιίοη Ὀοίποοη ἔπ ΟἸά δπᾶὰ Νοὸν 
Τοβίαπιοηίβ: (1) λίοβοβ, {ἰ|ὸ βαυναηῖ, βουυίης ; 
Ομτῖδι, τὰη6. βου δηὰ [ωονὰ, τεϊσηΐπς ἰη [Π6 οὐδα]- 
ὁηδο οὔτιο ΕἈΊΠον; (2) Οἴγνδη, Ἰαϊὰ ἀονη ; σο!6; 
(8) Κανν ; βτῶσο δἷμὶ ὑσαΐ (800 ΔΌΟΥΘ). 

ΠΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

ΤΊιο σοιπ ὈΪηοα ἰρβἰ ᾿πιοπῪ οὗ ἰ.)6 Οἱὰ Ὑ εϑἰδπχθηΐ 
Φοῖπ δὰ τἶοὸ Νον το πο ἱποατηλίίοη οὗ {6 ὅοη 
οὗ αἀοἱ : 1) ΤΠ πρτοοπηθηὺ οὗὨ (πὸ ἔννο ἰοδβίϊπγο- 
πος; 2) {πεῖν αἰ ἤογθῆσο; 8) {Π|6ῚΥ Θορίου8}688. 
.«-Τῖιο Οἷὰ Οονοπαηῦ δηᾷ 6 ΝΟ ; 1) [ἢ σοη- 
ἰγαβϑὶ: Δ οβοβ δὴ Ο γε; 2) [πὶ Βασοην: ΦόΠη 
αὰ ΟὨ τ ϑι. πε Τιο ΟἹὰ Οογοπαὶ ἰῃ 118 τοϊδιϊοι ἰο 
{πὸ Νον : 1) Το κάνοηϊ οὗ {Ππ Νοιν (Ο]ιγίβυ ἴῃ 
(9 ΟΙά Τοβίαπμοπηι) ; 2) ἰμοὸ αἰβοὶ ρ᾽ λθ ἴον {110 
Νον (λ}1ο0859 ἀπὰ {π6 1.6»); 8) ἃ βιαίου τληΐἶ8}}- 
ἱὴς Ὀεοτο ἔμ Νον (“Νὸ πιδῃ (ἢ βοθ αοἀ αἱ 
ΔΩΥ͂ ἰἰπιο ᾽᾽).-ττἠ᾿ν οἵο 1 τοϑεϊπηοηΥ οὗὨἨ {80 Βαρι18ι 
δοποοτηΐης ΟἸινῖϑι: 1) Οοπσογηΐπρ {Π 6 ὭΘΩΓ ἀΡ- 
Ῥτοδοῖι οὗ Ομ τῖκί, τ᾿ 086 ροῦβοι 118 γοῦ Κπον ποῖ; 
2) οοποογπίηρ 9 6808, {πὰὺ Η6 5 ()0 ΟἸιν]ϑὺ.- -ὐ 9 
Ἰποδγηδίΐοη 1Ὃ οὐὖὖν βεϊναίϊίοη : 1) ἃ ργολῦ τῇ ν8- 
ἸΘΙῪ ἴῃ 118 παίατα (“1Ππὸ  ογἁ νγὰϑ τολὰο ΘΝ 
2) ἃ υϊϑίογ σα] ἔλοὶ ἴῃ (8 ἀοιποηβίγα οη (“ ἀνο]ς 
ΔΔΟΠς 1.5}: 8) δῇ αββιιγοα βὶ ιν οὗ ὈΪοβθοὰ ογο- 
τὶ 65865 (“πὸ Ὀ6Π 614): 4) ἃ Ὀ]ο5804 ὀχρογΐίθῃοθ 
οἵ 41} "6 ] 6 ογ8 (“10}} οὗἨ ρταᾶδο δηὰ ἰγαιῃ").--- 
Τὴ σοπϑαπιπιαιίοη οὗ Τονο]αίίοη : 1) Τὴ ΤονθΑ]- 
ἑπς οτα, νν}ῖσ δὰ ἀρροδγοὰ ἴῃ 116 ΑὩροὶ οἵ 
19 Ποτὰ, ποὺν Ὀδσοπθ δ ; 2) {ΠπῸ ρΊονΥ οἵ ἀοά 

Δ ονο (16 πιοϑὲ ΟΙΥ Ρ᾽δ6ο, ΠΟῪ ὈΟΑ ν᾽ χηδηὶ οϑἰ 6 
ω ἰο ἀν ! }ἰη 58 οὗἩἨ τχθη ; 8) (89 οσπἰγαηορά γνἱβίοῃ 
οὗ ἀϊνίπο ἴοΚοπ8, ΠΟῪ Ὀσδοοπιο {ἢ} 0 ὈΪοΒβθθαὰ βίης 
ΟΥ̓́Ήμ6 αἰνίπο ροῦν : 4) [9 Ἰαν ἐσδηβίονπιϑά ἰηῖο 
6 ζιυϊπ685 οὐὗἨ σγλοο δηιςὶ ἰγὰι}}.-ττ πὸ ογαὰ 
ν)͵ϑ ἴΔ16 68} :᾽᾽) ἃ ροβρ6ὶ οὗὨ (89 εἰσ ο8ὲ Κηον- 
Ἰεάχο; Ὀοΐηρ 1) ἃ νίαν οὗ Ομ γἰϑὺ ; 2) (89 ἰκο ν᾽ οὗ 
ῬΙΣΙΟΒΟΡΥ͂ ; 8) ἃ ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂ [00 ΟἈΥΙ ΒΕ ΔΠΙΕΥ.---- 

Πη)ο απηουποοπιθηὶ: Τῆιο Ἰοτὰ νγῶθ τηρὰθ ΠΟΒὮ : 
1) ἃ ρυοβομίῃρ οὗ τορϑηίϑῃοο (βίῃ {πο ΘΟ Θ 068 
ποὶ Ὀοϊοηρς ἴο ἐἰμ6 8651, Βοῃ. υἱϊῖ. 8); 2) δ 
Ῥτθδοιίης οὗ ἔΔ118., Οὐ 868} β]ιου ἃ θ6 ἐγϑῃβ8- 
ἕοτιηθὰ τπτουχὶι [6 Τοτὰ. ---ΟἸτῖδιὶ 48 ὀχ ρ  αἰπρὰ 
δ} : 1) ΤΊνο τπιγϑίονυϊοβ οὗ 180 Οἱ Τοβίδπιθηϊ; 2) 
{116 τηγϑίογὶ 65. οὐ Βαπιδηῖϊν ((π 6 οταὰ ννὴ8 τη8 0 
865} : 83) (6 τηγδίϑν 98 οἵ πδίατο ((Π9 Ῥοτά 6ῃ- 
(οτοιῖ ἰπίο {86 Ῥσοοθββ οὗ στοῦ); 4) (1Π|0ὺ τηγδίο- 
τἶο5 οἵ οὐ, 

5ὅταπκε: Ὁ {6 πηγβίοσυ  ὟὙαοἂ ἷ8 ὈδοοτηΘ 
τηδῃ ; ἰμ6 ὅοη οὗ ἀαοὐ ἰμο ΕδίμοΓ, ἃ βοὴ οὗ τηδῃ ; 
ἐπ 6 ποτα, 4 οἰν]ὰ ; (η6 [ω1ἴδ6, ἃ τηοῦίΑ] δὴ : 186 

οἰδγηδὶ Πρ 15 'π (6 ταϊάϑὲ οὔ ἀν πθ688, ἤοπι. 

ἦχ, ὅ.--Ἔοῖν ἀθορῚῪ ἰλ6 Δίοδι Ηἰκὰ 168 δραβεὰ 
.“ 

ΠΙπ86] ἢ, δηὰ ἤοτ αἰον οὐ} {116 Πυμ Ὁ]εἃ ἢας 
Θσχα]ιοα υ8.Ἐ---ΟΑΧΘΤΕΙΝ: Ομ γϑί 88 ΡΠ οΠ ρα ΗΪ5 
ἰθηΐ ἴῃ ΟΡ πδίυγο, {π4 ΗΠ ταὶ πακοὸ 115 αθοὰθ 
ἴῃ 680}} ὁη6 οὗἁ υ8, ἀἃὰ Ηθ᾽ ν"}}} 81}}} τῶογϑ ρὶοῦὶ- 
οὐϑὶγ ρῥίολ Η͵8 ἰἀὈοΓηδοῖα διηοπρ θη, ἃηιἶ ΙΏΟΥΘ 
Ῥοσυ  ΑΥΙΥ τηληΐζοβὶ ΗΠ 5 ΡΊΟΥΥ, ον. χχὶ, 3, 1].--- 
7688 18 οὐδοῦ, ἰπ Η8 ΠΟΙ ΟΒΊΓΟ, [Μ]} οὗἨ στδοθ 
δὰ τυ. [ἢ 1118 ργορῇθι 168] οἾο6 ἢ ργϑδοθοϑ 
[πὰ δοίΔ}}} ργθβοιί8} στδοθ δηὰ ἐγ !ἢ - ἴῃ Ηἰ5 
ῬΥΙοβαν οἷἿἶσο Ηὁ Ῥγοουγοθ ἰμθηὶ; ἴῃ Ηἰ8β Κὶ πΡῚῪ 
οἵἶοο δ ρχῖνοϑβ δὰ πηδἱ ἰδ ἢ 5. {116 Π|.--- θοαὶ (δ οὰ 
ον ὑΠ6 Ἰοτὰ 186 ηδάθ βθβῃ 7 Οἷτο αἰ ζοποθ 
{δῦ μοῦ την οϑὲ 6 τηδάο ᾿κὸ ΠῚ πῇ δοσοτάϊῃρ ἴο 
ΠΥ ΤηΘΆΒΌΓΘ ἴῃ ΡΊΟΤΥ.---Ζειβιῦβ.: Ομ γίϑι, (Ἰἰν6 οὮΘ 
ἱποχ μλι5110]6 Του ηϊαἴῃ οὗὨἨ 411 σγδοθβϑ, ἔγοιῃ νὸ ἰσὰ 
ΑἸ] ὈΟ] ον τ8. ἔγοπ (π6 θορί πηΐης ἰιᾶνο ἀγα ττη.--- 
ΟΑΝΘΤΕΙΝ: Τῇ ἰγὰς 086 Οὗ σγαοα χοοοϊγοα ἢϊ8 υ5 
ἴὉΥ ΤἸΟΤΘ σγᾶσο, 80 ἰδαΐ οὔ 8 ρζγῶσθ Ὀδοοιθ8 [86 
Τοινδτὰ οὗ πο ΠΟΥ, γοὶ Γϑιηλἢ5 στασο, Π[6Ὁ. χ. 1. 
ΟἾΓΪϑι 18 ἐπ 6 οπὰ οἵ 4]} {}:|6 ΔΙ οβαῖϊς βυβίοθιῃ οὗὕ[ 8}18- 
ἄοινβ, δηὰ ᾿π ΠῚ πὶ τα Ἰιᾶνο {6 Βα δϑίδσο. {56}, 
ν ΐοἢ {110 δ νά ονν 8. ΟΥ̓ ργοῆχιγοι, Ηεῦ, χ. 1: 
Ὁ]. 11. 17.-τῦϊά.: ατασθ δπὰ ἰσὰτ Βοϊοης ἰορ6- 
ἰβοσ. ὙἤΒοΡο στλσο 18, ἰπ {Π16 Του ρίνθἢ688 Οὗ βίῃ 8, 
ἔπ ΓῸ ΔΡΡΘΔΥΒ 8150 {{)|6 ἔγαι ἢ οὗ ἃ ΒΟΥ πὰ ὑργὶρσμὲ 
πϑίιγο ἴῃ Ομγῖβι, Λμῃὰ ποτ (86 Ἰατον 781}, 
δΤΔΟΟ 850 18 ΜΔ ηἰηρ.---ΗΕΡΙΝΟΕΠ: Ο(Ἰτὶβὶ ἃ ρσο- 
Ρὶιοὶ δπὰ Ἰημογργοίον οὗ μα ἀϊνίηθ τν1}}. 

ΔΙΟΒΗΚΙΜ: Τα βεοοπὰ νογὰ : “Τ γι (ἢ ̓ 18 οοη- 
ἰγαβϑίθα τῖ ἢ σΟΓΟΠΙΟἢἾ68. Νίο568 δβοί (ογ ἢ ΟἹ 
ἴγρ68 ἀπά βδάονϑθτ,; (86 ϑδανίοιῦ μ88 ργοδεμβοὰ 
[Δοϊοὰ ἴῃ ΗΪβ }1{6] Ῥαγο ἔσαν, 86 σγαςβ δηὰ Ἰονθ 
οὗ ἀοἀ ἰοιννατὰβ θὰ ] Βοιΐ ἤσυγο.--ὟΟΝ 6ΕΒ- 
ΤΑΘΗ: “ἢ {Πα} οοτπμοίῖ ΔΙ͂ΟΥ τη6 15 ργϑίοσσγοα," 
εἰς. Οηο οὗἁὨ {{Ππ|0ὺ ΤΏΔῺΥ Βαοτοὰ οδηΐρηαβ ἰπ ἰδ ῖ5 
(ο5Ρ6], ἴῃ νυ σι (6 ΠΙΟΘΓΑΣΥ ΒΘ Ώ50 μκῖν68 8 Ῥδτδ- 
ἄἀοχ ἴο ἱποῖῖθ ὺ8 ἴο Β66Κ ἃ ΐσιιογ.--- ἔσο Αὐυσῦ8- 
ΤΙΝΕ: Ὑπὸ βδηη0 ἀοἀ ν]ιο ρῆγθ ἰἰιο Ἰατν, 85 8180 
βἰνϑῃ ρσδσο; θὲ {{|18]4'}3 δ βοηῖ ὈΥ ΗΪ8 βογσυδηΐ: 
8 ἰῃ0 χτλοθ 16 15 {ΠῚ 8017 σοηιο ἀονη..-- 
Πεύπνεπ: ΤΙΐβ βοηίθησο [{“1|6 δ ογὰ νᾶ τηδὶθ 
ἤοβ}ι᾽"} σοπία᾽ 5 4}}: (1) ΤΊιο αἰ ν 1 γ οὗ ΟΠ γ 5ι-- 
119 15 τἰιὸ οροβ; (2) Ηἷ8 ἴγιο ἸυΠπ Δ 11γ---[ 6 18 
πιδὰο 869}. Τ|}}ῖϑ ατν ο] Πἶς ἀδηοίο8 ΗΪ8 ἴσας πυ- 
Ἰπδἢ 116, δηὰ 18 ἃ ρ᾽οάξοα οὗ οὐγ Γιίατο ἀν οἰ ς 
ἢ ΗἸπ.--- Π γ 185. 0 δβίορρίηρ, 0 1᾿πἰΐ, πα 
δἴδοο, θὰὺ νον πον στούντἣ 18 πὶ χα, ροστοσ, 
ΟΥ δῃὰ Ῥοδοθ.-- ΘΟ ΚΕΙΚΕΧΑΘΗΕΒΕ: Ογασθ 707 
φταζε. ἴὰ 18 ῬγοροΥΪΥ οαπϊνα]οΐ (0 ρσδοθ ἰπ χθ- 
να [ὉΓ σγδοο; ἢ, 6., [ὉΓ ΟἿΥ Τοσοὶ νἱῃ 0Π6 σΡΔ6Θ 
ἤτοι Ηΐ πη, ἀποί ΠΟΥ στᾶσα 15 ἰπ Γῆ Πρ τί οα.--ὸ 
ΟἾΪΥ {ἰο πο 10 158 ἔγουῃ 86 Εδιίθοσ, δι ἢ 56 
(9 δίβοτ (9 οἱ νἱ. 406); ΟἿΪΥ ἷπ Ηἰἷπιὶ δηὰ 
ἰγουσὰ ΠῚπὶ ἈΠ τπᾶπ Κποιν αἀοὐ {πΠ6 Βαΐδος, ππὰ 
ἀγλ ἔγοια 1115 ἔν] 658 σύδσα δηά (γυ1ἢ. 

[ϑσηαεε: ον. 14, 16 Ἰποαυπαίοη (0 66Πη- 
σαὶ ἰσατ οὐ ΟΠ Υ δι 'Δ ΠΥ πὰ οἵἉ δ]} σοὶ ρίοη : 1) 
Τ|ιθ οηὰ οἵ {᾿ὸ γοΐχη οὗ βορδαγαίίοη ἤγοιη α οἱ, οὐ 
{Π6 τοῖρη οὗἁ βίη ἀπὰ ἀθδί ; 2) (6 Ὀορί πηϊηρς οὗ 
{80 γοΐχη οὗ υἱΐοῃ δηὰ σοιηταπίοη ἢ Οοα, ον 
ἰμ6 τοῖρῃ οὗἩἨ υἱρη θουβη 658 δηὰ 11[6.--- 16 [ΠΟδῪ- 

5 [Πιολιαγὰ ΟΥαδη δ (1010): 
“ οσοτιο ἴο οὖν τνοηάογίηρ δἰ κὨΐ, 

ΕΤΟΓΏΪΥ δ᾽. ἐπ ἃ δραη ] 
Βυ πιθοῦ ἦι Ὁ ΙΟΡῚ ἀλγ ἴῃ ηἰρπε 
ΠοΑνοι [ἢ ὀΑτΐΝ ̓  δη σὰ ἰη τδῃ 

Οτοοὶ ζ11|6 ΟΠ, τ οδο κἰογίουϑ ὈἰγΝ 
11{18 ὀατὶ ἴο Ἰισᾶνοη, βίοορα θύῃ ἴο ϑασγί ἢ. 

κι ποσὶ ἴῃ ἷ8. ΟΠ τ βίη Ὠγπιη: “Οεἰοδεῖ εεἰέ αι, ὥεει 
Ολν κί," σοτα πποπλογαῖοθ ᾿Ὧ6 60} }πὶ6 σου ταδὶ οὗ ἴδ σαι» 
σομἰπς ΤΥ ΘΓ οὗ [86 ἰπολγηδιίοιι.---Ὁ, Κ.] 
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πδίϊοη : 1) 1.5 παίωγε: (α) ποΐ 8 σδὩ239 ΟΥ̓ 60Π- 
υογοίοι οὔ 86 ἀοὐἀβμοδά ᾿πίο 6 8ἢ, Ὀυϊ Δἢ ΘΒΌΠΙΡ- 
εἴοι οἵ ᾿Ἰυδαβοοὰ ᾿πίο δοϊάϊπρ ἀπίοὴ 18 [89 86- 
δοπὰ Ῥόσβου οὔ 86 ἀοἀδιοδά; (Π0 ἵνχ|οὸὺ δία γ68 ΧΘ- 
τοδὶ πίη ἀἰδιίϊησί, γ οἱ ἱΠΒΟΡΑΓΔΌΪΝ ἀπ θα [ὉΓ ΘΥ60; 
(δ) ποὺ δὰ δϑϑυμρίΐοη οἵ 8 ρασγὺ οὗ βυμηδῃ παίιτο, 
Ῥυϊ οὗ ἰδ 6 τ 010, ὈΟΑΥ͂, βοὺ] δηὰ εαρίτὶ ; Ογὶδὺ 
δεΐηκς ρογίοοί αοὦ δπα ρογέοοί δίδῃ ἴῃ 009 Ρ6Υ- 
δου ; (ε) ποὶ δὴ δϑϑιπιρίϊου οὗ βῖπ, Ὀὰΐ ΟὨἿΥ οὗ 118 
ΘΟΠΘΟΑΏΘΠΟΘΒ, ἰῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἰο ΤΟΙΊΟΥ͂Θ δηἃ ἀοΒΙΓΤΟΥ͂ 
ἔμότα ; βῖη Ὀθΐπα πὸ ραγὶ οὗ Βυϊηδη πδίΌΓΕ 88 οσὶ- 
εἰπα}ν οοπειϊιυἱοὰ, Ὀὰὲ 6 δΘογσαρίϊου οὗ ἰμιδὶ πᾶ- 
ἔωγο ὉΥ͂ ἃ ἰοσοΐρη Ῥοΐδοη δῃἃὰ δὴ δῦυβο οἵ ἔτγϑο- 
ἄοτα. Ομ τὶβὶ νυ88 ἰοτιρίοα, δῃὰ βυβογοῦ δπὰ αἱοὰ 
88 παοὶ Ὀὰαὶ Ηὼὺ πονοῦν βιυδαίοα ἰο ἐοπιρίαἰϊοῃ ; 
ῊὸΘ ““Κπον ΠΟ βἷη,᾽ δῃηὰ σχοιηδί πο “" ΒΟΙΥ͂, Βασπι- 
1658, υπἀοδ]οα, δηἀ βοραγαὶθ ἔσζοπὶ βίπηθγβ." 2. 
1ι5 εὔέεία: (4) ἰι6 τοἀοιιρίΐοι οὗ μυπιδη πδίθγο, 
ΟΣ οἵ ἰἰ6 1016 ταοο, ἔχσοτα 89 ουγβθ δηὰ ἀοιὶ- 
πΐοι οὗὨ βἷπ δῃὰ ἀβθβίμ ; (δ) (9 εἰουδίΐου οὗ δὰ- 
Σηδη πδίυγο ἰ0 δοϊάϊηρ ἀπιοὴ τὶ ὑμ9 αοὐμεδά. 
--Τι Ἰγοτα δεοαπια ἤεδὰ: 1) ὙΘΑΙΪΥ, απ συ} 
(αεϑϊηβιὶ αποϑιϊοἶϑιι, ἀοσοί δ, Αὐἱδη ἶβιν); 2) 
ΚοΙΔ}} δηα ρογίοοι γ᾽ (ἃ ζαϊηβὺ ΑΡοΟἹ μ8ν] Δ }181}) ; 
8) πηάϊνί ἀοα]γ δηὰ ἱὨΒΟΡΑΣΔΌΪ (δρδὶ δὶ Νοϑίο- 
ΣΊΔΏΪδ); 4) υππιίχοαϊΥ, πιθοῦ οομἔιδί ἢ) ΟΥ 
Θοϑοτρίϊου οὗ βδυρϑίϑῃοθ (δρδίηβὶ Ἐπ γο ἐδ ΐδβηὶ 
δυὰ Δίοπορ γί 18π|).--- 6 Ἰπσαγηδίϊοη ὑμὸ πὰ 
φηὰ αδἷπὶ οὗ 8}} γεϊ ἱρίοι ; ἴον σοὶ ίοι (γεἰσίο, ἔτσοτῃ 
φεΐεσατε, ἰο τεδίπά, ἴο τειπ16) ἱτα 0] 168: 1) 8 οΥἱ- 
Εἶπδ] υπῖοι οὗ δὰ δηὰ αοἀ ἰπ ἰδ βἰδὶθ οὔ ἱπῃο- 
Θοπσθ; 2) ἃ βοραγαϊΐοῃ οὗ ἐἶΐθ ἐσο ὉΥ βίῃ δηά 
ἀοδ ἢ : 8) ἃ τοδοῃοὶ ἰδίΐοι δα τοαπίοη ἡγ0 ἢ} 88 
οδοςοϊοα Ὦγ ἰδ6 δἰοπμοιηθηΐ οὗ σε ἶδί. ----ἼΤ}}9 Το γ5- 
ΤΟΥ οὗ 86 ᾿ποδγηδίϊοη ΤΘΥΘΥΒΟΙΥ τϑροϑίθα ἴῃ 
ΦΥΘΡΥ ἐγὺ γοροπογαίΐοῃ ὈΥ ὙΠΟ ἢ Τη8 πη ὈΘΟΟΙΊΕΒ ἃ 
οἷ 14 οὗ αοἄ, ἃ Ῥαγίδικου οἵ ΟἾ γἰδὶβ “" αἰ νὶῃϑ πδ- 
ἰυγο,᾽᾽ δηὰ ἃ “τον ογοδίῃ το πὶ ΟΠ νἰϑὲ 798118.᾽] 

[Βυβκιττ, γεν. 14: Ομυἶβθβ ἰδκίηρς ἡεελ ἴτη- 
Ῥὶϊο5 ἐμαὶ Ηο ἰοοῖς ποὺ ΟὨἿΥ μαπηδῃ πδίυγο, θαὲ 8]} 
ἐδ Ὑοδ Π658685 Δηα ἴῃ ἤγτ 1165 οὗὨ (᾿π᾿ὺ πδίιγθ 8180 
(δἰ Ὁ] ἰη αγπιϊιϊοϑ Ὀοίηςς ὁχοορίθα), βιιο ἢ 88 Βπη- 
ξεν, ἰΠἰτνβί, ϑδιῖπο85. ΑΘ πιδῃ, Ομ γί 188 ΔῈ 
ὀχρονίτϑηϊαὶ 8686 οὗὁἨ ΟἿΣ ἰηδττ 1108 δα Ἡδηίβ ; 
85 αοα, Ηδ ὁδῃ ΒΌΡΡΙΥ (60) 8]}. 

[Μ. Ηπνβὺ (αὐτὶ ἀροὰ) οῃ νον. 16: Α8 οὗἉ οἹά, 
αοα ἀνοὶν ἱπ (9 ἰΔΌΘΣΠΔο0]6 οὗἨ ΜοΒββ8β, ὈΥ͂ (9 

Βμο κί δ, Ὀοίνοθα ἰ86 ἌσΒοΟΣΐη, ΒῸ ΠΟῪ ἮΗθ 
ἄνγ6}}16 ἰπ {᾿ὸ υϊδη πδίαγο οὗ Ομτὶδί, (ἢ 9 ἐγὰϑ 
ΒΒ οἰκί δι, ἐμ 6 βυτῦοὶ οὗ αοα᾽8 ῬΟΟυ Δ Υ ῬΓΘΒΘΠΟΟ. 
Απὰ νὸ δῖὸ (ὁ δ ἀγοϑβ ἀοά ἐπγόυγσα ΟἸιγὶβί, δὰ 
ἔτουι Ηΐηι γϑοοῖγο ἀἰγϊθ ΟΥ̓Δ 0168, ΑἸ} Ὀθ᾽ θυ σ8 
τοοοῖνο ἔγομι ΟΡ 18ι᾽8 [Ὁ] 688 ; (ἢ στοαίοβι βαϊη 
οδηποῖ ᾿ἰνο τῇ Βουΐ Ηΐω, {86 νοα Κοδὺ ΔῪ ᾿ἶνο ὉΥ͂ 
Ηἱϊπι. 7118 ὁχοϊυ 95 θοαβίϊηρ δηὰ δ᾽ ]θ 6608 Ῥ6γ- 
Ρἰοχὶπς ἴθδν.---ὅταοο ἰδ (μ6 κοοῦ Ν]]} οὗ αοὰ ἰο- 
ὙΒΙΩΟΒ 1.8, δὰ ἰδ γσοοὰ νόσκΚ οὗ ἀοά ἴῃ υϑ8. 
αοὐ᾽ δ ρμοοὰ ν]}} ψοτκβ (19 χοοὰ ψοῦῖ, δῃὰ ἐ}19 
οοα σοΥὶκς αἴ18]}868 ΤῸΣ ΤῸγΊΟΥ ἰοΚοῃ5 οὗ ΗἰἷΣ 
ξοοὰ ν}}}.----ΑΔ 186 οἰδίθση σϑοοῖγο8 ἴγοαι (ἢ []- 
Ὧ688 οὗ (89 ἔουπίαΐη, [86 ὈΤΘΏΟ]168 ἔγοπι {110 γοοὲ, 
δὰ (μ9 Δ'Υ ἔγοιη ἐμ δι, 80 0 Σϑοϑῖυϑ βΚ1δ6θ 
ἴγοτα ἰδ 7Ζ0]}0688 οὗὐ ΟἸ γί δί.---Οσὐαοθ 70Γ σγαξα 
ΒΡΟΑΚΘ ἰ89 7γεεηεδα οὗ στάοθ; {60 αδυπάαηος οὗ 
ἔταοο; ἰδ ργοπιοίϊοπη οὗ ργᾶθθ ὉΥ στασθ; ἐῃ9 
διιδείμίίοπ οὗ 80 Ν, Τ΄. σταοο ΤῸΓ {16 Ο. Τ'. ξγϑοο ; 
119 αμσπιεπίαίϊοη ἀπ σοπίϊπμαποα οὔ σγῶσο; (}9 
σοηἩ]οτγηίῳ οὗ σταοθ ἱπ (89 8δϊηΐ8 ἰο {6 ργδσο μδὲ 
8 ἴῃ Οιγὶδβί, (9 βδϊηΐϑ θοΐῃς οἰδηροὰ ἰηΐο [9 
8816 ΒΘΘΥΘΏΪΥ͂ δᾳθ. (ΑΛ σοπιδίπαίϊου οὗ αἰ 6 Υ- 
οῃΐ ἱηξογρτοίδιϊ οηδβ οὗ χάριν ἀντὶ χάριτος, ΕΪΟᾺ 
ΤΑΥ͂ ὯΟ ΤῸΣ 8. ΒΟΣΙΊΟΝ, Ἰαΐ πού 0. Ἔχ δῷ θβί8.) 

Αυαυύδτινβ ΟΥ̓ Σ. 17: ΤΠ] ἰΠχοαίοποά, ποῖ 
Βοροα ; οοπιτχηδη θα, ποὺ μοα]οθὰ ; βουνὰ, ποὲ 
ἰοοῖκ αΙὙΤΔΥ, οὔὖῦ ἔθ] θη θ 68. Βυΐ ἰὺ τηδᾶὰθ χεδὰγ 
ἴον (86 Ὀ γβίοΐδη, ὙῈῸ 88 ἰ0 σοῖῃηο τἱ ἢ σγδοθ 
δΠη 4 ἰγυ }.. ---ΟἸΒΉΑΟΒΕΝ: ΤΠ ἸΔῈ ἱπάυ 68 δηὰ 
ο] οἰ {8:6 σοῃβοϊουβηθ88 οὗ βίῃ δῃὰ (9 πϑϑὰ οὗ 
τοαοτηρίϊου ; ἰδ ΟὨΪΥ͂ ἰγρὶῆθθ (Π0 το] λίγ; (ἢ9 
ΞοΒΡ6] δοίιι!}Υ Θοτατι πἰσαίθβ Σ ΘΙ Ὑ δα ΡΟΣ 
ἴγοτι δθονβ.} 

[9.Ὁ. Βτι», γον. 18: Αἰἶδον τοδάϊης ἰμἴ8 Ῥγο- 
ἴοσαο, ἱὰ ἰᾳ ἱχηροβϑί Ὁ1]9 ἰο (μΐηὶς ἰοο ἰ ΘΙ οἵ 
Οχὶβί, οὐ ἰο αῖνο ἰοοὸ τω σὰ ΠΟ μΟΣ ἰο Ηΐτὰ., Ηθ 
8 {80 τηϑοίξης ροϊηὐ Ὀοίποοη {86 ΤΊΣ δηᾶ ἐμ6 
ΒΙΏΠΟΥ᾽Β δου]. “Πὸ ἰμδὶ Βοποτγαίἢ ποί ἰπ6 ὅοη, 
Βοποτϑίμ ποὺ ἐμ Βαΐβος στῆὸ βοΐ Η μ᾽ (Φοδα 
Υ. ἜΤ ΠΛΕΒΝΕΣ 68}15 {116 Ῥ͵τοϊοριιθ, Θβρϑοΐα γ 
ΥΟΣ. 1, {80 ρΟ8ρ6] οὗὨ ἰδμο δοὶγ Τγίηϊίγ." ΟὐυΣ 
Κηον]οᾶχο οὗ ἐπ 8 ΤΥ ΒΙΟΥΥ οὗ Ιηγβίοσὶθ8 Ὀορίηδ 
ἢ (6 Κηον]θᾶρο οὗ ἰδ ὅοπ, το ΓΟΥ6818 ἀπὰ 
Θχροιηβ ἰο υ8 (6 ΕΑΙΒΟΣ, δὰ τ ῆο 18 Ηΐπι- 
Βο᾽( τουθα]εὰ οπᾶ δρρ)ἰεὰ ἰ9 08 ὮὉῚ ἰδ9 ΗΟΙΪΥ 
Βρίτὶ!.--Ρ, 8.] ᾿ 



Φ 
82 ΤΗῊΕ ΟΑΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 

Π. 
ΤῊΒ ΟΘΟΘΡΕΙ͂, ΟΕ ΤῊΒ ΗἸΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΔΙΑΝΙΕΕΒΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΠΕΙΘΤ, ΟΚ ΠῚΒ ΒΕΓΕ-ΚΒΕΥΕ- 
ΠΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΗΒ ΥἹΟΤΟΒΥ ΙΝ ΟΟΝΕΙΙΟΤ ΝΙΤΗ ΤῊΒΞ ῬΔΑΒΚΕΚΝΕΒΒ ΟΕ ΤΗΕΒ ΟΒΙΡ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ἴ. 190.--ΧΧ, 81]. 

ΕΙΒΗ͂Τ ΒΕΟΤΙΟΝ. 
Το Ποοθριίου βίο ΟὨ στίβι, ἴ[Β9 Τἱσδμῖ οὗ τἴ[89 Ὑ) οσἹᾶ, ἤπι 5 τ ἘΠῚ5 1,16 οὐ ον δῶουκ 

᾿ [186 ΣΘ1 εἰκὶῃ ἴο ἴπθ Τρ, ἴδ.) 6 ΕΙΘοῖ. 

πα». Ϊ. 19--.-. δ4. 

1 

ΦΟΗ͂Ν ΤῊΒ ΒΑΡΤΙΒΈ, ΑΝῸ ΠΙΘ ΡΌΒΙΙΟ ΑΝῸ ΒΕΡΕΑΤΕΌ ΤΕΔΤΙΜΟΧΥ ΘΟΟΝΟΒΉΝΙΝΟ ΟἼΕΙΒΤ. 9Εδ8ὺ8 40- 
ΟΒΕΌΙΤΕΙ Αϑ ΤΗῊΞ ΟἬΒΙΒΤ, ΑΥΤΕΒΤΚΡ ΤῊΗΕΒ 50Ν ΟΥ ον, ΤΗΝ ΕΤΕΙΝΑΙ, ΟΆΡ, ΑΧΡ ΤῊΒ 

[ΓΑᾺΧΜ8 ΟΥ Οον. 

6π.4». 1. 190-82. 

(6π. 1. 190-28: Ῥετίσορο ἴῸΣ ἐϊο 48 ϑαημάδγν ἴῃ Αἀγομί.) 

() ΤἘΒΤΙΜΟΧΥ ΟΥ̓ 90Η .Ν ΤὙ58ΠΕῈ ΒΑΡΤΙΒΊΤ ΒΡΡΟΒΙ͂ ΤῊΝ ΒΌΓΒῈΒ ΟΥ ΠῚ ΕΒ. 9Ε5ὺὔΒ ὙΠῈ᾽ ΜΈΒΒΙΛΗ 

ΟΟΜΙΝΟ ΑΕΤΕΒ ΤΗΞ ΒΑΡΤΊΙΒΤ, ΤῊΞ ΚΤΕΒΝΑΙ͂ ΡΒ ΓΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΒΟΡΕΒ.ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΨΟΒΌ ΒΚ- 

ΤΟΒΒ ΗΙΧ. 

19. Απὰᾶ {{|3 19 (π6 χϑοοσὰ ὑαρούαρο, οὗ Φοῆη, ψβθ ἐδ 96 )718 βοηΐ [ἰο 1 πλ}7} γι ϑὶβ 
20 δηὰ [,ου ΐθϑ ἔγουι Φογυβαίθη,, ἴο δϑὶ ἴω, ΒΟ ἃ που ἢ Απὰ 86 οομῃίρεβοα, δηὰ 
21 ἀδηῖο ποῦ; θαι [Διὰ 867 Θοῃ α8804, [ 8)ῃ} ποὺ [Νοΐ 1 47} (ῃ6 Ομ γῖϑ. Απά {Β6γ 

αϑιοὰ εἰ, ἮἯ Βαι ὑἐμβοῃ  Ατί δου Ε]149 [ΕἸ 8] Απά 6 βαίιῃ,  ἂπὶ πού. Ατίὶ 
22 ἰδοὺ ὑμᾶι φγορμεῦ ἢ Απὰ δ βδηϑνογοά, Νο. ὙΤβοθῶ [1ὰ οποία! ἀοπιαη} βαὶ ἃ ἐμ 6 Υ 

πηίο δία, Ἶ κο δῦ ἕπου ἢ ὑμαὺ 6 ΠΊΔῪ ρῖνϑ δὴ ΒΏΒΜΘΓ ἴο ὕπθὴι {μδ΄ βοηΐ υ8. ὟΥ δαὶ 
23. βαγοϑὲ μου οὗὁἨἉ ΤΠ γ5801 {7 Ηδθ βαϊά, 1 δαὶ ἴῃ γοΐσθ οὗὁἨ οὔθ ογυϊῃρ ἴῃ (86 Ὑ]]ἄθΓη 655, 
ΜΆ βίγαῖ σαῦ (ῃ6 τα γ οΥ [Π6 ἸωΟΓα, 848 βα1ἃ [13418}] (πΠ6 ργορμοῦ Ἐδξαϊαβ [ςἢ. χὶ. 81]. 

2.1 Αὐάὰ ὑμογ᾽ μοὶ τ ΓΘ βοηῦ Μ6Γ6 ΟὗἨ ὑμ6 ῬΒΔγῖβοο8 [Απάὰ {ΠΡ  μαὰ Ὀδθη βοηΐ ὈΥ͂ (86 
δ ῬμδΥΐβ663]. Απά {ΠΥ αϑἰςθα πἷηι, δηὰ βαϊὰ ὑπίο αἰπ, Υ̓Υ θαριϊζαϑί ὑμοὰ {μφη, 1 

ἰποὰ 0 ποῖ (πᾶῦ [116] ΟΜ τίϑί, που Ἐ}148 [Ε}}}8}}], ποι ὑμονό ὑμαὺ [086] ῥγορμοὶ ὃ 
90 ΦΖολῃ δηϑογοὰ ἰμθπι, βαυίηρ, 1 Ὀαρέϊζο σι [ἴ] πψαΐογ; θὰ [ΠΏ ΘΓ εἰ βαες {7.0 
27 πιοηρ γου [ἴῃ [86 ταϊάἀϑὲ οὗἩἉ γοι {Πθγθ βίῃ 6 {}}) 0Π6], ἢ οπὶ γ6 ΚΗΟΥ͂ ποῦ: πο ἴὐ ἰε5 

[Τ β 15 86] Μὴ Θοτηῃρ ΔΙῚ πι6, 18 ργοΐδεσοα [ἰδ κοί Ό]806, ογ, Βδίῃ οοηθ ἴο Ὀ6] 
28 θθἴοτθ ἤ9, ὙΠ ΟΒ6 8[100᾽8 Ἰα ΟΠ θοῦ 1 8 ποῦ ΜΟΥ͂ 0 ἃπ]οοβθ. ΤΠ680 (ΠληρΒ ΤἜΓΘ ἀ0η0 

ἴῃ Βοίμαθατγα [ΒούμΔηΥ]} Ὀογοηά Φογάδη, ὙΒ6ΓΟ Φομη ν 88 θαριἰζίης. 

(2) ΤΕΒΤΙΜΟΝΥῪ ΟΥ̓ ΤΗΒ ΒΑΡΤΙΒῚ ΒΕΡΟΒΕ ΗΙΒ ὈΙΒΟΙΡΙῈΒ. ΤῊΝ ΗΙΒΤΟΠΙΟΑΙ ΚΑΜΒ ΟΕ 600: ΡΟΝ ΗΙΧ 
ΤΗΕ ΡΟΤΥΕ. 

29 ΤΠ ποχὶ ἀΔΥ Ψοῖ [116]" Βοοι ἢ «68}}8 σομηϊηρ πηΐο Πἷπι, δΔῃα βαϊ ἢ, Βϑῃοϊὰ ἐῃ6 
Τιϑὺ οὗἩ αοά, πίοι ὑλϊςοί ἢ ΑΎΥΘΔΥ [{δ κοί ΑΤΔῪ ΟΥ̓ ὈοΔτΙηρ,, ον, Ὀθδγο αι ΔΥ}᾽ [ἢ 6 

80 5ἰη οὔ 186 νοῦ Τνῖ8 15 ἢ οὗἩ οπι 1 58], Αἴϑυ 6 δοπιοίῃ ἃ τϑδη ψῃϊοὴ [80] 18 
81 γτοίδγσγοα [ἰδ κοί ρ] 866, ογ, δίῃ οοπιθ ὕο Ὁ6] Ὀθίοτθ τὰ ; [00 [6 γχ88 θϑΐογ 6. ἀπά 

ἘΡΗᾺ μἷπχ ποῦ : θυὲ (Πδ0 ἢ Ββου]ὰ ὃ6 τη866 τηδηϊζοβί ἰο [βγϑϑὶ, {γα Ό γα 8ῃὰ 1 δοῖὴθ 
82 [τ 019 οα186 οδθ 1] Ὀαρυϊζίηρ Ὑ 10} [1π] τϑίον Ὁ Απα ΦόΒι θᾶγθ τοοογὰ [ὉΠ 688], 

βαυΐηχ, [ Β8 (6 Ξϑρί τὺ ἀθϑοθηαίηρ ἴγοῦι ἤθάνϑη 1||κ6᾽} ἃ ἀοΥ6, δῃηὰ ἰῇ δροάθ ὕροὰ 
883 ἴηι. ΑἸΔ4Ι ἸΚηΘΥ̓ ἢἷπὶ ποῦ : μαυΐ ἢ6 (δαὶ βθηὺ τὴϑ ἴο Ὀαρίϊζθ τιῦῃ [10] παΐογ, [89 

Β8Π16 Βαϊ υηΐο τηθ, Προ τ οπὶ ποι βῃ δ! 866 8:6 ρὶ ἰῦ ἀοβοθηάίηρ δηἃ Γοπιδίη- 
ἴησ [4 141] οἱ αἰπι, {110 βΒδπιθ ἴβ 86 ψαϊοῖῦ [π|80] Ὀαρυϊζοῖῃ πὰ [18] ὑι6 ΗοΙγ 



(ἬΑΡ. 1. 19--81. 88 

84 Ομοϑβί [ϑρ᾽γ 0]. Απά 1 βαν [ἢᾶνϑ βθοῃ, ἐώραχα,} δῃᾷ ὕᾶτο γεοοσα [μᾶγϑ θΟσηθ πϊ 
ΠΕΒΆ, μεμαρτύρηχα] ἰδδὺ {δ 19 18 ἰδ6 ὅοι οὗ αοά, 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

1 γον. 19.--Οοὐὰά. Β. Ο5.. 1ΔοΒδὴ δὰ πρὸς αὑτόν. Νοὶ ἀθοίοῖνγθ. [δὲ͵ Ο.8 1, αἱ,, ἰδχί. τοο., Τ]ομοηᾶ,, δι} οἀ,, οαμ {ξ. 
ΑἹΓ, στὰ μλομπλ., ἸὨϑεΓῖ [ἴ.---Ῥὶ, 8. 

2 γεν. δ..--ἰ[ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ 
ἘΊΟΣ. (Υ111. ο.}, ΑἸζι, ἰποϊορὰ οὗ οὐκ εἰμι ἐγώ. ΤῊΘ ἴΟΥΠΔοΓ το Ὡς Θ Ρ ἢ 3.2 05 ἐγώ, 1.),0Υ τῖν Ῥαγί, δηὰ 

[5 Ε᾽:ὸ τοβης οὗ πὸ Ὀοθὲ ΜΞ, ὦ Α.Β.0 5.1 Χ., Οτίξ. Ομ τγβ., ὄγν., Τδοῆτη., 
τ} 1165 ἐπδὶ Φ Ομ π ΠΟ 

διυοίποῦ Ὑπὸ 'ψ;Ὅϑ 80 Μοακίδ, ψ Ἐ1|6 [6 με {0 Ὁ γοδάΐηρς οι ρ Πα 5ἰΖο 5 {π6 πορκιτίοι : ΠῈ ἰθ ποῦ 1 ν πο, εἰς.---Ρϑι 8.] 
8 ὕες. 22).-- Το οὖν αἴτοσ εἶκον ἤθγε ἰβ δἰκηίδοδιί. Νοῖ, 69 ΕῪ μαοιθβηη δοοογάίπς ἴο Β. Ο,, τὸ Ὀθ οπιἰοὰ. [Ὁοά. Βία. 

Ἰδὲ π᾿ 
ὅτ. 24.---ἰοο ποηδοτῖ, αἴοΓ ϑοΥυοΓᾺ]} οοὐά. (Α.5 Β. 0.5 Τ,.λ. οὐαἱ ἴα πὸ ἀττΐοῖϊο Ὀοΐοτο ἀπεσταλμένοι. 48 Οτίμθη βυρροδοὰ ἃ 

δεοομὰ δι θα δε, 1.29 οπιϊμδίρῃ ΤΩΔΥ μᾶνο ἃγίδο ἡ 11} Εἶπ. [1μὸ (σα, Βἰπεαιτίουπ βα5 ἃ κὰρ ποθ, ἰπϊοατίηρ [μ6 οὐκί μα! ρυθθοηοθ 
Φέ ιἶνο ἀγιὶςϊο.- -- ἢ. Υ. 

δ γογ. 28.---Α. Β. ΥΝΝ [Ὁοά. Βίη.] τοδὰ οὐδέ θοΐἢ {ἰπιθα, ἰπδῖοδα οἵ οὔτε. ΤΏ Ἰδίζοσ [5 Ρσου δ δσϑρθι οδ}} Ὁ τὮΘ πιοῖθ δοὸ- 
εὐχελῖο 

οἰοὰ ὉΥῚ ἐδοδιηδηη, οὐὐοὰ Ὁ Τιϑοποηαογί [πὰ ΑἸΙΌΓΑ]. 
. ἐπὶ Ὥς Το ΟΡ αὑτός ἐστιν Δηὰ ὃς ἔμπροσθέν μον γέγονεν ΔΘ ὙΔΏΚΐπρ ἰη Β.. δὰ Ὁ. [(ἀ, Βἴη.} δῃὰ [ἡ Οτίξοη. Βγδοῖ.- 

ἘΠ ΦΟμδηηθηη δῖν]θ ἰβ ἴῃ ἴανογ οὔ ἴηο ἢγεοι πογάδ: (ἢ 
ςσοπποςείοι Ὑ{{{} ὁ ὀπίσω, αέο., ἰδ ἐπ ἴδυοῦ οὔ ἴ:86 οἴμογο, Οὐά. Α,. εἰς., ἀπ [1|6 δἰ πλῖ]ὰῦ οαργθεβίοῃ ἰῃ το. 1δ, ΔΘ ἰῃ ἴανοσ οὗ 
ῬΟΙΗ 

1ος.--Ρ. 5. 
Ἰ γος. 29.---ΤῊο Βοοορίδ χοδάδ Βηθαβαρᾷ, αἴἴτοῦ Οτίζοη. Αὐτμογ 66 ἀδοίεῖνο αραίηκέ ἐξ, [Ὁοπὰρ. 9 ποῖο οὗ ΑἸϊοσὰ ἐπ 

8 Ὑοτ. 29.---αααϊποῖ ὑπὸ δά! ἰο ὁ ̓ Ιωάννης δΔὸ Α. Β. Ο,, εἰσ. ΜογοΓ: “ Βεκίπηίης οὗ ἃ οἰ ατο ἢ Ἰοδδοι." [Ὁοά. Βίη., ἃ 
“- ΒΒ. .Ὺ. 
ι τ 8 ἼΓΤΡΟ ΕΟ. [ΟἹ] {πὸ υϊκαῖο: φεὶ ἐοἷ{ξ. ΤΊιο αΥ. υοτῦ αἴρειν ἢλ8 ἴπο ἀοΠΌΪΟ ταραπίῃς ἕο ζακχέ ἃ (ἴ0 Ῥολν [9 

Ῥαπίδιαλεηὶ οἵ δἴη ἴῃ ογάογ ἴἰ0 ὀχρίβιο ἰξ, οοαρ. 158. 1}}}.: ἂς ὅογε ΟἿΓ' τίς απὰ ςαγτίοα οἱεν δοττοισξ), απ ἰο ἰακε αἰσαὺν (-πάφαι- 
ρεῖν). ΒΟΤΒ ΤΩΔῪ ὃ6 οοπιυἱποὺ (.5 18 ἀοη6 ὮὈΥ ΟἸδμΔυ59}}} πα ΘΧΡΓΘσδο ὑγ 186 ἀογιηδι νοῦν ᾿ἐπισερίγασεπ, ἰο ὑδαν αἰσαν, ἰο ἑακε 
ἀτοὰγ ὃν ἰακχίησ Ὡροῖ οπε᾿ς Ξε, ̓ῸΓ [0 τοπῖονο [86 ΡΟΠΑΙΕΥ οὗ δἷπ υΥ̓ Θχρίατίοι : 86εἰ ἔχεο, Νοταβ. ὙΤΊιο ργεδθῃῖ ὁ αἴρων [5 υδεὰ 
ἦπ ΡῬγοριιδεῖς τἰσίου οὔ ἴδ δεῖ οἵ αἴομοιηοηῃΐ 88 ἃ Ῥγοβεπὶ ἀπά σοπίίπαοι [δοῖ.---Ὁὁ. δ. 

Ὁ γον. 31. ὅοτθ δ ποτ (165 ἐπϑογῖ ἤογο δπα ἰῃ τοῦ. 3) ἘΠ6 ἀσιῖς}]6 τῷ Ὀοίοτγο ὕδατι, “ ἴῃ {Ππ60 παῖδ (οἵ Φοσάδῃ) ἰπ τ ΒΙΟΣ 
8 ἴ126." ΑἸΙοτὰ Ὀτγδοϊκοῖθ, Τἰδοβοηα. (οἄ. Υ111.} οπιΐῖϑ, ΜΌΥοΓ (ρ. 112) ἀοίοπασ ἱϊ.-Ρ.. Β.] 

ὐὐῶ δ ον. ΦΑΡΌΜοοι οοὐά. γοδὰ ὡς, μοὶ ὡσεί, Ὑἰ οἢ οΟμλοδ ἔτοῶι δ[δια. 11]. 16; 1ζαϊκα {{|, 22. 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ΓΝονν ζΟ]]ονγ5 {6 διἰϑίοτίσαϊ παργαί το ΤῈ 
ἐσδί πον οὗἩ Φοδη {π|6 Βαρί8ι, πὰ πο 04]] οὗ (6 
ἢτοι αἰδοῖ 0165 ἔοτι (116 ιἰϑίοτί 4] Ἰηἰτοαποίΐοπ οΥ 
ἴδιο. φοτίΐσο οΥ̓͂ ὑμ6 ρμυ]ῖο 118 οὗ Ομ γῖϑί. ΦΔοΐια 
οπιΐϊῖα (6 ἶγι, ΘΑΥΪΥ ΒἰΒίοτυ δη ἀἰβοοῖγβοβ οὗ 
πὸ Βαριϊβὶ, 18 θείῃ βυ οἱ θπ αν Κποῖνη ἴτοῦι (ἢ 6 
δΥποριίϑι8, Δη ἃ σοη 68 [Δ 86] ἰο [118 (681 πο Υ 
σεν τὰ Ὀαριΐϑαι (Δ]]ἀθ6α ἰο 88 6 ραϑβὺ ἴδοΐ ἴῃ 
γοτϑ. 88, 84) αδπὶ {π6 ἰοπιρίαἰΐοη οὗ Ομ νἶϑέ ἴῃ (ἢ 9 
υἱϊογησθβθ8, τὴ Ηθ βἰοοά ΔἸγοδα Υ ἴῃ {116 τηἰἀβ 
οὔ {πὸ Φονν8 (τοῦ. 26). Το ἰοϑι ποῦν 8 ἰῃΓ66- 
[ο]4, 1) Ὀοΐοτο (π6 ἀσρυι68 οὗ [89 ϑαῃῃοαγίη 
ἴτοτι Φογυβϑδίο (19--28); 2) ἃ ἀαΥ͂ Αὐτοῦ γα, 
Ὀοίοτο ἃ ἴδῦοῦ ΡυὉ]1Ϊ6 δηὰ ΠῚ8 αἰδοῖ }]68, δ8 ἰΐ 
ψου ά δοοῃ (29-84); 8) αραΐῃ ἃ ἀν δέϊουν σά, 
Ῥοΐοτο ἵπνὸ οἵ Ηἰ5 αἰβοὶρὶθβ, 0 ΠΟῪ οἰπρα 
722908 (85-87).---Τὴ6. δχδιρϊηαϊίΐου οὐ Φοίη ἰδ 
Βαρίϊϑι ὉΥ (9 οΥ̓οἰαἹὶ πλοββθηροῦβ οὐ (6 β'ΔΠἘ86- 
ἀγίη, στὸ δα ὑπὸ βιρουνί βίου οὗ {ἰ|ὸ Ῥα] 10 
ἰοβοδίης οὗ τοὶ σίου ἃπιοηρς [16 7608 (Μίας(Ὠ. χχί. 
23), ἀϊβρίαγβ (Β6 ργδνδίθποο δηά σοηζιδβίου οὗ (16 
λιοϑϑίδηΐς οχροοϊαἰοη8, δὰ (ἢ 6 ΒοΒ ἢ Υ οὗὨ {9 
Ἰοδάθυϑβ οὗ {Π6 λ ΘΥΆσσὮγ ἰο [86 ΒΡΡΓΟΔΟἢ ἰ ἢ ΠΟῪ 
ἀϊεροπεαίίοη. Το ἅτνο αυοϑίϊοη8 οὗ {Π6 ῥγὶοϑὶβ 
ΣΟΡγοδαηΐί ἃ ἀοδοοηάϊηρ Οοἰἰπιαχ ((..0 ΜΙ 6551ΔᾺ ; 
ΕΠ ΔΕ ; δὰ ΔΠΟΏΥΠΙΟΙΒ χοροῦ; ὙὯΥ ὈηρίϊΖοβί 
(που 3) : {80 διοτί, Ἰδσοπὶο δηθινοῦβ οὗὨ {}}0 Βλρ- 
εἰδί, ἴῃ βίης οοπ Ραββί, ἅτ Υἰϑίηρ ἤγοῖῃ πορδίΐοη 
ἰο δα ταὶ οη, δὰ ἰὕτη {(ΠΠ|6 αἰτοηςἰἸ0Ώ. ΔΥΔΥ͂ ὕγοιῃ 
ἰπιβο}ῦ δῃά ον 5 Ομ Υἶϑί, --Ρ, 8. 

γεν. 19. Απὰ τιιὲ5 :5.---Τ9. χοβροῖ Βἰβίουυ 
ἱιβεῖ Ὁ Ὀορίπ5 σι ἢ τπ6 ἰοϑιΠΟΩΥ οὗ Φοῖπ (ἢ9 
Βαριΐϊδι., ὅοπιρ. Μαί. 1 : ΜΙΑΓΚ 1.; μὰ 11}. 
Το υσβίϊοη 5 ψ ΔΘ. 116 Ὁ {116 Β626 ἰδβ. ΠΟΥ 18 
τηοληὶ Βοτο, ἃ8 ἴῃ ὑοῦ. 1ὅ. Ονΐζοη βρροβοα (δῖ8 
ἴ(ο Ὀ6 Δηοίῃον. ἰσδί ἸΠΟΩΥ : Δίογον (Ὠΐη κα ἰὑ (86 
διῖ)6, Εν οηὶς ἰῃ τοῦ. 1 ἃ σοῆθι αὶ ἰθδἰ ἱπΙΟΏΥ, 
πῆι μαρτυρεῖ, ἰ8 αἰδιἱρσυϊθηιοά ἴτοπι ἃ βροοϊδὶ, 
καὶ κέκραγε. Τμ15 πιοβῖ ρυ ]ἷο ἐδβι ΠΟ ΠΥ σΟΏΘΘΓΏ- 
ἰῃς 7658 Ὀοΐοτε [80 ΣΌΪΘΓΙΒ 18 ὑπάουθίοα !Υ πιεαῃὶ 

ΘΑΓΙ ΘΓ, 

Πορθ. Τὶ 8 ἀοδηΐίθ ροϊηἰιΐης οὗ ἐμ ΤΌΪ]ΟΥΒ οὗ 
(16 56») ἴο (16 ῬΘυβοὺ οὗ {}9ὸ Μοββίδῃ, ποὶ σϑ- 
Ἰἰαίο 80 ἀἰβι ποῖ ὶγ ὉΥ͂ (6 βιγποριί βίβ, αὶ οὗἩ [89 
δἰ κμοδί ᾿προγίαποσ 0 {86 ἰδίοσυ οὔ {116 ἰοιηρία- 
ἰἴοα. Ζ7λὶδ: αὕτη, ἴ80 ζο] ον της [}{ 18 {16 ρτοάϊ- 
οδίθ, ἡ μαρτυρία (ἰ6 Βα Ὁ}οεἰ. Α νεγδαΐ (65. ΠΟΥ͂ 
18 τηθϑηΐ. ἤεοογα ΠΟῪ ΓΟΙΌΣΒ ἰ0 τογί((εη αυϊάθῃσα. 
--Ρ. 8.]. Ὄτε ροΐῃίβ αἷβο ἰο ἃ ρασίϊσυϊαν ονϑηὶ, 
Μἰοἢ ἰοοὶς Ρ]λ66 δἱ 8 Ῥαγυϊ σαν {ἶἰπιο. Τμαὶ ἐπὶ8 
οὐϑηΐ τηυϑί πᾶν 10]]ον δ {9 Ὀαρίΐδπι οΥ̓͂ 9 658 18 
ΟἾθαΣ ; Ὀδοαυ86, δοσογαΐῃρ ἰο Υ6ΓὙ8. 81--88, ἴὑ τῶ 
δῶν το σαν (80 Βαεαριϊϑὲ ιΪτ)86}0 8 δγοὶ 
ΟΡ ΔΙ σοβρεοίΐηρ ἰ᾿6 Ῥοσβοὴ οὗ 2688; δαπὰ 
(18 σοΥίδΙ ΠΥ 16 ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ ΠΟΙΟ, γ6 ΓΒ. 90, 27, 
μίκονδο τοῦ. 39, ΟἸαμαῦβεα, Βαυπηρσαγίϑη .-(τὰ- 
βία, δῃὰ οἴ βεῦβ, ρῇαδοθ {16 Ὀαρίΐδπι Ὀεί 6 {ἢ 9 
πο ἰθβ( ᾿ποηΐθ8, γοτ. 19 δηα υογῦ. 29; Ενναϊά, Ὀ6- 
ἰνγθθῃ Υ̓ΟΓ. 8] δπὰ τοῦ. 82 ; 8]} δραΐϊηβε ἰἰι6 ἰθϑίϊ- 
ΤΟΠΥ͂ οἴ ἴ6 βοοϊΐοη Ὀοΐογο 08. Τμαὶ Φόοδη Κποῖν 
οὗ (6 οχ᾿ βίθῃσα οὐ (ἢ Μ οβδϑ δὴ δαῦ]ον, πὰ  ἱ 8 
ὰπίδῃ γονογθησο ρῥγοβυτηθά (Πα ᾿ι6 Τουπὰ Η τὰ ἰη 
{Π0 Ῥουβοῦ οὗ 9680ὺ8, δίας (ἢ. 111. 14, 18 ποὶ ᾿Ἰῃησοῦ- 
βἰβίθηϊς τὸ {}ν 118 8.}}} ποοάϊης ἃ ἀϊνῖπο δι οβία τη. 
Α5 τοραγἀβ8 {1|ὸ ἘΪΒίΟΥΥ͂ οὗ {86 (οπιρίαιΐοη, 18 
ἱογαιϊπαίϊοη σοϊποϊ 65 1} {86 Ρτοβοηΐ ἐοβί ΠΟ ΩΥ; 
ἴον Φοβι5, 6 ποχὺ αν, οοπιθβ διραΐῃ Ὀδ ἰ πὰ (88 
Βαριεϊδὲ, ἀπ βοοῦ αἴϊδυννασβ (ποὶ ΤΟΥ ἀδγ8 δ[- 
(6) τοί τηβ ἰο ΘΟ} 1166. 
ὍΒδὴ [89 δόντα ἔσχοσῃ 9 Ό 88 161.--[ΤῊ9 

ΘΥΠΟΡΙ ἰβὲ8, 80 τγοίο ὈθΟγο {86 ἀοϑίγιοίΐοη οΥ̓͂ 
Φογυ δα οπι, Β6] ἀοη υ80 {110 6. ὑεῖοδ 88 αἰδβίιϊηοὲ 
ἔγοσι Ολγίδίΐαπδ (Μαι πον ἦνο ἐΐπιο8, Μίαν, βούθῃ 
(ἰπ168, μα κΚὸ ἥγνθ {{1Π68); Φοη, ψ0 τυγοίθ δον 
1π6 ἀφϑι γοίΐοι φΦ}Ὁ Φοτ88]6 πη δηὰ αὐΐοσ (ἢ δηα] 
βορδσγαίίοη οὔ ἰδ ϑ'γπαροριο ὕγοῃ ἰδ 6 ΟΠ γἰβιϊ ἢ 
----Ὁ-------ςς-ς-ς---ς -ς----ς.ς-ς----ςς--Ἔ͵ς-. ς΄“.  ΄΄ὦἝὦἝὦἝἷἝἝἷἧ ἧ 

4 [80 δἰ5οὸ [εκο, )ὸ οῖίο, Μόγογ,  ]οϑοον, ἘΡτατα, ἔπ 1ἢ- 
διάϊ, Οοήοι, ΑἸΠογὰ, σέο. Βοη οὶ ἸΠἴῸΓΒ ἔγοτ {Π|8 ἐπρααν ἐὲ [71 
186 Ργοβοβίης οὗ [0 Βαρεδὲ Ὀοχα πυῖ Ἰοης ὑυεΐοχο [ἢ "ᾺΡ- 
εἰδηὶ οὗἨ ΦόληΒ; Οὐ ποσνεὶβο [6 Θσὴ ὈΛΗΘΥ νου] ἃ δυο ὕθοη βοηΐ 

ΑἸίογὰ διρῖιοβ {παὶ ἰξ δϑ δΌδοϊ το] ἢ ἴο 
ΒΌΡΡοΟΔΟ ἵπεὶ ΦΟΠη βου ἃ πανθ ἀοιϊνοσγθὰ Ε{|5 ἰφβε ΠὩΟΩΥ 
οἴ εν, δὰ ππὰθῦ ναγυίης οἰγουπιδίαπορα, ἦσγοὶ ἰπ τπ0 ΤΟτῖὰ 
αίνθῃ ὈΥ Μυχο: ἔρχεται ὁ ἰσχυρ. μον κ. τ. λ., δυὰ α7εν ἷξ 
ἴὼ τπ|8 ΤΌΓΠὶ, οὗτος κ᾿ ὃν εἶπον, Ὑ ΟΓΟ 18 ΤΟΥΙΏΘΥ ἰοδ( ΠΟΥ ἰδ 
ἀἰφί ΠΟΥ τοζοσχγϑὰ ἴο.--- . 5.} 
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ΘΠ υΤΟἾ, 0.868 ἷξ ὙΟΥΥ ΟἴΘη (ΟΥ̓ΘΥ ΒΘΥΘΠ(Υ {ἰπ|68 ἴῃ 
ἰδ ΘθΘοϑροὶ απὰ ὑπῖοθϑ 'π ὑπ ΑΡοο.).---. 5.1 Ἴου- 
δαῖοι, ῬγΟΔΌΪ 85 γοῖ ῬΥἑ πη Υ Υ ἰπ [86 ποι γα] 
Β6η890, ΠΟ ΔΙἸΓΟΔΑΥ οοποοϊγοα 85 δυουΐ ἰο Ὀ6- 
Θοὴθ ἃ ΒοϑιΪ6 ὈΟΟΥ͂, οα {ἢ ὙΔΥ ἰ0 ΔΡΟΒΙΆΘΥ͂ 
ἔγοτῃ ἰγὰθ Φυάδίδπι ἰῃ Ορροϑβίιίοη ἴο ἰἢ9 Μοδϑίδ ἢ. 
Τ|ι6 σοπορρίΐοη 18 180 βίον! αὶ ὁπ οὗ {9 9078 
85 ἰὴ6 ἐποοσγαίΐο Ῥθορὶθ, 88 ἴῃ οἷ. ἰΐ. 18 ; 1ἰϊ. 1 ; 

γυ. 1, ἰδθῃ Ὀταποιίηρ ἰἴο 8 ἔτ θη] οπθ (6ἢ. ἸΥ. 
22... χΥΐ!!. 88) δηὰ 84 Βοβίῖ]ο (6. ν. 10; υἱῖ. 1; 
τἱ!. 81; χ. 24, εἰς.}, Ὑ ἴσα ᾽πὶ ἐπ 564 6] ρτΘΥ81]8. 
πῃ (86 Ἰαϊίον 8Β6η89 {89 ΘΓ ἰΒογοίογο ἀθηοίθβ [ἢ 16 
ον 85 Ψυάαΐθίι5Β, ΜΟΥΟΣ ἱπογοογΘ 18 ποὺ Ρ6Γ- 
ἴδοι γ δοουγαῖθ τ Ώθὴ ἢ0 ΒΑΥ͂8: ““Φ90})π, μὰ δ18 
γυϊιίης, 1οῖ5 {π0 ὕονγ8, 88 ἰμ)9 οἷά δομπιπιῃΐοη, 

ἴτοπι ψῃΐϊοὰ (6 ΟἸενἰϑιϊδη Β85 δἰγοδν θη ΓΟ 
ὙΠ ἀγα, ΔΡΡΘΑΥ βίοδα ἢ γ ἴῃ ἃ ἰι091110 Ῥοδι(ΐοη 
ἰο (0 οτὰ δηὰ Ηϊδ νγοτῖκ, (896 δῇσίοηὶ ἐπδοογαιϊο 
ῬΘοΟρὶΘ 88 δὴ ορροϑβί(ἴοῃ Ῥαγίυ ἰὁὸ {μ6 οἰλυτοἢ οὗ 
αοὰ δηὰ ἰ(5 Ηεκα." Τὸ 56 018 ἀο σογία ]Υ̓ ἂρ- 
Ῥθαν ἰπ ἐδ οἰδγδοίοῦ ργωδογϊ πηι] ἰπ Φοἢ, 
δηὰ σῖῖ} χοοὰ ΥΟΔΒΟῚ Δίου ον ΟΌΒΕΓΥΘΒ ἐμαὶ {}}}8 
68 ΓΒ πὸ δυζυμοηΐ δζαϊηϑὶ (Π 9 σοη αΪ Π6Ὲ658 
οὔ Ηἰ8 αἀο8ρ6] (αζαϊηδὶ ΕἸΒΟΠΟΥ ἀπὰ ἨΠΖοη 614). 
ΤΗῸ οχργοβθϑίοη, 716 υιυδ, 88 110 αἰἶβὸ γϑιηδ ΓΒ, 
γατΐοβ δοοογάϊηρ ἰο (86 οοπίοχί: ΠΟΓΘ ἴὺ 18 ἐδθ 
2905 ἔγομι ϑεγιβδίοπι, ἰμ 6 ϑὅδη βοαγίῃ. 

Ῥιϊοβὶα δῃᾶ ζονὶϊθ8.---[Τ 86 ὑνο ο185865 οὗ 
ῬΘΥΒΟῺΒ διηρίογοα δῦοαυϊ {19 [6Π1}}6 ΒΟΥΥΪΟΟ, 7088, 
111. 8. [ἢ (9 νιον Β6Ώ86, 7 ευΐίεα ἀοδ ρηαίο8 (δ9 
ἀοδοοηδδπίβ οὗ [(οΥἱ; ἰῇ ἃ ΠΑΓΓΟΙΟΥ Β6Π86, 88 
Ἀθγο, (6 Βυδοτάϊηαίο ο ΘΟ Υ8 οὗἉ (6 6» 15} ΐο6Υ- 
ΔΙΟΒΥ, 88 ἀἰβιϊ ποὺ ἔγοσι 86 Ὀτίθϑίβ οὐ ὑπὸ δι 
οἴ Αὐγοη.---, 5.] Το [μον ῖο8 88 δὴ διϊθη ἰδηΐ 
Ὀοάγ νοῦ ἀοϑὶ ρηθά, Ἐπ 6Γ σογίδίη οἰγου Πηβίϑη 668, 
ἰο δγγοϑί ()0 Βαρίϊδί, δὰ δὖὺ δὴν σοῖὶθ ἰο δὰὰ 
δἰδίθ 48 ἃ ΘΟὨΥΟΥ͂ οὗἉ ΡΟΪΐ66, ΟΥ ἴ0 8690 {1Π6 οἵ- 
Βοῖαὶ ἀϊκαϊ γ οἵ (Π6 ρυίθβίθ. 1{ 15 ἃ ἰουοθὶ οὗ κἰ8- 
ἰογῖδα] ΔΟΟΘΌΓΔΟΥ. 
Ὕ8ο ετῷ [Π 08 .---ἰ, 4., ἴῃ (ἢ γ οἴἶδοϊα), (ἢ θοοΓδ- 

εἶσ οἰαγδοίθυ. Τμδὺ [Π60 7 Βυρροβοά ἢο ἰρὶ ἰαῪ 
οἰαἰπι ἰο 9 Μοββ: δ 8ῃὶρ, 15 ουϊἀθηὺ ἔγουι ἐῃ9 
ΔΏΒΥΘΙ οὔ θοδη. ΤΟΥ δὰ οἴδοία! γἰ καὶ, Δοσοτά- 
ἴῃς ἰο οαυϊ. χυϊὶΐ, 21, ἰο ἱπααΐτο ἱπίο δὶ ὁμαγδο- 
(9 δηά ἰεἷβ ογϑά θα α}8 88 ἃ ὑτορμῃοί. ΤΟΥ πδὰ 
οσοσδϑίοη ἰο ἀο 80 ἴῃ κιἰ8 Ὀαριϊβπι (Υ8 ν. 26), ποὶ 
ΟἿΪΥ Ὀδσαιι80 (ῃ6 Ὀδρίΐ8πι σοπηθοίθα 1891 τ ἢ 
6 Κκίηχάοῃ οὗὐ δ᾽εββδίδῃῃ (ἔχοι. χυχυΐ, 268; 
χχχυὶϊ. 28; Ζοοῖ, χὶϊὶ. 1), θαΐ αἶἰ8ὸ Ὀδοδυβθ {89 
Ὀδρ ϑπὶ νγ88 ἃ ἀθοϊδυδίϊ οι ΘΟΏΘΘΥΠΙ ἢ ἢ 6 Ὑγ}}0}6 
οοηφζτηοραίϊου οὗὨ ὑμ:|86 ΡΘορ]ο, ἐμαὶ 10 τγὰβ υποϊθδῃ 
(μας. ἰϊ. 14), τοι σου] Θαϑ 1} Ὁ οὔθηά {110 ρυ]ἀ6 
οὗἩ (9 Ῥμαγίϑοοθ. Βϑβί 68, (.} 6 ῬΘΟΡΪΘ ἵνοσθ α]- 
γτοδὰν ἱποϊϊποάὰ ἰο ἰακθ πἷτῃ ἴοῦ ἰῃ8 δ οββιαἷι, 
Τὰκο ᾿ἰϊ. 18. Ασεογάϊης ἴο γον. 24, 10 ἀο]εχηίοδ 
ὍΓΤΘ ΟὗὨ {86 ῬδΥΙ οὗ ἴθ Ῥμαγίβθοθ. Τ θ80 ποά 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ πιονϑὰ ἰπ [89 ϑ'αημποάγίη, (παὺ {μ9 ἀορυ- 
ἰδίου ὍΘ Βοῃΐ, Ὀθσθϑιι8θ ἰῃ6 δοΒβίδηϊα αὐ θϑίΐοι 
85 ΟΥ̓́Τ 16}} ΠΟΤ ἱπηρογίδῃοο ἰο [ἢ 6πὶ [18 ἰο {110 
βλαάμυοθο8, δη ἃ Ὀθ6δΔυ56 {Π16 Ὁ, τ Ϊ 0} {ἢ οἷ ΒΘΏ81 008 
Μοβϑίαηΐο μορο8, ἰοοῖὶς {π6 τηδλίίον, οὗ ἴο ὀγθ 6 ῃ- 
εἶα 19 οὐ 09 Μοββίδῃ σθοτο ΒΡ ΟΟΥ ἰὴ ὑΒ ΟἿΣ ΙΩΟΤΘ 
ΘΧ ΘΓ] 56η86. 

γον. 20. Δοᾶ 89 οοῃΐθβεθᾶ, δῃᾶ ἅθηϊοᾶ 
ποῖ.---βου]Ἱὰ 8 θδα ΟἿΪΥ : Ηθ ἀθηϊοα ποὶ 
Ἰ)ὶὲϑ οὗ γο8] ομαγδοίοῦ ἢ 6 σοηΐεβϑοὰ 1 {ἢ 18 
τηδιίίον ἰμ6 ἔγσαἢ}} Τὴθ ἀου Ὁ ]6 Θχργοβϑίοῦ, ροβὶ- 
ἐϊνο δῃὰ ποχϑιῖνο, ψουϊὰ θ6 γι} Υ δίγοης ΤῸΓ 
15. Τ86 αὐοδίϊοη οὗὁἨ 0 ϑαπμ ον βού ὈοΙΌΓΘ 
μἷπι {ἢ 9 ἰοπιρίδιϊου ἰο ἀθοϊδγο ιἰτηβο] (9 ΟὨ δὶ. 

ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ 00ΗῈΝ. 

Βυὶ ἰῃ 8ο ἀοΐπῳ Βο ψου]ὰ αγοὸ ἀδηϊοὰ 86 ΟΠ τ βὲ 
τ Οπὶ Π6 ΔΊγοδαγ Κπον,, δπὰ ἀοηϊοα ἢἷ8 οὐη Ὀαὶ- 
ἰδ, Ῥσορμοιῖίο Καηρν]εᾶρο. 6 βΒυρροβο, ἴδδσο- 
ἴοτο, ἐμαὶ ἷ5 σοῃ οβδίηρς δῃᾶ ποὺ ἀδηγίηρ ἴῃ το- 
ξιτὰ ἰο Ηἰπι86]  ᾿ ΡΥ δἱ {{Π|6 βδιηθ {1π|6 }}}5 σοη- 
[εϑβίης δηὰ ποῖ ἀδηγίης ἴῃ τορατὰ ἰοὸ ΟΠ γῖϑί. 
Τιΐβ '6 ἱπαϊσαϊθα 4150 ὉΥ .)0 Θ ρῃδίῖο οσδν οὗὨ 
(89 τοΣβ: ἐγὼ οὐκ εἰμί, νι ἰο} 18 Βυρροτίοα ὃγ {89 
Ὀ6βί δι δοῦὶ 1685 88 αροϊηϑί οὐκ εἰμὶ ἐγώ. Μόγγαν: 
“7 707 περ »ατί,᾽"" ἸΡΙ Υἱης ἰμ δὶ Βα ΚΠΟῪΒ δῃοί ΠοΥ, 
Ἧ80Ο ἐς (19 Δ|68514}:.--- ΤῈ σόβοσυο οὗ {μὸ Βαρί 5ὲ 
ἰογατὰ8. 10 ἀορυίδίίοα βδοννβ 86 τα Υ Ῥτο- 
Ῥθ;οί, νοὸ υὑπἀογϑίοοά ἰμθ. Ηρ Ἰθανυθθ δδ ἢ 
διοσοβδίνο ἀδυθὶοριηθηύ οὗ ἷ8 ἀοροπιίΐοη ἰο ὈΘ 
ἀσαμνῃ ἴγοπι ἦτ, {1}} [ῃ6 πιοτη πὶ ΤῸΓΣ ἈΪ8 ἐοδβίϊ- 
ἸΠΟΩΥ͂ ΔΓΓΪΥΟ8, ΤῊΪΒ τηγβίογϊουβ Ὀοαγίηρ 15 ΠῸ 
ἀουδὲ ἱπίοηἀοα 8150 ἰο πυλ Ὁ] δη ἃ ΡΓΘ688 ἐμ6 56] ἴ- 
οοῃοοὶ θα ερ᾿τῖι, 

γον. 21. αῖ [862 Δτεὶἴδου ἘΠῚ}6Ὦ 2 
--[΄ὁ αυθδβίϊοη ἰ8. ἃ Βα] ἰμΐοσομσοο Ηθ ὙΠῸ 
σοι δ ἢ Θ1 6 ἢ ὈΥΘΙΘΗΒΙΟΠΒ τιιϑύ Ὀσ, 1 ποὲ 0 
ΜΙ οβδίδη Ηἰτη86] ἢ, δἱ Ἰθδϑὶ (μ6 ΕἸ 1788 ἯὯΟ ρῬγθοθὰοσ 
ἢ. ΤΩΟΥ τοίοσ ἰο (89 Μεβϑίδηἷϊδ ῬΧΟΡΏΘΟΥ, 
Μα]. ἰνγ. ὅ. Τὴ Ῥυγθ 86η86 οὗ {8 Ῥτορμ θοῦ, 
(μαι δη ἑάεαΐ ΕἸϊ7α}ν δου] ργοσθάς (πς Δοββίϑδ, 
ψ 6 ἢ} Φοδ πη δοίυ!ν νγ88 {(Γυ}6 1. 17; ΜΙΔΓ. χὶ. 
14; χυὶϊ. 10), Βαὰ δδυὶγ Ὀδσοῖηθ σοτγυρίοα δοης 
(19 7608, 88 15 Βῆο να ὈΥ (ἢ 9 ΥΟΥΥῪ ἰΓδηβ]δίΐοι οὗ 
(86 Ραββαρο ἰῃ ἰμ6 ϑαρίυοαρίὶπί. ᾿Ηλίαν τὸν Θεσ- 
βίτην (ΕἸψᾺΝ (10 ΤΊΒ801.6). Ὁ Τμὺ5 (ἢ 659 
ΠΘΒΒΟΘΠΖΟΥΒ πηἀογβίοοα 16 ψοτγὰ θη Σοὶ ἴῃ ἃ 
ΒΌΡΟΓδ οι. 86,086, ἰδἸζίηρ 10 ᾿ΠΘΓΑΙΥ ἤοὸν {1190 
δοῖι] ΕἸ} 88. ἤδηοο Φ 08 ΔΏΒΥΨΟΓΒ ΘαίΘρΟΥ σα] }γ: 
ΣΙ αἷὰ ποῖ [ποΐ {Π6 ΓΒ. 116, τ Βοτα γοῦ τηθαῃ. } ἢ 
Βυῦ 6 δ ἀβ πὸ οχρ᾽ απδίϊοη; ἴον (μὲ8 σου]ὰ ἢδΥϑ 
ἱμνοϊνοὰ πἷπι ἴῃ δὴ δχοροίϊοα}1 ΘΟΠ ΓΟΥΘΟΥΒΥ, δηα 
ἰυγηθὰ πἷπὶ ἔγοτῃ 18 τα ΟὈ͵θοί, τΒΙΟὮ τα ἰο 
ἰο5ι 1 οὔ ΟὨ τ ῖϑβί. 
Ατὶ του τἴ89 ὑῬσορδοὶ 2--- πὸ ποχὶ αὐοϑίϊοῃ 

ἴῃ (π9 βρὶ γίὺ οὗὁἨ {πεῖν ᾿ΠΘΟΪΟΖῪ ; Β6Ππ6Θ οσουγγὶπς 
ἰτθἰδίοῖγ. Τὴ Ῥγορθοὶ, τῖι ἢ (ἢ9 διίϊοϊα; 
ἐλε τὦὸ}- Κπόονγη Ῥγορ οὶ ; ἃ Ῥογβϑοῆδχο ἴῃ ὑπο 
Μοβϑίδηΐϊο {ΠπθοϊΪ ΟἽ Ῥτγοϑυπιθὰ ἴἰο Ὀ6 ἴδηι ]δτ. 
Αοσογαϊηρς ἰο ΟΠμγυβοβίοαθῃ [Βθῃρο}}, 1υὔοϊο, 
ΒΙΘΟΚ, Δίογον, [ΑἸΐογὰ 7, (6 φῬτγορ)δὺ τωθαπὶ 
νου 6 (86 ὁη6 Βροόκθῃ οὗὨ πη οι. χυ δὶ. 16:1 
Ὀυὺ 818 τὸ πιυϑὺ σον, τὶ ἩΘηρΒίΘοΥς; 
δὰ ἸΤμοϊυοὶς, ἀθΏν, ΤῸ (8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΜΔΒ8 δ᾽ 
Ἰοδδὶ ἰῃ Αοίβ 11]. 22 ; νἱΐ. 87 τεΐοσγοα ἰοὸ {π6 λ168- 
δἷἰδ, [188 αὐθδϑι οι οί] ον (ἢ 6 Ῥαββαροβ, Φο ἢ π 
γὶ. 14; τυἱὶ. 40, τοΐον ἰο [06 ραδβᾶρο ἴῃ ])ουϊοτο- 
ΠΟΙΩ͂, Ετο δίδει. χυὶϊ. 14 11 18 δι ΠΟΙ ΘΠ (Ὺ 6Υ]- 
ἀοηὶ (πΠδὺ δὴ οχροοίαιϊοη οὗὁἨ «6 γθπιἶα ἢ ΟΥ Βοπιθ 
ΟὯΘ ΟΥ̓ ἰπ6 Ῥτορίιοίβ 88 {ἢ ΤΟΓΟΤΌΏΠΟΡ οὗ [89 
Μοβϑίδῃ τν88 σου. ῬΧΟΡΔΌΪ {88 Θχρϑοία- 
(ἰοη νῶϑ οοῃηποοίοα ψῚ ἢ (ἢ 6 ἀοοί το οὗ (ἢ} 9 γῦο 685 

ᾳ [((Ἰπγυβοδβίοσῃ, ϑογοσηθ, Αὐρσοδβὶΐϊπο δηὰ οἵδοῦ ἰδίποτα ἀἰσείη- 
Βα δο ἵτο ἘΠ Πα, σοττοδροπάϊπρ ἴο {π0 ἵπο δάυθηϊβ οὗ 
(ἸἩγίθε, 1) ἃ τδλη οὗ 16 δρίγὶς δηὰ ρόονοῦ οἵ ἘΠ 75}, {. ε.. ὅοδ 
τὸ Βαριείοι; 2) ΕἸ Δἢ 19 ΤΙ ΒΗ 6, ΠΟ 8818}} μγθοθὰθ δα 8 
μογα]ὰ {πο δοοοηῃὰ οὐ πἀ εἶδ) οοπλίηρ οἵ ΟἸγίϑε. ΤῊ υἱοῦ ἷἰ5 
δἀορίοα ὈΥ Υ]6, 10 Ἐπί Κα τπδὲ Φοῆ πη οουϊἹὰ Ὠοΐ γνε0}} ᾶνὸ 
δηδυογοά ἰὴ [6 ἢ νο, ΠῚ {ἢ Γὸ [8 πο Ἰ ἴοΓα] Γα] ΔΙτηοηὶ οὗἁ 
ΜΙ ΔΟἢ ἢ ̓5 ῬΡΓΟΡΉΘΟΥ ἴῃ ὈΤΌδρροῖ. Τύθη ἢ (Αἰμα δε ἐν ἐλε Θο6- 
»εῖε, Ῥ. ἐπ Ἰοδύοβ ἴ80 αυοϑείοῃ πηἀοοίἀοα.--Ρ. 8.] 
ΓΒ θμεὲ : Οπιπΐα α εε ἀπιοίἐξμν, τ Οδινί ει, οονβἰίδαίατ' εἰ 

αα ΟἸγίείιηι τεαϊραϊ ἐξε. “ἯὯο ἴυγηθ ΑἸΪ ἴγοδι Εἰ το βο] ἢ, 
εἰϊαὶ ἢΘ ΤΑΥ͂ οομίεδα ΟἿ γοὲ δηὰ Ὀτίπα ἔθ ἰπαυΐτοῦδο (γίει. "ἢ 
τδα ἘΣ ἠῤονα ἀν τηω Ομδσδοῖοῦ πὰ τοϊδαίο οὗ ἴ0 Βαρίϊοι, 

τ ἫΘ Αὔδβθηοο Οὗ ἃ ὨΔΙΩΘ ἴδ Ὀσχοὰ ἰὰ ἴατου οὗ (818 ἱπίοτρτο- 
ἰαἰίοη.--Ρ. δ. 
» ἐτῶν αἰποοὶ, ΟἸδι.. ΓοΐῸΣ ὁ προφήτης ἴο Δα ΣΟΙ, ἰ8}.--- 



ΟΗ͂ΑΡ,. 1. 19--84. 8δὅ 

οὔ ἰμ0 Μεδβδίδιι, ἐμαὶ 18, τ ἢ δ δὶ 88 Κπόνῇ οἵ 
86 δυδενὶηρ λίοβϑι δι. 7} δι Πρ δου μλ 8, ΟΥ 
οὯ6 οὗ (δ0 ᾿ἰαίδσ ργορδοὶβ οὗ δϑθμιοίίοη, δβοοιη θὰ 
θείου διϊοὰ ἴον (89 ἴοτθ- ΌΠΠΟΣ οὗἩ {πΠ0 βυ ουῃ 
ΔΙοδβϑίδ, ἰμ8η ἐπὸ βίοτγη, υἀϊοὶαὶ ΕΠ}. Τ6 
εταάυδὶ διιαρίης οΥ̓͂ (ιἷ8 οχροοϊαιίοη οὗ Φο γι Ἶ 4]. 
83 8 ξυλγάϊδη δηροὶ ἴῃ {π6 ἸΒοοσταῖϊο ἀδγ οὗ βυῖ- 
ἔουῖπζ, ΒΡΡΘΔΥΒ ἴῃ 2 Μίδου. ἱἰϊ. 7; χυ. 18, Τ 8 
Ῥδυιΐουϊας Ῥγορμοὶ, ἐδογοΐογο, 18 τπϑϑδηΐ, ὑνἶϊὸ 
ΒΒουϊά σον ]οὶθ (ἢ) Τογοσυθπίηρ οἹῖοο οὗ ΕΠ) Δ ἢ, 
διὰ ῬγοΌΔΟΪΥ Ῥγοοθὰθ μη. 18 οχρθϑοίδιίϊοη 
4180 ψ8 Ποσο [6 ΥΆἸ 8 πὰ ΒῈ ΡΟ Υϑιλ Ἰουδὶν (Δ Κθη. 
ἩἨδπορδακχαῖη: Νο!--ἰῃθ Βοσὶ ΔΏΒΥΓΟΣ οὗ. ᾿υϊπαγαὰϊ 
υΐίο 1486} ΓΘ Β ἰ0 (Π6 ῬτοΟΡ οἴ8 ἰη {89 Βοσοπά 
Ῥασὶ οἵ 186] (6. χἹ.). Αξαϊηβὶ {}.)18 3890 ΜΟΥΘΓ 
[ν. 101], ποίο]. 

γεν. 22, ΤΏΘΩ δβαϊᾶ ἴ86} πηῖο δΒίπι, ἿἘηο 
τὶ μοῦ 2---Νον {Π|6 } σοῦι9 Οὐ ιν} (16 σαίο- 
ξοτῖσαὶ οἶα] ἀοιηαπὰ οὗ δῇ οχρὶδπαίΐοη. ΥὙοῖί 
ὍΓ6 πιυδὲ ποιΐσο ἰμαὶ ἰμ6Υ ἀο ποὶ γαὶ ΒᾶὼΥ: Του 
δὶ υηδυϊμονὶχο. Τῆιον ἀἰδίϊη συ ΐδὶι ἰμ 6 ργορμοίΐο 
ΔΡΡΟδγΒΏΟΘ οὗ ἰδ6 Βαριϊδὶ ἴῃ ρσοπογαὶ ἔγοτι ἢ 8 
Ὀαρίΐϑαι. ἸΟῪ τ ϊϑοα τὶ ΠΥ ὑπδὶ μ6 βδουϊὰ 
Φσρίδίη πἰπβο] ἢ δου οοτηΐηρ ἷ8 ργορ οί ο πὶ δϑίοῃ. 
[ΑἸέοτὰ : “ΤΟΥ ΘΟΥΟΡ δϑὶς δϑουὶ πὶβ ρέγδοῆ: ΒΘ 
ΕΥ̓͂ ΣΟΪΌΓΒ ἰδοῦ ἰο [ιἷ8 οὔἶῆος. ἯἮὸθ ἰβ πὸ οῃθ---ἃ 
ψοΐσθ ἸΠΘΡΟΪΥ: ἰΐ ἰϑ (ἢ6 νοΥῖκ οὗ αοά, ἐδμὸ ἰθοβιἰ- 
ἹΠΟΩΥ͂ ἰο ΟἸιγὶβί, τ ῖο 18. ΘΥΟΓΥ ἰδίηρ. 80 89 
οτπια] θέ ουοῦ ἰπ ἰ6 σΠΌΥΟΙ 8.8, )λο ἰβΒ 63 
ὙΠῸ (16 685 ἴον ΟἾγῖβὺ ΟΠΙῪ οχαὶ δ, ΟἿ 
ΟΑΓΟΒ ΤῸΥ Οἰτ θ᾿ 8 πονὶς."--Ρ, 5. 

γον. 28. 1 τὰ ἴδο νοΐοϑθ οὗ οὔἱϑ οσυίῃᾷ .--- 
1... χὶ. 8. Αβ Ομ στίβι, σῇθη δθ 64115 Ηἰμιβο Ὁ (ἢ 6 
5οη οὗἩ Μίδ, δρριἰεὰ ἰο Ηϊπιβο] ἢ 88 δ οδδϑίδῃ ἃ 
Ῥλ5ϑαβθ οἵ ῬγορΡἢ ΘΟΥ πο Βοὰ Ὀ6οη ἀπποίϊ θὰ 
διὰ οὐδοιτοιὶ ὉΥ {16 465} Μοββίδηϊο ἐμ ΘΟΙΟΔΥ, 
Ώδη. νΥἱΐῖ. 18, 8ο ἀἰὰά ἐπ Βαρίϊδὶ τ θη ἢ οα]] θὰ 
ἰταβοῖῦ [πο γοῖΐοθ οὗ ὁπ6 ογγίπρ ἴῃ (86 τ ἸΔΟΤ 688. 
ΒΥ (δΐδ {1:0 δᾶπ|6 51: 0766ἱ τῆῶ8 πηθδηΐ, 88 ὈΥ͂ (9 
ἘΠ) Δὲ οὗἁἨ ΔΙ Ἰδοῦ, Ὀκὶ (ἢ) 6 Ῥαβϑαρα δὰ ποΐ Ὀθθῃ 
σοττυρίοα ὉΥ 8 σαγῃδὶ ἰηἰογρτοιαίΐοη, δηἃ Μγ88 
ῬεΥ͂οο  διϊοὰ ἰο ἀδποίθ {1:0 υπαβϑιιπιίηρ βρὶ εὶς 
οἴ δο Βεριϊδὶ, το πουϊὰ 6 ὙΒΟΙΥ δὐβογθθὰ ἴῃ 
.ν͵ἷ5 τηΐβϑίοῃ ἰο Ὀθ 8 ΠοΓΑ]ἃ οὗ (6 σουιΐῃρς Μοδϑί αι. 
ΤῊο αυοίδιΐου 15 ΔΙ͂ΟΣ (Π6 οριυδρὶπι, Θχοορὶ εὖὑ- 
θένατε ἰπδιοδὰ οὗ ἑτοιμάσατε. τὰ ΔΡΡΘΟΓΒ ἴγοπι 
{15 ὁ ἐβαὺ 89 ϑιυπορίβίβ (Μαίί. 111. 8), 
Το] ον ΐης 920. π᾿6 ον ἀθοϊαγαιοῦ τοβροοίϊης 
Βἰ ποῖ, πδνο ΔΡΡΙΪοἀ {Παὶ ραββᾶρο οὗ [6 Ῥγορδοὶ 
ἧη 115 ἀϊτοσί ἱπιοπί [0 ἰἶ πὶ. 

γεν. 24. ὕεῖθ οὗ ἴδ9 ῬΒασίβθϑβ.--- Τ}18 
ΘΟΏΥΘΥ͂Β ὈΓΙΠΙΔΥΪΥ ἰῃ6 ἐχρίδπδιΐοη δαὶ {ΠΥ αἰ 
Ὡοὶ υπάἀογδίδηἀ 6 βου ρίαγο ΤῸ τπϊοῦ (Π6Υ πδὰ 
Ὧο ἀϊδιϊηοί οσχαζοίΐοαὶ ὑγααϊ ἴοι ; δ Ἰθαϑί {ΠῸῪ 
ΚηΘν ποὶ ποῦν ἰ0 ΔΡΡΙΥ (6 Ῥαδβϑαρδο οἰἰϑὰ ἰο 20}. 
τιοῦ, {μδὲ (Π6Υ ψοΓΘ ἀἰδροβοὰ ἴο δίϊοιν ἰδ στἱρῆϊ 
ἰο Ὀαρίΐζο ΟὨΪΥ ἰο οὔθ οὔ ἰμ9 ἴἴγθ0 ῬΟΓΒΟΠΒ 
πδ͵οηδᾶ : {Π6 δίοαβί δ Ηἰπβο]Υ δηὰ Ηἰΐβ ἔνο ἴογο- 
Ταὔμποτα. Βαρίϊδῃ νὰβ (9 βυῃδοὶ οὗ (})}6 ρυτγὶ- 
δδίϊοη τδῖο ἢ δου]ὰ ργθοθᾶθ (9 Μοδβδίδηΐο [εἰ ρ- 
ἀο. Τ1|10 ἰγαοῖ Κι ἀυβηΐῃ 8 γ8 (860 ΤΠοΙυ6Κ): 
“«ἘΠ|ΔᾺ σΟπι68, δὰ Μ1}} ἀφοίδγο οἰθδῃ δηὰ πὑῃ- 
οἰοδη.» 
εν. 26. Σ ῬαρΕξο ἴῃ ννυϑῖθτ.---ἴὰ ἐδ 18. 80- 

ἔποῦ Ἡογχδοΐοοη, δηὰ [Ἂὔςκο δηὰ ἢο  οἰΐο αἴϊον 
δἴαι, μαγῦο τιϊϑβοά (89 δι γι κίης ροΐθί, Αοοογάϊης 
ἰο λίογον, 90 Ππ ΠΟῪ ΟΧΡΙ δἰ ἢ8 ἢ ̓  τη 86] ΤΟΥ ΡδΓ- 
Εἰδυ]Α Ὶ τοβρθοίϊης ναὶ 19 188 βαϊἃ, Τὸ {86 
ᾳπρϑιΐοα : ΒΥ Ὀδρίϊξοβῦ (ποὺ ἴ π0 ΔΏϑνοτΒ: 1 
Ὀαριΐζο ΟὨἿΥ ὙΪΓᾺ πδίοσ ; (89 Ὀαριίστα οὗ ("9 β ὶ- 

ΤΙ 18 τοβογυοὰ ἰο {9 Μοββίδη. ΤῸ [116 γϑπιΐη- 
ἀ6Ρ: Τπουῦ δυί ποί ἐπ Μοββίδῃ, δίδ., ἢ6 ΒηΒΎΟΓΙΘΒ: 
Το Μοβϑίδὰ 18 ΔΊ ΓΟ αν ἴῃ (86 τχϊ ἀδί οὗ γοιι,, 6 Γ6- 
ἴοτο ἰβ (18 ὈδρίϊβιᾳΒ ποοαϊ]. ΤῈ τοδίίοὺ σο- 
ΒΟΪΥΘ68 1860] Β᾽ ΠΡῚΥ ἰηΐο 4018 ἀθοϊαγαϊΐοη: ΤῊϑ 
Μοβδίδιιν 18 .)}6 Ῥσορορ Βαριϊδί οὗ ἐδ Ῥγορμδίβ ; 
8ηα ΗΪ8 1πι|}} 16 δββογίίοη : Υοῦν ἱπιογργοίδιοη 
οὗ Εσοῖὶς. χχχυΐὶ. 9ὅ ἴθ ἴδϊδο. Βα θδσαυϑθ ἐπὶ 
γι Βαρίϊδβὶ 18 πογθ, 1 τὶῖ ἢ ΤΥ πδίον- θαρὶ δπὶ 
ῬΤΟΡΑΓΟ [0 Π 8 Ὀαριϊζίης τὶ 1.10 δρὶες. 10 18 
δὶ 0 Β8π|6 {ἰπὴ9 ἱπιρὶϊοὰ {ἐμαὶ ἱξ ἰβ σαίμον (86 
Μοββίδ ἢ ν 80 δοοτ 8 Εἶτα, {8 9 (Ν6 Μεδββία, 
1πιοαίενρ. 8.60 Μαίίῖι. 11]. 11. 

Βυῖ ἴπθ10 βίδη ἄθι ἢ οἿθ διμοὶᾷβ γου.--- 
ΤΥ 1896 αὐτός ἔστιν δηὰ (πο ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν 
Ὀ6 οπι (6, 48 ὑπ γ δύο ἴῃ Οοαὐά. Β. Ὁ. 1,., (86 
οἴαυβο νου]Ἱὰ ργοοθοὰ: Οπθ Ὑπό γ6 Κπονν ποῖ, 
ὀουηοί ἰοῦ 10, εἰς. Ἦα γτοίδϊη (680 Ἰνογάβ, 
Μοῦ τὸ ἀουδίοα Ὀγ ΤΒο]οἷς απὰ Μογοῦ: ὃ6- 
οδιι8ο Φο πη ἰπ γοσ, 1ὅ μδ5 ποἰοα }8 ζογπιιΐα ἃ8 
1π6τηοδί ρα Ὁ] ̓ ς ἰοϑι ἰὴ οὔΠ 6 Βαριΐδί.---Ὁ ΒΒ οτΣ 
γϑ8 ποῦν τοῖ.---Αα τοργοοῦ: Υο οὐχί ἰο Βανθ 
Κηόονῃ 1 Δἰσοδαν: ἃ πἰηῖ: Υ9 τηυδί πον ἸΘΆΓΏ 
ἰο Κηον πἶπι. ΤῸ τόοτάβ: δίαπάείδ, ΟΣ Βαιἃ 
ΘΟΠ16, δΔΙΠΟΏρ γοιῖι., σὴ ΒΔΡΑΪΥ γϑον ΟὨΪ ἰο {89 
Ὀἰττ οὗἩ Φοθυβ ἰῃ Βοι]  οπὶ πὰ Ηἰδ ΟὈὐβουγΙ(Υ ἴῃ 
Ναζαγοῖι. ΤΥ Ἰοοὶς ἴο {}}6 Ὀδρί8πι οὗὨ ΟἸιγἰβὶ δα 
ἐδ Ὀοκίππΐπς οΥἹὁὨ ΗἰἾ8 ρα Ὀ]16 Δρρδάσθποο. ΤῊθ 
ΟὈ͵θοίίοηδ οὗ ΒαὺΣ δηὰ Βαϊπιοΐη ἰο 118 8.9 
Κτουπάϊοαβ. 

γεν. 27. Εἴῖο ἐν 8, το οουΐηβ 6. στὴθ 
[Ὀδἰιϊηἃ 16].---ϑοοθ στον, 1Ὁ.--- )] }) 089 δ!!οθ᾽᾿ Β 
ΒΟΌΣ, εἰς. [1ὰ 180 Εδϑὶ, ρθορῖθ ὙΟΓΘ ΟΠῚῪ 5Β8ῃ- 
4415, οὐ {9 δβοῖοβ οὔ ἃ βδοθ, Ὀοιιηὰ ἴπβὲ ἰο (86 ἴοοὶ 
ὉΥ βγη μ8]. ὅ69 Μαίι. 11. 11. Τμαὶ ἰ8: ποῖα 
[δι ποὶ ΨΟΥΓΠΥ͂ (0 ΒΕΡΥΘ 88 ἃ δἷδυβθ. [{ 8 ἃ ρὰ- 
ΤΑΙΪΪ6], ΟΥ ἃ ΘΟπογοὶθ [0ΓΠ), οἵ (ἢ 6 ΟΧΡΥ οβδίοῃ, Υ6Ρ. 
1δ: ὅτι πρῶτός μου ἦν. 

γεσγ. 28. ἴῃ Βϑῖβαῦεσα Ὀθγουᾶ ϑοσάδ: .--- 
Ἀδίμον ΒΘΙΌΒΒΩΨΥ, 866 (ἰὸ Τοχί 4] Νοίοβ. Βυϊΐ ποὶ 
(16 ΒοίΒΩΥ οὐ ἴλ6 Μουπὶ οἵ ΟἸΐγοδβ, οἷ. χὶ. 18. 
ΤΙο γΐδοθ βϑθοῖηὴβ ἴ0ο δαῦο Ὀθθη 8 ζογὰ οὐ ἐδθ 
ΤᾺΓΕΠΟΓ δἰ οὗ ἰ6 Φογάδη ἰῃ Ῥοσγωδϑ, ποὲ οἰβοσ-" 
νἶ80 ΚΉΟΝ π ὑπάον (18 πδμο οὗ Βοίβθηγ, Οτὶ- 
ἤθη οσχρὶογοὰ πα τορίοη, δῃὰ ἰουπὰ αὶ Βοι Βαῦαγα 
(5ε6 Φυάρεϑ Υἱ!. 24) ἀθουὺ ορροβίξβ ψογίομβο. ΤῊ 
οοη͵θοίατο οὗ Ῥοββίηυβ δηὰ Ηυρ, ἐμαὶ {6 Ὡϑιλθ 

ΡΝ ΠΛ, ἀοπιιδ παυΐδ, ΘΧΡΤΌΒ868 (8:8 ΒΘ 88 

ΠΩ» ΓΞ, ἀοπιὰδ ἰγαπδίίι6 ([οτὰ-Ἀοα 86), 18 ποὶ 
ἰητα!  ἀδίοα ὉΥ {Π6 βυρφοβίϊοη (οὗὨ Μογοῦ) ἐμαὶ 
{18 εἰγπιοΐοῦσυ ἀοθβ ποὺ βιΐϊλ ΒοίΠΔΩΥ οη ἰδ9 
Μουμπὶ οὗἁ ΟἸἶνοβ; 70 (6 πϑιῖη8 οὗ Βοί δὴν τσὶ 
ἴαγὸ δὐίβοηῃ πὰ ἀϊβογοπὶ ταγβ. Βο]ίθ δπὰ 
Ῥδυιδ, ὈΥ 6 Ρεογϊοα δἱῖεν ἐγένετο, τηδᾶἂθ οαὐ {6 
ΒοΙΒΔΩΥ οὐ ἰ86 Μίουπί οὗ ΟἸΐνοΒ; Κυϊηοοὶ τη ἀ9 
{16 ““Ὀογοηάᾶ,᾽" {115 βἰάθ; Βδὺν ἱπυθηίοά {Π6 6- 
τίου ἐμπαὲ (89 δυΐ ον τουἹὰ τηᾶΐο 76 888 Ὀορὶη, 88 
γγ6}} δὲ δηΐϊθι Ηΐ πιΐηϊδίγΥ ἰῃ ΒΟ ΠΔηγ.---Ὑ 9 
βἰαἰετηοηΐ ὑμαῦὺ ἐδθ ἀορυίαἰΐοη τοσδοϊνοα ὑπο ῖγ δῃ- 
ΒΊΟΣ ἥγοτῃ (0:6 Βαρίϊδὶ οἱ Βοίπδηγ, Ὀογομπὰ 20γ- 
ἄδη, ρα ἰο {6 ἱπήίοσεποο ἰμδὺ οἢ ἐμπὶν σοί τη 
{πγου ἢ ἰδ 9 τ] ΘΓ 6585 (ΠΟΥ ΔἸΤοδαν ὀδῖη6 ππηΐη- 
ἰοπίϊοῃ Δ }}γ ἰπίο ἐμθ ποῖ οσμοοά οὗ θδυ8 δὲ 796- 
τὶ ἢ. 

γεν. 29. ΤῈ ἡθχῖὶ ὅν ὅοΒῃ δοοῖ ἢ ὕθθ08 
οοσαΐηβ πηῖο πἰη).--Τ 9 Ενδηζο] δὲ πη ἰῃ 9 
ἀδΥβ ΠΟῪ ζο]] οί 80 ἐπιρογί δες μα ὐ ἢ9 ΘΟ Π)6- 
Ταΐθβ βοτὰ ἱπ ΟΥ̓ΘΡ: {π0 ἢγδί, γον. 20: {(Π6 β6- 
οομά, τοσὶ 8δ; ἰμὸ ἰδἰγὰ, τοῦ. 48. Ἡογουροι 



.« ἴατη5 ἴγοηι (6 ἰδ Δί] 0ῃ. 

δ6 ΤΗΕ ΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕΟΕ ΤῸ .ὉΝΝ. 

Γυϊδαγαάϊλ οΟΌβογυοϑ, Ὁ. 76: Τὸ Ενδηροὶ δὲ Ὀ6- 
Εἰθ5 δηὰ οἱοβοϑ νυνὶ ἢ 8 τοέεξ ; οὐ {μ6 τπἰτὰ Δ Υ 
(Π086 ἀἰδοῖ 1659 σοπλθ ἴο ἰιΐπι, ὁπ (6 Τουτ ΒΒ Βίμλοη, 
δηἀ οὐ ἰἰο [τ ῬὮΠΙΡ δὴ Ναιμβαπμοὶ Ἰοΐη {116 
οἴμοτϑ, ὁπ (0 βἰχὶ ἢ Ψ681.8 15 Ἰουγπογίης τὶ ἢ Ηἰ8 
ἀἰβοῖ ρ] 68, οἢ 1116 βαύθῃι ἰῃ ὕληδ. [{ τἢ}ἷ5 Ἄσχϑδοὶ 
τοοκοπίης οἷα 66} νον ἀοδί κηθὰ (80 ἰμαξ 6808, 
δοσοτάϊης ἰο ας αγάϊ, νου], 85 ᾿ὰ γογο, ΚΟΘΡ 8 
ΒαΌθαιΝ ἰῃ Οαπ8), 86 ον ἀδν ψου]ά πᾶν ἰο 
Ὀ6 πη846 ἀἰϊδιϊποῖ, απὰ (ἢ ἐμἰγὰ (οἷν. 1). πᾶ ΥΚοα 85 
86 βΒουθηίῃ. [0 15 πισῇ Τ]ΟΤῸ ὩΔ( ΓΑ] ἴο Ἰοὺ {ἢ 6 
[Ὦγθ8 ἀλν8 σοτλθ 80 ἐπα (16 οαἸ]ης οὗ Ῥοίον 415 
Ἰαία ἴῃ [6 οὐθῃΐης οὗἩ ()}6 ἀδὺ οὗ τοσγ. 8ὅ. Τ]16 
{πἰνὰ ἀαν (6. 1ἰ. 1) 5, δοσογάϊηρ ἴο Οτίζοη, 
Βα δηὰ ΔΙογον, (16 (ἰγὰ ἴτσοηὶ (110 ἀΑΥ οὗ του. 
48. Βαυγ ρἶγο8 ἃ8 ἃ σϑᾶϑοι 10Γ (18 (Ἰν μἰο ἢ 15 ἃ 
οἰδηρο ἔγοπι ἃ ΓΌΥΤΩΟΥ ΥὙἹΘΟῪ ΟΥ̓ [}18) Δ 81}}} ἸΔΟΥ͂, 
{ἰδὲ (Πμ6 βῖχ ἄδγβ βου] σογγοβροηά ἰοὸ {119 βὶχ 
ἩΔίογ-ροΐδ ἰῃ οἷ. 1, ΜΟΥΟΡ Ὀοιίοῦ: 1 ἱΐ ψθγς 
6 {μἰτὰ ἀαν ὕγοπι ἱπαὶ οὐἨ ΥΕΓ. 8ῦ, οΥ (86 Δ γ 
Το] ονίης αὶ οὔ νον. 48, γὸ δῃουϊὰ ἢδνο τῇ ἐπαύ- 
ρίον ἃφαὶη. Αγαϊηϑὺ 1.18 Ἰοη ον τϑοϊοηίϊης (6. 
ἦϊ, 1: τ6 τπϊγὰ ἀδΥ ἔγοτα {Πμαὶ οὗ ἱ. 48) νγ6 πιυϑί, 
ἸοῦγοΥ ον, ΟΌβογυο (δαὶ (19 ῬΤΟΡΟΥ βίαγιἰη- οὶ 
οὔὗὁ ([Ἰὸ τοοϊκουΐπς ὑμ5 ἴδ 18. 80}}} [16 ἀδγ οὗὨ {6 
δοοτγοαϊης οὗἨ 6815 59 [86 λίο5814}} οα [89 ρΡαγί 
οοὗὐ 9ο)η. [ὑ ἴθ προντίαπὶ ἴἰο 116 Εναηροιϊδὲ ἰο 
Βοί ζογί δαὶ ἃ ᾿ἰῸ ἔγοπὶ ἀλΥ ἰο ἀλΥ 8 ἰβθὴ 
Ὀοχζυη. Οπ {ἰπ9 ἄγϑι ἀλΥ, ἰμ0 φῬοϊηπιίης οὗὨ (ἰιο 
αἰδοῖ ρ᾽οβ ἴο Ζ9685818; οὐ (6 ποχῖ, ἰὮΓ6Θ ΟΥ̓ ΤΟΌΓΣ 
ἀϊβοῖ ρ] 68 γαϊποὰ; οἡ {16 ἀΔΥ͂ αἴϊονῦ, ὑγοὸ ἸΏΟΤΘ. 
1{ ποῦν νν9 Β!ρρο56 ἰπαΐ (1.16 {νὰ ἀδΥ 8 (0 δῆ πη 
ψ 1} (μ|6 ἐπαύριον οὗ γον. 48, οὐ 159 τοοϊζοποὰ Υγοιι 
(Π6 δοονοάϊιϊης οὗ Ψ968115, γον. 19, (18 Θχρ]αΐῃ9 
{μ0 δου [παΐ (16 τηλΥτίαρο- θα ϑί δὰ δἰγοδὰν οου- 
ἐἰπυιοὰ ΘΑ Υ]ν το 9 ἀλγ5  Ώ θη 6808 αΥγίνοα, δπὰ 
{παι 0110 τνῖη9 τῦὰϑ ὀχῃδιιϑίε ἃ, Τ|ιο ᾿ΐπο Ὀοίνγοθη 
π6 ἀδγ ἴῃ 16 τ ΔΘΓΏ 698 δὰ (9 ΟΔΥ οὗ γον. 48 
8.}}} ΤΟΙ ΏΒ δΒοπιοῖν αὶ πηοογί81η.-- -ΟἿν γι 
ἀδίο, νοῦ. 29, ἀδποίοβ 0 ἀδὺ αἴϊον ἐμαὶ ἀθοϊδγα- 
(ἴοη οὗ {ἰ|ὸ αριϊδὲ ἰο τ6 ἀορυίαιΐοι ἔγοπι 76 γὰ- 
ΒΆ]οτα, Ποὺ οηε οΓ 6 ἀδΔγ8 οὶ ον. {06818 Γ6- 

ΤΊ γϑᾶβου ΜὮΥ ἢο 
Τοί ΓΒ ἴο Φολη 18 ποὶ σίνϑῃ; γοί ἰΐ 19 αὖ "δηά. 
Φοδη τῦϑὺ Κποὸν ἐπὶ 9685 ἱπίοηἀοά ἰο αἀἾβαῃ- 
Ῥοΐπι (86 οἰ ]Ἰαϑι1ο ΔΙ 5ϑ᾽ Δ Ώ16 Πορο5 οὗ (16 98. 
Ηθ τυβὲ 4180 ὈΘΔΡ νη 688 οὗὨἨ (8 Θου Γ80 ὙΒΊ6ἢ 
4695 ἱπίθηἀοα ἰο ἰαἶκο; Β6 τηῦδὶ Ὀ0 συαλτάοα ἰο 
109 υἱπιοϑὶ δφαϊηϑὲ ὑμη9 γοχαίίοη οὗ ἱπηδρίηΐης 
ἐμ δι 4685 νου ]ὰ δἀορὶ α ἀἰδογθηῦ οουτβὸ ἔγοιῃ 
πδδὺ 6 ἰχὶ μάνα ὀχρθοίθά ἴῃ (6 δ 65814}} 80- 
ογοαϊ θα ὈΥ Βἷπῃ. Απὰ (Βδη {118 8180 ταδβ Ὑμδὶ 
Ἰοὰ ἰο Φο νη 8 ἐγδηϑίον οὗ .ἷ8 ἀϊβϑοὶ ρ᾽θ8 ἰο {|16 ἃ 18- 
οἷ᾽ οϑιῖρ οὗἩ Φοϑυ8, ἰπουρσὶ {86 ουλιναγαὰ διίδο}- 
τηθῃϊ οἵ (89 Βαρι(ϊδὲ εἰ πιϑο] ἢ ἰο 9 6808 νγὰὰἃ8 μοί ἰο 
ὈῸ6 οχροοίοα. 
Ἐϑμο!ᾶ ἴδ9 Τιϑτῦ οὗ Οοᾶ.---ΤΊὸ Βαριϊϑί 

Ἰηον ἴτοπι ὑγ660 Βουγοοβ (06 Δρροϊηίηθηί οὗ ὑΠ0 
Μοοϑῖδι ἴἰο ϑυβονίηρ: (1) ΤὴΘ ὀχρογίθῃσο οἵ 
Βυ δον ηρ ὈΥ 86 Ρίοιβ, δδρθϑοίδ!Υ (ἢ6 Ῥτορ οί8, 
88 Ὑ76}} 828 (8 ἱπιροτί οὗ {06 βαοτὶ ἤο6᾽4] ἰγ70ῦ88 πὰ 
ἐπ ῬτορἨῃ θοΐθ8 οἵ {π6 βυϊοντίης δ οαδ᾽ Δ. (2) Τὴ 
Ὀδριΐβαι οὔ ΟἸ τ ϑὶ, τ ΐοὰ ἰπαϊσαίοὰ ἰο πἷπι ἰΠαὶ 
Ογῖδὺ τυδὲ ΠΟῪ ὑηάἀ6 γ᾽ τ᾿ Βοσυϑηί- Ὅτ οὗ βἷἢ- 
ἌΘΓΤΆ, ΟΥ̓ ΟΝ 28 δὴ οἴιοη οὗ Ηϊΐβ βυβδοσίηρ, 
800 Μδί(}. 111. 14 (8) Α ἀφοίβῖνο ροϊῃϊ, τὺ οι 
[45 ποί Ὀθοὴ ποίἰϊσοα : Το Βαριϊδὲ 88 ἀϊγθοιβα 
89 ἀορυίαίίοη ὕγοιῃ 96 Γυ5816 πὶ ἰο (Π9 Μοβδβίδα, 
Ὑ0 Μἃ8Β ἴῃ ἐμ υ οϊηἰγ. Ηθ ΤΩΑΥ ἰπΘΓΘΙΌΓΘ ΒῸ- 
Ῥοβα ἰμαὺ {0 δύ οοῃθ ἴἰο ΚποΟΥ͂ ἷ, Απὰ 

ΠΟῪ 86 8068 Ο γίδὶ σουλΐης Ὀδοῖὶς ἤγοτῃ {6 νν]] 46 Ὁ- 
088, δίοῃθ, ἰῃ οαγηῃθβί, βο]θ τπ004, Μἱ (86 
ΘΥρΡΥΘβ510η οὗ δβορδγαϊίοῃ ἔγοπι ἰἰ6 νου]. Ἠὸθ 
οουϊὰ ποὺ αν Ὀδ6η ἃ πιδη οὗ (6 ϑρὶγιῖ, νιδοαῦιὶ 
μανίμς Ρογοοϊγοα ἴῃ 6 Ξρίσ (640 ΔῊ ΔΟΥΟΓΒΙΥ, 
ΟΥ 8 δβαογὶ βοίδὶ ευβουιης οἵ ῬΓΘΙΠΟΒΙΓΟΣΥ οοπϑίοὶ, 
Βδᾷ ἰακοη ρἷδοο. Τἷ8 δοσοιιῃς8 η]530 ἴοσ 118 ἢσϑι 
οχοϊδηγδιίοη Ὀαὶης : οΒοϊὰ {μ6 1,διῃ!Ὁ οὗὨ 606 !--- 
δη μὸ βιιρροδίιοη ἰδὲ (6 Εγαηκο]18ὲ ἰὰ5 ρΡαΐϊ 
ἷ8 ονὴ Κηον]οάχοίπηίο 6 που οὗ ἰ1.ὸ θα Ριεϊδὲ 
(Βίγαυββ, Υ ε1856), ἴο565 411 βυρροτί. Τιιαὶ {89 
Βιυ ὈΒοαποπηί λωπιαη ψανουίηρ οὗ (ἰιο Βαρίδί, Δα (ἢ. 
χὶ. 8, 19 ποὶ ἱποοῃϑιβίθῃιν τὶ} 18 ργοβοηί αἰσὶπ 
επἰἰσλίεηπιεπί απα ἱπϑρὶγαίοπ, ποθ. ὯῸ δα ἶλπδ- 
(ἴοη ; {86 ορροϑίτἰοη Ὀοίννοοη (89 αἰνίηθ ἀπά δὺ- 
Ἰη8} Οἰ ΘΙ 6 η(8 8 ΒΟΥ ΠΘΤΘ ΘΏΓΙΓΟΙΥ ἰΣδηϑοοη ρα ἴῃ 
[116 ΟΙα Τβίδπδηὶ ργορθοί58. Απάᾶ λ] αι. χὶ. 8 
ἰ(86}7 ὑγουοβ (πδὲ Φοῖιπ ποὰ {111 [6 ἀοροπάοα 
Υἱ Ὁ} ἀβϑυσλησα ὕροῦ Ομ τῖϑί, πὰ ουθη {Ἰθη σουϊάὰ 
ποὶ ρίνο Ηἰπι ὉΡ ὑπάον ἰοπιρίαϊΐοη. Τ|10 Βαριϊϑι, 
ΒΑΥΒ Μογον ἰῃ οσχρϑπαίίοη, δὰ ποὶ ἃ βυϊ οι 
θα5.ι οὗ παῖ αγαὶ Πχ, ΟΥ 6 τ εἴης σομν]οίΐοη, αὶ 
ἃ τογοϊαιτίοῦ. δῖ βυάίίδη 845|1685 Ῥγοϊασοά ὉὈΥ͂ 
Υἰϑίης οΘοηγ ο 05 σὰ ΠαΓΑΪΥ Ὀ6 βοραγαί δὰ ὕσοπι 
γουθὶα ἸΏ 5, ὉΠ|685 τνα σοησδαοΐγο ἰμο ΔῸΣ ἃ 8 ἱπ- 
τλράϊαΐο, τη σα] οἤροίϑ. ἮΙ ἃ πδίατγαὶ Ἰιρσὶὶ 
ψ6 Βατο ποι ἷης ἰο ἀο. 
ΝΟΥ δομθ8 ἐμ 6 ααοβίΐϊοῃ : μηδὲ 18 τηϑδυΐ ὉῪ 

ἐλε 1,απιὸ οὐΓὁ Οοα3 ΒΥ (86 τι ΐο]ο ἴἰ 15 ἀοϑὶ σηαί θά 
88 δρροϊηϊοά, ὈΥ {0 ροπὶἶἰνο 838 Ὀοϊοηρσίης (0 
αοὰ, ἀρροϊηίο [ῖὁΥ Ηϊΐπὶ ἴοΣ ἃ βδουϊῆσο, 15. 1}1].; 
λον. νυ. ό ; χὶὶ. 8. ΤΊιο Ρ γᾷ 1Π10}1659 4150, 86- 
Ἰοοιοὰ ὉΥ αἀοά. Το αὐοδβιϊ δα δΥβοβ, ΠΟΥ ΟΥΟΓ, 
ΠΟΙ ΠῸΡ 1Π6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺ 15 ἴο 6 γοίογγοά ἰο ἢ} 
ῬΆΒΟΒα] ἰδ {νι} ατοίυ5, ᾿ζδηρο, Ποἴωδπη, 
Μυϊδαράν [Ποπχοὶ, ΟἸβιιδυϑθη, ΠοηρϑίθῃοΥ]. 
δηά οἰ)θ6γ8), ἴο {Π0 δἰπ-οἴονγίης (ἰτ Βαιμηρατ- 
(6η-Οτυδῖι8 πὰ ΜοΥΘΓ), οὐ [0 {86 Ῥτορίμοιΐϊο ρλ9- " 
δδᾳο, 13. 11, 7 {τι ΟἸγγβοβίοι) [Οτίχζοη, (γ- 
ΕἸΙ, Τὕςκε, Τ80]., θὸ οιιο, Βυάοκποτ, ΜΙΟΥΟΣ 
(διὰ ς4.}, Ἐννα]ὰ7]. ΕῸΡ ἰΐ 158 οἶθανρ (πὶ τσὸ σα 
ποῖ, τι ΠΠοράον, ὕῸ ΒΌΡΡΟϑΘ 1 ἃ τῆογο ἤἥζυτο οὗ 
ἃ ΤΟΙ σοι ΒΥ ἀονοίοὰ δβογυδοὶ οὗ ἀοα, γήα διϑ΄ 
ΟΥΣάΘΏΕΥ αἰτοοίθὰ ῬΥΪΔΡΙΎ ἰο (μαὶ ράδϑαρο οὔ 
9. 1ἰϊ.; ἴον Φοι παά ἰδκοὴ (0 ἀεδβογὶρίϊοη οὗ 
δ οὐ τη ϊβϑβϑίο ἥγοτῃ 88 δβοοοπὰ ματσὶ οὗ [βδίδῃ, 
αῃὰ (ῃ09 Δέοδϑίδηϊο ἐπιροτί οὗ 1Π6 Ῥδϑδδᾶρο παπιοὰ 
οαμηοῦ Ὧθ ονγλὰοὰ (866 1υὕοϊο, 1]. Ρ. 408 δαᾳ.; 
Το οἷς, Ρ. 90; ὨΥ Ζ2.εδεη “ει, 11» ». 400), ἀπὰ 
186 ραγιϊου αν ΓΘ ΓΟΒ βιι1ῖ, [70 (86 βαπιο ἢ δρ- 
(αν ἰὰ 9 γοϊογοησο ἰδ 86 δέοι Ὦ. γι}. 17: 
Αοΐθ τἱῖϊ!. 82; 1 Ρεῖ. 11. 22-ς.ῦ.--Ρ, 5.1] ἘΤδθ 

ϑορίπαρίὶ πὶ γοαβ ἀμνός ἔον 9 ΠΕΌΓΣΘΥ ὮΤ., ΥΟΥ, 
Ἴ. 1 ΐα βαοιἃ ἴῃ σοῦ. 10, δ ηδᾶθ ““ Πὶ9ϑ βουϊΪ δὴ 
οδοτίηρ ἴον δἰ," ὈΣΝ δ. [0 15 βαϊὰ οὗ Ηΐπι ἴω υϑν. 
4: «9 Βα ἢ ὈΟΓΏΘ ὯΝ), δορί. φέρει) ον κτίοῖβ.᾽ 
ΒΡ οὶ ΑΙΥ ἱπιρογίδηϊ ἰ8 τότ. 11]: “ΒΥ Ϊ]8 Κηον- 
Ἰοάζο 8.18}} τὰ σἰχῃίθουβ βογυϑδηΐ ὑπ: 8Ε 1} } τυδὴν ; 

ἴον 86 588}} θδὰς (302) (μεῖν Ἰαί αυϊῖο8." Απὰ 
(19 Ὀοαγίηρ, ἰπ δοηηροίϊοη τ {ἰ16 1ἄθα οὗ (89 
οὔονγίης; [ὉΓ βαρ δηά (16 υἱοδυίουβ οχρίαἰΐος, 1ἢ- 
γΟΪν 68 [86 ἰάδα οὗ ἱδκίης ΟἸΡΑΥ͂, οαΥγυΐος οὔἵ; Σἱ 
5 ἱπογοΐοτο οὐ ἢο δοοουηΐ ἰμαὺ ἢ 9 Βαριΐβὲ 88 γ8 
αἴρειν, ἀμὰ (Π6 δορί υαρίηϊ φέρειν (806 1 Φοδη 1]. 
δ), ἴον ἰὺ 198 (ἢ ὙΔΥ οὗ {πὸ ϑουθηίυ ἰ9 Ἔσρ 658 
86 Ὀδαγίης οὗὨ βίῃ ὉΥ φέρειν." Ὲ ΤῸ ἱπίογργοίδ- 

4 ΓΜ ογον (Ρ. 108), ΟἹ 1) 6 ΘΟὨΙΓΆΓΥ, [ἴΔ|.68 αἴρειν οτο πῃ τη Φ 
86:29 ἰο ἰαζα αἰσαν, (ο αδοϊξεν, Ὀπὶ δὐρλίῖο [λ6ῖ τα θα γο- 



ΟἼΑΡ. 1. 19--34, 87 

ἰἰοη 9: »μὲ ατσαν (πϊπο06}), φιρροτγέ ((ΔΔ0]0Ὁ), 80- 
δίσαοιΥ σοηῃϑιογοὰ, ἀδνὶαίθ ἔγουλ ἔμ ποίϊοῃ οὗ 
διοπδπιθαὶ, ἐμοῦ ἐμ 6 Υ ΔΥῸ ἱποϊυ ρα 'π (9 6οη- 
στοαί ἰογηὶ αἱρεῖν : δ 6γ--τοπμγε---οἸἰαοσμίαγίψ ὅδαγ 
--ὀἰῷἀἶε ατοαῃ απα δἰοἑέ ομΐ. Τ,αιλοΥὶγ 16 6 Υπὶ Π88 
Ὀ66ῃ ετηρίϊοιὶ οὗὨ 118 ο]ετηοηύ οὗἨ οχρίαἰίοη αρϑίη ὉΥ 
ἩἨοΐπιδπ δΔηα [κιπαγάϊ, δα τοίογγοά ἰοὸ (6 {Β6ὴ 
Ὀαοσίππίηρ Βυ οσιης οὐ Ομ υῖδί ἐπτουσὶι (Π}90 81}8 οὗ 
τοθῦ ἰῃ [115 Βυπιδὴ τυθα 655, λυ Πουΐ ΓΟ ΡΘΏ 60 
ἰο Ηΐ5 ἀδδαίῃ (8600 ἃραϊπμδ {}}}8. ουοῦ δὰ Τ8ο- 
1.61). ΟΥ̓́ σουγδο, οἢ ἐδθ οἶον δηὰ, ("9 νοτὰ 
οὗ (116 Βαρίϊδὲ 18 πού ἰο Ὀ6 χοΐογτθα, 85 ἃ τηοίθτθ 
ἀορτηαίΐο ρῥοτχοορίΐϊοη, ἰο ἔνθ ἔαΐαυγο ἀοαί οὗ 
Ομγῖβί. Ὑοὶ ἃ ρογ-Ῥογοορίϊοι οὗ 80 δἰοῃίηρ 
γιτίυο οὗ ἐμὸ δ᾿ ΟἿΥ βυδονίης οὐϑη ἰΠ6 δηοϊοηΐ ᾿το- 
Ῥβοὶβ πδὰ, 158. Ἀ}11. πὰ ον ῬονΘΥΓΪΥ (116 
τιουρῦ Βδά βοϊχζοα {16 Βαριϊδί, ρροατβ ἔγοιῃ ἢἷ8 
πδιρΐηρ 8ῖη (τὴν ἁμαρτίαν) πὰ {86 βἰ προ αν, ἢ 85 19 
Ῥυτγάρπ τ ϊοἢ Ομ γῖβὲ μὰ8 ἰο Ὀθαγ, δηὰ Ὀοβ 05 88 
186 δῖπ οΥ 1Ὺλ τον] α.---Ἰοαῦ 1 {89 ργορδοῖ, 15. }}11., 
οὐ θη γ αἰ τ)56}  τγοηῖ Ὀαοσὶς ἰο ἔΠ6 ποίϊοι οὗ (9 
ΘΧΡΙΔΙΟΥΤΎ ΒΑοΓΙΉοα, ἰμ θη (89 Βαρίϊβὺ αἷδὸο ἀϊὰ (89 
Βδῖη6. 1,δτη}8 ὙΟΥΘ ΟΥ̓ ῬΓΘΙοΓΘΠΟΟ ἰδίζθη ΤῸ (86 
εἷη-οὔοτνί πη, ον. νυ. 6 ; 8βοὸ Τβουςοκ. ΘΟ γὶβὶ, 85 
(86 5. Ὁ Δρροϊπιοα ὉΥ Οαοὐ, 15 ἃ 81}-οουϊης, 
τοὶ δίομιοϑ ἴοσῦ {86 σι] οὗὨ 0 του], Τ7}10 
ἴαεὶ {πᾶὶ πὰρ δᾶγο χηδάο Ηΐπι, ΟΥ̓ΟΣ δηὰ ἈΌΟΥ͂Θ 
ἐιὶ8, ΟΥ̓ΘῚ ἃ ΘΌΓΣΒΘ- ΟΘΓΟΡ, δηά {δδὲ υπᾶον {ἰμοὸ ἀϊ- 
τοοιΐου οὗ Οοά, 15 ποὺ ἱποϊπάἀ δὰ ἐπ ἰδ Ἰά6ἃ ὈΘΙΌΤΟ 
5, γοὺ ποῖ Π 6 Ὁ 15 ἰὺ ὁχοϊυἀοα Ὦγ ἰΐ, Βιυΐ 88 Γ6- 
ξυτὰφ (π 6 ἔπγΈΠ0  δίορ Ὀδοϊεινασα, ἰο (ἢ 6 Ῥαβομδὶ 
Ἰδτα , τ 16 ἢ Φυδίη ΔΙατίγν, ΟἸοπιοαί οἴ ΑἸοχδη- 

. ἃτία, απὰ οὐ βου οοπιδίποά τὶιἢ ἰΠ9 ΣΘΙΌγθη66 ἴο 
13. }}ϊ., 18 19 σοπίοβίοὰ ὉΥ ΤΒοϊποῖς πὰ ΜΟγοΥ, 
Φαϑιγ, 80 ἦλν 88 (86 Ῥϑβϑοθδὶ Ἰδτῦ ἴῃ {6 δ σι οίοῦ 
Β6ὴ886 βαγυοὰ 88 8 πιρὰΪὶ οὔ ἐμ} -οδοσίης; Ὀαὶ 
ἘΠ᾿ 5ΟἸΥ, 50 ΓᾺΓ 88 {ἰ|0 ρα ϑοδαὶ δι ἴῃ {6 ΨΙΩΘΥ 
ΒΟη86 Τογοα ἰἢ6 χτοοῦ οὗ (δα ν}1010 δγβίοῃῃ οὗ 
Βδουϊῆςο, δ'πὰ Ῥοϊπίοα ὉΥ ἐπο Ὀϊ]οοά οπ ἰμὸ ἀοοΥ- 
Ῥοβίβ ἰο ἐ} 6 δἰοηΐηρ ΟΊ, ΠΑΥ͂, ΘΟΥοἢ σ η ὈδΔοΟΪκς 
ἰο ἰ8δ0 σαγδο-οδοντίηρ, (ἢ6 οχίογϊ δ ϊοπ οὗὨ (80 
Ἐσγρίΐϊαῃ ἢγβι- ὈΟΓῃ.-- ΔΙ ΤΟΥΣ ἴδ ταρί 
ἹΩΔΏΠΟΥ ἴῃ Ὑνϊοῖι ἐπ Βαριϊδῦ υἱίογ8 ἰμῃ9 ρσπθαΐ 
ποτά : Βομοϊὰ ἐμὸ [απ οὗ αοἀ! Το Ββοαμοὶ 
δον ἐμαὺ 10 Βρ68}κ8 {ἢ ἰο ἴα αἰδοῖ 168. 

γον. 806. ἘΠ18 ἰ8 ἢΘ οὗ ὝΒοΣΩ ἴἵ Ββεϊᾶ.--- 
ΜΟΥΟΥ ὈΓΟΡΟΥΙΥ ΟΌΒΟΓΥΘΒ: Ἐ8|686 ογὰ δ ΤΟΙῸΡ ποί 
ἴο 116 ἐοϑο ΠΟΥ͂ ἴῃ Ὑ6Γγ8. 26, 27, Ὀυὺ ἰο 8}} ἰαὶ 
Φοδπ δαὰ ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ βαϊα οὗ (ἢ οσοηΐηρ Μιοββίδῃ. 
Φολη Βα ἀσδογ θοά {116 ἀἰνῖηο τδυὶς οἵ [16 Μ68- 
βίδ, Ὀοίοτο 86 ΚΗΘῊ (Π6 Ῥαγίϊου αν ΡΘΥΒΟῚ ἢ ΠΟῪ 

δΌρΡοθοβδ {Π9 Ἰάβα οὗ δεαγίπρ (ας ΗϊΝ ἤμέη ἐν δέπας 
τ δεῖς οὐδὲ ζαιπηες εεἰζέ ἀα9 Αι ολπεΐηκεπ ἀετεείδεπ τοῦ- 
αμε). Ὧν. [κλῆσ59.5 ΥΟῪ ἰβ ΤἸΊΟΓΟ ΟΟΥΓΟςῖ, Τὴ 188. 1]... ἴο 
ΕΟ. 4190 ἈΙΟΥ͂ΟΤ ΤΟΥ [86 μαββάρο, ὑπ6 ἰάδα οἵ οχρίδιοσυ 

μεασίηρς Οἱ 52, ΟΥΧ.: φέρει, ἀνήνεγκε, ἀνοίσει) ὑτοναῖ 8. ΒΥ 
ΤΎ 

δρβυτηΐϊηρ δηὦ θοαγίηρ οὖσ βίη, ΟΠ τὶδε ἢδ85 ΔΌΟ] μὰ ἐξ. ΙΝ 
Ἰϊοοὰ εἰδαχβοῖ ΤγοῦΣ ἃ]}} βίη, 1 Φοδη 1. 7.--Ρ. 5. 

4 (Τα, τ ΠΠ πὸ ἀτιίο]θ, ἡοτοῖ ]ν ῥγαδοηῖ ἐπθ αἰἢ5 οὗ Ἐπὸ 
ΙΆΟΘ ὃἃΒ. 0η6 δεῖ. Ομγίας Ὀοσγο (0 Ὑ8016. ""Βίῃ δηά [80 
ποῖά," δαγ8 Βοη κοῖ, ΔΓΟ ΘΑΠΔΠΥ τν]άθ. Τῃ 1βαϊδὴ 111], 6, 8.12 
τῷ τὼ αἰ] Γ ΠΒΌΣΩΌΟΓΥ ἰ5 υδοὰ ἰπ [ἢ τα δὲ οὗ Ρ᾽ 0.8 5."-- 

{{Ὁορ. ὁπ Ἐπ 5 ἱπιροτίδης δηὰ ἀπ} τ οΚα, 1. 
401-116. Δηὰ ΑἸοτά, πῦο Κανν 86 τοΐογα τὴ6 Χατηῦ οὗὨ αοὰ ἴο 

ῬτΟρΡΏΡΙς δηπουποοηθηῦ ἰῃ 188. 111]. 7, τΊΊΘΓΟ ἐξ [8 σοη- 
ποοὶρὰ ψ{} [πὸ ὑὈοασγίηρ δηά ἱκκίησ ἀναγ οἵ οἷπ. Ἐπὶ {πὶ5 
Δροα ποῖ βοὲ αδίαο [πο ἴασξ ἐδαὶ ΟὨτίδέ 88. ἰηἀοδαὰ ἐδ ἐγὰθ 
ῬαΔΟθαΙ ΤΔη Ὁ δ᾽δ πη ΓῸΓ 5, 1 Ὅν. τ. 7. ὙΠῸ ρμαϑδαρθ [8 
ΒΙΓΏΡΘΙΥ τἰδαη ἀεγτοίοοῦ Υ ἴΠπο δῖμοσ οὔ δος ἤσπιο. ΟἿ. 1., 
ἯΠ0 οτμίσαγνον ἰο ὀχρί οἴῃ [ἴ ὕγοπι ἴπὸ 234 Ῥβεα τι, 65 ἀοδοτὶ υἰης 
ἃ εἰλῖο οὗ αὐἱεῖ δηἃ ΠΗΡΡΌΥ ΓΟΡΟΒΟ πη ο γΥ ἐδο ῥγοϊοοϊίοῃ οὔ [9 

ταρὰ φυὰς Ἴ6 ΟΧΘΕΘΒΙΒ 15 [η0 Ῥοοζοθῖ Ρασχὶ οἵ {μἱ5 

δ 6 ἡοΥ ΠΥ βθονν5 {Ππ8ὲ 6 νι] ἀρβουί θεὰ Πίμ, 
8η6 βαϊὰ ποὴΘ ἴοο τηποἢ. 

γεν. 81. Αὐᾶἂ!Σσχ κηϑθυν δΐπ ποῖ.---(Νοὶ : 
Εγνθη] Κπον δὲπι ποί.)"--- δι ἰ8, 1 ἀἰὰ ποῖ πὰ Ὰ 
αἰνίηϑθ οθγίδἰηΐν, ὈΥ τονυϑ]αιΐοη, κηον Ηΐπὶ :-- 
ἰπουρὶι ἴα κἷ8 Βυπιδὴ Γϑο]ης 6 χουθγοηοθὰ Ηἰπὶ 
ἴῃ υαὐγοδίγαϊηθα ἐογοοάϊηρς (ἀραϊπδὲ 1, Κο, Ἐτ- 
Αἰ). ἨἩδποθ πὸ οοπἰγδαϊοιίοα ἰο ΜαϊμΘ 
(δ ραϊπεί βίγαυββ, Βδισ). Βυΐ ποῦν ἢ6 ΒΒΟΥΒ ΒΟ 
.10 οϑῖῃθ ἴο {μῖ5 Κπον]θᾶμο. ΑΒ δ6 τγ88 ἰο ἰηίτο- 
ἄσοο ἰμ0 Μοδββίδδ ἰῃ οδῆοΐδὶ δυϊποηοαἰΐου, ἢ 9 
ὅν ἈδΔΥΘ ὃ ἰΟΚθη ἔγοτῃη ἄθουθ. Τμ1β τγὰ8 ρίγϑα 
ἦτ. 
Βαϊ τπᾶῇ ΒΘ ΒΒ ου]ᾶ ὍΘ τηϑᾶθ τη ΐζθαϊ.--- 

86 υἱιϊπηαΐθ δηὰ μἰρμοϑὶ οὈὐοοὶ οὗὨ δἷ8. Ὀαρίΐδια 
ἀϊὰ ποὺ δχοϊυάθ ἔμ ὑγὶ θα ΔΥΥ ῬΌΓΡΟΒ65 οὗἁὨ Ῥγο- 
Ῥϑγϊηρ ἃ ΡθΟρΡ]6 [Ὁ ἐπὸ ᾿ογχὰ. Αοοοτάϊης (ὁ (9 
δον δι γα! ἴοη ἴῃ Φυβίϊη (2 α]. σπὶ Τεψρ., οὗ. 
Υ1}1.} (ῃ6 Μοβϑίδα γγ85 ἴο γοιλδίη ἀπίκηόν [ἄγνωσ- 
τος] 1}}} Ε]1)4} βμοιιϊὰ δηοϊπὲὶ Ηΐπιὶ, ἀπά ἱ ΘΥΘΌΥ 
8 Κ6 Ηΐπιὶ πον ἴο 4]} [φανερόν πᾶσι ποιήσῃ ].---- 
Βεαρο σης ἰὰ νσαῖοσ [ἐν (τῷ) ὕδατι].--τ ΔῈ 
ἢ 019 ἀοϑοτί ριΐοη οὐ ϊτιβοὶ ἡ ἰὴ ΘΟΙΡΔΥΪΒΟΣ 
νὰ Ηΐπὶ 0 ὈΔΡΕ1Ζ 65 ψ 1 ὑπο βρῖτῖι.᾽" ΜΌγοΣ. 

γον. 82. Απᾶἃ ϑοόδη Ῥδ1θ υυἱζ 985, βαγίῃρ,. 
-- οι δὶ ὀσρϑοί {86 τηᾶτκ οὗ (μ6 Μοβϑίδη ρίνϑῃ 
ἰο Φοδπ ἴο οοπιο Ὀοίοτο ἷ8 ἰθϑὶ  πἸΟΠΥ͂, ἱ. 6., Ὑ6}. 
88 ὈοΙΌΣΘ ΥοΣ. 82. Ἠδοποο 1, οἶκο ἀπὰ οἰ ογ8 γοδὰ 
{818 Ὑ0Γ80 ῶἃ8 ἃ Ραγ 6819. Βαϊ (818 Ἔχ ΒΙὈΪἶοπ 
οὗ (86 ὑδδέλπιοηΥ οὗ ΨΦόΒη ἰδ ἰὴ ἔσο ραγίϑβι ΤῈ 
Ενϑηρο] δύ ἀἰδβιΐη συ ΐ8}168 (ἢ 9 τί ςχοϊδτηδίϊ οῃ οὗ 
“οη σϑϑρϑοίηρ Οἰτῖβὺ 45 (μ6 Γι οὗ αοἀ ἴτοϊα 
8 ἔμιϑη ΧΟ] ον; ἐθϑιϊ Δ ΟἹ Υ̓ οὗ {8 6 ΨΔῪ ἐπ τ μὶσα 
0 σῶτηθ ἰο Κπον Ηΐω. Τλὺ5 8 πᾶγθ ἰο τη 9 
ἃ ΠΟῪ ῬΔΓΔΡΥΓΔΡΙ δὲ γον. 82, Ψόοἢη ὈΘΆΓΕ τἰ 685 
οὗ 0 ὙΔΥ ἰὼ ον ἢ σλιηθ ἰο ΚΠΟῪ Ζ6808 ἴῃ. 
ΗΪ5 θαρίΐβπι ἃ8 ἰμο ΝΜ 6βϑίδῃ. 

Ι βὰν [86 Ββρίχὶ τ᾽ ἀϑβοθῃᾶϊῃρ,--- το πο: 
τοῦδ (1) δϑβοτὺ δραΐηϑί Βαὰγ, (μαὐ ἰπ6 Βαριΐδι 15. 
βροηδκίης οἵ {9 δοίαα] ουθηὶ οὔτ 6 θαρίΐβηι: (818. 
18 ΟἾΘαΣ ἔγοτα (89 σοπποοίΐοι οὗἉ γον, 82 τὴ ἢ νου. 
81; (2) ἀϊδραίο [Ἴποοάοτο οὗἩ Μορβ., Τβοϊαοῖ,, 
ΓτῚ διηὰ οἰ 6 γ5 ἴῃ [86 1.66 [πδὲ 10 Βαριΐδὲ 
δὰ {80 τηδηϊοβίδιΐοηῃ ΔΊοπο, πὰ ἐμ δι 11 γγὰ8 δὴ 

ἰαπταγὰ ἐγϑπβδοί θη, οχ οἰ μάϊηρ ὀχ θυ γ (μοῦ σἢ 
ποὺ Θχοϊαάΐηρ ἃ]] ΟὈ͵ δοἰἴγ9 6] μη η 1). "“Εγϑα (ἢ 9. 
σωματικῷ εἴδει ἰὰ μὰ, 111. 22, οδῃποῖ ῥγονο ἰῃ9 
ουὐνοσάηθ88 οὗἨ [8 ῬΠΘΠΟΙΟΠΟη ; 0. ἰΐ ταί πο Ὁ 
ΘΧΡΓΘΒΒ68 ΟὨΪΥ (9 ὑδυδβυα] 14οὐ (παῖ ἰἢ9 ἄογο 
ΒΟΥΥΘα 68 ἐμ9 ΒΥ οὶ οὗ ἰμ0 Κβρίτίϊ." ὙΒΟΙ]ΌΟΙ. 
Αρϑεϊηϑὺ (818 δσὸ (1) ἐμ ἴδοὺ ἐμαὶ ἰῃ9 ϑυθηὶ γγ89. 
αἰνοη ὈΥ͂ δὴ ἰηνναγὰ γοΐοθ ἰο (86 Βαρέϊϑὲ ἃ8 ἐπ 9: 
ἰοἶζθῆ. Οἱ {Π0Ὸ Βυρροβίϊϊ οη οὗ σο ἰηαγάηρ89. 
(86 ἱπτναγὰ γοΐοθ αἴοπο σου] ὰ μᾶνθ βιιβήοϑα : αἱ 
8}1} ουϑηίβ 1 τηυδὺ ἤαῦθ οομλθ6 δὐ (86 ΒΔπιθ ἰΐτηθ. 
ν (ἢ 89 ἰοἸκοη. (2) ΤῊ τηθπίΐοι οὗ ἐμ 0 ἈΡῥϑαῦ- 
ΔΠ090 οὗ {80 βρίεἱί, ὡς περιστερά, α5 α ἄυυε. ΜΟΓΟΙΥ 
ἰπυ ΓΪν βϑθῃ, (818 σοῦ] Ὀ6 ΟἹΪΥ Δ Δρραγϊίοη, 
πού ἃ ἰοκθῃ. (δ) Θεάομαι 8 υϑοά, 48 ἱῃ νοῦ. 14, 
οὗ ἃ βοοϊῃρ ΒΊΟΝ 18 ΠΟΙ ΓΠΘΥΡ ἸΔΟΓΘΙν οαἰπναγα, ΟΡ 
γοῦ του οὶ ἱπιναγὰ, (4) Ὑπὸ ραγιἰοἱραϊίοη οὔ 
ΟΠτῖβι ; δοοογάϊης ἰο {6 Οὐ γηοριϊβίβ, ἰῃ (δ 6 866- 
ἴηρ οὗ ἰμθ ΡΠ ΠΟΙ  ΘΏΟΩ ; ἰ0 Ἡ 16]. τηϑὺ θο δΔἀ ἀοὰ 

4 [Κἀγώ, ΟΥ 8δΣ8 ἐξ, τολβ, καὶ ἐγώ. ΑἸΓοτὰ οχρ]αΐη: 7 
αἴεο, 16 τ8ὁ τοδί οὗἨὨ [Π9 ῬΘΟρΪθ, δὰ η0 οοτίδίη πον] οῦρο οἵ 
Ἡΐπι. Βυϊ καὶ ΠΟΤῸ ἘΡΑΒΒΘΌΙΩΟΘ ἐγώ, γον, 30, βηἢ σοηϊίος 
1Πὸ δτταϊϊνο ἔοοΥ Μίογον, Φοθη Κηον Φοδὴσ αν ὈοίζοΓ ΤΏ Δη 
[Π6 Ἀϑορῖο (Μ δι. κ11. 14). θὰξ [ἢ σοπιρατίδοη τ ἢ ἢἷ5 ἀοίπα 
Ἰγπου]θάσθ οἵ ἱπδρί τα οη τοοοϊ νά αἱ ἴῃ ὈΔΡΕ5πὶ οὗ Ομ τίν, 
Ἰ1ιῖ8 ΤοστΔοΣ λαη, πον θᾶρο οὗ σοη͵θοί ΣΟ ἀνχὶ ]οὰ ἑηΐο ἰξ- 
ὨΟΧΏΔΟΘ.-.Ἀ, 8. 



88 ΤῊΞΒ ΟΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΡΌΙ͂ΝΕ ΤῸ 50ΗΝ. 

ἐμ)6 νοΐσ9: “Τοῦ δι ν Ὀοϊογοᾶ Άὅοη 1" --δον- 
ἴῃς {πὲ Ομ τίδὶ νγ88 (86 σοῃίγο οὗ ἰδ 6 σῇ ο]ὸ δΡ- 
Ῥόδυδῆθθ. (6) ΤῈΘ ΔΠΑΙΟΡῪ οὗ ἐμ βίρῃβ (γυ8- 
ἸῺ 1η4 ἀπά ἰοηζυθ8 οὗὨ ὅΓο) δ (6 ουἱρουτίηρ 
οὔ 16 Ηοἷγ Ο]ιοδὶ οἢ 8 ἀδγ οὗ Ροηίθοοϑδί, ὅ60 
1819 Οοτῖπι. οα. Μαίί. ἰἰΐ, 18---17; ν. 77. ΤΒο- 
Ἰυοῖκ: “ΤΠ μοΐην οὗὁἨ σοπιραυτίβοη Ὀοίνγοοι {6 
ΒΥΤΩΌΟ] (ΒΥ π|0 1168] ῬΒΘΠΟΙΏΘΠΟΙ, Ἧγ0 Βῃου]α 88) 
δηὰ ἰ})ὸ ϑρῖγιι, Τποοάοτο οὗἩ Μορδυοδβίΐα ἴα κ6 8 (0 
Ὀθ ὑπ αὔοοί᾽οπαίο θά 688 δηἀ δι (δοδ οπὶ οὗ 
1:6 ἄογο ἰο πιῇ (δἰ νίη, 118 σα ῃ 00 688 : Ναδη- 
ἂον, ἐΐβ ἰγαβαῦ γίης ; Βαυπ)ραγίθη- Οτυβυβ, 
8 Ἰηοὶ Βουὶγ, Ὀγοοάϊηρς υἱσίιιθ, οοπϑβεοσγαιϊηρ (ἢ 6 
ψϑίον (6 6η. ἱ. 1); πιοδί, ἔγοπι Μαδί(". χ. 16, ρᾷ- 
ΙΓ ἀπά ἱπποσοηοο.  Τ}ἷ8 16βὺ 15 σου. ἸΥ ἰ0 ὉΘ 
ἰδ ίκοι δ ἴμο πηδίῃ Ῥοϊης, 7 γοί ἐϊ 15 σοηποοίεα τ 1} 
ἐπὸ φοηι]6, ποΐβοῖοβ8 δι ρα οΥ (18 ραγίϊοαϊαν Ὀἱγὰ. 
1 (6 Ταγρυτι οα Οδηΐ. 11. 12, 80 ἀογθ 18 σϑ- 
εοτάεδὰ δ ἰὴ βϑυιηῦοὶ οὗ ἰδ8ὸ δριὶγὶν οὗ αοα,᾽" 
ὁ δΌΡΡοΟΒ6 δαὶ (0 »λεποπιέποη δὰ (6 δγηιδοὶ 
ΔΥῸ ἰο ὃθ6 ἀϊδιϊ ρου ΐϊδοὰ ; {μ6 ρλεποπιοηοη ΜῸ ἰ8Κθ 
ἴο αγνθ Ὀδοὴ ἃ ΒοἾἿὉ, Βογοτίπς ὈγΪ  [688, ΓΟΒρΙη- 
ὉΠ {Π6 ΒΔ ϑῃθ8 ἤγομι 8 ἀούθ βοαίΐηρ ἀοτγῃ ἰπ 
{86 βυη] φι (Ρ8. Ἰχτι!. 18: “ Υοὲ 8Π|8}} γθ Ὀθ δ 
9 νῖη 55 οἵ 8 ἀογὁ σουοσϑα Ὑ10} δ γ 6 Ὑ, δὰ μὸν 
Ζοδί 6 γΒ 1 γοῖ]ον χο]ὰ;᾽" 560 Αοἱβ ϊ. 3); δηὰ 
{πὸ ἐυπιδοῖ, τὸ οη6 Υἱτγίυθ οΥ͂ ἰ9 ἄογο, αὶ ἸΟΣ 
Υἱγίιι65, Δ8 8 {γΡ9 οὗ Βρ᾽ γἰ(04] 118, ὙΠΙΟὮ, 88 δυο, 
ὭΘΥΟΣ σοῃδίδίβ ἱπ ἃ βίη ρίὶο υἱτγίαθ ππ Μαδιι}. χ. 
16) ; Ββεῆσο ρυγὶγ, Ἰου 6] 685, σϑ (16 }688, τὶ θη ἀ- 
Ἰΐπο 88 ἰοδΡἀΒ τη6ῃ, δ Υἱίδ] ἢ. Οπ (6 
χοίογοηοο οὔ ὑπὸ ἄογθ ἰο {6 Ο ΓΟὮ 866 {89 ΟΟμησα. 
οὔ ΜαδίιἈ. 1ἰϊ. 18-.-17; ν. 78. Ηδποθ (89 “δοϊάϊης 
Ὁροῖ δἷπὶ Ὁ [καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν, ἐπί, “ἰλἢ (}}10 
δοουϑαίγο δἰ ᾳηἶδοβ (6 αἀἰΣοοίίοη ἰο---Ἴ 15 Ῥατί οἵ 
η9 χη; ἴῃ (Π0 οοπίΐηαδηοο οὗ 6 ταάϊδῃοθ 86 
Βδρίἶβι τοοοϊγο Ἀββυσαροθ (μδὶ ἰμδ0 δρὶ τὶ δοάθ 
ΡΟΣ ΟΠ γὶϑί. 

Ἀϑρπιογρτείαίϊοπε οΥ ἰλὺς ευοπί : (4) Το ΕΣ ἷ- 
ἀΐο τ ΔῈ ἰσιραγίδιίοι οὔ ἐμ ο δρὶγὶ, εχ πίη ν ἢ 
46 Ὀαρίΐδα. (Ὁ) 786 ἀποβίΐο: ΤῊ6 Γοροβ αηἰης 
Ἡϊπβοῖ ἢ} ἰμ6 Μδη Ψ6δι18;---ἃ τον ἀτασροὰ 
ἀπ δεαῖῃ ΕΥ̓ ΗΠ Ομ] ά. (6) Βδυγ: Ὑπθ λόγος 
δὰ (6 πνεῦμα ἅγιον ᾶΥ6, δοοσοταϊης ἴἰο 2018 
Τορτοβοηίαιΐοπ, ἰάθη ἰοα}.Σ Αἀ{επιρίεα ἐπίεγρτεία- 
““ίοπε: (1) ΕΤοδπη: 16 Ὀγορδγαίίου οὐ (ἢ 9 
Ἱκοξοβ ἴον οοπιῖηνρ ότι ουἱ οὗ ᾿νἷ8 ᾿πηδηθηὶ απΐοπ 
αἰ} Οοὰ: (2) ὕοκο, Νοδηάοσ, εἰς. : Τ|ι6 ἅν - 
(οπίηρ οὗἉ 80 ἀϊνὶπθ- Βα ηδΔῃ σΟμΒΟΪΟΒΉ 688. (8) 
Ἡοΐτηδημ, υιδαγαΐ: Τμοὸ ἱπιρανγίδιοῃ οὗ οὔοὶα 
ῬΟΝΟΥΒ. (4) Βεουπιραγίθη-Ογτυβίαθ, ἸΒοΪαο : 
Πο ἱπιρατίδἰίοη οὗ (86 ϑρί τἰξ ἴῸΓ (Γδηϑτηἰβδίοη ἰὸ 
τοδηκίηἀ. .(6) Μογοῦ: Νοί δὴ ἱπιρδγία οὶ ἰο 
“6805, Ὀὰΐ ΟὨΪῪ δὴ ΟὈ͵θοίϊΐνο δἰση (σημεῖον) ἀϊ- 
αἰθποὶν σγαηιοά ἰο {16 βρίγιῖι41 ἰηΐα ὁ. οὗ ἰ}19 
Βαρίιεὶ. 
Ὗ διηὰ ἴῃ ἐπ 18 ΟΟΟΌΣΤΘΙΟΘ ποΐ ΤΘΓΟΙΥ ἰδ 6 7ζ0}} 

«ἀοτοϊοριηοηῦ οὗὁἨ ΟἈτ δι᾿ Β σοηβοϊουβηθθβ οὗ Η ἰτβο 
ῬΟΥΒΟΏΔΙΥ 88 {.186 ἀοα- Μδῃ, Ὀιι 4180 οὗἨἩ (π6 δο- 
ΘΟ ΡΥ ΐς σομδοϊουβη688 οὗ ΗἶΒ Μοββίδῃϊο πιΐθ- 
ιδἷοῃ, 85 ἃ δα)ἔ[οΕυς, ἴῃ Ῥδυιϊου αν, ἰο 861-11} 6.- 
(ἴοι ἱπ οτάον ἰο δχαϊ αίϊοη :;---Ἃ ἀθυ]ορτη θη ργο- 

. ἩςΠῪ 88 [Π0 ἐεγέΐμηι οοπιραταίίοπέξ. 
"παῖς τλρ τ ϑτνος “περλ ον (ν αποϊδὰ Ὁγ ὙΓοΓ ΟΣ ἢ τ ΠῸ 
«ἄοοα ποῖ τοΐος ἴο {πο ρμίδοθ), “1 δὴ τηδηϊοοιοα Ηἰπιϑοϊ 88 ἃ 
Ῥονα,-- πὰ, δὶ (πο ἀαγ οἵ Ῥοπίοοοθί, ἰῃ ἰοησυοθ οὗ ἤτο : ἴῃ ΟΥ- 
«ἀοΥ ἴπλὲ νὰ τᾶν ἰοᾶγ ἴο Ὠη 16 ἔοσυον  τἢ οἰ ΡΠ ΟΣ Ὑ δηά (0 
εμοοῖς ἴον Ὀοτἢ ἔγοτῃ ἴπο ΠΟΙ͂ ΘΠοαὶ."--Ρ, Β.] 

Αἴτον ἴπ6 πιαγι γσγάοιῃ οὐ ῬοΙγοδΙΡ ἃ ἀονθ ΔΙΊοθ6 ΤΤΌΣΩ ἐδι9 
.δὲῖλϑδ οὗ [Π|6 ΠπΙΓΊΥΤ. 

Σ[ἘΒο Ἰαδὺ υἱοὺν [6 σι βη ὁ τοι οᾶ Ὀγ σὰρξ ἐγένετο, ΠΟ 
ἡΦοῦΪἀ πόνος ὕθ δαί οἵ ἐλο ϑρίγιὶ. Οὐσαρ. δἴουογ, Ὁ. 116... 5.] 

ἀυσοὰ ὮὉΥ ἃ Θογτοβροηάϊῃς οοτητηυπίοδιἑ οη οὗὨ ἐπ6 
Ηοὶγ Οἰιοδὲ νὶτπουΐ πηδδβαγο, νοι Βῃου]ὰ τα κ6 
Ηΐαπι, ἰὰ ἐμ οουγδβο οὗ Ηἰΐδ παπι}]}διου ἰον τάδ 
δχα]αἰΐοη, {ἐμπὸ Βαρίϊδὶ οὗ (μ6 ϑρίγιε (Οεἰείδείἄω- 
“ἤεγ) ἴον 89 τοῖο ποσὰ (509 [8. χὶ. ; 206] ἐϊ!. ; 
Μδιιμ. χχυ Ἱ.) ΤΗΐ8 σομβοϊοιϑηθ58 15 (1) (δαὶ 
οὗ Ὀοΐης [6 ὅοη οὗ Θοά, δηὰ (2) δαὶ οὗὨἨ (πο ἀϊ- 
Υἱδο βοοά ρῥίθδβισο Ὀϊοβδίηρ (ἢ 6 Ἀδὰ οὗ δΒυη!}δ- 
(ἴοι ὡροὴ ψΐσῖ ἐπ Ηἰδβ Ὀαριΐϑαι ἢθ οηἰοχοὰ. 

γόον. ὃὅ8, Απᾷᾶ ζΖὮὖ Ἰχθνν δίπι ποί.---Ἰ οοκίης 
Ὁδοῖκ ἰο ἰ9 οαν] ον βίαρο, δθὰ βίγοη ΚΙ Υ δ ρδα- 
δἰ χίπρ (6 ἱσηόσγδηοο ὈΥ (Π6 τοροιἰοη. ΤΠ θη (86 
Βαριΐδὶ (6}}8 Ὁ8 ον (1:9 τιϊ γα] Ου 8 ΒΡΡΘΟΔΓΔΏΟσΘ 
Ὀθοδῦθ ἰοὸ εἶπ (Π0 βρη. ἴῃ ἰμ9 πδίυσο οὗ (9 
6886, {118 τηδῆῖὶς πηδί παν ὈΘ6 αὶ σίνος δΐτη ὈοΙΌγΘ 
18:0 ΟΘΟΌΓΡΓΟΠΟΘ (βοῇ, Το ἀοδοσι ρίίοη οὗ Ογὶδὲ 
85 (80 ἴσιο Βδριϊδί, (6 Βαρίσου τὶῖὰ (86 ΗΟΪΥ 
αδοδῖ, σογγοδροηὰβ τ 11}) Φο π᾽ 8 Β.πιὉ]6 Β6Π 856 οὗ 
86 ἐτηροίθποο οὗ ἷθ ΟΠ Ὀδρίΐβιι οὗ ναίϑυ. 

γεν. 82. Αὐἂτξσ Βᾶνθ 6690ῃ}.---ἰἢ (86 ρεγγεοί. 
Ῥ]ΔΙΕΪΥ {818 σδῃπού Ὁθ υπάογβίοοά οὗ 8 ἸηΓὸ ἰῃ- 
(6 Γη8] ργοοθδβ.---Απᾶ Βᾶνθ ὍΟΣΠΘ τυΐτθ8α. 
--Νοῖ : 1 σοπδίαογ τηΥ 86] 85 βαυϊηρ πον ἰοβιϊδοα 
9 οί); ὩοΟῦ: 1 μαγῦὸ ἰοδβίϊδοα δὰ ἀο ΠῸῪ 
ἰοεϑι γ ((οΚο). ΤΠο Βαρεἰδὺ απάουδίοα]ν Ἰοοῖκ 5 
Ὀδοὶς ἢ 7ογ ἕο] ταϊπὰ ἴο ὑπὸ ἐδβιϊη ον τ ΒΙ ἢ 6 
ὍΟΤΘ Ὀοΐογο ἐμ9 συΐϊοσα οὗ ἱμὰὸ 268. Ἠθ δ85 
Ὀοτηθ 1, δηὰ ἰδμαὺ 8 ρὶδίη, βἰγαϊχῃίι-οσσαγὰ 
(ΘΒ. ΠΠΟΏΥ : δογπά ιοἰίποῖ8 ἰο ἰλὶ λίαπ, Ζε68ὺ5 οἴ 
Ναζασγοῖ, δηὰ ἰοβιϊδοὰ {μὲ Ηδ ἰδ πού τιϑγοὶν 
Μοβοϊδὺ, θὰ αἷ8ο 109 δοη οὗ Οοὰ. ΑΒ ;:ἢἶ ὁ 
μουϊὰ δα: 7 λαρά ζυεα, ΔΙ τηϊδββίου ἰδ ἰῃ 18 
δ ὈΒίθ ΠΟΘ ΒΟΘΟΙΏΡ 86 (660 6Ἐ. ἐϊϊ. 29). Ηδποθ 
ἔγοπι (παξ τηορλοηῦ ἔοσί ἢ δθ Ροΐῃί(8 δι 18 ἀϊδοῖ 1698 
ἰο Φεδβι8. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΠΙΟΑΙ͂, 

1. Ἧζλο ατί λοι! 3 ϑιαντῖο: “ὙὙΒοίδοΡ ἐπὶ 
ααεδίΐοι (οὗ ἐμ! 6 ὅδ θα γι) Ὑγ45 Ῥιι }ΒΙΠΟΘΡΟΙΥ, 
ΟΡ ΒΥροον 16Ά}}γ πὰ τὴ ΘΥ1} ἰπιοηϊ, ἰΒ ἀπο ν- 
ἰδῖπ ; θυὺ (09 ἸδίίοΥ 18 ΙΏΟΥ̓Θ ῬΥΓΟΌΘΌΪΟ. ΟἸΒΟΓΕ, 
Ἰιοτογον, ὑπ ίης 186 ἤογιηον, δίησο {μΠ6Υ6 δ΄Θ 50 
ἐπα ϊοαιϊοπ5 (Πδὺ (9 δο]οσδίϊοι γγ͵γ88 βοπὶ ουὲ οὗ 
ΠΘΥΘ ΘΩΥΥ, ΟΥ τΪΓῸ {80 ἀοβίρι οὗ αυοδιϊοηΐης πἷ6 
οΒοθ. Οδυβεβ οὗ {16 ΘΙ ὈΆΒΒΥ: (1) Φο π᾿ Β υπ- 
188] δβοτὶ οὗ οἴἶδοίϊαοϊ τοῦ, ἰῃ ἐδ 6 Ἡ ἸάοΓ 958 
Ῥτγοδομβίὶπα πὰ θαρίϊσίηρ, δηὰ (86 χσγϑδὲ σαί μον- 
ἴῃς οὗ ἰμ9 Ῥθορ]9 ἰο ἰπι. (2) Τὸ οοπνϊοίϊου, 
ἴγοπι ἸΏΔΏΥ Βίζη8, (Πδὺ ἰμ6 ἰπι6 οὗἩ 186 Μοεβίδῃ 
ταῦϑὺ Ὀ6 δὺ βαπά. (8) ΤὴῸ υϑιοιηϑηὶ Ἰοηρσίηρ οὗ 
189 Δ ον 5} ῬΘΟΡ]Θ ΘΥΘΥΥΠΟΥΟ [ὉΣ (Π6 δάγθϑηῖϊ οὗ 
{π9 ΜΙ οββίδη, δβιρϑοΐα!ν ὈΥ͂ Γαδ Βοι οὗὨ {ϊοὶν στθδὲ 
ορργοβδίου ὑπάθϑν ἢ Βοιηδῃ ΡΟΎΘΣ, εἰς., Ὀοσα 86 
ΠΟΥ ποροᾶ 86 Μοδβεδίδη του]ά ογϑοί αχαΐῃ ὑμὶν 
{4116 Θοτη πη ον Θ᾿ (ἢ, δα Ὀδοδυδθ ἰπογ ἀϊὰ ηοὶ 
γοὶ ἱπιαξίηο (δαὶ ἴμ6 Ἰεϊπ χάουι οὗ (9 Μοβδίδ 
ὙΟΌΪα ἰὰγη (ο (19 ῥτοδυάϊοοθ οὗ (οἷν ργοβίϊ ρα. 
ΕᾺΥΙ ΒΟ γλΟτΟ (ΠΟΥ͂ πιυδύ οἰ 9 ποὶ τὸ ΠΟΙ 
{πὸ οΥγἱ κί δηὰ ἤδη γ οὗἩ ΦοΒη, οΥ τηυδὶ μπανο ὈΘ ΘῈ 
ΘΠ ΓΘΙΥ ἐοο] δὰ 0 ΒΌΡΡοΟδΒο 189 Μοββίδῃ οου]ὰ "6 
Ὀοτη οὔδο (γῦρο οὗ 1,ογΥ].᾽ 

2, Τὴο ἴννο (οδιἰτηοηλοδ οὗἩ (6 Βαρ δὲ ἤἴοσττω (ἢ 9 
οοῃίθηίδ οὗ (118 βεοίἱοἡ : Οἰεἰδὶ ἐλε δογά (ἰμ6 ΟἹ ὰ 
Τοδίαπιοηὶ πιδηϊοδϑίϑίίοη οὗ αοα, 6 Απροὶ οὗ 
ἐμ6 Ἰωογά, Φόβον): (1) ΟἸσῖδὺ ἐπ 6 Ζαριὸ 977 Θοά 
((86 ϑεγυδηὶ οὗ ἀοἀ) ; ὰ Ομγῖδὲ ἐμ 9 ϑοη οὐ" Οοά. 

8, Ετοτῃ {0 δΓϑὺ ἰθβιϊ τ οΩΥ ἐξ 18 ουἱἀθαὶ ἐμ δὲ 
Ομ γὶδὶ νγαϑ δοογοὰϊ οὰ ὮΥ Φολπ 'ῃ δη θη ἰΓ6}γ οΟΕ- 
οἶδ] ΣΩΔΏΠΟΣ ; ἱπ ἐμ βοοοῃὰ τοοὀ,. 800 ΒΟῪ Οχἰδέ. 
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ψ88 δοοτοϊοα Ὀγ Φοδη ὨΪπι86} τηοδὲ ἀἶδὶ που ὉῪ 
αοὰ. Πίκον θο, (Παὐὺ Φοη ΡοΪπῖϑ 18 ἀ1801}}68 ἰὸ 
Ομ γτίδί, διὰ ἰδ ΘΥΟΣΥ χοηυΐηο ἴὈΡΘ.- ΓΌΠΒΟΓ ἀ068 
(89 Ββδιθ, ἩΠΒ|ΪῸ {ἢ 6 βρυγίουβ ἤοΥΘ- ΓΌΠΠΟΥΒ, [86 
οἱ οῦ ρῥτίθβίβ, οορ ἰΒοῖὶν ἀϊδβοῖ ρ]68 ἰο ἐπδιηβαῖν 68. 

4, Οὐ [896 ἱπιροσί οὗἩ 0 θαριΐϑι οὗ 726808 560 
(8ὸ Ἔχορ 818 ὉΠῸΟΥ τον. 82, δὰ Οομ. οη. Μαίι}. 
οἷ. 11}. 18, ν». 76. 

δ. Βεοίποοι ἴπ6 28} διὰ 20ὲἢ} υϑσβοβ {8118 ἐμ 
οἷἶοδο οὗ {86 πἰδίοῦυ οὗ (80 ἰοτιρίδιϊοη οὔ Φ68ι8, 
δὰ πίϊ 1 ἐμ δος ἰ]οοηὶ οὗἩἨ Ηΐθ Μοββίδπὶο οα]]- 
ἷπᾷ οτ, 85 Βοϊηδβαρὰ ρμυΐβ .., ΗἾ8 ρΡίδη. Ἦο δοῖηθ8 
οὔἐ οὔἰπο νυ] ον 6 88 Ἡὶ ἢ {ἢ} ΟἾΘΆΣ Β6Π56 οὗ ΗΒ 
ἀδβιῖην ὧπα Ηἶδ ν᾿» τι 88 ἰο Ὀδσοπιθ ἴμ6 δ Ὁ 
οὗ Θοά. Ταΐβ ἐμθὰ ἰμ0 Ὀσγοόρβϑίΐο Βαρι δὲ ροσ- 
οοἶνοθ ἴῃ Ηΐ8 ΔΡρϑᾶγαμοθ ἐμσουρὰ ἴδο ϑρί εἰ. 

6. [ἐ 18 ποιἰσοδθῖο ἐμαὶ {π6 ἰοιιρίδιίοη οὗἩ ΦοΒη 
ὉΥ ἐδ) βαπμοάγίη, δὰ ἐμ δὲ οὗ 6 Ἰοσὰ Ὁγ βδίδῃη, 
Ἄοἰποίάο68 ἱπ ἰἰπι6. Τὸ Βαρίϊϑὺ ΒΑγΥγ8: 1 δ ποί 
89 Ομ νῖϑι; ὅθδιι8 ΒΆγ8: δ ῃοί {π6 ΟΒτὶβέ δο- 
οοταϊης ἴἰο 180 ρεγυογίοθα δη οῃσίβι δ ΠΟΡΘΒ οὗ 
ἐπ δἰ οσδυοῖγ, δοοοσάϊηρ [ὁ (86 ποίίοη οὗἉ (9 υπ- 
βου γ πον]ά. ᾿ 

Ἴ. Θενϊαοῖ : “1}1}ἢ (80 ἴδοῦ ἐμαὺ Β6 Δ] ΚΗΘ 
Π:6 Μοκβίαδ, τ 8116 86. ΘΓ γΘ ῬΘΟΡΙΘ δὰ ἐμοὶν 
ΣΌΪΟΥΕ ΚΘ Ηΐπιὶ ποί, Φοῖη πουϊὰ ρσίὶνγο ἐπ τὰ 
180 ογεάοης 418 οὗ ἷβ ον Ῥυορ ἢ οἱἷ6 τα βϑί οι.᾽" 

8. ΤΠ υἱυϊπιδὶο οὈ͵οοὶ οὗὨ [86 τηϊϑβίοῃ οὗ Φόδπ 
ἀπο Βαερίΐδι : Τὸ τηδῖο Ομ τῖδὲ Κποπη ὈΥ οδϊοὶαὶ 
δἰἰοϑίδι οι δοοογάϊΐηρς ἰο {89 ΟἹὰ Τεδίδιηοῃς Δ Ὺ 
Βοΐοτο {8.9 ΓΌΪ]ΘΓΒ οὗ [10 ὅθ γ8, ὈΥ͂ 8 ὑδϑι ἸΠΟΗΥ͂ οὗἁ 
6 Νὸνν Τ᾽ οβίατηοις ϑρὶσῖ! αηοηρ Ηἰ8 ἀἰβοὶ 168. 
ΜαδΊδοΝὶ ροϊηϊοὰ ἰο δοίη (ΕἸ}74}}, ΦοΒὴ ροΐηΐβ ἰο 
Ομ σῖκί, δὰ (μ8 86 ΜΓ Βα πὶ ῬΓΟΡΉΘΟΥ͂ ΘΟ ΎΟΥΓΖ6Β 
αἱ 165ἰ ἰο ἰ:οὸ ἀϊβιϊποίῃββ οὗ δῇ ἱπάοσχ βῃ 6. 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΔΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ὅ836ς ἐδ Οοτητα. ὁ Μαΐ. 11]. 18-17. Μαγκ ]. 
1-8: ΠυΚοὸ Εἰ. 1-22. ΤῸ ἰδσιηρίαϊΐοη οὗ Φοδῃ 
δηὰ (Πὸ ἰοτηρίαἰϊου οὗ ΟἸ γί. ΤΠ ὅσβί πὰ 1δϑὲ 
ἐοπερίδι οι οὗ δοίη, δῃὰ {(λλὸ ἦγ απὰ 1δδὲ ἐδπηρίδ- 
ἰο οὗ Ομγὶεὶ.---Ἰρὴο αγέ λοι 3 οΥτ, (Π6 Ῥογίοοι 
ἱξποτδηοθ οὗ ἃ Βασάθηρα, ογπιαὶ βρὶ εἰ τὰ 8}} 7 Ὀ6- 
ἴοτο ᾿ἰντίπς δρὶ τὶ (8.-ὐῦο, δθαὰ ἃγχαΐη πο οΥ, ΠΟῪ 
186 βρίτγὶς οἵὔὐἨἩ Φοῖπ σοΐιβοϑ ἰο δυϊὶ (1:6 ΤΌΤ 8 οὗ 
{86 ῬΒατίβ668.---Τ ὁ στοαὶ ὑπ ο- 01 (68 πιοῦν οὗ 
ἐπ0 Βαδρίΐδὲ σοποογπίης Ομ γῖδι : (1) 76 δ πὶ 
οί 'π Ρυ ]ο δπὰ ἴῃ 116 οοη δά οη ἶ4] οἰγοῖο; (2) 
γαγυΐηρ ἴῃ ἴοστα : ἴῃ ἰἰβ 1668] ΟΥ͂οΘ Ὀοίοτο (6 
Φεννῖβη τ] γα ἀοβοσι ες ΟἸγὶδί 88 (ἢ 6 οἴδσ πα] 
Ιοτὰ, δπὰ ἴῃ 118 βρ᾽ εἰ 0.8] Οὔ οα ἰὼ (ἢ 9 οἰγοΐο οὗἉ α͵8- 
εἶ Ρ1ο8 ἀσβογί υῖηρ ΟἸσ ἰδ 8880 [δ πιὺ οὗἩ ἀοἀ.---Τ ὁ 
ἀδπΐδ}5 οὗ Φοη δηὰ ἰὴθ ἀθηΐδὶβ οὐ ΟΝ τὶδὶ 88 
δραϊηϑὲ (μΠ6 ουγτομπῦ ποίΐοηβ οὗ ΕἸ 784 δὰ Ομ γῖϑι, 
δντοοῦδ δαί Ὀοίνγοοη {80 Βρί τὶ οὗἩ Ηοὶγ βογὶ ρίυσο 
διδοῖ δὰ {Π|ὸ ὀἐχοροβὶβ οὗ ἃ ἰγδα 1056] Ὠἰογατοιῖ- 
68] ἱπδοϊοργ ἔδπογο 'ἰΒ Ὧπ ἱτηπηθ 80 αἰ ΒΈΓΘΏΟΘ. --- 
ΤῊ6 ᾿Θ5801}8 οὗ (88 οσοπηοοίΐοη Ὀοίνγοοι Ψ0}η᾽ 8 
Βαπιδῖὶο Κπον]οᾶρο οὗ εἰ π|891} δπὰ νἷ8 κπον]οᾶζο 
οἵ Ονἰδί.-- -]}οδη, 88 ἃ Ἡΐϊ(η658 οἵὗὨ Ϊ5 οσ Κῆον- 
Ἰεάχο οὗὉἨ Ομγὶβί, ἴγθο δὰ ὀρθῇ, γοὶ α͵80 ᾿γ 186 }} 
Τεβοσυεὰ (1) ἷπ σϑΐδσοησθ [0 τολαί ἢ6 Κπθῖ οὗ 
Ομτίδὲ (αροακίηρς ἰο ἐπὸ ππβυβοορίϊ Ὁ]6 ΟὨΪῪ οὗ ἐλσ 
Ζωτά, ἰο 180 Βυβοορίϊ 016, οὗ {πὸ ζαπιὸ οΓ Θοα); 
(2) 'π σοΐθσθῃοϑ ἰοὸ ἄοιο ἢ ἵκπον ἰἰ: βῃονίηρς ἰὸ 
ἐμῃ!6. ΟΣ 6 ΘΟΙΠΡΔΏΥ ΟἾΪΥ {παὺ π6 Κηονβ ΟΠ τί, τὸ 
ἐδο οὐον, ΒΟῪ πὸ Θᾶσῃθ ἰ0 ΚΗΟῪ ἢ Ἶπ|.---ΤῊ 9 86} - 
ἀεοηΐοὶ οὗὁἩ Φομη ἐδο ἔσθ σου ἤδββίοι, Δ8 Δ ΘΧδΤ- 
Ρἰοίο ὁ: (1) 8 ἔστι οομίοβαίου οὗ Ομ σίδὶ ; (2) 

{π0 ἔγυθ οοῃἤθβϑίοη οὗ Ηἰπ|501}.---ΦΟΒη δηὰ ἐἢ9 
ῬΒΑΡΪΒ668, ΟΥ (6 βογγδηΐ οὗ {80 ἸΔν οὗ αοὐ δηὰ 
{89 πιὸπ οὗἨ δΒυϊηδῃ σοτητηδῃ πιο ([η0 τη8η οὗὨ 
μὸ Ἰανν δα (80 τηϑπ οὗ ἰγδά!10}8).--- 9 Βαρ- 
ι18., 88 αοἀ᾽ Β Ῥγορμοί, οοηϑίβιθπὶ υνἱϊπ Εἰ σιβό] ἢ, 
δι {ΠοΓΘΙΌΓΘ ὁη9 (Βΐης ἰο (86 ῬΏΔΙΐβοοθ, ΔΘ ΟΡ 
ἰο αἷ ἀἰβοῖ }}68.---Ἴ 8 ρΊΟΓΥ οὗ Ομ τῖϑὲ ἴῃ ἐμο ᾿ὲκῃς 
οὗ {80 Βυτηδη δηὰ (86 ἀἰνῖπο πδίυτϑ: (1) Ηἰσὰ 
88 ΒΘΔΥΘη ΒΌΟΥΘ (6 Βαριίδὲ ; (2) ὁπ ψυΐι (ἢ 6 
ΒΔΙΠοΡ ἱπ (πὸ ΗΟΪΥ Ο]ιοβί.--Ἴ 6 ποτὰ : 1 ἢδνθ 
ὈΟΥΙΘ ἩΪΠ,ὴ658, 8 οαυϊναϊοηΐ ἰο: 1 Βηγνο Ἰἱγοὰ: 
(1) ἴπ 89 τοῦῖι οὗ (μ6 Βαρίϊβι; (2) ἱπ ἢ 6 τοῦτ 
οὗ 89 Ἰμογὰ (89 ““ἰτὰθ μέν παωρις (5) ἴῃ ἰὴ 
Ἰηουΐ οὗἨ ΘΟΥΟΤῪ ὈοΙΐογοΓ.--- Τὰς Ζαπιὸ απᾶ ἰλὲ 
Ὄουε, οΟΥ, 11)0 ΒΘ; β[0]6 βίρῃβ οὗ (8 κΚίηράοταῃ οὗ 
Βοάύθη (1) ἰπ ἰμ 6 Ἰαπιῦ ἃπὰ ἴῃ 8}} βἰἸϑηΐῖ, ἀϑυουὶ 
ῬαΒΒΊ ΘΏΘΒΒ Οὗ βαίατο; (2) ἴῃ (86 ἀογϑ απᾶ ἴῃ 8}] 
Ῥᾶσο, Ὀεδαι (α] Ἰογοιιβη 688 οὔ πδίατα.--- 7}}6 Ἰατη Ὁ, 
{πὸ ρυτθ δηὰ β6η160 Ὀδαβὶ οὐἤἨἩ ϑαγίῃ; (ἢ8 ἄογο, 
ὑπ ρυγθ δηὰ ρϑηίϊο Ὀϊτὰ οὗὨ Ἀθαύβθῃ: ΡΒ. ἴχχχυ. 
10, 11.1---Ομτῖδε [μ6 Τα οὗ αοᾶ, ν]ιο θδθατβ (9 
ΒἰῃΒ οὗ (ῃ9 ποτ]: (1) Βϑᾶγβ; (2) Ὀδατβ ὙΠῈ; 
(8) ὈΦδΥΒ αὐΥ.---Τ]})}6 (οἰ Ἰποπΐο8 οὗ ἔθ Βαριϊδὲ 
σοποθζηΐηρ ΟἸιγϑί, δἱ ὅγβί ΔΡΡΑΥΘΠΥ πὶϊδουὶ 
οδεςοί, δπὰ αἴ γατὰβ ΟΥ̓ ᾿λ ΘΒΒΌΓΔΌ]6, ῬΟΥΠπιδ- 
ὨθΘδΐ ΡΟΊΟΥ.---ΟἸτἶδὶ ἐμ 6 σΘη(Γ6 οὗὨ 41] 65 πο 685 
οὗ ἀοἀ: (1) 716 ᾿ποσδυβι Ὁ] Υ ἀπὰ δἰ σον Αἰἱ- 
ἰοδίοα ; (2) (89 ἱποσβδυβι Ὁ]9 ἀπά ἔσο Ὗ ἰἰμ 688. 
- Τὰς Ῥεγίζορθ, γϑσβ. 19-28, Το βρίγἰ 8] ροβὶ- 
(ἴοι οὗ μη ρ5 αἱ {86 δάνϑαηϊ οὐ ΟἿ γἰβὲ ἴῃ 118 ρον- 
τηδΘηὐ προτὶ : (1) Τὴ ϑρίγιϊαδὶ Ἰοδθγ8 οὗ [δ 9 
Ῥοορὶθ υπἀογβίδηα ποὺ ἰΠ 6 Βαρίϊβὲ δηὰ Κῦον ποῖ 
Ομνῖβο; (2) ἔμο Βαριΐδβί Ῥσοδομοβ δπὰ ἰθβιϊῇοβ οὗ 
ΟἸ γῖβὲ 88 8 γοΐοθ ἰῷ ἐδμὸ τυ] οΓΠ688; (8) Οτἶβὲ 
Βρμία ουὐ Ηἰβ νἱοίουυ ἰπ δβοοτοί,.---ὐ οἷιῃ 8. ῬυγΘ 
ῬΤΟΡΒΘΙΪο ομδσγασοίον, (16 βίαπααγά οὗἩἨ γα]ὰθ θ6- 
ὕνθθῃ ἐμ 9 ῬΒΔΥΪ8665 δηὰ ΟΒ ἰδὲ : (1) Α5 οοραγοὰ 
ὙΠῚ (Π9 ῬΒΑΥίβθθβ, ΚΥΆΒαΙΥ Θχα] θᾶ; (2) 88 
οοτηραγοὰ 11} ΟΕ ἰδὲ, Βη.8}}, εὐϑα ἴο [86 ἀδοροϑὲ 
Β6]- Βα δι ἱ οη.---Ἴ 6 τηγβίογίουϑη 958 οὐ ἰδ 
(αβ πο ὨΥ̓ οὗ 86 Βαρίϊδϑὲ : (1) ΤΊ16 τῇ βίθυ Ἰουβη 688 
ἴῃ [η}0 ἰθβι ̓ πΠΟΩΥ ἀἰ861ὅ ; (2) (80 τηιγϑβίονγίουβ ζδ8- 
ἰσταβ ἴῃ 1116 αἰἰοϑἰοα Ομ; (8) {110 πιγδίοσίοιιϑ ἰἢ- 
(ἰπηδίΐοῦ οὗὨ πὶβ το. 

ΚΤΑΒΚΕ:--- ΒΟΙΟΓΟ ῬΟΓΒΟῺΒ ὙΠΟΒΘ ΘΑΠΟΟΣ δηὰᾶ 
ἴθαν οὗ ἀοἀ γὸ Ββου]ά πιοδὲ ἰγυβί, 6 ἃγθ ΠΠΔΏΥ 
8 {ἰπη9 τηοϑί οἢ ΟΌΥ συδΓα.---Ὗὐο [9 (16 οΟἱἐγ ἀπά ἰὸ 
89 σου ΓΥ 086 ᾿γϑίο πηοῖὶ ΔΥῸ ὈΠ1η4.--ΟΑν- 
ΒΤΕΙΝ: Οὐ γΙϑ Δ η8 18 σΘΏΘΓΑΙ, πὰ ῬΥΘΔΟΙΘΥΒ ἐπ 
Ῥανγιϊσαϊαν, βιιουϊὰ ποὺ ἀτγοραίθ ἰο {πθιηβοῖνοϑ 
γα ὈΟΙοημΒ ἰο ΟὨσῖβί, θυΐϊ ροϊπηξ (Ποῖν ΠΤ Υ 8 
ΔΊΎΔΥ ἔγοαι ἰ Θπιβοῖνοβ δηᾶ ἰο Ο νἾβί, ἴο ἸοοΚ [0 Σ᾽ ἃ]] 
{πεἷὶγν βαϊγαίΐου ἤγοπι Η πὶ. -- -ἨΕΘΙΝΟΕΕ: ΝῸ οὁη6 
ΤΟΥ ἰδ Κ9 ἴο ἈἰτηΒο]  οτοαϊί, οὐ ΤΣ ΟΟΙΤΘ ῬΓαἶβο Ὀ6- 
γοπὰ ἀυθ χηθϑϑιγθ πὰ ΟΘΟΠΙΓΑΤΥ ἰο Βυτη Πἰγ, 2 
Ὅον. χ. 18.--κεἷη σα] Ηἰπι δ} ἢ ἃ σοΐθθ, ἢ6 ποί 
ΟΠΪΥ }ιϊπὶ8 {παῖ 18 ῬΤοδοβίηρ 18 Το πόδυοη, θυΐ 
αἾ30 ὑπαὺ ἴῃ ἷπι ποίη 18 ἰο Ὀ6 Βοπογϑὰ βᾷυθ 
ἢἷα γοῖοθ, ὕδν, ἐπδὲ 81} )6 18, 18, 88 ἱΐ ογο, πὸ- 
ἐΐπρ Ραὶ νοὶοθ.---ΟΑΝΒΤΕΙΝ : 6 δγο ἴο ἀο ποῖ 
ΜΓ [89 ῬΟΤΒΟᾺ (ΒΔ ΗΪΥ ΔΚ 68}, Ὀαὺ Ἰἢ 116 
πιλίϊοσ 186] ἢ --- ΟΠ ΜῈΒ: ὅραγο ποίτον ἔν οπ8 
ΟΣ [068 ἰ0 σοῃδθ88 ἰη0 ἰγρυ ἢ.---οδὺ8 15. ἴῃ (ῃ6 
τηϊάβι οὗ τι, ἰΒβου ἢ νγ0 566 Ηΐτι ηοἱ.---ΟΒΙΑΝΡΕΚᾺ: 
Τὸ 186 ταϊηϊδίον οὔ (π6 ΘΒ τοἷι Ὁ ὈΟΙΟΏ 48 (0 ΡΥ Δ ἢ 
δῃρά ἰο δαιυίη βίου ἰδ 0 βδογαϊιηθηίβ, Ὀαὶ Ομ γὶβὶ 
εἶνο8 6 ἰποῦθαβθ, δηῃ ἃ Ῥουγβ ουὐ 9 Κρί τ ι.--- 
Ζειβιῦδ: Α ἴγιθ ἰθϑοθοῦ βῃουϊὰ, αὐτο (ἢ 6 Οχδη)- 
Ρὶο οὔ Φομη, ὃ6 τοεὐξ ἐποιγμοίεα, αὐἰλεπίϊςαίεα, ἀπά 
ἐδίαδἰϊελεά. 



90 ΤΗΕ ΟΘΟἙΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΦΟΗΝ. 

ΘΟΕΒΙΑΟΗ :--Ἴ πὸ ἀφοϊϑῖνο βοϊ {-ἀθηϊὰ] οὔ ὅομπ ἱἢ 
18 τοϊαιίοα ἰο Ομιγίβῇ ραγο δηὰ 811}} γίνε 116 
ατοαιοδῦ νεῖριὶ ἴο ἷβ ἐθϑιϊσωοογ. 1718 βο] -ἀθ- 
πἷ8] τνγαβ διὰ 531}}} 18, ἰο ὉΠ ὈΘ οἵ, ᾿ΒΟΟ ΡΟ ἢ 8," 
ὉΪ6; ἰπ (15, πᾶ 8 τηϑδὴ δου] 80 ΟἸΘΑΣΙΥ ΚΗΟΙΝ 
ἷβ πιϊδϑίοη δηὰ ἐΐϊ8 11π|118. - ΒΒαῦν: Βοσα 
Φοϊη Ια δηηουηορδα 88 σοπιΐης ἩΪΓΠ ἄχθ, ν]ῃ- 
πονϊηρ- ἴλη, δηὰ ὅτο, Ηἰπὶ 6 ποῦν σοπιτηθπαθὰ 
ἃ8 86 Παιπὺ οὗ αοἀ πῖσὶι ἰδικο ΔΎΔΥ 1.6 Βὶῃ 
οὔμ6 Ψοιυϊάα. 
ἨΕΟΒΝΕΒ :---α {μα τ δ οὗ (Π6 τηδρὶβίγδου 

ἴῃ σορζασγα το το]! ρίοῃ.---Υ αὶ ὈΣΙν" 68 88 (89 
δρίγίϊαδὶ ρόονοῦ ἴ-τἴῖτμθ Ἰ18 οὗὨἨ οὐϑαΐθηο9.--- 
Ἧο δῦ ποὺ ἢ 88 ἰὺ Ῥ6ΓΘ {86: Ὦἦμπο 18. {Π6Γ6 ἢ 
ἀεπιδηάοα οὗ ΘΥ̓́ΟΥΥ οη6 ἰπ ἰδ τα βίσυ οὗ (86 
Κη ρσάοα, οὗ αοἀ.--- γοΒο ΒΓΔ 16᾽8 βγῃῦοϊ: 4826 
»οιἴμα φιαηι ἠαδετγὶ.---ΟἸνἰϑιδη 586} -νδ] αδί 0}. --- 
Ῥατυβίυβϑ: (μόπι ἀδιι8 6886 7μδεϊ:, ἀἴδοε. ----Ο τ Ἰδι 8 ἢ 
οἰοΐοθ οὔ 68}[ὴρ. --- Αϑϑύγαποο οὗ δὰ οἰ ΓΔ] τη 5- 
βῖοῃ.--- Ψοιη (μ0 65. Π ΟΕΥ̓ οὗ ὑ8 6 Ὀαδβὺ δῃηὰ πο- 
Ὀ]οδὶ οὗἨὨ .ι18 ἰὴ9 δηα οὗὨ ἰμὸ δροβ Ὀοίοσα 18 βοὶ 
οι .--- ΘΗ ΕΙΒΕΜΆΘΒΕΒ : Τ|16 ὈΔρίΐδ8πι οὗ Φο μὴ 
βίοοάα ἴῃ 8 πο ὈοίγΘο ἢ 1.9 αν δηὰ (16 6 08- 
Ῥο].---ο 5 650} ΟΠΥ͂ οΘομοοτηΐηρ ΟὨγἰβύ 8 {γ)ὃ0 
οὗ ουτβ8.---Οοὐά πὸ : ΔῈ ΟΥ̓Δ ρΟ] 68] ῬΓΟΔΟΒΟΥ νν1}} 
δηἀ πιιϑῖ Ὀ6ΔΓ ν᾿ 685 ΟἾἹΥ οὗ ΟἸ γ]βι.---Τοὸ δὶ 
6 αποϑίίοη: γλο ατί (λοι 3 πουϊὰ ἸοδΔὰ τ8, ἢ 
Ῥυὶ το ουτγβοῖνο8.---ΒΊΕΟΞΒ : Φοθὴ (16 χηοα 6] οὗ 
δ οὐδ οὶ οὶ ργθασθοΥ. 

[ὅ΄σΗ ΑΕ :-ς- δελοία (Δὲ ιαπιδ οΥΓ αΟοα, γεν. 29 (το- 
Ῥοαιοὰ γ6ν..86). (1) Ὑπὸ Ῥόῦβοῦ 80 ΒΡΘΔΕΒ: 
“οἠπ ἰλ6 Μαρίιί, ἰὰῃ ᾽186 απο οὗἨ (9 τ ο]9 ΟἹὰ 
Τοβίδηδηΐ, Γοβροπαδά (ὁ ὈΚ ἰδ 6 Θσροσίθῃοο οὗ (88 
Οἰιγἰ βιΐδη Ὀο᾽ νον. (2) 6 Ρέγβοῃ βροΐζθῃ οἵ: 
ΟὨ γῖϑι, (4) δοπιρᾶτγοα ἰο ἃ ἐαπιὸ ἴον 1 15 ̓ ἸπηοσΘη 69 
δηὰ ὈΟΤΕΥ͂ (“8 ἰατπὴ Ὁ Ὑλίμοαιϊ Ὀ]Θαν8 δὰ Ὑ}- 
ουξ δΒροὶ,᾽ 1 Ροί, ἰ. 19), τη οἴ θβ8, Ζθη 16} 688, 
δορὰ αὐυἱοῦ βυ θη βϑίου, (ὁ 88 ἃ Ἰαὴ Ἰ6ὰ ἰο {80 
ἰδ! ον, 18.111.) ; (Ὁ) σΔ]]6ἀ {110 18} ἔογϑίοἹά 
ὈΥ {16 ΡῬτορ μοὶ ἰβαΐμ ἢ 1 (δὶ γϑιμαγ Κα Ὁ] Ῥβδαβο 

4 [ον γα] σΟΙΠΠΙΟΉΡἾΪδο0 ΟΧΊΓΑΟΙΒ ΟΥ̓́ΤΊΟΘΓΟ ΡΟ (0 η8. δηα 
τὰοπχεϑ οἵ βογιομ βᾶνο ὕθθὰ οἵη θα ἰῃ [}}13 Βοοίίοι..--Ῥ. Β.] 

ὁ ἰδ βιβογῖηρ ΜΘ βϑί δε, 1111. 7. ΟΟΡ. 4150 {89 
»αδεολαὶ ἸδταῸ, {6 Ὀ]οοά οὗἉ ν]ιῖοἶι, θα ΚΣ Βρυϊπ] 
ου {||60 ἀοογ-Ῥοβί, βανϑά ἐΐὸ 8γ8ε] 165 ἴσοῖὰ 80 
ἀοβίγογίπς δημοὶ (1 ον. ν. 7), ἀπὰ (8ὸ Ἰδτωθδ οὗ 
(86 ααἰΐν Βδουϊῆοοβ, Εχ. χχῖχ. 88; (6)Ρι|1}6 1,διλὺ 
οΓ Οοά, δρροϊηιβὰ διὰ ογὰοϊποὰ ὈὉγ ἀοὰἂ ἔγοιι 
οἰθγηΐγ, ἀφραϊοαϊοά ἰο αοα, δρὰ Δρρστουθὰ Ὁγ αοἀ. 
(8) 116 οἶδα οὗ Ομ γίβί: ἰο δεαγ, δὰ ὃν Ὀδδγίησ, 
ἴ, 6.) ὈῚ ΠῚ8Β ῬΓΟΡ᾿ἐἰδίΟΥΥ Ββδουὶῆσο, (0 ἑαζε αἰσαν 
ἐλὲ δἴπ, (16 δοουτηυ]αῖοα τη888 οὗἨ {86 βἰηβ, 97 1λ6 
εσογία, ἱ, 6., οὗ 19 Θμ(ἶτο Βυπηδ Σδο6 (1 Φοδῃ ἰ. 
12), σομϑϑαυ θη ΠΥ α180 ηῖν δἰ} 8. (4) Τις Ἔχ ιοτία- 
ιἴοη βελοία, νῖτ}λ (Π 6 6Υ9 οὗ ἃ ᾿ἰνιηρς ἕαϊι ἢ, Ὑ Β1 6 
ΔΡΡΓΟΡΥΪΔΙ6Β (86 δἰοῃίηρ βδογὶῆοθ οἵ ΟἸισὶβί.-- 
Αὐούῦδτινε: Ηον ΜΙ ΖΚ Υ πιυβὺ Ὀ6 {μ6 Ὀϊοοὰ οἴ 
6 ΓΔ}, Ὀγ τ λοῖ {}10 νου τν88 τηδο, ἴο ἰυγ 
{8:6 86810 δὴ τνοὶρῃ δα δραϊηδὶ {8.6 ποῦ] .---ΟἹ,8- 
ΗΑΟΒΕΝ: Τη6 βδογι βοΐ) ἰδ το ὈΘΟΓΒ (86 
Β' ἢ, 4180 (αΚ68 10 ΔὟΔΥ; ἰβ6γ0 18 0 Ὀδατὶηρ οὗ 
β'ὶη ἩΪΓΒοὺΣ τοργονίηςς ἰδ 6 Β8}16.---γτιε: 186 
ἱματαῦ οὗ ἀοα 88 τηὴ846 δἰοῃμδηθηί δεβεῖεπέ ἴον 
81} πηδὴ κἰ πὰ, ἐμοῦ ρἢ οὔείεπὲ ἴοὸ ποὴο Ὀὰϊ ὈΘ] ΟΥ̓́Θ. 
--ΜΑΤΤΗΕῊ ΗΣΝΕΥ :΄ ΦΟἢ ἢ ἸΥΔΒ ἸΠΟΤ 6 ἰηἀυιδιγίουϑ. 
[9 ἀο φοοά (δὴ ἰο σρρέαῦ στοαί. Τῇ ο59 δροδϑδὶ 
Ὀεϑὲ ἴοσς Οδγίβδ {μπδὶ δβηοῦ ἰοδδί οὗἠἨὨἁ ὡ(Ὠ ΘΙ ΒΟΙΥΘΒ, 
ὙΠΟΒΘ ΟὟ ὙΟΥΚΒ Ὀγ81866 ἰμθ, ποὶ {δε ῖὶγ ον 
1108.--7Τλὲ ϑαπιε: βοουϊαῦ ᾿ΘΔΓΏΪΠΣ, ΠΟΏΟΣ δηὰ 
ῬΟΥΟΙ δ] ἀοτὰ ἰθρο59 χὰ 6 π᾿ 8 148 (0 9 ΤΘΟΘΡ- 
τἰοῃ οἵ ἀϊνίπο ] ρὶιι.---ἶὧ. Ο. Άυιε, (Δ Ὀτιὰ ρεα) : 
ΤῸ στοαίεδίὶ δοϊπίϑ ΠΥ δ ΔΥΒ ὈδΘη τη6ῃ οὗ 
Φοη Βαρι ἐβι᾽ Β βρὶ τὶ; “ οἸοιῃοὰ νὴ αν ἢ" 
(1 Ῥεί. γν. δ), ποῖ ββεκίπρ ἐποὶνῦ ΟὟ ἸΟΠΟΥ, ΘΥῸΣ 
ἢ Πρ ἰο ἄθογθδβο ἐἢ ΟΠ τ ἰδ ταὶ ιῦ ΟὨ]Υ που 6886. 
Ηφςποα ἀοἀ δ88 Βοποτγρὰ δπὰ οχαϊιε (6 πὶ (Κ6 
χῖΥ. 11).-- ΗΠ ἀπ} 18 (89 Ὀθαίηπίηρ οὗ Ογἰ βίδα 
βγδ668.---Τ 6 Ἰοραγηοα ῬἢΔΥΪΒ6 65 ΓΘ ΘΧΔΙΠΡ 68 οὗ 
180 ὈΙΙϊηάπο688 οὗἨ υποομῃγοτγίθα τηοη.---ΟὨγ δὶ 18 
“ 501}} βίαπ αἴης ᾽ διηοης τυ] ὰἀ68 το Ὠ ΘΙ ΠΟΥ 
866, ΒΟΥ ᾿Ι6ΆΓ, ΠΟΥ Ὀοϊΐαγο. 10 τ} Ὀ6 Ὀοίίο Γ᾽ οὔ 
(80 Ἰδ8ὲ ἀδὺ ἰο ὩΘΥ͂ΘΡ ἴανο ὈΘΘῺ ὈΟΓΏ, ἰμδῃ ἴἰὸ 
αν δα Οιγὶδβί “" διδπαϊῃς διμοης τ.5᾽᾽ πἰϊδουῖ 
κΚηονλης Η1πι.--, 8. 

Ι΄. 

ΤῊ ὉὈΙΒΟΙΡΙῈΒ ΟΥ̓ ΟΝ ΑΝῸ ΤῊΞ ῬΙΆΒῚ ὈΙΒΟΙΡΙῈΒΝ ΟΥ̓ 92 Ε 508. ΨΈΕΒΙΒ ἈΟΚΝΟΝΣΕΡσΙ ΑΒ ΤῊΞ ΜῈ. 

ΒΙΑΗ͂, Τ1Ἑ ΕΚΙΧΕ ΟΥ̓ ΙΒΒΑΕΙ,, ἯῊΟ ΚΝΟΥ͂Β Η18. ΙΒΗΑΕΙΙΤΕΒ, ΑΝῸ ΑἸ,.80 ΚΝΟῪΒ ““ΤΠῈ ΕΒ ;᾽᾽ 5ΒΙΟΧΑ- 
112ῈὉ ΒΥ ΜΙΒΑσύμοῦϑ ΡΙΒΟΚΕΝΜΕΝΤ ΟΥ ΒΡΙΒΙΤΒ, ΡΕΆΒΟΝΑΙ, ΟΒΑΒΑΟΤΕΒΒ ΒΕΟΟΜΙΝῸ ΜΑΧΙΡΕΒΤ ΙΧ 
Ἠ1ΙΒ8 ῬΕΈΆΒΟΝΑΙ, ΣΊΟΗΤ., ᾷ 

Οπλρ, 1. 8δὅ-ὅ2. 

90 
960 δῃὰ ἰοοκίηρ; [[Δδίθπὶπρ μἷ8 676} 

᾿Ανσαΐη (86 ποχὺ ἀΑΥ͂ ΑἴοΡ [οπιΐξ αἴϊογ] Φοδπ βίοοά, δα ἔτο οὗ 818 ἀ 801 168 ; 
Ὠ 6808 88 δ γα] κοὰ, δ εἰ ἢ, Βομοὶὰ {861,85 

81 οἵ α04] Απά (86 ἔνο ἀϊβοὶρ᾽εβ μοαγὰ ΐπὴ βρϑδὶς, δηὰ ἔμ 0 Υ 10] οσοὰ “}6βυ8. 
88 (39) ΤΘα [Ἀ1π4] “6808 ἐπ γη6α, δῃα 8ᾶνν [Ππ 61 [0] ΟΠ, Δη ἃ δαὶ 0} απο ὑπϑιιὶ ὟὟ δὶ 

βϑοῖὶς γοῦ ΤμοΥ βαϊα υπίο δῖπι, ΕΔΌΡΙ, ( ΒΙΟὮ 18 ὕΟ ΒΔΥ [1ΟὮ ΤΏ 688], οἱ πρ' ἸηΐοΓ- 
89 (40) ρῥτεῖϊεά, Μίαϑίογ), στο ἀν 6}1οϑὲ [8 0168] ἱπου Θ βδι[ἢ υπίο {Π6 πη), ΟΟΙ6 δηὰ 

[76 5888}}] 586615 [ὙΠ 6η]} ΤΠΘΥ σδιηθ δῃη4 β 7 Πθτο μ6 ἀνο]ῦ [0046] Δῃηὰ Δθοαθ 
[ἴου (δεῖν ρανε] τὶ αἶπὶ ἐμδὺ ἀΑΥ : [.7 ἴον [οηνὶ [0γ]Ὁ 10 γᾶ δθουΐ [86 θη ἢ ΒουΓ. 

40 (41) ὁπ5ο οὔ ἰδο πο παῖοι [π8}0] Βοδγὰ Φόβῃ ϑρϑβδῖ, δῃὰ [0]]ονθὰ αἷπι, γγ88 Δ ΠΟΥΘΥ, 
φ 



ΟΗΑΡ, 1. 8ὅ--δ2, 91 

41 (43) δίἴ'ινιου ῬεοΐοσΒ ὑτοίμοσ. Ηο ἤγβίδ Ππάθίἢ Ἀ18 οση Ὀγοίμοῦ Κ᾽ ποι, δηὰ βαϊ τ απΐο 
μα, 9 δύο ἰουπα {[|ὸὁ Μοββῖαβ [ΝΜ 6ββ]8}}}, πῃ] ἢ 18, θοίηρ ἰηἰεγρτοίθα, ἔῃ 6 

43 (43) [ονι. ὑμ6] ΟἸτιβὺ" [Αποϊηίθ4]. Απᾶ Β9 Ὀγουρμῦ δίπι ἰο ΨΦεβυ8β. Απά [οηι. 
Απα] ψ θη 6888 Ὀ6 8614 Ὠἴτη, Β6 [6888 Ἰοο κίρ οἢ δῖ} βαϊά, Του αγὲ Κἰτλοη 
{π6 βοῃ οἵ δοπδ [90 η}" (Βοὰ βιδὶὺ 6 68]]6α ὐδρἢ88, ψ ΒΪ Β 18 ὈΥ ἱπιογρτοία- 

43 (44) ἰἴοῃ, Α βίοπο [Ῥείου)] ὙὉ8θ ἀδγΥ 1Ο]]οτίηρ [86 ποχὶ ΑΙ δεδὰδ [ἢ}6]}0 του]ὰ 
6 50 [ϑέλησεν, ἰαίοπαά ἃ, τγᾶϑ τηϊη 64, (0 ΡῸ] ἔογ! ἰηΐο (1811166, απ πα οι ῬΆΣ]Ρ, 

44 (45) διὰ βαῖ [ἢ απῖο ᾿ἶμη, ΕΠ] 6. Νοι ῬὨ1]Π}ρΡ ψγ88 οὗἉ [ἔγοτα] Βοι μβαϊάβ, {6 
45 (46) οἷν οὗὈ Απάγουν δηὰ Ῥοίεσ. ῬἈ1]}}ρ Βηάθίι ΝΑ δηδε6ὶ, δῃα βαῖτβ υηΐο πὶ, Ἶ77 9 

μᾶνο Ἰϑυπῃὰ Πἰπι, οὗ ποτη Μίοδ68 ἴῃ [Π ἰδτν, δῃηὰ {Π|6 ῥσορβοίβ, {14 πγῖϊθ, Φοϑυβ 
46 (47) οὗ Ναζδγϑίῃ, [86 βοὴ οὗ ϑοβορ." Απὰ Ναίδδηβοὶ βαϊα πηΐο Ηΐτι, (ἴδ {16 γα 
47 (48) Δ}γΥ φοοά (Βίπρ; [πᾶ 096] οοπλθ [εἶναι] ουαὖ οὗὨἨ ΝΑΖΑΤΟΙΒ ἢ ῬΆΪΠΡ Βα 10} απίο λιΐπι, 

Οὐμηθ δῃὰ βθ6θ. “6511 β Ναίθδῃδεὶ οομλΐῃρ' ἰὸ Εἶπα, δηὰ ἡ Ὁ} οὗ ἴῃ, Βοιοϊὰ 
48 (49) δὴ 1βγβδθ] 19 ἰπἀθ66, ἴῃ ΟΠ. 18 ΠῸ σα ]6} ΝΑΙΠΔΏ86] βαῖ 1} απο Ηἷπὶ [Δηϑπγογοὰ 

Ἀἷπι}, Ὑ  Βθοθ Κηοτοϑῦ ἰοὺ τὴ «6808 Δηβνογοά δηά βαϊὰ αηΐο Ὠΐτη, Βϑίοσθ 
μα. [οηι. {8} ῬῺ}Π]Ρ 641184 {μθ6, τ ῃθη ποὺ παϑὺ ὑπάοσ ἐμ ἢρ ἔγβο, 1 β8νν 

49 (80) ἐμε6. Ναίββδηδαὶ δηβιογοα δηα βϑι ἢ απίο Ἀΐπι, ΔΌΌΙ, (Ποὺ αὐτὶ {86 βοὴ οὗ 
δ0 (51) αοά; ἐδοὺ τί {86 Κίηρ οὗ [ϑγ86]. “Ψεβὺβ δηβισεγοᾶ δηᾶ βαϊὰ αηΐο Ἀἶπ, Βϑοδιιδθ 

1 414 υπίο ἴδ66,1 9841) 866 Ὁποῦ {86 Ηρ ἴγθθ, Ὀθ]ονοβί ἔμβοὰ ὃ ἔμβοι Βῃ4]} βεθ 
51 (62) ρτεαὔεσ [Β΄ η98 μη ἴμε866. Απα ἢῸ βαῖ [ἢ απο Ἀἰπη, Ὑ ΘΙ ]Υ, νΟΥΙ]γ, 1 ΒΔΥ απίο γου, 

Ἡεγοδον ἡ [οπι, ἈΘΤΘΒ ΘΓ ου ἩΘΠΘΘΙΌΣΙΒ], γ8 88}8}} βθὸ ἤθδύϑὴ ὀρθὴ [ΟΡ6164], 
ἀηα {86 Δ 565 οὗ ἀἀοα Δβοθῃαϊηρ' δα ἀοθοδησίηρ ἀροη {86 ϑοη οὗ ζηδη.} 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΑΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ,. 

1 Υον. 38. τ: (Απᾶὴ “εμις λαυίπσ ἱμγπεᾶ, απ δεφη ἰΐεηι γοϊοισίπρ, εαὐϊὰ ἰο ἑλετη. ὃ ΟἴΟΥ στραφείς ἰ5 οπν ἰοὰ ΌΥ͂ 
ῬΠοοποηά. ({(Υ111. οἀ.), Ὀπὲ τοϊαϊποά εἰ Ττορο οι, ΑἸΙοσὰ, ΜΓ οαἰςοῖ!.---ΤἸδο πμοηπογῇ, ΑἸογὰ δηὰ οἵἴμμοῖβ αἰνὶἀο γοσ, 88 ἑμπῖο ἴννο, 
ουτασαθποίηρ τοῦ. 38 ν ἢ τί ζητεῖτε ; ἤθησα ἴΠ0 Αἰ θγθποο Οὔ νΘΓΒ6Β ἴο ἴπ0 οηὰ οὔ }16 Πἢ.--Ρ, 5. 

2 Ψ τς. 39.- -ἰᾷζῦπο ἰοχῖ. τοο. γοδὰβ ἔ δέτε, 36λ, ἴῃ σΟΒΙΟΤΙΙΠΥ Ψ{} ἔρχεσθε πᾷ ΜΠ Ὑογ, 47: ἔρχον καὶ ἴδε. ΜΙοχοτ, 
ΑἸ οτάὰ, Ττορο]]οα, Τἰβοποηαοτχί, ΕΥ̓ ἐδίοοιξ, δάορὲ ὄψεσθε, τ ἰςἢ ουυὰ 090 τυΓ6 Θαϑγ σμαυκοὰ ἰηίο ἴδετε τ81 δυ υδιϊττοα 1οχ {ξ. 
“---Ἡ. 

4 ὕες. 89.--[Τοχῆ. τος. οσαίῖβ οὗ ν,  ΒΙΟΝ 15 Βαρρογίβα ὮὉΥ δὲ, Α. Β. Ο. 1.., εἴο.. Τιϑοβοηάδοτζί, ΤΤΟρΘ1106, ΑἸΓοσὰ, Ὑγοϑίο. 
--Ρ. 5. 

4 ΒΕ 38.--ἰΜ ένειν ἰν υϑδοὰ ποῖὸ δῃὰ ὑν106 ἰῃ τοῦ. 39, διὰ ἴπογὸ 15 ὯῸ ποϑὰ οὗὨ υδγγίηᾳ [Π|ὸ ἴσγαῃδὶ., αϑ ἰὼ {πο Ε. Υ͂. 
---Ῥ- 8. 

δ γε. 39.--[ΤῊο Ὀεδί δ που 168 οταἶέ δέ ΔΙΟΓ ὥρα. ΤΊιοτο ΒΒου ἃ Ὀο ἃ [1] Βίορ; αἴτον ὅαν. 1 Π δέ οὗἉ ἰοχέ. τος. Β6 Τεϊαποὰ, 
1 ἐβουϊὰ π6 ἐγαηϑιαιοὰ ἀπὰ ᾿πϑιθια οὗ 207.--Ῥ. 5. 

4 ἕοετ. 41. δ ἴοχί. ΣΘΟ.) πρῶτος, γοίεττίηρ' ἴ0 ᾿Ανδρέας (Π)0 ὈΘΙΟΓΟ ΔΩΥ͂ ΟἾ ΠΟΥ), [6 δι ρροτίοα Ὀγ δὲ 5Ί,. ἘΡΙΡΉ. ὑτσ., εἰς., πὰ 
αὐδοτεὰ ἴο Ὁν ἈΓΟγοΥ, ἔδηχο πὰ ΤΊβοιοηάοτί (εἀ. Υ111.}, ΨἬΠ6 [Κδομτοληη, ἘΓΟρΟ]105, ΔΊΓογὰ πὰ Δι οβιοοιῖ, οἡ 16 τ μοτί 
οἵ δὲς Α.ἕ Β. ἈΝ. Οτὶρ, κἰνθ [πὸ Ῥχοΐδγθησο (0 πρῶτον, νης ἢ} τνο] ἃ πλοδη (ασεἰτεγὑτα {εν} οἴἴ μον βγδέ (Ὀρίοτο ["ο Τουμά ἐαρηγβεην 
οἵ (αδϑατη ρ 8 ΟΓΓΟΓ οὗ [Π6 ΤΓΒΉΒΟΣΙΡΟΣ ΤῸ πρωΐ) ἐαγὶνψ (ΠΘη09 {86 τα]: πιαη6). Βαυΐ [Π0 ομαῦρο οἵ ς ἴῃ ν ἱβ ΘΟΔΙΪγ ἀὸ- 
οοππίεοαᾶ (οΣ ΌΥ {πὸ [Ὁ] ον; τόν.---Ρ, 5. 

Τ γον. 42.--(οά. Β. τεδὰβ Ἰωάνον [οἵ πον δαϊῃοτί 98, Ἰωάννον. π (ἢ ἀοτὉ]9 ν], 8ο Το βτηδηπῃ : Οοά, ἵ,. 33, Δ Βοτῃθ τοῦ- 
εἰοῃ5, Ἰωάννον. ΤῊΘ βΆπιο ΔΈ ΒΟΥ 168 αἰνο [8:6 ΒΆΣΩΘ ἴῃ οἢ. χχί. 1ὅ, 17, δῃ ἃ Ροδίἀθβ οοἀά. Ο, ἀπὰ Ὁ. ἱπίοτοιδηρο ᾿Ἰωάνον αηὰ 
Ἰωάννου. Τῆι ΒοσορΙΑ [ϑοηπα, οὐ Ὀοείοσ, ψομας) 18 διιρροτγίοα ὑΥ ΔΎ ΠΥ ὈῪ ΜΑΙ. χνὶ. 17, ὙΠ ΟτΘ 811 δυτΠπογὶ ἶοα γρδὰ ᾿Ἰωνᾷ. 
1Αλοῖζο οὐὔνοτνοδ: Τὴθ 1685 υδ08] Ἴωνά πιΐρῆ! ΘΔΒΙΥ Ὅ6 σοπίουπαοα τ ῖ 111 (πὸ ᾿Ιωάνον οΥ Ιωάννον Ιγηογα σῃγιοηΐ ηοὴν {Π9 
Θτεεκα. ΜΟΥΟΡ ΒΠΡΡροΟβ65 ἐμδῖ σονη ρᾳγνο (Π6 ΌτΣτα ᾿Ιωάνης (0 ἴπ0 Ὠδπιθ, ΠΕ Ώ0Θ ἰΐ Ὀθοππιθ ἴΠ|ὸ ποτ δαὶ ᾿Ιωάννης. [(οὰ, 
Βίη. Τγοζο οι, Τἰδοποηάογί, ΑἸΐογά, Υ̓οαἴσοιξ δὰ Ἡοτὶ τοδὰ ᾿Ιωάννονυ, ΟΥ̓ 1:0 Βᾶῖηο ὙΠ οὴθ ν. ᾿ΙἸωνᾷᾶ ἰΒ αὶ σοτγοςιοι ἴγοῦλ 
ἸΜδῖι. χτί. 11. Επσα]α, οἡ [Π9 σοη ΤΆ ΓΥ. {π|ΠηΚ9 (Πδὲ [Π6 τοράΐϊηρ Φολαη εξ 6 γ9 δη Οἢ. χχί. οσἱ χκἱ παῖοα ἴῃ ἃ πιἰδίακο 119 τορα 
σύ εἷ, εἰς. 458 ἃ αποπιίίοη : ὥω δίεέ δίριοη, ϑοπα"ε ϑοληῦ--Ῥ- 8] 

48 Τοῦ, 42.--[ος μα ὙῊΝ ΟἹ ἰδ πιοδηίημ οὗ Οορμδϑ, Ῥοίσγοβ, Ῥοίσα, δέδ σὰν Ἰοὴς δηποίδιίου ἴο ᾿δηρὸ οα Δἰα λει χτὶ. 
1, μ. 293, Τεχί. Λίοίε 38.---, 8. 

᾿ ᾿; γος. 13.--ὀφςἰτῇ ἐπαύριον, Δα ἴῃ νογα. 85 δῃηὰ 29. Ὑ]16ὸ Εἰ. Ὑ, ΠΟΘΟΊΟΒΑΙΥ ἀηὰ ΠΆΓΟΙ ΟΘΕΙΥ γασίθα ἤΟΤῸ {109 ἐγαπϑ]αἰίοῃ ἐῆτο 
ἔϊπηο5: ἐλὲ πεζέ ἀαν (νον. 29). Ὅλα ποσί ἀαν αὔίοεν (35), ἔδιε ἀαν 7οϊοισοίης (43).---ἩΡ 8. 

10 Κος. 43..--Αἴτεσ ἠθέλησεν ἴπο οοερίδ, Ὠὰ8 ὁ ̓ Ιησοῦς. ““ΒορΙΠπΙης οἵ ἃ ΟΒΌΓΟΙ Ἰο680π.᾿" [Οταϊτοὰ ὈΥ ΤΙ δε ποηά,, Ττος., 

1. τος, προ {πε “ἤέσιις, (λὲς βοπ 6 Φοξερῆ, ἕλε πε 7γοπι Ναεατείδ, (οτ δο ἐς ὕγοπι Ναξαγεῖλ), οἱ ὕεξιιξ, «ζ0ξοΡλῪλ᾽ε εοη, ζγουκ 
ΝαΣαγείλ, ᾿Ιησοὺν τὸν νἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.---. Ἀ.] 

1 Τοῦ, 51.--[Ὸ ἀπάρτι ἰκ γαπίϊης ἴῃ Οοασά. ΒΜ] Ὦ. 1... δηἃ ἴῃ σοηδίἀογ Ὁ]6 Ὑ ΓΘ Οὴκ : οτηἑ οὰ ἰη ΤΟ οηοΥ δηά 1,λοἢ- 
ῆδηη. {Ττο.. ΑἸ, ἸΥ̓οκίο. πὰ Η.] ἢ Ὑ88 οὐ 1658 ἀγορροὰ Ὀοοδῦδο ἰζ βοθιηθὰ πη ϑ} 8010 10 [8.6 ψοτὰ 8 [0] της, νοι 
ῬΈΤΟ ἔδίχοῖι ΤΟΥ ΔΟ(Ό8] ΔΠ ρος ρρϑάσγδησοδ. [0 [πο οἵμον μαηῷ, ἰΐ τῦϑῪ πᾶνὸ ὕθϑη ἰπδογίοα ἔγοιὰ δι. χχνυὶΐ. 66, ΑΠΜοσὰ. 
.-ἹῬ 8. 

ιν ΝΝ δῖ,.--Γ[Γὸ Ἐπρὶ. γα. αἷδο πο ατοοῖ ἰοχὶ οὗ ΤΊΟΙ61165, δη Ὑ οπἴοοξξ απ Ποτὲ πασθοῦ ὃπὲὶ 51 τοτβοϑ, δι ἐπ 9 
γοϊκαίο, ἘΕ οΝ, Τἰβοβομάοτν, Ἅχα, Κοϊποῦ Β γοσΒ,, Δημο, εἰσ.) πιμαθοΣ δῶ, Ἴμο αἰ δοσομοθ ἐῃ ἴμλο σοππτίης Ὀοκίπδ ὧδ 
ΤΕΣ. 28.--λρ. 5. 

βηΔ] ο411 ἰο (10 ρΡαουηδηθηὺ αἰδοῖ Ρ]681}10, 85 Τὸ- 
: Ἰαίοα ὈὉγ (ῃ 9 β΄ γῃορ  ϑὶ8 (Δίδι ἢ. ἐν, 18 ἢ; Μανὶς 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΘῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑῚ, ῖϊ, 160 δ΄; Τυκο νυ. 1 8), ἼΩΕ ῬΪῖδοο αὖ ἃ Ἰδαῖον ἀδίο 
ΤῊΞ ΘΑΤΗΕΒΙΧΕ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΕἸΈΒΤ ὈΙΒΟΊΡΙΕΒ ΟΥ ἴῃ 64111080θ.0. 6 τπηυβὲ ἀββυχηο ἰδὲ {1686 αἰ ΟΊ 0168 

“π8ῦ8, ὅῦ--52. Ὑπὸ Βα0]6 Ὀορίὶποϊηρ οὗ πη ν  (ἰνγὸ οὗὨ ἰμοπὶ δἱ Ἰοαβί, υἱΖ.ι, Αηᾶγοιν ἀπὰ 4Ζο νη, 
τεβυϊ8. ΤῸ ογδάϊο οὗ πὸ Ομ ἰϑιϊδῃῃ ΟΒαγοῖ. [1 τ ΟΥΘ ΠΟΤ ΟΥῚῪ ἀἰβοὶ Ρ] 68 οὗ (86 Βαρεΐβι), αἴτον 6- 
Τοῖδ 641} ἴὰ πι4ο8 οὐ ἰδ 9 ὈΔῺΚΒ8 οὗ οτάδλῃ τῦα8 σοιηΐῃς δοαυδὶηἰοα τνῖ1}Δ Φ680}5 οὐ {86 ὈΔῺΚΒ οὗ 
ἸΏΘΤΟΪΥ ἃ ῬΓΟΙ ΣΤ ΏΔΥΥ δοαπδίηΐδησο, ἩΒΙσἢ Φοἢπ  Φοτάδη, δὶ δοσορδηγίης Ηΐπ ἴο Ο411166 ἴο 
ΒΌΡΡΙ 168 ἔσοσα 18 ῬΘγΒΟΏ ΔΙ Θχρ υΐθπ06, Μ}}}16 (ἰχ6} τῦῖ[ 688 {116 τηΐτλ 019 δὲ (Δ ηδ8, το τ 6 4 [ῸΓ ἃ τ 8110 
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ἰο {ποτ΄ οοουραἰΐθη 88 ββῃθγπλθῃ ἐν (06 ἀἱά δζ- 
(6 {86 τοϑυγγοοίίοη, Φοδα χχί. 1 17.), ἀπ}, θ6- 
ἴοτο Ηἰβ ἸΟΟΓΠΘΟΥ͂ ἰο {8.9 ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΣ ἴῃ Φ6Υ0 58] 61), 
Ηδ οκ6]1]94 ἔποπα ἴο ἐο Αροβίιοϊδίο. Τ1η6 συϑϑαϊῃ 688 
τὶν τ] 6 ἢ (Π6Υ Φ0]]οννοα, δά {Π|Ὲ οΘοπδάσηοο οἴ 
Ῥείον ἴῃ [89 πιϊτδοΌ]Ου}8 ῬΟΎΘΓΒ οὗἉ 6808 (κυ ν. 
Ὁ), ἀγΘ τῃογ9 ΓΔ ἢν ἐσ] δἰ θα ἔγουι ἐλ 6 ργουΐουβ 
ἐπίθγοουγβο γοϊδίθα ὃν Φοίη. Τὸ βοοϊϊοῃ 1188 
ἔνο αἰνϊδίοηϑ: 1) Τμ9 σας οὗ Απάγον δὰ 
Ζο..η, δηὰ, {Ππγουχσὶ Απάγοι, οὐ διιθοι Ῥοῖογ, 
8δ-48; 2) 716 οΔ] ἰὴ οὗὁἨ ῬΙΠΪΡ, δά, ἐβγου 
Βἷπι, οὗ Ναί βαπαοῖ, 44-62. Ομγὶδὶ ἥμαδβ ἀϊδο1 168, 
μον πα (οἷν ἔγίθπάβ, δηἃ γοροῦτί μον ὑΠ6Υ λαῦε 
δεοπ 7ομπα ὉΥ ΟὨγδὶ πὰ λαυς Γοωπά Ηΐαι (Υ6Γ8. 
41, 40). Βοηροὶ ΟΌΒΟΓΥΘΒ οὐ εὑρίσκει (τον. 41): 
“ὙὙΠῺῈ [6 ΤΓο801γ6 Τγοθ 688 οὗὨ (8086 ἀΔ Υ8 Ὀθδιι- 
ΕἸῸΥ σογγοδροη ἂμ 86 ᾿νογτὰ ἡπαάείλ, το 8 
υϑδοὰ τὸ ἸῃογῸ ἔγθαθοΠ ΠΥ ἰδδη οἰβο  π6 γ6.᾽»; 
ΤΥΘΠΟΣ ΔρΡΡΥΟΡ γί αἰδῖν 64118 (818. “1.16 ΘΟ δρίεσ οὗ 
6 ΕΌ ΓΟ 8. Ογἰβὲ υϑοα πὸ ουὐιναγα σοιῃρυ]- 
βίοι, μο]Ϊά ουἱὐ πο του ϊγ ἱπαυοοπιοηίβ οὗἩἨ δΔΌΥ 
Εἰπα ; 1 ττᾶβ δ πρὶν ἐπ ἔοτοῦ οὗ βρ γἰίαα] δἰ σδο- 
ἰϊοη ψαΐσ ἀγαγβ 19 ὈΓΑΥΘ (ο {16 ὈΓΑΥ͂ΟΣ, {110 
ΜΟΌΪΘ6 ἰο (86 ΠΟ] δὲ οὗὨ 4]}].""--Ο. 5. 

γον. 8ῦ. Αραΐη τἴ89 ποσὶ ἅδν.--[Τῇ ἐπαύ- 
ρίον πάλιν εἱστήκει ἸΙωάννης.]7--Τ9 
ἀδῪ αἴϊον {1.0 ἄγϑὺ ἰοβί πο Υ οὗ Φοδη [γ6Ὁ. 29] οὐ 
οἴἴον 80 ἀαΑΥ οὗὨ ΟἸγἾ9ι᾽8 γτοϊαση ἔγοιῃ {16 τ 1 16 Ὁ- 
688, Ὑ Βίοα 70] ον {π6 ἀδγ οἵἩ οἰ 5 ἰδ δι] ΠΟΥ 
οΟμΟΘΡπΐ ἢ ΚΣ ἰ᾿ι6 Μοκβϑίδῃ Ὀοίογο ἢ 6 760 18}} ΓΌΪΟΣΒ ; 
ἰο ἐδ6 ΕὙδηροὶ ϑὺ ἜΥΟΣ ΙΠΘΠΙΟΓΔ 6. 119 σουηςβ 
ἰη986 ΠΘΥ͂ΟΡ (0 6 Τογροίίοηῃ ἀδγβ ὁ0.6 ὈΥ͂ 06. 
ὕροῃ {119 (5. ᾿ΠΟῺΥ οὗὨ (10 τι ἀδυ (86 ἔπ αΪ18- 
οἶρ᾽68 οἵ οἰ ἀἰά ποὶ ζο] ον 6815. ΤΟΥ ἀουδί- 
1658 ζεῖ ὑπαὶ {πῖ8 τηυϑὺ ᾿ηγοῖνο ἀδρατγίυγο ἔγοιι 
{μποὶν οἱ πηδϑίευ. Τὸ ποχί ἀδὺ ψὰ8Β {80 ἀδΔῪ οἴ 
(ποῖν σα] απ ἀδαϊδίοη, 

Αμπὰ ἵνο οὗ δ᾽5 ἄϊδοϊὈ]98.---Ο͵ὸ νγβ Αἢ- 
ἄγον, γγ1ἷὸ ΚΗΟΥ ἔγοιῃ γὙ6γ. 40 (890 Οὐπι. οπ }{αἰ- 
λει ο᾽.. Χ. 1-4); 86 ΟΡ τῦῶβ οογίδί Ε]Υ ΦόδΒη. 
ἾἮ ἡυάρο (μ8 ἔγοτα (1) Φο π᾿ Β Τδῆπον οὗ τηθῃ- 
ἐἰοπίης Εἰπιβοὶ, οἰ Σ ποῖ δὲ δ]], οὐ ἐπα γθοῖγ 
6.8. χὶϊ!. 28: χυὶΐϊὶ. 15. χὶχ, 26: χχ. 8; χσὶ. 
Ο); 8 πιδΒ9 Ὁ ΝὮΪΟΝ ᾽.9 ΒΘΘΙῚ5 [0 ἢΔΥΘ οχίοπαοὰ 

8180 ἰο 18 τηοίμοῦ (χὶχ. 26; οορ. 7πἰγοαμοίίοη, 
δ, δ), δῃά ἰο το τὸ ταϊχδὺ οἷἑθ ἘΠΕΊ ΘΕΊΒΕ η 

ΔΡΙ (οἷν. χῖν. 81) δὰ 1κὸ (68. χχὶυ. 18). 2 
Το αἰτίης οὗ οὔθ πϑίηο, δυρᾳροδίϊηρ 8 Ῥ σοι 
ΥΘΒΘΓΥ͂Θ ἰὼ τοκδρὰ ἰο (86 οἶπογ. 8) ΤΉΘ ΥΘΓΥ 11ἴ6- 
1} Κκθ ομδγαοίον οὗ ἰμ9 βυρβοαιθΐ δοσουηΐ. 4) 
ΤῊδ πηορὸ ἀϊϑιἰποὶ οΔΙΠπρ οὗὨ ἐμ 9 Βο85 οὗ Ζοῦυθαθο 
ἐπι ἰίο Υ αὐῖον, ἢ (ἢ 9 ΒΟῊΒ οὗὨ Φ0η48, οἢ (6 
868 οὗ 64|1|1660, Μαίίἢ. ἦν. Αβ ἐδα σα] ἕηρς οὗ {ἢ 9 
Ἰαϊίον 18 ἱπιγοἀυσοά ΠοΙΘ, 8ο 8 ἀου!]688 {16 
οΔ]]ἔὴρς οὗ (89 ἔοτΠΙΟΓ. 

γον. 86, Δπᾶ Ἰοοϊείηβ ρου 998508.---Ηἰ5 
4Υ9 γοβίβ ὉΡοὴ Ῥιΐπ), 18 δίοδ ΠΥ ἀπά οοπίϊου 
ἀϊτοοϊοα ἰοναγὰβ εἰ, ἐμ βλέψας, 5060 τοῦ. 42, 
εἰ αἱ. [πεν 48: Μαὺκ χ' 21; [μκὸ χχ. 17]. 
Ἀ5 δ νγαϑ]ὶεθᾶ.---Ὑ})6 ἄδγ Ὀοΐοτο, οδὺ8 δὰ 

τοίαγποά (0 ΦόΒη ουὖὖ οὗ {π6 Δ] οΥθ588. Ῥσοῦδ- 
ὉΠ Ηο ἰμδη ἰοοῖὶς ἴθᾶτο οὗ ἷπι, δἴδοῦ οὶ ἰ0 δὴ 
Ὁπἀογδίδηάϊηρ τὶν ἃ ἷτὰ χοκροοϊΐης ἱποὶν οοπάπος 
ἰοδΥὰβ οδοὰ οἶμον. 6 ΣΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμδὲ 6508 
ΟχΧρϑοίϑ ἐμ ἰσδηβίονῃ οὗὨ {110 αἰβοϊρὶοβ οὗ Φοδη. 
Το-ἀαγ Ηρ οομθ8 ὨΟ ΠΠΟΣΘ (0 ΦοΒη, Ὀυύὺΐ ΔΖΕ. δῇ 

 Θχοατβίοι σοίυτηβ ἰοὸ ΗΐΒ δυοᾶθ. Τμδί Ηθ σοῖῃθ8 
πη δῖα οὗὨἨ {9 Βαρίϊδὶ, 8 ὙΠΟ παίαγα!ὶ, γοῖ 
δὲ (ἢ βαῖλδ ἐΐπηθ ἀεδβί χιοά,. 
Ἐθ)ο]ᾶ ἴ89 σὺ οὗ Θοᾶ.---ΑἙ ἰδο ἀϊδοὶ- 

ΤῊΕ ΘΟΟΒΡΕΙῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 950ΗΝ. 

ῬΪθ8 οὗἨ Φοδη ἰνδὰ γοβίοσάου μοδγὰ 8 βκαιηθ ποχά, 
δηὰ πὸ ἀοιιθὶ ϑοπηα οχρ δηδίΐοῃ οὗ ἰΐ, Ὡ0 σογο 
ἐδ 018 σοροι μῖοα οὗ 6 δχοϊδιγδίϊοη γἃ8 ΠΟῪ 
ΠΟΟΘΒΒΗΓΥ͂, ἰ0 σ8}86 [686 ὑτνο ἀἰβοὶρ]68 [0 ρὸ ροσ- 
ΒΟΠΔΙῪ αἷἴονῦ ἰ.6 ᾿ογὰ ; πο ἴογο οσχίοηἀεὰ ἀϊε- 
ΘΟΌΓΒΘ (80 Μεγον, Υἰι γ, δραΐηδε 1, ἤςϊκο δηὰ 
ΤΒουοΚ. Απὰ οὗ 8 τυυϊεϊίυάθ διδιάϊηρς Ὀγ, ἰο 
ὙΠΟ ἢ6 ΒΡΟΪΚ6 ἰῃ ῬΓΘΒ6ΠΟΘ οὗ ἰμ0 ἱνο, (ΠΡ 18 
ποὶ ἃ νοτγὰ). 

γον. 87. Αμᾶ ΓπΠ0Υ0 Το] ονσοᾶ 36588 [π|8 
Ῥτοίουπα Σούθθηοθ δπὰ ἰῃ οὀχροοίδίΐοη οἵ χύοδὶ 
μη 48].---Τίιο ἀκολουῦϑ εἰν Ὀδίηρ ἱτπηπιοά αἰ οἸΥ 
τορϑαίθα, χηυσβὶ τϑθϑρ ΙΠΟΤῸ ἰδ: ψοηΐ ἰονασὰκ 
Ηΐτα ἰο 5869 ἢΐαι (Νομυβ, ΕΠ γταΐα [41{.7}. ΤΊλΟΥ 
νγϑηὺ (οὐ ΔΓ 5 ἢ ΐπι, ἰπὰ ΔΩΥ͂ 6486, ΜΓ 86 ᾿που δὲ 
οὗ ἀἰβοῖ ῥ᾽ οϑῖρ, (δουσὰ ἰμοὶν ἀφοϊδίοῃ ἰο Ὀθ6 αϊποὶ- 
Ρὶθ8Β τησδὶ πᾶν Ὀδθη αἴθ Ρνατ 8. τους ὉΥ 
ΟἸνῖϑ. Βοηροὶ: “γίπιδο ογσίπες ἐοοίεδί Ολτὲ- 
ἐϊαπια.᾽" 

γος. 88 (39). Βαϊ 5ϑοϑὶς γὸ 72---Απι οἰ ραίϊης, 
γοὺ τιϑοίΐηρ {ἰοῦ βοοεκίησ. Τμαὶ (ΠΥ Δ ΓΘ δβοοῖὶς- 
ἰηρ, Ηο δοκηον]οαροβ. Βυὺ 'π [86 Στ ΡΟΥΒΟΙΔ] τί 
Ηθ οου6}168 8 βοιί οἵ ἰεβίϊῃης. ἸΤμαὶ (ΠΟΥ ΤΟΥΘ πον 
αυϊίο εἰπιϊά, ἃ5 Βαϊ για Ζ᾽ Κα ὈΘΏυ5 ῬΓΟΡΟΒ68, 15 
ονἱάθηῦ ἴγομι ὑμῖν ΘΙ ὈΔΥΤΒΒΘα ΔΉΒΘΓ. ΤΟΥ 
ἄο ποῦ Εχργοδβ ἰπϑιηβαὶυοβ αἰ γον σαβρϑοιίης 
πεῖν βοοκίηρ; γαὺ {Ππ|0Ὺ Ρ]ΔΙ ΕἸ ΒΑΥῪ ἰδαῦ ἐμ οΥ 
Βθροἷς ποὶ δοπιείλῖηφ ἴγοτῃ Ηἰπ, Ὀὰϊ Πήπδεζ,, 

ἘἙΔΌΡΙ, σγβθιθ δοϊᾶθεϊ ἴπου Ὁ---Απ δοϊζη οσ- 
Ἰεάριηθηὶ ὑπαὶ Η6 νὰ8 8 σωϑβίδνΡ ε ἰγδυϑ]ης 
ΔὈΌ17; δὴ ἱπιϊιδίΐοα (μοῦ ἰΠπΥ τνῖϑ τὸ 
Βρ6δΚ νἱἢ Ηἰμ ἢ αὐἱοί ; δὴ ἐπ ρ] σαί οι (αὶ ΗΘ 
.88 ἃ μΒοβρὶ 8 0Ὁ]6 δουδβο [118 8 ἘΠΕΡῸ ὭΘΔΡ Ὀγ; 
δὴ ἱπαυῦ Υ, ΒΘ (ΠΟΥ͂ ΙΩΔΥ τηοοὶ Ἠΐπ {Π6ΓΘ. 
Φοδη νυ ὐῖ65 ἰὸς ασθοῖΒ, μὰ ἰμοσοίοσο οχρίαὶηδ 
(Π6 ἰότπὶ δ αδῥὶ. ; 

γεν. 89 (40). ὕοσῃϑθ δ ἃ γ9 5881] 5609.".---Απ 
ὉΠΙἾβ᾽ ΚΑ ὉΪ0 8] δῖοι ἰο {1.0 ΚΓ Ό] Ἶ68] ΤΟΥΣ ]8 
οὗ χσϑαυϊγίηρ οὁπ6 ἰο σοηνίηοο ᾿ἰπ)86]: Οοὰρ δπὰ 
8661 (ΠΣ 1) Ν2, δοοογαϊῃς ἰο Βυχίογ δηὰ 1 ἴρμ- 
οοἱ), τ Β1οἢ ΜΟΥΟΡ του 1688} σοοοὶδ. [(ὐὐπιθ 
απὰ εεε, αἴϊον σατὰβ υϑοὰ ὉΥ ΡΠ Ρ, τον. 47 (48), 
ἴῃ ΣΟΡΙΥ ἰο (89 οδ᾽θοϊζου οὗ Ναί μδηδοὶ, ὁσουγβ ὕβ8. 
Ἰἰχνυὶ. ὃ (6) τῦῖτ χούθγθῃοθ ἰο {86 χτοδὶ που 8 οὗἁ 

αοὰ (ἢ 220, ΧΧ.: δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔρ- 
γα τοῦ ϑεοῦ); οοιρ. γογ. 16 (δεῦτε, ἀκού- 
σατε, Οὐπιὲ απα ἧξαγ.. 8Δ8α 1 νν]}} ἀδοῖασο ναί 
Ηθ δι858 ἀοῃθ [Ὁ ὨΙΥ 800}])}. [ἐ 8 οἴθῃ [6 τνυϊδβοβὲ 
ΔΏΒΥΟΘΥ γὯὸ ΟΔ ἢ αἶνο (0 Ποηοβὶ δορί 68 οἢ πιδίϊογβ 
οὗ ΘΟ βιΐδη ζαϊϊῃ. Βθηροὶ 681}5 1ὑ ορέϊπιωπι τεηιε-- 
αἴωπι ἐοπίτα ορὶπίοποα ργιϑϑοποορίαδ. Ῥογβοῦδὶ οχ- 
Ῥογίθηοο ἰ8 {π6 Ὀαδβί ἰ68ὲ οὗἩ ἰἰὸ σαί οὗ ΘΟ γὶ8- 
(ἰδηϊγ, τὰ ἰσα, ΕΚ (89 δὰ ἰὼ μθάνθῃ, οδἢ ΟὨΪΥ͂ 
ἈῸ δϑϑθῆ ἱῃ 18 οὐ Ἰρῃί. 1 νὰβ Ῥαβοδὶ), 1 ὃ9- 
Ἰΐονο, ἢ ο βαϊά, (αὶ υμηδη (ἢ ἰἢ 58 τὺ 6 Κηονα 
ἰο 6 Ἰογοὰ, Ὀυὶ αἰνῖπο (ἰη χ5 πιυδὲ Ὀ9 Ἰοτοὰ ταὶ 
Ὀθέοτο (ΒΟΥ ὁβδὴ Ὀ6 Κπόονῃ.--Ῥ. 8.] 
Δπᾶ αροᾶθ νυν δ Βΐπ.---Ἔ μεέναν ΤΟΟΟΙτο5 

1.8 εἰσαϊβοδῃϊ 86η86 ἔγοια (86 ργδοοάϊηρς ποῦ μέ- 
νεις. 
1 ντὰβ ΌΟυ ἴ89 ἴϑηῖϊδ ΒουΣ;.--[Τ}6 ἤτδι 

λιοῦγ οὗ [ἷ8 Ολγιίδίίαπ ᾿ἰ{6 γ8.8 ἱπα 6}}0]γν χοᾶ ὕρο 
180 ἸΠΘΠΙΟΥΥ͂ οὗ ΦοΒη, ἃ8 ἃ ργοδὶ διὰ ρ]οτγίουβ 
ἰατηΐηρς ροϊπί, 88 8 ἰγδηβί (οι ΤΓΟτη ἀδΥ 685 ἰ0 
᾿ἰχμο ΒΒ ἀγα 11} ὍΘ χοπιθιθογοὰ ἴῃ οἰογ- 

4ΓὌψεσθϑε ἰποϊοοὰ οἵ ἴδετε, 560 ΤΈΧΈ. ΝΌΤΕ 3. ἘΠ Ὰ]ὰ ἰπἴοσῃ 
ἤγοτῃ ἔθ σοδάϊης ὄψεσθε, νεϊϊπουῖ δυδεοίοπε τοϑϑοῖ, ἰδὲ 180 
Ρίδοο οἵ Ἰοάρσί πα νγὰδ δ σοῖο ἀϊδίδωοο.---Ρ. 8.) 
ἱ [Αυκυυΐίυο: φμανι δεαίδοαι οὐἴεπι ἀμαεσγιομ, σμανι ὑοαΐααι 
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πἰΐγ, βοὴ ἐμ εῖν γα 5 νν}}} ΓΠῪ ΔΡρθϑδζν.--. δ 
Αοοονάϊης ἰο {π9 99 »ν͵}88 οοτπυρυίδίίΐου, ἴοαν ο᾽οἷο06 
μι ἴῃ9 δίϊσῃοου ; δοσοογάϊηρ ἰο δ Βοδῃ (γοιὰ 
τιϊἀοῖ σαν ἰο πιϊ ἀπ! κ.}.), ἰδα οὐ δἰοοὶς ἰὼ ἐπ 9 τηοτηΐηρ. 
89 οὀχρτηουϑίοη;; σόοαδ ιοὐἐλ Ηΐπὶ (δαὶ ἀαν [τὴν 
ἡμέραν ἐκείνην). Βοθπι8 (0 ἔδγΉοῦ [1160 Ἰδίίο᾽ οοπιρυ- 
ἰδιίΐοῃη. ον (μ18 τὸ εις [ϑιμάΐεν πὰ ἸΚ ει» 
ζεκ, 1830, ». 100 {.], ΤΒοϊασὶς, ΕὈτγατά, Εννα]ὰ.Ἐ 
Εὸν ἰο Ζονίβα, Γλοϊτο, Μογον, [ΑἸίοτ, Ηθης- 
ϑιθῃ 6}. οοίθῖνο δυζυπθηίβ ἴον (6 6158 
δῖο: 1) 1ιὸ ατγϑοῖκϑ οἵ ἀβδὶδ Μίμον, Ὁ" ψΒοπὶ 
“Ζοιη τγοίθ, ἢδὰ ψχἱτἢ ἰδ 6 Φὁ:ν8 (9 ΒΑΌγ]οπίδη 
γοοκοηΐίη , ἔγουιλι ϑιῃ- 89 ἰο ϑυη-50ῖ. 2) Τμο 
Βοπιληϑ αἰϑὸ υϑο ἰὴ9 παίιγαὶ ἀδὺ Ὀθδβί 68 ἰἰ0 
οἶος οοτηρμίαϊίοη. 8) [π οἷ. ἰν. 6 1860 βῖχι ἃ Βουγ 
ἦδ ΙΔ ἸΏΟΓΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ποοῦ, ὑπ δη δἰχ ο᾽οἱοσὶς ἱπ {110 
ταοτηΐηρ οὐ ογομΐης (890 ζεόεπ δε, 11., Ὁ. 474); 
πῃ οἷν. ἰν. δ.2 89 βονυϑηνῃ ἢοὰν 5 πιοϑὺ ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
89 ὅγϑι ΒΟΥ αἴτον ποοῖ : 6. χὶ. 9 1 1168 (86 [δὰ- 
Ὀγϊοπίδη τοοκοιίηρ; δηὰ ἴῃ ὁ}. χίχ. 14 80 δβἰχι!} 
Βουγ δαπηοὶ Ὀ8 βἰχ ο᾽ οἱοοῖς ἰῃ {119 ποτ ΐηρ, ἱπουρὶλ 
ἰο ρίαδο ἰὲ δὖ ποοῦ διλι.865 ἀἰ σα ἐγ (860 ΟΠ. ὁπ 
Ἀπ χν. 25, δυὰ Μαιὶ. χχυὶϊ. 49). 4) ἔνϑῃ οἵ 
ἃ ἰαίο ρᾶτὶ οὗ 86 δἴϊογποοι ἰὲ ΤΥ ὉΘ δλϊαὰ ἴῃ ρο- 
Ραΐϊδν βρϑϑοῖ, ἰδ δὶ (Π6Υ δϑοὰθ τ {Π1πὸ (μαἱ ἀδΥ, 
δβϑρϑοίδ!γ ἱ{ ἰλ0 οοῃηνογβαίίου οχίθπἀθαά ἰηίο {80 
εἰχκιι. Βιοίογοηοθ οὗ {πὸ ΟΡ ἴο Ὑμαΐὶ 70110 νῦ8 
ἔατίΒον οα ( ΗΠ χοηΓο]α, [ἱοἰἰθηϑίοίῃ ; 506 ΔΙΟΥ 6), 
6 ἘππυλγγὩἰοὰ. 

γεν. 40 (11). ΟπὩ9 νὰ Δηᾶτονν, εἰο.---Τ 9 
ἴοται οὗ (0 δΒιδίοιποπί ἰοδὰ8 8 ἰο ἰπαιῦΐγο ΔῸΣ 
(16 οἴ οῦ. πάγοι ἰ9 πο Γ6 ραν σ.] ΥἿγ ἀοβογὶ θὰ 
85 (6 Ὀγοῖ μοῦ οὗὨ ϑίπχοη Ῥοίοσ, ου δοοουηὶ οἴ ἰδ 0 
διαθδοεααθηι αἰδιϊποιϊίοη οἵ Ροΐίογ. Ηδθ πο ἀουδὶ ᾿η- 
δυσδασοὰ τὸ ἀοοίϑιοπ οὗ Φοίιη, ἃ5 τοὶ 459 οἵ οίον, 
δηἀ δὔογνγαγὰ8 οὐ ῬμἢΠῚΡ (0 5 νγὰ8 οὗ (89 οἱ 
οὔ Αὐὐγονν δηὰ Ροῖον ἢ. Ηἢθ δρροϑῆγβ δζοΐῃ ἃ 
ταϑἀϊαίον διπὶ ῬΙοηΘοῦ ἴπ Φοίη χίϊ. 22 (ΘοΏΡ. 
Μετ χίϊὶ. 8). Οὐ Απάγονυ 8606 λέαίλ. οπ οι. χ. 
]-4, δὴ 8} 6 τοτὰ ἴθ Ἦίμον [αι , δὰ οὐ 
ΒΙν1]9 Ὀιοι᾿Θηαγὶ695]. 

γεγβ. 41 (12). Εἶἰ98 Βτϑῖ πη ἄϑθτ.---Εον ἰμὶ8 
δηάϊης Γ᾿ ατὰϊ Βα ρρο568 ἃ βοραγαῖὶθ δύ, ψ11}- 
ουὲ δυρροτὶ ἔγουι ἰἰ ἰοχὶ, ΤῈ ἰοχὶ ἴῃ ἔδοὶ ᾿Ἰθ5 
Ὁ5 ἰ0Ὸ Βι|ρρο586 δαὶ (19 πάϊης οσουγγοὰ οἢ 1}}0 
δδιηδ ἀαΥ ἰδπαὶ (10 (ἰἰ8οῖρ}].58 6 γ0 ΜΒ Φ6808 
(Μεγεν, αρζδίηϑι ἢς  εἰίθ, δἰ6.) [ὁ ΠΗΔῪ ΘΑΒΠΠΥ 
Ἰμδρίπο, ἰοο, ἐδαὶ Απάτγον ἴουηὰ ἷ8 ὈΓΟΙΒΘΡ οἢ 
Ῥείυτηΐης πῃ 8. οΘοπιοι ἰοι κί πρ-ρία60. ΤΊ] Βὰρ- 
Ῥοβιεἰοπ τθδὺ ἐμο ἀἰϑοῖρ᾽658 ἴθ Ὀγουχῶΐ Ῥοίοσ ἴοὸ 
δεδὰϑ 5.}}} οἡ ἐπὸ βαὶθ ουϑπίης, 18 τοτο αἰ ου}}, 
Βαϊ ονϑα {195 15 ἃ Ῥδγϑ]}9] ἰὼ {ἰλῸὸ ποσίιΓηαὶ Υἱ- 
δἷϊ οὗὁἨ Νῖοο ᾿θαιαϑ, δπὰ 1ὑ πηαῖζ98 6 τ 8019 ΡΓ066- 
ἄυτο ππσοιιπιοὨ Υ δηϊλαἰθά, βδουίης [86 ἐπί 89 
δχοϊϊοτοθπὶ οὗ ἰμ6 αἀἰβοϊρίο8. Μογον τη κθ {86 
ἐΡδι16 δἰδιθπιθηὶ ἰμδὺ ΑΠΑΓΘΗ͂ 15 {π0 ἢγϑί ἰὸ 
δυὰ ε'α οι Ὀτγοίμονῦ, δὴ ᾿ς πηδιΐοα οὐ {πὶ 
δοδα ποχί ἤοιη ἷ8 Ὀτοί ΠΥ 74π|68, δπα Ὀτοιρ 
δῖα (0 θϑ.8. Φοιη ἰ8 βίος δϑουῦ ἰ, μη ἀθ6ά, 
δίϊον 6 τη δῦ ον οἵ εἶ θοῦ] δν, 46 1169 ΓΟΒΟΥΥΘ 
τοϑροοϊΐησ δἰ π|50]7[ διὰ δῖ8 κἰπάροὰ (ούθη (9 
Ὠδῆ16 οὗ λπι63 ἀο05 ποὲ οσοὺγ ἴῃ δἷ5. 6ο8ρεὶ) ; 
δαὶ ἐμ 9 πρῶτος ὈθίγαΥΒ ἰΐ, απ (9 ϑ'γηορί 64) 80- 
δοαηὶ οοηδτπι" ἰἰ, ΜΙατκ ἱ. 19, ΤὨΪΐδ ορίηίοῃ 18 
ΘΕΓΙΔΙΗΪΥ ἴηογθ βιγοηρί οηθα ὈΥ (Π9 ἴδιον (πο ἢ 

μέρόρέρ. ΒΒ κω τ εεἴ, χμέ ποῦίε αἀἰοαΐ, χιια αἰαξεγίπξ ἐμᾷ α 0» 

3 πο Ὁ [δὲ ϑόδη δἱ Ερδοδιι [Ὁ] ον {Π|6 οοτη- 
φοϊδιίοη Ὑϊς ἢ πυν ργονδῖ δ σε ἢ Ὼ8. δο {Ππῶὲ 6 ΓὙ9 ἀηὰ χίχ. 14 
1.6 Ὠοαγα ὕσίογθ ΠΟΟῺ ΘτῸὸ τλοαηΐ, ὑπὶ ἰη ἱν. ὁ δηᾷ ἰἱγν. δὰ 189 
δοασ οἵ ἰδ αἰζοσμοοη.--". 5.} 

8 ποῖ ΤΏΘΓΘΙΥ Ῥοβϑθβϑίυθ), ἔἐβδπ {86 ορίἱπίοη οὗ Ὀ9 
ει6 δῃηὰ οἴμοῦβ, ὑπαὶ (6 ἴννο ἰοχοίοῦ βου 
ουί δἰτηοη. 
ὟΥ 9 Βανϑ ἰουπᾶ [89 ἸΝοβείδῃ [Ε ὑρήκ α- 

μὲν τὸν Μεσσίαν.---ΒοΏρο]: “Δ σγοαῦ δὰ 
ὁογέμϊ! εὕρηκα, δ 4 οχροοίοα ὈΥ (86 μοτϊὰ Ὁ" 
δυουϊ ΤΟΓΙΥ οσθηϊυτὶθ8."---Ρ, 5.1-- 18 186 
δίγθδβ οἡ 19 γϑὲὶ πογὰ, ᾿πρὶ γίπα ἃ Ἰοηκίης 
Βοδτ οὶ": Μίογοῦ. Απηὰ ἰδ8 πδηιθ ἡϊεδεία ἡ, υβοὰ 
ὈΥ ἐμ9 Αγδιηδὶσ-δροακίηρ αἰδοῖ ρ]ο, {9 Ενδομρο- 
᾿ϊ8ὲ ἱὨυοΡΡυϑὶϑ ἰο [8 σοδάθγβ, [Χρεστός, ἴγουλ 
χρίω, ἰο αποὶπί. Τὸ αΥγίἰοἶθ ἰβ οὐ ἰεἃ Ὀροσδα59 
{86 δυίδμον νν δ65 δἰτρὶγ ἰο ἰάθη  {γ (μ6 ἐνο 
τρογάδ ΤΥ διὰ χριστός, ποῖ (Ἀ6 ὑντο ἐἰἾε5. 8.09 
ΜΟΥΟΡ δὰ ΑἸίοτά. Αποϊηιπρ τὶ οἱἱ ἦπ (119 
Ο. Ἐ' 18 ἃ βυτθο]οαϊ δοὶ {Ππαὺ δἰ ρηϊῆο5 (0.0 δοτὰ- 
πη ἰοηίίοη οἴ ὑπο ρὶ 8 οὗἉ {6 Η οἷν ϑρ᾽ γι δὰ 1}}9 
ΒΟΪθτη ΘΟ δοογαῖίοη ἰο 16 δογυΐὶοσο οὗ αοά. Ιὲ 
Ὑ88 Ῥογίοσηι θα οὐ πθ (Ὦγοα ΟἼΘΟΥΒ οὗ ἰΠὁ {Π60- 
ΟΥΔΟΥ, (110 Κίη ζ58, ῥυἰθϑὶϑ δῃὰ Ῥτοροῖ8, οαρϑοῖ ΠΥ 
86 Κίηρθ (οοπιρ. 1 ὅδπι. χ. 1; χυὶΐὶ. 18, 14); 
.6η09 Κἰη 8 γγεῦθ 64}16}1 ΘΙΩΡ Βα σα ]Υ ἐλὲ αποὐπἐοα, 
ΟΣ {δὲ αποϊπίεα οΓ (λ6 Σογα (1 ὅϑατα. 1ϊ. 10, δ ; χὶϊ. 
8, ὃ; χνυὶ. 6, 10: 2 δα. ἱ. 14, 16: χὶχ. 21; [- 
πηθηΐ, ἦν, 20; Ζεοῖΐι. ἰν. 14). Τηο ἰοτχ ἴῃ 1(8 
70116δὲ βθη86 τ1ὲδβ ΔΡΡ] θα ἰο Ηΐτπι τνῖο βιουϊὰ Ὅθ 
οπάονοά τ} (9 Η οἷν ϑΡρ᾽γι πὶ Ποῦ τη αβαγθ 
([88. χὶ. ; δοζρ. Φοδῃ ΐ. 82, 88; 111. 84), το] ζο (9 
ἰγρίσαὶ βἰ ζϊ ἄσδηοθ οὗ ὑἐμο Κίπράοαι οἵ 1ϑταοὶ (Ρ 8. 
ἰϊ. 2; θδη. 'χ. 25) δῃὰ δοπιδΐηθ (ἰ 6 οἵ 665 οἵὁὨ Ρῥτο- 
ὀκὰν Ῥγὶοβὲ δὰ Κίηρς ἴῃ Ηΐ8 ΟἾ ΡΟΥΒΟῚ ΤῸΣ ΟΥ̓ΟΓ. 
Ρ 

γοτβ. 42 (48). ΒΘ Β6]ἅ Βἰπ1.--- μβλέψας. 
ΤῊ Ῥεποίσδιϊηρ ἰοοὶς οὗ 116 Μογᾷ, ἰηϊγοάποϊης 
οὯ9 Οὔ ἐΠο86 τιϑηί8] τιΐγδοΐοβ οὗ ἐπηπηοήϊαϊα αΪ8- 
οογπιηθηὺ οὗἩἨ ΘΟ ΔΡΔΟΙΘΥΒ τ δἰ Οἢ ΘΓΘ ΤΟΪ]ΟῚΥ ἰῃ Γὰ- 
Ῥἱα βυσοθεϑίοη, δηὰ οὗ ψἱοῖ ἰδ Κπον]οάσο οὗ 
Ναί δηΔ6] 15 οϑροοΐα!ν δ σηδ)χοά, Φ268085 15 (ἢ 9 
ΚΆΟΟΡ οὗἉ ἰιραγίϑ, οὗ. 1ἴ. 92ὅ. [1 19 ομαγαοίον ϑὶα 
(μδὺ Φο  ὅγϑι Ὀτίηρϑ οι (δἷα ΡΟΣ οὗ πὸ Ποτά : 
ἴη Κοορίης νἱϊν 18 ἀοβροὶ οὗ 86 168] Ῥθυβο- 
ὨΔ} 1 γ. 
Του ατὶ δ, πλοι.--- ΤῊ }5 σλ ἢ] πσ ἢἶτὰ ὈΥ͂ Π Δ Πὶθ 

ἦθ ποῦ ΠΟΘΟΞΒΑΓΙΪΥ του ἢ ταϊγαουϊουβ Κπον]ορθ 
ΟὨγγδβοβί., Μυϊιαγὰι), ον Απάγον μαὰ ᾿ηίτγο- 
υσοὰ Βἷπι ἰο 5685; Ὁυΐ 19 ἀοιι {1658 ᾿πιοηἀοα ἰὸ 

Ρυὶ Βίισου 88 ἰδ Βοη οὗ 9019 ἴῃ οουίγαϑ ὙΠ} 

Ροίοσ. Ὑ»ῶ), λεαγά, ΤΩΝ, ἄουε, 5.3, τοοῖ, 
Τιθ βοη99 ἰ5 : δῦ που τί ποῖ, δηὰ ᾿οαηδβὲ ποὲ 
86, 85 δίπιοη, βοὴ οἵ Φοπαϑ, Κ πα. ναὶ που τὶ 
δἀδρίοα ἰο Ὀ6, ἰἰιαὶ 584}0 (Ἰοὰ Ὀθσοπιθ. [Ογὶϑὲ 
ΒΌΆΥΒ ποῖ: “ΤΊιου αγέ ΟορἢΔ8,᾽" 88 δ βαγ8 [0 Νὰ- 
ἰβαδηδοῖ: “"“ἼἼοὰ γέ ὑγυ} δὰ ἴβγαθὶιθ,"" Ἀὰξ 

4 [Τ|ο Δ) ]οροτίοαϊ ἰπἰογργοίδιίομο οἵ δὺν ῳῦ ὕοπα (“ον ἀ4) οὗ 
Βαγ)οπα (Μαι. χνὶ. 17), υαϑοὰ θροῦ ἔπο οἰαγαοιογ βιΐοα οἵ 
πὸ ἀογο, υἱζ., ΤΔῃ οὗ ρμγίψ, οὐ τοδη οἵ ισφακηδ8ε (Δ5 00}- 
ἐγαϑδίοα Ὑ 1} πιδὴ οὗ τοσοῦ), εἰς. δνὸ ΠῸ ῬΓΌΡΟΣ Ἰουπάδιϊοῃ, 
βίηῃοθ ἐμὸ γοοοϊνοῦ ἰοχὶ Ἰωνᾶ (Ὡ]οἢ ἰδ ἃ οογτοοϊίο ΖΓΟΙᾺ 
δι. χυὶϊ. 17) τουδὶ αγὸ ἬΔΥ ἴο ἴΠ6 ΓΔ ὈοτοΣ διιϊ ποης δι οά 
τοαὐΐϊηρ ᾿Ιωάννης ΟΥὍἩ ᾿Ιωάνης (600 ΤΈΧΥ. ΝΟΤΕΝ). 1η Φοδα 
χχί. 18,16, 17, ἀοσογά εν ἴο 116 ὈΘδὺ ΟΥ̓ ΕἾ08] δα! ποῦ τἰθ5. ΟΠ τίδὲ 
δάγοοθοα Ροῖοῦ: Σίμων Ἰωάν νον (ϑὐολαηπές ἰὴ ἴο Υ 1... 
Ιῃ συπίοττο {Υ νεῖ τη 86 τορα πα, ὕολμα ΟΥ ὕοπαξ ἴῃ 1βιγ)οηα, 
Μαῖε. χνὶ. 17, παιδὶ "6 τεκαγάοὰ ποῖ 56 ἴΠ6 πδιὴὸ οὗ [Π0 ὕγο- 

ΡΒοὲ Φοπδδ (σοὶ 1Ἴ)}", ἀουδ) Ὀπὲ δ6 ἃ οοπίγαοσϊίοη οὗὨ οαπα 

οἵ Φεολοαμπαν ()Π}1}} “ζολη, {, ες, δοπονδῃ 18 τροτοι ἃ] (σοι. 

ἴδο Θογιηδὴ Οοίϊοδ, 106 ατθοῖς Τλεοάογο). Ἡδθησο δαηλοπα 
“νου ἃ τἸηϑδῇ 80η  σγασε τοῖος ἔμδὴ 805 97 [δὲ ἀουν. 1 οχ- 
Ῥγϑδβεοὰ {π|8 υἱοῦ ἰῃ ἃ ποίθ οἡ Δϑαίζέλεισ, ἢ. 295, νυὰ ἤπά ἰὲ 
ὯΟΤ σοηῆτγιηθά ὮΥ πο αὐ ΠΟΥ οὗ 80 8 ἨΘΌΓΟΥ Βοθα δ 
82 Ἠεπκχείθηροσα, ὑπι. οἡ “οι, 1, Ὁ. 111.--Ρ. 8.} 



94 1ΠῈ ΟΑΟΞΡΕΙῚ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕ ΤΟ 2ΖΟΗΝ. 

“μου 4λαϊέ δά εαἰἰεαὰ Ῥοὶον.᾽ [ἱ τδβ ὑμβουθίο τ ἃ 
»τοράεον οὔ ἰδ Τυίΐίαγο νγοσῖς δὰ ρμοϑϊίοη οὗ Ῥοίοῦ 
ἧι ἰβίοῦυ, 88 8 Αροβϑίϊθ τῦῖιο, δΌοΥο 811 οἰ βθγ8, 
Ἰαϊά {16 Τουπάιΐοιϑ οὗἩ 86 οσδμυγοῖ, δοηρ ἰδ 6 
Φὸνν9 οὐ ()16 ἀαΥ οὗ Ροῃίθοοϑί, δῃὰ διιοηρ {16 
Οσπι]ε8 ὉΥ {πο σοηγογβίου οὗ Οοσηοὶα8. Οπρὴαϑ 
(Ν5)3), είεν, Κοοῖξ, ἰθ ἃ ΒΥΩὉΟΪ οὗ ἤτγιμη6898; 
δοίρ. (6 σοπίγδδί οὐ ΣΟΟΚΥ͂ πὰ βδῃα  οιπάὰε- 
ἐΐϊοα, Μαι. Υἱἱ. 24-26, δηὰ {16 Ῥγοπιῖδο οὗ ᾿ἰπ49- 
Βίγασιῖ}} 1 γ αίνοη ἴο ἐδ οἰ ατοὶ 5 ουπἀ θα ΡΟΣ 
{116 τοοσῖκ, χυὶ. 18.--Ρ. 5.1 Οὁα {ἰπ|ὸ τοῦθ ρδυίϊου- 
δύ 8686 οΥ̓͂ {16 ΔΓ 0515 866 Οὐπιπι. οη λ[α(λ., 
χυὶ. 17 [πηὰ {ἰλ0ὸ μοίθ5 ἰὰ {πο Απὶι. οἄ., ΡὈ. 292, 
298, 50}: οἰ ἰδ αἰ ογϑηὶς ο4}}9, Ζ[αἰἰλΔ. οἢ αἢ. 
ἦν. 19, »ν. 953... ἴπ Μαίιῃ. χυΐὶ. 18 {πὶ8 ργουΐουϑ 
πδιρϊης ἰ8 οΥ  ἀΕἸΥ̓ ΡΓΘ- Βα ρροϑοῦ. 1 15 ὁΠ8- 
ταοίοτίϑιις οὗἁὨ δ υἀδῖϑπι Δ8 (16 Σο] σίοπ οὗ ρθυϑοπ αὶ 
Ἰἴ6, (Πα ρου βοῦ9 ΟΓΟ ΘΟΙΏΙΟΣΪΥ ἀοδὶ ηδί οα ὈΥ͂ 
ΤΔΙΠ65 Βὶ σπἰ οληί οὗὨ οἷ Ροσυ δ νὶ (ἴθ8, 8.69 .1}9 
οἰἰαιίου ἰὰ ΤΙιουοῖ. Αοσοτγάϊΐηρ ἴο ΤΒοϊαποῖς (89 
Τοοῖ,, (89 σῃοϊοπι οὗ ἥτιηηθ85, Ὑουϊὰ τοῖον ἰο {6 
οἰ οἸετῖο ἐθρογαπιοηὺ οὗὨ είοσ, αΐ ποη6 οὗ 8]] 
{6 ἰοπηρογαμηοηΐβ Βιι βῆσοβ ἰο (8 γ]Ὁ9 ἃ οσοηδγοίς 
αἰϊγεοίίοπ οΓ ελαγαςίεγ. Α τοσοηὶ δϑϑάγαποο, (δὶ 
ἐϊ6 ἤατλο Ἰ οίοΥ Γαίου ποί δἰ ἃ}1] ἰο ἷὶ8 βίδι:ρ οὗ 
οἰατγδοίον, Ὀυὶ δπἰ ΓΟ Υ ἰο 6 ννοτὶς οὗ ρύδοοὸ ἴῃ 
Ὠἶπι, 6Δη ὃθ9 δοσοιπίοα ΤῸ ΟἿΪΥ ὈΥ̓͂ γδοῖ οὗ ἰῃ- 
δῖ κι ᾿πίο (86 παίυγο οὗ ἃ οἰ αν ϑη).} 

[ΤΠῈ ΘΑΤΝΕ ΟΥ ῬΗΙΩΡΑΝῸ ΝΑΤΒΆΧΝΑΕΙ, Υ6 78. 
48-0), Οομρ. οὰ ἰμὶβδ ραϑβδαρὸ Αγ 50 Ὁ 
Τγοποῖ,, δία ϊεα ἐπὶ (λῈ αἰοερεῖς, Ν. Υ. οἀ., 1867, 
ΡΡ. 090 Π΄.-!ὴῪ͵᾽ι 5. 

γονβ. 43 ([Ἡ). 789 ποχὶ ἄδν ὅθβδι5..... 
ἴο βο ἔοττἢ.-ς Ηαά (μογοίογο ποῖ γοῖ κφοηο ζοτί]}. 
Ὗα5 Ἰηϊοηἀΐης ἰο οὶ ουἱ.--ΑΑπὰ Βηᾶοῖι ῬἘΣ- 
Ἐ]Ρ.--1οὁ τνᾶϑ8 ὉΥ {18 οἱγουηβίλποθ δραΐῃ ἀοίαίη- 
οἀ,. Τ|10 δοαιιαϊηίδ ποθ ΤΩΔΥ Ὀ6 δΔοσοιηίοα ζ0Γ ὈΥ͂ 
νο δλοῖ8. ῬΒΠῚΡ μαὰ Ὀδθη 4830 δἱ (116 Φογάδῃ ; 
ῬΓοΟΌΔΟΙγ, |κὸ οἱμοσβ, ἃ ἀϊβοίρὶο οὗἩ Φοβῆ. 1168 
τῦοϑ ἃ ἰουγηϑηδη οὗ Απάγον δηὰ Ῥοίον, οὔ Βοιἢ- 
Βαϊάα (ἰν. δ; χὶΐ. 21), δῃὰ ρου δρ9 80 ἰΒ6 οὐ 
1} 18 Ὑλὺ Ὠοπιο.ζ ΜΙ Ρ, ὁπ οὗ [μ0 αν  οϑὲ ΔΡο8- 
{165 οὗ ἰο ᾿οτὰ. 1114 ομδγαοίογβιῖς, δοοοσαϊηρ 
ἰο Φοίῃ νἱ. δ; χὶϊ. 21 βαα.; χίν. 8, 6618 ἰο ν9 
Ῥαοη ἃ βίγϊνίπς αἴϊοῦ οσυΐϊαν ουὐϊάθῃοθ πῃ {9 πο- 
ὉΙον 86Ώ86, ἃ Ὀυουδοί δηὰ γοβοϊυΐθ δάνδηοθ ἰο (89 
οὐ͵οοῦ ἱπ Υἱθῦν (860 Οὐπιπι. οη Ἀία((λ., Ῥ. 185). 
Ττγαϊ το, ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἰο ἐἶι6 κοί οὗὨ 5 ΘαΥΊΪΘΥ 08}}- 
ἴηρ, 859 τπιδάθ Πἰπι {110 ἀϊβοΐρ]ο ἰο νίοσι ΟΕ τὶ βὶ 
ΒΡΟΚΘ (ἰὸ τγοτὰ98 ἴθ Μαίίι. υἱ. 22 (ΟἸοπιθαὶ οὗ 
ΑἸοχ., ϑίσοπι. ΠΠ{| 187). Μογο φῬγοῦθδυϊο 18 (ἢ 9 
ἰγδά ἴοι ἐμαὶ 6 ργοδομοᾶ ἱπ ΡΒγυία (Τ]ιθοάο- 
τοί, Νἰ σορ]οτ 8), δηὰ αἰοὰ αὐ ἩΐΘγαΡο 5 (Ει1860}. 
ΠῚ. 81, εἰς.) 189 δοσουῃίβ οὗ ἷβ πιδττῖαρο δπὰ 
ἷθ ἀδυ ριον δνο σοηουηἀοά εἶπα τὰ ΡΒ Ρ 
(116 ἄδδοοη, τὶ τοὶ Β6 8 ἴῃ ζΘΠΘΓΑ] ἴγο- 
ἀυΘΏΓΥ ἱπιοτοβδηροά (560 (δ τί. ἴῃ ἩΥΪπον δπὰ 
ἰῃ ΠΕΡΖορ 8 Κοαὶ Τ'ποεν εἰ.) 

ἘΠΟΊ]οΥν τπ13.--- Τ 5 σαπηοί τη ΘΔ ἢ ΤΠ ΘΤΟΙ͂Υ : Φοΐη 

4 [80 9 ΜΟΥΘΥ ρα ηβὲ ΒΑῸΤ πὰ Βοπο]ίθη : “1π ΜαίΉ. 
χυΐ. 18 [πὸ ΧΟΥΠπΗ Τὶ Ὀσδῖοναῖ οὔ {πΠ8 ὩΘῪ παπιοὸ ΟἹ πο ἰδ 
ῬΓοθη ροποά, σοπῆδηοά δηᾶ ἀρρ] οα." Ιη ρίνί ΠΙ ΠΟῪ, ΠΔΓΊΘΑ, 
ΟἸεγῖκι βοῖφ τ τὲ ΔΌΙΒΟΥΓΥ͂ οὐ ΦοΒουδὴ ἴῃ πο Ὁ. Τ, θη 
Ἧο επδηροᾶ [Π0 παπιὸ οἵ Αὔτϑαπι ἰπίο ΑὈγϑαπι, Φδοοῦ ἰηΐο 
ΣοτΔΟΊ, εἰσ. Οοπιρ. Ηρ βίη οΥα.---ἴν. 5.} 
Ἐ{0η τὸ οἐπαγιοῖοσ οὗ [ἴον μοὸ βοϊιαῦτα ΜΙ δίονν 67 ἐδε 

«Αροείο!ς σπμγεν, Ν. Υ. οἷ, Ρῃ. 948 Π.]. 
{ {ΗΠ παπιὸ δηὰ οἵποσ ασοοὶς πΆπι08 οὗ πϑιῖνο 7618 (Ροίατ, 

Βιορποη, Νίοληον, ἘΪπιοη, οὐαὶ, Αςίβ νἱ. δ. εἰ6.), αηα ἐπ τι59 
οὔ ἴπ0 ατοοὶς ὈΥ 411 [ἢ Δροβί!οϑ ργονθ {π6 'νἱἱάσ δργοοαΐ οἵ 
{ἢ Οατοοῖς ᾿δηκιᾶμκο, πιαπηθγα, πᾶ οηϑίομη 4 βίποθ ἴῃ σοἢ- 
υοεὶ οἵ ΑἸοχαηάροτ [η6 Οτοπί, τ ΜὶοὮ Ῥτοραγοὰ [Π6 ὙΔΥ [0Γ 

βρυτοιμὰ οὗ ἐῃ9 βοβρεῖ.--". δ. 

86 ἡουγηουΐηςς ΘΟΙΏΡΘΕΥ ἐπεάν γοῖ ποῖῖ μον 
18. ἦν [Π 64]}1 ἰο {π6 Αροπίοϊίο οἷος, 11 ἰ5 ἐμοὸ ἰῃ- 
γνἱϊδἰΐοα ἰο αἰδοῖ] οδϑὶρ, ἱπ 86 ζοσια οἵ ἃ ἰγταγυοὶ- 
᾿ΐηρ σοι ρδηϊοηβιιῖρ. 86 χοϑβὶ οὗ (86 ἱπίοσυϊοιν 
ον Φ688 Κπὸν ΒΡ, απὰ ῬΒΣΠΡ Κπον (δ9 
ογ) ἰ8 ποὶ ταϑῃιϊοηθὰ ; ΟὨἸῪ (80 ἀεφοϊδβὶνο σογὰ 

οὗ 8:80 6811. ῬτΟΌΔΟΌΪΥ {μ6 Ενδηρο] δὲ π͵ου]ὰ {εἰ} 
8 (δα. (1160 ᾳυΐοκ, δοιϊϊνο ομβαγδοίεν οὐὁἩὨ ῬΒ1Πρ ἀἱὰ 
ποὺ ποθἀ τηρηγ οἰγουπιβίδμσοδ. [ΤΊΘΠΟΙΝ: “ ΤῈ8 
“οίέοιο. Δ[ε᾿ ταῖὶχαὶ Βοοσὰ δἱ ὅγβϑί οἱσιῦ ΠΟ ΙΏΟΓΘ 
{πὴ δὰ ἰηνίίδιϊοα ἰ0 ΔΟΘΟΙΏΡΔΏΥ Ηΐπὶ οα ἰδδὲ 
ουνγηΠΟΥ ἤγουν {Π 6 ὈΔη ΚΒ οὔ Φοτάδῃ ἰο 6ἀ411166, οὰ 
ψλίον ΗΘ γγ͵ϑ }ι80 βοιεἶἰης ἤοσναγα. [ἐ πηοδης 
{π|8 ((ὰ8 δοπρασθ Μδίι. ἴχ, 9; ἴυκὸ τ. 27); 
Ὀαὺ δὖὺ (110 Βδτηθ {ἶπ8 ΠΟῪ τη ἢ ἸΏΟΓΘ. [ἰ 88 8π 
ἰην δὶ θη ἰο ζο]] ον (86 Ὀ] βαρ βίθρβ οὔ ΗΪ8 πηοβὲ 
δ οἷν 119 (ΜΔ. χυΐ, 24; Φοδη υἱϊ!. 12 ; χὶΐ. 26 - 
χχὶ. 19; ον. χῖν. 4), ἰο Ὀ60 8 Ῥαγίαϊκοτ δί ὁπμοθ 
οὔ [Π18 σσοβϑβ απὰ ΠῚ 8 ὁσσοση. Πον πιιοὶ οὗ (19 
ῬΒΣΠΡ τλοΥ μανὸ υπἀογβίοοα δἱ (μ6 πιοτηοηί ἰὶ 18 ἵπε- 
ῬΟΒ51}]6 (0 δαῦ ; Ὀυἐ ΒΟ ΟΡ τυ οἷ ΟΥ 11 {{16, 1Δ0 18 
τοί ἀϊδοθοάϊοπί ἴο (}6 ΒΘΑΥΘΕΪΥ͂ 08}}1π0.᾽"--Ρ. 5.] 

γεν. 44 (50) [ΒΕΤΗΒΑΙΑ οὗ ἀδ]1160 γγα8 ὁἢ 
{πῸ τϑϑίογη βῆοσθ οὔ {{ Ἰαἶκο οὐὗἨὨ 6Θ4]}}166, ποὶ ΓἈᾺΣ 
ἴγοπι ΟΡ ον δυτα δα ΟΠ οτασὶπ, Ὀπὶ κα (680 ἔττο 
ἰονν 9, ἰῦ 18 Θηπτίγοὶγ ΟὈ] ογαἰρα ἤγοσα (δ ἴδοο οὗ 
(116 δον, 80 ὑἰΒαὶ ΟΥ̓́Θ {1:6 ΠΙΘΙΏΟΤΣΥ οὗὨ 1(5 5119 5 
Ῥουβῃθ, Βοῦίηβοη (111. 869) ρΡ]αδεβ ἰὶ ἃ βιιοτέ 
ἀἰβίαπηοο πον οὗ Αλᾶη λϊηνολ, πο μ6 Ιἀοπιὶ- 
ἤι65 8 Οδρογηδῦυπ; πν 811]6 ΟΥΒΟΥ ἰγδυ 8, Ῥ6Υ- 
805 ΠΊΟΓΟ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ, ὅπαὰ ἐμ χαΐϊπβ οὗ (Δ) συ πδυπ 
ἴη Το Π]ῦπι. Οομρ. δία ἢ. χὶ. 20 δπὰ {ἢ ποίθβ 
ἱη λΙαἰλεῖο, ΤΡ. 210, 211.---͵τὺ 18 σοι σα Ὁ]9 {μδ. 
ΠΟΌΘ οὗἁ (ἰιὸ Αροβί]ϊοβ γἢὃὋὸ5 ἔγοπι ΨΦογυβδίοῃι, [89 
οδρί 4] οὗὨ {116 πδίΐοῦ. Ἕ]ιγὶβὲ Ηϊ πο} ργοοοοαθα 
ἔτοιι δὴ ἰδ αἰ βοαπὶ ἰον δῃ ἃ δὴ Βαϊ ὉΪ6 σα ΡΟῸ- 
ὑθγ τ ΒΡ, δῃηὰ βοϊοοίβὰ Ηΐδ8 Αροβί!εβ ἔγοτη διιοοςΣ 
πο ἐΠἰοταῖθ βϑοσπμοη οὗἨ Ἃ4]1166, Τ7}}18 18 18:9 
ΨΑΥ͂ οὗ ἀοἀ ν)ιὸ πιδὲ ἰπ 6 σψοσ]ά οαυἱ οὗ ποιμΐηρ. 
Οοπιρ. 1 ον. ἱ. 27.--Ρ. μ 

γον. 46 (460. ῬΒΠΡ ποῖα ΝΜαῖΒδσιδ9ὶ 
(Ἰποοάοτγο, σιν οὗ ἀοἀ).---Τ}ὸ βασλο νο"]}] Βανί ο- 
ἴον (860 (μ9 ΟΌηιπι, οπ λίαι(ἢ. γ». 182), δπά, 
ἀσοοτάϊΐης ἰο οἷι. χχὶ. 2, οὗ (πὰ ἴῃ ΘΔ] 66. Ηθ 
859 ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ἱμογοίοτο, σοΐϊης ἴῃ (Π6 βαῖηο ἀϊ- 
τοοϊίΐοη. ΤΊιο οδ ἔς οὗ Ναί δηδοὶ αἶβο 8 σορτο- 
βοη(οα ἃ9 οσσυΡτίης αἱ (}}0 οὐυϊδοὶ οὗ (88 ᾿οΟυ ΠΟΥ, 
πού (85 Εν] τη ῖκο8 1) ὁα. ποασης ἀπ. Να- 
παηδ6ὶ ΒΘΘΙῚΒ αἶδο ἴο Ὀ6 ὁη9 οὔ 9 ἀονουΐ (υΚο 
ἴϊ. 88), ὙΒο μδά Ὀοθὴ ψὶ Φόη 116 Βαριϊδί ; δπὰ 
ῬὨΠ ΡΒ πανΐηρ ἰο ἅὅπα εἶα. {τ οπὰ (ννο πὰ δ ἶπὶ 
αἴλογιγαγὰ 8 ραὶγοαὰ τὴ} ΝΑ δηδοὶ, Μαίι. χ. ὃ, 

ν [θουῦ]ο ΠΔΙλ68 ΓΟ 418 ΠΟΙ; ἰὼ Ῥαϊοδιίηο. Ἐπο 

ἰάφητν οἵἩ Διαέλαπαεῖ ιν) )--Οοὰ ἔδγτρ, ἴπὸ οῶ οἵ ἀοὐ) 

αὐὰ Βανίλοίοπεειο (ΠῚ ὝΞ, {. 40. Βοπι οἵ Ταϊπιδ!) ἀϊὰ ποῖ 
δβυχσοβὶ [(56]1 ἴο ΔῊΥ οὗ [Ππ0 ΓΔ ποτε ((ἸΠγγβοδίομι δη ὰ Αὐρυδῖῃθ 
ὁχοϊυάο Ναῖδδπδοὶ ἤγοπι ἴπὸ 1|6ὲ οὗ {ῃΠ6 ΑΡροδί!οδ), ὑυξ 6 ὩΟῪ 
(μοῦ δ }8 δίηοο Ἀυροτγῖ οὗ δου ἰη [πο 1211} σοι τΥ, 88. τε Οἢ 
ΒΌΡΡΟΒΟ8) αἰπιοδῖ βΘΏΘΓΑΙΙΥ δαπιὶ ρα (0Γ {ἰι6 [0] ον τοῶ- 
ΒΟ: 1) ΝΑΙΠδηδοὶ 5. ποτὰ [6 ἢΐδ νοσδίίος τοῦτα ϊθαίεα ψ 
ΑΡροβίϊον, 2) Αἴογ [06 γοβυγγοοίίοη ἢ ρΡΘασΒ ἰὼ [6 ςΟμ- 
Υ οὗ Αροϑί[68, δοπιὸ ὑείηκ τηϑηϊοηοαὰ Ὀοίογο, βοῖηθ α 

ἷπι. Φοίη χχὶ. Ἱ, 2. 3) Φοἢπ ὭΟΥΟΥ Ὠδίηο8 ΒΑΓ πο] ον, [Π 9 
ϑΥπορ 518 ΠΟΥΘΓ τη ητο5) Ναί δηδο]. 4) Βατὶ] οοπηενν ἰδ ὨῸ 
ΡΓΟΚῪ ΠΆΠ16, Ὀπὶ ΒΠ}}Ὁ ἃ ραϊνοπψνείσατα. δ) ΤΟ δΥπορί οί 
ἢ ἴπο οσαἰδ) χοῦ οὗ ἴπὺ ΑΡροβί]98 (Μαίἢ. χ. ὃ: Μεσῖκ {{|..18; 
1υῖκο νἱ. 14), πα Βαυοϊοπλονν ἰῃ οοπηδοῖίοη υνὐ τῆν Ῥ. Πρ, 
τνιῖτ τομὴ Ναῖδηδοὶ 19. ἀδδοοίαιοα ὈΥ Φόοιπ πὶ Οὔτ ὕβεδαρο. 
Ὑγογάφν τ ἀοηίθα [π6 ᾿ἀΘΉ ΠΥ ἀμ ΔΡΡτουϊ ΚΙῪ ηποῖοβ Απ- 
κυκίΐπο, ΠΟ αϑοίκηοα 84 ἃ ΓΟθδοὴ ὙΠΥῪΥ Νηϊμαηδοὶ πᾶς ποῖ 
ο4]]οἃ ἴο {π9 Ανροπίοϊαῖο, {παὶ ἢ 6 ΔΒ ΡΓΟΌΔΟΪΝ ἃ Ἰοδα γιοῦ τη δ 
Πος ὰ δ ἰᾶὰν. Βυῖ (6 γοαδοῦ που οχοϊαὰο Ῥμαὶ 1 9- 
106... ἢ. 



ΟΗΑΡ, 1. 8ὅ-δ2. θὅ 

εἰς., ὁχοορὶ ἰῃ Αοἰβ ὶ. 18), Δ Ὅο οχρίαἰποὰ ὮΥ 
Ναὶ δ η6}᾽5 μανίηρ ἕογχοίθη κἰ86 7 ἰῃὰ ἀονουὶ 
ταοα ἰἰδιίοπ δρᾶ ὑη 00 Ὁ ἃ ἢρ-Γ66. 

Οἱ ΒΟ Μοβοβ ἐῃ 80 ἰᾶνν.---Τῆο Ῥτο- 
Τὴ8839 ἴῃ ἀδη6918 διὰ Ὠοιί. χυὶί, 1δ, γοσορηϊσθα 
Δ5 νογῦαϊ δηι ἰγρῖοα] Ῥγορθοῖθ9.---{0.092.}85 οὗ 
ἸΜαπβιοῖδ, ᾽ἴ89 βο οὗ 9Οο8Β9Ρ.---ἰ ἰΐοτα]]γ : 
Ψ468805 {Πὸ 808 οὔ Φὁ86}ὲ, οὗ Ναζσαγοὶ!.}Ἱ Το ἀ15- 
ἐἰησυϊϑῖης οὗ (Π6 Ρϑσβοῃ ἤγβι ὈΥ͂ μὶβ ἔδί μον, (ἢ ἢ 
ΌΥ ἷ4 γοϑίἄθησο, 88 800] διηοης ἰμ9 7617. 
Οϊξουὶγ πτγουπά]ο88 18 {86 ἰπίθγθηοο ἔγομα {8.688 
πονάβ, ἰδ Φοῦπι ποὺ ποιδίης οὗὨ (6 τηϊγδου]οι 5 
δίσι ἢ οὗὨἨ Ζ265υ98 (09 οίίο, ϑιγδι85) ; {π15 που]ὰ 
ποί ἔο!]ον,, ουϑα ἰπουκίι (10 τγοτὰ 8 Ὑγ000 ἰδ.080 οὗ 
Ζοῖα εἰ πι3617, ἰπδίοδά οὗὐἠ Ρ.}}}ρΡ. [0 π|, 88 ἃ 
Ζαϊιζαϊ ἰβίονγαα, σοροτίβ μοὶ ταῦ ῬΆΪΙΡ οὐκὶ 
ἐο Βαῦο βϑι ἃ δπὰ νου ΔΎ βαὶ ἃ ἔσο ᾿ἷᾳ Β.089- 
ᾳαοοὶ ἰκὶον Κπονίοαρο, Ὀὰὺ τὺ 6 δοίμ δ] 
ἀϊὰ δαν ἴῃ (9 νι οὗ εἷ5 ἄγϑβὺ δοαπδίπίβηοθ, 
δηὰ ἰπ δοσογάδησο π|ιΐὰ (Π6 Ῥγουδιϊης Ὀο ἰοΐ, 
ΤῊ ΤΥ ϑίογυ οὔ (86 Βι ρογπδίιγαὶ σοποθριΐοη γα 8 
8 Ῥοδτὶ ποί ἰο 9 ἰβσοῦγῃ ὈΘέογθ {86 παι! ἰἰλ49 
ὑο του ἴλγο ταϊϑυηἀογϑίοοά δηά δοιβοὰ ἰ{, 
Τὰδι Ζοβη δοϊϊονοὰ ἴῃ ἰΐ 85 179}} 85 9 ϑ'η0}- 
ἐϊπι8, 15. οἱ ἔγοιῃ ιἰ8 οχδι θὰ υἱὸν οὗἩ Οὐ γὶδβί 8.5 
(89 βἷα1699 βαγυϊοῦῦ ἔγοια βίη, δηὰ πιλν 0 ἑηζογροά 
δἷἶβδο ὡς: ΝΘΑΠ ΟΡ βυρχχοβίβ) ἔγομι ὶ. 14 (πὸ εἰεγπαΐ 
Ἰγοτά Ὀδοδπιο ἥδδλ, ἐ. 6.., ΤΩ 8}, 8ἃ8 οοῃμιραγοὰ τ 
.ϊ. 6 (τ πδὺ 18 θοτη οὗ ἡδεεὴ, τ. 4.» οὗ οογγυρὶ δυ- 
Σαδῃ παίιτο, 19 Πε5λ).--ὴϑῪΡ. 8.1 

γον. 4ῶ ἴων δὴ ἴμθτ9 8ῃῦ βοοᾶ (Βὲπῃᾳ 
οοθ οἂ΄ὴλ οὗ Ναπϑτιοι ἡ--- [ Νοῖ 8ὸ πιυοὶὶ δὰ 
οὈ͵]θαοϊίοι, 848 δὴ ἐχργοϑβίοι οἵ δϑίοη δ τηθηΐ δπὰ 
ἃ ηιιοϑίΐοῃ ΤΥΔΏΚΙΥ Ὀὰς Ἰροάθ5ι} Ὁ ρμαί.---Ρ. 8.} 
ατοιπά3 οὗἩ (μ6 ρνιο)υάϊοο: 1) Ναζαγοί ἸΔῪ ἰῃ 
ἀ411166 (ΕὈτατὰ); γοὺ Ναίβδῃδοὶ ιἱ πι86]  ννὰ8 ἃ 
θα]! Θθ. 2) Νδζάγοί (00 Ββι14}} ἀπ ᾿ηϑἰ αἰ βοδπὶ 
ἰο Ὀ69 ἐμο Ὀϊγιλ-ρΊΔ66 οὗὨἨ 86 λίοδββίδιι (οἰκο ἀπά 
οἔἶογ 8). 8) Τὸ ὙΠ χὸ πγὰ8 οοηπβίἀ τοί, 88. 18 
οὐϊάοῦ ζγοσι ἰμ9 τὸ ἀγαϑόν, ἱπιιηογαὶ (λίογον, 
«ἰἰ} 86 τοπιασὶς ἐπαὺ 1μυ]τ9 ἷν. 16 864. δἰ8δο "ΔΎ 
δξῖθο στ ΝαΙΒδη 8618 ορἱ πο). Ὑοί, Ἰἰίο γα} 
ἰδκθη, (86 Ἴχργοβϑϑίου του ἃ 0 ἀυϑυγᾷ: οὐυἱ οὗ 
βοὸ τοτβὲ ἰου ΒοΟπΘ ΠΟΡΑΙΪΥ φορὰ (μ᾽ ηρ ἸΔΔΥ 
οοπ6. ΑἸΥ κμοοὰ ἰμίημ, ὑβογοίοτθ, χαυδῦ 116 Γ0 
Ἰπδδῃ: ΔΏΥ͂ {ἰὴ Θσοο]]θηΐ, ΔΩΥ͂ ΘΙαϊποηΐ ΡΘΓΒΟΣ ; 
δὶ Ναὶ δα πδο}᾽8 ἀοιδὶ οὗὨ (18 τηυδὲ παγοὸ ΘΥ 86 
τοῖα ἰδ6 Βιι} } 1} 089 δὰ ἰηϑὶρσηϊβοδηοθ οὗὨἨ ἰδ6 
Ηἶδοο ἰπ ῥτορογίϊου ἰο ἐ}:9 γυϑαί! 688 οὔ ἰδ λ68- 
εἰδ. [8 αἰϑδὸ ΑἸίογἃ.} ὙἹἙμοϊαοις: Τπ9 ῥἷδοθ 
8845 πο σδοϊογι ἐν [18 μοί ουύθῆ πϑιηῃ64} οἱἰι μον ἐῃ 
{με ΟἹ Τ' οϑίδιαιθηῦ οὐ ἴ Φοβορίιαβ, απὰ βϑοιῃβ ἰο 
Βαγο δἰ νγ8γ8 Ὀθ6ὴ Ὀὰὺΐ δὴ ἰηϑί χη βοδηὺ τηαγοὺ- 
ἰοπτη, 88 1.1.6 ΟἰΥπιοϊ ΣΎ οὗ Ἴ.2) ἱπιρ11905 (ΗΠ ἢ ρ- 

διοπῦογα, ΟΛγίδιοὶ. 11. Ρ. 127; ΟἸαγ Κ᾿ 8 Ἐπρὶ. οἀ. 
11.. ν. 109). Τὸ ρηρδὺ Δυ] απ σοη θαιρίμουὶ Υ 
οδἰἰϊοὰ Οσμτὶϑὶ ἐλ6 Οαἰιίεαπ [ἀπὰ [89 ΟὨ ἰβ ἰΔῺ8Β 
Θαἰιισαη6] ; (89 76 }0}8 ο4}} Ητπι “ἌΥ2 ἰο (ι15 ἀδγ, 

0ὴ Νασζδγοί ἢ δπὰ 18 βἰπδίϊοη 8600 (ῃ9 Οἶπιπι. οπ 
ΜἝαιλ. οἱ οἷν. ᾿ϊ. 28, Ρ. 64." 

Οοιὴϑθ δια 8Β69.---ΤῊὴο βοσοπὰ ἰΐπηθ. ΠΣ 
ΘοΒο οὗ Ομ τϑιΒ ΟὉπια ἀπά ψὲ φἠαἱέ δέ, Ὑ6 7. δ9.] 
Α παϊοβποτά οἵ [πὸ Οἰινϊβιΐλη Τα 1}. 

γεν. 47 (48). ἘΘΒοΙᾶ {ΥῸΪῪ δὴ Σδϑσαϑὶἑῖθ 

Φ ΓΓΓοηεῖ, ἴ. 6. Ὁ. 09, ἰλίκοα [Ὧο αυσδιΐοη : “Οἴτη ἐλενγε ἀπν 
λίπ οὐπεξ ομὲ 97) ΜΝαξανεὶν Γ᾽ 5 ιν ηρ ἘΠ βαπη 5089 

πὴ 18ὸ δῖος οὈ͵οοτίοη : “ Αλαϊξ ΟἈτίξέ σόπις οἱ οὁ.Γ Οαἰϊφε.,," 
ἱἐπειρωά οἵ ΒεΈΒΙ  ἤοπι (Φόδη νἱἱ!. 41, 42, 45), πὰ ἤπάςφ πὶ αν 

ἐκίπσ ἃ τοίοτρῃοθ ΚΔΆΪΥ ἴ0 [10 ΔΙοιδίδη, ΚΒ πλ Δ ΓΙΥ 
᾿[πεδέτρα δὲ τδιὸὶΣ 3.) 

ἐηδοθᾶ, ἐπ τ οσὰ ἰβ ἢο κ(πὶ]19.---ΓῚ δε, ἀ λη- 
ϑῶς ᾿Ισραηλίτης (Τϑομοπάοτνί γοδα8---είτης) ἐν 
ᾧ δόλος οὐκ ἔστεν.---Οοταρ. ΡΒ. χχχὶϊ. 2, ΕΧΧ.: 
μακάριος ἀνὴρ, ᾧ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρ- 
τίαν, οὐδέ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δό- 
λος.7--Τὴο ποτὰ οὗ (89 [υοτὰ δά ἀνοββοὰ ποὶ ἀϊΐ- 
τ οῦΥ ἰο Ναί απο), Ὀὰὲ ἰο οἰ ΘΓΒ οἡ ὶ8 Δρρτοδοὶι. 
Απ ἡεγαεί (6 ἱπάεοά; δὶ 185, ποῖ ΤΏΘΓΘΙῪ ἃ ΦΟΎ, 
θαι αὖον οὗ (πο ἰρθον ἐμοοσγαῖῖο ἰαγη. [7γαοίὶ δ 
ἴα ὑπ0 ἐμϑοογδίΐο δηὰ 18:9 τη οϑὲ βοπμογδῦϊο {ἰ{}6 οἵ 
119 ἀοβδοθηδηίβ οὗὐἨ ΑὈγδίδηι, ἰῃ σοπιπηθιηογαίἑ οη 
οἴ Φ4οοὉ᾽ 5 ρἰοτίουϑ ΥἱοίοΥΎ οὔ ργδγον (6 θη. χχχὶϊ. 
28; Αοίϑ 1ϊ. 22: ἢϊϊ. 12; νυ. 1; χῖϊ. 16: Βοτῃ. 
ἶχ. 4, εἰς.)0. ΤἰιΘ βπ|80}} 19 δηὰ (16 Εἰοπικὶθ 
Ὑ6ΡῸ ΑὈτΑΠΔΠι 8 806 84 τν6}} δ ἰΐ9 726ν8, Ὀυὲ 
πο ἰβυδϑ] 98. ἸΤμαὶ ττᾶ8 {116 ὁσχοϊαϑῖτνο {1110 οὗ 
1:9 ῬΘορὶο οὔ ἰ80 δονθρῆδηι, ἘΔ πιδὴν {18 {116 
νγ853 ἱπἀθοὰ ἃ ΤθΓο πδηι6, ΟΥΓ ΟΥ̓́Θ η πὶ ΘΟ ΓΒ ϊοἰἴο ἢ 
δηὰ γΟΡγΟΔσὮ, 88 ἰμο (ἰ{16 ΟὨ τ  βιϊαπ (᾿ 6.. οϊϊονγ- 
οΥ οὗ ΟΠ ν 8.) 1β. στὰ ἃ ταυϊ τὰ 49 οὗἨ ΟΠ τἰβίϊ ἢ 
Β0-08}1064. 1) ΝΑΙδηδοὶ κγ838 ποῦ ΓΊΘΥΟΙΥ 8 6 Ὁ- 
ὯΔ] ἀοδοοπάδηϊ οὗ Φασοῦ, δὴ [18γδοὶ 6 αἴτον (ἢ 9 
ἢ 68}, Ὀαὶ απ Ιβγαϑὶἰθ ἰη βρὶτὶῖ, αὶ σθαι ΐπθ βοὴ οὗ 
ὑμαὺ ΠΟ Ζ4οοὉ οὐ “γαεῖ ψὶιο πα ἴα ἔβιτἢ δοὰ 
Ῥτγαγοῦ ψυοβιϊοὰ τὶζὰ αοὐ δηὰ ρσγοναὶ θά. Ῥχοῦδ- 
ὉΠ 9 νγδ8 θη ζαροί ἴῃ πιοἀϊαἰοα Δῃἃ ῬταγοΣ ὑἢ- 
ἄον (89 ἤρ-ἴγθθ, δηὰ ἰδ ἐγαϊν ὦ γοϑί]οῦ τὶ ἢ 
αοά, ἰκοὸ ἰϑνγαοὶ οὗ οἷά, Α τγοΐογοησο ἰο ἐδδὲ 
ονϑηὶ ἰπ ἰἶἰι9 1} 5. ΟΥΥ͂ οὗ Φδσοῦ τνὶιϊ δ ζᾶγο σἶϑο ἰ0 
.ν8 ΠΟῪ Ὡδῃθ (θῃ. χχχίϊ. 28; "05. χίϊ. 4), 15 
8ἃ9 ἸΙΚΟΙ͂Υ, 89. (06 τοίθγομῃοθ (0 Φαοοῦ᾽ 5 ἰδοὺ ἰπ 
ΥῸΡ. δ] (8060 Ἀοϊονν) ἰ58 οογίαϊη. ῬουθΔΡ5. (ἢ9 
δ6 66 ἰοοἷς ρ͵Δ06 οὔ 86 ΥΟΓῪ βροὶ ψΜ1σἢ ἰταά!ίΐοη 
αδβϑὶσηθὰ ἴον ἰμὸ γοϑυ ηρ οὗ Ζασοῦ. Τιιῖθ νουϊὰ 
εἰνο οὐἀάϊιΐοηαὶ ἔοτοο ἰο ἰ6 ρ΄ βϑαρο. ΟΡ. ΠΩ͂ 
Πιίοτῳ 9" (λὲ Αροδίοἱίς Ολμγοῖ, Ὁ. 8388,.----Ρ, 5.1 

ΤῊο τϑᾶϑοη ΨΏΥ Ναίβδηδοὶ 18. σα ]]οἀ α σοηαὶηθ 
Ιβγϑοα, 15 εἰ γοοάουῃ ἔγοιη “ωΐδελοοά. ἴῃ ἰδ9 
ον 8 παίατο ὑπο γ9 τγᾶ8 πιο σα ]0 [88 1ΐ τ᾽ 8 
6 οδιδοί οὐϊδιϊο ἔδαϊὶ οὐὗὁἨ 2460, (1:0 ΒΡ] δηΐου, 
--. 8.7; ἰπ {119 ΙΒγδοὶιιθ ὑθπιρον πὰ {ΠΗ ᾿νοῖν 
Οαγδοίοῦ ἰξ ππΐοϊἀδὰ, ἔμογθ ψὰϑ πὸ ριὶ ΐθ. 
[Τμοτθ 18 δὴ δ)]} βίου 'π {88 πδῖιθ ἰο Ὕ)), δἰγαίγλί, 
υρτί7λι, τίσλίεοιιδ, (Ὰ 9 Ὑ6ΥῪ σόνογβο οὗ (ῃ9 τηοδηΐηρ; 
δηἀ παίιγαὶ ομηατδσοίον ϑι16 οὗὨἩ Φδοοῦ, σορ. Ναιῦ. 
χαὶϊ!. 10.---Ρ. 5.] Μογοτ᾽ Β τοΐοτοποο οὗὨ (})}0 6χ- 
Ῥτγοϑϑίοῃ ἰο {ἰπ ἀοϑβογίριΐοη οὗ Φασοῦ ἴῃ α6ῃ. ΧΧΥ͂. 
21 [Ὁ δ, ΤΣΧ.: ἄπλαστος, Λᾳιῖ]α: ἁπλοῦς 
Θ γυτηδοΐ 8: ἄμωμος] ἷ8 ποὶ οὗἉ ἀοοϊϑῖ να ἱπηροτί- 
δσ0. Οἰιτίϑί ρογσοϊνοα ἐδ 6 δ  Ποὰὶ χι1}6 ὉῪ 
Βρ᾽ τἰίαα] ἀϊδίαῃί δβἰρὶι, ἃ9 Ὠίϑοογηον οὗ (6 Βοαγὶ; 
δῃ δάναηοσο, (Ποτγοίοτγο, οἡ [86 ταἰγασυϊοι 9 Κποῦ- 
Ἰοᾶρο οὗ Ροίου. Ἐ Τὴ Τγα Κη 688 τ ἢ  ΐϊο Νὰ- 
ἰπαηδοὶ οχρυοββοα ᾿}}ϊ8 Ῥγο)υάίσο αραϊηϑὺ Ναζα- 
τοί, ααϊία ἀζτοθ8 ἢ ἐπο ἡ ἀ σπιοηὶ οὔ (116 μοτά, 
[110 συ! οὶοβθη 88 οὗἨ Ναδαιμπδηδοὶ τηυϑὲ ποῖ ὈῸ 
Ῥγθϑϑοα ἴοο ἔν δηὰ ἰάθη ρα εν] 8Β᾽ ἢ] 655}088 ; 
ΟΠ {110 ΔΟὨΓΓΡΑΤΥ, ἰὑ ἱπιρ}168 ἃ τορι 689 ἰο 60η- 
ἔε88 ϑίη ᾿πβίϑδα οὗ πἰάϊηρ ἰὑ (οορ. Ῥ8. χχχὶϊ. 1, 
2). ἴὺ ἔυγηϊβηθ, ἃ8 Τγθηοὶὶ Σϑιηατκϑ, ἃ Κι γ 
8011 ἴῃ Δ} 16} 4ἃ}1 οχοθὶ Ἰοὺ σγασθ8 νν}}} οι γίβ}}, 

. [Ττϑηςῆ,, 1. ο. 73: “ΟἸγίϑε τολή, ἃ5 οὔἵϑη 95 Ἦθ ποοάδοὰ ἴο 
τοδῆ, ποῖ ΠιΟΓΟΙΥ [86 ργούθηΐ ᾿που 5, υἱ 4150 50 ᾿Ἰηυοἢ δΔ8 
Ηδὁ ἀοείγοα οἵ 6 μαϑὲ Ὠἰδίογίοπ, οἵ [ἤοϑο τ ΠῸ Ἴδη ἰῃ σοηϊδοεῖ 
αἰ ΠῚ: αηὰ {μι} |ϊ8 119 ἀϊὰ ποῖ τηογοὶῪ ὈΥ̓ {Ππ|ὲ παίαΓαὶ ἀ]- 
νἱπαιίου, {παΐ τὶ οἵ Ἰοοκίης [χοῦ μὴ σου ΠΠ 65 ἰηἴο Βοῦ}8, 
᾿ητοτργοῖίης {π9 ἰπποῦ ΕΠΠ0 σοῦ ἔϊο οὐ γ ᾿οατίης, ΨΠΠΓῈ 
411 τπῆθη ἰῇ αὶ σΤΌΛΙΟΥ οὐ 1084 ἀορτθθ ρμοϑ8ο58, Ωη 119. ἀου Ὀ[1695 
ἴῃ ἔπ Ἰαγιζοϑῖ πηοῆδατο οἵ 411 (1586. χί. 3); μὲ "ἴπ ἢἢ4 αρί τί τ᾽ 
(Δίαγκ ἰϊ. 8). ὈΥ [6 ὀχογοῖΐδο οἵὔ ἔπαξ αἰ γίπο ρονγον, τ ἰσἢ τὰ 
δἰνναγβ ἐπ 11π|, Ἰποιιζὰ ποὶ δἰ να γῷ δοϊίνο ἰὼ Ηἶπλ, [πὰ 



96 ΤΠῈ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 9505ΗΝ. 

Ῥυὶ ἀϊὰᾷ ποί βΒιρογϑβϑοδ ἐπ: ποϑοβϑὶυ οὔ ἐμὸ ἀϊνῖῃθ 
δορά, οιἱ οὗ νοι δομθ {ΠΟΥ͂ Δ δργὶπα. ἂἀἂἂι- 
κυϑιίϊης: “δὲ ἀοέμ ἐπ ἐἶο ποπ ἐγαί, δξαπαδίέεπε ἐπι 
7μάϊραυίί ταεά σα, ποπ ϑαπεηι,᾽" --, 8. 

γεν. 48 (49)ς. πο αυοβίΐοη οἴ ΝΑΙ δηδεῖ : 
ὙΏΆΘΠηΟΘ Ἰκυονγοβῖ ἴδου τη [Πόϑεν με 
γινώσκεις ἴθ ἃ πεῖν δαίαγο οὔ 86 ϑἱγαϊσαιον- 
αγὰ, οἷο σμάγδοιοῦ. 116 4068 ποί Πγροοτείιϊ- 
ΘΑ ἀσποϊηο ἰἰθ σοπιθηἀλιϊοη ; 86 ἀο0685 ποι 
ΡῬτγου αν δοςσορὶ ἰδ; θαΐ μ6 Ὑγ181168 (0 ΚΠΟΥ ὑγΒΟΓΘΟῚ 
ἦι 15 Τουπάς. ΗΘ ΟΧΡΓθ5565 ἰπη80}7 οὐ 6 ΠΥ 85 
δΌΡΡρΥυϊθο, Ὀὰΐ ποὶ 85 οὐδγοοιμδ; θη60 88 γοὶ 
ψὶιποαΐς 16 {190 Βαδοὶ. Ασσογάϊης ἰο Φοπίδα 
εἰϊαποιία, πὸ ἀουδί, υποϊγ!ϊ. 
Ὅν 8695 ἴδου υνακῖ υᾶθσ ἴ80 8ᾳ-ἴ1660.-- 

Ασοογαϊης ἰο Μογαν, ΡΠΔΠΡ δαπηοὶ αγο ἴοαπὰ 
δῖπι απο ς {(μ0 ἢ σ-ῖτοο (859 {1|9 ατοεὶς ἔα ΒοΓ8 δπά 
Βαυπισαγίθη-τιιβία 8. ΒΌΡΡο80), Ῥαὺ ἱπ δηοίμοῦ 
ΡΗΪΐδοθ; ποίιοσ {6 πρὸ τοῦ φωνῆσαι, ἈΟΡ 6 ὄντα 
ὑπό, εἰς., σον} μαναὰ ἤογοο δαὶ ἰ{ {[ὸ πιοοά οἴ 
Νδιαηδο} α16γ ἰιο 8.Ζ-ἰγ66 τγὰ8 {ἰὸ οι τγδοίογ 5- 
εἶσ (ἱηΖ, ΡΒ ρΡ ταὶ σιν αν ουοη Τοὰπι πἰπὶ 811}}} 
πότο, ὑἱΐμοιιν (16 βἰσηϊδοδαΐ οἱοσλοπὺ οὗὨ {160 
1ογ 'β ὀχηγοϑϑίοῃ δοίης ἱπναϊ ἀλιοὰ {ὑπογ ΌΥ. 
Ακϑῖΐα, δοοογάϊης ἰο Ὀς ί(ί6 δηἃ Δίογον, (116 
μνοτγὰ οὗὨ Ψ9650.5 15 ἱπίοπ οι ἰο ᾿ηἰοιθ ΟὨ]Υ 8 πιὶ- 
ΣΔου]ουῦ 3 υἱβίοη οὗἩ ἴδ ο ρογβοῃ οὔ Ναιβαηλοὶ (09- 
γοπὰ (δ σδῆρο οὗ δαίιγαὶ ΒΖ ), ποῖ ἃ Ἰοοἷς ἱπῖο 
6 ἀορῖὰ οὗ μἷ8 δου]. αὶ 1π {Π|8 6456 9658 
πουϊὰ ποὺ μαγὸ πηϑυγογοά (6 αποϑίίοη οὗ Να- 
ἐπδηηο6ὶ αἱ ἃ}. Φ691.9 χηυϑὶ 'γὸ βοὴ δοπιοίίης 
ἴῃ 188 δρ᾽ τι] ρΡοβίατο οὗἨ Ναι δηλοῖ ὑπο} {110 
ἢφ-ἰτοο, να] ἢ ταν καὶ [Π}6 Ρόγβ0Ὲ 88 (80 [τ 6} 16 
πὶ ποαὶ σα}]6. “ΛΔ8 [86 Ταϊπι οἴζοη Βρ66}5 οὗὨ 
ἘΑΌΐη5 νυ 0 Ραγϑαρ {μ6 βἰιιαν οὗ (89 Ἰατν ἴῃ {110 
βιιδὰο οὗἩ ἤρ-τοοϑ, πλοϑύ ῬΟΥ50}85 ἰδ ἰηκς οὗὨ ἃ βἰπιὶ- 
αν οσουραιίοα ἰότγο." Τμοίϊαοῖς. Αοοοτάϊηρ (0 
Ομνγβοβίοιαᾳ δηδ Γαΐ ον, ΝΑ ὨΔΌδΔοΙ τῦὰ 8 ὑγοῦδδ- 
ὈῚΥ οσουρίοα τιῖι 9 ὙΘΡΥ 006 οἵ ἐμ6 Μοββίαϊι. 

[ΤΥ οποἢ α͵80 τοῦδ γκβ ἰμαΐ οἂν [μογὰ πχυϑὶ τοίου 
Βοσο ἰο δα υποϑὺ ῬΓΆΥΟΥ, Βοῦιθ ζγοδϑί θη [8] διΓαρ- 
εἶσ, ΟΥ δΒίγοπρ. ἰοτηρίαἰΐοι τ 16} ἰοοὶς οἷδοθ ἴα 
Ναιμαη56}᾽58 Βοὰ] νγν 119 δι εἰἰπς υπάον [89 δ χ-ίτθα; 
ἴον {19 οὗ 186} τυ ἃ σοπηοι ΟΟΟΌΓΓΘΩΘ6Θ ΔΏΙΟΙ 
Ιϑγαρὶὶίοα (1 Κιαρϑβ ἱν. 20; Μίο. ἱν. 4; Ζθοβ. 11]. 
10). ογάθινογτι  δμά ΑἸίογὰ βηὰ ἴῃ ὑπό ψἱι 8 
ἴδ δοοαϑαίίγο (ὄντα ὑπὸ τῆν σικὴν ἰῃβἰθαά οὗἉ ὑπὸ 
τῇ συκῇ) 88 ἱπαϊοαίϊου οἵ χοιἰγοιηϑηΐ ἰο (89 ἢς- 
ἰτοθ, ἃ8 ν06}} ἃ5 σοπ σοι τοὺ {Π|6Γ6,-- ΟΡ ΓΟΌΔΟΪΥ ΓῸΓ 
ῬύτροΞβοβ οὔ πιοαϊδίϊοη δπ| ῬγΌ γον. [Ιἔ 1 0}165: 
ὙΓ6Ὰ ποιὰ τνοπίοϑὺ ὑπάον (9 ὅσ. γθο δηὰ τ} 116 
ἰποὰ ποσί {116 Γ6.--Ῥ. Ἢ 

ψ ον. 49 (00). ἘΞΩΌΌΪ, μου ατὶ [88 ὅδονὺ οὗ 
οὔ. ---ἰπ ον αὶ σογίαἰ εἰν Ναϊπαηδοῖ πον ρὶνθ8 
{Βγοοίοϊ ἃ ὀχργοβϑίου (ὁ ἢἷ8 ΙΓ οΓίο γοβογυθα 86- 
Κηον]οάσποηί. ΕἾτγϑί, Ἰεαδόὶ, (9 1110, ἔθ ΘΥΘἢ 
118 τηοϑὶ 7.5. ἀπο ἢ6 πδά ποὶ Ὀοΐογο ραϊὰ ; ἱμ θα, 
ϑ8οη οἱ Οοαά, Ὀδοαυ80 6 8]ιονγοα {Π6 ἀἰνὶηθ ΡΟΤΟΡ 
οὔἩ 89 Ηοαγί-ϑοαγοθον ἰο ἰοοὶῖς ἀροὰ [6 δοαϊ; 
ἐπ θη, ΨΧ|π2 οὗ 1γαεῖ, ὑπαὶ 18 λίοπβϑίαι. ΤΘΓο 18 
δ (μ6 β4ῃ1ο {ἰπι6 δὴ Θχί γι οἷν ὅηο τοίαγη οὗ (᾿9 
Θοπιπιοηἀαίΐοη : Απἡ ᾿ϑγδοῖ6 πιϊποαῦ ρα ]]θ; 
Τοῦ ατῇ (μα Κίηρ οΥ̓͂ {λ|ὸ Ιϑτδοῖ πὶϊπουΐ σαΐ]ο, 
{μαῦ 5, τὴ Κίης. Τηουκὶι (89 4645 ΟἸιγὶϑὺ δηθὰ 
δὅοιυ οὐ αοἱ δαῦο Ὀθοοῦλθ 20Γ9 ΟΥ̓ 1698 ἸΏ(ΘΓΙ- 
σὨδηΖοΔΌΪο, γοῦ ἰὑ τηλῖζ65 ἃ αἰ όσοθοα ὙΠΘΓ ΠΟΥ 

ἐμ.9, (οΥ ὀχατηρῖο, {π88 119 γοϑὰ ἐδο Π{6-δοΥν οὗ [αὶ β4 τ 1Γ|- 
Ὧλη ποηγλῃ (9}ο8ὰ ἰγ. 17. 18: σοτρ. ν. 11); ΨΠθτὸ ἰἰ ἰᾳ ἔτ Ρο9- 
αἱ ἷο ἰο ργομιθ ἃ Ὀγονίουϑ αοημλίπίθῃοθ: ἰΐ νγὰ8 {πὰ ἔαγ 
Σηοϑὲ ῬΧΟΥΔΌΪΥ ἰὼ ἴο ἰηφίδμοθ Ὀθίοσο ι.3.""---Ρ, 8. 

(6 οοπΐδϑοίου οὗ (6 λ΄ Θαρ᾽ δ 8} ργϑοθίοβ (δδὲ 
ΟΥἼμο ἀἰνίπίεγ, οὐ ἐμΒὸ γούογϑο. Ναι ἰδοδεῖ σϑλ- 
Βοη8 ἔἴγοπι ἰ8ο δὅοῃ οἵ αοά, γῖῶο ἀδιπουδιταίοα 
Ηϊπι561{ ἴἰο εἷαι, ἔο ἐμ6 Δ΄ οδδίδβεδῖρΡ. . 

[189 {π||0 ἐΔε 8οη οΓ αοἄ, ᾿νγὰ8 ἃ τῶτθ (δβδὶ 
(ἴοπ οὗ 80 λ᾽οββίδη, ἀογί το ἴσο Ἀα. ἰΐ. δ. 12 
(ςοπιρ. 88. ἰχ. 6), δηὰ [5 δο υϑο ὮΥ Ροϊογ, 
ΔΙαι, χυΐϊ. 16, (86 ἀϊποὶρίοβ ἴῃ {16 δῖ, χιῖν. 82, 
δίδει μα, Φοῖη χὶ. 27,. δοιὰ {π6 δἰ κὶι ργίοδί, Μδιι. 
χχυΐ. 68. [Ιἱ ἰχαϊῆο8 {ἶἰπ᾿ ἀϊνίηθ πδιῃγα, 85 186 
{1169 ἐλε ϑοη οἱ απ, διὰ ἐλε δοῊ οἱ } τεἰά, δἰ σαὶ γ 
[89 πυπιδη πδίατο οὗ [86 λΓοββϑιαἰι. (866 Εχουτ- 
505 Δίϊου υορ, δ2). Τὰ ΐ59 5 ουϊἀδπὶ ἔγοόῖα ἰδ 6 .09- 
1116 ἑηδκχηαίίοη οὔ (6 ῬΒανΐβθοα δπὰ ϑουὶθεβ δὲ 
ουὖν Ἰογὰ πίθη Ηδ οἱαϊηχοά (9 ὃ6 ἰ86 ὅοη οὗἩ ΘΟοὰ 
(ϑοδιη νυ. 18; χ. 80-99). [δ ἰδ, οὗ δουγϑβϑο, ποὲ (0 
Ὀ6 Βαρροϑοι ιμαὺ ΝΑ" 8. 86] ΟΥ δὴγ οὗ ἰδ ἀϊδοὶ- 
Ρἰ65 δὰ, ἀυτίαρ {119 Θαγι ΝΥ 116 οὗὨἩ ΟὨγῖδὶ, 8 
οἷοδαν ἰηϑίχαὶ ἰηΐο ἔμ [1] τηϑϑηὶπρ δὴ πο ρὶγ- 
8164] ἀορί 8 οὗ 6 ὀχρτοβϑίοη, Ὀὰν ἐμ οὶν ζαϊτὰ, 
Ὀαϑοἃ ὑροπ ἰδθ κὶϊ πη ρ805 οὗ 9 Ο. Τ. Ὁ δηὰἀ {116 
ΡΟΓϑΟηΔὶ ονϊείρο οἵ ουν ογὰ, οδοπίδὶ ποὰ το σΘ 
(84 {πΠ6Ὺ τ γο οοηϑοίουϑ οὗ, δηι δι σὶ ρδιθ 89 
ἀοραιλ.---, 5. 

γογβ. δ0 (91). Βϑοβῦξο 1 βαϊᾶ παῖο 1899--- 
Ὀσδ]ίονθαεῖ ἴδοῦ 7---Νοῖ ῬΓΟΡΟΥΥ ἃ ηασϑβιίοι; 
8.}}} 1655 δῇ αι πιλίϊοπ οἵ ΟΘΏϑιΓΘ ἴον ἃ «ἰοἴδοι  γ9 
ατουπά οὗ ἴδίιμ ()6 ἤοι(69); Ὀυ: δὴ ὄχργθϑββίοῃ 
οὗ ΒυΓρτὶθ6 ἐμὲ ἢ) Βὸ ΟΥΓΆΪΥ Ὀοονοδ, ἀροη ἃ 
βίη ρίο οἴῃ. Πθηοσθ, ἰοο, ἃ στοδίϑῃ 15 (θη ῥγο- 
τη βϑοὰ ἷπι. 

γον. δ] (922). ΨΟΥΣΙ͂Υ, ν Θ.1}]}γ.---Τὴο ΠοΌτον 
Απιεη. Ὑ3ὲ, ἔγοὰ 73, δὴ δα)θοιΐνο: διγε, ἐγεμθ, 
“αι λμεῖ; 6180 υϑοὰ 88 ἃ δυϊϑίδηιϊ:ςὴ γο δὰ οὐτογῦὺ. 
ὝΒΘΩ 8 ἤπαὶ νογὰ οὗ ἀδνουῦν δοοϊαπιηϊΐοη, σου, 
ΧΧΥ͂Ϊ. 1ὅ-206. Ῥᾳ. χὶϊ. 18: Ἰχχχίσχ. δ2, οὔ οἵ σοὶ - 
εἰουϑ οοηβνπιαίίου οὗ ΟΠ6᾽8 οι ψογὰὼ, Εοτλ. ἰχ, 
δ; χὶ. 86, 1ὲ 15 ἃ ποηίδθηοο: ἤαΐξωμπε δἰ, ἴα δὲϊ. 
Βθη 6ῃ ἰηὶιΐ4] τορά, 1 ἰ8 Δ δυο θἷδὶ Ῥτγοίϑβ- 
ἰδίΐοι : νεγί»δὲπιε, σε ἐδοίπιδ; Ῥαΐ Β᾽ἿΥ ἴῃ ΔΙΔΙ., 
οὗ. νυ. 18; χνὶ. 28 (υκο ἰχ. 27 αληϑῶς), δηά" 
1ὰκὸ. ἴῃ ΦΔοῦπ ἀουῦὶο: οἷ. ἰἰϊ. 8: γ. 10 : Υἱξδί, 
δ1; χἰὶ. 24; χὶν. 12; χχὶ. 18, ϑυνϑίδεηιγοῖν : 
Απιθη, 2 Οοσ. ἱ. 20 ; ἐλδ Απιθη, ἴλου. ἱἰ1. 11.-- τ δὲ 
80 ΗἩΘΌγον ποτὰ γα ΘΑΥΪΥ ζδιῃΐδν πη ΟΣ σι δὰ 
ΜΟΥ, 19 ουϊἀθηΐ ἔγουι 6 ἔδοὶ (8ὲ Φοη ἀο95 
ποί ἐσραΐη ἰ(, ἴὰ πιοάογη {ΐπ|68 ΟΥ̓́ΘΕ ἃ 5τη8)}} 
δοοὶ [1598 ραϊπογοὰ ὑροὴ ἰἢ9 δοπδθογοίθα μνοτγὰ, 
οδ)]οὰ ἐμ Ἅπιεβ ουγομ. Εον τ ἢγβὲε {ἰπιθ 
στο, {10 νοτὰ οὔ (ἢ 6 τηοβὲ δοϊθπλη δϑϑουθγδί: οὉ. 
“«ΟἿΪΥ ἰα Ζοδη, δῃὰ οὨἿΥ ἴῃ (86 τηοῦ ἢ οὗὨ 688, 
Βοῆσθ 88 πλοῦ ΟΟΡΙΔΙΏΪΥ δυϊθθηί1ο.᾽" 
[Το ϑ'υηορμ βϑἴ8 '599 ἐῃ δ' πρ]θ9 “4 πιεη τοτο ἐμ Ἀπ 

δ0, δοίη 16 ἀου}]6---26 (ἴπλ68, ΘΥ̓θ ἷπ Ρϑγδ]]οὶ 
ΡΆΒΒαζΟΒ, 88 δία ἢ, χχυΐ. 21, 84; Φομη χἰϊὶ. 21, 
88. Βοηχοὶ οχρί δἱπα ἐμ6 τοροίἰἐἴου ἴῃ Φοίη ἴγοπι 
(80 ζδοῦ (αὶ Ομ τὶδβὲ βρόῖο ὈΟΒ ἰη ΗΠ δαὰ ἴῃ (μ9 
Ἐαϊμ ον 8 Ὡδῆ0θ. ῬἊΟΌΔΟΪ ἷξ 18 ἃ ΠΟΤ ΘΙΏρῃδίΐο 
αϑϑογίΐοη οὗ {1:0 ΒΌΡΘΣΙ ΟΣ οὗ ΟἾὨτῖδὶ δῦονο 41] 
ΡῬγοοθάϊης Ῥσοριιοίβι Τμὸ ἀουῦ]θ9 Απιοη οουϊὰ 

4 [ἸΙΘη αϑίοηοτε (1. 126): “ὙΠΟ Ο. ἴ. ἴϑδοϊ δα τποαῦς ἀοῆ- 
Ὡἱ ταὶ 1ὴ9 Κίης οὗ ]οτδοὶ, [6 Μοδδίδν 15 ὀχ α] οἀ ΓᾺΓ ἃ ῦονΘ 
ἔἴο πυπδη Ἰοτοὶ. Τΐα ἀοοίγίμο [8 σοπῖαϊ πο ἰᾳ [Ὧθ ὙΟΓΥ 
Ῥμαΐπι, ἰπ τ οὰ Βοῖἢ ἀοδί απϑιίοη5 οἵ 9 Μοκείδῃ, 69 Κὶηχ 
δηά 859 ἴ 80: οἵ ἀοάἄ, οσσατ, Ῥδ. {|. δ, 7, ἀπ Γγοσὰ Ὑ ΒΙ ἢ ἐΐοδ 
ἀοαί δι οΏ5 τὸ ἀογίνοά."--Ρ. Β. 
{ [ΤῊ οτὸ ἴδ ἃ ὈγΒηἢ οὗ τἰ κα Μοηποῦ 685 1η ῬΘΏΠΕΥνδηΐδ 

ψο οἱ τποτηϑοῖνοϑ Απείελ ον Οπεΐεὴ (α σοστιρτίου οὗ 4 πι6- 
πὲΐ62). Ὀὰϊ 1815 πλη9 [5 δοπηοῖ πλ69 ἀοΥνοά ἴγοπὶ 8 ϑ'νεῖπϑ Οἷοῦ- 
ΑΥλπ, ὅδοοῦ Ατρθη, ἰῃ [Π9 111} σοη ΤΥ, Ἡδο Ἰελὰ ἃ ἀἰσρνοῖο 
. ΝΣ Ροϊηπῖβ ψ τ δοοίμος Μίθπηοπηίίο, Φολῃ 11ο9ὲ6}γ..--- 



ΟΠΑΡ,. 1. 8ὅ--δ2. 97 

μιὰ Γ]Ὶ Ῥτορυί οί οὐἷγ Ὀ6 υϑοὰ Ὀγ Β΄η Ὑ1ιὸ 18 
ἐμὸ ρογβοηδὶ ἰγὰἢ (Φοη χῖν. δ): {μ6 Απιθη (Βον. 
1. 14), 16 αοὐ οὗἩ Τγαῖῃ (ἰὰ Ἡοῦτ. “πιο, [8ὰ. 
Ἶχν. 16), δὰ ἵπ Ὑβοῖὰ 4}} 1:6 ῥτοπιΐβοβ οὗ ἀοά 
ΔΙῸ Υοὰ δηὰ Απιϑη (2 Οον. ἱ. 19).-Ρὶ 8.1 

ΙῚ δδῦ ππῖο γου: ἰο (Π86 1100160 ΘΟΙΙΡΘΏΥ οὗ 
ἀἰϑοῖρ! 68 ποῖν δἰ γοδὰν οοϊἹθοίθα. [7Π|᾿|8 οσιθα]ὰ 
“ 7Ὅ4α᾿ μπίο ψοι᾽" Αἰ 5 ἔγοπι ἢ 6 ““ Τάωϑθ φαϊἡ 
ἐλ Γογα,᾽" ἃ5 Ομ νὶβὶ αἰ δ 5 ὕγοηι αἱὶ π6 ῬγόορΒοίδβ: 
Ηο ἰ8 (9 ἰγυαῖ ἰἰ86}} διὰ δρϑδκϑβ τὶ ἀϊνίηθ δὰ- 
Ἰδογὶγ Πὶ8 ον ποσὰ ; ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΟἿΪΥ ἩΓΙΓ 68568 
οὔ ἐμὸ γαῖ πὰ δροὰῖκ (9 Ἰογτὰ οὗ αοὰἀ ἰῃ (δ6 
πιδῖη6 οὗ 6ο4.---Ρ, 8.] 
(Εοποθίοσιβ) γ7958811560 θαύϑῃ ορϑῃϑᾶ. 

- 1815 ῥγοβρϑοῦ ἴο ἐμιὸ ΡῈ 1ο 116 οἵ Οἰ τὶ δί, δπὰ 
πηϊηἰογτυρίοά σοπΐοη Ὀούγοθῃ θαύοῃ δης 
δῦ 1 δηὰ ἰδγουρὶι Πίηι, 15. δὴ δι ηθμι)ν Ηἱ 
οοποϊαδβίοη οὗ ι}119 ομαρίαν. ἘΥ̓ΒΟΙΝΟΣ τπγὸ χοϊηΐη 
ἀπάρτι (ἀπ’ ἄρτι) οτ ποὶ, ἐμ9 Ὀορϊποΐης οὗ 118 
ῬαΌΟ παΐπἰϑύσυ δηά {}|6 γϑὶ σϑοοχηϊ οι οὗ ἢΠ8 
λίεβοϊδηϊς αἰαῖ 8 πιοδηΐ, ἃ5 {10 βιδγιϊησ-ροϊηὶ 
οὗἩὨ δὴ ππϑσγοϊχζοη δοιμηπιαίου Ὀοίιγοοη αοἀ δηὰ 
χδῦ, δῃἀ δὴ ὁχοβδηρο οὗ ἀϊνίηθ ζγδοθ δῃὰ δυμηδῃ 
ῬΥΆγοτΒ. 719 οράπη ἀδαυεῆ ἰ8 6 το, 83 ἰπ ἔμο Ὀδρ- 
εἶβαι οΥ̓ ΟἸ γἰβὶ, ἃ ΒΥπιΌ01104] οχργυθϑϑίοη ἴοσ (89 
ἜΥ̓ΘΡ ρῥγϑϑϑηΐ ᾿ϑρ ἂἀπὰ σγαοο οὗ ἀοἀα { ὩΡ: ἄδϑη. 
χχυϊϊὶ. 10-17; Εζοῖϊ. ὶ. 1; Μίδιυ., Σἰΐ. 16, Αοἰϑ υἱϊ. 
17: χ. 11); τ Ἀ}}9 (λ9 οἷοδοά λδαυεηδ β' ρῪ {π6 ΔῸ- 
80η66 οὗὨ αἰνίῃθ 60 οΥ 89 ᾿προπάϊηρ ἡ παϊοηὶ 
οἵ ἀοἀ (ἙοοιαΡ. 86. ᾿χὶν. 1). Τ0 ρϑγιϊσἱρ]θ ἀνεω- 
γότα ἱταΡ ῖ68 μα δού οὗ ορομΐης, δὰ ἐδ [χοὐ {π δὲ 
Ὀοΐοτο Οἰιγῖϑε 89 Βθαύθῃ Γγ7,Ψ.8 οἷοβθὰ, Βϑημοὶ: 
“σρετίιηι, »γϑίεγίίμηι, ρῥγορτίς, Μαίια. 111. 10, ἐέ 
εἰπε εοπίίπμαίίοπε ἐπ Ροδίεγμηι,᾽" Φοη 1ἰϊ. 13; Αοἱϑ 
υἱὶ. δ ; Αροο. χὶ. 12.-. 5.] ΤῸ ὀχργοβϑίοι 5 
οὐ θην βυρροϑίοα ὈΥ (86 ᾿γοτὰ οοποθγηΐῃς [ἢ9 
Ἰοσδοὶὶο τἱϊπουῦ χαυΐ6, δηὦ {.:90 ἀεδοτὶ ρίϊου οἵ 
Ομ τῖϑε δ ἰμ6 Κίηκ οἵ [8789]; δηάᾶ βίδποὸβ γοϊαϊοα 
ἰο ἰδὲ ἀτγεδϑιλ οἵ Φαοοῦ, ἱπὰ τοι 58 ἰρσθον 15- 
Σαοϊ-δίυγο ἀθο ϑΊ ΥΟ} Υ σα ἴον (αθῃ. σαν ὶ. 
12), (πουρὰι 9 ἀϊὰ ποὶ γϑοοῖτο (89 ΒοπΟΥ 80 ]6 (ἰ- 
{16 οἵ 15ταοὶ πηι] ἃ Ἰαίον ἐἰπηο.Ὁ Το ὅτι ἰϑγδοὶ 
ΒΑΔΎ Ὠδώσο οροῃ, Ὀυΐ ΟὨΪΥ ἱῃ ἀγοδηι, ΟὨΪΥ͂ [ὉΣ ἃ 
“οἷ; ἐμ δϑοοπάϊΐης οπὰ ἀεβοομάϊης οὗ ὑμ6 δῃ- 
κεὶ9 6ΓΘ δϑϑίϑιϑα ὮὈΥ ἃ ἰδάάοσ ; πὸ [ογὰ βιοοά 
δῦογο {80 Ἰδίίοσς πὰ (6 Βοδυθῃ85: οη ἰἢθ γΥἱβίοῃ 
γδηϊβη θα ἀαῦ. Ὑοί ἰμο Ἰἰνίηρς ᾿ἰηίθγοουγϑθ ὃ6- 
ἰνγϑοὴ ἤφθαγύθῃ δη θαυ, Ὀοίν οι αοἀ δηὰ τηδΔρ, 
δαὰ δηπουηοοσὰ 1.86} δ οροῃθὰ ἰη ἰδο οἷά {860- 
ΟΥΔΟΥ͂, δειὰ ἵγὰ8 ποὺ ρΟΥΙΟὐΒ}Υ [0 οουιρ]οίθ ᾿(86] ἢ, 
ΤῸ Ἔχργοβϑίοῃ οδῃ ὈΥ ΠΟ πηϑδ89 Ἀθ0 ᾿ἰπηἰ(οα ἰο 
δοίιαδ] Δρροδγϑῃοοβ οὗ δηρ6}5 ἴη 1} 116 οὗἨ 4951. 
[αἱ Ηἰΐβ Ὀἱϊεί, ἰὼ ἰλὸ σαγάοηῃ οὗὨ Οεοἰδοίλδῃθ, δὶ 

6 τοϑαττοοίίου δη4 δβοοηϑίοη] (ΟἸιγγϑοβίοπι δὰ 
οἰ Β6Γ8), που ἰο ΗΪ8 πογκίηρ οἵ πιίγας]ο5 (ϑίοντ); 
-................ΨΨ...ὲ .---. -ς--ς--ὕὄ--.ς-.ς.  ε-.-ςἘς--΄----΄-.ς--ς᾽.Ἐ-ς-  --. -. 

4 αἸ]υπίοη ἰο ΦδοοῦΒ Υἱδβίοῃ οἵ ἴο Ἰδοῦ ἰ8 ΚΘΏΘΓΑΙΪΥ 
δἀπὶτίοὰ ὈΥ σοπιπχθηϊδίουθ. Αὐρτβίίηο: Ομ μα πομεῖρε ἰς αρ- 
διμανε ἐρσίιεβ δοιεπίεπι ἴπ ἰδ αὶ , (ὕομῖρ. εἷς Τναοὶ. 
1, ἑὰ ῳἦοι. 33 υ.).. Αατοιία : Ομοὼ ἐδὲ ἐπ ξοτεηΐο υἱα ἷἐ ]Ζεγαεῖ͵ 

ἑάειν, νἱσίίαπι τίσι αἰοίἑ υδγ Τεγαείίία. Βοημοὶ: Ῥίωϊέ 
ἐαΐ σωμία “αοοῦ, ἀςη. χχνὶ!. 12; φμαπίο πιασὶς ]εγαεϊίἐδε υενὶ 
ἔπ Ν. Ὁ ΑἸοτά: “ Ἐηὸ τπνογὰϑ μανθ ἃ μἰδίπ γοΐθγθηοο ἴὸ {118 
ἑααάεν φ 
ἴο τοςείτο ἐξ ΓἸ ΠΙπϑϊ: ἴμα᾽ Η6, [π6 Άβοη οὗ Μδῃ, Ὰ5 [16 
ἀπειης οὗ σὰ δηὰ [86 μαῖο οἵ μδανϑῃ, δαηα ἰμαὶ ἑἐῤλγομρὴ 
Ἡΐϊπ, δὰ οβ Ηἰπὶ ἴῃ ἴλ6 δταῖ ρἷδοθ, ᾿γὰ8 ἴ0ο ἀοϑοθηα 811 σοιῃ- 

τοπηϊςαϊίοη οἵ μεὶρ δῃὰ βτδοοὺ ἴγοῦι δῦονθ.᾽" Ττοποῖ : “ Βαϊ 
Ἰσγοῖ δανσ, [9 ἴγυο " Πεγαεἰδίε ᾽ 8882}} ὑθῃο] ἃ ἐμ βϑῖὴθ ; γο8, 
«δὲ οἱοὸ δανγ Ὀσὲ ἰπ ἃ ἄγοθηι, [πο ΟἾΠΘΓ 5}}4}} Ὀδἢ οἱ] ἃ ἢ αι ίη 
ΓΡΟΙ Υ ; πὰ τοοτὸ δὰ ὈοίζοΥ ΟΥ̓ {ἰὰη ἐπ 5; [0Γ ἴθ Ο 
τὰῶῷ ἃ ἀοὐ τ ΟΠ; ἴΠο [οΓγὰ πίοοι ἀΡονο 9 ᾿δδοΣ Δῃ ΒρΟΪΚῸ 

ἔοτα Βοδυθη: Ὀυϊ ποῦ βίδηάίηρ δἱ ἰϊ5 ἴοοῖ, Ἦο βρϑαῖκϑ δ ἴῃ 9 
Άου οἴ δη ἔγοῖα οαγίϊι. ἴοσ ΠΟῪ ἴἶ Ἦ οτὰ μα8 Ὀδϑὴ σλϑάϑ 68} : 
δοὰ ἐο ἰαυοτπδοῖο οὗ οὐ ἰὼν νεῖ Ἰλθὰ.᾽--Ρ. 3.} 

γ 

«αεοῦ, ἀπὰ ἱπιρῚΥ μὲ τ8δὲ 6 ΤΠ η δῶν ῬῸΔ ΠΟΥ. 

χοὺ {π686 ρΡοΐηΐβ ἃγὸ Ὠοὺ (Δοοογαΐηρ ἰο0 ἜΠΒΤΟΣ) ἰο 
9 δοὲ δϑἰάθ, βῖποθ ὑμ 6 Ὁ ὃγϑ ῬῃΘηΟΙΘῺΔ ρ6Ου Δ Ὁ 
ἴο {᾿|ὸ Νονν Τ᾽ οδίδιηθηὶ ἱπίογοοιτβα Ὀοιινθοη ἢ 68- 
σοῦ δυὰ θοῦ. Οἡ [80 οἷον δαπὰ, (6 δῆρ6}5 
ΤῸ Ὧ0 ΠΙΟΓΘ ἰο Ὀ6 γτοάδυσοα ἰο ρῬογβοηϊβοά αἰνίηθ 
ΡΟΥΘΥΒ (88 Ὁ 0 Ἦοιϊ(6), (.αη 1.6 αἰνίηο ρον- 
ΟΥΒ ἰ0 ΔΏρ615 (48 ὈΥ Ηοίπηδηη). Μογον γἱρΥ 
ΘΙΩΡ δ 81208 [6 ὑθΓπ|5 λεπορίογτίλ (ἀπάρτι) δου 
γε δλαὶξ ὍΦὲ6 (ὄψεσϑε); ὑπ0Ὺ 5δονν (μαι 1 19 ἐἰ10 
ἰοἰ8] Μοϑββίδηΐο γουο]αίΐου ἴῃ 118 δοίι8] ὀρϑγα- 
ἰΐοη, νὶσὶὶ 15 Βροίκο οὗ, δῃηὰ ἰμαὶ (18 18 ΣΕρτθ- 
βοηῃϊοα ἴῃ ἄρχαυταιϊνο Ἰδλησυᾶρο. Τηὴ6 ΘΧΡΓΘΒβΙ0Σ, 
ΠΟΥΘΥΟΣ, 18 ποὺ ΟχϑΟΙΥ ὁγπιδοϊϊοαϊ, ᾿λαϑιαι ἢ 85, 
ἴῃ ἃ βρ᾿γἸ 4] Βοη580, ΘΑ ἢ 18 γον οροπϑά, δπὰ 
{89 ᾿ἰ νη ῬΟΥΒΟΏΔΙ ἰπίθγσοουγθα Ὀοίγθθη (86 ΕΔ- 
{89 δηὰ (89 ὅοπ αἶβο Ὀθϑοῖὴ 68 σῃδηϊζοβὲ 1 τη8- 
ὨἸ 0] ἃ Δηρ ΘΙ οΡ δηῖ68, γοΐσθβ, ἀπά δβρὶ ἰδ] σουθ- 
ἰδ ἴοηβ. "710 ἀναβαίνοντες Βιαπὰ ἤγδὶ ἴῃ ἰἢ9 
ΟΙα Τοβίδιποηί 4130 [ἀθη. χχυὶὶϊ. 12] ; τὸ ταὶ κι, 
88 ἴῃ ἴδλοὶ ΡΆΪΟ ἀοο8ϑ (226 δοπιπὶδ, Ρ. 642), τπἰηῖκ 
οὗ (89 Τοσίργοσδὶ δοιϊηρμβ οὗ δυπιᾶη πναηΐβθ δηὰ 
ῬΓΔΥΘΓΒ δὰ αἰνὶ πο ΡοΟΤΟΥΒ; Ὀαὺ (6 ἴογ 9 Ὁ ἃγΘ 
ΠΘΥΘΡ ΘΔ 16 ΤΣ 580 ΧΟΓΒ οὗ ἀοά. ΜοΓΘ σΟΥΓΥΘΟΙΥ : 
ΤΊΉΟΥ γοΐαγη ἰοὸ θᾶνθῃ (0 σΣοοοῖνο ΠΘΌῪ ΘΟΠ,Π}ΐ8- 
βἰοῃ8.᾽" Τ])ιοϊαοῖς. [7 τό σοηϑίάον ἰμδΐ ΟἸινίβι 18. 
π6 ἰποδγηδίθ Αηρ6] οὗ ἴθ οσὰ, γὙὸ ΠΙΑΥ σον 
[86 δδοοπάϊῃρ ἀπαυθϑιϊ Δ ἰο Η 8 Εἰ χὶι- ῥτἱθβὺ- 
Ἦν ἰηἰογοοββίοηϑ, ὙΌΣ, δη βδογίῆοο, (16 ἀθ- 
βοοπάϊηρ ἰο ὑπ9 σταάμαϊ πηἰοϊάϊηρ οὗὨ (6 το 68 
οὔ Ηἰ5 Κιηρὶγν χσίοσγ. ζυΐπον: "ΝΟΥ ἃτο μοᾶγϑῃ. 
δηά οαγ ὈΘσοοΙλ9 οὯ6 ἐπίῃ, δπὰ 10 18 7 8ὲ α8 1 
γ8 βδξ δΌουο, δηὰ 9 ζοη ]6 δ 618 σηϊ ἰδ ογοὰ ἰο. 
γου.᾽" ΟΘαϊνίη: “ φμμμπι »γίωδ ποδὲϑ οἰαιιδεηι ἐδδεΐ 
τέσπμπι ἀοῖ, ὑότα ἴα Οἀγδίο ἀρεγίωπι μέ, . . .. πὲ 
δῖπιμδ οἷθε8. δαποίογμηι οἱ ἀπρείογμη δοςὶϊ.᾽" Ἐς 
οὐ θ᾽ Θχρ᾽ δῃδίϊουϑ 860 Τ)ιοϊ οἷς, Ρ. 102. 

[Ὁὖἴ{ ὁ πιαδύ μογο αἀἰδη}}85 (μ9 ποίϊοῃ}8 οὗὁὨ Βρ866. 
Το ἱποδγηδίθ ὅομ οὗ αἀοἀ ἰ5 9 Ὀοπά οἵ πῃΐοῃ, 
(9 χοϊάδῃ οἶδ8Ρ Ὀοίγοθα θατ ἢ ἀπ ἤδαγθῃ, (86 
πιοαϊαιίης οοηίγο οὗὨ 6]1 ἰηΐθγοοισϑο τνῖτϊ αοὰ. 
ὝΜΔοτο Ηο 18, {Ππ|6 00 18 Ὠθᾶνθη δηὰ ὑ{Π0γ6 ἃγ0 (ἢ. 
ΔΏς 615, γιὸ δϑοθηά ἔγομι Πα 85 {80 δβίἰδνυιἰηρ- 
Ῥοϊηί, δῃᾷ ἀθβοθῃά ὕροῦ Ηΐπη, 8 (6 ὑθγηἰ παι 
"οϊηΐ, Ηθ βροῖο Ὑ]ι}}6 Ηδ ννὲἋ8 οἡ θδγίι, οἱ οτ- 
80 Ὅ70 ᾿του]ὰ οχροοὺ (0 6 ΓΌΥΟΥΒΟ οτάοστ. ΕὙΟΩΣ 
(89 ἱποαγηδίο ϑδυϊοῦγ ἃ8 ἐβοὸ ΔΙρῆα δηὰ Οπλοχα, 
{818 Ββρ᾽ για] σοιηπαιηἶοι υνἱὰ θαγϑη Ῥτοσθθάϑ. 
ΡΟΠ 8}} Ὀο᾽ονοσθ. Ἐγ}6 Ἰνοδκοηϑ ἰδ6 [ὍΓΟΘ οὗ 
(λὸ Ῥγοαϊοίΐου ὈΥ σοηδηΐϊης ἴ ἴο ἴδ {ἰπλ6 οὗ (ἢ) 
ἑαΐίατο δάγαπί; 88 18 βι ββοίθη ν χοΐαϊοὰ ὉΥ͂ 
λεπεεονιλ.--Ῥ, 85,1 
ὕροῃ ἴἢθ δου οὗ ἸΝῖδῃ .---ὴ 7011} 85 το] 8.3. 

ἴῃ εἶθ ϑιυπορι δι Ομ γϑὺ ἀοθίρηαίοθ Η 86] ὉΥ 
ιἷ58. ἰδστὰ. ὅ366 Οὔπιπι, οπ λία((ἡ. οἷ. τἱϊ!. 20.. 
“« Ὁπάου θα Υ ἰπ6 ρτγθοοάοπίὶ ἰῃ Πδηΐ6] 885 δὰρ- 
βοδίϑὰ {86 Ἰδηχζύυάρσο ἴῃ ἰλ6 ονοϊαίΐοη, οἷν, χίγ.. 
14: ἰ. 18, ἱπ νῖσὶὶ ἸαιίοΥ 18 4150 μετὰ τ. νεφελῶν :, 
δηᾷ (080 11|κ6 ραβϑαᾶροϑ, ἴῃ "ποι (80 ΒΘάΘΟΠΙΟΡ 
᾽θι πιθηςἰοῃ θὰ 858 Δρρθαγίπρ ἐπὶ τ. νεφελῶν, ἐν δόξῃ, 
ἰῃ Ηἰἷβ8 Μοβαίδηῖϊο δὰ ᾿υάϊοϊδὶ ρου, 1κυκα χχὶ.. 
21; Μαίιὶι. χχυὶ. 64; χυὶ. 28; β8ο, ἱμεσοίογα, 
Οποιεἰίζ, τν11}} [πο Σοϊπὲ σοποσρίϊοη οὗ {π6 λυηιὲ- 
ἐΐίαα ἰδίκοὴ ἴγοπι (6 Ῥαβϑϑαροϑ 'ῃ ΕΖοϊκῖο]; ΒοΖϑ, 
Βομοϊίοη, υΐϊοῖτα.᾽" ἩΠοϊαοῖ. Υοὐ ἰμο 1Δοὲ ἰδδὲ 
ἴδ Πογὰ δρρ]ἱθά ἐἰι18 παπιο ἰο Ηϊιη86]ζ, πὰ ἰδμαὶ 

Φ[ΟΥ Ῥγόδοθοτ οἵ ΟἩγίδι, ,5 ΑἸπρτιδέΐμο ὀχρίδ ἢ ἀησεῖδ ἰῺ 
{1.1} ὌΑΩΜΟΝΝ (Τταςοί. ΝἿΙ. καὶ 83).--Ρ|ὸ.. 8.} 
{{Ποῃρπβίοηθοτς ΠΚκοντίκο [Δ Ἰκοϑ ἢ σΟΙΔΡΓΟβομδΐνα υἱοῦ οἴ 

1 Ῥαπβαρμο, δὸ ἱποϊ υὐΐης [ἢ 6 Δ ρΟΙ͂Ν ὨΓΟΡΟΥ δηὰ 81} ΟἾΒΟΥ ΙΔ 6- 
ἀΐπμλ οὗ ἀἰνίο σομλτι ἰςαιϊοι.---. 3.) 



98 ΤΗῊῈ ΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟΕ ΤῸ 2ΖΟΗΝ. 

(8 Ῥοορἶὶθ ἀἰά ποῦ γϑοορῃΐσο ἰὰ 88 8 ἀδδίιδίϊοι 
οὔ ἰμο Μοϑβίδῃ, Ζοδη χἰϊ. 84, 1,591 ὙΘΕῪ ΡῬ] Αἰ ΔΪΥ 
δέον ὑἰμδὶ (8 9 ῬὮΓΔΒ6 νγ88 ποί συγγθηὺ 88 ἃ λῖ68- 
δίαηΐσ Ῥῆγαβο οὗ ἐπ 7ονίβῃ ὑμοοϊοσυ, ἐποαρὶ 
αἴϊον (89 Ἔσϑιαρὶθ οὐ Ὀδαΐοὶ (89 ἰδτπὶ (861 δρ- 
ῬΘΔΓΒ ἴπ {τὸ Ὀοοῖς οὗἩὨ ΕπΟΟΣ δηὰ ἰῃ ΙΥ̓͂. Ἐϑάγα5, 

, 89 Ὑ6}1} 88, διποηβ ἱ89 ΒΑΌΌΪΠη5, ὑπ ἜΧΡΥΘΒΒΙΟΩ : 
“ἪΦ ἐδαὺ δοταοίἢ ἴα ἰμ6 οἱου 5.) Τ1ι6 ἔλοῦ ὑμδὲ 
ἐμ Αροβί!θ8 δϑδίαΐη ἔσοτυ (89 Ῥθγαϑθ, ὙΒΟΪΌοΙ 
Ἔχ δἰη5 ἤγοιυ ΗδθΌ. ἰΐ. 6 ; ἐμεῦ 5, Ὀθοδαβο (89 
ἰογπὶ γοΐοσγοα ἰο ἐμ9 ᾿αμ ]αίϊοι οὗὨ ἱμὸ ὅθι οὗ 
αοά. Αϑίο Ηοϊιηδῃμ᾽ Β Βυροίο5.8 (δολγύἠδειοεία, 
11. Ρ. δ1) 866 Τδποϊυοκ, Ρ. 1064. Ηοΐπιδημ Δ Υ8 
δίγ688 οα ἐπ ροΐπὶ (μαὶ (89 Ῥγδϑο ἴῃ Παηΐοὶ 18 
ποὺ: ΤΠ δοη οὗ ἤδη, θυ : Οὐο Ζκ8 ἃ βοῃ οὗ 

τῆ. ΤῊ ἷ5 ἸΔΠΠΟΣ οὗ ἰπἰοσρσγοίδι οὶ πουἹὰ Γ6- 
ααυΐγτο ἔἐπδὺ {πμ6ὸ Οἱὰ Τοβίδιαθης ῬΤΟΡΘΟΥ͂ ΟΥ̓ΟΡΥ- 
ὙὮΏΟΓΘ δαγο ἴπ9 ΝΟῪ Τοβίατιοηὶ 1άθ8 δηα ΡῃΓΆ56- 
ΟἸΟΧΥ͂ Ρυγο πὰ δ᾽} 16, ἴῃ ογάϑυ (0 μιϑύϑ {ἴθ δὲ 
811. Βιγαη οὶ ΤΒοϊαοὶς (μη κ5 ἐμ ἐγδοῖηρ οὗ (89 
οσχρτυοϑβίοη ἰο Βαηΐοὶ ὀχοϊυθ8 ἐπ ἰηἰοτργοίαι  οἢ 
Ῥτοροϑοὰ ὈΥ Ηογάον: Μδη κατ᾽ ἐξοχήν, (9 μαΐ- 
ἴοσῃ τὰπ; ἰπαξ δοσοταϊηρ ἰοὸ (δα ὈΥ ἃ δοῃ οὗ 
Ἰὰδ Ιηυδὲ πἰυϊου]γ Ὀθ υπάοτγβίοοα ἃ δὰ ὙΠῸ 
Βῃδτοϑ ἔπ ᾿Ἰοΐ οὗ δοίιμ 8] τλδη κί, 88 ἰῃ Ναπι. 
χχὶϊ!. 19, Φοῦ χχυ. 6.ἁ ἀπά νὰν ποὺ ΟἸ τ ϑβί, 
8Δ8 ἰ) 9 Βοοοδ ϑη, ὑπ 6 βοη οὗ τῃδηκίηά, 1 ΟοτΥ. 
ΧΥ. 47, 18 88 νγγῸ}}] ἰῃ Ηἰἷβ βυβογίης (9 ποῖν οὔ 18 
)υάδχιροπὶ, 88 ἱη Ηΐβ τοσῖ {πὸ Ποῖ οὗἩ 1.8 γἱ χὺ- 
Θου8}688 Οὗ 7410}, δ ἃ δϑβυγοα ὶ 0. {1.18 ὙΘΥΥῪ Γοδ- 
Βοῃ {86 ϑὅοη οὗ λῖδη, ἐπ βυρογηδίαγαϊ Ὀ]οοτΩ οὗ 
ἀΠ6 Τῶσο, Ὀθοδῦϑο ἢδθ ἰδ πο ὅοῃ οὗ αἀοἄ. [1μυ- 
τ πατάϊ ἰοο {πὲ η}κ9 {}}15 Ἰαιίϑν 1468, τ Ξπ΄ο ἢ6 111{6- 
υὶδο βὶνϑϑ, ταιιϑί Ὀ09 Υἱπαάϊοαϊοα ἀραϊηβι (6 ἀοτὶ- 
γαϊΐου οὗὨ (Π9 πδι)θ ἔγοτι {89 Ὀοοὶς οὗ θ)8ηΐ6ὶ. Βαὶ 
ἐδο τνἱ βίου ἰπ Ὀϑδηΐοὶ τλυϑὲ δ Γ 41} βανθ δὴ ἰὰθ8, 
Απὰ ἱἰ ἰθ6 δυ δ οἰ ΘΠ ΠΥ ΟἾΘΔΣ ΜὮΥ 9689 Θἴ086 {18 
Ῥδυιίουϊαν ἰόγπὶ ἤγοπι δηΐοὶ ἰο ἀοβίσηαὶθ Ηΐπι- 
Βο ΙΓ. 

Ἐχσυπδυϑβ ΟΥΝἩἨἩ ΤἸῊΒ ΜΕΑΚΝΙΝΟ ΟΥ̓ ΤΗῊΒ ΤΙΤΙΒ 
«πε 50Χ ον Μαν."-τπὸ ἀοϑὶ σααίίοη οἵἁὨ Ομ γῖδὲ 
88 ἐλε βοὴ οΥ Μαη (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου), οδουτΒ ἴπ 
{818 οαρίος, γοσ. δ] (62) ἔον (ἢ γβὶ {ἰπ|6, δῃὰ 
ἦπ {πο τπιοὰΐὰ οὗ ΟὨγτῖδ; τ 8116 0110 δογσοβροηάϊηρ 
{ι16, ἐλ δοπ 9 αΟοἄ (ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ), οοσυτβ τὶ 
γοΥ. 49 (60), ἷπ {8ὸ που ἢ οὗα ἀἰδοῖρ]ο (Ναίδα- 
5861), Ὀὰὺ δά Ὀθ6η ῬυΘΥ ΟΊ ΒΥ ΔρΡ θα ἔο ΟἸ τ ἶϑὺ 
ὉΥ ἀοά ἴῃ ΗΪΐ8 Ὀδριΐϑηι (Δα ἢ. 111. 16), δπὰ ὉγΥ 
βαίδη, ἘγΡροι οἰ 68}}γ, ἴῃ ἐμ ἰδτιρίαἰϊοαῦ (Μαίι}ι. 
ἦν. 8, 6). ΤΊ ἔογ πον 8 ουπὰ δουΐ οἱ Υ, οΥ, 
ἀοάδυοίϊπρ (16 Ῥδγδ}}018, δῆγ-ἄτνο ἰἰπ|68 ἴῃ {6 
(103Ρ615, δηὰ 8 ΟὨἹΥ υϑοὰ ὈΥ ον [οτὰ ΗϊΪτ 86], 
οχοθρί ἴῃ ἰὮΣΘ6 68568, υἱΖ., ΟΠ69 ὈΥ͂ δίορ θη ὙἘΘῈ 
Ἀ9 ΒΒ “(ἢ Ποδύθοϑ οροπθᾶ, δπὰ ἰῃὴ0 ἥοῃ οὗ 
Μδη βίιδηάϊηρ οἡ {89 σὶχϑὶ πδηὰ οὗ ἀοἄ,᾽ Αοἰ5 
υἱἱ. δ6 (1π ΑἸ] υϑίοῃ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰὸ Μαίιμ. χσνὶ. 64), 
διὰ ὑνίὶοθ ὈΥ {ἰπ0 δροσαϊγρίΐο δϑοῦ, Βου. ἱ. 18: 
χὶν. 14, σι οὐγνίουβ τοίΐδγθησο ἰο Ὠδῃ. Υἱΐ. 18, 
14. Βοηχοὶ (οπ Μαί(ῃ. χνΐ. 18) ὑτρο8 {80 οἷν- 
-απιϑίδπ6θ 85 ΥΘΟΥῪ δἰ ζηΪ δοδηί ἐμ αὺ ΟὨτἰδί, ἀατης 
Ηΐβ δαγι}Υ 118, τὰ ΠΟΥΘΣΡ ο4]168 ἐλς 8." οὗ αη 
ὉΥ δηυδοαν ὃδυὶ Ηἰϊπιϑοῖῖ. Ηἰἴβ [01] ον οσα. ο8]16α 
Ηΐπι ἐλ6 ϑοπ οὗ αυϊά (ἰὰο Μοϑβ518}), οὐ ἐδ ϑδοπ 
9, Οοά. Ὅλο {{|Ὸ ἐλ6 ϑοπ οὐ αοἄ ἰβΒ ϑοὰ βοιῃηθ- 
ἀἰπι68 ὈΥ͂ Ογὶϑὶ Ηἰπι56} Ὁ, Ὀὰΐ το Β Ϊ ὉΥ 86 ΑῬΡο8- 
“168 απὰ ΕναηροΙἰδί8Β. ΟἸγὶδὲ ὁουϊὰ 56 οί ἀθ- 
δἰ ζηδίϊοη 5 νὴ θαυ] ργοργίοίγ, θυΐ Ηο ῥγοίοσσοα 
πὸ {1160 οΥὗἁὨ Βαϊ ἰΥ δὰ δομάἀοβοθηβίοη συ ϊοὶὶ 
ἰάοη 1869 Ηἶπὶ τἱᾺ πὸ Βαμδη γαοθ, 8119 (89 
ΑΡΟΒι168 οἰο86 ἐμ {1190 οὗ οποῦ δηὰ ἀϊχηϊν 

νιοὶ οχαὶίϑ Ηἰπὶ 784. ΔΌΟΥΘ θη. ΤΠῸ Ο0Π6 8ἷρ- 
πὶδᾶοβ ἱῃ ρσοηθγαὶ ἐπΠ6 σὰ Βυτηδηϊν, (86 οὐμαν 
{πὸ ἔσο αν ηἰγ οὗἩ Οσῃγὶβὶ, θοΐᾺ ἰοχοίμον χῖτο ἢ 
{89 6Ὁ}} ἰάο8 οἵ ὑπὸ Θ΄οά- αη (ϑεάνϑρωπος). Βοιὰ 
{1168 ἀγὰ χοδοσῖὶο. 10 οὶ {1{168, Ὑ πο Δρρ)ἰοὰ 
ἰο ὈΝστ δὲ, ἰλ6 ἀοδηϊίο ἀγίϊοῖο 18 ΠΘΑΣῚΥ ΔΙΤΑΥΒ 6ῃ- 
Ῥἰογοὰ, Ἦο ἰβ ποὺ β᾽ ΡῚΥ α δοη οὗ δῃ δ.0Π 5 
ΟἰΒο᾽ ΤΏ6Π, ΠΟΥ͂ α δ0ηὴ οὗ αοἀ οῃ ἃ Ρδγ ὙΪΓῈ [16 
οἰἰάγοη οὗ αοά, δαὶ Ηδ 18 Θπ Ρ Βα 168} } δηὰ ἴῃ 8 
πηΐαιιθ 86 }86 (λ6 ὅοπ οὗ Μδῃ, διὰ ἐδε ὅοῃ οἵ αοἀ. 
ΤῊο ἀοβηϊὶο δγίΐοϊθ 18 ἃ8 βὶ κηὶδοδηὺ 1ἢ 006 6856 
83 ἴῃ (86 ΟἰΒοΓΡ, δηα βυ 6818 ἃ ἀϊδβιϊποίΐ οη. 8.8 νῦ0}} 
88 8 ΚΟΒΘΠ ὈΪ8}06. 

Τη6 δρροϊϊαιΐου ἐλς 895 οὗ απ, 6 πὶ πϑοὰ ὉῪ 
στ βὲ οἵ ΗἸ πιβ86] ἢ, σαθποί, ᾿ἢϊκ6 (89 σοΥτοϑροπάϊης 
Ἠθῦτονν Ὁ ΝΣ1Γ3 οὐ ὉΝΠ]3, Ὀ6 Εἰ ΙΡῚῪ ἃ Ροβίϊο 

ἀοδίρπαίίοα ΟΥ̓ 8 18 ζΟηΘΓΑΪ, ἰη ὙΒ1Οἢ Β6Ώ96 
υἱὸς ανϑρώπου (τιιουί {Π6 ἀτι] 616) 18 υϑοὰ ΗΘΌΓ. 
ἱϊ. 6 (ἴῃ ἃ ᾳφυοίαἰΐοη, πού ΥοΡ, ἔγοσι ὑπ9 Μ68518- 
πἷο Ρ8. υἱὶ!.), δ!ᾳ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἘΡΆᾺ. 111. ὅ. 
10 σδῃποί Ὀ6 ϑιιρροδβοά [ὉῸΓ ἃ ταοπιθηὶ ἐμαὺ Ομ σὶβὶ 
Βδουϊά μαᾶνθ υ8θἃ {1118 ἰθγηι 80 οἴἶξοη οὗ Ηϊπιβο] 
88 ἃ ΙΏ67Ὸ Οἰγουτα] οου 108. ΤῸΓ {μ6 ῬΘΥΒΟΏ ΔΙ] Ῥτο- 
ποῦ. ΝΟΌΟΑΥ Βρϑβδικβ οὗ ἰπη8917 ἴῃ ἰμἷ8 ψΑΥ. 
1ῃ. ἰδ βανίουν β παίϊγο αἀϊδϊϑοί, ἐμ ϑ'υσγίδο, 
ΜΒαν ποεδῆο, (δε δοη Γ᾽ πιαπ, 18 τῶϑιι ρσοΠοΥΟΔΠγ ; 
80 ΑἸΪ41] ρατὶ οὐ ἰδ9 σοπιρουπᾶὰ ἀοποίθα ἐδ6 
ἸάοΘμ ΕΥ̓ δπὰ Ρυγὶγ οὗ ὑμ9 ροϑηεγὶο 1468. ΤὨΐ8 
Ἰοδ5 ἰο ἰδ9 σογτοοῦ ἀπίοεγργοίδίΐου, 88 ΔΌΟΥΘ 
Ἰμαϊοαίοά. 

Νοῦν ἄοο8 ἐϊια {1|16, 88 ΤΠΔΗΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴε 3., ὅα9- 
ἰἶα ΔΙαγίγν, Τονίυ δὴ, 6 Ῥοίιο, ΤΒοΪθ 6), ὁΧ- 
ῬΓ6538 Θχοϊ υϑίυοὶν (80 απ] δἰΐοι, δη ἃ σοπμθβοθη- 
βίου οὗ σμνὶβι, Ὀυι 1ἐ ἀδηοίο5 δὲ {8:6 βΒαπιὸ ἐϊπια, 
δὰ ΟὨΙΟΩ͂γ Ηἰδ οἱονδίίΐοη αῦουο 19 ΓΙ ΠΑΥῪ 16- 
γ6], δηὰ (89 δοί(ιια] ἰσαἰΐοι, ἰῃ τὰ δηὰ ἱβγουρὰ 
Ηΐαι, οὗ ἐμο ἰάθαϊ] βίδηδρὰ οὗ Ββυσδη παίυγο υη- 
ἀδν 18 ιογαὶ δπὰ σοὶ κίουβ δϑρϑοί, οὐ ἴῃ ἐΐ8 σοὶδ- 
ἐΐοῃ ἰο αοἄ, (Βοηροῖ, ΒΟ ἢ] οἰοστάδοιοσ, ΟἸβιδα- 
δ0η, Νοδπάον, Ηοη ϑίθηθοῦ, Ἰσοποῖ, ᾿ϊάάου, 
Θοὐοί, δπὰ οἰ 98). 

ΟἸγίβε 5 6βὰ8 ἰ8 ἐμ 6 οοῃἐγο οὗἉ (86 υπὶ ἐγ οἵ τυδὴ- 
κἰπὰ, (λ69 τοσαρὶἰυ]αϊΐοη οὗἨ Βυμηδη , 88 Ῥδὺ] 
Ῥγοίουθαϊν ἱπάϊοαίοβ (ΕΡΒ. ἱ. 10), δηα 88 [γϑπεθὺϑ 
ἰδυρί. Ηο ἰδ 89 ἰγιὰθ βορὰ οὗ ἐδ ὙΟΌδῃ, 
9 βεοοῃὰ Αἄδπι (Βοπι. γ. ἀπά 1 Οοσγ. χτ.), γιὸ 
ΤΆΟΓΘ ἔδδῃ γοβίογοιὶ τἱιαὶ ἐ..6 ἄγϑί Αἄδ ]οβί. Ηθ 
{1818 δηὰ ο0865 {89 ῥτεοοοάϊηρ, δηὰ σου Γο]8 (ἢ 9 
βυοσθοάϊημ, ἰδίου οὗ ΟἿΡ σϑοθ. ΑἹ] πιθῃ, θύβθῃ 
{89 Ὀθϑὲ δπὰ ἐδο στοδίοδί, Βαῦθ ἐμ εἷν ΘΔΊΚ68568 
δὰ ἀοίοοία, δπὰ σοβοοί ΟΟἿΥ ἃ ἰγαριθηΐ οὗ ἰδ 6 
ἰάρα οὗ υπημδηϊγ. Οησθ ἴῃ ἢ: ΒΙΟΓΣΥ͂, δπὰ ΟΠ69 ΟὨΪΥ, 
{πο Ὸ τχὯδβ ὈΟΓῺ ἃ τῇδ ὙΠῸ ΓΟΡτοδοαίβ Βυμ ΔῈ 
ἴῃ 18 Ρυγὶ πιϊπουῦ (9 ἀθηιοηΐδο δαυϊίοταῖοα 

4[Βοηροὶ (δι. χυΐ. 13): ὅπ λίο ἤξερε Λόῖιο δεῖ, χει 
Αἀαπεα, ροεὶ ἰαρειπ, ἐς ἷ αὐἱξ Ῥγὸ ἐοία ἔα 

»τορεηΐε; ὁ δεύτερος, δεομπάμε, χυεπι ονπὶς ὑτορλοία Ῥ΄ 7. 
τ1παἰρίίαυίΐ!, φωὶ ἰοἴξιις ϑεπεγίε Ἀλιπιαπί 7 εἰ 
εὐξί ἐπεὶ, εἰ ςμὶ πὶ φιοά κεπιαπὶ πονεῖηἶε πῸ8 ΟῚ ῬαΉϊεαξ, ἀε- 
δεπια. Οομρ. εἷ8 Π016 ποῖο οἢ Μαιῆ. χυὶ. 13, σελ ὁ ΤΊϑηςΒ 
68115 “8 οηδοτίαϊ δροοίμπιοη οὗ [Π6 Ο1086 Ρϑοϊκίηρ οὗ τηϑεῖϊεγ 
{πο τηοϑῖ ἰαἰοτγοδίίης αηὰ [Π9 τηοδὶ ππροτίδηΐξ ἰα 5 Οποινμο.᾽") 
ἐ{ἱκοίμτεε ον ἰλε ίοσέπίίν 9} ΟἌγίεῖ, 1868, Ρ. 8: “ἜΠὸ {{Π|Ὁ 

βου οἱ δίλῃ ἀο68 ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ δδδοτί Ηἰθ γοδὶ ἱποογροσαίίος Ὑ1ἢ 
ουγ κιηὰ ; ἰἴ Ἔχα 9 Ηἰπι ἱπἤΌ [ΟΥ̓ ΔΌΟΥΘ ὯΔ 41} 88 ἴ:09 ΣΌΡτο- 
δοιίδείτο, (Π6 ἰάθαὶ, ἔμο ραϊτοση Μη. 

σης. 1.340: “11 ἐε ἀδοϊαταϊί ποη ερμϊεπεσιξ ὦσι Ἀοπεπιε, ας 
ὌΡ λοηεπε, υπαὶε ἴε το)είοπ ραν ἐχοείίεποε ἀε ἰα ταοε ἥ 

πιογαϊεηπιεηΐ 

ἴα ζογιιο ἰα ρίιιΣ ἱ 
72αἰϊε αὐεὸ ποι εἰ ἐχργίπις ἀαπε ἰς ἰογθες χιὶ γτέυδίε ξὰ εἰ» 
»εγίογίεέ αὐϑοίιε 
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οὗ βίῃ, απὰ 1.85 ππίυουβα  γ τλΐμοαΐ {80 Ἰἰπιϊΐα.- 
ἰϊοηβ οὗ ζϑοθ δῃὰ πῃδίϊοπαγ, Ομγὶβδί ἔδ10 ΤΏΟΓΘ 
ΒΟΠΙΔΏΪΥ, ΒΡΘΚΘ ΤΔΟΥΘ ΒΟΙΏΔΗΥ, δοίθᾶ, βυθογοὰ 
διὰ αἀἰθα ΙΔΟΣΘ ΠΌΣΏΔΗΪΥ ὑπ8ῃ ΔΗΥ͂ ΔῈ ὈΘΙΌΓΘ ΟΥ 
δΒἷποθ Ηΐ8 οουμλΐηρ. ΕἸΥΟΥΥ ὙοΟσχὰ δηὰ δοὶ οὐ Ηἰΐ 
ΔΡΡ6818 ἰο υπίγογβαὶ δατδῃ Βυτραί 685 δα 08]]5 
ουἱϊ 9 ΣΔΟΓ] δοοί οη8 οὗ 81} νιιμουῦ ἀἰδιϊπ οι ἢ 
οὔ ταςο, δοπάϊΐου, δὰ ἄοχτοο οὗ ουϊΐυχο. Ηο 18 
ἴπ6 ΟὨἹῪ ἀληϑινὸς ἄνϑρωπος (88 ῬΆΪ]Ὸ οΔ]1]6ὰ {}16 
1ορο08), ὑπο ὕγὀίἰά, {μᾺ9 το μον 8] οὐ ταοάοὶ Νίδῃ, 
ιο Κη οὗ τλθῃ, δηὰ ““ ἀγδνβ ἃ]} τχϑτι ᾽᾽ ἰο Ηΐτη. 
Η9 Ἤοου]ά ποὺ Βαγθ ὈΘ6η 80 Ῥοσίδοῦ ἃ σδη τ1|}- 
οαἱ Ὀοΐπᾳ 8150 ἀϊνίηθ. 

ΤΗΐβ ἱπίογργοίδίϊου οὐὅὨ ἐδ {10 δοη οΥ απ, 
δτισ κοϑίθα στϑιητηδ 6} }} 7 ὈΥ {80 80 οὗἩ ἱμ6 ἀοᾶ- 
Εαἰϊα γί 160 16, ἰ8 σον πιθα ΒΙΒ(ΟΣΟΔ]}Υ ὉΥ ἐμ οτἱρίη 
ΟΥἼΒΟ ἔθτπι, δοοογάϊης ἴ0 ἐλ 9 .)88.] δοοορίδίίοι, ἴῃ 
Ῥαη. γνἱΐὶ. 18 ἤν, ποσο ἰξ δἰ χζηΐβοβ ἐμ ΔΓ οϑϑίδἢ ἴῃ 
Η 8 ΒΟΔΎΘΩΪΥ ΡΊΟΤΥ, ἃ5 ὑπ Βοδὰ οὗὁἩ 8 υπίγοσβϑαὶ 
δά οἰογηδὶ κἰησάοπι, Ἐ δὰ ΡΟΥΠΆΡ5 8180 ἴῃ Ῥ8. 
ὙἸ 1. τ ΒΘΓΘ Τγ8π 15 ΟΡ  βοη θα πῃ ἢ18 468] ἀσ8ι1- 
πϑίίου τϊι} τοΐογοθοθ ἕο (80 Μοββί ἢ ἃ5 ὑπο ἐσθ 
δηὰ ροτίδοί μοϑᾶ οὗ κυϊηβη εν (οοταρ. Βοπι. ν. 12; 
1 σον. χυ. 27; Βοῦσ. ;. 2-3). 776 ϑοη 9.7 αυϊά 
Ὑ[85 ᾿Κονγ 186 8 ἀοϑὶ σηδιΐοι οἵ ἰδ 6 ΔΙ οβϑῖδῃ (Μαΐα. 
ἶχ, 27; χυ. 22: χὶϊ. 28 ; χχὶ, 9; χχὶϊ. 41 3..}, Ὀαὶ 
8 πο 80 5 κε ϊβοληὶ, 89 1Ὁ σορτοβοηὶβ ΟἾ τ ἶδύ ΟὨΪΥ 
85 1ὸ δοντοῦ δηὰ ὀσόνῃ οὗἩ ἰΐ6 Βουϑ89 οὗ Ῥανϊὰ, 
ποὶ οὔδ9 τ πο]9 παδη ἤδη 7. ΟἿὟ Υἱθὺν 60πι- 
ΤΠ ΘΠ ἰἰ56]7, ΠΔΟΥΘΟΥ͂ΟΡ, δὖ ΟὯ66 88 ἰδ τηοϑὲ Π8- 
ἐστ] δηὰ βἰ σα βοδηὺ, ἱπ ΒΌΟΝ Ῥαβδαροβ 85, ““ὙΥο 
Β88}1} β606 (16 οαῦυθη ΟΡθῃ, 8πἃ ὑῃ9 8} .6]8 οὗ αοἀ 
διβοθθάϊης δηα ἀοβοθπαϊηρ ὈΡῸὴ ὑπο 80. οὗ ἴδῃ" 
(ϑομπ 1. δ1); ““ἢο ἐδδὲ σατιθ ἀοτγη ἔγοιῃ ἈΘΔΥΘΗ, 
ούθα (86 ὅθ οὗ Μδῃ ἯΒΟ 18 ἴπ μοϑύθη ̓ (998 
Υἱ. ὅ8);:; ““1Βο ὅοη οὗ Μδη 8}}8}} δοΐὴϑθ ἴῃ ἐμ9 
ΕἴονΥ ΟΥ̓ Εδίμον;᾽" “1890 ἥοη οὗ Μδῃ ἐβ δοῖμθ 
ἰο ϑαγο᾽ (δίας. χυϊὶὶ. 11; οοπιρ. 1ᾶϊκο χῖχ. 10); 
“ ὍΠο Εδιίβον δίῃ ρσίγσοῃ Ηΐπὶι δυϊοΥ Υ ἰο θχο- 
δαίο Ἰυἀσπιομὶ 4180, Ὀθοδυ8θ Ηθ 18 {6 βοη οὔ 
Δίδη "᾿ (ὅδ τ. 27). Εγνϑῃ [8089 ραββαζεβ ἡ ΐ ἢ 
δῖ αυοίϊοα [0 6 ορροβίίθ τυἱϑῖγ, γϑοοῖνο, ἰῃ 
ΟἿΣ ἱπιογργοίδίίοη, ἃ φζγϑαίθῦ ζογο0 δὰ ὈϑδυΐΥ 
ἔγοτα ἰ}16 δ] τὸ σοί χαδί τ ἢ Ὁ] 668 {86 γο]- 
ὈΠΙίΑΥΥ͂ ΘοΟμἀοβοθηβίοι δ Βυμ ]αἰΐοπ οὗ ΟὨ ἰδὲ 
ἧπ (86 τοαοϑὲ βιγικίηρ Ἰρξ, 85 σβοθὴ Ηθ ΒΕγ8: 
Φ ΒοΟχΘα ἮδΥΟ ΒοῖΙοθβ, δὰ Ὀϊσὰβ οὗ (6 δἱν δυθ 
τοϑί5 : σὺ ἴδ6 ὅθ οὗ Μαὰ δαίῃ ποὺ ΠΌΣΟ ἰο 
Ἰδγ Ηΐβ οδά᾽" (10 ἰχ. δ8) ; οΥ, ““ Ἦ“, ΒΟΒΟΘυοῦ 
ὙΠ Ὅ6 οἰϊοῦ διροηρ γοι, Ἰοὺ ἷπιὶ 6 γΟᾺΡ 86Γ- 
γδιὶ; ΟΥ̓ΘῸ 854 ἰδ6 ὅοῃ οὗ Μδὴ οδπμθ ποὲ ἰοὸ ὃθΘ 
τηϊηϊδίοτοὰ ποΐο, Ὀὰὺ 0 ταϊηϊβίθυ, δπᾶ ἰο ρίγο 
Ηΐ8 18 ἃ σϑῆϑοῖω Ὁ Ἰηϑηγ (Δαί ἢ, χχ. 27, 
28). Τμὺβ ἐμδθ τπδημοοά οὗ Ομ γἰβί, σἰβίηρ ἴὰν 
ΔΌΟΥΘ 8411 ΟΥΟΪΠΔΤΥ τοδῃβοοά, ἱπουρ ΓὝΘΟΙΥ 
οὐπΐης ἄοτγῃ (0 1.15 Ἰονγοδὲ τη κ8, τι (89 Ὑἱθνγ 
ἰο ἐμοῖς οἱοναίϊϊοη δὰ χϑάοιωηρίϊοι, 18 σον 
ἐλ8 ρΡοσίβὶ] οὗ Ηἰβ ἀοἀμοοάῦ,. ΟοιΏΡ. σὰ ἰσχθαιϊδθ 
οὗ ἐδο Ζέγδοπ 9} Οἠτίδί, Βοδίου, 1868, ΡρΡ. 118 8, 
ἴτουι τ δῖοι 1 μανθ ἰσχϑηβίογσοα ἃ 6 .ν ϑϑῃΐθῃοθ8. 
--Ρ. 8.] 

4{51 εανὸ ἰπ [80 ὨΙΡΕΪ υἱδίουϑ, ἀπ Β6μο] ἃ, ὁπ Ε{κο ὑπο βοχι οἵὗ 
Μίλη--ὐ) δ ἌΖ2Ξ3, ΥΧ: ὡς υἱὸς ἀνθρώπον, ὙῸ]ς.: φιαεί 

τ τ: 
Ἄμε λονείπεε---οαταθ ἩΠῈ ἐπ 6 οἹουάβ οὗὨ πϑαύοη, απ οδπιο ἰο 
τι5 Αποίοηϊ οὗ ἀδὺδβ.. .. δηὰ ἴδογο νὰϑ αίσοη Ἠΐτη ἀοπιίηΐοη 
δὴ κἴοεγ διὰ 8 (πδὲ 411 βϑορΐθ, πδίΐοηβ, δῃὰ Ἰδῃ- 

6 οΌ] ἃ δοστο δἰ πὶ, εἰσ. Οορ. πο σοτγὰβ οὗ ΟἸ τίϑί, 
χχῖν. 30 δηά χχυὶ. δέ: ““Ηογοδζου γὸ 8}}8}} βοο [ἢ βοὴ 

οἵ πη εἰιϊτίπο οὔ πο γίρῆ Ὠδπὰ οὗ μόνου, δῃηὰ οοτηίης ἢ ἐμ 
εἰοιμὲβ οὐ βαανθη.᾽ Τὸ δι" πρίοη ἰη (ἢ Ἰασὲ ἔπτο νδδοαροδ ἴο 110 
ῬεοΡΒΘΟΥ οὗ ϑηΐ61 οδ ᾿ΔΓΪῪ 09 πιἰδίαίςθῃ.) 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1, Τὴὸ ρσγοδίποβϑ οὗ ἐμ Βαρἐϊϑὺ δὰ ἐμ σῃᾶ- 
εδὲγ οὗἁ Ομ γῖϑύ ρρθδν ἴῃ 70}1}᾽8 ροϊπίίπρ κἷβ ἀ18- 
οἶρὶθ5 ἰο Οσὶβϑί, διὰ ΟὨ τ δι᾽ 8 διδοίης (6 Ὀθδὺ 
οὗ ἰμθαι ἱπημηθαϊαίο ον ἰο Ηἰπιδο 1], [Ιἧ {μ.689 ἀἰδοὶ- 
Ρὶ65 οὗ Φοδπ [80 βρὶ σι) ροσίβοϊϊοι οὗ ἐμ 9 ποσὶς 
οὔ (80 Βαριϊδὺ 15 βθθῃ, 

2. 10 ἴν γοιμδυ καθ, ὑπαὶ (π6 νϑὺ ἀ18ο 0108 οὗἍ 
Φομῃ σιὸ ζο]οποὰ ΟἸγῖδι, ΣΟ] ονοὰ Ηΐπὶ προῖ 
89 γοροδίθα ἐθβύϊπηοην οὗ (86 Βαεριίϊδι: ΒομοΙά 
πὸ ᾿ϑ οὗ αἀοα. Τδο ἰἐοβεϊλοην ἰο ἐλ 9 ὑγῷ- 
οχ᾿δίθῃοο δπᾶ σἹοῦΎ οὗ Ομγὶϑι ἀοθ8 ποΐ σου πο9 
{80 ΧΌΪΟΥΒ οὗἩἨ (19 7605; ὑμιῖ8. ὑοβυλτη ΟΥ τ ίοὴ 
ΒΠΟΤΒ 8 ζαΐίατο Χ[}} οὗἩ βυβοτίηρ ΤῸ. ΟἸινὶϑὺ σοη- 
Υἱ 668 80 ἀ18610168 οΟΥὗὟ 201). γὙπῸὺ ΒΟΥΘ Θοηθ ἰὸ 
Υἱοῦ, ΤὨῖβ οὗ [8617 Βῃοτγβ ὑἐμβαῦ ἐμ 807 ΘΔ ΠΘΥΟΡ 
αῦθ Βμαγεὰ ὑπ δι γον οτυὰθ, βοηϑυοιϑ ΒΟΡΘ 
οὗ ἱμὸ Μοββίδι, ἱπ 1ἰ8 ατὰ, τπιηϑρὶ γι ζ} ἔονι : 
ΤΌΘ. 88 ΠΟΥ ὙΟΓΘ 8.11} ἱηγο]γϑα ᾿ἢ Βϑηβιιοι8 6Χ- 
Ῥθοίαίϊοηϑ οὗ ἃ ΠΟΌΪΟΡ 8οτί. 

8. Οοιηΐης ἰο ΟΣ ἰδ 18 6 γο 1] υδίΣαἰθᾶ ᾿ῃ ΘΥΘΥΥ͂ 
ὙὯΥ. Ῥχορβιοίΐο ἐθϑιϊ ΟΥ̓, οἶοο, τγοτὰ, ροϊπὶϑ 
ἰο εἶα... Το ὈΓΟΙΒΟΣ Ὀχίηρθ Ὀτοίμον, ἔγϊθπά 
Ὀτΐηρθ ἔτϊθηᾶ, ἰονηϑδῃ Ὀχίησθ ἰο βαδῃ. 
Οὔὸ ὀομιοθ ὙΠ δηοίμορ, δϑηἀ 0060 ΔΘ 8η0- 
ὑμοχ. ' 

4, Τθιοθο ἢχεέ ἀἰβοὶ 95 βίδπ ἃ ἐμ9 ἀθοϊβῖνο ἐθβἕ- 
ααθδίΐοη, ΒΟΟΣ (ΠΟΥ͂ Β66Ις Βοιλοίἷηρ ἔγοτῃ 
Ηΐμ, οὐ 866 }ς Η 561 δηά 4]} ἱπ Ηΐω. ΤΟΥ βϑοὶς 
Ηΐτι, αμα 6 {πιο Υ ὁχοϊαΐαι: 0 πατϑ Τουπᾶ 
ὑμ6 Μοββίδῃ, ὑμπιὸγ πλϑδὴ : 0 δγο ἔουπα---8080- 
Ἰυΐο)γ. 

ὅ. [πὰ Κοορίηρς τ {818 Ῥγομαΐμθησθ οὗὨ {89 
ῬΟΥΒΟΠ ΔΙ ἑν οΥ̓ΟΒ τ ϑι, Ηθ πιδηϊδοβίβ Η 8 οἴου γϑὺ 
π τηΐτβ0 1085 οὗ ρυγὸ Κηονιθᾶσο τὶν {16 πιοβὲ 
γδυϊθα ἰηβίσῦ ἰαἰο ὑπο ἀατὶς ἀδρι 5 οὔὨ Ῥουβοῃδὶ 
1296. Ὑπὺ8 ἴῃ ον ἰοχὶ Ηθ 8668 ἰμτουσα, πῃ ρδῚ- 
ἰἰοϊα», Ροίονῦ δηὰ Ναίμδηδοῖ, δῃὰ δὲ {116 61οβ89 οὗὅἁ 
(86 σμδρίον (16 Εσδηροὶ δὶ σοἸΘὈγαίο8 Ηἶπι δ5 (89 
ΚΟΥΤΟΓ οὗ μοατίβ. 850 αἵζουιναυαβ Ηθ γϑϑάβ Νίοο- 
ἀδαχαβ, (9 οϊαδη οὗ ϑατηδτῖα, ἀ885, μ6 Ρ60- 
Ῥίθ, εο. 

6. ΤῊ ΤΡ ἴῃ ψΙοὶ ἐμ Ενδηροὶ δὲ Φό Βα, 
ὙῸῈ ἀο]σαΐθ τηοάαϑέγ, μὰ8 Βουθ ἱπίου σόυθ {86 
ΒίοΥΥ οὗ δ15 οὕγῃ οδἰηρ τὶν [ἢ 9 ροβροὶ ἃ ἰΒΟΥΥ͂, 
ΧΟ ἀβ τ1ι5 οΟὗἨ ἐδ ΒΤ ΔΓ ΙΏΒΏΠΟΣ οὐὗἨ Δδι μΘΙ 
(οἈ. ἰχ. 9); δῃά {8686 ἔτῦο δηδ)]ορίθϑ παϊχηῦ Ἰοοὰ 
Ὁ8 0 Ῥγθδάμλθ ἐμαὶ Ματκ (οι. χίν. 81, 2) δπὰ 
Γυκο (6. χχῖν. 18.8ὅ) βανὸ ἀοη9 ᾿ΠΚονγ δ. 8.66 
[μ0 Θχοζοβὶβ, γον. 8ῦ. ΟἸ γἰϑεϊδηϊγ, πὰ {116 Ἰίρμς 
οὗ ἐμ Ῥδύβοῃ οὗ ἰμ6 [ογά, Ὀτίηζϑ ἰο Υἱοῦ απὰ 
πο ΡῬ]ΔΥ͂ {16 νοτί δὰ νγαυταηὺ οὗὨ 4}} μὸ ρο᾽- 
ΒΟΠΔΡ6Β Ρυγὶ θα Ὀγ Ηἶπι. Βαὺ ον άϑηίν ἐἶι689 
τοδὶ, βαποιϊ οα ἀ δ) ποίου οὗἩ (110 1ϊο οὗ 9658 
δηὰ ἐμο ἔλοίβ οὔ τοἀθιηρίϊοῃ Βανο πσουρμὺ ἴῃ 
ψ ὑπὸ αἰπιοβὺ πιοάοϑιυ ἐμ ῖν ΟὟ ΠΔΠΙΘΒ, ΤῸΣ 
{89 τηοϑὲ Ῥατύ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ πἰπ 8 ἰῃ ΔῺΥ ρατὺ οὗἩ ἰδεῖν 
Ῥἱοίυχο. 

1. 1 {πὶ8 Ῥαδο ἴβρδοὶ τηϑοΐβ ἃ8 ἴῃ 15 Ῥατὶ ἐγ, 
δὰ ἀουθί]685 18 τπδὰθ Ῥγοχηϊπθηΐ ἴῃ 18 ἰρσλΟΡ 
ἑτηροτί, Ὀδοδυβὸ (9 ΕνδηοΙἶἰδὲ 8668 ιΐ 861} ἤατ- 
{86 ΟὨ σοΙΏΡΘ]]64 ἰο Ἔχ ϊ οἱ Φυἀαΐδηι 80 βίσοι 
ἴῃ 1(5 μαὐγχοαᾶ οὗ {116 ἐσαι. 

8. Ομ νι βιϊδηϊγ, δὴ Οροα ἈΘΑΥ͂ΘΙ ΟΥ̓ΘΣΡ ΟΠ 
ΟΥ̓́ΘΒ, δὰ 8. τουαϊαϊΐοη οὗ ΘΥ̓ΟΡ ΠΟ δηὰ οτοὸῦ 
ξιοδίον αἰουΐθα οὗ ἐμὸ Τογὰ, γϑὺ ἴῃ ΗΒ 16, (6 ἢ 
ἴῃ Ηἰΐβ σλυτοῖ, θοοδυβθ αἰνιπἰΐν ἰ8 Ὀθοοτηθ ΟΠῸ 
ΜΠ ΒΟΙΔΔΒΙΓΥ ἴῃ Ομ γὶδί, δηὰ ὑμὲ8 1179 δομλπιαπὶ- 



100 ΤΗΕ ΟΟΞΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 9Ο0ΗΝ. 

οαίοβ (561 ἰπσουσὰ ἰμ6 Ηοὶν ΟἸιοβὶ ἰο Ὁθ- 4616; οτΥ, 86 ἱπίθγοουσβο Ὀδίγθοη ΒΟΔΥΘῚ δηὰ 
ἸΣΟΥ6 5. 

ἩΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΨΝ,. 

θη δοίῇ λἀἰείοτῖοε ἰογείλεν (τοτβ. 85-48 διὰ 44.δ]). 
ΤῊΘ οχυθοτδηῦ Ὀοσίηπίης οὗὐ ἰδ Οδυγοῖ οἵ 
Ομγὶϑε: α. 118 ρσοΐπρ τον οὐ οὗ ("6 ΟἹὰ Τοδίδ- 
τοϑηΐ; ὁ. 18 τι ϑίηρς ἰηΐο {1|ὸ Νονν. --Ἴ 0 [5.89] οὗ 
ἐδ ΟἹά σοτνγοιδαι, δὰ {86 Ἰϑτγαοὶ οὗ ὑφ Νον.--- 
Το οἴἶδοοι οὔ (π6 ἐοϑι ΟἽ οὗ Φοδη : τϑβί ἀΐηρ (1) 
ἦπν (86 ρουβϑϑύθγδῃοο (τορι (108) δα θα ρἢ 518 οὗ 
ξ; (3) ἰπ ἰδ τηδίΐον οὗ ἰὲ (180 Τϑιιὺ οὗ Οοἀ) .--- 
ΤΏτοο ἀπΐηπ6 ἀΔγ8 πη ὑπὸ Κίηφσάοηι οὗ αοα (89 
ποχί ΟΔΥ͂, εἰς.).---ΟἸγῖαι 16 Τϑπὶῦ οὗ Οοά.---Ἴθ 
οοιμμίηρ οὗἩ {πὸ ἀἰβοὶ 0165 ἰ0 9690.5, ἃ ἴγρ6 οὗὨ οὔν 
οουίης ἰο Ηΐπη.---ονν αὐἱοκὶγ ΟὨγίϑὶ δηὰ Ηΐ 
οἰϑοὶ γοοογζηῃΐζθ δη πηϑοὶ 686}} οἱ "6 ν.--- 86 Βρτίης 
Β6Ά80059 οὗἩ ἴΠ6 Κίησάοπι οὗ μοᾶγοη.---Ἴθ ὉΌΪΥ 
δηὰ (μο αἰνογβίγ οὔὐπο ᾿οτ᾽8 γ8γ5 ΟΥ̓ ΘΑ] Η 18 
ἀϊδοΐ168.----“ Ἧ ὁ δτο ἤουπά !᾿"---ἸΥ ον Κη ἴοΣ (89 
Τιοτὰ.---ΟἸνῖϑὺ (89 οδυι- ΒΟ ΓΟ 6Γ.---Ἴ 6. (ΠΤΘΘ 

οδὲ Ῥγοοῖβ οὗ (89 Μο53518} :. (1) Εἔσοιῃ [δ ΟἹ 
δϑδιηθηὶ (0565 δηὰ [Π9 ῥτορ ιοίθ, ο᾽ο864 ὰρ ὈΥ͂ 

“Ζοδὴ (9 Βαριϊ581); (2) ἔγοπι Ομ ϑι᾿ Β τοργοβϑθηΐδ- 
ἰΐοπ οὗ ΗἸ8ο]ζ; (8) ἔἴγοιι 89 Θχροσίθῃοθ οὗ ἰμ6 
αἰ801}}65. 

Οπ ἰδὲ ἥτε ἀἰδίοτῳ (τοτβ. 8.43). Το ἤτϑβι ἔτο 
ἀἰβοί 195 οἵ 7695: Φοῆπη δηὰ Αὐάγον.-- -Ἴ 6 ὕπνο 
ἀοοϊαῖνο αυσϑίΐοηθ: Ἔ Πδὺ Βϑοὶς γοῦ δηά, Βαῦὐδί, 
ψόγὸ αὐτο] ] οϑὺ που 3---Τ 9 ἰηνἱϊδιίοη οὗὨ ΟΠ γἰβί: 
“«ΟὍη190 δπὰ 5866;,᾽ ἴῃ 1.86 Ῥογτηδηθης ἱπηροτί.--- 0 
ἄτγϑί ποτὰ οὗ ἰμθ [οτὰ δηὰ Ηϊβ 1δϑὲ γοβρθοίϊης 

᾿Ῥρίον, δοοογάϊηρς ἰο ἐλ αοβροὶ οὗἨ 42οδιη.---Ηον 
186 παίατα] Ὀσοϊ μου μβοοὰ θϑοοτη68 ἰχαπϑῆχυγοά 1 
{89 αρὶ γἰία δ]. 

Θη ἰλε ϑεοοπά λἑδίονν (44-Ὁ1). ῬΆΠΠΡ δηὰ Ναίμα- 
πδοῖ, ΟΥὨ ΤΥ θη 910 ἰῃ 1.8 χοϊαἰΐου ἰο {1 Κη σάοαι 
οὔ ἀοά: (1) 118 ἀθϑιλπαίίοιυ ἴον ἴὑ ; (2) 115 ρ]ογ ῆ68- 
εἰοῦ ἴῃ ἰί.----ΗΠΟΠοΥ Δ ὉΪ6 Ῥγοὐαάϊοσο, δὰ πον ἰΐ 15 
ΟΥ̓́ΘΤΘΟΙῚΘ ὉΥ ἰμ0 ἔδλοίϑ οὐ ΘΧΡΟΥΪθΠ09.--Τ80 πογὰ 
οὔ ἐδο ἀἰδοῖρ]ὸ : ““Οοπιθ δῃ ἃ 5960 ;᾽ δη 6080 οὗ (})0 
ποτὰ οὗ 76805: ““ΟὉΠ10 δη 5090." ---ΤἸ 9 ῬΤΟΔΟΒίη ας 
ΟΥ̓ΡΆΠΙΡ : (1) πϑπϊιεῖν ἀϊβῆου : (6 σοπηθοίΐοι 
οὗ 6 πδὴο οὔ Μοβϑβίδιη, οὔ νυ οτὰ Νίοβοβ ἰὼ {110 
αν δηὰ (6 Ῥγυορμοὶβ ἀϊὰ τῦυῖΐο, τὶ 9}68588 οὗ 
Νζαγοίμ, 89 βοῃ οὗ ΨΦοβορὰ; (2) ρογίϑοι 'γΥ ἀθ- 
οἰἀοά : Υο μανὸ ἕουπᾶὰ Ηϊΐπι! (8) Ιτγοβὶ β Ὁ] 
Θομδγπιθα: Οοπ|6 δηπὰ 8066]---Ο͵ὸ οὗ [6 Υἂγθ 
ΘοΟυλ ΘΠ αἰ οΥΥ τοτὰ8 οὗ ΟἸ γί, ὁπ ἃ τηοϑὺ ΣαΓΘ 
οσσαδβίοι : (1) Βοβίοιγθα ΠΡΟῚ ἃ Ἰη8 ὙΒΟ ΒΡΟΚΘ 
σοπίοπιρίπου ΒΥ οὗ Ηἰ5 Ὀἰσι ἢ} -ὈΪδ60; τγ88 ῬΓΘΡΟ8- 
δο5880 δραϊηδίὶ Ηἰπιβοὶ; μά, ἱπιπιοαϊαἰογ αἰον 
ὯΠ ΠΟῸΓ ΟΥ̓ οἀγποϑί ἀογοίΐοι, 18116η αζαΐη ὑπ ον 
ἃ Ῥγο)υάϊοο; (2) δῃὰ βοϑίονγα ἴον {110 ὙΘΥΥ͂ γθ8- 
Βοη, ὑμαΐ 86 τγὸὰβ σι ὶι ποῦν ρυ}10.-- το ἢ [5γ86]}00 
πἰϊδουϊ συ]: [Ι͂ἢ 84}} παίΐοῃϑ, 85 ἴῃ 81} τθῃ, 
86 658θῃι 14] ροσιπδηθπί παίυγο δὰ ἀθδίϊην τυ 
6 ἀϊδιϊηρσυϊδηοά ὕγοτα {16 οογτυρίίοι οὗὮὨ 1 (ἐπ 6 
ἔσθ 15γδο] 16 ἔγοτῃ {8 7180 7607; (8 ἱπιο]]οοία Δ] 
αογδη ἔγουι 89 ἀὐθϑιηῦ ϑσταδῃ ; (ἢ 6 ΟΡΘΏ, 
ρας ΕΘΠΟ Π Δ ἤτοι ἰ(ἰ9 ἱπϑοϊοηὶ ΕΘΠΟ ΔΠ, 
ἐεἰς.; Ῥοῖονῦ ἐμ χοοὶς ἔγοια Ῥοίοσ (116 Βα ῖοπ σϑϑᾶ, 
εἰε.).---ἼΠὸ Πγοοζο] ἃ ποπιαρο οὗ Ναϊ}δηδοὶ : " 
ΒΑΌΝΙ (πλῖοι Β6 δὰ ονοά ἤγοτῃ {116 δγϑὶ) ; (2 
βομ οὗ Θοάἀ (πιο δ6 μαά ἀθηϊοα Πα 8) 
Κίηρ οὗἩ 16γδοὶ (τί τ ἰοἢ ἢ6 βυ π8 ἰο Ηΐπὶ 88 
δὴ 15γδο] 116 τὶ τ ουῦ σα 116).---ΟἸ τὶ δι Αἰ ν δὴ ΟΡ θη 
ΒΘΔΥΘῊ ΟΥ̓́ΘΣ ὑμ6 ΟρΘῃ 6γ68 δηὰ Ποαγίβ οὗ δ60- 
ἸοΥ Σ5.--Ἴὁ δϑοομάϊης δηὰ ἀοβοομϊης 8ῃ- 

οαγίδ, ἃ σοὶ ῬγοΟ Υ οὐἁὨ ῬΘΓΒΟΠΔ] Υἱίδὶ ζυποίΐ οη 5 
Ὀοίτγοσῃ ἰΐ6 ΕΑ ΟΣ δπὰ ΟἸγίϑὶ, Ομ γὶδὶ δὰ Ηἰβ 
Ῥθορῖο, 16 οἰνυγοῖ ὑγιατρ8.λὺ ἀηὰ [Π6 σι υΤΟᾺ 
τα ἰδΔηὶ.---Οροὰ θατίβ, ἃ Τοτοί οἰ οαΐηρ οὗ ἰδ9 
ΟΡΘἢ ἤθάΎθα (ΟἸτὶϑι᾿ 8. ἸοΟΚ ἰπίο {Π6 δου] οὔ Νὰ- 
ἰμδηδεῖ, ἃ Τοτοιοἰεθοπίης οὗ 81} (ἢ οπ 6 γ8 οὗ ΧΘ- 
γο]δί]οη). 

ΒΤΑΒΕΕ: ῬΥΟΔΟΒΟΥΒ τηυδὺ Τοροαΐ δ ἐδβίηρ οἾἶθἢ 
ἴον ἰὴ Βα κθ οὗὁὨ 1086 ψψοα]κς ἴῃ {αὶ ἢ. --ΟΥΈΒΝΕΙ,: 
Τὸ Θῃηΐογοοῦ ᾿πἀυβί ΓΙ] ΟΟ ΒΥ {86 Δ}}-δυ Ποϊοηϊ βδουὶ- 
ὅσο οἵ 96508 Ομ τ ϑί, 8 τδίη ἀσπιγ οὗὨ {116 βοσυδηὶ 
οΥ 6Οοἀ.---Ηοτο 86 [ωοτὰ Ὀορίηβ ἰο 60]]6οὲ 8 1110 
ὁδυτοῖ, ἰο τ ΒΙΟΒ Τομπ μ68 ρίνϑη πρ δ᾽5 ἀϊϑοῖρ 168. 
--,Ὑοδϑὺ5 6815 ἀπ ἀγὰνγβ θη ἰοὸ Ηἰπιβο]ὕ; γοὶ 
πἰι μου γὙ]0]6ῃ06.---ΖΕΙ81ῦυ 85: Ἐχρογίθησο ἱῃ βρὶτῖς 
ἴ.4] ὑπϊη 8 σὶνθ5 στοδῦ οογίδί αἰ ν δηα βγπιπ 6855 ἴῃ 
αι αἢ.---οροποταίο ΟἿ βιϊδηβ δοαυϊγο 8 ΠΟῪ 
Ὠδπι6, ΤΥ ΒΘ ΤῸ ΙΔ ἱΚΠΟἾὟΒ.---ΟΒΙΑΝΌΞΕ: ΕΤΟΥΥ 
029 Μ8.Ὸ ἐγ 6] 1668 πη ΟΠ ΥἾδὲ 18 ἃ σοοῖ, αρζαϊπβὲ 
σοῦ Δ}} (Πῃ6 ψαίθϑ οὐ Ἀ6}1 δγοὸ ῬοΟυγΘΥ]688.---- 
ΟΥΕΒΝΕΙ, : δυο οὗὨ ἀϊνῖπο (πίη ρ5 ποί ὈΥ ουϊπνατὰ 
ΔΡΌΘΔΥΒΗΘΘ, ΠΟΡ ὉΠῸῸΡ Βαμδη ὈΓο)4169.---Ζεῖ- 
δΒιῦ8: ὕρνίχμίποββ ἰ8 ῥ᾽] αβίης ἰο ἰΐ9 Τοτὰ,] 
Ομγοη. χσχίὶχ. 17.-- - 6 οτηπὶργοβοηΐ ΘγΥγ6 οὗ {89 
[οτγά.---«]Τ789 οροπίης οὗ βϑᾶσοη {μ6 οροῃΐηρς οὗ 
8. ΜΔΥ ὙΒΟΤΘΌΥ (86 ἈΘΑΥΘΗΪΥ Υἱσῃ! 6 8 σοΌΓ80 [0 ἰδ 9 
(ΘΔτίΒ, δηὰ ἴγοΘ ὙὙΔΥ͂ (866688) 18 σίγοῃ ἴγοτῃ θαυ ἃ 
ἰο μβιϑδύθῆ.---Ἐ θ᾽ αι οα οὗ ἴΠ0 ἀοβοοπάϊπρ δηὰ 89- 
οοπαϊηρς ἰο {πο δι ]δίΐοη δηἃ οχαδὶδίΐοη οὗ 
Θτῖϑι (3).--σ νῖϑε ἐμ9 Ἰδάάος ἰο μϑδύθα. 

Ββαῦκεκ: ΤῈὴϑ γὙοἷοϑ οὗ ἰδ ῬΤΟΔΟΙΟΥ Ῥγορδγοᾶ 
116 νῶν ἴον Ηΐὰ ; ἴῃ [86 σοπι Δ ΩΥ οὔ ἐμ Ῥυθϑο Ὁ 
Ηθ υϑὲ ὅηὰά Ηΐ5 ἢγϑὶ δα πογθηίβ.--Ἴθ δῃϊὶοὶ- 
Ῥδιΐηρς γα] ἢ 688 οὗὨ 7 68118.-- Τὸ Ὁ] οδβοὰῃ 688 οἵ 
ἃ Ομ νι βι 18 18 ππρτυάσίης, πὰ ὑυχουϊὰ σοϊητηπηΐ- 
οδίο ἰἰ56] ἐο 4}1} {π᾿ του ]ὰ.---Βὰϊ πὩΥ (ἢ 6 δβοοηά- 
ἴῃς (οὗ {μ6 δηᾳ918) ἢγβὶ, (9 ἀϑβδοϑῃάϊηρ αἷϊον ῖ 
Βοσδϑυβο ἐπίθγσουγθο οί 6 ἢ ΒοδΥ ἢ πὰ οδτὶ]ι ἰ5 
πού ΠΟῪ ἢγϑί δοχίηπίηρ, Ὀὰΐ δ 88 δ᾽ γεδὰγ θοζυῃ 
(Δ ΌοΥΘ 8}} ἐ}16 ΑἸ ροεὶ οὗἨὨ {110 ᾿οτὰ μ88 σοϑθ ἀοτῃ 
ἴῃ ἰδ 895})}.---ΟὙἜΒΤΑΟΠ : [1 Βοθιη5 ἐπὶ Φο.π 189 
Βαρ ἰδὲ δ Δ 8 Βροῖο ἴῃ ββοσγί, ὑγοῖ σΥ Βοηίοπ θα, 
Ὑΐοι 6 οἵνθηῃ γοροαϊοὰ δηὰ ἀθορὶῪ ᾿τργοββοά. 
- 2,190 βοὺ οὗἨ ἀοά, 186 Κίηρ οὗὍὨ Ιεγδοὶ, Ῥα. ἰ}.-- 
Μμιδοο: δεϑὺ8 'πᾶβ αἰδοῖ] ἐβγοι ἢ (80 ἰθφδίϊ- 
ἸΠΟΩΥ͂ οὗὁἨ Ηἶδ Βογδ] ἃ (δηὰ μοῦ 1:6 ὅτϑι ἐνο) ; 
ὅεβὺ8 βπᾶβ ἀϊβοὶρ]98 ᾿βτουρὰ (8 ἰοΒβιϊ πον οὗἁ 
{8ο80 Μ|10 δυθ σοῖηθ ἰ0 ΚΗΟῪ Ηΐπι (απ ᾿οΣ0 
ῬΤΓΟΌΔΕΪΥ ἀσαΐη ὑπο : Ῥεῖΐοσ δηὰ 58ῃη65 (6 6161); 
Φοδϑυ5 δηἀ5 ἀἰβοῖ 165 ἰβτουὰ ἐμὸ ἰτηπηοαΐδίο ο4}} 
οὗ Ηἰβ8. ον νογὰ (Β6γθ ἰδθ δὶ ἱσο Το, ἴα 
186 τον 86η86, (1) (89 οἵδοθ οὗ 86 δοτα]ὰ, (2) 
(89 )οἰπὶ νὶϊμθ88 οὐ {πὸ ἀϊβοὶ ρῖοβ, (8) {86 64]}} οὗ 
26805 χὰ του ρἢ (ἢ 9 016 Τογτηδίϊου οὗ ἀἰβοὶ- 
Ῥἰοβδὶρ.---Ἴ 0 Ὀοβὺ δου 801 δραϊηδὶ 841} ΘΥΣΟΓΒ: 
Οοτμθ δηὰ β090ῖ---ἩΌΒΝ ΕΗ: Τ7ηὸ τοῖο ΒΟΥΥΪ6Θ 
οὗ 6 θοῦ Ὁ σομβἰδίβ 1η Ῥοϊπίϊης ἰο ΟἸγὶβί ἢ ἢῸ 
ΤΏ 68} ΔΚ {π6 ρἷδοο οὗ Ομ γὶδί, θυ Βαχηδῃ δἱὰ 
68} Β6}]Ρ ἰο βηὰ 1Πἰπὶ|.---ὖ οϑ9᾽ ἑυτηΐηρ, Δ ΡΟ ΟΥ- 
ἴω] βίγοϊϑ οὐ ἰδ Βοαγί : «{681.8᾽ Ἰοοῖς, δῇ δἰἰγαςῖ- 
ἴῃ ῬΟΟΥ.--- Ἐ αῦ βοοῖκς γ67 ἃ απεβίϊοη πϊοῖ 
6888 Ρυ 8 ἰο ΘΥΘΓΥ͂ ΟὯ6 ἯὮΟ ΘΟΙΏ6Β ἰο Ηϊἰη).---Τ}9 
ΟΡΘἢ ιϑαγίϑ οηὺ ϑἰγαϊρι ἔοτνατὰ..--- ΤΏ Γὸ 18 8 
τοδὶ ἀϊθόσθηυσο Ὀοΐπγεοη πηοαϊδίο δηά ἱπηπιοαϊαὶθ 
δοαυδίπίδησο 10} 7 6803.--- 0 Τ076 11|ΚΘ 7 6802, 
ἐμ τῆοτθ ἱποχδυβι} Ὁ1]0 ἃ ΤηδΔῃ Ϊ18.--- ΤῊ 6 ΤΏΟΤΘ ΟὯΘ 
8 δοηγογβδηΐ ὙΪῸ 9685, (ἢ6 ἸὩΟΥῸ 6 δηδ πα) 
Ηΐα.. [Ι͂ὼ οἴδοσῦ σταθῇ 000 ἐβ οὔξθη ἀἰβαρροϊηϊἰοὰ -: 
ἴῃ Φ980}8 ΘΥ̓́ΘΟΓῪ ΟχρΘοίδίΐοι 18 ΘχοοΘαθά.---ΑἸΒΕΒ- 



ΟΗΔΡ. 11. 1-11. 1601] 

κι: ΗΟ 0098 ἴμ6 βαυϊουν θη}18ὺ ἀἰδοὶρὶθ8 7 
--ΟΗΙΕΙΚΆΜΑΟΘΗΕΞΒΕ: Τδο τηροίϊης οὗ ΟΠ γῖϑι δηὰ 
ΗΪ8 ἀἰδθοὶρ]οβ ἢ οχϑίρὶα [ὉΓ υ8 ἴῃ ζΟΓΙ Ως θᾶ Ὁ- 
πθϑ0 8βοσὶδὶ σοϊδίϊ οη3.---ΤῊθ ἀθοροϑὺ οογταυρίϊοη 
ἦ6 (80 Δ᾽ 5ομιοοῦ οἵ τπΔη.--- γουρὶι (6 Βα ΘΘΌΙΟΣ 
δΙ'οῃα 8 τι849 (᾿ 6 Ὀοπὰ οί Ἀθαύθη δηὰ θατί. 
[Υγ. δ1 (δ2). ψυτηξπ: μοη ΟἸνἰδί Ὀϑδαῖθ 

Δ διὰ μδὰ οηΐογοὰ οἡ Ηἰἱβ τηϊῃἰβίονίδὶ οἵ 66 
δὰ Ὀοχῦυπ ἰο Ῥγθδοῖι, (60 τῶ (86 πϑᾶνϑῃ ορϑηϑά, 
δηὰ τοιηδίηβ ΟΡΘα ; δη4 88 ἔγουιι (μαὶ ἰἴπ10, Βῖ 09 
6 Ὀδριΐϑιηι οὗ ΟὨτῖϑὲ ἰπὰ {86 Φοτάδῃ, ΠΘΥΘΡ ὈΘ6η 
δι, δη ἃ πόυον Μ11} 06 βδπὶ, ΑἸ ου ἢ τὸ ἀο ποί 
866 ἰξὲ ψὶῖιϊμ οὰν θά γ θὁγ98. ... .. Ογίβὺ Β8 8 
(9 - εἴ δ΄θ ΠΟῪ βιθαΎΘΗΪΥ οἰἐίζθηδ, δπ ἃ Πδγθ 
ΤΟΣ οἰ Σθηϑἷρ δῦονο ἴῃ ἢ} ὨΘΑΥΘΕΪΥ Ψ6τ88- 
οια, δὰ τὸ ἰπ σουιτηπηΐοη τς ἢ ἐπ ΒΟΙΥ δηρ6]5, 
ψ00 888}} ψιουΐ ᾿πίογηἰβϑίοη δϑοθηα δπὰ ἀ6- 
βδεοηἃ δὺϑοαυϊ γου.᾽---ΑΥὐοὈϊϑθορ ΤΒΈΝΟΗ: Το 
οτὰ ποιϊὰ ἱπάϊοαϊο ὉΥ (980 πομάτγουβ νογὰϑ 
ἰδιι Ηο βῃουϊὰ ποποθέον ναγὰ Ὀθ (.}6 τι! ἀ16 ροϊπὶ 
οἴ δ ἔγοϑθ ἰπίθγοου ϑο, γθα, οὗ δὴ υηϊηϊογτυρίοα 
δοαμππΐίοπ, Ὀοΐτνοοθ αοὰἂ δηὰ τηδ8ῃ, ἐμαὶ ἰὰ Ηϊπλ 
διουϊά Ὅ6 {δ τηθοϊϊηρ ροἶδοθ οὗἠἨ ᾿λθᾶνϑῃ δῃᾶ οὔ 
δὰτί (Ερδο8β. ἱ. 10; Οοὶ. 1. 19); τσὶ βμου]ά 
Ὧθ ὯὩ0 ἰοηοῦ ὑνο, ἃ8 βίη Βηά τη846 ἤδη, Β6ρᾶἃ- 
τοϊοὰ δηὰ οϑϑιγδηχϑα ἔγομι ο}0 δον, Ὀὰὺ ΟΏΘ, 

ΠΟῪ ἰδαὺ χἰρἰθοῦ8η 688 Δα Ἰοοκοά ἀονῃ ἴγοτω 
δοδύθη, δπὰ ἰγυϊὰ ἰαὰ βουνίβῃοὰ ουὐν οὗ ἰῃ9 
θϑρίι. Απὰ ἐπ ῖβ, (6 ρίοσυ οὗ Ομ γίβί, {π0γ, Ηἰϑ 
ἀϊβοΐ 198, βου ά Ὀθμοϊὰ, ἀπ βου ἀπαονβίδης, 
ὑμαὺ 1Π6Υ ἴοο, οἰ] άνΘῊ οὗἩἨ σλαπ, γογο ὉΥ Ηΐτ, (ἢ9 
ϑοη οὗ Μδῃ, τιδὰ9 οἱἰἴ26η5 οὗ ἃ Κη ράοπι τ οὶ, 
ποὺ θχοϊαάϊηρς οδΡὶ, οι θγδοθὰ 8150 δύῃ. 
Ετόοτὰ αν ἐμ γῸ 5 οι] ἃ 50 τὸ ϑυθγιλοσα ΒΡ 0 ]ὶ- 
οδίϊοπϑ, δϑρίγαίϊοηϑ, συ ΓΒ,---ὴηὴ (8686 ὈΥ {16 
τηϊἰβίγϑίϊοα οὗ δηροὶδ (ον. Ὑἱῖϊ. 8, 4), (ἢ βοαῦιθ 
Β.}}} τὺ ἃ οδογίδίη Ἰιἰογὰὶ ΖΑ] λοπὶ ;--- ΓΟ τα 
Βοᾶνθῃ ἔμ θτοὸ ΒΒ ου]ὰ ϑυογίμοῦο οοπ6 ἀοινη σζγδο68, 
Ὀ]οϑϑίηρϑ, οἰ 8, δἰ ἐο ὑ.}.0 ζα} 1] δὰ Ῥαη18]1- 
ταθῃΐ [0 βοτὰ ἰμδἱ πουϊά παγὶ ἐμ οηὶ (Βαν. νἱϊ. δ᾽; 
Αοἰϑ χὶϊ. 7, 28). θαγνθῃ δῃὰ θδύὶἢ βἰιουϊὰ 6 ῃ66- 
Του γα δ ἴῃ οοπίϊηυδὶ ἰηἰογοιδηζο οὗὁἨ {8680 
Ὀ]θ8804α δ ᾳ6]9, 

“Απά δαυίῃ 6 σηκοῦ ἕο Βοαυοη, δηὰ μρανυϑὴ [0 ΦΑΣΙΝ ; 
Ουυ Κίηκάοπι, ΟΥ ἀπὰ υπίοη υἱίδποιξ οπὰ,᾽ 

--Βονανεντῦβα: Τὴ ἈΘΑΥΘΗΪ ἰδοῦ τγβ 
Ὀκοίκοῦ ἴῃ Δάδαι, ἀπά τοραϊτοα ἴῃ ΟἸ γἰβί,----Ὑ 6 γ6 
8 ἃ θοαὶ ἐγ οα Φ, σοῦ Β δον, 88 8 δυη)- 
ὉὈοὶ οὗ δοπιπιπίουα 'τἱΐὰ αοά, ὉΥ Μιβ. ϑαγδὰ 
ΕἸοΝΟΣ Δάδιμ5, 1848: 

“Νραξοῦ, ΣΏΥ αοά, ἴο Τ8.66." 
-ἘἹ]Ὶ 5.] ἢ 

ΠῚ. 

ΤῊΞ ΕἸΝΤΌΒΕΡ ΑΝῸ ἘΒΙΚΝΌΒ ΟΥ̓ ΤΙΒἙΒ ΓΙΟΒΌ, ΑΝῸ ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ΜΙΒΑΟΙΕ ΟΕ ὕΚΒΌΒ ΑἹ ΟΑΝΑ, 45 ΤῊΝ 

ΒΑΒΝΕΒΥ ΟΡ ΤῊΒ ΟΙΟΒΙΡΒΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΜΟΒΙΌ, ΑΝΌ ΑΒ ΤῺῈ ΥΙΒΒΈ ΜΑΝΙΕΕΒΥΛΑΤΙΟΝ ΟΥ̓́ ΗΙ5 

ΟΙΟΚΥ, 

ἨΒΑΥΕΝΙΥ. 

ΟΗΒΙΒῚΤ ΤἘΒΑΝΒΕΙΟΌΒΙΝΟ ΤὙΕΒῈῈ ἙΑΒΤΒΙΥῚ ΜΑΒΒΙΑΘΟΒΞ ἘΞΑΒῚ ἹΧΤῸ Αα ΒΎΜΒΟΙ, ΟΥἹ ΤῈΒ 

παρ. Π. 1-11. 

(Ροσῖσορϑ ἴον 24 ϑυπάδν δον ΕΡῚ ΡΒ δηγ.) 

1 Απάᾶ!ί(δο ἰμἱνὰ ἀΔΥ ἐμοῦ γγα8 ἃ τηϑυτίαρο [8 ταϑττῖδσο ἴδαϑί τῦὰ9 8614] ἴῃ Οδπ8 οὗ 
2 Ο}1}160; δηά {πο τοΐμοὺ οὗ 6909 8 [ῃ6γ6: Απά Ὀοίἢ 9689 γϑ οδ] δᾶ, δπαὰ 1}15 
8 ἀἰϑεῖρ 65, [πὰ «6808 4180 γ88 ᾿ἰμυϊ θα ἀπα ἢΪ8 ἀ1861}168] ο 86 τρδυτίαρθ. ἀπά 

ψ πο {μου πδηϊοα τῖπο [Απὰ πὶηθ μανίηρ 1[41164, ον, ψ βοὴ νΐηθ 1164} (ἢ 6 πιο ο Σ᾽ 
4 οὗὨ 6818 Βα! ἢ αηΐο Ἀϊπι|, ΤΏΘΥ ἢαγθ πὸ ψη6. «6805 Βα (ἢ ἀπΐο μον, οσιδη, τ ἢηδὲ 
δ ΒΑΥΘῚΙ ἰο Ὧο ὙΠ} {π|6675 ταΐηθ ΠοὰΓ 15 πού Ὑοῦ οοιθ. Ηΐβ τροίμοῦ βαῖί πηΐο {16 
6 βοσυβῃίθ, Ὗ βαίβοοσεσ 6 βϑ. 8 απο γου, ἀ0 16, Απά ἐμογθ γοῦο βαὺ [Π6γ0 βὶχ παΐθυ- 

Ῥοΐβ οὗ βίοῃθ, δίϊνον {86 τηϑηηθῦ οὗ [6 ρΡυτὶ ἔγίηρ; οὐ [6 9618, οοπ αἰ πίη 7 ΟΥ̓ ΤΆ Γ66 
Ἴ Βυικίηϑ δρίϑθοθ. «[68119 8810} απο ὑμθπι, ΕἾ] πΠ6 ψαίογροίϑ ἢ πταΐοῦ. Απά ἐμ 6 Υ 
8 8Ι1οἀ Βθὴὰ ὉΡ ἰο (6 Ὀτγία [00]. Απά Ἀ6 581} απο ἔμθαι, ταν ουὐ ΠΟ, δπα 
9 ἈὈΘΑΓ υὑπίο {ἢ 0 ρΌΨΘΓΠΟΡ [τ}]67]} οὗὨ 8 ἔθααί, Απά {μον θᾶτὸ {ὲ. Ὑ μθῃ {Π6 ΤΌΪΘΓ 

οὗ [86 ἔδαβὶ δα ἰαϑίθα {86 ψαΐϑυ ὑμαὺ 88 τηϑᾶο [δ ὈΘοοτηθ, οσ, θθθπ Ἰη846]7 Μ1Π6, 
δηἀ ΚηδΥ ποῦ ΠΏΘΠΟΘ 1ὑ 88, (θαΐ (86 βογνδηΐβ ψῃϊοῖ ἄγον [ποὺ 84 ἀγα} ἐῃ 6 

10 πδίϑὺ' Κπ6ν), [Π6 ρΌνΘΓΩΟΥ [1π||160] οὗὨ 186 ἔδαϑε οδ]]Ἱϑὰ (86 Ὀγϊάθρτγοοια, Αηᾶ βδῖῖὰ 
πηίο δία), ΕἸΨΘΕΥ͂ ταδὴ δὖ {Π6 θερίπηΐηρ ἀοίκ βού τί ροοά πίηο, [βουύθί ἔουίἢ {Π6 
οοὐ ψῖηθ ἤτγβι7; δπὰ στ βθη πηθη ἢᾶνο ψγ6}} ἀσυηϊς,"} ἐμοη" ἐΠαὉὺ Ἡ Ιοἢ 18 πσοῦβο; Ὀαΐ 

11 [οπιΐε θα176 ποι μαϑ0 ἱκορὺ {860 γροοά ψίηθ 1π0}} πον. ΤῊ ΐδ᾽ Ὀαρίπηΐϊηρ οὗὁὨ τηΐγ80 168 
[ϑΐχηϑ, τῶν σημείων] ἀἸά [ππτοὰρὨ ] Φ6808 1 απ οὗ α811166, Δη τχδηὶ οϑιϑα ΤΟ ἢ] 
Εἴοτν [μ]8 ἰγδηβᾶξυσίηρ ροτον, τὴν δόξαν αὑτοῦ] ; δῃά Ἡ15 ἀἰ56 1 0165 θ6]16γβα [1λ9 πιοσθ] 
οὐ [1η] 1η1, ἔ 



102 ΤΗῊΗΕ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5950ΗΝ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γεν. 3, [ὑστερήσαντος οἴνου. ὑστερέω, ἜτΟΡ. ἴο δε δελίμα (οἰενατ ἐπ ἐἴπηθ, οΓ ἴῃ σδῃκ), Ἀαὰ, ἴῃ ἐμ Ἰαίοσ 
τοῖς, 8180 {110 τηϑδῃίης : ἐο ζατΐ, ἰο δὲ τοαπέϊπρ' ; ΘΟταΡ. Σ. 21, ἕν σοι ὑστερεῖ.---'. 5.] , 

ὅ γον. 4. [Τ μοὶ καὶ σοί, γύναι; Ἰϊε. : Ἡλαξ ἴοι απὰ (ο ἔλεε, ιοονεαὶ ἢ {. ε.,., Πα Βδγο 1 ἐπ οὐ πιτ ἰπ601 Τὶδ 

6111 Ρε|6 ῬΡὮΓΑΘΘ ΘΟΙΤΟροη 8 (0 (6 ἨΘΌΓΟΥ 3} Ὅτ, δηῃὰ ἰ5 ἃ ἀἰβοϊδί πλοῦ οὗ οοϊωχϊηυπίοη, δοθῆ. χα, 24; “πὰς. χὶ. 12: 
ΤΤ 

42 βλτη. χυὶ. 10: 1 Είη ρα χυἱ!. 18; 2 Κίηρϑ 1|.13.: ΜΑΙ, τῇ!!. 29; χτίϊ. 10; Μαγκ 1. 24; Σκο τῇ]. 28. δἷβο ἰῃ οἰδδαῖ δῖ Οσϑθξ. 
ΤΊ ἰδ ποῖ (Εἰ κὸ ἴῃ βοιηθτ δῖ βίη ἶδὺ ἘΠ ἢ) ΡΏΓΑΘΟΘ: Ἀδίπα νοι διεείπεες, ΤΑῖς ἐξ ποῆε 4. ὙΟΩΣ ὑπιξίπεες, απὰ (6 Θοστηδσι, 
Ῥαε φελὲ ἀἰον, πιϊολιιξ αῬ}) πιοσσαβα ΓΙ ἀἰϑγοθροοίζα!, Ὀαΐ ΤΩΑΥ͂ Ὀ6 υδοὰ ἰῃ ἃ ὕγίϑ μα] σθη8θ, 88 [8 δυϊἀϑηΐ ἴγοπι Φυάρ. χί. 12; 2 
Άδια. χυὶ. 10; Μαι. υἱἱ. 29 (ςοπρ. α18ὺ [86 Βί πλ1αὉ ΡἢγΓα89 οὔὗἨ [06 τ ὴ6 οἵ ΡΙαἴο, ΜαιΝ. χχυὶϊΐ. 10: Μηδέν σοι καὶ τῷ δι- 
καίῳ ἐκείνῳ) ; γοῖ ἰξ ΑἹ ΤΑΥΒ [ΤᾺ Ρ11658 ΤΊΟΓΘ ΟΥ 1685 οὗ Γορτοοῖ, μΟυσΘΥοΓ δἰ σῆς. 80 ἰζ 15 ἐδίϑῃ πόγὸ Ὀγ [186 Ῥεδθῖ σοταπιθπίδίοσε, 
85. χκοηῖίο σοῦηκο οὗ τη 6} ἐπιογίογθῃοο, ἱμου ἢ ἰδ 85 πὸ ἀοαδὲ ταἰ ἰραίθα ὈΥ τ ἴοπθ οἵ Ὧρ. Τθο ἴοστα γύναι ἰϑ 
ΘΠΙΓΟΙ͂Υ σΣοοροοίζι}, δη ἃ τηυϑὲ ΔΙ ΥΒΥΒ ὕ6 Ἡ ΔΘΓῸ [119 ἘΓῺΘ αἰ  Υ οὗ νοιηδὴ ἰδ [9]} διὰ χϑοοχηϊζοα ; οοϊαρ. Φολη χίσχ. 28; χσχ, 
16. 8.0 τη ἔχεο. ΝΌΤΕΒ.--Ρ. 8. 

δ γον. 10. [ὅταν μεθνσθῶσιν, Ό]Κ. : ομπε ἱπεδτίαξί 
ἄσοπογτα, ἘΠοΙ πα, ἃ. Υ. : τολέρ 

“Μιεγὶπὲ ; Ὑγτιάδὶ, Οσαησηοσ, ΑἸογά : τολορ βεθη δὲ (ατε) ἀγκεη ; 
τη ἔλαυνε τοοῖΐ ἀγωπὶς ; Ατὰ. ΒΙ016 ὕηίου (Ὁ ν. Ὠβη1), Ὑούυης, θπθη : τσλεὲπ λέν λαυέ ἀγιμχιῖς 

; Τῖποῦ; ἐγμηζεη, τοογάδη, εἶπα; Ὧο Ῥ͵;οίῖο, δι66: ἐγ ΜΗ ΚΘΗ εξἰπαᾶ ; Μεθύσκομαι (Μ1|4.), 11κὸ ἐπα Ηθῦγονν ἋΣ Οὐὺ, πιοβὴβ ἕο 
μὲ ἀγμηῖ, (ο ρεί ἀγιπὶς (ακὸ χὶϊ. 46; Ἐρ)ι. νυ. 18; 

ΠῚ Φνν Ὁ} ( νι. ἄθη. χἣ!. 34: Ηαργ. !. 6; ; τᾶ 
ΤΠΟΪΌοΙς. 

εἰίαπι ωμκογης: εδγίείαξ 
γαμεολί ρεισονάση εἰπά, Ὀαὶ 1] Κονν 86 σιγὰ δραίηβι [5 ἰΐοσθηοθ. ΑἸογά: “ὙὙΒ 
τηοσδηΐπα οὗ μεθυσθῶσιν, 80 ΠΟΙ ΓΠΘΓ [6 ἔΠΟΓΘ ΒΔΩΥ͂ ἴζ0 δ γίηῖς ἴγοϊῃ 1ξ, ἃ9 υἱλοτοὰ ὈῪ [Π9 ἀρχιτρίκλινος." 
-Ρ. 8 

Βον. χνὶϊ. 2), θυ 160 (0 ἀγίπλ 7τεεῖν, δυὰ 
ὉΪΥ αἷἰϑὸ Οδηΐ. νυ. 1: πίετε καί μεθύσθητε, ἀδελφοῦ. Οομρ. Βοζα, )ὸ Ἰ οἴζο, 

Αἴ 411} ουδηΐκ ἢ ππίδλυ τ Ὁ]9 ᾿Πίδγο 9 ἰβ ἴο Ὀ6 ἀγάγῃ, δὲ 
ἸὈΐα] τουιατῖς οὔ ἔπ ΓΌΪΟΓ οὔ [πο ἔραϑί, Βοηκο] ὈΓΙΘΗ͂Υ ἀηὰ ρΡοἰπιθα!γ : 

πον ἀρργοδαίιν. Μογοῦ σοηϊθηάβ ἴογ [ὴ9 πδιια] ΠΕΔΉ ΠΕ οὗ ἴπὸ νοῦ δῃὰ ἐγδι β᾽αῖοα : το εἰς ὑε- 

ἄοοδ ποῖ ὨΘΟΘδδα ΓΙ ΪΥ τ ΡῚῪ 

ἀπ ῬΓοβοηΐ ΘΟΙΏΡΔΏΥ, Γγοσῃ (8 ΚΟΏΘΤΆΙ ῥγότοτ- 
ἱπερίζοϊ εν τεοεηδείμῦ οΥαίζο αγολιἐγχίοἰ τη, εἰ οομιειμεέμαο 

Γοδδ (880 
Ἔχκοα. ΝΟΊΣΒ. 

6 ποῖ ἰ5 ΠΟ σϑάδοὴ ἴο 

Ἃν οὕ. 10. Τότε [5 πδηϊίης ἰη δὲ, Β. 1,. ῬτγοΟΌΔΟΙΥ ογουγοοϊςθα ὈΥ͂ Γοδδοη οὗ [86 τόν ἱπιιηοαϊοαίοὶ Υ ζ0] ον ίης. 
δΎοτ. 10. ἧτο σὺ ἰ5 οὐλἱ θα ὈΥ ἴδοιλ., Ττοχζο!] ]οα, ΑἸίοστ δηὰ ΤΊδο  οπ.---Ρ, Β.] 

Η 
ΦΎΟοΥ. 11. 

ΑΙ, Ῥ οσἵ. δὴ 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

[Ηπογ9 νὸ Βατθ {ἰδ ἔυ] Δ] πιϑαΐ οὗὁἨ ἐμ Ῥγοιῃἶβθ 
χδάο ἴῃ {88 Δ8ὲ γ6γ890 οὗἉ ΟοὨ. ἱ., δηὰ ἃ βίαυ]ης 
Ῥτοοῦ οἵ {1|ὸ Ῥσϑβθῆοο οὗ βαρογπαίυ σαὶ ρον ΘΥΒ ἴῃ 
(16 Ῥόσβου οὔ [86 ὅθ οὗ Μδη. ΟἸιγὶβί βὶ ζῃ βοθπε 

- θοζδπ Ηἰΐ8 Ῥ]1σ ταὶ ἰδ ὙΪΓῸ ἃ τρΐγ8616 οὗ 
ἐγαπείογηπιαίίοπ: Ηΐθ Ὑ}Ὸ1]6 τα ἰβδίου τγα8 ἰὁ 60Ὲ- 
γοτί δἰ ΓΒ ἰπίο βαἰηίδ, ἰο ἑσσῃ στῇ ἰηΐο 70γ, ἴο 
θ]οναὶθ θασί ἐοὸ ὕθαγσθη. [1ὑ νῦ88 ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΘΣ 8 τηἷ- 
τοῖο οὗ οϑιϊνο 297) δηὰ σἰαάπεδε, Δα ΟὗἼΠΟΥΟ ἐμ Δ ἢ 
ΤΟΥΔῚ πιμηϊποοηοδ; 8] ΟΡ; ---ἰη, δίνη σ σοπίγαϑβί 
ο ἐδ 9 Μοβαῖο ἰδ οὗἩ οοπάοιμηδίϊου. δηὰ ἐ}10 88- 
οοἰΐο δυδίου υ δηὰ ναὶθν- αρί ϊϑια οὗ Φοδπ, δὰ 
ἷῃ (0.9 Ῥγϑβθποθ οὗ [18 ἴΌΓΙΔΘΥ ΡῈ} 19---ἰ αὶ {10 
(οΒβροὶ ἰ8 119 δὰ Ρθδ8090, 8 Χο] ίοι οὗ ἐστὰθ μδρ- 
Ηΐμοθθ. ΟἸιγϊϑὺ σου ποῖ ΟὨΪΥ ἐμ Ῥγϑβθηΐ 
ποοᾶ, θαὺ Ῥσουϊθβ 4180 8ὰ δρυηάδηΐ ΒΌΡΡΙΥ ἴον 
811 6 ζαίατο, δου ἧι δ [0 ΒΡΆΤΟ [ῸΓ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΠ6 
ἐμαὶ (ϊχβίοί ἃ, [1ὲ 18 θαυ 8}}Υ βίο βοδπὶ ἐπα. (818 
Ταὶγ8010 8 ροσυζογπιϑα ἰὴ ἐμ Ὀό8οι οὗ 8 7απιϊζῳ : 
ἴον }10 ζδιαὶγ 18 ἐμ 9 ὅγϑι ᾿ηϑιϊλαϊζοη οὗὙὨ αἀοἀ οχ 
ὀαγίλ, δὰ {110 ΠΟΤΒΟΣΥ οὗ Οπυτοῖ δᾶ διδίο, 
ἌΓ ΘΓ,Ο 8]1 ΤΟ χα] ΤΟΙΣ, Β οὗἁὨ βοοί οἰ Υ̓ χηϑὺ Ὀοχίῃ. 
ΟἸ τἰβιϊδηΐν γοϑίοσοα τηϑυγίαρο δηα ὑπο ΓΔ. }}γ ἰο 
ἐμοῖν οὐἱ κα] ραν γ, δηὰ οἹονδίϑα ἐπότὰ ἰοὸ ἔσιια 
ἀἰϊκχηὶ ΟΥ̓ ΔΌο] Βϊηρ ῬΟΙΪΥ  ϑίαΥ, οαιδησίὶ ραϊϊηρς 
ὙΟΙΉΔῺῈ ἔγοιῃ δ᾽ υ δ ἀοχγδάδίομ, δ ὉΥ͂ πιδὶης 
ἴμο τοϊδίϊοη οὗὨἨ Ὠυβθαμα δηα υἱΐθ ἃ ἰγρο οὗἁἉ ἐ}ι9 
Βδοχϑα πηΐοη οὗ Ομ τἰδὶ ἰο ΗἨΐ8. οἰ γοὶ..---Ἴ 6 χης 
ΤΔ019 οὗ ΟδΔδ, 848 ἰὑ τῊγ88 ὑπο ἦσϑί ἴῃ ἰΐπηθ0, 18 8150 
180 χγοδίθβί ἴῃ δ υδοίοσ, ποχύ (0 ἐδ ταϊβϑίηρ οὗ 
᾿ασδσυβ ὙΔΙΟ ψγ͵ϑ ὑπὸ ᾿ἰαβί, δηὰ τισι οχὶ- 
Ὀιϊοά ΟὈΣὶϑὺ 88 ἐϊθ ΟΟΠαΊΊΟΓΟΥ ΟΥ̓ ἀοαί ὡπὰᾶ {10 
Ῥχίμοο οὗ 19 οἴθσπμαὶ. οί Ὀθϊοηρ Θχο  αϑΙ Υ 
ἰο 89 Τουγ ἢ αοΒρ6), τ 1116 {86 ταϊγδουϊοῦβ ζθ64- 
ἱηᾷ οὔ ἐδὸ τυ] ἀθ 15 τορογίθἃ ὈΥ 8}. Τὴθ 
οὔδηρο οὗὨἩ δῖος ἰηο τΐἱη9 ὃ ἃ ῬΣΟΡΘΡ ἰταπβιυὺ- 
Ββιϑηϊ δι οὴ. ΟΥ αὐυδ)]ϊίαινο ἰγδηβιλυίδίϊοη οὗ δὴ 

4 [(οὔοῖ, 1. Ρρ. 862 Δηὰ 366, χίνοθ δοῃηθ χορ ΓΟΒΒΟΠΒ ἹΨΗΥ 
Φομ δ'ομο σὑϑἸδῖοδ ἔπ|κ5 τηϊγαοΐο οὔσδηα. [Ὁ ΒΟΘΠῚΒ 0 ΠΑΥΘ 
ἀτορροά ουἱ οὗ [μοὸ βγπορίίοὶ τρίτο, ἱοχοίμον τι ἔο ἢγοξ 
οοφυδσίπίδηοο οἴ 1Π0 αἰπεΐ 0165 γϑοογάοα ἰὴ οἢ. ἱ. [1ὲ 18 ΣΟΓΘΟΥ͂ΟΡ 
{86 ΟἿΪΥ τοΐγϑοὶο ἰπ ον ἐμ ΣΟΙΠΘΓ οὗ 5 68τ|54, Χο ψ͵68 [ἢ- 
ἐγυσίοα ἴο [Πὸ οἂτὸ οὗ ΦΌ0Πη, ΡγΟΙΑΪ ΠΟΙΌΥ ΒρυΓο5.--Ῥ, 5.] 

ὁ Δί. τήν Ὀοΐοτθ ἀρχήν ἴῃ {πὸ ἰοχὶ, γθο. 15 '"ταποίης ἰη δὲ͵ Α. Β. 1,.. δηὰ το οοϊοὰ Ὦγ Τδοῖτα,, Τίϑοπομπᾷ,, Τ͵Θζ., 
οὔ, ποθ [86 ΡῬΓΌΡοΣ ἰσδηδίδιϊου ἰϑ: Τ᾿ λὲς τσρομρδὲ 7εδιδ αδ α δερίπηῖπρ ὦ (4) εἰρη8.---. 5. 

ΘἸΘΙ ΘΕ ΔΡΎῪ δυθδίδηοο. [ἰ 8 ποὶ 8 ογοδιΐϊγθ δοὶ 
ἴῃ ἐμ βίσὶοι Β6η86 οὗ ἐπ ἰογλ; [0᾽ αοα τηδά6 ἰδ 6 
που] ουὐ οὗ ποίμΐηρ, Ομ σἰδὲ δἰνδΥβ ορογδαιοα 
ὌΡΟΣ οχ  δίϊηρ βιθθίδῃσεβ. Βαϊ ἰὑ ἱπυοῖνοθ (86 
ΒΔΙΏΘ ΟΥΘΑΙΪΥΘ ῬΟΊΤΟΥ, δηὰ 18 δυο Υ ΔΌοΥΘ π8- 
ἰᾳγο ἀμ ΔΌΟΥΘ ΣΟΘ80} (ποὺ αἀσαΐπδέ ἰΒ6 1), δηά 
ἰποτοίοτο ᾿ποοσ ΡΥ θη 8101]0θ. Ὑοὐ ΔΙΟΥ 41} ἰΐ 18 
ΠΟΥ 078 ὈΘΥΟΠὰ ΟΟΚΣ Ργδβθηῦ σοι ΡΥ ΘΠ ΘηΒῖ0. {Π]Δῃ 
(86 οδηζθ οὗ [16 ΣΧαὶη ἔγοτῃ θδύθῃ ἰηίο (6 169 
οὔ (μ6 ζτάρο, 89 στον οὗἨ ρ᾽δηὶβ ὈῪ 1.6 ὑγϑῃδ- 
ταυϊδίΐοη οὗ ἱπογρϑηῖο τηϑίΐου ἰηίο ογζϑῃΐο, δὰ 
81} {089 τι ΐΓ80]68 οὗ παίυγο, ἩΔΊΘΒ ὈΥ ἐμ οῖγν ἀΑΙΥ 
ΟΟΟΌΓΥΓΘΕΘΘ ΔΡΡΌΘΔΓ ἰο υ8 ὨδίυΓΧ8] Δηἃ δοπιτηοῃ. Ἐ- 
ΠΙΚῸ ΠΙΔῺΥ Βαυίηρβ οὗ Οἰιγ δὶ, (86 ταΐτϑοὶο οὗ δὴ 
8. ἃ δι] πρ-Ὁ]ΟΟΚ ἐο {0 Βυρογβοΐδὶ σϑϑάου, 
δα δβϑοϑηδβ ἰο οοηδίοὶ τῦῖϊ 86 1468] ΟΠ δτδοίον οὗἁ 
{89 αο5ρ6] οὗ δοδπι. [1ι 18 ἰηἀ 664 ἃ χοῦ κο ἰο ἃ μιοτ- 
διὰ ἀβοοίϊοϊβηῃ δηἃ ἀθβρομπάϊηρ ᾿ορζα]βηι, ἰο τυ ἰοῖι 
ΟΥ̓́ΘΏ ΤΩΔΩΥ͂ ΖοΟα Ρ60}]9 δῖ ρίτοη. Βαὶ τ αθουπὰ5 
ἴῃ πἰρὶν τοῦ 8] βἰ βαϊβοδηοθ ἃπὰ βυι 0116 Ὀδδυίγ. 
1 ᾿8 δ᾽ ἰοχοί ον ὈΠΗΘΟΘΒΘΑΤΥ ἰο0 χσοβοσί ἰο 19 π)0- 
ἄογῃ βριηηοηί οὗ δὴ θβϑθϑηίαὶ αἰ οσοηοο οὗ (ἢ9 
ψίηθ οὗ {6 ΒΙ0]6 δηὰ ὑδῦὺ8] ψῖμθ. ΤῈ π|ὶῃθ 
ὶοΒ ΟἸ γί τηδὰθ τὰβ 80 ἀοιδὺ Ῥυγο, ροοὰ 
τῖμο, 1 ἰμ0 ῬΓΟΡΟΥ Β6Πη80 ΟΥ͂ (6 ἰεγ. Βυὶ 
ἰο ἐπίηῖς 1ὺ οσθῃ μοδδίδία {πδὲ ΟἸσὶδὶ ταϊρηὶ πατθ 
ϑησουτγαρθα ἱμημηοάθγαίο 186 οΟὗὁὨ ΜΪΠὴ6 ΟΥ ΒῺΥ Κἰπά 
οὗ ΘΧΟΘΒΒ, ῬΥΟΥ͂ΘΒ ἃ [4189 Ῥοβίιγο οὗ χηἰϊπὰ δηὰ υἴ- 
ἰθν ἀϊβαι 8} δαϊΐοα ἰο υὑπάογβίαπα (6 Γηΐγ 8016. 
ΤῸ ΡῥΙοΟΙΥ δηπα βουσί οὗ {18 ἀοἀ-Ἴθασίης ἴδ- 
ταῖϊγ, πὰ 86 ὅοπ οὗ αοα δ8 (ποὶν ρσαθβὶ, τγδβ 
{86 4515 οὗ ἰλ} 6 ταῖτ80]6 ; ἴῃ 8 ἰῃη δι ρογαίθ οἷ οἷο 
ἰ0 τουἹὰ ΠΟΘ ἢδγο Ὀθοὴ ὙΣοαρΝ αὐ 41}. Φσγοουΐ 
αδοδίε »γοΐαπὶ! ἴἴο ἰμ6 ρέγο 81} ἰδίῃ σβ 8.6 Ρυχο. 
8396 Ποοτᾷ. δῃὰ ΕΤΗ.---Ρὶ 5.] 

4 [19 ατοαῖ ροοί, τσ οαγίου ΒΕ οΙκοΓῖ, βαγα πὶ δα πιυοὶ 

νν ἜΑ νίνα εν Μ ΟὟ ΦἸΡ 7, ωηὰ σάσειισ, “ Σὶπ το ἐηδοΐ, ΕἸ 7 αΉ ΘΗ ἐ; 
Ἑΐη Ῥωπαεν ἰεδὲ εν, τοίγα σεδονεη γμὶ ρέει "ἢ ὃ 
Εἰη Ἡαπάον το ολδὲ εὐ 7ογέ υπὰ εἰολέ πὰ ΤΌΛΙΣ κοί ἩΡιενῖον ; 
Εΐπ Ῥδιοιάεν, 4αε8 ἐν’ ἀεπκέ, μὰ τοαϑ ΕΥ̓ ἀγηκί, εἴης ἸΡμηαε;. 
Εἴη Ἡρωπεν εἰολὲ ἐν ἀα ἐπ αἰἴον ἩΡΙΡΜΙΔΥ Αἰ ἐζα, 
σηὰ ῬΡωπάεν ρελη ἐδπι τον πὰ παοὶ ἀμ} Τυτι νὰ δολνιίξζε, 
Ἂν πεν οἱ ἐν 0 αἰ ἔἐρ πιο κα νοὶ 
Θσεισοῦληεϊξ, ἄαεε εἰς ἰλπε εγδολείηδη ραπς παίαγίϊολ. 
πα ισμωπάετϑαν εγεολείηξ ἴληι ηρεισοῆτ»ε περ, 
δὲν ὑπυετισομηάετί εἰελὶ ἀας Ἡγμπάεν ἀεν Ναΐμ»."--. Β.] 



ΟΗΑΡ. 11. 1-11. 103 

γ͵εν. 1. Διυᾶ ἴδο τμϊτᾶ ἅδγν, [τῇ τρίτῃ 
ἡ μέρ ᾳ].--- 'ἄδοσθὶ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἰΔἀοπίΐοαὶ [3] τὶ (6 
ἐπαύριον, 6}. 1. 48 (44). 8.9 ἔιο Ῥχεα. σα ἴοσ. 
ΤῈΟ πὐδντίαχο- οαϑέ δὰ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ὈΘΘῺ ὨΘΑΥΪΥ 
ἀῆγθα ἀδΥ8 ἴῃ ῬγΟρΤΟ88, πο 9}6808, οἡ Ηΐδ8 δγ- 
τἶταὶ, νσδ8 ἰην θὰ ἰο ἱ. [Τ.0 ἐμπϊτὰ ἀδγ 18 Ρτο- 
ΒΔΌΪΥ ἰο Ὀ6 τϑοκοηθά ἔγουι [Π6 1Δ8ὲ ἀδὶο τηθηἰϊοἢ- 
εἀ, ἐ. 4., Ναιμδηβ6}᾽ 8 σι Πην, ἱ. 48 (44), ποὶ ἔγοπι 
16 ἀδν οὗἨἩ 908π᾿85 ἐοβιϊηοην, ἱ. 29, 845 ἢγ. ἵδη ζο 
ἰδ ῖκοα ἰϊ, βι}}} 1655 ἔσοιαῃ (μ ἀδὺ οὗἩ ΟἸἈ γἶβι᾽ 8 δυσὶν) 
ἦα Οδηδ (Επγα]α) ; ἴῸσ [818 νγἃ8 πού γοῖ Βροῖθὴ οἵ. 
Βοῦχοϊ : 7ετγίϊο αἷδ ροδὲ ρφγοπιίδδιιπι ἀαίωπι, ἷ. 82. 
πο οεἰεπ αἰ" δρεοϊπιθη. ΤῈ6 Ἰοῦγ ΠΟΥ ἔγοιῃ 7ι- 
ἄφα ἱο 4] 1190 γοαιίϊτοά ἔσο ΟΥ ἔμτθθ ἀσγβ, (86 
ἀϊδίδησο 'π ἃ ἀϊτοοὺ ἰὴ 6 Ὀοὶηρ ΟΥ̓́ΘΣ ὑπ Ὑ ΒΟΌΓΒ. 
-- ΓΝ. 8. 
᾿ Εἰ ΣΝ οὗ Θ.4111969.---Τὴ {πὸ ΘΔ] 1] 68 Ολ88 ; 

ἴη ἀἰδιϊποιίοι ἔγουι δηοίμον, (80 νϑσ. 11; οἱ. ἷν. 
46; χχὶ. 2). [0», ταύ ϑῦ, 858 (110 οὐ μοῦ Οδῃ8 1168 
Ἰκονν 89 ἰῃ ἀ8.}1196, τῆς Γαλελείας 18. ΤΑΘΤΘΙΥ ἃ 1ο- 
08] ποιΐσο οὗ Φο ἢ Τ01 οτοῖχα τ δ ογ8, ΘΟΙΏΡ. ἷ. 
28; 44, διὰ ΗοηρϑιθῃΌοΥρ ἐπ ἴο6.---. 5.1 Νοὶ 
ΑΓ τ Κεππα, Ὀαὶ Κἄπα εἰ- εἶ, λΔοοοτάϊης ἕο ἘΟὉ- 
ἤπϑοι, 111., Ρ. 448. [Απ|. οἀ. οὗἉ 1858, το]. 11. ΡΡ. 
846-᾽ 49.---Ρ. 5.7 61811}90 νγ88 οτἱ ί Π4}1Υ ΟἿ] ἃ ἀ18- 

ετίοί (Ὁ 2) οὐ ὕρρον 6 811166, ταὶ οὶ ττδ8 ἀϊτ  ἀοὰ 
ἔτουι οὑν ον 6)411160 ὉΥῪ ἃ ᾿ἶπο τυπηίης ἴγοτα Τιθ6- 
τἶαβ ο Ζαθυϊοη. Ἡδησθ πῃ {ἢ6 ἰἰπι6 οὗ Φο ἢ π {ἢ} 60 
Ὅ45, πὸ ἀουβδὶὲ, 8 6] 1190 ἴῃ 1(Π6 δίγίοίον, δηοϊθης 
86Π96, ἰο ὃθ ἀἰϑιϊχυϊδηθα ὕγοτῃ ἃ 6411160 ἱὰ (ἢ9 
σίάον 5θη86. Τὶ8 ἀϊδίϊποιϊΐοη 8 ᾿προγίϑηὐ ἰῃ 
“ΖόοΒη ἱν. 45. Τὸ οἵδορ ὅδηδ, ἔγοπι τσ οΟὐτ8 
5 ἀϊδιϊ χα ϊϑ θά, "858 66 βουριύ ΠΟ, δοοογαϊηρ 
ἴο Ζοβορῆυβ (Κα χυὶϊ. 1) ΘΡΓΟΠΘΟΌΒΙΥ 1π Ῥογιϑα, 
ΠΟΥ͂ ἴῃ ἃ ὕδηὰα ἴῃ ἴμ6 ἰγ]ῦ9 οὐ Αβϑδον (908}. χἰχ. 
28), δβουϊιι-οαϑὲ οἵὕ Τγτὸ (Βοδίπβοη 1. 657), 
πιϊοῖ, “Ἰπουρὰ 8150 ἰο Ὅ0 οουηίοα ἴῃ 61411160, 
ἸΔΥ 580 τῦσα ἴῃ {δ υἱοὶ οὗ Ροηϊοΐα, 85 [0 
αϑειν {86 ἀοϑοϊρπδίίΐοη οὗὨ ουν δηδ 88 Κὶ. τῆς Γα- 
λιλαίας.᾽" (Μογοῦ). Βα ὑμδὺ πολι οτηπιοϑὶ Οδηϑ 
αἶϑο δοϊοησοά ἰο 61411106. ῇ ὁ ὁΘΔῃ δον (18 415- 
ἐἰποίΐ οα ΟΠΙῪΥ οπ ἐδ) Βαρροϑί(ου ὑπαὶ (86 σοχίοῃ 
οὗ ΟὯπᾶ οὗ 6411160 γγ8 ἃ Οα111]00 ἴθ ἐδ ΠΑΥΓΟῪ 
8686, ἰῃ (ἢ 9 τηοϑὲ ῬγΟΥΪποἷδὶ ἰθγ8. "45 ΚΟΙ͂Σ 
Κομηδ, τίσι ἐγαάϊτιίοη ἢ88 ἥχοὰ 85 ἰδ Θ΄] θα ἢ 
Οδηα, 1198 βΒοπιθ ἀἰϑίδηοθ ἴο ἰΠ6 βουΐϊῃ, ἰΐ πιϊρμΐ 
ζδὶὶ ἰὼ ἐπα Ῥγουΐμοο οὗ Τόσον 64}1166, ἀπὰ τοῖϊρῃς 
νοὶ! ἤοτηι ἴπ0 δηιπο0819ὅβ. Επτα] ἃ δα5 τηδὰθ 8 
Καοηδίδι, οδϑὶ οὗ δογάδλῃ, ἰδ9 οἴδοσ δη8:; τ βίο ἢ 15 
ΒΟΔΡΟΘΙΥ ἰο Ὀοτηοῃἰοηοα, ΟΔ}8 ΔΥ͂ οἱ 8 γτοιηά Β]]], 

ΤΠο Ἰοσαϊΐοη οὗ ὅδ 8 8.}}} πη ον ἀϊδριίθ, 
Ὁτ. Βοδίη80π᾽8 νίονν ἢ859 Ὀδ6ῃ δἀορίοα Ὀγ Εἰ ίοΥ, 
Μόγγαν, ΑἸίοτα, Ττοποῖ, ὕϑδηρο, Βθπδη. Τγθθοἢ 
(Οπ ἐλὲ Μ|ιραοίεα, Ῥ. 88) πυμπιθοτβ ἰδ 8. δϑιμοορ 
“486 πηοϑὺ ἐοϊ οἴου δηἀ πγοϑί οοηνίποίηρ οὗ κο- 
Ὀΐπ90η ̓8 51 1χαῖον τοο βοδιϊοηβ οὗὨ (9 Κ᾿ ΟΖΤΔΡΗΥ 
οΥ̓ Ῥα]ϑϑιϊπο.᾽ Αἄπα εἰ-«εἰ1} (ἱ. ὁ., δα οὗὨ Θ4]}- 
166) 18 ἃ τπιϑθῦθ συ ΐῃ Ὡθουΐ ΒΟΥΘΏ ΓᾺ1108 ΟΥ̓ ΠΘΔΥΪΥ͂ 
ἰῆσοο ΒουτγϑΝ. 2 Ε. ἥγου Ναζδτοίι, δηα δϑουΐ 
ἰθτοο πιΐ]95 Ν. ὉΥ Ε. οὗἨ ἥορρβονὶβϑ (ΒΕ γ16}). 
Κα ν (ἐ. ε.,. ΥἹ]]ὰ 56) Κεππα, ἰδ ἃ 8:08}} υ]]ὰρο δοαὶ 
4} πλῖ]69 ποτ -οαϑὺ οὗ Νσϑγοίῃ, Ὑγ6γῸ (ἢ 9 τη ΟἿ ΚΒ 
Ἰοοσδῖο ὕδπα, δηὰ τ ογο {86 Υοιηδ᾽η8 οὗ 8 αὑτοῖς 
δδυγοὶ δηά 86 Βοιβοὸ οἵ 8:. Βαυιβοϊου Ὁ 8.0 
Ῥοϊεϊοὰ ουἱ. ΒΟΌΪΠ80Π᾽Β διζυπιθηΐ8ϑ ἱῃ ΤΆΥΟΥ 
οἵ Κἄπα εἰ-ὐεϊδ αἂτὸ (86 ἰάθη ν οὗἨὨ πδηιθ, 
δηὰ ὁ ποίΐ690 ἤγοπι Μαγῖπιβ ὅϑαηυίαδ δϑουΐ Α. Ὁ. 
1821, Βυι Ηορπόνὰ Ὀίχου (οἷν ᾿απά, 18θῦ, 
1, 882) σοπίθηἀβ δραΐϊη ἴὸς ΨἘΡῚ εππα, 88 

μο δηὰ Ἰμοβου (776 ζαπά απᾶ ἰλε ΒοΟΧῚ 60Ὲ- 
ἰοῃμὰ ἴὸν Τεὶϊ Πᾶπι, 88 1μ0 8110 οὗ Οδρογηδιιηι, 
δρζοϊηδὺ ΒΟΌΪ 50η᾽8 ΘΟὨΟΙΒ'0η. ἴῃ δυο οὗ ζλαπ 
ἀϊιηνεῆ. Ἠριρβίθηροῦς δηὰ αοὐοὶ {κου 189 ἀ6- 
οἷάς ὁ» ΚΟΥΓῚ Κοπῶδ. ἄἀτγογθ (ἴῃ σι ̓8 δ ο- 
(ἱοπατν 9 ἐλε Βιδἰ6) διὰ δοκοῦ (πὰ 8 βαρρ]6- 
Τα ηὐΔΥΥῪ ποίθ ἰο {116 Απι. οἃ.} ἰοᾶγο (86 αποϑυϊοῦ 
οὗ (10 δἰίυδίίοι οὗὁἨ Οδαηὴα ἀουδίζα]. ΑἸιμουρὰ 
Οδῃδ μ88 ὨΘΑΥΪΥ ἀἰβαρροαδγοά, 1 νυν 1}} δ᾽ νὰν 8. Ὁθ 
ΓΘΙΔΘΙΟΓΘα 1 σοπηθοίίΐουα ὙΠῈ (6 ζδβι ὙΠ 
οὔ ἐπε σον δη ὑμΠ0 Βαρρίμϑδϑθ οὗ μ6 ζδιηῖ)γ. 
--Ὁ. 8. ᾿ . 

Δπᾶ [89 τροῖμοσ οὗ 9508 νσὰδ ἴ8)9Τ16. --- 
ΤῊ τοοίμον οὗ Φ658.18, Φοῦι τγιῖο85.; ποὺ Μαγγυ. 
Φοϊῃ ΠΟΥ͂ΘΡ Πδίη68 ΜΑΓΤΥ͂, ἃ5 0 ἀ0608 ποὲ Ὠδπὶθ 
ἰπλϑ 6] ΠΟΥ ἷβ Ὀσοίμον Φαπιθ8, ΡΟ. ΔΡ8 Οοἢ 80- 

οουηῦ οὗ δἷ8 ἱπίϊπιδίϑ δοπηδοίΐοη ὙΥ1}}1 ΒΡ ἰπ υἱγό 
ἴὰ9 οὗ (9 ἁγίηρ ἰπ᾽αποιίοη οὗ (6 ϑδιαυϊουσ, χὶσχ. 
20, 27. 8ὅο ΑἸϊοτα.--Ρ, 5.1 Ικϑὑμαγάϊ (ἢ 
Ηοΐηδπη δηᾶ 1,8 πι09) Βοῖ 8 (Ρ. 420; Θοπρ. Ὁ. 116) 
(μαι 7988 Θη ἰΓΟΙγ αἰββοόϊγϑα ἐμ σοϊδιλου οὗἩ βοῃ 
ἴο ΜΑΓΡΥ ὁα {ἰδ ΟΓΟΒ8, τ} [6 ποτὰ : ““ ἸΤοτηδη, 
ὈΘΒοΙΪὰ (ΒΥ Βοι} Ὲ Φοθ πη ΒΟΘΣῺΒ [ΔΓ ἴγοσι (18, 
ἰο ΒΡ δῖ ταὶ] γ, ΓγῸ οχορζθϑῖϑ. Φ46ο80ὺ8 χοϊυτηθα 
τὶΐῃ Ηἰ5 αἰδοῖ 165 ἰο α411166, ἐμοῖσ Θοϊωσλοη ἢ ΟΠ16. 
ΤΊΘΥ δοσοιηρδηϊοὰ Ηΐηι ἰο Ναζασγοίῃ. Ἀδὰ. ἱμ9 
τοῖο οὔ ϑοβυϑ δα σοῦθ ἰο ("9 νοδαϊηρ δἱ σβηβ, 
τ] Οἢ ἸΔῪ ἔατι 6 ποσί ἴῃ ὑπο τηουπίαϊ 8. Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ὑμ0Υ τηθὶ ἱπ Νασζαγοὶ πΊΒ ἴΠ6 ἰηγνϊ διίοα 
ὙΪοἢ. οοσδβίοηϑα (Ποἷν ΤΟ] ονίης (86 τα οί ΒΘ Ὁ. 

[189 οοσαβίοῃ τῦδβ ΟΥ θη ΕΠΥ 8. ΤᾺ ΠΥ μζαί ΒΟΥ- 
ἴῃ. Βοβί 65 (86 τιοίμον οὗ 26805, Ηἶδ. Ὀτοὶ ἢ 9.8 
ὝΟΓΘ 8180 Ῥγθϑοηί, γον. 12. [Ιὑ νὰϑ δ ἵδγονοὶ 
(π ααΐεις τογψαῖ, 858 ἀοἀοὺ 5878) ἰ0 ΗΪ5 ΘΑΥΓΠΪΥ Τ6- 
ἰαϊϊοῃθϑ. Ηρ νγὰβϑ ΠΟῪ ᾿ἰοδυΐης {86 ῬὈΥΪτΔΟΥ δηὰ 
Οὐϑουγὶν οὗ ἔδιαν 1176 ἰο ΘΟ ροη Ηἰΐ5 Ρυ]16 
τη ἰβίσυ, δὰ τηλυκοα (6 ἰγδηβι (0 ὈΥ δῃ 6χ- 
Βἰοἰιίοη οὗ Ηἰἶβ ἀἰνίηθ ΡῬΡΟΤΤΟΣ ὙΔΒΙΟΔ τῦ88 ὙΥ6}] 68]- 
ουϊαίοα ἐο σοπγίποο Ηΐβ ὈγοίΏΘΥΒ, δἰϑίοσθ, δὰ 
ἔγιοπὰβ οὗ Ηΐ8 Μοββϑί δ βῃΐρ, δηὰ ἴο σοπυογὺ ἐμὴ 
ἰπὶο ΗΪ8Β ϑρὶγἰϊι.4] υϑ αἰ  0}8.---Ῥ, 5. 

γον. 2. Αμϑᾶ οδβυδ 861]860 ννἂϑμν! θᾶ, εᾶ 
ἷ5 ἅϊβο Ρ195, [ἐ. 6., (μοΒθ ἤγϑ τηϑπίϊ οη θα ἴῃ οἷ. 
ϊ.., πάγον, βίοι Ῥείον, ΡΒ1}}Ρ, Ναί δηδοὶ, οπὰ 
70}. Τμ6 ουδῃρο] δὲ νγα8 (ΠΟΓΘΙΌΣΘ 8 οΥ6- ]ὑ- 
Ὧ688 οὗ ἐδ Βοθῃ6, Δη ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἃ τοϊαιῖνο οὗ 56- 
8118.--ῈῬΖ, 5.1] ἜἘκλήϑη [158 180 δἰδίοτ 68] ρῬαϑὶ : 
τοα8 διαάδη, ἱπυϊεά, δι} οδηπού Ὀ6 (ΔΊ Θἢ 88 ρὶα- 
Ῥογίοοί. Ἤδμοσο πουἹὰ ἐπθ αν οῦ μᾶνο Ἰοοϊκοα 
ἴον {πὸ Τοτὰ οἱ ἰῃ9 Φογτάδῃ ἢ Απά ἐδι6γο, ἰοο, ἢ 
δὰ 88 γϑοί ὴη0 ἀΐβοὶ ρ]98 ἰο 6 ἰηνὶιοὰ τι Ηΐα. 
Τ|6 ἰην δίϊου τνδ8 γϑίμο δὲ δἴογ- Πουχαί, δπά 
ἔγοτα (μἷ8 πῃ ρΡατί ὑἐμι6 δοὶς οὗἩ τῖμϑ τισὶ ὍΘ ὁχ- 
Ῥ]αἰμοᾶ. ΜΟΥΘΣ ΒΌΡΡΟΒΘ6Β ἐμαὶ {110 Σην ἰδ 10η. ]ὰ8 
εἴτ ἰὼ ὕδηδ 1.86]. Βυῦ ῬΘΟρὶΘ ἀο ποὶ ρὸ ἴῃ 
ΒΟΔΙΟὮΝ ΟΥ̓ ἃ ΤΩΘΙΩΌΘΡ ΟΥ̓͂Δ ΖΔ ὉΪΪΥ αἵ 8 ἴοϑϑί ; δὖ ἃ]} 
ουθηίβ (8158 ψουἹὰ διλουπὶὺ ἰο ὑπ οὶν ἰαν της {Β  τὰ- 
βοῖγοβ, Τὸ ἔδοὺ ἐμαὶ Ναί 8 ηὴ86] τγὰ8 οὗ ὕδῃηδ 
ταΐραϊ ᾿ποῦθδϑο {116 χοἰ ϊοη8 οὗἩἨ ὑπὸ [οτὰ ἰο τ89 
μου86 οὗ ἔγοη 8 ὙΠΠῈΕ πο Ηΐδβ τοί ΜΑΡΥ͂ 
Β6 6159 ἴ0 Βᾶγο Ὀ60Ὲ Ο] 86 }Υ σοπηθοίθα, [10 ΣΠΔΥ͂ 
ΟΡ Ὺ 9 ἰηζογγοα ἔγουι {1118 ρα ϑ8ᾶρθ δῃά τοῦ. 

4 [ΒΔ ΠΥ αοάος (1. 350): Τὴθ αὐάγοις τοοπαη, χίχ. 30, 
δἰ ΖῃΙ σοῦ το ἀοδηϊο ταρέιγο οὗὁὨ τΠ6 ΘΑΓΓΒΙῪΥ τοϊκεἰοη οὗὨ τηὸ- 
Ποῦ ἀπά β0Π, δπά 619 δἱ ὕὁδὴδ Ματν [611 (ογ 8 ἢτϑί {{π|0 [18 
Ροίηΐ οὔ τιδὲ δινογὰ νιον τ» ἴο ΡΊοΓΟΟ ΠῸΓ δοιὰ} ὈΘΏΘΒΙΝ 110 
σγὸδα ([Ώ}κο ἰΪ. 88). ΤΉΪ ἰΒ κοίηρ ἴοο ἔαγ. ΟἸγίβιὶ ΠΟΥΘΓ ὈΓΟΚΘ 
τῃδῖ τοϊαϊίοη, Ὀυΐ ἔγοπι Ηἰ5 ἔπνο 1}. γοαγ (μυϊκο ἰ[. 49), Ηο κι- 
Ῥοσγαϊπαδῖοα ἰξ ἰο ΗΙ κα εἰσιν γο]αϊίου ἴο ΗἾ4 ὨοΑνΘΏΪΥ ἘδΕΠ 9 Γ, 
Ηδοτο Φοδη, [Π9 δΔἀορίοα δοη δηὰ συλτήάϊδη οἵ Ματγγ, τίς 
Ἰομᾷ αἴνοσ ἢος ἀραῖδ, 081}5 6 Σ [89 ᾿ηοῖμοσς οὗ Ψ98..8.- }), Β.} 
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12, ὑμαὺ Φοβθρὴ νγῶβ 8ὸ ἰοπ ρον ᾿ἰνίης. (ἀραϊηβὶ 
λίογονυ, ὙΠῸ ὈΠΙΤΑΓΓΑΠΙΔΌΪΥ οἰἱθ8. ἢ. νυἱ. 42).Ὲ 
Οὗ τϑιηοῦαὶ οὔ ΜΑΡΥ ἔγοηι Ναξδγοι ἢ (0 Οαπα, 
Ἐπ] ἃ ἀρ68}.8 810η9.---Π τὸ σοῖο ΤῸ {6 Σθ- 
ἴυγη ἰο (ἀπα, ἰπεϊιάϊηρ [ἢ 9 δίορραχθ δ {1160 68]}}- 
ἱῃρ οὐἡὁἩ ῬΒΠῚρΡ δπὰ Ναιίμβδῃβδαὶ, 88 ἃ ἰγθθ ἀδγϑ᾽ 
ούγποΥ, ὅθδι8, δοοογάϊΐηρ ἰο Οτἰ 6 η᾿5 δσοηρυΐίδ- 
ἰΐοι οἵ (πὸ {πϊγὰ ἀλν (ἔτουι (πὸ ἀδγ οἵ οἷ. ἱ. 48), 
ψουἹὰ Βανοὸ γυϊγοὰ τι} ΗΪ8 ἀἾ8010}68 ἰπ ἐδ 6γὙ9- 
πίηρ οὔ τγϑί ἀλΥ οἵ ἰἰο 1648. ΑΒ 6 τοἀάϊηρ 

᾿ ΒΘΏΘΓΑΙΠΥ ᾿αϑίθα βουθὴ ἀλΥ8 (δος ἰῃ6 Ῥοοτοῦ 
ῬΘΟρΙςο, ἱπάἀθθα, ΟὨἸΥ ἐδ γθθ, ΟΣ ΘΥ6 1 016 ; ΘΟΠΙΡ. 
θη. χχὶχ. 27; Φυᾶρς. χίν. 14; 7100. ἰχ. 12), {116 
ΒΌΡΡΙΥ οὗἨ νίηϑ ψ11} δαΐ τιοδογαὶθ οἄτο, ψου]Ἱὰ 
παρα ϊγ πατὸ Ὀθθη οχιιδυδίοα 80 βοοῦ. 6 δΓθ 
ζοτορὰ ἴο σοποϊπάο, ἰμοτοῖοτο, (μαι {6 ογαὰ δΔπλθ 
τ Ηἰ8 αἰβοὶ 198 οὉ ὁη6 οὔ (80 Ἰαίο; ἀδγ8 οὔ (ἢ6 
ἕεαϑὶ ; δηὰ (18 ὙΟΥΚΒ Ὀθοκνδγα ἰο ἰδ 6 ΒυρὈο- 
δἰἰῖοπ ἐμαὺ ἔπ (πἰτὰ ἀδν ἀΔ 685 ἔγομι (116 ἐ6ϑ. ΟἹ Υ 
οὗ “ο]1, 88 ἐμ ἀν θη 9691.5 γχὰ8 ΡΟ ] οἷν δὰ 
ἐμεοογα  οα}}Υ δοογϑα ἰθ( 898 (116 Μοββίδῃ ἴῃ 15γδοὶ. ᾧ 
[19 ργϑϑθῃοθ οὗ Ομ τὶϑὺ τὶ Η15 πιοῖ μον δηὰ 

ἀϊϑοῖρ᾽65, αἱ ἃ νοδαϊηρ-ζοαβί, δηὰ Ηἰΐ5 ρονγίοσαηι- 
ἱηρ Ηἰβ ὅγϑι ταϊταοὶθ ἔμοσο, 15 ἃ 81οὐ οΘοηἀοπηηδ- 
(ἰοῦ οὗὨ πιο ἰδ δϑοοί οἶϑηι, δηά δ γοοορηϊ οι οἴ 
19 πιατυγίαζο σοϊαιοα 88 ΒΟΒΟΥ ΌΪΟ δηα ΒΟΪΥ. 
ΘΒ σὶ βιϊδηΐΥ 18 δὸ ἤϊχαι ἔγοα ἰδὸ του], θὰ 8 
ἐγαηβίοντμδιϊου οὗ ὑμδὸ ποτ] ἃ, ἢῸ δηδ ἢ ἰδ οι οἴ 
ἐδ οτάον οἴ παίυγο, Ὀὰΐ ἰ80 βαποιϊβοδίϊοη οὗ ἰΐ, 
ὯΟ ΤΩΟΓΟΒ6Π 6859 Οὗ 8ρ͵γὶ(, Ὀὰϊ ἸΟΥ͂ δηὰ ρἰαίὶῃ 688. 
1 18 ἰ86 Ἰοθᾶυθῃ ποῖ ᾽5 (ο Ιδασϑα ὑπ 6 78 0]9 τὰ 
οὔ βοοϊοὶνυ. Βυΐ ὈὉΥ ἰυτπΐηρ ταΐον ἱπίο τὶῃθ δηα 
χουοα]ίης Ηΐ8 σἸΟΤΥ δἱ ἐμ6 ποὰάίηςσ-ζοδδὶ, Ογὶϑὶ 
ἔϑυθ 08 δ ΘΧΔΙΏΡΙ9 ΒΟΥ ἰο σοηδιυοῖ ΟΌΥΒΘΙΤ65 ἴῃ 
δΒοοἰϊοίγ, (αὶ 15 ἰο Ἰεἰγοάποο α πἰχἈ9Ρ, ΒΟΌΪΟΡ οἷθ- 
τηθηΐ, δηὰ ἰο οὔδηρθ (9 'γαῖοσ. οὗὨ (γί βΐης, 
ἔγίγοϊοῦθ ὑδ[}ς ἰηΐο (86 τῖηθ οὐὗὨ ἐπϑίγαοίἑ το, 
Ῥτοδίδθϊο σοηγογβαίϊοη. Τγοποῦβ ΟὈΒΟΙΥ͂ΟΒ: 
“«Ὧρ πορὰ ποί τνοπᾶθῃ ἰο δηὰ ἐμὸ [Ιογὰ οἴ 
1:9 δὲ ἐμαὺ ζθϑιϊνα!; ἔου Ηδ οαπιθ ἰο βαποί ἴν 
811 11{6--ο8. (ἰπ|68 ΟΥ̓ ΟΥ̓, 8.5 1.8 ἰΐπλ08 οὗὁὨ ΒΟΓΓΟΥ; 
δα 411 οχρογίοησθ ἰ6}}8 8, ἰμαὲ ἰδ 18. (ἴτπι68 οἵ 
Εἰδά πῃ 685, βιο 89 ὑπὶ8 νγὰβ πον, νυ ἶἰοῖ ΘΒ ρ6618}}} 
πορὰ Ββυσὶ ἃ βδηοί  ἔγίηρ ΡΟΥΤΘΡ, ΒΟ ἢ 8 ῬΡΘΒΘΠΟΘ 
οὗ ἰδο οτἄ. 1π (1π|65 Οὗ ΒΟΥΤΟΤ, 86 Β6η86 οὗ 
Οοὐ᾽ 8 Ργδθβθῆοθ δΘοῃ198 ΙΏΟΓῸ δι οὐ: ἰῃ 
(Π689 ἰΐ 18 ἴῃ λῆρον ἰο ὯὈθ ἔογροίίοη, Ηδθ νγὰ8 
(Π6το, ἀπά ὉΥ Ηΐβ8 Ῥγϑβϑθοθ ἔμογα βίγυοϊς ὑπ 6 Κα γ- 
ποίο ἰο ἐϊιθ τυδοῖθ ἔαϊατο ἰοπος οὗὨ ΗΪδβ ταϊἰβίνγ." 
--Ρ. 5. 

γον. ὃ. Απμὰἃ ψΒΘὴ υυἱη9 ζαὶ]θᾶ, [ΓΚ αἱ ὑ σ- 
τερήσαντος οἷνου)] ἀα]δάϊν παὰ ἐΐθ πιυρέϊαὶ 
ζδιαῖγ, τ ΙΘ ἀπἀου δι αἶγ Ὀοϊοπροα ἰο ἐμ9 ἰτὰθ 
γαῖ ΟὨ68 ἴῃ ἴϑγδοὶ, ἐπ ΤΟΥ 864 ἐπ οῖν ᾿ην ία- 
ἰΐοπ ; ας 1 βοοπιοα ἰο ἔατϑθ 11 [Ὁ διΎμ 6, ἴῃ 
παγνίης πορ]οοίοα {86 υδβυ8] 9605 οΔ]ου]διίοη. 
ΤΌΘ 1685 οοι]ὰ ἐμοὶν βρίσῖῦ ἰατη ἰο ἐμποῖν πον ἰ- 
οαἰΐοη. ἸΒοϊαοῖς δάάιιοθ5 ὑῃ 9 ΟἸἸΘΑΡΏ 688 οὗ νΐῃ9 
ἴὰ (μ6 Εαδί, ἰο ἰηΐον ὑμαὺ (9 ΥΔτ  γ τγὰ8 ἰπ Ἰϊπιὶ- 
ἰεα οἱγοιιπιϑίαηοοϑ. Βαὺ ὀνθῆ ὙὮΘΥΘ τ ῖηθ 15 
οὔθδρ, ἰΐ 8. ποὺ αἰ τνγαυβ αἱ "δηὰ ἴῃ δουηάβῃσα, 
ΟΥ̓́Θ 0 {}} 0 τθα! ῃγ. [ἢ ΔΏΥ οα80 (ἢ6 ποοὰ Ὦ6ΓΘ 
οχί βίη γα 8 πού 80 τηυοὶ {δύ ΟΥ̓ ΡΟΥΘΥΑΥ 885 τμπαὐ 

4 [7] Βορἢ ἰ8 165 πιοητοηοῦ, ἔκ [{., τη 6505 τγα5 ἔτ οῖγο 
ΥΟΛΓΕ οὗ γκο, πη Δοσοιμηρδηίοα Ηἷπ5 ΠιΡρηΣ ἴο Φογι9δίοτη. Ηθ 
πὐϑὴνε ἴο ανο ἀϊοὰ Ὀοίοτο ἐπὸ θυ] 6 ταἰ πἰϑῖγν οἵ ΟἸ γίβι.-- 
Ρ. 8. 
{Εσπδη, ΡῬῖε ἀε “ΖέεΣ, Ὁ. 71, 12, αὐἀορίϑ ἐμί6 σου θοςΓ0.--- 

Ε [ ὩΌΌΣΙ ; ΘΟΙΏΡ. ΤΥ Βοῖθ ΟἹ Υ}. 1, ἢ. 103.--». 8. 

Δ}} δρραγοηῦ ματα θα, ιν ὀχ ρα πη ὧρα 

οὗ ἔδιαγ ΠΒΟΏΟΥ, οβροοία!"ν οὗὨ ζοδβίδὶ ἔθος δὰ 
ἡογ. [1 δἷ8ο γουϑδὶβ ἰμ:ὸ ἐδιῃρογδησο οἵ (δ ζ8- 
τα γ.---Ρ. 8.1 
ΤΏΘΥ ΒδανθΘ 0 Ὑ}1}9.--Νο πογὲ ἷη6. Αο- 

οοταϊηρ ἰο Ομ νυ βοβίοπι δὰ οἰβοσβ, ΜΙΔΓΥ ΒΡΘΔ ΚΒ 
8680 ψογάβ, Ὀδοδι.86 716 508 δὰ δ᾽ γοδαῦν τουδὶ 
ταϊγδοὶ δ, δῃα 5110 ΕΧΡΘΟίβ 000 πογ. ΟὈΠΙΓΑΓΣΥ͂ (0 
γοῦ. 1]. Αοοοτγάϊπρ ἰο 1, ἴλοϊεο, 7 6808 .658 δἰγοδαὰγ 
ἄἀοῃθ οσ γδογαϊ ΠΥ ΨΟΥΚΒ ἰῃ βίον οἰγοὶοβ, διὰ 
80 Ζίνϑῃ τί8θ ἰο ἐμ9 ὀχρθοίδιΐομ. Ὲ Ασοοτάϊηρ (0 
Βρηροῖ δπὰ δι], ΜΑΡΥ πουϊὰ βυσροϑὲ ἰο Ηἰτὰ ἰο 
ἀερατὶ νι ΗΪ8 ἀϊδοὶρ᾽θ5 :{ δοοθοσαϊης ἰο ΜΟΥ, 
ἰο Ῥγου! ἀθ βοιηθ σϑιηθν, “ΒΊΟΝ ἷπ ἴδοξ πὶ χὲ 
Βαῦθ ὈθΘᾺ ἀοθθ ἰῃπ ἰμθ πιοϑὺ παίαγδὶ ὙΔΥ (ὉΥ͂ 
ζουοἶῃρ; τΔ0γῸ Ῥ]η6)"} Οαϊνίη {1 η}κ5 ἐξ ἃ Βα 5}- 
οτγὰ (0 (Π0 βυθδβίβ (ρ ΓΒ ΔΡ5 δ ἰηί ἰο σο)ὴ. ΤΒο- 
Ἰαοῖς : “1ἰιο οὐ͵οοὶ οὗὨ Φ4681.8᾽ ᾿ΟΌΓΠΟΥ οου]ὰ ποὲ 
Β6 768 τοιῃαΐηθά ὑπ κπονῃ (0 ΜΑΓΥ; ἰξ, δοοοτγάϊης 
ἴο 89 ρορυϊδν ἔδὶ (ἢ, Ββ 6 88 οοπδί ἀογίης ἰδ πιἰ- 
Τ8016 {86 ἰθ8 οὗ {86 Μοδείδι, 886 τηΐρις πον Σὸ- 
αυοδὺ οὔθ ἐἰῃθ ἢγβὶ οχϑγοῖϑθ οὐὔἩἨ ἰδ αἰνὶηθ 
Ῥονον.᾿ Νοιβίηρ οὗ ΑἸ] (11.686 ἱπίθῃ 1 0}}8 ἈΡΡΘΔΓΒ 
ἴῃ (80 πογάβ. 70 {εἰ ῃ8 ποοά ἴ8 ποί ποοϑδβϑδυ 
ἰο αρρίὶψ ἴοΡ μοῖρ. 0 ΓΔ. 85 ἰ(8 ἴόγιῃ 15 60}- 
ΘΘΡΠΘα, [Π 9 ΘΧΡΓΘδΒΙ ΟΣ. ῬΓΟΥ͂ΘΘ ΟὨἾΪΥ, ἰμδὲ (6 Ρ60- 
ΡΪο Ἰοὺ ΜΑΡΥῪ ΚΟΥ (16 Ἰδοῖς, δπὰ ὑπαὶ 886 ἰοϊὰ ἱὲ 
ἴο {19 ἱογὰ ; σδίπον κί νῖηρ σΡ {π8ῃ δϑοκίηρ Βοῖρ. 
ΜΑΥΥ͂ δὰ ΡῬτΟΡΔΌΪ ἃ μυπάγοὰ {ἰπι68 Τοσπὰ ἰπ 
Β6Ρ Υδηνν 116, (Πδὺ 116 ΒοΙ͂γ ΟΕ 14, ἀατίηρς Ηἰ5 
κτοπί δ, οου]ά (6}} τ ϑαὺ ἰο ἀο, τ] 6 0 ὁ86 656 
οουἹὰ, (Βουσῃ ποὶ ΘΧΘΟΙΪΥ ὈΥ ταΐγϑο] δυο 50 
οΑἸ]ο.Σ Α εοπῆώεπέ ἐχρεοίαζίοπ, ἨΟΎΘΥΘΣ, πιυδὲ 
Βαῦθ 668 δουσμοά ἴῃ μον δοιηρ]δίης; ἐμ ὶϑ ἰ8 οτὶ- 
ἀοηΐ ἤγομι {Π:6 ΒΏΒΨΘΡ οὗ (19 ᾿οτάὰ. 8:6 σογ δι ΠΥ 
τιθϑηΐ, πὰ σοΏΘΓΔ]: 761} ὺΒ ψΠδὲ ἰο ἀο:; δηὰ, ἰΐ 
ΔΩΥ͂ 016 ὈΪΘΆ86, 2070 ΒρΘΟΙὶ β64}}Υ, δοοογ πη ἰο 
Βοηζοὶ: Βυίηρ ἐμ ἔθαϑί ἰο ἃ οἷοδβο; ἱπουρῇ ἴῃ 
ΒΟΏ1Θ ΟἾΒΘΙ ὙΆΥ ἰπδῃ ΟΥ̓ Δῃ ΘΙ ΑΣΓΔββοα ἀθρ8Σ- 
ἰυτθ. 
[{Δκὸ 9 πογὰβ οὗ ΜδΙῪ ἰο Ὅθ δὴ ἱπὰϊ- 

Υϑοῦ ὈΓΔΥ͂ΘΡ δπὰ ἃ τηοάἀοδβὶ πἰηὶ ἰο τοϊΐανο ὑπο ἀἱί- 
βου ν, ΚΘ ἐμ τηρθβαᾶχο οὐὗἁὨ {86 δβἰβίοσγβ οὗ [1,8 ξ8- 
τυϑ: “Πορὰ, 61.014, ἢΘ ψ βοὰ ΤΏου Ἰογοβὶ, 8 
βίοις," Φολπ χὶ. 8ι' ΜΆΑΡΥ μαὰ ροοὰ γϑδβοῃ ἰὸ 
Ἔσχροού ἐμαὶ Βον αἰνίηο ὅπ, ποῖν δίϊον Ηἰβ βοϊθπιπ 
ἰηδυσαυγδίίοη ΟΥ̓ (6 Ὀδρίΐ8πι ἱπ Φογάδῃ, δὰ (9 
ξυιμογίπα οὗ Ηἰ8 ἦγϑι αἰβοῖ 198, νου]ὰ βἰχηδὶῖσθ 
Ηΐβ8 θηίσϑποθ ὩΡῸπ Ρυ]19 ᾿ἰθ ὉΥ ἃ πιϊγδουϊοῦδ 
ἀδαιοηῃδίναιοη οὗ Ηἰ8 Μεββίδηΐο ἀϊχηϊγ, δηὰ 58}9 
ὙᾺ5 ποί 8.16 ζθὴ ἷπ Π6Υ Θχρθοίαἰϊου ὈΥ Ηἰβ δρρα- 
τουῦ σοίαϑα), 88 15 οὐ ϑηί ἔγοσι Β6Υ γοΡβ ἰὴ γον. 
ὃ (866 πιν ποίο, Ρ. 106). ΤῊΘθ δῃπουποριποης οὗ (ἢ 9 
δηροὶ, ἰδ 9 βυιροτηδίι γα] οοποορίζοη, δηὰ 8 9 ΠῸ]6 
οοπάᾳποί οὗ 658 πιδὲ Βανο Ἰοηρ Ὀοΐογο οοηγἱποοὰ 
μὸν οὗὁἨ Ηἰβ Μίοβδίβμῖρ. [ῳδρΘ ῬΥΟΡΟΥΙΥ ΓΧΘ- 
ξαγὰβ [μ680 γογὰ8 ἃ8 ἃ τηοπιυϊθηὶ οὗ {9 ζαϊ, 
λα Υ̓ δα το οδίν οὗ Δίατγ. Ὑοΐ ἱπο στὸ νὰ8 

4 [80 ὙΟΥῪ ΠΟΑΣΙΥ ΞΓΙΘΓ ἀπ ΑἸΙογὰ.--Ρ. 8.] 
{{1Ὸ δϑοπὶδ ἱπογθ [010 [παΐ δι οἢ ἃ Ρῥγοίου αν αρί τ 8] δὰ 

ἱπροιίσυθ σου πη ηίαίου 88 ΒΟ οὶ βῃουϊα πᾶνθ δηι οὶ ραϊοὰ 
οὐθῇ οὔποθ ἴπο ἱποίρ ἃ ταὶ ὉΠ] δὲ16 Θχοχοδὶθ οὕ Ρβη]υ οὗ Ηοί- 
ἀρ! όσα. Απὰ γοῖ 80 [{ [8 [ἢ [88 ὁΆ80. " Ῥεἰέπε ἀἰοεάαε, μὲ οεἰετὶ 
{ίσηι απίεῃμαη, Ρεπιγία μαίεῆαὶ." Τλΐ που ὃ9 
κὶηὰ ἴο μ6 ἐδ ΠΥ, ὑυυϊ ΠΑΡΟΥ τοβρθεί[α] ἴο Φοε8β. Βοηρεῖ, 
Βονίονου, βἀορίθ {{|8 νον ἴο ἀσρτίνο τἴῃ0 δηδνοῦ οἵ Φοδι οὗ 

ΥΟΥ, 4. [0 ἢοδὴ λόογα 
ἃ ἦ, 80 88 ἴ0 ΒΑΥ : ΤΊ [6 ποῖ [Π0 ΠΟῸΓ οἵ νι πἀτανίηρ, 
Ὀαὶ ([μ6 ποὺ οἵ δβαίβιίπρ. Ἐ γαγά, ἰπ μἷ8 θὰ. οὗἨἉ ΟἸϑβδίδου, 

4 ὙΠ Βοημοὶ.--Ρ, 8.] 
Ζ [8 πη ΠΥἹῪ Οὐοςξοίμ, 85 οἰϊθὰ ὈῪ ΤΎΘΠΟΗ : ΜΑΣῪ μδὰ δἰνσαγα 

ουιηὰ Φούυβ αι ν͵566. σοι ΒΟ ]ΟΣ, δηὰ τηϑηϊίομοα ἰδ Ἡαηΐ ἴο 
μα τ [δὲ Π9 τ κῃ ν δὰ ρκοβὶ βοῖῃθ ΜΑΥ͂ οὗ γϑιηϑά γίης 
ῖ,-- ᾽ ᾿ 
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ἃ ἀοίεσί, δῇ ππἰἰ πο} πα8(0 πὰ ἱπιΡΤΟΡΘΥ ᾿η 0 ̓- 
ἴοτοῦσθ, ἱποῦρῖ ἤγοπι (Π6 Ὀοδὺ τηοϊγ685, τυῖ τ [89 
λίοκοίδηϊΐο Ῥγογοραίϊΐνο οὗἩ πον ἀἰϊἰνίηθ ὅοῃ. Τὶ 
5 πιδηϊίοϑὲὶ ἴγοπι (9 ΤΟΡῚΥ οὗ 769508.---Ῥ, 5. 

γον. 4. οδυδ δαὶ πηῖο ἈΘῚ, εἰς.---ΤῊ 
ἰοῦ! οὗ Γα ποτ᾽ Β σουβίοι [ἰάθη σα] τνῖ ἐμ (8.056 
οὔθ ΕἸ α] 188} : οιηδῃ, γ᾽ δὲ ὮΔΥΘ 1 (0 ἀο 1} 
(66 Ὁ δτὸ το (00 Βίγοῦρ. Τὴ} ῬΌΓΩ5Θ ΤΌΓΙῚΒ 
ὃ 86 816, ἔτοπι [μΠ6 δίγοηραοβί γσοῦικο ἰο ἰδ6 κϑηίοϑί 
Σοίι 58], δοσοραϊηρ ἰο ἴδ6 ἰοπθ6. 
Το δά ἀάσοβθ: γύναι, ϑθΌΣΩΔΙ,, Π85 πὸ ἰΐηρθ 

οὗ οοπίεαρί. Αὐρυδβίιϑ 5878 ἰο ΟἸοοραῖγα [(Π6 
Θυθο οὗ Ἐχγρί] ἰὰ ίο: Θάρσει, ὦ γύναι. 8.0 
δ6 δἀἄγδββ ἰο λίδυυ Μαρία] οηθ, δολη χχ. 1δ, γύ- 
ψαι, ἴ8 ῬἰΔΙΏΪΥ ἀἢ ΘΧΡΓΟϑ510ὴ οὗ οοἴμραβϑβίοῃ. ἀπά 
80, ἰοο, 198 Φοϊη χὶχ. 26 ἰο ὯθΘ ἰαἸκαη. 

[[π ΕΠ κα 1538 (86 ἔθτηι τσοπιαη 18 γοα αοη Ἰγ 86 πῃ 
ἃ Β0]Ίθ δηα ΠΟΠΟΥΘῸΪΘ 86η80, ἃ8 θη! ὐτδοίηρ, (16 
οἰαγδοίογίβϑιϊο ἐγαϊβ οὐὗὨἨ ἐΠ:6 ὑγοιδην ἰάθαὶ, ἢ 6 
Ὅ6 ΒΡΟΔΚ οὗ ὦ ροοά τροπιαπ, α ποδία ιροπιαῆ, ἃ ἐγ 
ΨΦοπαπ, δὲ α ιτσοπιαπ. ΟἾγϑὺ 66119 Ηἰΐ8 τοῖον 
οπιᾶπ ὙἈΘη ὁ ἐδ 6 ΟΥ0958 Ηθ σοι ἰθἃ ον τ Β 
ἰεπάος αἴοαοιίοη ἰο ἐπ 6 σἴατχο οὗ ΗΠ 8 Ὀοβοαὶ ἀ͵8οἷ- 
γ»ἷθ. Ηο ἀο68 ποὶ 61}1} μον πιοίλεγ, Ὀδοαυδο {18 
που]ά ποί δυΐϊξ Βογὸ ἰη σοηπθοοίΐοη τ11}} τί ἐμοὶ καὶ 
σοί, ἀιἃ Ὀοοαυ89 Ηο βαά τορατὰ πιδῖηὶν ἰο Ηἰ8 
Ῥαϊδοσγ, πὰ βυδονάϊηαίθά 41} Θα νι ΒΥ τ Ἰδίϊοη 8 (0 
(6 ΒΟΒΥΘΏΪΥ δηὰ οἰθγηδὶ, Οοιρ. Μαίίιι. χὶϊ. 
49, 650; [υκο νἱϊ!. 19; 2 σον. υ.ὄ 16. Τὸ ρονγϊοὰ 
ΟΓΗ5 βυ͵οοιΐοη ἰο ᾿οΓ 48 Ηΐ5 δυ  Ε]γ τιοίμον Βαὰᾶ 
ςοδδοὰ, Ἐγοπ ἰη Ηἰβ ἐγ ἣ γον Ηο δηϑυογοα 
ἰο ον γοτηλγὶ : “ΤΥ ἔδίμον (7 0860Ρ}Ἀ} δῃά [,᾽ Ὁγ 
ΜῊ Ἐδιδμον᾽" (ἴῃ Βοαγθη), [6 ἰἰ. 48, 49. 
ΟαἸνίἢ : διὲς 6γ70 πιαίτεπι Οὐ γιδίιι8 αἰϊοφι(ε, μὲ ρέγ- 
»είωμαπι, εἰ σοπιπιώπεηι δεσμ 8 οπμιδιιδ ἀοοίγίπαπι ἰγα- 
ἀκαί, πὸ ὑπηπιοάϊομα πλαίγὶδ ἤ]ποῦ αἰυΐπαηι δα σίο. 
γίαπε οὔεομγεί. ΟἸΒ᾽ιδιιβοὴ: “19 ϑοη δὰ 50 ΓΚ 
Ὀεοοοῖλο ἰμ6 Ζογα αἷ80 οὗἨ Ηἰα ποῖον, ψο οουἹὰ 
ΒΟΟΌΓΟ ΠΟΥ ΟὟ ΒΔΡΡΊΏ688 ΟὨ]Υ ὈΥ Ὀσ]ϊονίηρ οΌθ- 
ἀϊοποο ἰο Ηϊηι.᾽"--ΡῬ, 5. 
ΤῈ6 Ῥῆγαϑο τέ ἐμοὶ καὶ σοί, ὙὨῃΔί ἐο τη9 

διά ἰο {μ60 (πὰ τ Βὶοἃ κοινόν ΟΥ (Δ 1 8 ἰο ὉΘ 

δΌΡΡ]164), 88 ποὺ διιοὴρς 89 ΗΘΌΓΣΟΥΒ (Ὁ τὸ 

7))), Δ8 ἷπ (Π οἶα55ΐ.5, ἃ ΓΟΡυΪ δῖ θ, ΓΟΡΥ ΘΟ ΒΘηΒὲγ0 

δ056, 898 ἀατοίϊυ8 δονθ, αὐ Μαεαίιίδ. υἱϊὶ. 290. 
Το Ἔχργοδϑίου 18 αἰϊογοα ἴῃ Φυά. χὶ. 12; 3 ὅδηι. 
χυΐ. 10, ἴῃ ἐγ θα π6885. 1 τα ΠΥ Θομδβἰβ[8 νυ} 
1815, (1 2655 του ὰ δδβοῦί (6 οἰονβιΐοη οὗ Η 5 
ἀϊνίπο οδ! ης δῦονο πϑίο 8] το] ϊομβῃΐρ, 85 ἴπ 
λίοιιιι. χιὶ, δ0ὺ (ὙἸΒοΟΪ6Κ). ΕὈταγὰ: Τμδῖ 18 πιν 
μπιδίίον;; Ἰἰδαγοὸ ἰδὲ ἰο 0. ἩἨΘΏΚΒΙΘΉ ΟΣ: “ Ἦγας 
πεῖγ πῇ αἶγ, ἩΡεὶδ 3" Ἰλιοσα!Υ οογτοοί, θυ ποί 
ξοοὰ Θετπιδῃ. 

[45 186 ᾿Ἰπίοτρνροίδιϊοη οὗὨἨ ἰμῖ8 ραβϑαρμο, ν ϑίο ἢ 
ἀονῖνοϑ 1.5 ἰγυθ Ἰίχθν ἔγοπι Μίαϊἢ. σὶϊ. 46-δ0, 
ιδ9 ἃ ον ὁπα (9 Βυδ͵)οοὺὶ οὗ Μαδυϊοϊ αν 
δηὰ λίανίοϊδίσυ, 1 58.14}} αὐοΐθ Ῥαββαμθ8 ἔγοσῃ 
δΔοοίοπὶ δὰ ΤΟ σοϊηπιθηίδίογβ, ὙΠῸ ἀργοθ 
(ἐσαϊηδὲ ἐ86 Βοπιὶβ) ἴῃ πάϊηρ Ὠ6ΓῸ 8 βὶἰδὶ 
Τορτοοῦ οὔ ΜΑΤΥ [ὉΣ Δ οογίαϊη ἱπρΤΟΡΟΥ 1ἢ- 
ἰοτίεγοησο οὐ ἱπιραιίίθηῦ Ἠαβίθ. ἴγοηφυβ (4ἀυ. 
ἀκτ. 1. 1Π1. ο. 16, ξῃ): “ΤΏ [Γογά, σορθ] ἰης 
δ νγ 5 ππβοδδοπῦϊο ὈΡΩΘΏΟΥ (Δ οπιίπιιϑ, γερεῖ θη. 

τὰ τυ τλμι μορμες τόβ τι  ν ἢ τὸν φἕδη, ἐθμε Ψωυϊκαῖο: ομία 
εἰ ἐἰδί οὐ ἘτοΏσΝ Ν. Τι; Ομ ἣν α-ἰοἶΐ ἐΕ πιοΐ εἰ ἐοΐ ἢ 

ὐρ. αν ἘΈΣτ. Νοτε: Ὁ. 102.--Ρ. 8.] 
ἐ Ρίοα μριμνηρενῈ πείθει; 1.12: Νραῤίς ᾧ γήγος καὶ θυ- 

μὰν ἔχε ἀγαθὸν, "᾿ 68. φοῦγαρθ, Ὁ οιθδη, διὰ ΚΘῈΡ ἃ βοοᾷ 
φορὰς ἀν ὃν οἵ ξυυᾷ ςβοοτ." --Ῥ. 8.} 

67μ8 ὑϊίεπιρεδίίυαπι Γεδίϊ πα δοπεπι), βαϊὰ: “ΠΣ 
ΒΑΥΘΙ ἰο ἀο ψ ἢ {Π|66,᾿᾽" εἰς. Οἰιγγδοβίοια (Ποπι. 
ΧΧΙ. αἱ. ΧΧ, ἐπ “ολ. Ἰοαι. Υ1Π|. Ρ. 1322): 589 
τυϊϑθοὰ ἰο σαΐὶῃ ἸΟΥΥ {πτουρ πόθ γ᾽ Ομ 4 (ἐβού- 
λετο. ... ἑαυτὴν λαμπροτέραν ποιῆσαι διὰ τοῦ παι- 
δός). .. ἱβογοίογο ΟἸιγϑί δηϑιν ογοὰ 6. ὙΠ 86- 
ὙΘΥΪΕΥ (σφοδρότερον ἀπεκρίνατο λέγων, κ. τ. λ.).᾽ 
Ηθ δ ἀ8: ""Μδργ δὰ ποί γοΐ [1160 ῬγοΟρΡοΡ ΟΡ᾿ πίοι 
οὗ Ομγϑὲ (οὐδέπω γὰρ ἣ ἐχρῆν περὶ αὑτοῦ δόξαν εἰ- 
χεν), Ὀαὺ Ὀθοασβο 810 Ὀαγὸ Π πὶ, 8.6 ἱμουρῃς ὑμαὶ, 
ΔίοΥ 1116 ΤΩΔΏΠΟΣ ΟΥὗὨ ΟΥΒΟΥ τποίὶ πο γ8, 86 τηϊ χη ἴῃ 
8}} ἐπί ης8 οομηηδηὰ Ηἰΐηι τ οπὶ 8116 οὐχὶ ἰο Βα ΥΘ 
ἩΥΒΑΙΪΡΡΟΩ δηὰ οὐοτοά ἃ5 Βοὺῦ οτά, ΕῸΣ {πὶ 
γϑᾶβοη ἢθ ρσαγνθ {1118 ΔηΒιν ον." Κ᾽ Ῥαββαροδ 
ἃτθ ἱγγθοοῃ οὶ Δ0]6 τί} ἐμ 6 Ὀ6] 6 ἴῃ [Π 6 5[η1685- 
688 οὗ Μᾶγν. Α5 (ἴθ γϑοπογαίΐοῃ οὗ ἰὸ Υἱγρίῃ 
ἰπογοαϑοὰ ἔγοτα (0 ἐἶπηθ οὗἉ (᾿λὸ Νοβίοτίλη δοηίγο- 
ΥΘΥΞΥ πα ἰἰο υπίνογβαὶ δαορίϊου οὗ (6 ϑεοτό- 
κος, δι οοτητηθηΐβ ἀἰβδαρροασ. Εἔνοη ἴῃ 6 Νοβίο- 
τἰδηϊζίης Τοοάογοί, ἰπουχὰ αὐἰΐα {}}}} ἴῃ ἷ8 ποία8 
οἢ {89 τιΐγϑο]ο οὗ ὕδῃϑ, βαΥ8 ποί ἃ οτιὶ τσ ϊσὰ 
τϊχῃξ γοῆοοὶ ἰὼ ἰδ Ἰοαϑὺ οὐ Μίαν 5 οοπάιιοί. 
Βυὺ (δ Τϑέουτθσϑ δη ὨΘΑΥΪΥ 4}} [᾿ὸ Ῥγοιθϑίδηῦ 
ἐπίοσρτοίογβ ἴα Κ6 (ἢ) Βαμα υἱὸν οὗὨ {᾿16 ρᾶ988 936 ἃ5 
89 ζαί μοῦ. ΟἸβ)ιδϑθῃ βᾶυ8 παῤ 86 τοῦ 8. τέ 
ἐμοῖ, εἰς. ἈΘΟΟΒΘΑΥΪΥ ἐαρὶν στοργοοῦ, δἰ λουρὶ ἐπ 9 
ΤΟΌΘΚΟ ἰ8 Ὀυὺ ροῦῖϊ]96. Μογοῦ: “ΟΕ γῖϑί, ἴὰ (110 
ΘοΟμϑοϊουβηθ88 οὗ Ηἰ5 ]ιϊχζίιοῦ τνοπάον- ογκίης 
Ῥονον δηὰ ν|}1, ἃ5. οὔθ Ὑγἱιποὰῦ ἃ τοί 6 (ἀμή- 
ΤΩωρῚ, Υ6 0618 0 ἰπἰογίογθ 06 οὗἨ Ὑνοπ ΔΎ τγ 68 - 
ὯΘ688, ἩΜΠ6 ἤότὸ οοηΐτοηῃίοα Ηϊΐπι, ονο ἴῃ Ηἰβ 
τηοίμου.᾽ Ηθηρδθίοαθοτα : “1 1108 ἰῃ (89 πδίυγθ 
οἴ [89 6889 ἰχαῦ 6 ὈΏταΔ86 αἱ γᾺγ8 1π|0}198 66Ὡ- 
Βιτο.᾽" Αοὐοὶ δργϑοβ 18 Ηοηζβίομ θοῦ. Επ- 
αἰά: “4ΗΏ[.:6 ΓΘΡΥΟΥ͂ΘΒ δ᾽ οχροοίαιϊοι νν1(}} ΒΟΥ ΥΘ 
νογά8.᾽ Ττοποῖ : “ ΤΊλότΘ 15 ΠΊΟΥΘ ΟΥ̓ 1688 οὗ ΓΘ- 
Ῥτοοῦ δηά στϑριϊδβο ἰῃ {1689 ΟΡ 8 ;᾽ Ὀυΐ [6 8618 
ΥΟΓΥ͂ ῬΓΟΡΟΣΙΥ ἰμαὶ ΔΏΥ ΒΑΥΒΏ688 οὗἩ (6 ΓΟΡΙΥ͂ 
ψγ85 ταὶ ἰραίθιὶ Ὀγ ὑπ 6 Ἰηϑηηογ ἴῃ Δ] Οἢ ἐλ 6 Τοτὰ 
Βυογοα ἃ ΘΑ σΟΩΙΡ] απο Ὑὶΐ (ἢ 6 τθαϊϑϑὶ ἰο 
ΒυΪπ9 ἐβγοῦσῃ {16 δρραγϑηΐ σοίιυβϑαὶ. Αἰΐογὰ: 
«. 70 δΔΗΒΨΟΥ οὗ οὔν ΤοΓὰ 18 θογοηὰ αἰιοϑίΐοη Ο0η9 
οὗ γορτγοοῦ, δηὰ ἀϊβο]αΐ ον οὗἁἩ ραγιϊοἱ ρα οη ἰὰ 186 
ατουπὰδβ οα ψαΐϊσὰ ἰδ 6 τοαιιοδύ νγ͵2ὁ8 τηδᾶ6.᾽ δΥὲ, 
Βεογμαγὰ, Μαϊἀοπαίυβ δῃὰ οἱμος Ἀοπιδηΐβίδ ἐσ 
ἰο 6868 6 {110 ἴοτοθ οὔ ἐμ:86 ἐδωδ ἐοφιιοπα  ὉΥ͂ βαγἱης 
ἰμδὺ Ομσῖδε βρόκθ ὑμο89 ν᾽ογὰβ ποὶ ἴοὸ Ματγ 8, 
υΐ 70 οὖν βαΐῖκοβ, ἰο ἰθδθὶ 8 {παὶ 16 ρογίοτγπιοά 
ΗΪδ8 παΐσϑο]θ8 ποῖ ἔγοται γοζαγὰ ἰο ὰπιλη τγοἰδἰϊοη- 
δἰυἷῖρ, δῖ ἤγοπι Ἰογο δηὰ γοχαγὰ ἰοὸ οὐ 8 ζίουυ. 
γοΥΥ ἰσὰθ; δὶ Ηο ἰασρὰι ΜίαΥ ἄτϑβί, δπὰ ἰδυριῦ 
8. ἰπΠσοῦρἢ }ιοΥ.---Ρ, 85.} 

ἹΜίπθ Βοῦσν ἰδ οὶ γϑὶ οοτ9.---ΕὐἰΆγπι. 
ΖιίςδΌ.: ΤΊιο σὰν ἴον ψογκίηρ πϊγδοϊοβ. Εναϊὰ: 
Οὐ τὰ ἤι1ϊ βθη86 οὗ Μοββίαηΐσο ρονοῦ. 1 ἴϊ6Κ9 
δηὰ οἰμοντβ: ΕοΥ ἔμ γουοϊδίίοι οὐ ΠΥ ΖΊΟΤΥ. 
Μογοῦ: Τὴθ ιπποίανο ἴον ο]Ρρ. [Ττορσὰ : ΤΊ}} 
(9 τῖπο 8 ΠΟΥ ὀχδαυβϑιοά, ΕἸαί.---Ρ. 8.1. 
Αοοοταϊης ἰο Βτυπο Βαιον, Η 8 Ποὺ πηυδὲ αἰνὰ 8 
ΙΏθ8 ἰμθ ΒοὺΣ οὗὨἨ Ηἰἶἱβ8 ἀοαίὶ."---Ασοογαϊηρ ἰο 

4 [ΒΤ ΠΠατὶν ΑἸίογὰ : “ ΜῪ πηο, (6 ἐἰπγδ δ ἡ ἈΙοῖν, ἔγοσι [86 
ἘΔΙΠ τ᾽ 5 ΒρρΡοϊπιιοηΐ απ ΜῈ οὐ σοποηττίης ΜΠ}. 1 δὰ ἴο 
Ῥοχίη χπαἰγβοι]οῦδ τγουϊείης, ἰ8 ποΐ γοῖ αττίνοι : ΤΌΓΟΘΙ8}} ἰξ 
ποῖ." γον Μαγυ, ἢ {Π0 ΑΡροδβί]οβ Ὀδίογο ἴἢ9 ρϑῃΐθ- 
σοβίαὶ ἐΠπγίπαιίοι, νγ88 ἢοΐ γοὸξ αυἰ6 ἔγοο ὕγοτα σαγηαὶ ο0}»" 
ςορίίομΒ οὗ ἔπ Μοβϑίδη!ς Κἰρίίοπι, 85 8 ἰοροτγαΐ τγοΐκη, δηά 
οχροοῖοῦ ἐπαῖ Ηο γον] οα"} 1 4}} ἐξ αὐ τὸ Ὀοκὶ ππΐηρ οὗ Ηΐδ8 
τα Ϊ πἰδῖγτυ. ΟΠ τίδὶ ἀσο! ποὰ [Π6 ἕοτιαι οὗὁἨ ποῦ γμοιττίοι, Ὀὰξ δΔῃ- 
βγογοὰ (ἢ0 τοῶὶ ἰπίοπί ἰπ αὶ ὈοιῖοΓ ΔῪ {Ππ δἢ)}6 οοῃοσοίνοα, 
ΤῸ οΥ̓ΠΟΡ ρμαπδαροα οἵ θοῆη ἴΠ0 ποὺ οὗ ΟἸ τὶς πιϑαπ5 [116 Ποῦ δ 
Ἂ δ" ἀθαῖ δηὰ εἰοτγί βεαιίοι, Υἱ!. 30; χί!, 20, ΣΤ; χιὶὶ, 1.-. 
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ΤποΪαοΚ, ἴε 18 (μ6 ὥρα. ἴον {1:16 τακπὶ οβίθιΐοη οὗ 

ἫΪ8 δόξα, 88 ἀοίογταϊποὰ ὈΥ (89 οὐ͵θοῦ οὗ [89 τη ]- 

τοῖο δηὰ (6 οἶτοῖο οὗ λίπ θββθθ. [Ι͂ἢ {}}8 τορατὰ 

{19 βοοὴθ βοοπχοὰ ποὲ 80 βιυι ϊϊ 4016 88 76. ΒΔ οτα, 

γοί {μ6 αϑεοίϊοπαίο ϑοη του] 8180 ζϑΐῖῃ Ῥ 6886 

ἯΪβΒ τπποίμορ. Ηδημοο οὕπω γοΐδσβ ἰ0 (80 Ῥγϑοΐβθ 

τοοιαοηί. Τ8ο τἱ οὶ {πιο οὗἨ ρυ]]1οἱτγ, [86 τὶ καὶ 

χηοπιοηί---ἰνο ἀἰδοτοπὶ ἰάοα5: Πὶβ ἰοὺν 8 ΗΪδ8 

εἶθ ἴοτ δοίη Οὐ; βυβετγίπς, 85 (πὸ ΕΔ δΡ- 

Ῥοϊπίβ 1 ἰο ΗΠΐπὶ ὉΥ͂ (μ6 οσσαδίοι δηᾶ ἰπ 5 βρὶ- 

χὶι, ἴῃ ἀἰδεϊποιίοι ἤγοσα 6 Βοὺν ἡ ὶσἢ 18. 88- 

εἰφηδὰ Ηἰἶπι Ὁ. 186 ορίπίοι οὗ θη. ΟΡ. Ζοῖια 

σἱϊ. 6; τἱἰϊ. 20; χὶ. 1; ΧκΚθ χχὶϊ. ὅδ, Ὑπὸ 
“ποί ψεί᾽" ΟΡΘὨΒ 116 ῥσοβροού οὗ Β6]ρ ἰ0 ὁοτμθ δ 
ἐμ γχἱιῦ {ἰπιθ. 

γον. ὅ. υβαΐβοουθσ 89 βαῖτ πο γοῦ. 

“τ Μογοῦ {μ᾽ η}κ8 88:0 πιθδῃ5, Η6 Μ0}}} Τα το ΥΟῸΡ 

Βογυΐδθ, Ῥοσ ἢ ΔΡ8 ἰπ Ὀτὶπρίηρ ὶηθ. ΜΟΥ͂ΘΥ ΒΑΥΒ: 

ὙΒαίβοουον Ηο βαϊ(ἢ απίο γουῦ, τϊίβουΐ α08]18ῆσ8- 

ἐΐϊοη ; γοὺ ἀου 1688 τὶ ἐμ 6 ργδβοπίϊτπαθαὶ ἰμαἰ Η9 

τορι 58. Βοπιθέβἱ η ΥΘΡΥ͂ Βίσδηρο δηὰ βίυϊκίῃρ, 

δἱ ννπἱοὰ ἐπι 6} ΟΣ ἴῃ ἄδηκον οὗ Ὀοΐπρ βίαν θα. 

[Τ686 ψογὰβ σϑυϑαὶ {86 ἀπρουπάοα ζΑ1 ἢ οἵὗἉ 
ΜΑΓΥ ἴῃ μὸν βοη, Ἡ͵ΒΟ80 ρϑηι]9 χϑῦυκο ἀἰά ποὶὲ 

ἀϊδοουταᾷο μ6ν, δῃά ἃ οουβάθηϊ ὀχρθοίδίϊου οἵὗἁ 

ΒοΟΙΏ6 τυϊγασυΐουβ ἈΦΙΡ δὖ {89 Ῥγορϑὺ (ἴτι6. 586 

ΒΟΟΙῺΒ ἰο0 ᾿ιᾶγο οπἰϊοὶραίοα ὄυθῃ {16 ΠΙΒΠΏΘΓ, Ὁ1Ζ., 

ἐμαὶ ἰξ νγᾶβ ἰο 6 Ὀτουφλῖί δοουὺ Ὀγ {110 δἰ ὰ οὗ ἐμ9 

Βοσυπηίθ. ΚΒ: ἸΏΔΥ δᾶγο ἰηΐογγοα ὕγοπι ΒΟΙΩΘ 

Ῥτουΐουβ δἰμτί οὗ Ομ σἶβὲ πού τοϊαϊθα 'θγθ, ΟΣ ἔγοτα 

{86 φθπι]6 τᾶθπον ἩΪῈ τ μἰ οι ΗΘ ΔΡΡΑΥΘΒΙΪΥ Τὸ- 

ἤυαδοαά 16 ἀοεῖγα, τα {16 αμδὶγίηρ, οὔπω 

(ποέ ψεῖὴ, ἨΪ8Β ἀϊδροϑβί( οι ἰο φτγδῃΐ ὧι Ῥγο- 

οἰβοῖγ (9 βαῆθ πογάβ: ὁ ἐὰν εἰπῷ ὑμῖν ποιή- 

σατε (ἄε6ῃ. χἸ!. δῦ, 1ΧΧ.), ῬΒΔγδΟΙι, δὲ {86 ἰἶτλο οὗὨ 

{86 Τϑιηΐπθ, δἀἀτοθβοα ἰὸ 811 Εχυρύ σὶῖ τοραγὰ 

ἰο Φοβορᾷ. Ηθηρϑίοηθοτς (δίῃ 8 (μδὲ (μ18 οοΐη- 

οἰάθῃποο 18 Βοδ ΟΙῪ αοοίἀοῃ(8] ἱπ υἱον οὗὨ (86 8βὶ- 

ταὶ ατὶ ἐγ οὗἩ [μ6 οσσαβίοη, δὰ {16 ὑΥ}108] ομαγδο- 

ἰοσ οἵ Φ086}}..---Ρ. 8.1. 
ψεν. 6. ῬΉΘΙΘ τσθτθ βοῖ [κείμεναι, »οδὶ(8} 

ἔδοτθ εἷἱχ υσαῖϑι-"οῖβ οὗ βίοῃϑ [ὑδρίαι λί- 
ϑιναι, ταδάθ οὗ βίοῃθ, βίο 6- γ876].---7λέγα; ἴῃ 
ἰο τοίη ρ- ΘΔ ΌΟΣ, ΒΆγΥ8 ΜΈΥΘΡ. Τὴ0 ψ βῃ- 

ἵηρ; οὗὁἨ μβαπβ Βασα]γ ἱοοὶς ΡΪδοθ ἱπ ἰμ9 τεἀάϊηρ- 
Ομ δα ον, τί μον ἰῃ (86 σουτὶ οὗ 86 Βοῦβθ. Αμπὰ 

{89 Ροίδ γγ6 10 ἰ00 ἰΔγρθ 70 (818, θοὶπρ ἀοι.]688 
ποῖ ρΡογίδὈ]6 ἰῃ (89 ΟΥ̓ΪΠΟΥΎ ὙΔΥ: ““ἴαῦβθ Βίοῃθ 
Τουϊβ᾽" (δίδυκο).--δὶς παίοσιροίθ ὑμβοσθ ὙΘΣΘ. 
ὝΟΙΒΟΡ δοοοτάϊης ἰο 9618} ουδίομι, ΘΔ ΒΑΡῪ 
Ὅο δβοογίαἰποὰ ; αἱ 41} ουϑῃΐίϑ, (86 ΟΠ ΌΘΡ, 85 
ΒΥΙΩθοΪ θα], 18 [89 πυτα 6 Ὁ οὗ τγοτῖκ, ἰο1] ἀπ πϑοά. 
866 οἷ. χὶϊ. 1: Βὶχ ἀδυβ ὈὈοΐογο (9 ῬΦΒΒΟΥ͂ΘΣ 
Ομ γὶβὲ σδίὴϑ ἰο Βοίδηγ, ἘΟΥ͂. οἷ. Υἱ.: ἐπ Ορϑῃ- 
ἴπρῷ οὔ ἰμο ἢτεὺ βὶσ 8661. ΟἿ. χἱϊὶ. 18: 89 πατῃ- 
ῬῸΣΡ οὗ ἐμ6 Ὀεοδδὶ, 666.{ Νοτὶς (ΕἸ νπιοῖ. διγηιδοὶ, 
Ἡνιλοὶῖ, Κεαϊ- Ἡγοτίετδιιο ἢ) : “ Βὶχ 18 {τ 6 70]4 ἃ 18- 
εογτὰ (Ὀγ84), μϑῆοθ 6606 ἰ8 6 πυπιῦον οὗὨ Απιΐ- 
οἰ τὶϑί. Οἱ {1|6 ουοηΐπα οὗ {80 δίχίῃ δ οὗ ογϑ- 
αἰΐοι, δοοοσαΐϊηρ ἰο 86 ΒΑΌΟΙ πἶσ8] ἰσϑάὶ ΐομ, 56- 
ἐλ γ͵1)ῦ ογολίοα δ (.}6 Βδιὶθ {ἰἰπι9 τ {ἢ ἸγΟΙΏΔΏ. 
Το ΟΔΌΡΑ]δι15 Ὀοοὶς βομδὺ ΤΔΥΏ8 ἀρδίηβί [86 
{πνϑοοϊ βἷχ 85 (}}6 πυτη. Ὁ οὗ Ῥιἰβ]ιπηθηΐ, Οἡ 1ἐ8 
ἔδοο (}υ}8 πα ὈῸΡ ὈΘΒΡΘΟΔΚΒ δὴ δοσυχαίθ ΤΣ ροῦ ον. ἢ 

Αὔἴἴοσ [89 ιϑῆηθσ οὗ [89 ρυσχγίης [κατὰ 

4 [Εογ οἴου δηὰ πιοῖο ἔδηοίζυϊ δ᾽ Ιοροσίςα] ἱπίογρσχοίδ 00} 8 
οὗ ἴδ δἰχ νψαΐοριροίῖϑ δηὰ ἴδ ἢιϊίηβ, δοὸ Αὐχυπίϊὶπο, 7 αοσί. 
11", ἀπά οἵποῦ δίποσθ. ΟΠγγβοδίομι γοσλαυῖκ ἰΠπὶ (116 ΒΟΛΤΟΪΥ 
οὔ Ὑψαῖοῦ ἰῃ Ῥα]οδίίπο τυβθ ἐξ ΠΟΟΟΒΘΑΙΎ ἴ0 ΚΘΟΡ ΔΙΊ ΔΥΒ δὼ 
δνηηάδηϊ ΒΏΡΡΙΥ ἰῃ γὁ686]8..---". 8.} 

τὸν καϑαρισμὸν τῶν ᾿Ιουδαίων --- Τὴ9 
Ἡδϑϊης οὗὨἨ Βομπαβ δηὰ υ6856}]8 Ὀ6ῖΌσο δηὰ δου 
τα }8, Μδίίἢ. χν. 2: Μίατκ Υἱἱ. 8. ῬΓΧΟΌΔΌΙΥ ἐἶι9 
ΒΌΆΡΡΙΥ οὗἁὨ νγαίου ἰῇ ἐμ) νὰ ΔΙΣοΔὰΥ τη οβίὶΥ σοἢ- 
Βαϊηιθα ; δ 4}}] οὐδηίΐϑ, (ΠΟΥ ὝΟΙΘ ομριϊοα [0Σ 
ὑπο Ὁ ΠΘῪ 1.86. ' 

Οοπίαδίηίηρ ἴσο οσ ἴδγτθθ δσϊζίηδ αρίθοϑ 
[χωροῦσαι ἀνὰ---οί ΔΡτοχὶπιδίογ, εἰγείίετ, αὶ ἴῃ 
80 αἀἰδιγι ας γὃ Β6η56, δέησις, 8 ἷῃ (μ6 Ε. Υ.-- 
μετρητὰς δύο ἣ τρεῖς}.---Ἴ 9 Αἰἰἰδ6 πιοίγείοϑ τ 88 
6488] ἰο ἐμὸ ΗἩΘΌγο ΓΞ (9 056ρ}ι. «Απιᾳ. ΥἼ1Π. 2. 

9), δὰ ἐπνοηίγ-τοπο Ἧ ὑγίθ θοῦ οὐ ἰδ τὶγ-Ὦγ69 
ον] αὐτὶ [ἀὐουΐ πἷλθ χα] ]ομΒ ἘΠρ 88 ; 80 
ἰπαὺ ἰὴ νογὰ “γκίη" ἰπ (116 Ε. Υ. 185 δ᾽ τωοβὲ 
οχϑοί. ᾿Αδοογαϊηρὶν, 1 4}1 [6 τναΐῖοσ νγἃ58 οσβιδηροά 
ἱπῖο νὶῃθ (866 Ὀ610 7), (9 αυδη ιν οὗ νῖπϑο ὑμυ5 
τοἀιιοοαά νγδβ 6 ἰϊπ)68 18 οὐ 27 μ᾽] 018, ἑ. ἐ., ἔγοπι 

108 ἴο 162 ρα ]]οῃ8.---. 5.1] Το Εοπιδη ἀπιρλοτα 
ὙΓ8.8 8180 6810 χηοίγοίοδ, Δη ἃ τῦ88 δ.1}} Θ᾽} }} 6 ἐμ 88 
{πὸ Αἰεϊο; {86 Κι γτίδη ΒΑΟΥ]οηΐδη, οα {116 ΘΟ ΓΆΓΥ, 
ΜᾺ85 ΔΥΖΟΥ. “Ἶὰ Υἱον οὗ (15 ([ο[8}} φυσπι ιν οὗ 
ἴγοιῃ 202 ἰο 278 αὐδτίβ ὥλῳ 100 ρδ)]οι 51, (89 
ταΐγδοῖ]θ 18 βίγ]θὰ Ὁγ 6 Ἰζεοϊίθ [δηὰ ϑίσϑιβ8] 8 
“ταϊγδοῖθ Ὁ Ἰυαχυγγ᾽ (᾿μχυεισμηάεν), δηὰ Ἰουπὰ 
οὔδηβίνθυ ΤῺ9 οἰγουμηδίδηοοβ δἰγοδὰν οἰϊοὰ 
(ἀθυαπάδπηὺ ΒΌΡΡΙΥ ἴθ᾽ ἃ ΡΟΟΥ ἔδυ ιν ; ΔῺ ΟΧΡΓΘΒ- 
βίοῃ οὗ ὈΘΠΘΥΟΪΘΏ66) ΤΟΙΏΟΥ͂Θ (18 Αἰ ΟΌ]ΙΟΥ ; ἷπ 
(16 τι ΓΔΟΌΪΟΙΒ ἔθοάϊη κα αἷ8δο (86 αὐδη 7 οχοοοάϑ 
ἰ86 ὈΔΙΘ παοοββὶίγ.᾽" ὙΒοΙυοΚ." Τὸ ἰσ οὗ 
89 Ιηΐγϑοῖο, ΒΟΎΘΥΟΣ, Του ἱἀ8β Ὁ8 δ ἰδ ουϊδεὶ 
ἰο ἔγϑβρᾶβ88 Ὅροι; ἐμο ρστοιιμπά οὗὅὨ {86 τιϊΓδου]οῦβ. 
Ηθϑῃοθ 8130 Ἧ σὶβθ πὸ αυοϑβίϊοη ἩΒΟΙΒΟΣ {86 νγ8- 
ἰθ Ὅ5 τιδὰο τυνῖῃϑ αὐεγ ἰὑὸ 88 ἀχανῆ ουΐ, ΟΥ̓ 
ὄςφίοτε, ἴῃ ἰμ6 μοί ὑμοιγβοῖνοβ (Δίογοσ, ΤΒο] πο). 

γον. 7. ἘἾῚ τ89 νναῖθσ- ροῖπ. --- οί ΟἿ]Ὺ ἷ5 
80 Ὑδίου πη (09 Ροΐ8. ΠΟΟΟΘΒΑΤΥ, θα αἶ8δο μ6 οὐΘ- 
ἀΐθῃσθ οὗ ζδίῃ. 8.0 4180 π (9 ἀσανίης. Τ89 
Ῥοίβ Ὀοΐηρς 011, ρυθοϊπ ἀθ8 8}1 ὑποιρ 8 οὗ {π6 Ρο5- 
Β᾽ ὈΣΠΠἰγ οὗἩἨἉἁ ἃ παίυ τὶ ῬΓΟΟ688 ΟΥ ἃ τηἰχίυτο. Α6- 
οοσάϊηρς ἰο Μογον, ὑπ18 ἔθαίυγο 18 ἰηἰοπἀοά ἰο ἀ6- 
ποίο (μ9 δυπάδπηοθ οὗ {π6 ὶηθ τ οἢ ΦοΒ8 τος 
ἀυοοὰ ; αονίαομ [πὰ ΒΒΘΓΠ65] ὁπ {110 ΘΟὨΙΣΆΓΣΥ : 
ΟὨΪΥ τμδὺ νγὰ8 ἀγὰ τ Ὀθοδιηθ ὙΪΠ6. 

ΤῈ ταΐσϑοὶο ἰοο]ς ρΡΐίδοο θοίνγοοη γα τ. 7 δηὰ 
8, Ὀαπὺ 18 δοίυδὶ Ῥγοϑοδβ 1165 ψ] 0 γ θογοπὰ (μ6 
τορίοη οὔ 80η890 δῃᾺ ἱπηαρί πδιΐοη. 116 ΒΔ ΤΠ ΤΑΥ͂ 
Ὧθ βαϊὰ οὗἨἉἁ ἐμθ ῬγΟΘΘ88 οὗἩ βῥτον ἢ πῃ πδίυγο; ὙΠ6Ρ 
866 ΟὨΪΥ 186 γ681:1}.18.0 [ὑ 15 ποὶ βίδίοἀ πρϑίμον ἐδ0 
τοΐγδοὶο ἰοοὶς Ρ]866 ἴῃ [86 νγαίου--ῬοὶΒ ΟΥ̓ ἷπ ἴ}0 δοῖ 
οὗὁἨ ἀγανίηρ, δὰ ψ Βοῦμον {116 016 διηουπὺὶ οὗ 

4 ΓΑκαϊποὶ ἴπ6 ργοΐδηθ τον οὗ βίγαιϑα, Ἠ6 τη δὲ γαῖ ΠῈΥ ο8]] 
(06 το ΐτας]ο ἃ τηΐγαοῖο οὔ ἴον δη θθῃηοβοθηοο, ΟὨτίδὲ χανθ 9 
ἃ Κίηκ, γο8, τ Σ πιο ἴΠ 8 ΓΟΥΔῚ] ΡουητΥ. Τὸ Ὀσπονοίοης 
ἀοδιχῃ οὗ [6 δυυπάβπιί ΒΌΡΡΙΥ [8 ὑγουσοὰ ΟΥ̓ δου ΓᾺΪ σΟΙ ΠλΘὮ- 
Ἰλίογα, ἀπ ἴο ἴϑῆχὸ δηὰ ἀοάοῖ. 1 τοῦ δαγα: “ ΟὨγχίαϊ, 
μδυΐης ὯῸ ΚΟΪ ΟΥ ἦοντο}5 (0 ρχίνο ἴο [9 ΡοοΓ σΟΌΡ]ὁ, ὑσοβδοηϊεα 
ἐποπὶ ζοοὰ Ὑἱη6." Μαϊάομαῖα: “ ΟἸγίϑιὶ ἀοδίγο ποῖ ΟὨ]Ὺ ἴο 
το] ονΘ ἃ Ῥγοβοηΐ Ὠϑοϑδϑα ν, Ὀπὲ ἸΔῈ ἃ αὐ ΒΓ οὗ Ἐπὶ πὸ ταἱχῃς 
Τοπιαίῃ ΓῸὉΣ [Π0 ΤΩΔΙΕΙΘ ῬΟΥΒΟῚδ ἴο0 αδδίβ᾽ [ΏοτΩ ἴῃ ἐμοῖσ Ρὸ- 
ΥΘΓΙΥ δηὰ ἴο ἰϑϑῦο 8 ἰδδιὶπρ (7) τοοπιοτίᾳ! οἵ ἔπ τη ΐγδο]6.᾽") ΟἹ}- 
νη, ΤΥ ΒΟἾ δηὰ ΑἸίοσγα ΡΓΟΡΟΕΙΥ γοῖοσ ἴὸ [096 ΔΏΔΊΟΩΥ οἵ οὐ εκ 
τιοϊμοά οἵ ἀοδ! Ὡς ἰῃ Ῥγουίαϊης [ἢ9 πιοδῖ δυσπάδηϊ δΌΡΡΙΥ ἴῃ 
ΟΥΘΤΥ͂ Υἱπογασά δὰ αἱ] οὐοῦ ἡδίυγο, ΓμΠδ1 ΘΥΘΓῪ ΠΙΔῊ Πιδγ ᾿ΓΌΥΘ 
εἶ6 ᾿ΘΙΏρΡΟΓΒΏΟΘ δηὰ τιοάοσζδίίοη, 88 (δι νἱἢ βαγβ, ἰπ πποάτα α βέω- 
ἐπέΐα. 65, ἰῃ [0 ἰηΐθογοθιὶ οὗὅὨ Ἰτοοϊοίδ)ίδηη, δι ρροδοα ἔμδὲ 
[80 βαΑν] ΟἿ ΟἿἿΥ τηλὰθ 88 ΤΩ ὉΠ ὙΠῸ δ ὙΓᾺΒ ὨΘΟΟΘΘΒΆΓΥ 10Γ ἴθ 
ἰπηπηρά αἴθ παπῖ, δηὰ [δῖ {Π6 τη ΐΓας}9 88 ΘΟ δηοα ἴὸ (η)9 ν͵ῷ- 
ἴον δοί ΠΥ ἀγανστι ἔγότω [ἢ 6 πὰ 1, 3) Βαγηοα διδυτησα, (ἢ 9 
Ὑἷὴ9 τῶὧϑ ποὶ ἰπίοχίοδιείίης, ἰἤθγῸ οΔἢ ὍΘ ΠΟ οδἠοςσείοη ἴο 9 
ἴαῦχο αὐδηῖ τ οὔ ἰἴ; Ὀπὶ θνθη " Εἴ νγῶϑ (88 81} Ὀπὶ ἃ ἴον γεσςὴς 
Απιογίοδη σοϊῃτλο δ ίο ΓΒ ἢ 0]4), [Π6ΓῸ ἰδ ἢ γράδοὴ τδίουογ τὸ 
δυδροςοῖ (ἰδ ΔΩΥ͂ ἰΠλΡΓΟΡΟΥ 056 γε88 πιο οὗἉ [{ ἴῃ δ σοι ΡΥ 
μοποοὰ ΌΥ [ἢ Ργοϑθῆσθ οὗ ἴπ9 Ῥυγεδῖ οὗἁ Π6 ρεγο, δὰ 186 
ΤΩ οὗ [1ὴ6 ΠΟΙΥ. ΟὈΣΏΡ. ΓῈῪ ΤΟΙΣ ΚΘ ΟἹ γοχϑθ 7.-- 
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ὝΦΊΟΥ ἨΔ5 ἰυγηθὰ ἰηΐο τὶμθ ΟΥ̓ ΟΠΪΥ 80 Π000Ἀ οἴ 
ἦι 88 τδϑ ἀγανη ὮΥ {86 Βογυδηΐβ. αὐ (10 ΖΌΥΤΙΘΡ 
υἱοῦ 5 τυ δ ἢ ΤΏΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪ]6, γοδ, δἰπιοϑί δοσίβίη. 
1 βϑαϑϑῖῃβ ἰὸ 9 ἱπρ]ϊοα πη ἰμ6 Θχδσοὶ βἰδίθιιθῃὶ οὗ 
ἐπα πὰ ΌΟΡ δηὰ βδ'ζο οὐ (0.8 γ8896]5, γον. 6, ἱῃ ἐπ 6 
ογάοσς ἰο ΚΙ ὦ (θπὶ τὶ ναίον, δὰ ἴῃ (86 βἰσγίοὺ 
σοι ἰδη66 οΥὗὨ ἰΠ9 Βουυδηΐθ Ὑ8Ὸ “ Δ]16ἃ ἐμθὴλ Ὁ 
ἕως ἄνω, ἰο (0 ὀγίπι, γογρ. 7. Τα ΐβ υἱοῦν ΔΡΓΘ6Β 
δ᾽'530ο θοδὶ τὶ ἔα οὐ͵οοὶ οὗἩἨ (8 τηΐτϑοῖο 88 ἃ τη8- 
εἰ[οϑἰδιϊου οὗ Ομ τἑβί᾽ 5 ίνῖπο σίου, ἴῃ ᾿ταϊ δι] 0 
οὔ {πὸ Ὀουπη 1655 πὶ ἤσοηοθ ΒΟ αοα Ηϊπ56] 
ἀϊἰσρίανβ ἔγοπι γᾶν (0 ΥΘΆ ἷπ (89 Ρ]θα 7] ΒΔΓ- 
σοϑίϑ, δαὶ ἰπ (16 τι δ οὐ Ὁ] θη ᾿γὸ Ββιλουϊὰ Ὧθ 
ἰοιιροταίθ ἀπὰ ρσταϊοῦυ].---. 5.1} 

γον. 8. Ὅταν οὔ Ὡονν, δη ἃ ὍΘ8:.--Ἐχ- 
Ῥτεββίηρ [0}} οοπβάοποθ ἐμαὺ λον πουῦἹα, ἴῃ Υἱν- 
πο οὗ Ηἰ8 ποτά, ἀγα τἋ|[ἑπο δ ΘΑΥΤΥ͂ ὙΪΏΟ. 
Τπῖο [89 στ ]οσ (τϑπῖθ:) οὗ τ89 θαβι [τῷ ἀρ- 
χετρεκλίνῳ, 5 ποτὰ ΟΥ]δΔ6 διῃ! ΤΥ Θ ΟΟΟΌΓΓΘΗΟΘ, 
πε. 119 ΤΌ]ΟΡ οὗἩὨ ἐδ ἐγ οἰἐπέμπι ΟΥ ἀἰπίη ρ-οοτα τὶ ϊ ἢ 
ἐβτοθ σου} 68.---Ἐ. Κ.7.---ἶἙἘ οὐ ἐπ ϑαρογίηἰοηᾶθηϊ 
οὔ ἐδο σιροϑβίβ, συμποσίαρχος [οΥ συμποσιάρχης, βασι- 
λεῦς, πιοαϊπερεγαίοτ, πιασίδίεν, ΟΥ γεχ οοπυϊυϊἑ, αΥδί(ε 
δίδεπαΐ], τ οταὰ [86 ριιθδίβ οἴ 086 88 [οἷν ρυοϑι ἀϑηί 
(Χεπορᾶ. 4{Ππηαό. ΥἹ. 1. 80),} Ὀὰΐ ὑπο Ββαροσίπιθηά- 
δηί οΥ̓͂ ἰι0 Βογυδηΐδβ, τῆ 85 800} α'δὸ ἰδϑβίϑα ἐξ 9 
ταοϑίβ δηὰ ἀγίηβ, 49 ἃ ἰδϑίοσ.  ἸΤὨοϊαοῖς ἀϊδέϊη- 
ξυΐϊϑιιοβ (809 τδιάρι οὗ ὑμὸ ἀν πκίης ἴγοπλ ὑ80 
Ὑάτάσϑη οὗ ὑπὸ ἰδΌϊο, δηὰ γολδυκβ ἰαὶ {π 6 ῬΤο- 
ΒΘΏσο οὗ (9 Ἰαιίον ἀ095 ποὺ ΠΘΟΘΘΒΑΥΪΥ γὶ 6] (Π9 
ἐπΐοτοηοο οὐ τ 6 811. Ηδ τὴν Βᾶγο Ὀθθῃ οὗ ἰμ6 
ζείεη ἀπ οὗἨὨ ἐΐο ἔδιαῖγ. Αἱ 4}1} ουθηΐβ, ἃ ΒΌΆΠΙ ΟΡ 
οὔ βοσυδηΐβ Ὑ6ΤῸ Ῥγοβϑοηϊ.---ΑἹἡ ἃ ΒΟΥ Ὀδ19 ἐϊ.-- 
Μοσοῦ: “Βυὶ ΚΗΘΥῪ ποὶ ὑπαὶ μοὶ (ΒΟΥ δανγὶ θα 

φοαρτείεγ, οἱκὶ αἱ γμέδτπι ρυιϑείαπίεε 
. ᾿ , φοδὲ 

ΤΩ: τόμ δὲ αρρογέε ] 
{ ἴγμ ποσὶ, ΑἸίοτα, ογάβοσί. Ὑπιἰ8 τὶ οὟ ΤΆΟΤΘ ΘΑΔΙΪΥ 

ΟΧΡ το ἰγοϑάοτα οὗ Το ἢ ΒΈΓΔΠΟΘ Οὗ ἔπ μϑγὶ οἵ {16 ΤΌΪΟΘΓ 
οἵ ἴ.μ6 ἰοαλὲ, ἐπδὴ ἰΓ ἢ δὰ ὈΘΘΏ 8 ΠΊΘ6ΓΘ δογυβηΐ, δηὰ ἰδ 810- 

ΌΥ ἃ ναϑδλρο ἰῃ [.6 ΔΡΟΟΓΥΡΙΙ Ὀοοῖ, ἐπ ἩΥἰϑάοπὶ οὗ 
ςἷι. 35 (αἱ. 32), τα γπ. 1, 2: “1 [οα ὈῈ το 100 τλλ5- 

ἴοτ (ἡγού οἵ ἐδιο δαδί, {{Ὸ ποῖ {ΠΥθ6] ἂρ, Ὀυὶ Ὀ6 δἴηοὴ 
ἔδόση 86 οὔδ οὗ ἐδ τοῦῖ: ἴδκο αἰ σοηῦ σατο οἵ ἵπποι δηά δἰϊ 
ἀοπη:; δὰ πέδη ἴπου [αι ἀοηο 1] [ΠΥ οἶοο, ἴδ το [ΠΥ ΡἾδοο, 
ταὶ [που πιαγοσὶ Ὧθ ἣν σι Ἔ αὐρὰς τρραν διρθδν : ΡΟΤΡ 
στέφανον) ἴοῦ [ΠΥ ἯἮΘ]] ογάθ 9 ἴοαδί. οδοσὶρ- 

ἐνάῤᾳ μεαίγυδ ϑρ δίας τ. βραδεῖα οὗ ἰδο ατϑοὶς πὰ Βοπιδη 
κίωρς οἵ ἴμο ἔδαϑὶ ὕγοϊῃ διηοηρ [9 συοσδίδ, (ἤδη οὗ ἐπ Πϑδἀ- 
ψεοῖζοσ ἔγοϊη δοῦν ὑδθ δἷανοθ. 860 ἐπ) ποχῖ ποῖο.--. 5.] 
Σ [80 ἀρηδνυρείαν σας {89 οἱάογ οοταπιθηίδίογο, 8150 Κυϊποοῖ, 

Μογεῖ διὰ οἵμοτα. [{ ἨΔ8 [89 οσυϑίοιῃ Δπλοηρ [89 αΥθοῖκα ἴὸ 
ἰδίτυτι ἃ ρασεουϊαν δίανο τυ [ἢ [Ὧ9 ΔΤ ζοτηθηΐ οὗ ἴπο ἐδ ΌΪ6, 
ῖδο ἐλπίς δηὰ ἀϊκιτί Ὀυτοἢ οὗ [Ὧ6 νι ίηθα, {89 {ΓΪτα πίη ς Οὐ (ἢ9 
᾿λαιρα, πη ἐδθ οοπίτο! οὔ [δ ΟΥΒΟΥ δοσυδηίβ. 18 δίδυο, τ ἴϊὸ 
δοδῖηϑ ἴω δδυο οοιηδίηθα ἔπ Οἤἶοεβ οὗὨἩ δ Ὀυΐϊΐον διὰ μοβά- 
τολϊζοσ, ἰ9 ςδ]Ἱοὰ ἐγ πανοΐδέα (ὮΥ ῬοΙΓΟΙ 08), τὶ ἢ 8 δαυίνα» 
Ἰεπὶ ἴῃ πιραπίηρ ἰο ἀρχιτρίκλινος, 8180 ἐφηστηκώς, ἀὐδρτα 
ποιός, τραπεζοκόμος (ΟΥ̓ ΑἸΠΟΠ 498), Δηὰ οοΟΓγοδροηὰβ ἴο ἴἢ9 
Βοΐλῃ εἰγμοίοῦ πε. Αἰμοιοι, ἰῃ Πα δ είρποεορλίεε 

ποί οὔ πο 1δγησὰ), 0. ΙΥ̓͂. ὁ. ΤῸ (ἴῃ βοὴ ποι χη δυδον᾽ Β 
εὐ. Τοαι. 11. Ρ. 162), αῖνοβ ἃ [1}} ἀοθοτγί ρείοη οὐ (ἢθ τραπεζο- 
ποιοί, δείίετε 07 (λε »δηά αυοῖοα ἴῃ {Πέτα [0Πι δονόταὶ 
Ῥαπδεκχαβ ἔγοπι Ῥοϑίβ, διιοῦς [Π0 Γοδὲ [680 }1η66 ἔτοιῃ Ῥ} }9- 
ΤΆΟΏ: 

ἘΤΉΟΓΟ ἰα ΠΟ ποοϑα οὗ ἰοὴρ 46} Ὀογδίοἢ 
Αδουὲ τπ6 Κἰἐςῃθη, ἴον ἔπ Δ Ὀ]6-σοι ἴον 
10 Ὀσαπὰ ἴο Ἰοοῖ ἴἰο ἐμαὶ; [πεῖ ἰ8 Ἡἰα οΥ̓́δο6.᾽" 

Οσαρ. αἷϑο ὕαδἱς} : 286 αγολίέγίοἰπο, ὅϑῃ. 1163 (πο ἢ 1 πδνθ 
8οξ 86), διὰ Βοιχοτ᾽ Οὐαγίλίεε 11. Ἀ. 262 (δοοοπά δὰ, Ὀγ 
Ἡεϊτοληη, [οἱρ1. 1852). ΒΒ 1 πανθ Βδοθὴ ἢο ουἱάθηςθ ἴΠπδὲ 110 

. δαῖεο οσὐδίοιι ρῥτοναὶ θα ἀπιοηρ πο 9 0νγ8, ὙΠ|16 [Π6 ΟἾΒΟΥ σα» 
ἐοτὰ νἱ ἢ τοκαγά ἰο (πὸ Κίηρ οὗἉ ἴπο ὕραβέ, βοϑιῃδ ἴο ὃὉΘ διιυνϊαῃ- 
ἐαϊοὰ ὉΥ 1.6 Ρδεδαρθ ᾳυοῖθά ἴῃ πο μιθοθάϊης ποῖθ.---Ῥ. 5.} 

8 Ὑη6.᾽ Βυΐί (ΠΟΥ τχυδὶ παγο δε ουεα 1ξ ἰο 6 : 
6159 γ7ἷὲὸ δϑδουϊά Ὀθ ἸοΥ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ἰ0η6 οὗὨ πηϊηά 
ἴα {89 ῬΘΟρ]9, τ αΐὶσ τνουϊὰ 1}} σογγοϑροπὰ στ 
ἐπο οἰονδίίοη οὗ 9 τηΐγδοϊθο 70 ἀγανίηρ δηὰ 
Ὀοδνίης ὈΥ ἰδ δουυδηΐβ τγ88 8ῃ δοί οὗὨ [αἱ (ἢ, 119 
ὑμὸ δἰ(υὑἱπς ἄοτη οὗ ἐλο συ! ἀθ5 ἴῃ {μπ6 τὶ] ἀθΓ- 
085 ἰο ΥΘΟΟΙ͂γΘ ἐ86 ταϊΓασ]οι 5 Γοοάϊηρ. 

γον. 9. [9 [86 τυ ]θσ.... ἰδ 5ιθᾶ (ἐγ ε ύ- 
σατ ο).---Ποτὸ ἴ09 ΒοοιϊΒῃ ἀνριπιθηὶ ἴῃ ἔλΥοῦ οὗἁ 
ἐγδηϑιθβίδηι δἰοη ἀγα ἴγοῦι (8 ταϊγϑοῖο, 
Ὀγθδκθ ἄοτγη. 106 παΐονρ δαὰ Ὀδθὴ τηδὰθ νῖπ6 
ἷπ [ὈΓπι 85 Ὑ7Χ}} 85 ἰπ βυϊδίδῃοο : ἰΐ Ἰοοϊκοὰ 119 
τἶηο δηᾶ ἰδϑίοα ἰκὸ (6 Ὀθδϑὲ οὗὨἨ Μ νίηο; Ὀυὺ (9 
Ῥτοίοπάρα οἰδηρο οὗ Ὀτοδὰ δηὰ νὶμϑ ἰη ἴθ Επ- 
οΒαγὶδὶ σοπίταάϊοίθ 81} {8.0 ΒΘ η3685 δὶ ἰβ ἃ δοιμι- 
Ῥ]οίο ἀρ] αϑίοῃ.---Ρ. 5.1 
ἜΒεϊ παᾶ ὈΘοοΟΙΏΘ τυΐη9.---Νοῖ: ΤΒαῦ ἴὑ θ6- 

ὁ 10 {788 ἸΩ80) αἰπθ. ἴπ (9 ροτίοοί [λαά δέέπ 
-παάε, αι ΘΟ, ΒΘ. ΘΏ(Υ τοαϑ ΠΟΤῚ: 
Απᾶ Ἰχῆϑυν ποῖ ΏΘΏΟΘ 1ξ νυσϑἷ.---τὶ οἱ 

ἤτϑι βθθπι8 ἰο ρἷγο ἃ Ὀοίίου Β6η80, (0 τπηᾶκο ἐἶ9 
ῬΑΓΘΙ 10818 οὗἉ {λ9 9} γοσβο, δοοογάϊης ἰο ΜΘ ΟΡ, 
Ὀορία ποὶ τὶ (686 τοτάϑ8, θα τὴ: οἱ δὲ διάκο- 
νοι, ϑῃηαϊηρ τὶ ὕδωρ. ΜΟΥΟΡ Οὔβοσυοβ (]ιδΐὲ ἐδ9 
σοπδίρυσίίοῃ οοηἰίη05 πιὰ οὐκ ἡδει, απὰ {818 
ΒΌΡΡΙΪΘΒ [Π9 πιοίϊγο οὗ (δ 9 σοῃηβθαυθῃηΐ φωνεῖ τὸν νυμ- 
φίον. Βαὺ ὑμ9 γον σα ἷ8 {Π6 Ὀτίάοστοοπι, ποὶ ἰο 
δὶς ὙΒΘΏσΘ Β6 Π88 180 πίηθ, Ὀαὐ [0 Χοτλα τὶς ἰο ἷπι 
ἐμαὺ ΒΘ δ88 σουδσβϑὰ (9 908] ογάοσ οὗὨ {ἰδϊη 8 
αὶθὰ {π18 ΒΌΡΡΙΥ οὗ νυὶηθ, τ ὶσ ἢ 6 βθοιϑ ἰ0 Β0- 
ῬΟ86 {16 Ὀνγίἀοργοοῖα 8 γτοβοσυθὰ, πὰ Ζόβῃ 
ΘΒ ΒΟ ΓΟ ὈΘΖὶΠ5 ἃ ῬΑγθη 6518 Ϊ0} καί, 88 ἴῃ 1 
Φοδπ ἱ. 2. ΑἋ ἀδοΐδῖνο σδοηῃϑί ἀθϑγαϊϊου μϊρίις Ὀ9 
ἐἰιῖ8: 1 τὸ Ρυὺ (6 πόϑεν Ὀοῖοτο {116 ΡΥ ἢ 16 818, 
ἦε ἱπάϊοαίθ5 ἰῃ ὑμ0 γὰ] 9} (μ6 ἱπιρτθβϑίοη οὗ ἐδ9 
Ὠδίαγαὶ οτἱρὶπ οὗ [πὸ νίηϑ; ἔῃ [86 ρΡϑγθη 6515 ἰξ 
ΟΡ  σΔ} Ὁ ΟΧΡΓΘΒ868 ἰδ9 ἰδουχαί οὗ (μ9 Εγδῃ- 
κ5]15ὲ, ὑπαὺ 9 Κκηοῖν πο {86 ταϊγϑουϊουβ οτἰχίπ οὗ 
ἴΠ6 τῖηθ. 1116 ἐστίν, 845 ἴῃ οἷ. ἱ. 40, 18 (86 υϑιια] 
ἑηξοτειίχίπρ οὗἨ ἀϊγοοὶ ἀθϑουίρίΐοη 'π ἀθροπάθης 
οἰδυϑο5 ( πον, Ρ. 289). 
Οα]98 89 Ὀτἑἄθρβτγοοτσῃ.--- Το τοἀλάϊηρ ἰοοὶς 

ΗΪδο9 ἰπ ἐμθ ποι οὔ ἐμ Ὀγίάδστγοοιι,, μὰ Βο 
ἄδνυνθ 9 Ὀδπαιοὶ. ΑΒ ἰο ἴδ ουϑίοταῃ ὮΘΡΘ Π16ἢ- 
(Ἰοποά, ἐμ γ9 18 1} {10 οἶμον ουϊάθησο (860 1 ἰϊοῖζθ, 
Ῥ. 418). οϊϑίοῖπ: ΡΙηγ, ΠΝ. Ν. ΧΙΝΡ. 14. 
Οσαίο, τθι δ6 ΘΠ αν κοὰ ον ϑρδίπ, βαϊὰ οὗ [89 
ΤΟΥΘΥΒ (Γέπιῖσε8) : μὲ οἰΐαπι σοποὶυὶς αἰΐα (τοῖον- 
τί ρ ἴο νυἱπ6), φιαπι διδίπιοί ἐρεῖ πήπίδίγαπὲ [ “Ὁ Ο 
ουθη ρῖτο ἐμοῖς σιιθϑ.8 οὐδ ον πο {Ππ8ὰ {Π|0Υ ἀν ΐ εἰς 
ἐπιοιΒ0] 98, ΟΥἹ Ὀγίηρ ἰὑ ἴῃ 898 (86 Ὀδησυοὺ Ργο- 
οθ6ἃἀ8᾽)]. Τπτο οὐ μοσ οἰ δέϊοιβ (ἔγοτα Μδν 18}1}8 δπὰ 
(αββίυ8) 1, ἴοκο Ἀἰμιβο0] 7 Θοπβί τα θη ἰσοὶγ πη ΐπὶ- 
Ῥοτίϑδηιί. ΤῈ Ῥαββαρθ, βθϑῇγβ, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, ἰ0 ὮδΔΥΘ 
ΒΟΠῚΘ 80η80 Αἰβογθηΐ ἔγοιῃ ἰμαὺ ΘΟΙΏΟΏΪΥ δ0Ρ- 
ῬοΒοά, τ ἶσα χὶνθ5 ἃ τ]ὰ ἰηἰογρτοίδιίοη ἰο μεϑύσ- 
κεσθαι, πιαάζεγα, “«Ἀδνο ἀγαπῖς που" (Ἰ ΒοΪυοΚ, 
αἴϊονῦ )ὸ Ἤοιίε δηὰ οἰ!6γ8); οὐ ἰδ6 ΘδΟΒΙΡΑΡΥ͂ 
Μογονῦ: θα ὑπ γ ἃτοὸ ἰηἰοχιοαίοθα, Το βοδ ηΐης 
οὔ ἐμὸ νοτγὰ ρῖνοβ ἐδ ἰάθ8 οὗ 8, ἰῇ ΠΟΥ Δ Ὁ]9 οὐ8- 
ἴοπι : ἢγβέ ἰο σίντο χοοὰ τνῖηϑ, ἰπθῃ, δὺ {6 μοϊχδὶ 
οὔ 89 ἔραϑβί ἰο σίτο ροοῦ. 76 ουϑίοπι τηϑϑπὶ 18 
ῬΤΟΌΔΟΌΪ {πδὺ υαπίγουβαν ἀἰοίαίθα ὉΥ το] ἰπ- 
δβίϊμοί, οἴ δὲ 1αδὲ ρουτίης παίϑὺρ ἰπίο 86 νγὶμ Ὁ 
{8080 0 Δγθ ἱπιοχίοαϊθα, ον αἰ νι ΠΟ ΤΠΟΓΘ, ΟΥ 
ΟΥ̓́ΘΏ, ὙΛΘΥΘ ΘΟΟΡΙΘΒΥ ΤΟαΌΪΣΟΒ {π6 ΟΠ Ρ ἰο Ὀ6 60Π- 
υἱπυρά, ρίνίηρ ῬΟΟΡ νίηθ. Ταΐβ ουβίοιμη ἐδ 

4 [ΑἸοτὰ ἀ!δογομεῖγ : ΤΠ ΠΘἢ ἃ τηϑῃ [88 βδοὰο τ πὰ οὗ νεῖ 9 
οδοίσον Δ Οἴοτβ, Ὧ6 ὩΔΙΌΓΘΙΥ Ὀχγοάησοϑ ἐδ 6 οἰἱοίοοδί ἴα 
δι [Π9 πιο ἀἰσοτίπιηδίίης ἰα5[0.---Ρ. 8. 
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ζαδϑίον οὔ ἐπ ἤοηδβῦ ΔΡΡ 165 ἰο {86 6880 ἴῃ αηά, 
ψὶιπουῦ οχργοβϑὶπρ ΔΩῪ υἀκχπιθηὶ χοδροοίϊης (10 
οοηάϊ ἴοι οὗ 116 συ ο8ι9. Η58 ““πἀλι}} πον "ἢ Ττο- 
ἴοτγβ ΟὨΪΥ ἰο ἃ ἰαΐδν ρεγὶοά οὗὨ (δ ζοϑαϑί.-- -Τ 6 15 
ἘΠΚονν 89 ἃ αυοϑίΐοα, ΒΟ ΒΟΡ ἨΔ τηῦδὶ ἰακοὸ ἱμ6 
νοτὰ, τι ΜΟΥΟΥ, ἃ8 8 ὈΙΟΔΒΔΏΪΤΥ, ΟΥ, ὙΠῈῺ 
Το, 28 ἃ 4} “συ } τορτοού, [υοϊκο᾽ 8 ὃ γ- 
Ῥοιῤιοβἰβ οὗ δῇ ὀυργθβϑῖοη οὔ Βα ρυἶ86 ΒΘ 618 ΤΏΟΥΘ 
διιησ. ῬΊΘαΒ ΠΥ 88 (μ6 Ἰγογὰ 8 ΤΑΥ͂ μᾶγθ 66 
ΒΡοΟίκθα ἴπ {116 ὀχργοϑϑίοη: “Ἴποὰ μαβὶ ἱκορὺ ἰδ 6 
σοοὰ νίηθ ὑ0}} πον," (8.6 ΤΌΪΘΥ ἴῃ ΔΗΏΥ͂ 6880 60}- 
ΥΟΥΒ ρστθαὶ δϑιου βῃτηοηΐ, Αηὰ Βι ΓΟ ΡΥ 88 (18, ὁπ 
{89 ὁπ Πδηΐ, αἰἰα5ὲ5 ἐμ 6 οὈ)δοίίνο Γδοῦ οἴ {816 τα ΐ- 
γδοῖο, ἰὑ 85 βίγοηῖγ, οα {π 6 ΟὐΒοῦ Ὠδηά, ΒΟΒ ἃ 
ΒΡΘ618] αἰ} ἴῃ 1818 τὶηθ6. Το νη 9 βϑοιηδὰ 
ἰο {89 γυϊοῦ {116 σοοά, ἰῃ σοηΐγαϑὲ τὰ} δὶ δὰ 
Ὀ66ῃ υδρά. 

γόον, 11. ΤΗ186 τοῦδ ὅθ8085 868 ἃ ὈσΘκίῃ- 
πΐηβ Οὗ ἴ89 δἰβῃδ [Ταύτην ἐποίησε ἀρχὴν 
τῶν σημείων Ἰησοῦ ς].--ἰ᾿Αρχή Ἡἰιοαὶ ἴῃ 6 
δυίϊοϊο, οποο: ΤῊ18 8 κῃ τουδὶ . 6508 88 ΗἾ5 ἢτϑί 
ἰη σδῃα οὗ 6Δ}11966. [1 τνῶβ ποὺ ΟὨΪΥ ἐμὸ ἔἢγδι 
ταΐσδοὶο υυγσουριὶ ὈΥ͂ 6885 ἴῃ Ο4η8---ἰοΥ ΠῸ ΟἾΒΟΣ 
15 γορογ θα 48 μβαυΐϊῃρ ὈθΘὴ Ὑχοῦυρηὺ ὑμογθ---ἰὐυί 
ἐμὸ δγβὶ οὔ Δ]} ΗΪ8 πιΐγδοῖϊοϑβ.0 Τμὶβ ἰ9 οοποϊυβῖνο 
δφϑϊηβὶ 8}1 (86 γαρογίβ οὗ (1 ΔΡΟΟΣΥΡὮΔΙ 609Ρ6]18 
ἴο {μ6 σοῃίγαγυ.--ρὶ 5.7- ϑοοϊαϑιὶσ ἔδποὶθβ σθ- 
δροοίΐης (Π6 Ὀτϊάσρτοοτι δηά ἰἰθ Ὀτίάθ ὈΥ Βοῃδ- 
γοηίζιΓδ, ἐίς., 860 ἰῃ ΗΘΌῦΠΟΣ, Ὁ. 288. 
[19 αἰβηβ, τῶν σημείων. Ἴδ8ο Ν. Τὶ. θπι- 

ῬΊΟΥΒ τος ἰθΡτι8 [00 (Π9 τ ΐΓ80168 ΟΥ δι ρογῃμδίατγαὶ 
ποτ (5 οὗ Ομ τἰϑί, σημεῖον, δύναμις δὰ τέρας, δοπι6- 

, Εἶπιο8 αἰϑδὸ ἐνόοξον, παράδοξον, ϑαυμάσιον. Τὰθ 
ποτὰ σημεῖον, (9 ΗθΌτΟΥ οἱ (ΤΠ), δίσπωπι͵ 
μ8Ὰ59 τοΐογοηοθ ἰοὸ {86 τηογὰ] δία οὗὨ {110 ταΐγδοὶθ 
85 ἰηἰοηἀοά ἰο οχϊοὶῦ ἐἢθ Ῥγθδοῦοθ οὐὨ ἰδ 
ἀϊνίηθ ρον, δηὰ (ὁ φῬφγοάμοθ ἕδι (ἢ ἴῃ ἰϊ: ἰ0 ἰ5 
“8, ἰϊηὰ οὗὨ δηχοτ-Ρροϑβί οὗ ἀοἀ,᾽᾽ 865 δ88 Ὀθ6π βαϊὰ. 
1.6 ἴδσγτῃ τέρας, »γοαϊχίμηε, τοοπάεν, πιο ἰ5. οὔθ 
σοι Ὀἱηοα τυνἱῖι!ι σημεῖον (ἰν. 18), Θχ ρ΄68868 ἐ}1}0 Β Ὁ- 
ἡοοιϊντο οἴἶοοί, {Ππ6 ϑιηοίΐοπ οὗ δϑίοῃ ἰδ τη θηύ δπὰ 
διλαζοιηθηὺ ΠΙοΩ ἐμὸ ταΐγ8616 Ῥγοάυοοβ; δηὰ 
ἤθη09 ἴἰ 8 υβ6α 4150 οὗ δβδίγϑδηρο δηα βἰδγι]ΐηρ Ρἢ6- 
ποπιθῃᾶ ἴῃ δοαγνοη δη ὁυ δ γι ἢ. ΑἹ] πιϊγαοὶ 68 ΔΘ 
δἰ σιβ δῃηὰ οθ6γ8, Ὀαΐ ποῦ 4]1 β' 55 δῃᾳ ὑοῦ ἀθ γ8 
816 πιίγασὶο5.} 86 ἴθογπὶ δυνάμεις, υἱγίμίει, ἃ6- 
ποίοϑ (Π6 οΥἰ χζίη οΥὨ τΐγδ 0195, 85 τηδη 68 8. }0Ὲ}8 οὗὨ 
αἰνίπο ροσοῦ. 10 ΕἸ Υ. 18. ὈΥ ΠΟ τη68η8 60ῃ- 
δἰ αιθηῦ ἴῃ {πο ἰΓαηϑ]αἰοπ οὗ {696 Ῥνογ8. ΤΡΟΠΟὮ 
ΕὙῊΝ 47 ἐλ Ν. Τ.', δοοοπὰ Ῥανί, γῥ. 204, 

τα. 6.) δΆγ8: “Ἰὺ 18 ἰο 0 γοφνοιϊοα ἐ}ιδὶ 
ἴη οἂν γογϑίοη ἐπ8 τνορὰ (δυνάμεις) 18 ἰγαπϑ]αιοα 
ΔΟῪ ὁ ΟΠΔΟΥΙῺΪ ψοτκ8᾽ (Δαί(ἢ. γἱϊ. 22); πὸΐχ 
“τα γ ποτ κϑ᾽ (Δία. χὶ, 20; ἴμικὸ χ, 18): 
δα 511}} ΙπΟΓῸ γα ἘΠ} «Ἅ ταϊγϑοΐοθ᾽ ἀήην τὶ. 
22. 1 ον, χὶΐ. 10; 64]. 1}, δ) ; ἴῃ ἐμὶ5 Ἰαϑὶ 6886 
εἰνίπς βαοῖ ἰδυϊοϊορίθθ 85. “ πιΐσαοΐθβ δηα σου- 
ἀοτβ᾽ (Αοίβ ἰἰ, 22; ΗδΌ. ἱἰ. 4); δηὰ δἰναγε 
οϑυϑίηρς βοιηοί ἷηρς ἴἰο Ὀ6 ]οβί οὔ ἰδ ἰγι9 ΘΏΘΥΡΥ 
οὔ ἐμ ποτὰ ---ροϊ Ὡς 85 ἰὺ ἀ008 (ὁ ΠΟῪ 2ΌΤγΟΙΒ, 
νοὶ μαγο δηἰογοά δηά ἀγὸ του κί ἴῃ ἐἢ 8 
νοῦϊὰ οὕ ουγτβ. ὙΠ (ἷ8 18 οἸοΒ Ι σοηηθοίοὰ 

“ [ἀοάοι νοϊίογ: “ ΤΊΠ}5 ΟΓὰ ὯΔ8 8 Ῥγουθγῦ 4] θ6η 86, δηά 

ἀπ μ Στ Χο  Ν τ να ἀπεν οὐ υπὸ τ τ τ ἀπο επαε ας 
ψιλὰ τ δ ΑΜ δες ιμγ μη, βιβλ ΡΩΝ ἰσία (τέρατα), 
μαίεπιε αἰἰφμία ἐσίγαογαϊπαγίμπι, ΓΝ " ἰἰαϊ, εἰ8- 
ἔμ. Ἠϊΐπ5 δεν εἰσπογπα ποίιοπετα ἰαίίωα μαΐδνε, σαν 
γοαϊσίογπι. Οπιπία ρνοαΐσία διιπὲ εἰρπα, χμεία ἐπ ἐἶΐονα μεξιηι 

ἜΤ Σ ΤΟΣ ΣΕ ΟΊΞΟΣΕ ΩΣ ΠΕΣ 
γα οὐπηπνηει δι μἐνεηίμ.--Ῥ. 8.} 

(86 ἰδγπὶ μεγαλεῖα --Ξ πιασπαϊΐα παδν ϊ, 49), ἴῃ 
νι οὶ ἴῃ || ΤΔΉΠΟΙ ἐδ6 ταΐγβοὶθβ δῦθ σοῃίροιη- 
Ρἰδιθὰ δ5 ουἱοδοτηΐηρβ οἵ [6 στοδίηθθβ οὗἩ 6αοὐ8 
Ῥονοῦ. - Κκἰδ κἴοσγ. Το δόξα οἵ ἰδ ἰηοδν- 
παῖθ οζ09, ἱ. 14, ὈῪῚ τ ]ιοῖ 411 ἰδ 8 Το Γο τπδάο, 
δηὰ ψ8ο ἰΓδΏΒζΟΥΙΒ 8]} {πη χ8. Τ|ιθ πιΐγδοὶοβ οὗ 
Ομ νῖὶβὺ τὸ τπηϑηϊοβίδιϊοηβ οἵ 1715 οἵοπ ΠΊΟΥΥ, οὗ 
ΗΠ 5 νομαθνίωϊ ϑέγδοη, Ὑ}}119 (116 ταΐγϑο168. Ρ6.- 
[ογλϑὰ ὈΥ Μίοθ68 δά {Πὸ Ῥχορμοἰβ χουθδ)οὰ ποὲ 
ἐλεὶγ ρἴοῦγ, Ὀυΐ (Π9 δον οὗὨ 2ονονα!.---Δπ ἃ 
Ηἰα ἅϊβοΐρ]θα Ὀθϑ]θνϑᾶ οὐ ὲτπὰ, ἐπίστευ- 
σαν. Τὶ 15 ἃ ἴσον ἀσρστοθ οὗὨ δι ἰΒ8ὰ (ἢ 6 
0η6 ΒΡΟΪκοα οὖ. 8ῦ-δ2, τ ιῖον τγὰ5 ἰη 14] δπὰ 1π- 
ἰγουοίοΥΎ, νν 116 ΠΟῪ {6 Υ 0 ΓΘ δίγοη σι εποὰ ἴῃ 
{ποἷν Ὀο] οΥ ὈΥ (818 δίαγιϊης ον άθμοο οἵ Ηἰ8 ἀϊ- 
υἱπθ Μοββίδηϊο ΡΟ δηά αἱρηϊγ. ΒΔ ἰ8 8 
οοπίϊηαουβ στον, δ ΘΥΘΓΥ ἱποῦθαβο οὗ ζδὶ (ἢ 
8 ἃ ΠΟῪ Ὀοκίπηίης οὗ 78411}.---Ρ. 5.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ,. 

1. “]ολη'ε αοοοιιπίφ 97 (λ6 πιίγαοῖει. 6 Ὦδγυο αἷ- 
τοδλὰν οα] θὰ διϊθηίΐοη ἰο 0.1 π᾿ 8 νυϊίης δι Γοη ἾΥ 
ἔογσαρὰὶ ὑμὸ ταΐγδ 0168 οὗἉ κηον]οάζο ἑοφεοίμοῦ νὰ 
(μο80 οὗ δοί ; (Πιδὺ 18, (89 ᾿ἰπδί χε οὗὨἨ [6 μοτσίοοι 
ῬΟΥΒΟΏΔΙΪΥ ἰηίο (ῃ9 ἀδὺῖς Γοοθ8808 οὗ ῬΟγΒΟΏΔΙ 
᾿6 δηα οὗ παίυτο, ἱπ Κοορίης τὶ {86 οἰ Υδοί ον 
οὔ ι}}8 ἀοϑροὶ. Α8 ἴῃ οἷ. ἱ. 88, 42, 48, 47 (ςοΡ. 
οἷν. 1ΐ. 28); ϊ]. 21; ἵν. 17; νυ. 6; υἱ, 70; χὶ. 11; 
χίϊ!, 8 δηὰ 88; χίχ, 1] δηὰ 28; χχ. 27; χχὶ. 6, 
17, 18, 22. Τιθ τηΐγϑοῖθβ ἰπ (19 ἀονοϊορτηθμὶ οὗ 
19 16 οὔ 3 65ι5 Η᾿ 86], 9] ο ἢ Τα ἰδῖκοβ 106 
ἐτϑηίοά, αὐἴον ἷ8 σΘΏΘΤΑΙ ἰθβύϊ ΠΟΩΥ ΘΟΠΟΘΓΕΣΣ 
186 δόξα οὗ Φοδυδ; ΡαΑσιϊ συ ΑΥΪῪ (89 ταϊγϑου]οῦβ 
θῖγεν (τ δίομ, Βογουθν, ζ0]]ονν 8. ἔγοπι οἰ. ἱ. 18); 
[89 ἰγδηδῆρυγδιίοη (ἰο ψ οι, ΒούνοΥθν, 6}. χὶϊ, 
28 βΒα4.; ΧΣΥ͂ΙΪΪ. Ἰοοῖς Ὁ86Κ, δῃηὰ ὙΠΟ ἰὴ 6 γοΐοθ 
ἔγουν οᾶυοῃ, οἷ᾽. χὶϊ, 28, ἴῃ Βοῖὴ0 πηρᾶϑιΓ Γ6- 
Ρθδἰ8); δῃὰ (ῃ6 δϑοοηβίοῃ (Ἡ ἰοὶ 185 δηπουποοα 
ἴῃ οἢ. χχ. 17). Ενϑη (Π6 τηΐγδο]ο οὔ (86 φ]οτγῖ ὅο8- 
ἴοι οὗ 995608 δ (:ο Ὀδρίϊδηλ 15 ΒΘΓΘ ΟὨΪΥ σοι οὰ 
ἱποϊἀοπί δι} ὉΥ ἰμ6 Βαρίΐβι, οἷ. ἱ. 82; {πὸ τ" κ- 
ἰὰᾳς οὗ 7655 οὐ ἴπ9 δΒρ8 18 Ὀαὺ Ὀτγϊοῆν ἰουομοά, 
οἷν. νΥἱ. 16: δηὰ ἐμ γοϑυγγοοίϊοι οὔ ἐδ Γογὰ ἐδ9 
Ενδη 6118. ῬΤοβοαΐβ πο ἸῪ ἰὴ 1.8 ποῦΪοϑί Ὅθδτ- 
ἴηζϑ, ἃ8 ἃ ΥἱοίοτΥ ΟΥ̓ΟΡ ἀουδί, τῦοαὶς ἔδὶ., δηάὰ 
ἀπο] ἰοῦ, Οη ἰΒ6 οἰ ΒῈν βδηὰ Φοδὴ ἐπι ϊπηαίθ8 ὮΥ͂ 
186 Ῥτγοιιίηοηοθ 6 αἶγα ἰο (Π γοΐοο ἔγοιῃ βϑᾶυθπ 
(οΒ. χὶΐϊ. 28) ἱπ ὑπ ἐθπιρ]ο, ἐδαὲ ΟἿ ἰδὲ τνὰ8 δ΄ γ8 γ5 
Υ̓ΟΡΥῪ ὨΘΆΓ, δηὰ ἀγα ΠΟΘΓΟΡ, Ηἰ5 θδίδίε οὗ ρἷο- 
τ βεοαιΐοη ; δηὰ ἴῃ (0 δοσοιμπὶ οὗἩ {89 δονίης οὗ 
ψαίον δηᾶ Ὀ]οοῦ ἤγοιμῃ ἰδ 6 δὰ οὗ 9 688 Ὀοάγ, ΒΘ 
ὑπ αἀοι θα ]γ Ροϊπίϑ ἰο (80 τη γβίουυ οὗ (Π6 ἰγδῃϑ- 
ἔογπιαϊΐοη ἰπ ἴμ6 Ὀοὰν οὗ Ομγῖβὲ δῖον Ηἷ ἄϑδί ἢ 
(ϑοῃ χὶσ. 81; οοιῃρ. ζεδεπ ὕει, 11., 8, Ρ». 1608). 

Νοῖν 88 σεραγὰβ ἐἰο σΤηϊγδουϊοα59 ΟΣ Κα ἴῃ [ῃ9 
δἰτοίθυ 8086, Φο πὶ ΘΠ ΤΟΙΥ οαἰἱί5 (ἢ 6 ἀχρυ] βου 5 
οὗ ἀονι]5. Ασοοτάϊης ἰο ΜΟΥΘΡ ΒΘ β' ζῃὶ πο μ ΠΥ 
τοϊδίοβ Β6Ύ  τηΐτ8 6108 οὗ Φ68}8, ““Ἰ ΘῈ ΠΟΙ Ἶῃ α ΟὨΘ 
οὗ οδοῖ οὗ (δ πιαΐῃ Κ᾽ πᾶ 5, υἱΖ., ἃ ἰγδηβίοσπηδίΐοι, 
οἰ. 11. 1; ἃ ποαϊϊηρς οὗ 8 ἔϑυδσ, ἷν. 47; δ Βα! ἷπς 
οὔ α οΥΡΡΐδθ, Υ, 1; 8 ἤδοαΐης, νἱ. 4 ; ἃ ψαϊκίης οὰ 
(89 868, Υἱ. 16; ἃ μοδϊῖης οὗ ἰὸ οἰ ]ὰ, ἰχ. 1; ἃ 
ταϊϑίηρς οὔ ἰμο ἀοδᾶ, χὶ. 1.᾽" 

Ἧ-ε αἀἰδιϊηχυίϑη, ἴῃ 180 ἄνγϑι ρἷδοθ, ἐπ 686 σηΐνὰ- 
οἷ95 ἰῃ {μ9 βιγί οί οὐ 8686 ΤΌΤ τι ΓΔ0165 ἴῃ 8 τὶ Ὁ 
Β6Ώ86, δηοης ὙὨϊοΐ τυ σοὰηΐ (Π6 μυγὶ οδιίοη οὗ 
(9 ἰθαιρίο (οι. Ὁ 86 πιοῦ8] δποϊιαϊηῖηρ οὗ (9 
οἴ οοτβ (οἈ. Υἱΐ. 48), ἀπὰ 11 {πη 8, Θβρθοΐδὶν 
89 τχίταοὶοθ οὗ Καον]οάζο. Ευνλίβοσλοῦο, τ 

[2 



(ἜΑΡ. 11. 1-11. 109 

ἀϊδιϊηχαΐδι {86 τα 80168 ἴῃ ἀ4}1160 διὰ ὑπ ο80 ἴῃ 
Ψυάοε, ᾿μβοτηυ ἢ ἃ8 [8.6 τηΐγδο 165 οὗ 9688 δ Υθ 
ΟΡροβίίθ οἰοοὶβ πῃ (80 ἱνὸ αἰβογθηΐ βρῇ 6 Γ68. 
Αἰον (μ9 ὅχϑί τηΐσγδοῖο ἰπ 61811160, Ηἰ8Β αἰδοῖ ρ}68 
Ὀοϊϊονοὰ οἡ Ηΐπι, οἷ. ἰϊ. 11; δοσ ὑμο βοοουὰ Ηθ 
ἔουπὰ ἔρῖῖ πὰ [Π.6 ᾿ξ ρογ 14] ΟΠΟΘΡ αἱ, Οδροσηδυπι 
δὰ ἴῃ 4}} ἢΪ8 οι 86, οἷ. ἱν. δ8 : αὐΐοῦ (0 (μὶνὰ 
(τεουρμὶ ἰηἀοοα οα (6 οαϑὶ βἰά46 οὗ {Π6 868, γοὶ 
Ὧο ἀοαδιὶ τηοβέ]γΥ οἱ αΔ]}] 6 8π Ῥ6Ο0}]6), {8:0 ῬΘΟρ]6 
Ῥτοροβοὰ ἰο τωϑδῖζο Ηΐη Κίηρ, οὁΒ. υἱ. 16; διηὰ (89 
ζουνιῖ σου Ὀυῖ ΘΠ 69 [Π 6] ΤΟΎΘΣΘΏΟΘΘ, οι. Υἱ, 
25. Αδον {δα ὅτϑβὲ τηΐγϑοϊο ἰπ Φάθα, οὁα [ἢ σοἢ- 
Υ̓ΔΥῪ, ὙΠ|οδ 9 6888 ΡοΣίοσιοϑά αὖ {89 ἔδδβί οἵ Ρυ- 
χΣῖ, 6 δ] ϊηρ ἃ οὐ ρρὶα Ὑ]οὰ ἐπ Ζ9 0181} ΒΡ τ- 
τπιδίαγδ)] Γουηἰδἷη δα 6 δ ρμοῖ δὰ ποῖ μεαϊοά, 
Ῥτοσοδθ γγὁ8 δὶ ὁὴσ0 Ὀδχαῃ ὈΥ͂ (80 {6 0718 δραΐηβί 
Ἡϊ ἴον αχκοοιηπιππηἰοαίϊοι δὰ ἀραίς, 6}. ν. 16: 
σοῦ . Υἱὶ. 82. Αἴἴον (μ6 βοδοῃά, {89 ποα]ίηρ οὗ 
ἔμπα ὈΪηὰ τηδ δὺ ἔΐο ἔδθαϑί οὗἠἨ ἰβδΌΘΓ Δ 0]08, ἴῃ 
τε δίοι δ Ὀὑτουρηῦ (86 ἰδπιρ᾽6-οαπίαλπ πὰ {89 
Ῥοοὶ οἵ 5΄Ποδπὶ ἰηΐο Βοσυΐοθ, ἰο ΒΟΥ ἰδὲ Η9 8 
180 αοἀ οἵ ἐπ ἔθπιρ}]6, 9 ὈΔῺ "188 Ῥτοῃουπορα 
οἱ; Ηΐδ [ΟἸ] τ σβ, δηὰ ἱδοσοΐοτο ἀοα έ1688 ὌΡΟῚ 
Ηϊω αἱ 1οδϑὲ ἴῃ 80 (ἊΣ 85 Ηθ δοκῃον]οαροα 
Ηΐ6 Μοδϑίδηϊο αἰχηΐϊγ, οἢ. ἰχ. 22, ὕρομ ἰδο 
εαϊσὰ, {110 ταϊβίης οὗἨὨ ᾿άζαρυ8, (860 ἀθογο0 ἰο μαΐ 
Ηΐτπ ἰο ἀθαί τυ ραϑ8βϑὰ Ὀγ ἰ86 ϑοαπηθάνίη (6Ἀ. 
χὶ, 47), 1Ἀλ6 οὐϊοί ἔον ἢἾθ. ΔρΡρυθμθηϑίοι γγ͵Ὑὲὰ8 ἷ8- 
εποὰ ἰο ἰμ6 Ρ60}]6 (τον. δ7), ουθῃ {μ9 ἄθδίῃ οὗ 
1 σδγι9 88 δουδυϊ θα (οἱ. χὶϊ. 10), δῆ ἰὰ ἐμ9 
δΒεα0 6), ΟἹ (8.6 ῬΆΞΒΟΥ͂ΘΡ 1861}, 7688 88 οσιιοῖ- 
δεοά. Τὺ Φυάοΐδηι σοοἸοὈγαίοδ 18 1ο48.8, δηᾶ 
ΟΡΡοβαβ ἰο ἰδ 11{0-Π1ΓὙ80168 οὗ Ομγὶϑὺ ρ]οὶβ οὗ 
ἀσδῖῃ, 6 βοηΐθῃοθ οὗ ἀοαίδ, πὰ ἰδ ἀδαὶῃ οὗ 
δ) 6Γ058. : 
ΤῊ ταΐγϑοΐοδ τοσογἀοα ὮΥ Φοπ τὸ αἰγὶ ο, 86- 

εοτάϊης ἰο ἐμοῖν Κἰηακ πο ἐλγέθ πιϊγαοῖεα αΥΓ λεαϊ- 
ἐπσ : (6 Βοδ]ϊηρ οὗ (1|9 Τα8} δίοἷῖς οὗ 8 ἔδυ, οὗ {89 
στίρρῖς, οὔ {πὸ ὉΠ πὰ ππᾶπ; ἐλγόδ πιϊγαοίεα οὗ (λε 
φιαείετῃ απὰ σίοτίοαίϊοπ οΓ παίωγε: ὑπ ταὶ ΓδοῦΌ ]ο08 
ΒΌΡΡΙΥ οὔ νἷηο, 116 ζοοάϊηρ, ἐμ6 τηϊγδοῦ]ουϑ 
ἀτγδυρὶ οὗὨ ἤ58}168, οἢ. χχὶ. (Ομ γἰδὶ αὶ κίηρ οα [80 
806, τοϊαϊοα νἱϊπουΐ (μ0 δἀ αἰ ἴοη οὗ Ῥοίοτ᾽ 8, Ὀ6- 
Ἰοηζβ τε ν}1 {ἢ τη Γ80165 ΟΥ̓ {Π6 Ὀπίοϊἀΐης οὗἁὨ (Π9 
Ἐ16 οὗἨ 6505 Ηἰπ|86}0); βΠΑΙῪ ἐλγέα δγπιδοϊίσαξ πιῖ- 
φαεῖδα ὁ (λὲ 7μαϊείαὶ πιαλεδίψ οΓ Ολγδέ : ἰθ06 Ῥυτὶῆ- 
οδιΐοα οὐ ἐμ6 ἰθρὶο (οἷ. 1ϊ.}, τὶ σἢ ἰπ 18 ἢΓδὶ 

ὈΥΏ8η66 88 ΤΙ] 6 ἢ ΙΏΟΓΟῸ ΟΠαΟΥΪῸΪ ἰδ δὴ ἴῃ 
1ι58 χοροί ἰἴοῃ δὲ (μ οἷο8ο οὗ {ἰμδὸ Ἰἰΐο οὗ Φοδαβ ; 
[86 ΤΩΟΓΔῚ Θβομδι εἴης οὗἩἨ [10 ΟἸΟΟΥΒ, ὙΠῸ ΓΘ 
δβεηί (ο διτοϑὶ {μ0 Γογὰ (οἷν. υἱὶ. 4δ; δορ, 6ἢ. 
Υἱ!. δ9; χ. 89); διά {πο δ γί Κίηρ ἀονῃ οὗἉἩ ἐμ 
Βοϊἀΐοτβ θὰ Οὀἰ βοθδηο ὙΠ Ηΐθ τοσὰ. ΤᾺ0 
ατοαοίοδί οὗὁ ἰμ6 τηΐσδοῖθβ τοϊαιίοα Ὁ Φολπ 18 {ῃ6 
Ταϊδίης οὗ Πϑσξαγυβ ἔσοπι (9 ἀοδά, (6 Ῥγοιηοηὶ- 
οι οὗ ἰμ 9 χοβαγγοοίίοη οὗὁἩ ϑ ΟὨγ ϑὲ, {86 Τογοίοἶκοη- 
ἧπς οὔ τοβυγχϑοίϊου, ἐμ γ᾽ ον βοαίΐ οι, δὰ (ἢ 6 
δυακπιοηὶ οὗ (π6 8016 που], {86 στοδὶ ἄρυο]ορ- 
ταθηί οἵ ταΐσϑοῖθ ὙὙΒΙΟΩ Ὀορη5 τ Ηΐ8 σόϑυγ- 
τοοίΐοη. 

2, Τὰς ἤγεί πιίγαεϊο 977 ὕεει8. Νοῖ ΟὨἿΥῪ ἴπη 70, 
Ὅυι ἴῃ ἐπ αο5Ρ6] 1 5ίοΥΥ ἴῃ σοηθγαὶ, (μ6 ΘΒ ρίης 
οὔ(δ6 νδίοσ ἰπῖο νὴηθ 18 86 'Τβὶ στ ΐγϑ0]6 οὗ .6- 
805. Βυΐ 48 ἰμ0 γδὺ ἴῃ 9088 ἰξ 888 ἃ θοῦ Ὁ 
εἰξπϊβοδθοθ. Α5 ἰδο ροτίδὶ οὔ πὸ 6 08ρ6] οὗἉ [89 
δὺβοϊαἰο ἐγ ϑῆρυτγαίίοη οὗὁὨ 89 πον] ὈΥ ἰἢ9 ρ]ο- 
Τίουδ δρί εἰ] Ῥγβοη δὶ ἰγ, δηὰ {μ6 σχοἀθοτοϊης 
ορογαίΐοι οὗ Ομ τὶβί, {818 τηϊγαοῖθ 15. ὑπὸ ἰγρίοαϊ, 
ΒΥΤΑδΟΪ] 164] ἐοκοα οὗ ἐμο ρ᾽ ον δοδίϊου οὗἉ (6 τνου]ὰ 
(596 [εδεπ “εκ, 11., Ῥ. 479). 

ἘΧΡΙδηαἰοἢ8 ΟΥ̓ (15 τα ΐΓ 8616: 
(α) Νάτυβαι, [ἸΟὟἿ σαι οπδ] 5110] ΧΡ δ ϊ ἢ 8 

ὉΥ γϑαοίυνὶ πὶ, Ῥαυΐυ5, δηράοτνῦ, ΟΙἸγύγου. Ἐ Ῥαυ- 
Ἰᾳ9: Α τοἀάϊηρ οῖο; 9688 μΒαὰ οδιιβοά ἃ αἰιΔῃ- 
ΕἸ οὗἨἁ τῖίὶο ἰο Ὀ6 Ὀγτουρμύ ἰηΐο 6 ου86 δῃὰ ἰὸ 
9 Ῥυϊΐ, τοϊχοὰ ψὶϊ ψδῖον, ἱηίο {86 Ροίϑ δὐ {89 
(4016. Οἰγοσου : Α ποαάϊηρ Βυγρτίβο- Σ  οα (89 
Ρδσγί οὗ ΜΑΥῪ (δ᾽ π ] ΥῪ ΑπιτηοΏ). 

(8) Μυτηισαιν. [Α σοὶ σίουβ Ῥοθῖὰ οὗ Ἰοζοπᾶ 
ὉΠΟΟΙΒΟΙΟΙΒΙΥ Ῥτοἀυοοά δηα ποῃοϑιὶν θ6] ον ὉῪ 
{π6 ῥυἱμὶνο ΟΠ τ ϑίϊαιι ΘΟ ΤΥ 88 1Υ ἐὺ Βαᾶ 
δοίτ}}} οσουγγοα.---Ρ, 5.1 Βίγηαυββ : Μγιμῖοδὶ 
ἨὈδϑὶβ: ἰΐοὸ σμδηρσίηρ οὗὨ Ὀϊ ΟΣ τναῖοσ ἱπίο βυγϑοί, 
ἴῃ Ἐχ. συ. 28 Ε΄. ; 2 Κίηγβ ἰϊ. 19.1 οἶββο: αὶ 
ῬΔΥΔῸΪΘ τιἰβυπάογβίοοα, 

(ε) βΎΜΒοσισαι, [πὰ δοιἾου8, ποὐ Ἀἰβίοτ 681]. 
Βαυγ: Α ἀοιπμομδβίγαίοη ὑμδὲ {116 {ἶπη πδὰ δοτῃθ 
ὙΠ 6 96808, (π0 ἰσὰο Βενιἀοργοοῦι, δου] Ἰοαα οδ 
ἔγοιῃ {80 τίου οὐ ἐμ ρσχουίβίομαὶ ον οὶ οὔ ἐμ 6 ΒΔΡ- 
(ἀδὺ ἰο ἐμὸ τῖδϑ οὗ ὑπὸ Βἰριοῦ Μοββίδηϊσ ρἸοΥΥ. 

α)ὴ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ. Ὑδγίουβ το βοδί 018. 
1) Αλ αδεοίμίς ταϊταοὶο οὗ ἴμ6 [{πιπιεάϊαί6] 

ἰχαηϑίογτηδίϊοη οὗἉ βυ Ὀϑίδλησα γοργὰ 1655 οὗ δοηα]- 
(ἰοῃβ; {89 οἸἀον δυροΥ πδῖυτ θπὶι (ΜΙ ΟΥ̓ΘΡ ἜΥ ἢ 
ΣΘίΌ505 ἰ0 ΤΟΟΟΏΪΣΘ ΔΩΥ͂ 6] 0. οὗἁὨ {116 δΒρίὶ σις 
οὔ ἐδθ ἘΟΙΡΒΗΣ ᾿ 

(3) Ηἰδβιονῖοδὶ ἴῃ ἃ βὲ1}1 βέυϊ οἵου 8686, 88 ἃ τηΐ- 
ΤΆΘΪΟ δαάυἰὐἷπς βοπὶθ οοπαίοπα; ολαησα οΓ φιὃ- 
δίαποο ὉΠΟΥ͂ Θοπα οη5; Αὐρυδιϊηο (ἡρ86 7εοϊΐ υἱ- 
πμῆι ἐπ πωρίδ, σμὶ οπηπὶ ἀππὸ ἀοο γαεὶ τη υἱξῖδιι8), ἃ 
ΟὨπγγϑοϑίοι, ΟἸβδυβθη: δοοοί θγδίϊοη οὗ ἃ πδίιι- 
ΤΔΪ ῬΥΟΟΘΒΒ (νμῖσ, ΒΟΎΟΥΟΣ, τηδὶ μα γ6 ἰποϊαἀοα 
80 δοσοϊοτγαίίοιι οὗ δὴ αὐ ῆο 8] Ῥγοσθ88, δῃὰ ἴῃ 
ὑμ8 {η9 τιδῖη ἴδοιον, ἰμ:9 υἱπθ, 88 δηϊηρ. 
Οὐ σίίομΒ οὗ Ξϑίγαιι5β8, Μουον) : 

4 ΓΜ ΟΥΘΥ 7081} 04}18 ἐπὶβ. ται πα ἰδὲς οχρΙπβίΐοη ἃ ζγί νος 
Ἰοῦ {ΠΡ Ὸ ΠΟΤ ΘΕΒΟΝ οὗ Ἰδίογγυ (εἶηδ 7τ υοίς Οεδολιολέἐξισανμζο 
ἕωπσ .-Ρ. ἿΞ 

ταν ὙΓΣΓΟΣ ΘΙ ΘΟ ΌΘΏΙΥ ὈθοΔΙῺΘ α Ἐομδ ΟΠ ο1ς απ 
αὶ ᾿ ῬΤοΐοδδοσ οὗ δίβίοσυ ἰῃ πο Γὶνογαιυ οὗἨ Ἐτοϊυυγκ. 

Φ [Οὐτὰρ. διαί δὲ ἐπ τον τς 8} υἱὸν [6 ΤΟΠΛΑΓΒ οὗ αοὐοῖ, 
7. Ρ. 364. Ἑνοη Βδυγ δα ΐϊῖ8 ἐμαὶ {πὸ ψΠμ0]6 ἰθηυΓθ οἵ [Π6 
Ὠδτταϊΐνο οχοϊιιάσα ἴη0 ταγίπίοαὶ ἰηϊογργοίαιίου, Ἐθηδα 
ἰοῦομοϑ (ἢΪ6 τηΐγαοο Ὀπξ δ᾽ σΕ1γ.--. Β.] 
ὲ (Δῃ αὐτί ἀκοά ᾳιοίκιίοη (ποαάο ταὶ ὈΥ ΟΠ ΔΏ56}} ἴγουλὶ 

1π Ὀοχίπηΐπς οὗ Δυκαδιμοιὺ 8ι8}. Τυαοί, πὶ Ψοῆ. 'πο Β8η}9 
ἰάοαι Αὐκυδίίηο Τοροαῖβ ἰη ἴῃ 9 90} Τγαοσί. δ1 : " 7ρεε ἐεὲ ὕεια, 

[ΡῈ πηζοεγδατι ογοαίμγατα, χμοίίΐαπα τιίγασμία ζαοίέ, {μ88 
ἐπίδεια πον 7αοϊαίε, ξοα αεεφίἀμίίαίε υὐϊιογκηέ. .... ϑδὴο 

αχιαπι ἴῃ οοπυεγεαηι χμΐξ ΠΟ Ἠλίγείμν, οεπα ἦθος ἀπηΐξ 
οτηπίδια εις ἐπ ντἰξίδιι Ζαςσίαί Υ" Απὰ αχαίπ, ὅσ γπε. 128. ο. ὃ: 
“οιμδ ἀχμα εἐγαΐ, υἱπαπα Γαοίμηι υἱάεγιιὶ λοπιΐπης σὲ οὐδέ» 
»μεγιθμ. Ουϊὰ αἰϊμὰ πὲ ἀξ ρἱμοία Ρεν ταάϊοζηι εἰς 7" --Ρ, 8.] 
{2 ομι, ἐμ ὕοα. χχῖὶϊ. (αἴ. χχὶ.), Του. ΥἹ11. Ρ. 127 βᾳ. ΟἸγΥ- 

βοβίοῃη σουλαῦῖκϑ ἔπαΐ ἸΠΟΓΟ ἰ ἃ αἰ ἤογοηοο Ὀεῖνθο σπδηρίης 
{πὸ πα} Π ῸΥ οὔ δὴ οχίαιί ρα δι θϑίπποο απ ογορίϊης ἴΠ0 58» 
κὔδησο ἰδ], δὰ τΠπδΐ ἴΠ6 ἬΡΡΑᾺ [5 Τ ΠΟἮ πιοτὸ πο  ἀοΥη}, Ὀπ 
1π6 ἀἰνίμο ροῦν [Ὦ6 ϑαῖηθ. ΟὨ τὶ δὲ βῆον δ ἰη {11} τ ΓᾺ 610 [Π8ὲ 
Ηο 80 ομβδηροὰ νὑγαῖοὺ πο τοίη [ἢ ἃ πιοπιθηξ, Γἢ8 ΤΠ ΒΆΤῚΘ 
ὙΠῸ ΔΏΠΌΔΙΥ ἴῃ {πὸ νἱ ποτὰ μη ρβοα {8.6 σταίη τῆτοῦρἢ {1|ὁ 
τοοὶ ἰοἴο νίηθ, αὐτός ἐστιν ὁ ἐν τοῖς ἀμπέλοις τὸ ὕδωρ μετα- 
βάλλων, καὶ τὸν ὑετὸν διὰ τῆς ῥίζης εἰς οἶνον τρέπων, ὅπερ ἐν 

» φυτῷ διὰ πολλοῦ χρόνον γίνεται, τοῦτο ἀθρόον ἐν τῷ γάμῳ 
αἰ γέσατου Ὁ. 

ΟἸδβιδυδοη ταὶ υβοὰ 18 ΟΣ ΤΟΒαΙΥο (ΟΤΠ ΟΥ̓͂ ΔῊ δοΟσο]6- 
ταῖθα Ῥγοοοδθ οὗ παίοτο (εἶπ ὑενολ αὐ πεσίεν ἸΝαίιγΡγοοοβε) δα ἃ 
Δρρ!οἀ ᾿ξ αἷδο ἴο ἐδ το γασ ] οι} ἰδοάΐηρ οὗ ἴΠ9 πιο! ἰη46., 
ΒιΓγδθ8, ἰη Ηἰα Ζοῦεη «εξ, ηἀοανογοὰ ἴο γέα οι] 14 υἱόν ὈΥ͂ 
8Π Πα γαὶφ οὗ [Ὠ6 ῬΤοςσοΒα οὗ παέμγα δὰ {Π 6 Δοςοϊογηῖθα ΠΣ 
“088 οἵ αγί (δεεολὶ μη ἐσίεν' ΚἼἱπξίργοσεῖ), τ ἰ σἢ τηππὶ "6 κα ἀοά 
ἰῃ ῬοΟΙῊ ο868, υἷζ., [10 κατ ποτίπρ δηαὰ στε πς οὗἨ ὑΠ|0 ΚΓΆΡΘ5, 
1Π0 αδοιΐοπ οὗἩ 1:6 τ ΪΏΘΡΤοΘσ δηά ἴΠ6 ζογιηοηϊαιίοη, ἰῇ ἴἶπ9 
τιακίης οὗ τίῃο, πὰ {πὸ οροσζαιοηβ οὔ ἴΠ0 ΠΊΟΎΓΟΥ, Τὴ 16 δηὰ 
ῬαΚοσ, ἰπ ἴΠ6 τηακίηρ οὗ Ὀγεαά. Βυϊῖ ΟἸδ᾽ιλυβοη τϑαπὶ ἴο 89- 
βοτί ΟἿΪΥῪ ἰδ δία ΠΥ Υ, Ὀοὲ ἐμ [ΔΘ η Ἶ Υ, οὔ 6 ργόσοδα, τυ οἢ 
ἐπ ὕοτἢ οΑ,568 ῬΡ65868 ΟἿΓ ΠΟΙ ρΓοομδίοη, Ηΐαβο (ἴῃ πἰβ Ζύζ 4 
“7εΞ1.2) δῃὰ Ττοησὴ (Δέγαοίεξ) δάορὲ Αὐρυδῆπο᾽ κα ἀπ ΟἸβηδὺ- 
Βοη δ τίον, ΤΥ οἢ Ἡ]ΠῸ [Π6 [πα]! οἴο.}8 ΤΟΠΊΔΙΪ : “ΤῊ 5 ΘΠΔΊΟΜΥ 
ἄοσα ποὲ Ὠοὶρ υϑ ἴο πηδογείδη δαὶ ἴἰ6 Γοτὰ ἀϊὰ πον, Ὁ 
γοῦ Ὀσίη κα Ὀαΐοτο υδ (μαὶ ἰῃ [μ|8 δ τδϑδ πογσκίηρ ἴῃ [89 109 



110 ΤῊΕ ΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΧΕ ΤῸ 9ΟΗΝ. 

(8) σλαησε οΓ αοείδεπίξδ πὰρ δομα 008. 
Νοαπᾶσδσ : ̓ηβίδποθϑ οὗὨ σι π γα] δρτϊηρ5 ὙΒΙσΒ 
Βαγὸ {6 ἐδβίθ οὐ Ὀτοίξ, ἰπιοχι σαί τ ῖΠ68, εἰς. 
δον μιν Ὁ ἤγοια [δ οἰαδββῖοβ ἱπ ᾿ϑιηρθ δῃα Νοδῃ- 
οΓ Ἀ). Μίογον ρμυΐϑ Ἐ]οΪοἷΚ 4180 οἡ (818 στουπὰ ; 

ναὶ ΤΒοΙαοῖκς δἱ ὑυοϑοηΐ βαύ8: “11.680 8.9 58{}}} 
πὸ Βοῖρ ἰοτγατὰβ υπἀογβίδπαϊηρ {86 τηΐγϑοῖο, 'π- 
δϑιιυ οἷ 256 (9 ἱπογζεκηΐο οὐ βαγὰ τηδίοσ οὗ (16 
ΤΑΪΏΘΤΑΙ βρτίηρβ σου ΟὨΪΥ δοπιθ ἱῃ ἐμ Ρ]806 οὗ 
(10 ταχζοίδ]90. ὑπ Νοδηον ταϑηἰὶ 8 {8080 
ἴλοϊθ ΟὨΪΥ͂ 88 διυδίορίἝβ, βίη Σ ΒΟῪ τδίθυ ὁ} 
0 πιοάϊδοά.) [π ἐμαὶ ν μοι ργίνοθ {πὸ ΟἸΘΠ69 
ἢ616---ἰΒ6 σα σο οὗ βυ δ βίδῃο0---παί γα] Βοῖθῃ 66, 
ΒονΟΥΟΡ, (111 ὙΟΥΥ ἸαίΟΙΥ μ88 Ὀοϊϊονθα, τὶ 18 
9επεγαίίο ἐφμίσοσα (ἷ. 6., [9 ομδηφθ οὗ βυ Ὀβίϑῃοθ 
ΌΥ οἰδηροβ οὗὨ ζοτΠι---ΘΥΤΟΏΘΟΙ 517), Δ ἃ ΠΟῪ 6 6- 
Τί νου] 860 ΘΥΟΓΥΒΘΓΘ ΟὨΪΥ οἰδηρο οὗἁ 
ἕοται (δα ἐπτουρὰ ομδηχο οὗ βυλδδβίδηοο---ζαῖῃ 
ΘΓΓΟΠΘΟΙΒ]ν).᾽ἢ 

(4) Τταπεβγωτγαίἑοπ 9. ἐλὲ διδείαποε ἐπ αοίω. 
[1}8568.1 ΤμοΙαοῖκ βίδίοσ τὶ δίγαηρσθ ἱποοῦ- 
χοοίηθθβ: ““Φ, ΡΟ. Τδηρο (εδεη «ζει, 11. 1, ». 807) 
7.115 Ὀδοῖς Ὁροπ μ6 Ὑἱ ον ἐὺ ὑπ6 ο] εγαίθα ἔσοσῃθ 
οὗ ταἱπὰ ἴῃ ἰδ τρδβίοσ οὐὗἩ ἐμ9 ἔδαϑί δηὰ ἴῃ ἐμ9 
Βυοϑὶβ οαυβοά {86 ποίου ἰο ἰβδβίθ |1κὸ π|ῖῃϑ.᾽ 
ΔΙΟΥΟΥ στο ργοβοηίβ ὑπ ἐμουρηῦ ΤηΟΤΘ ΘΔΥΘΙΆΪΙΥ, 
τους π6 σδῃ δ κο ποίμίηρ οὗ δ. “1 ἐδ οΪ6- 
τηοδΐ οὗ δὴ οἱοναίθα ἔγαιοσ οὗὨ πιϊη ὦ, ἰο τ ποῖ (89 
ἐυοβίβ, κὸ {110 ἀἰβοὶ ρ]68 οα ὑπο τιουηὺ οὗ {δ9 
ἐγαπδῆρυταίοη, τοῦτο Σαΐβοά, {λ ἐγαπεῆσωγαίϊοη 
ἱοοῖ ρίαεςε."" Βα] μααὰ ϑυθῆ βαϊὰ : ““Ἴπὺ8 ΟἸγὶδὶ 
ἰγδηϑρονυίθα (ὁ ἤθαύ ἢ ἃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ ἀογνοιῦὶ διὰ 
Βι αἰ δδῖνο θα, δὰ ραγο ἰμθ τ (0 ἀν ηἧς ἔγοτα ὑδ9 
τηγβίθυίουϑ ἐουπίαϊῃ οὗἨ ΗΒ αἰνίπο 16 - Ῥό ΟΣ ἢ 
( εδεπ “εδώ, 11., ν. 419). Το ορογαίΐοη οὗ 
Ομ γίβί, Τυσιβογλοστο, 1 ἀοποῦὶ δὰ 88 {ῃγοοΐο]ά: 
(α) Τὴ οτγοαίϊγο βυ εἰ αἰΐοι οὗἁὨ ἰπ)9 τῦῖπο, Βυταρᾶ- 
ἐμο σα} σοτημχαηϊοαίο ἃ ἰο ἰμ6 συοδίϑ πῃ ὑπ ον 
οοπἐθιρ]αἰΐου οὗ ΟἸινῖδι ; (ὁ) ἱπδιιθασθ ὑροὰ ὑμ9 
ἀνίηκοσθ ἐπγουρὰι ἕαὶ! ; (6) ἰπθπθηοθ ἀροη {μ9 
οἱομχοαΐ οὗ ἐμ ἀσίηῖ 1ἰβοῖζ (Ρ. 808). 1 δαπποὶ 
σομβί ον ἰὺ δῇ δάνβϑῃοθ ἱπ ὀχοροβὶβ, ἰδαὺ ΜΙ ΟΥΟΓ 
ΘΟΙΙ6Β ἰο ΒΟ ἢ 8 ΘΔ ΡὨ δίῃ οὗὁὨἨ ὑδθ σμδῃρο οὗ 
Βα βίδηοθ 88 βθθῖη8 Υἱγέυδ!Υ ἴ0 28 0 (89 σοπάϊ- 
ἰἰοπβ οὗἨ Αυραδίϊπο δῃὰ οἴθ γ8 ἀμ δα} {809 ; δὰ 
δαὶ ἙΒοΟΙ Οἷς ΔΡΌ6618 ἴῃ 8:9 (0 ἔἐνγο βυβίϑιηϑ οὗ 
ΒαίαΓΑ] βοΐθησο τ Βἱ οἷ πο Εἰπη86} ΘΟΠΒ᾽ΔΘΤΕ [4]80. 
ΑΞϑ {116 δοβίσαοι βΒυρογηδίυ να β ἰδ ῖκ68 {16 δἰ ΠΡ ]6, 
᾿ητηθάϊαίο σδηρο οὗ δυθδίδηθ9 [05 86 ρὶδί οὗ (89 
ταῖτδοϊο, ἴ ροϊη(δα ἰο {19 δαμ γᾺ] ροϊπέ οὗ 8} πιΐγα- 
οἾ68, δῃηὰ (818 διαοης ἰδ οτη, δβιρροδβεης ἐμ αύ 41} τὸ 
τοοίοα ἴῃ ἐδ8 ΒοδΥυΘΗΪΥ Ὀἰνία οὗἨ ΟἾγὶβὶ, δα δΓῸ 
οομαἰ ἰοποά προὶ ἐπ ὈΘραὶππΐ ἢ ρ8 οὗ σοχοῃογαιϊοῃ, 
ἃ (6 δοῃἰΐμθαουβ ἀογοὶοριαθηί οὐἁ {88 ΘίΘΓΠΔ] 6ΘῈ- 
ὑγ8] τηϊγαοῖο, {ΒΘ ΘΙΌΣΘ 8180 ὉΡΟῚ ἔγδπλ63 οὗ (80 
Βυδη Βοατὶ. Ὑμαΐ βαοὶὶ ἔγϑιμοϑ οὗ μοατί ὀχ βιθα 
Ἀ6ΥΟ, 18 βοῦν ὮΥ ἐμ9 ΓΔ 10}} Οὔ (ἢ}0 ἀἰ8ο1 168, (6 60ἢ- 
δάρηοσο οὗ ΜατγΥ, ὑλ6 δ τι βδί υθ 688 οὗ (89 ἀταν- 
ογ8, 86 οἰ Βυβίαϑηι οὗ (μ6 τιδδίον οὔ ἐμ9 ἴδαβϑί. ΕῸΡ 
18:18 ὙΟΥΥ͂ ΓΟΆΒΟΏ, ΠΛΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, Ἧ6 ΒΕΥ͂Θ οι δβὶσοὰ 
ἐμ δοεί, ἰῃ ορροϑί(ΐοη ἴο δῇ δοβίγαοὺ οοτωρυίαιϊοι 
οὔ ἰμ9 φυδπίὶν οὗ τνῖηθ ; 88, ἴῸΣ θχδῃιρὶθ, [9 Ρσο- 
ἐοδίδηϊ ΟΥ̓ΒΟΔΟΧΥ ΘΙ Ρ δ 51268 ὑ8}9 ῬΓΘΒΘΏΟ6Θ οὗ ὑῃ9 
Ῥοὰν δηὰ Ὀ]οοά οὗ Ομ τὶδβὲ ἰὰ (μ9 βαθβίδηοθ οὗ 88 
δοί, ἰηῃ ἀϊπεϊμοίϊοι ἔσγοτα (86 τα ρῖοαὶ σορροβοηίδ- 

οΥ̓͂ Ηΐδ πἰοτὸ ογά παν σου ηχϑ π ἢ τὸ δο0 αἱ δτοαηὰ 
Ἐδ, ἴπΠ6 απποίςοὰ τπχΐγήσϊοα οὗἩ ΘΥΘΥΥ -ἀδὺ πδίυτθ."---Ρ. Κ.] 

[ΑἸμβοπθοῦθ θὰ ἘΠοορορακ, δἷϑὸ ΥὙἹ συν, ρο Κ οὗ 
δρσίηρε οὐ νΙοΣ ἩΒΙΟΩ μαὰ ἰδο ἰπίοχ!οφλίης Ὀσοροσιίοδ οὗ 
116." ᾽ 8. " 

(105 οὗ ἰμὸ Ὀοὰγ οὗἨ ΟἸτἶδβι ἱπ (89 τωδίβδσϊδὶ βυιῦ- 
βίδῃοθ (νἱίμπουίΐ ἀδοϊάϊης δομοοσπΐηρ [86 τηδίοΥ α] 
Ἰοῖν, πΟΙΡ]οΟγοά ἴῃ ἰδ δοί; ὃδ8 αοσΐδον, [07 ἴῃ- 
βίδῃηοθ, 8660 1:0 ΘΧΟζ 6818 Οἢ. γ0. 7). Τμδπ ἴῃ ἐῃ9 
ἐμιχὰ Ρἶϑδοο ὑλ9 ὉΠΔΙΟΘΥ οὗ δἰ πιῖ αν ᾿ἱπβίβηοοθ οὗ 
ΓΑ ΒΗΡΌΣΙΏΣ ΙηΔΒΙΘΕΥ οὗ πδίυγο 8 ἰδίζοι ἰηίο 
δοοουπί. ἸΤΒτουρῈ (μ6 δοπιτηπΐοι οὗἨ (86 δρὶτὶϊ 
οὗ ΟἸσῖβῦ ἐμ δοάϊῃ ρα θθοοταθ τ οΠμἀογίι]; ἰμγουκῇ 
{86 σοχητηυπίοη οὗὨ (ἰϊ9 δρὶ εἰὶ οὗ Οτἶδι αοηο Ῥοίοῦ 
ΦΙΚ5 οα ἴμο γαίου ἴῃ ἐπθ βοαγίβ οἵ ἰ᾿ὸ ὕ6- 
Ἰιονῖηςς ΙΔῪ ἐδ οομα  ἰοὴ οὐὗὁἨὨ (86 τηϊγδοῖοθθ οὗ 
Ομ γὶδὲ ἱπσοιρβουί. 

[πη ἰμυ8 ἰγδοίης {δ ταΐσδοὶθ ἐο 18 ΟἸ σι βιοϊοσῖ- 
68] σϑηίσο, ἐμ ῥυϊμοῖρὶο οὗἨ (λ6 ρᾳἰοτὶ οαίίοι οὗ 
[86 του], γὁ ΒΌΡ ΡΟΒΘ, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, ἐμαὶ Ομ γἰδὶ μ 6.9 
Ὀγουχμὺ 8150 8 Ἰαϊθηϊ, τογϑίθγίουβ βυβορι Ὁ ΠΥ 
οὗ (89 δίῃ ἰο δὲ ᾿πδίδπίδηθουβ ἀθυθϊορπιθαί, ἴῃ 
ψΒ 6}, τὶ ἢ τοραχὰ ἰο (6 αὐυδηίίγ, ἰδ τησδὲ σον- 
ἰδ ΕἸ] Ὀ6 σοπδίἀογοὰ ἐμαὶ {86 υογῪ ΔΙ ηρ οὗ (86 
ψϑίογ-Ροίβνβ ἀ08}9 δἱ ΗΪβ ποτὰ δηά ἴῃ ἐμ οὐδ- 
ἀἴομπσθ οὗ ἴα}. Τδὰὺ8 ἐπα δόξα οὗ ΟΕ γΥἰδὲ ἰὰ ΗΪ8 
Ὦγϑί 86] {-τωδηϊζϑβίδιϊ οη 18 ἰο 18 ἰδ 6 χηδὶπ ἐπίῃ ρ. ἢ 

(ε) ΤΊλθ ταΐγϑο]θ ΒΙΒΤΟΒΊΟΑΙ, 8δπα δὲ (8:9 Β8πιθ 
ἐἰπιθ οὗ ΤΎΡΙΟΑΙ,, ΒΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, ἱπιροχε: 7 

(1) ΟΙάον οχροβίίοσβ, ἵδρο, Βαυπραετγίθη- 
Οστυβίυβ, Πα παταὶ: ΕχΧΒΙδι οη, οὗ (86 σοπίχαβὲ 
Ῥοίποθη ἐπο ΟἹὰ Τοβίδιηθηΐ πὰ ἰμ6 ΝΣ 

(2) ΟἈγῖϑὺ βοὶβ ἰοσγί ἢ ἴῃ 086 Τηΐσδοὶο δἱ {89 
Β8ΙΩΘ ἐἶπη6 ἐδ: 6 οοῃὐγαβί οὔ ΗἾ8 ποῦν σουθηδῃ τὶὶ ἢ 
(80 ΒΟΥΟΤΘ δϑοοίΐο βρὶσὶϊ οὔ 89 Βαρῶδι (Εἰδίε, 
ΟἸΒ 8.868). 

(8) Ῥγοβρυγδίίΐοη οὗ [6 δοτητητπ ποι οὗὨ ἰδ89 
1οτὰ υὶΐ Η18 Ῥ60Ρ]9 οπ (86 Βοϊσιΐ οὗ πὸ ρσἰοτὶ- 
βεὰ ποτα ( εδεπ “ζέδι, ΡΡ. 807, 479). 

(4) Ἠοΐπχιδπα, ᾿αϊπαταΐ {10} ἃ βἰτη]δηοοὺβ 
τ ΐθυθμοθ ἰο ἐμ 6 ἀμοϊοηὺ ΘΟΥ̓Θηδη) : Ῥσχοδραυτγαίίοι 
οὗἩ 86 ΒΟΔΥΘΏΪΥ͂ ΤΩΔΥΣΪΔζΟ- ΒΌΡΡΟΣ, ΒΥ. χὶχ. 9 
(ὑγδπδϊδίΐοι οὗ ἐμ 1468] οομοθρίϊοῃ 788 αίνϑαῃ (8) 
ἰπίο σϑϑιἑβεῖο ἰθ ΥἹΩ8). 

4 [Ὁχ. ἴδΏξο, 85 ΔΡΡόδτθ ἔγοπι ἐἢ]8 ἀοίοῃεο οὗ υἱενβ ὑτουΐ- 
οὐδ οχρτγοβθοα ἴῃ 16 Σέ 9.0 “ὕεξιιδ, 068. ποῖ τβοδη ἴο ἀθην 
[6 οὈῤοςείνο ομδσγϑοίοσ οἵ πο τηΐγδοϊο, θυΐ βί ΡΥ ὑῦ ὑτίηρ ἰὲ 
ἑπῖο ογζϑδηὶς σομηθοϊΐο τ} ΟΠ τ δίο! ΟΧΥ δηὰ ἴο ἰδαίδὶ ὑροῖ 
ἃ. Ποστοδρομαϊηκ ΒΌ Ὁ] ΕἾΤ σοπά του ἀπ οἸογδέοι οὗ (86 υνὶϊ- 
ὨΘΒ5ΟΒ, ἴ. 6.. ΠΡΟῚ ΤΑ (ἢ οἱ {πεν μασί, ΔΆ ἴΠ6 τηοάϊαχῃ οὗ ΔΡΌΣο- 
Βομδίοη. ΤΠ6 σταΐγδοῖϊο [8617 οομπδίείδα ἔπ αὶ τϑαὶ οἵ 
ἴδιο φυρ! γ οὗἨ οὔο βυρδίδιοοθ ἰηΐο ἐμὲ οὗ δποῖθμοσ. Απὰ (δίε 
ταπδὲ Ὀ0 χυδγἀοῦ πήαης ΔΩΥ δίζοιηρῖ, ΠΟΎΘΥΟΣ ἰηχεοπίουκ δηὰ 
Ῥἰδυδί 16, ἴο Ἔχ δίη ἰδ ΑΔ. Αἰ Τιΐγϑοὶο 15 ἃ τηίσαεο]ο, δὰ 
Ῥαδ565 ΟἿΣ ΠΟΙ ΡΤ βϑηδίοη. 1 τ ϊηῖς ἰξ χηοδὲ ὈσΌῦὉ}9 δηὰ 
ςσοηθίβίοεξ τπὶῖὰ [Π6 ἴοπονῦ οὗ [πὸ παγταῖϊνο ἴδ ὲ ἐμ σὨΔΏ ΡΟ 
τὰ οἤοοϊοα ἱπ ἴ86 ταίοτ- οί, μοὶ ἰη [86 αοἰ οὗ ἀγατσίης, οἵ 
οἵὗ ἀτίκίηκ; δῃηὰ πὶ σΟΠΒΟΑΌΘΗΥ αἷξ [ἢ9 ΔΊΟΥ τῶ τατδὰ 
ἰηΐο νίπϑ, δἰ ἐπουρῖ ΟΣΪΥ 50 τοῦς οἵ 1 »8 ὠμϑο οἢ ἔθ ῬτΘ- 
βοῃξ οοοργδίοη 88 τξ͵ σίχιῦ πὰ Ῥσοροσ. ΟὈΣΏΡ. ΤΌΥ̓ ΣΟΏΙΑΣ ΚΘ 
ΟἿ Ρ. 100 ἴ.--. 8. 

 [Ὁγχ. ἴδῆκο πιΐα μὲ πδνὸ τροητξἰοηοᾶ Βοο ἤτοι [80 σϊεβονέ- 
ςαἷ τὐλεὶ Ἀλ᾽ δωλύντα οὔ Ογτεπ!, Αὐρυπίϊηο, Τποοάοτοὶ δ Ὁ ΟΣ 
ΤΑ Ά6ΓΒ, ἰο]Ποττοὰ ὈΥ ΑἸοαίπ, Βογηδγὰ δηά οἵδοσ τηοάϊδενδ) ἀΐ- 
σίηοα. Βυὲ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ὙΟΥῪ 1ΔὨοἶ 1 δηα αἰσηοδὲ πΟσΣ ἢ 1668. 
Ἐνϑη ἐδ δοῦοῦ ΤὨοοδοχοῖ 8 ΚοΒ [86 δὶχ παϊογ- οί ἴο αἱ 
ἐπο ἦνο βοῦδοθ δηᾶ ἴ[8ο τϑάϑοι, Αὐρκυδίϊπθ αἱχ ἀρθ8, εἰο.---". 8. 

[80 δἰδο Επιδορίυκ, Αὐρυδίίηδ, Βογηδγὰ, ΟΟΓΏΘ11π5 ἃ 1δρ θ 
(" πα ες τ αν ἀστῶς γτίρίοα δἰ δτ ἰεπε στα. 
ἐΐωα φιια ἱπείαν υἱκὲ ἐξέ ρείτοεα, εαρίάα, αγάεξηε δὲ εἴῆοαΣ "), 
ΤΓΟΘΉΘὮΝ δα ἸΏΔΩΥ͂ Οἴοτδ. ΤΠ6 Ὦγβὶ τοΐτϑοὶο οὗ Μοθοβ [5 8150 
οἴϊοη οοπίχαθίοα Ὑἱτἢ πο γδὲ ταΐσδοθ οὗ Ομγίσξ : Μοϑος 
ἐαγηοά παῖον ἰπΐο Ὀ]οοὰ---Πδγαοίοσί σίορς [πὸ Ἰατν 88 ἃ τηϊηΐθ» 
τταϊίου οὗὨ ἀοαΐ---ΟἾτίδὲ τυὐγποὰ ναῖον ἰηἶο Ὑ|Π6---ἰῆθ ΚῸ8- 
Ῥοὶ Ὀοῖδα δ δι πιϊηἰϑίγα0π οὗ 1ἰ 9 δὰ ἐλ ὈΓΪΏΡΟΣ ἴῃ οὗ 20 
δηὰ ρἰαίηεδα.---Ρ. Β.] 

[ΟἸδιιδυθϑοη: Τὴὸ ται ἀϊδοί "95 οὗὨἨ ΟὨσίδέ ποσθ δ}ἱ οτίί- 
Ἰγ ἀἰδείρ!οα οὗ ἔὸ Βαρδὲ, Ηΐ8 ΤΠ Γ οὗ 1{{9---τἰχίά, 

Ὠἰξοητίαιὶ ἀυδίοε Ὑ δα 80} ΔΓ δροάο ἴῃ [116 ἀορετὶ. - Δ ΤΌΣ 
δρροδζοὰ 10 ἔμοτῃ 6 Πἰρμοδὲ ἕοττα οἵ υἱοίγ. Ῥβαδὶ ἃ οοπίτβοϊ 
ἴον ἴβοω, Ὑπθὴ (9 Μοβδίδῃ, ἰο βοτὰ [6 Βαρε δι πἰτοδβοῖ δᾶ 
Ῥοϊηϊοα τμοτω, Ἰοϑὰβ ἔποπὶ ἤγαὶ οὗ 41} ἴο ἃ το Τλτῃ δι τοἃ 
φοηίγαδί πϑοάρά δ Σοοο  Πἰφ9 Ἡ10} τῶ ΒΡ θὰ Υ ΣΩΘΒῺΒ 
οὗ ἃ ταἶταο!9.--. Β.} 
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(δ) Ὅ9 οϊίο: Τηὸ ἀϊδισϊ δαϊΐοα οὗὦὨἨ νῖηθ ἃ 
δοπηίεγρατὶ οὔ {116 ἀϊδιν᾿ Βαξίοη οὗὁἩ Ὀγοδά, δηὰ Ὀο ἢ 
τοφοῖμον δηδ᾽οκίοϑ οὔ [89 ΗΟῚῪ ϑαρρον (οὗ νμὶοὰ 
δζαίη ΜΟΥΘΣ ἤπα 5 ποίην ἰὰ 89 τοσοσὰ. ΟΡ. 
1κδδη “646, Ὁ. 810. Οη ΗΙἸχϑυ 614 8 ὀχρ᾽ δηδίϊος 
οὔἷξ ἰπίο ἃ α ποβίΐο οἹοσαθηΐ, δοαρ. Μίογου). 

8. Τὰς ἐυπιδοίϊοαϊ ἱπιροτί ὁ ἰλ6 πεγαοῖα. ΑἸ] (9 
ταϊτϑοῖοβ οὗ 9693 ἀτὸ ἰ0 δ0 ΘΟΠΒΙ ἀθΓθα 68 δἰ ζὮ8; 
ἰδὲ 18, ποῖ τι  ἷν ἔδοίβ, δαΐ 8180 τα ΟΡ. οὗ (Β0 
στ βιίδη ἰάθα, (86 ΟἸνἸβέῖδ ρσ ποῖ] δῃὰ 108 αηἷ- 
ΥΈγ881 ορογαϊΐοη. Βαὶ Φόοδῃ 85 γϑάϑοη ΤὉΥ Τρ αΥΪο- 
ἴῃ (19 βίῃ 88 ἰδ σὺ τυ 10} 99808 ἀἰα, διὰ 85 
8 ἱιδἰοσίαίίοη οὗ Ηἰβ οἴου. Τ8ὸ ἀοβογί ρί1ο ἢ. 
Οὐ ἷξ 88 ἃ ᾿πϑδοϊζοβϑίδιίοη οὗὨἨ ἢἰΐ49 δόξα δΏΠΟυΠΟ608 
89 τά βυπιθοϊ σαὶ βἰ χζηϊ ἤσδηοο οἵ: (0 ταΐ 8619. 

(α) Το ΟΙά Τοβίδταθαὶ ροίβ οὗ τγϑῖϑν, οὗ ρυτὶ- 
δεδίίϊοη, οὗἩἁ βίδίαίθ, δᾶγτθ οιἰιδηροὰ 1ηΐο Ν ον Τ᾽ οδίδ- 
τοθπὶ γ69456]4 οὗ τίηο, νἱνὶ βοαίιίοι, ἔγϑο, οϑίϊνο 119. 

(6) Τὸ παπὲ, ἰὰ νι ϊοὰ {86 768588 ΟΥ̓́ {πο οἱά, 
πδίαγαὶ 19 οη α, 18 ὁ δηρσοά ὈΥ (Π0 ζΖτδοθ οὗ Ονίϑί 
ἰδῖο 189 Τοπη αΐπ οὗἩ (89 ἰοῦ 70γ8 οὗ (89 κὶῃρ- 
ἄοπι οὔ ΠΘαΥΘΏ. 

ὃ) ΜαΣΥ͂, 85 ἐμοὸ "ἰρο8. τοργοϑϑηἐδεϊνϑ οὗ (89 
Ο]ὰ Τορίαταοηΐξ ζαϊ ἢ, τί 86 βογυδηΐβ δὰ {μ9 
τλοίοῦ οὔ ἰπ 6 ζδαϑι, Δ. 86 οῃδηῃησοα ἰηὶο ἰηϑι Γυση θη θΒ 
οὔ δο πιδηϊοβίδιϊοη οὗ ἐμ ΝΟΥ Τ᾽ οδίδιηθηὺ ΩΙΟΣΥ 
οἵ Ομ τῖϑε. 

(4) Το ϑδυί]ν πυρίΐ418 δτὸ σμδηροᾶ ἱπίο (89 
0515 οὔδ δῆ ον Το βιυ Υγ, 0816 τλλττίαρο οὗ ΟΠ σἰϑὲ 
αἰ Ηἰθ οσπ ἴῃ (Ποῖν ΠΟΥ 5 δ Ὁ}18}}04 ἐ10Η. 

(ε) ὅμο αἸΌ οὗὨἩ (λ6 τῖμϑ 18 τη849 8 (οἶζθῃ οὗ [μ9 
δόξα οἵ Οτῖϑε: νλιοῖι, 89 στϑσθ, σοηγογίβ 81} ποοᾷ 
ἰπὶο ΒΌΡΡΪΥ, δηλ, 48 ἰγαῦι, χίνοα ΟΥ̓ΘΣῪ (μη δγια- 
νο] σαὶ, ουθὰ ΘαΡἾΪΥ πῖηθ, ἴῃ ΒΘΔΥΘΏΪΥ ΣΘΑΙ ἐγ 
(Βε ΗἸ πιεῖ [δ6 τϑα] νἱπο). 

(5) Το καἰ οὗ νἷμο ἃ ἰοἴκθη οὗ 89 βΡΡΟΥ οἵ 
ΘΟ τῖϑε, 89 9 οοῃμϑίδηξ {γρ9 οὗὨ (119 Ῥγοργοββὶγο 
εἰοτὶ βοδίΐοι οἱ ᾿ἰΐο δηὰ 1.8 αἱἰεἱπιαίθ ρογίθοὐ ρσἷο- 
τἰδελιίοα ἱπ {886 ΒΘΑΎΘΗΪΥ που]ὰ. 

[4. Τὴε πιίταεοῖς 9 ααπα ἀπά (ἧς 7ΤηιΡεΓαηο6 φιι68- 
ἔοπ. ΑἸΌοτὶ Βαγθ8 (ἐπ ἰο6.}, ἴῃ ΒΒ 204] οὶ ἰο- 
18] οὐβίϊποησο, ἰδ θοΟσΒ 0 ΒΟΥ, ΘΟὨΥΓΆΤΥ ἰο 8]} 
ὀχοζοίἰς41 ἰσδαϊιΐοη, ἐμαὶ ὑπὸ ττῖμθ πολ 9680ὺ5 
δλὰθ ἀπ ἰμ9 τἶῖπμθ ζΟΏΘΡΑΙΙΥ τπιϑοὰ ἰὼ Ῥα]οδυ ἢ 6 
πλ ἴθ ἐπί γηιεηίεα 166 οὗ ὑπ σΥάρο, δ Ἀθη06 
πίιδουῦ! ΔηΥ δἰ οοο]ο δαπιϊχίυγθ, οσ ἱπίοχὶ σαί 
φυδ) ἐγ. Φδοοῦυϑ, ἰπ ἷ8 Νοίθβ ου Ζοη, ἰδῖτοα 
86 βδπιο υἱονν.  Τῃ9 διρυμθῃβ οἷ 0}}}8 β'19 809 
οὐΠ]οοἰοὰ ἴπ ἃ ὑἰγϑοὺ ὈΥ ἰδ ον. Ἧ. ΜΙ. ΤΠΑΥΘΥ: 
Οὐτυπιωνίοπ Ἡ πε απα Βἰδίς Τειρέγαποο, ῬὈ]ἸΒμοὰ 
ὃγ ἰδ6 Απποσῖσδῃ Ναίοῃδὶ Τθιαροσαποθ ϑοοίοί, 
Νον Υοτκ, 1869θ.0. Βυΐ (ΠΟΥ ἃγϑ ποὺ σοηγϊποϊηρ. 
Ὧι πίπο οὐ 89 Β.01]6 γᾶαϑ πὸ ἀουδὲ »ωγε διῃᾷ ὑπ- 
αὐμϊεταίεα, διὰ 50 {8 Ὁ8}}11κ6 ἐδαὺ Ῥοϊϑοπου δτίϊ- 
οἷο νϑῖς 18 ἔγϑα Θ ΕἾ 8014 88 ὙΠ6 ἱπ ΟἿΓ ἄγ, 
ἐβροοϊ δ} πὰ ΝΟΆοτπ οοππίχίοθ; Ὀὰαΐ Ὁ τῦαβ 
ξεπυΐπθ δηὰ χοδὶ σίηθ, δηά, 1 41} πὶ ἰὰ 
πίδο- τους σοιιπίτῖοθ, ΘΧΒ ]αναϊϊηρ, δηὰ, ἴζ 
ὑδοὰ ἴ0 Θχοθϑδ, ἱπίοχὶ σαί, ΤᾺΘ ΕτθΡο, ΒΆΥ5 
δὴ [(4]145) ῬΤΟΥ͂ΘΙΌ, 88 ἴπτο6 ἔγαϊ β, ρἰθαβιγο, 
ἰαἰοχὶςαἰΐου, δῃὰ στοῦ. Ῥυ,Θ ΔΙῸ Ρ 15 πὸ ἀουδὲ 
ἐδ βαΐδδὶ πὰ παοϑὲ τ οϊθϑοτιθ Ὀθύοραρο, ᾿Αρισ- 
τὸν μὲν ὕδωρ, ΒΔγ8 ῬΙπάδε, ἰῃ ἷ8 ὅγϑι οὧθ. 9 
ἸΟΏΟΣ 208] αραϊηϑί ἰπ9 ἔδατίιϊ βοοῦσρο οὗἉὨ ἰη- 
ἰδιιροτῆποο: Ὀαΐ οὔθ ἃ ροοα (πη ΤΠΔΥῪ ὃθ υπ- 

4 ΤΡγοῦ, Μ, ὟΤ. Φαοοῦυθ Θομ δάση} δδδογίϑ ἔγοπς Ἦἰ8 ΟὟΏ 
οἰποζυδιίίοη : “ ἘΠο ῥτοδκοηΐ ὙΪϊη686 οἵ δ ΓΑ! ο δπὰ 1 θθηοΏ, 
86 πὸ ᾿λετοί ΤΠ Θτη, ΤΟΥ͂Θ ΟΟΤΑΙΩΟΠΪΥ Ὀοὶ]οα δηἃ συγοοὲ, σ᾿ που Σ 
ἰηχίοπιης 4πλ1|9ὁ858. Ὑπὸ ὈΟ ΠΩΣ Ῥγουθηΐδ [Π9 ἔογτηοη ἐδ» 
ὕσῃ,. Το ποτῷ δαϊοοτηθα [Π6 Ὀοδῖ τὶ μθ68 τ δἰ οἷ Ὑ0ΣῸ θαδὲ 
δου." Βαΐ οἶος ἰγύϑι 6 τα δδδοσί [δ [80 ΣΘΥΟΓΒΟ.---.8.} 

ἄοπθ ὉΥ͂ Ὀοΐηρ οτοσ- ἄοηθ. Τ᾽ οἷα] δοβίϊϑησο ἔγοπι 
ὙΪΏΘ, ΟΥἩ ἔγοτῃ τηϑϑί, Οὐ οἶμον (μη 58 ἴῃ {ἢ ΙΒ 65 
ἱπηοσοαὺ δηὰ Ἰανγέαϊ, δ Ὀ6 80 ΕΠ οἱ δ Ε1γ ἀοίοπαἀοά 
88 8 Σ0Γ8] ἀαἱν ὑπάοῦ οογίδϊη οἰτουϊηδίδῃ 68, ΟΣ 
189 σγουμπὰ οὗ ἐχροάϊεπον διὰ οδατίίψ, ἔτουι τοχατὰ 
ἰο ΟἿΤ τγοδ}ὶς ὈΣ ΘΙ ΔΓΘῺ ΟΣ (110 χορ οὗὉὨΪ 6 Θοτητηππηἷ- 
ἐγ δὐ Ιασῇῷο. Τΐβ 18 {86 ροδὶἰοη ἐδκοη Ὀγ Ῥδυ], 1 
Οον. υἱἱἱ. 18; Βοπι. χὶν. 18-28. Οομπϑδίἀογαίϊοιβ οὗ 
ΘΑ], οἰϊπμηαίθ, παι ομ δ! 7 δηἃ οοπάϊιΐοη οὗὨ 8ο- 
οἷον τηυϑὺ 4150 Ὀ9 Δ] οὐσϑὰ ἀὰθ νοὶ ἐπ ἐπιῖ8 ατι08- 
ἰἴοη. Βιιὲ ἰο Ἰὰν ἀοτῃ ἐδλ6 Ῥυϊποῖρὶο ἐμαὶ [(ῃ 9 89 
οὗ ἱπίοχίοαίληρ αἱ π Κ5 88 ἃ ὈΘΥΘτ 6 18 8 81Π 967 86, 
18 ἰο δομάοιμη ἐδ 6 χζγοδίοῃ Ῥατί οὐ Ομ γἰβϑίθηδοτῃ, 
ἐο οοπἰτδαϊοὺ ὑμθ 1010, δηᾶὰ ἰο ἱπροδοῖ ΟἸγὶβὲ 
Ηἰπιϑο9]ὅ, τὸ ἀγδηκ πίπθ (Η9 νγὰ8 β᾽δῃἀθσουϑιΥ 
68]1164 ἃ “νι ῖη6-ὈΪΌΡ6Ρ᾽), γὰὸ πιαὰθ τη ὈΥ ἃ ταὶ- 
ΤΔ616, σγο ἰπϑιϊλαϊοα ἐδ ο οὶν σοπιπηαπίου ὑπὰον 
{8ὸ Βυτα0}8 οὗἩ Ὀτϑδὰ δπὰ πίῃθ, δη ἃ σοπηπηδη 8 κυ. 
ἰο δοπιπηροιηοταίθ ἰμ6 βιοἀαΐηρ οὗ ΗἰἷβΒ Ὀ]οοά ὉΥ 
ἀεϊηκίηρ οὗἁὨ ὑπο ἔγαϊξ οὐὗἨἉ {μ9 νἷπϑο ἀ}Ὲ}} τῦϑ 884}} 
ἀγίη]ς 10 δον πὶ Ηἰα ἴῃ Ηΐ58 ΕΑΙΒ τ᾽ Β Κη σάοιμῃ, 
ΤΏΘΣΘ δᾶ ὯΘ ΠΟ Εἷρσθοσς δη βϑ 9 σὰΐο ἰμδη (ἢ 9 
σοπηϑηα Δηα οΧΔΙΡ]6 οὗ ΟΣ βανίουν ; ἩΜΐ16, ἢ 
{110 οΟΥΒῈΡ δηά, ΘΥΘΥῪ ὈγΐημοὶΡ]6 οὗ ΠΟΤᾺ }8 ΟΥ ΤῈ ]Θ 
οὗ οοπάποῦ ψ οὶ χοβοοίθ οἡ Ηΐτ, πιϑέ Ὀ0 υἢ- 
Βουμα δηἀ ταἰβοϊιίονουϑ.---, 3.] 

ἨΟΜΙΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

Το γϑὺ τηϊγδοῖθ οὐ Ομσῖϑὲ ἰδ 9 βροακίῃρ οχ- 
Ῥγοββίου οὗ ΗΪ5 119 δὰ σοσὶς : 1) Οὐ Ηἰ8 βόσβοι, 
μὰ πο ὑπ 9 ΘΑΤΒΪΥ Ὠαμηδη πδίαγθ ὈθΟΟΙ,0Β 8 
ἸΙΘΑΥΘΏΪΥ (ἢ 6 Θθθθη(14), σϑαπΐῃθ Υἱηθ, οἷ. χΥ. 1); 
2) οὗ ὑλ)ὸ Ῥονψον οὗ Ηἰΐϑ Ιουϑ, τ ἢ ὑσδη βίο σταβ ἐμ 9 
ὙΔΙΘΡ οὗἩἨ ΘΔΡΈΒΙΥ πορᾶ ἰηΐο {80 τίῖῃρ οὗ ΒοΔΥΘΗΪΥ͂ 
ΟΥ̓ (Ὀνίη 8 ον ῥα ρπιθὴῦ ἀπίο υἱοίοσυ, τα] 68 
υ]οβϑϑάηθβϑ ουἱ οὗὁὨ ἀϊγίῃθ βουγον); 8) οὗ Ηἰΐϑ 
ΜΡ ΚΆ, ἰὴ σὰ 18 ΘΥοΥΎ τ ότο χοβοοιθα ΗἰΒ τηδΐῃ 
γΌΤΚ οὗ Ὀγϊηρίης ἰ0 Ρ655 (μο Ὡθν Ὀϊγίἢ οὐ τωδηκίηᾶ 
ἤγουν ὑ8 9 ΘαΥ ΒΥ Κίηράοιι ᾿πίο ὑπ 6 ΒΟΔΥΘΗΪΥ͂ ; 4) 
οἵ Ηἰβ Ἰαϑὺ ψοσῖ, ὑπ σ᾽οτ  βοδιΐοη οὗ ὑμὸ ὙγουἹὰ. ---- 
ΤῺΘ δγϑὺ στηΐγϑοὶο οὐ Ομ τἶβὶ ἃ ὑγοβᾷρυτγίης οὗ Ηἰ5 
Ἰαϑὺ.---Ὦὦ σοδοοίΐου οὗὨ πὸ ὅτϑι σγοαϊίου, ἰὰ το ἢ 
ὑμὸ τ8ο]6 που], τὶ 41} 15 οϑίδ ββ, ὑγοδϑ 68 
δηα ότι οὗ 119, σᾶ πιο ότι ουἱὐ οὗ σσαίου (α πὰ ἐμ 9 
βρίνιε οὗ ἀοἂ τλοτοα---Ὀγοοάοα---ροῖ [86 ἴ869 οὗὨ 
ὑδ9 μέαμβλν τβοε. ταὶ 8616 δὐὺ ὅδηδ, (86 ὑπυ οι] 
οὗ αὶ ἐμβγϑϑίοϊ ἃ συ υβίθυυ : 1) Τ|]10 τυ γ βίου οὗ 8 φὶο- 
τ γίηρ ΡονγοΡ ἰὼ ΟὨγὶϑὲ; 2) ἐθ ζϑγηὶι οὗὨ ὑγϑῃβ- 
Τογιλδϊίοι ἴῃ παίαγο ; 8) (9 σοποτστηδίίοι οὗ Βὰ- 
ταῦτι ΠΔίΌΣΟ [0 μθδύθη]ν 11{9.---ἸΠὸ δγϑὶ δἰ χη οὗ 
6808 8 τουϑ]αἰΐου οὗ ΗΪ8 φρίοσυ.--- Το χτοαὺ ἰσαηϑ- 
ἴονιιδίϊοηβ ἴῃ ἐμ 9 οὴθ ὑγαπϑίοττηδίϊοπ οὐ ναίον 
ἰπίο πὶπο: 1) 1116 ὑγδηβίογσαδιϊοη οὗὨ ἐδ ζοσιηδὶ 
ΘΟΠΊΡΔΩΥ͂ ἰηίο ἃ ζ6]] ΟΡ οὗ Ἰονθ; 2) οὗἉ ἐδ 
ΘαΥίῚν τπιαυείαρο ἰπΐο ἃ ἤριγο δηὰ ἰοΐεοῃ οὗὨ [89 
ἸΙΘΔΥΘΏΪΥ ; 8) οὗ ποοᾶ ἰηἰο δυυπάδποο ; 4) οὗἉ ἀΪΐ5- 
ΒΟΒΟΥΡ ἰπΐο φἴοτγ.--Ἴὸ γϑί πουὶς οὐἩ ΟἸγὶϑὲ ἃ 
ἰοίοα οἵ ἐμπαὺ τ ῖοι ἰυγηθα (9 ἱσηοιηΐην οὗὨ 89 
ΟΥΟΒ5 ἰηἰο {πὸ ρἴοτγ οὗἉ ({Ἰ᾿ τϑβυγγοοίζου ((π0 ζδαϑὺ 
νου ἃ δυὸ οπαϑὰ ἴῃ ΒΗ81η6).---Τ]10 1θαδί, σι οδὲ8 
Ὀδοοταθ {86 βχβί.---υτδη ἔθδβίβ: 1) Ἧι ὑπ 6 7 
ΔΙῸ ὈΥ παίαγο; 2) Ὑβαὺ ὑπ 07 ὈθοοτηΘ ὮΥ δβἰπ; 8) 
ὙΠαὺ {ΠῸΥ δραῖπ ὈΘΟΟΙΊΘ, δὰ ΟὨΪΥ ΌὈδοοτηθ, ὮΥ͂ 
6 στδοο οὗ Ὁ γῖϑί.---ὐθδὰ8 δηὰ Ηἰ8 ἀἰβοὶ 165 8180 
Ὀϊάάοῃ ἰο ἐδὸ τοδάϊηρ ; οὐ: Τ680 σιιοδίβ 1) [89 
Ὀοδὺ συρϑὶβ ἴῃ σΘΏΘΓΆΙ, 2) ἴῃ ραγίϊουϊαν, (6 Ὀθϑὲ 
πϑααϊηρ- Κα θ8|8, 8) ἰμΟΥΘἔΟΣΘ 8180 ἐμὸ Ὀδδὺ ρα οδὲ8 
αὐ [80 ἰ80]0 οὗ ποοά.---( 658 δπὰ ΜΑΡΥ ; οΓ, ἐδ9 
Ῥοβίΐοι οὗ ὑμοὸ ογὰ ἑονγαγὰ8 ΗΪ5 χαοίδον δοσογὰ- 
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ἴς ἰο βοτγίρίατο δῃὰ ἰδίοσυ (1 οοπίγαδι τα 
88 ροϑί(ἰοι π]ιΐοι (9 Ἰοζοπα ρὶνο8). ΜίδυΥ, ἴῃ 
μοῦ ἀοπιοϑβίίο 118, δὰ ΡΤΟΌΔΟΪΥ ποῖ Κποῦγ 968505 
Δ3 8ἃ ΤΟΓΚΟΡ οἵ ταΐταοἷθ9 (01 678 Τιϑελγθάξῃ 
οἷ. Υἱΐ, ὃ 12, ». 898; 8606 Ηθιθμον, Ρ. 240), Ῥαὶ 
Ὡ0 ἀἄοιυθι 880 αα Καονῃ Ηΐπὶ 88 (86 ᾿ἰ{{10ὸ τγοῃ- 
ἀοτ-δα, τ 80 ΠΟῪ 8 ὙΔ. ἴῃ 4}} ἀοπιοϑίϊο βίσα 8. 
---ττλο μουγϑ οὗ δὴ ᾿ἀρπιοαί, δὰ {80 ΒουΓ8 
οὔ {89 Τωοτά.---Τ 6 γαίου-Ροίὶβ οὗὨ (9 26» 188 ὁ6- 
χοιαοηἶΐδὶ ρυτὶ σαί 'οα ομδηροὰ ἰηἰο πὶηθ-Ροὶ5 οὗ 
ΟΒνεἰβιΐαι υἱν  βοαϊΐοι (ἥσυχο ἰηΐο τοδὶ} γ, πθρκα- 
ἐἶνο διιβέθυ υ ἱπίο ροϑι(λγο σγοϑῖϊνο αζόπονυ, τ δηΐ 
ἱπίο βδιἰβδέδοϊ:0η).---Ἴ9 χοοα ψνῖμθ σοῖη68 ΟὨΪΥ 
ὙΠ (6 νοι δηἋ Ὁ] οϑϑίηρς οὗ ΟἈ ΓΙ ϑί.---Ἴ 9 τϑά- 
ἀϊης- Ὀ] οβδίης οὗ ΟἸιγῖϑὲ δηὰ (89 πιδυγίαρο- θα ϑί, 
--Οἰεἰβείδη τλυγίαρο: 1)  Βαὺ ἰῦ ῬΓΘ-ΒΌρΡρΟ98085 
(ἰυἰθηὰβ οὗ 7985, βι36 6106, δα ΓΠ 68) ; 2) ἯΒαὶ 
ἰς Ὀτίηρζα ((Ὲ9 Ὀ]οϑϑίης οὗὁἨ ΟἸ γὶ581).---ὐοΛπα πιδηϊ- 
ζοειοα ἴογί Ηἰ8 χίουυ, δπὰ Ηἰ5 ἀϊ8οῖ 0165 Ὀοϊονρὰ 
ου Ηϊπι. (45 εὐ νοἀάϊηρ- οα55 οἴϊθη ΠΟ Ὁθ- 
ἐγοί μ18 διῖβθ, 80 676); ΟἈγὶβὶ αἱ (18. υοαάϊηρ 
Ὀοδοπιο5 πιδηΐϊΐοϑὶ 88 ἰ6 Βυίαορτοοῦ, ΗΪβ 
ἀἰϑοὶρ]98 ἃ8 189 ὑτγ᾽ἀ9.---ΟἸγὶϑὺ {86 Ἀ6]Ρ οὗ Ἠΐδθ 
ἔγιοπβ ἴῃ πο64.---ΤῊο γα] π685 οὗ ἀοα Ῥθγ- 
ΤΘΟΘΕΪΥ ταδηΐϊοδί ἰη ἰπ6 γι η 1} Π 685 οὗὁἨ ΟὨγ[8βῖ.--- 
Ὀίϑατασο ἐὰ παι ο γ5 οὗ ΒΟΏΟΥ, 089 οἵ ἰδ Ἰκϑοποδί 
ἔγοι 199. Ομ γῖϑῦ δ οὔθ δδῃ χϑῖϊουο 11.---μο Ὁ]65- 
βίης οἵ ἰγου Ὁ]9.--- Το Βρὶ εἰΐααὶ ἤγαϊ οὗ ἔθ ΡΟΓᾺ] 
τϑηί.--- ηο ρἰονοαίίοη οὐ (δ Βοιβομοϊα ὉΥ͂ 
Ομγίϑι, 4 οχίπηΐηρ δηὰ ζογοβιδαονίηρ οὗὨ ἐῃ9 
Εἰον  βοαιίου οὗ (6 νου] ἃ: 1) Το Βουδομο]ὰ 8 
ταϊηἰδίαυτο οὗ {πὸ τγου]ά ; 2) (06 Ο τ ἰβίϊαη ἢ ου156- 
Βοϊὰ 86 Ὀ4515 οὗ {9 Ομ ν ϑιΐδὰ ποῦϊὰ ; 8) (ἰ6 
Βουπομο]α ρἱον βοὰ ὉῚ Ομ γῖϑί, ἃ ῬΥΟΡΘΟΥ οἵ ἰδ9 
εἰοντ!οα νγου]ά. ----Ἴ ἢ τηϑη  οϑἰδίίοη οὗ ΗΒ σἹΟΥΥ͂ 
8 {1190 σογουίης ΟΣ πουϊΓα]ζίηρ οὗἨὨ ΟΌΓΡ δ᾽18 Π|6.--- 
ΤῸ απδ ταλγγίορο-ζοαϑί ἰγδηδίοτιηθα ἰηΐο ἃ 
ἰγρο οὗ μ9 τπιδυγίαρο-θαϑί οὔ Οπγίβι:; 1) 7]}10 
7{οϑιῖνο θοσί παΐηρ ; 2) 86 ἱπίοστιριΐοη οὗ ἴδ] ; 
8) {89 ταϊγϑδοῦ]οιιϑ σἸΟΣΥ δἱ {μ6 ϑηΐ; δηά εἰ15 (α 
πῃ {16 116 οὗ 926805, (ὁ) ἐπ ὑπὸ }ι,ΒίοΥ οὗ ἱ 
σδυγοῖ, (6) δὶ [86 δηὰ οὗ (ἰπιθ. 

Κ'ΤΑΒΕΙ:--Λουα 3).δὶ, Τιῦδ.: ὝΔΒΘΗ τῦχὸ δηΐοῦ 
᾿δηΐίο ἐδ τμϑνστὶοὰ βίαίο νἱἱὰ 9}6805, δὰ ἰηνίίθ 
Ηὶπι ἰο {86 τνοδἀϊηρ, Ὀϊοβδίης 158 ἰο Ὀ6 οχροοίοα; 
οἢ ἰδ σομί ῥα σΥ, {1086 ΤΠ Ρτῖ 2685 ἃηα πο α]ρ5 
ΘΟσλΠΙΟὨΪΥ͂ ἀο ποῖ ῬΥΌΒΡΟΥ, αὖ Ὑν81 0} {6888 18 ποῖ 
Ῥγοβοιὶ, δα. σαΣ Δ] τπλοίΐγο8, Ἰυδὶ, δηἃ ἀοβῖνο οὗ 
ἘΟΠΟΥΡ ΟΣ τοδὶ ργουδίϊ, 1 Οον. υἱἱ. 89.---ΒΙ᾽ο5964 
ὴ9 ποίην, δὲ ψ ποῖ 6808 15 ἃ ρσυο8ί.---Βι δὲ, 
Ἡγίρί. : Το οτὰ 968185 τοδάο Ηἰἱβ ρρϑαᾶσγδποθ δ 
8 ᾿νοδάϊης, ἰο Βοπον ἰμ 6 οβίαΐθ οὗὨ τηαγγίδρο 88 
Ηἰδ οσσὴ (ἀϊνί 6) ογάἀϊπδησο, μον. χὶχ. 9; Ηοϑβ. 
ϊ. 19.--Εουν 2685 8 ἱαν 64. ΒΥ πἢδὺ ΤΘΒ 8 
Πὸ ἷ58 ἀνίνοῃ σαν, δῃηὰ (η6 ἀν! ἱην θά. --- 
Ομ ϑιΐδῃ8 βου ἃ οοπλθ ἰο Θδοῖ Οἱ 6 Τ᾽ 8 δϑϑὶ ϑίϑ 06 
ἦη πδηΐ, δηὰ {ἢ (ον (μοιηϑοῖνοθ οδῃ ἀο ποιϊμίηρ, 
(ΠΥ δῃουϊά δγ ἰο ἀοἂ ἰο ογοδίθ μ6]0Ρ.---ΟΑἌΝΒΤΕΙΝ : 
1 Ομ τὶϑὶ γοοοῖνοϑ ποὺ ἀἰοίαἰΐοη ἔγοαι Η 5 τ οὐ Ὁ 
ἴῃ Ηἰ5 ματι αι οη, ΒΟΥ πο} 1688 ἴη Ηΐα ρΊΟΣΥ. 
-- ΜΔ ροϊπιϊηρ ΑἾΥΑΥ ὕγοταῃ ἈΟΥΒ6]7 (0 ΟἸτἰβί.- 
Νασυβ: ΜΙΑΓΥ γγᾶϑ 8 βίπηον, ἐμβο σοῦ 8.6 68ῃ- 
ποὺ Ὀ6 8 τηρι ΐδίον.--Αης(οαὐ 1188 ἃ ὙΟΥῪ αἰδοτοης 
ΒΟῸΓ ἔγοπῃ (δὲ τ σἢ γγ͵1ὸ θη [|8γ790.---Ἴ}16 60}- 
ὙΟΓΒΔ(Ι0Π8 δὲ ΟΠ τἰβιΐδη θα ρ8 (πὰ 768{1}8]5}. 
--ἶἰ νὸ πουϊὰ μανὸ αοἀ νονὶς πιϊγαοϊθα ἢ υ.8, τϑ 
τηυϑί γί Ὀὸ οὐράϊοηϊ ἰο ΗΒ πογὰ.---Οηἡ ἐλ 
ἀγαιοίπρ οὗ (λε ὡαἱεν (νον. 8). ΜΒιδὲ. ἩΡιίνγί, ς ΠΕ" 
οἵἍ ἰαῦοῦ ποαύθῃ ΨὉ] γὶοϊὰ ποίμΐῃς.---ΕἸΓβ: 
Ηδπάβ οὐ (1Δ007}, ἰβθπ: Ηδπαβ ὉΡ (19 σϑοοῖγθ 

πὸ Ὀ]οβείη μ).-- -Ἴὸ Ποατί8. ὙΠΟ Ὦ Ὀοΐοτο ὙΟΓΘ 
γ6586}5 οὗ ἰγοῦ Ὁ1]6, Οὐ πηδῖκο8 δὐϊουνσατὰ9 γϑεβοὶς 
οὔ πμ0 χτγοαίδδὶ ͵0γ.---Ο ΒΆΝ ΕΚ: Οοα Ἰοἰ9 Ὡ0 οῃ6 
ἰο σοηθ ἴο β8ιιϑιθ, Ὑπὸ ταὶ ἴ0᾽ Ἡϊΐπι.---Οοὰ 
Εἶνοβ Ηΐδ κί ἔϊβ ποί βραυίηρὶγ, θὰξ ἴῃ Ῥτοῦαβ: ΟΉ.--- 
6805 ἰΓδηϑίοττο δ ουογγί ἰηρ (ογ {6 Ὀοιίον, ποί 
ἴον (η6 ψοσϑθ. 6 βῃοιυ)ὰ ᾿πϊίαίο Ηΐπὶ ἴῃ (15, 
ΔΒ [ὍὯΓ 88 ΡΟΒΒΙΌΪ0, ΡΒ. χχχίυ, 8.---ΟἩἸΕΥΒΟΞΤΟΣ: 
ΟἈνῖδὲ Ὡδὰθ ποὺ τῖπϑ δίτωρ!γ, Ὀύὲ 116 Ὀθβὲ τυῖπο. 
- Ξαοὰ κοορ}5 ἰδ δοβὶ ἀγίηϊς ἴον Ηἰ8 ΘΠ] γθῃ ἴῸΣ 
{19 τπιοδύ ραγὶ Ὁ (1:0 1δὲ, ΤΥ ἃ ἰΐτπηθ ουθἢ ἴῸΡ 
ΒΘΔΥ͂ΘΆ.--Ἴδὸ γί χηΐγδοὶο οὗ Μοϑὲβ τῶ (ὴ6 
ομδηκίπα οὗ πδίοσ ἱπίο Ὀ]οοά, ἔοσ 19 ρυπϑ}- 
τηοηῦ οὗ [89 ΕΥΡ ΐΔ 8: 86 ἢγβι τηΐγποῖθ οὔ 76- 
Βὰ8 ν͵ὸὼ8 (0.6 ἀβαπρίης οἵ νγαίον ἱπίο υνἱηο, ἔοσ [86 
οοιηζοτύ οὔ (ἢ9 ΡΟΟΡ (σοηίγαδί Ὀαίινοοα ἰμ6 ΔΤ 
δηὰ (6 ρ05Ρ6]).---Τ Το ἄγβί βίη, δαὶ ποὺ (ἢ 16ϑ8ὶ. 

1μ1800 :--οπ͵π͵ ὁ τησδὶ ποὺ ΑἸΪ]ΟἿ Οὐγβοῖτοδ ἰο Ὅ6 
ἀϊδοουτηκοά, 17 [0 ΒεῚΡ ἀ614γ8.---Ο πιο: [ἢ 
189 Ῥγουΐουϑ νογὰβ 79681::8 Βαὰ ῥγοιηϊθϑοὰ (8 τὸ- 
ορθηϊος οὗ δὴ υπἱπἰογσυρίοα δου ηϊσαϊΐοι μ6- 
ἔνθθῃ ΒΟΔΥΘη δηα φασί, ἀοὰ δηὰ τρϑῃ, ἴπ ἐδο 
Ρούβϑοῦ οὔ ἰδὸ ὅοῃ οὗ Μη. Ἠφσθ Ηθ ΠΟῪ δοα- 
Ἄγ πιβ ἐμ18 Ῥγοπιΐβο ὈΥ Ηἰΐϑ γϑι τηΐγαοὶο, τ βἱ οι, 
Βοπνονθσ, ᾿ἰἶκο 81} στ γβοῦ]ουΒ ΟΟΟΌΥΓΟΠΟΟΒ ἴῃ (δ ὶ5 
αοΒροϊ, ἰδ γοϊαϊθὰ 88 ἱΥ ποί ἴον 118 οστῃ βδκο, Ὀαΐ 
88 δ ΘΙΩΌΪΘΙῚ Οὗ ἃ ῬΕΓΡΘίι18] τηΐγαοῖθ, ἩΒΟΥΘΌΥ 
{6 ϑανίουν 18 σοη 0 8}}γ δοιϊηρ ἀἰγθοῖ]Υ Ὁροα 
86 υῆδῃ γ800 (Δῃὰ (86 τον ]ὰ).---ΤὨου ἢ ἰΠ6 Σ9 
8 ΠΟ ζτοδίονῦ ΔΌΪΒΟΣΠΥ οἱ ΟΡ ἔμδῃ ἱμαὲ οὗὨ 
ἔδυ μοῦ δηα τηοίΐιον, γοί ἰὺ 18 ποιδῖης τοῖα (ἢ 
σνογὰ δὰ ποῦκ οὗ ἀοα δρρσοδοῖὶ (μα. 60].---Ἴ 86 
ΟΣ] ὰ ρίνοβ ἄγϑὺ (86 θ6βὲ 10 Βα8, {Π ΟΥΘῸΥ διίΐοθβ, 
διὰ ἐπονονῖ ἱπιοχίσδίοθ; ΟΠ γῖϑὲ Δ] ΤΑ 8 ΚΘῸΡ8 
180 Ὀοδὺ (111 ἐμ 16ε5ἰ.---ΠἸΈΌΒΝΕΕ : Τηἤυθηοο οὗ 
ΘΟ θυ δαὶ οα ἐπ τηδνγὶ οα 11{6.---ῦ βὺ5 ραγίϊοὶ- 
Ῥϑίθβ ἰῃ δοοὶδ] οι) ουπιθπίβ, ἰπ απαυοίβ ; ἰμογο- 
ἴοτο π6 ΟὨγ βι δὴ δΥ. ΟἸ σίδὲ ἐθδοῖ θ89 τ18 ἐἢ9 
ἰγὰθ Ὀοβδυίουῦ ἴῃ δυο ΒοοίοίΥ. ---- ΟΕ ΥἰβιϊδὨ Υ 
που]ὰ βαπο οι γ (8.9 Βοοῖδὶ ῬγΟρΡ ΘΒ Υ.---Ἴης χοοὰ 
δηά ὑδὰ δ᾽. 68 οὔουτ δοοΐαὶ 11 78..----ἾὟ΄ ὁ ΒΒου] ἃ βδι6- 
εἰἶγ (86 Ὀουἀ5 οὗ δΘομβδηρι  ἰγ.---Τ 6 [0844] ῥσο- 
τγοῦῦ: Ελεδίαπά, Ἠελεείαπά : Ἃ οἀἀοὰ βιαία, τγοῦι] 
δβιδίο.---Ῥϊοιϑ, ΠΟΘΥ͂ ἴδηι 1} } 68 ΔΥῸ ἃ Βρ6614] οὈ͵εοὶ 
οὔ (9 ῥτουϊάϑθῃοο οὗ αἀοἂ, δῃὰ ββοιϊὰ ὃς ἃ βρϑοὶδὶ 
οὈ]θοί οὗ Ομπγίβέϊδῃ ΡΒ ̓  Δ. ΠΣΟΡΥ. --- Ποτϊαδη δβίϑ 
νου δηᾶ Βοσὸ ἃ Ῥτοοῦ οὗ ἰδ πιοσοοβϑίοῃ οὗ 
ΜΑΡΥ. Ἧο πα Βεῦθ στδίβοσ ἃ σοζαίαιΐοη οὗ ἱἱ, 
Ῥβ. χχυχυΐ. 8.-- -οβὰϑ {80 [χὰ σχῖνον οὐ 7ογ8, δντα- 
ΚΘΏΘΣ οὗ 11ἴθ, το] θυον οὐἩ Θογ68. (ἱηγοσὶ 6 οΥ- 
ἀ6ν).-- Το ΝΊΟΣΥ οὗὨ 96808 πηδπἰ δδιϊπρ 1561 οἢ 
Ηἰβ8 ἄτβί ΔρΡρθᾶσβῃοο.---Τ)ο οοηάιϊιοί οὗἩ ἁ Φ26π8 ἃ 
ΣΩ0α6] [0 ΟΒ τ δὶ 8Π5 ἱπ Β0018] 11{8.---Τ 6 πο αἴης 
δὺ δπα, (9 ρμἱοίυγο οὗ α Ὁ γιβιϊδα πιαγτίαρο: 
(1) πιὸ θορί ποίη, ΒΟΥ δηὰ ΒΔΡΡΥ ; (2) 186 Ῥγο- 
ἔτοδβϑ, Ὀγϊηρίπρ ποεὰ δῃὰ οδγο,  ϊοὰ Ομ γὶϑὶ, 
ΒΟΎΘΥ͂ΘΡ, μ6}ρ8 ἰο Ῥ6 80; (8) ἐμ οπά, ἐἶ6 βοοῖπς 
οὔ (πὸ ἸΟΣΥ οὗ “79808.---ΡΊΒΟΗΟΝ: ΠΟΥ σδῃ νῦῦ 
Ὀυ]Πὰ ἂν (πὸ κΚίῃράοπι οὗὨἨ Οοα ἴπ οἷις ἀοιηοβίϊο 
193 -ΑΒΑΜΒΑΟΘΗ:: 700 ρτοδὶ τα]ὰθ οὗ ἀοπηοδὶὶο 
20γ8.--ΗΛῈΜ5: δου ποοὰ ἰ8 ργοαίεδί, αἀοὰ ἰ5 
ΒοΘΔΡΟΒβί. ---ΘΟΗΙΞΙΕΕΧΆΟΘΗΚΕ: ον, υπᾶοΥ (ἢ ἀϊ- 
χοαοίίοη οὗὨ αοά, {πα ΠΟΌΪΟΣ δ] ατηθῃί, ᾿πϑἰθαὰ οὗὨ {ἢ 9 
οοποη δὰ ἸοΟΥ,, 508} μα ῖη8 (6 ὌΡΡΟΣ Βδῃὰ 
ἰῃ Βυπιδῃ Βοοϊοίν.---ἘΞΙΝΗΑΒΌ : Τὴ6 ΒρΘΟἶΔ] Οδ ΓΘ 
οἢ ἩΒΙΟὮ ποοᾶγ, Ὀπὲ Βρ 1 ΓΙ ἐ]}]γ-ταϊηἀοα ΟΠ γἰπίΐδα 
ζατη 1} 198 ΤΊΔῪ ΤΟ]Υγ.-- ΒΑΈΒΕΚΕ: Πον Ομ χίβιϊδηϑ 
ΤΆ Κο ὶμθ ουἱὐ οὗὨ Ἰγαῖοσ (8 Βοῦγοο οὔ οηὐογτηθηὶ 
ουαί οὗ ονοΥγ ἀδν 11{6).---ΒΑΟΤΕΈΝΒΕΠΟ: Φ6508, [80 
Ὀεϑὶ ἔδυλὶν γι θρα.---- δι 6 ἈΟῸΣ 15 ποί γοῖὶ οοζωβ. 



ΟΗΔΡ. 1Ι. 12.295. 

τἰΐθ ποτὰ βιιουἹά αὐἷθὺ 8 1) απιάἀδὲ {16 δι} 8 
οὔ ἐμ σδατοῖ ; 2) δπιϊἀ9ι ἐγου ]8 ἢ ΟἿΓΡ ΒΟ 5868 ; 

8) διιϊἀβὲ 1.λ6 δοπῆϊοϊ ἴῃ ον μιϑαγίϑ8.-- -ΗΑΒΤ.Ε88 : 
Μαγκϑ οὗ ἴδ σγδοθ οὗ Ο)γὶβϑὶ: 1) Τιιδὺ Ομ γῖϑὶ 
εἶτοϑ Ὁ8 {π6 τηοβί ργθοῖουβ ἴοσ βοίδιηρ; 2) πλ8}κ68 
8 σἰοτίουβ ἰμΐης ουὐ οὗ ἃ σομληοη ; ὃ) αἰ γ6 8 [ἢ 
Ὀαδὺ ἰαϑὲ ; 4) ρίνοβ δοσογάϊηρς ἰο Ηϊβ8β οὐὰ ἰληι6, 
ποὶ δοοογϊηρς ἴ0 οἷν 4688. 
ΓΜΑττεν ἩΕΝΕΥ:---Ἴ Βὸ. οἴγδθ οὗ {1160 Ἰανν 

ἰστη5 τδίοσ ἰπίο ὈϊΪοοά (Εχ. ἰν. 9), σοτηπῖοη Θοιπ- 
[οτία ἰηΐο Ὀϊ οΥ 988 8.1 ΓΘΓΓΡΟΡ; (6 Ὀϊοϑδίηρ οὗ 
(16 ΖΟΘΡ6Ὲ ἰπ ΓΒ ὑγαΐοῦ ἰηΐο τ ῖηθ. ΟἸΥἾβι᾽ 5. ὁΥ- 
τιηὰ νῶβ ἰὸ ποϊσιΐίθη δηᾶ ἱαιργοῦθ ογθαίῃγο- 
οοχιίοτί 5 ἴο 411 Ὀ6᾽ Ιου οΥϑ, δη ἃ τα κα ἔμ δῖὼ οοτηΐογ 8 
ἸλΔ668.--- 6 ἰγαηϑίογπιδιίοι οὗ 86 Βιιϑίδηοθ οἴ 
ΜᾺ ΟΓ ἰπῖ|0 8. πο ἔτπὶ ΜΥ1{1} 811 {16 4 8}}1168 οὗἁ 
ψῖη6, 5 8 τιϊγαοῖο; θυ ὑμ 0 Ρορ 8 ἰγαηβιιδίδηϊδ- 
ἰΐοη, {μ6 βιιυϑέδποθ οἰδηροά, [19 ἔοται πὰ ἀρρθδγ- 
Δπο6 τοιπαϊηἰπρ ἰδ ΒΔΠ10, 15 ἃ ΙΠ ΟὨΒ(6Υ.---ΟΕ ἰδὲ 
8 οἴἴθηῃ ὈοέίοΣ τη ΗΪ8 τορᾶβ, Ὀαὺ ΠΟΥ͂ΘΣ ἸΤΟΥΒΘ. 
--ΤορΡογδηοα, 96 7Όγοο, 18 ἃ {8 }}11698 Υἱγίαθ; 
δαὶ 1 Ρτγογίάσῃσα σίγτοβ 5 ἰλ6 ἀ6] 1 15 οὗὨ Βϑη86, 
δηὶ ρστΆοθ ΘΠΔΌΪΟΒ 8 (0 86 (θη τηοαογαίο] ν, 
ἐμ 5. 16. 8βε᾽ {-ἀδηΐ8] ὑπαὶ 18 ῥταιβοισογίγ. ---ὐπὼ 
Πὼ ἀϊεείρίεα δεϊἐουεά ἐπ ἔπι. Ἐστοὰ ἴδο ζα10}λ (Πδὶ 
8 ἔγιθ, αἱ ᾶτγϑί 18 θα νοδὶς. Το ϑἰγοηροϑὺ θη 
ΓΟ ΟὯ66 ὉΔΌΘΒ, 80 Ὑ676 (80 βίτοηροϑὺ Ο ΓΙ Β 18 8. 
--Οτίδι Ηϊπιβο]  ὑπ6 κυθαύοβῦ σαὶ γα ]6.---, 5.} 

{ΠἸπενοη (λον Αὐούβτινε, ϑέγηι. 128, 6}, 11.}: 
Ἧς νβὸ δο πῦῖμθ ουὺ οὗ Μαΐοῦ, ταὶ μαγθ ; 

118 
χρωνκκαποαστωα -------...-. . 

τηδο Ὀτοδά ουὐ οὗ βίομῃεβ. Βαυὶ Ηο ν1}} ἀο ἢο- 
ἰΒῖπς δὲ {89 βυσροδβίίοι οὗ ϑαίαπη, (που 411 δἱ 
89 βυσροδβίϊοη οὗὨ 10γ6.---ΤἸἘΈΝΟΗ: ΤῈὸ [ογὰ ἃ 
ὙἸ Π 688 ἀραϊηϑὺ {πὸ ἰοΠΔΟΠΟΥ͂ οὗὁὨ Οὔγ ἱπάο]οῃΐ μὰ- 
στο οἵ κἰνίηρ ὑρ ἰο 89 ψου]ὰ οὐ 86 ἀρνὶ] Δ Υ 
Ρονίΐοη οὗ 1116, τ ἴσο α, ἴῃ 1.561} Ἰπποσδηί, ἰ8 Θαρᾶ- 
ὉΪ6 οὗ Ὀοϊης ἀσάντῃ Ρ ἱπίο ἐμ6 Εἷρθον που] οὗὨ 
ΠΟΙ 685, 88 1 18 ἴῃ ἀΔΏζΕΣ οὗ βἰπκίης ἄοόνψῃ δπὰ 
οομλης υθάον ἰλ6 Ἰαῖν οὗ ἰμὸ 688}: δηὶὰ οὔ ἰδ9 
ὙΟΥ]ά.-- Το ποἢ αὐοῦα8 ἴῃ σοηίγαδί Ουργίαη 80 
ΒΆΥ8Θ (126 λαὸ. υἱγρ. 8, 4)ηὴ: ΜΝιωρίίαγιμι ζεδία ἐπι- 
»γοῦα εἰ οοηυϊυΐα ἰαδοῖνα υἱίεπίωγ, ᾳφμοταπι ρεγίδσι,- 
ἐοδα σοπίασὶο ἐδ; Ὀυὺ ΟΥρτγίαμ δηὰ ΟἈμγυβοϑβίουι 
ὙΔΡΗμΘα ἀραϊηδί βαΥγ οὶ ραιοα ἰπ τηαττίαρο ἴαβίϊ- 
γὰ}8 Ὑ]οἢ Ὅ6͵ΙΘ Θβϑβθη 8 }}}7 Βοαίμθη; 8110 
Ομγὶϑύ 88 ἰὼ ἃ ἀοα-ἔραγίηρ 7918} ΓΔ 1], τ ΘᾺ 
Ὑ8Ὸ8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ γτο]αἰθὰ ἰο Ηΐηι.---. 5.} 
ΤΟΝ γ βιδῃΒ 8]ιου ἃ ὩΘΥΟΡ ΘΟΠΙΌΤΙΩ ἰο {86 ποΥ]ά, 

Ὀυὺ ΔἸΑΥ͂Θ ΘΠΘΑΥΟΥ ἰο ἰγδηβίοτη ἰύ ἰηΐο (}}6 
κἰηράοτα οὗ ΟἸιγὶϑ ; Ὀὰΐ ποτα ἐη6 του]ὰ 18 ἰθὸ 
ΒΙΤΌΠΣ [0 γοι, Κθορ οἹ, ἴοὸγ ἐμ9 μοῦ] ταϊρμὶ 
ἰΥΔΉΒΙΌΣΠν γοι.---Τλου λαδί κερέ ἰδὲ σοοά τοΐπε μπ- 
ἐδ ποιν. δἰη σῖνο8 118 Ὀ68ὲ ἢσϑί: Ῥ᾽θαβαγο, Υἰ σἢ 68, 
ΒΟΏΟΓΒ, δέο.---118 ψοτδί 125: ΒΟΥΣΤΟ, ΡΟΥΘΓΐγ, 
αἴϑατγδοθ, συΐη. Ομγιϑὺ οὰ {9 σΟΠίΓΑΥΤΥ ρἰναι 
Η!8 Το] οἴνου 8 ἄγϑὶ (ἢ 6 σΓΟ55, ὑμ:6 γ8ο6, (9 ὈΔι]6, 
δι Ἰαϑύ (86 σγονη, ἰῃ9 τοδί, δῃὰ {116 ρίοτυ.-- -ΤῊ9 
τδντϊα ρο-δαϑὺ οὗ ὕδηδ, 8 σοὶ ἂθ δηὰ ρ]οάρο δὲ 
{π6 ΠηΔΥΥ ΛΔ ρ 6 - ΒΌΡΡΟΤΥ ΟΥ̓ (116 ατὰ Ὁ ἴπ (80 Κίπράουι 
οὗ φΊονΥ, Μίαν. χχυΐ. 29; Βον. χῖχ, 8.-- . 5.] 

ΙΝ. 

ΦΈΒΟΒ, ΤῊΞ ΟΥΒΒΤῸ ΙΝ ΟΑΡΕΈΝΑΟΌΜ, ΛΝ ΤῊΝ ΡΙΧΧΟΒῚΣΝ ΤῸ ΤῊ ΡΑΒΘΘΟΥΕΒ. ὙΠῈ ΡΥΟΠΙΡΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊ 

ΤΕΧΡΙῺ, ΑϑΘΑΡΒΕΕΌΡΕΟΡ ΤῊῈ ΒΕΟΒΕΜΙΝΟ ΡΟΚΠΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤῊΒ ΌΟΒΙ ΑΝ ΒΕΡΟΒΜΑΤΙΟΝ ΟΚ 

ΤΗΒΕ ΟΗΌΒΟΗ. ΟΗΒΙΒΊ ΤῊΒ ΤῊΝ ΤΕΜΡΙΕ. ΤΗΝ ΒῚΟΝ ΟΥ ΟΗΒΙΒΥ : ΤΒῈΕ ῬΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΝ ΤῈΜ- 

ΡῈ ΑΝῸ ΤῊΞΒ ΒΑΙΒΙΝῈ 11 ΛΟΑΙΝ. 

ἘΝΟΉΎΞΒΒ ΟΥ̓ ΗΚΑΒΤΒ. 

ΤΗΝ ΕἸΆΒΤ ΒΡΒΕΑῸ ΟΥ̓ ΒΑΙΤΗ͂ ΙΝ ΙΒΒΔΕΙ ΑΝῸ ΟἾΒΙΒΊΤ ΤῊΗΒ 

Οβαν. 11. 12.--20, 

12. Αἴῶᾶῶον (88 δα πϑηΐῦ ἀοντῃ ἰο Οδρογῆϑυτ [ΡΒ δγπδαμ], 6, ἀπ 5 τρίβου, δηά 
.υ 15! Ὀγοί στη [Ὀτούῃ 651,7 δῃα ἢΝ15 αἰβοῖ 0165; δηὰ ὑΠ6 0 σοῃεϊπιιοα (Π6γὸ [8 ηἀ [Π6Γ6 (ΠΟΥ͂ 
δὐοάθ, χαὶ ἐχεξ ἔμειναν] ποῦ ΤΏΔΏΥ ἀ8Υ5. 

12 Αηά ἐδ6 “68 ρᾶβϑϑονϑὺῦ [{Πθ ραββονοῦρ οὗ [μ6 96ν078, τὸ πάσχα τῶν ᾽1. πᾶϑ αὖ Βαπᾶ 
14 [ον, πϑδγ, ἐγγύς], διὰ «6808 πϑῃῦ ἂρ ἴο Φογυϑαίθα, [.] Απά [86] ἔουπά ἴπ {86 ἰθγὰ- 

Ρίο (8030 ὑπ 8014 οχϑῃ, δηα βῆθρ, δῃὰ ἄονϑ, δῃὰ [8 ΘΒ ΨῬΓΒ Οὗ ΠΟΙΟΥ͂ [ἸὩΟΠΟΥ- 
15 ομβηρο 8} δ υησ [εβὲλ Ὁ] 598}: Απὰ σψμδθη ἢθ ἢΔά τηδᾶάο [μϑυϊηρ πιδάθ, ποιήσας] 

8 ΒοοΌγρΘ οὗ βπλ8}} οογάβ, ἢ6 ἄγογθ {μθὴὶ [οηιΐέ {6.7 4}} ουΐύ οὗὁὨἩ [9 ἰδρ]ο, δηθὰ 
[θο(8}] ἰ6 ϑῆδθορ, δηα {88 οχϑῃ ;" δά ρουγοά ουΐ {Π 8 ΟΠ ΡΟ δ᾽ τηοηογ" [{86 ἘΡΟΠΟΥ͂ οὗ 

10 τἈ86 ΘΧΟΒΒΏΡΙΒ], δηα ονογίθγον (δ 9 ἰ40]65; Απάα βαϊὰ ὑπο ἐβθηι ἐμαὺ [ἢ ἔποβθ Ψ}0] 
8014 ἀονοθ, Τα κο ὑΠ686 (ἴσθ᾽ ᾿θη66; τη8 0 ποὺ ΠΥ ΕΔ ΒΓ Β ἤουβα ἃ Ὠου86 οὗ Πγ6γ- 

17 ομδηάῖβο [8 πιασκοὶ]. Ἀπᾶ ἢἷ8 ἀἰβοῖρ]68 σθαι ογοα ὑμαῦ 10 τγα8 [15] τσὶ θη, ΤῊΘ 
18 264] οὗὨἉ [ογ] ἐμπίη8 ἤουβο Βαίῃ θαΐθῃ 9 ἂρ [Ὁ}] οδὲ τὴϑ 0]. (65. Ἰχῖχ. 9.) ΤΏθη 

δηβναγοὰ {86 9658 [186 «6178 ὑμθυθίογθ δηΒ 6 Γ64] δηὰ βαϊ ἃ απο. εἶπ, Ὑ μδὺ βίρτ] 
19 βοτεθῦ ὑμοὰ υηΐο 8, βοοίηρ, ἐδαὺ μοι ἀοοϑὺ ἐμοβο (ίηρθ᾽ «6908 δηθτοτοα δηὰ 

8.14 απηΐο ὑοῦ, ΤΠ Οϑ ΓΟΥ͂ (18 θα ρ]6, δηα ἴῃ {ὮΓ66 ΟΔΥ͂Β 1 Μ11}} ταΐῖϑο 1Ἢ ὉΡ [ἀρεϊπ]. 
20 ΤΆΘη θα] ἃ ὑπ6 68, ΕὌΤΟΥ δηα Β'χΣ γϑϑῖ8 8 (8. ΤθῖΏ 0 ]6 ἰῃ Ὀυϊ]αΐηρ, δη ψ|}} 
21 ἰδοὺ τᾶν [Γ}86] 1 ἋΡ ἷπ ἴἤγθθ ἀδυβὴ Βυΐ ἢ6 Βρϑίκθ οἵ ὑμθ θι3ῃ]θ οὗ 8 θοᾶγ. 

8 



114 1ΠῈ ΟΟΘΡΕΙ͂, ΔΟΟΟΒΚΡΌΙΝΕ ΤῸ 90ΟΗΝ. 

22 Ὕ Βρῃ {πογοίοσο 6 τγὰϑ [44] τίβθη ἔγοῖα ἴῃς ἀδδά, 8 ἀἰβοῖ 0165 σϑιβθι ογοα {δας 
ἢ 84 βα]4 {18 αὐΐο {ἰχϑιὰ [οἠν αηΐο ὑμ6}}};7 δθὰ (ΠΟΥ Ὀ6]ονοὰ ἐμ6 Θογιρίαγο, πὰ 
186 ποτά ψμϊοὶ 6808 Δα βαιαὰ [ΒρΟΚΘΠ]. 

28 Νον θη ἢ6 νὰ ἴῃ Φογαβα θὰ δὖ ὑῃ 6 ρϑβϑθόνοῦ ἰὴ (ἢ 9 δαϑ ἀΑΥ̓ [δ ὑμ6 ἔδαδϑί, ἐν 
τῇ ἑορτῇ], ΤΑΘΗΥ͂ Ὀ6|16γ81 ἴῃ 8 Ὡδηθ [ἐπίστευσαν, ἰγαβ[64 ἴῃ [}13 ὩΔΠ16], 6 ἢ (ΠΟΥ 

21 5207 [86 πιῖγ80163 [{||8 58, αὐτοῦ τὰ σημεῖα) σπβϊοῖ μα ΑΔ [ττουρΒι]. Βυΐϊ ὅαθυς 
αἸά ποῦ οοηχαέ ᾿λπ1561 απο ὑμο [οὐχ ἐπίστευεν αὐτόν αὐτοῖς, αἸὰ ποὺ ἔγυβὲ ΗἰπλΒ6 1 

20 ἴο {π6η1], Ὀδόδιι86 6 ἰζῃ ἡ 811 τηθῃ, πὰ ποϑαϑὰ ποῦ [884 πο Ὠ664] ὑμαῦ ΔΗΥ͂ [086] 
Βῃου]ὰ (θ53{Υ οὗὨ [σομοογηϊηρ}} πλϑῃ ; [Ὁ Βο [8 ]π186} ἡ, αὐτός] ΚΗΘῪ ὙΠᾶῚ ᾿85 ἴῃ 
ΙΔ. 

ΤΕΧΎΥΎΠΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΠΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 Ψαγ. 12. [αὑτοῦ αἴδον οἱ ἀδελφοί, [5 οτα ἰοα Ὀγ Β. 1,., Ττορ,., Ὗ ὁδίοοιε δῃὰ Ποτί, ἵν βυρρογίοα υὺ δὲ, Α. δ] δῃηὰ τοϊδίποὰ 
ιχῳ ΤΊθο πόα ἀηὰ ΑΙ, (τὸ Ἰατοσ ἴὰ ὕνρβοκοῖι). 
βϑελθον οἵ Ομ τίβι ΔΎ 

δ υϑίςοι δὰ οτῇ Ὀχιοϊκοῖ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 116 14196 γον φὔουϊ [86 
αὐ Ὧδε βολ ἤθη ςο ὁ ποθ γαγίδιὶ οη.---Ρ, 5. 

γον. 12. [Α9 “Ὀγοῦηγοη “" [1 πον Δ᾽ ἢο58ὺὲ ΘΧΟΙαβί νον τι39. ἴῃ (Ὧ6 Βρί ΓΙ [8] βοηδο, {{ἰ8 ὈΘΤΟΥ ἴο δαρβε τι “ ὈτοΟΙ ΘΓ," 
ὙΠοΓα, 69 Ἰότο, αἰ ἡϑΠπ 5}, ἔ. 6., οἰ ΠΣ σομϑί 8. ΟΥ ΤΠ ΓῸ ΓΟΔΌΪΥ π8}7 ὈΓΟΙΓΠΘΓΗ οὗ “96 50.8. ἄτὸ ᾿ηϊοη δά. Τὴ ἴμ6 δευ δ ἴοττα 
ἀοποῖοα οἴμοῦ (1) δοίυλὶ Ὀγο Βοσ οοί, οὐ (2) Κι ϑιπδημλ0 (οουπβίη 5), οὐ (8) σομλπλοι) παῖ Ομ  ἴγ, ΟΥ (4) Γγοηἀϑῃϊρ δηὰ δΥτη- 
ῬαΓΥ. 
αἰιθῃ [8 ἔστη, 85 ἤογὸ, ΘΟ ΓΒ ἰη σοηποεσίίοι τ ἢ τηοῖμοῦ. 

ὙΠοτο [ΠΟΥ ἄγ πὸ ΟὈνίουβ οΟὈ]οοιίοι3, {πὸ ἥτε ποη3ο, Νοΐπνς (6 πλοϑὺ ἢ ἘΓΓᾺ], τα ϑὲ ΔΑ αγ 8. ὈῸ ὑγοίοστοα, ΘΘΡΘΟΪ ΔΗ͂ 
860 ἴΠ0 Εἴχεα. ΝΟΤΚΒ.---Ῥ, Κ. 

δον, 12. {1Π1||ὸ αἰπχι!αγ ἔμεινεν ([ππτοιμ οὗ [9 ρίυταὶ ἔμειναν) ἱπ Α. Ε. αὐ. νκὰ39 οσοδδίοηθα ΌὈΥ [16 ὑχϑοοάϊῃ κατέβη δηὰ 
{80 δυσοοράίημρ ἀνέβη.--Ρ, 3.) 

4Ὑωγ.15, [7πὸ νογ 3 τά τέ πρόβατα καὶ τοὺς βόας, “ [10 5ῆορ ας σεῖξ ας [πο ΟΧΟΝ, Δ ΓΘ ΤΑΟΓΕΙΨ ΘΡΟΧ ΤΟ Ϊο8] οὗἉ πάν- 
τας (πιλϑοα. οἡ Βοσοιιηὶ οὗἉ βόας), Δη ἱπιρν {παΐ {Ππ6 φραγέλλιον γ85 υαϑοά οἢ 1109 Ὀοαϑς ΟὨΪΥ, ΔΙ ΠΟΌ ΚὮ 1ΐ δοιγοά [}10 τϑθμι ΔΥΨΑΥ͂ 
1καννίδο. Τ|ι6 ἐλισην 

(ἰοσὲ τος. Τιβοπ πα). 

πὰ απὰ οἵ το Εἰ. Υ. σοην δῦ ἃ [4186 ἐπι ρ γϑβϑίοῃ.---Ρ. 5.} 
δ ΎΓ, 15.--Β, 1.. Χ', εἰο. [ΑἸξογᾷ, Το} 68] Γομ : τὰ κέρματα [τΔΟΠΘΥ8, δΓ.4}1 σΠΔΠ Ὸ 

ατϑοῖκ ΓΙ ΟΓΗ͂ σΟΏΘΓΑΙΙΥ τι36 (ἢ 5 ρ] γα]. 
ν ἰπϑίολα οὗὁἩ ἴδ δίῃ χυϊασ, τὸ κέρμα 

ΤῊ9 βί κί! ΑΓ ἰ8 πθ γα σο] ]οοἴἶγα.--ἸῬ. Β.] 
6 Ψογ. 17.- -Τὴὁ τοδαΐ πς οὔ 15 Ἀσσοορία [κατέφαγε] ἰ8 σοηοττηρα ἴο ἴη6 Ξορίπεαρίηΐ. Τὴ τηοδὲ ἱπιροτίδηὶ εοἂά,, Ῥασγιο- 

Ἰασῖγ δὲ, Α. Β. Β., θοείοβ Οτί θη, εἰς., τεδὰ καταφάγεται [τπ6 ζαΐαγο, σοηέγϑαοϊοα το καταφαγήσεταε, υυἱίξ οοπεεσιε νιέ, ἴῃ 
ἴμο δου. δ ἴΠ6 ΑΡοσγΥρ]ια.--Ῥ. 5. 

ΤΎΡΡ, 22.--Τὴο εὐ ἴοη αὐτοῖς 

ἘΧΕῈΘΟΕΤΙΟΛΑΙ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΔΙ. 

{Τὸ Μοββίδηΐσ ρυγβοείἑοπ οὗὨ ἐμ ἰ6πι|0}0 τὴϑ 
ι116 ἃγϑί, δῃα, δοσογτάϊηρ ἴο [9 Θυπορ  δὲ8 (ΔΙ δ (ἢ, 
χχὶ. 12, 18; ΜακΚ χὶ. 1ὅ- 17; 1υκὸ χῖχ. 46, 46), 
αἴδο {π0 148 ὺ ρυῦ]ο δοὺ οὗ Ομ γίβυ ἴῃ Φογαθαΐοῃ,. Ἐ 
1 ΥὙΘΡΥ ΔΡΡΤΟΡΥΙ αἰ ΟἸΥ ΟΡΘΏΒ δηᾶ οἷοβοβ Ηἶβ 16- 
ῬΟΥΒ ἴῃ ἐπ βαῃμ οί ΡΎῪ Οὗ Π6 ἰΠΘΟΟΥΔΟΥ. [0 τγ8 
Τοτοίοὰ ὉΥ ἐΐθ Ῥγορμοῦ Μαϊδολὶ, Σἰΐ, 1 δ΄., {Πῶς 
ἀπ] ἰδίο Υ αὐζονῦ ὑπ9 ἔΟΓΘΓΌΠΠΟΡ ἰ(ἕἢ6 Μοββίμἢ 
ΗἱπιΒ ΙΓ “6 584}} βυ ἀθη}Υ οοὴθ ἴο ΗΪΐδ8 ἐθτηρ]ο,᾽" 
ἴοτ ἰἢ 6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ οἰοδηβίης Ὁ : ““ Ηθ 5.8}} ΡΥ ΤΥ 
18:6 80η8 οὗ [,οΥἱ δπα ῬυΓγρο πηι 85 ρο]ά δῃὰ εἰ}- 
σοῦ, ὑμδὲ ΠΟΥ͂ ΙἸΩΔῪ ΟΥ̓Ρ υπό {μ6 Τοτγὰ δὴ οὔου- 
πη ἴῃ τὶ οουβη 6855." Τ6 ρ,ΟΒ5 Βοθῃ 8] ̓ ῃ ὑμ0 
Οουτὺ οὗ ἰπ0 Οοη.1168 σοργϑϑθηϊθα {16 σζΟΠΘΓΑΙ 
Ῥτοΐαπαίϊοη δηὰ οοσγυρίίου οὗὨ {86 ὑΠΘΟΟΥΘΟΥ͂ (88 
οί; 618 δηὰ ϑαμπιβοπ᾿ Β βαὶσ οὐ ἱπάυϊρβθποοβ γὸ- 
νοδ] οἷ {Π6 Βοουϊατίζαιΐοα οὗ (86 1,διη ΟΠ τοι ἰπ 
ἰμο 10 δοπέασγ). ΟἸγὶϑὺ δοπιπλοπορᾶ (Π6 τοΐον- 
τηδίϊοη δὖ {86 ουπίαἰ η-ποδᾶ, ἴ 7 6τυδβα]θηὶ δθά 
{Π8 ἰθ}}]6 ὙΠΘΡΟ ἰὺ τὴϑ τηοϑὲ ηθράρα. Τὴ οχ- 
Ῥυϊθίοη νᾶδ ἃ αἰ οἷ4)] δοὶ οὗ {6 Ποτά οὗ {πο Κ'4Ὁ- 
Ὀδίἢ δῃηὰ πὸ ἰθαιρίθ. Ηο δοιὰ μδγο πού β'ΡῚΚ 
ἃ8 ἃ ΡῬΓορ μοῦ οὐ Ζϑαϊοί, Ὀθαΐὺ δ8 ἐΐ9 Μοββίδιι, 88 
{πὸ ὅπ οὗ αἀοἀ ; δηά ἤθηοθ 6118 (8) ἰοταρὶο {110 
δου οἵ 5, ποὺ οἱ», Βδίμον (γον. 16). δου ἰπ- 
ἢ461]5 ΠαΥΘ τ Βγοργοβοηίϊοα 1 85 δὴ οιίθυγϑὺ οὗ 
Ῥϑβδίοῃ δηά δὴ δυριιπιθαὶ ρα ηϑὲ {16 δ᾽ 1688 ρ6 Ὁ- 
Τοοϊΐου οὗ Ομγῖβί. Βιυῦὺ ἐπ γσϑβϑυϊὺ σομοΙ ΒΊΟΥ 
ΒΏονΒ ὑἐδαὺ 10 85 δὰ οχἰ δἰ (οι οΥ̓͂ ΒΡ απ δ ἢ 
ῬΟΤΟΡ δηα πηΔ᾽ 65(Υ, νοὶ 80 ουογτανοὰ ἐμὸ Ῥγο- 
ἴδη9 γα ΒΟ ΚοΥΒ, (δαὶ, Ἰοβίηρ δἰ σαὶ οὗὁἉ μον βαρ9- 
ΤἸΟΡΙΥ ἴῃ ΔυΟΡ δηὰ ῥἈγπβῖσαὶ βίγοηίι, (ΠΘΥ 

“ ΓΒ ἀουῦῖο ρυγκαιξίοη οὗ (1160 ἰστλρ]ο 4 τσ ΠΥ ἀοδηοὰ 
ὉΥ 811 (π 6 οἷ ἄογ σοϊηπιοηίδίογα, αηὰ ΟΥὮ βο ] οἰ οστηοδον, Οἱ5- 
Ἰδύδοη, ΤἼοΐποῖ, Εὐγαγά, Μογοῦ, ἤδηρο, Ηθη δίθηθοσς, Θο- 
ἄδθι, ΑἸίογἃὰ. Απιοηρ ἰἴοβϑὸ ὙὖΐὺπῸ δ ΟἾΪΥ οπ6, ΞΈΓΒΙΙΔΑ, 
Βαμν δηὰ βοδοηῖϊοὶ ἀοίομα {πὸ βορογί οὔ [πο Βυπορε δβίβ, τ} }}}9 
1ὕοκο, 9 Υοίτο, Ενναϊὰ ἀδοίὰθ 8 ἔδγοῦ οὗ ἔτ 

ΥΟΙῪ ΤΟΘΌΪΥ δοογοάϊοά, [Οτἑ ἰοἃ ὉΥ 41} πὸ τηαοάσοστι οί Εἰς 8] 6ὰ.] 

Βυ θην (ἐοα αἱ οασο, δπὰ τνὶιϊουῦ 8. ΤΠ ΌΓΣΙΔῸΓΡ ἰο (86 
τγ6}} ἀοβογυθὰ ρυηὶϑηθηί. ὁ Τοῖς Ὀαὰ σοῦ- 
Βοΐθῃσο, τ᾽ ΒΙΘὮ ΔΙ ΤΤΑΥ͂Θ ΤΠ 1.68 ΤΏ 6 σΟΥΓΑΓΪΥ, πᾶ 
86 σοπσοαρά τἱρμί οὗ ρσορμοίβ ᾿ἶϊκο ΒΕ) 88, ἔα Γ6- 
ὈυκΚο βοδηάυϊουβ ρτοΐδπδιοπβ οὗ Γοϊ σίοη, τ ουϊὰ 
ποί Β δὴ] ΘΙ ΘΠ ΕἾΥ δοσοιιπὲ [07 {815 σοι ρ! οἷα υἱοίογγ. 
Α βἰμαῖαν ἰμηβίδησο 18 τϑοογάθά, Φόμη χυϊῖϊ. 6, 
ὙΠ οτο 7685 δηὰ ἶθ Ὀδηάᾶ οὗἁὨ τηθῆ δηὰ οὔ οΓ5 
ΒΡ ὉΔοῖΚ δηά 761} ἰο {86 στουπὰ Ὀοΐογο {86 
ἀοἴοποοίοββ 76885.---Ὁς 5.] 

γον. 12, Αἴτοσ τ8β ΒΘ σσοῃῖ ἄοννῃ [κα- 
τε βη] ἴο Οδροσῃϑῦι.---Νοὸ ἀουδί ποὶ ἀἰτ ΘΟ. Υ 
ἕγοια δηα, Ὀαὶ ἴσοι Νασαροίῃ. Νοὶ ἰῃδί, 89 
ΜΙΟΥΘΥ Βαγβ, {86 Ὀτοίγοη ΠΟΤΘ τηοϑηἰοηοαὰ ὙΓΟΥΘ 
ποί σῖτἢ Ηἶπὶ δἱ ἰδ9 πυρά ϊηρ ((}8 8 ποῖ π6668- 
ΒΆΥΙΥ ἰοὸ Ὀὸ ἰπῥογγοα ἤσοτα ἴμ6 Β[[6 66 ΓΟΒροΟ( 
{Π61), Ὀαὶ ἐπδαῦὺ Ν4Ζζατοί ἢ τὰ 8 811}} {86 τοϑί ἄθηοθ 
οὗ 7681. δηΐ οὗ (80 ἔπ} }}Υ οὗἩ ΜΑΓΥ, πο πὸ ἀου δὲ 
τοϊυτηοα ποῖηο Ὀοίογο ὑπο Υ 81} ψοῦὶ ἱοροίπον (ο 
(ἀροτηδαπι, {πὶ {ΠΟῪ τηϊσαῦ ἰἤθησο ἰοὶπ ἐδῸ 
ποαγοϑί ζοβίϊναὶ σταύδη ΤῸ. Φογυβαΐοθηι. Ηδ υγοιὶ 
ἄοτη ἤγουι {6 Ἀ1}} ΘΟ ΡΥ ἰοινατ 8 (86 Βο8, οἢ 
{Π6 σοδϑὺ οὗἉὨ τὺ]ὴιϊο σαροσπαῦσα ᾿ᾶγ. Οὐ Οδροτ- 
πδαπι, 866 {86 λ΄]αί(ἢ. αἱ οἢ.. ἰν. 18, ΓΑ. Θὰ. ΡὈν. 
90, 91. Τι6 αποβίϊοι οὗ ἰη0 8116 οὗ ΟΔΡΟΓΏΔΙΙΠι, 
ΟΥ Ῥγοροσῖν Καρδμδγπδῦπι (ἰ. 6., {6 ὙΠΠ|ᾶρθ οὗἁ 
ΝΑθατα), 8. 5.}}} πἀπβοιι]οά Ὀούνγθοα (06 σὶναὶ 
οἸαἷ μι οὗ Τεῖϊ Ἡᾶπι (ἰ. 6., (16 Ἀ}}} οὗὅὨἨ ΝΑ Βα) δοὰ 
Κλᾶη (ἱ. ε., Ἰοὰ φί πα- Ρ᾽Δ66) Τὔδιπνεὴ (τὶ ἃ ὭΘῸΡ 
ξοαπίαϊη σΔ|1οὦ 4 ἰη-εἰ- Τίπ, {. ε., ι(ἰλ6 Βρτίης οὗ (89 
ἢρ-ἰγθ6), ὑπὸ Π68Ρ8 οὗὨ γυΐῃ8 οὐ {μ0 Ἐ 6βίθ τ 
ΒΏΟΡΟ οὗ ἐπ 868 οὗ Ο41}166 αϑοιΐ (ΠΣ66 τὰ }}65 
ἀραὶ. Ἰονΐηδοη ( εδεαγοὶεε 1. 408 [.} ἀπὰ Ῥοτ- 
ἰὸν (ΠΠαπάδοοζ οὗ ϑντία, 11. 425) ἀροῖὰθ ἴον πᾶπ 
Μίηγϑα, δαὶ ὕδη ἀθ 6149, Εὐτατά, Τμοιηβοι, 

ΤΣ ΓΕΙΡΡΗΥΠΙ ΝΑ σησωοι φιιαπι εἰ εἰάενεισαι γαάίαδαέ ἐ5 
οοσιίς 675 εἰ ἀἰυϊπιαἰὶς τααλεξίας ἱμιοοδαξ ἐπ αοία. Οὐταρ. ἰδ 6 
ΤΟΥ οὗ Οοάοί, 1. ἢ. 3819, ψἱἘὸ δἰγί Ὀαῖοα [6 οἴὔδοϊ οἱ 
ο ἴα ρον ἢ τα ον οὗ ΟὨ ΓΙ δ. 8 ἀρροδγδησο, δηὰ ἐπ ἰστο- 
δἰπε 1}: ἴογορ οἱ Π1ἰ8 οοπαοίουδμοαῦν οὗἨ δυρογηδίαγαι ροντογ.-- 



ΟΗ͂ΑΡ. 11. 13--25. 

δηά Ῥίσχοηῃ, ἴον 7160.}1] Τὰ, αὐ (86 ποδὰ οὗ ἱμὸ 
[ακο. ΕῸΡ {115 νοῦν ΒρΡΘΔΚ8 (Π6 ΒΥ οὗ 
πᾶ6. (Βὕπι 18 α τουἰἰ]αίεα Ὁ) -Ξ- ναοΐ"μ), απὰ 
εἰ ἂς σιοαῖον ᾿προγίϑποο οὗ μ6 τυϊη8. Ἐπ 
Εαγ 58} ΘΧΡΙΌΣΟΣΒ, ὑδρίαϊη ἩΥΠ5οη δὰ ἢΪ8 8550- 
εἴαίοβ, τὸ σϑρογίϑα ἰὸ αν αἀἰβοογογοὰ ἴῃ 18ύθ, 
διθοπς ἰπ6 ταΐϊῃ8 οὗ ΤῸ7}}] Ηλα, ἃ ϑυπαροριιθ οὗ 
εἰοζδηί δυο θοίαγο ἀαϊΐηρς ἴγοια ἃ ὑϊπιθ ὈθίοΓΘ 
τ6 Ομ τιϑιίδη ἐγ. ὅδθο, "0869 Βοδίηϑοῃ, 1. 
403-100, (6 ατίϊὶοὶο Οαρεέγπαιηι, ὈὉῪ ἄτονο, ψ τ ἢ 
ιἰιὸ δι ἀτϊιϊοηϑὶ ποία οἵ Ἡδοϊκοιί, ἰὼ δια 5 22ὲ6- 
ἐίοόπαγῳ, 1. Ῥ. 88:2; (6 Ζοηά. Αἰλέμδιπι, ἙΘῸ. 2:, 
δηὰ Δίαγ. 81, 1806: δηὰ δὴ οϑϑὰν οὗ Ῥσχοῖ. ΕὉ- 
ταγτὰ ἰὰ ἰὴ διίμαίεπ απὰ γι ἔξεη, ἴον 1807, ΝΟ. 
ΙΥ͂.. Ρρη. 1.23--τ20.--νρὶ 8.} 

Εἶθ. απ εἷἰβ8 ᾿λοῖϊῆθι, δπᾶ 819 Ὁσοῖῃογμπ, 
δηἃ Βὲ5β ἅϊ5ο] 165.--- Το βίηχυϊατ (κατέβη) 18 
οσρίαἰηθι Ὀγ (ἰ6 ἔμοὺ ἐπδὺ 9689 85 (0.6 ἱρδογ 
οὔτῃο ἐγαϊη. Τμδὺ ἰπ6 ΓΘΟΔΪΥ κα αἰτοδαν βοι- 
ιἰδὰ ἴὰ σδρογπδια (τοὶ, δΔοοοτάϊηρς ἰο Εγ4}}, 
18. 6 Γ0 ϑίαίϑι, δοοογτάϊηρ ἴο 6 ἢ εἰίθ ργδϑιρ- 
Ῥοϑθ64), 18 οσοηίγαἀϊοίοα Ὁν {μ0 αἰδύϊβοί ἱπάϊοα- 
ιἰ003 {πὲ (8 τοπιοῦαὶ αἀἰἃ ποῖ ἰακο ρΐασα εἰ] 
αἴϊον ὑἐμδὸ ταοίαγηῃ οὔ 926809 ἴγτοῃ πάθια, δα Ηἰ 
ἈΡΡΟΔΓΔΏΘΘ ἴῃ Ναζατοίι (Δίλι (ἢ. ἰν. 13; Πμαἷτὸ ἱν, 
41; 5ηο. ἰν. 45) ; ἱδβουχίι ΜΙογοῦ πηαϊηϊδίη5 (Πα 
ἴμοσο 8190 [110 ΤΘΙΔΟΥΔΙ 18 Ποῖ Β6᾽ ἰηὐπχαιοὰ ΠΟΡ 
Βαρροϑοά. Βυΐ πο ἀουδί {᾿|ὸ τοῖαοῦαὶ μα 6]- 
τεαιῦν Ὀδοη Υἱγίυ δ! γ ἱπαποοά ΌΥ ([λ6 σοπῃθοίΐϊοηῃ 
νεῖ} (Π6 αἰδοῖ ρ᾽65 ἴσοι ἴμ 9 8θο8Δ.Υ. 76 Ὀχοίμ 6 Υ8 
οὔ Ζ26808 δτὸ αἰδιϊη συ ϊϑι 61 ἔγοιλ ἐμὸ ἀἰδοΐρ 68. 
Ετοα ἐβουρσὰ ποῖ Η8 Ὀνοίμοσβ, 8168, 7 0Δ8, 
8.1 διλοη, μα Ὀοθῃ ο8]|1064 ἰο ὕο ἀϊδοίρ 68, 
ψἸΟὮ 15 ηοΐ αἱ 811} Ργο ΔΌΪ]Θ, ἃ βοραγαίθ οδ θοῦ 
ἢ 5111} ἰο 68 τηδὸ, Ὀθσλα86 ἴθ σ ΟΓΟ γοί Κ90- 
888 δηἀ ἰἶιθ 5ἰβίοσγβ, Δίδιίη. χὶῖ δῦ, δ06. Απὰ 
{δὲ ΠΟΥ Βαὰ δΙγοδν αἰϊδοιοα ὑμοτηβοῖγοβ ἰο {ἢ 6 
ΘΟΡΔΩΥ͂ οὗ Ψ968113, ΒΙ100}}8 {Π|0 [86 τ᾿ι88] Θχαρχο- 
ταὶ δά οχίγοιῃο ργϑββίης οὗ {110 βἰαἰθιχοαῦ ἴῃ 
Φοδα τἱϊ. ὅ 18 ἴδ]88θ. 860 Ηοηρϑίοπθοτς: 296 
σαπ. “οῖ.. 1. ». 149 3. 

Το σταίτα) ὑξαπϑιυου ἔγϑτῃ ΟἾ τὶ δι᾽ Β ροσὶναίθ 
ἰο ΗΕ!΄8 ρΡυ}1ο Ἰ1ῖ0 18. ογὰ ᾿ημαϊσαίθα. Αἱ ὅδπᾶ 
δηἀ δἱ ὑδροτδυπι Ἠ 8 οαυ ΠΥ το] οἢΒ το 8ι}}} 
σὰ Ηΐπι, θὰ πὰ ἐπ0 ποχὺ ὑθγ80 ΗἨθ ρΡρϑδῦβ 
αἰοης ῖ Ηἰΐ8 αἰδοῖ ρ᾽65 οὐ βρίγιζαλὶ γϑ᾽δίϊνοθϑ. 
Α59 ἰο ὑἰδ6 γτοχοὶ αυρδδίΐοη οὗ ἐδΐα Ὀτοίμονβ οἵ “299- 
Βιι8, 1 δα ΚΙΊΎΘΗ ΙΔ ΥὙἱΘΊν 5 ἴῃ {1}}} ἴῃ τὴν αογπχδῃ 
τοῦῖς οἢ ὕαπιέδ, (δὲ ὁγοίλεν 9.) Οἀγῖρί, Βουιὶη, 1822, 
δὰ ἴῃ ἃ ἠοΐϑ οὐ Μίαιῃ. χὶϊὶ, δὅ, ὑ». 250-200. 
ΟοΡ. 8180 {86 ποΐθ5 οἡ δαί, ἱ, 2ῦ, δῃὰ Φοόολη υἱῖ. 
ὁ, ὃ. Μογον, ἀοὐοί (1. 868 8..), δὰ ΑἸ οτὰ ἰδῖκθ 
ἀδελῴοί δτΘ ἴῃ ὑπ ῬΤΌΡΟΥ ΒΘ6Ώ89, 85 ὈΤΟΙΒΟΓΒ, ἑ, 6., 
Β008 οὗἩ Φοβορὰ δηὰ Μαγγ. Ηθηρβίοηθον (1π 
ἶος.) τουῖγοϑ ὑπ 6 1, (αἰ 0116 οουβίη- ἸΘΟΥΥῪ τ σὲ 
ἀλιο5 ἔχουσι Φϑσοιλθ ἴη ἰμ6 4} σοηΐαγυ, δηά οὐγο8 
ἰι5 οτἰχίῃ δῃὰ βργοδὰ τηϑί ἾῪ ἰὸ δὴ δβοθίϊο Οοὐθτ- 
Θαϑιἰτδίο οὗἨ ἰὴ ρογροίιαὶ υἱγρίπὶιν οὗ ΜΆΣΥ, δ8 
ἐχργοβϑοα ἴῃ [μ9 ψοσὰβ οὗ Αυριυδβίϊηθ: λήῇαγία πρα- 
{ἘΠ ἐπε ροίμὲξ, πριν 6486 πο ροίεϊί. Ὅτ. Δηχ Θ᾽ 8 
Βγροί οδ8 15 δὴ ἱῃροηΐουθ, Ὀπὺ βοιιον δῦ αγίϊ- 
ἢς18] πιο! βοδίίοη οὗ (185 νον, δηὰ δββιιπχοβ ὑμαὶ 
6τΥ, ἱβουχὰ ἰπ {89 [.1}1 Ββοηβ8 (6 νϊἴ6 οὗ ΦΟΒΟΡὮ, 
σου} ἃ ὈθΔΓ πὸ ΟὨΣ] ἄγη δον ρσίνιπς Ὀἰγί ἢ ἰο 110 
λίςβοἰδο, ἀπά (μδ πὸ Ὀγοί τ ὴ οὗἁὨ (ἰὸ οτὰ το σθ 
Ὀοὶὰ Ηΐ5 σου ϑὶπ8 (48 (το βοπ5 οὗ ΟἸορδβ, ἃ Ὀσοῖ μ᾽ 
οὗ Φόβορβ, ποὶ 828 {π6 5015 οὗ 8 ΒΡ ροβοά Ββἰβίοσν οὗ 
λίαν), δηὰ Ηἰἴβ8 ἔοβιϑγ- Ὀγοίμουθ (παυϊηρ ὈΘΘη 
δἀοριοά, δἴξον {πὸ ἀθαίὶ οὔ (μοῖρ λίπον, Ἰπΐο 86 
ΒΟΙ͂Υ δια] γ). Το ΠΩΥ τλϊπα 1110 ΟἿΪΥ 8] ΘΓΠΘΟΥο 

11ὅ 

1ῖ69 είν θὰ πὸ ΒΡ Ρδηΐδῃ οὐ οἷ ατοοῖὶς νἱοινν, 
νος τα 68 ἰΒ τη ο᾽ ἀ6Σ Β0η8 οὗ Ζ056 0}. ἔγοπι ἃ 
ΓΟΓΙΔΘΡ ηδΥσίαρο, πα ἴ6 Υἱοῦ 61 ἃ Ὀγ Τ γί ἴδ 
δηὰἀ Ἠδὶν! ἴὰ85, (ΠπΠαὺ (ΠΟΥ οΓΘ γοῦη ον ΟὨἰἸἄτθῃ 
οΥὗἩ ΔΙΆΓΥ δῃὰ Ψοβορὶ, δηὰ 8ὸ μ4][- Ὀσούμ 68 οὗ 6808. 
Αποΐσαῦ ὑγρά ἴοῃ ΤΥΟΥΒ. (10 (ὈΤΙΔΟΣ, Δ ὈΠΡΓΟ- 
)υαϊορ οχοροθὶθ ἰἢο Ἰαϊΐεν νἱεν. Ῥσοί. 7. Β. 
Πιριιοοί, οὗ Ομ τιᾶρο (ἴὰ ἃ Ἰοαγποὰ ὄχουτγϑυβ 
οη ἀἰα]αἰίδηϑ, ᾿οπά., 1866, Ρ». 237--281, σ ποτθ 
0 ἢ 186 18 τη846 οὗὨ ΠΥ ὈΟΟΚ ΟὨ 88|608), οἷδῦθο- 
Γαίου ἀοίδηβ ἰμὸ Ερὶ ΡΒδῃΐδῃ (Ἰ ΘΟΡΥ͂, πλαὶ Ὡ]Υ θη 
δοσοιηΐ οὗ ΦοΒη χῖχ. 206, 237, τοὶ 6 γοχζαγάϑ ἃ8 
σοῃοϊαβῖνο δραϊηϑὺ (6 Η εἰν  ἀϊΔὴ γρο 6818: Βαϊ 
1 019 Ῥαβϑαρο 18 αἸ]οινοὰ το αἀοοϊάσ {86 δοπῃίΓγο- 
ὙΟΥΒΥ͂, 1Ὁ οὐ ΠΤΟΥΒ 4180 ἰὯ6 ΕΡῚΡΒδηΐδη (ΠΘΟΥΥ. 
10 τοσοῖνοϑ ἰ(8 ἰτιιο Ἰίσι ἔγοιῃ τἰ10 ΡΟ ΔῚ ἱπιϊ- 
ΣΟΥ͂ οὗ ΟἸνὶδὶ ἢ Φο.ι, δὰ {(}16ὸ ἴλοὶ ἰμαὺ Π|8 
ὈΓΟΓΒΘΟΥΒ ΨΈΓΘ 811} ἀπ ὈΘ] ον οΥ8 6 η Ηθ θαἰνΡιιϑι- 
οἱ 119 ΘΑΡΓΒΙΥ τοί ἰο ὑπὸ σᾶγοὸ οὗ Ηΐ8 Ὀοδβοῖι 
ἀἸδοῖρ᾽ο, το ννὰ8 ῬΓΟΌΔΟΪ αἷ8δο Ηΐβ οουδίη δο- 
οὕς ἰο [86 ἤ65}.---Ἰς 5.] 

ΝΙΝ οἵ 30} ἄδυν4.---οροπάϊηρ 80] 6 οὐ (119 
Ρτοραγαίίου ἴον {10 ΔΡΡυοδοίηρ Ρα 580 ΎὉ 6 Γ, ψἱοὶὶ 
6808 αἰζοπάοα ἧπ ΘΟΠΡΔΗΥ͂ τνῖ{} Ηΐ8. ἀἰδβοῖρ]οθ, 
γν. 28. Βυύ ἐμαὺ ἀυτγίης ἴμ680 ἤἴονς ἀδγ8 Ψ968βι8 
ψγουσίιῦ ταϊγαοΐϊοα ἰῃ Οδρογπδίηλ, πμϑὺ 6 ἰη- 
ἔογτοὰ ἔγομπῃ ζυκο ἱν. 2. 

γον. 18, Αμλᾶ ἴδ ραβϑβονοε οὗ ἴ9 ὕόοτννδ 
νυδ5 εὖ ΔῊ ἅ.---Οἡ ἰμ6 ῬΆΒΒΟΥΟΥ 866 (μ6 λέαιίλ., 
Ῥ. 4Ὅ9. 
Δπᾶ 7ο9505 νυϑμῖ ὑρ.---Βοβὶ 65 ἔμ αἰϊοπά- 

8066 οὗ Ψ6508 αὖ (16 ἴοαβϑὶ ψ θη Η6 ψὰ8β ὑπνοὶνθ 
788 οἷά, πιθῃ(ἰοποὰ ὈΥ [μὰ κο δομϑ (ὁἈ. 11.), δηὰ 
(Π 1Δ8ὲ αἰἰομάδῃμοθ οα ἰἢ6 Ῥϑββουύοῦ ἴθ δ8 ΥὙ88 Ὁ 
188, τοϊαϊθὰ ὈΥ 411 τ6 Ενδηροὶ ἰβίβ, Φομη γσὶνθ8 
86 τοπῃμαϊηΐηρ οσσαβίοηϑ οὗἉ (18 κὶπᾶ, Ηδθγο (9 
ἔγϑ δἰἰουθ άϑηοθ οἢ 86 ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΙ, ἰὼ ἰδ γον 78] ; 
{6 πη ἃ υἱβὶὺ ἰο δποίϊος ἔραβί, ποὺ Ὡδπιοᾶ, χχοϑί 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ {10 ζδαϑί οὗ Ραγὶπι οὗἉ 182 [οἂ, γ.} ; ἰΒ6ῃ 
ὑπὸ ἔθαϑι οἵ ἰδ Ὀόγηδο198 [οἢ.. Υἱϊ.7, δὰ 86 ἴδαϑί 
ΟΥ̓ {16 ἀραϊοσαίίοι [68. χ. 22], ἰὰ ἴ89 Βᾶπιθ Ὑ88 1. 
8.66 ἰμ6 [παἰγοάυοίϊοη, ἢ 8. 

γον. 11. Δπᾶἃ ἰουπᾶ ἰῃ τ ἴθ:}}19.---Ἰη 
[80 Τοτο-σουγὶ οὗ {πο ἰϑειρῖθ. Οἱ {| ἰθπιρ]9 δηά 
119 Τοτο-οουγ 8660 ἐμο “αλλ. οα οἷ. χχὶ. 12 ψ 
810], δὰ ϊπον, δωδ. υ. ΑἸδο Βγδιῃο: 8 
υαπροίίωπι υοη ὕε5μ6 Οἠγίείωδ, Ὁ. 45. Τα τϑιί δοὶ 
οὔ ἐἰι6 οτά, πα ἰ6 οομβαἀθαηίϊαὶϊ οἰγτοῖο οὗ βυβοορ- 
{1010 ἀϊβοῖ 198, νγδϑ δὴ δοὺ οὗ ροβιίϊγο σ᾽ ον ὅ68- 
(10π, σομχΐὶπρ ἰπίο (6 Ρ͵δοο οὗ {16 Βγιῃθο]1ρ4)] Ρὰ- 
τι βοαίίοη ; 1{18 βοοοηά δοὲ, ἴῃ {ἰμ6 Ὀοβοῖὰ οὗ ἰδ9 
σογγαυρίοια γοϊκίουβ [19 οὗὨἨ {16 ΡΘΟΡΪΘ, νγ88 δμῖ δοὶ 
οὗ ποραίγο ραν δολίίοι, βἰζηϊδοδηὺ αἱ (8:6 βϑτὴθ 
ἰἰπιθ οὗ Ηἰ5 σἱογ βουϊίοη. Τμδὶ (μ18 ἀοοὰ τ88 
Ἰοοϊκοά ἀροὶ ὉΥ {16 Ὀοίίθτ ΡΘΟΡΪΟ 88 ἃ τη ΓΔ ΟΊ] 8 
βίῃ 8130, δὰ ὑμβαὺ Ὀοβίοβ {μ18 6808 Ὑτουραὺ 
Οὗ ΒΟΥ ταΐγ80168 ἰῇ Φ6Γ ΒΔ τα, ΔΥ ὈΘ ἰηἴογτοα 
ἴγοπι οἷ. 111, 2. αὶ Φομη τοϊαϊθθ {86 ρΡαυγρίης 
οὗ (110 (6010 δίομ 848 (6 ἢγεί σπδγδοίογί ϑιὶσ 
ὙΟΥΚ, (110 Βὶχηα]-τηΐγδοὶθ οὗ ἐλ Π᾿οτὰ οα ΗΪ8 ρυὉ- 
Ἰῖσ ΔρΡρϑᾶσϑῃσοθ. ΤῸ μἷτὴ ἰμ6 ἢγβὲ οἱοδμβίπρ οὗἁ 
{π9 θιΏ 0}6 τῦὔῳλξκθ ΤΟΥ ἱπιρογίδῃϊ ἰμ8η (6 βοοομῃα. 
Βευὺ (μ9 [Δοὲ ἐπδὺ ΦοΒ τθ 0 η8 ΟὨΪΥ {818 οἰθδη- 
βίης αὖ ἐμ οροπίῃηρ οὗ τπ6 Πογα᾽ Β οδὶοῖὶαὶ ᾿ἰ 6, δὰ 
89 ϑ'γπορί 188 πιϑπίϊ οι ΟὨΪΥ {6 Β Π 11] δοὺ αἱ 18 
οἷοδβθ, ρῬτουϑβ ποί]ιΐπρ ραϊηβὶ ἰδ 6 γα ἢ οὗὨ οἰΐπον 
ΟΡ ὈοΟΙὴ ἰδ6 οσσυγγθπσοθ. ὅ60 ἰδὸ δ ίαζιλ. ου 
οἷ. χχὶ. 

[186 πιδτκοὶ ἰπ {86 Οουτὶ οὐ [Π9 ἀαθη ἢ 65 ((89 
ἔξωϑεν ἱερόν) 8 ἰπἰγοἀυορά, πὸ Κπον ποὶ Ὑ]1ΘΏ, 



116 ΤΗΕ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90Η6ΗΝ. 

ἔτοπι αὐαγϊοϊουβ πη ον 65, ᾿π νἱοϊδίΐοῃ οὗ {᾿ 0 ΒΡ 1ΓῚ 
ΟΠ 6 Ἰα δηά ἰο ἴδμο βογίοιιβ ἱπΊΌΓΥ οὐ μι }1 6 
νου, ὑβουρὰ ἰῦ τγα8 δὸ ἀουδύ 1υ8ι186 6 ΟΥ̓ Θχ- 
ουβοᾶ, 88 ἃ σου ὨΪ6 066 ἰο ἤοτοῖση «06 1785 [Ὁ 116 
Ρύτοα89 οὗ βδουὶ δοῖ8] Ὀθαβί8, 16 6ΏΒ6, ΟἹ], δηᾶ 
{16 βαογοαὰ ββοίκοὶ οὐ ἄοιι ]6 ἀγδοιπα πῃ τν ϊοὶὶ 
{π6 ἐθιηρ]6-ἰδχ Βα ἰο Ὀ6 ραϊὰ (ἔχ. χχχ. 18). 851- 
γαΐϊϊαῦ σΟηΥΘηΐΘΠ668 Δη(ὦ ηυΐἶΒΆ 665, ΤΥ Κροίβ, Ἰοὺ- 
ἰοτΐθβ δὰ ζαὶτϑ, ἅτ ποὶ βοϊ οι ἔοι ἴῃ σοη66- 
ἰΐοη τὶ Ομ γι ϑιϊδη στο! ).68. 16 τλοϑί βιυικίης 
ΔΏΔΙΟΖΥ 5 {μ6 ἰνλβῖο ἰπ ἱπά θα] ρθη οο8, νν ΐσῃ τηδὰ 6 
{πο Το ίνθπθβ8 οὗ βῖη ἂπ δυιίοϊο οὐἨ τλογο] δ 158 
πὰ Ὀδοδϑῖηθ ἰ}}6 οσσαϑίοη (ηοῦ (Π6 641136) οὗἁὨ [ἢ 9 
Ἰλοϊοτιαδίίοη ἴὰ Οογβδῦ δηὦ ΗΠ Ζου] Δ ηὰ.-- 
Ῥ, 5, 
γι. 15. Εἶο ἅτονϑ 811 ουϊ.----οίογγίησ στατῃ- 

ταλ ΪΟΪ ποῦ ἰο (᾿10 δηϊπιαὶβ, Ὀὰὺὺ (0 {116 1Π 6}. 
1: Πα ἀγον ἰδ τηϑη ουὐ ΟΥ̓ Ταϊϑίπρ (6 "ΒΡ 
πσδϊηϑι {Ππ6ν ΔΗ Π18]8; ὈΥΘΟΙΒΟΙΥ δῇ (ἢ 6 δπὰ- 
ἸΟΩΥ͂ οὔ Ηΐ8 τποϊμβοὰ νὰ [86 ἸπΠοΟ ΠΟΥ - ΔΉ 6 ΓΒ, 
ὙΠ086 8168 Ηδ ογογί γον. Τὸ ατγίνο {ῃ6 Πη6 
{μοι βοῖνοϑ, ὈΥ ἐμ οπίβοῖνυοβ, ἔγοπι (8 ὑθ 16, τΥ88 
ποί ΗΒ ἀοϑίφη. αγοίυ5: ΤῊΘ ψΒΙΡ, ἃ βυπ} 0] 
οὔ {86 ἀϊνίηθ τυσαῖῃ!.Ἐ ΜΟΥΟΥ Γο]οοί5 41} ἰγρῖὶοαϊ 
προτὶ, Υοῦ οὐϑῃ δϑουῦ ἰπ6 ννδῖρ οὗ δὴ δοίυλ] 
οχ-ἀτίγον ἔπογο 18. βοπιοννῃαὺ ἐγρίοαὶ; δηὰ ἰδο 
ΜΡ ἴῃ 1Π6 πη οὗ Ομ Υῖδὺ 15. αὖ Ἰοαβί 8 ἴγρε οἵ 
[89 ρΡαηίζνο, Γοουπιδίουυ οἷἶοο οὗ ἀἰβοὶ ρ] πὸ ἴῃ 
[πὸ ᾿ΠοΟΟΟΥΔΟΥ͂ πὰ {Π|ὸ συ. 
Αμὰ ρουτοᾶ οὔ 11:9 πιο οῦ οὗ ἴδ 6Σ- 

ΟἸΔΏΡΘΙΒ, 8ηα ονθιῖῆγονν, εἰς. -- Τὶ ἰ5, 
ΗΘ ὅγϑι ἀδβῆδα ὕροὶ (116 ἰ40]68 εἰ 6τ δηὰ {ΠΥ 
πὰ ὑμθη ογοτίανποα ἰμοΒ. 7116 σαί οΥ͂ ἔγϑϑ 
τοῦ ϊοπ ἴῃ {ΠπΠ6 θη} }6-δρᾶσο, ὙΠΟ6ΥΘ ἰ8ΔῸ]68 οὗἁ 
ΤΩΟΠΘΥ -ΟὨΔΠρΟΣΒ ἀϊα ποὺ Ὀ6]οηρ,. 

γεν. 16. ὕπῖο ἴ86πὶ ἴμαῖ δβοϊ]ᾶ ἅονϑοσ5 .--- 
Βοσαιιδ6 110 ἀοΥο8 Ὑ6ΓῸ ἴῃ ὈΔΒΙζοίβ, (ΠΟῪ τδὲ Ὀ6 
σαγτίεα ΔΎΘΥ (οΒΘη 16 γ, βοιγοὶζου). ΗἰΪβ 
οοπιϑηὰ ον Βυ σοὶ ἔον {π15, αὐἴον (6 ἀονθ- 
ἰγδάοσα δά βοοὴ Ηΐβ οϑαυτποϑίηθϑϑ. ὅ᾿ιο πνὶπρ, (δὲ 
ούϑῃ ἰη6 οχ- ΓΔ 6Υ8 α͵80 Ηρ παδὰ ποὺ ἀτίσοη ουὔἱ 
αὶ ἢ {116 1488}; δηὰᾶ βῃονίης Κοιν᾽8ο {παὶ Ηδ ἰπ- 
ἰθηἀθα Ὧο ἱπΊΌΓΥ, 6180 16 ποιὰ Βαγνθ Ἰοὺ ἐδθ 
ἄονοϑβ φρο. )ὲ οϊἑο : Ηδο ἀσα]ν ΙοΓῸ ρσοη γ τυ ἢ 
(896 ἀογνο- ον δηΐ8Β, Ὀοοαυθο (ῃ6 ἄονο8 ὍὝΟΓῸ 
Ῥουχιί Ὀγ {Π6 ΡοοΟΡ. ὅιἴοῦ: Βοοαυβο δ ΒΑῪ ἴῃ 
1Π6 ἄογτο {116 δ Ὀ]6πὶ οὗ (6 Ποὶν ΟἸο8ι. οί} 
τουηά]689β. ΤΙ αἰ όγοποο ἱη (6 πηοάσ οὗὅὨ 6χ- 
Ῥυ δῖοι αὐἶβ68 ΒΙΠΏΩΡΙΥ ἔγοια [6 παδίατο οὗὨ (80 ἃτ- 
(ἰ6168 : ἀοΥοϑ ἰῃ Ὀδβοίβ. Τλαΐ (Π16 ἀογα-86}} 6 8 
οδπη6 ᾿48., ΙΏΔΥ Αγ Ὀ6οη ἀοίοΓιϊη θα ὈΥ {116 τηο- 
ἀἰδβίγ οὗἁἩ {ποῖὶν Ὀυδίῃ 685, το ἢ ΚΘΏΘΓΑΙΥ ΤΩΛ 68 
880 πηοάοβί ροορίθ ΤΠ680 ρΡθορὶθ σοσα ἀουδίς 
1688 ποί 80 0} ἰΥΔΆΘΥΒ ῬΓΟΡΟΥΪΥ͂ Βροαϊκίηρ, 85 
{ΠΟΥ͂ ΓΟ ῬΟΟΥ ΓΆΓΙΠΘΥΒΘ ΟΥ [ὉΓΙΉΟΥΒ᾽ ὈΟΥ8, ΑΒ ἴο 
{πὸ ἄογτεβ Ὀαΐῃρ ΘΙ ὈἸΘΙΏΒ, 80 ἸΝΘΓΘ 4Ἶ80 (ἢ 6 ΒΡ 
δηα οχοη. 
Ἰν Ἑ'δϊδοσ'᾽ 5 ΠΟΌδΘ.---ϑο0 Τ]κὸ ᾿ἰ. 40.} ΤΊιο 
ἴθ 16 νῦαβ 8.}}} ΗἾ5 Εδι ἢ οΓ᾽ 8 Βου86, θοσδιι56 Ηο 
ἵνα 8 8{1}} νγα! εἴπ; ἴον (1.0 Τοροηίδῃοο οὔ {16 Ρ6ΟΡ]6. 
ΤῊο τηοηθηΐ Ηθοἰαο9 ΠΙΒ ἀδραγίυγο ἔγομη 16 
ἴθπρ]6 οη δοοουηΐύ οὗ ἐμποῖν ΘΟ γδοΥ, Ηθ 68118 10: 
Υοὺν Βουδβο, σίνθῃ ΟΥ̓ΘΡ ἰο ἀδβοϊαίίοη, Δία ἢ. 
χχὶἱ, 88. Οων ΕΔΙΒΟΥ 8, αὐτο ἃ Ῥτορ οί ταϊρὶὶ 

4 [80 8180 αοἄσί : ἃ αἴρει. οὗὁἨ δηιποτ Υ δηῇ λιάρτηθηῖ. ΤΡ 
σμγίαι δα ἱπιοηοά ρηγϑίοα! ρα βηταθηῖ, ἴπ6 ᾿πϑίτγαχηοπὶ 
ψοι ἃ αν ρα αἰπρτγομοτγείοπαῖο ἴο ἴΠπ6 οη.--ὴρ, 8. 
Ἐ{ΑΠ{γὰ : πὸ οσοἰπεϊάσησο νι Κακὸ ἰϊ. 29 [κ ΤΟΥ Κα Ϊο. 

ΒΥ τμἰ8 ϑχργοθείοῃ {Π|8 μα ΘΙ ἸΟῪ ἀϑοὰ, ον ογτὰ ΟΡΘΠΗΪΥ μῃ- 
πουηοοῦ ΗΔ Δί οπ5,α}18}ι}0.-ϑῪΤὶ 3. 

ῬοΓΒαΡ8 ᾶγο βαϊὰ ; λ΄, Ἐλίμογ᾽β, 7655 ΒῈΣΒ ἴπ 
{Π6 σοηϑοϊουϑη685 οὗ ΗΪ58 ἀϊνίηο ἀἰρηῖν δηὰ αιι- 
{ΠποΥ, 85 ἢ σγοτο Ὀοίχαγιησ Ηἰπη86}}, τὶ ουΐϊ 
πεῖν υπἀογβίβπαϊηρ ἱπηπιθ δίς (16 Ὁ]] Β6 86 
οὗ Ηἰ8 νογὰ. ὁ Ῥμασγίϑθοθ, ΠΟΎΘΥΟΣ, ἤδνο 
ἀοα.1688 δἰ γον γοβοοιοά ὑροη (Π6 Ἰτογὰ 88 ὙΘΥῪ 
Βυβρί οἷοι (866 Φο))π χ.). 
Α Βοῦξθ οὗ  ϑσο Ββη ϊ6.--- ΤῊ ἰοΥπ ΘΓ 

18 ποὺ 80 Βίγοπρ' ἃ8 αὖ (Π6 Βοοοπά ρμυγβοδίϊοα. [ἱ 
ἀοποίοβ (Π6 Θηἴγα βοσυ]αγὶ ζαίϊοη οὗἩἨ {Π6 βγεῖοπι 
οὗ ψουβιιῖρ. ΤΠῸ ἰοτπὶ “ὁ ἄδῃ οὗὨ (πΐονοβ᾽" [σπή- 
λεῖον λῃστῶν], ἴῃ Μαίἢ, χχὶ. 18, οα (16 δοπίγασυ, 
ἀοποίθβ [Π6 Ῥτορ οι- ΚΠ’ σ ἀπα βρὶ τὶ - ΚΙ ΠῚ ς [α- 
Ὠδί1618Ππ2, ἰηϊο τ Πιἶσῖ 1818 ΒΟσΌΪαΥ ΖΑ ο ἢ αἱ ]α5ὲ 
τα οὐ. 

γον, 17. Απᾶἃ Β5 ἄϊξκοΐρ]θ5 τοι ῃλθοσϑᾶ. 
-τ-Οἰβιαυβεπ: Αἴτον {16 τϑϑιγγοοίΐοη. ΜΙΘΥΘΥ. 
[ἀοἀοί, ΑἸογἃ], οα {πΠ6 σοπίταγνυ, σἰ μι]: Αἱ 189 
ΟΟΟΌΣΓΟΠΟΟ ἰἰ86]. Τ]16 ραββακο 18 8. Ἰχίχ. 9, 
(10): “Εογ {δΠ|6 2608] οὗἩ (πϊπ6 οι50 Βα δαΐθη τη 
ἋΡ ; δηά (ἢ 6 ΤΟΡΤΌΔΟἢ 65 οὗἁὨ ἔπ6πὶ τΠ8ὲ τορτολοδοᾶ 
{60 ἅτ ΓᾺ]]6Π ἸΡΟῺ τὴ. Ὁ ὙΒΟΙΒΟΡ ἰδ ῬΒδ]πὶ 
6 ὈΥ θανίᾳ (Ὑποϊποῖς ; σοπιρ. ν. 81; Ῥβ. 11.), οὐ 
ὈΥ Φοτγοτηΐαῃ (ΗἸ 2, 866 τ. 147), ΟΥ ΌΥ͂ 80πὶθ 
ΟΥΒΟΡ ἐμϑοσγδίῖο βυβοσον, 1 θοϊοη ρ8 αἱ 8}} ουθηΐβ, 
Ε|Κὸ Ῥ8. χσχὶϊ., ἰο {παι 6158 οὗὨ [Ὑγ}168] ρβββαᾶροβ, ἴῃ 
ν]ἶ ἢν {86 ῬΑΒββίοη οὗἁ ΟἘ υἰϑὺ τη γαου ]ΟἸ5}Υ τοῆοοῖβ 
δηα [ΟΥ̓ ον 8 ̓(861]. Ηδησα 4180 Ῥοίον, Αςἰβ, ἢ. 
20, ΔΡΡ1168 ἰο Φυάλϑ ἰῃ6 ψογάβ οὐὗΓἁἩ νυ. 256 (“ [μοὶ 
(οἷν μα δ᾽] διΐοι Ὀ6 ἀοβοϊαίθ ᾽), ἀπά Ῥαὰὺ] ἈΡΡ]165 
86 Ῥβ81]1ὶ ΒΟΥΘΡ] {Ϊπ|68 ἰο {86 δσοπάποί οὗὨ {10 
ον ἰονατὰβ 9655, οι. χὶ. 9: χυ 8. θα 
Βοηροὶ, ΟἸβδυβοη, σίς,, δη Γυἱπατάϊ χούου 186 
ΜΟΓΣ5 : Βα οαίθῃ τὴ6 ὉΡ, ἴο ἐμ ἀφαι ἢ οὗἉ 7 6508, 
δηὰ ΜΕΥΟΓ ΒΔΥ8, ΟἹ {10 σοπίγδευ, ἐμαὶ (ἢ 9 ὥραν 
18 ἴο Ὀ6 υπαογϑίοοα οὗ (86 ἱμινασαὰ δι γι θὰ οὗ 
208] (80 ἐμαὺ {86 αἰδοῖ 168 τυουἹὰ τπθαη, Ηΐ8 σϑαὶ 
11 γοὺ σοηδαμηθ Ἠΐπὶ ἤγοτι τὶ ἢ Π), τ 8 ΠιΔΥ͂ 
ἔΎΘΟΙΥ ΠΊΔΤΟΝ ΟΥ̓ΘΡ {Π18 αἰ Όγ θη 66 οὗἉὨ Βο!ο015, δὰ 
ΒΌΡΡΟΒΘ (αχαϊημδί Δίογου) (δὲ (86 ἀΐ8βοῖρ]65, τ τ} 
ΔΉ χΙΟΙΒ ΤΟΥ ὈΟΘΙ ρ5 ἴον (Π6 ἔα χὸ οὗὁἨ ΟἸ τ 5ι, γοσο 
Βιηϊ (6 π ὙΓ11}} ἢ 6 ΓΘΙΠΘΙΩΌΓΔΠΟΘ οὗ (8. ραββερα οὗἁ 
πὸ Ῥβαΐπι. ΕῸΓ 1 18 ποὺ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΒ 
Π6Υ Βαὰ πηϑάθ οι 8 οἴθδν ἰάθδ οὗὁἩ (88 δοηβ6 οἵ 
{8086 ῬΟΓΩΒ; ΔΏΥ ΠΊΟΓΟ ἔπδῃ (αὶ ΜατΥ, τ 11}} ΒΟΥ 
νογάβ, τηθαηΐ : “Μδ,κ6 τυῦϊῖπο "᾽) οὐ: ““6ο Βοζιο 
ΤῊΘ ΒΟΠΟΟ] δἰ να 8 ΓΘΔΟ 65 δον ΓᾺΠΠΥ ὀχργοβϑοα 
ἰάρα5 οὐ ἐβουγαίδβ; δοί 8] 1{ἴ6 ἢ 88 αἷβὸ τα κι Ρτὸ- 
Βοη πο ηΐ8, ΒΌΣΙΟΙΙΒ Τογοδοάΐησα, ἀϊῃ, σοηζιβοὰ 
ἴά688 ; ὑμϑὺ 18, }}{9 18 βυ δ᾽ οσί ἴο {}16ὰ δι πα πχοπίαὶ 
αν οὗ σγδάθδ] ἀθτοϊοραιοηί. Ὑπαὶ 86 ἀϊδοῖ ]68 
αἰ ποῖ σοπηθοί ἃ ἀἰδβίϊησέ ὀχροοίδίΐϊοη οὗ {88 
ἀοαὶ οὗ 5 68118 τὶ [Ποῖγν ΔΡΡ]Τ σα ἰοη οὗἨὨ (8 6 γουϑ 
οὗ {86 Ῥβαῖὶπιὶι ἰὸ (11}8 δοιϊίοῃ οὗ {ποῖρ Γοχὰ, 15 
Ῥτογθα ὈΥ γοῦ. 22; αἴϊον Ῥβ. χχὶϊ, 6-8, οἷς, μὸν 
οουϊά ποῦ οΘοπῆπο {ἰοῖν (που (8 (0 δῃ Θχοϊαβῖν ον 
ἸηύοΥ ἃ} 86] -αἰἰγὶ ἰοη ; ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ πον ἀϊὰ ποῖ 
{ἶκκ οὗἁ ἰὑ δὲ 8411} ἴὰ ἰδ8 ΟἹὰ Τοβίδπηδπὶ 56Ώ86, 
ἱπουρσῃ [86 πιο ρ τὶ σα] 86 οὗ ἐσϑίειν 15. σἸοδτ, 
πα σοπδβαυτηΐηρ ῬΑ β581 08 ἰ00 (8600 Μογοτν, νι} ἃ 
γοίθρομοθ ἰο Ομ τυ ϑοϑίοηι, ρα, 7 ο1) τὸ ποῖ 
ὙΒΟΙῪ οχοϊυἀοά. Βΐ Βογα ἔογ (6 ἢγτβιὶ {ἰτη6 τηοὶ 
δη βιγυοῖς (6 πὶ ἰἰ οοὐϊοῦ οὗὨἩ (ἢ βρὶτιὶ οὗ 
ΟἸνῖβὺ 10} [Π6 Βρινὶ οὗὨἨ [6 Ῥοαρῖία, [ἢ 6 τοΥυὶ Ὁ] 

. [ΞΕΡΕῚ Ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σὸν κατέφαγέὲέν με 
(γὰ «0: οοπιδλιξ πᾳ»), καὶ οἱ ὄνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε 
ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμό.--Ῥ, 8. 
{ὙΠ καταφάγειν Βροκοη οὔ ἴῃ [παΐ Ῥαϑϑίοῃ ῬΕΆΙτη, ἘτᾺ3 

[86 πιαγγίπε ἀπὰὶ πηδίης αἵ 86 δινίοη σ᾽" Τγαὴθ ΕΥ̓ Ηΐὰ 
ΖΟᾺ]Ϊ ἴὸτ Οοα δι αοαά  (Ἰγοῖ, τ οἢ γοθυ θα ἰη τὰ. Ὀσδοῖ. 
πᾳ, ἰπ δοουγκίης, ἴδιο Ογοδα." ' ΑἸζογα]. 
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ἸΠ6-5ἰακὶπς δατγπθβίμθϑα ἰὼ 16 ΘΡΡΘΆΤΑΠσ6Θ οἵ 
Ομγίϑι, νι ϊοὰ ὑμγοδίοποὰ ἰοὸ Ὀγίηρς ἱποδ]ου Δ Ὁ] 
ἀδληβοῦβ αἴτος ἰ'ἰὑ, ΑΘ ΤΙΔΥ πὸ ἀουδί ζατί ον 
ΒΌΡΡΟϑΘ {παὺ ἐμ18 ΤΟΙ ΘΠ ὈΓΔΠ06 ἱηπαίσαΐο68 σγθαῦ 
ΔΡΡΓΘ ΒΟ ΘΙ ΥΘΠ688 ἴῃ {110 αἰδοῖ 1659 τοϑρθοίϊς [ἢ 6 
Κοτὰ. Τιιουρσὰ 1.1.6 αι το καταφάγεται τ ΔΎ Οδοιινῦ 
ἰὼ (86 56η89 οὗ ἰμ0 ρὈγοβϑοηῖ,Ἐ Σὰ ἀοθ8 ποὺ [ὉἸ]ΟΝ 
(μαὶ, δουογταΐϊης ἰο ὙΒοϊαοϊς, ἐν 18 ἰο Ὀ6 τοδὶ ἢ8 
Ῥγοϑοηὶ Βοσο. [Ι͂ἢ (815 ὁΘα80 (ἢ9 ἔνϑηο! ἰϑὺ ταϊρὶὺ 
Ὀοίίοτ αν υϑοὶ (6 κατέφαγε οὗ ()ο ϑορίυδ- 
ἰηΐ. 

τ ΥΕ 18. ΤΉΘ δι δυσϑσιϑᾶ ἴΠ6 ὅϑνυνε.---Απε- 
κρίθησαν οὐν. Ἡδτο ιδ0 76 Μ)}8ὲ Αἰγορν Ὀασίη ἰῸ 
ΡΡΘΑΥ ἰὰ ορροϑίιϊοα ἴο 6508; δοοογαΐηὶν {116 
Ῥιαγίϑαὶς δηιὶ υμαϊϑι1ο Φ 6018 ἅτ ἱηίθηάθα, ραγ- 
εἰσι ΣῈ ἐμ ταϊοῦβ. ΤΟΥ τομηγάἀοα (δ9 δοὺ οὗ 
ΟἈτῖβυ 88 8 τοργοδοῖὶ ἰο ἰμλοὶν το] κίουβ ρούθγη- 
ταθηΐ : ἱποτοίοσο ὑμοὶν ἱπιθγταρίῖοι ᾿γ88 δὴ δῃ- 
Β'ν6Υ. Απά ἔγοπι ὑμοὶν βριγὶι 1 τγὰβ ἰο 6 6χ- 
Ροοίοὰ ; "6668 οὖν.---ῸἾΝΚ Βαϊ δἰ 5Βῃ9 νυθδ ἴοι 
πηῖο 5 7-- ΤΌ ἀϊὰ ποὶ 566 ὑπαὺ (ἢ) πηα768ι10 
Δη βισοοσϑϑίμιϊ λαοὶ 1.56] τνὰ8 ἃ ρσγοαΐ τλογα], [ἢ 60- 
ογαιὶς βίχη, νοι δοογοάϊ οι λΐτα ; (6 Υ ἱπιο πα θὰ 
ἰπογοΐοσο ἃ βίρῃ δέου βοῖιθ πιδρίοαϊ, σα 11 8810 
βοῦῖί. [ ΒΒουϊὰ 0 ποίϊοοι ἰμαὺ (ΠῸΥ ἀϊὰ ποί 
γοπίατο ἰο ἀϊϑραΐο 6 ἰμοοσγαίο ΡΓΟΡΎΙΘΙΥ͂ οὗ [ἢ 9 
δοὶ ἰἰ561, Το γε ῃὺ οὗ Ζοα] οὐ δραΐπϑι [ἢ θοοΓὰ- 
ιἰἰς δῦ .1568 τὴ88 ἰορα !ἰΖοὰ ᾽πὶ (μ6 Θχϑῃιρὶθ οὗ Ναιηλῦ. 
χχυ. 7; γοὺ ([ἰο ῥτορμοῖίβ ψοῦθ δοσυϑίοιποιὶ ἴἰο 
δαρροτγῖ ρτοδὶ λοὶβ οὗ Ζοδ]οί γῪ ΟΥ̓ ΒΡ6ΟἰΔ] πιΐσδοι- 
Ἰοι8 8βἴχη9, 1 Κίηγβ χυὶϊὶ. 285, Το ἴάὯ68 οὗ Βιο] 
δἰζηβ, Βονονοῦ, ρατιϊου ΥὉ οὗ ἰἰὸ β'ζῃ νυν} 
“ΝΟ ἰμ6 Μοβοίδ βου ἃ αἰἴο8ι Ηἰηϑοὶ , κα 
ἐταάυ 1} ρΡαϑ864 ἰηίο ὑπ 6 πηα χίσα] δηα πη οηβίγουϑ. 
Αἱ δἷἱ αυϑηΐβ, (6 ομδι] θηρο οὗ ἃ βίρη ἴγουχ ι6ὰ- 
τοῦ, Μαιί. χὶϊ. 88 : χνὶ. 1, 18. οσοὸ ΔΙΡΟΔΑΥ ρΡὰυὶ 
ἴον. 

ον. 19. οβίσου 818 ἴθ: }}]9.---[Ὅπὸ οὗἁ 
(8056 Ρᾶταδοσχῖοαὶ δυὰ πιυβίογϊοι 9 Βα 1 08 ΝΜ 1οἷ,, 
ἰοασὶι ποὺ ἀπἀογβιοοά αὐ {86 {ἴπι0, δίπιοἷς ἴῃ {116 
ΠΟΙΠΟΥΥ 8.3 Βοο ἱπουριι8 ἔοτ Γαΐ γ6 βρυουζίηρ Ὁ 
σοσιρ. στ 5.5 σόογὰ οα ἐμ βίζηῃ οἵ οηδῖ, δίδιι. 
χὶϊ. 89, 40, ἰῃ ν]ιοῖ Η6. ᾿ἸΚοινῖ86. ταΥΒιοΥ]Ἱ 5 }γ 
δι ἱγροϊορίοδ! Υ ρῥγθαϊοίβ ΗΪ8 γδβϑαγγθοίί 08 ..--- 
Ρ. 5.1--- 9 ἰ8Β (80 βῖρῃ σψιϊοῦ Π6 τννου]Ἱὰ ρίγο 
ἰβο. ΤΘ ἱπροταίϊγο 18 ρου ἰϑϑῖνο, ((Ἰ βϑ18 : 
ο( {πιρεγαϊ. Ργο μίωγο μεγηιὶδδιθε). ἢ ΤΟ {6005 ἴ00Κ 
186 ποτά5 οἔ .65..5 ἴῃ δὴ θαι τον ΠΠΟΓαὶ 56η59, ἃ8 
γεῦ. 20 ργούϑϑ, γοῦ δυὰϊν νἱἱουΐ ἀοβίχη. Εσόῖα 
149 σουσορίΐοηι ρκτιαάι δ! } ἈΓΟ89 (110 πια]ρπαπί 
Ρογτοτβίοῃ, βἰαπᾶογ, δμὰ δοουβαιίοη: Τὰ 8 16 }10 
βὰϊὰ, 1 δὰ δΌϊο ἰο ἀδϑίτου ἰμ6 ἰορ]6 οὗ ἀοἀ, ἀπά 
ἴο Ὀυϊὰ τὸ ἐπ ἰΠΓ66 ἀλγ5, λίδιιι. χχυὶ. 6]; Μαγκ 

χῖν. 8; σορ. Αοίβ τἱ. 1... Τιῖβ σοπσθρίϊοι 

4.ἃρ αἰϑὸ ΤἘποϊαςϊς, Ησηροῖοηθογς, ἀοάοῖ, Ὀξ ΜΟΥΟΣ σοἢ- 

ἰομᾶς (αὶ καταφάγεται (--καταφαγήσεται) ἰΒ ΟΗΪΥ υἱϑεά ἰη 1110 
δος οἵ [πΠ 6 πζυτο.--Ρ. Β.] 

Φ [ἢδῆδὰ (ἘἘῚΦ (α “όκια, Ρ. 854) οὔτι δοθ ἴῃ 15 ὑτοίουπά 
αὐἰσιοα οὗ στ Γογὰ ΟἹἹΡ “Δ2η πηργαάθηϊ Ἀν οττὶ Βρόκοι ἰῃ υμ 
Ἠππιοτ᾽ ἡ (5 Σὰ 7ΟἿ δὰ πιαμταίδο δατπομ ςΟἸΓὸ ἰε ἐδτηρίὶα 

ἐνὶ ἀσγάσλ ππὶ πιος ἐπργμώδτι) "} Οοὐοῦ, 1. 357, πι  }} τὸ- 
τπαγκα; "714. γηδ λοι ἀδ “όφ8 ἐδὲ (6 εἰ" μη ἐπίρηλο εἰ ὧδ 
τπὸ γόγεϊσν" ἴα τόνε αὐ δὴ, ἰὰᾳ οἰ πὲ συμ τὶ αὐτὸ μαγωσονξ, 
4 πὸ μέμὲέ δ’ τ ζοπιρτίδ αι όπ σλαπρόαπὲ ἐθ οὰαπρ., Οἵ δέ 
ἰὼ μπ βουνοί ὧδ ἰα Ργῳΐόπαθ μέ ασορίο."--Ῥ, 8.]} 
2 [(Μογος, υεῖοῖν ἰδ ἀδιᾺ] δὴ] αἵ τἰπλοα ροάδηςο ΡὨΠΟΪορΊοαὶ 

οαὐκτησις, ἰδίοις πο ἱπιροταςίνο λύσατε 85 Εἰ ΓΙΠΕΥ ὕχονυςα- 
εἶδε, αὐτὰ οχρίαἴσια ἰδ ὕγοτα ἃ μαϊηἿ} ὀχοϊζοιηοπὶ οὗ ἔθος ἴῃ 
νει οὗ ἐπα ορροείἐΐοη δἰγομ ἐν παπί [ἐκ  Σ ἐϊβοῖ ., Βα {πὸ 

δ᾽ τχιτοπς ΠΑΥΒΏΠΘΗΝ ἱκ δοϊϑησα Ὀν ἴῃ 6 μγορποίίο σΠδυβοῖοῦ 
οἱ (6 ποτὰ απᾶ [6 ἄοι}}]6 τοΐόοσγοηοα ἴο ἐδ ἴθπιρ 6 δοαὶ 1}16 
μοῦ, Φοόπα χὶϊ, 21, πόσο (γὶκὶ 6Ά}}5 ὑροὴ Φπὅ85 ἰο ἐο 

απο χὴν πρὶ Π6. ἱπίθηδοα τὸ ἄο, ἔπττιί μοι δ ΡασΆ}}Ε1, 1ὲ 
Ὧ0 ταΐς ἐκ οσοα τπιατγεα, 1ζ τασδὶ 18]].--Ῥὶ 5.} 

Φοιπ δογγοοὶθ ἴῃ γον. 2] : ΕΘ δραϑαΐζσθ οὗ [9 
161Π10]98 οὗ ἷ5 ὈοᾶΥ ΓΕ Ηἰϑ υμιδηῖι γ7]. Τὸ 
ἔλίμτϑ ἈΠ Ί ΘΒ δοκηον)]οᾶχο {Π||5 Ἰπιογρτοίδ- 
ἰἴοη. [ὑ "8 ὕυθθὴ βιρροϑοιί, Ηδ ροϊαίεὰ ἴο ΗΪ8 
θοὰν ἂἃ8 ἢδ βροόκο" ΟΥ̓́ (1118 [το 156. μ0 1π4]- 
οαἰίοη. 

διίποο Πογίαν, Ηδηϊο, απ Ῥαι]ι5, ἄοτγη ἰο 
Πύοσκο [06 ήοι(97, 116 εἰς, Ενναϊὰ (866 ΔίοΥΟΥ, ἐπ 
ἰος.), 'ὺ 48 Ὀθ66η βυρροϑίοα, ὁπ {Π0 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, μαι 
Φοῖη πηϊϑυπάογβιοοα ἰμ6 ᾿οτὰ ; παῖ ΟἸιγὶϑί Βρόοκθ 
οὗ ᾽λ6 ἰοΘ ρ]6 ἃ8 ἐδ10 Βγ2 00] οὗ 186 δ ον βἰι δγβίϑαηι 
οὔ γο] κίοη. δ βῖγου {μἰ8 οἀϊᾷςα οὗ τοὶ] σίου, δηὰ 
ἴῃ {Ππτθθ ἀαγ8, ἡ. 6., ἴῃ ἃ Βιιοτὶ ἰἴπι6, ργουθγΐ αν 
(8 τϑέγθπσο ἰὁὸ Πο8. Υἱ. 2) τεργεβθηιθὰ ὈΥ͂ 
ἴμγθ0 ἀλγ5, 1 Ἀν1}] δοὺ 0 ἂρ ἀζαὶῃ τοπονγοά, 

Κυϊποοϊ, ΤΒοΙαΟΙΚ, Δίου, διὰ τυδηΥ ΟἰΔΟΙΒ Τ᾽ 
παγο πιαϊπἰαϊη θὰ (116 σογγθοίμ 685 οὗὨ Φο ΒΒ ἰμίον- 
ρΡτοίαλιοη. Αμπὰ νι 8}1} γθάβοη ; ΤῸΓ δὴ Θγσο " οὔ 
119 Αροβιϊο δηὰ {πὸ Μ}1010 σοι ρδὴν οὗ αἰδοῖ] 68 
ἴῃ χοϑρθοῖ ἴο 80 ἱπροτγίδπί ἃ ψονγὰ οὗ {πὸ ᾿οτὰ 18 
αὐΐονν μα ἶβϑ: 0196 (566 {110 Β6ΥΘΓΡΆ], ποὺ 8080- 
Ἰαΐοὶν ἰγγϑίγα χα ἀτρισχοηῖβ ἰη ΜΙ Υ 60). 

Α ἱνὰ γἱοῖν δίμβογοβ ἰοὸ 20} 8 ἱπίεγρτοὶδ- 
(ἴοη, Ὀὰὺ οϊάὰ8. 1} |κα ιν 86 δῇ οἱοαθηὶ οὗ συ ἴῃ 
19 βϑσομὰ Υἱοιν, δηὰ ρυῖ8β ὑἸχθιὶ ἰπ Θοπαοοίϊοῃ. 
Το ἰρρ] οη Ζίοηῃ νγὰβ {116 ΒΥ Ὁ011684] ἀνν ΕἸ Παρ 
οὗ ἀοὐ ; {μ6 "οΐν οἵ Ογἰϑί τγαϑ ἐμ σθὰ] ἀν  ]ἶης 
οὗ (οὐ [ππά οῃοο τοτ (μη ἐδ ἔθη }}6, ΘΟ ΙΡ. 
Μίδιι ἢ. χιὶ!, 67. Το ψογά οὗ Ομ σῖβι, {πο γεἴουθ, 
ἀπάον πολιν 5 ἱπειπμοι ἰδίο Γαίσγθῃ θα (0 ἔἰο Θχίογ- 
Ὠ8] (ΘΏ1Ρ010, 1118 ἃ ἀΘΟΡΟΣ τηοληΐϊης : ΠΟΒΙΓΟΥ (1118 
ἰθιαρῖο ἃηὰ γγογβιῖρ, 88 γ6 αν ἰτοδαν Ὀοζυα 
(ο ἀο ὈΥΐΥ͂ γον (ἀἰβθογδίίοῃ, --- ΘΒ ΓΟΥ ἰΐ οηιγοῖγ, 
ὈΣΥ Ρυϊιῃς (116 Μίοββίαί. ἰο ἀθαίῖ, δπὰ ἴῃ ἴῃ τοο 
ἀαγ8 1 νν}}} θα ἃ ἰὑ πον, ὦ. 6., ποὺ ΟΕΪΥῪ γἶβο ἔγοτη 
(μὸ ἀδαά, Ὀιυὺ αἰ80 ὉΥ (6 σοϑαγγθοίΐοη 68.818]. 
ἃ ΠΟΥ ὑμβοοογδοῦ (Τιοοάοτο οἵ Μορϑιιοϑιϊδ, Ο]9- 
διϑθ, σα, 2 οὐε «65, 1., ν. 2θ0ῦὺ ; βἰπιιὶία- 
ΠΘΟυΒΙΥ ΕὈγδγὰ, Αὐγι ἐξ, ν. 820; Ἰαΐθγ, ἴῃ βι αν 
ἸΏ ΔΏΠΘΓ, μαϊπαγά!) 

4 [80 Βοηχοῖ (πμές σρδί09) ἀπὰ Ἀογοσ, Βα ἴῃ τπὸ ἤΓ[{}᾿ 
οἂ, ν. 1, ποῖο, Δί. κἰνοϑ αρ {Π|8 τοΐογοποο, δα. ἢ μοϊπίίης 
σου πανὸ ὕθοη ἴΠ6 βοιείοπ οὗ (ἢ 6 τί 16, ΘΟΠΓΓΆΓΥ ἴο ἰἴ ἴη- 
τοητίοη ἢ ὕαῖ πο 6Γ ἴη0 δον πὸ πο αἰπεοίρ!οα απἀονγηϊορα 
Ηἶπὶ δὶ [16 ἐἶἰπιθ. Το Φον 5 οὐ τα ΐα αηἃ ἐμ βοοοηά ρμυγμαιίοη 
τοίογγο τὸν ναὸν τοῦτον ἴο {πὸ [δπιρῖο, νοῦ. 20 ; λίδί. χχνί. 
01; χχνὶϊ. 40. Μογοῦ πον αϑϑπ165 [πᾶῖ ΟΠ τί! μοϊη!ρα.10 Ἐ}10 
τορ]ο ({Π|9 ἔοι ρ]ο Ἰνοΐυτο γοῦ), θὰῦ τηϑαηῖ Ηἶϑ ὈΟΘΑΥ͂ 88 [89 
ἈΠῚ 06 οὔ [πὸ του] ἀη4 [πὸ ἔγαο ἀν Πης οὗ οὐ, απὰ {115 
ῬΡυῦ (δ ἱπηαρσο ἰπ {πὸ ρου οὗ (πὸ την ΤΥ ρΙΠοά, "20 α18ε αἀὐνφε 
δολπανίεη ἰευεπ ἰσεπ, οἷς Αἰμαίερωπσ πἰπρειοονόπφπ Βιίάεωσε 
εαὐΐς ἰη εἴποπι δι μεγΥ δεῖ οἵπε ἀνγηιροιί δον Ῥγορλοξίξοδε Ῥυ»- 
ἠγγσασιοις τ ΕΠ. “Δικ ιγκίεϊ μη ἐπδιαίίεπ, ισἱς Μαΐι. αἰΐ. 49; 

(ὅδ ΗἨθυθοοτῦ, Ρ. 2322. ἸΙοηκὸ καθ ἢοϊ ἐδ ἢγαϊ ἰο ἰδ|κθ 
{1}}5 νἴοννς ναῦς Ζιηχοηάογῖ μὰς ἰς ἰὼ εἰν οπείβ ὐεγ εἰς Ἡδιων- 
εἰξπ αι πδὶ ἡ. 1600.) 
Φ [οΙ5α βοη, Βιίον, τ οκοσ (υέγσς θ)Ὸ ὙΓοί6), ΑἸέοσά, 

οᾶοι.---Ρ, 5..} 
9 [Μογογ, Ρρ. 145-147, τα βοα. βούϑὴ οὔ͵οςι0η5 ἀκαϊηδέ (ἢ {8 

γσίονν. [1 |Ξ μἱαίπ! Υ ἰστοσοπο αὐ ο ΜΠ ἀροϑίο]ς παρ γατίοι. 
Τη πὴῦ [οοἴτατοθ οα [πὸ (3001 οἵ Φοδη, νῦίτἴδη αἵ Βογιίη, 1512, 
Ι δηι τὸ γοιματγὶς : “11 ᾿μνΟῖν 5 8Π ἱπ| Π ΘΒ6 ργοδυμημίίοη ἢ 
116 μαγὶ οὗ τποοϊοχίαπα οὗ [πὸ ηἰποῖοθ ἢ ΘΟ ΠΙΌΓΥ, πύνΥοΥΓ ΓῸ- 
Βροοίαθίο, ΓΤΠΟΥ πα σίπθ {Πα [ΠΟΥ ἀπάἀογβιαῃά (Γίδὶ θοτΓΟΓ 
τη ΗΠ 5 ἱινουῖο ἀϊδεῖρῖο ααὰ Ὀοβϑοπι-[Γἰ πα ἴο τ Ποῖ Ηδ Γὸ- 
τ 8} 61 (πὸ ἕατυτο βία κίο ἀπῇ ἐγ πὰρ οὗ Η}8 Κι ηράἀοῃηι.᾽" 
ΑἸΓΟγὰ 4150 ᾿5ἘΠ}} ργοϊοϑί ἀρχαί ηδὲ βαςσἢ ΠΙθΟΓΙΥ οὐ ἱπίογργοῖα» 
ἐἰἴσοηῃ. Ἐοτ νγο μῖτο ΠοΤῸ ποῖ ἃ σΠγοποϊ]ορίοι! βίαιοι οηῖ, ὑπ ὦ 
ἀοοειγίπαὶ οχροϑί(ἰοῦ οὗ ἃ πιοϑὶ ἱπροτγίδαϊς ἀοσοϊαγαικίοι οἵ Ομ τἰδῖ, 
--Ρ.8] ᾿ 

ἱ [Τ|ιΐ8 ἰάρα ΦΟῚΠ ΘΧΡγραβοβ ἰπ ἐσκήνωσεν, ἰἱ. 14 (θ06. ποίο8 
οἡ ΡΡ. 71. 183), δῆ αι} π᾿ Ὥση πὸ βγ8 παῖ [6 ἈΠΟΪΟ {ΠΟΘ 
οὗ τὸ ἀοάμοαα ἀννο! οὶ ἴῃ ΘΒ τίνει Ὀοάΐγ. ΟὟ. 1ϊ. 9.- 
Ρ. 8. 
{ οὐπεν αἶδοὸ ΗΟΠ καρ ηϊοτς, 1. 105. 1106 τη 5 {ππὶ πὸ 

}αϑῖσο δὴ "Κὸ ἀἄοπο τὸ {π|5 0 ]Κ πίε ψ ΐοῖ ΟἿ τίδε ργομροϑοὰ 
ἴο {πὸ Φοννδ, ΠΠ|Θπ8 ν6 Γοσοχί!Ζθ {πὸ οαϑθη 4] ἰἀομεἶτν οὔ (0 
(ορ]6, [6 ἀρροάγαηςο οἵ ΟΝ γὶδῦ ἴῃ [6 ΒΒ} αηά ἴμ6 σατο 



118 ΤΙΠῈ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ υὉῊΝ. 

Τ|ιὴ8 σοπιὈἱ πλ τ οα 18 Βαρροτίοα (1) γ {86 δεία 8] 
οοηηῃθοίίΐοη. ΤΠ6 οστγυοϊῆχίοι οὗἨ Ομ γὶβὺ νγὰ8 (ἢ 6 
ἀοδοογδιοη, {110 Ββρ γι 8] αἰϑϑοϊαϊίοι οὗ (᾿6 ἰθπι- 

Ῥίο, νγῖσι τπιυϑὲ ὈῸὸ 0] οννοα ὈΥ͂ 118 οαὐπητά ἀ6- 
βἰγιοίίοη (866 Μδιη. χχὶϊ. 88; χχυὶ!. δ1), Ὀ6- 
οΆ11590 (Π6 ὈΟΟῪ οὗ Οτῖϑὶ νγχα5 (Π6 τϑϑὶ ἰθ}}6 οἵ 
αοά. (2) Ομ νεὶβί, οὰ (18 δσσουηί, 88 γθρθδίθα 
Τορτοβοηϊοὰ Ηἰ85 ἀσαί δα σϑϑυγγθοίϊοη 88 (116 
οὯθ ρβτοδί βἰβη τὶ οἢ τγᾶβ (0 Ὀ0 ρίνοη ἰο ἢ 76 78 
Ἰηϑίοδά οὔ ἰμο χοαιυΐγοά βίῃ ἔγσοπι ἄθανθη (9}98π 
1.14; Μαιιι. χὶ!. 89; χνὶ. 4), δῃά (8 βίῃ ἰοο 
δἰ γαγ8 οοπηθοίοιὶ τν10}} δὴ διίοοοάοης ΟἹ 768- 
ἰδιηθηΐ ἰγρο. (8) Α νογὰ οοποογπίηρ ΗΒ ἀθαίι, 
πἰϊῃουὶ οοπηθοίΐοπ νὴ δὴ πιο] } Ὁ] ἤἄρυγο, 
ψουϊὰ παν δϑϑυγο ἵΥ ὈΘ6Ὼ 85 γοϑί ὙΠΟΥ απΐπ- 
(6111 1016 ἰο ὑπὸ δον8. (4) Φοῃ ρσάνο ἰδ6 ἰῃπιοϑὶὲ 
απὰ υἰεπιαῖο βρη σαποθ οὗὨ (6 οσχργοβϑβίοη οὗ 
ΟἸγῖαὶ ἴον (6 βοῖα γϑαϑοῃ, ἰπαΐ 10 ν7Υ88 {9 πιδὶη 
τηϑίίον, δπὰ ἰϊΐαὶ (6 ἥφυταδιῖνθ Β6η99 788 86] - 
οὐϊάθηὶ. (5) ἴπ Μαίιῃ. χχυΐ. 61 Ομ τὶϑί μαῖβ ἐπ 
ἴδιο ἔγ6 οχρ δηδίΐοη, τον. 04, ἐπ αἰ Ὁ προ 
{16 14150 ἱπιογργοίδιϊοη, Ὀοβι 98 μϑυυθγβίοη, οὗ 
11|5 αἱΐογδ86θ. 

Ιῃ ἴγθ9 ἄδυϑ, αὶ τουηὰ ΠΌΠΟΙ, 1 ἥλῃι. 
Χχχ. 12; 860 (6 ἡαίλ. οἡ οὔδρ. χὶϊ. 40, Ρ. 
220. 

Ι τ ὶ]} ταὶδϑ ἐϊ ΠΡ (ἀραὶ π).--τηε 0 15. ΟὨΪῪ δΔΡ- 
ῬΔΥΘΏΝΥ ΘΟΠΙΓΑΓΡΥ͂ ἴο ΨΖ0 "5 δσρ᾽ δηδίϊοι, {(ἰαΐ 
Ομγἱϑί, δοοσογαϊης ἰο (πὸ Νὸν Τ᾽ οϑἰατηοηὶ ἀοοίτὶΠο, 
ἀϊά ποὺ γαΐϑδο Ηἰτβο] , Ὀι τγὰ8 ταϊϑοὰ Ὀγ {πΠ6 Εὰ- 
ἀπο .᾽ Μέόγοσῦ. Απά Ὀοβίά65, (})} 0 ΓΟΒΌΣΓ δοίη οὗ 
Φε8ὺ9 18 ἰῃ ΟὯΘ ΥἹΘΟῊῪ 88 τοὶ ΠΠἰἾΒ οὐνῃ δοὶ 
70 χ. 18; Βου. νυ. δ], δ5, ἴῃ δῃοίμβοῦ τίου, (6 

δοὶ οὗ Ηἰ59 ΕδιμοΥ, Θϑρ οὶ ΔΕ ἴπ 1ϊ8 Ταϑι]}ῖ8, 1 Οοτ. 
χυ. 67; Ερὶι. ἰν. 8β. Τμδὺ Ψ6 5115 γὙ88 δἰγολν [Ἃ8- 
ταὶ αν τῖτὰ ἰλ9 ἱποαρὰϊ οὗἨ Ηΐ5 ἀδαὶ, ἀρροδᾶγβ 
ἔγοιῃ ἰδ 6 δσοπγογβαίίου Ὑ]1σἢ Βοοπ το] οὐνοα, οἴη 
1. 14. Το Ἔχρ᾽δηδίίΐοη οὗ Αἰ πδηδβίιβ, αιιοίοα 
ὉΥ ΤΠοΪαςοἶκ, 15 δὴ ἰηροηΐουβ πηοα β6α ἴοτπι οὔ οὐν 
(εἰτὰ: 8 {πὰ Ρυμηρ ἰο ἀοαι οὗ (6 Ὀοὰν οἵ 
Οἰγῖϑυ (16 76 18} βγβίομι οὗ ἴγρ688 δηὰ βῃδαίουννβ 
α180 ἰ8 ἀἰββοϊνϑᾶ, δῃὰ (9 γϑαὶ οἴ υγοῖ ἘΠΟΥΘΌΥ 
(ΟΥ̓ πιθϑῃβ οὗ (8 τβυγγθοί 00} ΘβίΔ Ὁ} 8. 

γον. 206.ὡ Φθ: δβαϊᾷ ἴΠ9 ὅθνυυβ.--- ὙΠ} δὴ 
οὖν; ἰὶ ψγπ8 ἰο Ὀ6 ὀχροοίοα ἐμαί (Ἰογ που]ὰ δηΐδῃ 
{οἷν πιδ)οἷου τ βυ παἀ ογβίδηάϊῃρ σοπβι β θη (}γ.--- 
ἘΠΟΙΌΥ δῃᾶ 5ὶχΣ γθ818.--- ΤΠ 0} πόδ (ὃ ΓΘηΟ- 
γαίΐου ππὰ σηϊαγαοπιοηί οὗὁὨ 86 ἰοτ}}]6 οὗ Ζοτγυῦ- 
Ὀ809], τυ ϊοιι θθριπ ἴα (ἢ εἰμ ίθοπί γὰρ οὗὨ 
Ἠδοτοά 8 τοῖρη, 20 Β. Ο. (Τοβορὰ. Απίίφ. ΧΥ͂. 11, 
1), ἀπὰ τγ88 βηϊβϑῃρὰ ὑπάοσ Πθγοὰ Αργίρρα 1Π. ἴῃ 
Α. Ὁ. 64 (Φ9οβορᾷ. Αηίᾳ. ΧΧ. 9, 7). Αοοοτάϊης 
(ο Ἤϊ 8616 Ρ, 10 ΔΡΡΘΑΓΒ, ἐμογοίοτγο, (δὲ ἰπ (ἢ 18 
οοπχριυίδίϊοη οὗ ἴοτιγ -8 1 Χ γοδγ8 βίποο {Ἶ6 ἸτοΥὶς ν 8 
Ὀσρυῃ, {ἢ 6 ῬΆΒΘΟΥΘΡ οὗ 6 γοδν 18] 15 ὑπ6 οὔσα- 
βίοῃ οὐ τυβίοὶι ἴἰ 18 πιλάο (Ολτοποῖ. ϑψπορϑ. Ὁ. 106). 

γον. 21, 189 ἴϑθιῶρ]θδ οὗ Βὶβ Ὀοᾶγνγ.---αοπί εἰν. 
Ἀφροείι. 

γον. 32. ΗΠ ὁ. ἄϊβοΐριθα σϑιθι δ οτϑᾶ ὑδΒδῖ 
Ἐ9 μΒεἃ δαἰᾶ 18{6.---Τ νβ τοπγοι ὈΓμσ6 ἀ068 ηοΐ 
ὁχοϊὰθ ἔουηον τοι ηἀίπρβ; Ὀυὺ {86 τἱχπὶ τὸ- 

οὔτπο ΝᾺ Τ. ἢΐπς οχρίαἰηα: “ 1Πγὃ οποο ἀοβίγου ἴῃ 16πι}16 οἵ 
ΤΗῊΥ͂ ὈΟΟΥ͂, απὰ νυν ἢ} τ ΤΠΪΗ ΟΧΊΟΓΠΑΙ (οπιρῖο, τὴ 6 κυ 0] ππὰ 
γϑᾶρο ὁ {60 Κιπραίοπι οἵ αοἱ ἀπιοης γοιι ὦ 51.1.41} τοι Πἃ [ἢ 
ἔπ γ96 ἋΑΥ8 ἴῃ [6 1}}"6 οὗ ΜΥ θοὰγ δηὰ ψ τὴ ἰδ αὶ [Π δα πο εἶπιθ 
49 ϑυλπίληςο οἴ ἴ11ὸ οἴογημδΙὶ ἰοπιρῖο, ἴπ0 Κίπκάοπι οὔ ἀνα." 
10 οτυοίἔχίοῃ οὗἩ ΟΠ τ 1 ἱπνοϊ νοῦ λ8 ἃ ΠΘΟΟΙΠΆΤΥ ΘΟ, ϑρηΠΟΠ60 
{ηῸὉ ἀοκιγαυοίίοπ οὗ {Ππ|ὸ ἔοι 0]. δηα ἢ Ο. Τ. τννουγϑΐρ : {Π|8 ΓΘ 
βιιγγοσίϊίίοη οἵ ΟΠ τί δὲ {Π|0 σγρατίοη οὗ [πὸ ΟἸ γί βείλη ἐπ γοῖ, δηά 
ὙΟΓΒὨΪΡ, οὕ ὙΠ ΠΟ ἢ [6 ἐοηλρὴθ να 8 [Π9 ἴγρ9 δηᾶ βιυπίον, Οὐ- 
ἄοἱ οΧρίδιπ5: “ ΠΟΘΊΓΟΥ 118 γυστῦ ἰορ]ο, ὈΥ ΚΙ Μο, Ε{π Ὸ 
λῖονδία,)."--Ρ, 8.] 

ΤΘΤῚ ὈΓΔΏ 66 Ο8Π|6 ΠΟῪ τυ (ἢ (πὸ τὶσαί υπάἀογβίδπα- 
ἰης οὗ 1. [Π  ΠΙΒΤῈΒ 1Πκ ἐμ 18 ᾿ΡΓΘ8Β ἘΡΟῚ [86 
τορονγίβ οὗ (6 ἀϊδοοιγβεβ οὗ Οσῃγῖϑὶ {16 βίδιρ οὗ 
ἢ ἰβϑίοτῖσαὶ δΒάοἸϊγ. Α Ἰαίον 1415: δ σου ]ὰ ἤδνο 
τϑο {π6 τοΐοσθσθ ἰ0 ἰΐ86 ΤΟΒΌγγθο  0ἢ. της 
Ρἰαΐπον.--ϑ, 8.1--᾿᾿Α πᾶ ΠΟΥ Ὀε]ίονοᾶ 189 
Βδοσί ρῃτχο.---ἰ ΑΙ ἴὰ Ομ τ ἰϑὲ 18. (μ6 ΚΟΥ (ὁ (86 
υπαογβίδιαϊηρς οὗ (6 δογὶρίιγοβ οὐ ἰμ6 Ο. 7; 
οοΙδρ. νἱΐ. 98, 42; χ, 80: χὶϊ!, 18. ΤῈ βίηροϊανῦ 
τῇ γραφῇ ᾿πάϊσαίο8 86 ἈΠ δηα ΒΕΓ ΟΩΥ͂ οὔ 9 
ΘΟ ΒΟΏΪ64] θΟΟΚ5 ἴγοιη θη 6518 (ὁ δ δ᾽ οὶ, τ αἰςοὶ, 
σοηϑι ον ρ 16 ρστοαΐ ὨΌΤΌΘΣ ΟΥὗἩἨ δυΐίδογε, ἴῃ 9 
ἴοπς Ρουϊοὰ οὗ ἐΐπη6, δῃὰ {116 γασγί ἰυ οὗὨἨ οἰγτσιηι- 
Βίϑῃσοϑ 'ῃ δηά ὑπᾶάδν ΒΟ ἢ ΠΟΥ γοΓὸ οομηροβοὰ, 
18 ἃ βίτοῃρ' συ άθησο οὔ (Ἰοῖν ἀϊνῖπο οὐ σίη.---Ρ, 5. 
Οομρ. υκο χχῖν. 20: ““Ουρλὶ ποὶ Ομ νἰδβὲ ἰο Βα γὸ 
ϑυδεγοὰ (μ686 (μη ρΒ,᾽ εἰς. ΑΨ {Π60Υ πον ἕουπά 
86 ἀδδί} οὗἩ ΟΠ τἶϑί ἰοσγοιοἹά πῃ {μ6 ΟἹὰ Τοβίδιμοηί, 
80 ΠΟΥ Τουηὰ 4150 Ηἰβ σον δοδίίου, τ σὰ ἰη- 
οἸυάοά Ηἶ8 γοβυγτοοίίοη, }}8. χυΐϊ. 10; δορ. Αςί 5 
ἰϊ. 21; χὶιὶ. δὸ ; 1 Ῥεῖ. δ. 19; ΡΒ. Ἰχυὶ ι. 18: 
οομΡ. Ερδ. ἰν. 8; 19. 111. 7: σοι ρ. Αοἰβ υἱϊῖ. 8δ. 

[ΑἸίοτὰ : “Αἱ ἢγϑι βίει 1 ἌρΡΡϑατῦβ αἰ βου ἰοὸ 
Ἦχ ΟἹ ΒΥ Ῥαβϑβᾶρο ἰῃὰ ὙΔϊοῖ {110 γοϑυγγοοί 0 
8 αἰτοῦ δῃπουπορ; Ὀυΐ ψΨΊ (6 ἀσοοροῦ υὐ- 
ἀοτβίαδπαϊηρ οὗ ἰΐ 9 βογιρίαυτοβ ψΐοῖι (6 ΗΟ]Υ 
ϑρίγιῦ ραν ἴο (6 ΑΡοΒβί] 68 Ὡβὰ δβι}}} ρίνοβ ἰο (89 
Ομ τ ϑιΐδη συγ οἢ, Β 6 ἢ} ΡΤΟΡ] ΙΘοἷοΒ 85 ἐμαὶ ἴῃ ΤΆ. 
χΧΥΪ. 8Υ6 ΓΟΟΟΡΏΪΖΟ 85 ὈοϊΪοηρίηρ ἴο Ηΐπὶ ἰῃ τ Βοπὶ 
ὉΙΟΠΘ ΠΟΥ ΔΥῸ ὈΓΟΡΟΥΙΥ [Ὁ] 6116 : 8566 αἶ8ο ἤοβοα 
νἱ. 2," ΤῊΪ85 ἰ5 ποῖ βαιϊϑίδοίοσυ. Τ]ιὰ Ὁ. Τ. ἰη- 
ἀοοὰ ἀοθ8 ποὺ δσχργοβϑὶὺ Ῥγορ ιοϑυ (Π6 ΓΟΒΌΣΓΘΟ- 
(ἴοη,, 88 ἃ Βοραγαίθ ἴαοί, Ὀὰὶ ΥοΡῪ σίΐοη (Π6 ὀχηϊία- 
(ἴοι δῃιὰ ρ]οτι οδίϊοηυ οὗ ἰδ6 Μίοβϑιδῃ αἴϊοσ ἢΠ15 
ΒΔ] αἰΐο δηὰ βυβδογίηρ, δηὰ ἐμ ὲ8 ἔτ 1168. εἶθ 
ΤΟΒΌΓΡΓΟΟΙΟΩ, 88 ἐπ ἱπίογυοηΐης ᾿ἰηκ ον ἰδ 6 Ὅ6- 
κἰππίηρ οὗ {116 ὀχα)]αἰΐοη ἰ(85617, Ἡδησα νΥ6 ΠΠΔΥ͂ 
σοὶ ἤογΘ ἴῃ 8 ἸΔΟΥ͂ 860η86, τὶ Ηδηρείθηθοῦρ 
([. 1171}, μ6 ῬΥΟΡΆΘΟΥ οὗ ϑ'Βῖ]ο ἃ8 ἃ συ ον, α θα. 
χ]ῖχ, 10; 8. οχ., ἤογθ ἰδ ΔΙαββϑι δ 'β ΣορΓο- 
βοηίοα 88 βἰἐ{ἴπῸ αἱ (})8ὰ σί ψὶιιὶ οὐὁἨ αοαἀ δηὰ συν 
ΟΥ̓́ΟΡ 81 ΗΒ ΘΟ 1685; ) Ὧη. Υἱϊ. 18, 14, ὙΒογο 116 
ΔΡΡΘΑΓΙΒ δὶ ἰδο μοϑδὰ οἵ ἃ ὑπΐγογβαὶ Εἰπχάοι ; 
158. ἰἰ11., ὙΠΘΣΟ, αἴίον Ηΐ8 αἱοπίπρ ἀσδί, Ηο 15 
ταϊϑδοά ἰο ρστοδί φίοσγ; τῶ ἴχ. 9, 10, ὙΒοσο 
Ζὶομ᾿Β Κη ρΡῬθδσβ ἢγϑβιὶ ἸΟνΥ δηὰ σγἱ ἀΐηρσ ὑροη 
ΔῊ 888, Υ68, 88 ἰγΐηρ (σορ. χὶϊ. 10; χιϊὶ, 1), θὰ 
Αἰλογνναγὰβ Βροδκίηρ Ῥοᾶσα ἰο ἰἰοὸ Βοδίμοη διὰ 
πενίῃ ἀοπιϊπίοη ἔγοπι δε ἴ0 868 δη ἔγοπι (ἰ)ο 
ΤΊΤΟΣ (0 {1|ὸ 6πα8 οὗ (16 Θατὶ} ; ΘΟΙΏΡ. 4150 [88. 
ἶχ.; χὶ.; ΜίσΝ. νυ.; Ῥβ. χυὶ. [1{ 18 αυἱίο πὰ Κοορ- 
ἴῃς ἢ (86 ΘΠΆΓΔΟΙΟΥ οὗὨ ΡΣΟΡΙΘΟΥ ἴο θομοϊΪά ἐμ ο 
γαυϊοι βία οβ οἵ (8 6 Ἔχ δ] αἰ οὴ ἃ8 ὁΠ6 Θοπ Ϊ ΠΟ115 
ῬΑπογϑῆια. [ἰ 15 ὑπᾶον ([ι18 γἱον ἰλαὶ (6 ΚοΥῖρ- 
ἴαγο οὗ {ἰ6 Ο. Τ. 18 βαϊὰ ἰο ᾿ιᾶνο ἰογοιο]ὰ με σὸ- 
βαγγοοίίΐοη ; 0κ6 χχὶν. 20 (““ἰο οπίον ἰηίο ΗΪ8 
σίογψ .)}} Φοδῃ χχ. 9; 1 Οοσ. χν. 4: 1 Ῥοί. 1. 11] 
(16 βυβογίηρβ οὗὁὨἨ Ομνῖϑέ πὰ {110 σίοσυ (Πα 
θη ου αὰ ἔο]]οῖν ᾽᾽).-ῬὉ. 8.} 

γον, 28, ΝἥονΣ ΒΘῺ ΒΟ τῦ88δ ἰη ὅϑστβα]θηλ 
δὶ ἴ1ὸ ραδβδονθι.--- Τὴ Ενδηρο ἰθὺ (15 ἀἰϑιϊη- 
δυΐϊθιοβ {86 βίδ οἵ “6818 ῃ Ψθγιιβα]θπι ἀαγίως 
{Π6 ῬΑΒΒΟΥΘΥ ἔγοπὶ Η 5. δγδὶ ἘΡβκδΓΑμ ΕΒ {6 γ6.--- 
ΟἹ τ ζθαβι.---ΔΙογ ον 50} 7 Βηγ8, ἰἷθ8. δὰ- 
αἰείοη 18 ποί ἱπίθπαθα (0 δχρίαίη {116 ἰαττα Ρ858- 
ΟΥ̓́ΟΥ ἴον Οσοοῖὶς ΣΟ ΘΥΒ; ἰἰδὺ τὲ αν ὈΘθη 
ἄοπθ ὉΥ τον. 18. Ἴὴὸ δχργοββίοῃ βίη ϊῆθ5 ρδγ- 
ιἰεἰραῖίοι ἰπ {110 ΘοἸοὈταιΐοη οὗὨ (ἰ0 ἴοδϑί. 70 
ΒΌΡΡοΟΒΘ (0 ἴθαβδί ἄδυϑ υἰθιηβοῖνοβ δῦὸ βοέ οἵἵ 
ἀριϊηϑί (6 ἀδγ οὗ Ηΐβ οῃίσαπσθ. Οὐ ἴμ6 ἀδγ οἱ 
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86 Βγπιθο] 1.4} σαϑιϊσαίϊοη Ηο πντουριὺ οἱ Υ τὰ ϊ- 
Τϑοΐο5, ΡΥΓΟΌΔΟΌΪ πιΐγδο169 οὗ  ιοδιηρ ; δηὰ {116 
βτϑί βυυργὶϑο οὗ 16 26 }}8 τὴλβ ἴο]ονοά ὈΥ 8 
ἀεπιοπδίγδιϊοη οἵ ζδὶ1}Δ οα {πὸ γνατὶ οὗ ἸΏΔῺΥ δ(- 

ΣῺΘ δε: 8.--- Εν ΘΠ ΟΥ̓ 
ΡΥ ἃ τὰ εἰ ρ]1ο᾽ 7 οὗὁἨἁ β'σιιδ, δῃηα βασι 83 

ἤο χαυϑὶ 
(Βογοζοσθ μβᾶγ ἀ0Π6 ΠΙΔΗΥ͂ ΤτηΐτΔ 0165 ἴῃ «6 Γι.88- 

ἰςπἀδηΐβ οὗ 19 ἴσαϑί. 

ἀοϊογαϊ θα ἰπό86 ραοορὶο ἰο Ὀονϊίονο, 

1ομ. 
εν. 24. ὩὨϊ]Ιᾶ ποὶ οοἴμσοῖϊδ πἷπλ15911 παπῖο 

ἘΒΘΙΏ.---Τὴο Ββοσοπὰ πιστεύειν ἑαυτόν 18 ον θη 0} 
ςσοπποοίοα ψ} ἢ (9 ἄγβί πιστεύειν. Ἠδ6 Ὀα]ϊονοα ποί 
ἴῃ ἐοὶν θα] ονίης, ἰο ϑυσἢ ἃ ἀσστοθ 85 (0 σοτημῖί 

γατνίουϑ 
(1) Η6 1611 ΗΠ 8 ἀοοίγῖῃο 

(σμγυβοβίοιι, Καϊηοο}) ; (2) Ηθ ἀϊ!]ὰ ποὶ γἱοϊὰ 
Ηἰπμ86} 7 ἰο Ῥουύβοῃμῶϊ ᾿πίογοουσθβο 10 ἰδ πὶ 

ὙΠ ουΣ ἀουδὲ βαρ Υ: ΠῸ αἰὰ ποὶ 
γοὶ οδεἰγυβϑὲ Ηἰτηβο] ἢ ἴἰο (μ6πὶ 88 ἴ λίοββί, ἀἰὰ 
ποῖ οἵδον Ηἰπιβ6} 7 85 ἰῃ6 δοβϑίαν, ὑπουρὰ {π 6 Υ 

115 
16 [μοτἀ᾽8 ἀοίογϊπαΐΐοι, ποῦ 0 ΔΡΌΡΘΑΓ ῬΟΌΪΟΙΥ 

διὰ Ηρ ζ0]10178 
ἴς οηοοίοτίι (1}} (16 ὑγ αι ρ αὶ] ΘΏΓΓΥ ἰπίο Φ6γὰ- 

ΟΥ ἀοἰΐνοῦ ὑρ Ηἰϊπ86 1} 7 ἰο (16:1. 
ἱηιογργοίδ 1018 : 

(Μεγ 6γ). 

δοοιηϑὰ ἱποϊϊηο ἰο γοοοχηΐΖζο ΠΠΠπ| ἃ8 86}. 

ππάθν ἰδ6 ἐ1|106 οὗ ΔΙοΒΒΙ ΔῊ : 

88] 6πὶ; ἴῃ ζ0}} δοσοτίλησο τγιιϊ ΔΙαΐἢ, ἵν, 1--11. 
Ἑδοδῦδο 896.--ηΩόὉὸ ΠΟΙ, ἴῃ αἰσιϊ ποίου 

ἴτοτλ ἱπαϊγοοὺ Κηου]οῦρο ἐπγουρὰ οὐμλογ5. [οἷν 
Πο ἵκζποὸν ἰδ θπ 4}, 15 ἰῃ Ρασὺ βῃοῦη ΟΥ̓͂ ΔΑ. μὰ 
Ῥτοσοθ. Ἠθ Κπον ἰη ρσοηογαὶ (ἰαὐ [80 Βασαϊαὺ 
δρὶτιῦ ῥγοζοιιλὶπαιθα ἴῃ ἰἰθπὶ; θὰ 116 4180 ΒΑΔ 
ἱπτουρσἢ οδοὶ 0Π6, 88 Ηοθ τῃοῦ ᾿ιἶπι, τυ ϊν ἃ αἀἰνίηο 

πη ὈΟΙᾺ 6α568 ἰ8 1η- 
ἰἐηἀφὰ πο σὨΪΥ (δ 6 σοῦθγαὶ Ῥγσφμοίΐα 1|Παπὶϊπὰ- 
ἤοη, μα ἐμὸ ρΡοποίσωιϊηρς βριγίίααὶ ογοὸ οὗ ἰδ 0 

Ῥυγϑιοχζποιμΐο ἀἰβοογηπθηί. 

ἀοά-Μ 845. 
γον. 25. Διυἃ ποοᾶρσα ποῖ.--- ΧΡΙ απ ΟΥΥ 

οἴ αὑτός ἴὰ {116 ρῥγουΐϊοιβ οἶδυ80.---ΟὗὨ Σδη.--Οὐ 
Δ 8.5 ἰ0 1118 δίῃ} παίασο ἰῃ ζοθογαὶ, δηὰ οὗἉ 
τὴ Δ ἴῃ ρατγίϊου αν, 85 16 ϑῃησοιηίογϑα 686} 1ηἀΪ- 
γἱ μα]. -- ΕοΥ ΒΘ Ἰσϑν.--- Το γῬοϑίεἶῖνο ὀχρυοϑ- 
δίοη ἴοΥ : 77ὲ πεεαοά πο!.--- αὶ ντὰ5 ἴῃ Σ8}. 
--Φἶεἶροϊῖ ον πὸ βρϑοΐα], τα γδοῦϊουϑ, ΡΠ Υϑίοβηο- 
τοῖς Κπονϊδᾶρο (ΜΟΥΟΥ οἶδα οἷ. ἱ. 48 ; ἷν. 18; 
τί, 61, 64; χὶ. 4, 14; χίϊ!. 11; χχΐ. 17), θυ 4190 
186 σοῇογαὶ ἰτηον οαρο οὗ ἐμ6 οσοπϑιϊαἰίοη οὗ δὰ: 
τλη παΐατο (9}Ὃ88 ἰ1ϊ.), οὗ ἐμ 9 ογάον οὗἉ (9 ππηὶ- 
Υεγβο (χῖχ. 11), διὰ οὗ [80 βΒιιαδίΐοη οὗ 89 ὸν- 
15} Ρϑορὶθ ἰῃ ραγίϊουϊασ. οβαϊῖ: [Ια ἰἰ ἔδηνὶ]- 
Ἰΐδὺ οἴσοϊο οὐὗὕὁἩ Ηἰβ ἀΐβοὶ ῃ195 6818 τηδηϊοβιθα Η 9 
εἴοτν ; ἴα ρυδ)ο Ηθ ῥγϑϑεγυϑθα Ηΐ8 τη ϑβίθγϊουϑ 
ΒΩΟΠΥΓΙΟΌΒΗ 695 88 (0 {Π6 ΜεΒββίδηΐο ΟΠ ο6. 

[Ογίϑι Καονβ 08 Ὀοίἐ0 Ὁ ἰ8ῃὴ τοῪ ΚΠΟΥ οἵ "- 
βοῖγοϑ. Ηο 8068 ἐΠ9 οπὰ ἔγροτι {86 Ὀορσί παΐηρ, ννὸ 
1λ6 Ὀεσίππίηρ ἔγοπι ἐδθ ὁπά. ἢ, βαυβ8 ΟδΙνίη, 
Κοονϑ ἐδ6 τοοίϑ οὔ ἐὴθ ἰτοθ, 2ὁοὸ ΚΠΟῪ (|0 ἰγχθὸ 
ΟὨἿΥ ὉΥ 119 Γγα}|8.---Ρ 5.} 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΙΠΙΟΘΑΙ, 

1. 7.ε ἀϊδεγεπέ πιραπίπσε 97 ἰλὲ ἰιοο ρεγὶβοαίίοπϑ 
οὔίλε ἱεπιρίφ. Αοοοτάϊηρ ἰ0 ΜοΥοΓ, Ὧ0 οβϑϑῃηίίαὶ 
ἀϊδογοδβοο βου Ὀ6 ρογοοϊγοα Ὀοίνγοθ ἰδ6 ἵἔτο 
δεί.. τοὶ ἰμ6 αἰ ογοποθ Ὀοίνγαθη {Π6 ΘΧΡΤΟ8- 
εἰοῦϑ ““Βουβδα οὗὁὨ προρομβαπα 26 ἰη ΦΖοίη, δηά 
“ἄρῃ οὗὨ ἐμίονο 5 ̓̓ ἱπ ὑΠ6 Ξ' γπορ  δὲ8, “(86 Ἰιοι56 
ΟΥ̓ ΜΥ Βαϊβον᾽ (ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου) ἵπ ΖοΠη, 
δηὰ “ΜΥ δουδβο ᾽᾿ (ὁ οἷκόρ μου) ἰὰ 80 Θ'γπορί β8, 
85 π0}} δα (6 χτοδίου χοῦ ἴῃ (9 βδοοηα 6486 ἃ 
ἀεβοτίδοὰ ὉΥ Μαγὶς (ποῖ βυβουϊπο ΔΩΥ δὴ ἰὸ 
ΦΔΙΤΥ͂ ΔΏΥ Ὑ6886] ἰθτοῦχὰ ἔδλο ἰθ6Π|Ρ16), 15 ῥ]αΐη 

Θηουρῃ. Ασοοσοτάϊης ἰο Ἡοΐιηαπῃ, Πιἰοἰοηβιίοϊη, 
δοὐὰ Πυϊδατάι, Ομγὶϑίὶ ἴῃ ἐπ ΚΥπορίϊϑῖ8 δρΡθαυβ 
ἃ8 8 ῬΓΟΡΒοῖ ἰο ῥτοίθου {9 Ρ]ασθ οὗἨὨ ργδγονγ, ἴῃ 
Ψολη 88 [9 ὅθι ἰο ὀχθουίθ Ηΐβ ἀοπιθϑίϊο σὶρ. 
Βαϊ (μ18 ψου]ά Ἰοδἄ ἰο δῇ δῃίσο γουογβαὶ οὗὨ ἰὴ) 
ογάον οἵ (πη ζ8 ἴα 6 Β6] -πιδηϊ  οϑίαἰοι οὗὨ ἐδ9 
Μοτὰ, Τ|ιὸ σα80 18 δὲ (86 τονϑυῦϑθ. Οδτῖβί ροὺ- 
Τογπιοὰ (η6 ἢγϑι ο᾽οδηβϑίης οὗ {ἰὸ ἰθρὶθ, 88 δὴ 
ΔΠΟΏΥ ΤΟΙ ὈΤΟΡ οὐ ἴα {16 σΣἱχί οὗ ξοδ] οἰΐϑα δηὰ 
{86 τὶ ρας οὗ ἃ Ῥσορβοὺ (866 ἐΐιὸ Ταξλ. ουι χχὶ. 12, 
Ῥ. 8160) ; 180 Βθοοῃά, 88 {86 ἴογὰ οὗὨ {το ἐοιηΡ]6, 
Ρυ ] ον ἱπιγοἀυσοα ὈΥ͂ ἐμ Ρ600]6 ἰο {}ι6 ΒΟΙΪΥ 
ΟἾΥ απὰ ἐθρὶα 89 9 Μοβϑβὶδῇ. 

2, 7λὲ δοάν οΓ Ολγῖδι, ἰλὲ πιοδέ τδαὶ ἱθερὶς ὁ 
Οαοα, Τα οτγυοϊθχίου, μ6 ἀδαιχαοίΐοα οὗὨἩ (ἢ 
ἰθ1}]9 ἰῃ (89 βἰγϊοὐθϑὶ βθῆ89 (Βόοπι. 1ϊ. 22); (ῃ9 
τοϑιυγγθοίίου, 9 θα] ϊὴς οἵ ἰλ6 οἰθγῃδ] ἰθῃ 16. 
Μοδαΐηρ οὗ πο βίζξῃ : Ηο πιο θ01145 {Ππ9 οἰογηδ), 
οβϑϑηίίαἱ ὑθιρῖθ, ἢὰ8 ῬΟΤΟΥ αἷ8δοὸ (0 Ῥυγζο {110 
ΒΥ Ὀ0] 16], Τα ὑγαί, ἐμαὶ ΟὨτῖϑὲ 18 ρογροία- 
ΔΙ ὈυϊΠαΐης συθδίθν, το αἰογίουϑ ἢ 6 (θιηρ]9 
οὗ ἀοιϊ, πὶιῖσὶλ 86 βίη οὗὨἨ δὴ ἀθιλο 8ηθ5. Τὰθ 
οδαηίγο Οὗ (18 ἐγαΐα 18 ἐμ 6 ἀθδίἢ δὰ γοβυγγθοϊΐοη 
οὗἨ ΟἸὨ γῖβυ ; [(9 σὺ ἰο κ η8, }6 [Δ}} οὐ Αάδηι δηὰ (ἢ 9 
βνϑὺ ργουιΐβθ ((μ6 ῥτχοίθναηροϊία), (09 Ποοά δπὰ 
(0 ταϊη-Ὀοῦν, ἐδ. » 118 υπίο]άϊης, (89 ἀοϑίιοἰΐοη 
ΟΥ̓͂ (6 ἐποοογΔοῦ 8πα ἰθιρὶθ ἰὼ Φογυβα]οπι, (ἢ 9 
τἶβο οὗ {ὸ στοΝ, ἐπὸ ταΐη οΥ̓͂ 6 τηράϊφογαϊ 
ΘΒ αΡ ΟΝ ὉΥ [Π6 ἈΙΘΡΑΤΟΙΥ, ἀπά [18 γορυϊάἀϊης ἴα 
Ἴδο Βοξοτγπιδίίου, {π9 ᾿πἀποίηρ οὗ (9 ἰππάριηθαι 
οὗ 9 τνοῦ]ὰ ὈΥ δηιϊ- ἢ] δ Δ πἰγ, ἀπ 186 6Γ65- 
(ἴοη οὗ ἃ πον ἸοδΥΘ 8 δὰ 8. ΠΟῪ οαγί. Τῆο 
το ϊηρ αὐ ὕΔηὰ Ὀοίοτο (ἢ Ρινγὶβοδιϊοη οὗ {19 
ἰϑ} 19, ἐπ 9 ἐοκοη οὗ (89 ἐγδηβϑῆραγαίίοη οὗ ε}19 
γον] ἃ ὈοΙΌΓΟο ἴλ 0 Ἰυἀ χπιθηί οὗὨἩ ἐπ υου]ὰ. 

8. 77:4 γε ἀπά δεοοπά ριιγιΠσαίίοτϑ 9 {1:6 ἱεπιρὶδ: 
ΒΘ ΟΠΟ6Θ ἰΠ0 ἰδ ρῖθ 18 τηδὲθ 8. ΒοῦΒ6 ΟΥ̓́ Γγ6Γ- 
ομδηάϊζο (“9 η 11.), 0 μδ5 4180 Ὀθοοχθ ἴῃ οἴἴᾶοοί 
ἃ ἀδῃ οὗἨ ΤΟΌΌΘΥΒ ΟΥ ΟΥ̓ ΙΔΌΓΘΓΟΤΒ, Μαιίἢ. χχί. 
ΕἸἰγϑὺ (Π9 δο:}ῖηρ οὗ ἱπάυ] θη 668, (λ9η ροσϑοουιίοῃ 
δηά τοξογπιαίϊοι. ΄ 

4, ΟἾἸτῖδί οηἰγαϑι5 ΠῚ τη56}]7 ἰο πὸ ὁὴ6 ἰῃ Φογυ- 
ΒΆΪΘΙᾺ ἢ ὦ, 8., Ησ ἀοθ8 ποί 859 γοΐ δοπὶθ οἢ δοὸ 
βίδφο ἴῃ ἩΪ8 οο0 ἃ5 ΔΙ βϑϑίδ. Οοπιρ. ἐμ9 Οὐηι. 
οπ λα (ἢ. οὨ 6]. ἰγ. 

ὃ. Τηὸ διρεγπαίμγαὶί ἐποιοϊεάσε οΓ Ολγίδί, {119 
ΒουΓΟΟ οὗ ΗΒ χηΐ 6165 οὗ Κηον]οάρξο, δηὰ ἴη {ποὶ 
ΟΥ̓́ΘΣΥ τὸ αἰγὶ θ- ΒΔ η ; ἑ, 6., οη [86 οὁη6 Πεαηὰ 
Ὠοὺ ΠΊΘΓΘῚΥῪ αἰνίηθ, ποῦ ΟἹ (6 ΟἴΘΥ ΠΙΘΤΟΪΥ ᾿λὰ- 
τηδ, θυ. ὈΟΙᾺ αὐ ὁποο; αἰνίηοῖγ ᾿πηπιοάϊαίο, χ- 
ὨΔΔΆΪΥ ΘΧΟΓΟἶΒοα ἐμτου ἢ πιδᾶ 8. ἀπὰ ΟΥβΆΏ8. 

ἨΟΜΠΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΗΠΑΟΤΊΟΑΤ,. 

860 Οομητα, οἡ ἤἥωίίλοιο, ὁπ οἷ. χχὶ, 12-29. Ὁ, 
817: Ματζ, οχ οἷ. χὶ. 12-20; ζωζε, οῃ οἷι. χίχ. 
41.-48.---ἼἼ)λὸ νἱβὶ( οὗἩ Φοβὰβ {ἢ 6 γοιίῃ ἰο πο ὑθπὶ- 
ΡΙ6, δηὰ {8ο τἱ᾽βὶί οὗ {89 τὴ τηλι το ἤος ἰμσ 6Χ6- 
ουὐίου οὗἨ ΗἾ8Β λ΄οββίδηϊο οἱ ο.---Τ 6 ἢγϑί, 86- 
οοηὰ, αὐὰ ]α8ὲ Βο]θπλη ΔΡΡΘΆγΘηοο οὗ Φοθαβ ίη (ἢ 9 
ἰθ}0}9 (ἼἸΒ6 ]α8ι, Μαδιίὰ. ἘΙ απον μυϑ, πρῦ δος Π9 
ογυοϊχίοη οὗ ΟἩ τ ἶϑὲ σοιηρ]οίοα ἰῃ6 ἀσδοογαίϊοη 
ΟΥ̓ (89 θη} 16, 89 ὑΐὸ τοϑανγοοίίου οὗὉἩ (ἢ εἶϑὲ δοπὰ- 
Ρ]δἰϑὰ {πὸ τϑδϑίονρδίϊοῃ οὗ {9 ἰθῃρ]96.---Οὐὶ οὗ Η! 5. 
νγογὰ οὗ Βοϊϊεβὲ Ζ68] 0 {π6 ἐδρ]θ, ἐμ0Υ πιδὰθ ἃ 
ποσὰ οὗ ὈΙΔΒΡΒΘΠΙΥ δηἃ ἀολαΪΎ βἷη αἀσαίποί ἢ 6 
ὑθπιρῖ6.---Ἴ ῃὸ ρυνοἴοπ οὗ (Π6 ἐδιιρῖο, (ἢ 6 ροτ- 
Ῥοῖθ] ομαγίον οὗ τοέοστηδίί θη. --οὐγη δὶ βίῃ Βμ 6 ν- 
αβ ἰἰιοα, εἴς.32 Τὴ6 βρί γι] ὈϊΪϊπά 655 ποῖ 
ἀοιμδ 8 ἃ ΒΟ βῖ Ὁ]0 βία ἔοῦ (86 Βο]Ἰοβὲ βίψη οὗ 
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ἐμ Κρ᾽νῖ . π ον 9 υἀαῖθπι, ὈΥ ονογἀοίηρ 1.56], 
[α}18 Ὀδοὶς ἰαο ποδί οα Βπι, ἰῃ δϑκίπα ἃ βίρῃ ἴοσ 
(16 8686, ΘΠ (86 Βίρῃ οὗ [86 ϑρ᾽ γὶὺ φἰογιου 9} 
βίαπα5 Γογί ἢ.----ϑο αἷβὸ [86 δι ἴ8πὶ οὗἉ 6 ρΑ }}γ ἴῃ 
ΟὨτἰβιοηάοτη.---Ἴ 6 Βοουγρο ἰπ 86 δηὰ οὗὨἨ 768ιιϊς, 
οΥ (6 δῆχεοῦ οὗ Ῥογβοη 8] βοη ] θη 688 (861, (1) 
Το ΟΥοσρονοτγίης βίρη οὗ {Π0 Ηἰχίιοϑὶ Ζ61] 
(αραϊηβί δια); (2) 186 ΒυμὈ]1ης βίρη οἵ [9 δἰ ρἢ- 
οϑῦ ΙΔ] ΒΥ (ἃραϊηϑί ἔγίνο!γ); (8) (89 οσααν 
δίκη οὗ π6 Ηἰχίιοϑὺ Ἀϑ5Ό ΓΔ Ώ 06 (μξοῖηει ἀουδ!).-- 
Τὴ6 ΟἹά ἸΤ᾿ορίαπιοηῦύ βρί τὶ ἴη ν] ἢ [ῃθ ἀϊ561:0}68 
γἱονγοὰ (6 τηδίίον, ἱπαϊοαίοα ὈΥ͂ ἐποὶν τνογὰ: 
Το Ζοαὶ οἵ Τ᾽ Ϊπο που 86 μα ἢ δαΐθη τὴ ΠΡ; {116 
Νοὸν Τοβίδιποηί νναϊοννοτὰ οὗὨ 76808: ΜΥ ταρλὶ 18 
ἴο ἀο {190 νι }}}, οἰο., Φοῖιη ἷν. 81.-- -,,΄Ἑ ὁ {1|Ὲὸ [σπὰΡ}6 
οὗδ, Ποροά (9 ογατο} 9 Πδα ουοθῃ ἃ σὶσῃί; ἴῃ 
(089 ἐδιρ]ο οὗ Ομγὶϑὲ (μοῦ Τοιηα ἐποτηβοῖνοβ υἱ- 
ἰοΥἿῪ ουὐ οὗ ρ͵αο6.--- ΤΠ} ἰο Κα γῃϊοῖ ΟὨ γίϑύ ρσῖνοβ 
ἐ.0 76 ν8 [0Γ (μὸ γα οὗ ΠῚ98 ἀϊνῖηο πὶ 581 0}.-- 
Το ῖδ ἰοΐκοη, ἐμ ἰοκοη 4190 οὗ τοϊζογπηδίϊ ου : Οοπι- 
τοῖς (πὸ αἱτηοδύ δου αἰ] οη5 ἴῃ ἐπ6 ἰοπη 6, (ἢ 6 
Ἰλογθ ρσἱογϊ οὐ Β] Υ Ὑ111 (86 τυϊποὰ ἐθπιρ]α 6 χσο- 
βιογοὰ ! --Τ]6 σοπα ποὺ οὗ ε[.0 ον 8 οὐ ΟἸ τ βὶ᾿ 5 
Ρυνιγίηρ οὗ (λ6 θη ρ 16, 'π 1.8 ρογτπιδηθηΐ ᾿προτγί. 
--Το ἀοΒ ΓΟΥΌΓΒ οὔ {16 ἰοταρῖο υνουἹὰ θα 115. τοα- 
Βίογουβ, δηά {Π|0 ΤΟΒΊΟΓΟΥΒ τη. Ρ8585 1ΤὉΓ ἀσβίγογ- 
613.---ΕὙοαι (1118 τβὲὶ ἀδὺ οὗἨ {ΐὸ ΡυὉ]16 ἀρρόατγ- 
ἃπ66 οὗ Ομ τῖβί, δαπλ ἐν σΑΙ απο 51} Ἰαἰἃ ἂρ {110 
νογὰ, νι ΐοῖι 88 ἰο Ὀγίης ἰὺ ἴο πϑυρ}ι.---Ἴ 16 
1οτὰ Β στοαὶ νον σοποογηίηρ ΗΠ 5 6ηι, δἱ {Π1ὸ Ὀ6- 
εἰπηΐης οὗ 15 οατοον.-- -Ἴσ 6 Βι Ὀβοαιθηΐ ΤΟ ΠΊοτΩ- 
Ὁγαποο οὗ Ομ νἰ 5.8 τοσ5 ὉΓ "3 Ὁποπῖ68, δῃὰ {110 
Βι ὈΒοαιιθηΐ ΓΟ πΙ ΘΙ ὈΡΔΏ66 Οὗ ἰἰοτη ὈΥ̓ 115 γί οπ15, 
---Βοὴ Ηο ν͵αϑ δὖ Φοσγυβαΐοπι, την θ᾽] ογοὰ οα 
Ηϊα; οτ, (1) ζεϑιῖνδὶ μο] ον β, ὈΘ]ΊΘΥΟΥΒ οὗ [65- 
ἐἰναϊὶ Βοαβοὴ8 ὙΠῸ ἰἰΐηρ8 5ὺ σΡΔΠΑΪΥ ἴῃ τ} 
σΒυγοῖ; (2) γεὶ ἔδβεῖγαὶ {ἰπ|65, 8180 ἰγο Ὀἰτί- 
ἀαγ5 οὗ ζαϊ1}}.---Βθὐ 76 85ι5 ἀἰὰ ποὶ οοπμαῖέ Ηϊτα- 
8017 ἰο {δ)6π|; ΟΥ, Βοογοί ἀἰβοῖ ῃ]68, δη ἃ ἃ βοογοί 
βανυίουῦ (ἀποηυπιοῦβ ὈΟΙΙΟΥΟΤΒ, ἃπὰ δὴ δΏοηΥ- 
Τοῦ ΟΕ τ 5ι). - τ σὶϑί, (86 Κποννοῦ οὐ Βοδγίβ.---- 
Το γβὶ βίψῃ οἵ Ομ γἰϑὺ ἴῃ ἰθ ρίουβ πουβο, δηὰ 
Ηἰΐδ8 γϑβι βἰχῃ ἴῃ {86 ἱπιρίοιβ οἰ ΓΟ ἢ.---Τ]Ιο ἐγ ῃ5- 
ζοτιιδίΐίοη οὗ τνναΐοῦ ἱπῖο νὶπο, δηά οὗ ἰΠ6 ἀτί νον 5 
πὰΐρ ἰπῖο ἃ θεποβοθῃί βοαρίσθ (ἰὼ σομίγαβὺ 
ἐἰοβο πὸ δᾶγο ἰυτηθα {1186 Βα ρίγο ἰπίο 8 ψἘ1ρ). 
--ΟθἈᾺ δὶ ἀπά (86 κἰσταγο 5 1 ΤΟΐΈΓοη66 ἰο ἐΠ 0 
(θα ρ]ο οὗ ἀοά: (1) Ηο ρυτνῆε8 δπὰ βαποιῆοβ ἰΐ, 
{πο Υ του Ἱὰ πγαῖζο 118 ἀοβοογαιοα σοπαϊἴοῃ 1.8 Πο- 
Ἰίμοββ; (3) Π6 ρφίνοβ ἃ ποῦ] δηὰ χοϊϊ ρίουβ βίσῃ 
οὗ {Π| ϑρ γιῖ, ἐμὸν ἀοπιὰπὰ ἃ τι σὶσα], βοηβιιοιι8 
βίρῃ ἴο δοσγϑὶὶ ᾿ς; (3) 16 κῖνοβ ἰμ πὶ [0Ὁ ἃ βίρῃ 
1}: 6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἰδαὲ ἐπα γ 1] ΚἼΠῚ Ηΐπι, δὰ {ἰὸν 
ΙΩ8Κ6 οὗ ἰΐ ἃ τηοτίδ] οἰἰᾶσρο δζαϊηβϑὶ Ηΐπι; (4) Ηὁ 
ΔηΠοι 668 (0 {Π6πὶ ἃ ΠΟῪ Βιρογη δίαιτα) ἰ6η0 160, 
δηὰ ὑπ6 ὺ Ὠδγάδθῃ ἐμ πηβοῖνο8 ἴῃ ἐμ οῖν οἱ βυβίοια 
ἰο {Ποῖν ιάξηχοπί.--- 0 ἄτϑυ ρα ]}16 Εδβίον ἔοβεῖ- 
νὰ] οὗ 9650.5, ἃ Τοτοίοἰκοπΐης οὗ Ηΐ5 ζαΐίιτο δυὰ 
οἴονπαὶ Εδϑίον.---ΟἸ τ 80᾽5 ουϑασύδησο οὗ {110 Ρτ6- 
Βουι οι ἔξαϑί8 ἰδ 9 ἀν οὗἨ (1.16 ἔγοο ζοδ νὴ γ οὗἁ 
{6 ρο5Ρ6].---ΟἸγ]8ὲ αὖ (6 οαϑύ: (1) Α8 δὴ [5- 
το] α, ἴα {{π|ὸ Βρίγὶ  οὗὁὨἨ ἐμ ρμαιγίατοβ; (3) ἃ8 ἃ 
ὅοιν, δοσοτάϊης ἰο {16 Ἰᾶῖν οὗὐ Μίοβοβ; (8) ΔΒ ἃ 

5 φῬυορδοῖ, δὐΐογ ὑπὸ Ἰδῃπον οὗ {68 Ῥγορμοίβ (ΤΥ 
ἙΔΙΒ ΟΥ̓ 5 μου860 οὐ ἃ μου οὗ τηϑγομδηῖζο, (0 
οουγὶ οὗἩ ἴ86 ἀἰΘμ 168. ποῦ ἃ σαἰ016-τηαΥῖζοί) ; (8) 
88 ἴδ ΟἸγῖϑι, ἱπίγοάδυοίηρ, δὴ ἰπϊοαιίης {116 
σουτβο οἵ ΗΒ 116 πᾶ νους. ---Ἰ ΟἿ 268] δπὰ ππ- 
ΒΟΥ 268] ἴῃ σοπίγαϑί ἴῃ {Π6 ραν βοδίίοη οὗ (86 
-6}10}19.--ἼἽ-μ6 ὀρθοῖ, ΒΟΌΪ]6 ἱπάϊρηδίϊοα οὗ 9688, 

δηᾶ {πὸ ἔτραγο τηδ]ϊοΐου5 βόδοσυο οὗ Ηΐβ ὀρρο- 
ὨΘηἰ8.---θ8ι8, Β6ΤΘ 88 ἴῃ 688, ἃ τ3δη, δι ἃ βίῃ- 
1658 πηδΔῃ.---ΤῊΘ Κοορίηρ ΒΟΙΥ͂ τ} ἐδταρ]θ: (1 
ΤΗΘ Βουῦϑο οὗ αοα; (2) 16 θοὰγ ; (8) ἰΒ6 στο. 
Το τἱδίηρ οὔ 86 αἰνίπθ δῦονθ (86 δογζυριίοη 
8δη4 γυΐϊὴ οὗ π6 υπδη : {Π6 οἰοστδὶ ἀἰνὶπο ἐοΐκο; 
ἱπεγεοῖ, (89 Ἰαπιῖμουβ ΘΘη[ΓΘ ΟΥ̓ 8}1 ἀἰτῖπο εἰ στ: 
{86 τοδιγγοοίίοη οὗ Ομ γὶϑί ἔργου ἰμο ἀθδί οὔ ἐδὸ 
ογό 55. 

5ΤΑΠΒΚΡ: Μασθ: ἸΤδουρὰ ἰδὸ ποτὰ δηὰ 
ὙΟΓΚ8 οἵ αοα ἃγθ πού Ὀθουηά ίο γμίαοο, γαοὶ ἱξ ἰᾳ 
τρί, δέϊον 89 ὀχατρῖο οὗ Ομ σῖβι, ἰο οὔβοσυε ὑσο- 
ῬΥΙο [69 οὗἉ ΡΙΔ 69 δηὰ ἐΐπηο.---ΟΒΙ ΑΝ ΡΕΒ: Ο τὶ, 
19 Πογά οὗ {80 Ἰδιν, δαῦτο! Η π56} ἰο ἱξ, ἰΒδὲ 
Ηο πιϊρ)ὺ τοάθϑπι τη ἔγοτα ἐϊ. - ΟΠ ΑΜεπ : Ὁ σἰϑί, 
ποῦ ἃ 500. ΑΓ Κίηρ, Ὀυὶ ] οτὰ οὔ 86 ἰδτηρ]6: βοτο- 
ἴοτο Ηθ δοτλ88 ἱπίο {16 ἐδ ρ]ο, δπὰ ἔβοσο θαρὶπβ 
Η 5 ρυθ)ῖς Τα ποίϊοη, Ηδκ. ἱϊ. 8, 18.---Η ΕΡΙΝακα: 
ναι 88 (Π 0 Δοτηϊδίΐοη οΥὮὨ ὩβΌΤΥ ἴο ἀο ἰπ (ἢ 6 
ἰοωρὶο οὗ αοα  ὙΒδὲ {116 ᾿πά νι] θη 6- τοοπρον ἰπ 
{μι6 ΑΒ ΠΟΙ ΔΤΥ ᾿---τΑᾺ, οἂῦ στο 68. (ὁ ἐπὶ ἂδγ 
ΔΛ ΒιΠΟΙ ΘΠΠἸΥ Ῥγοίαμοθα ὈΥ̓ ΒΙ ΠΙᾺ] σΔΥΓΤΆΙΝΥ, 
Ῥτουά ἀἰβρίαυ οὗ ἄτεββ, εἰς. (ούθὴ ὉΥ ππβδηοῖϊ- 
ἢοά ἀἰβοοι Β08).- -λίονα Βιδὶ. Ταῦ. ; ΤῊ δΌυδβοα 
ὙΒΙΟῺ αν οτορὶ ἰπίο ἐπ σμυτοῖὶ χτημϑὲ Ὅα 
βοουγροά ἀπὲ θαπὶθϑμῃοα. Ηον τυ Τηογα πππδὲ 
ἰγδαϊεϊοπαὶ ΔΌιυ.565 68}1 Του οὐσ Σοα] Σ Ηοϑ. χὶϊ. 
8; ΖεςἘ. χὶν, 21].----ἰἰ ἰβΒ ἱπουτηθοηὶ οἡ 8]} Ο γἱ3- 
εἴαη8, ραν συ ]ΑΥῪ ὁπ ταϊπϊδίοσβ, ἴο Ὅ6. ΣΘΑ]ΟὰΒ 
ἕον {86 Βουβο οὗ ἀοὰ; γοῦ Βῃου]ὰ ΘσΟΥΥ ΟἿθ ἴαἶκθ 
ξοοά μεοά ]ο68ὲ ᾿ἰΐ Ὀ6 ποῖ δοοογάΐηρς ἰο Κπον]οᾶχο. 
--ΟἸΑΝΘΡΕ: Ηδ ψ80 ἀ1]1  ΟΠΕΥ ρυτβιθβ Ηἷβ οα]}- 
πῶ, ΠΙΑΥ͂ ἴὉΛΡ ΠῸ ἀλῆχοῦ, ὉΠ ῥτοιϊδοιΐοη οὗ αοά 
ὙΠ 6 νυ }1]Δ ΐ τη, -τλίασυβ: 76 σου κα οἵ Θοά 
πορά πὸ ταἱγδου]ουβ δἰ οϑίδιϊοα. ΤΉΘΥ ΒΒΐηθ δο 
ὈΥΪ ΒΕ ἀροη (πα ογο, ἐμαὶ αοἀ πὰ Ηΐ8 ἀϊνὶπο 
ΚΊΟΥΥ τηδ  θῸ 50 ΠΟΙ ΠΕ τοοορηϊζοα ἴῃ ἰδοιὴ.--- 
Περινασα: Ὀπθο] οὗ ἀδιμαηὰβ σχηΐγβοῖοβ δυὰ 
ΒΙΏ8.--- ΖΕ 8108: ΠΟΤ Θ 76 ΒαΥΘ ἰ0 ἀο ἩΪῈᾺ ἤα]βο, 
ἸΠΑΙἸΟ]ΟΌΒ τηθη, Ὑγὁὸ 8Τ6 ποὶ 6416 Ὡροη ἰο τηδῖο 
{16 ἔγαῖ αι 8ὸ οἷον δηὰ Ὀτίραί, ἰο μοῖρ σγϑδίον 
οοπάἀοπηπαίίοι (ἀατκ νοτὰϑ ΤῸ ἀατκ Τὴ 6}).--α 
πη οοσαρί ἃ οὨ]γ νῖτἢ (86 ΘατΊ ΒΥ, οδαποῖ Ῥοσ- 
Θοῖνθ ὑπὸ τηγϑίουϊοβ οὐ αοά .---Ἰηδἰταοίίου οὗ δα 
ΒΟΤΎΘΒ ΠΊΟΡῸ [Ὁ ΟἴΟΥΒ ἴῃ (68 ζΤυίατο, {μ8 ΤῸΓ 
{ππο86 ἴο τνοπὶ ἰὺ 8 σίνθη αὐ ἰδ6 ἐἶπη6.--- 7 
ΕὐἸ δ] οπὶ γ ον (Π6 θ68ὲ ἱπιογρτείαδιϊοη.--- Οὐκβ- 
ΝΕΙ: Τρία Ὀτίη 5 ἤοσί ἢ 18 ἔγαϊ8 ἰπ ἐπ οἷν 8οὰ- 
Βοη.--].ϊά. : ΟἸιτῖβι δὰ ρυυάθηοο σα αἶτοβ ἰδὲ τνθ 
40 ποὺ ΠῚ ἡ σθ ἀπὰ οοπάθιηπ δηγ, γοὶ {δαὶ 
γ 6 (0 ποῦ ΘΑΒΙΥ ἔσαβὲ ΘΟΕ δΒ (0 ΒΩ ΨῊΟ ΡῬτε- 
Βοηΐ 8 ξοοά ΔΡΘΆγΆΠΟΟ. 
αεπιάσα: κΑΔ5. ΟΠ Υῖϑι 8 κί πράοτῃ ἰθ ποΐὶ 8 

Βιν ΟΡ, μοΨ 18 1 (μα Ης ἀθι}]8 80 Βατγαὰϊγ αδπὰ 
ΒΟΣΒΕΪΥ Βογθ Ψ ἢ [ἢ 6 ΡΥ 6518 Οὗ ἐμ ἐθαρ]6, δπὰ 
ΘΟΠΘΟΣ 5 ἢ π|801 τ] 1} ναὶ ῬΥΟΡΘΥΙΥ ΒοΙοη 5 ἴο 
(10 Βοσυϊαῦ Ῥονονῦ ἢ Βοσδλιβο ἴδ Ἰιοτὰ δὲ ἐπαΐ 
{ἢπ|6 βίοοά Ὀοίτγθοη {η6 Οἱὰ Τοβίαπιθηὶ αηὰ ἐῃ6 
Νοιν, Ὀοί θη πτιδῦ ΔίοΒο5 δα οδβίβὈΪϊ5ῃρὰ ἴῃ [5- 
ταοὶ, δὰ ψ]ιαί Οτἶβὲ τγὰ8 ἰο οβί ὉΠ 8} αὔϊον Ηἰϑ 
ἄφαι ἐπ τοῦρῃ ΗἸ5 ΤΟ] ϑρ τὶ ἀπὰ {116 ῬΓοδοβίης 
Οὔ Π0 ροβροὶ; δη4 "6 β[ιονγβ {ΠΟΥ ΟΌΥ ἐμαὶ Ηθ ἰ8 
δ Ἰοτὰ νῆὸ πο]ὰ8 δοὶλὶ ἀἰβροπβαίϊ ουβ ἰὰ ΗἱΪβ 
"ιαπὰ ᾿᾿ (0 6}].-ΠΙΒσο: Α ρἱοίατο οὗὨ (ἢθ τα- 
Γοτπιδίϊοπ οὗ ἃ ἰδθρ]ο- ἀδϑθογαίίοη ψηϊοῖ ἢδὰ 
δύ 80} ἔγουλ δὴ ἀῦυβο οὗ οι. χίῖν. 934-96... .-ΠῈτυΒ.- 
ΝΕ: ΗΟ ταῦο 18. σοπίαϊποα ἴῃ ΘΟπιρ] οἰ ον 
ἐγιϑιΐϊῃ ρ ΟῊΘ "---Ἶ τηβὲ ἰαάρο μοί, γοῖ ἢοὶ [88- 
ΠΥ ρθη δῃα Βγγομ 8 Γ᾽ ΟΌΤΒΟΙΥΟΒ (0 δὴν. ΤῈ6 
Ἰλοτο ροτίοσιὶ ἀπ ΠΟΌΪ]Θ6 ἃ τηϑὴ ἰϑ, [16 χοῦ ἐχᾷθ 
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δηὰ ὀροῦ (δὰ γοὶ {1Π|Ὸ ΤΊΟΓΟ 8 6, δρηΐῃ, ἃ δὶ ρῃ- 
οὐ ΤΥ δίοΥγ).--- ΘΟ ΕΙΕΒΜΆΘΗΕΕ: δαὶ ἃ 208] 
ἴον Ηἰ8 ΒΑΙ μον ου8ο ἀἰὰ ἰμ0 Ιοτὰ Ηἰπιβοὶΐ 
Βϑποι γ, ἴῃ ἀοΐηρ {Πα !---Βαΐ ἔμο το αὐβουιναγὰ8 
ὅϑιοο ἃ ἰΐπιο, θη ὀνοὴ ἐμ ΟΝ τἰβέϊδπ συγ Ο ἢ 

νὍτὰ8 ἃ Ποῦθ6 οὗὨ το ΟΒΔη4129.--Τ θη Ηδ δζαΐῃ 
δαϊπεγοὰ δα παρ; ᾿υίμον, ΖΦ ηριὶ, Οαϊνίη δηὰ 
41 (86 ΓΟΙΌΟΓΥΙΙΘΓΒ.---ἰὑ γ88 ηοὐ (6 ψὨΐρ ἰδὲ οἷς 
ζοοιοα τυῦδαῦ (μ6 Βοάθοιπιον ἀἰά, θα {10 Βρὶ γι αι] 
Ῥονοσ, οὗ ναΐσι (μδὺ νγγ88 ΟὨ]Ὺ 8 βίρῃ δηὰ 868] .-- 
Ουτν ἔδίϊατο ἰο 8δοὺ πῃ ΤΩΒΗΥ͂ 688568 88 {Π6 ΕΘάΘΟΙΩΘΓ 
αοἰοα ἢοτο, ἰβ ἰᾷ9 οϑυ8θ οὗὨ ΤΔΩΥ͂ οΥ᾽]8 ἰῃ ἰδ6 
Οπνιδιίαπ ΘὨατοῦ δηὰ ἴῃ 81} Βυμιδη αδαὶγβ, Τδὶ 
ΟἿΘ ἰβ αἴ ψαυβ ρυζιίπρ ὌΡΟπ δΏΟΙΒ6Ρ {116 ροσίονιη- 
Δ΄η66 οὗἩ ὙΟΓΚΆ 116}}-ο]οδδίης ἰο αοα, δα ΠῸ ΟΠθ 
σοδὶ ἰδ πΒ ἃ ἔγοϑὴ δηά ἴγϑο οοπβοϊοβη 688 οὗ ἰδ 9 
Ρόνον τπϊσὰ αοἀ ἰμΒο Τοτὰ Μ85 χίνοι μἷπι, δηᾶ 
(ἰο65 8}1 8 οδὴ ἀο ἰο φργοπιοίθ ἔσαν δηὰ ροοἀά- 
Σ 6558 δηᾶ ῥτγουθηΐ Ὑ]Ο ΚΘ 688,---ἰ α18. 18 (Π 6 γϑᾶβϑοπ 
ΜΕΥ 89 ΓΙΔΩΥ ἀἰβουογ 8 ἃτ9 ἀδὲὶν Σοροτϑ 1 [89 

ΒΒ. } 0 Ὁ δὴ ἸΔΥΡῸΡ Το] αὐ 5 οὗὁὨ π16ῃ.---ΒΈΒ5ΕΒ: 
Τ8ο ϑανίουν (Ὀθοϑυ86 (ἢ 6 Υ 801Ώ{ (Π6 γοΐσθ οὗ δοη- 
Β616η66) ἀγανν8 ὈδΔος ἔγουι ἰἤθτα, δηἀ σα ἴῃ ἃ 
Βοῖγ γἱἀά]α (6 βίσῃᾳ σμῖοῖ μον ἀοπμαπὰ, ἂαπὰ 
ὙΓ 8101} τγα8 ἰυ οηἀρα ἴο 0 ρίνοη {ἢ 6 πὶ 85 (86 βίζῃ 
οὗἉ 8}1 βίζηβϑ, {86 Ῥγοροῦ δίρῃ οὗ Ομ νἾϑ(.--- ΕἼ πὶ 
ΟΥ̓́ΟΥΥ͂ ἀοἴοαῦ ἃ υἱδίογσυ ὑπ 0148 ἰο ἰμ6 στ ἢ ἢ 
ἔγομλ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ΒΗ ΔΠΊΟ ἃ ρίονγυ.-- ἤλεπ ἐλογογοῦς 16 
τοαϑ τίδοι, εἰδ. ΟἸχθυληίΖ ργαβϑοηίβ ὑμ6 ἀϊβοὶ ρ]65, ἴῃ 
(πον τοϊαιίοι ἰο ἐΐ 9 ἀϊβοοιῦγβϑο οὗ 6915 ἐο {ἢ 61}, 
85 8 ΟΧΘΠ1Ρ]6 (0Γ 4}} ΒΙῚ]6- τ θδογ8: ΤΏΘΥ 5Βμοι}ἃ 
ποὺ δ΄ οὔδθ ἀθβϑρῖβο δηἀ τοὐοοῦ δυδυγίμῖης ἴῃ {116 
Ηοὶγ ϑογὶρέατοι 16} (8 6 δαῃηοὶ δἱ ἄγϑί ζίδῃηοθ 
υπάἀογϑίδῃα ἢ ΠῸΡ Ιημϑὺ ὑΠ6Ύ ἀοβραῖν οὗἩ υπᾶον- 
βϑίδπάϊηρ, ἰΥ ΠΟΥ σδηποὺ αὐ οὁπθα ρῬοποίτγαιθ (ἢ9 
ἀθθΡ πιγδβίοσζ! οβ οὗ {πὸ ποτὰ, Εουν (86 ϑ'ρὶνγι οὗὨ 
Κηον]οαχσο Ἰοαὰβ 8 ἰπίο {πὸ ἰγαϊῃ Ὁ ἀορτθθ8.-- 
ΟἸνῖθ 8 ροόνον οὗ ἰγγίης ϑρ᾽γ118 (188. χὶ. 8: 
ΟΡ. τὶ 1 βὅδῃ. συὶΐ. 7; 1 ΤΊ. νυ. 22). 
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βαρ. 1ΠΠ|,. 1--21. 

(Ομαρ. 11. 1-1δ, 6 ο8Ρ6] ἴον ΤΥ ΠΥ δυηᾶαν; 16-21, 608Ρ6] ἴον 2π4 Ῥοῃίθοοϑί). 

1 [1817 [μ6γὸ νγαϑ 8 πιδῃ οὗ (6 ῬΠ ΔΓ 5θ68, Πδηχθα ΝΙΘΟάοιηι3, ἃ στα] οὐ (Π6 7608: 
2 Τμο βδῆιθ οδπιὸ ἰο 6805 [Πἰπι]}} ὈΥ πἰραί, πα βαιά απο μὲπι, θὲ [Δ[αβίογ], τ 

Ἰκηον (μδὺ του ἀντὶ 8. ἰβδιοῦθυ οομλο ἴσουχ οἱ : [ὉΓ ΠΟ τδηῃ οδϑὴ (ὁ {ΐ686 Τα ΓΔ ΟΙΘΒ 
8 {παὶ ἰοὺ ἀοσβί, ὁχοορύ ὐοα 6 ψ δ πη. «6905 δηϑιγογοα αηἀ 581 πηΐο ἰτα, Ν 6- 

ΤΙΪΥ, Ὑ Υ Υ, 1 ΒΔΥ απΐο {Π66, ΕἸΧοθρύ ἃ δὴ Ὀθ6 Ὀοτπδ ἀραίη [ἔγομλ Δθον6]" 6 σαπηοῦ 
4 868 [86 κίηράου οὗ οα. Νοοάθιμ 8 Βαῖ0ἢ ἀπο Ηἷπι, ΗΟΥ οδπῃ 8 τΏ8η ὈΘ ὈΟΓῺ 

σἤθη ἢθ6 15 ο]ἀ ἢ σδῃ 6 δηΐϑὺ [Π6 Βθοοηα ἰΐπλ6 ἰηἴο ἢΪ8 πιο μου ἶΒ ποπῦ, δηά 06 οτη ὃ 
δ Ψ68ι5 δηϑιογοα, ΟΣ, ὙΘΥΙΪν, 1 ΒΑΥ απο {ῃ66, Εἰχοθρρὲ ἃ δὰ Ὅθ6 Ὀοτη οὗ ψνϑίου 

δῃᾶ οὔ [μ [οπιΐέ οὗὁ [μ6]" ρ᾽τῦ, Π6 οαπηοῦ δηΐοῦ ἱπίο {πὸ Κίηράομι οὗ αοα [οὗ Πθα- 
6 νοῃ].ἷ Ὑμδὶ πο ἴθ [μαι Ὀ66}} θοσῃ οὗ (6 Η68}} 19 δεβῆ; δπα ἰμαὺ βοῇ 13 
ἢ [δδίἢ θθθ] Ὀοσα οὗἨ ἴπ6 β'ριγυ" 18. βρὶτις, Ματνοὶ ποὺ ὑμπαῦ 1 βαϊά απίο ἰμ60, Ὑ9 
ὃ τηϑὲ Ὀ6 θογη δσδίη [τοπι ρον]. Τὴ6 πὶηπῦ Ὀϊοτσοι ψοτο ἰὉ 1ἰϑύοι ἢ [11], δηὰ 
ἰοὺ Ποδγοϑῦ [Π6 βουηά (μογϑοῖ, Ὀὰ0 οδαβί πού 0611 [κηοτγοϑῦ μοί, οὐχ οἷδας], Β6ΠΟΘ ἰὐ 
οομο ἢ, δα} αὶ μον 10 ρορί ; 80 8 [{} τσῦ}}] ΘΥΘΥΥ͂ ὁπ6 ὑπαὺ 18 [μα Ὀ66Ώ} Ὀοτη 

9 οὔτμο ϑριγε. ΝΙοοάθηηυβ δηθινογο δηά βαϊὰ τἰαίο μΐτω, ΗΝ οαῃ ὑμ686 ἰμίηρϑ Ὀδ6ὴ 
10 7698039 αηϑινοτοα δπα βαϊὰ πηίο ἢΐπι, τὸ (ποὺ ἃ τηαβίον [086 ἑοδομον, ὁ διδάσχαλος οὗ 

Ι5γδοὶ, δηά Κηονοϑ πού (8.686 ὑπ] ηρ ἢ 
1: ΜΟΥΙγ, νου ]γ, 1 Βα απο 66, ἦγο ΒρΡΘδΚ (μαΐ νὰ ἀο Καον [ὑπαὖὺ πμϊοὴ τὸ ΚΠΟ νυ] 

δηἀ ἐοβυ γ ὑπαῦ [810 }}} τὸ ᾿ᾶγ6 Βοθη ; δηα γ8 γθοοῖνθ ποῦ ΟἿΓ ψ 1 0Π688 [680 Π]ΟῈΥ]. 
19 161 μαγϑ ἰοϊἀ γοὺ δι] Υ [παπιδη] [ίηρθ, δη ἃ γα Ὀο]ϊονθ ποῖ, ΠΟΥ 5881] γα Ὀ6] 1 να 
18 161 [611] γοῦ οὗ [οηευΐξ οὗ] Ὠθανθη]ῦ [ἀϊνίη9}] ὑμηρβ" ΑΠπα ΠῸ πῆδὴ δι, Δ80θπαθας 

Ὁρ ἴο οάσθη, Ὀὰ Β6 π8ὺ οαπιὸ ἄονῃ ἔγομι ᾿θᾶνϑη, ἐυθπ ἴμ6 βοη οὗ Μδὴ σοὶ 
14 [π|8ι00] 15 πὰ βθανθῃῆ. ᾿Δμπά 49 Νῆοβα 11{π84 ἃρ {16 βαγραπῦ ἴῃ {6 τ] ΘΓ 688 [πιαᾶο ἴὲ 

α εἰσὶν εἰ χιδὶ ἴον (λ6 βαττοιπάϊπρ ννΠάθ 6595}, ΘΠ. 80 πιιδὺ 6 ὅοη οὗ χϑη ὃ6 1 π64 
18 ἃρ: Τδὶ ψβόβοόθνοὺ 6] σοὶ ἰὰ ἰμι 2 Βιου]ὰ [π|47] ποὺ ρϑγ8}, αν [οηιΐξ πού Ρ6- 

ΓΒ θα 17}5 Βανο οὐθγῃ 8] [18. 



192 ΤΗῊΕ ΟΟΩΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟῸ ΤΟ ΖΟΗ͂Ν. 

10 ἘΕῸγ οα Βὸ Ἰονβᾶ [88 πογὶά, {μαὺ 6 σᾶνθ δ8 ΟὨΪΥ Ὀοροίίοη βου, [ἢδὲ ἩΠΟΒΟΘνΟΥ 
17 Ὀδ] ον οί ἴῃ Ἀἰα βου α [πιϊρ}}}}] ποὺ ῥϑγίβιι, σὰὺ ἤδνθ δνογ  δϑιϊηρ 118. ΕῸν αοά 

βοηΐ πού ᾿ἷ8 ὅοῃ ᾿πΐο ἰῃ6 που] ὰ ἰο οοπάθιῃῃ [0406] ἐπα πουϊά - θὰ {παι 186 
18 πουῦ]ὰ (πτουρὰ δἷπὰ τσ ῦ Ὀ6 βανθά. Ηθ ἰμδί Ὀ6] 6 ν ἢ οἢ δἷτα ἰβ ποΐ οοπάδηχηρα 

[70ἀρ64]; Ὀαὺ Βα ὑπαὺ Ὀ6] ον θὰ ποῖ 15 οομἀδιηηρα [Πϑὲἢ θόθα μά ρα] Αἰτγοδάνυ, Ὀ6- 
19 σδι86 ἢ6 Δ .ἢ ποῦ Ὀ6]16νοά ἴῃ {ἢ 6 Π8π16 οὗἉ [Π8 ΟὨΪΥ Ὀοροίίοθη ὅοη οὗ ὅοά. Απᾶ {}18 

15. (89 οΘομαθπχηδίίοη [ 7 ρηλ6}}} [δα [{86]}" ᾿ἰΙσμῦ 15 σοπιθ ἰηΐο ἐμ6 που]ᾶ, δη τηθη 
20 Ἰονϑὰ [{86] ἀδγκη 653 ταῦθ ογ ἰθαη [{86]7 παῖ, Ὀθδοδιιβθ ἐμοῖν ἀθθβ Ἰποσο ονἱ].}9 ἘῸΓ 

ΟΨΟΓΥ͂ Οη6 ἰμαὺ ἀοοίῃ 6Υ}} παύθι ὑπ ᾿Ισΐ, ποῖ Γ οοπλθί [Δῃα σοπμθίι ποι] ἴο {16 
Ἰριιῦ, 1650 ἢ15 ἀ6645 Βῃου!α Ὀ6 τοῤγονϑὰ [ἀοἰοϑίθα, ἀϊβοονογοά, βῃονῃ ἴο δ Ῥυ]Βἢ- 

21 αὐϊ9]. Βυΐ Βα (δὲ ἀοσϑίἢ [{86] ὑγαῦῃ οοπιοί ἴο {86 ]ἰσῃΐ, (μὲ 8 ἀθθὰϑβ ΤΩΔΥ Ὀθ 
τα. τηδη }ο8[, [Πδὺ [{ὉΓ]" (ΠΟΥ δτὸ πτοῦρις ἴῃ Οοα, 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΠΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

ΟΣ Ἱ. δέ αὐτοτ ἣν δροττιν ἴο {π|0]Ὁ {πι0 ΝΊ οἀο τ. Π8 νγὴβ ἡσῖ ὁη6 οὗ ἔποκο ἴο πιῆοσῃ ΟὨγίαὶ ἀϊὰ ποὶ ἱτεὶ ΗΑ θεῖ Γ 1|. 94. 
ἴοτ ἢ. ὁμοηκ τὸν μπὲ {ΠΡ ργηί ἡ. 1 “91 βοόγοῖα οὗ (Ἰο Κι σάοι οὐ ἀἀοα, 1 τὰν ὕδ, πονγόνοῦ, πιογοῖγ σοπεἰϊπυδεῖϊνο πα δηὰ.--Ρ, εἷ 

53 Ὑ0γ. 2.--Ἴ» ἤκόρρμία γρω]ν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, ἀραΐῃϑῖ ὙΠΟ ἢ ἔπε γθ στὸ ἀθοίδῖνο δα μος 68, ρατιϊσυ αν Α. Β. “ Β6. 
εἰππΐπα οὕ α διπ τίη μὴε ἃ. ἰδσυτ νη ἢ ὙΟΣΌΕ, ᾿ ἫΝ Ἔ 

δΎΥ, 3, [γεννάω ΠΙΡΔΠἅ ΠΉΠΆΠΥ ἐο δεγεί (οἵ [9 ΒΆΓΠοΓ), ΜΑΙ. 1. 2 Δ΄, απὰ οἴοη; ἤθῆσο ὁ γεννήσας, {πὸ ἔδίῃετ- ] 
ο ὕεαῦ, (ο ὑτὲπ γυσίλ (οὔ ἴῃς τῆ 6 γ), δ5. κ᾿. 7, (ὐοᾷ οὐ {Ππ|0 ΗΟΪΥῪ Βρίτις Ρτγοάυοὲθ ἴπ6 ΠΙρΊΟΓ πρὶ γίτυδὶ 116: μόρος δὰ 
ροί((επ ἥγυπε α'οτσς ΘῈ] ΒΟΥ λ]»Ὲ ὕστε Ὁ ἜΧΡΓΟΒδ ἔπ 1άεδ ; σοιαρ. ἱ. 18; 1 ΟΟΓ, ἰν. 15; ῬΆΠοαι. 10; 1 Φοδα ἐϊ. 29 ; 11]. 9. ἦτ. 7: 
γ.1,.4,18; Ποῦ. 1.5; ν. 8.---ἑ". δ.} 5 ᾽ ᾽ 

4ἴον. 3. [ἄνωθεν, ΡΞ, [86 τέύετϑο οὗ κάτωθεν, ἀμ Θαυνο !]οηΐ ἴο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 7γοηι Ἀξαυεῆ, 111, 31; χὶχ. 11, 93. ̓ 

ΜΆ. χατί]. 51 : Ματγὶς αν. 11; «}14τπ|)ος 1. 17 |. 15, 117, οὐ ἐκ θεοῦ, ὕγουε Ορα, σοταρ. Ζοῃη ἱ. 13: ἐκ τοῦ πνεύματος, [1]. 6. 9 
Ψ 110} ΙΒΔΥ 6  Κοὶ 841} γρ Χμ] ὐατίοπ, {{Πὺ ΤΟΠΙΡΟΓᾺΙ 85π15 ὈῸ0 μτοίογγοά (ἰὴ ὙΠΟ Νἰσοαθπ 9 ταἰδιιογριαῖς ἴῃ 
γογ, 4}. σοῦ. [εκ ἰ. ἅ., (Ἃ]. ἵν. 9. 11 μου ἃ ΒΘ σοι ογϑά ἀπεισ, αὐγέδα (ἔγοτα {16 γοοῖ, δ ΕἸ ΤΟΙ Υ ΔΘ.) ταῖ ΠΟ (ἤδη ἀραέη. ΤΥη- 
ἀ.10: ὑογοπ ὦ πισιση; Οτγαππιογ: ὑητοπ ἤγοπε αδονϑ; (ἰοπόνα : δορμοίίεη ἀραΐπο; Ἰλμεΐπι5: δογῆξ αραΐπε; Οσπδηῖ: δόογπ ἀαραΐπ; 
ΑἸΊΟΓ: δονη ἀπεισ, νεῖ εἰν Δ πὶ γπία ἃ] ἢ : οΥ, ζγοπι αϑοῦα; Ὑουηβ: ὕγοτα αὔουθ; Ὑαυϊς.: τεϑπαίμς ἥργί ἀἄφηπο; [αἴ : νοι 
φιξιέξῖπ ρϑογεη ισφτγιΐξ : ἘΜΆΪΠΠῚ πὴ ΌΤΙ απ (ἰδ. σαπξ νοῦ πειδηι) «αὐτὰ. 8.650 {Π|6ὲ ΕΧΟΚΟΒΙ5.---Ῥ, 5.] 

δ γογ. 3, [βασιλεία τοῦ θεοῦ ΟΩΥ Βότὺ πηὰ τογὶ 5 [α Φόῆη, νη χυ !. 85 ΟἿ γἰδὺ βῦθακϑ οὗ Ζέϊς Κίηάοπι. Ὅηὸ Βυπορτίβῖς 
1.36 (0γ ἰξ πιοτὸ γα ΠΟ ΠΠῪ ἰπὺ ἴογῃ βασ. τῶν οὐρανῶν, ἩΙρΟΝ ΦΟΒΏ ὨΟΎΟΤ ΕἸ ΙΟΥ πΠ]086 ἀξ "06 ἔῃ Ὑϑτ. δ. (8εο ἠοῖο 7 δο- 
1υν.--Ρ. 8. : 

4 γοτ. δ. [ΤΠ αἴμκοποο οὗ πὸ τε οἷο ΒΟΤΉ Ροΐοτο ὕδατος δι)ἃ πνεύματος δΒ[ιουϊὰ 0} ποίϊορὰ, Τί ρίνοβ ἴο (6 ἔπο δσιΐ 94 
ξεομῃοσὶς σπαγασίοτ, 5π1 ἰμ το ἃ ηυγὸ ΟΠ ρτο Βοιμήγθ ΠΤοτργοίϊβτίοη οὗ ἰσαΐεῦ τπ8Ὲ ἐμὰ Βςἢ σομἤηο5 ἰϊ ἴο ἃ ματι ϊσαϊεν Κι ηά 
οὗ ναρεἰστ, ον ἢ, Φομπ ποίη, οὗ ΟΠ γί βθδη, οο χορ. Νοῖοβ.--ρ, 8.] . 

ΤΎεν, δ. [{πϑοδὰ οὗ {Π|0 ἴοχῖ. τος. βασ. τοῦ θεοῦ, ἩὨΐΟἢ [5 τοί πο ὉΡ ΤΎΟΖΟΙ 65, ΑἸοτὰ, ῬΓοβίοοϊξ αἀπὰ Ἡοσί, απὰ 
οἴδιογα, ΤΊ ΒΕ ΘΠ γῇ (δι, νἱ}1.) τον βασ. τῶν οὐρανῶν οἡ ἴθ ΔΓ ΒΟΥ οἵ δὲϊ δῃὰ [πὸ 8111} οἴάος Ἐπβοῦ., Οτίᾳ., Ἡΐρρυ!., 
Γτϑη., βηὰ ψυδί. Μ. γοηϑουΝ (γασπι. 45) φποῖοι πὸ ράβαασο ΠΙΌΤΑΠΚ ν5: καθὼς καὶ ὁ κύριος ἔφη, ξαν μή τις, κι τ᾿ λ., εἰς τ΄ 
βασιτῶν οὐρανῶν. Μιυίη Μ΄. (πιά ]α οὗ πο 24 σϑητ.), 4}0.0|. 1. ὁ. δὶ (64. Οἰἐἴο, ἴ. ν. ἽΝ οἰΐδϑ 1658 δοσΌΓΩΙΟΙΥ ἔγοῖῃ τῇ .- 
ἸΠΟΙΥ : Καὶ γὰρ ὁ χριστὸς εἶπεν. Ἂν μὴ ἀναγεννηθῆτε (ἰππῖοιά οἵ ἐαν μή τις γεννηθῃ), οὗ μὴ εἰσέλθητε (ἰπηϊοβ Οὗ οὐ δύνα- 
ται εἰσελθειν) εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. (Ἡγγποτοῦ) 6150, ἴῃ μἰδ Ποια 08 οὐ Φολη ΠῚ. τεδὰα Βευ σαὶ Εἴτηεϑ βασ, 
τῶν οὐρανῶν. ὙΠ οἴδησο ἔγοπι (ἢ 4 ἱπῖο (ἢ. τοσοίν οὶ χρη ἶησ πὰ Ὺ θο Ἰγασοα ἴο ἃ ἀθδίγο ἴο σοπίογχῃ ἴο υουὺ. 3.--- ὶ 5. 

δ γοτ, 6. [το δπὰ ἴῃ υϑγ. δ [16 ἀγίϊς]9 [5 ἀπο θοζογο πνεύματος, δΔῃἀ οἵ σουγδο δῃοιὰ Ὀ6 χεϊδίποὰ ἰὼ [80 ἐταποϊδβίοη. 
5, 
9 ἽΝ 8. [Το ἀουὉ]9 ταϑαπίης οἵὨ ἔϊιο ατοοὶς πνεῦμα ἀπᾶ ἴο Ποῦγον Γ} Ἢ, τοὐπά δηὰ ερίγίξ, δαρροϑίοὰ επιϊ5 ΔηδΊοΣΥ. 

--ὁὄ. 35. ς 
10 ἴα 8.-Ἰὐλοβιησπη: ὃ ποῦ, ΟΥ̓ Ἰτολόγο, κοοοτάϊηχ ἴο Α. ἔπ ο Ψαϊσαῖο, δὰ οἵποτ τ υβίοηθ, Αὐτησηΐδη, Αὐμοίς, 5 δηὰ 

βουδγαὶ οὐ ἐπ πο, Ὑὴ0 καί, ἘΠ ΟΓΛΙΌΤ, ἀσ 49. Θγο ΔΉ ὕγοῦλ ἴἸὺ πορά οὗ 8 ΡΓΟνΟΓ ΑΙ Τογπὶ οὗὨ {πὸ βοηΐοποθ {{]160 ὑπ] 
γον πς καὶ ποῦ, απ πιοτὸ (ἸὙΒΙΓ861), 9 τοϊδίησα Ὀγ Ττοζ, ΑἸ, Τίσολομᾷ, οἡ [δ δ  ΒΟΓΙΕΥ οἵ δξ, Β. ᾧ,.. Τι, εἰο., αἰδο Ιξοδιία9 
“Αὐὦὐ ϑιυϊμαῖ. ς.1.--Ὁ.8.] 

11 ον. 12. {{᾿ τ ΓΆ ΠῚ ἕνα ΔΑΤΡΉΤΥ ἘΠ} Π 05 --ἶλις ΠοΔΥΟΉΥ ἘΠ ρα : τὰ ἐπι γε τᾶ ἐπσυράνια.---. 5. { ῶ 
1 γογ, 15.--ἰἰλιοππλληπ: ἐπ᾽ αὐτόν, ποσοσ τ ν (01. Α.; ΤἰποποηάονΓ: ἐν αὑτῳ, δοσοτγάδίηνς ἴο Οοἧ, Β. αΥὐκὶ οἴμοι. Ὑποο.- 

ἄυτοῖ δη|} συ]. ἴω. τραι ἐπ᾿ αὐτῷ; ΜΙΉΥΟΥ 3 [τ ἐν αὐτῷ, ἀπῇ πγοροϑοβ [0 σοπηδοῖ [1116 τε ἢ ἔχῃ. Αμκαίηϑὲ {Π||8. ἐθ 1Ἐπ6 μδγα]]οὶ 
ν. 16. ῬγΌΡΆΘΙΥ 6119 αθ)Υο ναυ ΔΕ ἢ. ἀγὸ ουσἐς οὗ [80 σϑέ ΒΟ ο δρί γί ξ ἴ0 ΒμΆγρθο [89 [468 οἵ Δ 1} ; εἰς αὑτόν δοίης ἃ τοῦτο ρο- 
ὨΘΓ͵ΙῸΪ σοπσορείοῃμ. 

1δ οι. Ἰ: - ἢ ἀπόληται, ἀλλ᾽ 15 σαπίίης ἰὴ [8] Β. Τ,. 1... δὰ ΠΙΛΩΥ οἴπιοτβ. 1 [5 οπιίἰοὰ ὈΥ Τιβομβοηδοτῖ [Ττος., ΑἹΠ], 
δηὰ μὺῖ ἱπ γα κοῖᾳ ὉῪ Γαοπαπη. [ΓΟ Πὰς ὈΓΟΡΛΌΪΥ θη ἴβκοη ἤγοτῃ νοσ. 16. ᾿ 

14 Ψον. 17. [Κρίνειν, ἐ0 }ιυέσε, ἰδ ὰ 64, ποῖ κατακρίνειν, ἰο οοπάοη, ἈΟΓΟ Δη4 τοῦ. 18, δη ἡ κρίσεις, γοτ. 19. ἘΠῸ Ε. Υ͂. ἐπ ποὶ 
Ἄσοῃαπίρης ἴῃ {{π|ὸ τοηάδοτίης οἵ κρίνειν, κρίμα δα κρίσις, ἀδίηᾳ δ᾽ τ νηπίου ἐ0 ἡεμάσφ, ἰο σογμΐεπιπ, ἕο ἄατπη, γοῖ ἰὰ ἴμ9 στεαὶ 
πα Ο τ ν οὔἴσηβοβ ἕο )μῖγε. ἙΚατακρίνειν [8 κογοπίοοῃ {{π|68 ἔγαηδδιοα {7 σον δπιτ, ἔνσίοο ἐο ἀαπιρ.---Ῥ. 8. 

δύ ογ, 19. [τὸ φῶς, 10 Γ10 ῬΟΓΔΟῺΔΙ Πἰσῃξ, ΟΠ τὶϑὲ, οοπῃρ. ἐ. 4, δ, 8,9. ΤΊιο ἱπιρογίαποο οἵ ἴπὸ ἀοδη [6 ΔΡΊ οἷο 15 ΟὈνΥ ΟἿ. 
πο Ἐ.Υ͂. το πο [τ ἰη τόσ. 20, θηξ ἀτορραοΐ ἰδ Ἠρτο-πο.ς οὗ ἐμ ᾿ ΠΙΙλ ΓΒ 16 ἰπσοοῃϑὶ βἰομοὶθ8.---Ρ, 5.] 

16 ΨΥ. 19.--- ΤῈ ογάου : αὐτῶν πονηρά [[πῬ[οη οὗ πονηρὰ αὐτῶν]. 
1 Ὑ τ, 21. [ὅ τι αϑοίζηϑ 10 γΓοαϑο ἴυγ ἴπο ργεσοβίηχ ἰρ θη ίοη, 60. Εἶγ67.---Ῥ, 5.] 

τοί] ἀοσίγ 68 τα βοὶ ΤΟΥ ἢ Υ̓ {Π 0 Ὁπορυίης 
πιο οὔουτν Τοτὰ ἰη {15 πίον νῖθνν τυ {ἢ 8. εἰπιὶα, 
γοῦ φαγποϑί δῃὰ δηχίουβ ἰθασίγοσ, Τμὸ δαπίγαϊ 
ἰάοα οὗ (8:6 ῬΆββαζο 18 ἐΐο θῖν Ὀἱγίἢ, τ ὶιὶο ἰτὰ- 
Ῥ᾿ 65 6 ἰοία] ἀορτΆΥ ΤΥ ΟΥ̓́Τ δπὰ ἰδ 6 ποτ οὗ 
αἰνίηο γσγδοθ. Τηῖθ στολὺ ἀοοίγῖπο βίη αβ ἴῃ {ἢ 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΠΕΙΤΊΟΑΙ, 

[ΤΊ|115 18 οπα οὗ Π6 τίομοδί δηᾶ πιοϑὲ ἱπηροτί- 
δηϊ Ββοοίϊοπϑ οὗὨ {6 Β10]6. Τὴ6 δἰ χίθοηΐνΊἪι ν γ80 
αἴοπο δοηΐαὶ 5 (6 ὙΠ016 χοϑρο] ἰπ 8 πυΐ8}}6}}, ΟΥ 
“ἴῃ ΒΙΌΪ]6 ἰπ τϊηϊδίαγα,"" δηά 18 πουι ἢ ΤΟΥ͂Θ 
{838 αἷἱ (Π6 τυ ῖπάοπι οὗ ἰ᾿ που]. Το ἰπδηϊίο 
ον οὔιμο Εαΐδον, {ἢ πτϊϑαίΐοη οὗ Ηΐ5 ὅοη, ἰδ 6 
ποτῖς οὗ (πὸ ΠΟοΙ͂ν ϑρὶτῖς, ἰμὸ Ἰοαὶ σοπάϊξϊοη οὗἁ 
γδη, (ἢ ΠΟΘΟΒΘΙΥ͂ οὔ ἃ ΠΟῪ Ὀϊτὶ ἢ ἔγοσι ἈΌΟΥΟΘ, 
φαὶϊ ἢ ἰπ ΟΠ νΙδὺ 45 ἃ σαμαι!ἰΐοη οΥ̓́ βαϊναϊίοπ, ἐμ 
κίπσάοπι οὗἨ αοἂ, οἰθγπαὶ 11 6---8}1} 0.056 ΓαπἀΔ- 

ῬΒΟΡΘΡ ῥἷδοῦ δὲ πὸ Ὀοχὶπηΐηρ οὗ Ομ τ δι᾿ 5 σαϊαἷβ8- 
ἰσγ. ᾿ 
ΤΠ ἔτι πιϊγαοῖα οὐ ΟἸγῖϑέ τὰβ α τηϊγβοϊο οὗ 

ἰγσλη ϑοτπιαίίοη, Ηΐ5 ἄγϑὶ ρα ὉΠ16 δοί ἰῃ ΨΦ 6 Σ 58] θη 
ΔῈ δοὶ οὗἨ γοϊοτγτιμαϊίοη, ΗΒ ἄγοι αἀἰδαοοῦγϑα ἃ ἀἐ5- 
δου 869 οἡ γοροηθταίΐοη. Ηο 19 ποί βαι[ἰ8δοα τὶ ιἢ 
ΠΟΤ ἐπι ργουθιηθηὶβ οὗ ἔμο οἷά, Ὀαὶ ἀρφιμδηάβ ἃ 
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ὩΘΥ 116, 14γΥγ8 8 Π6Ὺ Τουπδαίΐοη. Τγυο τοὶ σίοη 
ἴπ 88 800] ὈΘχίη8 τὶν ἃ Ῥουβοηδ) οσοηγυϊοίἑ οη οὗ 
δίῃ δηα συΠΟ' ἀηὰ οὗὨἩ (9 ποοοββιυ οὗ 8 σϑάϊοα] 
σὔδησρο. ἩΙΒουΐ βυοὶ 8 σοηνϊοίοη 411] οὔοτίθ 
ἴο Θοη οί ἃ πιλ ΔΓΘ ἷπ ναΐῃ. 7116 πὶρῃύ αἶδ- 
οοῖγβο ἰῇ ΝΙοοάοιμιυβ 8 ἐμ 6 ζοσμβ οἰαδεῖσδ ΟῊ 
18 ΠΕῊῪ Ὀἰγίι, 48 (6 πα 156 582 016 σοπάϊιλοι οὗ 
δατηϊδδίοη ἰμΐο 86 κΚἰηράοαι οὗ αοἀ. [10 οοου- 
Ηὶδ58 δ ροβὶτῖοπ ἴῃ ἰϊ6 αο5ρο6] οΥ̓͂ οἰ, 8ἰ πὶ] ν ἴο 
ταὶ νν ἰοῖ ἐπ 6 ϑαγιηοη οἡ (86 Ἡἥουπὶ 068 ἴῃ {9 
ΘοΞροὶ οὗἩ Μαίίπον. 

[ιν 16 σμβασδοίθγ βἐῖο οὗ (μ6 1ἀθ8118π δηα τηγϑί!- 
εἶξιὰ οὗἩἨ Φοδη ἰδμαΐ πὶ 8 αοϑροὶ 9 σῖγϑϑ πὸ δο- 
εοουπὲ οὗ (δ ἰαϑεἰταἰΐοη οὗ (886 ουτο Κ δηα (9 
δλογηθηίβ8. Βυΐ, δι οἱραϊϊς ἰδ γ᾽ ϑὶ ὉΪ0 τἱίθ, 
Ἦδ Ῥγοβϑηίβ ἴῃ σὮ. 1}. [80 1άθ8 οὗὨἩ ἰὴ9 ποῖν ὈΪΓΙΝ, 
το 18 ΒΘΥΠΙΌΟΙΖοα ἴῃ ΟὨγἰβιϊδη Ὀαρί ΐδηι, ἰο- 
εοίμον ἢ ἰη6 ἰάοα οὗἩἨ “ἐμ Κίηγάοιι οὗ αοα;,᾽; 
ὙὨΐσο ἢ 18 (π6 πίον πὶ ἀπ ΔΌΪἰ πρ 6556 009 οὗἨ 86 
στο. 80 ἴῃ οἷ. τΥἱ. 6 αίνοβϑ (ἢ 6 σϑῆογαὶ ἰάθα 
οὔ τνἱῖα] υπίΐου ψιςὰ Οἰνδι, νοῦ πάρουν] λὸ8 {86 
δδοτδιηθηΐ Οὔ ὑπο [ον ̓8 ΒΌΡΡΟΥ. 

Λοοοταϊΐϊηρ ἰο ἐἰμ0 ϑιγποριβὲ8, Ομ γὶδὲ Ὀοζδὴ 
ἨΪΠ5 ῬυΌΪ: 6 τοϊ ἰϑίγυ Ὁ Ῥγοδολίηρ ἴἰο {19 Ρ6ο- 
Ῥὶο: “ἼΤἼμο (ἰϊπο 15 [Ὁ]8}16ἅ, δηὰ τ186 Κίηρίοιιἢ 
οὔ ἀοα 5 δὺ μβαβὰ; γορεπί γ9 (ϑδῆσθ γὙΟῈΓ 
τηϊη ἃ, μετανοεῖτε), ἀπὰ Ὀο]ΐογνθ ἱπ {Π0 ψο085ρ6]"" 
(δίδυκ ἱ. 1δ). Αοσοτάϊηρ ἰο Φοῖ, ἢοσ ταδάςρ, οἱ 
δα ουϊδοὶ οὗἨ Η]5 Ταἰηἰϑίγυ, (86 βαῖὴθ ἀοιηδηῦ, 
ἢγϑί ἐπα χουν, δηὰ (μ6ὴ ἀἰτγοο ῚΥ (δεξ ὑμ ἃ ς, γ6 Ὁ. 
7), ὌΡΟΩ 8ῃ ἱπαλν 8], ἃ τη ΟἸΣΟΌΊο1864, ΟΥ- 
ἰῃοάοχ, ιομθ8ί, ἘΠΌΪοΙ 564, γολ, οὗ 86 Βἰρἤ 68 
ΤΑῚ, 8 ΤΟΎ ΌΟΥ οὔ ἰὩ6 βυρτοιιο Οουμποὶ! οὗἉ (ἢ 6 
ἐμοοοσδου, οὐϑῇ ΓΔ ΥΟΥΔΌΪΥ ἀἰβροβοά ἰο ΟΒ ἰδ δπὰ 
αἰπιοϑὶ τοδὰν ἰο δοσορίὶ Ηἰΐπὶ ἃ8 ἐπ 6 ΜΙ ΟΒΒΙΊ Δ}, ἴῃ 5 
τογὰ, 8 ϑη οπἀονοα τ} ΟΥΘΥΥ͂ ῬΟΥΒΟΙΔ] δηᾶ 
οἴ εἶα] οἸαΐπι (0 τηθι ὈΘΓΒἷὶρ οὗὨ ἰῃ6 Μίοβϑιδηὶο 
κἰηάοτῃ, γεὐ Ἰκοκίηρ οα6 ἔα απο η ] Θοη αἰ οη : 
8 6 Ὁ Ὀἰγίἢ ἤγοιῃ δῦοσθ. Ομ σὶδὺ δΏΒΟΣΒ ποὶ 80 
τσ ἴο ἐμ6 ψΟΡά8, ἃ5 ἰο ἐδ ᾿πουρΐβ οὗ Νίοο- 
ἀδθυ5, Ροποίγαϊίηρς μἷ8 Βοασὶ ἴοὸ 1.9 ὙΘΡΥ͂ ΘΟΥΘ 
(11. 25). Ὑ ΕΣ Βϑίοτ 5] αὶ 1]. 655, 0]. ἀο68 
μοὶ βίδίο ἐμὸ γοϑυὶῦ οὗ (ἢ σον βαίϊοη, Ὀροδυδα 
ὧι ἀἸ4 ποὺ ΔΡῬΘΔΥ δ οὔοθ, θιυὺ δοῖλθ ἔπιθ αἴϊοσ- 
πατὰϑ (τῖϊ. δ0; χὶχ. 89). 

Βερεοπογαίίοα (ἀναγέννησις, παλιγγενεσία) ἰ8. ἃ 
ἐγοδίτο δοί οὗ αἀοα ἰμ6 ΗοΙΪΥ ϑρἰγιῖ, ὙΒΟΥΘΌΥ 8 
ΠΕ δΒρί τ 11] ᾿μἶὸ ἔγοπχ ΔΌΟΥ͂Θ 18 ἱτωρ] απο ἴῃ 
ταλῃ, ΤΒτοῦ ἢ (ἢ 8 ἸηΘῈΠ5 οὗ ζτδοθ, οδροοΐ "ΠΥ (86 
Ῥγοδομίης οὗ (6 ρο5ρ6}; 1κὸ ἰ..6 παίυγαὶ Ὀίγί, 1 
οἂῃ οσσυν Ὁ ο66. Οοηγνογβίοῃ (μετάνοια, τ αἰ σἢ 
τααϑὶ ποὺ Ὅο σοπίοππαἀθα τ ἢ} τοροῃθνδίϊ 00) 15 
ἰδ σογγοϑροπάϊηρ βιιθ᾽οονο οὔδηρο οὗὨ δποασί, 
ἩΓΒΟΓΘΌΥ Δ, ὉΠΟΟΥ (6 ᾿πῆποποθ οὗ ἐμ ρί ιὶ, 
ἴῃ δοΏ501011.38 ΓΟΡΟΠίδηοθ δηα ἔαϊίἢ, 1 Γ 5. ΤΓοτῃ 
186 βογυΐοο οὗ βίη ἰο (110 βούυΐοθ οὗ αἀοα; (818 ΤηΔΥ͂ 
Ὅο τοροδίοα αἴἶον ἃ γοΐαρϑο. δροηογαίΐ0η, 88 ἰοὸ 
118 οὐχί δηὰ τηοᾶθ οὗ οροσγαίΐοη, 18 ἃ τυ Βί θυ 
Ἰκὸ 116 παι γα] ροπ γέ πὰ οἰσίῃ, θα ἃ τὴν 8- 
ἰΟΥΥ͂ τηδηΐϊοϑὺ ἰἢ 118 οδοίβ ἰο 411] ψηὸ ἤδγο 8ρ]- 
Τῖα8] ογ65 ἴ0 596: 10 πηθ6.8 8 ἃ8 ἃ ποὺ ἴῃ ΘΥ̓ΘΟΓΣΥ͂ 
ἔσο Ομ τ δι θη, ΟΣ οὨ ἃ οὗ αοα, γᾶο 18 88 βυτα 
οὔ {ὸ εἰ σθον 116 οὗὨ Ομ τἰδὶ 1 ἷΒ οὐ δοι] ἃ8 6 
8 οὗ ἷ5 παῖ γα] οχἰβίοποο Τὸ αἰ σ} 165 ἴῃ 

παονυτμενασο 

ΦΓΓῊΟ ἴοση ἐκκλησία ΠΟΥΘΥ ΟΟΟΌΓΘ ἰη 920 η᾽ 5 Οοδροὶ δηὰ 
διβῖ Ερίδι!θ, που χη τοροδίοα!ν πῃ οἶδ (τὰ ἘΡίδι16, ἀπὰ ἴῃ 
ἴδο ΑΡοσδίγρδο. [1 πΠ6 0806] ἀῃὰ ἢγεὶ ἘΡίβι10 [}.Ὸ [468] 
δἰάς αἱ (ἢ ΟΠ ΌΣΟΝ ᾿σγονα δ, ἰπ [9 ΑΡοσαῖγρθο [Π6 ΓΘΑ], οἤι- 
ΡΙΠςαἹ, δοδῦθε {{ 8 ἔΠΘΤῸ ΓΟρτοδρη(οα ἰὴ 118 ὨἰδιοΣίοα] σου Δ οῖ 
ψ 8 18 ρον οΓο οὗ ΩΣ κἢ 688.) 

{η6 ὀχροβί ἴοι οὗὨ 1.18 Ῥαβδβᾶρθ 8.6 τη: } ἀορτηδ- 
(ἴ64], δηὰ δυῖβο ἔγοτῃ ὑπ σϑ]δίϊοη οὗ γοχοπογαιΐοα 
ἰο Ὀαρίΐδηι, υἱΖ., ἡ ΘΙ ΘΥ τοαίς" τη ο8 8 Ὀαρίϊδτα δὲς 
811, διὰ, ἰῦ βο, συ ποῖον 1 ΣΘΟΥ5. ἴο 50.) 8 ὈΔΡρ- 
δῖ, ΟΥ {890 Ὀδρίΐ8αι οὗἉ {80 ἀϊδβοῖ ρ'65 οὗἔἩἉἁ ΄ 658, ΟΥ, 
ὉΥ̓͂ δοιϊϊοἱραίίοη, ἰο ΟἸνἰ θεῖα Ὀαρυΐβηλ (τν ἴοι ἀἰὰ 
ποῦ ΔΡΡΘδΡ {11} (86 ἀδγ οὗ Ῥοῃίδθοοβι), οὐ 6 ρμ6- 
ΠΘ6ΓΡᾺῚ] ἰά68 οὗ Ὀαρίϊβπι 1η 18 ΨΑΥΪΟῚΒ ΤΌΥΣΩ9 85 ἃ 
ἰβίοτί α ργδρασδίίοη ἔοσ Ομυϊϑιϊαη αἰδοῖ 168} : 
8η4 Ε80 ἤγομα ὑπ αὐθϑίϊοῃ 88 (0 (16 προσεοβϑβίίν οὗ 
Ὀδρ ΐδὰθΒ ἔῸΓ βαϊναϊΐου. 7.656 αἀἰμπου (ἴ085 ἃγο 
ΤᾺ}}Υ αἰβουββοα Βο]ον,.---Ῥ, 8.1 

γον. 1. ΤηθτΘ τὐδ8 ἃ ΣΔ8}.---Απ ἰασιροτίαπι 
ἱῃοϊάοπὶ οὗ (6 τοϑἰ ἄθῃσθ οὗ 768. ἰῃ “ΘΓ Βα] θη), 
ΘΧΘΙ  ΠἾγησ τ δὶ δὰ8 αϑὺ Ὀθοὴ βαϊὰ, δηὰ ἰη- 
ἰγοάπσοα πῖιῃ ἴδ 6 σοπἰυδίϊνο δέ. [Ὁοπιρ. Βον- 
Θγ6ν, Τοχὶ Νοίϑθ 1.---Ῥ. 8.1 Τΐοκο [8πὰ αοάθι7 : 
Απ Θσχδρῖο οὗ {Π|0 Εἰ Κηοθ]οάρχο 18. τοη- 
ἰἰοποὰ ; ΤΒοΙποῖς: ΟΥ̓ ἐμ6 ποῖ Ταὐλ ἢ 1.8ὲ τπθη- 
ἰἰομοα Ὁ 6 οίία: Α γτοοῦ οὔ τνοῦβ. 98- δ . 
᾿αϊδαταὶ: Ῥγδηβιίἰο ἴγοια 6 Ῥϑορὶθ ἴο δὴ 
ἰπάϊ νἀ]; Ἐν]: Νοοάοιηυϑ δὰ οχοορίϊΐοη ; 
ΒίσΑυ88: Αἀάοα ἱμτουρὰ ἀοσβῖσο ἰο ΒΟ 8 6- 
Ἰίονοῦ ἔγοιῃ ἰδ 6 ουἱϊναϊοὰ νον]: Βδυγ: Νίσο- 
ἄσπι5 ἃ ἰγρῖο 8] ἥρυτο: ουϊμψαγαϊν θα] ονΐηρ, ἰη.- 
ΜΆΤΙΥ ἀπ θεἰἰονίηρ Φυδαίβα. (Οπ (ῃ9 ΘΟΠΙΓΑΤΥ 
Μαϊματάϊ: Ηθ 15 1ὴ ἔδοὶ ἃ φοηυΐπο ἀἰβοΐρ]θ ἴῃ 
αἰδϑχυῖδβθ, 860 ΤΠ ο]αοῖ.) Το υἱονβ οὗ 1 ὔοκο δηᾷ 
ΤΕο]ποῖς ἀὸ ποὺ οχοϊαας, Ὀυὺ πιοοὲ ἴῃ, ἐμαὶ ρῦ δὸ 
γγοίίθ. ΑἩ οχδρῖο, ἐμαὶ 158 ἴο0 ΒΔΥ͂, δὶ ὁῆ66 οὗ 
{19 πο Κ ΓΔ ἴο ὙΒΙΘᾺ Φ68ι8 σαπηοὺ οηἰγακὶ 
ΗϊΩβο] ἢ, πὰ οὗ Ηἰ8 ρόνονρ ἴἰο ἀἴβοογη ἱΐ. Ὑοὶ 
Ψοῖιπ 45 δβρϑοὶ}ν βοϊθοϊοα (818 Ἰποϊά θην 8150 οἢ 
δοσοπηίΐ οὗ 18 ρστοοὶ ἀϊάδοι!ο ἱπηρογίδηοθ, δηᾶ 88 
Δ ΘΧΔΙΏΡΪο οὗὨἨ ἰμ9 οηςμυϑίαβια ΒΗ ΐοὶ 9688 δἱ 
βγϑὺ αἰνδικοηθα, οσίθηΐηρς ούθη ἰηΐο ἐμ οἶτοῖο οὗ 
{π6 ῬΠΑΥ 8068. 
Νιοοᾶθῃλα.---Α συγχοπὶ πλτηο, ἢγϑί τὶς ἢ ὑπο 

ασσοκϑ, ἰοη τ 6 760.8 (010), 102 ; 
Τρδιοοὶ πὰ Ὑ οἰβί οἰ). Ακὶπ ἰοὸ Νικόλαος. 
δίαγκο: “ΤΥ {86 πϑῖὴθ Ὀ6 ἩΘΌΤονν, 1 18 δαυγα- 
Ἰοπὶ ἰο ἑπποσοηξ δίοοά (3 οῃά Ὁ), δὰ 1 ατροῖκ, 
ΠΟΠΩΜΘΤΟΥ Οὗ Ῥεορῖὶς ((᾿.18 βᾶτηρ ἃ9 Νίςοϊαιβ). ΑΒ 
ἰῃς 7618 σανσθ ποὺ οὐἱὺ ΠΠ|εῦτον, Ὀὰΐ ατοοκ δαὰ 
αἰ πδπλ6Β 8150, ἰο ἰδοῖν ΟΠ] ροη, Ὀοίἢ Ἰπολἢ- 
ἰηρ8 δἱ ἰαβδὺ πιοὺ ἴῃ Νσοάθι." Τὸ σγαάυλὶ 
ὉΠ Ο] ἰὴ οὗ Β158 ζα {ἢ ΡΡΘδΥΒ ὈΥ βία ρεβ 1πη (18 
Ρίασθ, οἰ. υἱὶ, 80 ἃπὰ οἢ. χὶσ. 89. ““Τγαάϊοη 
δ β ἐμαὺ μὸ αἴϊεγνγατβ, πανυΐηρ ῬΟΘΙΪΟΙΥ δο- 
Κκηον]οάροα {μ6 ἀοοσίτῖπο οὗἨ 4Φ6808, δὰ μαυὶπρ; 
Ὀθοη Ὀδριϊζοα ὈΓ Ῥοίοσς δῃηὰ 90})π, νγ8 ἀδθροβοὰ 
ἴγοπιὶ Ϊ8 οἵἶοο αηὰ Ὀδηϊβμοὰ ἤγοιῃ Ψοσυβδ] τὴ 
(ΡμιοίζιΒ, 2ιδίϊοίλ., Οοἄ. 111), θὰὺ γ88 βιιμροτίοα 
ἰῃ ἃ οουπίγγ-ϑοδὺ ὈΥ 18 Κἰηβιηδὴ Οδπ14}16), {11} 
᾿ἷ8 ἄολίι.᾽" ποῦ. Τι5 ἰγαά! οι τα Κ68 Ηἷπὶ 
αρϑδίΐη ἴῃ δὴ ὈΠΥΓΟΣ ΠΥ ΤΏΔΠΠΟΡ ΚΘΟΡ ουὖ οὗὅὨ εἰρἰι 
18 }ι18. 1.8. ΤΠ6 Ταϊπι ἃ τηθης 0.5 8130 ἃ, 
Νισοάδηλιβ, ὅοη οὗὁὨ ΘΟ Το), ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ 6411 Βυιπηΐ, 
ὙΠῸ ͵ὸλϑ ἃ αἰδοῖ} ]9 οὐὗἩἨ ὅ658ι8, δῃὰ ϑβυγυϊγυοὰ {16 
ἀεβίσυοίίοη οὗ Φ6γυ8Ά]6πι, ο86 απ ΒΔ 
ἴγοα ΘΔ] ἢ ἱπίο στγοαῦ ΡῬΟΥΟΓΓ (εἰ Ζβοι, 

5 [80 Ηδηρβίοηθοτα, πὰ ΑἸ ογὰ : ΟἹ οἴ [ἢ ὍΘ] ΟσΟσΗ οἢ 
δοςουπί οἵ ΟὨ τίδ᾽᾽ 8 σαΐγβο οθ, ἢ. 29. Βοηρεῖ; Εὶ ἰἰς, ἀὁ χιδια 
ς. τὶ. τὰ ἄηε; δεὰ ποημίδιίΐ πιοιίον πειέίε.---Ῥ, Β.] 

Ττοδ βοβ οΝ ἴ}16 βοοίϊΐοῃ : Κδρρ, δεγίρία νατίΐ ατ΄Ὺὺ7. Τ΄, Ὁ. 
18} βαὰ ; Ἑαδγίοί δ, Οὑπιπεμίαί. ἀοιι. 182 ; Β΄Θ}0}}, ἱη Κα]κ|- 
Ὀοτὸ διμαΐεπ Υ.1., ν. 11: Φασοῦνί, δέμα, πὰ Αγίξ. 1895, 1. 
ἨδτδίοηΡοῦρ, Εναπρ. Κίτγολεη- Ζοίξεπρ, 1860, Νο. 49, [Α Ἰατμϑ 
ὨΠ ΠῚ ὕΘΓ οὗ ΕΠ 8} ἰγαοῖβ οἡ οχοπογατίοη (ΤΊΟΒΤΙΥ ἀοςίτί πα] 
δηδ ργδοῖίς}}) ἂγὸ ῃοίϊἱσοὰ ἰη Μδϊοουλ 8 Τλεοϊοσίοαὶ ΙηκῖοΣ 
(Βοδίοι,, 1809) ὑ». 390, 397.---, 5.] 
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(Ζεϊιδοὰν. Κι Ζιμλ. ΤΑεοίοσ. 1854, ν. 648). ΤῈ 
Ἰἀθπεῖ ιν 16. ποὺ Ργούοὶ. Φοβθρίνυβ ἃ]80, “πί|ΐ. 
ΧΙΥ͂. 8, 2, ΒρΘ4].5 οὗ 8 Νἰσοάοπλυβ, γῆῸ ταβ δϑηΐ 
88. ἃ Ἰοχαίο οὗ ἰ!ο Μαοοδῦοδη Ατὶβίοθυϊυ8 (0 
Ῥομρου. ΤᾺ6 δροσσυρμδὶ ᾿ἰἰογαίατο 88 οοτι- 
Ῥ᾽οἰαὰ {π6 ὈΪΟΘΓΆΡΙΥ οἵ Νοοάθηγυβ ἴῃ 8 ἀο9ρ6ὶ 
ϑογὶ θοα ἴο πίη. 
Το ροῦηὶ οἵ ἃ ρεπαῖΐηο {δἰ ἢ Βδα ἰο δΘοηοπα ἴῃ 

ΝΙσοοάοια8 τὶ χορατὰ ἔοσ ἰμ6 ρΡο]ίο ψνοτ]ὰ, 
ἰπουρ 5 οὗὁἨ [18 βίϑιίοη, ἴθαῦ οὗἩ πιϑθῃ, ῬΒαγίβαὶο 
Ῥγοϊυάίσο, Ὀυΐ, ὁπ ἃ ζουπάδίϊοη οὗἨ πδἰποουὶγ, 
σομβοϊ Ὠ[ἸΟΌΒΠ655, Γοοί[ἀἀ6, ἀπ Εἰ κοΣ Βα 6. Υ 
ΟΥ̓́Θἢ ἰο 1118 ΟΠἾΟΟ, ἰβ8ι165 υἹοίουΟυ8 ἴῃ σου ΘΟ 8 
δοηἤοβϑίοη δη )ουἕι] οἴου Ῥηρ 8; δπά {86 οἱοβίης 
τνοτὰβ οὗ (0 σοργογϑδίίοη, γα}. 21, τὸ Ὁ] ΔΙΏΪΥ 
δπουμὰ ἃ Ῥγχοαϊσίϊοη οἵ ἰλ9 στὰ γοϑρεοοίϊης ἴοι, 
οἴου ἃ γορσγοοῦ, νον. 20, οὗ πἰ5 βίθδ᾽ ἢ ν σοιηϊῃρ ἰπ 
{16 πἰραῦ ἃ8 ἃ βυϑρίοϊουβ ε'ξζῃ. δ᾽ πιῖίαν ομδγδο- 
ἴογ8, ἐμοῦ ἘΠΘΥ͂ ΡΥΟΡΔΌΪΝ αἰα ποὺ 4}}1 8ὸο ἀο- 
οἰάραϊγ σοιμο ουἵ, ἃτγὸ ἀοβονὶ οα ἰπ οἷ. χὶϊ. 42. 

ΑΔ σῦυϊοτν οὗ [86 ὅοννϑ.-- Δ ον οὗ {0 ὅ8η- 
Ἠράγίηα [οορ. ᾿υκο χα. 18; χχῖν. 20; Αοἰβ 
ΧΙ. 271], κὸ Φοβορῆ οὗ Ατἰππαί θα, οἷι. Υἱὶ. δ0. 
Οὗ {1Π|6 ρμδγίγ οἵὗὨ ἰδ Ῥματίβοοθ. [ἐκ τῶν φαρι- 
σαίων. 8 15 ποὺ τηοηἰϊοηθα 88 ἀοτορδίογ. 
ΠΟ ρϑίοπΌοτρ ΣολΓ ΚΒ (Βαὶ {1.6 ὈΏΔΥΪΒΘΘΒ ἸΥΘΣΤΘ 
ΒΡΟΟΙΔΙΥ ἢο51116 ἰο {1|6ὸ ἀοοίγϊηθ οὗ τοοποταί 08 
8 π τοβοϊνοα σοὶ σίου ἰηίο ἃ 8βο][-τἰαλὰθ ΒΟ] 688. 
Ζαῦ 156 ϑυάάιιοθο8β 6ΓῸ ΘΥ̓ΘΠ ΙΔΟΓΘ Ορροϑβϑὰ ἰο 
Βρί ἰδ] τοὶ ίοη. Α Ῥδὰ] οουὰ ργοδοοά ἔγοιμ 
{116 οατγηθαὶ ῬΒανΒ665, Ὀπ. ποὺ ἔγοηι (ἰλο ἔρίνοϊοιιϑ 
διηα δκορ ] σα] δά άτι6668.---Ρ. 8.1 

γον. 2, ΒΥ κἰρδι.[-- μα (818 8 ἰηἰοηἀοἃ [ὉΡ 
8 ΠΤ ΟὗἩἨἁ ᾿γΘΔΊΚΠ 655, 18 ργογοα ὮΥ τον. 20; δηὰ 
δσοῃ ΟΥ̓ (Π|ὸ ρατίϊουϊαν τηθηϊίοη οὗ (8 οἰτου- 
Βίδησο 80], ἃ τν 61] 8388 ὈΥγ (ἢ γϑσὺ ρσγδάμα) δρ- 
Ῥεδεῖπς οὗ μἷ5 Δἀιαβίοι ἰο 2 0 Ὲ Κορρο ρυΐβ 
ἴω ἀν 88 8. Βγροοῦῖθ (866 1υἰς 6), 0 ΘαΌ10 

ἴο φυρϑιΐοη ὑμ6 ογὰ ψῖι ΟΥἹ] ἰπίοπί, δπὰ τ ἢῸ 
Τοϊσηοα βαρ οἰ γ; ΝΟΥΣ, Οα {116 ΘΟΒΙΓΏΓΥ, 
ΤΟΡΓΘΒΘΩ(Β 1115 ΒΏΥΏΘ58 88 ἃ ἰγ6 σδυϊίοη. “Ηρ 
23 δ8Π ΠΟΒΟΥΔΌΪΟ ΟἰαΓΔοΙΟΡ, σα Ὁ Ὁ Β]0ΟΥ οὗ πᾶ- 
ἰπγο,᾽ Βαγ8 Μογοῦ. Υἱοί πὸ ἀοιιθὲ βοιποί ἰης 
ΏΟΓΟ. Αἕπ οἀιιολίοα τηδὴ οὗ δρο, βἰ(ἰἱῃρ' 88 ΡυΡ 1] 
ἰο 8 γουῃς, ἀπ 1164 Τα ἱ; 84 ΡΏΔΓ860, βιορρίης 
ἔγοο οὔ {1ιὸ ἀοβϑροίίο πὰ μογοϑυ-βοθηίηρ βρίὶ γί οὗ 
}}18 βοοὺ ; ἃ ἥίδη βοάν βί, το βοοῦ Ὑϑπία γα ἰο ὁΡ- 
ῬΟ88 {110 Τὰ μα ϊοἾ8πὶ οὗ {Π᾿0 τ ΒοΪα σου 61}; 8 Ρτο- 
Ταϊηθηΐ, δβογθηθ- οι ροΥοα, χηαΐγθ τη ΟΥἨὨ {116 
τον], το υαηάστ' (6 οΥο88 οἵ (6 ἀολὰ {79508 
ΡΡΘΑΥΒ ἃ8Β ἃ αἀἰβοῖρὶο, δῃὰ ἴῃ 4 οοϑίϊν ὈυγΙα]- αἰ 
Εἰνο8 ἰοκοπ οὗ ἷ8 ὑπτοβαεγυοὰ δπὰ Ἰογία] ἄδγο- 
(ἴοι, ἃπᾷ (8 οὐΐῆσοϑ ἐμαὶ {πο γ9 ογὸ χίνσοῃ ἰὸ 
.υῖπι πὰ παν οοπἰπυοα τὶ 1ἢ αἶπι, ἰὰ 818 ὕγί σία 
ΒΟ Π00], ἃ ΠΟΌΪΟ τῖρον οὗ βρί γί, ἴῃ 18 Ἰαρμ4]} ἀϊρ- 
αἰ(γ ἃ Ἰἰνίηρ, γοαγπίης, πὶ 18. εἰσ 56 ἃ γοῦ!}- 
7] βιγινίηρσ, ΠΟΥ Δ}} ἰγαά[(ἰοπδιὶ Ῥγοὐυαΐδο 8 
ἸΆΓρο ἱπροπιοΊ8π 655, ΔΌΟΥΘ 8]}, ἁπᾶον {86 ΨΒοΪ6 

Ἐ[ΤΠο οιησοῖίηι ΝΙιοροηιῖ σοτηργίβος (6 Αοἰα γϊαίὶ αη ἃ 
πο 2υχκοοηδμς (με εἰ αὐ ἐπ ενοβ. ὅθ. ΤΙ Βοποηάοτῇ, Εναησοϊία 
αΑἄρούγυρλα, 1[ἰἶ08. 1803, ΡΡ. 208-412, ΨΒοΓὸ ἴΠ6 οἷο 8 σίνοῃ 
ἔη ὐσοοῖ ἀπᾷ 1μα11π.-Ρ, 5. 

{{[Β6ΏρῸ] τρπιαγ 8 ἴο νυκτός : “Δ γμαηι πὸ γεοὶρίξ Ολγί- 
ἕω αὐ ξε υσητεηίσ8.,""-Ῥς 8.1] 

Τ[ςΑπὐρυϑτίπο: Ομαπεῦς αα “εεμηι υσηρνὶξ, ἰαπιεη φεία Ἡσοοίς 
τρηῖέ, αὐλῆς ἀκ ἰεηευγὶς σαγπὶς διμδ ἱρημίίαγ. ἨἩφηϑιοηογα : 
ΤῊ πἰχῆς ἰᾳ ηοη] οηθα ἃ5 ἃ δύτῦο] οὔ ἴηο ἀρτῖποϑη οὗ [0 
τη οὗ Νἰςοάοπιβ (χί. 10. χ ϊ. 80). Βοῖίζογ : Ηδ σαηθ ἰῃ 
τὸ ἀντὶς ἔγοηι ἤδαῦ οὗὔ ΡῈ} ]Ο ορἰἰοη. Υοὲ ἢ σᾷπιο, ψ ἢ ϊςοΪλ ἰ8 
ἤν Ὀοῖοσς ἔπη ποῖ σοϊαΐπρς δὲ 811. ὙΠῸ γοσατῖκ 4008 ηοΐ 6Χ- 
ΕἸ ΟΠ ΡΥ, ΦΌΠη δηὰ οὐδοῦ ἀἰϑείρ]65 οὗ ΟὨ τἰϑὲ ΟΓΘ ὕτὸ- 
ἸΡΝΌΪΥ Ῥγοβοηΐ δῇ ἴπλ6 ἰηἰογνίον, Ἐν δΙ ἃ σοη͵οσίατος ἔμδὲ 8180 
Νιἰοοάοηλαβ μΒδὰ βοῖὴὸ εὐἱοπ ἀμ ΣῈ ΐτη.---Ρ. 5.] 

ΤῊΕ ΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕα ΤῸ 50ΗΝ. 

Βγβίοπι οὗ Ῥηαγίβϑαϊο Βῃον" 8. Βίποοτο Βοατί, βηά 
ὉΠ6ΘΡ ἃ ἰδ6 συβὶ οὗ του] [1 π 655 {86 πηοίδὶ οὗ α 
ἰυγη [ΣΡ {πο [610}Δ} πὰ ἀογοίϊοη οὗ 86 ΟὨ τ βϑίΐδη. 
ΔΙΟΥΘΥ ᾿ΌΒΕΥ ΟΌΒΟΙΥΟΒ, ἀσαΐϊηβέ 6 Ἤειϊ6 δὰ 
Ομ Υ5, {}ι8ὲ 86 σοιηἷης οὗ Νιοοάδοιηιβ ὈὉΓ αἰσδὲὶ 
ἄἀοοβ ποὺ ᾿ρῚῪ ἐμαὶ πὸ αἶβοῖρ]68 τσοτο ρτοϑοηΐ αὲ 
{86 ἰαίογυ ον; ἂπὰ (6 αἀἰγδοίπ688 οὗ [6 ΠΑΓΓΆ- 
ἐἶνο, ἐβουρὰὰ Ὀοασίπς [119 Φο μθδἢ βἰ8Ώ}Ρ, 1688 
08 0 ΒΊΡΡΡΟΒΘ (δδὺ Φο]ηὴ "188 ἃ τὶ ἐπ 658. 
ἙδΔΌΡ , νγϑ 'σηον [οἱδαμεν].---ΕἸτϑὶ οΥ̓͂ Δ]], 

ΝΙοοάθμιιβ δοοοτὰβ ἴο ἴπ9 Ἰωοχὰ 86 αἰ σηϊγ οἶ 
ΒαθΌὶ, ἀθηϊοά ἰο Ηΐπι ὈΥ͂ πιδηΥ (6Ἀ. τἱϊ. 16); δπὰ 
1118, σομδιἀοτίηρ ἰμο ᾿προτίδησδα διίδοβοὰ ΌΥ 189 
ΒΟΥΪΌ65 ἰο ἰῃ 5. {{{16, 18 πο νιϊῃοις ἃ δυοτα ὁ 
δἰζηϊἤοληοο. Τιἷθ ““γ Κπου"" ἐγ }}168 (δ δὶ δ6 
μβαὰ Κἰπάτοα βρὶγὶ 8 ἰη ἷ5 εοἰσοῖθ, γῆοὸ δοϊκπον- 
Ἰοάχοὰ (μ9 λυϊκὶι οὗἶοο οὗἩ 7655. Υοὶ (6 ποτὰ 
Βῃδα 68 οΒδ, ἴῃ 8 βοιῃονῃδί ΡΟ ἐ{10 86 Ώη86, ἔγοια ἃ 
ΡΊαΓα 18 Ἔσο ἰομ δ ̓ Ἰπΐο ἃ δβιιχροδβίϊοη οὗ δὴ ἰπ- 
ἀοβηϊίθ ῥγοβρϑοὶ οὗ γοσοορηϊοα ὈΥ (86 Ὑ8οΪθ 
ϑδη]ιθάρίη. ἢ [[{ ΟΧΡΤΟ5868 Δ180 ἴΠ6 5Β6}7- δ Β᾽οοηὶ 
ΒΟΥ ο-Βρὶ γἰΐ, δῃηὰ Ὁποομῃβοϊουθ!Υ Ὀδίγαυϑ οὐοσ- 
τε Πλη6 οὗ Κπον]οάρο δὰ ὑπάογ-γα]υδίίοη οὗ 
αὶ ἢ. 
Α ἴϑάοπθσ οοθ ἔτοῃλ Οο.--ΑἯοκηον- 

Ἰοάρπιοπὶ οὔδη ἱμἀοδηϊί Ργορμείϊο ομαγδοίοσ. ζ--- 
ΕἘῸΣ ΠΟ 58:1) Ο8} ἅο [8.686 ζττδ 198. ---Ας- 

Κηον]οασιηοηὺ οὗἩ 8. ΠΌΤ θΟΥ οὗ δεοογοαϊοὰ, ᾿τ- 
Ῥονίϑηῦ τηϊγδου]οιιβ βρη [ταῦτα τὰ σημεῖα, ἦδεεεα 
ἐαπία δἰσπα], τ Δ ὶσ ἢ 7 6808 δ ἀοηθ ἴῃ ΦογαβδΊ στη, 
δηὰ νγ} 16}}, 1ὰ ὑδ6 λυάχηχοηῖὶ οὗ Νἰοοάδταυ, σοτὶϊ- 
δεὰ Ηΐτ ἰο Ὀ6 8 ΠΟ Ῥσορμεὶ οὗ αοἁ. Μίγδοῖο 8 
ἰοϑὺ οὗ ἃ Ῥσοριιοί, θυὺ ὑπᾶάοσ απο] δοδίίουϑ, Ὠοαί. 
ΧΙ, 1, χυὶὶ. 20. 
Ἑχοορῖ αο 9 νὴ ἢ Ὠΐτη.---ΤῊὴο τηΐγδοῖο 

Ῥτονοϑβ ὑμ6 ΒΡογ δίχα! ΡΟΥΤΟΥ τ Εἰ ἢ βίδη ἀβ ὈΥ͂ 
86 οΥΚοῦ. Εδ]86 τιν 80165 σαὶ θ6 ροτίοσιηοὰ 
[γουχ Βαίδηϊο δ ΘΠΟΥ͂, ἔχ. υἱ. Βαΐ ἐπ σδδ- 
Ταοίοῦ δηὰὲ ρσγοαίηθεβ οὗ {ἰῃθ πὰ ρα ο]65 οὗἨὨ 9 6585 
τηδὰθ 1ὑ οογίαϊπ ἰο Νίοοάοιηυβ {πὶ δ πτοῦρσὰὶ 
{ποῖ πῃ ὑῃ9 ῬονΟΣ οὗ ἀαἀοὦ. Απά {118 ᾿πγοϊνοὰ 
{86 ΓΡΙΒῸΓ ἰπίογοποο (μαὺ Ηορ τῦ}ᾳ δοογοαϊιοὰ ὈΥ͂ 
80 πιΐσδοὶθβ 88 ἃ Ῥτοροὶ βοπί ἔγοπι ασοὰ. Τ|ι 
ἔρχεσθαι ἰΒ ε'σηϊδοδηί, οἷ. 1. 6, 18. 

γον. 8. ΟΣ, νόσν, 1 σαν υηἴο [8Β696.--- 
Ομ οὗ {18 χγοδὶ σϑγά πα] ὑγαΐηβ οὗ {πα κί σάοαι 
οὗ μοδύθῃ, ΒοϊθΥ ἰηἰτοάιορα,. ΤῺῈΘ ΔΏΒΞΨΟΣΙ 
ΘΟ 5188 οὗ 8 8βοσὶ68 οὗ δι ἤρθοδ: (1) ΤῊ δά- 
ἄτο85 οὔ Βα ΌΪ 18 δηβϑινογοὰ Ὁ δὰ οδὐάγαοδα νὴ 1}- 
ουοἱ αρῦϊ; (2) ἰ8ὸ ““Ψὸ Κπον᾽" 8. πιοί νὰ 
ΟΟΥ̓ΟΥΪΥ, ὙΟΥΪΥ, 1 ΒΔΥῪ ἀπίο ἰμοα;᾽ (8) (86 πογὰ: 
Του τί σοπιθ ἕγομι δΌοΥΘ, ἀπ ἐπ ογοοΓο τέ ἃ 
(σλομον (ἔγοτα [16 Κηράουι οὗ αο4), 18 πιοὺ Ὀγ ἐμ6 
Ὑ0Τα: Αἰ τηδῃ τηιιϑὺ Ὀ6 σοη δογη γοπιὶ αδουε, ἴἴ Ὦθ 
ΜΟΟ]ἃ 80 τη 0ἢ 88 566 ἰη6 Κιηράοιῃ οὗ ἀοἂ; (4 
{η0 βίσῃ 18 πηϑῦ ὈΥ {1|ὸ Κίηράοαι οἵ αοἂ :ἰβοὶζ. 
Απὰ ἐπὶβ δου] 8185 σὰηβ ἐπγουχῇ 8}}: Το 
τουδὶ Καον πὶ 1 ἀπὶ ἃ ργορμοί, ὰΐ (Ποὺ 8}}}} 
Ἰδοϊζοδὺ {1186 αὐ} δοαι! 08 ΓῸΥ βοοΐῃρ ὙΠῸ 1 81), 
πη βαοΐηρς ἱπ πη6 {9 ΡΟΥΒΟΏΔ] τηδῃϊ οβίδίϊοῦ οὗὨ 
ι|ὸ Κἰηχάοιιῃ οὗ αοὰ. 

γαγίουβϑ υἱοῦ οὗ {π6 τοϊδίϊοη οὗἁἨ (ἢ 6 ΔΏΒΤΟΣ οἵ 

4 [Βοημρο] : Ἐξ εἰ πιεῖ εἰνεΐίες, ρὑτὶποὶ ἊΝ 
ἥν. με ον 42. Ἐξ »ἰιγαϊὲ γαροπᾶεε ἡην. ἀὐμκή οι δ ἀρ Ὁ 
{ [ὠοπιρ. μ6γθ {Π0 ποί6 οὗ ΑἸίογά, βέίοῦ (Κα ἴπδὲ Χιοο 

ἄσοστηαβ, ἴῃ υδίηρ [16 Ρ᾽) ΓΑ), σοποοα!οαᾶ Ὠΐδ ὀσσῃ σοηνίοϊζίοπ, 50 
85 ἴ0 ὈῸ αὐἷο ἴο ἀγδῊῪ ὈδῸκ ἀραΐη ἰζ Ὠοσοδεθσγ. Βδίδεν ἤωσ- 
Τοϊομοὰ.--Ρ, Β. 
{7180 ποτὰ διδάσκαλος δοοϊῃΒ ἴο ἱπιρὶν σανουθ ἰποοη- 

βἰβίθπογ. Τῆο ὀχροοίοαἃ Μοϑααἢ ν᾿ Ὰ5 αὶ Κἰησ, ατὰ ὨτΟΥ ΤῸ- 
κατα “3.5 ἃ τλόγὸ ἐδηοσληγ {Π}1 (Ὠ}5 ἀλγ8 οὗ τηοάθτ Βοοίηϊ- 
δ 3πι.᾿" ΑἸΟγὰ]. ' 
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 ε585 ἴο ἐδ διά ἶγ 6858 οἵὐἠἨ Νὶοοάθμιϑ: (1) Ιηἰοττηθ- 
Ἰδῖθ ἰΔ}}ς οὐ οα (Κυϊποοὶ δηα οὐ 6 γ8). (2) 
ὁ 6805 ψου]Ἱὰ ᾿θδὰ πἷπὰ ἴγοιῃ {π6 Τα ὶ ἢ οὗὨ τ ΓΔ0168 
ἴο ἐμ ΤΆΣ ἩΪΟ. τότ ] ν ἰγαηϑίοτιηβ (ἀυρα8- 
ἐἶηο, 86 ᾿γει(6). (8) ὅθϑυ8 18 ΘΟ ποὺ 88 ἃ 
(οδοῆθν, Ὀυὶΐ ἔογ (Π6 ποτὰ] ἐγ ηϑέοττηδί οη οὗὨ {6 
ψ 001. (Βδυπιρατίοη- νυϑ85). (4) Τοα {πἰπκοδί 
(Βοι ΔΙΓολαγν βοαβί 8 βίρῃ οὔ {86 Κιπράοχῃ οὗ ἀοὰ; 
ὯΟ ΙΔ 68} 5660 ἰἰ6 Κίηρσάοτη οὗ αοά, ι1}]688 Β6 
86 Ῥοτῃ δον (1 ἱρφμτοοἱ, 1,160..6)ὲ. (δ) ΜογοΥ: 
Το δἀάγοϑϑ οὗ Νιοοάδιαιι 18 ἰπίοσγυρίοα ὈΥ 
ΟἸγὶβὲ, ἀπὰ τυϑὺ ἐμογοίοσο Ὀ6 σομῃρ]εοἰοα ἔγοτῃ 
{8 δπινοσ. ΝΙοοάοιηὰ5 ἱπίοηἀοά ἰο δ8ἰς: ἯΠαΐ 
Τηυ5. 1 ἀο, ἴο οπίον ἰηίο ἐδο Κη χάοτῃ οὗἉ {Πὸ Μ68- 
δβῖδ ἢ Το ἰδ 8 ΟὨΥϑὺ ΠΘΓΘ σὶνοβ Εἴτα {1} 0 ΔΏΞΥΓΘΡ. 
Βαϊΐὶ (α) τ6 ΒΥροί 6518 οὗ ἰηἰογγιυρίίοη 8 αηϑαϊὺ- 
ΔΌΙΟ; Ὀοϊίον, ὑπαί οὗἩ μοϑιιδίΐοι ; Ὀοδβί, ἰμαί οὗἨ Ρο- 
Ἰ1ἴ6, ΘΚΊ ΓΑΙ γαῖ ὶηρ, 88 1 ἰοὸ 8.Υ: Ἡαὺ τηογοῦ 
(6) Ν᾿ οοάθτηιβ νγὰ8 83 γοί Βασαν 80 ἴδ δἰ νδηοθᾶ 
8.5 ἰο δὶς δῖ ΜΟΥοΥ Ρυΐ8 ἰηΐο δἷβ πιο. Το 
σοδηθοίΐοη 18 ῬΡΥΓΟΌΔΟΪ (815: ΤΊ οα ἐμ] κοί ἐμαὶ 
1 δῖὴ οοπιὸ ἴτοᾳβῃ αἀοαά. Βυὶ ἢ ψὰὸ ψουϊὰ οὐϑῃ 
8εε ἰδ Κῖηράοαι οὗ αο(, πιιϑὶ Ὀ6 τη ογ0 ἐπ δη ἐμ 8: 
86 πιαϑὺ 6 δογη ἔγοιῃ δῦογνο; δοῦν ᾿ηποἷ στθαῖον 
χιυϑὶ Ὀθ 8014 οὗ (Πς ΕὐυΠΟΣ οὗ ἰδ6 Κιηρσάοῃῃ οὗ 
Θοἱ. 
6508 σᾶτο δῖ ἴο υπαογοίδηα μα μῃ6. μαὰ ποὶ 

γεὶ τοδοιδὰ {ἰῃ9 Τογϑοουγί οὗ ἰσο Κηον]θακθ. 
Αἱ Ἰοδϑὶ Ομ γῖϑι᾽ Β ΔΒΓ σοη γοπὶβ (μ6 Ῥχοια 60Ὲ- 
δοϊουβϑηο58 οὗὨ 6 κα ἄγο88 τ ΠῚ} (86 Βα Ὁ] πᾶ- 
ἴατο οὗ ἰτσι. Απὰᾶ ψ θὰ Ηθ γοαυΐγοϑ (ἢ 6 ΠΘῪ 
Ὀΐϊτι ἢ ἔγοται δΌουο 88 (86 Θοηα ἰΐοη οὗὁἨ Βοοΐηρ [86 
κιπχάουι οὗ αοα, δ τηθΔη8, δοσογαϊηρ ἴο 16 8η8- 
ἸοχΥ οὗ (π9 Φον 8ῃ ἀοϑίρηδίΐοῃ οὗἨ Ῥτοβοϊ γὺθϑ ἃ8 
Ῥοτῃ δραΐϊμῃ (7 Θγδυιοί [0]. 62, δίς.}, Ῥσἱ λατῚΪΥ 
Ἐχοορὶ ἃ δ σοιηθ οὔΐ ὕγοια ἰδ 9 οΪὰ δυϑίθια, Ὀ6- 
Θοπιθ ἃ Ῥυοβοϊγίο, ΡΟ Ὁ] ἸΟῪ σοταπιὶῃ Ηἰπι8ο] ἰο 8 
ἘΘΨ Ροβι(ο. Απᾶ [ἢ Ὀ᾽γΝ ἔγοπι ἄρον ἰδο τνοτὰ 
ἀοπιαπὰβ 8 στοαὶ ἰγϑηβιίοη. ΝΙσοάοιηαβ ποι]ὰ 
Ῥυϊνδίου αϑϑυσο Ηΐπ οὗἩ ἰμ Δα ποβίοη οὗ ἃ ρασὶν 
οὗ ὑπὸ ῬΒατίβθοβ, τι ρ᾽ γἱηρ 1.6 ργοβυτηρίΐοι ἐμαὶ 
Ἐ6 πουϊὰ δἰίδορ ἰπλ861} ἰο ἰῃ6 οἷά ογάον οὗ 
(δηγβ8. Ὅδεβὺ8 ἀδιηδηθ οὗ ᾿ἷπὶ ἃ ῬγΟβο] γἐΐβτι 
πτουρηὺ Υ αοά, 8. οοπιίης ἔογί ἢ ἔσοπι ἐδ 6 ἀαγ- 
π658 οὐ πρὶ ἀπά οὗὨ (δο ο]α ραγίγυ, ἰἔ 6 που]ϊὰ 
δτθ ΔΥ͂ υπἀογείδπαϊηρ δἱ 811} οὗἉ ὑπὸ Κηρσάοιι οὗ 
αοὰ πρῖοῖ πὸ Εἰταβο] δπποιπθθϑ. 6 τῶν 8ι}}} 
ΔΌΡΡΟΒΟ ἐπεὶ Φο. το ϊαίθϑ ΟἿΪῪ 6 6ββοπίϊαὶ, 85ὰ- 
Ἰίΐομι ψογάϑ, δὰ οὐἶἱβ ἱπίουυθηΐηρς ἀοί81}]8; [ἢ 9 
πιδίη ῬΤΌΡΤΟΒΒ8 οὗ ἱμουρ)ιέ, πονγονοῦ, 6 π88 υη- 
ἀου (ΘΟ ΪΥ σίνοη, ἱπουρὶι ἢ ἢ. 6 ΟΟΙΟΓ οὗὨ .ν18 οὐ 
οοπίοιιρ δἰ! οη. 

Ἑπχοσϑρῖ 8 8} Ὀ6 ῬΟΤΏ ἴσου; αθονϑ [Ἐὰν 
μῆ τις γεννηϑὴ ἀνωϑεν)]." γατίοιβ πίογρτο- 
ἰδιϊοη8 οἵ ἄνωϑεν: (1) ΠΟΟΔΠΥ : ἔγοταη θαυ θα "Σ 
τοῦ οὐρανοῦ); (2) ἰο!ΡΟΓΑΙΪΥ : δύγαβ, ἔἴγοιλ (ἢ9 
ΥΕΓῪ Ὀερσὶπηΐηρ (ἐξ ἀρχῆς). οί νἱϑνγθ ἃΓΘ δά- 
ἀυοοὰ ὈΥ ΟΠ τυ ϑοβίοσῃη [70 Εἰ πη56}} ΘΧΡΙ αἰ ἢ8 {9 
ποτὰ ὮὈΥ παλιγγενεσία]. ἴπ ἔλνοῦ οὗ {πο Ἰδίίον, ἴῃ 
(86 δ0η86 οὗἁὨ ἑΐέεγωπι, ἄεπμο, τὸ ἰδ 6 γυϊχαὶο [Δὰ- 
καΞιϊης67, τον [Οα]νίη, Β628], ΟἸϑιδυδβοπ, Νο- 
δον, Τμοϊποῖς [Ἀϊὰ Ηδηρβίθηθοτα, Θοἀοι]. 
᾿Αχαϊηδὶ τ δ΄ὸ {Π6 τ ΥΌ8] οὐ ἱοϊβιηβ, ὑμαΐ ἄνω- 
θεν, ἴΔ 6 ἐθι ρΟΥΔ]1Υ, 68:8 ποῖ ἀσρσαΐῃ, θα πὶ 
λε δεφίππίπσ, διὰ ἐμαὶ {86 τοπάουϊηρ ἀγαΐϊπ ἈᾺΒ 

᾿ ΠΝ ὡς ἱηαοβηϊξμ, "πὶ 
ΞΡ κέλλας ἀρρίξοαῖ, οὐ νον. Ἴ, μα τέο ἰ θν  ρ ὐν, μμόμ 
ὐγεδήγ αὐοίος ἰπ ἴπ 9 τα 316 οὗ [ἢ Βοσοηᾷ ὀοῃηξγΥ ὉΥ 7υδύη 
Μ. δε ἴοχι. Νοῖο 7.. ΤΠ ἰἄθα οἵ βοιηθ τηοάογῃ ἈΥΡόΓ-οΥ- 
τίου ἐπδὲ 1πὸ δυῖμογ οὔπ6 ὐπρ061 Βμου ἃ ατο μογζονοῦ γΟϊὰ 
δϑυμίη ἰ6 εἰπιρΡῚῪ τ ἀἰουϊου3.---Ρ. 5.) 

ΡΓΟΘΔΌΪΥ ανρίβθη ὑπο ἰπ6 ᾿ηῆποησο οὗὨἨ {6 6χ- 
Ργϑβϑβϑίοῃβϑ οἵ Ῥαὺ! ἱἰῃ Βοηι. χὶϊ. 2; 6]. νυἱ. 1 ; 
ΕρΆ. ἱν. 28; 6Ὁο]. 111. 10; Τῖς, 111. δ᾽ δῃηὰ οὗ Ροὶί. 
ἰῃ 1 Ροί. ;, 28, ΕοΡ {116 ἐοεαί Θχρ᾽ληλίΐοη ἅγο 
Ονίρθῃ δηῃα ΤΩΔΩΥ οἰ ογ8, ἀόνῃ ἰο θη ροὶ [8υ- 
ΡΒΈΝΕ, μηπᾶς δ μ5. λοηιῖηῖδ ἀεϑοεηα 1, 1,ἄοϊκα, πὰ 
ΔΙογον [α|80 6 ἥοίί6, Βονίπβοη, δαν, Βάπω- 
Ἰεῖη, εϊζβάοιζου, Ὄνθη, Ῥογάβινοσ ῇΏὮ. Ζορι 
ἄδουθ, ἴῃ {6 8689 οὗ ὕγοηι Οοὐ, ἐκ ϑεοῦ. ΤᾺ ἷ5 15 
ΤΡΊΒΟΥ ἔδυογοὰ ὈΥ̓͂ ἰη0 δοηϑιἀογαίιϊοη “δαὶ Φοἢ ἢ 
οοποοῖγοβ ΤΟ ΏΘΓΘ Ϊοα ποῖ ὑπᾶον {)6 ἀβροοὺ οὗ ἃ 
βοοοῃὰ Ὀἰγίδ, Ὀιὺ οὗ ἃ αἰγίπο Ὀίγιμ, οἷ. 1. 18: 1 
ΦοΒη ἰϊ. 29; 111,9; ἵν. 7; ν. 1. Μίογου, Τὴ 
Ἰάθδβ8 οὗ θομηρ ὈΟΓῺ ἤχου δον οΥ οὗ ἀρὰ απὰ δο-. 
ἴῃς ὈΟΤΠ ἈΠΟ δΓΘ, Βουονοῦ, ἴῃ βυ δϑίδησο ἰθ6 - 
οἰ ρΘ8 019, δὰ Το ΟἾκ᾿ Β οὈ͵θοιΐοπ5 ἰο [ιΐϊοϊκο, 
εἰς. [Κνδυς ΒΒ ἰγ8., Ρ. 114], ἂγὸ υπίθηαϊο. 
[ἴθ δ8 ἰδὸ ἔδοϊ οὔ χορθπογδίϊοη ἈΡΡΘΔΥΒ ἰὴ 

{86 Ν, Τ᾿, (86 ἰδτηβ [0 1ξ δτὸ τῶγο, δηὰ ηοΐ Ποᾶν 
8.5 ἔροαποηΐ 88 (86 (ΘΓ μετάνοια Δ οἱ ΠΟΥ, τυ ἴοι 
βὶ σα γ 1.10 σον γοϑροπάϊηρ δοὺ οὗ ῆϑῃ ἴῃ ἰὰσπίηνς ἴο 
αοἀ ἁπάρον ἐδθ τοροπογαίίηρς οροτγαιίοπη οὔ ἢ ΠΟΥ 
δρίσιυ. Ὑπὸ νου ἀνωϑεν γεννεϑῆναι, ἰο δὲ δοφοί(εη, 
ΟΡ δογῆ ὕγοπι αδουε, ἴ, ὁ., ἔγοτα α οἷ, νι ῖοἢ ἰδ ἀβοὰ 
ὑνῖοθ 10 {μ|18 ον, (γογϑ. 6, 7), ὁσσυγβ ΠΟΤ ΒΟΓΘ 
686 ἰὴ {16 Ν. Τ, “οἴῃ 8190 τι1868 ΟἿ66Θ 0 δὲ δογῃ 
ΟΓ τοαίον απα δρίχις (γεννηθῆναι ἐξ ὕδατος καὶ πνεύ- 
ματος), ΥὙ8 1. ὃ, ἀῃὰ ἰνΐϊοο (0 δ δοτῆ οΓ ἰδὲ δρίτγιὶἐ 
(τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος, Ὑ6Υ. θ, ὁ γεγ. ἐκ 
τ. πν., τοῦ. 8, νὶἐπῃοαῦ {6 τραίεγ), θα {116 ΣηοΓῸ 
1808] ῬΆταΒ6 ν (ἢ Εΐτὰ 18 ἐο δὲ δεσοίζοη, ὉΤ δοτΉ οὗ 
οὐ (γεννηθῆναι ἐκ ὙΠ} ὶ. 18; 1 Φοδη ἰϊ. 10; 
11, 9; ἧγ. 7; ν. 1, 4, 18. Τὰ του ἀναγεννάο- 
μαι, ἐο δὲ δοσοίίδη, ΟΥὁὨ δογΏ ασαϊΐπ, ΟΟσΌΣΒ αὖ ΟΠ60 ΟΥ 
ὑνῖοο, 1 Ῥεῖ, 1. 28 (ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπο- 
ρᾶς φϑαρτῆς ἀλλὰ ἀφϑάρτου, διὰ λόγον ζῶντος 
ϑεοῦ); 1 Ροί. ἱ. 8 (ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδαλ; 
ΘΟΙΏΡ. ὅδπι68 ἱ. 18 (ἀ πεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀλη- 
ϑείας). ΤΠ ποῦ ἀναγέννησις, γτοσοπεταίἑοη, 18. ποΐ 
ἰουπὰ αἱ Δ]} ἰῃ ἐμοὸ Ν. Τ, (ΔἸ πουρὶ οἴϊοα ἴῃ {89 
ατοοκ {8678}, Ὀυΐ (ἢ 6 Δηδ]οζουϑ ποῦ παλιγγεν- 
νεσία ΘΟΘΌΓΒ ὑν 160, 0566 ᾽π δΘομηθοίΐοι τὶ ἢ ὈΔΡ- 
(ἴ8πι, ΤΊι(. 111. ὃ (ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενε- 
σίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου), ἀνὰ οποο 
ἴῃ 8 ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΏΡΓΘΕΘΏΒΙΥΘ 86:86, 0} ΓΟΙΪΌΤΘΠΟΟ ἴο 
{μ6 ἦπαὶ τοβϑυγγθοίΐοι δηα σΟὨϑι πηι οὗ Δ]] 
ἰδῖηχϑ, Μδί. χίχ. 28 (ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν 
κι τ. Δ.). Ῥϑὺϊ βρϑδκβ οὗ 8 πεισ ογθαίμγε (καινὴ 
κτίσις) 16. Ο τἰϑὶ, 2 ΟοΓ. ν. 17, δῃᾷὰ οἵ {16 ποὺ πιαῃ 
(καινὸς ἄνϑρωπος), Ἐρὶι. ἷγν. 24. Τ6 ἘΔΌΡΙ ποι] 
ΚΒ ΘΟΪΟΩΥ͂ ᾿ιδὰ ἃ ὙΘΡῪ Βυρονβοΐαὶ δοποδρίϊοη οὗὨ {1186 
ΠΟῪ Ὀἰτί πὰ οομηοα 1ὁ ῥγοίν ποῖ ἰο {}}8 
οιδηζο ἰπ {80 οχίεγπαΐ βίαϊα8 οὗἉ ἃ ρσοβοϊ γί ίο π- 
ἀδῖϑῃῃ. Ηρποο {}|0 σοΙῃρδγαῖϊνο Ἰσηούδποο αμά 
ῬΟΡΡΙΟΧΙΥῪ οἵ Νδοάρθιηυβ τ 8ο, Ὀδΐηςς ἃ οἱσοῦτ- 
οἰδβοὰ ὅ6νν, ἀἰὰ ποῖ ἔϑοϊ (16 προοὰ οἵ βιιοὶ ἃ γδαϊοαὶ 
οΒδη56.--Ρ. 5.] 
06 Ἰ ηρἄοτῃ οὗ Ο᾽ο.---Τὴ.ὁ. ἴοὐ (Παὺ (ἢ 6 

ὈὮΓΔΒο ““ Κἰηράοπι οὗ ἀοα ᾽᾽ οσοιγ8 ΟὨΪΥῪ ΠΟΙ δηιὶ 
ἷῃ γον. ὕ, δηα πού ῇογο 6180 ἴῃ Φοίιη (οχοορί οἷ. 
χΥ!. 86, ἐἰο βασιλεία Χριστοῦ, Μ ἰο ΔΙΟΥΟΥ [188 
ΟΥ̓ΔΕ]ΟΟΪκοα), ποὺ ΟὨΪΥ ὈΤΟΥΘθ, 88 δίουον τὶ γ 
Οὔ γυοβ, ὑπ ἱπἀοροηαοπὶ οΥἱ αἰ αὶ ιν οὗ (818 6 08- 
Ρε], Ὀυΐ 6130 μα υϑοι 1268 Φ0}1}᾽5 νἱ ον οὗ Ο}1γ15- 
υἱδαϊγ. Εσοτι πἷβ ροΐπὶ οὗ νον “0.1 8665 ποὶ 
{πὸ ἔοντι οὗ ἃ απίνογβαὶ Κίπράοπι, ὈὰῚ μ 6 τον] 
ἰγδηϑῆρχιυγοα ἱπ ῬΘΥΒΟΏΆΙ οί. [1υοκα: Φοϊη 
Βθαῖλβ ἰ0 ἴανθ ἰγϑδηϑίοτιηθα {80 ροβιινο 96» 188 
ἰἴάθα ἱπίο {πὸ τοῦθ βοβίγδοί, δὰ ίο {Π|ὸ αγοθκβ 
ἸλοΓο ἱμίρ Πρ ̓  Ὁ]19 ἔογπι]α οὗὨ 9110 υϑαῖρ (κοινωνία, 
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1 Ζομπ ἱ. 8), 16 ψηῖν οὗἉ ὈοΙ ον τ τὶ αοἄ δπὰ 
Ομτῖϑε, Τίϊο οβϑοη[14)] ο᾽ πιο! 8 οὗ π6 ἰά68 οὗ ἃ 
Κίησάοπι, ἰονγονΡ, οολ οὐὐν αἰδιϊπουν ἴῃ οἰδΡ- 
ἰογ8 σ. δηά χυὶὶ., δηὰ δύο ΤΠ Ὺ ἀεςνοϊορθὰ ἰῃ (ἰιο 
ΑΡοσδγρ86. ἡ ἰδοὸ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ 866 Οἴ". 
οπ Δαιίλειο ἰἰϊ. ἃ, Ρ. ὁ9. [7186 Κίηράοπι οἵ αοἀ 

8 ἃ ἀθοροΣ δηὰ τποῦὸ βρίγιΐαὶ οοποορίΐοη ἰδ 
μ6 οἰναγοὶν, ψν αἰςὶ 18 (6 οαΥί ἈΥ ἰγαϊηῖπα Β6}}00] 
ἴον (ἢ 6. ΠΟΑΥΘΠΙΥ͂ ἀπὰ ογουϊδϑιϊηρς Κἰπράοιῃ. Ἦ76 
σου ποῖ ψῖϊὰ ΔΗΥ͂ Ρτορυίοῖν δαθϑι αἴθ ἰ6 ΓΟ: 
ΦΕ Χορρὶ. . . Β6 σδϑῃμοὶ Β66 (89 εὐμγολ."---. 5.1] 
Ηδ οαδηοῖϊ 869.---Νοὺ ογϑὴ 506; ἰὸ ΒΑΥ͂ Π0- 

πη ς οὗἩ οαἰογίηρ, Ὀοΐηρς αὖ Βοπιθ ὑἱμετοΐη. ΜΘΥΘΓ 
ἀΐβρυΐο5 (μ 18 Ἰηἰογρσγοίδιϊοη ; σοΏΡ. εἰσελϑεῖν, ΥΟΥ. 
δ. Τδαΐ οπίγαποο πὰ χρογίθποο 9Ὸ Μὰ {110 
Βοοίηβ, τηϑϑί οὗ σοῦτβθ 6 πηἀοτβίοοα, 

γον. 4. Εἴουυ οἂπ ἃ τῆ ὯὈθ ὍὈοτῃ ἜΘΗ 
ὯΘ ἰ8 οἹᾶ 9---Ταῖκοη 1 τα ΠΥ, (18 ΤΟΡῚῪ οὗ Νίοο- 
ἀοιηβ ΒΌΦΡΟΒΟΒ 8ὴ δὺυβυγαϊίγ, Απῃά 80 ΜοΥογ, 
αἴϊον ϑίταυ85, τουϊὰ αἶα ἰ. Ἧο δἀπι8 (δαὶ 
ἃ 7οννἶϑιι (μΠοο]οσίδη ταιιϑὺ ἢᾶγο Ὀ66Ὲ ἕδνα ἑ "δ τ [{}} 
(6 Οἷα Τ᾿οϑίαιμοηΐ ἰά6848 οὗὨ οἱγουπιοίϑοη οὗ (6 
Ἰιραγὶ (θδαϊ, χχχ. Ο; δ6γ. ἶν. 4), πα ἃ ΠΟΥ Ποαγὶ 
ἀπ βρίτὶν (ἔΖοῖς. χὶ. 19: χχχυΐ. 36; 8, 1}. 10; 
Ιχχσυυΐ. 11); γοὶ Νίσοάοπηιθ τη Βανθ ὈδΘῺ 
Ἰμαΐϊτοὶ ἴὰ οΟδον ΤοΒρϑοίβ: δηἃ ΠΟῪ ΟἹ τηθθί- 
ἰπς 716 909, Ὀοσοπιθ γον Ῥογρὶοχοα ἯὯΓ6 πιϊσὶις 
Τα ΒΌΡΡΟΘΟ ὑἰαὺ ἰὯ6 ροοΐ - Βυιοτοα οἱὰ 
Ἰλἢ ΒΡΟΚΟ, ΡοβϑιὈΪΥ οὐϑὴ νυ ἰ1γ, 18 ἃ ᾿ἀοα- 
ὉΪ6 πιρδπίησ. Ἐ ΤῈ6 ἤγαὺ βϑηίθηθθ ΠΙΔΥ͂ Ιηὁδ ἢ 
αἰἰϊμβαῦ : ΟἿ᾽ δδὴ ἃ ΔΦον δὴ δαπαίοῦ, ἂπ οἷ- 
ἀον οὗ {λ0 ρ6ορ]θ, Ὀθοοπθ ἃ μοδίμοηῃ ῥγοβοὶγίο ἢ 
οὔ: ον οδὰ 8 ῬΠγϑσα ΠΥ οἷά χδη, ἀηάογρο 
ΠΟΘ, Ζιπάδιηοηίδ), Βρὶγ4] ἰγϑηϑίοττηαίίοη 3 
Τ80 βοσοηῃὰ βοηίθμποο τνουἹὰ μθη 1ἰἰϑίγαὶθ {118 
ἐπι ροϑ51 1} ὉΥ͂ ἃ ΡΒ γβῖοδὶ ἱπηροββὶ Ὁ Πἰγ: ὅδῃ 
.ιο δαΐθυ (π βϑοοηπὰ ὅἅτηθ ἱπίο ἢ 18 Ὠγοί 16 γ᾽ 8 υγοτα 1 
Τ|1.6 ὀχροβίίου πλιϑὺ γι 8 ὑμαῦ {μ6 Οὐ ηί4}8 
ΘΟὨΒΙΔΏΟΥ οσργοβ8 {μ6ῖν ὑποιριιβ ἰῃ Βιοἢ δἰ πιὶ- 
Ἰιὰ465β. Μογοῦ: “πὸ ἄνωϑεν Ὠθ6 ππάἀογβίοοά 
πο ἃ8 δεύτερον, Ὀαὺ ποί αἱ 4}1.᾽ Ησ δϑβυγοαὶν ἀἰὰ 
ὑηάἀογβίαπα ἰ ἃ8 δὴ οδαυϊγαϊοιὺ οὗἁ δεύτερον, ἴοτ 
180 ἰοΐα!ὶ δῇ λ]6518 18 ου  ἀΘΟἸΎΥ ᾿πιρ] 16 α : ἄνω- 
εν γεννηθῆναι, ἐκ τῆς γῆς γεννηϑῆναι. ὙΆΘη [89 
ἴάοα οὗὨἨὨ Ὀοίης Ὀοτα ἔγοι ἀθουα ἰαγοῖνοβ ἐμαὶ οὗ 
Ὀοΐηρς Ὀοτῃ δηον. γαγίουβ ἰηἰογρτγοίδίίοηβ (1) 
ΔΑ σοῖν ἰᾳ τοαυΐϊγοα ἰο βίο Ἀἰπιβοὶ ὑμ9 Βλ10 ἃ.8 
ὦ Ρτοβοϊγῖο (ειϑιοῖα, Κπαδρρ). (2) μυϊδατάις: 
Το Ὀορσίππὶης οὗ ἃ ΠΟΥ βρὶ εἰ] 116 15 Βοΐ ἰο 6 
σοηῃοοϊνοα νἱιϊπουῦ ἃ δον Ὀορίηπίηρ οὗ ἰμο παίι- 
τα]. (Τῖἷβ δου] ποὲ Ὀ6 Βα: ὈΥ οὔθ δι}: } 18 ν᾽ νυ (ἢ 
(6 ΟΙὰ Τοβίαιο ). (8) ΤὴῸ ἀθιπδαπά 18 8 ὰἢ- 
γΟΛΒΟΏΔΌΪΘ 88 ἰπαῦ οὯ6 Βοι ἃ δαῦον 8 βθοοη 
υἶπιθ ἰηΐο [ιἰ8 πῃοί Ἀ6 Γ᾽ Β ψοτῦ, δέος. (6 ἢ τ᾽ αἰΖΟΓ, 
Τιοὶ 6). (4) Νοὸ ομθ οδῃ ἰὰγη ἰπ τηαίγο δρθ 
ἴπίο ἃ ἀπ ογθηί βρ᾽ τί] διαὶ (ϑο ] οἱ οσμδομ 6 Υ, 
Βαλαμιραγτίθη-Οτυϑι 9). Βοβίαθβ {86 ἔνγο δβδῃιὶ- 
{6565 Βογὸ αποίοα---δῇ οἷά Δ τϑαυϊγοὰ [0 τη ῖτο 
δ Ὧ6 Βρίγίυι] Ὀοχπηΐηρ, ἃ ον 88 οἷον ἰο Ὀ6- 
σοῦλα 8 ργοϑοῖίγία---θ Οχργοββίοῃ οοὨ αὶ 8 8150 
[86 ᾿πιἰπχαιίοη (μα δὴ οἷά, τιδἰατοὰ βίαρζο οὗ {116 
Ζεν ἰδὲ βρίγιι σουϊὰ ποὶ Ρ888 ἰῃΐο ἃ πον δηὰ ἀϊΐ. 
ἕοεγοηῦ γουϊῖι} 1116. ΒΒ νγὸ 801}} βαρροϑθ {]ιαὶ 
ΝΙσοάοιαι.5 ΘΠ ΡΟΥΘ (ἢ 9 ΒΘΏΒΆΟΙΒ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟ. ἴῃ 
ἰπηδοσθηὶ σοοά-παῖαγα, (ὁ Ὀτίης οὐξ νἱνίαγ, γ10}} 

4 [αοὐοῖ πά8 ἴῃ (1|ὸ ογὰϑ οὗ Ν οδοιηυδ πὸ δυϑν ἰγ, αξ 
ἃ σουά-παῖαυτγοά ἴσον. μπὲ δοπλοπιῖς πὶ εὶς ἱγομέσψιιε, ὙῊΪ8 
ἸμεΓ γ 8618 ἘΠ 0᾽ Βο του 8η085 ΟΥ̓ ἴη9 οσσαδίοπ, Νίοοάθηγι9 
φρόι 9 ΘΟΙΒΡΑΓΑΓΎΘΙγ. Α ἸΏΟΓΩΙ ποὺ Ὀΐτι ἐπ δὴ οἱά πᾶδῃ 
δοοιὰν ἴ0 ἰπὶ ἃ ἐππρυϑ8}0]0 88 8 δοοοῃᾷ ἡδίμιγα! ὈΪΓ1}.-- οἴ. Β.} 

Τ1ΠῈ ΟὌΒΡΕΙ, ΔΟΟΟΙΌΙΝα ΤῸ 90Ο11Ν. 
--- 

τα ἷο δυί, {86 ἱπιρΟΒ51}}}{ Υ οὗ τ16 τοαυϊγοιηδπὶ 
ΟΥ̓ 5 6811. 

γεν. ὃ. Βοσῃ οὗ υσαῖοσ δῃὰ οίσχίι [γεννη- 
ϑῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος].---ὸ ποχὲ 
ΔΉΒΨΟΥ οὗ Ψ926808 [88 (τα Ὡοίοοαἷ6 Γοδέαγαβ : 
(1) Το ρου  αΥΌΔὉ]9 σοηἤάθηοθ ὀχ ργϑϑβοὰ ἰη ἐμ 9 
τορο(ἴοη; (2) Το δάνδμῃοο οὗ 86 (μουρμὶ; (89 
οχρίαπδίίοη οὗ {86 Ὀΐγὶι ἔγουσι ΔΌΟΥΘ 88 ἃ Ὀοΐῃ 
Ὀοτη οἴ ιραίεν απα δρίτγὶ; (38) Το οὐἰοτὶπα ἰηἴο 
[π6 κΚίπραάοαι οὗ αοὐ, ᾿πϑἰοδὰ οὗἁ βεοῖησ 1. Ἦ ποτο- 
ΡΟοη ἔαγ ΒΟΥ οχρ παίιοηβ ἔο ]ονν, τοτϑ. 6, 7, δηα 8. 

[Βείοτο σίνίηρ (110 ναυτίουβ ἱπιογργοίδι 008, τγ9 
5881} ὈΓΙΘΗ͂Υ βίαια ΟἿΣ οὐα Υἱὸν οἡ (δ ᾿προῦ- 
ἰδηΐ δηὰ ἀΠουΪ ράϑθαχο. Τὴ6 ΚΟΥ ἰο 1ἰ ἰβ ἔιτ- 
πἰβη οα ὈΥΓ ἐμο ἀδοϊατγϑδιίου οὔ (μὸ Βεριϊϑὺ ἰΠδὲ ἢ6 
ὈαριϊΖοα ΟἸἸΥῪ αν ἢ τσαίεγ, θὰ0 Ομ τὶδὶ ψουἹὰ ὃδρ- 
{129 1 {116 Ζοίν αιοδῖ, Φοδῃ 1. 88 (βαπτίζειν 
ἐν ὑδατι---τὸ πνεῦμα); Μαιίμ, 1{1,1]1, δηὰ γ {δ 
Ῥαββαρο οὔ Ρϑὰὶ ν ΒοΓΘ δ6 οΘοπποοίβ ΟΠ τ βίδα ὈΔΡ- 
186}, ἃ8 “" π6 δαίλ οὗ Γοχεπογδείΐοη ᾽᾿ (λουτρὸν πα- 
λεγγενεσίας) πἰἰὰ 419 ΣΘΏΘΝ Δ] οὗ ἰμ6 Ζ7οὶνψ 
Ολοει" (ἀνακαίνωσις πνεύματος ἁγίου), διὰ γοὶ ἃ 15- 
εἰπραΐ8}165 δοία, ΤΊΣ. ἢ, δ. Οοαιρ. α]8ο Βρᾶ. τὶ. 
26 (καϑαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος); 1 Φοδη γ. 6 
(“ (παι σδπιθ ΟΥ̓ τσαίεγ δηά Ὀ]οοά,᾽" δἵψοσ τσ ῃ]οὶ 
δὲ. Β. ἰηϑογὶ καὶ πνείματος, “ποῦ ὈΥ͂ ψαΐοῦ ΟὨ]Υ, 
Ὀαὺ ὈΥ τοαίαρ δηὰ Ὁ]οοα ᾽}); τοῦ. 8 (ἰδτοθ ἰδπδὶ 
Ὀδαν νυ 688 οἡ θαγίῃ, Π6 ϑρίτὶϊ, δηά (116 τοαίον, 
δη (ἢο Ὀ]οοά ᾽). Το ἰοσαι ὕδωρ ἰπ6ῃ 18 6] ΟΞ Υ 
τοϊαιϑὰ ἰο, δῃά γαοὶ οἰθαῦν αἰδιϊη συ ϊθ!ιοὰ ἔγομ, 
πνεῦμα, δηὰ ἴῃ δυο σοημποοίΐο ΔΙ ΊΥΔΥΒ ΣΟΐΘΓΒ ἴ0 
δαρίἑεπιαΐ ψαῖογ. [018 τδίου ἴῃ 115 το} Κπόονα 
δηηιδοίὶς δἰ συϊδοδηδο, 88 σοργοβοης πη ρυγὶδοα- 
ἰἴοη ἔγοπι βίῃ ὈΥ ἔμ οἹοδηβίηρ Ὀϊοοὰ οΥ͂ Δίοηθ- 
τπαρηΐ, 0 αν ΔΡΡΘΟΔΥΒ οἴΐθη δἰγοδὰγ ἴῃ ἐδ 9 
Ο. Τ᾿, οαρϑοΐαν πὰ Μοϑβίδηΐσ ράββαροθ. ΡΒ. Ἰ!. 
2: “4 58). το ἐμβογοιρ. ὕγοια παΐπο ἰηΐαοῖγ, 
δη4 οἴσϑη.86 116 ἔγοιῃ ΤΩΥ̓ βίη." [88. 1ϊϊ. 1ὅ: “480 
888}} ΗΘ Βρυῖπκ]9 πλὴν παι οηϑ.᾽ ἘΕΖεῖς. χχχνῖ. 
25: “Ἴδη Μ|}1 ΒρτΊΚ]Ὸ οἰθδῃ τοαίογ ΡΟῦ γου, 
δηε γ͵ 8}}8}} Ὀ6 οΟἸδδῃ ;᾽ ἰο λοι 18 δἀἀοά, νον. 
20, (6 ῥτγοῦιῖ86 οὗ ἃ ποῖν δρίγὶἐ πὰ ἃ. ὩΘῪ λεαγί. 
Ζ66Ἐ. χὶϊὶ. 1; “1ὰ (μα ἀΑΥ πο γ 8}4}} Ὀ6 ἃ ομπ- 
(αἷπ ορθηϑά ἴῃ ἐμ Ἰιουβα οὗ αν ἃ ἀπὰ ἰοὸ {Πὸ ἰη- 
᾿ιαὈἰ Δ η (8 οΥ̓ Γι Βη] 6 ῸΣ βίη δπὰ ζἴοὸνῦ ὑποΐϊθδη- 
685: σοῃρ. χὶὶ. 10, Ὑογο ἐᾷ ουρουτίην οἵ 
(86 ϑρίγιξ οὗἩ στδσθ 15 Ῥγοπιϊβοά δὶ π6 δουιίηρ οἴ 
(0 Μοϑϑίδῃ. Νιοοάδπιαβ, ἱπουρσῃ ἱρηογαηὶ οἵ 
Ομγιβεϊδη Ὀδρι8π|, τννδίσι ἀϊὰ ποὺ Δρρϑδαγ {1}} (86 
ἀΔΥ οὗ Ῥεμίθοοϑί, τῦα8 τ]ὰ ν τὶ ἐδ 6856 Ρ88- 
Εαρο8, ΜΙ δον 18} Ἰυϑ ται οη8, τὶ (6 Ὀδρίΐδπι 
οὗ Φοϊιῃ ἀπίο Γοροπίδῃοο, ρΓΟΌΔΌΙΪΥ 4180 τι {86 
Ὀαριΐϑηι οὗ {868 ἀ801ρ]685 οὗ 798}5 (πιο οη θα Βοοὴ 
δἰϊονναγ 5, Φο]η 111, 22; ἦν, 2), δῃᾷ {116 Ὀδρι βιι 
οὗ ῥγοϑβοϊ γίοβ τ ἰσὴ 9618} ἰγδαϊ ἴοη ἰγ8668 Ὀδοὶς 
ἰο γοιηοῖο δηἰϊαυϊίγ. Τ8μ6 ἰάθα ψιιῖο ἢ ἀπά ονγ] 69 
811 {ἰἸ686 Ὀδρυ Βι8 19 Θϑβδῃ 1 Π} Ὁ (μ6 βαθ. 9 
νου ϊὰ ἐματοίοτο ποί δοῃμο ὕδωρ [0 8ηΐΥ̓͂ ρματὶϊσυ- 
1ὼγ ἴογια οὗ θαρίϊδβιῃ, θαὺ (1 ϑδηρο, 5686 Βα] ον, 
Νο. δ) οχίοπά ἰν ἰο 811 ῬγδΡΑΓδίΟΥΥ Ἰυδβί γα οη 8; 
ὯΟΥ ποιὰ τὸ σοί 1 ἀἰροοί)Υ ἴοὸ {π6 Βδογδιηθπί 
ἃ8 δὴ ΘΧίρσὨᾺ] δοῦ οὐ σὶΐθ, θαϊ (1 ΟἸΒ Δ 56}) 
ἰο (π6 ἑάώοα ταί ον οὗ ψῃΐοῖ ἐἰ οἱοδμβίης νυ 1} 
ὑγδίοσ 8 ἰὴ ΒΥ ο] ] 6 Ἔχ ρυββίοη; }ιιϑί 885 ἴῃ οἷι. 
νἱ. νὸ ᾶγθ δὴ δχροβί(ἷου οὐ [6 ρεπογαὶ ἑάεα οὗ 
{μ|6 ΒΟΙ͂Υ σοιατλπίου Ὠοίοτα [ἢ 6 δϑασγαπιδηξ τγ88 1ἢ- 
βιἰἰυταἀ ἰη τυ] ἢ 10 σοτι68 (0 118 7.1} Θὰ Ὀοαἱ πηϑῃὶ. 
ΤῊΘ 1ἀθα πα ονϊγίπρ α}} Του οὗ Ὀαρίϊϑαι, 15 19 
ονσίυεηοθδ. ΟΓ᾽ δἴπ8 οὐχ οοπαϊιίου οὗ τορϑηίδῃοσθ. 
ΤΙ. 16 (29 πεγαίνε ρατὶ οὗ τεχοῃογαίίοη, ψ}119 
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(86 ποῦν 16 δοτηπιυπϊ οαἰοα ὈΥ {6 ΗΟΪΥ ϑρ τὶ 15 
6 φοδίίἴοα Ῥᾶτί, ΟΥ Τοροποσδαίΐοη ργοροῦ. 80 
Ῥείον ἰπ ὶβ Ρθϑῃιθοοϑίδὶ Βούοη ΓΟΡΓΟβοθηίβ ἰἢ 6 
Ἰρδίιον ὍΘ 6 6815 ὕ}ροὴ 8 θδγοσδ: “Β6- 
ΡῬθπὶ δῃὰ ὃθ9 Ὀαρίϊζοά ἴῃ [86 παπιο οὗ 6811 (]ιγὶϑὲ 
ἴον 86 γϑιλί βϑίοη οὗ 81:8, δῃὰ γὺ 8[.2}} γϑσοῖγο 86 
εἴζι οὗ ἐμ9 ΗοἷγΥ ἀΒοδι᾽" (Αοἰβ 11. 88). Το οἰ οὗ 
᾿ηδίζου 185, οὔ ςουγβθ, (86 ρῬοβιτεῖνο ρατί, πο ρσὶῦ οὗ 
(86 Ηοὶγ ϑρίγιί, 0 18 (86 οἴδοϊοπὶ οαιδβο, {ἰ0 
ογοδίϊνο δηα Υἱυ γηρ ἀρσουὶ οὗἉ τορχοπογδίϊοη, μα 
0 ΔΙΟΠ6 68} τῃ8Κ6 [6 τοτὰ 884 ἰἾ16 βδογαπιδηὶ 
εὔοοιίνο. Πθηςο (δα ϑρὶγῖυ δἱοηο 18 τηοηἰὶοηῃοα 
γοσβ. 6 δαηά 8. Τῇ οὔ 5810} οὗ τίου 6 γῸ 18 88 
εἰσ ϊβοβηί, 845 ἐἴ16 οτο ἰβϑίοη οὔ θαριΐϑαι ἰῃ ἰδ 6 ἢ6- 
φαιΐτο οἴδυβο οὗ Ματὶς χυὶ. 16, σμόγο (6 σοπάϊ- 
110} οὗ βαϊ ται οη δπά (116 Γοᾶβοῃ οὗ ἀδιμηδίΐοη δΓ ὃ 
Ἰοϊὰ ἀονη. 7118 8 ἃ βυδιοϊομί εἷηΐ ἐμδὲ (ἢ 6 πο- 
Θεβϑιγ οὗ πνιδίου Ὀδρι θη [0 Βαϊ σαι] οὴ 18 ποὺ ἂὉ- 
βδοϊαΐο, Ὀμπὲ γοϊαιἷϊνο οὐἶἷγ. Τὸ Ῥοϑηϊίοπὶ {ἰοῦ 
Ραβϑοὰ ἱῃΐο ραγϑδάϊ:θ σις Ὡουῦ ταῖν ὈΔρΙ 8η). 
Οοτηο 5 γ͵ὃ8 τοροηογδίεἃ Ὀοΐοσο ἢ6 τὴϑδϑ ὈλΔΡ- 
ἰἶσϑ, διὰ ΤΠΔΏΥ ΣΑΥΥΥΒ ἱἢ 868 ΟΑΥΪΥ ἀρ68 ἀἰοὰ 
ἴον Ομγίβι Ὀοΐοσο ὑπ 6 γ δὰ ἃ σῇαδποθ ἰο σϑοοῖγο 
4Π)6 δδοσαιηθηΐ, [ὑ ἰ8 ροβϑὶ Ὁ]0 ἰο αγο ἰδ βιιὺ-᾿ 
δίδησθϑ τὶιπουὺ 86 ΤΌτ), (ἢ 6 Ὀδρίΐ8πηι οὗ (86 δ ρὶ- 
χἷι, νι ουν (0.6 Ὀαρίΐδπι οὗἨ τναΐϑυ; 88 1 18 αυἱτο 
ΘοζῃμποΏ, οὁη ἐδ οὐδοῦ Βδηα, ἰο Ὀ6 ὈαρίϊΣοιὶ νυνὶ} 
ΔΊΟΥ δὰ βδυὸ {πὸ ΟΠ Υἰβί δ ἤδὴθ υἱι οι {116 
Οδειβεῖδην βριὶ τὶ δηᾶ ᾿ἴ6. Το ΑΡοβί]65 {}χ6πὶ- 
βοῖὶνοβ (ὀχοορί Ῥαὺϊ) ποτοῦ γτοοοϊνοα Ολγιέαπ 
Ὀαρδέβτι, ἴον Ομ τῖϑί Ηἰπιϑο] 10 Δ] πο οοαϊὰ ᾿αγο 
«ἀπ πἰβίοχοά 10 ἰο ἴῃ οτη, ἀϊὰ ποὺ Ὀαριΐζα (ἷν. 2). 
ἴῃ ἐμοῖν ολ860 ἐἰ86 ρΡοῃηίοοοβίαὶ οβιυιδίοη οὗ ἰἢς 
δρίγιι νὰ8 διυίποϊθηί. Ὧο δγὸ Ὀοιιηα ἰο αοα᾽ 8 
δρροϊπιίοα τη68}8 οἵ σγασο, Ὀὰΐ αοἂ ἰ8 ἔτοο, ἀπὰ 
(δε ϑρίσις ““Β]ονσ οι} ὙΠ6ΓΟ ἰἰ }1βἰ6.}.."--͵Χ᾽ὸ, 5.] 

ΘΙ ογθοὶ παι ογρσγοίαιοη8 οὗ ψδίου. 
(1) πὸ παίογ βἰρπίῆθβ [Ολγίϑί απ Ὀδρί 81 

(Αἰ ογ8, δηὰ οἷάθν ᾿ς μοταὴ αἰνίηθθ, Μογον,Ἐ 
Ἰμβοίυοῖ, θὸ Ὦεἰ16). Βαρίΐδι ἰ8 λουτρόν παλιγ- 
γενεσίας 8ἃ8 ἰ86 Ἰη68}8 οὗὨ οἰοδηβίηρς, Τί, 11]. δ; 
1 Ῥεῖ, 11]. 3]; Ερδ. ν. 26; ΗδςὉ. χ. 22: 1 Φομη 
γι 6, 8. ἢ Ὀαριΐϑαι {160 οἰ οὗ (π0 Ποῖγ αΠοβὲ 
5 Ἰοϊποά, Αςἰϑ ἰἰ. 88, ΤΠο]υοἷς: “ΤΘ τνᾶῖον ἰ5 
ες, τῇϊ. 39) (86 ϑΒυπ|0 0] οὗ 86 οοτητπιιπἰοδίίοι οὗὨ 
16 ρίγιι.᾽» 
Οαἰνῖη᾿ 5 οὐλοοίϊοη: Τμ6 ψογὰβ ψουἹὰ (πη ἰαγο 
Ὀδδη υπί ἰο 1 1016, Ὀδσδιι86 86 Ὀαρι ΐδι οὗἩ ΟὨτῖβὶ 
᾿ιδὰ ποί τοὶ θοσυπ. ββίγδιιϑβ: Τ θ᾽ Ὑ ΡΥ ὑπὶηρ 

5 [ϑἐγογ: Βαρέίδτῃ ἐδ πιδϑῃῖ 88 [ἢ οαυθα πιεάΐαν8, ἔμ9 ΗΟΙΥ 
Βρίτιι δ τη σσια ἐἢοίεης οἵ τοκοηογαιίοθ, Ηδ (πίη κα εἰϊαὶ 
1ὸ οἵδιοσ αὶ ΟὨ γίδια Ὀαριΐδηη ἢ "9 τιϑδηΐ Ὀοοδῦδο ἰδ ἱα 
ουαπδοίο τ τ} τὴ 9 ΠΟΪΥῪ ϑρίγί!.--Ρὶ 8.) 
{ [80 αἷνο Ηοη καϊθηθοῦς, Οοἀοῖ, ΤΥ ΘΌσΘΟΥ δηὰ ὙΠ Κίηδοη, Α. 

ΒΆγποα, πο (το οχρίαϊηδ: ἐχοερὲ μΜῪ γεονίυο ἰδ γτἱΐδ ὁ 
ΟἈτίείίας δαράϊεπι). Ἡοοΐκοῦ, 68 ᾳυρὶοῦ Ὀγ  ογάθινγογί, σὸ- 
1πδεῖχδ: “Οἵ 81} δποίϑηϊ Ἡσίογα (Π 6 Γ [8 Ὡοζ 056 ἴο ὈῸ πεαηοὰ 
ψΠ80 οὐ οχροιπάρα (ἢ ἰοχὶ οἴ πογσίδο [Δ ἢ ἃ5 ἱπιρὶ γἱης ἐ2- 
ἐετμαὶ Ὀκρείπτι." Ὑγογάσνογιη, πεμο ΨΓ0]] οὐσα ἐπο ΔΊ ΉΘΥ ἰηϊο 
4}ὲὶ τι οὶσ διοχοσίοαὶ ἰλσποίθα, ἢδ8 ἃ ουτίουϑ ὨοῖΘ Ποῖθ ἴο ΒΗ 
πίὶιδὶ δὴ ρογίδηϊ ραγί υσϑίογ ὁσουρίο8 ἰπ ἴ80 Οοθροὶ] οὔ οδη. 
(Βτίρι Ἰυ.σὲ σατηο ἕγοιι ἔπ 6 ᾿ψαῦοσ, 
πίηο, ΟἸτίσε ργεϑοηῖδ Ηἰ πιδο] ᾽8 ἴθ Ἡδίογ οἵ 16 (.ἢ. ἵν.) 
Ομείοι ἀοδα ποϊείης τ! Ππουϊ πρίογ, εἰς.---. 8. 

μέ : δὲ ΝΙΓοάδοπλυβ ππἀογδίοοα τότ ἴΠ6 Ἰυϑταϊίοη οἴ 
ὕνο Ὁ. Τ᾿ δὰ δ ρΠς Ὀαριίδτη οὗ “0 ῃπ, [ἢὴ6 ζοηογαὶ ἰάρθα οὗ 

νυν δορίίου πδπὶο σα τἰ παίθά πὰ ΟΠ γίδια ὈαΡ- 
τῷ : διὰ Ὀσαίοα Οτίας ἀροῖκο ποϊ ΟὨΪΥ 10 Νίοοάομηακ, θυ. 
1(πτοῦσχ Εἰτὴ ἰο 41} τἸλθ δηὰ 41} ακοϑ. 2.06. Ἀγν]9 (οὗὨ [116 
Ἔνδηρ, ραγίν οὕ ἐἰδο ΟΒύτοι οἵ )πρίδηά), ἐπ μἷβΒ ροείίονν 
Ζοωρλίε οὐ ΦοΠη, ἢ ΒΙΧ ΔΥῸ ΠιΘἢ [5 Δραίπθὲ ἐῃ 6 115118] [ἢ- 
ἱοεγρσοίατίοη, ἐσρϑοῖδ! γ Ὀθοδῦθθ ἴΠ6 Τοΐδγθῃςσο οὗ γα 8 Γ ἴο ᾿κ0- 
ὕτῶ σου ἱρΡῚῪ ἴπ6 τορϑμογαῖθ βίαίθ οἵ 41} {πὸ ὈαρεΖοα ἀπά 
1Ννο εἰνιοϊυϊο δορὶ Υ οἵ "αρὶΐδηλ ΤῸΓ δαϊναϊίοη. Βυΐ {|| ἰ8 
Τευδοπίης ἔγοιη φοκτηα .2] ἱπίδγεποοβ ψὩϊσἢ αὐτὸ ποῖ [υπΠ0ὰ 
οἰἴμος ὑγ ἴ.:.0 σοηΐοχὶ ΟΣ 1:10 ΔΏΔΊΙΟΩΥ οὗ Κοτίρίαγο, Οἰιγίδὶ 

Υεοὶ ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴῃὰ ἈΠΟΙΒΟΡ 86Πη80. 

σχίσις ἰὑγηο ψαΐοσς ἰηῖο- 

ῬΓΟΥ͂65 8 ἸαίοΓ ᾿πβογιΐοπ [ἃ Ργοϊοριὶο βοίϊον] οὗ 
186 Ενδῃκο 8. 

(2) Τμὸ οἱον Ἰλοίογπιοὰ ἀϊνίη658 (Ἔχοορὶ Βοσα, 
Αὐτοί 5), αἶ8ϑὸ Δτυϊηΐδηθ, ϑδοοίῃἰδη8: ὑδωρ ἴ8. ἃ 
ἤσωνγαιίῖυο ἴοτγα δον ἰδ ρμωγύψίπς Ροισεν οὗ ἂς δρίτι; 
(ογοίοσο ὃν διὰ δυοῖν. Ἐ 

(8) Ῥιβοαίον, ατοί 85, Ερ᾿ἰβοορίι5, Νοδηάον, 
Βαυϊηραγοπ- ΟΥυιϑίυβ: (10 θαρίΐδαι οὗἩ ὕολπ.ῇ 

(4) ϑδομιννοίζοῦ: ἴΠ0 φγοδείμίς Ὀαρίϊδια, τ ι : 
οὶ ΟὨΪΥ, Ὀυ 841830---ἰο Ὀ6 Βυρρ)οά. 7 

(5) Βαρί ϑπι ᾿π {110 ΘΟ Ρ  Θ ΘΏΒΙν 9 86 186 88 ἃ 
ἐμβδοσταίῖὶοσ ἰιϊβίον 68] Ἰυβίταιίου ἴῃ ἀΐβ γϑασγίοιβ 
ῬΆ4808 δοοοταϊηρ ἰο ἐμ ἄσστοθ οὗ ἰδ 6 ἀογοῖορ- 
χαθοὺ οὗ ἰδ6 Κἰηράοιμ οὗ αἀοά. 7]|ὺ8 ἰμ9 Βοοὶ 
ΘοΥ̓ΘῺ 18 σοργθβοηϊθα 848 ἃ Ῥχοϊοϊγρο οὗ Ομιγβιϊδῃ 
Ῥαρίΐδαι [1 Ῥὸοι, 111, 20, 21]. 1,ὕσϊκο Ἀ]οὴο Ὀτίηϑ 

ΟἸΘΑΓΙΥ ἀοΙΛ 68, ὕοβίου Ὀαρ στα, {16 πον ὈΓΓΙΒ οὗ ἴ86 βρίνίξ, 
δηΐ ἀμ 1Π6 τηλΐη Βἴγοβα οἢ {118 (γόογβ. ὕ, 8), αΑΞ Η6 ἀοεβ οὔ 
κῃ, ΔΙατγικ χνὶ. 16, 8Ἃ59. 116 ᾿ηαἰϑροηβαῦϊο σομάϊξ(ΐοι ἴο δεῖνα» 
τἴοη. 860 ὑο]ον.-Ρ. 3. 

ς [Ὁπ!νίη : Οὐ ναΐον, ἡ ἰοἢ 8 86 ρυτί γἱης ϑρἰτί τ, δὸ τπαὶ 
τϑίου δὰ βρίσις πολ ἴ.).6 δα πίη, ἃ5. ἀρὶγ ἀπὰ ἔἶτο, 
ΜΔ}. 11}. 11. Οοσούλιδ; Οριμέα 2 εῖ, δον δὲ εἰ οἱέέα αδίμεης. 
ἰμιρο: Οδειίεηίία (Ἰιγιαἰζ. Ατοϊυα: Δρίγίίας ἀχιρις, ἱ. ἐ., 
αηιϑ ἵπεία» ἐπισιαπε. Βαϊ ἴῃ Υἱὸν οὗ ἐἶο ἴμεῖα [Αἴ Φοδα 
Ἰδλιριϊζοα, ἐαὲ ΟΠ τίϑε 1{|π|861{ ττῶ4 ὈαρτΖοι. ταὶ Ηΐβ αἰπεὶ- 
Ῥ ]ο8 (ἵν. 2) νεαρεἰχοὰ ἰὴ ἢ ἰβ. βάση, ἰΐ ΒοῸ ΠΙᾺ ἰπ ρΟβ5 1016 ἴο αἷδ- 
σοῃῃροῖ τσαίδῦ" ἴτύπὶ Ὀδρίΐδῃμ. (δὶνί π᾿ 8 πίοι τοί 0 ἀγοβο 
Τροτὰ ἀος γί ηΔ] ορροβίτίου ἰο πο 1ι. (ΔἸ ΠΟΙ ς. οὐογενα] ααίίσι 
οὗ 80 Βεσγβαιηθης, ὙΠΙΟΝ πχιθῖ Ὁ6 απιαγοα ἀραΐηδὲ ἰῃ δοῦ ΠΟ Γ 
ΨΔΑΥ. ὟΑὐυδοῖ, οὗ ἔδο οϊογμηοά ΟΠΌΓγοΝ οὗ ιν Ζογιιη, οοΥ- 
ΤΟΟΤΙ τοιηάγο (1. 408): “11 εςξ ἐπιροσείυϊς ἀξ πὸ ρας ὑγον ἀργά 
“᾿ ΗΝ ἐαῖ κα ἀρ τΩ δεη8 παίωγεῖ εἰ ἀε Ἠδ ρας ᾿αρρί᾽ημον αἱ 

'π6."--Ῥ᾿ 
[Τ|ἱ8 ΥἹ 9 Ὲ [8 4150 ποῖ ὮΥ Βοηροῖ, Ποἤωηδπῃ, δῃὰ Ὀθαὴ 

ΑἸΓογὰ ; γοῦ ΟΥ̓ {π|ὸ ᾿ΔΕΓΟΓ 80 ἃ8 ἰο αἰῖον ἴ0Γ αὶ ΜΊΔΟΥ ἀρΡΠοὰ- 
τίου τὸ Οιγίβεϊαπ Ναρτίβην, νν ἰο σοί  ἢΪγ Βῃου ἃ ποῖ ὃὉθ 6Χ- 
εἰαάοά, Αἴτοῦ βδῃονίης ἴπαΐ ὕδωρ τησδῖί τποῖῃ δαρίξεηιαξ 
νἴογ, ΑἸογά κι ΟἹ ἰο ΒΥ: “ΤῊ θοΐπρ ἔπθη σϑοομηϊποα, 
ἴο τσλαί ἀοες ὕδωρ ὕ Αἱ ἰδδὲ ἰἶτηθ, ἔννο κἰπ 5. οὔ Ὀὰρ- 
εἴβτη ΨΘΙῸ ΠΟ : (μα οὗἁ [1|ὸ Ὡγοβοί γί ὉῪ Ἡ ΠΗ Οἢ ΠΟΥ ἡ ΟΥῸ 
τεορίγνοα ἰηἴο Δυΐάαίθηι,--δὴἀ {πὶ οὗ ψολπ, ὈΥ ὙΠ ἢ, Δ ἃ ᾿ΓῸ- 
ΡΑΓΑΙΟΓΥ στἰΐο, ΒΥ 0] Ζίης γΓοροηΐδησο, {πῸ ῬΘΟΡ]Θ οτο ποθ 
το Υ ἴογ Ηἰπι Ψ}10 ὙὙ8Ὲ4 ἴο ὈαρεΖο ἐπ θηὶ ὙΥ11}νλ (ἢ6 Π0]Κ ΑἸιοϑῖ, 
Βαῖ "ΟῚ {πο 89 γΌΓο εἰγηπίδοδηΐξ οὗ οπεὲ απ ἰδλὲδαηιε ἱγμίὴλ ἢ 
τπαῇ πδπΊΟῪ οὗ ἔπ9 ἐπέϊγε οἰφαπβίηρ Ο7 (λὲ τιαη ἴογ ἴῃ πον 
δηά ομί γίταδ] 9 οὐ Ἰ σἢ ἢ6 ᾿αἂὧϑ (0 οηΐοτγ, βγη θΟ  Ζοὰ ᾿γ 
ΒΟΥ οἱδδηδίηρ [116 οὐ αγΓά μογϑοῦ. ΒΟ νγθ δρροϊηϊοὶ 
ΤΆΘΒΠ9,---ἴ ΟὨΘ ὈΥ͂ 116 ΖΦονν 811 ΟΠ γοἢ,--ἰὶλὸ ΟἾ ΠΟΥ, Βἰδιηρίης 
ἀμδὲ ἥτγβε 1} ΔΡΡρτονΑΙ, Ὀν αοὐ Ηἰπιροϊ,---Κἰοὐνδυὰα (Ποἱν ΓῸ- 
βΒροςςγο ὁπά 8, ΦΔοϊιη ἰπη56 1 ἀφοϊαγοὰ Ὠἷἰβ Ὀδρίίϊεπι ἴο ὃὉθ ἐπ- 
εοὐπερίείς,--ἰὰὶ 88. οπῖψ ιοϊδὴ, τοαίεῦ; 6 νὰ σοπιΐης, ὙΠῸ 
βου ἃ Ὀαρ᾿29 τούλ δε οΐν ΟδΥοεί. Τὴαί ὠεοίαγαζίοπ Γ᾽ λὶξ 
ἐς {δε κὸν ἰο ἐδιε πον εαπαϊηρ 97 ἰλί5 υέγδϑο. Βαρίίδβηι, ΘΟη}- 
Ῥίοῖα, 1 ἰσαξεῦ ἀπὰ (6 δούς, ἰ5. 16 δὐἀπχίοδίοη ἰπΐο [6 
κἰπρχάομ οὗ ἀοἃ. Τποβο πὸ πᾶν τοςσοϊνοι (η4 οἰμισαγα δἰρη 
απαὰ ἰδλε ερίγίἑμμα! σγαςο, ιν ὸ θη ϊογοα ἰηἴο {πῶ αἰ ηκάοτα. Απὰ 
[15 Θ᾽ ΓΛΏΟΘ νγᾺ5 (ΠῚ πιἰπί δι ογοα ἴο ἴδ ἀἰδείρ]09 ὙΠ ρη τ[ἢ0 
ϑρί γι ἀοθοοπάοα οἡ ἔποπὶ οα (ἢ6 ἀλν οὗ Ῥοηϊοουθί,. 80 (πᾶ, 
88 Βροΐζθῃ ἴο Νἰςοιϊοηγ8, [59 ΨΟΓᾺΒ γοΐζεγγοα ἰὴ ἴοὸ τη ὕω ρ- 
τίϑηι οὗ Φοΐπ, πολ ΡγΓΟΌΔΟΙΥ (56 [κἶζο Υἱἱ. 30) ἢ ποὲ 
διϊκ το, Βυΐ [ΠῸῪ 'γοῦθ ποί ομἶν Βροοη ἰο Ὠΐπι. ΤΠ6 πογὰκ 
οἵ ον [οτὰ πᾶν ἰῃ ποῖ 16 δηα πηοδηΐης [0Γ 4]]} ἀρσὸ8 οἵ Ηἰβ 
Ομυτοῖῦ : πα ΓΟΓῸ ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ ἴποδο ορϑηΐης ἀοοϊατατ Ων οὗ 
ἨΐΪΐξδ τηϊηἰδίσυ. 116 ἤότῸ υἱπ 08 Το οι ΠΟΥ (1Δὸ ἴπνο οἰθι ἢ οἴ 
ἃ σοτμρίοῖο Βαρίατη τ ΠΟ ἢ ἡ ΤῸ διιπάογοα ἴῃ [0 νγογὰ οὔ [Π6 
Βαδρεβί, σ᾿. ἱ. 88.--ἰη ὮΙ} πη δα ἴοσ Η εἴἴογνγάμ (Δί εἢ. 
Χχν  !. 19, 20; Ματγκ χνὶ. 16) ογτακσίηοα ἰδ 23. ἃ ββογβιμοηΐῖ οὗ 
Ηἰκ σπυγοῖ, ογο Ηο βροικβ οὗ θρί γί [υ8] Βαρίδβηη, 89. ἴῃ σἢ, 
γί. οἱ δρίγἰ 6] Οοπιηνππίοῃ, πὰ ἱπ θοΟΪῈ Ρ᾽δοθϑ ἐμ σοπηθοίοη 
ψ  τδ6 ουϊνναγὰ σοηα [ἰ0η8 δης τηοαΐα οὗ [ὸ8 διογαιποηία. 
118 σδϑογνωαϊο {πῶ ἤοΓΘ, 88. ὀχ πανὶ ν (ὙΠ ἃ δροοσία! 6Χ- 
οσορίίοη, Αοἴϑ χ. 4 .). {Π6 ουἵναγὰ ΕΠ συμ ἥγεί, βηὰ ΤΠ οη 
(86 δρ τίει] στᾶσα, νου οι αδίοα ἴῃ πὰ ΌΥ πιολπβ οὗ ἐΐ ΠοΓῸ 
ΑΥῪ τοοοίνοα." ΤΠηθ ΟὈ]οείος ἴο ἃ Γοίϑγοησο οὗ ὕδωρ ἴο Φο 8 
Ὀαρ δι 8, [μαὲ ΟἸιγίϑι αὐτου τηδη ϑοίης Π1|πλ50} 5 {6 Ἀ[68- 
Β'δἢ σοιϊά ποὶ ν᾽ 6 1} αν τπδᾶο {δ Ἰχιρτίστῃ οὗ {154 ΓΟΤΟΓΠΠ ΠΟΓ 
ἃ σοπαϊκίοη οἵ δα πιίβοίοη ἴο 1118 ΣΕ: 15 (6 οδ80 ἢθ 
που πᾶν δαίὰ δὲ ἰϑαϑὲ οὐκ ἐὰ ὕδατος μόνον, ἀλλὰ καί, 
φοί οπῖψ οὗ παίοτ, ὑμέ αἶδο δὰ οἢ 660 οὗ {π6 βρέ τί(.---Ρ. 5.] 
1 {ΤῊϊ4 [6 ΘΕ ΓΟΙ͂Υ ἱπαρρ! 40]9 ἠο Νίοοάοπηια, τὺ ψὰ8 ἃ 

Φοτν [ἢ ζ}1] σοπιτηΐο. Βοαδίθ6 1{ ἴθ ποὶ αυὐἱΐθ οσογίδίῃ, δἃ]- 
ἐποιχὴ ργοῦαυϊο, ἐπα 19 ον β ᾿γοβοϊγίο ὑαριῖδπι οχίβιοί 
Ῥοίοσο Ομ σίαι. Οὐ. 5 ἢ πος ΚαΠ] ΕΓ σ, ζοδον ἀας Αἰἑεν ὧδΥ' 
θα. Ῥνονεϊψιονίαν ΝΣ ὠπὰ ἀενοη Ζιεαγεπιδηλαηπρ τηῖξ ἄδηι 70- 
πηρίεολνεη ἐπὰ ἐειἰἑολεπ Εἰ, δὰ Ἠογζο 8 πονεῖ, 

το]. ΧΙ], νιν 245.--". 8.} 
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Τουνατα {π16 ἈΒΊΛΟΓΒΑΙ ἸΙάθα οὗἩἨ ὈΔρ᾿ Βπὶ ἴῃ 118 5Υπ|- 
ῬΟ]1 64] ἱπιροσί. “δου 15 ΒοΓο, 8 1ὰ (6 ὈδΔΡ- 
(ἴδηι οΟΥὁ Φολ, [16 Βγῃῦοὶ οὗ ρυγὶ δοδιίοη, οὗὨ μετά- 
νοία, οὗ ῃ6 6β9β6ῃ114] θὰ. ποχαῖΐνο Ὀορίμπης οὗ 
η0 θείης, Ὀστγῃ οὗ ἀοα.᾽" 10 18 ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 οὗ- 
βογυοὰ, ἢγϑί, ἐμαὶ ἃ Ἰ] γοΪν ποραίϊϊνο ορι πῃ 
8. ᾿ἰῃσοποοίγαῦϊο; δπα βοοοηά υ, ἐμαὐὺ [Π6 μετάνοια 
ἐῃ ᾳφιυρβίϊοῃ 18 οη6 "ν]ιϊο ἃ σοι ρ] οἰ 68 ᾿(86] 7 ὈΥ θῆ- 
ΓΔΏ66 ἰηΐο ἃ ποῦν, δἰ σῖον Τ6}]Ον8}}}0 ὈῪ ΤΘΒῺ5 
οὔ (πη δογγοβροπάϊης Ἰυϑιγαίίοα. Απὰ {159 1ὰ8- 
ἰταιϊΐοη, οὗ οΘουῦγτβο, 858 ποὶ γοὺ θοΐοτο Νίσοάθχηιϑ 
πη (6 ΟὨγὶβιΐδη ἤογαι, δὰΐ ΟὨἿΥ ἴπ {86 ἔοτηι οὗἁ 
(6 Ὀαρίΐδαι οὗἩ ΨΦοϊη. Τα ποτὰ σϑίοσβ, ἔθ ογ6- 
ἴογϑ, »τγιίπιαγιἱψ ἰο δε δαρίίπι οΥΓἹ Ψολπ. Βυὺ ἰο 
{18, 88 1116 ἐωδίγαίϊοη ὁ ἐἰ6 {π|6. Το ποκὰ Τουημὰ 
ἦι8. ἐδ) χοηΐ ἱπ ἐμὸ Ολγιδίίαπ θαρὶ 5πι, 1 ἢ 86- 
ἀπ }}Ὺ δββογὶβ (8 σμ συ δοίον ἃ8 ἃ ἀἰνιαϊηρ Ἰαβίτα- 
ἐΐοη θοίνγθοι (6 οἷα νον] δηὰ (6 πον. ΤΊ ρα8- 
Βασ6 ἰ5 ἱμογοίογα ἰο Ὀ0 ΘΧρ]αἰποα ἤγοπι (ἢ 6 γογὰ 8 
οὗ Φοδὴ: “1. Ὀαριΐζο ἱ 8 σαίεγ, εἰς.;᾽᾽ οὀχοορί 
ἐπαὺ Ομ γῖϑὲ τηλῖκοβ οὗἩ {10 δῃ( {1165185 ἃ ΒΥ Π ἢ. 6518. 
Οοπογοίο!Υ: Ομδ πιυϑὺ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ αἰ Υἱ πον Ὀδροί- 
θη ῥγοβεϊγίθ, ἱστοῦ (6 τηράἀϊαπλ οὗἨ ἀἰβοῖ ρ]ο- 
ΘὮΪΡ υπάοτ Φοῖ δηὰ αἰδοῖ ῥ᾽ οβΐρ ἀπᾶον ΟἸ γὶβί. 
ι σδπποῖ Ὀ6 οὐ͵οοίοά, ἐμαὶ Φ011π᾿8 ΟΠἾΟΘ 18. ΟὨ]Υ 
ἰΟΙΏΡΟΓΑΡΥ (ἀραϊηϑὺ ΔΙΟγ6 0). ΑΒ (88 ἰγΓαῃϑι (1 ο ἢ 
8 τῃγουρὰ {δ 6 ΟἹὰ Τοβίατηθηϊ ἐπίο {16 Νοῦν, 80 ἴΐ 
18 180 ᾿πγουκὰ (ἢ 6 ῬΟΥβΒοὴ ὙΠῸ οἷοβ868 ἰο ΟἹά 
Τοβίδιμγχοπί ἰο ἷπι 0 ΟΡ6Π5 {86 Νον,, ἰο ΟΒ γἰϑί. 
Οπο υϑὶ ἄτγϑὶ ΒΘ σομγ6 ἰδίου 64}}γ 4 ΟΠ ν ἰδία π, γὸ- 
οοἰγίης (μ6]υϑ ταί ου Οὐ ΒΥ βι18η αἀἰ8οῖ 11} 6; (θη, 
ΒΡ  γἰι4}}γ ἃ Ο τὶ βιϊαπ. Αι }}6 σοπάϊοη οὗ ΒΆ1γ8- 
ἐϊου, (89 ἔνο {πη ρ9 ΔΓ 8 οοπογοία αηϊΐ; ἰἰ6 δτϑὶ 
ποὺ υιπουί [86 Βοοοηά, (δ Βοσοηὰ ποῖ νι ουΐ ἐἶι6 
Ἀγϑὺς; γοί ἰΐο Βεοοηά, ἐδ ο θαρίΐβαι οὗ ἐμ Ξρί γῖι, (16 
οἱ οὗ δπὰ ἀδοίϊβῖνο ἰἰης δοοοτάϊης (0 νον. 0. 
Ο νεῖθσς δηάᾶ Βρὲτι!.-- ὯΙ γοϊαίίοη οὗἨ (8 

ἐννο.---ΟἸβδυδοη: 16 δον ἀσποίοβ 6 Βοὰ] Ρὰ- 
τὶ εὰ ἴῃ βἰιαρὶθ σοροηίΐδησθ, 8 ἰἶι0 Γομϊηἶ πο ρτία- 
οἰρὶο, ἐμ ϑρίγι, 6 πιαβουϊπο,. (15 ἐμ18 ἃ γϑιι- 
Ὡϑηὶ Οὗ ἐπ οβοΡ ἢ Ἐ Μογον: ΤῸ ῬηΒδδρο Β10}08 
ἐμὸ ποοοββίίν οὗἩ Ὀαρίΐβηι ἴο ρδγιἰοἱ ραϊΐοα ἴῃ (86 
Κίηρσάοιι οὗ 86 Μοβϑίαϊι, θαΐ ομ]ν ἰο Λ8086 ραββίης 
ΟΥ̓ΟΥ ἰο Ὁ νἰβιδηΣίγ, ποῖ ἰο ΟΠ Υἰβιίδη ομ]άτοη ὼ 
ψ ἰσἢ Β6 ΄φυοίθ8, ψὶ μοῦ ταῦσδηίΐ, 1 (ον. υἱ!, 14), 
Τμοϊυοῖς: Ασοογάϊης ἰο {89 Τα Βοτδὴ ἀοοίγῃο 
{16 σοιηπυπὶ οδίΐϊοη οὗὨἩ ἰδ6 ϑρὶνὶ 15 ποὶ αὐδοἰμίε, 
αν ΟἿἹΥῪ ογαϊπατγίε ἀοροπάθηξ αἢ Ὀδρίΐβῃ. Τ86 
ἐκ, δεσογάϊης ἰο {τὸ ΓΒ όγαῃ ἀοοίγιπο, ἀθηοίο8 
ἐἰο εαὐϑα πιαίεγίαζία, δΔοσοταΐης ἰο Μιυδβθυβ, ἐπ- 
“δἰγεπιεπίαϊ 4. ἸΒοΙαοἷς Βἰ πλ8617 ΡῬΓΟΡΟΒ68 ἃ τηϊά- 
416 τνἱϑιν, πιδκίης ἐκ ἀοποίο (Π9 γἱ᾽β᾽ Ὁ]6 ΒΟΌΓΟΘ, 
0 ορογαϊϊη οα86. Τ7}}18, ἸΟΎΘΥΘΡ, 18 ποὶ 8 
ὨΔΪΔ4109 νίον, Ὀὰὺ 86 8.}}} βίγοη ον ἴογτῃ οὗ ἰἷιθ 
σαιδα πιαίεγιαϊδ. Ὁπαυδβιϊ ΟὨΔΌΪΥ ἰμ6 ἐκ τι 
τοαίεν ἀδηοίοβ {89 ἰδίου 8} τιθδηδ, ψὶ τ δρίγεξ, 
(116 νἱ(4],---Τὸ ναί ον 15 1.6 ῬγΘἀΟΙ ΠΔΏ(Υ ποζδ- 
ἰἶἰνο πιράϊαι οὗ (89 Ὀἰτίι, {16 ϑρ᾽τιί, 086 ῥ᾿γθ- 
ἀοιη δ  Υ Ροδἰϊγθ. [Ι͂ἢ ροηογαὶ, ἔπ ΙΓ  ἔγοτλ 
ναοῦ τἰρσιιῦ Ὀ6 ἰη 6 }] 1016 ἐο (86 Ἰϑγϑοὶ 9 ἔγοτῃ 
8 υ88] Ἰαδιγαιῖοη8, πὰ ραν] ΡΥ ἔγοπι {116 
Ῥγοταΐβο8 τ [8. ἱ. 16; Μα]. 111, 8; 296. χχχὶϊὶ. 
8; Ετοῖκ. χχχυΐϊ. 2δ: δῃὰά ἰμ Ὀἰγι ἢ ἔγομῃ ἐδ 
δρίγιι, ἔγοτῃ οἱσουτησίϑίοπ, δηαἃ Βα ῬΤΟΙἾΒ68 ΔΒ 
Ἐζχοὶ.. χχυχυὶ. 26; 206] 11, 28; Ζοοδ. χὶϊ. 10. 

« ΓΟἸΡἸΛΉΡΡ Τοίογβ ἴον {ΠΠπείταϊί ου το {πο Ὀτοοάΐης οὗ [6 
Βρ γι οὐ Οοὰ ονοῦ ἴΠπ0 νναἴοσα οὗ [16 ἄθορ ἰὼ πὸ ἥτπέ στορίίος, 
ἙὨΐσἢ ἴῃ ἃ σογίβίη Βοη80 ἰβ τοροηϊοὰ ἴῃ ΘΥΟΓῪ ΠΟῪ ὑἱτίῃ : 
Ἰόπσο πο Γοφοηθγαῖο 5 816 ὦ ἃ ΠΟῪ ογοαίαγο, ὦ Οοτ. νυ. 17. 
.«-"Ρ. 5, 

ἘΦ οδῃμποῖ Θἴθισ.--- υοκο: [ἢ ἐπ παίυσο οὗ 
{Π 6 686 εἰσελϑεῖν τηϑ θ6 {86 Βδῖμο ἃ5 ἰδεῖν - ἰηαὶ 
18, ΒᾶγΘ 8 Β:8γε ἴθ {86 ρσδβθῃοο οὔ {86 Κίπράοταχ 
οὗ ἀοὰ. [380 αἶβο εν γ]. 51}}1 ἰδεῖν ἀδηοίο8 (μὲθ 
τί μον ἴῃ {86 ἀϑροοί οὗἩ ρμογοοίνὶπρ 88. δὴ οὐἦοςοί, 
ἐϊσελϑεῖν, οὗ ϑηϊογίηρ ἰπὶο 1. Απά {μῖ8 τηβλῖιο5 
[89 ἐχργοβεαίοῃ ἃ ἔσο ἀδθυθὶοριμθηίΐ οὗ ἐμ ἴά 68 
οὔ (6 ραγι οἱ ραιΐοη, δογγοϑροπάϊηρ ἰο ἐμὸ ζασί μὸν 
ἀοβηϊ(οη οὗ (86 θείης Ὀοσὰ ἤγομῃ βΌοΥο, 88 ἃ ὍὈ6- 
ἴῃς Ὀοτη οὗἩἨ ἰοῦ δπὰ οὔ (86 ϑρίτγιί. 

[10 ἰ8. ἔσγοτῃ {18 Θχργθβϑίοῃ τηδί Υ (οὐ δύναται 
εἰσελϑεῖν, εἰ6.), (αὶ [80 αὶ Βογ8 ἰηΐοστοὰ (86 ἄοο- 
ἰγῖμϑ οὗ {8)0 8ΌΒΟ] 6 πΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗὨἩ Ὀδρίΐβυχ ἴῸ γ᾽ 8α]- 
γαἰΐίοη, τ ἰ οἷ 18 8.1}} ἐδ ρ)ὲ ἴῃ (8.6 Βγτμθ 018 οὗ (89 
ατοοῖϊ, Βοῦιδῃ, πὰ ὙΠ θγας στοῦ θ8. ΟἸἹδιηδηὶ 
οὗ ΑἸοχδηάγί βββυυηϑα (μαὲ ουθη ὑπὸ βαϊπίϑ οὗ (0 
Ο. Τ. νοτθ Ὀαριϊχθα ἐπ μβαδὰβθβ Ὀδίογ ἰμῈγ οουϊὰ 
ῬΆ58 ἰπίο βοάνθῃ, δπὰ Αὐυρυβίϊπο τεμΐ 80 ΖᾺΓΣ ἃ8 
(0 Θὁχοϊυο 411 παρ 26 πέδη! Ὑ8ὸ ἀΐα ἴῃ ἰῃ- 
ἴΆΠΟΥ ἔγοπι Ἀθαύθῃ,- τᾶ ἰδίου Π66 δραϊηδί ν᾿ εἰ ἢ 
8} οὰν ΠΟΌΪΘΥ [66]} ρ8 ἰῃϑιϊ ποι γον τοῦθ]. Βαρ- 
ἐἶδπι πὸ ἀοιδὺ 8 (}}6 ΟΥΪΠΑΣΥ δα Τοσυϊαν τὰ Ὺ 
ἰο Ο γἰβὲ᾿ 8. οἰ σο}, ἃ8. αἰγουτηοϊβίοη 88 ἰὸ ἐΐ6 
Το 88} συγοῦ. Βαϊ οα (ἢ οΟἶμοῦρ Ββαδπὰ ἱξ δδ8 
ἰνναΣ 8 ὈΘΘῃ χηδἰἰἰποα Ὀγ ἡπάἀϊοΐϊουβ ἀἰνίποβ ἔπ 
811 σθΌτΟ 68, (μα 18 ποὺ {16 τ δηὶ, θα ἐδ 6 σοὨ- 
ἰεπιρί οὗ ἐἰ6 βαογασιθηΐ ἰμαὲ σομἀοτ 8 (ποη ἄξίεο- 
ἔμι8, ΟΥ̓ Ῥτισαίἴο, δε οοπίεπιρίμε Σασγαπιοπίι ἀατιπαί), 
δηὰ {(αΐ Ἀπάοῦ οογίδί πα σοπάϊι᾿οη8 {86 Ὀαρὶ ἴθι 
οὗ ἀεδῖγα (δαρίίδηιις Παπιΐηἷ), δὰ {π6 Ὀαρίΐβτα οὗ 
ὁίοοά ἴῃ ταλτί τ οπι (ῥαρίίδπιμα δαπγωπὶ8), ταν 6 
ἃ [0}} οαυϊτναϊοηῦ οὗἩἨἁ Ὀδλριΐδπι Ῥγορδῦ (δαρίίδηιμ 
“Πωπιϊπ)ὺ. ὙΠῸ οἴῃ  ββίοη οὗἉ 'γαΐϑν ἱῃ γϑγβ. ὃ δὰ 8, 
ἱτα Ρ1168 ἰδαὶ (πΠ6 ΗΟΪΥ Κρισιῦ πιδὺ ρτοάυσδο σορο- 
πογαίϊος τ οα! Ὀαρίΐδπι, 88 Ηο υπἀουδιοα)γ ἀἱὰ 
πον (80 ον 5} ἀἰβροηβαίίοη δηὰ ἴῃ (μ 6 6456 οὗ 
Οονποιαβ; ψν}}}16 οἢ 18:6 οἶμον Βαπά [9 Ἔχαπέρ]ο 
οὗ δίπιου Μαρυβ ῬγουῈ8 ἰδ αὐ Ὀαρίΐϑηι Δ ἰακ6 
Ρἶδοθ νυ ἱιμουΐ Ὀοΐπρ δοοοιιρδηίΐοὰ ὮΥ βρί τι] 
τοροηογαίοπ, Τ16 ποοαβδὶ Υ οὔ σοζοποσγαίϊ οι πὰ 
[αἰ ἴο ϑαϊναϊΐου 8 δοβοϊαίθ, (8 πϑοθθϑιν οὗ 
Ὀαρίΐθιη, ΟΥ ΔΗΥ͂ {πη ρ 6186, 8 ΙΩΘΓΟΙΥ χοϊδίϊνο. 
ΟΠΙΥ τπὈεϊϊοῖ, ἐ. δ... 1.6. τοὐθοίίου οΥ̓͂ (86 ροβροὶ, 
πὶ οὐ ψ Πουΐ Ὀαριΐδια, δοπάοη8. Ὑμῖ8 15 
ΟἴθαΣΪΥ ἰδυχαί, Μασγὶς χυὶ. 16: ὁ δὲ ἀπιστήσας 
ὑπ 08} {μ0 δαάϊΐοπ καὶ μὴ βαπτισϑεὶς) κατακρι- 
σεται. ΟΟτᾺΡ. ΤΩΥ͂ ΓΟΠΙΔΡ Β οα Ρ. 127.---Ρ, 5.} 
νον, 6. ΤΒαῖ το 18 Ὀοσῃ οὗ 189 65}. 

-.ὍΤῦο σάρξ ᾿ιοτὸ 18 ὑμ6 ἀοδὶ σηδίϊοι οὗ Ἀσηϑὴ πἃ- 
ἰᾳτο ἴπ 118. δίῃ δα] ἑθπάθπου, δος οίϊο ἰο βρί σι. 
αδΏΘΥΒΙΥ Φο ἢ 868 σάρξ ἴογ Βυϊηδη παίαγο 85 8 
ΨΒ801θ. Ηδ πον, δἰ (89 ουἱδαί, γἱονγβ τη δη πδ- 
ἴατο 88 Βἰ [Ὁ] σάρξ ἱπ δοπίγαϑι νι ἐμ ϑρίτὶς 
(6. ἱ. 18, δὰ ογθ). Βυΐ ἐμπᾶὺ 6 οδπ Θοποϑῖνθ 
ἰξ δ͵8ο ἃ8 γοβρθηῃθγδαίο σάρξ, ἈΡΡΘΑΙΒ Γγοιι οὮ. 1. 14, 
δὰ γἱ. 81 Βαᾳ. Ετοπι {1118 δἴοηθ ἰὺ 90]]οντ8, ἐμαὶ 
..8 πηιδὺ δνθ δὴ ἰάθϑ οὗἨ δὴ οὐ ρῖπαὶ ρᾷτο σάρξ : 
δηὰ (818 18 οὐϊάθηΐ 4180 ἔγοπι οἷι. χυΐϊἷ. 2, Σάρξ, 
ΔΌΒΟ]ΙΟΙΥ, ὑμοτγοΐογο, 18 ποῦ ἐἰ86 τηδιονΐαὶ ἢΔ- 
ἴᾳγ 6 οὗ τηδη, οἰ ΒΊΘΑΙΥ ἀσιοτιαϊποα ὉΥ βἰηζ] ἰης]}- 
πδίΐοη οὗ πβΐοῖ 10 18 (110 Βοαΐ, τι τ (86 ῥσὶποὶρ]ο 
οὗ (89 βουβύουϑ }} 6 οὗ ἰῃ9 ψυχή (Μαογχει). 
Σάρξ ἴθ Ἰιθγ6, 85. ἰῃ οἷ. ἱ. 18, ἔϊο ψ Βοῖὶθ Βυϊηδῃ 
πϑίαγο, Ὀοᾶν, Βοι}, δπὰ ερί τὶς, θὰϊ ὑπάδσ ρον- 
γογ86 ἀοιῃ που οὗ ἢ σάρξ ἴῃ {ἢ} ΠΑΥΓΘΌΤΟΣ Β6ΏΒ6, 
ἐπ σοῃέχαϑὺ τὶ 186 γυ]ΐπρ οὗὨ 86 Βυπιδη βρίτῖϊ 
ὈΥ {μ6 βρίτγιι οὗ αοά. Τ86 πουίοσ βίδμπιὰβ 91Ὸγ 
8.6 ΡΘΥΒΟΠΑΙ, (0 ΤηΔΪκ6 86 Θχργεββίοῃ 88 ρομπεσγαὶ 
88 Ῥοββί οἷ (πον, Ρ. 160). ΤΏΘΓΘ 18 ἐἰπυ5 (16 
ΒΆΙΠ6 ΔΗ 1 Π|0518 88 ἰπ οἈ. ἱ. 18.Ὁ ΑἹΊ Ιηθὴ δΓθ 
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δεϑ, ἴῃ 80 ἴδ 88 (6 Ὠδγο Ῥγοσθοάοά ἤγοτῃ ἰἢ8 
παίαγωϊ, σαγη δὶ ζοηογαίοη, βιίδη ἃ ορροβοὰ ἰο ἐδ 
Κιπζάοιιρ οὗ 6αοα, δοὰ ποοὰ {ἰπ86 Ὀϊχιὰ ἔγοπι ἢ 9 
βρίγιι. ὙἯπαι, ἐΒβοτοίογο, ἰ5 Ὀοσπ οὗ ἴπὸ 868} 18 
68}, δοὰ νοιὰ θ6 688 αχαΐη, ἰμουρκὶὶ ἃ τῇδ 
οουἱά Ὅ6 Ὀογῃ (ἢ βοοοῃὰ ἰΐπηθ οὗ 18 τηοί 6 Ὁ. 
ΒΕΒΒΟΡ 58 γΥγ8: ““Νοί Βοιῃηθι ϊηρ ἱπ ὰ8 8 σΑΓΏΔ], 
δὰ ὀνου τη ἢ ἴμε ΕἸδοὶα 5.) 
πὶ δὶ ἢ ἰ5. Ὀοτη οὗ 86 ἔδρὲτ!!.---ΤῊ9 

ἩΒΙΟΥ ἴῃ τοῦ. ὃ 5 οὐχἱ ρα 4.5 1688 ἀοοίδῖνο, δι 18 
ἱτρ] ο, ὀϑροοί  ἰῃ 80 ἴᾺσ 858 (89 οβῆοθ οὗ {89 
πίον 8 (9 δΌποχηίο ἐμαὺ ν ἱο 8 δἰ δὶ ἴῃ 086 
δίγι ἔγοπι ἰμ}6 σάρξ ἴῃ οτάον ἰο τμβαϊαίο ἐδ Ὀΐτι ἢ 
ἤγοω ἰἰα ϑρίτῖι. Τὸ ραϑϑαχο τοΐαίθ8. ποῦ ΟὨΪΥ 
ἰο 8 ρΡγοσοοάίηνς οὔ (6 ποτὶ παίυτο δηὰ Ἰἰ76 ἔν Ο ΩΣ 
(μ6 ϑρίγιι οὔ αοὐἱ (Μ6γ67), θὰϊ ἐο ἃ ὑγδηϑίουιοδ- 
ἰἶἰοπ οὗ [6 ννο]6 ῬΌγβου ἢ πη56] 7 ὉΥ (ἢ. 9 Ορϑγα- 
(ἰοπ5 οὔ [89 ϑρίγίὶ!.---Ἴα αρὶτὶϊ. Τὶιδὶ 18: 18 ἀἄ6- 
ἱοττηϊ πο ἴῃ 118 τυ οϊο ϑίαγο ὉΥ πο ϑϑρι τὶς 88 118 
Ῥτϊποίρ!ο, χζγουνίηρς ἰοιναγὰϑ οαἰτο δβρὶ εἰ ιι8}}28- 
ιἴοη, 845 αν ψῇῆ οὶ 8 Ὀοτὴ οὗὨ ἰἢ6 Βο8} 18 ἀοίογ- 
τηϊηθὰ Ὁ ἰδ β68ὴ 88 118 ρυϊῃοΐρ]ο, δμὰ ἴῃ 118 
δποΓ Δ] ἀνο]ορπιθηί 51} 8 πο στ ΑἸ γ, ΒοιΩ. 
τι! ὃ. ΕΣ ΘμΕΥ τΓ86 Ῥ 1016 Βοπὶ ἐπ0 0 ΔΡΡΙ 680 (ἢ 
π 8016 ἢ 8 Π Γ866 (ποῖ, ἃ5 Κυϊποοὶ .0148, ἰο [89 
δεν δἷοπθ). δηα ὄἌχρυθβϑβθβθ: (1) Τὴ οοῃιγαϑβὺ Ὀ6- 
ἱπθθ [6 ΟΪἃ αδῃ λῃηὰ Ομ γὶβὲ 85 πὸ ὅοῃ οὗὨἩ ἴδῃ; 
(2) 86 σοηίγαϑὶ Ὀδίνοοῃ {86 ἀπτοζοηογαίθ δηᾶ 
(86 γοζθθθγϑι (860 Βοπι. Υ.), Μέργον: ΚἸὴ (6 
οΟ!οἰ 510}8 ΓΕΒ οί Το }γ, [ἢ 6 Βα δ᾽ Δ ἶνο8 σάρξ πὰ 
πνεῦμα κιλῃὶ δἰ χη σΔΏ}} δηαὰ δίσοη σὴν [σΟΠΡ. 
1 Τοῦ ἰν. 8] ἴοῦ ἐμ9 δάγϑοιϊνθβ σαρκικός δῃὰ 
πνευματικός, πὰ τὰ ἰο ὃδ ἰδοῦ αυα] δι ν6}γ.᾽" 
γε. 7 Ἰατινοὶ ποϊ.---[ 9 οχργϑϑϑίοη οὗ 

Φεδυ8 τοῆδοιϑ [186 δϑίιοῃϊἰβῃιμθηὺ οὗ 89 δρϑὰ 
Βεδτορ, Ηϊ18 οοηΐιβίοη 566 1}8 ἰ0 0858 ἰηΐο ναϊλην; 
δἀπιϊταίΐοα. Οδγίδὺ ὑπο λον 8 ἢἶπὶ ΨΥ ἢ 6 
διοαϊὰ ποὲ ψοράοτ, ὉΥ Ἰυβιταιΐης (6 Βρὶγἰ4] 
ἸΩΥΒΙΘΓΥ ΟΥ̓͂ 8 ΠΟΥΒΙΘΡΥ οὗ παίατο. ἩΠ στοαὶ 
ἴοτοθ Ηθ βοσο Ὀγίπρϑ οὔ ἰῃ6 ψοτὰ : Υξ ΜύΒ7, ἐίο. 
Βεηζοὶ: 74: οἰ δο5, φμογιεπι ποπιΐη6 ἰοσιμίμδ 68. 

γεν. 8.. 700 νἱ ιῪἋἫᾷηᾶ ὈΙΪονγοῖδ 8610 ἱἰξ 
1ἰδιθ 1: }.--- 86 σοπιράνίβοῃ οἵ [89 ὁπ0 πνεῦμα πὶ 
(86 οἴου, 88 τ76}} 88 (6 γὙοῦὺ πνεῖ, 810188.65 118 
ἐμδὲ 1π6 8} ")]αοῖὶ 6 τ 18 0 νὶηὰ, ποῖ ἴ6 ρ᾽τίξ, 
85 Οτίζοῃ δηὰ Αὐυρυϑιΐηο ἰοοὶς ἰμ9 ποτὰ. Νοὶ 
δίοῃο [6 ἀο.0}6 86η86 οὔ {1.10 ννοτιὶ (πνεῦμα, 11}, 

δαὶ (ἰδ6 δγπιθοϊ 8] προτὶ οὗὁἩ (86 ψιϊηα 4180 οσοδ- 
βἰίοηβ 186 1181 γαϊῖοπ οὗ (16 Βρὶ εἰ] 6886 ὈΥ (6 
πὝίυγαὶ δηδίοσυ. ὙΠῸ Ζοἤη, σοποτγθίθ, συ ρἢΐο 
οἰσευϑίσοβ ἶ Μ1Ὰ 78 τοδοοῦ {πο βοῖγ 68 ἴῃ Εἷρ] 
(δουκίιίϑς δηὰδ 9 )1ὁ ΤΩΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ (δ ἤρατο 
εγὸ ἴο βαῦο Ὀθθη [ΓΕ 5ῃ6 ἃ ΌΥ 8 ΒίΟΥΤΩ ΟΥ Τοατίηρ 
σἰηὰ ἰπ ἰΒα πἰςι. Νονν ἔγδϑὺ σοπιθ8 (δ 6 α1188- 
ἴοι: μαεαιλ ἄοεοθ 86 ἤρσυτο βαΥῦ Τμδη: Ἡἶμαὶ 
ἀοοβ ἰϊ ρα ὃ Το ψἱηὰ ἴῃ 18 ὈϊΪονίης, [Π6 δἰγ 
ἴῃ 115 πηοϊΐοη, 88 [Υρ6 οἵ ὑ86 ὥρ᾽γιί, θδοδαδο 10 18 
ἷᾳ ἔδσὶ (ἢ οἰοιχοηϊ οὗ (86 1} δπα αηΐοη οὗ 86 
ἀϊγεγϑιτῖοα Οὐ τ 86 δα γῇ. [ ὈΪον οΙἢ τολόγο εἰ ἰϊδιοἰὴ. 
Τμο ρογβοηπὶ βοδίϊοη οἵ (δ τϊπὰ [5 βυρ οϑἰοα ὉΥ [8 
Ὀποουδηοι, ΔΡῬΙΓΘΏΙΠΥ ἴγ98 τλοίΐ 0Ή. 88 τηδοσοιιηΐ- 
8010 85 οτὶ σ᾽ πε}, Ῥουβοπδὶ ν}}}}. Ἡγλεγεῦῷ ΜΘΥΟΣ 
ΡΓΟΒΟΩΪ5 δῷ ΘΧΔΙΡΪΟ οὗ ποῦ Ὑ|1}} ἃ σου οὗ τηο- 
ιἰοα; δαὶ Β6ΙΘ {ἰ6 τολέγε 8 δι ραἰΐο, (86 ἢ]. 66 
ἩΒογοῖμο τ ῖηα ν᾽ 15.168 Πα ΤΟΔΥΒ ἴῃ (8 δι σθησί ἢ. 
[ΤΠ ογ ἀγὸ [Βτθ0 ρΡοΐπηίβ οὗἉ ΘΟ ρΑ θοαὶ οι 66 ἢ 

(8ὸ νἱπὰ δηὰ 186 ϑρίτίι ἴῃ {μ9 ψ οΥ]ς οὗ σορθηθγη- 
οη: 1) 186 ἔγεράοδι δῃηὰ ἱπάθροπάθποθ: ὅπου 
ϑέλει πνεῖ: 2) 186 ἰΣΤΘΒἾ81: 1010 οἴἶδοι: τὴν φωνὴν 
αὑτοῦ ἀκούεις; 8) ἰμὸ ᾿ποοιιρ ΒΘ: ΒΒ. γ: οὐκ 

οἷδας, ὈΟΪῊ 858 ἰο οτἱ ἴα {πόϑεν) δπᾶ ἰοτγιϊ παίῖο 
(ποῦ ὑπάγει). 'ἴο 689 παϊσῃΐ 6 δ΄ ἀοα 4. ΤοαΡ ΙΒ 
ΒΏΔΙΟΣΥ, ὙΔΒΙσΏ, Βονόνον, 18 ποὶ βίδα ἴῃ (μθ᾽ 
ἰοχί, υἱΖι. {6 αἀἰδοτοοὶ ἀσρτγθοθ οὗ ῬΟΝΟΥ; [89 
ΗοΙῪ ϑρίὶγῖι δοίβ πον {ἰκὸ μ9 χοηίἷθ ὈΧΘΘΖ6 ἸΡΟῚᾺ 
τιΐηιβ 88 ΘῈ ΟΥΪΥ οοπδιϊιαἰοὰ 848 Φολη, ΜΟΙ Π6Ὲ- 
ἴμου, Ζιπζοπάοτῆ, πον 10 ἃ βινθορίηρ βίου ΟΡ 
ψ ἰσϊηὰ ὩΡΟΩ σμΔΥυδοίουβ 88 βίγοηβ 88 Ραυ]), 
αΐμον, Οαϊνίπ, ποχ. Ἡθησο ἰδ ρῥγοβυμρίΐοι 
διηα [01]Υ ἴο τηδῖζο οὐσ οὐ Ἔχρϑγίθῃηοθ {86 ΤλΘΆ8ι1.9 
δηά τυ]Ὸ ἔον 411} οἴμβοσβ. 70 βῃου]ὰ σαι δου 
ἐπ τυϊϑάου δῃηἃ ροοάπ688 οὗ ἀοά ἴῃ ὑπ γι οί 
οὗ ΗΪ5 ορεγαιίοη.---. 5.1 
Διηᾶ ἴδου Βοϑασϑαὺ ἴδ6 ᾿κουπᾶ τ ϑτϑοῦ, 

Ὅπὶ οὐαπ δὲ ποῖ 16]].--Τουρὰ ρογίθο  Υ τηδηὶ- 
ἴοδι, (6 ἀφοροϑὲ τυ ϑίουυ. μπὲ ἢγϑί ἴῃ τοΐδγθ 99 
ἰο {9 ΤΗΕΝΟΕ. Εγϑη ᾿Υ (6 ζοπογ] σομ 1018 
οὗ 1158 οὐἰχκίη Ὀθ ἘΠΟΤΏ, 88 (ΠΟΥ͂ ΘΓ ΟὨΪΥ ἴῃ ρδστῦ 
ἰο {μὸ δησίθηί8 (ἸΟο  Υ, Βθαβοη, ᾿θϑΐ, εἰς.}), χοῦ 
(86 ρΡαγιϊσαϊαν δου] σοπάϊιϊοηΒ, δηὰ {110 Ῥγϑοΐβ9 
ογἰ κί οὗ ἃ ρίνοῃ συγγοηῖ, αγὸ ποὺ Κηοσῃ. ΝΟ 
ἸΏΟΥΘ {δο ἐπα οὗ [86 ουγτοηί, 118 ραγίϊσυϊαν δοία δ] 
οὔθοίβ, 80 τίνι 86 ϑ'ρίγι!, Ὀοὰἢ 88 (ο 1.5 οὐ κὶῃ 
δηὰ 1.5 οἴἶεοίβ, ἴῃ {86 τηλίίον οὗ στοροῃογδίίοῃ. 
Τ8ὸ οτἱ χη οὗ [89 γυβι] ηρς ψὶπὰ οὗ (1.6 πον 116- 
ποτὰ οὗὨἩ ΟὨγῖϑί, τ ἰσἢ βιῖτβ Ηἷπι, ΝΙ οοάοιηυ8 ἀο068 
ποὶ Κηον. ΤῊ νη οοτηθ8 ἀονν ἢ τι βίου] ΟΌΒΙΥ͂ 
γουσὰ ἰλ6 ΟἹὰ Τδβίδιηθηΐ ἢ Θνοσ ἰμογολβϑὶηρ 
βίγϑησία. Νὶοοάοριηυβ ᾿85 ΤΥ οα δὴν {πίη 8 
ἴῃ 6 ΟΙὰ Τοϑίδιηοηξ, Ὀὰΐ ποῖ {110 τἰβίης τοίΐοα 
οὔτδο ϑρίγιι. 8.111 1688 Κποῖνβ 6 ψαλμοῦ (815 
ταὶ σἰν Βρ γι ἐ-συγγοηῦ Ἰοα8, οαἱ ον [8τδοὶ ἰπίο 
{1.10 αοηι1]9 νου], Δηά ουἱ ονὸνῦ (86 οατγί ἰἴο (89 
οἴθυηδ] θαύθη, Ὑοὶ (δ Ιοτὰ ἱπηποα! αἰ ΕἸ σίνο8 
ἰο τδο ἄχιτο ἃ ἀοδηϊί Δρρ᾿οδίΐοη. [Ι͂}ἢ ψΠΔΊΘΥΡΡ 
8011 [86 ϑρίγῖϊ οὗ τοζοποσαίίοα σουϊὰ βοῦ, (Π 90 
δ0 ͵θ ῬΓοβθηΐ 411] αὖ ὁποθ ἴῃ ἢ͵8 Ὀπίγαιπιο]]οα 
μονεῦ. Τῇ ΒορίΪΠρ8 ΔΓ ἃ ΤΠ ϑίουυ. 0 (89 
ϑϑιιθ8 18 {10 οἰογηδὶι 6. Τ}ιῖ8, ἴοο, Ν οἀ 8. 
αἰὰ ποὺ γοὶ Κποῖν ; Ὦονν 86 ὥρ γι Βδα βεϊζοὰ αἷπι, 
δαπὰ ψὨΙΒΟΡ 1 του]ὰ ρὸ τὺ ἷηι, 1 Οον. χυ. 28, 
Ηον βοσηθ οὗ ὑμ6 οάον ἰπμοοϊορί 8 υϑοα {18 ρ88-- 
8829 [Ὁ ἰ)6 ἀοοίτγϊπο οὗ σγαίΐα ἰγγεφσιδίδιϊὶδ, Ἢ 119" 
ΟἰΠ 6.5 ἀοηϊοα ἷ8 .86 οὔ ἱΐ, αηα μοῖν ΟαἸ γί ᾿πίοσ-. 
Ῥτοιοὰ ἴἰ, ποὶ ἴον ἷ8 βυβίθῃ, ὈϊΓ ΟὨἿΥ ἃ8 ργοβοηΐ- 
ἴῃς [86 ᾿ΠσοΟΙ ΡΥ ΘΒ ΘΏΒ1019 ἀπὰ τὴ βίου ου8 ἴῃ (ἢ Θ΄ 
ΟΡ οὗἩἨ (πὸ ϑρί γι, 866 ἰὼ ΤΒΟΪοΙς. Τὴ9 ποτα: 
οοπσογηΐηρς (Π6 τη δηα γοροηθγαίίΐοη τγουϊὰ οΥἱ- 
ἀΘΏΝΥ 8: Βορχοηογαίζοη 8 8 ἐμΐπηρς να ϊοῦ, ὈοΪΒ 
ἃ8 ἰο 1(8 οὐ χίη δηὰ 18 ροδὶ, 18 ἃ τη βίθτυ οὗ ζ (ἢ, 
Ὀυΐ ἴῃ (8 τηδηϊζοϑίδίϊοη, δαροοΐα!  ὑπᾶον (89 
Ῥγοδοβίηρ οὔ86 αο5ρ6ὶ δὰ ἀμ 6 Ὁ αὐ Ἰκο ἢν τηῖ- 
ΤΆΟΘΪΟΒ, 18 ἃ τι ἢ Υ, απ ἰδία ΚΔ Ὁ]9 1196. ΕΔ1 88 
1176 18 ῥ᾽] δίῃ; 118 88 ἔδίἢ 15 ἃ τηγϑίοσυ. Τὰ τ]ὰ 
8 {γ06 οὗ ἀἰνίηο οροτδίΐϊου ; Χοοορλι.  ἥεπιοταῦ., 4, 
8, 14. Οοτρ. 8. Ἴοχχχυ. 7; Ἐ ο]68. χὶ. ὅ. 

δῖο ἰ5. ΘΥΘΙΥ ΟὨΘ.---ΘΟΡΌΪΔΥ Ρ γα89 ἴον: Κ0 
ἷβ 10 τ] ΘΥΟΣῪ ΟὨΘ. 

Ψεον. 9. Ηῖονν οδϑὰ ἴδ 980 865 ὉΘ67.--- 
Γαΐμοῦ: “Νισοάρτηιθ ὈδοοΙῃθ8 Τότ 100115} δηὰ 
ἐοὶϑ πὸ 1άθ8. οὗ (ἰὴ 9 ΡδΥΡΔΌΪο.᾽ ϑδδιΐοῦ : “.Η6 ΠΟΥ 
ΤΘΆΪΠΙΥ δ5}.κ9, ἰηϑιθδὰ οὗ σοηίγδαϊοί πρ.᾿" [ΙΓ 86 
αἰιϑδιΐοη ὃ6 Ἰπἰογρσοίοα ἔγουῃ 9 δάνδῃσοο οὗ (9 
αἰδοουγϑο οὗ 9650, 1ΐ ΒΑΥ8 ΤΆΓ Ἰογο, δηά (Π0 πῶς 
ἷΒ ηοὺ λεϑίἑαπίϊδ, ἃ5 ἀστοί (αἶα 5 1, ΝΙσοάσδυϑ 
8.518 πον ὙΪ1} (Π6 δὰ (δ δὲ κα ἢ ἃ ΤΟ ΠΏ ΘΓ 05 
ἸΔΟΥ͂ Ὀ6 ΡοΒδ. Ὁ]6 ὉΥ 8 ρονοῦ ΨΙΘΏ ΤΆ Κ65 ΔΙΟΣ 
δὰ ϑρίγιῦ ορογαίῖνσο. Τπουρι (λ0 τη 80 τη γ8- 
(αὐϊουϑ}γ σοῦιθ8 δηὰ ρ068, 1 γοὺ 88 1(5 βυ ίδποϊοης 
οδυδα; ὙἜΘΓΘ 1168 ἐμ βυϊδοϊοηξ οὔυ8θ 10. [89 
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τηγπίοτϊ ουδ γοζϑηογδίίοη οὗ δῖον δηὰ ἰδ ϑρ᾽ 
Ἐμοὸ δύναται Βανΐησ Ὀ60 δἰγοδὰγ ἱγοαίοω, (86 
ΘΙΡ ἢ Δ818 ἢο τ ἰ8 ποὶ οὐ 1ἰ, Ὀυΐ ο πῶς, 

γον. 10. ΜΜαδῖοσ οὗ ἴδσεϑὶ, δ ἃ ἱσπιονσθδῖ 
ποῖ ἴ8966 [Ὠημ.5 )---Νοῖῦ ΠΟῪ ἃ σϑῦυκο ζ0ΓΣ 
νϑηί οὗ [αἰ ἴθ [Π6 ΡΟΤΤΟΣ οὗ (δ ἀϊγὶπο ϑρίσὶϊ 
ΤὨοΪυ6), δαὶ ὁ τοι ηάον ἐμδὲ 6, 88 Μαβίθσ οἵ 

Ι, οὐχί ἰο Κπον ἰδ6 σγουπὰ ἴον πο ουΐ- 
Ῥουτίης οὗ (6 ϑρινγὶί, ἰο νυἱῖ, ὑπο ἀοοίσϊ πο οὗ 
Ονὶδὶ (6 ὅοῃ οὗ Θοἰ, δὰ Ηἰδ δυδογί 8 διὰ 
Ηἱΐδ τοἀορθυΐης τοτῖκ.---Ἰδδῖοσς οὗ ἴδιο]. Αο- 
οογάϊηρς ἰο 83080}} (8060 1ὕοκο, 1. Ρ. δ27) ἰδ γοθ 
Τὴθη δἰοοὰ δὶ 9 μοδὰ οὗ (86 ϑδαηδβοάγίη: ΤῈ9 
Ῥτοδβίδηίΐ (0531), ὙΠῸ 88 ο8]16, ὉΥ Θῃΐ ὩΘΏΟ6Θ, 
{86 Ρυ]ῖο ἐσαολεν οὗ (9 ἴατγ; (8 τί οο- ῥγϑδι ἀδηί, 

ΟΣ Ῥαίογ ἄοπιι γωάϊοιί, εἷοα ϑγηφατιϊ (Ἵ ΠΡ. 28); 
διὰ {116 τοίϑό πιαπ (031), δἰ ἰἰἰπς οα (89 Ἰοῖϊ οὗ ἐ9 

ἔπε ες Νον Νίοοάοηγυϑ οουϊὰ ΒαΡαΪγ Βδνθ 
668 ἰδ Ῥγοβίἀθηι οὗ ἰ89 ϑιαπποάτίη: ὈὰΓ δ6 

Σοϊσς μαγ Ὀ66Ὼ ““1λ6 τοΐδὲ πιαη.᾽ Ὑοὶ, 88 [(ὕσοκο 
ΤΟΙ 5, (ἷα 148 οσο 18 ἀουδιαϊ, απ (Π6 ἰἀ 688 
οὔ νυὶδο τῆλ, ΘΔ ΟΠ 6Υ, εἔο., ἀἃο ποῖ οοἰποίάο, 1, (1οἸκΘ, 
δἴιονς Εγαβδιη δ: “7716 ἀοείον, οἰρ)δ ἰαπι οεἰεῦτὶδ ἐεὲ 

ἐπῖο." Νιὶοοάρσιηυ δ ἰοοῖς ἰμο Ἰοδὰ οὗ ἰΠο80 ἢ 
οδίγϑὰ ἰο ἱζῃ οὔἡ δοῃοογηΐης 6808; 80 ὕαν ΒΘ νῦ8ἃ 9 

8:6 ἰθδοῦον οὗ [5τδο]. Ηδ τι ὶϑῃϑα ἴο πον ΜΠδὶ 
δ γὰ5, δηὰ ἀἱϊὰ ποί κηοῦν ἰμαὺ ἢθ τδβ 86 Μ68- 
βίδα, ΟΥὐὁ τ ῆδὺ (6 Μοδδὶδῃ ν88, ἃ8 ἰῆ6 Ὀδ8815 οἵ 
ηο βοπάϊηρς οὗ ἰ!ὸ βρίγιὶ δηὰ οὗ σοβοηοσζαίοῦ, 
Τμΐα Ἀ9 πιϊχς Κηονν ἔγομ 15. χὶ. δῃὰ Ἰχὶ. 
ον. 11. Ψοσν, νοσὲϊν, ὔἷόὸ δρϑαὶς ἐδμδὲὶ 

Ὑ1ΟὮ τ) ἸτηοΣ.--ΤῊο ἱπιγοἀαοίίοη οὗ δόμον 
οδταϊηδὶ ἐσυΐῃ οὗἨ (86 ἀοοϊγίηθ οὗ ΟἸτὶβὲ {86 βοη 
οἴ αοά, Ηἰϊκ βϑυβδοτίηρβ δῃὰ Ηΐ8 οσὶς. Απ δπίέπια- 
ἑἐϊοῃ (αὶ 1ἰ ἰ8 Ηο πἰπλβοὶζ, τίου (86 ἀεοζαγαίἑοη 
ἐμαὶ ἰξ ἰ6 Ηο. 7,)αί ὧὐ (ὁ ἔποισ. ὍἘ9 Ῥογϑοηδὶ 
οονίξέυὰθ οὗἨ Οἰινῖϑὲ στηϑοίξης (ἢ ἱζπογϑδῆοθ οὗ 
Νἰοοάθταυϑ. Α ρῥΐυτγταὶ οὗ Ῥεσβοῃαὶ αἰ κηϊγ, τοῖοὰ 

, π (86 ΡΙυγαῖ οὗ 89 πον ΟΠ βιΐδη σοιητη πὶ γ. 
ΤῊ ῥ᾽ υγαὶ, ἰἰοτοΐζοῦο, ἀ0685 πού πηθδὴ βὶ ρὶν: (1) 
Ογὶδι δηὰ ϑοῖη ἐμ9 Βαρίϊοϊ (ΕπαρΡρ, ψυϊμπαγάϊ); 
2) Ομ τῖϑὶ δῃὰ {86 Ῥγορμοὶβ (αν πον, ΓραΙνία,, 
Βο]αοἸ); (8) Ομ νίδὶ δπὰ σοἀ (Ομ γυβοβίομι, δηὰ 

οὐ 6.5): (4) Ογἰδί δπὰ ἐμ Ηοὶγ αἰ ιοβὶ (Βοηρο]); 
(δ) Μοη ἐοτ ΘΑ τα; (6) ΤῸ υηἱ- 
ΤΟΥΒ8] Ομ δια σοπδοϊοῦβη685 (ΗΚ οη 614): (7) 
Φε508 ΔΙορο (Μ γον). ἡ “ἯἼ ὁ Βροδῖκς {παὺ ψνΒ 10 ἢν 9 
Κηον,᾽" ᾿85 τοΐογθησοο ἰοὸ {6 ΘΟ ΒΟΪΟΌΒΏ088 οὗ 
Ομ νῖβί δῖομπθ. “1 δαὶ γ ἐπαὺ π ϊοῖι τ 6 πα 866 8,᾽᾽ 
Σοϊαίοβ ἰο Ομ τἶϑί δηἃ ᾿ἷβ αϑβοοΐϊδίθβ, (6 Βαρι δὲ 
διὰ (Π6 αἰδοΐρ᾽68, ψ|ὸ τοοορηϊσοα ἰῃ Ὠΐπὶ [9 
Ἰογγ οὔ ἐπ ὅοπ οὗ αοἀ, [Ηθηρβίθηθετρ δῃὰ αο- 

ἄει ἱποϊυάο ἐμ αἀἰβοῖρ]65 1π Ὀοϊὰ ρ᾽αγαῖθ. αοαοί 
ΤΑΆΚΟΒ Βοπι6 χορ ΤΟΙΔΑΥΪ 8 βογο ([. Ρ. 420), ἀμὰ 
ΒΑΥ8 ἰμαὶ (Π:6 ΡΙΌΓΔΙ αἰνοβ ἴο (Π9 Ῥαββαρθ ἃ [θϑιϊνθ 
ΣΕΥ ΓΒ πιϊ681 οὐ διδοῖοσ ἴῃ (ἢ 6 Θομβοϊουθῃθ88 οὗ 
διδηἀΐηρς ὯΟῸ ΣΟΥ δ'οῃθ. [10 σοπιὶμὰβ οὴ9 οὗ 
Μαι. χὶ. 26, ἤθσο οὔν Ἰοτνὰ (Π δὴ κ9 Ηἶ8 Εδίμον 
ἐμαὶ Ηθ Βαὰ γουθα]ϑὰ {116 τω γϑίοτίοδβ οὐ ἐμ Κίηρ- 
ἃοπχ ἰο ὈΔΌ68, γα ὑπ 6 δγὸ ἰὰ ὕγοιῃ (Π6 τῇῦῖβθ 
δηὰ ρῥγυάοηί.--Ῥ. 8.1] ΜογΟΥ τγοΐοτϑ ἑωράκαμεν 
ἐο Ομ νῖϑιβ μβανίης δοο νῖ} αοά ἴῃ εἷβ ῃγθ- 
οχἰβίθθοθ. Βαΐ 6γὸ 86 ρτο- χ  βϑίθῃοθ δηὰ [ἢ 6 
119 οὗἨ Ομ τὶϑὺὶ ἔοσ 8 Θοπογοία απϊί. 

ς (βε|ογ : Τὴοϑ ἰὮτοϑ Ῥοσβοῦθ ἰη ἴη9 ΗΟΪΥ Ττίηγ. Βπΐ ἐὼ- 
᾿ράκαμεν δυϊα ποῖος Οοὰ ἴ6 αμοΣ ποῦ ἢπ6 ΗΟ. βρί γι. 
--Ρ 
{ τῆϑοκα, Ὅο οϊ6. 8. 6150 ΑἸΙογὰ, Ὀυσϊ ἰη ἃ ργονοσυϊδὶ τ 

ὅλος [δὴ σμοίοσίςα) 50159.--". 8.} 

Ἀμπᾶ γ8 τϑοοσὲνϑ ποῖ οὖσ νυν ΐπθκα.---Τ 9 
δαμμοάγίη Βαὰ ποὶ δαπἰεὰ (9 ἰδδὶ τη οΩΥ͂ οἵ 
Φοἢπ οὗ ἰδ τπιδηϊοαδίαἰίου οὗἩ Ομ τίβι ; ΝΙοοάοτουδ 
δἰ τ 86 1 βοκηον]οάροα ΟΠ] (86 ῥτορδεὶ ἴῃ Ηΐπι, 
δπὰ Βεδά οδ)οοίοά ἰο (μ6 ἀοοί γἷπο οὗ τοροποσδίϊοη. 

γεν. 12. ΖΓ 1 Βᾶνϑ ἴο]ᾶ γοῦ ϑασίδ)ν (8α- 
ΤᾺ8}) ΒΙΏΜΆ.-- Επίγεια, ἴῃ δης 6815 τῖνἢ 
ἐπουράνια. Αοοοτάϊης ἰο {86 δομίοχί, {86 1,οτὰ 
ΟΥ̓ ΔΘΠΑΟἸΥ τη 88 ὉΥ ἐπίγεια [86 ἀοοσίχίηθ οὗ το- 
ξορογδίΐοη δηὰ 18 σοῃαϊἰοηδ, 85 δ δϊογισατ 5 
ἸΩΘΔΏΒ ὉΥ ἐπουράνια [6 ἀοοίγἷ πο οὗ ἰδα ϑοη οἵ 
6οά, Βο ευδεγίης ΟΠ ἰδ, (86 τοἀοιηριίοη οὗ (89 
νου], Βυὺ ΨἘ7 {1|680 ἰογπῦ ΒΥ ἐπίγεια τ 
παγίδα {Π9 ἰσαϊμ8 δηὰ ἕλοίβ δ᾽ γοαὰν βανίῃς 
Ῥίδοθ οὔ θαγί} (ἐπίγειον, ἰδὲ τὶς 18 Τουμὰ οἢ 
ΘαΥ ἢ), ὉΥ ἐπουράνια (ἐπουράνιον, ἰμδὲὶ πι ϊςοῖ 8 
Ἰουπὰ ἴῃ μιαδυθῃ), ἢ ἡθὴν ΒΘΒΥΘΗ]Υ ΤΟΥ] ἰοπβ δά 
(δῖηρβ. Τὸ ἀοείτίμ68 οὗ γορεπογδαίίου, οἵ θα ῃ- 
(ἴδ, οὗ {μ9 ουἱρουτίηρ οὗὨ {116 Ηοἷγ ΘΠοβί, τσϑσϑ 
ΠΟΤῈ αἰβί ποι γ Θὀχργοββοὰ ἴῃ {ἰμ6 ΟἹ]ὰ Τοειδπιος 
ἰπδῃ {116 ἀοοίτγίηο οὗ ἰμοῖτ σδυβα, ἰμδο ϑοη οἵ αοῦ, 
εἰς. ; 1ἈΘΥ͂ νΥ6 ΓΘ ἰῃ ΒΟΙηΘ 2989 δΙΤΟΒΑΥ δἱ Ποιηθ ἴῃ 
1βγϑοὶ. Εον (μουρὰ (86 ἐπουράνια, Ὀεΐοτο αοὰ 
δηὰ ἴῃ ἰάθα, ἔογιι 18) ργέμδ, δῃὰ δῦ ἰδ ὈαΞὶ8 οὗ 
[86 ἐπίγεια, γοῖ 6 τ, 85 ΘΥ̓ΘΥΎ ΤΠ ΟΥΟ, (ἢ 6 »οεβίεγει 
ΘΟΠ168 ἰο Υἱοῦν Ὀοίοτο {π6 »γίμα ἴῃ 15 ψΠ0]6, 68- 
ΒΘΏ(18] σἴογγ. [ἰ βῃου]ὰ ὉΘ ποἰίοοά ἐπδὶ Γυσί  Σ 
ὁ γῆ δὰ οὐρανός οοτηθ ἴῃ (Π6 δ8πὶ0 βοτέ οὗ δηῖιὶ- 
ἰμεβἷϑ, [Ι͂ὰ ἃ ἐβοοϊορίοδὶ ροὶπί οὗ υἱονγ 86 ἐπί- 
γεία ταῖρὶιο 6 δοπιραγοὰ ψὶ ἢ Δη Βγοροϊορῖὶςοαὶ 
γα 8, 116 ἐπουράνια αι {86 δί ΓΙ ΟΕ} (μϑοϊοχίοαὶ, 
Ομγἰβιο]ορίοαὶ, δῃὰ βοϊθγϊ ο]ορίσαὶ, 

Μανίου ἱπίογργοίδι  ο}8. 
(1) ᾿καμον, όσα, Οτοιϊυδ: ΤῈ9 ἐπίγεια, ἃτὸ 

86 ρτγεοράΐπρ βρυγαιίίνθ Ἔχργοβδβίοῃδ: (βου οσΘ 
(10 ἐπουράνια, νι δὶ (ΠΟΥ Ἰηθ68}, 

(2) Κάοκο: ἐπίγεια, ΒΥ πο γτηοῦβ νὶῖ ἢ τὰ ἐν 
χερσίν, 88 ἴῃ ἩΠΙδά. ἴχ, 10; ἰδηρίθϊο (πη ρϑ, 1γ- 
ἱπξ ἈΘΔΣ ἰο πιθῃ, δἱ πδῃὰ [6 88}}Υ υπἀοτείοοαἾ ; 
πο8ο ἐν οὐρανοῖς, ἈΠΒΟΔΡΟΏΔΌΪ6, τοιοΐθ ἔγοζη 
τθῃᾧ (Ἰ Βο] οἷς : (86 ἀϊνίπο οου 568). 

(8) θὸ ει, Βεαυπιρατίθη-συδῖαβ: Μοταὶ 
(ἴῃ ρθ, ἴθ ψνΒὶοἢ 1η0 πιδὴ 88 4 σϑοοριϊνο βδοιὶ- 
Υἱἱγ, δῃὰ ἨΘΑΥΘΩΥ͂ ἰμίηρα, πὰ τδΐοῖ δ9. ὈΘΔΣΘ 
δἰ πηβ6 1 τὴ ἢ χεσοριΐνο ζλι 8. 

(4) Μογοῦ, βοιῃευδί 06 πησογίαϊεἶγ: ἯΠαὲ 
 6βὺ8 μαὰ μἰ 1 ογίο ργοβθηϊθα, διβοῦς Οἵμον ἰδΐηρα 
186 ἀοοϊγχῖπο οὗ τοροποταιίοη, ἰη αἰδιϊησίοἢ ἔγουα 
ΜΔ Ηθ ᾿νου]ὰ ργοβϑηὶ ἴῃ ζαΐυγθ, ΒΘΔΥΘΕΙΥ τγ8- 
ἰονῖοθ 
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5 [Ὁοπρ. 1 (οΥ. χυ. 40; 2 ζογ. νυ. 1; ΡΏ1]. ἐϊ. 10, “1. 19; 
πο ἡ, "ἢ 20. ἰχ. 16.--Ῥ. 8. 

ΤΡ. Δ΄ατ}). χυ , 85; 1 Οογ. χυ. 40,48; ἘΡΏ.1.3 - ΓΏ1]. 
1. ἣν εἰς.--Ἐ, 8.] ᾿ ἘΞ ἘΡΟ ΚΑῚ 
ΓΑ δἰτί κί Ῥαγδ ]ο] : καὶ μόλις εἰκάζομεν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς 

καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνον, τὰ δὲ ἐν οὐ ἐς τὶς 
ἐξιχνίασε. Βαῖ ἴῃ [πὲ8 μαδδαχο (9 ἐδυιἷν (Ὠ η Ἰοὴς ἴο 
[8)}0 ΟΥ̓ΔΟΡ οὗ ἠδίυγο, τυ ἢ 16 ἢ ΟἿΓ (6 ἴω αἰεκιΐῃ- 
Ευΐδῆθα Ὀθίνγθθη ΘΔΓΓΔΙΥ ΓὨΐ ρα δηὰ ΠΟΑΥΘΕΥ {δίαχα ἴῃ ἐδ 
Βρἢ6ΓΟ οὗ ΓΟ κίοη δηὰ τονοϊδίίοη.---, 8. 
ὃ [8ο αἰδο ἤδυββ, ᾿ξ. ἐξ ἰα (λέοϊ. ολτέζξ., τ. ΓΙ. ν». 4271. Βαὶ 

ἐπουράνια πεγογ ΝΔ4 (ἰδ τηϑαπίπᾷ.--Ρ. 5.] 
Ι [5 π| τ] αοάοῖ: ὧν ελοεεε ὉὍΟΩΣ Ῥομυΐεγ οοπῃείαίεν 

Φ υοιι-πιβπιοε ἴα τευσϊίέ, φηὰ οα ἴῃ οἶμον Πδῃὰ ἰδς δεοοσυέρ ὡμ 
οἵεἰ χα τ αμάγα ογοίτε επὐχεοπιδηὶ δὼ πιὰ ρμανοῖε.---Ῥ. 8.] 
4 ἰπεομοπογειϊσῦ, ΒΑ 8. Με ον (61 δα, Ρ. 162), (βου κῃ οτί χὶ- 

πϑίπς ἰῃ ποδνοι, ἴα κοα μίαςο ΟἹ ΘΑΥῚΝ πὰ 80 ἴατ ὕὈδίοηρθ ἴὸ 
1110 σαΙΘΡΌΓΥ οὗ  [Π0 ἐπίγεια. Ἦδ ἰποϊυ465 ἐπ ἐπ ΐ8, μονέονοῦ, 
811 τ..αἱ ὁ ὁ605 μαὰ μἰἐΠπογίο ἴ014 [16 Φονν9 (εἶπον ὑμῖν), Δα ἀϊθ- 
εἶπος ὕγοηὶ ἴμΠ6 ἐπουράνια, ἑ. ε., [ἢ 9 δοιοίηἰς ταγδίοτὶοβ δὰ 
αἰοίηε σουη 8018 ἴῃ τοραγὶ ἴο ἴπθ τοἀοτηριίοῃ οὗ 1ὴ9 ποχὶὰ. 
Ἡοηκζεϊοηῖχ τς ἐποβομον Ἄκτθ6 8 ΜΠ ἈΓΟΥ͂ΟΣ (1. 197). ΑἸΙοτὰ 
ἴδκοϑ ἴμ6 ΘΆΓΓΪΥ δηὰ {Π60 ΒΘΑΥΘΏΪΥ [Ὠΐπθ ἴῸ τηδβῃ ἴδ 
κεῖῥτ ἘΥΡΡΕ ἘΤ  ὙΡ τρα ὉΠδΓ ἔνο δϑροοῖθ, οἰἴπου δὲ οὐ- 
συττίπᾳ οἢ ΘΑΓΙΪ, απ α ἈΠΙΟΠ ς᾽ τη Π, ΟΣ ἃ5 Βανΐης τποὶς οτίχίῃ 
ἐμ [9 ἀϊνίηο οου 2618.---. δ] ᾿ ΕΌΟΣ 
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(6) ατιρθ, τῆοῦο οἰθαυΥ:. ΤῊ 9 ον ἐπίῃ ρ5, 
ἐμαὶ παῖδ μαὰ ἰϊιογίο Ὀθθη ργοδοαίθα, Ὀδοδιι50 

(α) ὑπ νοεῖς οὐ αῦαδθ ἰ8 σγοῦσῃῦ ἀροὰ θαυ; 
δ) ἰ5τδϑὶ δα Ὀθ8ῃ ΔΙΛΘΔΑΥ ἰπβιγαοίοα σοποοτπίῃς 

ἦν ἀπᾶάθν τ 6 ΘΟΟΠΟΙΥ͂ οὗ ὑὴθ9 'αν. 19 ΒΟΔΥΘΕΪΥ 
ἐπΐηζ58, [86 πον ἰδ πρθ πο 6 Γ6 ἰο Ὀ6 ργϑϑθηϊθα 
οοποογπίης ἐμο μοδνθηὶν οτἰρὶη οὔ ἐμαὶ υονὶς δὰ 
το παέατο οὗ ἔδο αἰγὶ 9 ἀθο 66, δδ., 88 ἀΔΡκ ὑμῚ ἢ 018, 
διὰ ἴον (86 πιοϑὲ ρατὶ γοπιαϊπί πρ γοὺ ἀπ ΠΟ η. 

Ἑΐοντ Ὑ{Η5Ι γ8ὺ ὈΘ]1ΘνΘ, εἰς.----ΕΧΡΓΟΒ5Ι 6 ΔΡ- 
Ῥγομοηπίου οὗ βπάϊηρ Νἰσοάθιηυ δ[}}} πιοτὸ οὈὐα 86 
ἴο παῖ δ6 Βεὰ γοὶ ἴο ΒΩΥ. [{ βιιου]ὰ Ὀ6 οὈδβουνϑὰ 
ἐμαὶ ἴῃ Ὀοὶὰ 64505 Νίοοάοιηυϑ 15 γοσαγαθα ἰπ ἢ Ϊ8 
ςδοποοοίίοη τὶτ (89 5678. Φιϑ (818 σοππθοίϊοη 
τααῖκο5 ἰξ 80 βατρὰ ον πίτα ἴο Ὀθϊϊονο. ΤῈ βίη ραϊαν 
αἷΞ3ο βδβουϊά 6 ποιϊοοά, πη σὰ ΒοΡο οοαμ608 ἰῃ νἱζἢ 
ακτοδὲ βίγοησί ἰὼ σοπίγαϑι σι (Π6 ῥτονίουϑ 
Ῥίαταὶ: {16} γου,---οἰ ἰγοἀποΐπρ νεῖϑὺ [0110 78. 

ψον. 13. Απδηοσλη Βα 8506} θ8.---ΝῸ 
ζοϊ]οντα ἅταὶ (80 ἀοοίγίηθ οἴ 10 ὅοη οὗ αοἀ Ηϊΐπι- 
δβοὶ, γοῖ ἴῃ ἀθθρ, οὔβουτγθ δἰαίβ σογγοβροῃαϊΐηρ ἴο 
ἐδὸ ἰα ἀοοϊϑῖου δη ἃ ̓ ποροάυ γ οὗ Νἰ οοάδηγυδ. ΤῈ9 
καὶ ἢ6ΓΟ6 πιι8ὲ Ὁθ ποϊοὰ αὐ (86 ουΐϑοί. ΟἸΒΒα 586 ἢ 
τῆδῖκοϑ ἰὶ αἀγογδαίϊνο (γοῖ), Βοζα ἀθηχοπβίγαιγο 
00), Βαυπιζαγίϑθη- Ογυϑὶὰβ σοποοβϑῖνο (πα 064), 

αὐονρ οοπιϊπαδίίνο, ἐμαὶ 8 ἀππηοδηΐηρ, [λοἶκο 
δοτγτγοδοταξῖγο οὔ ργϑοθάϊηφ. Οονγθοίγ, Απὰ 
γοὺὶ Ηο αἴοῃϑ οδα ἰ6}}, ἐπουράνια, σιο 8 Ηἰτ5ο ἢ 

ἐπουράνιος." Ταὶ ἰ8: Απὰ γοῦ γου ται ὃο ἰο]ὰ 
ἈΘΔΥΘΗΪΥ (Βίη κ8 ὉΥ Ηἶπ νῆο, Ὀοὶπρ ὑ 6 ΒΘΔΥΘΏΪΥ 
Οδ6, 8 ΗΠ πι861 ἐπ γϑὺ βιιὈ7θοἱ οὔ μὲ5 του) διΐϊοη. 

Νοχὺ τὰιϑὲ Ὀ6 οὐϑογυοᾶ (80 ἰγθθ βὶρηϊβοδηὶ 
(6864: Ῥογίοοί, ἀνα βέβηκεν, δοτὶϑί, καταβάς, διὰ 
Ῥτγοβοηῖ, ὁ ὧν. Ενίιθηι]γ, (μ9 γϑὺ ργοροβί(ἴοι 19 
ζοαπα οὰ οἱ ἰδ Βοοοηά, 6 βοσοῃᾷ οὐ ἴπο {μἰνὰ : 

ἐποτοῖοτο, σο γ ΥΒΟΙΥ (9 {(ἰἰγὰ 18 ργονϑθαὰ ὈΥ ἰδθ 
δοοοηά, 86 βοοοπὰ Ὀγ {6 ἥγϑί. ΙΓπον (6 γ 8 0]6 
διθουπίϑ ἰο: 7)λὲ δοπ οΥ {4π δλαίδ αδοεπαεα ἱπίο 

λεασεη, πο ρογίοοι οδαποὺ Ὀ0 ἰδίκθῃ ἔοῦ ἔαίατγο, 
γοΐογτίης ἴο [μ0 ἕαίατο αὐδοεπδὶο (Ααραίϊηο, Βθη- 
κοὶ, διὰ οἱβαυβ); ΠΟΥ 88 ἀδποίίπρ δὲ οοϑίδιϊσ 
ταρίμα ἐπ εαίμπι, δοοογάΐηρ (0 ({πὸ βοοϊπίΔΏ8; ΠΟΓ 
ἰτορί 8}, ὕον (8 ἱπχπιοὰϊδίθ Κπον]οάρο οὗ ἀἰνίηθ 

ἐἴησϑ, πίοι ΟὨγ ἰθὺ 85 1ὺ γογ6 ὈγῚηρ8 ἀοινη ἔγουι 
ιοατοη (ΒεζΖα, 1μὔοϊκο, τοΐογγίης ἰοὸ Ῥσονυ. χχσ. 4); 

8.111 1058 ἀο065 1ἰξ ΒΔ, δοοοτάϊηρ ἰο δῆβοη, δίογοτν, 
τηοϊαοὶς, δη οἴμογϑ: “ ᾽ωξωδ λοπιίπωπι ἐπ οαἴο 
“μῖι, φμοα αὐἀξοεπάοπαάο Πεγὶ δοίδί, μὲ ἰδὲ οαἰεείΐα σοη- 

ἰαγείμγ, πίδὶ ;"" ἰδὲ ἷἴθ: Νὼὸ τλδη Βαιἢ Ὀθθῃ ἴῃ 
ιοανϑη, δὲ Ηοδ, εἰς. Τηΐδ πουϊὰ τοάμποθ ἰΠ9 παδῦ- 
ἰὸς ἰο ἃ ΖΏΘΓΟ δϑϑύγδηοθ. ΕΥοὰ (6 πιΐγ 6168, 
“ἰοῦ Νἰοοάοιυϑ δἰπιβοὶῦ δοκηον)οροα, ἱἰΐ 
δειουϊὰ Ὅ6 σομοϊιἀ 6 ἐμαὶ {688 ἢΔ5 ροτίθοι Υ ἃ8- 
δοηἀοὰ ἰο Βοαγνοη, ἰδοὺ ἷ5, ἰὼ νἱγίαοθ οὗ ΗἾ5 πιοταὶ 
νογίθοιϊζοη Ηθ ͵8 8 Π6 ἡ τουοϊαἰΐοη, δπὰ ὑπαὶ, [Π 6 
ΠΟ ὁπ6, ὙΠΟ Ὀτίηχθ (86 Κἰηράομῃ οὗ Βδαύθῃ 
ἄονη ἤγοια βοδυθῶ, Ααὐά δραίΐῃ ἔγοπι ὑΠ15 δου ϊά 
δὲ ἰηίοττοὰ ἐμαὶ Ηο σᾶπιὸ ἔγοπι ποδσϑη, ἰἰπαὺ 18, 
.)4295 δοπϑιϊζυἱδοηδ}}} ἃ ΠΟΔΥΘΌΪΥ οτἰ αῖη, Ὀθοϑῖηθ 
Δ ἤγουν ἤθᾶνθη. Εσουῦι (818 βού ἔχ ΠῈΣ 0 
ἰπίοττο {μπαὶ Ηο ΗΠ πιϑ 6]  ἰῃ ΗἾ8 ἰπσαγηδίΐοη 60η- 
ἀπο οὔθ πὶ αοά, ἰπ ἐπ ργοβθποθ οὗ αοὰ, δηὰ 
ἰδ ἴῃ δοασθῃ. Απὰ ἔτγοπι {[π|8 σοοῦ τ1ὁ ῬΆ88 
Ὀαοκ ασαϊη. Εγοιι (πὸ ἀοὐϊεπά οὗὨ ΟἸιγῖδι, δπὰ 
ἴτοιῃ ἰμ ἀϊνίπο σοηῃβοϊουβηθ88 οὗ Οδτῖδὶ Ὧ5 (88 
δου οἵ Μδη, τοϑυϊ5 Ηἰᾳ ἱποδγηδλίίοη, δηα ἔγοπιὶ 
(δῖα [86 πον γουοϊαϊΐου τίου Ηδ, ἴῃ γυἱγίυϑ οὗ 
Ηϊδ πιοταὶ ρογίδοίϊου, Ὀγί ἢ 25 ἔγουι μϑᾶῦομ. ΤῊ ΘᾺ 
(μ6 οὐρανός Ἔχρ]Δἰη8 ἰἰ861. ““᾿ϑρο, ἱπ Ορροϑβὶ- 
ὅσα ἰο ἰὰφ ἀοοισὶπο οὗ ἰμ6 οαἴωπι ἐπιργτγεῶπι οὗ ιλ10 

Βοίογιλοα (ΠΘΟΪΟΘῪ : Οἰεπεραίπι οὐἴμηι 6δὲ δγπιδο- 
ἔωπι τέγῶπι οπιπὶμπὶ ϑΏΡΥα πο8 εἰ ἐχίγα σοπδρεοσίμπι π08- 
ἔγαπι ἐπὶ αἰίμηι ευεοίαγπι. ΟΟΥΡοΒρομπαϊηρ ἰο ἐπὶ 
5 ἴπ0 Γ᾿ όγαη δοησοριίοη : ποῆ τοπικῶς, ϑεα τρο- 
πικῶς ξιιπιεπάμπι, οὔ 6 δίαίι8 τηα)οδίαἰ 8 αἰυΐπδ 
ΟΡ. ΕἸδοΐυ8, ΟἸαυΐδ). Ὑοὺ Θυθπδίοαλ (111., Ρ. 
96) ὑπ΄ }.5 {παι ἴᾳ ὑπθ διττὰ ἐν οὐρανῷ [6 δέαίι8 

δεαίμαϊπὶν 16. ταθϑηϊ, [11 βοοογὰβ ψὶτἢ 508 186 
οἵ Ἰδησιαρο Β᾽ΠὨΡῚΥ ἴ0 Βυρροβθ, δοοοταϊηρ ἰο γδὺ- 
δἰηΐὶσ υϑᾶρθ, ἃ τοι οηΥτΐο ἰΓΔΏ 916. οὗὨ οὐρανός, (9 
8665 ἀϊυίπα, ἰο ἀοα Ηἰπι861{; δοὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐρχό- 
μενος, 6ἢ. 1ἰϊ. 81; ἐκ τ, οὐρ. δεδόμενον, οἷι. 1ἰϊ. 27. 
ΤὨοϊαοκ, ΥὙοεἰ ἀἰϊδογεπὶ οἰθιθηίβ ἀγὸ ἰο Ὧο ἀΪ8- 
ιἰπρσαϊδοα 1π {}}λ0 οῃ6 σοπσθρίϊοῃ : ( Το πον] 
οὗἨ ΒΘΑΥΘΩΪΥ βρίγίϊαδὶ του] θη; (2) {86 ποτὶ 
οὗ ΒοδΎθΩΥ Ἰἰἴθ, οτἱ αὶ, σϑηῖγθ, δηὰ ροδὶ; (8) 
(6 νουγϊὰ οὗἩἨ (6 ΒΘΑΥΘΩΪΥ ΡΊΟΥΥ οὗὨ 6Θοάα, οὗ {8 
ΟἸΙργθβοησο. ΤῈ ἰάρα οὔ (9 ἄδαυεη ἴο τ σὰ 
Οτῖϑὺ ἀϑοθηάβ, δηὰ τ ἱοῖι ΘΧΡΥ ΘΒΒΙῪ 18 ἴο Ὀ6 ὁΘ0Π- 
οοἷνοί τοπικῶς, αἰἰδοῖ,68 8617 ἰο ἔπ βοοοῃᾷ οὗ 
(6580 οἰθιημθηίβΌα Ὁ καταβάς, Ἡπμπηΐυβ δηὰ 
οἰμουβθ: “ 7) εκοεπαϊέ ταίοπε αἰυΐϊπε παίωγεα, πο 
φιΐάεπι τιοίω ἰοσαϊὶ, δε ἀμπιαπδ παίωγεε αδϑεπιζίοπε, 
εἰ υοἱμπίαγία οχὶπαπίϊοπο. 6 ὁ ὧν ψὰ8 τοΐοττοά 
ὈΥῪ ἰδ οἱάον {πο ] οσ Δ ῺΒ ἰο {1.0 οπιπίργδοηία, ΟΥ 
}}0 δέαίω8 δεαίὶμαϊπὶδ. Ἑπταβίαυϑ, [86 Κοοϊπίλη, 
ϑθααϊον, Γαϊβατγαϊ αὐ στναϊαϊ του 8} δυϑιἐ 09 
δὰ ἱπιρογίδοῦ: ὃς ἦν. ΝΟΥΣ ἀο68 1ὲ ἀθποίο, δοοογὰ- 
ἰης ἰο θ9 ᾿οιϊο δὰ ΤὨοΐυοϊ, (ἢ δοϊάϊηρ, Γοδὶ 
ταϑοϊ ϑϑἰαἰίοη οὗ αοἀ ἴὰ Ομ νὶϑὺ; ἴον (δ 9 Ὀοίης οἴ 
19 ὅου οὗ Μδὸ ἴῃ οὐ 18 ἰο Ὀ6 ἀϊδεϊησυϊδιιοὰ 
ἔγοωῃ (6 Ὀοΐης οὗ αἀοὐ ἰη Ηΐα).---7Τ΄6 δοη οὗ απ. 
Ταιἰπιαιρς ὑπ ἐμ ο86 ομαγδοίθυ δι σα Ὀθϊοης ἰοὸ 
16 ΝΜ οϑϑίδς; (δὶ (9 ὅοη οὗ Μδη 15 {π9 Μοββι δῇ : 
δηὰ ἰδ 9 Μαββίαϊι 8 (89 ὅοα οὗ Μδη: νἱϊμους 
ΔΟΤΟ ρΡαγιοιϊατ ὀχρ απαϊΐοη. 

γεν. 14. Δπᾶ 85 Νἴοβϑα ἰῃ δ νυν ]Ἱᾶθσ 658. 
--Ἴὸ ἀδνκ οχργαβϑίου οὗ ἴλ0 αἀἰνίἰΐγ οὐἉἨ Οἠγὶβι 
δὰ Ηἰ8 ΝΜ65518}}5 0 18 Ζο] ον ὮΥ 8 ἀδτῖς ὁχ- 
ργοϑϑίοη οὗ ἰδ δρροϊπἰπχθηὺ οὔ {6 ΔΙ ββίδῃ 
ἴο βυβονγίης, δὰ ἰο οχαϊαϊίΐοη ἐμγουρα βιιῖ- 
ἔογίηρς. Τρ οοπηροίΐοι ((Π 0 καὶ) 18 γαγιοιϑ Ὁ 
ἰακθηῦ. Μεγοῦ: 19 ἰἐγαμπϑίϊϊοη 18 “ποῖ Ὁ 
ὕτοπι ὑμ6 Ὀοίης δϑϊο ἰο οοσιχιαῃΐϊοαίθ ἈΘΔΥΘΗΙΥ͂ 
ἰἱηρθ ἰο ἐμ Ὀοίης ΟὈϊκοα ἰο σου ηΐοδῖθ 
ἰμθὰ ([μζ6 6), ποῦ ἔγοια ἰδ ἐμθογαίθα] ἰο 
[86 Ῥτδοίϊϑδαὶ ()ὸὺὸ οι), ποῦ ἔγοιιλ σογσὰ ἰο 
λοὺ (ΟἸβλδιι56}}, ΒΟῸΣ ἔγοτῃ θη ρὐοππιοηὺ ἴ0 88]- 
γαϊΐοη (86 }}01}}, ΠΟΣ ἔγοπι ργθϑϑηί Ἰδοὶς οὗ ἴδ: ἢ (0 
[80 ἔπαίατο οΥἱχίη οὗὨ ἱξ (Ψ}4600 1}, δον ἔἴγοτι (89 
Βιαδ)οοίίνο δοπαϊίοι οἴ ἔνθ Κίησάοτα οὗ αοά, ΓΣο- 
οπογδίίοῃ, ἴο ὑμ6 οΟὈ͵δοίϊγο γοἀοιρίίΐοη (1}0- 
1611), ΠΟΥ ἔγοπι (86 τοῦ οὗ Ομ γίβι ο Ηΐθ ρογβοῃ 
(Βαυπιραγίοη- τυ βῖ 85). Νον, ὸ δα, “ἔτγοτχ (110 
ἐτουηὰ ἴον Ὀο]ονῖπς ἴἰο ἐπ6 ὈΪοββθάη 988 οὗἨἁ δΐτ 
0 ὈΘΙΙΟΥ͂68.᾽" (ΜΟΥΟΣ Εἰπι861[). Αοοοτγαΐης (0 
Τιιοϊποῖ, 70} οα., ἐν 15 (6 ἐγαπδιιίοη ἴο ὑπ σοπλ- 
ταυαῃϊσαίίοη οὗ ἰμ6 ἐπουράνιον; ὙΠπσΒ, ΠΒΟΊΨΘΥΟΡ, 
ἢ ἰοο οὐ θην Ὀορδ ἴῃ γον. 19, [0 18 ΟἸΘΑΥΪΥ 

5 [ΑἸ χὰ γοιρασῖκθ ἃχαίηϑυ ἴπΠὸ βιχηγαῖνο ὀχρ᾽δηδιίοη οὗ 
{Πἰ8 ναβδαγο: " Ηδῦτον ΠΡ ΠΟΤΕ ἀγὸ ἰοιηάοὰ οἢ ἀθορ ἰη- 
εἰχῃς ἰπἴο αἰ σίηο γα ; ἐπο80 ψογὰβ ἰὴ ἔβοῦ ἜΧΌΓΟΒΒ [ἢ {Γ 118 
οὐ νῃϊοῖ ΗἨΘΌΓΟΥ Το ΡΟΥΘ ἃγὸ σοπδίγιοιοα,." ΑΒ υπὶτίηςς 
ἰη ΗΪπιβοῖ Γ ὐοὰ τῖο ἀν 6115 πὶ πολνοη, δηἀ Ἰλὴ ὙΠῸ ἀνν6} 8 
οὐ δαγίῃ, ΟἿ γίδὲ τὰ ϑ αἰ σα 8 θοῖ πη μοανθη απ οἡ οαγίῃ, ἴΠ0 
φοϊάθη οἶαδθρ οὐ θυϊῃ. Αὐγκυμβτίηο: σος λὲς εἐγαὲ εἰ ἵπ οὐὐίο 
εγα! : ἢὶς εγαΐ ἐπ σαγηξ, ἐπ σοῖο εγαὶ αἀἰοίπαῖο, παέμ8 ὧδ πιαί τ 
πη γερειδηβ α Ῥμιέτο. Ααἀραδβιίηρ δ 45 ἐπα ἰῇ ΒΟΠ6 Β0Π 850 Μ 
ἴγι5 ΟΠ γι ἢ 5 ραγίλκο οὗ {πἰ8 ἀου 19 οχίδίθηοο. Ταΐεε "οἰξ 
αἀϊεξοίριίοι κιοςΣ. Ῥαμίιηι αἰαὶ αροοίοζμπι ἀϊοεπίεπι, ποείγα αν» 
ἐκιπ. οοντοσγεαίίο ἴηι οαἰΐε. δὲ λοπιὸ Ῥαα ἀροείοίεια ἀπιδυὶα- 
ὁπέ ἐπ σαγη ἴηι ἕεττα εἰ οοπυεγεαδαί ἵπ οαἷο, εις οαἷΐ εἰ 
ἐεγρϑ ροξεγαξ ἐξξε εἶ ἸΏ, οὐἰο εἰ ἐπ ἰ6ΓΤα.---". 8.} 
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ἐμ ἰταηϑιιοα ἴσοαι ἰὸ ἥοη οἵ αἀοὐ ἰο (μ6 νοῦς 
οὗ τοι ρίϊοῃ. 
ΤῺΘ δοσρϑῃῖ π ἴῃ6 τυἱἄθτη684.---ΟἸ τὶ δὶ 

αἰΐδοὶο8 Ηἰ8 ἀοοίϊγίπο ἰο ἴΠ6 ονθηΐ ἰπ Ναπι. χχὶ. 
8: Μοβοβ, δ ἰδο οομοαπὰ οἵ Οο(, δοὺ ὑρΡ 8 
Ῥτγαζθῃ βουροηΐ 88 ἃ βίδπαδσγα οὗ βαϊναιΐοπ ἴον 
056 10 γόγο Ὀϊ θη ὉΥ͂ {160 ἤδΓΥ δογροηίθ ἰἢ 
η0 οατρ.Ἐ ΟἿοβ888 οτὰ.: “"ασιείγωπι ἰεσίΣ αὐ 
εἰφπὶβοαίίοπεηι ἱεσὶβ ἱπυίία!." ΜΟΥΘΥ ΓΤΘΟΟΡΏΪΣΟΒ 
ΟὨΪΥ ἱνὸ ροϊη 8 οὗἁἨὨ δοιῃραγίϑοῃ: () Τηὸ Ἰἰδπῖης 
ἪΡ οἵ {Π|ὸ0ὺ Ὀγ4Ζθη βογρθηΐ, Ἀπὰ οἵ 6808 οἡ (ὁ 
οΥΟ985; (2) 116 δοίης τοϑίογοὰ (ὁ Βοαϊι Ὀγ Ἰοοῖ- 
ἐπα οα ἰδ Ββορροηΐ, δπὰ ἴο οἱθγηδὶ ᾿1{6, ὉΥ [Αἰ ἢ 
ἴῃ Ουγῖθι. Ηδ ὑπ ϑΥΓΑΠ ΔΌΪΥ τοὐοοίθ Βοηροὶ 8 
αν μοῦ ροϊηῦ; δέ δογρόηδ εἰ ζμὶξ ϑέγρθηδ δὶπα 
σέπεηο οσοπίγα δεγρεπίεδ ὑυσποηαίοδ, εἴ. Οἠ εἰϑίμϑ ἤοπιο, 
λοπιο δἰπε ρεσσαίο δοπίγα δογρεπίεπι απίΐφμμπι. δαὶ 
ὙΓῸ δου ρὸ 8ι}}} 1. Α9 (6 Ὀγαζϑη 8ογ- 
Ῥοαΐ, ἰδ ἰιπᾶῷθ οΥ͂ 89 ἀοδαϊν βογροηΐ, νγαϑ 
σμδηχοῦ ἰηἴο δὴ πᾶ 6 Οἵ (110 Γοπμοαν, 8ὸ Ογἰβῖ, 
ἐμ ὸ ογυοσὶδοά, Δἀθ ἰῃ ἐδ α 1Πἰκο 689 οὗ ἰῃ 9 5[η- 
ὯῸΡ (80 [Κυίδογ, Βοηροὶ, ΟἸβιιδυβθα, ΦΖαςοοῦϊ, 
διίοτ, [αο} [6γ), οὗἨ (9 ἀθοοίγαενῦ οὗ [ἢ9 ῥθορὶθ 
(δι ιμ. χανὶϊ. 08), οὗ (80 [4189 ΟἸνῖϑὲ δῃὰ Απιὶ- 
οἰγίϑὶ (Μαῖα. χιὶ, 24: 7ηο. χυ]ῖ. 83), ἃ συΓΒ0 
6]. 11. 18) δηὰ ἐπιρο οὗὨ β' ἰἰ86}7 (2 Οον. υ. 
1), 898 ἰΓ Ηθ νγογὸ 80 ΥΟΓΥ͂ τηϑη 68 δίϊοη οὗὨἨ [116 

Τα ΓάοΓοΣ οὗ τηθη (7100. Υἱἱϊ, 44), νγὰ8 τπηδὰϑ σὶτὶὶ 
ΗἱΪΐ8 οὔοβϑϑ (ἰὸ βίχη οὗἉ βαϊναιίοη, ὈΥ͂ Ἰοοϊκίης ὑροη 
ἀν Βὶο ᾿ὼ ἔν θη βου θ6 βανρά. Τ8ο οου- 
ἐγαϑίϑ: Βλ1 ἀρρϑᾶγδηοθ, ρσοοᾶ σὑϑα]γ; ἃρρᾶά- 
ΤΟΒΓῪΥ ΡῬοϊβοηουϑ, ἴῃ ΤΟΙ ἩΒοϊθβοθλο; ἃρρὰ- 
ΤΘΏΓ ΟΥ̓́ΘΓΟΟΙΘ, τηδ]ρ ρονΐο.]ο88, ἴπ ἔμλαὶ υἱο- 
ἰογίοιϑ; ᾿ἰἔοὰ ὩΡ ΔΡΡΑΓΟΠΙΪΥ 88 ἃ τορσγοδοῖ, ἴῃ 
ἔσο ἃ8 δ ποῦ. Εἰοαὶ ἰά68 δὖὺ ἰδ6 Ὀοϊίοῃ οὗ 
ἀπ680 Ῥηγηάοχοϑ, δὰ (6 βαηθ ἰῃ ὈοΙδ Ο,5865: 

“ΙΝαπι. χχὶ. 80: “"Απὰ ἐμ9 [οτὰ ϑαϊὰ υπίο Μυϑοβ, Μαῖκο 
[09 86 δυΓ βογροϑιῖ (ἢ, ϑερῖ, ὄφιν χαλκοῦν, γα}. δεγρίη- 

Ὑγ{τ 

ἔφην πκηρμηι, ὈταΖο ΒΟΓΡΘΗ) δηὰ δοῖ ἰζ Προ ἃ ροΐθ: δῃὰ ἱΐ 
8Ὸ]1 οὐπια ἴ0 Ρά88, [Ὠδὲὶ ΘΥΘΙΎ οπὸ {πὶ ἰ6 Ὀϊἴθι, θη Ἦθ 
Ἰου κεῖ ἀροη {τ, 8. 18}1 ἰνο. Αηὰ Μίοβοθ τηλθ ἃ βοσρϑηῖ οἵ 
Ὅγαϑϑ, δηά Ρὰ ἐδ αροι ἃ Ρ0]9, δηά ἰξ οἈπὶθ9 ἴὸ . δὲ {8 
βογροδὶ δα ὉΠ θη ΔΠΥ͂ πιδῃ, Μ] 6 ἢ "661 ἔνο βογρϑηὲξ οἵ 
ὈΓΑΒ3, 9 |ν0." Ηυτοὸ γγ0ὸ πᾶνϑ ἵνο Κίηαπβ οἵ βογροηίμ, 1) ἐμ 
{Πνΐπς, ΡοΐϑοπουβδοῦρΘηὗ ὙγΠ0.46 υἷ[6 [5 ἀολα γ.--ἰηηρο οὗ βίῃ ; 
2) [η6 ἀοϑι, ὕγΆΖθη δογροηξ Ὑἱτποαζ {16 ροίϑοη--ὦ δυανΟΪ οὗ 
ΟὨΥδὲ δη Ηἰδ διϊ ναϊτίοη. [{0 ννὰϑ πιὰ “ ἰὴ 6 1 Κϑηρ85 οὔ 
αἷπ," χε ψ που δία. (οπι. Υἱῖ!. 8; 2 Οογ, νυ. Σὶ; 1 Ρϑὲῖ. {{. 
24). ΤΗΪ8 Τα γι 564 [0 ἅγοῖ μοί! οἴ σοπηεραγίδοη : τ 9 Ὀγαζϑη 
βογροηΐ ἐηὰ Οἢ γίδι, ἘΠ}ο οἴμονῦ ἔπνο ροΐη!8 ἀγὸ [δ οἱοναςτίοη ἰοὸ 
ὅπη ΡΟΪ6---ἴο [9 ὁγο85, δηὰ (9 Ποδιίης οἤδοξ, νυ ον ἰη [Ώ9 
Ο. Τ᾿ ντϑ ῬὮΥ δἰ ο4] ΔῺ ἔθιλρογατΓΥ, ἰπ ἐπ Ν. Τ. ἰᾳ αρὶ γίτα 5] αηὰ 
Ῥοσωδηοοῖ. Τμ6 ΗΘΌΓΘΥ δαγαρὴ ἰ5 80 68}164, ὕγοιῃ {πὸ χοά 
Βροΐδ οὐ [[8 ΒΚ[Π. ΟΥ ἔγοτῃ [Π9 Ὀπγηΐης οἶοοξ οἵ [ἴ5 μοίδοη 
ὙΠ ΟἿ 19 1{{ὸ ἃ σΟΏ ΒΔ] ς; ΓΘ: θησθ σογίδί ἢ ΒΟΥΡΘη 8 ἯΟ ΓΘ 
οδ!]οὰ ὉΓΥ τ Οτγροῖκα πρηστῆρες Δηὰ καύσωνες. ἈΠΟΒ6Β ἴοοῖκ 
ποῖ ἃ Πνίης δογρϑηϊ, θαΐ ἃ ἀθμα [πλῖζὸ οὗ {ἴ, ν Ὠ]Οἢ Ππαὰ [ἢ6 δρ- 

τάποθ, θα ποῖ [86 Ροΐδοῃ οἵδ βογροηΐ, δηΐ δοϊϑὰ 89 ἃ ΠολΪῸΓ 
Ὠδῖολα οἱ ἃ ἀΔ3 ΓΟ ΘΓ. [ἢ ΠΑΥΡΕαα ἘΠΟΟΪΟΧΎΥ ἔπ 6 Βογρθηΐ ἰθ [μ 
ΒΥΤΑΌΟΙ οὔ Βοϑ Ὡς, δηὰ ἰπ δὰρ χυΐ. 6 ἴξ ἰβ οΠοὰ σύμβολον 
σωτηρίας. ἴῃ [110 ΒΙ0]9 ἰδ 15 ΡΥ ΠΙΑΓΠῪ [86 θυ πιδο] Οὗ ΤΠ6 ἀον!!, 
οἴ βίη δηὰ ἀθδίῃ, ἔγοπι ἀϑηθ8.5 ἀονγη ἴὸ [86 ὌΒΙΥΡΒΟ (Χχ. 2: 
τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον ὃς ἐστι διάβολος). Τὶιθ ρμἢγείοίοσγ οἵ 
Ἐπ δογρϑηϊ δἰ 48. ἴῃ ππηἀοτγθίδηάϊηρ [8 ΘΡΌΠΟΥ ἰη το [41]. Α. 
Ῥ, Καυπιμδομον (86 ἔαί Ποῦ οὗὨ [618 ὁ6]6" γαύθα ρα]ρὶ δ ογαίοσ) 
εΕἶνοβ ἴ80 Τ0]]ον πα ἀπία9 δηὰ δυριξορείνο ἀδρογίρίυη οὗ ξμΐ9 
ταγβίογί ου  ΓΟΡΕΠΟ: “ ΤΠ6 Βογροηΐ, αὶ ὕοθδδὲ Π|κ ἴο δῇ ϑιηδοάϊοὰ 
Τππηάογδο!ῦ ἴπῖ Πὰς δὰ ἰϊ5 οτἰχίη ἰη 1πΠ6 ἀδοροδὲ ηἰρῆϊ, 

[-οοϊοτοά, μα θά ΠΠΚ γθ, ἂβ ὑἹδοῖκ ὧπὰ ἀμτὶκς 88. πίρεξ, 
5 ΟΥ68 {Ππὸ σἰονίς Βραγκϑ, [18 ἰοησιιο Β]Δοῖς, γοῖ οἴονοη {{|κθ 
ἃ ἤλιμο, 4 [1578 ἃ σπΆβτη οὔ (Π6 ππίπόνη., ἰἐ5 ἴσο τ Ἰοπηϊαϊηδ 
οὕ υοποπὶ, ἴθ βουηὰ οὗ [18 τηουτἢ ἃ [ἰ89ὅ. Αὐἀά ἴἰο (ἢ 10 
δίγδηθ δηῃἀ όπου τηοιςοη, ουογ διγίνίπρς {Κὸ ἃ ἥδκῃ ἴο 
αυΐνοτ, πηι ΠΠὸ δὴ δγγονν (0 166, ὝΤΟΓΘ [ξ ποῖ πἰηάδογοὰ ὃγ ἰΐ8 
ῬΟΔΠν οτρδηϊζηαιίοη. Τὶ ἌΡΡΘΑΥΒ διποὴς [80 Ῥοαδίθ “1 αὶ 
οοηάοτηηρά δηὰ ΓἈ}1|6ὴ δηροῖ; ἰη (6 Ὠδδί θη πον] οὗὨ ἴα}86 
ξοὰπ, ἰξ Ἡδῖὰ Τουηὰ αηὰ 811}} ὅπι8 ουδθσ αὐτὸ δηὰ δἀοτγαίίοη : [8 
ΒΑΌΓΙΕΙΥ͂ μ45. ὕύσοπιο ἃ Ὀγνογὰ, [ἴ8 ὨΔΠῚ6 ἃ Ὠδιρίπρ οἵ ϑαΐβη, 
8191 [Π6 ΡΟΡΌΪΑΥ Γ06Ἰ Πρ θυ Πονν, 9 ἰὴ 41} εἰπιχοα ῃαβὲ 
ςοδηθοίς ἃ ΟὔΓ80 δά ὀχογοίδιῃ ὙΠ 118 μρροᾶγδησο."--ὶ 8. 

Βοσοποὶ!α! οη τὶ (86 ἰπηαᾶρο οὗ {6 ουἱ, διὰ 
Ἰηδηΐϊϊο σα] 6858 Γ᾿ δι] ἰὴρ {το ΐγοια (του χὰ ἰδ 9 
Ὀο]ονίης Ἰοοῖς, ἐτουρὴ [Π6 πέστις,., Τλ6 βοσροπὲ 
ὈϊίοΒ Ηἰτπὶ τὰο 15 πα ὉΡ, νῖο ἀθβίγουβ ἱΐ: βἷπ 
88 ῬΟΥΥΘΡ ΟΥ̓́ΣΣ Ὠΐπὶ ὙΠῸ 88 ποὺ ΣοσΟΠποΙΪοα Ηΐἶτη- 
801[ ἰο 86 Ἰυάἀσιιθηὶ οὗ ἀοά, ἰο {π6 ον], α58 8 
ΤΟΙ ΘαΥ ἀχδϊηϑὶ ἴμ6 δῖα. ΤΠ Ὀο] ονίης Ἰο0Κ ὑροὶ 
1π6 Ὀγαζθῆ βουρϑῃΐ δα] ὈΥ οδ᾽ πιΐηρς δηὰ 616- 
ναϊΐῆς πο βουϊ. ΕἌἸ8 ἴῃ {πα Ογυοϊβοὰ 8 {Π6 
ἴαϊ ἃ {παὶ Ομ τῖϑί ἰὼ (6 ἤοτιῃ οὗ οὔθ δοπάοιηηοά 
45 ἰταμϑίογπιοα {8.6 ᾿υἀχιμοπὶ οὗ Οοἀ ἱπίο ἀ6- 
Ἰίνοσδησο, δηὰ ἰμδὸ οοῃβϑδαποηῖ, τ Ἰσπ 688 ἴ0 
ΒΒ τ (Π 6 ΟΥΟ88 τ] 0} Ηΐπ), 7154. χυΐ. 6: σύμβολον 
σωτηρίας. 

Οὐ οουγϑο ὑπ ὑψωθῆναι ῬΥΪΓΔΑΥΣΥ τη ΔῊ 8 Ὀ6- 
ἱης ᾿ἰθὰ ἃρ ὑπάον βυαβοντίηρ δηὰ βαπιθ, ποῖ, 85 
Ῥδυ]ὰ8 τηαϊκα8 ἱξ, 4 Ὀοίηρς σον δοὰ ουἱτί σι; δἀηὰ 
ν ἀΑΥΚΪΥ Ροϊηὶβ ἰο ὑπ6 1ἰὐτῖπρ Ἂρ οὗὨ πηδ]οἴβδοίουϑ 
οη {9 ροϑὲ; γοὺ (Π0 ρϑβϑᾶζοϑ ὅπηο. Υἱῖϊ. 28; χὶϊ. 
82 ἱπΎΟΙΥο 8480 σἱοσὶ βοδίΐοα ἴῃ (η9 ἀδδιῖ οὗ (8 
οΓΌ88. Αηὰ (μἷ8 18. δ]80 ῬΡγο αν (π8 Πθ ΒΥ, 
ἸΒοϊποκ, δπὰ οἰ οτγβ {8 1π}Ὁ) ἱπο]αἀοὰ μοτο. Ποῖς 
ΙΔ ὙΆΥΘΥΒ ὈοίνΘ6η 16 γΠ] ΟἿἿ γ᾽ Ορροβίίο ἰάθα8 
οὗ οἱονδίϊου ἴου δχ ἰ Ὀϊϊΐοη ({ Ἡεΐδδασιπ) μπᾶ Ἐτ- 
“ῶδωησ, 11. ». 148), ἀπά [ογ ρυϊιης αὐνὺ (ϑελγίῇ- 
δοισεὶα, 11. ν. 198). Τμοΐυοῖκ: “ΔΑ ποτὰ τηυβὶ 
δυο Ὀδθῃ θα ἰη ἰδ Αγϑδιηδίο, τ οι βάἀπιοἀ 

οί οοπῃοορίϊομϑ; δηὰ {8 18 {19 ο889 τὶ! ἩΡῚ 

(αφεϊηδὶ Β]6 εκ ̓ 8 Μεϊγᾶ7ε, Ῥ. 281), νοὶ τχθδῃ5 
ἡ 86 Ἰδίον Οδαϊἀαὶο, 885 ἰῃ ἰοὸ Ποῦτον, ἴο “86εὲ 
Ρ,᾿ ἴῃ (δ ϑ'υγίδο, ἰο “οτυοίϊξγν,᾽ Ὀυΐ 4130 ἰο 

“Ἔν, Τάγσυπι δ 6γ. 111. 2: Ἵ») Ἔ!Ρ1." ΤΗ18 

ΒΟΟΟΠΟΆΤΥ 8Β6η86 Β͵Ί οἷς δᾶ, δεοοτάϊηρς ἰο ἐδ ἴτη- 
Ῥγοβϑίου οὗ Ηοΐηδηη (11., 1, 198), α180 υϊπατὰϊ 
του ὰ τηδῖκὸ ἴῃ ἔδοί {8.6 ΟὨΪΥ οὔθ, Ἔχοϊυἀΐηρ ἤγοτα 
{9 ραββᾶρθ α]Ϊ γοίθγθηδο ἰο (116 σσοβϑ, δῃὰ ἱδκίῃς 
ξ ΟὨἸΥ͂ 88 βαγίῃς [δὲ ΟΠ δὲ Ψ 11} δ, ποὶ ΟὨἸΥ͂ 88 
Βαπ)ΌΪ6, Ὀὰὺ 4180 ἃ8 οχδϊ θὰ, ἰμθ οδ͵οοὶ οὗἩ ζΑϊτ. 
Βαι Ὀοΐὰ οἷ. Υἱϊΐ. 28, ἀπά 7. μη 8 οὐ ἱπίθγρτοίδ- 
ἰἴομ, οἢ. χὶϊ. 88, ρὰὶ (1)}8 οαὐ οὗἩἨ [Π6 ᾳασβίϊοῃ. 
Οα {8:8 ΘΟὨ ΡΑΓΥ͂ {ἢ ἀου Ὁ]6 Β6Π 59 18 Ὀ] ΔΙ ΟἸΥ βὰξ- 
κεβίοα ὈΥ (110 ΨΔΥ͂ ἴῃ τυ ἢ Ομ γϑὺ οοησοῖνοβ Ηἰ5 
ἄρδι 88 ΗΪ8 ϑϑβϑηίι δὶ δοξασμός (6. χὶϊ!, 81, 82); 
δοοογάϊΐης ἰο {116 Βοῃίοηοθ οὗ Ηδπιδηῃ, ὁ {{|6 Οτο 58 
5 (Π0 δῖαν" ψὶτἢ 010 ΤΑΥΒ ἰδκοη ΟἹ." ΤΟΙ Ο ̓  Β 
οχροβίϊίου : “ΤῺ σοιῃραυῦίβου Ὀυἐπ ΥΪ οἴοτγοά 
ἰ8: Ιφποτιϊπΐουϑ οἱθναιϊίοη τηδάθ βϑανίηρς ἰο Ὀ6- 
Ἰίονοτβ.᾽" ἔΤἠἔΠῸ ἐσποπιϊπίοιιδ, Ἀοῦν νοῦ, ἀο68 ποῖ 
σοιλθ ἢτϑί ἰῃ (ἢ9 ἱτπιᾶρο οὗ (6 βαγροηΐ, Ὀὰΐξ ἢ 9 
ΒΡΡΘΆΓΤΒΏ6Θ οὔ (6 Βοϑι!}9 αἀπὰ ἀοβίγαοίἑνθ. 
ΕνΘῺ 50 χητιῖ.--Π6 ΡῬγοραγαίΐοι. οὐ ἐπι 

ΤΟΙΛΘΟΥ ΓΘΒί8 ΠΡΟΣ {ΠΠ|6 αἰ γί σου 86] (δ εἶ, ΘοτῃΡ. 
(. χχὶν. 460). [( ἰβ ον! ἀθῃΐ 4180 ἔγοτῃ {8 Ρ85- 
8846, ἰδὲ ΟἸγὶδϑὲ ψγὰ8 ἔγοτα 6 Ὀοσίπηΐϊηρς σοη- 
δοϊοιβ οὗὨἩ (86 ΠοΟΟΒϑΙΥ οἵ Ηἰἶβ ἀγίηρ ἴου 89 β8]- 
γαϊΐοη οὗ τη πὰ, ἀπά οὗ ἀγίης δὴ ἱρηποιηϊηΐοι 5 
ἀθϑαϊα ἀπά ον 86 οομἀοπηπαῖῖοι οὗ τη (5866 οἷ. 
ἰϊ. 10), δπὰ μὲ Ηο ἔγοτα {6 οί πηϊηρ ΒΡΟΪΚΟ οὗ 
ἀι; Ὀυὺ δἱ ἦγβι. ΟὨΪΥ ἴῃ τηγϑίοσίουβ Βϊηῖ8. Ηἰβ 
ἀπνο ]οα αἰἱοτΔΏΟ 68, ΘΒροοία ΠΥ ἰο ΗΒ αἰδοῖ], 
οϑτη9 Ἰαῖογ. 1 οϊα ᾿υ51}γ βαρροβίϑ ἐμαὶ (πὸ περί 
(δεῖ) ἀο68 πο 88. ἐμ ἀθαίῃ οὔ Ομτἶβίὶ τγλ5 σϑῆ- 
ἀογοά ὨΘΟΘΗΒΑΤΥ ὈΥ (αὐ ἰγρο οὗἨἉ [με ὈΓΆΣΘΩ Βογ- 
Ῥοπὶ; 8.}}1 {π6 1 ΠΣ ὉΡ ΟΥ̓́ 6 Βογρϑῃν τν8 πιδθ 
8 ὑγρθ ΟὨΪΥ Ὀθοαυδ0 1ὑ ΓΘΔΙΪΥ͂ τῦ88 8 ἴγρ6, ΣΓ ποὲ 
ἴῃ ἴ9 τηἰπὰ οὔ (Π6 Ὀϊέίοη [ϑγδοὶὶϊο, αἱ Ἰολϑὶ ἴῃ {16 
πϊπὰ οὗἨἩΙΠ6 οτἀαϊηΐης ϑρίτὶί. [ἢ Μοβοα, ἰοο, 
τηαϑὺ ὮΔΥ͂Θ ΔΙΓΟΔαγ Παβμοᾶ (Π6 Ῥτγοβϑηιτοθηὶ {δὶ 
ΟΥ̓, 1890 σοπβδθαῦθηοσθ οὗ βίῃ, ζαυδὶ θθοοπλθ (86 
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ΤΟΙΙΘαΥ (ὉΓ ΟΥἿΪ, (ἢ 9 Βαγρϑοϊ β Ὀΐΐ6 06 Ἰιοα] δὰ ὉΥ͂ 
1Ππ6 ΞοΓρΡο 5 ἰᾶχο. 7μο οὕτως Ἀ6ΓΘ ἢ88 ρθ6ι- 
Ἰΐδν ἴογοθ: οχργαβδϑίηρ ἴῃ9 ἴδοϊϊης δηα οοπίθιῃ- 
Ρἱδιίου οἵ 6 ἱπᾶπὶϊο δοηϊταβὶ Ὀοί τ Θ6} ἐδ ΔἸΟΥΥ͂ 
οὗ εἶἰἰι0 ὅοῃ οὗ δη δηὰ Ηΐ8 βυβουϊηνς οὐ 8:0 6Γ098. 

ἤονιϑ: Βαχιονῖ, δ ιῥφδεγίαί., ἰἰχ0 ἐγοι ῖ8ο: Πσο- 
σία. δεγρεπίἐε ηεὶ; τίη χα, Οὐεετγυαί. ., 2, 6.1]; 
Βαπθδοῖ, Ο᾽ελδὲνιη 88 66 δὐόγηόη ϑολίαησε; Μοη- 
Κκοη, ζἔζεθεν αἷο ελόγηα ϑολίαπσε, 1815. ἴῃ Μου- 
Καοπ᾿Β ον κϑβ, βγθηιθο, 1855, Υο]. ΥἹ., Ρ. 8δ8 54. 
[Ετϑίεῖ πο, οὐ {1.186 Βγαζοη ϑεγρεπλί. } 
ΤῊ Βογροδῖ, ῬΥΪΔΥΣΪΥ 10 ἰγρο οὗὨ ἰδ ἀογὶϊΐ, 

19 ϑυρροϑοὰ ἰο Βαῦο Ὀθθῃ, ἴῃ ὑδθ ἔογπι οὗ [89 
Ὄγδζοη βουρθηΐ πΐο να αἰϊδο θα ἴο [1.0 δδογϑὰ 
Ὅδηπον οὗ [53Ὁγ890] (ἢ), ἃ ἤσυτο οὗἩ {86 βδποίὶ βοαί οι 
οἴ 186 ὰλὴ πδίατο οἵ συ τὶϑὲ ρογίοοιθά οα [6 
ὁτοΟϑ8, δηὰ τ τἴ80 Ὀταζθὴ Βορρϑηΐ 88 8 ΒΥΠ)- 
οὶ οἵ δαϊναϊΐοη. 16 ΠΟΥΥ Ββογρϑηὶβ ἴῃ (80 
ΣΙ οΘγΏ 655, ΠοινΟΥΘΡ, 6 Γ0 ὈΟΪΔΥΪῪ [86 ἔοτηι οὗ 
8 ἀἰνίΐηθ ρυπὶϑπθηί, ργοβοηϊοα ἴῃ ἃ ἴοτγαι 6}86- 
ὝΔΟΤΟ ἀδποίϊῃς δ. Τμθ οἷοναιοα βογροοῖ- 
δβιδη ατὰ 88 (8 86 ἰγρ6 οὗ ρΡυπἰϑῃιγοαί ᾿ἰοά 
ἴῃ 86 ΡῬμδρίοαι οὗ 5βῖπ, απ ἰγαληβίονιμηοα ἰηίο ἃ 
τοδη8 οὗ ϑαϊγαιίοη. Τΐθ 185 (6 παίαγο οὗ ἰῃ9 
σγοϑ5. Το Ἰοοῖὶς δ {Π6 ογοϑ9, 8. ἃ ἴοοῖς δὖ (ἢ 9 
δυΓβο-Ϊ θα Οηθ, Ἡἂᾧο 15 ποὶ ἃ δπηον, Ὀπ ἃ ἀϊν!ηθ 
ἰοκθοη οὗ οὐἱὶ δπὰ Ῥϑῃδ]Υ, δηὰ οὗ 80 βυδονίης 
οὔ ρουλίν, μοι 15. ΠΟΥ δα μογοΐοσο ἰγδῃ8- 
Ζζοτιηοὰ Ἰηΐο ἀοϊίγσοσαποθ. ΒΒ οοῃοϊ]δίΐοη ὃν ἐλδ 
δ) τὶπ7 Γ᾽ Ῥεπαίίψ Ὀδεοοιμ68 ἴῃ (ἰδ6 θο] ον ης μθδεὶ 
τοσοηοὶ ϊδιίοι τοΐλ ἐλ6 4} γίης 97 Ῥεπαίίψ, ἀπὰ 80 
Βαϊναωιΐοα. [ὑ ΠΥ οὐϑῃ ὃο βεϊὰ: ἴη (ἢ ἵἴογπι οὗ 
18:6 ΟΓΟ99, 85 ἴῃ (86 ἔοστα οὗ ἐδ βογρϑηί, ἰμ9 αἀἷδ8- 
ἐϊποιίοη Ὀοίινθοη ἀδηγηδῦϊο βίη, τ ἰσ {Π6 δἰα- 
ΠΟΥ αἀἰὰ πο τοοοφπίζο, δη ἃ ν᾿] οϊθβοηθ Ῥαπὶδὰ- 
τηθηῖ, Βοαϊίπρ 671}, ἰῃ σι βίο 6 ψου]ὰ 566 19 
τηϊϑίοτγί απο, 5 η846 ροτίοοϊ δηὰ οἷοαῦ; δηὰ ἔα [ἢ 
ΤΩΘΔῺ9 »ωγείν αἰβιϊηρυϊϑΐης Ὀοϊνοθη Ὀδὰ βίη 
διὰ κοοὰ ῬοπΑ Υ͂ οὐ οΥἱ]. Ὅ“δοοῦΐ, ϑίμα. ὠπά 
Ἀεὶ. 188δ, Ρ. 87; ρον, δέρμα, ἐπὰ ΚΡ, 1801, 

820. 
᾿ [[644 δοτο ἐδ) ποίθ οἵ ΑἸήοτὰ : ““Ἴμὸ βογρϑηί 
9 ἴῇ βογίρίυτθ δυο θη, ἐλ6 ἀευϊ!,---οἴτγοτα (ἢ 9 
ἰκἰοτῖσαϊ ἰοτρίδιίοη ἰπ θη, 111. ἀον νδΡά8. 
Βαὶ σὴν 15 (1.0 ἀον]]} 86ὲ ἔογι ἢ ὉΥ {μ|0 Φεγρεπί3 
Ηον ἀος5 (89 Ὀἰΐθ οὗ {Π9 Βογρϑῃΐ ὀρϑσζαίϑῦ [ἰ 
»εγυαάεδ τοιἡ ἐ(5 Ῥοίξοπ ἰδ ἤγαπιδ ὁ {6 υἱοίἐπι: ἰδαὶ 
ἴγϑατιιϑ δεοοπιδβ ρμοϊδοποα: δυὰ ἀεαίλ εηδιιε8. 8.0 
δἰη, ἐλε ροΐδοπ ὦ (δε ἀευϊΐ, Ὀοΐπς; ἰμ5.}}1οὰ ἰηίο οὖν 
πϑδίαγα, (δ αὺ παίιτο ἢὰ8 θθ6οῦλο σὰρξ ἁμαρτίας, ἃ 
»οϊοπεα παίειγε,--- Πεδὴ οὔδει. ΝΟΥ ἰ89 ὈτάΣο 

οὐ γγ88 πιδὰο ἐπ ἐδ6 ἐϊκεηοθα 9. (λ6 8έγρεηί8 
νοι μαι Ὀἰιίοη ἰμθα. [{ γζαργοβοηίοα ἰο {μι66ὶ 
86 Ροΐδοι Ὑἱοἢ Πα ροπθ ἐβγου ἢ {116 Ὁ ἔγαπλϑ, 
διὰ ἰι ναϑ βυηρ Ρ {ἰόγθ οὴ ἐῃ9 Ὀδηη6Γ-Βἰδ δ, 65 
Β ἰΤΟΡὮΥ, [0 ΒΟΥ (Ποὰλ δαὶ 707 ἐλδ ροΐδοπ, ἐλεγα 
ιοαα ἀεαξέπο;---ἰθλὶ (Π9 ρμίαχαθ δὰ Ὀθθη οὐθοῦ- 
ξεολθ. ἴη ἐ, ἰπΠ0γ0 νῦχι5 πὸ ροΐδοη, ΟὨΪΥ ἰμο ἐξζ6- 
πε οὔ ἴ. Νοῖν ν͵γὰβ ποί πο [οτὰ 9689 τηλὰθ 
ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας, Ἰλοιι. νἱϊ!. 8 65 
ποὶ Ηο πιδάϑ “βίη [0ὉΓ υ8, "νΠῸὺ ἸΠΘῪ Π0 δη᾿ (2 
ὕος. νυ. 21), ιὰ ποὶ Πο, οἡ Ηἰ8 οὔοβϑ8, δ κθ δῃ 
ορϑῆ βιοῦν οὗὨ δηὰ ἐγ πρὶ ονοσ (6 ΕἸΘΙΏΥ, 80 
ἰνδὲ ἰὰ να9 αδ ὑ" ἐλὲ β'πεπιν λιίπιϑεῖ  λαά δεεη παϊἰεα 
(ο ἰλαὲ εγοε8 (( οἱ. ἰΐ. 16),} ονο ποῖ 81) δηὰ 
θολὰ δηὰ δαίδη οτιοϊῆοα, τ ῆθη 776 τσας οτυοὶ- 
βεὰ᾽ ἐκεί μέν ἐπεὶ δι’ ὄφεως ἡ βλάβη, δὲ ὄφεως καὶ 
ἡ θεραπεία" ἐνταῦθα δὲ, ἐπεὶ δι᾽ ἀνϑρώπου ὁ θάνατος 
εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον, δ ἀνθρώπον καὶ ἡ ζωὴ παρ- 
ἐγένετο. ἘσΙΒΥ1.--Ῥ. 8.} 

γον. 1ὅ. Τμαὶ στ οδβοόοῦνθσ Ὀο]θνϑῖ ἐπ 
Βίη.---ΑΡρ᾽ϊοαιίοι οὗ (6 ἤχυγο. Το ἰοοὶς αδἱ 
189 ὈτδΖθῃ βεσμθηϊ ἃ {Υθ0 οἵ ἴδ [ἢ. Το ἐπίῃ 
{0 γὸ ἴο θ6 ρῥτονθηϊθαὰ, ἀϑδαίῃ; ἤογ, ρογάϊιΐοη. 
Το (δἰηρ (Β6τὸ ἰο Ὀ6 σαϊποά, Ποα] ἰὴ; μόΓθ, 88]- 
γαιΐοη, δἰθσηδὶ ᾿ἰἴ06. Ὑού (6 ἰμοοοτγαῖΐο Ἰοοκίης 
αὐ [16 ὈτάΣΘη δογροηὺ νὙα}δα ποῖ Ἡἱποαΐ δὴ ἰμ- 
ἰθ ΓΔ] οἰθμοη οὗ ἔμ; δηᾶ 8ο, οἢ 18 ρατί, [86 
τλοτγαὶ βαϊναϊίοη μα8 118 ΘΧΙΘΥΏΔ] δ46; 1 18 δὴ 
ἰμδηϊο νἱΐη}] ἀονοϊορηγοηί ἔγουι τὰ πα ουἱιναγα. 
ΤῺ6 ζωὴ αἰώνιος, ἰῃ 6 ορροϑίία οὐ ϑάνατος δπὰ 
ἀπώλεια; Ὀορσὶ παΐπρ τ ἢ (6 πον 1178 οὗἉ ἔα δά 
Ἰοῦϑ, ἰῃ {16 βρί γῖυ: δγοδαυ πιδηϊοβίϊης 1.86] πη 
{π8 πον] ἰὼ {πὸ Βοα] 1} ἰββιι68 οὐ ἰδ 6 βρίσγὶς 
(γουχῃ [86 ψυχή δπὰ σῶμα 88 ἃ τοῦΐ, βαϊδίδηιίαϊ, 
ποὺ ΠΙΘΓΟΙΥ ΙΏΟΓῸ] ζω; δοπιρΙοίϊης ἐι856}} ἰπ 
οἰογηΐϊγ δηὰ ἴῃ ἰ86 ἀρροαγίηρ οὗ Οἢγὶϑὶ 88 δόξα 
διὰ ἀνάστασις. Ζωή ἴῃ 9 ΘΒβθηι 8} Β6η80, 88 
᾿ἴ0 ἔγοια αοα δηὰ ρμαγιϊοϊραιΐοη οὗ Ηἶἷβ Ἰ δ ἴῃ 
ΟἸγδί, θὰ Ορροϑίιΐοη ἴο δβϑβθη(ίδὶ ἀθδί πῃ δίῃ; 
αἰώνιος, Ἀοὺ Β᾽ΠΙΡῚῪ (1.0 ΘίοΥΠΙ Υ οὗ ἀυγαίΐοι δηὰ 
οὗ (16 νοτ]ὰ ἰο δοηθ, Ὀὰΐ {πὸ οἰογπὶ ἐγ οὗ (86 
ἰγτδηβοθῃ ἀθηϊ ργθδθηοθ οὗ δ]Ϊ ἐἰπη68 δη ἃ μἷδο68, 86- 
σογϊῃ 88 ἰο μοῖρ αἰγὶ πο ρυγροσί αἱ ΟΥ̓ΘΤΥῪ Ροϊηΐ, 
8ἃ8 ἀρδϊηδὶ ἰ]ιρ ἀπώλεια, ἴῃ τ ϊοῖ) [8.9 πιδπ 18 ἰοβί 
ποῦ ΟὨΪΥ ἥγοιῃ αοα δηὰ ἔγοτμι ἢἰτβοὶ ἢ, Ὀυὶ αἷ80 
ἔγοιῃ ἰἶ9 δηὰ βρᾶοθ, ἴὸ ρο ἄονη ψὶϊπουῦ Ὀοὶ- 
ἴοὰ δηὰ νἱϊῆουῦ οηὰ. μο αἰἱνίηο ἰἰΐδ, οὐ (110 
δρ᾽ τἰ 8], οαιταοίης 89 ἀορὶἢ δπὰ Ὀτγεδάί οὗ 
οἰδγηϊγ. Τμ6 τολοδοεῦεν τηυβὲ ὮΘΓΘ ΔΙΓΟΔΟΥ Ὁθ 
ποίρα, [1 τᾶγῖκβ ἰἢ.}6 δοοο 551 Ὀ]ΪΘ ἢ 688 οὗἉὨ [8}8 δαῖνδ- 
(ἴοι ἰο 4}}, 18 ἱπαϊν ἀπ] δπὰ απίγογβαὶ σμδγαοῖον 
αἱ οὔο6, 85 γ6Ὶ1 88 (8:6 πιογαὶ ῃδίαγο οὗἉ ζαϊ( ἢ 

“ἐ ὙΒΟΒΟΘΥΟΣ ὈΘ]ἰονοίι ἰὰ Ηϊα1.᾽" 
γον. 16. Εοσ ὅσο δ8ο Ἰονϑθᾶ 86 ὑψοΙ]Ἱά --- 

ΤΟ ϑυπημΐπς ἃρ οὗἩ ἰμ6 βουδγαὶ ργθοβάϊῃρ ἀοο- 
(Υἶπο8 ἰπ ἃ ἰο(4] ρῥίοίασο οὗ (ἢ ἐπουράνια, δἴτον 
{η6 δηδίοσυ οὗ οἷ". ἱ. 14, δπὰ Ἰἴκ Ῥαββαρβθδ, 
ΟἸΥἰβιο] ΣΎ ἰιοτὸ ρζο68 Ὀδοὶς ἰο {6 ὈΔ4818 οὗ {86- 
ΟἸΟΖΥ ; Βοίδυϊ οι! οΟΥ υἱπΐο! ἀ8 ἐ(βοὶ ἰο {}1|Ὸὸ ογάο 
δαϊωϊ8 αιιὰ ἰο Θϑο αι οἸο. Α ξο8061] ἐπ πιςό, 1ἰϊκ9 
ι..6 δοηίθῃοοβ Ο]1 Τί. Εἰ. 16, ἀπὰ οἰ οτβ. 

ΤΕγουρὴ Εταβιηὰβ (860 ΐλοϊο, 1. Ρ. δ48) (86 
υίονν 88 Ὀδοομθ συττοῦὶ τὶ αι οι οἶα τδ, 
Κυϊποοὶ, Ῥαυϊυ8, Τ]οϊα οἷς, ΟἸΒιιαυδβοη, Μαΐον, δδὰ 
οἴμονθ, [μαὲ ἔγοιῃ γον. 16 (9 Εδ αο] δὲ οοηί 168 
{186 ἀἰϑουβδβίοη οἡ ᾿ἷβ ΟὟ ρατί. 70 αἀἰβαρρθδν- 
Φῃο0 οὔ ἀἰδίοσυο, 6 ρῥτοίθγἰε8 ἠγάπησεν, ἦν, {89 
ἴϑυτα μονογενής ῬΘΟΌΪΔΡ ἰο ΦοΒῃ, δπὰ (Π0 φθῆθτγαὶ 
οἰαγδοίον οὗ (ἰχ0 αἰβοοιισβα, δύο ἰδίκθῃ ἰὸ ΒΟΥ 
(18. Βιυὺ {1|8 ΒγΡροί βοβὶϑ ῃ88 θθθὴ πὶϊὰ ρσοοά 
γϑδβοῦ οοηἰτοάίοιοα ὉΥ Μογοῦ [Ρ. 168], 8ι16Γ, 
Βδυιιχαγίθη- Οὐ βίυϑ, δηθὰ τηγβοὶῦ ἰὰ 16 ζεδεπ 
“ες ἰἰ. ». 08. ΦοΒπ᾽5 οοἸ]ογίηρ 8 ἰη ἴδοὶ 8Δἀ- 
ταἰιοἃ οἰθο ΠΟ; ἹῬΕΥ ποῖ Ὠογο ῖ Γΐύοϊκο Ῥτο- 
ΡΟΒ68 8 τπηίἀἀ]6 τἷθν. Το σομγογβαίίο Θ0ῃ- 
εἰπδ8 ἴῃ γον. 16, πβαγγαίοα ὈΥ͂ ὅοδη, Ὀαὶ ψὶ (86 
1Πυδυγαιΐνο, δαιρὶ! γῆς παπὰ οὗὨἨὨ μ0 παΡσγδίοῦ 
ἸΏΟΤΟ ἔγοο ἰδη Ὀοΐογο. Βυὶ ΚΙίηρς 68 ᾿υ8}}γ 
οδ)οοίεα ἐμαὶ (μΐ8 Θὰ ψουὰ 168 ἰ0 δῇ υπ618- 
εἰησυϊθῃδῦ]ο ταϊ κι ης οὗ παγταιϊίου δὰ σϑβῆθο- 
ἀοτς Ὁ τ ἐπε τεσ τς χτες. τ 0 τ τε τ τς 

4 [Α]δὸ ὉΥ͂ ΑἸτογά, ἐπ ἰοσ.γ ὙΠῸ ΜῸ]}] δι1πὶ8 ΠΡ [Π6 σὨοΥ δΓ- 
ξυϊπιοηῖθ. πὸ θϑλη 081} γοηδεῖκα, ἐμοῦ ΨΟΙ])α χίνϑ δ ἃ 
ὙΘΥΥ τοδῇ ἰάσα οἵ [π ΠΟΠΟΒΕΥ͂ ΟΥ ΓΘΥΟΓΘΏΟΘ οὗ ἴδ ἔναιμα! δὲ 
ἴο δυρροφο πἰτὰ σαραῦϊο οὗ αἰτγίθυκζίπςς ἴο δὲ ΜΑΘΙΟΣ ποτὰ δ 
Δηά δοητἰπιοηΐθ οὗ ᾿ἰα οὐσῃ ἰηνϑοιτίοη. Οὗ ἴπο ἔν ο ὀΧϑιρ 98 
νἰο ἀγὸ ηυοῖοα οἢ ἴδ οἴδογ δἰάθ, οἴ. ἰ. 16 ἰΒ ποῖ ἰο 19 
Ροίηϊ, ἔος 89 1019 Ργοϊορυο ἰ8 ΦοΠ π΄ 8, δὰ ἰἰΐ. 81 ΠΗ, [6 ἀἰ6- 
ΡῬαυϊοά, δβο0 ποῖοδ ἴπογθ. 1) ΔΩΥ͂ σαδθ0 ΦΌΠη οου]ά ροῖ δβιιο ἢ 
ποτ δη Ιάθαβ ΟὨΪΥῪ ἤγοτῃ ἰδ αἰ νπο Μαδίου, δὰ πουϊὰ ποῖ 
ΒΑΥΘ μεν ἐν οὨ οχργοβδίῃρς ἴθ Υἱοῦ δου ΒΟΥ ἴγοσλ 

-: 
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ἰοπ, Αμαϊηδὲ (86 Ὀτγοακίης οἱ οὗ 6 ἀἰδίορχαθ 
ἦι 15 δμουχίι ἰο χοηλτῖς, ἰμδὺ ἔπογο νου 6 ὯΟ 
εἷοπὸ; ἴῃ ἔδνοσ οὗ ἰδ) οοη(ἱλδησο οΟὗὨ ἰϊ, {μαὶ 41} 
(θαι ΓὉ[1ονγ8 18 ΥΟΡΥ͂ ΒρΟΟΙΑΙΥ ΔΡΡΥΟΡΓγΪδίθ ἴῸΓ 
Νιοοάριαϑ, δηἃ ΡΘΟΌ ᾿ΔΥΙΥ ἰΠ 6 οἱοδίηρ πογὰβ ἴῃ 
τοῦβ. 20 δηὰ 2]. Τὰ αἀἰδαρρθάγδησο οὗ [6 ζΌΓΠΙ 
οἵ ἰμ9 ἀϊαϊοσυθ 18 δχργοδϑῖνο, βιονίηρ [δὶ 
Νιοοάοιμιι9 48 Ὀδοοπλθ ἃ ὙΠΠΪΓΕ πθᾶτορ. ἸΤδο- 
Ιυοἷς ἰπ δυρροτὶ οὗὨ δὶ8 τίθυγ οἰίδ8 οἰ. 111, 8], 
ὝΠΟΓΟ ἰξ 18 ἱβου κἢν δι}}} ἸΏΟΓΘ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ͂ [0 8ἃ8- 
δι 8 ἃ σοαἰἰπιλιοα ὈΥ (86 Ενδη οὶ ϊϑί ἰ πλ861{. 
Βαι ἐμ 6 γο, ΒῸ πόσο ἔμ παγΘ δηά ἱῃ οἷ, 1. 160-18 
[1]. σδἢ δὰ υππιϑνκοα ἰηἰοττυρίίοη οὗ {86 δ18- 
ἰοῦ οὶ παγγδιΐνο Ὀ6 σομῃοράοα, 

γον. 16 σοπίαΐη8 ποὺ ΠΙ ΤΟΥ ἃ ΘοΟμ γπιϑίϊνθ 
τοροιἴοη οὗ τον. 15 (Τ᾿ οἱα 61), θα. καί μογ8 {86 
διαἰθιηθη β οὗἉὨ γὙοϑγ. 1, 14, δηιὶ 1ὅ Ἰηϊο οὔϑ. Ηδθτθ 
686} ΒΕΥ6Γ] ποτὰ 8459 ἰἰ8 αἱπλοϑὲ τοϊχις, Τ}6 
ἴοσ (γ 4ρ) ὈὉ8868 (6 ἔτο ρῥσγϑοθαϊηρ βιδίθηιθηίϑ, 
80 Οἰπτιϑιοορκίσα] δηὰ ἰἢ6 δοιογι οἱ οχίοαὶ, ὉΡοα 
1π6 Ἰοτο οἵἩ αἀο. Τα 50 (οὔτως) 8 ἃ Σθϑοῆδῃσθ 
οὗ {16 οὕτως ἰπ νον, 11. Ὡονϑᾶ (ἡγάπησεν) ἀ6- 
ποίΐο5. ἰῃδηΐία ἰΙοῦο ἃ5 89 τλοῖΐγθ, 016 ΡαγΓροΟΒθ, 
δηἀ (8 δοὶ οὗ τοαοιαρίΐοι, ΟΥ̓ 85 ἸΟΥ͂Ο, ζγδοοθ, δη 
τοσοῦ. Θοῦ (Θ εός), πο ΗΟΙΪΥ ἰη Ηἰ5 θηι|τοὸ 8δη- 
ἱδσοιίϑαι ἰο (08 ποτ], (9 Μογοϊίι " η Η]5 οηιΐγο 
γοδγηΐης ἰονγατὰβ ὑπΠ6 ποτὰ. π9 Ὅ)οιᾶ 
(κόσ μος) ἴμο πον]ά οὗ δῆ, ουπάοὰ οἢ ἰδ 
νοῦ οὗ ἀοἄ, ΠΟΥ 1οϑὲ 'ὰ πον] 989. Αχαϊηϑὶ 
86 ον δ ραγ σα] τίϑαι (Ὑγ εἰ τρ9 : ζζηἰσόγ.- 
διίαφ εἰεοίογ πὶ). Ὁ ἘΠῚΜ8Ὸ ΟἿ Ὀδροιϊῖθ δος 
(899 ποία ου οἷ. ;. 14). [ἢττο Φοδπ ᾿ϑδγπθά {6 
ἴθι μονογενής ἴγοιι ΟὨ 8. ΗἾπ|56}.}Ἱ ἘΕχρταβ868 
150 δἰησυϊαν ῥτοοῦ οἵ Ἰονϑ, 1 ὅηο. ἰγν. 9; Βοιι. 
ΥἹ]. 82, Ηοῦ. χὶ. 17. ΑὮ αἰ υϑίοη ἰο ΑὈτδλδολ 8 
οἴδοτίης, ὅθη. χχὶϊ!. 2.1 ΑΥ ἴμ6 βαῖχθ {ἶἰπ9 ἐγ} 9- 
ον (πο ἀοϑὶχηδιίΐοι ὅοη οὗ Μδῃ ἰπίο ὅοη οὗἁ 
αοὐ.ἁ Θάᾶνθ. Οὐοαυϊνδὶπἰαρ ἰδ 6 ἔνο 14688 οὗὨ ἰδ 6 
δ ρὶο διδόναι (ἀπέστειλεν, 1 πο. ἱν. 9; 806 δ γθ 
ΥὙ6 Ὁ. 18 ἀπὰ 17) δῃὰ διδόναι ὑπέρ (ἴ,ι, χχὶϊ, 19) οΥ 
παραδιδόναι (ἴλοπι. υἱϊ!. 82), ψΪΟΝ ΦΡΡΘΔΥΒ ἴῃ 
Υγοόῦ. 14 δηὰ 186. ΜοΥΟΡ ῬΥΓΟΡΟΥΪΥ ΓΟΙΔΑΡ ΚΒ, 
ἔδωκεν οοπίδίηθα τροτο ἰἢδῃ ἀπέστειλεν, γὙ60Γ. 17 
(πο ἰἰ8ο]ύ, Βονουον, ἴῃ ΔΈΟΙ ΠΟ αϑρϑοί, δοῦ- 
ἰαἰη8 ἃ βρϑοϊῆο ἰά468) : Ὀπὶ τ θα 6 δά 49, ἰΒαῖ ἱὲ 
ἀομοίοβ ποῖ βρθοὶ δ! Υ ἃ αἰτίη ὉΡ ἴο ἀθαιδ, Ὀυὶ 
(8 Θηἰΐνο δίδίϑ οὔ δι Ἰαἰΐοπ, γγὸ χϑέ ΟΌΒΟΡΥΘ 
(1) ἰμδὲ {89 ργϑοράϊηρς πογὰβ νον. 16] σοΐοσ ἰὸ 

4 [Τὸ οοηῆῃο κόσμος ἴο ἴ9 πωριμε εἰροίογιεηα (8.8 16 ἀ0η96 ὮΥ͂ 
ΒΌρΓγαἸαρβαγίοη (α] τἱ ηἰδβῖϑ, απ [Π6 ὅν 59 ΒΌγλυΪα ΟΟηδοηδ88), 
ἰδ ἴο ΠΣΠῸΣ 1η9 ὈοΔΌΐΓΥ δηὰ ίογοο οὗὨ [ἢ 9 μάϑϑαρο εἰσὶ ἰδ [0 
Ὀγίπα οὔὐ (6 Ὀοσπη͵θ8 Ἰονο οἵ αοά ἴο Δ} 15 οτθαϊαγοβ. Οοα 
γιδῖθ9. ποις [πᾶς Ηδ 85 τηδάθ, δηὰ Ομγίδι ἀϊοά ἴ0Γ 41}, ὑαὶ 
116 Ὀοποῆιὶπ οὗ Πα ἀθαὶἢ ἃ Γὸ ναὶ Δ Ὁ]9 ΒΥ ἴο [Πο80 ὙΠΟ 80- 
οορὶ πολ ὈΥ ἀἰἢ. Ἡδογία τοϑϑὰβ ἰη ἴ[ηὴ9 βοτίρίιυγοβ δηὰ 
ἴῃ ῬοΟΡυΪΑΓ ἰδησύυδκο 1) ἴπ6 Ὑ801]6 ππίγνογθο:; 2) ἴ᾽6 αδδγιὴ: 
ὃ 811 πῆ (80 )6Γ9); 4) [ἢ Ῥγοβοηΐ οτὰοσ οὗ ἐπίημϑ ὧδ αἰδ8- 
τῖηοῖ ἔγοαι ἐμ 8 ἔαίυγο πον] ἃ ; δ) [16 πη χοῦ γ ποσὶ, ἰπ ορρο- 
βἰτίου ἰο {πὸ κί κἀοηλ οὗἉ ἀοάὰ, δά 845 δυδίοοςξ ἰο βαίλῃ, γῆ ἰδ 
σα! θα “180 ῥγίησο οὗ {8 πον] ᾽" (Φομη χίὶ. 31). Βυὶ ἐΐ 
ΠΟΥ͂ΟΓ ΤΘΘΏΒ ἐλέ εἶδοέ οὐ ἐδε ξαΐηε, πο ἢ νοῦ ἃ ὕθ [υ5ὲ [Π 9 
Τονόγηθ οὗ [Π0 ἰηδὲ τῃηϑη(οηθαά δἰχηϊεδείοη. 10 ἰὶ 115 
τοραηίης Βοόῖο, ΟἸγίδὲ της ὨλΥΘ δαϊά : “ ἀοά δβο ἰονοὰ {πο 
4“σογία . .. τι (0 109 (ηδιορὲ οΥ τσλοφοευεν δείἑευεὶλ) 
ταἰ αἴ ποῖ Ρογίδ." Τη6 ὑπίνογβΆ [Υ οὗὁ οὐδ ἴΙοτὸ δηᾶ (πὸ 
Α]1-συλοίοπον οἵ Ομτίοι᾽ 5 αἰοποιηθηὶ (ν ϊΐϊοι, ΠΟΥ Υογ, πηϑ 
Ὡοΐξ ὕῦὉθ9 οοηΐουπάοα ννἱίἢ [18 δοίῃδὶ ἔρον) [8 πιοεῖ οἱοα 
Ἰδυχι ΠογῸ δηά [ἢ διιοἢ μαδβεαχοα δ 1 ΤΊ. ἰὶ. 4: 2 Ροῖ. 11}.9 ; 
1 Φοιὴ ἱἰ. 2 (τ οἢ {Πππ6|Γαῦθα ΘΓ ὑδδδαρο): “116 [6 {Π|6 ᾿ΓῸ- 
Ῥίτἰαλίοη ἴοΓ οὔ βίῃ : δηὰ ποέ 7ὉΓ οὐγὰ οπἶψ, πὶ αἰ3ὸ ἴοΣ (ἢ 
Βἰῃ5 οὔ {πὸ τ 010 τοογἰα."--Ρ. 5. Β 
Ϊ [80 δἷδὸο ϑεῖοσ, Ηοη κί θοτς, ληὰ ΑἸογᾶ, Νίοοδοταμδ, ἴῃ 

Ὀοίηκ τοτηϊπάϑὰ οὗ δηλ οἴου ζ, γ88 γοιιΐ θα οὗ 18:6 ον 
τοαυ τοί, 19 δυθοιϊτατοη τοῦθ, δη ἃ [ΠῸ ῬΤΟΡΠΟΟΥ ἔπογὸ υἱ- 
[οτοά ἴο Αὔγδμθηι, ἴὸ Ἡδίςἢ ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ὨΘΑΓΙΥ ΟΟΓ- 
Τοδρομᾶβ. Οομρ. Ηοῦ. ΧΙ. 19; ἄθῃ. ΧχΙΐ, 16.--Ρ. 8.] 

ΤΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟα ΤῸ 590ῈΗΝ. 

ἄθδι, δὰ (2) ὑπαὶ Ὁ γίϑι 8 σίυϑῃ ἰο [6 που] 
Ὠοὶ ΟἿΪΥ ἴῃ Ηΐ8 δυμα  αιΐοη, Ὀυΐ 4150 πὰ Ηἰδ 
ΕἾΟΥΥ ἰο 4}} οἰοσηῖίγ. δῇ (να) λυ 8 (ἢ 6 8016 
οὈ͵θοί οὔ (Βο βοῃάϊης οἵ Ομ τίει; υσδοβοονοσ Ὀ6- 
ἰἰθνοῖμ (πᾶς ὁ πιστεύων) ΘΧΡτΟ5868 δὲ ὁῃ60 
1π0 υπίνογβαὶ οὐδὸν οὗ βαϊ ναϊϊ οὴ δηιὰ (86 οοηάἰιΐοι 
οὗ 'ἰ; σαϊρῃῖ ποῖ ρῥοσίδα (μὴ ἀπόληται), δα., 
186 Βα νδίίοη ἰ8617 ἴῃ ἰϊ8 περχαίϊνο διὰ ροβίιϊνϑ 
᾿πδηϊγ. ΤΠ} δ) ϑγηδίίοη οὔ (᾿ δοτὶ δὶ [ἀπόληται 
δηὰ {19 ργϑδβϑηὶ [ἔχῃ] ποὺ οὨΥ ἀδποίοβ μα Ὀοΐη 
Ἰοβί, βηὰ δοίηρ βανοὰ δ5 δίγοδ γ Ὀοχί πίηρς ᾽πὶ 80 
Ργοβϑϑηῖ, Ὀυὺὶ αἷδὸ ὀσργοβδϑίης, {Κ ὑπὸ δογὶδί: δὲ 
φαυε, ἴ 8 δοίι} ργΘβϑηί οχἰβίθησο οὔ ϑάθϑιμον. 

γον. 17. Εἰοσ αοᾶ δοιῖ ποῖ Βὲα Βοη.--α 
σοπίγοαϊοιίΐοη οὗὐ ἴπ0 Ψ6ν 8 Ἔχοϊυβίνίβαι "83 
οοηἰδίηθα ἴῃ νοῦ. 106. Ηδρτγο ἱξ οοπιθβ ουὔἱϊ ΤοΓΘ 
αἰϑιϊποῖὶγ. Οβϑθϑοι((ἰῃς (ἰ6 ον, βυβογίηρ ἤογτα 
οὔ Ομγτῖβι ἰὰ τοῦ. 1δ, νν Εἰσὶ 18 υἱδὶ Ὁ]6 4180 ἱβσου ἢ 
τοῦ. 16, (ῃ9 ΚιῃαἿΥ δάο οὗ Ομ γἰδὺ ἴῃ Ηἰ8 ψοτκ 18 
᾿ότθ Ὀγουρμί ἔοσνασα. Ηθηοθ Μ6 δᾶγθ 6 ΓῸ δεηξ 
᾿πϑίοδα οὗἉ σίσεη ; {86 }οῖσεν ἰο 7μά76 ἰ5 αἰἱν Ὀαϊοὰ 
ἰο Ηΐπὶ ἱπ τοΐθγσθησο ἴ0 6 ὁδί ἰοεί, δῃὰ ἰἰ ἐ5 
Ηἰ8 »οισεῦ ἰο δαῦὲ ΜΈΏΪοΝ Βοουγοβ ἴοΥ ὈΘ᾽ΘΥ͂ΘΥΒ 
οἰοσηδὶ ᾿ἶ6. [ἰ 18 δδδογίϑα, πον υον, ἱπαὲ 116 
δαυὶηφ οὔ 8 ποτὶά 18 ἰ6 οὐ͵)οοὶ οΥἩἨ ΗΪ5 πιϊϑβίοῃ, 
ποῖ [89 7μασίησ. Αοοοτάϊηρ ἴο {Π6 δον 185} ΟἸενὶϑ- 
οἰοαῦ (Βεγιμοϊάϊ, σ΄ ἀγιδίοἰοσὶς, Ῥρ. 208 δηὰ 228) 
19 Μοιϑίδῃ 8 ἴἰο σοίὴθ ἴοσ Ἰυαἀρηιοηὶ ασλϊηδὲ 
μ6 οδίβοη. Οαδτβαδὶ ἱπιδγρτγοίαι  οηδ οἵ ΟἹὰ 7.66- 
ἰδιηθηὺ ραβ8αρθ8 16 Ῥ8. 1ϊ. 9 : Μα]. ἱν. 1 : σο ρ. 
Μαῖι. 111. 10, μεαὰ 16ἀὰ ἐπ δσχοϊαβῖνο Ῥμαγίβδὶο 
Βρίχὶ ἰο (μΐ6 νἱοσ. Τα ἀοοϊάοαϊγ ὈοδΡΘΑΚα 
1818 γθῦ80 8ἃ5 ἃ οοπίὶυδίϊοη οὗ [89 σοηγογβαῖΐοι 
ἢ Νιοοάοθαυϑ; γοὶ 19 Βοοοηά τὸν κόσμον 15 ποὲ 
οἱ ἰδ δοσουιηΐξ 0 ὉΘ ΒροΟΪΔΙ}Υ Του θὰ Τρ ΓΟΪΥ 
ἰο ἴδ6 λεαίλεπ ψον]ὰ (ὕοκο δπὰ Τμοϊιαοὶς Ὠ 6.0 
ὯΓΘ ποὶ δοουγαιθὶν σοργοβοηίθα ὈΥ Μογορ). ΤῈ 
βἰαἰοιηθηί, ΠΟΥΥΘΥ͂ΘΡ, 15 Ὠορϑῖϊτο που ἴῃ 1ἐβ 6Χ- 
Ρτγοϑϑίοη οὗ ἰμ9 Ομνυίϑιϊΐασῃη ὑῃΐϊνυθγϑα δὶ ΟΥΟΡ 
δφδϊηδι ἰ86 56 88 ραγιἰσυϊδυίδιῃ. Απὰᾶ τοὶ ΟὨΥ͂ 
[88 {80 ἰμγῖσθ ργοηουπορᾶ κόσμος Βοιμοὶ ἰπς 
βοϊθυ δὺουϊ 1 (Δθγου), Ὀυΐ δἷβο βοιηοι ΐης 
ἀοοίΣίη8}}γ ἀθοϊβῖνο δραδϊηβὶ ἐμαὶ ραγίἐσυϊανίβηι, 
ΑΆ8 τοζαγὰβ πο ἴδοί πὶ Ομ τὶδϑὶ 18 Ὡουθρῖ 6 1658 
4860 δυάρο οὗ {0 που]ὰ, Τοϊυοἷς ρυΐδ (18 τσὶ κῃ ῖ: 
Α ἀδπιηδιοῦῦ ἡυἀρηιθηΐί 88 ἰο Ὀ6 ΘΗΪΥ δὴ ἰηοὶ- 
ἀοηίϊδὶ γοβαὶὶ οὐ ΠῚ δἀγοηΐ, 85 4130 ἰῃὰ [(0. χὶϊ. 
δ᾽. Μεγον αἰϑθιϊησυΐδηοβ τὶ ποτ ἀοσηιδιίο 
ΟἸθΒΓΏ655 Ὀοίτγθοη ἴδ6 ὅγϑί δαάνοπὶ οἵ Ομ τὶ δὶ ἰο 
σωτηρία, Ἡ ΞΘ τῦδβ ποί ἃ οοτηΐπρ ἰο ᾿υὐδρηοαὶ, 
Ὀοοδυδβο, ἱΥ (8 σψοῦὸ ἴο ῥυάριμοηὶ, ἰὲ πνουϊὰ 
Ὀγίης σοηἀοπιηδίΐοη Ὡροπ Αἷϊ; δπὰ (86 βοοομὰ 
δάνοηϊ ἰο ᾿υάρπιοηῖ δραϊπϑὺ (8080 Ὑἢ0 Σοιχϑίη 
αὐ δοϊ τίη ρ. οἷν. νυ. 23, 27. Βοίὰ υἱϑνεβ δοὸ υἱ ρα, 
Ὀαΐ ποὺ δβυβδοίοηί, 7.6 ἢγβιὶ δοίης οὗἩ Ομ τίδὲ 
αἶ8οὸ Ὀγίηρϑ ἃ ἡυἀκαῃθοηὶ τὰ ἰΐ (τοῦ. 19), δηὰ 
(6 βασοῃὰ Β88 ἿῸΓ 18 ὅγοιὶ ζοδίασο (ἢ 9 σοηϑυτη- 
τηλίϊου οὗ ἰμο σωτηρία, ἀπὰ ἰΠ9 πα] Ἰυά σπιοεὶ, 65 
8 )υάρπιοπί ἰο οοπαάοιηπδίΐοη, 18 ΟὨΪΥ͂ ἃ γουοϊαιΐοα 
οὔ {9 86] -σοπαθιμηδίίοη οὐ ἰῃ6 ὑπθοϊϊονΐην, 
νοὶ Ὀσσαη τ ἰμοὶς ἰηἀυταίϊοα πῃ ἀπθεϊϊοῦ. 
Τὸ ἀἰόγοησο Ὀοΐγθοη {πθ ΟἹ]ὰ δηὰ Νον Τοβί8- 
τηθῃΐ ἰγρ68 οὗ (80 Μοβϑί δὰ ἰ8 ἰΐδ: [ἢ ἰδ ΟἹὰ 
Τοδίδιηθης (89 Φαάχο Ὀδοοιηθ08 Βοάθθιῃοσ ὉΥ͂ Ηἰϑ 
ὁυάκχίης ([8. χ. 2.2; Ιχν. ὃ, ἃα.; 8 σπέρμα ἰδ 
ΒΑΥθα); ἴῃ ἰδ9 Νον ἰμὸ Βϑάθοπιοῦ Ὀδδοιη88 
Φυάκο ὃγ Ηἰβ τοἀθοιιῖηρ. Αοἰκηον]οαριαθπηι οὗ 
(6 ποϑὰ οὗ σϑάἀθιηρίϊοη 18 Ὑο  ΠΙΑΥΥ 80] - 
τηθηί, τοροηίΐίδηοο ; Τε)οοίίοη οὗἩ χοἀθιωρίΐοι, ἀπ- 
Ὀοϊ οὗ, 156 (86 ἰάοαὶ, νἰγίυδὶ Ἰυάσαιοηί, ἩΜιοὰ Ὀθ- 
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Εἶη5 δ οποθ Ὁροὺ ἰδ τηδηϊοδίδίΐοη οὗ Ομ τὶβὲ 
[«. χὶὶ. 481]; (μ6 Θϑιδ Ὁ} ]8πῖηρς οὗ {0 Τδοὶ ἰδδί 
ἐλ 8 ἢ85 θη  ΓΟΙΥ δἰ ομαίοα ἰπη86] 7 ἴγοπι (ἢ 6 
Ἀοάδοιμον δηά ἰἰ τοαθοιαθὰ, δῃἀ οδπποῦ πῃ ΒῺΥ͂ 
Ὧν ἜΑΤΟ ΡΟΣ ἰῃ ἐδ 84] χεἀοταρίϊοη, 15 1.0 16 8ὲ 
ἡυάρσιχοο 

γον. 18. Εἴἶο τἴδμαῖ Ὀσ᾽ίονϑῖδ οὐ Ηΐῃ 15 
ποῖ ἐπᾶροᾶ.---Νον Τοβίδιηοης ἰγαηϑῆρσυτγδιὶοι 
οὗ 19 ΟΙὰ Τεβίδπιοηί ἀοοίτίπο οὗ δβαϊναιΐοι ὉΥ͂ 
Ἷ}1.κ11ἢ, αθη. χν.; 8. χχυὶϊϊἹ. 16; Ἡδῦ. ἰἷ. 4. 
ΜΔ ΒΕ} {686 ποτὰβ 61} ΓΘ ρογθου Υ διϊοὰ 
βδοὰ ἀρδι χηδα ἰο 8.1 8]ζ ἰ}0 96» 18}}) νυ ϑννβ οὔ Ν᾽ 6ο- 
ἀοαιαΒ. Ρμανίβαϊο Δυάαΐβια. πα ρογνογίθα ἐὴ9 
Ῥυϊαοίρ!ο: Τ86 ὈΘΙΊΘΥΟΡ 18 ποῖ )υάροά, 886 υπ06- 
Ἰΐονον ἰδ υάχοᾷ,---ἰηῖο {86 ῥΥἰποὶρὶο: Τμὸ δοῖν 
ἦα ποὶ ῥυὰ κοί, πὸ τ ῖοὸ 18 οὶ ἃ 7007 8 }υάροά. 
δ8ο ἐμ6 οιδη ΟδίΒοὶο ἀορπιὰ : Ησο γο ἰ8 νι ῖτἢ- 
 ἐδθ Ρ6]0 οὗὨἉ (10 δ μο]ο ζῖ, ἰ8 βανοὰ ; ἢ0 
ὙὯ 0 18 ποί, ἰ5 ἀαπιποά. [ιἱἰκοννδο {6 οἱ Ρτο- 
ἐοβέδηϊ Τοσταυΐα : Ηο ὙΠῸ σοίμ68 ἐπ ἐλὲς ἐϊΐε ἰπῖο 
ἐμ δρθογο οὗ {μ6 ζδ:}} οὗ 89 ρο8Ρ6], ὅσ. Ομ τιβί, 
οὗ 16 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ΤηαἾκ68 δοαϊγαιοι ἀοροπάθηϊ οἢ 
δι ἰηἀϊνιἀυδΔ], ΡΘΓΒΟΏΑΙ, ᾿ἰνίηρς ἔκι ἢ, ἀπ ρογάϊ- 
ἰἶἰοπ οἡ ἀδοϊάοα, οὈδιϊπαῖθ ῬΘΥΒΟΠΆ] ὑπο ]1οζ, 
ΤῈ Ὀοϊΐονοῦ 8 ποὲ ᾿ιάκοὶ Ὀοσδυ8θ ἢ6 88 ἃ δβἰη- 
ΠΕΡ Ρυΐϊβ. Εἰπιβο] το] ΠΙΔΥΪΥ ἀπο ἃ βρίγιἑα δ) 
μα ρπιοπὶ, απὰ βου  τϑοοθῖνοϑ {86 σἰριιθου8- 
Ὧ6858 οὗ δὶ ἔον (6 ρογίοοιϊης οὗἁὨ 18 116 ἴῃ (0 
δρ6τὸ οὗἩ βαϊνδίϊοι. 

ΤᾺὸ σοὶ οὗὨ 16 ὉΠΌΘΙ ον ν 18 ΒΙΓΟΏΡΙΥ ο[- 
Ῥμαϑίχοα 45 ἃ ἰγθῦϊθ βὰ}}}: Ηθ μα8 ποῖ δοοορίοά 
αοά ἰπ Ηἰ5 ϑὅοῃ. Ηδθ μΔ8 ποὶ χεοοίνοα ἐΐο ΟὨΪΥ 
Βεροίιοο, ἴθ Ὑμοῖλ 8}} [86 σα]ὰθ οὗὨ ζαΐϊι, (9 
ζὰ] 6985 οὗ (ἰπῸ τηδηϊζοβίαἰΐοι οὗ αοἂ, 5 δοῃποδῃ- 
ἐγϑαῖϊοὶ. ΕΠΌΔΙῪ 1.6 δὰ 8 ποὲ Ὀο]ϊονϑα ἴῃ ᾿ἶ8 ΠΆΠη0, 
ὦ. ὁ. ἰὰ ἐμ9 ἀογοϊοροὰ Κηον)οᾶρο οἵ Ομ γῖθὺ 88 
ςοποοπίταίο ἴῃ ἰδθ βρῆοσγο οὗ Ηἰ8 ρίγι. Ηθ 
λα(ὰ ποῖ Ὀοϊϊονοά (ροτίθοι), ἐ. 6. μ6 18 χοᾶ ἴῃ 
ὉηδοΙ οἵ, δηὰ ἴῃ 80 ἢ 848 ἢ6 18 χοα, (6 ἕμοϊ 
8150 15 δχοά ἰμδὶ μο μδ8 ἔἈ]]6 ἀπά 6 Ὁ Θομἀθιηηλ- 
ἐἰοη ἰο παϑοὶ ἐμ δπαὶ ᾿υά ρστηοηί ὈΥ (10 ΒΘΟΥ υπ- 
Τοϊὰΐ δ οὗ εἷδ σοπμἀθιηηπαίίοη. 0 δηι {6818 18 
Ῥυὶ Βοτὸ τῖνἢ Δ]}} 118 ΒΒΔΓΡΏΘΒΒ; Ὀὰΐ πού 88 Ἀ4538- 
ἴπσς ὑροπ (μα ρίνοα ἀπθο]ΐονον (μ6 ορίηἷοα (μαῖ 
Ἀ6 18 χοᾶ ἱπ 8 ἀπ ο]οῖ,. ΤῊθ 681 ὉΠΌΘΙΘΥΘΥ 
18 οοπἀεοπιηοὰ σφέα, 8:9 δοΐίψ] ἀπΌΘ]ΙΘνον σμαί6- 
πιῶ. ἸΤδοϊποϊ : “Βαϊ ὅτι σῖνοδ ποὺ 89 δχίογῃπδὶ 
ετουπὰ οἱ νυ] οι (6 ἡυάριιθηί τοϑίβ (Ὁ τ 808- 
1οπι)---ἴονς πορίθοῦ οὗ {πὸ ὅου οἵ ἀοἀ--Ἀὰΐϊ {116 
ὙΔΥ ἴῃ τ 6 (06 οοπαἀοιηπηϊίοη 18 γουραί,᾽ 
Ὑεῖ ἴν 80 ρίνοβ 89 ἀδοϊδβῖγο σγουηᾶ ; ΟὨΪΥ (80 
βου οὗ Θοά, ἴῃ ἰμ6 6886, 18 ποῖ ἰο 06 οοποοὶγεα 
85 οχίου Πἢ]. : 

Ψον. 19. Δπᾶ τδϊ6 15 τ[86 ᾿πᾶρτηδῃξ.---ΤῊ6 
ἐἕδῖο ποῦν, ὄν ἐδ ἤόγπι, {8 οὐοῖσε ΟΥ̓ ἰδγπιδ, ᾿ΌΤΗ8 ἀἷ- 
ΤΟΟΙΥ ἰονσαγὰ8 Νἰσοάσπιυϑ, 0 ῬΤθ058 δ ἶπὶ (0 ἃ ἀθ- 
οἰδίου δὰ Ὀτίης πἷπὶ ἰο ἴμ0 σης. ΑΥ {89 βᾶπιὸ 
ἐΐπιο, 85 ἴο ἰὲ8 τηδί ἐδ, 1ὑ ργοσοθθάβ ἰο ἰὴ 9 Θχρἶδπδ- 
ἐἴοη οὗἩἨ (λο ᾿τημλοταὶ, ἀδημα ὉΪ6 παίυτο οὗ ἈΠῸ6- 
Ἰϊοῖ, δὰ ἐο {(η9 ἱπιϊπδίϊοα (δὲ (Π6 ΓΌΪΘΥΒ οὗ (ἰ9 
Δεν αῦὸ δ᾽γοδὰγ ζυγτίμον ζοόμθ ἰὼ {8 ἀη 6]1 6 
ἐδκη Νιοσοάοιηυ8 δΒυβροοίΒ. Τῆῦδ ΠΟΥ ἃγὸ 8]- 
τοδὰγ )υάοι. Τ86 δοίπα] Βορίηπίηρ οὗ (ἢ 6 νὶγν- 
ἐπαὶ ᾿.υάπσπιοηί οὔτ 6 νον], νοὶ ὕγοπι ΨΥ. 84] 6 αὶ 
19 πρτοδαϊηρ ἐδτουρὰ πὸ ποῦ], τ οὐ κῖπς οαϊναγα 
ἔγουι τὶ Βΐη, Ση5 ρδγα οὶ ψ ὶ ἢ (6 υπίοϊάΐηρ οὗ 
ζαϊι τ. 1}}1} (86 δοπβαπηπιδίϊοη ἴῃ ἴ86 ἀΔΥ οὗ σἸΟΥΥ. 

τηαὶ ἰκΒὶ 15 οοτὰθ ἱπΐο 1.9 ννγοἹ]ᾶ.--- 
Τρ θοϊοηχβ ἴο 6 υἀρτιμοαὶ, θοσδΔυ86 ἐξ 68}}8 
ἴον (μα βερασαίϊοῃ, κρίσις. 

ἈΑπᾶ τϑῃ Ἰονϑοᾶ --- αν ΟΌ Δ Σ βὶρσῃ8 οὗὅὨἨ ἰμ]8, 
{πο ϑέοσθ, ΒΑΥ͂Θ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ Θοῖηθ ἰ0 ΥἱΘῪ [866 ΒΌΟΥΘ]. 
Ώ1|6ὸ Νίοοάθηβ οδη 81}}} ἔδηου ὑμδὶ {116 β58}}}6- 
ἀτίῃ ἰ8 ψἱ1 πἷπα ἱποὶ πὰ ἰο ἴλ1 1}, ΟἸὨ τῖβὲ δ] γθαὰν 
8668 ἰμ6 Ὀοχίπηΐηρ οὗ [896 οπὰ. ἱπάροά ἐμ δεῖ 
ἴῃ Υοῦ. 16 18 σοηποοίθα ἢ (8. ΤΠ16 δοτῖβί, 
ὑΒογ ουΘ, ἀο68 ποὶ ἱππρῚ (μὲ ὁ Ἰαίον μοσίοὰ ἰδ 
ἴῃ τηϊηά. 

ΤῸῺΘ ἄδιϊκηθ58 σαῦμο1.--- ἰδ ἐμ μᾶλλον πισσίε 
ΟΣ »οίϊμ83 Βοηροὶ, Τοϊαοῖὶς (“6 Ὀδσδιιβο {86 φῶς, 
οἰ. 1. 4, τὰ Βίου δ οΥἱ [ἢ 8}}Ὺ Ῥοββοβδβοιὶ, ρυϑυθηίβ 
ἷπὰ ἴγοια ΘΒ ΓΙ ΣΘΙΥ͂ πιϊδβίδ ίηρς {6 ἀλήϑεια ἴῃ 189 
᾿ἰρν᾽}) ΒΥ ἰπ9 ἤογιαου ; Οτίχοῃ, Δίου, (ἢ 6 
Ἰδιιον : δπὰ πο ἀοιδί τἰριί]γ, θθσαυβο ἴδ 9 Τοτὰ 
8 Βροακίηρ οἵ (88 ἰΐτηο οὗ ἀδοϊβίοι, δί συ οἢ (ἢ 9 
Ἰοῦ8ϑ. Ἰἰονθ οὗ ἰμ ᾿ἰρῃς ραββοβ ἰῃίο δμαίγοα οὗ ἐΐ, 
ΥοΣ. 206. Βοίογσο {10 οσὶ εἶἰσα] τη οβίδι θη οὗὨ [ἢ 9 
Ἰΐρῃθ, 6 χαῖρ τηθδὴ πιασίδ; ΠΟῪ ἰΐ  Ιη 68 }8 
»οίζμ8. Τὶ 8 ἰ6 ἀεοϊἀοὰ ομοΐοο οὗ (9 ουἱἹῇ, 
ιμδὺ 8 ἱπ νἱον.--Βθοδῦδθ ἰμοὲς ἅδ68ε.--- 
Αὐτῶν Ῥ]αοοὰ ἔτβι 18 εἰρεϊδοιηί. ΕἌΡΏοτο ἰμδῃ: 
ΤΊΙΟΥ μδὰ βίη. ΤΒοὶσ ἡ μοΪ9 Ὀδηΐ τγδβ ἴο ἀο ουἱ]], 
Β6ὴ60 (ΠΟΥ ποορᾶρα (6 οοΥ̓ον οὗ ἀδυκῆθδθ ζῸΓ 
ἐμ οἷν 6Ὑ]} ἀ6645. 0.6 Μαι(. χχιὶ[, 

γεν. 20. ΕΣ ΘΥΘΙ͂Υ ΟἿΘ ἰδαὶ ἄοϑιβ ονἹ]. 
ἸμοοἸκίης ἴο ἴΠο080 ὙΠῸ Ροσβίϑὲ ἴῃ ὉΠΌΟ] οἵ, Τρ 
ΟΟΙ68 ποῖ ἴο ῥυδίϊ γ μ9 ῥτοοοαΐπρ γάρ (Μαγοτ), 
Ὀαὶ ἰο οχρ] δίῃ ἐὺ πὰ ἀοδηθ (89 Θχργοβϑίοη [ὉΓ 
{Π6 6711] ομοῖΐοε: ἠγάπησεν μᾶλλον. Τὸ ἀοΐηρ 
ΟΥ1] (φαῦλα) ἀθποίοβ ἐπὸ ἰὰνν οὗὨἨ 106 πϑαίιιτο. Τ}9 
Δα οοιίνο ἀβποίθβ ποὺ ΟὨἿΥ ὈΒά, οονγαγϊγ, μαΐθ- 
ἴα], Ὀὰΐ 6180 ὑγἰ δῖος, ἱπαὶ χη δοδηὶ; δηὰ }ῃ δηςὶ- 
ἐμΠοβίϑ ἰο στοῦ 21 ῬγοῦδΥ οογχγυρί, [4]86.--- 
Ἡδῖοῖδ τ86 ᾿ἰρδι.---Οομρ. Βοαι. υἱ. 7, ὕπ- 
Ὀο] οἵ 18 (6 τοοὶ οὗ ἱπιρίουβ οΘοπάμοί.--- 6 81 Βἷ5 
ἅθ6ἅ5.--Τὴ6 οὐ σοηδοϊοιιβηθ88 δηὰ ἰηιθῃ 0 Ὲ 
οὔ υπροϊίοΐ, ---- ΒΒ ουα] ἃ ὍΘ τϑρτονϑᾶ. -- ΤῈ9 
ἔλεγχος, (88 οὀχροβυσγσα, ἰ86 σοπγυϊοιϊίου, (6 60ῃ- 
ἀφιηπαιΐοα οὗ 89 ἀθοάβ, βιυππδὰ ὮὈΥ πὶ τνῆο 
ἰὨσουσίι ῥυὶὰθ δηὰ οουναγάἷσο τν}}} ποῖ βυθιὶὶ ἐο 
{86 δοηἀοπηπδίϊοῃ οὗ Βῃδῃηθ, δοσορὶ {9 λιιάσιχοηξ 
οἵ (06 Ῥϑῃϊοηὺ βρὶεὶΐ, ποῦ ΤΟ ΟΌΠΟΘ ΗΒ [Ἀ]89 
ἀοθάβΒ. Τμὺ8 πο οἰοοβοϑ ἰῇ ἀδυίη 688, ἑ, 6. (ῃ9 
ἀοιηϊπίοη οὗ ἀο]ια βίο, ἰδ] βοιβοοα, τ} β6η89 οὗ 
(πὸ ἔα]βοῃοοὰ. [1“κὸ 111. 7; Φοδα νἱ]}. 9; ΒΡᾺἢ. 
Υ. 11, 18. 

γον. 21. Βαῖ δ δαὶ ἄορι 189 ἔστ .--- 
Α τροβὲ βυϊίδὉ]6 Ῥαγίϊης ᾿νοσὰ ἴοῦ Νὶςοάδιημδ. 
1 το τ δηἃ οοπιϊμηυοβε ἰοὸ Ὀ0 Βοπδβὶὲ, τοὺ 
Μ 1 γοὶ σοπιο ἴο {πὸ ᾿ἰσιί, Ἴδυ8Β ἃ σοπάϊ(ϊ πα] 
Ῥγοπιβοὸ. Τηἷ8, Βουγουοῦ, 18 (86 Βροοὶῆο ΓΘίοΓ ἢ 60 
οὔ {9 αχργοϑδίοῃ ἢ {Π|6 σθθθσδὶ ἰγαϊῃ 8: ΤῈ 
Ποτὰ ρκἶνοϑ ροοὰ δρορα ἰο {80 υρτὶρὶιί, Ῥγον. ἰἰ. 
7. οοίλ ὙΠῈ ἱνείλ.---Μόγονῦ: Τὺ ἩΒΙΘΒ 18 
ΤΘΆΪΥ τηοτα]; Ἰποϊποῖς ; Αοἰΐηρς ἰὰ (16 Μ]1010 
Βρ᾽νγὶ οὗ 15 18 δοοογάϊηξ, ἰο οὈ͵δοίϊτο ἐγ ἢ. 
ΤῺῈ9 ἀοΐηρ οὗἉ ἰ6 οὐ͵θοῖϊνο ἰγυΐῃ, πούγονον, 18 
ΟΧΡΓοϑϑθθαὰ ὉΥ [Π60 δοπιίηξ ἰο ἰπο ᾿ἰχῃί, Ηδησθ 
()6 τοίρθῃοοβ ἴὸ βυ δ) οίγο ἔγαϊῃ. Ηδ ψ8Ὸ ἰη- 
ὙΔΙΡΪΥ ἸΟΥ͂ΟΒ ΒΟΟΣ Βῃ]η8 ἀδοοὶΐ, 8. 1} [] 
δβαϊηϑί Ὠἰπμβοὶ ἢ, ἀπ δοὶϑ ἰῃ (18 δρὶ τι (18 ἰγὰο ἰο 
86 ἵππον ᾿Ἀ0), 1188 ἃ ᾿Ιϑδπὶης ἰονγαγὰβ (μ6 ᾿ἰσὰς 
οὗ στογοϊδιΐοη, ἰονγαγάϑ δι (ἢ ; 6. 661]. ἢ π)86}} 
αἰἰγδοὶθα ὈΥ (6 ᾿ἰρηῦ 88 {6 ἔαϊ8θ τηδὴ 7665 
εἰπηβο 1 ἐ το ρο1164.--- δὶ δὶβ ἅθϑαβ Ὅν ὍΘ 
ΤΑδΔ 90 τηδηϊξοβι.---Νο ὑΠαὐ ἢθ ποιϊὰ ρδγὰ9 
ἴθ, Ὀὰΐ τμαὺ ἢ6 νουϊά Ὀ0 τδἂθ οθοτγίαϊη οὗὨ 118 
δοιϊϊοηβ δηά κἷβ ϑρὶγὶν πῃ τμ6 ζἃ}} Ἰΐρ ΟΥ̓ τλογὰ] 
ἄἀλγ. “Τὸ πϑοά οὗὨ τιον] βαιἰβίδοιοα ἴῃ 186], 
δηᾷ οὗ {110 Υἱοίογγ οὗὨ (}λ0 σοοὰ οΥϑν ἐμ ψοσχ] 



186 ΤΗΕ ΟΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 050ΗΝ. 

{ΠΣ ΠΕ ΟΣ ΌΒΟΥ͂ ἃτ τοῦρβῖ ἴῃ 6048.-- 
εἶ 15. 1η9 στουπὰ οἵ κι᾽͵8 ΠΙΟΤΑΪ οουταρθ δηὰ δέ γίν- 

ἀηῷ δέου ἐγαΐ μὰ, 8.0 ἔδυ 88 ΒΘ δα8 δοιϑα ἴῃ βίῃοθγθ 
τορατνὰ ἴον [Π6 ἴππον Ἰἰσαῖ, 6 888 ἀοηθ μἷ8 ποῦκ 
ἰῃ αοα. [πη οἵϊον ψογάβ, (ὃ ἀγενίηρ οὗ (89 
Ἑαϊποῦ ἴἰο π6 ϑδοη (οδ. τἱ. 44, 46), (Ὠ0 ποτὶς οὗ 
ἀ!6 φγαίίᾳ μγϑυσηπίεηδ, ἰ8 ἴῃ ἰ, ΤΠ6 70} 4068 ποί 
τηθδη δἰ αἱ, 9 ἰ8 δοηβοίουβ ἰπδὺ μΪ8 ἀθθὰ8 ἅττα 
τ σουρῆὶ ἴῃ αοά, δαί (18 αἀἰϊπθοϊίοη οὗ εἷα ἀοΐπς 
ἦβ 6 υπσοπϑοΐουβ στουπὰ οὗ ἷὶα σουγᾶρθ. 46- 
οοτάϊΐϊης ἰο ἷ8 Ὀο8. Κηον]οάζο δηα οοηϑοΐίθησθ ΒΘ 
8848 κοϊοὰ πῖϊῃ ἱηναγὰ ἰγουθίιηρ, Ὀοΐοτθ {86 
ἀϊνῖπηο, ἰμογοΐογο ἢ6 οδηποὶ ἰγοιι]9 Ὀδίογο {88 
οὐ͵οοιίνο ᾿ίσῃὶ οὗὁἨὨ αοα ἰὰ {80 ποσὶ, Οαϊνγίη 
{πη} οἰ Β6Γ8) ἰδῖκο5β γϑῦ. 21 88 δβοῖ δραϊῃδί Υ6 Ὁ. 
Ὁ ουἷἱν ἰο Βν νὰδι ὑπ ὑγαϊ-Ἰουΐας τδπ ὁπ 

ἀδοὸ ΘοΟπΓΑΥΥ ψουὰ ἀο (186 464] οδοησορίϊοη οὗ 
(86 ἐγαϊ-Ἰονίης πιδ). - [π᾿ δῆϑιγου ἴο {}ι||8 ΤῊ ο- 
Ἰαοῖς : ΤΏ θη οἶμον δἰ πϑη ψουϊὰ [411 ἰηΐο Εἰλ0 
δτϑὶ οἷἶα99 αηἰ πο οη6 νου}. σοπιοῖο Ομ γἰβῦ, οὐ 00 
Τοζθηογαῖθ τηλη τχϑὺ Ὀθ ἱπίαπἀο. 719 ατθοῖι, 
ἘἈοπιλη Οδι]ο]ῖο, δὰ Αὐϊηΐδη οσχοροϑὶβ 0145, 
δοοογιίηρ ἰο ΤΠοϊποἰκ᾽ 8 σοαουγτίης εἰδἰθηθηῖ: 
ΤΙ ροο] δοηϑοίΐθησο, ὙΔΟ ΤΑΥ͂ Ῥγθβϑθοΐ [1(8 
βἰγί γίη Ζ9, νγοῖῖκ δ8 (ΠῸ Ὁ το, Ὀϑίοτγο Ομ γίϑί, τᾶϑδῖ- 
ουὐοῦ οἵ ἀλυίζηθ894 ἰᾳ βι}}} αδουϊ ἔμ θηι, ΒΟΎΘΥΨΟΡ, 
ΤΠ ΟΥΘΌΥ τασοϊγνίης [8 κρίσις. ΤὨοϊ οἷς τοίοτβ ἰὸ 
Φοῖη υἱϊῖ. 47; χυἱ. 87; Υἱ. 41, 45; ἰο ἃ β'γηϑϑίιι9, 
ἴο (6 τσ γοαης πη, ἰο {110 8ογῖ 6, Ματκ χὶΐ. 
84. Ονον ἀσιΐϊηβϑὶ (μἷ89 110 ΡΊδσοϑ. δθοί θ᾽ ἱπίθσ- 
Ῥτοίδιΐοι : 189 Ῥγοίοϑίδης οχοχοβϑὶϑ διὰ Αὐρυ5- 
ϊπὸ ἴουημὰ {ἢ}18 Β6196 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂ ἴο 06 αἀπαίοσία 
δογίρίωγια, ασοοτάϊηρς ἴο ψῖοῖλ ἃ δοπῶηι δριγί μαίας 
Ὀοίοτο γοχοηονγαιίοι 15 ἱπιροϑϑι 0 ]9θ. Αοσοτγάϊηρ ἰο 
Αὐυμραυϑιΐηο, αΐϊδον, ΟἸϑδυϑοη, Βιΐον, {16 ποιεῖν 
τὴν ἀλ. ἰὈοτοΐοτο πλϑὲ πιθδ: “10 Ὀθ6 ὑργὶρῆί, 
δἰ οοτο.᾽" ο σδῃηοῦ σοπϑ[ον {1118 αἰ ογρυθίδιΐοη 
οἰοαΥΪ ἀϊδπιϊαοί ἔγοτα {π6 οἰἶθῦ. [0 ἰδ ρἰαὶπ ὑπαὶ 
0 ἀοΐηρ οὗ ἰπ9 ἰγαΐϊὰ Ποῦθ 81}}} οδηποὶ πγθϑῃ 
180 ἀοΐϊηρ οὗ τογϑα]οὰ γα ἢ. βιοὗ ἔγαὺμ τϊρὶ 
89 Ββροΐδη οὗ ἴῃ {0 6486 οἵ ἴῃ9 269 17078 Ὀθίοτο 
Ομτῖϑι; ΒΆΥΪῪ ἰπ (9 6450 οὗ ἐο Θ6 1168 Ὀοίογθ 
Οσμγῖϑί, Απὰ ουϑὴ (πουσὰ ἰδ Ὀθ6, (9 ἀοίΐηρ νἱ]}} 
Ὀ8 ἰῃ Ὀοϊἢ 64569 ἰμ9 ἀοΐηρς οὗ οὈ͵οοίζνο ὑγαςῃ 88 
ἦι 5Π1πη68 ὉΡΟῺ (9 δοηϑοϊουβηθ88, Απηὰ ἰο 6η- 
ἄδαγνοῦ Θαγη 68 {}Υ ἴο οοηΐονγια (ὁ (18 ἰγταϊ ἢ του Ἱὰ 
Ὧθ, 9 δὲ ὠργιγλί, ἰο αοἱ ἀσοογαϊϊπ7 (ὁ 1λ6 δεεί οὕ 
οπδ᾽ 9 ἐποιοίς7γ6 απ οοπεοίοηοσ, 16 τον τ ἰο ἢ 
Ῥτοοθοά ἔγοαι (8 τὸ ον Κα ἄοηθ ἴῃ ἀοά, ἐ. 6., 
ΤΘΙΔΕΝΟΙΥ -σοοά νον 8, δ γί νης ἰοτγαρ8 {Πι6}ῦ 
Ῥονγίδοιίοη ἰὰ αοα ; δοηρ. Βοπι. ἰϊ. 7. Τὰ {89 
ἀρνὶ σι 0895 ἰ8 πος ἰο Ὀ6 οοπσοὶνοά τίου! 189 
ἔταϊ! οὗὨἨ βαοὰ ἀ66.}3, ποῦ ἰηάοοὰ (6 ἀοϊηρ ψῖν- 
οὐδ τμ0 τοοῦ οὗ υρτὶχϊπθθθ. Ζ7ΤΆον ατὸ ωτοιγλὲ 
ἐπ Οοὐ, 6 πρτν χες δὴ τυ ουῖ 5. υποοηβοίοιϑ! Υ 
ὑηάον ἰδ ἰπβιθηοο οὗ 86 σγαίία »γϑδουεπίθηδ, ΟἿ, 
9 οχοϑ, δηὰ ὑμὺ8β [ιἷ8 τοῦ 8, Βανί ης {6 Ὁ βίατί- 
ἵῃρ Ροϊπὺ ἴῃ αοὐ, ν}1}} σομο πα ΠΥ γθὰοῖ ουἱ ἰο- 
ναι (οῖν 1}}} τηληϊξοδίδιίοη ἴα ὑπο ἢ, 

ἴῃ 1690 'ννοτ 8 «6808 βοοπιθὰ [0 βαῪ ἰο Ν᾿ οοᾶο- 
τυ5: Του αὶ ΠΟῪ σοπθ 0 Μο ἰπ ἰμ6 πἱρὶιί: 
ἰδοὺ νι ϊῦ γρῦ σοπιθ ἰο Μα ἴῃ ἔδο Ἰἰχαὺ; ἔδσοννο))}, 
ἰο παιϑϑοὲ αραίῃ ἰῃ ὑπο Ἰἰρμ, 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΠΙΟΑΤ, 

[Ὁοτρ. ΤΥ ἱπ γοἀμιοίοΥΥ ΤΘιλα 8, Ὁ. 122 ἢ.-- 

Ἵ, ΤΆΣ ἐπίεγυΐει οΓ Ολείδὲ εοἱϊλ ΝΙιεοάφηνδ ὃν 
πίσλί, Ἐνθ ὁ βοοσγοὶ αἰβοὶρὶθ Ομ γῖϑι δά πιἰ08, ἐξ 

δ6 ὃθ δίποογο, δηὰ ἱβογοΐογο Ὁ6 ἰθπάϊπρ ἰοτγαγὰ 
ΟΡδῆη6855. ῬῬγοοῦ ἴω [λ6 δΒιΒίΟΥΥ οἵ ΟἸἸβι ΔΒ: 
ιφοιρέπα αγοαπὶ, Ἠυμοποίθ, εἰ6. Τὴθ δοπίγαϑε 
Ὀοιν ΘΟ ἃ ΡΌΓΘ δΟΟΓΘΟΥ͂ ὙὨοδ τοῦ 8 ον Γὰδ 
ΟΡΘΏΒΘΒΒ, ΘὨ ἃ δὴ ΟρΡΘΠΠ688 Μν ἃΪσἢ Οοη 6985 96] 
πῃ οΥἱ] βοογείβ. Βοαδπογαίίοι ἰϊ56]ζ, (6 Βα δ)θος 
οὗ 88 ποοίγηδὶ σοηγογβδιίοη, ἰθ ἃ ἀθορ δεοσοὶ, 
μι] σ 8 ΡΓΟ5868 ἰοἸγαγ 5 6 πηοϑὺ Ορθὴ τηληΐοϑί8- 
(ἴοη ἰῃ 8 δοῃϑἰδιοπὶ ᾿ἰΐο δῃὰ δἱ ἰἰὸ ἀδλὺ οὗ Οἰγίϑι. 

2. 7Τὴε εἰπιραυεγίπο σεγίαϊηίν οΓ ΟΝ γὶδέ ἰονατὰβ 
Νιοοάθπιι9 15 τοδεοίοα ἴῃ {Π6 ρμοβίατο οὗἁἩ ρυτὸ 
Ομ γι ϑιϊδηὶιγ ἰοτγαρὰ8 απιδὴ ἢ ΟΓΑΤΟΌΥ, γα ὶιίοη, 
Ταῦκ, δηὰ ΡΟ] ογ. Νσοάθημιϑ ἰ8 Ὀδίίον ὑμδὴ ὶ8 
(ΒΦΟΪΟΩΥ͂ ; ἴῃ ἐμ ο] ΟΕΎῪ Β6 18 186 {γρ9 οὗ ἃ τϑδιϊοι- 
αἰἰσίης δυρογηαίυγα ἰϑ; ἰπ Θδαγδοίοῦ Πα ἰ8 88 
ἰπααϊγίης Ομ ἃ ἱηνοϊγοα ἴα ἰμ9 Ὀτγο μα 1668 οὗ οἹὰ 
8ζ9. 

8, Ομ Υἰβυ ΔΆ Υ 18 Ὡοῦ ἸΔΟΓΟΙΥ͂ 6 ῬυΓΟΥ, ΠΘΎΤΟΡ 
116, θυὶ ἐῤε αὐεοἰμιεἰῳ Ῥεγε απᾶά πε. [811}1 1688 
8 ΟἸν ϑεδε  Ὑ θγὸ ἀοοίγίηδ, 11 που ἀοοίτῖ ἢ 
8 ἱποϊιἀοα ἱπ ἔθ. Γαι μ ον Οχρ᾽αΐϊπβ τοῦ. 8: 
“ Μγ ἰοϑδοπίης ἰ8 ηοὺὶ οὗ ἀοϊῃξ δπὰ Ἰοανίπς ὑπ-᾿ 
ἄομο, Ὀὰὺὴ οὗ 8 ταάϊοαὶ σοβδηρθ ἰῃ ἴ88 τηϑπῃ, 580 
(δὲ ἐὺ ἰ8 ποῖ ὩΘῪ ψότῖκβ ἀοηθ, Ὀυὶ ἃ ΠΟῪ [80 ἴο 
ἀἂο ἐπθπὶ; ποὺ δῃοθοῦ 16 οἷν, ὈὰΐΓ δηοὶμοῦ 
δίγιἢ.᾽"" ΑἸίοτά : “Ουν Τοτὰ χορ ΐοθ, 1 ἰ8 ποῖ 
Ἰεδγηΐηρ, Ὀαὶ δ, ἐπαὶ 8 ψαρίθα ἤοῦ 86 ΝΜ 65- 
δἰ ἢ 8 κἰηχάοτῃ ; δηὰ {ἰ{ τυϑὺ Ὀθρσὶπ ὈΥ Ὀἰγι.᾽»" 
-- Ρ. 8. 

4. θοξοις 18 ἐμ6 ἤπ ἀδτη θη αῖ οοπαάϊίοπ οἴ 
βοοίηρ δὰ οπίογίης [86 Κίηχάοαι οὗ αοα. 

δ. Βοχθῃογαδίίοη, ἃ δέγίλ ὕγοπι αὖους. 8,66 (89 
οχοζοδίβ, τοῦ. ὃ, (1) Τδο σουπίθγραγί οὗὨ (δ9 
οᾶγηα] Ὀἰγι} (560 Βοαι. Υ. 12 βα4.) : (2) (06 καἷο- 
τἰδοαίίοη οὗ Ῥυτο παίυγαὶϊ Ὀἰστί ἢ 8 1 νου]ὰ Βαγθ 
Ὀθ6π ἴῃ Ρλγβάϊδο; (8) ἐμ Τα] ] θοὶ οὗ {89 ἰγρὶ- 
ο4] ΟΙὰ Ἰοβίδιηθηὺ γοβρϑηθγαίίοη, τοργοβϑηίθα ὈΥ͂ 
οἱγσαπλοίϑίοα ; (4) {π6 στουοα ποῦς οὗἉ (9 ζαϊατϑ 
ξιοδὺ τοροηογϑίΐου ἴῃ (ἢ9 τοϑυγτγθοιΐου δηᾶ ἐλδ 
τοχοηῃογαίίοη, ἰδ ὁ ρμαϊίησεπεεία, Μαῖὶ. χὶχ. 28, 

60, Του "πεάΐα οὖ εἰεπιεηίς οὗ τεγεπεταίίοη : (1) 
Τὰὸ ἰβίογ ο8] δηὰ βυῃο]σαὶ: παϑηΐϊης τιτὰ 
Ὑδίοῦ ; (2) (86 δοϊϊνο δηὰ γοδὶ: (1:6 ϑρῖνιι.---ΟὗὨ 
ναίον δηὰ ϑρί γί! {10 ὅγθὺ ογοδίϊου (πη. 1.):; οὗ 
ναοῦ δηὰ ϑ' Ρρ᾽γῖ (86 βοοοπὰ δηὰ δΒίψῃοσ. [Βὲ 
ἴα (6 γϑὺ ογοδίίΐοη, ὑπὸ δ ρίγιὶ Ὀγοοάϊηρ οὐϑῦ ἐῃ9 
δίογβ; ἰῇ (6 ΠΟΥ, (06 παίον δἰ ρηϊ γῖης δυὰ 
Βρδ]ης (6 ϑρίτι.. [Ιπ (6 οἷά, 9 ϑρ᾽τὶϊ δρρὶγ- 
ἰης ἴΠ0 δῖον, που] ΐηρ ἰ0 ἰο 18 Ρυγροβοβ: ἴῃ 
(86 ΠΟΥ͂ δπᾶὰ δίρπον, [9 πδίου δρρ᾽ γῆς (86 
βρὶν!.-Ἔ. Ὁ. Υ΄ὔῚ 

7. Ολτγιδίίαη δαρίΐεπι: (1) ΤῊ ρἱοτ  Ποαιίοη οὗἁ 
γϑίου : (2) (88 70] Δ] θη οὗ (Π 6 5 πὶ ὈΟ]1 σα] νυ 853}- 
ἴηρθ, ἰμ6 Ὀαρίΐδιαῃ οὗ Φοδ πη, δὰ (6 Ὀδριΐβια οὗἁ 
186 αἰδοῖ ρ͵95 οὗὨ 9ε6808: (83) {π6 σο4Ὰ] οὗ 186 δἰ8- 
ἰοτῖσϑὶ ἰγρο5, ἐιο δοοὰ δὴ {6 ρϑϑβαρο οὗ (9 
Ἀοὰ 866; (4) ἰμο ζθ!]οπνβὶρ οὗἩ (ἢ 6 Ὀπρίΐδηὶ οὗἁ 
ψ68ὺ8 τὶ πνδίον ἰη (86 Φοτάλη ; (6) ἰμο ζοιϊον- 
8 ΐΡ, 6 Βγιῃ οὶ δῃηἃ βδογδιηθηΐ οὔ 1Π6 Ὀλρίΐἰδιη 
οὗ ὅὁ8ὺ8 νι} Ὀϊοοὰ (Βοπι. Υἱ. 6) ; (6) ἃ δερϑγα- 
ἐἴοα ἑΒτουρσὶ Ηἰἷπι δὰ νὰ Ηΐτ ουἱ οὗ ἐπο οἷά 
ποῦ ]α ἀπά ἔγοπι 10. 

8. Τ8ὸ ϑριγὲξ νν Βἰ οἷ Ασσοιῃραηΐθ8 Ὀπριΐβπι: (1) 
ΤΠπὸ σον βοδίίϊοη οὐ ἐπ υἱίδὶ αἷν, {Π6 Ὀϊονίης 
Μῖπ, [89 δίοττῃ δἰ πἰρες (88 αἷβὸ οὗ ἤγα, Αοἱβ 
1ΐ. ; 866 ΡΒ, οἷν. 4; Ἐχοῖϊς. 1. 4: χχχυὶϊϊ. 9. βῆ. 
Υἱὶ, 2; Ηαρ. ἰἱ. θ): (2) (86 ἐλ] ΑἸ πιθηὶ οὗὨ ἔθ βγιὰ- 
Ὀο]οαὶ κηὰ ὑγρίοαὶ ϑρίτιυ - το δι Εἰ ρ8: ᾿ηβρῖγα- 
{ἰοη8, ΓΒ Ώ 668, ΥἱθΊ 0:5, βίη ρὶθ ψοτὰβ δηὰ ποῦκ8 
οὔίδο ϑρί τὶ, 
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9. Ἡαίεν απὰ ϑρίγίἐ Ἰμβορατγδῦϊο ἴῃ ἐδ στουπά- 
ψοτῖ οὗ ἐμ Κἰηχάοπι οἵ αοἀ. Τὸ ψοτὰ πηπὰ [Π6 
δδογοϊμθηί, δοσοιηρδηϊθα ὈΥ πὸ αυἱοϊκοπίης ϑρὶ 
τίι. 

10. Τὸ Ὀΐγι οὐ (89 πον 116 ἃ 4660 πιγϑίεγῳ 
δὰ [Π|Ὲὲ6 πιοδὺὶ ορϑη πιαηὐείαίίοη, 1 Τίσι. 111. 16, 

11. 186 πεοεεοσίῳ οἵ Ὀοΐης Ὀοτ δαὶ οὗὨ τδίον 
δηὰ (ἰδ ϑρίτιί, δηὰ ἰἰ8 ἀρρατεπέ ἱπιροδειδιδίψ, υ. 
1-8. Τὸ ροσεὶ είν, τ 6 οοπα ἰοη5 δὰ Ὀδ5818 οὗ 
ἧι, νυ. θ-106. Τὸ Ὀαβἷ5 οὗ (9 τοχζοπογαίίοη ἰοὸ ὃθ 
τολΙ Σϑὰ οὐ Θα γι ᾿ἴ65 ἴῃ ὑδ 6 ΒΘΑΥΘΗΪΥ οΥἱ κί οὗ 
Ομγῖβι: Ηἰ5 οἴϑγηδὶ, ἀἰνίηθ σζοπογαϊίοη, μὰ Ηἰβ 
Βοανθηῖγ, αἰνίπο- απ ὈἷτιΒ. ΤαΐβΒ Ὀΐτίμ ἷ5 
οουϑατηιϊπηϊοι, 85 ἴο 118 ἰβίονῖ 81 Ῥτοδο88, ἴῃ Ηἰ5 
εἰοναιϊΐοη οὐ (9 Οτοβϑ8 δηὰ Ηἰ9 ἀθαΐβ ἀροῦ {μ6 
ἰβτγοπθ οὗὁ μίουυ, ΌΥΓ Ηΐ8 διοπίης ἀδδίϊ ἀπαὰ Ηἰβ8 
ΥἱοίουΥγ. Απὰὶ δο Ὀ45818 δηὰ τπἰΐγ οὗὁἨ Ὀοϊδ 1168 
ἷὰ {9 Ἰοτο οὔ Θοἀ δηὰ Ηἰ5 αἰνίηρ οὗ ΗΪ58 ὅθι ἔον 
80 τοἀοιιρίίοη οὔ {6 νου]. 

12. Τὴο εαγίλ, ἴα δοτίρίατο, 86 δγιῃθοῖ οἴ {Π6 
ἰβδοσγδου, οὗ ἀἰνίπο ᾿πϑιϊζαοη δὰ δἀπιίηἰδίνα- 
ἰἴοπ ὕροῦ δαί, οὔ {86 ἰϑίοτίοδὶ ὑγδάἴοη οὗ δβὰ]- 
γεϊίοη, Ῥα. χοὶϊὶ. 1. εἶν, δ; λον. χιϊὶ. 1]. Α58 αἃ19- 
(συ 8 86 οἡ ἰΠ6 οἠθ παπὰ ἔγοπι ἐδά δεα, Θι Ὁ] 6 πὶ 
οὔ ἴΠ6 86} 1 π, ἤουπι ] 658} πιονίηρ ᾿ἰθ οὗ (ἢ 9 πᾶ- 
ἐἰοπβ, "8. χοῖϊὶ. 8. ἢ δη. υἱὶ. ὃ : ον. χἰϊὶ. 1. ΘΟ 
ἐὸ οἶον ἢδηΐ ὕγοαυι ἐλ λεαυεηδ, οὐ ΐδηι οὗ ἰἢ9 
ζαίατο Κη χάοπι οὗ θάνῃ, (ῃ 6 οομρ]ο θα τογθ- 
Ἰαιϊοῃ οὗἩ αοἱὐ, 15. Ἰχῖν. 1: Μαιιἢ. ιἰϊ. 16. 

18. σμνῖϑί ἀεσοσηἰπς δα ἀδεεηαϊπσ Ὀοι τ 66ῃ μ68- 
γοὴ δη ὀδυύίῃ, Ὀθοδυβο Ηο ἐδ ἰῃ δου. θη Ηϊ9 
εἰοτ αἱ, ἀἰνῖπο- πυτηδὴ δοπϑίι αἰ 0 δηὰ οΟΒἕοο τοδὶ 
(4) Ηἴ5 ἀδβοοπάϊΐης, Ηἶ8 ἱποαγηδίΐοα δὰ δυπιΐ- 
Ἰιαιίοα, (δ) Ηἶ8 δϑοοπάϊηρ δῃὰ Ἵχαϊ (δ ἰοῃ. 

14. Το ὄγαζεπ δεγρεπὲ ἰλ6 τηοϑὲ οΌὔδουγο δὰ 
[89 πηοϑὶ ργοχηδῃΐ ΤΥΒΙΘΥΥ οὔ (πο ΟἸὰ Τ᾿ Θεοῦ 
(γρῖο δ] βυβίθῃηῆ. 8.6.6 ἰδ Ὄχοροϑίβ, υ. 14. 18 
εοπποαίΐου πὶῖὰ ἰδ 6 ΒΥΠ 64] ι.80 οὗὨ [86 Β6Γ- 
Ῥεοπὺ π κχοπογαὶ ἴῃ (89 βοτὶρίυΓο8. 

156. 6 οσοπαϊίοη οὗἉὨ ἰδ δΔρρτορτίαἰΐοῃ οὗ ϑα]- 
υδιϊΐου, ἕδὶ ἢ, δηὰ ἰ.6 δΘοηβοαιυδηὺ ἱνοίοϊὰ ορογα- 
ἰΐοη οὗ βαϊνδίΐοη : γοαοιωρίϊου δῃὰ οοπἀϑιηηαίΐοη. 
Ῥεοϊάϊης ἴον Ομ τὲ ὈΥ ἔπι, δβοοῦτοβ τϑαθηρ- 
ἰίοη : ἀοοϊάϊης ἀραϊηϑὶ Ηΐπὶ ὉΥ υὑπθο] οὗ, ὈορὶπΒ 
οοηδοτηπαϊΐοη (866 1 Ὅν. ἱ. 18; 2 ον. 1ἰ. 16; 
οοαρ. Ὠεουΐ. χχχ. 10). 

16. Το σοπάϊιΐοη οΥ̓͂ δυβοορι ὉΠ γ ἰο δι (ἢ : 
δίποοτνγ, δα Ὀ]οὶΐνο ἰσυ ἢ, ἰ, Φ.. οὐοαἶθησθ ἰο (ἢ 9 
σταίία Ργεευεπίεπα. ἴππνατὰ ΤἈ]ΒοῃΠοοὰ (6 δουτοθ 
οὗ υῃθο]! εἶ, ἃ Ροΐβδοη νι ἷοὶ ροτυθγίβ (6 ΤΌ τὶ οὗ 
δι ἢ 1156] ἰηο ΠΥΡΟΟΣΙΒΥ. 

17. Υἱοὶ 5 ποῦν ΟΥ ὑρτὶ ἐμ 685 (Ῥσου. ἰΪ. 7; 
Ἐσοϊ. νἱϊ. 29: Ζοΐη ;. 47) ποί ἰο Ὀ6 οοπίουπηάοά 
πὶ ργουὰ ὈΪαηίη655 οΥ ἀονητγὶ ἰη685, τ ΐοὮ 
ἸΩΔΥ͂ ὙΘΥΥ͂ ΘΆ51}Υ δβίγἶκο ΟΥὐον ἰηΐο δβο][-ἀοοοῖῦ δοὰ 
ζαϊδβοῃοοά. ἴὔρτυῖ 688 ΤΠΟΥΘΟΥΘΡ, οὐ θῃ ἴῃ ΘΟΙη- 
Ῥϑηγ στ αἰ ἀὁποο, ἀπ ποὺ δίαηἀὶϊηρ (8 ἐἰ- 
τ γ, πὶ δοηβίδπι Βυ Ὀπιϊϑϑϊοη ἴο ἰδ 6 συϊάδηοο 
οἵ Οοά, οΥ {πτουσἢ [ἢ οὐρά ΐοποθ οὗὨ γα , ἰββιιθ8 
ἦπ πο ρσἰδάποθα οὗἨ σοηἤεβϑίοη δὰ (6 ᾿ἰχαί. 
(δίοκεα, Φοτγου αι, Οαϊνίη,". Κκὸ Νισοοάθηα 8, 
οὐ χίβαῖῖγ {πιὰ ομαγδοίθγθ, θαὺ αι {Π ΓᾺ}}Ὑ δἰη- 
ΘΕΓΟ. 
Τὴ Τη6 ῬΠανίδοο Νιοοάδοιλι9 αὶ ὕΌΤΟ- ΤΌΠΟΥ οὗ 

ἐδ Ῥματίδοο Ρδ}]. [Βοὶἢ ΔἸκο βίποουσ, θυὺ ΥΟΥΥ 
ΠΠΚΟ ἴῃ ΘΠΟΥΩΥ͂ δηά ἀθφοίδβίοῃ.--". 3.} 

4. [Οὐ νίη καγὰ οἵ δίπμοι (ΤΥ ῦ. αα Ῥραΐπι.)}: “Ἐρο φμί πα- 
ἕμνγα (ἰαιίο, πιοίϊέ εἰ ρεμίίο ἀπέ πιο πιὸ 6826 Ψαἴφον,,," δηὰ δὸ [Δ ΓῪ 
Ὁει θεὰ Ἡποη Ελγοῖ, 6' ὉΥ αἰνίηθ δαῖΠοΥ Υ, ἀοίαἰηοα Ὠἰπὶ 
ἦ. θῆοτδ δ ἰδ ργορον [914 οὗ ἰδῦον.--. Β.] : 

190. 7΄λε ενγίοορε ὕὸν 7γὶπιίν. Ὁ 866 Ξίγαιϑ8 
[19 δου -ῬΎΘΆΟΒοΡ οὗ ἰδ Κίηρ οἵὁἩ Ργυδβδία δηὰ 
ὕγοί. δ Βου]η]7: 2248 ευαησ. Κιγολεηγαὴτ, ». 979. 
Βτδυπθ: Τιΐβ δοοοῦπί 8 (1.6 ροδβροὶ ΤῸν ΤΥΪΙ γ. 
ΤῊ ἔϑδϑί Δγοϑθ ὕροη (δ ἷ8 ἀοοίτί 6, ποὺ Ὡροῦ δὴ 
ΘίΘΡηΔ)] αἰνίπο ἴδοί (---γχοὐ [80 τσ! πο αοἀ τονθα]θ 
ΗἾτὰ86] μοῦ ὑπτου χὰ Ηΐδ δοὶ 85. ἰτίυ πο αοὰ ἰῃ 
[89 ἰτίαπθ ορθγαίϊου οὗ {86 π6νῪ Ὀΐτί"---), ΤῺ 
οἰαγοῖι ἔθατϑα ὑμδὲ {Π0 ῬΘορ]8 σαΐϊρῃὶ Ὅ6 1οἃ Ὁ 
[86 Ομ γἰβίμηδβ [δι ϊ να] ἴῃ ΒΟΠΟΥ οὗ [ἢ 9 Α]]- Δ ογοὶ- 
ἔα], ἐμ 6 Εδϑίοσ δβϑί ἵν] ἴῃ ΒΌΠΟΥ οὗ [86 ΟΟΠΑΈΘΤΟΣ 
οἴ Ε᾿1ὸ ροντον οἵὨ ἀδυῖηθ88, δὰ Ροηιδοοβί ἰπ ΠΟΙῸΣ 
οὔ ἐδο ΑἰΪ-ϑια ποι γος βρίγιι, ἰο ὑνοσβιῖρ ἰἢτθο 
ἀοἀϑ ἰπ ἐμθ Βδί μον, (μ9 ὅοη, δπὰ (μὸ Ηοὶν ΘΒοϑί, 
([0ὺ πο ἀουδὺ Βα 4180 ἃ τποσγὸ Κουἕαυὶ Π1Οἰ1γ6). 
ϑίγδι88 ἀἰϑιϊπρυ 8} 68 ον Ρϑνῖοὰβ οὐ (μ6 Τυηἶν 
[οϑιϊγ]. Εἶγϑι ρογίοα: ΤῈο ἀδλὺ οὗ {86 [δϑαβὶ ποὶ 
γοὺ αἰδβιϊ οὐ Ὺ Ῥγοιΐποηῖ. ϑιεοοπὰ ρμογὶοά: ΤῈθ 
υὐἱ σμοἰοΥΥ οὗ ὑπ 6 ΘΠ ΌΣΟΙ ὙΘΑΡ ΤῊ Κ68 ἴθ ἔδδϑὲέ 
{Π6 οοἴδτο δηὰ δρροηάϊχ οὐ Ῥαπιθοοβὲ (Ἅ11{{]9 
Ῥοηίοσοϑὶ ἢ). Αἱ ὅγϑί  εσίωμπι οτηπίμηι ϑαποίοτγιηι. 
ΤῊ 5 1081}5ἃ] Οατοζοῦυ ΠΠ1. ον 1Υ΄. ἰγαηβίογσοά ἴο 
μ9 1580 Νονοθοῦ; ἴΠ6 ϑυθπάδν αἴϊοσ Ῥοηϊοδοβὲ 
δὲ ἤγβί Ὀδοληθ δραΐῃ (86 Ῥοηίδοοβίαὶ οοσίαγο, 
Ὑ8116 ἴῃ (Π0 Εδδὺ ἐξ σου πυρὰ ἰο Ὅ6 ΑἹ] βεἰηίβ᾽ 
ἄαγ. Τμϊγὰ ρμογϊοα: ΕὈΓΠΊΟΣῚΥ ἃ ΤΥ ἔεβίἑναι 
᾿ιδὰ Ὀδθὰ οοἰϊε ταί θα οη ἰπ6 Ἰλδὲ ϑυπάδυ οὗ ἐδ9 
ΥΘΑΡ; ΠΟΥ͂ {18 18 ἰσδηβίοσσγοὰ ἰοὸ ἰμ6 οοίαγο οὗ 
Ῥεοηίοσοβί. ἀαγδάυδὶ) ἀογνοϊοριιθοὶ ἴῃ ἰμ6 ἰμπὶτ- 
ἰθοηῖ δηὰ ἴουγίθοηϊ ἢ σοηίυγίοθ, ἴῃ ψὩϊοῖ (ἢ 9 
ἴεδδὶ οὗ ΤΥΎΪΗΪΠΥ ὈΘΟΟΙη65 186 ῥγοϊυάθ ἴο ΟὈγρωδ 
Οἠτιοι.. 1 Ἑσουτί ρμονϊοα : Ῥγοίθβδηϊ βοι]οπχθηὶ 
ΟΥ̓ ἴτ 88 ὩοῖΠῸ Ὁ 8 ὑγοὶ ἀθ ΠΟΥ 8 οἷοβο, Ὀυϊ ἃ, 768- 
{ναὶ ἴον {16 ορϑῃΐηρ οὗ (89 βθουπὰ ραγὶ οὗὨ (89 
ΘΒΌΤΟΣΝ γὙϑαΣ, 86 ΤΎΪΠΙΥ δοαβοη. Οχ (6 Οδη 68 
οὗ (80 Ῥοτΐσορο8, 860 ϑίσϑιβδ, Ρ. 282. 

ἩἨἩΟΜΙΙΚΕΤΊΟΑΤ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΤ,. 

866 ἰπῖ8 ΑἸΓΟΔΑΥ͂ σἴγοη ὑπάδν {6 ὑτῦοὸ ΤΌΤΤΩΘΡ 
ιεδὰ9. Ἡμαὺ 18 ἔσθ οὗ ΘΥΘΡΥ δβϑοίΐοῃ οὗ {πὸ Πὶ- 
Ὁ]6, ἰβ ίγῃθ ἱῃ ἃ ρθουν ἀορτοθ οὗ (δΐδ: [ὑ ἰδ 
Βοπα ] οἰ 64} ἱποσχ δι δι ὉΪ6. ΜΔῺΥ ἃ βίη ρὶθ υουθ9 
ἴοτταβ ἃ {1169 οὗὨ ἱ(βο]; σϑυβ. ὃ, δ, 6, 10, οἰο..---- 
ΗΠ ννὸ τυου]ὰ ἰγοαὺ 1 ἴῃ ἸαΥ ον βοοίἰοη8, ψγνὸ ζταιιδὶ 
ἢγβύ δ ταοο ἰδ 9 τ. 018. 

ΤῊΘ βδογραὰ ἀΐβοουσβα οὗ ἰμὸ Γοτὰ τ ἢ} Νίσο- 
ἀφ ὈΥ πίσηῦ οσοποοτηίης {{}0 δηογοα τηγβίοσὶ 68 
οὔ αοἀ᾽ 8 πίριὶ: (1) Οοποθγαΐπρ (᾿λ0 αἰνίπο πἰχδῖ 
οἵ τορφϑῃογδίίοη ἴῃ 89 βοαϊ]; (9) ὈΥ πηθᾶπ8 οὗ (89 
αἰνίηθ πἰρηῦ ἰπ {86 ΟΡΘΡδι 0 οὗὨ πιθλ 8 οὗ ζτδοα; 
(3) ου {μ6 Ὀα8]8 οὔ ἐμ αἰνίπθ πίριι ( Ἡειλπαολί, 
“Ἅ ΒΟΥ ηἰχαις,᾽ δ5 ΟΠ ἰϑίτηδβ 15 σα 6 ἰη (6 66 .- 
τὴ8Δ}} οὗ (μ0 ᾿ποαγπαίϊοι οὗ Ομγίβι ; (4) ἀδοϊἀ δὰ 

ΤΙΤΟΝ Βυπάλγ ἕἰ8 [9 ἢἥτδὶ δηπάύλυ δος Ῥοῃίδοοεκξς οὗ 
ΗΠ συσαγ. [Ι ΠΟΙ ΠΘΙΟΓΑῖοδ [6 ΠΙΥΒΙΟΓΥ οἵ (6 Ηο] 
ὙγηΠΥ, δὰ οἷοδοϑ [Π6 ἰθϑεγ8} ραγί οὔ τὸ ΟἸ γίδιίλη γοασ. 
ἰ6 οἵ Κμεαϊίη οτἰκίη δηα σδηποί ΕἸΘΑΥΙ͂Υ ἐπισοὰ Ρεγοπὰ ἐδθ 
ἴϑηι ἢ οδηΐητΥ. Τ|190 Οτοοῖς Ἐπ Γοῖν (ἔγοσῃ [πὸ {{π|68 οἵ Οἢ Γγ- 
ΒΟΒίΟΙ) Τοϊουταϊθ8 Οἡ ἰΠ9 δᾶΆπιθ δυπάλμΥ [0 ἴραδς οἵ 41] 
Βαϊ ἐπα Μίαγίγτγ (Ὑ Ἰοἢ ἰπ ἔἶι6 [κατ ΟΠ ΌΓΟΙ 41}. οἢ ἐδ 6 
ἤτοι οὗ Νονοῦθῦ). Τὴ ΓΔ όγα δηὰ Ερίβοοραὶ! συ σοοα 
δυὸ ᾿οχοίθοῦ ἢ [6 ΟΥΟΓ ἰ Γοδ||ν8}8 τείαἰ ποά Ὑτίηγ 
διιπάργ. ΤΠηο ἀϊδοουγθο Ἴ ΝΙοοάσπιιδ ἰδ 1}16ὸ κοδροῖ ἴοσ [89 
ἄγ, Ὀθοδυδθ γοζοηθγαίίου ἰδ 116 ΨΟΓΚ οὔ [9 ΗΟἿΪΥῪ δρίγίι δηὰ 
πο ὑὕαπία οὔ ΟΠ τί ἴδῃ 1{{8.-Ρ, 8. 
ἡ (ΤῊ ἴδαδι οἵ ἐγδηβηθαϊδπιαίϊοη, ἩἩΙΟΝ, οἵἠ σοῦΓβο, [5 γὸ- 

4οεἴθα ὮὈΥ 41] Ῥεοίοδίδηϊ οἰ γα θα. 11 [8 σο]ουταῖοα ἴῃ {6 
Ἀοπιδη σπυγοῖ ΠῚ ΞΟΠ Βοϊοιηη Ὀγοσοηδίοηβ οἡ ἴδ 9 
ἢγδι ΤΊ ΟΓΒΟύΔΥ (ΟΠ ον πη γί Βυηύαν (ἡ γία φιίπέα Ἀγον- 
ὑπα »ηεί οσίαυανγεα μεηπίκοοείε:), ὙΠ τοίοσοποθ ἐοὸ Μδυμάδν 
ΤΌΝΠΚΡΙ, Ἢ ὑμα μον ΟΥ̓ τὴ ἰηδεϊττου οὗ {πὸ πο Πατίδξ. 1ἢ 
ϑγηϑῃ ἰΐ [8 ο81|1οἡ δγοπίείοίμηα ὦ, 8. 19 1ο68ὲ οἵὗἩἨ (16 

[οτὰ ν ὑυοὰγ.--Ρ, 8, πὰ λυ 
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ὉΥ ἰδ ἀἰἱνίηθ πἰρο οὗ {89 ἀδδι} δηὰ ρου βοδίϊοη 
οὔ Ολεῖϑι; (Ὁ) 8411 φῬσγοσθοαίπς ἔγοαι 6 αἀἰϊνίηθ 
πἰσὰῦ οὐ ρᾳγΡο89 δπὰ ἰουὸ οὗ οἱ ἴον (Π9 το- 
ἀοαρίίοη οὔ (116 ᾿νοῦ ἃ ; δῃὰ (6) υπίοϊάϊης 18 
οοπιρὶοὲθ Οροσαίοη ἰπ ἐμ ἀθοϊδίοα Ὀοίγοθο 180 
ἀϊνίαθ πιοταΐϊης οὗὨ οἰθγηδλὶ βαϊναϊΐοα, δηὰ ἰδ 9 
πἰ κι οὗ αι σηθπί,.-- 9 οοπγνογθαιίοη οὐὨ Οἰιγἰβὶ 
σι Νὶσοάδιη οοπσοτγηΐπς (6 Ὀοίης Ὀοτα ἔγοιλ 
δῦογο: (1) Οοπσοταίης ἐδ 9 ΠΘΟΟΒΒΙΥ͂ οὗὨ ἰΐ (Ϊη οΥ- 
ον ἴο 8566 {9 Κίη κιίίοπι οὗ αἀοἀ), γοτϑ. 1-4; (3) 
οοποορηΐης (0 οἴξοοιϊης οὗὨ ᾽ν (που χἢ δῖον δὴ 
(6 ϑρίτὶ}), τοῦϑ. δ:.8; (8) σοησογπὶπρς [6 6ο0ῃ- 
ἀϊιίοηϑ ργϑοθίδηιϊ ἤἴου {10 Ροϑϑι 1 ΕΠ Υ οὗ ἰὸ; (α) 
οὐ) θαι νοΙγ : μ0 ἱποδγηδίϊοι οὔ ἴδ ο ὅοη οὗ αοὰ, 
Ηϊβθ ριηβϑίου : Ὀοίδ γοϑιϊης οὐ 6 ΡᾳΓΡροΒΟ οὗ αἰ- 
γίαρ ἰογα; (δ) 8. Ὁ) ΟΕ Υ 6} : ἕαϊο ἴῃ 86 Ἰογο οἵ 
Θοὰ ἰπ ρίνιης Ομνὶβε; (4) σοποορηίης 5 ἀσοὶ- 
εἶνο ορογαίίοη ; (4) βαυΐηβ, πο σΔΟ ΥΟΥ : ἀθ] γον- 
800 ἔγοπι οοτγγαυρίΐου, ἀδαί, ρῬοτγάϊ θη; ρο5]- 
ἀἰνοὶγ: (6 σκἰθ δὰ ροββϑβϑβϑίου οἵ οἰθῦῃαὶ ἰἰΐδ; 
(δ) οομἀοιαπίης : πχϑηϊζοδίδιίοη οὗἨ 119 80} {-} ἂρ- 
Ἰηθαΐ δη βο[- οοηἀουχηδίίοα οὔ υποϊϊοΐ, --- 
Ανπδκίης ἴἰο ἃ Οπτἰδίδο 1119 οὗ ζαϊ ἢ, 6 Ὀἷγα: 
() Α τοχϑηθγαίίοη, ΟΥ δοοοῃά δίγι, ἃ5 αἰϑιϊηο 
τοι ἰῃ9 γϑι; (2) 4 Ὀΐγιλ ἔγοπλ δΌουθ, 88 {0 

Ῥογίδοι, το] Ὀΐγι Ὁ ἐπ 6 οἰθτπὰὶ Κἰησάουι οἵ 
6Θοὰ.----ονν Οἰγἰϑιϊθη δδυ Ἶγ ἐπ᾽ η 55, (ῃ9 Ῥοτγβο- 
ΠΑ] οχρογίθῃσοβ οὗ ἴμ6 Ομ νἰϑιΐίδη, δγὸ τοοίβά ἴῃ 
Ομ βιίδη μϑαυΘΌΏΪΥ ἐίη ζ8, {10 πηγϑίον 65 οὗ αοὐ, 
-- λον δηά νἱπᾶ, ἴδ 6 ἔπη ἀατηθηΐα)} οἰ θη θη 8 οὗὨ 
ἰὴ ὅγβί οσγολίίοη, πὶ ὈΪθ 8 οὗ {80 Βοοοπά.---ΟΠ Γ15- 
υἱδϊγ (16 πιοδὶ πἰάάδη Ἰἰΐο, δπὰ δ ἐ86 βδᾶῖηθ 
ἐἰπι9 ἐπ 9 πιοϑὶ πὰ λῃ 768{.---Τ]19 σοπγογβίοη οὗ Νὶ- 
σοάθπι5, οΥ Οἰιγῖϑυ (Ὧ6 ϑανίουν ονϑὴ οὗ (9 στοαῦί 
οὗ ἐμὶθ τουϊά.---ἀὴηὰ [06 ϑανίουν οὗὁὨ δὴ ]ιοηοβὶ 
Ῥμανίϑθο.---Τ 6 Ὀοΐης θότῃ 7γοπὶ Ὠθαυθα 8]0Ὲ0 
Ἰοδὰς ἐο θαύθη.---Τινίσα, (9 πυιηδον οὗ 1176: (1) 
Ἱνΐοθ ἰο 6 θοτα; (32) ἔν!ο9 ἴο πεν (0) ἱνοο ἴο 
Ἰϊνγ9.---Δ τυϊοῦ οὐ (0 590.1.8 δι ἰο Κίης οὗ ἰδο 
σον, οὐ ὑπὸ Εἰονγοῦ δηὰ (9 [οτὰ.--ο ἢ 68- 
ΥὙΘΗΪΥ Ὀἷτι!λ δα (119 ΠΘΑΥΘΗΪΥ 6Υ9.--ἰἸ ον δηά 
89 ϑρίτιι. οὐ πὰ δαὰ {μ6 δρίτίιϊ.--- 6 γοΐοϑ οὐ 
ἐθ νἱπὰ βηὰ {{|ὸ Θουτ89 οὗ ἐμ νυὶπα.---Τ 8 ΠΟΥ 
θοτῆ: Α Ὀγοαί οὗὨ ἰδ9 ϑρ᾽ γἰϊ, τηδηϊθϑίοα ὈΥ 115 
δουηὰ.---Το Κηονϊοάρχο οὗ Νἰοοάοῃυ δηὰ ἐπι 
Κπονθάσο οὔ ΘΟ νι δι.-- τ Βὸ ἱμτϑοίοϊα τοϊαἰΐοη οἴ 
Ομγίδι ἰο Βθᾶγθη: (᾿ ΤῈ9 ἐππερ Ἀθάνοη; (2) 
{δὸ ρρὲν ἈοΔΥΘΏ : (ὃ) 186 Οροῆ ὨΘΑΥ͂ΘΏ.----ΤῊ 9 Β6Σ- 
Ῥϑηΐ δ Ὁ]6 τ, δηὰ (16 Θα Ὁ] 6. οὗ (λ6 Οταοὶ Β6α. ---- 
ΤῊο οἱοναίίΐοα ἰπ ΒΌΡΓΘΙΩΘ ῥυδρπηιθηί.---ἀοἀ 420 
Ἰογοὰ, εἰο., (νον. 1) (πθ ἑηδηΐὶθ 868]9 οἵ {86 ἸοΟΥ6 
οὗ Θοὰ.---Οοπἀοιπαίζοα, ἀοΒρ᾽ϑο βαϊνδίϊ οη.--- 
οἰ 6, ἐ}0 ϑοοοηᾶ δῃα ἱγγοπιθά Ὁ] ζ4]].--Ὁ- 
Ὀοϊϊοῖ, δἰη ἴῃ ἐὶα ἀοϑρογδίθ ἴογηι, 85 (86 σοοί, 80 
διτω, δηὰ ὑπο ἀθϑηΐδὶ οὗ βίη. ὕπο] οΥ οὔοθ (6- 
οἰἀφὰ, αι πιοηὶ Ὀορίη9.---Το 4186 Ἰηδῃ δηὰ {19 
βίποουθ.-- - 9 βυυποΐης δηὰ ὑπο βϑοϊκίηρ οὗ ᾿ἰκδι. 
Τὴ του κΚ8 οὗ ἐπ9 ἀρτὶ χαὐῦ ΒΕ. 6 88 Βιοοίβ οὗ καί 
ἰοτναγ 5 (.0 Ἰἰ αι οὗὨ ἀδΥ. 

Τὴε Ῥεγίοορε [ον Τεὶπῖψ, σοτϑ. 1-1ὅ. Το Ἐὰ- 
ἔπιον, (86 ϑοη, δπὰ {Π0 Ηοὶγ αοβὲὶ δοίϊνο δῃὰ τηδ- 
πἰίοϑε ἰη (6 νοῦς οὗὁὨ σεζοηοταίίοη.--- 0 ὀχρογὶ- 
6090 οὗ 0 ΟἸ τἰβιΐδη δὴ ὀχροτγίοποο οὗ 9 ΠΟΥ 
Τυϊαῖίγ: (1) Οὔ ἐδο βρί νι, ἰὰ ἐμ9 υἱγίαθ οὗ [86 
ποτά δηὰ βασγαιηθηί; (2) οὗ (ἢ ὅοη, ἴῃ {πο υἱγ- 
χὰ οὗ εἰ.6 ἀδα.}} δπὰ γβαγγοοίίοη οὗ Οἰινὶδὶ; (8) 
οὔ πο Βαίμον, πὰ ἰἰθ Υἱγία οὗ ᾿μδηϊ 68.604, τννοτϊά- 
ΘΙ ὈΥδοΐης; ἰογθ. 

Τὰε ἢεγίοορε ζον 2. Τεπίεοοεσί, γν. 106-21. ΤῈ9 
Ἰογο οὗ ἀοἀὐ ἴον (80 τνοτ]ὰ, 6 σηοϊΐνο ἰο (80 ἀΐ- 

Υἱῃθ δομβαπιηλίϊ οι, οὗἨ ὑπὸ ποτὰ: (1) 1ὰ {6 τὸ- 
ἀθοαπιίης χίν οὗ [86 ὅοη; (2) ἴῃ (9 ἰοϑίης Ορογα- 
ἐϊοπ οὗ μ0 ϑρὶ εῖ!..---Τὰθ τοἀδοιρίη ς τπιοί'οη οὗ 1816 
Ἰονὸ οἵ αοὰ ἰῃ 118 8]}}-ϑυιθγδοίης πιδλοδίν : (1) 
Οομμργομβοηδοά ἰμ ἰμο κί οὔ ἰμὸ ὅση, δηὰ ἐδοσο- 
ἴογο ϑῃλγδοὶη ὑμ6 τνογὶὰ (06.718, μβοδίβϑῃ, εἰς.); 
(2) αἰνϑοίθα ἰο ϑδοὶ Ἰοβὺ ἐπάϊνὶ ἀνα], απὰ ἰοὸ αἱ], 
Δ5 8 ῬΟΥΘΓ οὗ δβαϊγαίίοη; (8) Θπιθγδοίης ἀδρί ἢ 
δηὰ Βεοὶριί (ἀοδιὰ ἀπά αὐ (0 Ταΐβο βίῃ εγβ ἔγοῦι 
Ρογάϊιϊοα ἴο (6 οἰθγπαὶ Ἰἰο οὔ ποανθα; (4) ὦ 
τϑἀθθιιίηρ ορθταιίοη 80 ἀδθοϊβὶνο (αἱ, Θὰ Ὀγδοὶος 
ιθρδύϑη δηᾷ }16}}, ἐξ 18 τιδηϊζοβὲ Ὀοϊὰ πὰ (ἢ 6 σοη- 
ἀοημηοὰ δηὰ ἴῃ (16 βαγοὰ (πὰ (8 ὁπ6 85 ἰού ἀθ- 
Βρ 994, ἴῃ {8 ΟΥΒΘΥ 88 Ἰοῦθ Ὀοὶϊονθ); (5) δπι- 
Ὀγδοΐηρ δορί πηΐης δηά οῃά, πιδηΐζϑϑὶ ᾿η ἃ ὑσοσοβ5 
οἵ ξτδοθ παυΐπς ἰϊ8 γοοῖ ἴῃ (9 οἸδοίίοη οὗ ζτϑοθ 
Ῥαββοᾷ ὑροὰ Αἱ] (6 ΟὨσθη οὐ ἰγαὶῃ (σγαίία 
»γδευεπέδη8), ἃπιὰ 1158 ἴθ0 δΒεϊπίηρς ἰπ ἰἰ Ἰἰχἂ οὗ 
Θίθγη] σίου. ---ΟὨΥἰβι ἢ  ποί ἴῃ ΘΩΥ͂ ννῖβ86 8 
οοπἀοιμηδίίοα: (1) Νοίίμον ἴἰὰ 15 βουγοθ ({86 
ἴονϑ οἵ ἀοά), (2) πον ἴῃ 8 ἀθβῖρα (1 βεπάϊης 
οὗ ΘΒ νἾ5ι); (8) πον ἴὰ 118 ορογδαιίου (1π6 Ὀδ] ον 6 Σ 
ἱς ποί λαά σοί, {{1ὃὸ πη Ὀο! ονον λας μα αοὰ ΛΑἰπιεεί). 
-- Βο σὺν οὗ ἐλ ὅοα δ Ῥγϑουγδοσ οὔ ἰμ9 ομίροιωγ- 
ἐπ οὔ ἐμο ϑρί εἰ.--Ἴ 9 ταγϑίοτὶθϑ οὗ ἀδυῖκηο85 δηᾶ 
80 τη γϑίουἑ 98 οὔ Ἰἰσαν ᾽πὶ (16 νγοΣ]α, ἃ5 4}} Ὀσου δὲ 
ἰηΐο ἀδν ὈΥ (9 ᾿ἰρσίις οὗἨ Οεῖϑι. 

ΒΤΑΒΚΕ: Εχδιηρὶοβ οὗ ποίδοϊο δοηγοτίϑ δτὸ 
σοσί γοοογαάϊηρ, μαὺ (ἢ 9 ξοοάπ 688 οὗ Οο( την Β6 
τηδ πὶ Ποα,, δ ἃ ΟἹ ΘΥΒ ΠΥ Ὧθ ὁποοιτγαχοὰ, Το56 
ΒΟ δἰ. ἴῃ ἰδ 9 εἰ χίιοϑί σὺ κ9 δηἀ [μ9 πιοβὶ ΒΟ οΣ- 
ΤΑΌΪο οὔἶοο5, Βιιου]ὰ ἐπ᾿ ηἷς τηοτο οὗἩ τμ ον Βιιϊαδη 
ΤΩΪΒΟΡΥ͂ ἐδ οἵ {Ποὶν οἰθναίί οι δηὰ ἀἰσηὶ ἰπ τἢ9 
᾿νοῦ] ὰ,-τ ] δ, (δουρὶ ᾿ἰνίηρ ἰῃ [6 τχλοϑὶ ματά- 
θηθὰ οοπάϊἰοα (ΡΠ δΥἼβεθίβε}), ΤΏ ΔῪ ΠΟΤΟΓ 61.655 
6 οοῃγνογιθα.---ληϊς, οδῆοσ, δη ἃ ἴον οἴοη βίδη ἃ 
ἷπ {π6 ὙΔΥ͂ οὗ οοηγοχϑίοα ; Ὀὰς ΒΔΡΡΥ ἐἰιο Υ το 
ΥὙΔ]ὰθ [ΟΥΘ (10 δαϊναίΐοι οὗ ἐμ εἰτ δου 9, δ ἃ ον ν- 
ὁο9 ἐμο080 δἰ πάγϑῃ668.---λίασυθ: Νοὶ δ} ποο- 
ἰΓΏΔῚ τρροίϊησ8 ἴον οὐϊβοιίίοη ἅτ δβυϑρίοϊουβ 
δηὰ ἰο ὍΘ ἑογὈϊ ἀ6ῃ.---ΕἜαγ ἃ στοαὶ Ὠἰηάγδησο ἰο 
ξοοάηθ85.---ΟΒΙΆΝ ΕΒ: 19 πνοαῖς ἴῃ Κλ τηυβὲ 
ηοῦ Ὧθ ἀεδρίβοά.---ΑΝ ΟΕ: Τὸ ρτουπά οἵ (ἢ9 
ΠΟΟΘΑΒΙ(γ οἵ τοχθρογαίΐοη 1168 ἱ {86 παίασγο οὗ 
αοὰ πον οὗ τηδη.--- πὸ ἀοοίΣῖπο οὗ τεροηογδι οι 
τηυϑὲὶ Ὀ6 αἰ οηςγ Ῥροϑϑοα, 1 Ὁος. ἱϊ. 134.--- 9 
ΒΟΡΌρΪ68 οὗἉὨ 80.) 018 8.---Τιῖ, 111. ὅ.--1 Ῥοῖον 11]. 
21.-- Το ρΡαίΐθηοθ οὗ Ομ γὶϑὲ τὶ (86 ΜΘ δ, κη 655 
οἴμϑη, δηὰ Ηἰβ8 γι ομαἰν σατο ο Γοηουο δὶ ἀου 5 
διηὰ ΒΟΓΌΡΪΟΒ, ΔΘ ἃ πιο 6] ἴον υ, 1 Φοϊιη 11]. 9: 
ΦΡοίεονὶ, 4; Βοπι. Υἱϊὶ. δ.---Ζειϑιῦβ: ΑἹ] μαξ ῥχο- 
666 45 ποὺ ἔγοπι Βρ᾽ γἰϊια] γοχοπογαιΐοη, Ὀθ ἐϊ ὭΘΥΘΡ 
80 Ῥυγθ δπὰ Ὀγ]]α τί ἰπ 118 αἸἰ ον, 18 ποι δῖηρ ἴο- 
ΔΓ Βαϊγαίΐου, δηἃ οδηηοί ρ͵6836 αοἀ.---ΤῈ0 
ΠΟΌΪΙΥ οὐ ἐπθ γτοχοῃοσαίθ: γαϊϑοὰ ἰο (ἢ 
Βἰφηοϑὶ γϑηΐβ οὗ πϑϑυϑα, ΟἹ]. ἐἰὶ. 9, 10.-- ΜΑσυϑ: 
{119 Β6 86} 688 δϑδίοη βητηθηὶ οὗ ἈΠθοΪ οὗ 18 σοοα [0 
ποιϊδίηχ, Ὀὰὶ Ὀοίοτο 86 δ Ὁ] τα γ οὗὨ ἐμὸ ἀϊτίῃθ 
τηγϑίοσ 98 ΟὯΘ ΙΟΥΘΒ ἰὰ ΤΘΥΘΡΘΠΟΘ ἰ0 τοηάρΓ.-- 
Τὴδ «απιδ: Τ}6 αταοο οὗ (116 οἷν αἰιοβί 18 ἔγθα, 
ποὺ Ὀουηὰ οἰ μον [0 ΤηΘΔΏ8, ὈΘΥΓΒΟΏΒ, ΟΣ {ἰπ|08. ---- 
ΟΑΝΒΤΕΙΝ: ΑΒ οἴδῃ 85 Ὑὸ ΠᾺΡ ἰδ ὙΪϊπὰ, τ 
οὐυχλῖ ἰο ἐπϊηἰς οὗ {86 τη δίεοτυ οἵ γϑρεπογαίίοη, 
Φοῦ χχχυὶΐϊὶ. 9.---4γί ἰδοιι α πιαδίεν, εἰς. Τὃθ ἰτγο 
μον. (ΠΘΟΊΟΘΥ 15 ποῦ ΔΙΑΥΒ ἴο Ὀ0 Τουπ ἃ δΔλοηκ 
ῬΘορΪο οὗ χγοδὺ {1165 δηἃ Ρ]8068.---αΟοὐ δο ἰουεά 
(ν. 160). 8.0 ονϑυβον Ἵν δηὰ 80 ἱπίθηβοῖγ, δηὰ 
ΔΙΟΥ {118 ΤΏΒΠΏΘΣ δηα ἴῃ ἰἷ8 οτάου. Τθα Ἰοτο 
οἵ ἀοὰ ἐδ ἔτδί δῃὰ ἰγὺθ βουγοο οὗ 8]} ουν ὈΪοβϑοὰ- 
Ὧ1088.----ΒΟ  ΘΥΘΙΒ χησϑέ, ἱξ ἰ8 ἔγαο, βδιαρθ!ὰ Ὀδίοτθ 
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(89 ἡπάρταεηί, θὰ (ΠΟΥ οοταθ ποὺ ἰπίο υαἀρηιθηί. 
--αΔιδι, Ἰξίσι. : Ἑαϊι δ]οῦθ 18 (86 πιθδη8 οὗ 882]- 
γαίϊοα; ἰδογοΐοτθ ὉπΌΘ]]οΥ 18 (ἢ 9 8016 δαι190 οὗ 
ἀδαιηδίίοη.---Τ 6 Ὁ] πη6 1165 τυῦῖ ἢ πηθ, Ηο8. χΙϊὶ, 
9.--ΗκυινοΕπ, οὐ {πὰ ψοράϑ: ΕΥ̓ΟΥΥ͂ οηθ ἱπδί 
ἀοοὶδ ον1}: ὙΠ ΟἸθ ἢ 685 Βἰιλη5 ἐδθ Ἰἰχι, γοὺ 1 
ταυδὶ σοηθ ἰο ἰδθ ᾿ἰφιιί.---Ζειδιῦθ: Οουϊὰ (16 
βίο 68 Δη ἃ ὈΘδΙ3 ΟΥ̓ ΤΩΔΩΥ͂ ἃ μαἶλ6θ δηὰ ἀνθ} ]ἰη 6 
Βρο8Κ, ψαδὶ δοουϊπδιϊοηβ, νγουρα 1 Βοογοί, 
δῆ ου] τὸ πού μθατ! ΥὙοὶ ἐμδὲ στοαὶ ἀΔΥ οὔ υἀρ- 
τοοΐ Μ|11 τὴακο τηληἰοβὺ ΘΥΘΥΥ ἰἀἄθῃ (ἰλϊη, 859 
ἰγῸ}Υ δ ἀοάα ἰ8 αοἀ.---ΟΒΙΑΧΌΕΒ: ΜδΩΥ τννοιυ]ὰ 
ΔΊΔΟΥ ἰῃ οἰστηῖ  Ὅ6 Ρυΐ ἰο Βδδιὴθ Ὀοΐογο αοἱ, 
δΔΏχοΙβ, δ ἐπ οἷθοί, ἔθη Ὁ]1188 ἃ τηοτηθηΐ ὃθ- 
ζοτ6 ἃ 76 Ὁ ῬΘΟΡΪΘο ἰῃ ἰΠ6 νγον]ὰ. 
Θεβίάση: Α οἰιϊοῦ ροϊηί οὗ οογτυρίΐοη ἴα ἰδ 6 

ἀοοίτίηο ΟΥ̓́Θ ῬΒαγί8668 οὗ ὑπαὶ ἀΔΥ νγὰ8 μοῦ 
ΘΙ ΓΟ ουϊτγατὰ οοποορίίοι οὗ ἰδ αν, δηὰ 
ἰδεῖς οοπϑβοαισοηὶ υἱνϑν τι βία κίηρ οὗ 119 τ δ 0 ἢ 
οὗ δὴ ἴο αοἷ. Τ|.Ὲ ἀθ6Ρ, δ᾽ Ὁ] οοτγαρίϊοη οὗ 
δαπιδὴ παίυΓο δηἀ {[}0 ΠΟΟΟΒΒΙΥ οὔα Γηρα ὁ ἢ 
ὙΟΥΟ ἴ0 8}} Ρύάτροθο υἱἱονῖν θη ἴσοι ἰἶθηι. 
1, ἰδογοίογο, 6 }ὺ πουϊὰ Ῥαγίαδϊο οὗ {1.0 βαῖὶνδ- 
τίου πιο ΟὨνὶϑὺ Ὀνγίηρβ, (μ6 Υ χαυϑὲ οἱ θαυ ρογ- 
οοἶτο (89 ποορὰ οἵ ἐἰ.---Αἰ 411 ονθηίβ Νισοάθιμιϑ 
ιοροὰ ἰο πὰ ουἱ νομοῦ 86 κἰηχάοι οὗὨ αυὰ 
ἯΔ5 Β0ο (0 δΔΈΌΡΟΔΥ; ἐμαὶ 6, ἴῃ ἐμαὶ 6436, τγἃ8 
ἰο αν ἃ ϑἴδγο ἴῃ ἰμδὺὶ Κἰηρσάοτι, 6 πη πο 
ἀουδὶ.---ὐοϑ8ὺ5 Βο8 εἶτα {μᾶὺ ἐμ Κίηράοτῃ οἴ 
Θοά, πιιϊοῦ ἢ6 ττῶ8 οχρϑοιϊηρ 89 ζυΐηγο δηὰ 6ὁχ- 
ἰθγηδὶ ἰο κεἰ 56] 7, τὰ ΔΙΓΘΔΟΥῪ ἰη τΡὰΪγ Ῥτγοϑθηῖ; 
δαὶ ποί γοῖ ἔον εἷτωη, Ὀθοδ89 ἰῃΐβ τοαυϊγοὰ δῃ 
Θοἰἶτ6 ἐγ θυ δία δηα ΓΘΏΘΜαὶ οὗ ἴἢ)6 πιϊηά. 
--ΤῊο Ὀδριΐδαλ τὶ ἢ} γα 8 δὴ ΘΙ ὈΪΘτὰ οὗἁ 
Τερθαίδησθ ὉΠ6ῸΣ ἰδ 14, ατίοῦ ἴοὸσ βίη; {μ9 
δορί ϊδιη πὶ [πὸ ϑρ᾽ τὶς ἀϑηοίεδβ (ἢ 6 οροϑγαίϊ οῃ οὗ 
1λ9 σεπονίπρ, ᾿πΆΓαΪΥ ἰγαηϑίοτπ πη, ῬΟτοΣ οὗὨἁ 
ἰδ6 ζτδᾶσο δη ὑγυ οἵ αοἀ ἴῃ σμγίϑιὶ 65819ὅ. Τὸ 
(86 παίεν Ὀαρίΐβαι οὗἁἨ 9098 (ννῖσὰ Ψ9 6808. σοὨ ]- 
πυρὰ ὮὉγΥ Ηἰΐδ8 ἀ851}}68), 6 ἐπ γ ογ9 58 8, χη δὺ 
δ6 δἀμοὰ (μὸ Ξρὶ γι -Ὀδριΐδαι οὗ (88 λ6585ϊδὰ, 
το γγ89 ῬΓΟΙ ἶβοἃ ὈΥ Φοῖπ Εἰ π|80]}.---ΕΥΟΣΥ 
ἴοτεθ Ῥγοάυοοβ ἰἰ5 116. [ 8 τοδῃ βιου]ὰ ουθη 
νῸ Ὀοά ν Ὀοτα 8 βοοοηὰ ἰἰπηο ὈΥ̓͂ Δ ἀχίθγηδὶ 
τοῖγδοΐθ, ᾿6 τγοῦ Ἱ Ταπχαΐη [ἢ 9 Β8π10.---Ἴ8ὸ δ ρί τὶς, 
ἐδθ οἰογ δ), αἸταϊ σ  γ, 411- οσοδι ἰῃς δηὰ 411-τοηον- 
ἷος ἀϊνίηο {9 τ ΒΙΟὮ 18 ἰη αοα διὰ ἰ5 αοἀ Ηἰπι- 
80}, ὉῪ ριγίακίης οὗ σπῖοῖ δὴ, δρλΐηϑὶ δηὰ 
ΔΌΟΤΟ Ὠδίυγα, 15 χοηοιοα ἰοὁ ΠΟΙ 655 δηἀ ἰο γΥἱο- 
ἰΟΥΥ͂ οὐ 86 Ἡνου]ὰ δῃὰ ἀοαὶ.---ΟἸγ δὲ τνὰ5 Ὀ6- 
ξοίίξη οὔ ἐμο Ηοὶν αδοϑβί, δῇ ἔμ οϑθ 0 Ὀεϊΐον6 
ἴῃ ϊπι δῦ οἰ] άγοη οὗ αοα ὈΥ (μ9 βαπιθ ϑρινὶι, 
--ΟὙἼἾὸ ορχίπηΐης οὗὨ κοοὰ γγΟΥΚ8 18 (88 δομ οββίοη 
οἵ 6Υ}} νοῦ κβ. 

[ιι800: Βοροπογδίϊοη 18 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰπ ρατέ οἡ 
δοοοπηὶ οὗ ἴ10 οορϑίϊίαἰΐοι οὗἨ ({π6 Βρὶ για] Κἰη κ- 
ἄσαι ἰο ψμΐοι ἐπ τηδπ 8 (ὁ οίοπς, ἰπ Ρατὶ οα 
δοοουπΐ οἴ [6 παίυ ΓΑ] βίδίβ ἰῃ τ ῖσἢ ἐπ 9 8 ῃ 
μιεασί ἰ8 Γοαπάᾶ, τ] Οἢ ἴ8 ἤε8} (Πα 6 τ᾽ 8 Μαγρίηδὶ 
Νοίο).---Τὸ πῦο ρατίβ: Ἢ οτα ὅπὰ Ξβρίτὶϊ, Ὀθϊοης 
ἰοζεῖ μον, 85 ἰὼ τὶπά {πο ἱνὸ (ΐησϑ: βουπά δπὰ 
Ὀιονίηζ.--- ΕἸ δηὰ ἀπ Ὀο 6 45.086 ἔπηον στοιηάᾶ 
οὔ6 ορροϑίΐο ἔδίβθβ οὗὨἩ τηθῃ.---ΒΕ ΝΕ: Νίοοᾶο- 
ἸῺ] δΑτη9 [0 “Ψ9268118 ΟΥ̓ ηἷσιῖ. [Ι{ ποὺ ἰΒγου ἢ 
εοπδτάΐο6, αἱ 1688. (ἢ γουχὰ ἀο] 1 σ8.9 801{-ἰονα δπὰ 
τεβαγὰ ἴον Ὠἷβ αϑϑοοϊδίθβ ἴῃ ταηΐϊς δπὰ οοο. Υοί 
Βο ὀδίῃθ, δῃάὰ μδὰ τῃυσῖ ἰο οὐθγοοῖχθ: σοι 68 οὗὨ 
ΘΕΣΙΒΪΥ ρσοοάβ, τἰοο8 οὐ γορυϊδιϊοη δη ἃ ῬΟΊΥΟΡ, 
Το ον οὗἉ υἱγέιθ δηὰ σἰρῃιθουβη655.---α᾽1ἀ6- 
ΟΒ᾽Β δοὶ ἰὰ (μ6 πἰραί, 74, νἱ. 27.---ὦ σον. νυ. 17. 

--- ΕΥ̓́ΟΥῪ βοι] ἢΔ8 1.8 ἀοἰοτιηϊαιΐοα οἰ ἰο Υἶθθ 
ἴο σον βοαιίοα ἰη (80 οἶθὰν Ἰἰρμξ οὗ τἰιὸ ἀϊνίηθ 
ρίγὶβ, ΟΡ 0 δῖ εἰς ἰηΐο [89 μετά ἴοη οὗ (9 δΌΓΒ6, 
δηὰ αοα νουϊὰ ὑμαὺ ΟΥ̓́ΘΡῪ βοὺϊ] βιιουϊὰ Ὀ06 ὈογΏ 
δρααῖῃ ποῖ οὗἁ δογγιρι 1 016 8θοᾶ, Ὀὰΐ οὗὨ ἱποοτγυριὶ- 
Ὁ]6, Ὀγ (86 ποτχὰ οὗ ἀοἀ, τνυλδίοιι ἰνϑὶὶι ἀπὰ δὈϊο. ἢ 
ἴοταυοσ, 1 Ῥοίουν ἱ. 28.--- τ καξπ: ΟΠ γϑὲ Ἰααυο68 
Νισοοάθιμιϑ ἰἦτηο (ὁ ἰδῖζκο γοοὺ δπὰ θθὰν ἤγαϊ. 

ΠΈΎΒΝΕΙ; δοοίεθ Οἠγίδιϊαηδ ταοτὸ ἰμδη Δοοίε8 
«Αἰἰἴο88.----Τ 0 ἀλη ΟΣ οὗἨὨ του] μοηον. Ηδσ ψ80 
βία ἀ5 Βϊρῃ ἴῃ {6 τοὶ, πχυϑί 6 δὲ πϑροακα- 
ΌΪ6 Ῥϑὶηβ ἴο Ὀσσοπμθ 8π|8}} δηὰ ἢαπ)Ὁ]6.---Τ 9 
ΤΩΪΓΒΟΪ65 8 Ἰορὶ εἰτλαἱοὸ στοιηὰ οὗὨ Ὀο]ϊοΥ ἴῃ (86 ἀϊ- 
Ὑἱὴθ τη ΐβϑίοη οὗἉ 798..8.---ΝἸ σοἀ οπγ8 μοτα βἰοοὰ ἰπ 
[86 ἔογθ- σουνὶ οὗἃ οοπγυθγβίοη. τοῦ πῃ 18 ΔἸ ΜΙ ΔΥΒ 
ΟὨΪΥ ομθ ἐμ ΐηρ, τυϊοα οἰ πον ΌὉγ (19 65}, οὐ ὮΥ 189 
ρῖσγιν ((Π 6 γὸ 18, ΒΟΎΤΘΥΘΙ, ἃ βίηρϑο οὐἉ ἰγδῃβι(ἱοῃ, 
ἴλοπι.Υἱ1). Νοιμίηρ ποτ δϑίοπὶϑι65 πὰ οὔθη 8 ἢ 
ἀπσοηγογίθα τη, {ἢ 8ὴ ἰ0 ΒΔΥ (ο ἃἰπι: Του τδὲ 
Ὀθγδα Δ} Υ ομδηρεοάὰ, Τὸ ἀοοίγὶηο οὗ {ἰἰπ Βδίμ ον, 
(16 ὅοῃ, ἀπά ἐμ ϑιρίγὶ(, ἃ8. 9 βατχ οὔ Ομγὶβιὶ- 
δοϊίγ: (1) αοα {86 Εδιμον, [011 οΥ̓ βου θυ δὰ 
Ἰοῦθ, Βὰ8 Τουπἀ ρα α Κίπράομι ἤον ψ Πῖσ ἢ τηδῃ 18 
ἀοϑιϊποα; (2) ἔον {815 ὕδ:]6 πὴ τηὰπ ποοὰοᾶὰ τοβοη- 
δγα ϊοη ὈΥ͂ (Π9 ϑριτὶι; (8) {18 ἢ ΠΟΙ ΧΟΟΟΙΥο 5 
ἱβτοῦσὰ Ομ θέ, Ὁγ ζἕδὶ ἢ ἰπ Ηἶπι.- ρον οὗἨ βἷῃ 
ῬΥΘΡΟΌΒ568865 ραϊηϑῦ ἰταΐ.---Ηοτο 18 ἰοὸ ὃ9 Τουπὰ 
{π9 ΟΠ νἰδιΐϊδῃ δοποορίϊοῃ οὐἁἉ {039 Ὑ .Ο 8.6 ΓΔ] 
οὐδομγ απίδί8.----Οὔτοη {110 ορίΐομ βίθα]β ἴῃ, ἰμδὶ 
1π9 ἰαταγὰ αοπθ ((παὶ 18, δὶ 9 Κορίὶ Ὀδοῖς, 
βΒδαὶ Ρ,} πια 65 (89 ΟΠ τἰϑιίϊδη. θη Ὑ Ἰοίοτί πὰ 8 
(3. Αυρφυϑίϊπο Γ6]α[68), ἀΘΘΡῚΥ τηονοϑιὶ ὈΥ σοαάϊης 
86 Ηοὶγν βονὶρίατοθ, βαϊ ἃ δοη βάθη ἰο 5΄᾿ρ]}- 
αἶδηῖ5 ἴῃ Βοιλθ: “ΚΠΟῪ {παῖ 1 δῆὶ δἰ ῦ 8 
Ομ ν ϑυδΏ,᾽" δηὰ περὶ] ἰοἰαπ8 δυϑογοᾶ: “1 π1}} 
ποὺ Ὀο]ίονθ ἰδ, Βον σοὶ {00 ἀπιοηρς {89 ΟὨΓ18- 
ἴλη, {1} 1 860 (60 ἱπ ἐδ οπιυτοῖὶ οὐὗὁὨἩἁ Ομνὶαί.᾽» 
γιοίονίπυ δυο δηἀ βαϊὰ : ““θὸ (88 νγὰ}}8 {6 ἢ 
ὨΔΚΘ ἃ Ομ γε ϊλη " Βυΐ αἰλογιναγάϑ, Γοασίης 
ΟΒγίϑὺ σηὶρὶιε ποὺ δοηἴθ88 δἰ, τηῖ685 6 δο- 
[ε8864 ΟἸγὶβὲ, ἢ9 βυ 1 16 η}Ὺ σατο ἰο δ᾿ Πρ] οἰδη 5 
δηᾶ Ββαϊἀ: “αι α(ἦ ἐοοίοδίαπι, Οὐγιδιίαπιδ υοἷο 
"εν" (Αὐραδι. Οοπῇ,, οἷν. 2, ὃ 8, 4). ϑν1 Βεϊὰ 
1.18 ἔδυ ΠΥ νγουβἷρ ψἱ1 ἶ8. Βογυδηῖβ ἴῃ ροτῖδοὶ 
ΒΘΟΥΘΒΥ͂, ΤΊΤΟΥ ἰ0ὸ δυοϊὰ βυϑβρίοΐοη οἴ ΠΥ ΡΟΟΥ ΒΥ 
(899 ἷ8 Σὺ ο" δλεγίἀαπ). Ἰθᾶτη ἴἰο σἶβο δΌουθ 
(890 λα ρπιοηὶ οὗ (89 σοῦ]; Ὀ6 ποῖ δϑιῃδιηθαὰ οἔ 
χουχ Ὀθί(6Γ ῬΥΪΏΟΙ 168. 
ΒΟΗΕΙΒΕΜΑΟΗΕΒ: ἴῃ ΘΥ̓ΘΤΥ 0090 ἐδ 6 ΒΟ Ι πηΐης 

οὗ ἰμ6 αἰνίῃθ Ὑοσκίηρ οδ ΠΟ πο Υ0 ὈῸ ἀθίογ- 
τοϊηθα, {8 {0 οῃμὰ οὗὨ 1 οαη 0 ἀαβ8ονὶθα,-- 
Εγνθη ἔμο8ο ποσὶ 76 ΤΠΛΔΥ ΘΟΙΏΡΑΓΘ (0 [{}᾿ τηα βίον 
οὗ ϑγδοὶ, βανο οοπίϊπυοϑὰ δας ἴοο Ἰοπρ ἰπ ἐμαὶ 
Ἡ ῖο σουϊὰ 6 [6 Ῥτοροτίν δπὰ Ὀθηθῆϊ οὗὨἨ ΟὨΪΥ 
ἢ ῬΔΓΡΓΪΘΌΪΑΣ ἃρ6 ΟΥ ἃ 8η1}}} ρατὺ οὗἩ ἴδ Οἢ κἰϑιΐδη 
ΟἾυΓΟΒ ; δηὰ (μ60 ιαὰ ποῖ Ῥοθὴ 80]9 ἰο σἶβθ 
δῦονο (819 ΠΑΡΓΟΝ ΠΟΥΪΖΟῚ, δηἃἂ γἱοὸν ἰδ6 Ἰοῦς 
οὗ χτδῦθ ἴῃ 18 016 ρσγϑδηυὰ ΘοπρΆ88: δηᾷ }ι8. 
ΌΥ τϑαβοὴ οὗἉὨ {8 18, τη ΘΥ μᾶγο 164 ὈΘΙΊΘΟΥΘΓΒ Δδίγαυ. 
-- ον. 16-18: ΤπΠὸ ψτοαΐ οδ͵οοὺὶ οὔ ΘΟ νῖβι᾽ 8 
ταϊθϑίοα. Ηοδ δρρολγοὰ διλοης υ8 ἃ8 ἃ (({|6) ἰοΚ ἢ 
((οκοα δπὰ 868]) οὗ ἱμ6 Ἰονθ οὗ ἀοἷ, μ6 οὈ͵οοὶ 
οὗ δὶ, {ἢ 8 πῖν ογβα] ροβϑοββίοη οὗ 4} τη6ῃ.-- 
Βεβ85Ὲ, οὐ 88 ὈγάΖΟὴ Βογροηΐ: 9688 {9 118 
οὗ πιν ᾿ἰΐο, ΨΦ68808 (6 ἀδαὶῃ οὐὗἨ ΤΥ ἀθαί}.--Ὁ 
ΝΙΤΖΒΟΗ: Τ}6 τιγβίοτυ οὐὗἁὨ οὖν βρίγιττ|4] ΓΟ ΘΠ 6- 
ταϊϊου: (1) Τἴ6 ὩΘΟΘΒΘΙΥ͂ οὗὨ ἰ(; (2) (ῃ9 ροβϑβϑὶ- 
ΝΠ οὗἁἩ ἰξ; (8) {πὸ δοίπα! ἐν οὗὨ 11.---ΗἨΟΒΒΑΟΘΗ: 
Τηὸ ποῦ ΙΓ: (1) Πιαῦ ἰ8 {ἢ (3) Πον ἀο68 
ἰ ανίϑοῖ (8) ἩΒΙΟ6Ρ ἀοο8 ἰΐ Ἰοδὰ ᾿---Οἁ ν. ΟΚΕΒ- ὁ 



140 ΤΗΕ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙ͂ΝΟ ΤῸ ΖΟΗΝ. 

ΤΑΟΗ: ΤῈο ρἱοτὶ δολίου οὗ ἰο ἐγίαπο αοά ἴῃ 
ἐμὸ τοχοπογαιίοη οὐ τηδῃ.-- -Κυικα: πὲ Ὀεοΐηρ 
Ὀογῃ οὗ (᾿ὸ ϑρ᾽ εἰ, οὐ (116 ὁ56 παῃὰ τηδηϊζοϑί, ἢ 
ἐμ6 οἶμον ἰάθη ἃ5 (ο [18 οΥγἰκία δὰ οὐ. 

[Βυβκιττ: ᾿ΤΙβ ποῖ ϑπουρὰ ἐμαὶ τὸ Ὀ0 πονν- 
ἄτοβϑϑά, Ὀυϊ τὦΟο πιιιϑὲ Ὀ6 πον-πλάθ, ἰμαὺ ἰδ, 
ἐπογου ΕἾ δὴ απίνουβα!Υ σμδηροά, {86 ΜΠ ὉΥ 
τοπογδιίοη, {16 αἰοοί᾽ οἢ8 ὉΥ βαηοι βοαίϊοη, (110 
11:9 ὉΥ τοίογπιλιίοη. ο τηυδί Ὅ0 ||κ αοά, οΥὗ 
6 ὁΔ ΒανοΡ ἰἷνο τ ἢ Ηΐη. 1 νγὸ Ὀο ποὲ Ἰἰ|κ6 
Ηΐαι ἱπ ἰυ6 ἰδπιρον οὗ οὔὐν τιΐμ 8 ὁπ δαγιΐι, γγ78 
Οδἢ ΠΟΘΥ͂ΘΡ 6 ΒΔΡΡΥ͂ ἰπ ἴ.6 δη)ογτηοπὶ οἵ Ηϊπὶ ἴῃ 
ΒοαΥθα; ἔον ᾿ἰθάνοη, ὙΠιοῖ 18 8 ρἷδοθ οὗ ἰδὸ 
ετεδίοβί ἰοὶ π 689, σου 6 8 ροἶδοο οὗ (6 γστοαί- 
οϑὺ ὑπϑαϑίῃ698 ἰ0 δῃ ἀπτοσοπογδίθ δὰ δὴ τ- 
ΒΟΙΥ Ῥϑγβϑοη ; (6 σοπίαρίοῃ 8 υηἱγογβδὶ, ἀ66Ρ, 
δηΐ ἰηπανά, {ΠΟ γοίοσϑ δον τχυϑὶ (ἢ 9 οδΌρΘ 08. 
--ΤῊ9 ὙᾺΥ δηὰ ψόονὶς οὗ ὑπ9 Ποὶν ϑ'ρίσις ἴὰ (ἢ 9 
ΒΟ] 8 τορεηογαιίοη, 18 οὔ - εἶτ 98 ὙΟΥΥ͂ Βθογοὶ, δηά 
ὨΒΙΔΠΪῪ οχοοϑάϊης νᾶγίουβ. αγίουβ 88 (0 ἰδὸ 
{πι6. ὅοπιο ἃγθ Ὑτουχαϊ ὑροὸπ ἴα γουΐῃ, Οὐ ΘΓ 8 
ἷῃ οἱὰ αζε. γατγίουϑ ἰῃπ ΗΪ5 πιείλοάς οὗ πονκίηρ: 
βοῖηθ ἃγο Ὑγοῦσῃ ὑρΟῚ ὉΥ {19 ΘΟΥΓΟΒΙν 68 οὗ (Π9 
Ἰανν, οὐδ γ8 ὈΥ Ἰοηἰῖν65 οὗ [6 κζοβροὶ. Υδνγίοιβ 
ἴῃ {80 πιαππεγ οὗ Ηἰ8 σουϊκίη α, αθα ἴῃ [δ πιεαπϑ 
ὉΥ τοὶ 16 ψουκβ: ὕροη δοῦιθ ὈΥ͂ ἃ ρονθνίι] 
οτάἀϊπδησο, ἁροῦ οἰ οτϑ ὈΥ δὴ ανγδικοηΐϊηρ ΡτγοΥϊ- 
ἄθποο. αὶ δο ϑρίτιυ 5 τοῦς ἰῃ 4}} 51}}} (ἢ. βΒδλθ, 
ἐξ ρῥτοάυοοβ ᾿ἰκοῆθθ8 ἰο Θοἰ.--Ἤσνε: παι ἃ 
ἴθ0 019 Ὀασίπηΐης ἃ Ιδῃ ΤΠΔῪ τὰκ ἴῃ Σοὶ κἴοῃ, 
διὰ γοὶ Πηδ}}ν ῥσονο ἃ βίγοης Ο]γἰ βῆ. ΝΟΥΘΡ 
ἀφ5ρ 189 {110 (Δ. οὗὨ 5Β:}4}} {μῖπρφ9 (Ζεο". ἰν. 10).--- 

δὶ ὁ πο οἰδηζθο οὖν Τοτὰ ἀεοοσίδτοβ ἰο Ὀ6 
ποράξαϊ ἴο βαϊγαιϊΐοη, απὰ ψἢδί ἃ γον α}]6 6 Χ- 
Ρτοβϑίοη Ηθ υ8ε8 ἴῃ ἀεεβογι δίης ἰἰ.----ὦ ἀδγ ψ1}] 
Θο0π|0 ΠΗ {1050 ΜῺῈῸ δ8΄ΓῸ ποῖ ὈΟΓῺ δρδὶπ ν]}} 
νἶϑιι (μδὺ (ΠΥ δὰ που ὈΘΘῺ ὍΟΓΠ δἰ δ]].--- 
Αὐυαύϑτινε (οα τογ. 1δ) : ὙΠ ὈΪΠ6 οὔ 86 βογρεηὶ 
Ὀτουρσιῖ ἀθαίἢ ; (16 ἀθαί} οὗ ΟἸτῖδὶ Ὀτίηρπ 1ἰΐο. 
οοῖκ αἱ (9 δογρϑαηί, ἐμαὺ (6 ϑεῦροῃΐ ΙΩΔΥῪΥ ποὶ 
Βατπ γοῦ. Ἰμοοῖς αἱ ἀθδί} (Πδὺὲ ἀδδιἢβ ΠΥ ποὶ 
δαυτγὶ γου. Βαϊ αἱ ψο890 ἀδαῖῃ 7 Αἱ ἰδ ἀδδιἢ 
οὗ Ηἰπὰ το 18 9 2}. οδιὶὰ ἀϊοὰ ἱῃ ΟἸγίϑί, 
80 ἰπ8ὺ Ὑὁ ΙΩΔΥῪ ΠΟΥ͂ ΒαΥ: “Ὁ ἀοδῖ, ψ βογο 18 
1 διΐϊῃ ρα," εἰς. --- ὕτΗἘΒ: Ηδποοίοσναγὰ, 86 
Μ80 18 δοῃἀθιηθα τηυδὲ ποί σοτηρἰδίη οὗἁἨἩ Αἄδπι, 
αηὰ δα ᾿οτη δἷη. 9 δοοὰ οὗ {6 Ἰτοϊηδῇ, 
τοι ϊβϑοα ὃγ αοά ἰο Ὀτυΐ89 ἰμ0 Βεοδὰ οὗὨ ἰ8)8 δοῖ- 
Ραϑῃΐ, 18 ΠΟῚΥ δΘοῃθ δηὰ 888 δἰοποὰ 00 βίῃ δηὰ 
ἴδ 6 διναῦ οοηἀοηπηδίοη. αὶ ἢδ τουϑὲ ΟΥΥ͂ ουἱ 
Ἀρλϊηδὺ Π᾿ 56] ἴον ποὺ δαυΐηρ δοοορίοϑα δῃὰ Ὀ6- 
Ἰιονοὰ ἱῃ ἐμὸ ΟΠ γίδι, {116 ον} 8 οδα -Ὀγυΐθοῦ δηὰ 
δ᾽ ῃ-δίγϑηρίογ. [1 ἀο ποὶ Ὀοϊΐονο (Π}8 Β4116, δἷπ 
δηι οοπαἀοπγχηδίίΐοη σῃδὶ οοηίϊῃαθ.--- ᾿ΑΥΑΤΕΞ 
(νον. 10): 9 6808 πιο 8 ΟὯ6 ὙΠ|10 ογθδίθ8 ἸΟΥ͂ δῃὰ 
᾿πρρίηθοθθ. Ηθ ψ|ιὸ Υἱϑννβ 96805 οἴβεῦιν βο (μ8ἢ 
8.3 ἃ ὈΥγΐΏσοΥ οὗὨ ἴον, (88 ζοδρθὶ 88 δηγί ἴῃς οἶ80 
Ὀαϊ ἃ τηοϑ8ᾶσο οὗὨ 70Υ, βυ ον 88 δηγί εἷς Ὀυϊ 
ἃ Τουηϊαΐη οὗἁἨ ογ, Κῆον5 οἰ ον αοα μον ΟὨεδὲ 
ΠΟΡ (μ6 ροϑρεὶ. ὟΟοἄ [5 1ονϑθ, δἀπὰ Ἰονθ σᾶπ ΟὨΪΥ 
ἴονθ. Ὗἀοά 158 ἰδδ ᾿ἰνίης τι] οὗὁὨ ἴον. [κουθ 18 
ΡυγΘ ΟΥ̓ δηἀ ΤηΔ,κ68 ΒΑΡΡΥ͂ 8}} πῆ οοπλθ 'ἰῃ 60Ὲ- 
ἰδοὺ τῦῖτ ἰϊ.---Ρ, 3.] 

ΥἹΙ. 

ΦΈΒΟΒΙΝ ΤὙΠῈ 5ὉΞΑΝ ΟΟΥΝΤΆΕΥ, ΑΝ ΤΗ͂Β ΒΡΒΒΑΌ ΟΥ̓ ΗΙ58 ΒΑΡΤΙΒΜ, ὙΙΤΗ ΤΗΝ ἙΑΙΤῊ ΟΥ̓ ΤΗῈ ῬῬΕΈΟΡΙΓΕ. 

ΓΠΑΒΤ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ͂ ΟΥ ΨΟΗΝ ΤΗΙ ΒΑΡΤΙΑ͂Τ ΟΟΝΟΕΒΝΙΝΕΟ ΟΗΒΙΒΤ1. 

ΒΒΙΘΒΟΒΟΟΜ ΟΥ ΤῊΚ ΟΗΌΞΒΟΗ, ΠΟ ΟΟΜΕΒ ΕΠΟΝ ΗΒΑΡΥ ΕΝ. 

ΟΗΒΙΒΤ ΤΗΣ ΤΑΝ ΒΑΡΤΙΒΤ. 
(ΤΆε αὶ δοην 9.) δοπφε.) 

ΤΗΞ 

μαρ. 11. 22..-86. 

22 Αἴἶοσ (Π686 {πΐηρθ σᾶπιο 6808 δηὰ [15 ἀΐ8ο 0165 [οατη9} ἰηΐο {86 Ἰδηά οὗἔἩ Φυάσεα; 
22 δηὰ {πογο ἢ6 ἐδγγιθα τι ἔμθῖ, δηὰ Ὀαριϊζρα. Απά Φολη 8180 τῦ28 [8.1}}] θαιριεἰζὶπρ 

ἴῃ Ζδποη ποᾶγ ἰο [οηυϊξ [0] '8411π|, θθοδυβθ ὑμθγθ νγὰ8 τ ἢ ψδίασ πογο: δῃα {ΒοΥ͂ 
24, 20 οδπιθ 8η4 ΜαγῸ ὈδΔρίΪΖοα, ΕῸΣ Φοβη' νγὰ8 ποί γεῦ ολϑὲ 1ηἴο Ὀγίϑοη. ΤὨδη ἐδ το 

ΔΙΌΘΘ ἃ αιιϑϑ0ἴοη Ὀούνοθοῃ δοηι6 οὗἩ [οἢ [86 ρῥϑιὶ οὗ] ΨΦοδπη Β αἰ56 1 0168 δηὰ {89 96:8 
26 [ἃ 9695]} δδουῦ ρυτγ γιης [τοὶ ἴοι τυδϑὶιΐαρ]. Απὐά ΕΥ̓ οδῖηθ υηΐο Φοῃῃ, δὰ βϑϊά 

ὑηΐο δῖα, ΒΔΌΡΙ, 6 ὑμαῦ ψὰ8 τὶ (60 Ὀογοπα [{}6] ογάδῃ, ἰο οι ποὺ Ὀατγοβδὲ 
[μαϑὺ ὈοΓΏ6] τίη 653 [ἀϊάϑὲ βοῦνο 88 ἃ τϊίμθ88}, Ὀ6 8014 (Π6 βδῆλθ Ὀαρι ζοίδι, δηα 41] 
ΙΊΘη 6010 [8.6 ροϊηρ] [0 ᾿ἷπ|. 

21 Φοϊη δηβιγογοα δηα βαϊά, Α τωϑη Ἵοϑῃ σϑοοῖνο ποίδίηρ, ὁχοθρὺ [1988] 10 Ὀ6 ρίνοη 
28  εἶπιὶ ἴγοπι ἤθᾶυύθῆ. Ὑ γουγβοὶ γ69 ὈΘΆΓ 116 ἩΠ.Ώ688, ὑπ. 1 5414, 1 δηλ ποὺ {Π6 ΟΠ τῖβὶ, 
29 Ὀυΐ ἰδδι [8᾽1 βοῃηξ Ὀοΐογο ἢΪπὶ. Ἡοιίδαὶ μαϊἢ ἰμ6 Ὀγῖάο 9 109 θυ! ἀθρτόοτα : Ὀυὶ ἐδ 

ἔτι οὗ ὑπὸ Ὀτγίάορστοοπι, ψ ϊοῖ [{}0] βιδηἀθὴἢ δὰ μοαγοίἢ ἴῃ το]οϊ οι ἢ τοδί] Υ 
[τἰὸ., το] οἱσοί ἢ τ ἢ 7ΟΥ, χαρᾷ χαίρει Ἴ Ὀδοδι8θ οὗ {86 ὈτΙἀοργοοπιΒ νοΐοο : [.1 (18 ΠΥ 

80 ἸΟΥ͂ ὑμογοίοτο 18 [1616 [18 τλδάο []], οοτα ρ 6.68]. Ηδθ πιιβὶ ἰπόγθϑθο, θαΐ Γ πιυβὲ ἀ6- 
91 οἴθᾶϑθ. Ηθ {μδ οοπιοίϊι ἔγοπι ἀθονθ 18 δῦονο 8]: 6 {μαΐ 18 οὗ {π9 φαγί 159 ϑδυί 

[18 οὐ [86 ΘΑγ0}},2 δῃα Βρϑδ κε οὗἉ [π6 ϑαυίῃ : 86 [ῃδὺ οοτηοί ἴγοτὶ θαυ θῃ 18 ΔΌΟνΘ 
82 4115 Απὰ [οηιὶξ Αη47" ναῦ Ἀ6 δίῃ βθθὴ δηᾶὰ μοαγά, ὑβαῦ 86 {ρβ βοίῃ ; δῃὰ πὸ 
92 χηδὴ τϑοοίνοί ἢ 218 ὑδϑυ ΠΟΩΥ͂ [8πὰ [18 ὑθβι ΟΥ̓ μῸ οὔθ τϑοθὶγοί!]ῇ. Ηδ δαὶ 

μαι τοοοινοα ἢ}18 [18 επιρὶιαιῖς, αὑτοῦ τὴν μ. ὑθϑ ΠΟΥ͂ Δ.) 8εὲ ἴο [οηιῖέ 10] 18 
84 568] ὑπαὶ (οά 8 ἔτι. Εὸγ ἢ σῆοαι αοα Βα [οπηιΐ μδ. 8} βθηῖ βρϑαίκθὶῃ! ἐδθ 

πογάβ οὗ αοά: ἴον αοἂ [6] εἰ νεῖ ποῦ ἰδ Κρ τιῦ ὈΥ͂ ταθαβαγθ τπίο λίην [οπυῖϊξ ὠπίο 
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85 λίπ]. ΤῊθ9 ΕδΙΒον Ἰονοίμ {π6 βοη, δηὰ ΒΒ ρίνϑα 411 (ἶηοβ ἰηΐο .εἷ8 Βαπά. 
86 Ηο δαὶ Ὀ6]] νοι οὐ [18] [86 βϑοη μαίἢ ϑυου δϑίίηρ 116 : δηὰ Β ὑπαὶ Ὀο ον ποί 

[ἀἰβοθογοίι, ὁ δὲ ἀπειϑῶν] [Π6 ὅοῃ Β88}} ποΐ 8660 118; Ὀὰΐ {86 γαῖα οὗ σὰ Διά θιἢ 
οῃ Ὠϊμι: 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ὁ δζί. ὁ δοίοσ9 Ἰωάννης ἰ5 Ὑαπίΐης ἴῃ ᾿ξ. Β. δηα οπιἰ ἰἰοὰ ὈὉγ Τἰδοποηά., Ὀγβοϊκοίθα ὉΥ ΑἸ].--Ρ. 5. 
ν' Ὅδθ δίηχα!γ ἰ8. ΒΙΓΟΠΧΙΥ βυυϑι αἰ ηοᾶ ὮΥ Μὼ.9 

Ἶ,οονδαίων ὙΓ]160}}) 18 δυρρογίοα ὮΥ ἐξ.’ 

9 ἀἰδοσϑηοο ἰδὲ ἴῃ ἴ6 ΘΙ ρΡὮΔΔίδ : 

1 Υ͂εν. 23. 
4Ὑοῖ. 25. [ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννον μετὰ ᾿Ιονδαίου. 

Α. Β. 1,., εἰς.. απ αἰοριθὲ Ὁ Τβομοπα,, ἔτος. ΑἸ, Υ,, δηὰ Η.. δχαίμϑὲ {Π|ὸ ἰοχέ. σϑο. 

6, εἶς. Μογοῦ: δὲν Ριμγαΐ δοί εἰολ πιρολαη οὶ ἄαν, υἵξ., ἴο οοδίοτι ἴυ μαθητῶν.---Ρ. 8. 

δ,ον. 31. [ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστίν, ἰΒ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰδυςοίορίο δ), θὰ 

ἴο ἴδιο ογί χία οὗ ἃ ἤδη σογγοθροῃ 3 ὨΪ8 ς 10... 
4Ύοτ. 31. [ΤῊ 6 βοοοιά ἐπάνω πάντων ἐστίν [5 οἵα ἐϊοὰ ἘΥ δ. Ὁ. διὰ ΤΙδοΒοπά. (οὰ. ΥἹΠ ), δαρροτίοι! ὉΥ ἐξ. Α. Β. ἵν 

δεὰ τοϊδίποα ὉΥ Ττοζ., ΑἸΖ,, Ῥοδῖο. δηὰ ἢ. (10 Ὀγαοῖκοίδ), ΜΟΥΘΥ, κιηρθ.--Ρ, 8 

δΥες. 32. [ΤΏὴ6 καὶ [5 ψῃτη 
οἴαἰτὐκὰ ὈγΥ Τιϑοοηά. ΑἸΩ, Ττος. Ὗ,΄. δηά Η.-νΡ. 8. 

ἴῃ δούθγαὶ οοὐά,, αἰϑο ἰῃ Β. ἴω αἱ. νγαϊοα σοίαίη ὑπο δοοοπὰ ἐπάνω πάντων ἐστίν, διά ἱ’ 
] . 

4 τετ. 3... Ὃ θεός ἰ5 ν“πητίης ἰῃ Β. ἀηὰ ἰπ ΟἾΟΡ σοηλί ΘΓ 0]9 οοᾶ. [δξ. ΟἿ Τω., οτα {ἃ ὉΡ ΤΙδοποπὰ,, ΑἸΓ, εἰο.---Ῥ, 8.} 

γεν. 21. [ΤῈ9 1. Υ͂,, {πὴ ΤΘΏΥ͂ σοΠη πιο Πἰλίογϑ, γοΐθγθ [0 ρδαδαρθ ἰοὸ (Ἰτίϑὲ, ἢ ἸΙ6ῆσο ΒΌρρ 1168 αὐτῴ. Βυϊ 1Π6 δΒ0ῃ- 

“-ξ, Φ 

ἔρησο Ἵ κοῦς 

ἘΧΕΟΕΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΊΟΑΤ, 

σον, 295, Αἴτοσ ἴ..859 τὶ ρ.5.---Μετὰ ταῦτα. 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ ποῖ ΟὨΪῪ αἴϊον {π9 Ἰηίογνίον γι ἢ Νί6ο- 
ἄρα (Δ6Υ 60), θα ΟΡ 8}} (μὲ ἰ8 χοϊαϊθα οὗ 

ΗΠ8 βί8 Υ ἴῃ “26 Γ138]9ὁ1|. 
Ιηἴἰο 116 ᾿δπᾶ οἱ 9ιἅ968.--- άθα ποτο, οὗὨ 

θοῦγθ6, ποῖ ἢ (9 ἩΙΔΟΡ 8680 οὗ Ραϊοδίΐηο, Ὀυΐ 

ἐπ (8 ΠΑΡΓΟΎΘΙ δ0Ώ80, Δ8 αἰδιϊησυϊθμοὰ ἔγουι 
βδαιδτία, σΟΑ111|900, δὰ Ῥοτγοα; ϑουϊπμογη Ῥδ]θϑ  [η8, 
οὐ (19 8116 μη 9 Ζοτάδῃ, Βανίηρ ϑδαιηαγὶα οἢ (18 
ποτίι, ἰὰ6 Ζοτάδη δηὰ (89 οδὰ 898 ου {δι οϑαϑί, 
Ιάππιοδ οα ἰδ βοαίμ, ΡΒ διϊα δαὰ (1.0 ΜΙ οα ογτὰ- 
πόδη οὴ ἰδθ νγοϑί. Απὰ ἢθγο, ἴοο, ποὺ ἰδ 9 Ῥτονΐῃσθ 

οἵ Ζαιοα ἰἰ561} 5 πιοδαΐ, ἰο τ ϊοσὰ ἰπ ἔδοὶ Φογυ- 
βδῖετι οϑροοΐδ! ] Ὀοϊοηχοά, Βαϊ 80 Φαάοαι οουη- 
ὑγ; Ἰουδαία Ὀδΐπς Βεγθ υϑοὰ 84) 6 γ6}} [χώρα 
᾿Ιουδαία, αν ἱ. δ; Αοἰϑ χτὶ. 1]. Ετοπι (9 
Ὀδριϊζίης ΔΙΌ ΘΥ ἰΠΓ6γ85 8 δοὐουτη οἡ ἔμ Φογάδη 
ἰοσαγὰβ 6 ποτὶ - 68, 
Απᾶἃ τἴπϑτ1τ6 86 ταιτὶθᾶ Υὴ ἢ 81.611.--- του 

(86 ιἰπιθ οὗ Ηἰδ8 τοίασῃ ἰο ϑαιμαγία (ΡτΟΌΔΟΪΥ 
δϑουαὶ βοοάϊης (ἶπι6, 866 οἷ. ἷν. 80) τἍ,ὥ“ ΤΩΔῪ ἰὨΓῸΓ 
ἐπα Ης οοηιἰ θὰ ἴῃ ἐἶι6 7 ἀσλη σου ΡΥ ἔγοτα 
ἰὃἃ9 πιοηίὰ οὗ Μαγοῖὶι {Π11 ῬοτΒαρ8 ΝΟΥΘΙΌΟΥ ΟΥ 
Ὀοσοπι θοῦ, δὲ 1οαϑὲ Πα] ἃ γὙϑδν (3800 [860 ρΪδθοὸ 
τείογγοα ἰο). 
Διοᾶ ὈΞ3Ρ11:59ἅ.---Λοσοτάϊηρ ἰο οἷ. ἱν, 2 7680. 

Ηϊαβ6 7 ἀἰὰ ποὶ Ὀδριΐζο; Ὀὰὲ 48 Φο9)!π γον  κΚ8 
1818 ΟὨΪΥ ἴῃ κ᾽ Ῥαβϑίῃηβ δῃά βδυρρ]οιηθηΐα) ῬΆΥ, ΒΘ 
εὐἰ ἀθπο}Υ ἰπίοπμὰβ ἰ0 ἀθδί φηδὶθ ὑμἷ8 ὈΔριΐδαι 88 ἃ 
δαριϊθαι οὗἩ 96815 Ηϊ8εϊέ. [ὙἹγίι !γ (δοοοτά- 
ἴδ ἴο (πη0 πιαχὶπι: φυοά φμὶδ μὲν αἰΐωπι ἐπεὶ, ἰά 
ἐριε {εοΐ846 αἰοίωγ), Ὀαϊ ποί ΠΠΕΟΥΔΙΠΥ ; ἴον [86 ἰθαι]- 
ἸΏΟΩΥ οὗὨ ἰγ. 2 15 οχρϊοὶϊ, ἐμδὶ 7988 ἢ πι8ο]Γ ἀἰὰ 
δοὶ ὈαρίΐΣξο. Ηἰ8 νοτὶς γδ8 ἰο Ῥσϑδοβ δπὰ ἰὸ 
δορὶϊτο τψῖῖὰ τι6 ΗοὶΪγ ϑρίγι; πδίοσ Ὀδριίϊβιι 
Ἧ25 8. Βυδοτγιϊϊϊ παῖδ πιϊηϊδίοτὶαὶ οἶοοθ, δηὰ οουϊὰ 
85 νὶὸἢ Ὀ6 ρογίογιηθα ὈΥ οἶμογβ. ΕοΥ (80 Βδῖηθ 
τελδοῦ αι ἀἰὰ ποὺ ὈΔρίΐΖο ὁχοορί ἴῃ 8 ἔδν 
ἐ8969, 1 ον. ἱ. 14-ι::6.0. Τὸ Ὀδρίΐδπι οὗὨ {μ0 ἀΪ8- 
εἰρε8 οὔὗὁἨ 685, νγΐοὶι 18 ΟὨἿΥ πιθηςἸοη8α ΒοτΘ δὰ 
ἷν. 2, νγδ8 8.}}} οββϑϑῃἝ ] }} }γ [86 Ὀαρίΐδιῃ οὗὨ ΨΦοἢ, 
δαὶ ἰὲ ργθραγοὰ (8 ΜΔΥῪ ἴον Ομ νἰϑί δὴ Ὀδρί πὶ, 
Ἡδϊο ἢ τγα8 ἰπϑιἰἰαξοαὰ ἀἴνον (Π 6 Γοδυγτγθοιίΐοη, Μαῖί. 
ΧΥΙΙΪ, 19, αηὰ ἤτοι ροσγίογπιϑα οα (86 ὈΐγΓ ἢ -ἀδγ οΥ̓ 
(86 Οτιβιΐαπ ΟΠ τοῦ, Αοίβ1Ϊ. 41. Βεοίοτο Οτϑι 
Βεὰ δηϊεμοὰ ΠῚ8 ψονῖς ου. θα, ὑπὸ Ηοὶγ ϑρίὶνῖ 
πὸ8 ποὶ γεί ἰπ {1} τοχοπογϑίίνθ ορογαίίοη (Υ)1. 
80), πον οου]ὰ Ὀδρὶ βπιδὶ ττδίϑν δἰ ΚΠ Ὺ (9 ο1688- 

ἰὰ 19 ομαγασίογ, βθῶσθ ἴμ6 μγοδοοΐ δίδωσι. ΟἸιγῖδι δὰ ΔΙΓΟΔΟΥ τοσοὶ νϑὰ ἴμ0 11.688 οὗ ἐμ βρί τ! ἰὰ θαρ[δυλ. 

ἴῃς Ὀ]οοά οὗ δἰοποπιϑηΐ (χίχ. 86; 1 Φόβη ἱ. 7). 
ΤΊ|.18 Ὀλριΐϊϑια ἐμὴ δ ἃ ρῬτορδοἴϊο ομαγδοίον, δῃὰ 
28 ΒΑ ΒΟ] ΘΏΕΙΥ ποῖ γτοροαίοα, δεν σοταρ]οίοα 
ὉΥ (10 Ροηιθοοβίαὶ Ὀιρίΐδηι οὗ (116 ϑιρί τΙ!.--Ρ, 5. 

γον. 38. Απἃ οΒη δ8δ'8ο νγχ85 Ὀ30 11: β'.-- 
ΤῊ Ϊθ διαἰθηχοηῦ δοῦυ68 ἴὸ οχρ]αίη τν]ιαὺ 00]]0}08.--- 
Ι Αϑηοα; [2}}» 1.2} δα)εοιίνο οὐ 7}}), “"οἷδοθ 
δοουπάϊης ἴῃ δργίη 8." ΔΙΘΥΟΡ τᾶ Κ68 ουἰ οὗ ἰΐ 
ΕΝ 1 ““ἀονο-ουπίαίη," πἰιμουῦ δνυρυΐης (89 
ταϑίίοῦυ, Ασοοτάϊΐηρς ἰο ΕιϑοὈὰ8 δπὰ Ζογοιηθι 
[Π ΛΡΤΚΕΙ 005 υηδον «46ποπ δηαὰ 8α]επ|} Αδθηοὴ 
ΑΥ̓͂ ἐπ᾿ οοίαυο ἰαρίαε ϑοενίλοροῖεοδ αὐ πιοτίάίεηι γμχία 
ϑαίεπι εἰ Χογαάαπεπ; καὰ ϑαΐοιι: ἐπ οοίαυο ἰαρίάε α 
ϑεγίλοροὶἑ ἐπ σαπιρο γὴῖοι. ϑαίαπιῖαα. Ἐτοπι [18 ἰξ 18 
ἱπίογγϑα ἐμδὺ Ὀο1 Ρ]α668 ΘΓ ἰπ ϑαπηατὶδ: τ 08 
Ερὶρμδπίυ98 (Π}|ων. ᾿ἰνἰϊ. 2) δοηᾶγηιθ. Ὁ Τινΐθ. 88 
Ὀδοῃ ἐπουχίιξ 80 ᾿Ἰησοηβίβίθηῦ "1 ΟΡ Ῥαββαρθ, 
(δῇ ὑνγο ῥἷαϑοϑ οὗ δἰ ἶἷδὺ πδηιοθ, 58] τὰ ἀπὰ 
Αἷα, τνιιϊοῦ, δοοσογτάϊπρς ἰο 7ο58ἰι. χν. 82), ἸὰγΥ οἡ 89 
δου μ τη Ὀοτάον οὔψααοθ, μα γο Ὀ60η δυὈβιϊ[αἱοὰ. ἢ 
Ἀσοογάϊης ἴο Οἴ6Γ8 (9 Ρ͵α668 ἴῃ αποϑίΐοι ταὶς 
δανο Ἰαΐὰ ἴῃ Φιάοα ατὰ ὉΥ (Π6 Βιιηλατίίαῃ ὉΟΓ- 
ἀδγ (860 Μογοῦ). Βοῦίηϑου (1{1., Ρ. 822) Τουηὰ 8 
Θ΄]. Θὰ ΝΔΌΪα 5, Γγοπιοῖο ἴσοι [80 Φοτάλη. Αο- 
οογάϊης ἰο {815 1 Βα8 θδθη οὶ ᾿ππργΟΌΔὉ]9 ἐπί 
Αοοοῃ Μ͵ὰ8 οὐ ἰμ6 Φογάδη, δοπὰ 1,116 κ6 {δ᾽ η 8 ἰὰ 
"88 ἃ ΡΪ609 οὗἨ Βρτίπρ8. 76 ΒΌΡΡοβ6 ἰδαΐ ΦοΒη 
τα ΥΘΥΥ ῬΓΟΌΔΌΪΥ αν Ὀθ66 8 Ὀαριϊτὶης ἰθῃι- 
ΡΟΥΔΥΙΥ οὐ δδαιηδυιίδη σγτοαπά. Ἐ]1|}α}), 18 ὑΓο- 

πρ μϑεη Υἱὸν ἰ5. Π0711 Ὀγ Ὦγ, Τποπιφοὴ (ΤῈ ζαπα απὰ (λα 
Ὁ 1... 116). Ηφ νἱβίιοα Μβεϊξῶη Ἐπ  ἸΒΌΡΟΙΠ) δηὰ τῃ9 

ἀνε τμμὸ τρια δηἃ Γοργόβοη δ {Π|ὁὸ ΨΑΠΊΟΥ (ὮΟΤῸ ἃ5 δυοππάϊης 
ἴῃ ἰουπίαί δ δη ὦ Ὀτοοῖα δηἃ 85 Οηθ οἵ ἴπο τηοϑὲ ἴογι 16 ἰη 
Ι"α]οδιίηθ: γοὶ 6 ΓΟ ἃ ὯΟ ἴγσοΒ οἵὁ πὸ πᾶῖ9. “ΤΠ Ἰου ον 
ΥΔΠΟΥῪ οὗ “7692τὉτθ6].,᾽") ῃὸ δβαύβ, “ ἰγσγίριϊοα ὕγ ἴΠπ᾿ὸ Φ41 ἃ, ἀπά 1}10 
Οδον Βοίδαδι Ὀοϊονν, να ξογοά [ἢ ΘΥΘΓΥ ρϑγὲ ὈῪ πλλῺΥ [οΥ ΕΠ Ζΐ ἢ 
ΒΊΓΘΑΙΩΒ, ΔΙῸ ΟΆΡΘΌΪ6 οὗ διιϑιαἰ πα ἃ 1{{11|0 ππιγη πῃ ἀπά ὁ 
{πο πλβοῖνοδ. Βοδίαάοθ, βοίδαηῃ [4 {πὸ πλειγαὶ ἢἰ ΚὮ ἸὙΑΥ Υγοότα 
ΒΑΒΏΔΏ δηἋ ἴΠ οαϑί ἰο πο πορ- ολΓὰ αἱ ΠΑ κ μα ΑὐΓο, αηὰ 
8160 ἰὸ δουΐμοτηι Ραϊοδιΐ πο απ Εσγρί. ΤΠ6 ΟἸΟΓ οὨοθ ἐθοιχϑὰ 
ἢ [Βαλα 8, 85 ἰ5 οὐνἱάϑην ἔγοπὶ τυϊποὰ εἰίοα, απ ἴγοτῃ 
[6115 ἴοο οἷά [0 συΐηβ, ὙΠίοΝ ΑΓῸ βοδιϊογο ογὸγ (ἢ9 μῥ]λίῃ,. 
Ι τοοῖκ ἄονῃ ποτ ΠΟ Β 88 ΠΟῪ Κπόον ἴο {Π|Ὸ7) Ατ5, θας 
ΠΟΏ9 οἵ [ποῖ ἤαΥΘ ΔΗΥ͂ Ὠἰδιοτὶς δἰση! ἔἤσαηοο. Οὗ ΒΆΠΠπι ἀπὰ 
Ῥηοη, σίου τηυϑὲ πανὸ ὕὈθοὴ [Ὁ [Π0 ΠΟΥ δὲ πὸ ατοαὶ ἀἰδίδησθ, 
Ι ςουἱὰ ϑὰγ ποιδίημ.,"-". 5. 
{[80 α͵]80 Ἠθϑηρπίοηθογρ, ἴ., 324. ΤῊΘ Αἷοχ Οοάοχ οΥ̓͂ {1 

βεορὶ. το ἀογ8 [6 [ΓΟΟ ὩΔΠπλ65 οὗ μἴδοθϑ ἰι 209. χΥ., Σελεεὶμ, 
καὶ ᾿Αἱν καὶ Ῥεμμών. Ἰῃ Νοῖ. χὶ, 29 (Π6 Ἰαφὶ {ν7207ὸ6. ὩΔΠΊΟΝ Δ.Θ 
οολυϊηοα ἰη Ἐπ-τ πιο. ΤΊ] δου  ογ ΠΟΠΉΪΓΥ τὰ ὙΟΙῪ 
ἄτγ. α οοπίϊπυδιίοη οὗ ἴῃῆ9 Ατγαθίηη ἀοοοτί. ΠῸοῆοθ {ἢ6 ΓΟ- 
τηδγῖς. “ ΠΕΓΟ 86 Τὰ ΠΟἢ τγαῖοσ τἤθγο,᾿"" γὨοἢ νου ἃ Ὀ6 ΓΆΙΟΣ 
Βυρογῆήπου ἱΓ ἀρρ] θα ἰο ἃ ρίφοο ἔπ Ο41}}160 οὐ οὐ ἐΐο "ἈΚ 5 
οὔ [Π6 Φογάδη, τοςοῖ το {8 {11} τηϑδηΐηζ. Ὑοῖ {πἰ|9 Πο149 χηοὰ 
αἶδο οὗ Ὧν. τρὶς ἀρ γίον,, ὙΠῸ, 1 ἘΟΌΪ δου, ἰοολῖθϑ βα θτλ 
ΘᾺ ΝὈΙ0Δ.---", Β.] 
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ἰοίγρθ, ἀνοὶΣ Ἰοπρς πὶϊὰ ὁ Ῥ]ιοαοίοἶδῃ πίάον; 
ΕΠῖϑμα μοαϊοά (16 ϑ'γγίαπ Νδδιηδῃ Ὀγ αἰσθοιΐη 
Ἀΐὰ ἰο νψαβὰ 'π (89 Φογτάδῃ, ΦόΒη, οὐ 18 δΡ- 
Ῥθάσγδηδο, ρυθεοιθὰ: αοα ἐπ 8016 οἴ 686 δίοῃ 68 
ἴἰο Ταῖϑο ἀρ οἰνϊάτοπ ἀπο Αὔτγϑιιδπι. [1 ΨΦομη 
νγὃὸ8 ἰο ὀχοοαίο μἷδΒ οΟὔἿοΟ 885 [ΟΥ̓Θ ΤΌΠΠΕΥΡ οὗ ΟΠ Υἱ δὶ 
ἦπ Ηἰβ8. υπίνοτϑαὶ σμδγδσίοσ, ἢ τοδί ΒΑΘ ΘΟΤηΘ 
ἰο ϑαπιατία, δπὰ ουθὴ ἰο ὑπ (ἀδ] ]θδπ σουτγί (869 

γ»ἶδ6 ἀἰγβοιίοι οὗ {6 δπρεὶ, Κυκθ ἱ. 17 δηά ἴθ). 
Ηο πτυΐϊχιιῦ πατὸ δὰ, ἸπΟΓΘ ΥοΓ, Βρϑοΐαὶ ΚΘΘΒΟΏΒ 
ἴον 18. Ηο οουἱὰ ποὶ αἶγα υΡ δὶβ πορὶς, Ὀ6- 
δΆ..806 π6 7018 μιϊπ]8601 ἀρροϊπιοὰ ἰο ἀΐθ ἐπ Ϊ8 
οὔοῖαὶ βουυίοο; γοὺ ᾿6 τ ἰϑῃοὰ 4180 ἰ0 κὶνϑ ὙΓΆΥ͂ 
ἰο {80 [υογὰ, δη, ποὺ δ5 δοπιρο ὦ ΌΥ Θυθηίβ, 
θαι γοϊυπίανιγ, ἰο ἀοοτγθδβὸ ὈΥ̓ {π 6 δβἰ46 οὗ Ηἶπι. 
Τα ΡΌΓΡοΟΘΟ ψουϊὰ ὍΘ ΘΧΔΟΙΪΥ͂ βοσνθὰ ὈΥ 8.8 
χοϊϊτίης ἰηΐο 6 8:18}} ρ]δοο, δῃὰ ϑδρϑοίδιυ ὉΥ ἷ8 
Ὀορσίπηΐϊης ἰο Ιαδον ἰῃ ϑαιηαγία. [ὑ 15 ἔυσί μον 
ποίου Ἀγ, {Ππ|ᾶὺ ᾿πτιϑα δίοὶν αὔἴον (μἷ5. ΟἸιγ δὶ 
Ὀοχίπβ ἰο ἰφρασῖὶ ἱπ ϑαδῦῖὶα, ἐμοῦ ΟὨἸΥ͂ ἴπ 
Ῥαβϑίηρ, δηὰ ἐμδὲ ἰδ Ῥαββαᾶρθ Ὀοίογϑ Ὁ8 Γο]δίθϑ 
ἰο {86 αἀἰθϑοῖρὶο5 οὗ Φομ τῆο τ γθ ἰηνοϊνοὰ ἴῃ ἃ 
ΟΠ ΓΟΥΟΥΘΥ͂ τὶ ἃ 5617 σοποοτηίΐηρ Ρυγὶ βοδίίοη. 
{1}}1}5 δον βϑϑη (0 παῖ αίνοη 86 Ὀγθίργθῃοο, 
85 ἃ ὕὅονν, ἰο [6 Ὀαρίΐδηι οὗὨ {68ι.8, 1ὺ 18 πδία ΓΔ] 
ἰο ΒΌΡΡοβο ἰμδὺ Β9 Ὀαϑοὰ ἢἷβ ργοίβγθῃοθ οἢ (89 
ἴδοι" ἰδοὺ 7 9805 γ͵ὸβ Ὀαρίϊχίης οα Φυάοδη 8βοὶ], 
Φοιη ἰῃ δαιιατία. Εμοα δὐ 8}} ουθηΐίδβ ἸαΥ (18 
δἰἀο {6 ογάδῃη. Τὸ οὐ͵οοιϊΐοι ἰμαὺ 50} Ὑ188 
Βι1}} Ὀδρὶϊτίης ἰη ἷ8 οἷά ταν, 18 δοϊγϑὰ ὈΥ ἷ5 
οδἰἸη. ΑΒ ἰο 6 οὈ͵θοίϊΐοη ἐπα 6 ψ͵ὰ8 Ὡοὶ 
Ὀαριϊζίης “ἰπῖο Φ6805,᾽᾽ 6 δά ΟὨΚ ἰο ὈΔρ Ϊ290 
ἱηίο Ομ γὶϑί; ἰο ροίπί ουὐ ἐ) 6 ΟὨγΙϑὲ ἰῃ “983 νγἃ8 
ὸ Ὀυϑίπ685 οὗ 18 ἐθϑιϊτλοηγ. ΜΙΘΥ͂ΘΡ ΓΘΙΏΔΓΚΘ, 
δζηϊηβὺ Βνοιβομοίάον δηὰ οἰδοτβ, (μαι μΒὸ ἀἰὰ 
ποὺ Ὀδρίΐτο ἱπίο 6808 θοσδυ86 9655 δὰ ηοὶ γοῖ 
ΔΡΡοατοᾶ αἱ δ] 85 (ἢ Μεδδίδῃι. Υοὶ Φοθη Βαά ἀθ- 
εἰχηαιοα ΗΒ ἰπὰ 86 ἐμ Μ εδδίδη, δὰ ηον αἰ ὰ Βο διζδὶῃ 
π| (86 πἰπηοϑὲ οἴθαση6585. Βυΐ ἷ5β ΟΙἾΘΘ 88 
ζουο- ΌΠΠΟΡ παὰ ποὶ σοαβοὰ πῖϊ 4 ρυ] 16 δὃἢ- 
Ῥθδγδῃοο οὗ 6808 85 ἰμ6 ΝΜ οββίδῃ. 

ΤΒΘῚΘ νγῶδ το} Ὑψδῖοσ.-- -Τ 5. οΔ ὈΘ 
τηοηἰἱοποά ἰο ἀοδπο ΟὨΪΥ {116 Βροῖ, ποὺ ἰδο τορχίοῃ. 
ον. 24. ὅοδὴ νγαδ ὑοΐ γοῖ ᾿σονσ ἰπῖο 

Ῥυίβοι.--- ΤΊ} 8, δοοοσάϊηρ ἰο θ) 6 οείί6, Μογοῦ, 
εἰς., 8 ἰηιοη ἀρὰ ἰο Ὀθ 8 οοττοοίΐοῃ οὗὨ {6 Ξγ)γ1ηοῃ- 
{16 4] ἰγαάϊ(οα. Βυξ ἰδ 18 ΟΠΪΥ ἃ οοιιρ]οίΐϊοι οὗ ἱὑ; 
ἴον τπ6 Ξ-γηορί 88 ορθῃ {86 πιϊηϊϑίτγ οὗ Ψ68609 στ ῖἢ 
ΗΪδ Ἰδῦουβ ἰῃ 641}166, οὶ Ὀδσδυ 86 [0.680 ΟΥΘ ἐδ 6 
“ΥΟΡΥ Ὀορίηπίηρ᾽" (ΤΒο]α6.), Ὀαὺ Ὀθοδυδβο ἐμι18 
ὙΔΑ5 ἴ6 ουτγτοηΐ γα! οη, δηαὰ Ὀσοδυδθ ἱποὶν 
τροίοά οὗὨἩ οοπϑίγαΐηρς (89 ἰδίου, ρδυι συ] ΥἿῪ 
τ σοραγὰ ἰο {86 οοηίϊγαδὶ Ὀούσοοῃ Φοπ δηἀ 
Ομνὶβί, σθαυϊγοά 1, Αἱ {}|ὸ ἐΐπιθ οὗ ἰδ6 τοΐαΓη 
οὔ Ογίϑι ἤγουν (6 δοιηίγΥ οὗ Φυάρα ἴο 6α]1}690 
π {10 τιίηιον οὗ 78] Φοδηὴ ΒδΒαὰ Ὅθθῃ οαδὶ ἱπίο 
Ῥυίβοη, δοοοσάϊηρ ἰο Δαν ὶ. 11; ἀυτίηρ ἷ8 ῃτϑὶ 
τοαὶ ἰοαγ ἴῃ αἰ] 1166 Ηο γοοοϊνσοὰ ὑπὸ οι ὈΔ55Υ͂ 
ἕγοια (6 Βαριϊδβὺ ἴπ (Π6 βρτίηρ οὗ 182; αἴΐον Ηΐδβ 
τοίυτῃ ἔγοια 86 ἴδαβὲ οὔ Ρυγία ἰὰ Μίαγοἢ οὗ 782, 
μονουον, Ηο γοοοϊτοὰ ὑμ6 ᾿πἰο] ἰσοησο οἴ (ἢ 6 6ὁΧθ- 
οπιΐίοα οὗ ἰ᾿ὸ Βαρί δὲ, δοοογάΐϊῃς ἰο Μαίί. χίν. 
12: δσομρ. Φοδη τνἱ. 1. 
ον. 2δ. Α ηυοδιίοη.---Ζήτησις, ἀἰϊθραίαιίοπ. 

Νοὺ Ὑ 1} ἐπ 5.679, Ὀυΐ τῖαἢ ἃ δον. [390 ΤΈΧΤΤΑΙ, 
ΝΟΤΕΒ.] Τὰ οὔθ 767, ψ|ο ἀἰθρυαϊοθβ τῖτ (86 
αἰδβεῖρ]6β οὗ Φοβὴ οοησογπίης ρωγίοαίἑοπ (περὶ 
καϑαρισμοῦ), {αὶ θ, οοποοτπΐης ἰμ6 χοϊϊ ίουβ 
νϑπίης ἴον ρυτγ δοοίΐοη, ποῖ πιϑὲ ργθοθὰα (ἢ 6 
ἰϊηράοαι οὗ μοασθῃ [Εχοϊς. χχχυὶ. 2ῦ; Ζϑοοὶι. χὶϊ!. 

ΤΗΕ ΟΟἙΒΡΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕα ΤῸ ΖΟΗΝ. 

1], οΥ δομοουπίηρ (δ Ὀδρίΐδβιηβ οὔ ΦόΒῃ δηὰ 76- 
Β.5 ἃ58 (0 μοὶν Ρυν γἰης νυἱσγίαθ ἀπά Ἀ᾽ οββίδηΐα 
υλ] αἰ γ, φῖνοβ δχοχεοίίοαὶ ἰσουῦ]ϊθ. Αορσοτάϊης 
ἰο Τβοίαοῖκ [Π6 ΘΟΠΙΓΤΟΥΘΓΒΥ ὧδ Ὀορτῶ ὉΥ ἀϊδ- 
οἰ ρὶεδβ οὗ Φοῖια, διὰ γοί {6 96 »ν οὗ }νὴ5 ρδσί δοῦ- 
ἰθηιἰοιι 81 7 Θχίο]]9ὰ 186 Ὀαριΐδβπι οὗὨ 7 ἐβυι8, (ο ῥτο- 
γοῖκο [89 αἰβοὶρ᾽ο5 οὗ Φοδη; ἰπ οἶμον τοσάβ, πὶϊἢ 
ποῦ ἰδ9 Ὀοδϑὲ ἀρβίρη. Τμΐβ ον]] ἀφβί χη 8 ἸΏΟΣΘ 
ΒίΓΟΏΣΙΥ Τοργοβοηϊοα ὃν [υϊδατὰϊς: Αἡ ἱπέδῃϊ ἰοὸ 
τᾶ ο 6 Βαριϊδὶ υπίτυο ἰο μἴ8 οἵ Πα, ἱπ ογάοσς ἰοὸ 
ορογαῖθ {89 τόσο εἴἴεοοί }} }7 δραϊπδί “6588. 
Οδγγϑοβίοῃ δηὰ ϑβ'ϑινϊοσ, ου (6 σΟὨΙΓΩΓΥ͂, ΒαΥΘ 
Βαρροδαοὰ ἐμαὶ {89 6 »7 ᾿ιαὰ Ὀδεη Ὀαριϊτοὰ ὉΥ 76- 
Βι18, ὙΠ 16} ΒΘΘΙΏ8 880 ᾿πιρὶϊοὰ ἴῃ {πὸ σοτηρίαἰπὶ 
οὗ Φομη᾽ 8 ἀΐβεῖρ]68 ἰῷ (86 ποχὶ τόσο. [7:6 δτεὶ 
ΒΔΟΥΔΙΘη(8[] ΘΟ ΓΟΥΘΓΒΥ, δηἀ (86 ΖΟΓΟΓΌΏΏΘΡ οὗ 
ἃ ξοοά πιδηῃγ.---Ρ. 5.} 

γεγ, 26. Εθ ᾿Βεῖ νδϑ υυὲτ [866, ἴο Ὁ οσω 
ἴπου Βδδῖ ῬΟΣΏΘ νυν Γ}088.--- ΔΊΟΥ ἰδ δἱ (86 
ουὐ-8εὶ Ὀείταγοα ὈΥ͂ (.6 δνοϊάδῃοθ οὗὨ {ἢ 6 ἤδζοο οὗὨ 
Φοδὺ8 (Θορ. ᾿υκὸ χ. 87; χνυ. 80); {Βὲπ ἰΐ 15 
᾿πρ]Ἰεἃ δαὶ Φὁ5ὺ5 Βαὰ δος αἱ ἔσϑι Πὶτηβοὶ ἀ6- 
Ῥοπάοπί οα δἷπι, ἐμαί 8, 88 ὁ59 Ὀδρίϊσοὰ Ὀγ δἴπι; 
που ἰϊ ἰ8 ποὶ αβϑοσίθα, 88 ὈῪ {116 πιοάθτη οτὶὶ- 
οἶξιι, ιμαὲ Πο μαὰ Ὀ6Θἢ ἃ ΡῃΡ]]} οὗ Φοβη. 700 τολοτπε 
λοι δαγεδί εοἰίπε88, εἴς. ΑΙ ΥΘΡΤΟΔΟΣ δραϊηβὶ ΖΒ η 
δα 7681 δἱ ὁπ66 (““ὈομοΪά, (6 βδιι θ᾽). Ὑεῖ 
ἐχργοβϑοὰ οἿΪΥ ἴῃ (86 ἰοπο, ἱπ ἐδ οδοῖδθ οὗ 
ποτάβ, 8110 ποίη ἰ8. ΘΓ νοπίυχοα Ὀ6- 
γοπὰ }ιἰϑίογ 64] δίδίθπηθηί. Βαΐ (μδὲ (μου, ἐβοσα- 
βοῖνεϑ ἰγυϊ ἰδ θὰ, τ ὶϑμ θα ἰο ρῥσόυοῖ {}|6 Βαριϊβί ἐο 
8660 ἴῃ 7 6808 8} ὉΠΔΌΓΠΟΥΣΘα σἶτα] ἴῃ ἰδ τηδίίοτ οὗ 
Ὀδρί:βηι, 0 χηαί ον ΠΟΥ τα οἷν ΗΘ ΤΥ Βὸ ἴῃ οἰ οΣ 
Τοϑρθοίβ, 15 τηδηϊεδί. ΕΥΟΤῪ ΟΧΡΙ͵οδδίος, ἴῃ (ἢ 18 
τἱον,, ἰ8 ργερηδηί. Ἐγθη ἐ|Ὸ ποτάβ: “Ὀογοπὰ 
Φοτάδη,᾽ τἱρχεῖ ᾿ΡῚΥ (αὐ ὑπὸ δὰ Κπόονπ Ὀει- 
(6 Ὀαρίϊδιχ-ἀαγῷ οα ἃ ὈφίίοΓ δοῖ]. ἘΠῚ Δ1Υ {μοῖτν 
αἰθρ᾽ΘΑΒΌΓΤΘ ΟΧΡΥΘΒ8868 ᾿ἰδοἱ Γ ἴπ (ἢ 9 Θχορ ρογα 0. : 
“.4}} το ὁο)6 0 Ηΐπι.᾽ Νονογ  Β61688 (ΠΟΥ ὁδἢ- 
ποί ὈῸ0 σομδϊἀοτοα ἀφοϊ ἀΘαγ Ὠοδβίλ]ο; ἐμ οὺ βθονν 
8Ππ Ὀποοτίαἰ ΠΥ, 8 δυουίης, ἢ (86 :5διι οὗἁὨ τὸ ϊοἢ 
{80 τη885 οὗ 7018 αἰδοῖ 0168 δίδου ινδσὰβ βρ}1 ἰπὶο 
ἔνγο ὈΓΆΠΟΏ6Β, οὯ6 ἔγγιον, {86 οὐδοῦ Βοδίῖ]ο. 
Τμοὸ Βαριἰδὶ νὰ 8 ἐ0 ΟΧΡΓΟΒ8 ἢ τη 86]Γ οἡ (ἢ Ἶ5 ἀϊδί 'η0- 
ἰΐοῃ οὗ ἐιοο δαρίἑἐπιαὶ σοπιπιιπίοπς οχίδίϊπρ ἰοσοίδλετ. 

γον. 27. Α τῦϑ οδῇ ζστϑοϑὲνϑ ποιϊβέηρ 
(ἰδ ῖκο ποι ὲπρ Ροα Ἀἰπιβο  ).--τ σΘΏΘΓΑΙ ρυἱηοὶ- 
Ρὶθ οΥ̓ τεϊ αἴοη, δρρὶ θὰ ἰο ἐμο Κἰπράοτῃ οἵ αοά. 
Οἰἴι8 διὰ ροβί(ἰοϑ ἴῃ (Ὧ6 μίηκάοτα οὗἩ Θοα τοδὲ 
ρου {80 ἔγϑθ 51866 δπὰ ἰηγοβίϊίατο οὗ Οοὰ Ηΐτ- 
807. Ηοτθ 168 {πο ΟὈἸ  ζαϊΐοη οὗὁἨ Βυτ}} 1} γ Ὀείοσο 
αοἄ, γχϑύϑγθησο ἴον (16 αἰεοὰ, ἤγοθάοιη ἔγοια 
ΘΥΥ͂, τηοἀοϑίγ, βοϊ ἔ-σοϑροοί. Ἐδο ἔοστα οὔ 89 ὃχ- 
Ῥγ βϑίου δ [θπμο68 ὉΥ ἰΐ8 ἀηἾ ΤΟΥΒΔΙ Υ, (86 Βρ γὶϊ οὗἁ 
0 ΟΧΡῬΟββίου ΡΥ} ῆθ8 ὈΥ 18 ΓΟΡτ βϑίος οὗ Βυτη δῇ 
πδίαγο, 15 ΘΙ μα βι χης οὗ ἰπο ἀἰγῖπο. ΤὨΘ σοῖο - 
606 οὗ {86 πηδχΐπι: (1) Τὸ {1:0 Βαρίιϊδὲ, δοοοτά- 
πᾷ ἰο ΤΩΔΩΥ͂ ἀποϊ θη δηὰ τηοάογη8 ([ωζοϊκ6). Ὑ οἱ- 
βίοῖη: δῖοι ροδειπὶ πιϊλὲ αΥΤΟσαΥΘ οἰ ταρεσε, φιιῆ 
ἄεως ποη ἀεαϊ. (2) Ἰο Φ680υ85; Ὁ γοίίε, Δογου : 
ΤῸ φγθδίον Τὶ ϑί συ 15 σίνοη ὉΥ αοὰ ἰο Ηΐπ. 
(8) Το Φοῃῃ δπὰ {“6διι5 (Καϊποοῖ, [αι δΒατάι; 
ΤὨοϊαοῖς ἀοιι})}. ΤῺ Ἰαϑὲ τον 185 πο ἀοανὲ 
{86 ἰγὰθ; ἴον ὑπ τι χἶτα 18 ἢ 6 σΟΏΘΓΑΙ ΒΡ τον Ρ- 
ἐΐοπ οὔ 80 ζο]]οννἱπος οοπίγαδὶϑ: ΟἾσἶδιὶ δηὰ Φόμη: 
(1) Ονῖβὲ δηὰ {86 Τοτουιιηηοῦ ; (2) (6 ΒεΙἀορστοοῖι 
δὰ (16 Βτί ἀοργοοπι᾿Β ἔγϊοπα; ; (8) (μ6 ἱπογθαβὶηρ 
Ομ6, δὰ ἐδ ἀδογοδβδίηρ; (4) Ηδθ νῆο ἰβ ἔγοιω 
Ὠϑδυθῃ, δηὰ 89 ἰμδὲ ἰ8 οὔ ἴδ οδγίῃι. Οοὰ ἰβ δῦογϑο 
0 ἀϊπιποίΐοι, ἀπά ραἰνεβ ἰο ΘΔ 0} ὁῃ9 ἷ8 ΟὟ Ὦ. 



(ΗΑΡ. ΠΙ. 22--86. 

γεν. 28. Ἐδρο γούσβοϊνθθ Ὅθδασ τὴ υνἱὶῖ- 
ὮΘ55.---Κὸ γουγβοίνυθ, 80 οαίουϑ, ὈθΑΥ ἩΪϊ(Ὼ 685 
(0 τὰν πιοἀοβίγ, ἴῃ ἰμ8ὶ γ0 γ008}} ΒΟΥ 1 Ὀοτο τυ ὶΐ- 
Ὧ68595 ἰο ϊη. Βαἱ [8 81ἴ.---᾿Αλλ᾽ ὅτε 5Βθ6πὶ ΟὨΪΥ͂ ἃ 
ἰγαηϑίτοη ἰοὸ ἰἰὸ ἀΐϊδοουτθο ἀορεηάθηϊς οὐ Σὲ 
(εγεν, Ὑη6γ). Τοῦ (9 ὀχρτοϑϑίου τὶ σῃῦ 4150 
Ῥοΐας Ὀδοῖς ἰο ἴμ6 Βαεριί 8ι᾽5 ἀοδογὶ ριΐου οὗὨ ἱπι- 
δεὶΓ (οἷ. ἱ. 23), πῖῦ (110 Β0η86; τοῦτο εἰμί, ὅτι ἀπ. 
-- κεῖνος τοίοτβ ἰο 9955, οὗ σβοῦι (Π6Υ διδὰ 
Ὀθοη ἀροοκίης. 9 Ἦοίί(ο. 
εν. 29ϑθ. Ηϑθ ἰδδῖ Βαϊ 86 Ὁτσίᾶϑο.--ΤῊο 

ΟΙἹά Τοβιίδαιοαί ἰμϑοογαίῖο ὅχαγο οὗ ἰδ 6 Ἰποττίαρζο- 
ποΐοιι Ὀοίποοη ΦομοΥδ ἀπαὰ ΗΪ8 Ρθορΐο, [38. Ἰῖν. 
ὃ: Ηο5. ἱἰϊ. 19; δπά 80 βοπρ οὗὨ θη μδ, δοοοσά ϊη ς 
ἰο Βοηροὶ δηά Γαϊπανάς ; τ ϊοῖ Μογονῦ ἀουθίϑ, 
Ὀδοδαβ6 ἱμαὶ ὈοοΟΙς 8 ποῖ αὐυοϊοθα ἱῃ (6 Νεοῖ 
ἸΤεδίδαιοηϊ: γοὶ δ 19 τηδη 69} Ὁ ΔΠ ΘΧΔΙΏΡ]6 αἱ 
Ἰοαϑὶ ἴῃ ἤάνοσ οὗ (Π6 υΐθιν ἈΘΥΘ πιοηςοῃ 68.---Ὁ 18 
ἥσξυτο Ρ85564 ΟΥ̓ΘῚ ἴ0 ἰδ9 τοϊδίϊοι Ὀούγοοη ΟὨγῖϑί 
δηὰ ἐδοὸ τοπονθὰ δηά δἀογηθα (μοοογδίϊο Ῥ6ΟΡΪ6, 
Ερὰ. νυ. 82; ον. χσχὶ. 2,9. Ἢο ἐμαὶ μαι} [89 
Ὀνγίά 6, 15 (Πογοίοσο μ9 ἰο τ]ιοτι δὴς 18 σίνθη ἤγοιῃ 
ΔΌΟΥΘ, 8παὰ νἱἱϊοὸ 1ἴ8 ἰπΠΟΥΘΌΥ αἰδιϊηρυϊδηῃ θα δ8 ἐδ 6 
ΒΌΡΤΟΙΔΟΙΥ αἰποὰ. Ηθ ἰ5 ἰμ6 Ὀγίάδστοοα (86 
εοῖῖθ: Οοπρ. {πὸ Ῥγογυοστῦ: Ἡγὲγ ἀα4 Οἰδοζ ἠαὶ, 
“πὦἄγι ἄς Βγαμέ λεὶπι).--- Ἐτότὰ πἶπὶ 15. μογ9 ἀἰβι1}- 
ξυϊθῃοα ἐλ ο ἐγίϑπ ἃ οὗ [89 Ὀχίἄθρτοοαι, ἃ ἀΪ8- 
(ἰποὶ Ῥουβοῆδρο ἰπ ἴδ 6 ον δὴ τοαάϊηρ υ8ᾶ6. 
1ἄοϊο: Φίλος τοῦ νυμφίου ΔΏΒνΥΘΥΒ ἰο ἴ 0 ΗΘΌΓΘΥ 
Ἰ2υδεσ, ἴῃ πο, Βόνγονθν, [19 4648 οἵἉ φίλος τοῦ 
γυμῴ. διὰ παρανύμφιος οΥ νυμφαγωγός δἃτθ 6οπ- 
δἰποά. Αοοογαΐος ἰο ἰμ9 Ηδῦτον συδβίοι, [Π6 
ΒΒοΘ θη, 8 ἔγϊοη οὗ ἰμὸ Ὀγίάορσγοοπι, γὰ8 8 
ΒΟΟΘΘΒΘΤΥ πηραϊδίον ὈοΐΒ ἴῃ 19 ζοτιηαιΐοι ἀπά ἴῃ 
0 δσοποϊυβίοη οὗ ἰμ6 πιδτεαρο. [π Ὀδ Δ) οὗ 
μὶ8 ἔγιθπὰ 6 ᾿ὴλ46 81} τὶ 1.6 Ὀγϊά6, δηὰ τγῶ8 
6 ἱπάϊδροηβαδῦΐϊα ποροιϊαίονῦ Ὀοίνθοη {ἰ9 ὈΣῖὰθ 
δὰ Ὀγίἀοσγοοῖι ἴῃ το]δίίοι ἰο ἐμ 6 τνοδάϊηρς. Αἱ 
(16 τοἀάϊης ᾿ἰδ01{ 6 τγᾶ8 ἃ οἰιϊοῖ τϑθα σοῦ οὐ ἐ.9 
ἴεαϑι, 8 ΠΟΟΟΒΒΑΥΥ͂ ζὈΠΟΙΪΟΏΔΓΥ δἱ ἐπ 6 ἱπβροοίϊου 
οὔ δ9 τοὐάϊηρ- δι Ὁ Γ, δπὰ οὐϑη αἴϊον (ἢ 6 οἷὁο89 
οὔ ἐμο τοδυσγίδρθ ἃ τηοαάϊδίον ἱἢ πἰϑυηἀογβίδηἀἰηρ8 
διὰ ἀϊ556Π510η5.---ἶη 8 ραβϑβαρο ᾿ζοίμυοίς (ἴο]. 12, 
1) 16 15 ΘΧΡΓΘΒΘΙ͂Υ 8814: 2θμο8 Ὁ )2. 9) οοτιδίἑέμ6- 
δαπί, ἱπεα δροῆδο, αἰίεγωπι δροπδοε (ϑοϊιιδιίσοη, 
Πότ 4Π}ἐδτ. εἰ Ταῖπι.). ΑἸοΙΒ6Υ πδηο 18 2 (ὑγ. 
ϑαπλεανίπ ἴ. 27, 2). ουθι1995 Φοη 1.88 68- 
Ῥδεΐδιγ ἰπ ἷ5 ΟΥγ0 9 Ὀυβῖη088 οὗ (ῃ6 ποοΐπρ, 
(ο τπὶσ 6 ψδ8 δρροϊηἰϑά. Απά (βοὴ Ὀδβί 68 ἢ ἷ5 
δυδοταάϊηδίΐου ἰο 16 Ὀγίἀοστοοαι, δηὰ ἷβ Ὡηθἢ- 
Υἱοῦβ βοσυΐοθ ἴῃ χοϊδιΐϊου ἰο ἐμ Ὀγάο, 6 6χ- 
ῬΓΟ5865 850 8:0 ΒΟΠΟΥ βηὰ Βα βἔλοιοη 9 88 ἴῃ 
μἱδ ροπί(ΐου. 
Βιδ ἅϑιδ δη ἃ Βϑασϑῖβ Ηἷπ.---(1) Τπέοτρτο- 

ἰδίίου δοοοτάϊπα ἰο γα ἱ πἶο ρα βϑᾶζοθ: συβίοπιδΥΥ 
Ἰἰδιοπΐης οὗὨἨ {80 ΒΒ 05] θθηΐμι αὐ ἰμῃ9 ἄοοῦ (ἐπὶ τῷ 
ϑύρᾳ) οὔ ἀμ ὈγΙἀΘ- σμδίηθου. ΕῸΣ 80 ρμαεγίίου- 
ἰετ8 5ε0ὸ [οἶκα, 1., Ρ. 804. ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ΟὨΥ 180- 
Ἰδιδεὰ δρόοσγυρδΆ] ἰπϑίϑῃοοϑ βιρσροβίοα ΌὈΥ ΔροΟΥΥ- 
Ρδ8] δεοουηίβ (Το ῖΔ8. ϑβοιποίΐης ᾿ἰκὸ ἰὸ Βστο 
δ {ποτ ῬΟΓΒΒΡΒ ἰπ (ἢ 6 ἢ ἰϑίΤΟΥΥ οἵ Φοβυ  Ἶ8 δηὰ 
Ἠοστηδαι δ). Ηδτὰ ἰοὸ ἱτπλδρῖηθ 85 σΘΏΘΓΔ] Οι18- 
ἰοπι. (2) Βευπιραγίεπ- στυβίυβ, Γυϊπᾶράϊ: Ηδθ 
μεϊὶβ [ῸΥ πίττα (Πδὺ 18 (0 6οπιθ, δ ἢ 68 Γ8 δἷ8 γοΐδο 
85 ἣ6 ΔΡΌΓΟΘΟΙΟΘ, ὈγΪΠαΙΩΣ [1]|5 Ὀγϊὰθ δοπιθ. 
Αζείηδ ιιἷἱ8 Μεγοῦ: ΤῸ παρανύμφιος ἄοα8 ποὶ 

ΦΓΠΙ͂Ὼοἢ ὨΌΟΓΣ διὸ (1. 232 () 6665 ἰὴ [ἢ ψΠΟΪ]0 μαδϑαζο, 
ΠῚ με τλύῃμ ἰη ἴδιο τοίδα οἵ [πο Ὀοϊονοά, δὰ [ἢ 9 ων οἴ 
ἴδο ὑχή εἰοαγ οἱ]Ἱαδίυην ἰο ὅδβηϊ. 11. 8; Υ. 2.--. 8.] 
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βίδα νδιιϊης ἴον (ἢ 6 Ὀγτίἀοζγοοῦ, θαϊ δοδοιηρα- 
ἷοϑ Βἰπλ οἡ ἴ9 ὙΑΥ͂ ἰο ἴΠ6 ἰἰοα89 οὗ (6 Ὀτγὶάθ. 
ϑοδ νγαϊεηρ 8. τ16 Ῥατὶ οὗἩ {16 Ὀγἰ θ᾽ 8Β-:ιαἱὰ, 
Μαιίμ, χχυ. 1. (8) Εοϊκογαιδπη, Μόγγα: Ηθ 
βίδηὰβ δ ἷβ βουυίοθ, τναϊϊίπς δὶβ Ὀϊα αἴης, δὰ 
ΘΔ Γ1Π10 ΓΟ οΐ668 ἰῃ 15 Θομγθγβαιίΐοη δηα μἶδα- 
688 ἰπ χοηθγαὶ. (4) Τοϊαοῖ : 6 σοηῃνογϑἃ- 
ἰἰοπ οὗἩ (9 Ὀγ᾿ἀορστοοῦλ 1 (16 Ὀτὶάθ ῥτεσο ὶης 
86 ποἀάϊηρ. (δ) υΐοϊο: 1.6 γοΐοο οὔ {6 Ὀγίά6- 
τοοῖὰ 88 ἴῃ ἰδιο Οἱὰ Τ᾿ δβίαπιϑῃϊ δ]πγχοϑὶ (9 ἰοῃθ 
οὔα Ῥσγουθγῦ, 96 γ. υἱἱ. 84; χυὶ. θ: χχυ. 10θ. Τ9 
ἔτ ϑίδπαβ αἱ δἷ8 δἀθ δηὰ ἤθᾶσθ 186 ΠΔΡΡΥ͂ 
γοΐσο οὗ (6 Ὀγϊάδστοοῦ!. ΜοΥθΘ δοσυγδίο Υ ὅτο- 
ἐὰ8: 2)», δίαγε ἐδὲ πιϊπίδίγαγο, μἱ αἰεπε8. χὶὶ. 46: 

ειΐ. ἱ. 88. Ζαοελ. ιἰϊ. 7: αμαϊφπ8 διαπαϊπιεπία αὐ 
δροπδαηι. Ὑιαο Οαπί. Ομπίϊο. : κἀς οδίυοχΣ φωνὴ 
νυμφίου. Το τοίογθησο 18. πὸ ἀουθί ἰο δθῖθ6- 
(ἰοπαίο δηὰ ἰδηάον ρειθοίϊηρ8 ἴο {0 Ὀτγὶάθ, ποὶ 
ΘΟΠλΠ. β80η85 (ΔΜ γοῦ: δι ΔἸ) ἰο {ἰὸ ἔγίθηά. 
Το Γγθηά βία ἀ8. (Ὁ80Κ) δπὰ ᾿θῶγβ ἱπ β' Ἰθῆ 60 
ον (86 ὈνγΙ Δ οστγοοῖα ἰπλ96} (4119 ἰο (86 Ὀγῖά6 οὔ 
ὨΪ8 Ιογο, οοηϊχαβιοα νι (Δ ἢ18 οὐ Ὀυ 1} 688-} 19 
ἰδἸΚίης οὗ ἐὺ ἰο ΒΡ ἰὴ ἀτρὶηρ ἰἰ6 συ, 
Τὸ γοΐοο οὗἩἁ {886 Ὀγίἀοργοοῖα 18 (Ποτοίοτθ {ἢ 9 

Νεν Τοβίδιηθης ποτὰ οὗ ἴοτϑ, ἰδ 9 ροϑροὶ οἴ 
Ομ γῖβέ, δὰ ἐμ αὺ ουθη ἰὴ αἀἰβιϊποιίοι ἔγοαι (ἢ 6 ΠΟῪ 
σοαβίης ᾿ἰϑρίπρβ οὗ Ργορ ΘΟΥ οοησογηϊηρ (Π9 ΠΟ 
σουϑηδηΐί. δὲ οι᾽9 150: Οἴδ6 καἰαίη688 οὗ (ἢ 6 
Ὀστιάορτοο. ἤθη Τοϊυοῖς ΟΌΒΟΓτΘ58 ἐμὲ φωνῇ 
τη δὲ ποῦ Ὀ6 Γαΐογγοί ἰο [16 γοὐοϊσίη 8 δἱ (6 τοα- 
αἴης, βίησο (6 νοἀάϊηρς Ὀδρίπ5 αἰ ν τὶ (ἢ 9 
ἰπδυξατδιίίοη οὗ ἐμ Κἰησάοιμ, απ ὑπ ἔτ ΟΠ] 
{.}0 σδοῃνογβαίίοα οὔ {1.6 Ὀτ᾿ ἀοζτοοπὶ 18 Ἰηἰτοἀποσοά, 
ἰν πιαϑὺ Ὀ6 γοηγχανιοα (Πδὺ ἐμ6 ἤριτγο οὗὨ ἰ0 νοὰᾶ- 
αἰτρ 158 οὶ ἰαιθηἀοὰ ἰο ὍΘ ρῥγϑϑϑοὶ. Αδοογάϊης 
ἴο (6 ψοτὰ οἵ ΘΟ) γἷφι, Μδ ἢ. ἰχ. 15, ἔἰο νοἀάϊης 
Βδὰ αἰτοῦ ἴῃ οὐ γον Ὀοσιη χἱ1} ΠΠῚ5 ΔΡΡΘαν- 
8606. ἴῃ δῃοίδον υἱοῦ ἰ( Ὀοχάη υνἱ ἢ 8: Γοδαν- 
τοούϊοη δηά (ἢ ἔουπάϊηρ οὗ Βα ουγοῦ, Μαι, 
χχὶ!. 9. [Ιἢ βι1}} δθοῖμον υἱοῦ ἰδ 15 ἰο δοιῃθ δὖ 
86 δοοοῃὰ δρροδδγίηρς οὗ Ομτῖϑί, δὰ πηθϑηι πὶθ 
{μ0 ΑΡοϑβί]68 ᾶγὸ [8 ψγοο τ οὗ {ἰἱ6 Ὀγῖάο, 2 (ον. 
χὶ. 2; ἴλον. χχὶ. 190. Ὑ)686 ἀϑρϑοίβ τηϊχῃξ ρ6᾽- 
ΒΔΡ58 ὃ90 ἀϊ5ι1 κι ϑἰιοἃ Ὀν {πὸ (ἢ γ66 δβίαραϑ οὗ ρο- 
ἴῃς Ὁ δπὰ βαϊαιπρς (6 Ὀτὰθ (1160 δοὶ ὈΥΣλαΤΙ͂ 
τηοδηὺ 676), (ἴθ τνοἀΔάϊηρ-ἔοαϑὶ, δὰ τὸ δηκὶ 
παυρίϊα}8; ἀοηοίίηρ (ἢ ργοδοιίηρς οὗἉ ἰ᾿ 9 χοβροϊ, 
116 ουἱρουγίηρ οὗἩ ἰὸ ΗΟἿΥ αἰοβὶ ἀπά ἔοιπαΐης 
οὔ ἰμὸ οπυγοῖ, δηὰ 16 τηδη ϑἰαιίοη οὗ (6 Κη ς- 
ἄοτι. ΥὙοὶ ννὸ οπῃηοὶ ΔΡΡΙΥ ἰμὶβ αἰδϑιϊποιϊοα οὗ 
Ῥουϊοαβ ἴο ἰδ 9 τἸνοτἀ8 οὗ {π0 Βαρίιϊδί. ΤῸ δὶθ ῥσγο- 
Ρδοίίο υἱοῦν (Π6 τνοδαἀΐηρ νγὰ8 Ὀορυη. 

Ἐλ᾽οίοσϑιδ τυ ον.--Χαρᾷ χαέΐρει, 8608 
[μα χχὶϊ. 18, 8 ν᾿ νῶ, 18. Ἰχὶ. 10. ἃ 
Ἡοὐταϊζίπρ ταοὰρ οὗ ἰηιοηβ σαί ΐοη : ῬΌΓΘ 10ΟΥ, 
ἦγ. δῃὰ 0Υ οὔΐγ.---Ῥ. 5.1 ΤΊ διά, ἃ5 ἴῃ 1 11.685. 
11}, 9, οι 18 ἀηυδυ8), 1η ΡΪα66 οὗ [86 οἸαβδῖοαϊ 
ἐπί, εἰδ.. δὰ 8 οταρ 515 ἰο {Π6 γοΐοσο ἰπ ἐἰβο], Π6 
Δα 5 ἐμαὶ τοΐοθ ἃ δοιηροηβαίίοῃ ἰο 1.18 ροβὶ(ΐοη. 
Οοπίγαϑβί οὗ (1118 πηϑηνίουβ ΟΥ τὶ (86 7θαῖουθ 
ἰοη68 ΟὔΠ6 αἰκοὶρ᾽ο68 οὗ Ζοδη. 

ΤΌΪδ6 ΤΥ ͵οΥ.-- 5. εἰθ. βῆατο ἰη ἰἴθ ποά- 
αἴης. δῖ ὈΘΘ: τϑ8ἅθ ἔ]]} (πεπλήρωται, ρον- 
ἔθου (6η86).---ἴὴ {10 ΠΔΡΡΥ τηθροίϊης οὗὨ (6 Ὀγ146- 
ἔτοομι δηὰ Ὀγιάθ ἰπ ἐπ 6 ἢοῦβο οὗ 9 Ὀγίάθ (ῃ9 
ψοαἀαΐηρ ἰ(89] 18, ἰο ἶπι, 848 ζοοά 858 οΘοῦ!β. ἢ6 
88 ΒΔΡΡΙΪΥ οοπιρὶοἰοὰ Ὠΐ8 (Δ 91Κ 88 ψΟΟΘΥ οὗ (110 
Ὀγάθ. Ηδ 88 ἀοπϑ (80 ποσὶ οὗἨ 818 116. 8.690 
{89 διιδϊοζουβ ρογίθοϊ: μεμαρτύρηκα, ϑΘῃά {16 6Χ6-" 
ξοϑ8ἷ5, οἰ. 1, 84, 1. γε με, ὰ8 Ὀδθοοσλθ φεγζεοί, 
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Ὑεἰ οΩἿΥ ἰπ 18 ἰεϊπ, 85 ἐδ 70Υ οὗ ἰδο γί οπὰ οἵ 
0 Ὀτίἀοστοοηι; ἐδογοΐοτο ἰο ἢὸ ἀἶδβι συ ϊϑοά 
ἔγοπι ἴμ6 ρμογίεσί(ΐου οὔ ὁ ΝΟ ῊῪ Τοβίδιηθηϊ 700 οἵ 
ζαϊ., Φοιιη χυ. 11; χυΐ. 22; χυἹ]ἱ, 18 (νμὶςοὶ 
Ηΐδοοϑ Μίθυϑν οἱἰο8). Ηο πιοδηΐὶ ποί ὃν ἐδ]18 
{Π6 σοαδίῃρ οὗ ͵8 ννοτῖς, θαΐ (Π6 ἀθογοαβίηρ δηὰ 
αἰ πἰ δἰ οὗ ἰι Ὀεΐογο (6 ἱπογοαδίης ΧΊΟΥΥ οὗ 
{86 νοτὰ δηὰ πόοῦῖς οἵ ΟἸ ιν βί. 

γεν. 80. ΕΘ σωυδῖὲ ἔπ ΟΣΘ4859.---6 ἔσο ἀ6- 
βογὶ ρίΐοῃ οὗ {110 γοϊατίοη Ὀοίν ο Φομη δηὰ Οἢγιϑί, 
δηὰ Ὀοίννοοῃ (6 Οὰ Οονοπδηῖ απὰ {μ6 Νον, ἴῃ 
ἐπ Ρυϊ παλιν σμυγοῖ, ἱπ (Π|6 πλραΐϊεοναὶ ΘΒ ΓΟ, ἴῃ 
(18 πιοάυτῃ δρο, ἴῃ {π6 118 οὗ ΘΥΘΤΥ͂ ὀνδηροὶ ἰοδὶ] 
δοιμληἰίγ, απα οὗ ΘΥΟΡΥ ἱπάϊν δὶ ΟὨγτ β(ίδη. 
]1πογεαδε: ἴπ ἸΔΌΟΓΘ, ἰὼ δυϊβ οΥ Υ, ἴῃ αἰδοῖ 68. 
Τοογεαϑὸ: ἐλαττοῦσϑαι, Ὅ6 ἀϊπιϊηἰϑηοἃ. ΝΟὈ]Θ0 
ἔγοθάοιῃ ἔγοπι οΥΥ. Αἡ δἀπιοῃἰίοη ἰο Ηἰΐδβ ἀΪ8- 
οἷρὶοβ. 8ι. Φοδῃ Βαρι δι᾽ 8 ἀδὺ ἴῃ ἰδ) οδ᾽θηδγ, 
9 Ἰοηροϑί ἄν [9}ὲ0πηὸ 2418}, δέϊοσ νυ ὶο ἢ (89 
ἄαγ5 ἀδογοαβα; [86 ΙΓ  Π -ἀδν οὗὨ Ομ γἶϑι ἰκῶν, 25], 
ὁπ9 οὗ ἰδ6 βμογίοϑβί, ἤγουλ ν ῖοἢ 180 ἀλγ8 Ψ͵ΤΟῪ 
Ἰοη ζοΥ. , 

ον. 61. Ἐΐο ἴ8αῖ οουλοῖβ ἴσο δῦονϑ 15 
δ ΌΟνΘ εΕ]].---ΤῊ α γοϊαϊ οι οὗἉ (89 βοοιΐοη πονν ἔοὶ- 
Ἰονσίης ἰο (6 ργεοράϊης. ΙΒ τοδὶ Υἱοῖνβ [οἴ ἰδ9 
δΔυ ] ογβ ἷρ οἵ νοτβ. 81-86] : (1) Δ πιραϊδιίοι οὗ 
{ι6 Ενδη σοὶ ϑὶ ( εἰϑί οἰ, θη ξζεὶ, Κυΐποοὶ, Βομοίί, 
Ῥαυϊυ5, Οἰβϑῆδυβοη, ΤΒο] οἷς, είς.), 88 βυρροβοὰ 
ἰο δ6 ἱπάϊσαϊοα Ὁγ (6 ΦοΒη-} 1} κὸ βίγαΐη, δὴ 88- 
δβυηπχοὰ οοηἰτδάϊοιίοα Ὀοίθοη Υγογ8. 82 δηὰ 20, 
δηὰ {μ6 αἰδαρροδσδησθ οὗ δ]ῖ σοίδγοησο ἰὸ (ἢ 
Βαριϊϑι. Αμραϊηϑὲ {μ18 1ΐ 18 οὐβογυϑ, (μαΐ {Π 6 6 
18 ὯὨῸ Ὀγοὰκ αἱ ΔΗΥ͂ Ροΐηΐ, δπηὰ (6 ργϑβοηὶ ἱῃ γ6 ΓΒ. 
81 διὰ 82 ἱπάϊσαΐοβ (ἢ 6 ἰἶπιο οὗ Φομη (6 Βεαρί δ. 
2) Α τὶ 16 Υἱὸν (οἰκο, 6  εἰἰ6, Ηοἰπιδηῃ): 
19 ἀΐβοουγβο οὗ {πὸ Βαριϊβὲ 15 σοπίἰπιιοα ἱπά 664, 

Ῥυὺ {πΠ6 5ιι0] οἰ νγο Σοργοάποίἑΐοη οὗὨ (Π9 Ενδηρο 1ϑι 
ἼΠΔΪΚο5 ἴὑ αἰ πηοβί ἃ τοβοοίίοη οὗ 1ι15 οἴνῃ, (8) Οου- 
ἐϊηυδιίΐοι οὗ [6 Δάάγο88 οὗ (0 Βαρι 5, 1 γσ 6 γβ. 
16-18 ἰῃ οἰ. ἱ., δῃηἃ 88 ἴῃ οἷν. 111. γοτβ. 16-21 σοῦ- 
ἐϊπαο ὑπο ἀϊδοουγϑο οὗ ΟἸγῖβὲ ; ΤΥ Ζεδεη ὕει, 11., 
2, Ρ. δ21, Εὐταγὰ, γί, Ρ. 294; 6150 Μ σον, [Ρ. 
180]; (86 Φοβαπηῆθδη οἰαγδοίου δηὰ οοϊογιης 
Ῥοΐης αἶδο δά ϊ6ἃ ον Βογθ. 710 βίδί ο Υ 6οπ- 
οἸυβίου οὗ (110 »γορὴλεοίὶς ἰαϑι ΠὩἸΟΏΥ οΥ͂ (6 Βαριἰδὶ 
οοποσγηΐϊης ΟἸγῖϑι 15 ποί δἱ 81} ἱποοηϑιϑίθης Ὑγ {ἢ 
ἢἷ58 ϑβϑυθϑοαυθηῦ οχργοϑβίο οὐὨἨ λεπιαη 166] 1πρ;, 
ΔΜΙαι). χὶ. Ασδοοτάϊηρ ἰο ϑβίγαυβ8 δὰ 61580 
{818 Ῥάββαζο ἰῇ ραγι σαν 18 ΒΌρρΡοβοά ἰο Ῥσγουβ, 
(Πῶὺ {116 ἀιβοου 868 ἰῃ Φομὴ ἃσγο πο ἰιϊδβίον σα], 
Ῥυὺ σοπιροβοὰ ὈΥ͂ δἰ αιβοῖ,., Ετοτὶ ἰμ᾽8. ραδββαρθ 
{Π6 ἢ, ὁ {Π6 ΔΟΠΙΓΑΓΥΥ͂, ἃ ΟἸοαν ᾿ἰχ νδ ΤΑΥ͂ Ὀ6 δἰιοα 
ὍΡΟΣ {89 οχαι ϑιῖθ, ἔα γ- το ἶπρ, ἰθοταὶης κἷδίο- 
χὶοδ] ἰγυιἢ οὗ {16 Μ᾿ 8016 σοϑροεὶ. : 
Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος. Ῥτοδαοπί, τοΐοεντίης ἰο ἢ 6 

τηϊβϑίοη οὗ ΟἸ γὶϑι, τ ἰοἢ 18 }.8ὺ υπίοϊάΐης 186}. 
8.66 [89 [651 πιοη!68 οὗ πὸ Βαρίἰδι σοποογηπΐης (86 
αἰνίπο αἀἰρσηὶγ οὗἨ 976808, οἷν. ;. 165-18; γον. 27; 
γοῦβ. 29, 81. --Α σον 6 8]]. --- ὙΠ τοβροοὶ ἰο 
ΟἸγὶδὺ 4}} πιθὴ δῦ ρυὺ ἰῃ (8 σοίοΟΓΥ οὗ ἰδ9 
ποριὶ οὗἉ δβαϊναιίοπ. 

Εἶο τἴμαῖ 8 οὗ [86 ϑασιδ, εἰς.---Ν οὶ ἃ ἰδιιϊῖο- 
ἸοσΥ, πὶ βἰ πα] χης (μ6 αἰ δγοηοθ οὗἉ οτἰ σίῃ δηὰ 
οὗ σοπβοαιιθηΐ αι Δ} γ. Ετοιῃ 86 οτἱ καἰ οὔ (9 Ροῦ- 
δ0ῃ, ἰιἷβ ποίυ γο ΒρρΘδΓΒ, δηά ἔγοτ (δι }8 18. τπλοᾶθ 

4 [ΑἸίοτὰ Ὡ{|πν7ν.989 Ἀδοῦ 95 (6 Ἰαδὶ ΤΟΥΟΩ ἴο ἰη6 Βαρί δῖ, 
δηᾶ υὑτχοθ 16 ἱπηθῦ σοἸ ΓΟ 66 οὗ ἘΠ ἀἰδοοῦγθο ἐἰϑοὶ ῦ, ἴῃ 
ὙΠΟ Φοἤη ΟΧΙ ΔΙ ΗΝ ἴο Ἰεἰπ ἀἰβοῖ "168 (ἢ 6 τοαδοὴ ΨὮΥ ΟὮ τίβὲ 
ταῦδῖ τ δορὰ ΓὨγὸῊ μὲδ ΟὟ αἀἰκχοὶ ἰμίο [80 Βμδάθ. 
--". Ά. 

οὔ βρϑαϊκίΐηρ. Βυΐ πον οουϊὰ 720. η δα (μΐδ οὗ 
8 ἰδβι ΟΥ̓ (ΗΟ Δ πη) ὙΒοϊποῖς δγρζυθδ: 
Τμπογοίοτο {π9 Ενϑηρο] δὲ Βα γ8 (μἷ8, ποῖ {6 Βδρ- 
εἶδ, Βαϊ {89 ἰμίης βαϊὰ τηιϑὶ πουογὶ Β61685 Ὀθ 
ἰγθ, δηι ἐμ 6 ᾿ς ταῖς οσθὴ Ὀειίον Ὀ6 καῖ γ (89 
βαριϊϑι ἱπ ἷβ Βαμα γ, ἰμδὴ Ὀγ 180 Ενδη μοὶ ἐσὲ 
Γοβροοίίπρ ἷ8 ἔογη ον ἰθδοόιον. Τ6 Βδριϊϑὶ εἰτω- 
861{ ὑμογθίογο τουδὶ δνθ βαϊὰ 1. Τηὸ αὐοπίΐϊοη 
ἷθ ἰῃ ναί δθη863 6 δᾶγθ ἃ Ῥ8γδ}]οὶ δἱ ΖόΒη ὶ. 
18. ἴὰ {}} οοπιραγίϑοῃ σι ἱτἢ 1μ6 [Ὁ}} σἸΟΤΥ οὗ 
Ογῖϑί πὸ οῆθ, ποῖ ουύϑῃ οὗ {πῸ Ῥγορδεοίβ, ποῦ ἐδ 
Βαριϊδί, Βα8 ουθὺ βεθὴ αοἀ:; ἴῃ (198 δσοιαρατίϑος 
ΟΥ̓ΘΡΥ͂ τη, οΥΥ̓́οη οὗ {6 Ῥγορμοῖβ, (6 Βεριϊδί ποὲ 
δσχοορίοα, 8 οἵ (9 δυσί! }. Τλθη ἀο65 ἐμ 15 τηθ 8: 
οὔ {πὸ οδυί, ἴθ (Π6 δ6η86 οὗ Φοῦπ ἱ. 18: ἱἰὶ. 6, 
Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἐπ οἱ, βἰαΓὰ] ᾿νου]ὰ 88. ἰὸ }ι18 οτὶ- 
Εἶη, {ΠΘΥΘΙΌΓΘ ἱπ ἷβ8 Κἰηα, [ποσγοΐογο 4180 ἴῃ 8 
δροθοῖι, δῖποθ, ουὐθἢ 88 Ῥγορῃοῖ, 6 δῇ βρϑαῖϊ (88 
αἀϊνίηθ θυΐ γαγοῖν, ἔῃ ἔγαχιηθηΐθ, δηὰ υὑπάδν (9 
τοὶ! οὗ ἤζυγοβ; οὐ ἴῃ {1 Β6η86 οὗἩ {μ6 ἐπίγεια 89 
αἰϑιϊη συ διε ἔτγουι (ἢ ἐπουράνια ἴῃ τοῦ. 19 
Ἐχεροδὶβ Ρ85868 ὈΥ̓ ἐπ18 αυοδίΐοη, δηὰ ἰγοδίϑ (ἢ 6 
ΔΛ 1 }}6518 88 1 1 Βαὰ (ἢ 86η86 οἵ οἷν. 1ϊ1. 6: [89 
σάρξ ἴῃ αἰϑιϊποίοπ ἔγοπι (9 πνεῦμα. ἯΦο ὑηᾶδοτ- 
βίη, οσονοῦ, ὈΓ (6 οδυ ἢ (γῆ) ῬΥΪΏΔΣΙΪΥ {89 
οἰὰ φοο ΟΥ̓ απ ΤΘΟΟΥΒΟΥ ἰπ αἰδι ποι οη ὕγουι 
{π6 μοδύθῃ (οὐρανός), σ θποα {ἢ 6 πον του] ἴοα 
60Π168 (866 ὁ Υ6. 12). Ἅ|1 (Π6 1άθα οἴ {μ6 οἹὰ 
8 ἴθ ῃ οοηποοίοα ὑπαποδίϊ οι ὈΪΥ {π6 Ἰά68 οὗ ἢ 9 
Ἰπρογίρου δηὰ ἀοίξβοιΐνθο. 7.16 δηι μοϑὶβ οὔ 
ΘΑΥ ΒΥ δηὰ ΒΘΑΥΘΠΪΥ, ΟΥ ΟΔΓΠΑΪ δηὰ βρίγίίδ] 
ἀοβοθηΐ Ῥα8868 ἱηο {Π6 δη 1} 6818 οὗἩἨ {6 οἷὰ δὰ 
(9 πον {ΐπ|θ, δηὰ (8 ἱπίο ὑπ 6 αη1{Π|68ὲ8 οὗ γβὴ- 
κΚὶ πὰ ποοάΐῃρ τουοϊδίΐοη δπὰ γοἀεπιρίΐοι, δὰ (ἢ 9 
Βοάθομηοσ. Μίογθουδν ΨΦοη δρθδβ 6 σθ οὗ ἷ5 
Βυτηδὴ λαλεῖν, Ὠοὶ οἴ 18 Ῥγορμοίϊο εἰπεῖν, οὐ ἐδῖ5 
Ἰαίίον 8 γαυοοᾶ ἴῃ ἢ18 Υἱοῦ 0 8 τηϊηἰ πη ἰπ Εἷ5 
δυπιδη λαλεῖν, πῃ Θοπραγίβοη τὶ} [86 ἀϊνῖπο μαρ- 
τυρεῖν οὗ Οἰτῖδί, Δηὰ 1 Βιου]ὰ ὈῸ οὐδβογυρὰ ἐμδὲ 
Φομὴ δαγβ: λαλεῖ ἐκ τῆς γῆς, ποὶ τὰ τῆς γῆς. 

ἘΓ6 τ:8δὶ οΘοἸ9 18 ἤοῦλ ὨΘανΘῺΏ .---Α κοϊθτῃ 
τοροι ἴοπ οὗ (6 ργϑοθαϊηρ, αἰ νὶπρ ἰϊ (89 βίσοης 
ἴον οὗ ἃ ἀορτηαίϊ 41 δἰδίοιηθηὶϊ. . 
εν. 82. Ὑ Βδῖ ἢ9 δαῖδ βϑθϑθὴ δηἃ πϑασᾶ. 

--οο οἷν. Σἰϊ, 18: δἷβο ἱ. 18. Μίαγου: [Ιηὴ Ηἰβ 
ΡῬΓεθ- οχϊβίθποθ. δίδουν, ἰῃ Ηἰἶϑ σ] 016 Ἰἰνίηρς αἷ- 
γἱῃθ πδίυγο, ἰῃ νἱσίαθ οὗ ΒΟ} Ηΐ8 ἰοδβιϊ γίης ἰ8 
δ΄ ΘΥΘΡΥ τῃηοτηθηϊ ρῥτγοοοάρα ὮΓΥ ἃ ΔΙ Π ΒΘΘἢ ΟΣ ἃ 
Ββαυΐηρ Βεασὰ. Τὰ βοοΐῃᾷ δηὰ ποαυΐης ἀθηοίοϑ 
Ὠοΐ ΟὨΪΥ {μ6 αἀἱγεοοίηθ88β οὗ Ηἰβ Κπον]εάρχε, Ὀυὲ 
480 ἐμ [111] σοδ  ίγ, ἐμ 9 οἶα] Βοορα οΥ̓͂ἱϊ, ἰάφηιὶ- 
ἔγὶης ἱε τὶ Ηἷβ ὈοαΙγ νἱβδίοα (Δεύεπ “εευ 1]., 
Ρ. δ18). 
Απᾶ Ὧο τοϑ8 σϑοοϑίνοιῖβ μ΄ ἴο δ ΟἿ Ψ.--- 

Αοροοταάϊηρ ἴἰο {86 οΥἰἰ68, ἴῃ οοηϊγηϊοίίοη τι ἢ 
γον. 26θ{. ὕπαυοβιϊ ΟΔΌΪ 8 σοπίγπαϊοιϊΐοη οὗ (89 
ὨΟὈὉΪ6- πιϊπα θα πηδδίον ἰο 18. 81ηἈ}]-πιϊηἀοα αἰδοὶ- 
Ρίθβ. Ἐὸγν μο ᾿ξ Μ88 αἰ. ἴοο τσ ἰ0 866 ἃ]} 
τυαππΐης ἰο Φόβυ8; Ὀαυὺ 10 ἷπὶ ἰδ τνὰ8 αυἷϊθ ἰοοῸ 
᾿ἰπ16: ἰο Βἷπὶ ἐν νγὰϑ δα ποι βίη. Α Βγρόδγθοῖο, 
τογοίογο, οὗἩ ρστὶοῦ δηὰ ἰηαϊςπαιϊΐοη. Α σοῦυκο 
ἰο {86 ἀΒροβί(ἱοὴ οὐ .ιἷ8 αἰδοῖ] 68; ΤΩΟΥΘΟΥΘΙ, δα 
δΔαπηοη ἰός ἴο {ἢ πὶ ἰο ρὸ ἰο 688, 88 ἰῃ οἷ. ἱ. 
29, ἢθ οου]ά ποὶ ϑεπὰ ἔθ τ ΒΎΓΔΥ ὈΥ ἴοτοοσ, ὃ6- 
ὁλ.59 Ϊ8 Βοβοοὶ νγγα8 8 Β68οο] οὗ ρῥγοραγαίϊοη, ἰπ 
νγ ὶσ {8086 ΟὨἸΥ͂ δὰ Ὀδοοιῃμο ροτγίδοι, τὸ ποοὲ 
οὔ ἐποῖν οὐ Μ}} ἰο ὅθβϑυ8. 786 Βαδριϊδβι 4.81} 68 
8 ὮΥΡΘΟΓΌΟ]9 (866 8 τα δῦ Οχργοβδίομβ οὐ {6 
Ενδηρο ϑὶ, οἷ... 1. 11; χὶϊ, 87) ὈΥῚ ψῃδὲ ἔοϊ ον 8. 
ΤΒοΪυσκ: 4“ ΦΌΒῺ ΣΕΥ ΘῊΒ (86 ΒΙΒΙΟΥΥ 88 ἃ τ μο]ο, 
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ἴῃ ἐπ δουτϑο οὗἩ νοῦ (6 ὈοϊΐΘΥΟΓ 8 8τ6 8 τϑ- 
πΙθ δ ης ᾿αἰ ποῦ γ.᾽" ΦοὨη πο ἀουδὲ δρθα 8 ἢ 6 γθ 
πὶϊὰ (89 σοπάυοι οὗὨ ἰ6 26 07.8 οἰ 68Εγ ἀπ Υἱονν. 
866 οι. ἰχ. 

Μοτβ. 88, 8,2. Εἶθ ὑπαὶ μαῖ στϑοοϊνοᾶ πἰ5 
τοβιϊ ΟΥ̓. . .. ἕοσς αοἂ μκἰνοῖδ ποῖ ἴἢ6 
Βρὶτῖς ΌΥ τϑϑ50χὁ.---Δοτῖίϑι: ὁ λαβών. Απὰ 
ἐ18 ἀου 1655 τι} βροοΐα] τοίθσοποθ ἴο βιυιοὶ α18- 
οἰρὶ99 οὔ δοδὴ δϑ "δὰ κοῃθ ἰο Ομ γἰϑι; οοπιπιθῃάϊηρ 
ποτὰ, δηὰ γοσοιμπιοηαϊης ἰπἰαϊοη. ἘΪΑΙὮ δοῖ 
Ηἶα 593], διὰ βοα] ϑὰ, Α ἰγορὶςα] ἔοσαι, ἀοποίης 

ξοποτγαῖγ ἰπὰ (μ6 ΟΙά Τοδίλημοηί [Δϑιθηΐϊηρ ἃρ, ἰῃ 
ἐδ Νοιν ταί οὸῦ σοτιρὶοὶθ δυϊποηιοαἰίοη; Δ χὶπα 
ἐμ βἰχαδλίαυτο οὗ οχθουϊίοη, οἷ. Υἱ. 27; Βοαι. ἱν. 
11, εἰς. Ιπ Οἰεγίϑι 186 σας οὗ αοα Δὁ5 χονοϊδίΐ οι 
4 δουρί οἰοὰ, 2 Οοσ. ἱ. 20; ὉΥ͂ [86 Ὀο!ἰονὶης οοῆ- 
[εϑϑὶοι οὗ Ηἰμὰ (5 ἔδοϊ, (᾿8ι ἐμο ἰσαϊὰ οἵ ἀοἀ 
8829 ρῥτογοὰ ἰιβ97 ρογίοοιί, 18 δἰἰϑβίθὶ, 808] 4. 
ον ἴατῖ Τῇθ δΏΘΟΥ ἴοὸ [818 αὐοϑίϊοη ἀδραηι5 
οἢ ἐμὸ σἰὰὶ ἰαἰογρσγοίαιίοη οὗ ἰ9 ἐπτο ἕο] ]ονν ἴῃ 
γογ805. (6) [ἔν. 84 γοΐογ ἰο Ο γίβῦ, 9 Βυ]} οσίβηα 
8 114: ΟἸινὶϑι 89 (0 πιθ99ΘΏ ΟΣ οὗἨ αοὐ Βρθ κΚ8 
ἐδ6 ποτὰ οὔ 6ο.1, Ὀδοαυ89 ἀοἀ Π85 ρσίνοῃ ἰὸ Ηΐαὶ 
(86 ϑρί γῖε ποῖ ὈΥ̓͂ πιοᾶϑαγα, Ὀαὲ ἱῃ ἱπὶπιοδϑ0γ 8 Ὁ] 
ζυ].658 ([μοίκα, θὸ ᾿οιϊ6) : 6, ἐβογοίογθ, Ὑἢ0 
δοκυον οί 65 ὑἶτοὸ ψοτὰὶ οὐἁ Ομ τἶδι ἰο Ὀ6 ἔγιθ, 86- 
Κηον θχοϑ (9 ποτὰ οὐὗὨ αοἀ Κἰπι86}; δΒ9 ψ 80 
Ὀο] το ποὺ Οἰιγὶϑι, ππαΐτο8 αἀοἀ ἃ ᾿ἰαν. (Ὁ) Βαϊ 
86 814} γ0γ86 [ΩΔΥ͂ Γοίου 0 (86 Ῥγορθῖ8, βυτι- 
ταοὰ τῷ δηὰ σοργόϑϑηϊθα ἴῃ Φοδη: Τ6 Πι6559}- 
ξοτ οὔὁἨ ἀαοἀ δβρϑὰκβϑ {89 πογὰβ8 οὗ αοἀ, ἴον ἀοὐ 
Εἰνοβ ἷβ ϑρίγις οορίουϑΥ δπουσὰ ἴῸν ὑδ18; Π6, 
ἰδογοίοσο, 0 δοσορίϑ ποὶ Ομ εἶϑὶ, ἀθηΐθϑ, ἴα ἐδ 6 
ἙαΙΔΙΙονς οὐἩ ἰπ ἰθϑιεἰποῦ οὗ (ἢ 9 ΡτΤΟΡὮΘΙδ, ἰδ 9 
μογὰ οὐὨἨ Ουοἀ 4190 ἰπ ἐμαὶ ἰοϑιϊ πο ἐδ], ΟΥ 
Σδλίμδοτ 6 ποορϑοϊίδίοα ἰ.6 ᾿ἰηΐογοηοσο, ὑπαὶ αυὰ 
Ῥτοπιϊϑοα (αν 6 Δί οθ91 Δ Βου ἃ σοπ16, Δ ἃ 9 
Βοὶ Κορὶ Ηἰϑ9 νογὰ, οὗ δαὶ ἰὰ Ηἰ5 αἰ ουθηὺ τονθ- 
Ἰαιίου3 Ηθ 143 οοηἰγδάίοῖοα Ηἰπι896}]. (6) Τ θα 
δζδίῃ ἰδ6589 ορροβίίθ ἱπίθυργοιδιίϊουϑ ἸΠΔΥ Ὀθ 
πιοάϊδοά. 7119 ἤνγβι ἱἰηϊογργοίδίίοα ἔπ 8, δὸ- 
οογάϊης ἰο Μογοῦ: " ἥδοιι ἀοα μαι βθηί,᾽ 18 ποὶ 
ἜΤΟΡΥ ΡῬσγορίιοι, Ὀὰὲ Ομ τίϑί δίομθ, δοοογάΐηρς ἰο 
τος. 81, ἰῃ τἱοῦ οὗὨ ΗἾδ πιϊβϑίοη ἔγοσι θαυθη. Οἱ 
1δο οὐἶοῦ πδηά, ([}6ὸ οὐ γὰρ ἐκ μέτρον, ὀχργθδδίης 
8 Κβϑῦοτγα) ἰγυϊΐ, δου ποί ὉΘ γοΐθγσϑα ΡΥ ΔΡ ΠΥ 
10 Ομ νίδι; οἷἰϑὸ αὑτῷ πχυϑὲ δανθ Ὀ66η δ οὰ. Το 
διδιοιλδηΐ 18, ὑπαὶ (οὐ χαἶνοβ (9 ϑρί γι ἴῃ σοηοταὶ 
Βοὶ ἐκ μέτρον, Ὀαὺ τοχιγα]}] 6885 οὗ μέτρον, 0 ΟἢΘ 
ΣΊΟΓΟ, ἰο δηοι οΓ 1688, γοῖ (0 ΘΥΘΥΥ͂ οὴ6 οηου ἢ 
ἴον ἱπορίτδιίοη ; ὙΠ Θησ6 11 ζυϊ ον ὑπαὶ ΟἸ γἰϑὶ ἰ8 
80 ταοϑὲ τί σὨ]Ὺ δηάονοὰ (ἐκ ἀθηοιδης [86 ΠΟΓΙΠΙ). 
Υοῖ τ 9 πιοόγὸ ἴὸ ὁπ δηᾷὰ 1095 ἴ0 ὉΠΟΙΒΟΣ ΓΩΛΥ͂ ὈθΘ 
εἰτοι ἰπ ᾿ἰπιϊθ πιϑάϑιγο, δηὰ ἰἰ 18 ἃ ρτ ΙΑ ΠΔΥΥ 
ᾳαδεϊίου τΒοίμον [16 μέτρον ΒΒου ἃ πηθδῃ 8 ζθη6- 
Τδὶ ργοροτίίοπ ἴον 81}, ΟΥ ἃ ἐϊπιϊἐοα πιδαδιγ 6 ἴ0 Ὁ ΘΔοἢ 
ἑοἀινίάυαὶ. Τὰ ραϑϑαχθ ἴῃ Κ᾽ 4} κγα γα ῦθδ ϑϑοίὶο 
16 (οἰϊθὰ ὈΥ [υἴλοῖκθ ἀπά οὐθγ8): ““Εἰΐαπε δρὶγἐι8 
δαπείμε πυπ λαδιίαυϊέ διροῖ ργορλοίαϑβ, πἰδὲ πιεπδΉΓω 

φιεαάαπι (0022): χυϊάαπι ἐπῖπι ζἰδγαπε ἀπιπι, φυϊ- 

ἄανε ἀμοε υαίϊεϊπίοτεηι οὐ! ἀοτιη ̓ "---ϑροα κ8 ποὶ οἴ 
8 Ῥγοροτγιίοη, δαὶ οὗ πιο μοτίζοη5 ἴον ἀἰ 6 7- 
ουὶ ἰηδινι 419. [ΙΓ πον ἰἢ9 οχργθββίοη Ὀθ γϑ- 
ἰοττοὰ τὸ {6 ῥτορίιϑίβ, ἰὰὶ οδῆποῖί τθδῃ: αοὰ 
εἶτοο (9 ϑρί εἰς ἰπηπιθαϑυγδῖγ. 1 νὸ νου] το- 
ἴετ 'ὶ ἀϊγτοοι ἰο Ομ τὶβι, αὑτῷ 8 νδηϊηρ. Βαϊ 
ἯΘ ὩΔΥ (ΔΚ (9 ΘΧργϑβϑίοη 88 ἃ τποίΐο οὗ ἴδ6 
Νεν Τεοίδιοθηί δή ὙΠῖοἢ ἢ 88 ΠΟῪ οροπϑὰ. Θοὰ 
ἘΟΥ͂ κἶνοδ (μα ϑρίτῖ!, διὰ μίνθβ ἰὺ ποί δοσογάϊης 
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ἰο 8 ᾿ἰπιϊθα πηϑάβιιγ (7 06] ἰΐ.; Αοἱθ 11.).-͵ἼἸοῖ 
ΟΥ τηϑαβῦσθ. Οδνϊδοῖ: ὁ ῬΟΓμαρ8 ἰμὶ8 8 δ 
δι υϑίοι ἴὸ ἐπ 9 ἔλοῦ ἐμαὶ (Π9 ῥγίθϑίβ ΕΥΘ ΟΕ 
Βρυϊ κί οὰ υῖτἢ 9 δηοϊηςίπρ οἱἱ, ν᾿ 116 ἀροῖ ἐμ9 
ἰιϑαὰ οὔ 86 πῃ -ρτυῖθϑὺ 89 ννμοῖο οὗὨ ἐπ οἱ] τγᾶ8 
Ῥουγοά, Εχοά. χχὶχ. 7; 8. οχχχὶϊὶ. 2.᾽) Ετοιῃ 
(15 ἰὺ 18 οἶθαν ἰδὲ Ηθ ννβοπὶ ΠΟΥ͂ ρΓΘ- οι ὩΘΏΠΥ 
αοὐ Βδί ϑϑηΐ, Ομ τῖϑί, βρϑδίζϑι αὶ τὰ ῥήματα (ποῖ 
ΟΠΪΥ ῥήματα) τοῦ ϑεοῦ, ἱ. 6., 11 (6 ννοτι 5 οὗ 6ομ, 
(0 Θθῃιγο του διΐϊο, το 88 δἰ ποτίο Ὀ6θα 
ΒΡΟΪζΘ ἢ ΟΠΙΥ͂ Ρίθοθπηθαὶ (866 οἷ. ἱ. 17, 18; ΗφὉ. 
ἰ. 1). Τὴ 86 Ὀο᾽ ον 80418. Ηο δἰἰθϑίβ ἰΐ 1} 
ἐμ9 οΘοπῆοποθ οὗἁὨ {μ6 ΘΟὨο8807 δῃ ἀ ΤηΔΥΙΥΤ, 88 ἐἰ 
ἦα αἰἰοϑιθα ἰο ἷπι ἴῃ ᾿ιἰ8 ϑασὶ. 786 βοοοηῃὰ ἰῃ- 
ἰογργοίαιϊοα 18 τοαϊβοά ὈΥ τοίους {ἰ19 πη68- 
ΒΘΏΧΟΡ οὗ ἀοἀ [τεν. 81] ἰο (1ὸ Ργορίιοιϊο οΒῆσο, 
88 ΤΟρΡΓΘβοηϊθὰ ὈΥ̓ Φοδη, διὰ ἱμθὴ ἰδκίηρ (86 
ΒΘηΐίθιοθ δῦοιν (9 ϑρίγιυ ὑμὰ8: [ἢ υ͵ε18 ἀΑΥ, 
νυ ογοΐη αἀοἀ ρἶνοβ 89 Μοββία!ι 9 Ὁ] 6858 οὗἔὨἨ 189 
ϑρίσγιι, ἰθο Βαριϊδὲ 8130 88 18 8: γ0 ἴῃ {6 
Δὐυπάδῃοθ (869 (ἢ. 8 δ ἰΒίΟΥΥ οὗ ἰΠ6 Βαρίΐδιηι οὗ 
4698505). Τθθα ψ|ἢ (8 Φοδη ΟἸιγῖθι 18. δοιὰ - 
Ῥαγϑά, 85 ἀθβογί θι ἴῃ γοσγ. 8ὅ. 1ῃ ἤἴδνονυν οὐ {ῖϑ9 
Δ 0 Π6 815 ΓΘ (6 ἔαοίβ, (1) (δὶ Φονη 6 τθ 811} 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἃ8 ὈΓΘ- ΘΙ ΠΘΗΥ (ἢ 6 ἀπεσταλμένος ; [6Ἀ. 
ἰ. 6], Ομ τῖβὺ 88 89 ἐρχόμενος; (3) (αν 10 18 βαϊά 
ἷῃ τον, 81: ὁ ϑεὸς ἀπέστειλεν, ἴῃ γον. δῦ; ὁ πατὴρ 
ἀγαπᾷ; (8) ἰμδὸ Βογθ ἐμ λαλεῖν (τοὶ εἰπεῖν) οὗ 
ἐμ6 ῥήματα ϑεοῦ ἰἴ8 8βοῖ δρεὶηδὶ (6 ζαοἱ ἐμαὶ 4}} 
{1 58 τὸ σίνϑῃ ἰηΐο [86 ἰιδπ 45 οὗἉ ΟἸ γίβι, 

116 τϑβυ]ν 18, γὸ πα ουὐγβο]γ98 σοπιρο]]ο ἰο ᾿ 
ἀθοίΐάθ ἔον ἐμ βοσοηὰ οχρ᾽δηδίίοη οὗ 86 ἀϊΠπῆοαι 
Ῥδββᾶζθ: ΤῸ Ἰηδί τ βϑθη ον, ἱπ υἱγίαθ οὗὨ πἷβ 
Ῥαγιϊοϊραιΐοα ἴθ (μ6 Νδὸνν ϑδίϑιηθηὶ δάνοηὶ οὗ 
186 ϑρίγὶῦ, θρθδῖκϑ (116 ργορμοιΐο ννοτβ οὗ αοἄ 8 
ΒΟ Ὁ (ἴῃ ἀἰδιϊποιίΐοη ἔγοπι ἔμ οι) ; (86 ϑοη Ῥσοβϑηίβ 
Ηϊαι56] 88 {μ 1 ] γοηὶ οὗὨ (᾿1686 ογ 8 ἱη ἤδοί. 
Ηο, ἱμοτγοίογο, ψγῆο γοόοῖνοϑ Ηΐη), βοαὶβ ὑπαὶ αοὐ 
ἴῃ Ηἰβ ργορθοίΐο τγογἀβ (βροκϑι ΒΥ ὑμ9 Βαρίΐδβι) 
ἷΘδΒ ἔταο. Ηο ψῶὸ αἴβανονβ Ομγίβί, ἀΐϊβαγονθ, 
ὑμβογοίογο, Η 9 ἤουθ- ΓΌΠΗΘΓ Δ]806. Α ροοὰ ἀΐξοὶρ]9 
οὗ Φοῦη τηιδὲ Ὀθοοπιθ ἃ οἰδβοὶρίο οὗ Ὁ γἶϑί. 

γεν. 86. Τ᾿ονθῖδ ἴμ6 οη.---Εἰπρλπαίίος: ἴῃ 
δ ρΌΪΑΣ ΠΏΣ. 718 ἴοτθ 18 ἰ.9 οϑΔι186 οὗὨ (9 
εἰογὶ ἐγίης οὔμ6 βοη. Α4 ἰλίπσε: ποῖ ἰο ὉΘ 4υ8}}- 
βοὰ (ἀτοιΐυ8: Οπιπία πιγϑίοτία τεσηΐ; Κυϊποοὶ: 
οοίγῖπξ ΣΈΠΕν ΜαιΒ. χὶ. 27; χχνὶϊὶ. 18: Φοδη 
χὶϊ!: 8.---ἴο δ15 Βαηᾶ. ----ϑιν συγ: ἐπὶ λὲν δαηά 
[ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ]. Ῥτοχηδῃὶ ἀἰοιϊΐοη: 8ο ἰηΐο ΗΪ8 
8η4, (ηδὺ {Π6Υ̓́ ΔΓΘ ἴῃ Ηἰ8β Ββαῃὰ (πον, Ρ. 886). 
γεν. 86. Ηῖο ἴμδῖ Ὀθ]] Θνυ οὶ πῃ ἴΠ9 801 .--- 

ΤῊο Βαριΐδι σοποϊυ 68. 18 ρσορμϑίϊο ργοδομίης 
πὰ (16 φγοδί διθγηδίνο, νυ ἷσν ΟἸσὶβέ 8180. 
ῬΥΓΟΠουΏΟΘ05 ἰπ γον. 18, δῃηὰ αἱ Ηΐδ ἀδραγίαγθ 
ἔγνοια 6 ΘΩΓΙΠ.---Βνοτ]αδιίης 1ἰῖ9, 566 τοῦ. 1δ. 
ἙΓΑΊΉ.---ἴς '8 ποιόν ῃγ ἰδὲ (8 ἱἢ ΔΓ ΏΘΒ8. 
οὔ 116 Θἰθ ΓΑ] 18 Ὑ͵ὁ8 ΔΙΤΘΔΔΥ γοοορηϊζοὰ Ὦγ ἰμ 9 
Βαριϊϑι.-- -ἘΠ9 το ἐβ ῃοῖϊ οὐδάϊθηϊ ἐπ αὶ τ. 
ἴο 189 ἔδοιι,, ἀπειϑῶν; ποὺ: δο]ίονοῖα ποὺ (μυ- 
ὑὸν [δὰ ἐμ6 Ε. Υ.7), Ἐ αν 18 ἀἰϑουοαϊοηΐ ; τηθδη- 
ἴηζ, ΒΟ ΘΥΘΡ, 88 βίδπαϊηρ ορροβοὰ ἰο αἰί, (ἢ 6 
τοί 84] οὗἠἨ ἰΐ6 οὐδάϊΐθηοθ οὗ ζδὶι. [ἢ ἐπὶ ἢ 1108 
186 ΙΓ] Κογηοὶ οὗἨ οὐνοαΐθηοθ τοὶϊθὰ ἐπ Ἰογο, 
Ρθ806, ογ; θῆοθ ὁ πιστεύων. Οαϊ οὗ πηθο] το 
ἀἰβοθβαϊθησθ, ΟΥ ΟΥ̓́ΘΏ ἀνομία, ἃ8 ἃ τηογαὶ ὙΟΣΊΩ. 
Θοη)68 ἔογι δ ΟΡΘΗΪΥ; ἤθῆσθ ἀτειϑῶν. ΔΙδγου: 
“«ὨΙΒβοθοαϊοης ἰο ἐμ6 8ὅοῃη, ἰπδδηιοῖ 85 Ηοδ τθ- 
αυΐγοθ8 δὶ}. ΒἸκὶ, θὰς ποῦ ὁπουρὴ. Το] οἷς: 

ὁ[ΑΠοτὰ ἀοίεπαϑ [Π9 Ε. Υ͂.: “ἀπειθῶν ΠΩ τόδὴ ἀἶφ. 
δοϊφουίηφ. ὈαθΘΙοΐ ἱπιρ!οο ἀἰδουοαϊομοο."--Ρ. 8] 
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᾿Απειϑεῖν αἰίαγπδαίοβ τὶ ἢ ἀπιστεῖν, Βοηι. χὶ. 80. -- 
ΕΒ. 411} ποῖ 666 |1{6.---ὙὙ} (16 νου] αϑίϊης 119 
16 78.118 οὗὨ ἐΐε ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ ; ἢ 6 88}} οἱ Θγθῇ 866 ἰΐ, 
ἰο Β8Υ ποίῃΐηρ οὗ μανίης ἰ. Βαϊ 86 σσσϑῖ οὗ 
Οοὰά. ---Νοῖδον ρυπὶϑῃπιοπξ οἡ {ἰ1}9 οη6 δη, ΠΟΥ 
ἃ ΟΙΥ Ραϑβίοῃ οὐ ἰμὸ οἰϊονρ, Ὀὰϊ (6 τἰχιιθοῦϑ- 
τι688 οὗ οὐ οοπιδίηοά τ ΗἾ8 τοἰ!θα 68) ουϑυ ἴῃ 
ἐϊ5 υἱβϑιἰδιίοι οἵ ἡυάρσηχοηὶ, Βοα. ἱ. 18; Ερᾶδ. 1ἰ. 8; 
Μδίίῃ. 11.717. ΑὈΐᾶοιδ οἱ Βἰτα; ἱπ ργορογίϊου 
85 .ιἷ8 ὉΠ ὈΘ] ΟΥ̓ 15 ἱποονσὶ κί Ὁ1]0 (0 Ί ΘΟ} Υ : δ ἀθιἢ 
ἰοισατ8 Ὠἶτα; ὈΓοβδίης ἸΠΟΓΘ 8Πα πιοῦθ ΒίγΟΏΙΥ 
ὡροπ Ἀἶπι). Ἐμπο οἴἶοροῦ οὗ (6 ὀργή ἰ8 ϑάνατος. 
[189 μένει 1πιρ}165, ἰμΠαὲ νγ αγέ ὈΥ παίαγο ἴῃ 8 
δίαί 6 οὗ σοπ διπαίίοη ; ΘΟΙΏΡ. τέκνα φύσει ὀργῆς, 
ΕΡΆ. ἰΐ. δ; Φοίνα 11. 6.--Ο|. δ. 
Α πον μΥ οἱοβίηρ ννοσὰ οὗ ιὸ ΟἹὰ Τοβίδιηθηί; 

ἐΐιο 148ὲ ρ64] οὗ (η6 ἐπα πον οὗ ἐἰδι6 ἰατν ; (η0 ἔατο- 
ψγ6}} οὔ (Π0 Βαριϊθί, ΕοΥΡ τμδὺ ἢ6 δον 
ΒΆΥΒ ἰοὸ ογοά, ᾿'6 βαυβ 859 ἰδαδσὶ δῦ, ποῖ ἃ8 ὕτο- 
Ῥμοῖ; δηά [})|0ὸ απλοϑίῖοα τὶ σὰ 6 Βοη 48 15 
αἰβοὶρ]68 ἰο Οἰιγβὶ, 18 ἐλ ααρδβίΐοι οἵ ἃ ἰοιαρίοι, 
Βοϊιονίης πιλῃ, 

ῬΟΟΤΚΙΝΑΙ ΑΝῸ ἘΕΥ̓ΠΙΟΘΑΙ. 

1, Τὰε ἢνεὶ πιϊπί είν 9.7) ἰλὲ Σογά ἴἰὰ ἰ9 πὰ σδη 
ΘΟ ΡΥ, ἃ σοπηίοτρασὶ οἵ Η 5 ̓ λδὺ ΡᾺ] 10 τι π ΒΓ Υ 
ἴω (6 ἰδ ρ}]9 οὐ Ζίοηῃ ἔγοπι ἢ 9 ἐγία τη ρ 4] ΘΌΓΓΥ 
ἴο ὑΠ0 Τυσϑαν ογθπίης (860 ΟὉπι. οη Αἶα((. οἢ 
οἷι. χχὶ. 12-14, ῥ. 879) ; ἴῃ (δαὶ ἰὰ πο πγϑὺ 6880 
ἀμ:Ὸ ὨοΘΕ ΠΥ οΥ͂ (ἢ 9 τυ] γ8 οὐὗὁἨ 16 246 1:08 Ββαὰ ποὶ 
χοῦ Ὀτοϊεθα ουἱ, ἰὼ ἐδ 1Δ8ὲ 6886 ἐξ βοοιηοά γλῃ- 
αυϊδιοα ὈΥ (86 ᾿οδδῃηᾶ οὗὨ 8 Ὀ6᾽ ἰουη ΡΘΟΡ]Ο6. 
Ἡόθηοθ ἈΘΓΘ ἃ ῬΓΘΙΙΏΔΓΥ ὈδριϊΖζίης; πη 5 ρΐδοα, 
{Π 678 8 ὑϑδοβίηρ δῃὰ ποαϊίηρ ἴα {86 ἰθ ρ]0. Απὰ 
{Π9 δοαβαίίοι οὗ Ὀδρίίΐϑτα ἴῃ (Π6 Φ6 0 18}} σου ΠΕ ΡΥ 
8 ἃ ῥγοϊιθ οὗ (0:9 ἥπαὶ ἀορασίυγο οὗ 688 ἴγοπι 
186 ἐστμὶθ (Μίδιι. χχ ϊὶ. 

2. Τὸ δαριϊχίηφ 9.7 .δὼ8 ἰπτουρσὶι ΠῚ9 ἋἃΪ8- 
οἷρ᾽θ9 ἃ σοππροίϊης ᾿ἰηἶς θεοί οοη ἰμ9 Νονν Τ᾿ οβίδ- 
τηθηΐ Ὀδρίΐδαι οὗἩὨ ἰΐθ ϑρίγὶ. δηὰ {16 Ὀαριΐδιι οἴ 
Φοδπ, 89 Φο)π᾿ 8 Ὀδρίΐδβηι τῦλδ ἃ σοῃηθοίίης ᾿πκ 
Ῥοΐνδοη ἰμο ΟἹὰ Τοβίδιηθηὶ τνδδιϊηρ δη ἃ οἰγουπι- 
ιοἰβίου, δηὰ {πο θαρίΐδι οὗ Ονἰβί. 

8. Το ἐαϑέ »γορλείϊς ἐεδίἐπιοὴψ (ὁ Ολνίδέ σίυεη 
ὃν ἰδε Βαρίἰδέ ἴῃ 18 ΔΊΟΥ δηὰ ἴῃ οἱονδιΐοι Δ ΌΟΥΘ 
ἷ8 ἰαβὶ βίγυ αι [Μαί. χὶ. 7; {π6 Ἰαβὲὶ β45}, 80 
(ο Βρϑαῖϊ, οὗἨ ἰμο ΟΙά 1) οἰαπηθηὶ ἴῃ ἰδ 6 Ἰἰχμὺ οὗἉ 
{π6 Νον Τοβίαπιρηι ἰ(βο]ἔ, μὰ ἃ ἐθδβι ΠΔΟΙΥ͂ ἴο ὑϊ16 
ΒΙ ΠΟΥ ροΓ οὔ ἴΠ6 Νον,. 

4, Το βγηδ0)] οὗ (16 ἐπίἐπιαία τεϊαίίοπ, (ὰ6 δ6- 
ἐγοίλαὶ δείιοεεπ “ελουαΐ, απὰ Η! δ ρΡεορίε (δ. χὶν.; 
ὅϑοης οὗ ϑοϊοπιου ; [9. Ἰΐν, ; ̓χὶϊ., Εχοὶς. χυΐ. 8; 
χχὶϊὶ. ; Ηοϑ. ἰδ. 19) ὅπ48 118 ἔμ} δ] αϑπὶ ἴῃ (δ 9 ὄτὲ- 
ααἰἱ τεϊαί(ἴοπα δείιοεεη Οὐτίδί απ (ἦς ελιγοὴ οοταϊος 
Του ἰο πηροὶ Ηἶπβ. [1ἐ Ὀο]οηροά ἰο (9 οΒ69 οὗ 
180 Βαριΐϑέ ἰο δοτηρἷοΐθο 118 ῬΤΟΡΒΘΟΥ ἴῃ ἐμ πηοϑί 
σοηογοῖθ τίνι ἃ τ9}ΤῸ0γπὶ. Οἰιγῖϑὺ οὐ Ηΐ8 ρατὶ 88 
ἰδἰκοη ἃρΡ ἰμ0 ποτὰ ἰῃ {ἴθ τηοϑὺ ναγὶ θὰ δρρὶϊσὰ- 
ἐἴοη5, βτϑὶο (0 ἀ 80: 168 οὔ 4011 1 π|86}7 (ΙΔ {}.. 
ἶχ. Ἂν δὰ εἰϊοῦνναταβ ἐμβτουσδουΐ ἰδ 6 ν᾿ 110}9 
Νοὸν Τοβίδηχοηὶ, 1 ΟοΥ. χὶ. ὃ; ἔρὶν. νυ. 28; Βου. 
χχὶ. 9θ. Τὸ ἰονο οὗὨ (89 Ὀτγτΐα6 ἰ8 {80 ΒΥΓΌΟΙ] οὗ 
489 1Πἴ0 οὗἩἨἁ {6 βρίγιι. Ῥ]αίο᾽5Β ιυτιροβίοα ἷ8 8 
Δι ϑδ θα Ῥατα]]οὶ ἴο ὑπ 6 ϑοηρ οὗ Βοϊοπιοῃ. 

δ. Τὸ ρογροίιι] ἔογοο οὗ (0 τηδχίτα: ἢ7ὲ πιμδί 
πογέαϑε, δμὶ 7 πιμδὲ ἀεογεαδεα. 

6. 8. ἴασ ἂβ8 ἴῃ μἶπῃ 18Υ, Φοπ βοΐ 8}1 8. ἀΪ3- 
«οἶρ᾽] 68 ἕο νναγὰ ἰο Ομ Υἰβϑι, δὰ ροϊηί6( 4}} ἐπ 76 }ν8 
ι(ἴο Ηΐ!. Νοῦ ΟἿ πιοϑὺ οὗ (δ 76 ν8, ΒΟΊΥΟΥ͂ΟΣ, 

ΤΗΕ ΘΟἙΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 9590ῈΧ. 

Ὀαΐ οΥοπ ΤΩΒΏΥ Οὗ 9088 αἰδοῖ 0165 ἴδ] 16 ἃ ἴο σοιῃθ 
ὌΡ ἰο {μ6 πογὰ οὗ ἰδ! Ῥτορ τοί, δῃηὰ ζθ}} υπά ον ἰδ6 
σοηἀοιμπαοίίΐοη Ῥτοπουπῃοϑα ὈΥ ἶπ). Οπ ἐδ ἀϊ5- 
οἰἱρ 68 οὕ Φομπ 866 Οἰδβοὶοσ, Αἰἐγολεησεβολίολίο,1., 
Ρ. 69 [ΕαϊπΌ. 6(. 1., 68]. 

Ἴ. Βοιἢ οὗ (}:6ὸ σΊΟΥΥ οἵ ΟἸτἰβί, δπᾷ οὗ ἐπ δσοῦ- 
ἀοαιηαιίοη, Ζο.  ΒρΡΘ δ Κ8 ἰῃ 8 τοσο Οἰἱὰ Το βίατηθηΐ 
ὙΆΥ ()4η ΟἸ γίϑὲ Η  π|836} (σοῦ. τ γβ. 8δ απὰ 18; 
Υ6 8. 86 δΔηὰ 18); αυἱΐθ πα Κοορίης τνῖτ ἢἾ5 τα ΐ6- 
δίοῃ. Ηἴβ ἰαϑὲ ννογιὶ 18 ἃ 1αϑὲ ἰμβυαπάοτ- οἷαρ ἔγοαι 
ϑδίηδί δηι] ἃ Ἰαϑί Ἰἰσιπὶηρ- Βα 9} οὗ ΕἸ} 6 ἢ, Ῥτο- 
Ρίιοϑυίης οἵ {Π|ὸ Ὀλριΐϑηι οὗἩὨ ἄγο (ΔΝ διι. 111.) δπὰ 
[68 τὐίραΝ οὔ (9 λυ κι δηλ οὗ (λ9 ποσ]ὰ (2 Ροί. 
111.. 10). 

ΠΟΜΙΣΕΤΙΟΑῚ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

Α 58ογ]65 οὔ βοραγαίθ ἱβοπηθ8 ἴῃ ἐμ βοηΐθη 68 
οὔ ἴδο Βαριϊδὶ, γοσβ. 27, 29, 80, 81] 844.---Τ]16 θα Ρ- 
(5 οὗ Φο55 ὈΥ͂ 1Ἀ8}90 δἰά6 οὗ (μ6 Ὀαρίΐπ οὗ Φοδη, 
{80 σγδάιαὶ] ἐγαηβίον οὗ ἰλ9 ΟἹὰ Τοβιδιιθηὶ ογάου 
οὔ (ἴπ 58 ἰπίο {16 συγ οἢ οὗὅὨ ΟΠ γῖϑι.--- αὶ οἰαιίου οἵ 
(89 θαρίΐϊβπι οὗ 6808 ἰο (Π0 Ὀδαρίΐδιῃ οὔϑοδη: (1) 
Ἰοἶπίϑ ἰὼ δοπιπιοῃ ; (2) μῬοΐπιβ οὗ ἀϊ ἜΤ ποο.--- 
Τ06 παΥΓΙΟΩΥ Ὀοίννθοη Φοδπη δηὰ ΟἸγίϑι, δά 189 
ἀἰββοπβίου Ὀοίνοθα (ποἷν αἰδοῖ ρ]68, 89 ᾿ἰνίης 
ἴγρ9 οὗ 8 ῥγίαιονα) δὰ ἃ δοῃβίδηι Υ τοροαίοα μἷ8- 
ΛΟΥΥ (866 ὅσῃ. χἰϊ!, Δ παρ νι αἀἰνἀφαὰ Ῥυτγίῆςοι- 
ἰἴοα οὐ τοίογπιδιΐοη ΘΒ αγοο5, (9 6 πηϊ θὰ ὈΥ 
εϊης Ροϊπιρὰ ἴσοπι τηθη ἴο (86 Ἰμοτὰ.---8 ͵68- 
Ἰουϑυ οὗ [6 ἀϊβοῖ Ρ168 δὰ (πὸ ρυγὶΥ οὔἐμ9 Μδ8- 
(6 γ.-ττλο 1480 (6 βιἸ ΠΟΥ οὗ {16 Βαριϊβῇ σομθση- 
ἴῃς ΟἸγὶβί, δῇ οσργοββίοῃ δί ὁῃδ6 οὗ ὑἰμ6 πἰρμοβί, 
βοπι]ο8ὲ Ἰοῦθ δηὰ ἐπ πιϊριιεβὶ τσυϑίῃ.---ΟἸ τσὶ 
89 Βνϊάεστοοαι οὗ (Π6 Ὀτίά6: (1) Αἀογῃβὰ ἴο Ὁθ 
ΒΟὮ ὉΥ ἐἶπ οἰοοίίου οὗ αοἀ ; (2) τοοοχηΐϊΣοά 85 
βΒυσι Ὀγ μ0 ρτοοίϊηρ οὗἨὨ {μ6 ὈγΙάο; (8) Βοποτγοὰ 
ἃ8 δυο ὈΓ (9 ΨΟΟΟΡ δηὰ ἔγίθπα; (4) ρτονοὰ 
ΒΒ ὈΥ 11ἰ9 δ 6} Ὑ δά ρίοτγ.---Ἴ ὸ πνογὰ οὗἩὨ ἐδ 9 
Βαριΐδυ: Ηφ τβὲ ἰηογθαβο, Ὀὰΐ 1 ταδὶ ἄθογοδβο, 
ἐπ 18 ΔρρΙ Ἰσαϊίοα ἰο (Π6 παίαγαὶϊ 1116 (1) οὗ (89 
ψορ]ὰ, (2) οὗἩἨ 16 σμαγοὶ, (8) οὗ 86 ΟΠ τἰβιΐ δῇ. ---- 
Ομ γι (π6 1 π6885 ἔγοιῃ ἢ ΑΥΘΏ.--- ΕἸ (ἢ ἰὴ ΟἈτῖσι, 
ἃ Βοδ  ἰης οὗ 81} (6 τογὰβ οὗ αοἀ ἴῃ ἰμο ΟἹὰ Τ68- 
ἰδιιοπί. ὙΤταίι 18 (6 Ἀγ οὗ οοτγοϊαίγθ ορρο- 
Βἰ(68.--- Ιου ἔδιἢ ἴῃ (86 ἐγ οἵ αοἄ, τα 
ὀδηποῖ ρογοοῖνο {Π6 πη} ἢπ 86 ρστοδὶ αἰδίϊπο- 
(ἴοπ Ὀθίλνοοπ {1|ὸ ΟἹ Τοβίδπιοηϊ δηὰ {116 Νοῖν. 
ΠῚ Π6 Νοῖν Ταβιαπιοηῦ (19 δ 6 )]ἷ8 ᾿οδὲ 4150 (86 
ἴσαι οὗ {π6 ΟἸὰ.--ἾὙ 8 (οἷν δοϊκηον]οαρηγοπὲ 
οὗ {μὸ0 ΟἹὰ Τοϑιδηγοηῖ, ΟΠ γ δι ἢ 5 ΤΥ 4130 οὔ- 
δοῦγο ἰδ6 ἰσυΐ οἵ ιΠη6 Νοῖν.--Τ] 6 116. οὗὨ δὶ ἃ 
ΤΔΟΓᾺ] 1116 Οἢ ἃ ΒΟΔΥΘΗΪΥ δ6α]6: (1) Εδιι, δα 
οὈθαΐθη069 γτίϑιης ἱπίο ἔγϑο, Ὠ] 887] σοπβάσποα, 
δηα γνοὶϊοὰ ἴῃ ἰὶ ; (2) οἱ οὗ, ἃ τότ] ἀἰδοθοάϊ- 
6π66 (ἰπιπηογᾺ } {7} πη παρά, ρθη ἀσίογιϊιγ.--- 
ΤῸ νγδῖὰ οὗ αοὐ, [86 76 Δ) ον οὗ το] οἰ οὰ Ἰογτα, 
ἐ, 8.. ἃ [0}} (116 οὗἨ ρτκοΐοιβ ορογδίΐοη, οβδηροὰ 
ὈΥ {6 ἀῃ 6] 1 οΓ οὗ 6 παδὴ ἢἰ 56} 1πἴο Ἰυ ἀρστηδηῖ. 
896 Βοαι. ἰἱ. δ.--οὐ 805 ἰπ (9 πάθῃ σου ΣΎ, ΟΥ 
8η οἴοτί ἰὴ ΠΟΡΘ ἰο Ἰοδὰ {}π|Ὸ Ῥϑορὶθ οὗἉ 1589] ΟΥ̓ΘΡ 
ὉΥ Κθηΐ16 ΑΥ8. ἰηΐο {ΠῸ ΠΟῪ σογοηδαί (σοΙαΡ. 
6θ6ῃ. Υ. δ).--- 9 ἔπῦὸῸ ὈΔΡίΐΖοΥΒ ἰοζοί 6 Υ.----Β ο]}- 
ἰουβ ΘΟΙ ΓΟΥΘΥΒΥ ἴῃ 19 "θα δηά 1.8 ροοὰ ορογα- 
εἰοπ ((π0 ᾿νοτὰ 3 οὔ ἐμ ἀἰδβοΐ ρ]68 οὗ Φοῖιπ, δπὰ ἰδ 
ΟΡ 8 ὀΐ {Ποῖ τηλϑίο1).--- 9 ψοτὰ οΥὗἩὨΙ 9 ἀἰδοὶ- 
ΡΪ68: ΑΙ] πιῆ οοιηθ ἴο Ηΐπι, δηὰ {89 πνογὰ οἴ (89 
Ἰπδϑίοῦ ; ΝῸ τηδῃ τοσοίγοι ἢ Η]8 ἐθδιϊταοΥ.---ΟἹ} Ὁ 
νδὺ 18 ρίνοῃ ἷτὰ ἔγοπι βθᾶύθῃ οδῃ 8 8 γα] 
ἰακο ἴο ἰπηβοὶ: (1) μαι ἈΘ6 ἀϑυγρβ 18 κίσϑη 
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δῖτπλ ἰὰ ναὶ, δηὰ ροοοϊσοὰ ἰο σοῃάοπιηδίϊοῃ :; 

(3) νυαῦ ἰθ φίνϑῃ ἰο μἷπι '8 ΓὌγοΥοΡ ἰ8. ΟΥΏ..---Ηθ 
δα μαι ἰπ6 Ὀγάθ ἰ8 ἴΠ0 Ὀτίἀοζτοοι ; ον, (9 
Ἰϊο οὗὁἨ Ο τιβιοηάοιι ἃ ἐδβιϊ πο Υ ἴο ΟἸΥἶϑι.-- -ἼἘ 0 
νγοἀάϊηρς οὗ πὸ ὅοη.---Τ9 ὕγίθπὰ οὗἩ ὑμ6 ὈτγΙά6- 
ἔτοοῦΣ, ἱπ Ηἰ8 Ὀοδανίουῦ, δὴ ΟΧΔΠΊΡΙ]Θ [ὉΡ καϊ- 
ἄδληοθ βηὰ πδγηΐηχ, ἰο Ὀίβιορϑθ, πιϊπἰβίογθ, αἷ- 
υἱῆοκ.---Τὴ)Ὸ ἀεονγοδδίπς οὗὨ (6 Βαρίϊδϑί, 18 ἰη- 
5 νΡ68536.---Τὴθ πιδὴ οἵ ἰδ 9 οἀατί, δβπ (6 Μίδῃ ἔγοτη 

ποανϑη δῦογο 8]].---- Τὰ) ο ον, 6 ἩΓ 688 οἵ 

(οὐ ειἰοϑίοἃὰ ὉΥ Οοἀ.---ΟὨ γὶϑὲε 6 868] οὗ ἐπθ 
ποτὰ οἵ 6οά, τηδηϊίοδὶ ἰῃ (6 Ὀαυτγπίηρ 866] οὗ 
Ηἱνίης Ο νι ϑι δ μϑαγίϑ, 2 Οον. ἱ. 20; Βον. 1]. 
14.--- ὨῪ ουτρουτίης οὗ πο ϑρίτγι νι οαϊ τηθΩ- 
Βυτο.---Τὴο Βαΐδον, ἰθ ὅπ, (6 Κρ ίγὶι.-- ΤΠ ὁ 

Ἰλοὶ ποτὰ οὔ 0 Βαριΐϑί σοῃοθγπίηρ ἰμ9 ὅοη: (1) 
ἸγΒαὶ ἐμο ὅοη ἐς ; (39) δὶ Ηο λα; (8) ναὶ Ηθ 
σίσει: (4) πδὶ Ηο ἐς τσογίλ [γογϑ, 84-86]. 

ΞΤΑΒΚΕ: λίουα δΒιδί. Τμδ. : Ῥτνοιιδίασο σϑαὶ, 
δΏΥΥ, ἀδροπάοηοο οα απηδη Δα μοΥ ἐγ, δηᾶ δβο]1- 
ἱπέογοβϑε: Ο οΥ τοὺ ματιὰ (ἈΟΥ ἀ0}--- ΟΆΑΝΒΤΕΙΝ: 
Βαΐϊδη δηὰ μὶβ ἰοοΐβ ΚΠΟΥῪ ἰ00 γγ9}} ον πιθοἷϊ ἀ6- 
Ῥοῃμὰβ οὐ ἐμ ὑμὶν οὐ Ομ γἰβιϊδηϑ; ἤθησ9 ἐδ ΟΥ͂ 
ἴΔκ6 Βρϑοΐδὶ ρλΐῃβ (0 τπᾶκ6 βοβίβαι οὗ δΥ̓ΘΡΥ ἰκἰπὰ 
δίδοης ἔμ 6πι, αὶ. ν. 20.---λῖασυθ: [ὑ 185 ἀδηροῦ- 
οι14 ἴῸΓ ἈΘΑΓΟΙΒ ἰο ἥδιον ὑμοὶν ὑθΔοἢ 6Γ8.---ΘΟΡῚῸ 
τηυϑὶ ποὺ Βαης τὶϊ βἰ πὕμ] Ραβϑῖοη τ ροὴ ἃ ἰθδο ον 
ψ8οὸ 19 τουονηρα.---Αὴϑ 86 Ῥθ866-ἸὩΔΚΘΥΒ ΓΘ 
δαὶ θα ἐπ σαἰϊάτοη οὗἉ αἀοἀ, 850 ἰμ0 ᾿πϑιϊχζαίουβ οὗ 

ἀἰνί βίοι 8.0 0501} οαἸ]οἃ σὨ]άγοι οὗ [89 ἀοΥ]]. ---- 
Ἡενινακβ: Το οἶσθ οὗ ἰπ6 ργθϑδοῖοῦ δηὰ ἰ(8 
Ρτοδι8]6 βιιοοθ88 δοῃθ ἔγοπι (104..--Ἶ 8 πηΘ ἢ ΑΥ̓͂Θ 
ποιδῖης ἔγοπι ουγβοῖνοϑ, Ὀὰΐ ουου υἱΐης ἔγοπι μθὰ- 
γοη; ἰδοτοίογο Βῃουϊὰ νυ δϑουῖθθ ποι ἷπρ ἰο ουτ- 
βοῖνοϑβ, Ὀυΐ ονογυίἷης ἰο Θοἀ δἷοπο, διὰ ἐμπδηὶς 

Ηΐαὶ ἔον ἱΐ, 1 ον. ἰν. 7.-- -ΟΒΊΆΝ ΕΒ: Ηο σὸ 

δἰϊοαρίβ πἰρὶι {Πη ᾳ8, ἰο πὶ ἢ9 185. ποῖ ο8116 
οὔ ἀοἀ, Βροιάϑ 8]} ἷϑ οἂγϑ δηᾷ δῦου ἴα ταῖπ, δπὰ 
δοῖμθ5 ἰο βίιαμθ δὺ Ἰαϑβϑί, 88 ἰ 8 Ὄχδπιρ 68 οὗ ΑὉ- 
εδίοια, Τ θυ 45, Ζυἀα5 οὗ ΟΘα}1|166, δπὰ οἰ 18, 
μέοτο, ϑβίγδοι 11}. 28.-- ΠΈΡΙ ΝΟΘΕΒ : Ποῖ ΠΟ τηδῃ 
τῦνυδε αἰ πι96}7 ἰηἴο δὴ οὔἶοο, ψίιμουΐ 6 Μ||}} οὗ 

6οι).--ΑΟὐκδχει,.: ΕΥΟΥΥ ΟδΙἸἰη, ΘΥΘΡΥ 9Κ.,,Τδ6θ 
(κ᾽) μα5 οογίδίῃ 11π|1|(8 ΔΌΟΥ͂Θ τ] οἷ. 0 πηΔῺ ΠΔΥ 
εἰοναῖο πἰπι5017,---δ 10 ῬΌΤΟΙΥ δα βιο δ (ΒΕ 
τόδ μο5 (γὶϑί, ΔΥ ΒΡΡΘΔ8] ἰο (8 ἐθ8ι πιο. οἵ 
ἰ8 ἸΘΔΓΟΓα.---α βοσυδηὶ οὔ ἰδ σμγοῖ, ἱπουρὰ ἰπ 

μἰκὰ οβῆσο, Β88 γοῦ πιοτὸ ὁ81180 ἰ0 Ὀ0 ΒΠ10]6 ὑπ δῃ 
ἰο ὃδ9 οχεἰιθ4.---ϑοτνυδηίβ οὗ αοα 7ι580}}7 το)οΐςθ, 
τΠ ΘΠ ΠΟΥ οΔΏ ἰοδὰ ΠΠΔΗΥ͂ Βο}8 ἰο ἰμ6 Τογά.-- 
Μοου δὰ βίϑγβ ὅἃγοὸ ἰοϑὲ θη ὑπὸ δ Υἶβοβ; 80 
πἰτἢ το, τ η (δ 6 ϑαη οἵ Εἰ ουιϑη 688 ΔΡΌΘΔΓΒ. 
--ΕΑ νυινοκπ: σΟιγῖϑε, [896 ΑἸρϑβ δηὰ Ομορβα, 
βοιϊά Ὧδδθ 84}};:; ψγὸ ἱἰηϑίγυπηθηῖβθ δύο ποίμ Κ᾽. ---- 

ΟΑΧΒΤΕΙΝ;: Βοσδα86 8]}} ταὶ ἰϑίουϑ δύΘ τχθῃ, {πο ἷν 

ποτὰ παὰϑὲ 6 ἰοβἐοα ΌὉΥ (μ6 ἀοοϊτγίηο οὗ ΟἈ εἶδί.--- 
ΟὨὐτίϑι᾽ 8. ἐοϑεϊπηοην 158 ἴΠ6 τ 016 σουπ8οὶ οὗ Θοά 

ἴος οἂν δβαϊγαίϊου.---ΟἸιεϊϑῦ βροῖζο 86 πογὰ, οὗ 
Ῥτοοϊαϊ πιο ὑπὸ δομη86ὶ οἵ αοἀ, 88 (1) ῬΘυβοῃδὶ 
δηὰ ἱπάοροπά οι ἤοτα οὗ ἀ04.-- ίΑσῦβ: Τὴ ὑ6- 

ἸΙΟΥ͂ΘΙ ΤΩΔῪ ὙΟΥΪῪ 6 δι γ6 οὗ ἷ8. βαϊγαϊΐοι, Ὀ6- 
δδιῖ86 6 ΔΙΑ Υ [88 δἰθγῃ8] ᾿ἰἴ6, ἐπου σὰ ἰπ {110 
ψν Σὰ ἢ 6 58.}}} 18 δ δ) 66 ἰο τα δυσί. ---Οαν- 
8ΤΕΙΝ: Ὀπδοϊτοῦ, (λ6 σαυ86 οὗ σοηἀοηϊιηδλίϊοη, ὃθ- 
ο81186 ἰξ τα οοίβ {8:6 τηϑ8 8 ὈΥ ἩΔΙΘὮ 89 ὙΣδί οὗ 
ἀοἀ πἰΐραι Ὀ6 δνοσίοα. 

αὐοδΒ5Ν ΕΒ: Εἰογηδὶ ᾿ἰΐο ἰ8 σίνθῃ ἴο (80 ὈΘΊΪΘΥΟΡ 
ἔτγοτῃη (6 Βοὺν ἢ6 Ὀο]οΥο8. Ηθ ποοᾶὰ ποὲ ναὶϊ 
ἴον ἴθ ; ΒΘ ἢ88 1 ΔΙτοδα ῦ Ποτ6.-- -ΒΒΑΌΝΕ: ΑΒ 8 
ΤΩΔῸ βίη 5 ἰογαγὰβ (6 ϑανίουν, 80 ϑδίδπαάβ ἢθ 
ἰονγαγὰβ αἀοἀ δπὰ ἐδ ρκἱ οὗ αοά, οἴθυηδὶ 116. --- 
ΘΟΗΓΕΙΚΒΜΑΆΘΗΕΒ: [{18 8ὴ οἷά ἴαυν, ψ ϊοῖι χο- 
ΔΡΡΘΔΥΒ σοπί  Π8}}Υ ἰη ἃ πχυϊιϊἀθ οὗἨ ἔοτηιβ, δὰ 
Ἔσθη ἴῃ {μ9 ΟἸὨ γἰβίϊαῃ ΘΠ ΓΟΝ,,---ἶῆθ βίσους; ἀϊδρο- 
βἰ(ἴοη οὗ πηθη {0 ὀείξευε ἴῃ α πιαη.---Αἀπαὰ ΠΟῪ ἀο68 
αοὰ αἷνο Τοῦ θᾶνοη, δαί Ηθ ρἶνοβ ἰο ἃ τηδὴ 
ΘΌΓΟΙΥ ποὺ οἶμον δα ὑΒδὴ {πγοὺρὰ (δ 6 π]8}᾽ 8 Οἵνῃ 
σοομαιποί ἀπά ἰῃδὲ οὗ οἰ ΠαΥ πη. 800 ον ἰμ6ῃ 85 
Οὐ ον οοπάμοι 18 ἰη σοί γδάϊοίΐου τ] (Π6 αἱ- 
Υἷπο ψνουκίη, γ͵ὸ ΒΟ ἃ ποῦ σΟΏ80]6 ΟἸΣΒΟΙΥ6Β 
αὶϊ (6 Κηον οάρο μα ἃ δ οδὴ σΣϑοϑῖγθ 50- 
(ΐης ὁχοορί ἰὑ 6 σίνοι εἶπ ἔγοπι θᾶνϑη, θὰ ἀο 
ΟἿΌΣ υἱπηοϑὶ ἰο πὰ οὖ ψμαὺ δὰ ΟΥ̓ πιο 18 
ξἴνοη υ8 ἔγοιῃ ΒΘΑΥΘῺ.--- πα Φοη τηυδὲ ἀδογεαξδό, 
δηά {δο Ποτὰ ἐπογεαδε,---ἰἷα 18 1Π6 ἰτιιο ταϊδιϊοι 
Ὀοίνοοη ἰδ οἷὰ οογοηδηῖ δηὰ ἰδ 6 ον, Ὀοΐ 66 5 
ΟΥ̓ΟΡΥ͂ ᾿πηρογίοοι ῬΟΥΒΕΐἷΡ οὗ Οοἄ, ΟΥ̓ΘΥΥ ΟἾΒΟΣ 1685 
ἈΛΩΪΥ οἰοβοα τοϊδίϊου οὗἩ πιο ἰο Ηΐπι, δπὰ ἐδδὶ 
Ὑ816 18 οἤοτοα ἱπ ΟΠ τ ἰβὶ. -  ΘΟΗΈΝΕΕΙ,: Οὐὖν 1Ὁ- 
ἴυγ9 τΟΙΆΡο τοδίβ ποὺ οἡ τωϑῃ, Ὀὰ} οὐ ΟΠ γιβὶ: 
(1) Νοῖ οῃ ὑμο νογὰ οὗ τϑδῃ, δι οὐ (16 ἀοϑροὶ 
οὗ Ομγῖδι; (2) ποὶ οὰ 189 τὑυογῖς οὗ δ, θα οἡ 
{86 δίοπίης ψοτὶς οὗ Ομ γῖϑι; (8) ποῦ ὁπ {μ6 βδῖῃθ 
οὗ πιδῆ, Ὀὰΐὶ οα (9 ρἰοτίουβ πδθ οὗὨ Ομ γίϑβι. 

ΗξύΒΝΕΚΒ: Τγὰθ 66] Πρ σοι 68 ΟὨΪΥ ἔγουι αοά, 
ἔγοὰ Ηΐπὰ δ] οὴθ Β.666855.: (ἰ190 γἶδο δηὰ 81] οΥἹ π.- 
Τὴ ὨΔΙΏΘΒ, ΒΙ6Ο6ΒΒ 8δη4 [Δ] γ6, ἈΓΘ τηαϊίοτα οὗ 
αἰνίηο σοηιγο]. -- [ἔτοπι ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΕ): Ἄμοῃ 
ΒΟῸ]5 ἀορθηά οἱ Πγ6}, ἐΐο., ὑΠ6Υ [6 ἱπ τηοβὲ οα 565 
Ὀοϊγαγοα. Τοη ἤθη ΟὨΘ 86} ΡΟΟΣΓ ΠιΔ ΘΟΠῚΘ6Β 
ἰο σοηἴαβίοῃ, {ἰἸ 0 Ὁ ἃγτ9 4}} σοηϊουπάθά ; μ ΘΠ ἢ 
18 ἰδίκοῃ βυἀάἀ θην ἔγοπι ἔμ θῖ), {ΠΟΥ ΔΓ 81} Ἰοϑί. --- 
Ηονν ΤΔΥΘΙΥ τὸ πιθὰ ᾿ἰκοὸ Φοη} Οἴρη (116 Ἰαίον 
Θχδὶὺ ὑποιηβοῖνοθ ΟΥ̓ΟΡ {Π|0 ΘΔ ] 6 Ὁ, ΡῸΡ115 ἀΌονθΘ 
ἸηΔϑίογϑ:; δηά ον τη ΘὨΥΥ͂, δἰίδοκ, Ὀ6}1160 
(πη ζγοδίορ πιποῦῖ} Μεοὴ ὙΠ ποὺ 5866 οἰβοῦϑ, 
ΘΒΡΘΟΐΔΙῪ ὑμοὶν ζ0]] ΟὟΤΟΣ 8, ουϊδίγρ ὑμθπὶ (ἰγαθ, 
8148, Ῥϑου δνὶν οὗ αοΣτωδην, δπὰ ἰο ποὶ ἐδ Ἰοαϑὺ 
δσχίθηὶ οἵὗὁἩ Ἐνδηρθὶΐσαὶ ἐμθοϊορσίδηβ δὰ οἱθγαγ- 
ΤΠ6}).---Παιὰ δεὲ λὲδ δεαῖ; ἘΘΥΥ͂ ὈΘ]ΊΘΥΟΣ ἰδ ἃ 
Ἰἱνίης αἰἱοδίαιΐοι οὗ {86 ἐγὰθ αοἀ πἰπιβοῖῖ, ἯΠδὶ 
Ἰοπον, ἰο σοηῆγπι (9 ὑγαϊ ἢ οὗ ἀοἀ ἰο οἰμοῦβ |-- 
αοὰ μἷνοβ ποὺ {86 ϑϑρ᾽ τὶ ὈΥ͂ τπαθᾶβυσο. ΑἹ], ὄσθ 
{μ6 τηοϑὺ οαἰἤιοά, δῦ σαραῦϊο οὗ σγονίης ἰῃ ἐμ9 
ϑρί τοῖς ἐπ ἐπῆπιίωπι.--- 9 σαὶ} οὗὨ τοὐθοιΐης ἀἰν πο 
ἔτϑοο ἰοᾶυοϑ ἰῃ (ῃ6 οᾶτὶ οὗὁἨ (9 υπθοϊΐονοῦ ἢ0- 
ὑπίηρ θὰ (Π6 80.890 οὗἁἨ δὴ δΔΏΡΥ αοα, Οοηδβοΐθηοθ 
ἰα {89 Ὀσόδομος οὗ (8 Ψ ταὶ (γαῖ (6 τται ἢ 
τηδη οϑί5 1086] ΘΘΡΘΟ ΠΥ ἴῃ δυγο Ἰἰηρ λυ ζηχοπίϑ 
διξδϊηϑί (9 ἈΠΌΘ] 6Υ61). 

-«--ς 

ἤω" 
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ερρξει, τοις πες - τς -ς ςς ὐει νος τους Ὁ τως -- τὸς 

ΥΙΙ. 

ΦΈΒΟΌΒ ΑΈ ΔΟΟΒ᾿Β ΥΕΙ,. ΤῊΞ ὙΟΜΧΑΝ ΟΥ̓ ΒΑΜΑΒΙ͂Α, ΟΗΒΙΘΥ ΤῊΒ ΤΟΥΧΎΊΑΙΝ ΟΥ̓ ΣΠΡῈ, ΤῊΞ ῬΟΥΧΣΧΤΑῚΙΝ 
ΟΥ̓͂ ῬΡΕΑΟΕΒΕ. ΤὙΠῈ ΝΗΙ͂ΤΕ ἨΑΠΥ͂ΚΒῚ ΕΠΕΙΌ, ΟΒ ΤῊΞ ΡΠΕΙΌ ΟΥ̓͂ ΚΑΒΤΗ͂ ΑΝΌ ΤΗΕ ἘΠΕῚ ΟΥ ἩἨἩΒΑΤΈΝ. 
ΤΗΒ ΒΟΥΕΆΒΑΧΝΌ ΤῊ ἈΒΑΡΕΙΒΒ. ΤΗΝΨΓΑΙΤΗ ΟΣ Τ8.Ὲ ΒΑΜΑΒΊΙΤΑΝΒ, Α ΡΕΕΒΑΟΒ ΟΥ̓ ΤΗΕ ὕΧΙΤΈΒΒΑΙ, 
ΒΡΒΕΑΌ ΟΥ̓ ΤΗΒΞ ΟΟΒΡΕΣ,. 

σβαρ. Υ̓. 1-42, 

1 ὙΏοὴ (δογοΐοτο {μ6 1,ογτὰ [9 6805]} κου ἢ [{1|41] ἴδ 6 ῬΒΑΥίβθοβ δα Ποατά ἐπδὲ 
2 «“}εὲϑὺ8 τιδά4θ [Ἰη868] αηὰ ὈὰριεϊΖοα [Ὀ8Ρ[1288] ποῦ ἀἰϑοῖρ]68. ὕμδῃ Φοθη (Ὑ Βουρἢ 
8 “}68ι1 πἰ 861 Ὀαριϊζοά ποῦ [ἀϊὰ ποῖ ὈΑρΌ1ΖΘ], δῦ Ηἷδ ἀἰβο: 0168), Η Ἰοἴι υάοδ, δὰ 
4 ἀΔορατίοὰ δραϊη ἰηΐο ΟΔ}}1606. Απὰ 86 τηαυβὲ ποοάβ ρὸ ἰβγτουρῃ διμδσγίβ. 
δ ΤΒθη οομϑίἢ 9 [Η6 σοπηϑιἢ, {Ππογϑίογθ] ἴο 8 ΟΥ̓ οὗἁ βαιγανγία, π ϊοῆ 15 [οηιὶΐ τ ΗΟ 

15] ο81194 βγοδιαν, μθϑγ ἴο (8 ράᾶγοε] οὕ ρτουῃά [ον Ρἶ609 οὗἼ]δη ] [μδὲ Φδοοῦ ρᾶνο ἴο διΐ8 
θ βοῃ Φοβορι. Νον [Απ4] “8000 ̓8 Μ68}} [ἐμ α!η]" ντγᾶϑ ἴμϑγθ. «}6508 {πογοίοσθ, θ6- 

ἰης ψοϑιιϑὰ ὙΠ} 13 ἸΟΟΓΏΘΥ, βαῦ ἢ 1.9 [5᾽ ὩΡῚΥ 5αὶ ἀονα} οἢ ὑδ6 Ὑ6]}: [.7 απὰ [οπιΐξ 
αν] ἰὸ γα αὐουϊ' [Π6 ΒΙ ΧΟ ΠΟυΓ. 

1 ὝΤοτο οοπιοίδ ἃ ποπιδη οὗ ϑξδιλασὶδ ἰο ΟΥ̓ΔῊῪ Ὑγαΐου : «9}6808 Β6 1} ὑπΐο Βοσ, αἷνο 
ὃ χτὴθ ἴο ἀτίηκ (Εν δἷο ἀἰβοῖρ]68 γεγο [884] ροῃ9 ΔΥ͂ΔΥ ἀηΐο [86 ΟΥ̓ ἴο ὈΨΥ ταραῖ 
9 [[Ὁ04]}. Τιοη" βαῖ ἢ (16 ποπιδη οὗἨ δδηιδυὶα [Τὴ6 ϑδιμδυιίδη Ομ δ 8810} αηΐο 

οἷαι, Ηον 18 10 {π40 μου, Ὀοΐης 8 9607, αϑίζοϑδί ἀσίηἰϊ οὗὨ τχθ, τ πο [780] δῖα 8 πο- 
ταδῃ οὗἉ βαπιδιία [ἃ ὅ'δυγγιίδη ποπιδῃ}} ἴον (86 [οπιΐξ (ῃ6] ϑν19 ἤϑυθ 0 ἀββ)ϊηρβ 

10 πίῖἢ ὑπο [οηιῖξ [86] 5διδδγιίδηβ" «6805 δΔηϑπογοα δηὰ βαϊὰ υηΐο μοῦ, [δ δου Κηστ- 
οβί {89 ρὲ οὗ αοά, δῃὰ πο 1ὐ 18 (αὐ βαὶ (ἢ ἴο (866, αἰνο πιὸ ἰο ἀτίηϊς . (μοι τυου]ά δι 

11 παγὸ δεκοὰ οὗ δἷπι, δὰ δ σουἹά ἢδνὸ ρίνϑη {126 ᾿ἰνίης; παίθυ. Τῃθ ποϊηδη βαῖιῃ 
απο δἷπι, 5ῖν, ἴοι 88 ποι ίηρς ἴσο ἀτδν ΜΙ,» δὰ {Π6 τ61} 18. ἄβρρ : ἴτγοπὶ ΤΏ ΘΠΟΘ . 

12 {θὲ Βαβι (δου (μαὺ [{86] ᾿ἰνίηρ ποίου ἢ Αὐτῷ (δου ϑτοδίοῦ 1Π8ὴ οὐὖν ἔδίμον 9460, 
σι ἰοἢ [80] ρᾶνθ 8 ὑἢ:6 νι}, δπα ἀγδκ {ἢ γϑοῦ Β1π|86}, δηὰ 18 ΟὨΙ]άγθη [8018], 

18 δηὰ ἢ}8 οδυ] θῇ «6808 διηϑναγοα δηά βαϊὰ υηὐοὸ μοῦ, Ἦ βοβοονον [ΕἸΨΘΥΥ͂ ὁ 6 {1μ.41] 
14 ἀτγιηκοίῃ [πᾶς ὅ 9 οὗ {μ18 ναίογ 888}} [π}17 (κἰτϑῦ ἀραίη: Βυΐ τ βόβοονοῦ ἀτίη]ς- 

δὲ [ΠΒΟΘΟΘΟΥ 888} αἀτγίηϊ, ὃς δ᾽ ἂν πίῃ} οὗ (Π0 ταίδι' ὑπμδὺ 1 8.}8}} σίνο δΐτω 
Β184}1 [{}}} πονὸῦ (μϊγβῦ; Ὀὰ} (ἢ9 τδῦον {μπὺ΄ὴ΄: 1 88|4}} ρίνο πἰπι Ἐἢ4}} 9 [Ὀ06- 
οΟπ16, γενήσεται] ἴῃ πὶ ἃ γ6}} [[Ὀαη αἰ} οὗἨ τγαῦθγ βργϊηρσίηρσ ἃρ ἰηΐο νου] δϑίϊησ 

16 1186. ΤᾺΘ ποηδη βαϊ τ ηΐο ᾽πὶ, 51, σῖνϑ τὴ {18 πίον, ὑπαὶ 1 ὑμῖγϑί ποῖ [πιλ 
16 ποῦ {8 1γ80}, ποῖ επ6 Ὁ [ηογ] οοπιθ [41] 016 τΥ, διέρχωμα!ι} ἈΠ 6Γ [ἐνθάδε] ἴο ἀγα. «6803 
171 [Π6]"" βαϊἢ απίο μογ, ὅο, 68}1 {ΠΥ Βυθθδηὰ,.Σ ἀμ οοπὶθ αἰ μον. ΤῊΘ ποιηδη δηοτοσοα 

δα βαϊά, 1 αν πὸ μυϑυϑηᾶ [οὐχ ἔγω ἄνδρα]. «6908 Βα: ἃ αηἰο Πογ, Του μαϑὲ τοὶ]! 
βαϊὰ, 1 ἢδνθ πὸ μυβϑθδῃά [Α δΒυβθαηά  ανθ ποῖ, ον, Ἡυβθδηα 1 ἢανα ποηο, ἄν ὃρα 

18 οὐχ ἔχω] : ΕῸΓ ἴδοι μιαϑῦ Δα νο Βυθθδηΐβ; δὰ 6 που (μου ΠΟΥ Πιαϑί 18 ποῖ 1ῃγ 
Ἠυϑθδης : 1η (λδὲ βα]ἀβϑὺ βου ἐυΥ [1 μῖ9 (ῃουὺ μαϑὺ βροΐζθῃ ὑγυϊῦ, οὐ, ἐγαϊ, τοῦτο 

19 ἀληϑὲς εἴρηχας]. Τὴθ ποπηδῃ βαι ἃ απΐο δἶπι, βῖγ, 1 ρῥϑγοθῖνθ ὑμαῦὺ ὕδοῦ τὶ ἃ ῥστο- 
20 ρῃοῖ. Ουΐ ἔδίμουϑ τουϑρροα ἴῃ [οτ, ο87 818 τχουηίδίη ; δα γ Β5ΔΥ͂, {Πδὲ ἴῃ Φογυ- 
21 ββ θὰ 18 ὑπ ΡΙ800 ΤἩΏΘΓΘ τα οΟὐρμῦ ἴο ΟΓΒἢΐρ. ᾿«680.3 8410} πίο μον, ἮΤ οἴβδη, δ 6- 

Ἰΐονθ πλθ,}" [89 [85] οιν οομαϑί [18 οουχίηρ], ὙΒΘΩ γ6 8818] ῃ δἰ Π6Γ ἴῃ [ον, οὨ7 (ἢἷ8 
22 ταουῃίδίη, ΠΟΓ γε [ογιῖὲ γε} δἵ ΓΑΙ Ψογυβα θῶ, τ υβ! ρ [Π6 ΒΔΙΒ6Γ. Ὑο πουβηῖρ 

γο ΚΩΟΥ͂ ποῖ πθδὶ [ὑπᾶὺ πὨϊο γο ΚΠΟΥ͂ Π0(]: 6 ΠΟΥ ταδὶ γὸ ποσβ ἷρ [1 Το Γ- 
ΒΡ δα πῃ ϊοἢ τὸ ΚΟΥ]; ἴοσ [186] Βαϊ γί οι δ 18 [οτ, Θοη168]7 οὗ [ἰτοηϊ] 6 Φανα. 

28 Βυὶ [Π0 [80] ΒΟῸΣ οοπιοίῃ [18 Θοπιΐηρ]}, Δα ΠΟῪ ἷ8, θη (896 γὰ9 ΓΒΕ ρρΟΓΒ 584}] 
[π|}}}} πτοτϑὶρ 189 Εδίμογ ἴπ βρὶτὶῦ δὰ ἴῃ γαῖ : ἴον [ἢ ΕΙΣ βθοϊκοίἢ βο ἢ ἴο 

24 πογϑιὴρ δἷπὶ [{ὉΓ δ͵8ο (χαὶ γάρ) ϑι οἷ ποΥβῖρροιβ 86 ΕΔΙΠΘΡ βϑοίκοί ]. Οοά ἰβ 8 
Βριγῖυ [18 Βρ|γ10] 6 ἀπ {86} Γμ80 πογβ!ρ πὶ τηυδί πογβῖρ λΐπι [οπιιξ ἀΐηι} ἴῃ δβρὶ- 

δ γτἱῦ δηά ἴῃ σα. Τὴ ποπϑὴ βαῖ (ἢ ὑπο ἷτα, 1 Κηον (Πδὺ Μοαϑίαϑ οοτοί, ψὩϊο ἢ 
20 [ν|80] ἰ8 ο]16ἃ ΟἸ δὶ "ἢ θη 6 18 οοπιθ, 6 {11} (611 8 4}1} (πίηρβ, «6808 Βα: ἢ 

ὑηἴο δθτ, 1 ὑπαὶ Βροδὶς υπο (ἢ 96 8πὶ ἢ6. 
27 Ααά υὑροη (δ 8 οδῃη0 Ὠΐβ ἀϊΒοῖ 165, δὰ τηϑγνο]]οα (δὶ ἢ6 ἐΔ||κοα τ ἐδ6 [4] τπτο- 

ΤΏ80 :.5 γοῦ ΠΟ ΙΏ8} [00 086] βαϊ(, ΥΥ αὶ βϑεϊκοδὺ ἱμουῦ οὗν, ἮΥ ἈῪ (Δ ] Κοϑῦ ἱμβοὰ τὶν Βοος 
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235 ΤῈ ποιηϑδῃ ἰβθη ἰἸον ΠῈΓ ψαΐογιροῦ, δα τγθηΐ ΒῸῚ ΜΑΥ͂ [οη ΔΥΔΥ] ἰηΐο 086 ΟἸΟΥ, 
29 δηὰ βδίυἢ ἰο {μ6 ταθῃ, (ὉΠ16, 866 8 80, ΜὨϊΟἂ [πὑΏ80] (οἰ ἀ τὴθ 4}} (πίηρβ ὑπαὶ ονουῦ 
9011 ἀϊά : 15 ποὶ [ονεΐξ ποι] 018 86 ΟΜ γιδὶ ἢ ΤΒδα [ομιῖξ Τ δΘη 7} Π6Υ πρὶ ουὖ οὗὨ [ῃ6 

οἰγ, δῃὰ οδιθ υηἴο [00] Ὠἷπι. 
81 ἴἰαίμο τθδὴ ὑπ 116 ἢΪ8 ἀϊβοῖ ρ168 ργαγοα [8864] Βΐπι, βαυίῃρ, Μαϑίος [ΒΔ ὈὈ0]], οδί. 
82 Βυῦ 86 βαϊά υπΐο μοι, 1 αν πιοαὲ [[Ὁ006] ἴο οαὺ ὑμαῦὺ γὸ ΚΩΟΝ ποὺ οὗ 
83 Τοσοῦτο βαϊὰ ἰἢ6 ἀἸβοῖρ]68 οὴθ ἴο δηοίμογ, Η δι ΔΩ τάδ Ὀτγοιρηῦ ἴα αὐρσλέ [ΔΩ͂ 
81 (μΐηρ] ἴο θαι ἢ «6808 Βα 1:08} αηο ἵμθ, ΜΥ ταϑαὺ [004] 18 ἰο ἀο73 (ἢ6 11} οὗ Ἀἰπὶ 
85 μδ΄ Βοηΐ τη6, 8η4 ἴο βηΐ8ῃ} ἷ8 ψοτῖς. ΚΕ'δῪ ποῖ γο [[)0 γ6 ποῖ 840], ὝΒοΟΓΟ ἃγὸ γαῖ 

ἴσαν πποηί8 [ἰ{ 5 γοῖ ἃ ἴθυτ- πηοπ 5], δηὰ ἐΐδη σογαϑίι [86] παννοϑὶ ἢ Ὀομοϊὰ [100 [1 
Ι 64 Υ υηΐο γου, [1ΗΕ3ᾳ[ὀ ὩΡ γοὺυΓ ΘΥ68, δῃ ἰοοῖ οῃ [8 6148; [υγ {Π6Ὺ Δ΄θ ὙΠ|106 ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ 

80 ἰο Ββαγνοϑὺὶ [π|ϊὉ8 [ὉΓ παννοϑῦ δἰγοδα 7]. ΑἢΔ [οπιϊέ Δηα 7" ἢ6 {μα΄ τοϑρϑί [(89 
ΓΟΆΡΘΥ] τϑοοίγοι ἢ! ταρθθ, ἀπά ρα Πογοῖ ἔγαϊς ἀηΐο 18 οἴβγηδὶ) : ὑπαῦὺ θοΐῃ μ6 δαὶ 

81 βοπϑίῦῃ δηά ἢθ {πὶ τϑαρϑίϊι [[ἢ}6 ΒΟΥ͂ΘΓ δα {Π6 ΓΟΔΡΘΓ] ΙΔΔΥ͂ τοὐοϊοθ ἑοσοίμβοσ, Απά 
[Εοτ, γάρ] Πότοΐη [ἴπ πἰ8 βρί τἰίαα] 8614] 8 (δῦ δαγίηρ [{}}}7] ὕσαθ, Οηθ δοποίδ, διά 

88 δηοίμος γοαροίῃ. [{[{456] βοΐ γοῦ ἴο γὰρ {πδὺ ὙΒογθοη γ0 [π8}06] Ὀθϑίονγθαά 0 
ἀπύμς οὗν τῶϑθῃ [οὐ θ ΓΒ γανο] Ἰθουγοα, δηα γδ δὸ [8806] Θῃἰογοαὰ ἰηΐο {μοὶγ 

υΓ3. 
8ὃ8ὁ. Απάᾶ πηδῃγ οἵ (6 βιδιμδαυ (85 οὗὨ ἐπα ΟἸΟΥ͂ Ὀο]ονθα οἡ [1] ᾿ἷπὶ ΤῸΓ [80 Βα υϊῃ 

οϑ.86 οΟΥὗἩἨ (Π6 ποτά, διὰ τὸν λόγον] οὗ ἐμ6 ποπιδη, νυ ΐοι [80] ἰοϑιϊῆθα, Η ἰοΪὰ πιθ 
40 41} (αῦ ὀνοῦ 1 αἰά, Κβο πῆθη [ Βϑ, ὑμογθίογθ] (86 βδιηαγ ἰϑῃ8 σι το οολθ [6826] 

υπΐο μη, (Π6Υ Ὀοβουρῦ ἰπι ὑπαῦὺ 6 που] ἱδυτν τ ἢ (Βοῖὰ [Ὁ0 δοϊάθ τὶν ΓΒ 61] : 
41 δῃά 6 δροάβ ἔβεσ ὕννο ἄδυβ. αἀἀπᾶ πηΔΏΥ͂ πιοῦθ Ὀο]Ἰονθα Ὀθοδυδο οὗ μἷβ οσὴ [οπιΐ 
42 ον] πογὰ [ὑεὰ τὸν λόγον αὐτοῦ]; ΑὨΑ βαίἰαἃ υπίο {6 πτοηδῃ, ΝΟῊ τπἪὸ ὈδΙϊονο, ποῦ 
[0 Ἰοῆσοῦ ἀο σχὸ Ὀ6]16γ6] Ὀθόδυβο οὗ (ΠΥ βαγίηρ [βϑἴοτυ, διὰ τὴν σὴν λαλίαν] : ἴῸὉΓ Ὑ 

γ6 οατὰ λΐην [οηιΐξ ἴηι} οὕγβο 63, ἀηὰ ΠῸΝ ἰμδὲ (15 15 ᾿Ἰπάἀθ6α {ῃ9 ΟὨγὶβι [οηιΐ 
(86 ΟἿ τ 50], 1506 ϑανίουν οὗ [86 ποιά. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ἀΠΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Του. 1.--ἰ[ὁ Ἰησοῦς ἰδ δαυργροτίος ὉΥ ὃὑξ͵, Ὁ. Α. Ταὶς. ὅγτ., Τιδομβοπά, (οἂ, ΥἼ11.); ἐδοὸ ἰοχί, τϑο. ὃ κύριος ὈΥ Α. Β. Ὁ. αξ, 
ΑΙί,, δες. πὰ Ηοσί.---Ρ. δ. 
γεν. 3..-.- [πὸ πάλιν ἱσ ἀουυτία!, μοΐη ς τδηκίης ἰῃ Οοὐά, Α. Ε΄ Ἑ'., εἴο., τι ὩΥ τ πυδοῦΐοθ, δι ὦ ΔΏΥ νογαΐοῃδ διηοης ἰποιὰ. 

[βαειαἰ πο Ὁγ ἐξ, Β.2 Ο. Ὁ. εἰς., ΤΊϑο οηά., Α11[.--Ρ. ἃ) 
8 γος, 6.---ἰ]}0Π ἢ 0868, Αἰ ἰΟΥδΙοΙΥ, ἢ ροοὰ ΓΟΆΔΟΝ, πηγή (νογ. 6, 14) δηὰ φρέαρ (ἸΪ, 12); ἔπ9 Ψαϊχείο γαΐαί 8 1η9 ἀΐ6- 

πἰπειίοπ, γοοσίπρ ἴο ΓΟ Ὁ 70Ν.5, ἴπ6 ἰμτῖοῦ ΌΥ͂ ραέδκιεε. ἀυκυκίηο ΒΆγ: οπηΐβ μιείφιις 70πε, πη οὐπηΐε 70πε ρεμίεις. 
γλι δαμος Δ ΒΡΓίτς ἃ5 ἰθ ἢοϊ ὁοη ἴδ πατγίαοο, ὈΠῖ ἀθθρ0 δηὰ ἴον ἄοτνῃ, ἰ5 Π8116 ἃ νν6}} (σοτῃ . γοσ. 11: “(6 Μ6]1} 5 ἄϑορ "). ΤῈο 
Αγὰῦϑ τλλκὸ 8 βέ πεῖν ἀϊοτὶ ποι οη Ὀοίννοθη αὐ οΥ̓ Τουππίαϊη, νι ον ὈΘΌυο6 δὰ Κύυβμοδ ἃ δὲ ἰ18 βουγοθ, πὰ ὑεέν (δὲγ) οὐ 
ψε]!, δίς ἢ 6. οοποίγυοσίοια Ὦν α διδίς βύηῖς ἀθορ ἰηΐο ἴμ6 δαγίῃ, οἰζμονγ ὕ8}}} οὗὁὨ ϑέυηο οὐ οχολναιοα ἰπ ἴπ6 8ο[ἃ γτοοῖς, Τὴ 
τ Ἰρς 1:9 ἀἰϊδι  οϊίο. “ Κουμίδίη " ἰδ ἃ ὈΘΓΘΓ σοηἀογίηρς οὗ πηγή, αἴ Ιορδὲ ἰῃ οὐπποοίίοῃ ὙΓ{{Ὰ " ἀργϊηρίηρ,," τοῦ. 

, 8. 
4 Ψες, 86.---Α. Β. Ὁ. εἴς, ὡς. [Τοχέ. τος. ὡσεί τὶῖὰ Ἐ. ΟἸτγε. σγι.--Ῥ, 51 
δ ες. 1.--Οἡ τὸ ὙΓΙΠΙ ΩΣ ἜΓΓΟΓ πίν, σορ. Μογόγ. [Τοχῖ, τος.: πιεῖν, Ἐἰβοῃοηᾷ,, ΑἸ: πεῖν, ὙΠ σἢ ἴα Βοϑὶ δυρροτίοα. Τί 15 

86 ἰηδη. ἃ'΄ Τ. οὗ πίνω. Βοῖἢ ΤΌΓΠΙΖ ΔΙῸ πόπἢ ὑπ ἴμ0 ἀἰδογίανίο πιεῖν 8 ΤἸηοἵ9 οογέοοῖ. ὅ96 ἔδο αφιοϊμιίοη ἴγοπμῃ Ἠοχοάϊαιι 
ἰ τ06 Βῖἢ εὐ. οἵ ΤΊ οπά.---ΡῬ, δ. ΠΡ 

6 τ. 9 --ἰἝοὖν ἰδ οὐ το ὈΥ͂ ποηάᾶ. (ΥἹ11 ἐπὰ ΑἸήοτὰ.-- Ὁ. 5.] 
1 ον. θ9.---ἰ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις. [ἢ ΥΟΣ.  ἰξ ἰ9 γννὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας. ΤΠ ΘΟΌΠΙΓΥ [6 τηοϑῃῖΐ, ποῖ ἔπ [ΕΥ̓ οὗ Βατϊηλτία 

(βεδαδίο). τὶς ἢ 88 ἴχο μοῦ ἀἰδίδληϊ.--"Ὁ, 8.) 
8 ὕον, 9.--[Τηὸ ΟΧρίδηδίογυ πογὰθ: οὗ γὰρ σνυγχρῶνται ἼἸονδαϊοι Σαμαρείταις, ᾶγο Ομ ἐἰοὰ Ὀγ Τἰδοποηά. ἰη 8 8(ἢ οἁ,, 

ἱκιῖ τοιαἰ πο ὈΓγ [Δ οἢπὶ., Ττοκ.. Α΄. ὙΓεοίοοῖς ἀπὰ ὨΠογῦ ἱποϊυο τἤδτ ἴθ ὑγοκοῖ. ἈογοΥ, ΤΓοηποἢ ἀπὰ πιοθὲ ΓΟΙ θη μΟΥΒ 
ὮΚΟ ([Π6 τοῦς ἃ5 δῇ ἰηδογίίου οὔ [Π6 Ενδηκοϊἑδι, δι [Δ ῃμο αϑὐουΐθοϑ {Πθαὶ ἴο {{Π|0 οΙΔΏ.--Ρ, 5.) 

ΎΕΥ, 1].--ἰΚύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις. ΤΊιο ἄντλημα, λαμείγμηι (λαμγι τέμπη ἰὼ Αὐὐχοδ.! 6}, δοκεῖ ἴῃ πιοϑί οὔ 0 ΘΑΣΙΥ 
ΕΟΎ., ἰδ πος ἴπ6 δαῖὴθ ὙΠ} το ὑδρία οὗ τσαέεν-ῬΡοὶ απ ἰυϊςἢ τΠ 6 ψοπηδη ᾿ἰοᾶνοα Ὀομἰ πὰ [ἢ ΠΟΓ Χ6Ὰ] ἴο οοϊατλπίολῖο {πὸ ζοοὰ ΠΟΥ͂ 
ἢ ἐπθ ροορῖο ἰῇ ἴον (Ὑοῦ. 285), υυΐζ, ἀμοῖδοῦ γοϑϑ6], ὙΠ ἃ τορο οὗ βιϊεὶς τὸ ἄγαν τ ρ ἴθ νον ἴγοῦλ [Π6 Μ|6}}. Ἰγοηςῇ, αὐυοϊίης 
ἔτοῖη δέδια, εἰ ἐπ᾿ "186 διΐϊυ]α [}] ΠΟΠΟΓΆΙΥ πιρὰθ οἵ δεῖ, τυ τἢ Γγρο ογοϑα δί εἶκα [6 του {Π τοι ἢ} ἴο ἰκθορ ἰΐ ὀὌρθη. 
κι αὐ νι ἄονῃ ὈΥ͂ ἃ ΓΟΡ6 οὗ κοοῖ ,ς δηἃ ΣΔΔΥ ὈῸ δ66ὴ ἰγίης οὐ ἴ:6 ουγὺ δομο8θ οἵ δἰ πιοϑὲὶ ΘΥΟΓΥ Μ͵ 1} ἰὼ 180 ΗΟΙΪΥ [Δ πα." 

:- ἐκ. 14.--ἰ Το ὁ πίνων δοίδ (οτία [Π 6 γοσυγτοησο, ἔπο ἰπηξοττυρίοα βολϑόηπ, οἵ ἐμο ἀγί πἰκίπρ' οὗ δα γι Ὺ πσαῖοῦ :--ίῃ6 ὃς δ᾽ 
βού τὰ ὑπε οὐδε, ἡρηόα δΔηὰ νοῦ σοπίϊπαίΐϊης πὰ ἢμ6 ἰπογοαβίης μονίοῦ, δῃ ᾿ἰνίης ἰοτιβ-ονίης, οὐ ταὶ 1116-Ἰοὴς 

(. ΑἸυτγά.--Ρ. 
1 γέγ, 14.--[λοπθηη δδ5 Ρπαξ [ἢ9 ποτά: οὗ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ, ὃ δώσω αὑτῷ [π Ὀτγαοϊκοία, Ὀδολαδο 

δὸγν δῖὸ υδηξΐπρ ἰη (σα. ἃ, 1 Οτίζοη, δηὰ ἱπ βονόσα πιἰπαδοι}}65, Τοπο τοῦ, ΒΟΊΎΥΟΥΟΓ, ἈΓΘ Β0 ΠΟ ΟὨΤΙΥ αἰοπἝοί. ῬγΟΡΑΌΙΥ 
ἴλμο ουλίδυίου δ διίδοῃ ᾿πγοιχῆ ἃ σουίοιπάϊης οὗ ἴπ δοουπἃ αὐτῷ ΜΙ [πὸ ἢτγαι, 11 δποιὰ ὑ Γιγῖ ον ποϊοά [Π81 [Π 619 ἰδ 8 
πανοτίηβ ὕ61 ΓΘΘῺ διψήσῃ δηὰ διψήσει. Μίοαί οἵ {πὰ Δ Ποῦ [108 (Δ: Ὁ. 1..} γὸ (ὉΓ διψήσει. [ΟΡ ΛΓ ργοίεγβ ἐπ 1οαξ, 
Γες. (αλαϊξ ποῖ τΠπ|Γπῖ) δ ἰπεἰπιδί!ης πὲ τ ὈΘ᾽ΟΥΟΡ δ }} ΡῬγοβοσνο ἔγυῃ {πίγαῖ ὈΥ͂ ἀνθ μονθγ. Βυῖ διψήσει 
(ισἱἱἱ οοὲ τα ῖγδι) [8 δι ρΡοῸ ὮΥ κἀξ, Α. Β. Ὁ. ἴ,. Μ., εἰς., διά δάἀοριοα Ὁγ Τἰδεποπιίοτί, ΑἸίοτγά, εἰ6.---Ρ. 8.) 

Δ γος. 16. --ὸ ᾿Ιησοὺς ἰπ πδητἰπα πῃ Β. 6.4 εἴα. 
12 Τυϊὰ.---ἜΠὸ ογάογ σὸν τὸν ἄνδρα ἰπ Οοά, Β.. πιϊυδου]οδ, πὰ Οτίζοι, οὐἰορίοά ὮὈΥ̓͂ Τἰδο!οπάοτί, μὰ5 86 δαἀγιηΐαρο οὗ 

δἴσοη σον εἰ ρ ἢ δαὶδ, [ἱεεΐ. τες. τὸν ἀδρα σον.--Ῥ. Β.} 
ἰὲ τ, χὶ πρΝ τίνα "υοΡοδί αυϊμογίἰεα γύναι Τ0]]}οὐγα ΑΙἴΟΥ {Π6 νοτὺ; οϊίϑυσ πε, τοοπιαΉ.---. 8. 
15 ὕος, 22).--ἰἰἢ σωτηρία, 6 ὑγοπιίβοα δαϊναιϊίοη, [ἢ ΟὨἹῪ δαϊνατίοη.--Ρ, 85. 
Ἦ ὕες. 24.--ἰ1Π᾿ νεῦμα, ν᾿ εἶ ἰῃ {πΠ6 οτἰ κί αὶ δίαπεδ οἱ μ εἰ 4} ἤτοι, ἰ6 ογὰ ποῖ ἴδ ἩΟΪΥ ϑρί γι 85 αὶ ἀἰβιί ποὺ Ῥογδοῖ, Ὀπὲ 

[86 δρίτἰτὰκ], ἱπὶπιαῖογία ] παῖτιγὸ οὐἡἨ Οὐυά Ἡ  ἰςἢ ἰδ σοπιηοη τὸ 41} ρόγβονδ οὗ [π5 ΗΌΟΤΪΥ ΤΥ. Ἡδθησο ὡρέγίζ δου! ἃ ἢοΐξ Ὁθ 
δορί α χοὰς δα ἴπ τ᾿ Α. Υ, Νὸγ βιο]ά ἴῃ ἱπάοδηϊο αγιΐοῖο ὕὸ γε ηο, ΤΏο τηραηίῃς ἰδ: Οοἷ ἰΒ ρυγΓο δρίγὶς, δβρί τὶς ἰῃ 29 
Βίιχίνοοῖ, αὐοοϊυἵθ φοῦϑθ, ἐοϊιέης ὑὰῖ Ββρίγι, Οὐτρ. Οοἕ ὦ ἐέσλϊ, ἃ 9 ἰ. δ, αοὰ ἐκ ἰουε, 1 Φοἢγη [γΥ( ὃ.---Ρ. Β.} 



100 ΤΗῈ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 9011. 

1 Το, 25.--[ΤῊ.0 νυογάβ ὁ λεγόμενος χριστός ΑΥΘ ῬΓΟΌΒΌΪΥ [86 πογάδ οὗ {μ9 υγοϊηϑῃ, ἢοΐ ἃ Ῥαγθῃ μοι οα] ὀχρίαπαιίοω οὗ ἴδ 

Ἑταῃοῖ δι. ΟΟἸῺΡ. νοσ. 29.-Ρ, ὃ, 
18 Ὑογ. 71.---[Τὴ6 ἰπδογτίοη οὗἩ [Ππ6 ἀοβηἝἴ6 γε] ὈῪ ἴδ Δ. Υ͂. 5 {{} [πὸ δειίιοῃ βη πιθηῖϊ ἔσομπι {86 δοχ ἴὸ {}ι|8 ματι σαν πο- 

γαθη. οὗ ψοπὶ ἰδ ο ἀἰβείρ᾽οθ πον ποῖΠ εκ. δόὺ ἔχεσ, ΝΟΤΕΒ.--Ρ, ὃ, 
19 ὙοΥ, 29.--Πὸ ὅσα οἵ [1π|ὸ Ποσομῶι, αἴξοῦ Α. υ., ἰ8 ΤἸΔΟΪῸ ΘΧΡΓΟΘΔΙγΘ δη τότ Ῥγοραῦ 9 Π8ὴ ἴ1|ὸ ἅ οὗ Β. Ο., φἀορέοὰ Ὁ 

ΤΙβδομοπάοτῦ, ΤΏ βάμμα ἰπ νογ, 39, [α ἰᾳ γί ον ὈΘΌΘΣ δυβίιίηεα ὈΥ δὲ, Β, 0.2 ξ'γγ, Οτὶκ., διὰ δἀυρίεα ὑνΐ Τϊθομοπά, δὰ. ὙΠ 
Αὐτὰ τοδί ὅσα.---, 5. 

Ὁ. ΨΥ. 20. ἦτι (ἀπά μή), 85 ἰπίοττορείνο μαγηεἶθ, ὈΓΟΘΈΡΡΟΘΕΘ πογαξίοε ΔΏΒΜΕΓ, ΟΥ δί ἰοαπῖ Ἰδεανοα ἴ)6 γηδίϊοσ ἰὴ δ 
ἀουδέ, {|πὸ τἴὰ0 Θϑγδη: ασολ τσοὶ πολέ, σοπιρ. ίδττη. νἱ}. 9,10; μὰ Υἱ. .99. ΤῈΘ Νοδιδὴ ἰδ αἰγαίὰ τὸ ἔγυθῖ Βα οὐσῖι βτεδὲ 
ἀἰβοονοτυ, βηὰ ἐπ ΓΕΙΌΣΟ τ ΟΔΟΒΕΥ Δ6}Κ8 ἐμ [815 ἀυυυττρ ΒΥ]6.---Ρ. 8.) 

αι γοτ. 30.---Ἐ]ὸ οὖν οἴἴπο Βοοορῖα ἰ5 ἴου ΤΘΌΪΥ αἰἰθαιοα, 
4 ΨοΓ. 34.--ΤῊο τοοδίης ἵνα ποιὼ (Τιϑο θη.) ἰα ὈοΤΤΟΓ δαρνοτγίοα ἴμᾶπ ποιήσω ([ΔοὮπλ.), Ἡ ΣΟἮ δδ5 ΘΌπιο ὕγοτα ἔμ δπο- 

ςοθαίΐης τελειώσω. 
4Σ γον. 30.--- Πὸ τοδάϊης οὐ ἴπΠ0 Ἐδοορία : τετράμηνον που] οἸ οί κίθ 119 Ὑγ6}1 βιιρροτγίοα τετ, γος. 9 ἰδιίοσς ἰα 

τος οἵ ἴηι οἱάοθι αηςία] Ή35. ἱποϊπάίης δὲ, Β., δηα αὐορίοα ΒΥ ΤΊΒοοηὰ. Δηά Α11.-Ρ. 3. ἀὐδὰ 1τὸ τ 
8ι Ὑοῖ. 38.---Καὶ ἰ5 τγαπτίης ἰπ Οοαά. Β. ὁ.» Ὁ. [Ὁοὐ. 8΄η.--Ε'ἰ Ὁ. Υ.), ἀπά οἴμογα. ῬΓΟΒΘΌΪΥ ἱπδοσίϑα ἴο ὑγονοηξ πο σοπποοῖ- 

ἔηκ οἵ ἤδη (γογ. 85) τεῖ ν μδι ΤΟ]1ονν8 (νοῦ, 36) ἃ8 1 Οὐοὰ, Α. δοά οὐμοῖυ. Τὸ ἤδη πουθγίμϑὶοθθ ὈΘΙοΏ μη ἴο νοσ. 385. [ἘΘΟΒοΣ- 
ἀοτῖ βπὰ οἴδποτβ οοῃηηθοῖ ἤδη νεῖ 111 γ Γ. 86.--͵Ὴ,, 5 1] 

40 Ψοῖ. 4).--- Το δὐἀάϊτίοη οἵ ὁ Χριστός ἴῃ [6 Ἀφδοορία [ἴεν : “ἀπο Βαυ ΟΌΓ οὗ [Π6 του] ;᾽ ἐηὸ Ῥρ!. Ὕοτα., 1 1, πεδ σα, 
τούογθος [6 ΟΓ6Γ.--Ε. Ὁ. Υ.], δυρρογίοϑα Ὁ. Α. ".. ἰθΘ ταδιὰθ υποεσίδίῃ Ὀγ Β. Ο. [Ὁοά. Βίη.--ἢ ἢ. Υ.1, Οτίξθι, ᾿στϑυδουδ, δυά 
Σαϊυ 0168. 

ἘΧΈΕῈΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

{πὶ (59 ϑοοίϊοῃ οἂν ανίουγ, δι {ἰῷ οἢ 7 8608 

Ὑ7611 ἴῃ τυ ΘΑ ΥΪ 6885 οΥ̓́Όοάγ, γοῖ νεῖ }} ΘΥ ΘΓ ἔγθδὶι ΒΥ τὰ- 
ῬΔΙΉΥ ἴον ηϑῆ, ἀἰβοοῦγβοβ οἢ [9 ϑγα ον οὗ οἰθυ πὶ 

Ἰ19 νεῖ δὴ ἱφποτγαιί, ἀοσταάοα, βοπιὶ- θαι ΘῈ 18, 
γοὶ χυϊοὶς- νι τ6, ΒρΥΙ ΠΥ πὰ βαβοορί! 0]9 νγο- 
Ἰηδῃ, ἃ δΒογὶ οὗ ““βειηδγίίδη Μαράδ]θπο,᾽ Ἐ δπά 

ἰοδοῖο5 μοῦ ἐν βυ ] πὴὸ ὑγα 8 οὗ γ86 [ΓΤ 6 τΓΟΥΒ}}ἷΡ 

οὗ Θοὰἂ πίοι Ὀγοῖςο ἀοτῃ {9 Ρατγιἰἰοη γγ8}} Ὀ6- 

ἐγϑθὴ 76 1}.8 δηὰ αοὁπ|1|108ϑ. Ηθ βαῖν, ὈΥ Βα ρογ-δίυ- 
Τα] ἰδία εἴοη, ἐλ 9 ἀδτὶς ϑροίβ ἰπ θὺ σμαγαοίον, Ὀαΐ 
8180 {86 ἀθϑροῦ δϑρίγδί:0}5 οὗ ποὺ 8ο] ψῃΐοῖι δὰ 
ποὶ Ὀθ66π οχιϊηκχυ ϊδιιοα ὉΥ ἃ 18 οὗ βδδιηθ; διὰ 
ὙΠ 6η δ6 Ὀοζδη ἰο τορϑηΐ δὰ Ὀοϊϊονο, Ηρ υπ- 
γοϊοὰ ἰο μοῦ {πὸ Τυΐατο οὗ ΗΪ8 Κίηράοπι, 85 Ηδ 
μδὰ ποὺ ἄοπο ἰο δὴ ογϊβοάοχ 95. Τν}18 Β0Θη9 18 
ἴῃ διγι κίης οοπίγαϑι τ ὑ 6 οπ6 τοϊαίοἀ ἴῃ ἰδ9 
(ἰτὰ οδαρίον, ψοτθ Ηο ἰμϑιγαοίοά ἃ ὅονν οὗ (ἢ9 
Ηἰφθβὶ σοβρϑοιδο ἐν ἰὰ 76 Γαθα] θπὶ ὁπ (δ. τη γ8- 
ἰ6ΥΥ οὗ τοροπογαίίοα δηὰ {μ6 αἰνίῃθ σου 86] οἴ 
χοάἀοπιρίΐοα. Ο ΓΙ ϑι δ Υ ἰουο65 (86 ΘΧΙΓΘΠΙ6Β 
οὗἉ βοσίοιγ: πΒαπιδὶίης [Π6 ἸΟΙΥ, Γαϊβίηρ [86 ἸΟΥΝ]Υ, 
βαυΐης ὈοιΒ. ΟἸγῖϑι 8 ἱπύθγοουγδο ἢ ἸΤΟΤΊΘΗ, 
“ἢ ἰΔϑὶ αὖ {80 ογοβ8 δῃὰ [δ Θδν] οί αἱ {πὸ ἰοπιῦ,᾿; 

τὴ88 τηδυίκοὰ ὈΥ ἔγθθάοαι ἔγοπι 9 νὰ δηὰ ΟΥθη- 
4] οοηἰθτηρὶ οὗὨἩὨ (6 ὙΘΔΚΟΡ Β6Χ (6010. Υ07. 27), 
ὉΥ οἰογοιίοπ δΌΟΥΘ θαυ ΒΥ ρδβϑβίοπ, βῃηῃἃ 8 28 7- 
γϑ]ουβ απΐοη οὗὨ Ρυνῖν δηά ἔγαμκηθθθ, αἰ ρηΣΥ 
δὰ ἰθπάθγηοββ. Ηδ δρργοδοβοδὰ {π6πὶ ἃ8 8 ἔγ ϑπὰ 
δπὰ Ὀτοίδον, δπὰ γοὶ 848 ἐποὶν ᾿οτὰ δηᾶ ϑαδνίουγ, 
ν ἢ] ὑΠΘῪ Ὑγ6Γ0 ἰγγοβίϑι ὈἿΥ ἀγατα ἰοαγὰβ Ηΐπὰ 
σἱτἢ ταϊηρὶοα ἐδοϊ ἢ 8 οὗ δἴοοίίου δπὰ δάἀογαίϊίομ. 
δ ἀδαν τνῖιἢ ἐπ πὶ 88 οπθ 0 σοῃἀθιηπθα ΘΥΘὴ 
δὴ ᾿τραγο ἰοοῖς (δε. νυ. 28), δὰ γοῦ Ηθ ροστηῖ.- 
ἰοὰ ἐμ9 βἰ ἴα] νοΐχδα ἰο τυλϑὰ Ηἰ8 ἔδθοί τιν ἴθ 8 
οὔ σορϑηΐδῃοο (μ|κο Υἱὶ. 87 8΄.). Ηϑο ραγίοοϊς οἵ 
{89 Ποβρὶ Δ} οὗ ρῥτγδοί σαὶ, ΒυΘΥ Μδνίβα, στ ἢ1]0 
ΚΘΠΥ τοιϊμάϊηρς μον οὗὨ (9 Ὀοιύον ραγὶ πο ἢ 
δον οοπίθηιρ διῖνο βἰδίου ΜΑΥΥ δὰ σμοβθῃ ἰῃ σΓ6- 
ὙΘΓΘΏΓΙΥ Ἰἰϑίοηΐηρ ἰο Ηδ ἰπϑίγαοίίοη ([υκ9 χ. 
88 4..), δηα σοπιοτίοα (μοπὶ Ὀοΐμ δἱ {μ6 ἀθαιὶ οἵ 
(μοῖν Ὀγοῖπον (9 μη χὶ.) ; Ηθ 1θπί ἃ βυπιρδι ἰζίης 
ΘΆΓΣ ἴο (110 ΒΟΥΓΟΥΒ οὗὨ ἰγαυαὶ δηά {116 7οΥ οὗ ἀε}}- 
γούϑποθ (Τολπ χνΐ. 21); Ηθ τοπιοπιρθογοὰ ΗΪ8 
τηοίμον ἴῃ {πὸ Ἰδδὺ ΔΖΟΩΥ οἡ {ἢ 6 6Γ088 (χὶχ. 26, 
27); διὰ Ηδ δρροαγϑὰ ἄγϑι ἴῃ Ηἱΐβ χοβυγγθοίΐοη 
δἰοῦγ ἰο ΜάτΥ Μαράδ]θηο, ουὐΐ οὗ σοὶ Π6 δὰ 
οδϑί Βούθῃ ἀοΥ}]5. ἢ 

4 [δ Ὅτ. ᾿ληρθ (Ά}19 ἢ 67.] 
Φ[σοχαρ. ΘΟ υἱξοῖ ̓ ἃ γοπηαυῖα οα {815 Βα ]οςῖ, ᾳαυοϊοὰ ὈΟΙΟΥ,, 

Ῥοοτα. ΑΝ Εταιο. Νο. θ.--Ρ. 5.] 

ΤὴῸ ϑαιηανιίδηβ, τ Ββοί ΒΡ ψγ͵ὸ γορατγὰ ἐδ οπὶ 
(1 ἀοϑοηΐαβ δπὰ [86 τ Δ͵ΟΣῚ(Υ οὗ τθοά τη δομο- 
ἴ4Γ8) 85 9 ἀφβοθπάδηίβ οὗ (86 σοι ηδη(Β οὗἩ {89 
(θη ἰγῖθο8 δπὰ {110 θα θη δο]οηὐδίϑ ἰηἰγοάυςοά 
ὈΥ 1Π6 Αβδυυδηθ, ΟΥ (τ Ηδη βίο οεσς, ΒοὈὶη- 
Β00, 8ηὰ (6 οἷογ ἮΓΣΙ (6.8) 88 ρῦγθ Βοδίμοη ἢ 
ἀοϑοθηῖ, 0 δίτου σα γ 8 Δἀορίοα οογίδὶπ δαί γῸ 8 
οὗ πὸ Ψ ον 18} στο! κίοη, δι 6}} ἃ8 οἰγοπτιοϊδίοι, [86 
ΜΟΣΒΕΙΡ οὗ 9 ΟΥ̓Δ δπὰ {Π6 ΠΟΡ685 οὗ ἐδ 6 ΝΜ Θβϑῖ δὴ 
(οοπρ. ποΐθ οῃ Υδγ. 4), ΨΕΓΟ, αἱ 811 ουθηίβ, ἴῃ 
{Π6}} χα] σίοη, 8 ἸΠΟΏΡΤΟΙ ῬΘΟΒΪθ, δί 0η6 ἐἶσὴθ 
ΠΟΘ 90 νυν 18}, δ ΠΟΙ ΒΟΥ ΤἸΏΟΓΘ ΘΔ ΒΘ ΒΕ, 86- 
οοταάϊπρ ἰο οἰγουπιϑίδμο 68 διῃμὰ ΡΟ] ΟΥ,, πο χίνοα 
ἰο ἀδσοὶὶ δηά Ἰγίπρ, ἀπ ποτ σοΓἾ8}}}7 μαἰοὰ ὉΥ͂ 
116 76 )]κ (8 π (10 ρᾳγο αεηι]ο8. Ομ σῖβί Ὀσοῖκθ 
1Π6 8061} οὗὨ μῖ8 Ἰοηρ πουγίβιιοὰ πηι: 0η81] ῥτθ- 
ὁυάϊΐοο. [ἐὺ ἰ8 ἰγαο, Ηὁ ἔοσρδαθ ἐμ ἀ:βοὶ 168, ἱπ 
(πο ΘΑΡΙΥ Πλἰ ΒΒΙ ΟὨΔΥΥ͂ ἸΔΌΟΤΒ, ἰο ζῸ ἰο ἐμθ Κ'8π)8- 
γἰίδὴ8 (Μίδι ἢ. χ. δ, 6), δπὰ {8 δϑϑῖηδ ἰο 6 ἰῃ- 
οοηδίβίθηςξ τ ῖιὰ ΗΒ οὐ δοπάυσὲ 88 χοϊαίοὰ ἐπ 
(818 σιαρίονυ. Βαῦ (0 ῥσο ΟΕ γ88 ΟἿΪΥ ἴοπα- 
ῬΟΓΑΓΥ͂ 8πα νγ8}} Τουπι θα ἴῃ {μ6 ἀἰνὶπα Ἰτν οὗἩ οΥ- 
ον δηὰ ὑγοζγοδβ. Τὸ Αροβίϊοβ όσα ἢσχβί βοιῃὶ 
ἴο (16 Ἀουβ9 οὗὨ ἰβγϑδοὶ; (Π6 Ὁ τοδί δ ἴθ ἔοαη.- 
ἀδίΐοπ οὗ ΟΠ ἰδ ηἰν πὶ (μδὺ κοὶ] τ ἰσῖ δα ὈΘοα 
Ῥτου  οπί 8 }}Ὺ ργαραγοὰ [00 σοηίυγίοβ, Ὀοΐοσα ἱΐ 
οουἹὰ 6 Βυισορββί ΠΥ Ρ]δπίοα διποηρ Θοη 1168. 
Αὐ ἐπ6 β8π|0 (᾿τηὴ9 ΟΠ τὶδὶ Ἠ:η)Β6], ἰμουρσὰ ἴῃ {86 
ἀδγ8 οὐ Ηἰὶ8 ἤθβῖν ““88π (ο {Π9 ]οβί 8:66} οὗ (9 
Βοιδθ οὗ 18γ86],᾿" ἱποϊἀθηί ἢν δηὰ ὈΥ Ῥτορδοίϊο 
Δ οἱ ραίἑοη, 88 Δὲ 6 γ6, τη8 46’ Δ δχοορίϊοι, ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ἐπ {μὲ5 6886, θὰ δἷ8δο ἱῃ 86 σ880 οὗἩἨ (88 
ϑγγο- ΒΡ οπἸοΐαπ ψοδη (ΜΔ. χν. 21 8.), δπὰ 
6 ιϑαΐ "θῃ σοπίαγίοη οὗὁἨ Οδρογπαῦτα (δίδει. 
ἢ, δ 8.) ἀπά, ἴῃ [π6 ῬαγΔΌΪο οὗ ἰδ6 ροοὰ 88- 
ταδί {(Γυκο σ. 80 8.), Ηοὁ σορυϊκοὰ [Π6 ρῥγχὶάθ 
δηὰ γγοὐυαΐοο οὗ (16 56 'γ8 τ ἢ χορασγὰ ἴο (δαὶ 
Ῥθορὶθ. Ηβ ἔδνυογδθϊο γσϑοορίϊοῃ διποὴς ἔμ οῖὰ 18 
οοηδντηοα ὈΥ ἰδ σοροσὶ οὗ 1μϊζο χυὶϊ!. 11 Ὁ. ἐῃδι 
οὔ ἐμ ἔθη ἰθροσβϑ ψἰοπὶ Ηο ᾿οδ]οθὰ ὁ ἃ ᾿ου ΠΟΥ͂ 
ἱβτου ἢ ϑ'διμαγὶδ, ΟὨΪΥ οΠη6 ταϊυγποα πη κα, δηὰ 
..9 ἃ δδιωδγιίδη, ρυϊεϊηρ (0 ΒΒδιιθ (ἢ 6 Σοπιαϊηΐηρς 
πἷπο, 0 ὙΘΓΟ 6078. 
[10 αἰϑοοῦγϑθο ἤ6 0 ἰοϊὰ [85 8]} ἰὴ ασί]685 

Βὲ ΠΡ] οἰ τγ, ἔγθϑηθ88, υἱσϑοῖ Υ δπα ἐγ ἢ] 688 
οὗ ἰϑίογ σα] ΓΘΔΠ ΠΥ. ΝῸ οπο σδουἹὰ Βαγο ἱπυοηϊοὰ 
ἰς, ΤΟ ρογίγαϊ, οὗ {μ0 νγνοθδῃ 18. ΤΟΙ Υ ΚΔΌΪΥ 
116-11 Κ0--τΘΎΟΤῪ ποτὰ δπὰ δοὶ 18 ομαγδοίοσίβιϊο. 
ΤῊθ Ὑ8010 ΒΟΘΏΘΤΥ ΤΟΙΔίἢ8 ἰο {8 ΔΥ δ] πιοϑβὲ 
ἈΠΟ δη οα: ΦΔ6ΟὉ᾽ Β 0 6}}, (που χ ἢ ῬΑγ ιν ἰπ συΐϊῃδ; 
τουῃὰ δϑοαυϊ (.)}0 τγαυϊης πατυϑβίβ οὗ ἃ ἤν 16 δὰ 
Ὀοδυζα] γαὶϊου, τὶ ΔΟυπάδησθ οὗ νϑίου; (9 
τηοαπίδ᾽ηδ οὗ ΕΌΔ] δηὰ ἀοΥἰδίτι; ἃ 68} οὗ δίοῃμϑδβ 

[Δ 
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ου (86 βροὶ ΘΓ {π6 ϑαπικατίίδῃ ἰδ 016 ϑιοοά ; [ἢ 9 
δαὶ τοοίβ οὗ 89 πεὶρσ ῃοτὶηρ ἰΟΥΣ, Υἱϑ᾽ Ὁ1]0 [το ἢ 
οἶἶγοα ἐγθθ8; γοϊϊϑα σοιθῃ ἴῃ ΟΥ̓ ΘΔ] δοϑίι 0 
οομΐπς ἴον γγαίον, Ὀδδχϊηρ 8 βίοῃϑ ρί(σΠ 9 ὁπ {86 
μοδὰ οὐ {86 βου] άὰθγ; (80 ὙΨΘΆΑΓΥ ὑγάυ ! ον ἐδ  γβί- 
ἰῃν [Ὁ Ὁ ἃ τοΐγοβιἰης ἀσίηϊ ; {16 ο]4 ὈϊΖΟΙΡΥ δηὰ 
μαιγοὰ οὗ γϑοθ δπὰ σοὶ χίου δ(1}} Ὀυσηΐπρ ὈΘΏΘΔΙᾺ 
(86 δϑ΄ῃθοϑ. Ηον οἴνοιῃ ᾽Δ8 (818 σμδρίον Ὀθθη γοδά 
δἷηοθ ὉΥ ΟἸτγβϑιϊαῃ μι ἰχνίταϑ οα ὑμ6 ὙΘΥΥ͂ 8ροί 
πΠΟΣΘ ἰδ6 ϑαυϊουν γοϑίϑα, τῦῖζ 16 ᾿γσϑβίβι! 016 
ἱπιρτγοδϑίοη ὑπαὶ ΘΥΘΤῪ ποτὰ 18 ἰγιθ δηὶ δἀδρίοά 
ἰο 89 ἐΐπλθ δηά ρ͵8δ66, γοῖ ΔΡΡΙ164016 ἰο 4}} ἐἰ65 
δηὰ ρἷδοοϑ. δοοῦ᾽ 8 γΧ8}} 18 20 τοῦθ 864, Ὀαὶ 
86 ᾿ἰνίηζ βρνυίηρ οὗ ναῖον συ ποῖ (6 βΘαυνίοιν δγϑὶ 
ορϑυθὰ δ ογο ἰοὸ ἃ ΡΟΟΥ, βἰπῆμὶ, γοὺ Ῥοϑπϊθηί τγὸ- 
Τα8Ὲ,, 18 88 4600} δη4 ἔΓο5ἢ 88 ΟΥ̓, δηὰ τν}} φυ θη 0 ἢ 
(86 (Βἰτδί οἵ βου]β ἰο 189 οπά οὗ {ἰπ16. 

θα ἐμ ῖ5 νἱβὶϊ οὔ οὰὺγν ϑανίουσ, (6 βοϑἃ τν5 βοτη 
ἩἘΊΘΝ, 8 ΓΟ ΥΘΑΥΘ Δίϊο ΒΓ 5, 85 Η6 ργυόρμοιῖ- 
ΘΔΙΥ ΟΓΟΒΔῪ (Υ0. 85), σΥΘῪ ὉΡ ἰηΐο ἃ ρἰθηί μι] 
δαγτοϑί δηἃ γοϑιυ]ϑα ᾿π ἰμ6 δΘοπνυθυϑίοη οὗ (6 84- 
Ἰοδτὶίδη9, 49 χοϊαϊο Αοἱβ υἱἱῖϊ. ὅ δ΄., δὰ (ἰ8 ἴῃ 
ἰυγη ργαρασϑὰ (9 ὙΔΥ [0Γ ἐμ6 οσΘοπνυογϑίου οἵ {Π0 
Θοηι|695ὅ. ΕἾοαι δ'αιλτὶα μαὶ]οὰ δίθοη Μαρυϑ 
Ὑ11} (86 ὅτι ἀοοἰνίη ἃ] σογταρίϊοηβ οὗ ΟἢγΙϑιϊ απ Υ 
ὉΥ (Π0 δα υλίχίυγο οὗἩὨ δϑδίμθη ποίΐοηϑ, Ὀὰὺὲ 4180 
δυδίίη Μίαξιγτ, (16 ἴ6401688 Δρο]οσ δὲ, γ80 νγὰ8 8 
μδιΐϊτο οὐὨ ἰλαὐ ΟΣ Κὅγομανρ οὐ ΕἸανία ΝΟδρο 8, 
πθοτο ΟἸγῖβὶ τποὶ (86 δεπιαῦ δὴ ποδη. Βαὶΐ 
οὔἶδν σγοδίθν δοῃϑοαῦθηοοῦ μη (86 Σοβ}} σοϊαϊοα 
ἴα (86 Αοἰ5, 15 {Π0 Θχ δια ρὶο Β6Γ6 βού ὈΥ ΟἸ τ ἰϑὺ [ῸΓ 
τι ΒΒ ΟΏΔΤΥ ΟΡοσδίϊοηϑ, δηὰ (6 ἀοοίγίποδ ἰδαϊὰ 
ἄοπη ἔοτ 8]} δι:χ198.---Ρ. 5.} 

800 (10 1ωἰἰδταΐατο ἴθ ΗἩθυῦ πον, Ρ. 269 6 αἱ.; 
ΝΙΚΌΠΟΥΚΕ: οέδια ρα αἷς δαπιαγίίεγίη (ΗΠ οτ]οι16 
Ῥίβοουτ869), Αὐχϑθαγχ, 182]. Αγ οΒΌΐϑοΡ 
Τγοηοῖ: ΟΛγίϑέ απα (δὲ ϑαπιαγίίαη Ἡγοπιαη, ἴῃ ἢ18 
βιμάίεα ἐπ ἐλε Οοερεῖδ, Ῥῃ. 88-187.. Ὧν. 2. Β. 
Μίδου : Δοοπίίάς αὐ ϑγολαῦ; οὗ ἰλὲ δίογψ οὗ 
“αεοδε Ἰρεϊξ. Α Ν. Ζ7εεί. οελαρίεν ὧι γουϊάθησα 
ἀπά σγαοε. Ν. ΥοΥῖκ, 1809 (ρΡρ. 2038).---ΡῬ. 5.1] 

γεν. 1. ὙΧ ὅθ: ἐμοσϑίουϑ 86 ζιοσᾶ [939808] 
᾿κηθ.--- 7 Δὲ Ποτα, ἴον ι|.0 ὅτϑί τὴ9 ἰηῃ (ἢἷ8 609- 
Ῥεϊ. Ὁ Ἔγνω ΟΥ γνοίς πο ἀουδὶ Πα8 ἴῃ οί, 
ΔΙΟΓ τὺ ἢ6 [148 ὈΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ Βαϊὰ οὗ Ογ δι᾽ 8 
ἰππιοάϊαιο Ἰκηον]θρα οὐ πιθη᾿ Β θα γίβ, 8 βρϑοΐδὶ 
εἰχηϊ δεδίίο τ θ ἰὲ τοϊδίθβ (9 Βυπηδλῃ ἱποὰρ 
δηὰ ραγροξοϑ σοηῃῃθοίρα ννἱῖ (ἢ ΟἸγὶϑί. Τ Οὖν γτὶ- 
ἹΠΆΓΙΪ ἰοοΚ5 Ὀδοῖς ἰο ἰὴ ργϑοθαϊηρ δοσοιιπὶ οὗ 
186 στον ίης ἸΔΌΟΓΒ οὔ 968059; δυΐ 16 4180 ρΡοΐηίβ 
ἰο ἰ!6 ἐπείχμι οὗ Ψ968δὺ8 ἰηίο (6 δβρὶγις οὗ ἐμ9 
Ῥμαγίϑοοι, τυ εἰ οἢ γ88 ψοἱϊ ἀπηἀογδβίοοα, 88 Ὡδίυ- 
ταὶ τηοδῃ5 οὗ Κηονϊοῖκο τὸ ποὶ οχοϊιι θά. 
ΤΒὰ ῬΒδτίβθοδ μδᾶ Πϑθετᾶ.--- Το οῖν Βοδυὶης 

ΘΆΡΥὶο8 τ 1}} 16 [Πη6 1άθ8 οὗ (οἷν Βανί πρ ϑουσλῦ 1ῃ- 
ἰοττηδίίοη, δηὰ Κοορίπς 8 7684]ο5 νναῖϊοβ. ἢΗδθπσδο 
δοδιϑ, ὁ 18. ἐγαθ, ΘΥΟΪα 8 ἃ Ῥσχοιμδίασο ϊηἀγΆ)66 
0 9 ἸΔΌΟΥΒ, ΟΥ, 89 ΜΙουϑυ βῆγ8, ἃ ἀδηροῦ ὦ 

4 [Βαὲ [86 τεράϊπρ ἰ5 ἀουθὨ], δο0 ΤΈΧΤ, ΝΌΤΕΒ. ΤΏ ἴθτηι 
κύριος, ἃ8 Θη νά ]6ηὉ ἴ0 ΟΠ ΟΥΛἢ ΟΣ Αἀοπαί ἰῃ πο Ο. Τ'., ἰ5 ποῖ 
ἼΡΔΙ δὲ οἴη δρρ[ἰϑὰ ἴο Οτίβε ἰη [πὰ (οϑροῖθ (σοιρ. Υἱ. 28, 
41; χί. ὃ: χχ. 28, εἴ2.}) δ ἰπ [9 Βρίδιο8. Ὀοσδδο ἰπ ἰΐπ Γ}} 
βοιϑα ἰδ ργ θα ρΡΡηθΟΘ ἔπ οἱογδαιίου οἵ ΟἸγβὲ ἰο κοῦ. [ἢ [Π6 
Ἰοουσὶἢ οὔ τμ6 ϑαιραγί ἢ ΟΠ δ Π, ΥοΓ. 11, δηπ οἴογ οὶ πς- 
ᾳηλίηϊοά π|ῖτ ἔδο ΓΟ ΟΒδτδοῖοσ οὗ ΟἨσίσϊ, [ἴ [8 δ ΠᾺΡῚῪ ἃ {{Π|Ὸ 
οἵ ουτίοαν .--Ρ. 8. 
Ἧ Τἰωλω ἀδηΐοι ἔμ0 δυρογηδίηγο σμδγδοίοσ οἵ ἔγνω ἢ 679.--- 

1{Ἀκαϊηδὶ [πὸ ἀνε ἤοίαὶ ̓ πιογρτοίδεοη οἵ {π|5 ὁσοῦττοποο Ὁ 
Ἡ ῃ. ΐ , 1 Ρ. 168. 5ο0 Δίογογ, Ὁ. 186, ῃοῖο (δὲ 
οἀ.). Πάτα ΑΙ ἤγοτη θη ΚΓ, ΠῸ 1658 [πη ἥτγτη σουγαρο ἴῃ 
δο ἔλοο οὔ πυαγίγ γάτα, [8 πη άοΥ οἰΓΟῸ ΠηδίΆ ΠΟΘ 8 1 ἴο Οοὰ 
δοὰ το “ΠΌΣΟ, ΟΧΡΓΟΘΟΙΥ οὐμοϊμοά ὮῚ Οσίδι, Γαι. χ. 23, 

Υαοὺ (818 ὁὴη6 τηοῖϊνο, ἩΔδὶοἢ Φολη δίδίοδ, ἀοθβ ποὶ 
ὁχοϊυ δ διοί ποῦ: {πὶ ὑμ6 Βαρίιἰϑὶ νν88 δϑοιι {1118 
(ἰτ9 οα8. ἰῃίο ῥυίβοη, δίψος μανυΐηρς Ἰαθογοά 1αϑὲ 
ἴῃ Θ411}166, ἀπά ἱμδὲ ἰῃ ΔΏΒΞΜΟΥ ἰο 110 Βροοὶὰ} οα6- 
οαϑβίος ἐἶν8 δυιβίηρ [Ὁ 8 σοῃδνγηχίπρς οὗἩἨἁ ΠΒοαγίβ ἴῃ 
μα τορσίου, ΟΠ γὶϑί ἀρρθαγοὰ ἴῃ {86 ρῖασο οὗ “0 
ἴῃ 641}1006.0 Βοβίθβ, θμουρὰ ἴον ἐμ 6 ργϑβθηῦ δὰ 
Ὀθθῃ ἄἀοπθο ἴον 1.168. Α ὔ(Βἱγτὰ τηοίἶγ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 
νγ88, ἐδ δι 2680ὺ5 Βακὰ ἡοὶν ἀοιογιιϊη οι [0Γ ἃ ψ 8119 
ΘὨΏΓΡΟΙΥ ἰο 66880 ὈαρίϊΖὶ. 
Τδαῖ ὕὅθδυδ τχδᾶθ τοσϑ ἅϊβοΐ 168.---Ἴ 19. 

ΤΑΙ: “ἸΚο8 δηθὰ ὈδρίΐΣ68. 1186 τουδὶ 
αυοίίηρ οὗἨ τ μὲ ὑμ6 Ὁ δὰ Βοασὰ, ὀοχργοβϑοὰ ὮΥ͂ 
186 Ῥγοϑϑηΐ ἰθῆ86, πα ϊσαίο8 ἃ ΥΟΥῪ ἀοἤηϊ! ὉΓ ἃ 
ΥΟΓΥ͂ Ὑ0}} Κπονη τοροτί. Μοσθϑ ἄΐϊβοὶρ]θα [8 8} 
ΦοΏ.--- 808 κανθ 0 ῬΒαΓΪ8816 δρί γι ποτ ἴὸ 
ἴοαν: Ηἰϑ ὕὟΘΟΣ δ ἀγ688.; το γα ΡῈ Ὁ]16 ΔΡΡΘΑΥΔῺ 8 
ἴῃ Φογυϑαοαι; Π18 βιγοη βου ᾿πθποησο; {Π6 Ρυτὶ- 
βοαδίίοι οὗ ἰμὸ ἰσρὶθ: [1118 δἰ χοῦ δυϊ μου γ; 
ἸΑΪ ΓΟ] 68; ΗΠ 86] δοσγοαϊοα 88 {μ6 Ἴοϑβίδη ὈΥ͂ 
ϑοδη. 

γον. 2. ῬΒΟΌΡΒ 6505 Ὠἰ 56]:.--- Εν ΘΠ ΕΥ 
ὃ ῬΆΓΘΗ 6518, οΟἰμοῦνν 80 ἐΐ γουἹὰ Ὀοϊοης ἰο ν]λιαὶ 
{6 ῬΒατγίβθοα δὰ ποαγὰ. Ὁ Τηὸ Ενδηρο θὲ ἀοο8 
ποῖ οογγϑοὺ ὑμ6 σορογί (ΜοΥ6Γ), [ῸΡ 1ὑ νγᾶ5 ἴσιο; 
ἢ8 ΟὨΪΥ δἰδίοϑ8 {})0 ἔλού πιοῦθ ργθοίΐϊβοῖγ. Τῇ οὔ- 
ΒΟΥ δίϊο πὸ ἀοιιὈὐ πιθ8 8 ποὺ δαί ἰΐ δο δρροηθά, 
Ὀαΐ ἰδὲ 10 ψὰ8 ἃ συἷο, {πΠ8ὺ 7688 1Πἰπ86]7 ὈΔρ- 
(ἰζορὰ ποὺ. ωγῦ (1) Βεσδι8θ {ἴὸ ὑγοῦκ οἵ 
ἰοδοίησ τῦδϑ πογρο ἰπρογίδηϊ (1 ΟοΥ. ἱ. 17, 9 
Ἰοιΐο [ΑἸέοΡα]):; (2) θθοαυ86 ἢ σου]ὰ ανο διὰ 
ἰο θαρί126 ἱπίο Ηἰπι80}Υ (Ἰ ον} 188); (9) Βοηρεοὶ: 
“.}αρίίζαγε αοἰΐο πιϊπἰδίογίαἰδ ὁδί. . . . Οὐτιδίι3 
δαρίϊζαέ δρίγί δαπείο."" [80 ἀοάοί, Ττοποῦ. ὅο- 
ἀοὺ: “47} διαὶ! 6 δεῖ γη θα, εἰ ἐξ 86 τέδογυαϊἐ ἰ6 δαρίδηια 
εἶ δ᾽ Ἐερτὶ!." ---Ρ. 8.1] Νομπὰβ 90]]1οτγ8 {μῖ9: (89 
Τιοτὰ Ὀδριΐζοβ ποὺ τυῖϊ υγαΐοσ, Τογί 8 η᾿Β ὁχ- 
Ῥ᾽αηπδίίοη, ἰοο, 5.88 ψασσηηί. ᾿49 Ομ γιϑὲ 15 (ῃ9 
ΟὈ͵θοὺ οὗ Ὀδριίΐϑη), (9 σοπίσο οὗ ἐμ ΠΟῪ Κιῃρ- 
ἄοτ, Ηρ ννουἹὰ οὈβουγο ἐἰ 9 ἰάοα οὗἨ Ὀαδριΐδη, 1 
Η6 βουϊᾷ ποὺ αν 6 ὑγαμπδίιίοα ἔγοπι ἴμ6 οἷά 
δγβίοιῃι ἰὸ {π6 παονν, 80 ΔΓ ἃ8 {116 ὈΔρίδΒπὶ νγγὰ8 60}- 
ΘΟΡηΘΩ, δαἀπιϊηἰδίογοὰ ὈΥ οἰ ῦ8.Ὁ 

γον. 8. Εἴθ Ιοέῖ διᾶθΑ.---ἄδἄὺ (0 βαῖὴθ ἐΐτηθ 
αἰνὶπς Ρ Ὀαριϊζίης. ἮΌΥ  Βοσαιι8ο (Π6 ἱτ- 
Ργἰβοηπιοηί οὗ ἴῃ9 Βαρίϊϑυ ἴῃ ἰδ ταδί οὐ {19 
Φον 9} Ρϑορῖο Δὰ Ὀγουρὶιῦ ἃ ὈδΔη οὗὨ Ἀποϊθδῃ π055 
δβϑΐϊῃ προ (8 τΠ010 οομστοσδιίοη οὗ ἰ5γ86] (869 
ὨΥ͂ Ζοδοη ὕεδμ, 11. 3, ». δ15). Τΐ8 βοι]οά ἰι, 
[δὲ ἃ ΠΟῪ Ὀδρίΐϑια οουἱὰ Ρῥγοσαθα ΟἿΪΥ ἔγοταῃ ἴῃ} 9 
Ὀδρίΐβηι οὗ Ὀϊοοά, νῃϊοῖ αἱ 116 β8πι6 (1196 νγουϊὰ 
εἰνο ἰδ ἃ ἄθθροὺρ εἰφηϊβοδποθ (889 9 18] 168] 
σοπϑοογδίίΐοῃ οὗ ἀθαι)}. 
Θορατιϑᾶ δξαὶῃ ἑπμῖο Θ᾽ 411199.--- 5 αὔϊον Π9 

ἴ88 Ὀρριϊζοά. 
γεν. 4. ΤΒσοΟΌΡὮ Εἰαπλδχίδ.---ϑατηατίὶα ἸΔῪ 

Ὀοίνοοη Φυαάοα δπὰ 64]}}166, απὰ (γοιρὰν {118 

ηα βαποίοπϑα ὮΥ 1183 ΟΧΆΤ 196. ἘΕἸὶ ΚΕ ἔγοπι σονγαγάΐσο ἰ8 
ΔΙ ΔΥ8. σοῃίοιῃ 1016, δίσιις το δάθ!ν ἴὸ ἀπ 8. σοιηρα- 
Ε}01]9 ἢ υπῆίπομίης σου χο. Αἡ 1 π|Ὁ]6 Γοῖϊγοαῖ ΤῊΔΥῪ δὲ 
εἶπιθᾳ ΠΩΡΊΥ ἸΏΟΡῸ δο] -ἀθη Δ] ἔδη ὑγουά δηὰ δαἰποίςἰου Γὸ- 
Βἰδίδηςο.--". 8.) 

5 [Π͵Ὡσποο {πὸ τ86 οὗὨ έδως ἰπδίοπα οἵ ἢΠ7.---. 8.} 
{[σ]οιμοηΐ οὗἩ ΑἸοχ. πὰ οἴλιοῦ ἔα ποτ, ἰὼ {π᾿ 1 Ὁ οὐ. βεϊσηλἔϑ 

οΥἵἩ ναῖον Ὀλρίίβη), αβϑηπιοή, Ἱτοῖ ΔΠΥ͂ ΆΓΣΓΙΑΩΣ ἔγοπι τῆ 
ἴοχῖ, ἐμαῖ 5659 Ὀδριϊχοα αὐ 1681: Ροῖοσ, το 60 Ὀαριϊτοὰ 
Απάτγον, εἰς. Τὸ ἴδ [ὮΓΘΘ ΓΟΘΒΟῚΒ τῃηοηςτοηοα ΔΌΟΥΘ ἴοΥ 
ΟἸγίϑι 5 ποῖ δἀτηἰ ἰδίοτγίης ὑαριίϑηαι, Τἰκπτίοοϊῖ δ 45 4, Του γι, 
υἱδ., Βοσλῦδο {6 ποι] ῃτονϑηΐ 41} αἰ γγοθ δηὰ 166]ου.9.95 
ὙΠ|Ισοἢ πιΐκχἢϊ Πδτο αγίβοη ἰἴ βοῖηο μα ὕθοη Ὀαρτίζοι Ὦγ (Ἤγίος 
ΤΠ πὰ ϑ0 1 πὰ οἴμογα ΟΥ̓ ὉΥ 1|8 ἀϊδοῖμ]οα. Βαϊ ἢ 9 Ομ δι ϊῆἔ- 
οἰδηϊ Γϑϑδοὴ ἰβ πο ἀοιιθὲ Ὀοοδυθο γρῖοῦ Ὀρρ 51 ἰδ ἃ πα η816- 
τίαὶ ασὲ οὗ ΒΟΟσΟΠΊΛΆΓΥ ἱτηροτίδησο. δηὰ τῆκιὶ ΟἾγϑ᾽ τοδογυοά ἴὸ 
Ἡϊπιρο]Γ ἰμδίοδα 119 ὑὈαρ(ίδηι τὶ ἢ ἰΠ9 ἩΟΙΥ αΒοϑῖ.--Ρ. Β.] 
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Ῥγονῖποθ, (Βογοίονθ, {88 80] γοιθ οὗ οἱ στη χο 
δἰ80 Ῥ880} (9 8θρῖι, Απίιφ. ΧΧ, 6, 1). Τὸ 
συδβίοπι οὗ Βογιρι ουβ 968, ἰο τ8].6 ἃ. αἰτοιϊὶ 
{πτουρὶὶ Ῥόγθθα, σου μανο πο ἕογοο νι ἢ 5685; 
ἱμβουσν δἰζου ναγὰθ (ἢ6 ϑατηδγὶ8η8 {ΠἸθϑηϑοῖνθ8 
0Ππ06 οὐσαδίοποα ΗΪ5 ζοἸϊοινίης ἰ. Βαὲ Ηα (Βθη 
Αἶβο δὰ ῬγοΌΔΌΙΥ Δἰγθα αν σοπι6 πραρ ἴδ Ὀοιιὰ- 
ἀαΥΥ οὗ βαιπαγία (860 Δίαιον, Οοπιπιεπίαν., Ὁ. 828), 
ἴακο ἰχ. δ2. ϑαπιαγία, [ὙΦ ; ΟΒα]ὰ. 1 9, 
ἘΖτὰ ἵν. 10, 17, ΡτἰπιλΥ Υ (86 ἤλπιθ οὗ ἃ οἶ!γ. 
ΤΠ οἷν ἰΔῪ ἴη ἐπ εἰ φάοι οὗὨἨ {μ6 ἴδῃ τὶ θ65 ἰὴ 
ταὶ 416 Ῥα]θϑιίμθ, οἡ ἃ πιουππίαϊῃ (Βοδίηβοη 
ει ὐτα: 94,} 1Π1, Ρ. 866); Ὀυΐ ὈΥ Οἰατὶ δϑουϊ 
22 Β. Ο., δηὰ πιαθ [6 δβραϊ οἴ {16 Κκϊησάοιη οὗ 

Ιϑτϑοὶ (1 Κίπρβ χνΐ. 24, δπὰ δἰβθνμοσο); ἃ ομϊοῦ 
δοδὺ οὗ ([)}9 νου δι οὗ Β88] ἀυτγίης {16 ἐΐπιο οὗἉ 
1μ9 δροβίλϑυ, 1 Κίηρϑθ χνὶ. 81; δ8 116 οὰρί(αὶ οἵ 
Ἐρδταΐπι, ἐι6 σουπίογραεὶ οὐ Φογυβαϊθια (Εζεῖς. 
χνὶ. 460, Δηι 686 ν}186γ 6). Κ'Βα] πιλῆθζοῦ δοπαᾳπογοὰ 
86 οἷν δπὰ 8116 1 τυ (ἢ σο]οηΐδβι5, 2 Κίηρϑ χνὶϊ. 
ὅϑ8ηᾳ. Φοῦπ Ἡγτγοδπυβ ἀδβίγογοι ἱξ, ναὶ ἰδ τ ὰ8 
δ00 γι}, Ηθτοά (μ9 ατοαῖ, (ο ψοτι σδανῦ 
Αὐυχυϑίυ8 χαγθ (16 οἰ(γ, Ὀοδαι 8 6ἀ ἱἰ, δίγοησίμ- 
θπθὰ ἰϊ, ρἰαμπιθὰ ἃ. σΟΙΟΩΥ͂ οἵ γϑίθσϑῃϑ ἴῃ ἰϊ, δηὰ 
πδιηθα [0 δεφαϑίε [Αὐσιιδία, ἴῃ οποΥ οὗ Αὐρχαβίαϑ, 
 οδθρὶ. «πιίφ. ΧΥ͂. 8, 8]. Τὰ στον οἵ 5|- 
οἰιθίῃ [Νοαρο 4} ἴῃ {86 νἱοί ΠΥ τ γϑιῖν δδοὶς [86 
οἷνν ἴο ἃ μιπι]οὶ, τ ἰοἢ 81}}} οχἑϑίβ8 88 ϑθθυϑιὶθα, 
ἴα τυΐϊη8. Εἔτοπι (6 οἷ Υ οὐ ϑαπιαγία (Σαμά- 
βεια)ὴ {19 τορίοη οὗ Μ|Ι441θ Ῥα]οϑιΐϊπθ σύβα α}}γ 
ἴοοῖ 119 πϑιηθ, Σαμαρεῖτις (1 Δῖλοο. χ. 80); ἴξ 18 ἃ 
ΒΟρδΡδ(Θ ῥγονῖποθ ἰπ (86 ἐἶπιο οὔ (116 ϑ' τῖϑη Κὶπρ8 
(αἶϑο Σαμαρίς. Σαμάρεια ἴῃ Φοϑερμ5). Το ἀ6- 
βοσίρίΐοι νν αἴθ 7 οβορ)λ4 σῖνθβ οὗ {()|8ὸ σοι ΓΥ, 
800 ἰπ ΠΟΥ ἀπάεν 119 ογὰ. ϑαιηατία ΔΡΡΘΩΓΒ 
ΙΏΟΓΘ ἔγί πα ΪΎ ἴθ δπ 7.68, τἰοῖ πὶ τοχοίδιϊοα δηὰ 
οτϑϑί- οἰδὰ .}}115. [ἢ {16 βατηθ δῖ 619 δγὸ (ἢ 86- 
οοπηΐβ οὗ τιοοτῃ ἰουτγὶϑί8 σοβρϑοίἑηρ [16 οἱἐγ οἵ 
βααιανίδ, 
ΒΥ {0 ϑαπιαγίίαηϑ, Ὁ") }Ὑ)2 2), Σαμαρεῖται, Σαμα- 

ρείς, ἈἸΒΙΟΥΥ͂ ππάογβίδη 8 ἐἶθ Ἰπίοῦ Ῥοϑί.-οχ απ 
ἱη αἰ λα πί8 οὗ 1119 σουπίγτγ, [π0 Χουϑαῖοι (7 86 ΡΆ. 
Απιίφ. ΙΧ. 14, 8, εἰς.). Αςοοτάϊηρ ἴο ἴλ9. ρῥτθ- 
ΑΙ νἱθν, ἡ ταϊχοιὶ ρορυϊαιίοι στθ τ ἴγοπι 
{119 πα ύμ6ῃ σο]οηἑ 8.8 οὔ 5 ΔἸ ΠΙΆ ΠΟΖῸΡ (8πα Εδβαγ- 
ππάδου, ΕΖτὰ ἵν, 2) ἔγοπι Αδϑυγίμη ὑσουΐποθβ (2 
Κίηρϑ χυϊϊ. 21), ΒΑΌΣΙοΙ, (αἰ|8, Αὐτὰ, Ηδπιϑίὶ, 
κηὰ δορμαγναῖπ), δη ὦ ἤγοιηῃ {π 6 Γοηπηηΐβ οὗ 186 
Ιβυβοὶ 68. [πὰ [9 Ἰαπὰ οἵ [βγηδὶ ἐμ ου βἀοριοὰ 
{πὸ [5γδϑ] 16 σοὶ σίοπ (2 Κίησβ χυὶ!. 95; Εζτὰ τἱ. 
21: Νϑθθπι. χ, 28), δῇ] βοοὴ τδηΐ 80 ἴδ 85 ἰὸ 
Ο4}} εΠ|ϑαλβοῖνοϑ (9 σϑηυΐηθ οὔδρτίης οἵ [ϑτγηοὶ, 
ΟΡ οὗ {Π|ὸ Βου88 οὗ 0360) (9086 08. “4πι|φ. ΧΙ. 8, 
θ). Απά πον {ΠΟΥ σψου!ὰ 5ι}}} Ὀθ ο4116ἀ [8τπ6]- 
ἦϊο8, Ὀμΐ ποὺ ὅονθ. Βυΐ 88 (Π6Υ ῃγοβαμπιοα ἴῃ 
Ῥτίάθ ἰο Ὀοδδβὶ δὰ [βγϑϑὶ 9 ἀδβοθπί, 8ὸ ἴοο {π 6 
οἴζθῃ ρογπι θὰ ΓΠ Θῃηβοῖνθ8 (ἢ γουρῆι ΡΟ’ ὁ αἰἱονὶν 
ἰο ἀΘῺΥ͂ ἐἰ119 οχίγδοίίοπ, ἀπά ρἶνο {ποθι βοῖνοβ οὐἱϊ 
ον Ῥογϑίδῃϑβ (} βαρ]. Απηίίᾳ. ΧΙ. 9, 4) οὐ ϑιἀοηί- 
818 [ῤϊά. ΧΙ. 8, 6]. 

Αἴϊον Ηοιιπροῦ δηὰ οἰἰοῦθ, Ποηρβίθη ογς ἴῃ 
Ῥαγιίσαϊαν [Δοιγγε 1. 117; 11. ὃ 8ᾳᾳ } [ι88 
ὝΒΟΙΠΎ ἀθηΐθιὶ το {ἰ ϑιαπιαγ 859 ΔΏΥ χοποα]οκὶ- 
684] σορῃθροίΐοη νὶτἢ {ἢ Φογ8. Το ἀοσιπιαηὶ, 2 
Κίηρβ χνίὶϊ., πηοπιϊοηϑ ποι ἷηρ, ἐὺ 18 γα, οΥ̓͂ Τ6- 
ταδί ηἰηρ Ιϑγ8 6} 168, πὰ {6 ϑδιπηανυ8η59 γα οἵ- 

4 [ἢσηροο ἔδει, νυ ΐο]] ἜΣ ΡΓΟΒΑΘΒ ἢ ΖΘΟΩΤΆΡ σαὶ πσσοαϑγ, 1 
ἴιὸ “λογίσπέ τοῦῖθ ὑγὴ8 ἴο 6 εἰόκοῃ, 
8 ὑγου ἀφ) ορρογίαμπί ἐγ ἴον ἀοίης κυοά.-- Ὁ, 8.] 

ἬΪΝ ὨΡΟΟΒΒΙΓ θόομσαθ 

ἰεπ θοαϑίοαά ἰμαὶ ἐπ σοῦ οὐἤἩ Βεδίμϑῃ οτὶ ρίῃ, 
Τμ18 1δϑὲ δοῖ, ον ον, Δ δἰ σαν ποῖ πἷησ; [ῸΓ 
{Π0Υ ΠΠΚονν 136 θοκβίθα, ροπθσι! γ, (αὶ 86 το ΓΘ 
Ρυγθ 56 ν}78 (πὰ (6 ἀλλογενής, [κ6 χνὶ!. 18, ανὶ- 
ἀΘΒΕΥ ῥσόνοδ ποίἢϊηρ). Βαϊ 1ϊ 8 βαϊα ἴῃ 2 Κίπρϑ 
χΥϊ!. 21, (μα 106 σο]οηΐϑί8 γεγο ρμἰβοθὰ ἐπ ἐὰθ 
οὐἑεϑ; 80 ἰμαὶ (Π6 οσοἱοηϊξηςοη ννᾺ8 Ἰπϊἰοὰ, Β6- 
βἰάθβ, [6 ἀορογίδιϊ ἢ οὗ (18 Κὶηὰ ἴῃ ἢ ΙΒΙΟΤΣΥ͂, 88 
ἩΥΪΏΘΥ ΟΌΒΟΓΥ ΘΒ, ΓΘ ΠΟΥῸΓ γϑαϊοδὶ. 
ἰΔη8 ΨΘΓΘ 8180 ΘΑΥΪΥ αἰδεϊη συ θηοὰ ἴγοὰ τὴ9 
δοαίμθη (1 λίασο. ἐϊ1, 10). 
Οἴτγοη. χχχ. 6, 10) δπὰ ὑπάθν  οβίδῃ (9 σἤτοη. 
Χχχῖὶν. 9) ἰπογθ ὙΕΣΘ ΤΟΠΊΏΒηΐ8 ΟἵἨ [15γϑδοὶ ἴδ 
Βρμγαίαι δ Μαδηδβϑβθ, Απὰ Οβεῖδβί, )δϑ νυϑὶ] ὧ9 
6 Αροβϑι]68 δῇιοσ. Ἠΐπι, σοηβί ογοὰ (μη ϑαιηανὶ- 
ἰ8}}8 8. τα ἀ.1}]0 ροορὶϑ θοίνϑοη 7971 διὰ Δ δίθ πη, 
Λοίβ ἱ. 8; νἱϊ, δ. Α ρῥγϑαοηιίπαποο οἵ Βϑδί θη 

ΤΠ ΒεῪαιχγατί- 

ὕπάεον Ηδζοκία (2 

υἱοοὰ 5 αϑϑι πιὰ ΌΥ Ἰπβηγ. 
ΑΒ τσοὶ Ὀ9 οχρεοίοα οὗ βυσὶι ἃ πιϊχρὰ ΡΘΟΡ]-ς, 

δάοριΐηρ δυάδίδαι ἱπ δὰ ουϊναγὰ πᾶν, (1} 186 Ὺ 
ν᾽ ΘΓΘ Ὠοι Θοπδἰ δι ϑηί ἴῃ {μ9}} πϑιΐοη8] δηὰ σοὶ σίου 
Βρί γί; (ΠΟΥ Ῥγοίδββοα ποὺ ἰο Ὀ0 ὕὁν8, ποῦν ἴο ὃθ9 
Οδπ (1168, ἃ5 ἐμ οἷν ἰηίογοϑὲ παϊσαὶ σοαυΐϊγο. ὕπάον 
ΑπΠοοδυ5 Ερίρμδηθ8 ἐμ οἷν ἐδιαρ]9 γγα8 ἀοαϊοαιϊοὰ 
ἴο Φυρίίον Ηεο]Ἰεηΐα8. ΗΘΓΘΕΥ ἴῃ {16 Ομ τὶδιΐδα 
οἰναγοῖ, νυ Ισἢ 18 παῖ ΠΥ ἃ τηϊχία γα οὗ Ομν βιϊαπίιν 
ψ ἢ ΒοΔΙ ΒΘ πΐθηι, (8 }.68 115 Γἰ86 ἴῃ (Π6 Ομ βιϊδηῖν 
οὗ ϑαπηαγία (2) ὉΠΟῪ διίαἰηθὰ πὸ ᾿ϊνίης ἀδνθ- 
Ἰορτμθπὶ οὗἉ ἐποὶν τ] σίου ἰἀθα5; 80 {πδὶ ἴῃ {ποἷν 
οδποῦ ((Π)6 Ῥεπίαίθις), (μεὶν Μεβδβίδηϊο Ὄχρεο- 
ἰλίΐοη, δὰ ἐμοὶν '86 οὔ (86 Ἰαν, {Π6Ὺ βιορροὰ 
ὙΠΘΓΟ (Β6Υ Ὀοζδη: ΜΒ 666 (ΠΘΥ͂ ἰῃ ΤηΔῺ Υ τοβρϑοίβ 
ΓοΒθα δ] {μΠ9 διά πσοεβ (βου 6 δα άσδοθ 
μβοά ποῖ δυγίροὰ δηὰ βιιπιθὰ Ψψυάαΐθτη ΖῸΡ 
θδνηρ σοη9 Ὀμοῖκς ινατὰ8 νεῖ [ἢ 8 ποχζαίινθ οΥ 1 οἶ8π), 
189 δαπιδι δὴβ ἴον ϑυΐηρ ροίίθη [αβὶ ἴῃ {9 1οὶ- 
ἴον, πὰ ποὺ ροῃ9 ἔογνγαγ 8), (8) Εὸν (15 ὙΘΡΥ͂ 
ΤΘΒΒΟΏ, ΒΟΥΘΥ͂ΘΓΡ, (οἷν Δ΄ οβαίδῃΐο μορο σειηδί ποὲ 
ΙΏΟΓΘ Β[Π1ῚΡ10 δπὰ ρυτο. (4) Αἴϊον δανίηρ 66 
τοίαβθα ἃ βίιδτθ ἰη (6 τϑ- θυ Ἰἀἰπρ οὗ (μ6 θταρὶθ 
ἴῃ Φογυβαῖθαι [Εττὰ ἷν. 1 844.} {Π 60 ζᾺ ΠΥ Το οΡ- 
τοοδίθα (ἢτβὶ οἱ 41} ὈΥ Εἰ πάδγίηρ {|Δ6 Ὀα ἀὴρ οὗ 
(80 ἰδπρῖθ, Εκγα ἱγ. 4, δῃὰ (9 βυθβϑαυθηὶ 
βίγϑηρι ϑηΐηρ οὔ ἰμο οἰϊγ, ΝΘ. ἦν. 1) (16 Ταη διαὶ 
Ββαίτοα οὗ {Π6 ὅ ονγβ, 80 Ἰοοκοὰ Ὁροα (ἢ θη 88 δ- 
τοι ο9, ποί 88 Βθαί θη [8668 ϑ'τ. ἴ.. 27]: δηὰ 1867 
Ὀυ 0 αὶ ἰοπιρ]8 οὗ (πον ονση ὁπ αοτἰ ζῖπ. Αδοονά- 
ἴης ἴἰο Φοβαρῆυβ, Αηπἰφ. ΧΙ. ἃ, 4, ἐπὶϑ. ἰοοῖ Ρίαδοθ 
ἴῃ {πὸ {ἶπη6 οὗἨ ΑἸοχδηά ον ἴθ6 ἀτγοεῖ, ΜΗ ΔΒΕΘΕ, 
Ὀτοίδον οὔ (})9 Φονὶβὰ δἰ κα-ρνὶθϑί “δά υ9, δὰ 8 
οδί θη ἰδαν ἴον ἷβ8 νὶίϑβ. Τ8Ἐὸ 26 νυ 18}1 ΤΌ] οτα 
ἀεπιαπε δὰ 8 οἰτοιπχοϊδίοη ἢ τ ΒΘγοα ρου βδηθα]- 
ας Ἰπάἀασοά Ἰυΐπη (0 ΣΟΠοΌ ΠΟΘ }ν}8 πη θα! ὈΘΥΒΒΙΡ ἴῃ 
{16 29» 18} το! κίο, δὰ θα ἢ]: (16 ὑθιηρ]θ ου (6- 
τί τι, οὐὁἨ τ᾿ Βῖ0}} ΜαΏ 588} Ὀδσδπιθ ἷρσῃς-ρτίοβί. 
Αροογάϊπρ 9 Νϑ. χιὶ!. 28, ἃ βοὴ οὐὁἩ 19 πὶ ρὴ- 
Ῥγίοϑι ΨΦοϊδάβ, ποὲ πδηιθὰ, μβαὰ πιαγγὶοὰ ἀδυκὰ- 
16 οὗ βδηθ.}1δί, δηὰ τγαβ οχοοπηηηθηϊοαιθα ἔον ἰξ. 
ἮΤΟ τηΔ  ΒΌΡΡΟΒΟ πηὺ ἐμΠ6 ἔννο δεοσοιιηῖϑ ΓαΪαῖθ ἰὸ 
{86 ΒΔ016 6886, Δη [ῃδ΄ (ῃ9 ΘΙ ΡΟΠΟΙΟΡΥῪ οἵ “2ο0586- 
ΡΒ 18. θγϑ αἱ ἔδυ, (Π6. σα8θ πανυΐίηςς οσδυγτοά 
απάοτ Θαγίυθ Νοίδιιβ (866 ἸΏ ΘΓ, ϑαριαγί(απετῚ. 
Οη (80 ἔμγί μον ζογίαηο8 οὗ (ἢ ϑδιδυί[δηβ, 866 
ὙΠ Γ, ἰ, 6. (δοῦρ. Οἴ"π, οπ δα((ἀ. χ. δ, ». 185; 
δεδεπ «ε8ὲ 11. 2, ». 689). 

γον. ὅ. Το ἃ οἱτγ οὗ βεαυηγασγία, ὑυο ἢ ἰκ 
οδ!ϑᾶ βγοβασ [Πἰἰ. ἀγωηκεη].--οΝ ΘΑ το [86 οἰτν, 

4“ [δίπγχοη 8: 8606 ΤῊΥ Θεβολίολίς οἷδε ἀροείοϊ, Ζείβαζία ὟΣ, 
ΤΡ. 801 ΠῚ δηα τΠ6 γοβίϊδο: δὼ δαπιαγίίον μὰ ἐλγε δέει 
ἴπ ἀεγ Ἡνεἰ(φεφολιδοϊιίς τοι “, ΟΥέπεπε (ρτῖοδι), ΜαηΙΟΝ, 1854. 
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ἰαὶο (8 νἱοϊ πὶ (γ: εἰς πόλιν. Συχάρ--:ϑλεολεπι ΟΥ 

δίολεπι (Ὀ2 7), Θοπ. χχαχἰϊὶ, 18, εἰο.; Συχέμ, 8ϑρί., 

Αεἰας τἱῖ. 16; δἷβο Σίκιμα: αἵϊου (86 ἰἰπιθ οἵ 

σαγίϑε, Νεαροῖίε [9 ο86ρ0Ἀ. 224 δείϊο Ψυά. 1. 8,11; 
ΠΟΥ δια υίμα (Βονίπϑοη, {Π1. ν. 886; δοϊιυδονῖ, 
Π|. ν. 180). ' 

[15 κοποτδὶ 1 θη ἰ τὶ (ἢ Β΄ ομοπι 18 Θϑ Δ] 1898 
ὈΥ 186 ριγιϊσαϊαγ βιδιθπιθηῦ {1ι8ἰ 9 40ο᾽ 8 νν 6] νγ 8 
πον. Βυῖ τ6 παῖ ϑγελαγ ἴον ϑίολεπι 16. ποὶ 
οἰμοῦινίθο κηοτνη, δρατὶ ἔγοπι ἰδ 6 βιβίοιηθης ἴα 
ὙΠ οϑοῖον, (μαὶ ἴα τ 6 Ταϊπλυα οσσ6Ὑ8 (6 ἢδ8η16 οἴ 
ἃ ρίποϑ Ὑ3) 1}, εἰ οὔ (λ6 σταῦε, Ἰἰλοτ ΠΥ 9 (λ 
»ωγελαεεά, (καῖ 5, οὔ π6 ρΡιᾳ ΓΟ 486) θατί Δ] -στοιηά, 
Ἦυς αἰ30 (διιεἰιαπ7 11. ». 218) Βαρροϑβϑεβ [89 
Βδη6 60Π168 ἔγτοηπι ϑ0σθδν, δΔηα ἀθηοίο8 {86 γΪΔ 69 
οὔ Ὀατίαὶ τ Βδγο {ἰ0 θοπο5 οὗὨ Φοϑορὰ [105Ἀ. χχὶν. 
82] δηι, δοοσοτάϊης [0 (89 ἰγδάϊιϊοα σοπιηιοῦ ἴῃ 
{86 {ἰπι68 οὗἨ 7 68ιι9, οὗ (6 ὑνοῖνθ ρα γίδγοῦϑ οἵ {110 
οἰ] ἀγθα οΥ ᾿ϑγλοὶ, γογο ἀοροβίιθα, Αοἰβ νἱὶ. 1δ, 
16. [ὁ ἰΒ ἐμθ ῥγονδιϊϊηρ ργοβυπιριίίοη ἰμδὺ Συ- 
χάρ 15 8 ρΡορυΐαν 79.» 18. πο - παῖς, ἃ σοπίοπιρία- 
οὔ ἰγαυοϑῖν οἵ δίσίιοαι; πὶ} Δ ϑίοη, δοοογάϊης 
(0 Βοϊληὰ, το 19. χχυ δ. 1, 7: δαιλανία (ἢ 6 στόν 

οἵ ῥεῖ οὗ 1116 ἀγα αἰκαγά8 ἴῃ Ἐρ]ιγαΐπ), ἐμ ΥοΟ ΓΘ 

ἰδ οἱγ οὗ ἀγαυκαγὰβ [Ὑ1227, ἀγμπζαγα] ; δοοοτὰ- 
ἱπρ ἰο {δι οοί, αἸαάίης το Ὕ)), θαι μϑηΐϑαι 85 
[α]δοοοά [ΠΠΔὉ. ἰΐ, 1817, (Βοτγϑίοσο {6 οἰἐγ οὗ ἀοθ- 
οεἷϊ Αοςσοτάϊης ἰο Ηυς δπὰ οἰδονθ, βγομαν 15 
ἰο Ὀ6 ἀϊδιΐηῃ ς αἰϑἰιοα ἔγοπι δ΄ οἰ θπὶ 1596] ζ ΒΟ. ΘΙ, 
85 ἃ ϑυδυν, δηὰ ἰβθῃ τπηϑᾶπϑ (9 ΟἿΥ οἴ (Π 6 86- 
Ῥυϊοῖτο. ΤΠἷ8 υἱοῖν 16 αγογοά ὈΥ 19 ἴδοί ἰμαὺ 
οι βοδδακὶ δῆ Βοδίηϑου ρυΐ [89 δποΐοης δ᾽- 
οἰοαλ ὨΟΆΓΟΡ ΦΔΟΟὉ᾽ 5 τοὶ], ἰμδὰ ἰδ 6 ῥγοβϑηΐ ον η 
Ἰῖ69, δηὰ ἐμαὺ δὲ ὑμο {ἶπι0 οὗ Εϊιϑοῖυ.5, σοῦ δ Ρ δηά 
Βίοδοαι ττατὸ αἰδιϊησυ δ οὰ 85 ὑνο ρίασθθ. Οοη- 
δοα ΘΗ {10 18} γἱον8 οὗἉ οϊδπὰ δπὰ 1ἰρηοοὐ πᾶ Ὺ 
χεὶϊ Ὀ9 ἀἰϑιχλίδαοά 858 ἱῃζοηϊουϑ Βοο  ϑίῖο 60Ὁ- 

4 [ΤῊ. οἷᾶ ΠοῦΌτγονν ϑὐοοΐσηι, οἵ ϑίολεηε, ον ὅγολαν. [Π9 Οτιθοο- 
Ἐοπιὰπ σον ἰασία Νεαροῖίς (Του οι ΡΓΟΌΜΌΙΥ οὐδ τ1ῃ6 
ἀςεἰταοιίοη οἵ Φοτγηπαῖθπι, ὈῪ δαυίμα Ὑοδραδίδηι), πὰ [ἢ 9 
τοοάϑγη Αταῦὶ Δδίαδιείυ, οὐ ΔΝιαυίως (ἴ. 6.. Ναρο} 19), ἀγὸ συ Ὁ- 
δβιδηϊία!ν ἰἀοηςςσα!} δῷ ἴο Ἰοσαιίοι, {ποι ΣΧ ἢ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ αὶ {{π||9 
δραγὶ ἔγοπὶ ας ΟἿΒΟΣ (806 Ὀ6] 0) πη περκῖ Ὀ6 βου χη ἴῃ [Π0 
ΒΆστουν, ἴογτ}] 6 δη ὦ ὈσΔο α] ὙΠ} 6 Ὺ Ὀθέννοθη ΜΙ. Εθα! δηὰ ΜΙ. 
ΟοτίΣίσι, τ ἢ ἢ 8 πιυσοῦ δα πιϊγυὰ ὈΥ πηοάοτῃ ἔγλυο ογδ, ἃ5 [πὸ 
Ἑδδα οἵ Ῥωϊ]οαῖίηο. τ. Ἑουϊηδοῦ, ΜἘῸ 18 ΌΥ ΠΟ πιο 6ῃ- 
τιυείαστὶς ἰη Ηἷα ἀσφοτίρείοηπ, βαγ οἵ Βῃηθοἴοτα : “1 σδ πιὸ ΠΡοα 
πὸ δυο} {πὸ ἃ δοὸπθ οὗ ϑπομπεπίηθοης, Αὔ6 δανν ποίη ἰης 
Ἧκο ἰδ ἴῃ 41} Ραϊοβεὶπα." Τ0ο ρμίαοο ἤραγοσ ΥΟΣῪ Τσοπδρίου- 
ΟἸΒΙΥ ἰῃ δυςγοιὶ [υἰϑίοτγ. ΑἹ δίοποτη Αὐγαδηλ Ὀθ1ΠῈ ἰώ ἢγπς 
διιασ ἰῃ Οαπλδη; ἴἤοτο “δοοῦ οἱτομοὰ ἷβ ἐθηΐῖ, Ὀυτγίοα [86 
ἑβοὶφ οἵ ἰδ Πουφομοῖϊά, Ὁ ἐπ 6 νγ0}} διὰ θουχῦ τΠ6 ἱοτιῦ 
οἵ δονερῆ; ἔἴθτο ὈΐΏΔ τὰ ἀοβ]ο ἃ ὈῪ Βα θπ, ἐπῸ δβοη 
οἵ δλιιοτ, ργίμοθ οὔ [09 σου γΥ  {ΠἸΟΓῸ ΟθΘρἢ τταϑ βο] ἃ ὉΥ͂ 
᾿ἰ9 Ὀγεϊῆγου δὰ ἕσυπὰ (ἢό ἰακὲ τοὶ ρρίασο 10Γ 15 ὈΟΠΟΒ, 
Αδορ ἐδ οὐπαηραῖ οἵ ὕδηλδη Ὀπάον 9 οϑῆια, Βηθοῦθπι νὰ 
δήθ ἃ ΟἰΥ οὐ τοίπρο δι ἃ ὁοπίτο οὗ πηΐοη ἴο {{π| ἐτί θ08 : 
πούερ [ἢ ἰυάζοθ [ὃ νγὰδ (6 σδρ (ΑἹ οὔ {1ὸ δϑογίίνο κίημ- 
ἄρσπι οὔ ΑὉΐπην! ΘΓ ἢ : ὙΠ ΡΟ ΜΒΕῚ [89 σλρίία! οὗὨ ἐδ ο κί ηκχάοπι 
σ ᾿τλο ἰδη ἐγίθοα ε1}} ϑαιλατγία ἀορείνοα ἰξ οἵ ἐπαὶ πόοποῦ; ἰὲ 
οὐρά ἀπτγίης {86 οχίϊο δὰ Ἰοπ Κ αἰογναγὰ [πο οσο]οαίδϑ- 
ἴοαἱὶ πιοϊγορο  α οὔ ϑαπιαγίι. [11 ΟὨΪΥ ἴοι ρ]ο οἵ {Π0 δαπιατγί ἴδῃ 
πο ὑυοΐης οἸο46. Ὁ οὐ δῖοιιπ! ἀογίσΣίπι. ΤΊ19 ρτοδϑηΐ οἰ ἐΥ 
οΥΝαΒα υ 4. ἀσσογάϊΐης ἰο τ. Κονίηϑοη, δὈουῦ 8,000 πῃ δὉ- 
ἰδῶ, δ'1 Μοπεδυλπιθάβηςσ, οχοορὲ δῦοι!ς δ0ὺ δον μη λ8 ΠΙΔΌΥ 
στροῖς σπγί τίη, {ΠῚ} ἃ υἱδῆορ, το, Πού νοῦ, τοϑί θα ἴῃ 8 
οοηνφηὶ δὲ Ζογυϑαΐοη ὃτ. υβοη ([ἢ ἴπο Ζεοίολν ἐν Αἴ, ἢ. 
Θεμοελα ἴον 1860, μΌ. 622-639, ὧἃβΒ αυποϊρα Ὦν ἰΠ6 ᾿ττίἴον οἵ 
[86 Ἂσί. ἰῃ 5: π᾿ ϑέοίζον αν), οδιἱπιαῦδα [Π6 ΡΟΡΌ- 
ἰδείοπ οὔ Ναδυϊυα πὶ ἀροπὶ δ,000, απιοης τ οπι ἄγὸ δ00 (ὐγοοὶς 
ΕΟμγφιίδπα, 15} Βαιπδυίίπηβ, δὰ ἃ ἴον ον, [0 Δο ιδιηπιο- 
ἀδης πιακίης ἃρ πο ὈΠῚΚ οὗ ἰΠΒΔΌΪ Δη(8.---Ρ ἃ, 

{(0ν᾽ ζιείοιση, ίααί. 80 αἷδο [οηρπίοηὑυοτα ([. 244), 
οι «ποτ, Τ͵ΓοΩοἢ : “81. Ζ0Ππη, ΒΥ {19 ἔστη οὔ ἴη6 πογὰ, 
ἘἘΕΣ Ὠλ5 Ὀγοι κε ἰ ἰπίο οἸοδααῖ οοῃηηθοϊίοι Ἡπῖἢ [ἢ ΗΘΌΓΘΥ 
ἴουγ ἃ ᾿ἴε. ἀθεοίασοσ δἰ ὙἘΠᾺ; ταΐο ἢθ οδἰοοπιοα ἴἢ0 βαπιατγίἴδη 
ΟΠ ρ. ἀ οἸΑγοα Ἢ δοιϊεἰραϊοη δὲ τΠδὲ γαὶο 1 νὰ οδίδοπιοα 
ὃν εἰσ [οεὰ,᾿".--Ρ. 8. 

θεία γο8 (οϑρϑοΐδ! βίποο {|1ὸ νβὶ νἱοὸν νουϊὰ 
ΤΆΔ ΚΟ {86 οἰΐγ οὗ ϑαιηδγία, ποὺ ϑ᾽ οἰνθηι, ἃ ὥσθ, 
δηὰ δβίησο (86 δΔ]|}]αϑοη ἰο ἨδὈδκίκεϊς 15 αἰιλίο ἰοο 
δ. Ὀ{118). (μουσ ἐΐ ταῖσι 6 δοιηθ γοὶϊοῦ ἰο Β0}- 
Ῥοβθ, τ ΜΟγοσ, ἰμαὺ Φοιπ ι.ι8ε8. (6 ἡδῖηθ ὅ'γ- 
ΟΑΡ ΟἾΪΥ 88 (9 ψυχὰν παῖθ. Υἕοῦ ἰδ Ψ0 
ταὶς μᾶνο ἴο δαἀπιϊὺ ᾿σηογαποο ἴῃ τοΐοσοησο ἰο {10 
ἰγὰ δα; υνἱϊο νγ6 σου] ΒΑΡ Ϊγ ἀο; 8.}}1 1685 
δίμϊο (αΐ Φοθ ἢ πιλὰθ πἰοὶς- πὰπιο5. ΤῸ ἢ γρο- 
{μοδ818 οἵ δὴ ἱπίογοιδηρθ οὗ ἰδ ἐϊσμίά (Τ κοϊα 61) 
8 8180 ἱποοποϊ βίο Υο δυϊάθ, ἱπογοίοσο, ὈΥ 189 
ΒΥροιμοβὶβ ὑπαὶ ΒΥ ΘὮΔΡ 18 ἀϊδϑιϊη σι θη 85. {80 
οἶ(γ οὗὨ {Π|0 Βορυϊοῦγο ἔγοιῃ ϑ΄᾽΄ ομοιη Ἐ Οη (86 8ἷ- 
ἰὰααϊΐου οὗ ΝΑΌΪυ8 Ὀοίνναου ΘΟογὶζῖὰ δηὰ Εδαϊὶ, 560 
Βοδβυθονι, ΒοὈϊηϑοη, δηὰ οὐμβοῦβ (οορ. ζεδεμ 
“εει 11. 2, ». δ358). 

ΝΘασ ἴο ἴδ8 Ρᾶσοϑὶ οὗ βυοπσηᾶ παῖ 34- 
ΟΟΌὍ, εἰς.---Τ}Ὸ Ὀᾶδ8 οὗ (δὲ  ἰγακάιϊίοη 18 61. 
χχχίϊ. 196. ΨΦασοῦ Ὀυγ8 οὗ (ἢ6 οἰ] άτοη οὗ Ε4- 
ΤΏΟΡ 8 δεϊά ἴῃ ΒΒ οἤ θαι οα Ὑμὶσ ἢ ἰο 86.116. Τ|ιθ 
Ραβϑαζο, θη. χὶνὶϊ. 22, 9 ἰἴο ὃδ6 τγχοχατάοὰ 
8.5 ἃ ῬΓΟΡΠΟΟΥ ; ̓θ πουϊὰ ρίνο Φο500}} 8 ρογίΐοη 
δΌοΥΟ ἷ8. Ὀγοίμγθη, τυ δίοῖ 6 (ἰπ 18. ροβίουὶ Υ) 
νου] νἱἷπ (ποὶ δὰ νοη; 8600 Κηοθοὶ οα ἐδ 
Ῥδβ88866) ἴγοιῃ (6 απά οἵ 0 ΑἸποῦῖίοβ νὶτἢ 18 
ΒΓ δη ον. Εἰμπαῖϊγ, ἰῃ Φοβὰ. χαῖν. 82 10 18 
δαϊὰ ἰμαὐ (86 ὈοΠ68 οὗ Ζ2Ο08ϑορῇ ψόγοὸ Ὀυγὶοὰ αἱ 
Βα θα πῃ (ἢ 6 ρΡαγοοὶ οὗ σγουηὰ νἰίοὶι δ σο Ὁ 
Ὀουκσὶὺ οὗ ἐδ!8 8008 οὗ Ηδιθοῦ, δη( [ἢ 6 Β008 οἵ 
ΦοϑοΡἢ σοσεϊνοὰ (ἰθὴὰ (ἢ {ἢ 9 δ 61) [ῸΓ δὴ ἐπ- 
μονίϊδησο. 89 δοιηθν)ἶδί ᾿ηδοσυτγαῖθ νϑγϑίοη οἴ 
(8ὸ ϑερὶ. 9 οὗ πο ἐπιρογίϑησο αἱ 4]] ἰο {ἴθ 6ϑι}- 
τη οὗ (Π6 ῬΘΥίθου Υ οογγθοῖ δοσοιηὶ (ἀζαίηδι 
Μογοτ). 

γεν. θ. εαοον᾿5Β ὟΝ 61}. --- Το τ ἢ} τ Β 108 
Ζασοῦ, δΔοοοταϊηρ ἰο πο ΒΓ ο] ἐι15}. ἰγδα ἰἰου, ἀπὰς; 
Ὑ81οἷ. Ὀγ {19 ἰγδα  ἰἰοὴ. τ᾽ ἃ8 τηλὰθ Εἰ ΠΪΥ βαοσγϑα. 
015 {πϊγίγ-ἣνθ αϊη αἴθ ἔγοιῃ 6 ρτοβοηὶ ΝΑΌΪα 8, 
Βυη ἴῃ τοοκ ἰοῖο ἀΘρΡίἢ οὔδ υπάἀτοά δηὰ ἅνο ἔοοί 
[ΠΥ ΟὨΪΥ δου βοευθηῖγ- ἄγο ἴθοί.---. 5.7, ν τ} 8 
ἰδηλθίοῦ οὗ εἶπ. Δίδυπάγοϊὶ]! [οι ηἀἃ ἢ [66 ἢ ἴϑ6ι οὗ 

πδίον ἴα ἰΐ ; Βοδίπβοη δηά οἰ γϑ Τουπὰ ἰἰ ἀγγ 7 

4 μῳ Τηομδοη, 77. ζαπὰ απαὰ ἴδε Βροοκ, δῃ οἴ ποτα, Π|κονν ἷδ0 
ἰδεῖ ίδι 6 πὰ ἴον ἢ 9 γοαϑοῃ παῖ δἵ Βίσποπι (ΝᾺ 0}118) {ΠΟ ΓῸ 
δΙῸ ἀθ ἰείοι!α ἰουηἴδὶ η8Β οὗ ναῖον τ ιἰοὶῖ το δι ἢ νοΔ 
που ἃ παραγ μᾶνθ ἰοῖξ ἴο ἄγαν ἔγοπι ἃ ν6}} [αἴ 8 ΠΡΑΓΙγ ἔνο 
τι }168 οὔ. )βογοῖ, οὗὁἨ Νουςία0} (όψαρσο ἐπ ΤΈΥΤῈ δαΐμίε, Ρ. 
902, 85 αιιοίε Ὁ Θοάοῖ) ἐπ ηκο Ὧ6 145 ἀἰδοονοτοά 80Π10 Γυΐῃ 9 
οἵ Βίοἤθηιχ ἴῃ ἴπυ πιίάδὲ οὔ οἵἶνο μαι ἰομ υθτνοθη (ἢ 6 Ρ᾿Γ9- 
δοηῖ ΝΒΌ]ι89 δοιὰ [9 ἨΘΙ] οἵ Φδοοῦ. “26 νορὶ τιένιξ ἀς Νω» 

" ἠδ ἀοάοῖ, " ἐπαΐχφερ μη πομυεῖ ἐπιρίπονηλεπέ; αμξγό» 
ἸΝμδηξ ἰκ μομυοιο υἱἱδ εἰ οοηεενυέ ἱο ποπὶ εἰς δίσησηι,. Οδξέᾳ οἱγ- 
οοἠδίαηοε οχρίΐχιε εἰγε οὐπενιεη ἰα ζέπιτε δ ιπμανίαΐηε Ὁ6- 
παϊὲ οσλεγολδν ἰε ἴ 'ἐχὰ αἰ μεῖς εν “αοοῦ." ἘΤΐ8 σοη] οί ΓΘ 
ἸΏΑΥ ὑὸ οοττοςῖ, Ὀθ1 (Π6 παγγαῖίνο 4066 ποῖ τοαυϊΐϊτο 1. Τὴ 
ὙΟΠΛΔΏ ΠΏΔΥῪ Ὦανο ἰαυοτοι οΥ ἀνοὶξ ποῦ [ΠἸὸ ΜγῸὸ}} οὗ Φασοῦ, 
οΥ Ρυΐᾷ δροοΐμ! γ᾽] 0 οὐ ἐἐ8 βαογοὰ Ὑγαῖογα ἴο ἰηάτι9θ ΠΟΓ ἴο ρὸ 
ἴο δρϑαῖαὶ ἴγοιυ]θ, βοτίογ, πο Ἰδαηι [68 (πὸ ἵν μίκσοθ, Ὀθ8 
8599 π|68 (Παὶ [6 δηοίοης Βος δ πὶ ἘΠ ΤῸ ΓὮ Ἰάγροῦ ΟἰγΥ. 
{Πππ τΠ9 ρροϑϑοηΐὶ ΝΑ ΌΪουσ, δαγα (απαάδηυν ἤν Τγαυοῖίεγε ἐπ 
ϑυνγνία ἈΒΡῚ Ῥαϊεείίηρ, ῬατΕ ΤΙ. μ. 8}2}): " Τ]6 ποῦ ἤιοῖ οὔ (η9 
Ἧ61] παυίηςς ὕδοη Φδοοῦ δ που] ᾿ανο ὑγοιιἢῦ πιιπιυθγο ἴο ἰδ 
Βδὰ {9 αἰθίδησθ ὕοθ ἔνῖοθ 88 ατοῶῖ. Απὰ ἐνθη ἱπάοροηάθηξ 
οΥ̓͂ ἰἶβ Ὠἰδίοτν, βοπὴο 1{{{19 δ ρογί οὐ Υ ἰπ [{16 ἼΠΗῚ οἵ ἰῃθ 
γγαἴογ, δΠῸ}ϊ 88 ᾿γ πιΐκῆξ οχροοῖ ἰὴ ἃ ἀθορ νυὸ]], νου ἃ Ὦδνθ 
αἰἱγβοεϊοιὶ [πὸ Οτγίθη δ 1.0) δηὰ πάνθ δἰ ταν ὕθθῃ, θρί» 
στρα ἴῃ [Π16 οἰοηθπί. ΤΏΘΓΘ ἰδ ἃ 6 }} σα] ὦ 62:2. πε υγ Ὦ, 
ἃ π|!|1ὁ ΟΥ ΤἸῆοτο οὐἱδίάο Κ:. ΤΠοιηκδ' Θαΐο, θα πηκεσυν, ἰο ΓΒ] ἢ 
Πηπιῦογα οὗ ἴπ9 [Πα Ὀἰϊδη8 δοπὰ [0γ τ οὶγ ἀμ ΠΥ ΒΌΡΡΙΥ, 
1πουρσῆ ΠΟΥ αν (οπηίεϊ πϑ ἀπὰ 6116 ἰῃ ἐπ οὶ γ ον Πυ 5085 
ΤᾺΓ ἐν αὐπηάδεϊξ Δ οΥτοῦ οχίδιϑὰ [Ὁ [Π6 εἰἰγ οὗὨ ΒΕ ΘΟ Θλ.᾽" 
--Ῥ. 5. 

{{{119 βδπλο ἰ8. ὩὨΟῪ οΑ]]οὦ ὉΥ [π0 παίϊίνοβ Βύ,-ἱακοιδ, Ἀ6- 
Ὧδη, Ρι6 ὧἷἐ Χ9΄με, Ὁ. 233.--Ρ, Β. 
ΣΠ1 διου!ὰ δ6 τϑιποπιυθγοα, βοσονογ, ἐπὶ Ὅτ. Ἐοθίμθοη 

υἱ εἰ ἴθ ΓΠ6 611 ἴῃ ἴπὸ πιο οἵ Φιπὸ. Ηδ γοζῃηδεῖϑ ἰπαϊ 
“Ἴ ΜΓῊΔ καὶ ἃ 504} ἴο σοπίδίη ᾿ἰνίπς ναῖον, μὰ ποῖ ΠΩΘΓΟΙΥ͂ 
ἴο ὕῦὉ9 8116 Ὀγ [1|ὸ ταί η8." “ον, βαπηατίίαη5, ΟἸιγίβιία πα δῇ 



1διὲ ΤῊΕ ΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ 10 520ΗΝ. 

ῬΓΟΌΔΌΪΝ ὁ 8 ποῖ ἐδ νοὶ ποατοδί ἐμθ οἰγ. 
Το τνοπιᾶπ, ΒΟΊΝΘΥΟΡ, τὶς ῦ δᾶγο ἢδΔὰ οοσδδίοη ἴῸ 
διτοίὰ ἰμ9 σοπγογβαίίοη οὗ ον ψομοη δἰ οἰ ον 
γ76}}8; ῬοΓΠαρ58 [0 (6 Βδ8πι0 ΤΘΆβοη 880 Οἷ.080 
ἰλ86 ὑπυβυδὶ ᾿ οι οὗὁἩἨ ποο (οἰ 6 Ὁ Ῥοβϑβϑὶ Ὁ1]6 ὑϑᾶ- 
δοηδ, ἴγοαι Βοῦΐηθοη, ἰἱὰ Ζούεπ «εδω, 11. 2, Ῥ. 
δ26). 

ΕΒιαὶ τυ [ἐκαϑέζετο οὕτως, ἃ φταρῖο 
ἐουο}}7.--ϑι ΡΥ δαὶ. ῬΓΟΌΔΌΪ ἱπάϊοαϊίης [ἢ 6 
δΌΒΘΠΟΟΘ οὗ 811] σοηβίγαϊηί δηὰ γοβοσυο. Ἐ ΑΌουϊ 
189 αἰχῖὶ!Β. Βοῦσ.---λοοογάϊης ἴὸ (9 7618} 
Τοοσϊκοπίηβ, ποοῆ. ΔΔΙογοΣ : ΓΚ ΝΟΡΟΡ ἰο Ὀ0 ἴοτ- 
Κοιϊίοη ὉΥ ΦΔολιη.᾽ 
[Τὸ οὰτ 18 ῬΓΟΌΔΌΪ 4180 τηθηιϊοηθᾶ ἰο 

ὈΥΪῺΡ ᾿ΠΟΥ0 ΥἹΥ ΔΚ ἴο οὐν τπαϊμὰ {19 ΘΓ 688 οὗ 
οὖν δανίουν αἱ (0 Βοαὺ οὗ δα τοϊ ἀλ  βυη, {80 
Ὀυγάθη δηὰ ἰοἷ] {8 βυογοι ΤῸΥ 5 δί (8:9 ὙΟΥΥ 
τηοῃηθηῖ Ηο οροῃοά ἃ ἑουπίκίη οὗὨ Τοΐγοβηχθηΐ ἰ0 
(Ἰιϊ8 ροοῦ {δ  ϑ Υ οδη πὰ ἰο 8 4}1.. Οη {16 
ἀαί65 οὔ Φοδη, 866 ποίο οὐ ἱ. 89, ν. θ) ὦ. Το γθ 
ΔΙῸ Δααϊ οὶ ΤΘΆΒΟΠΒ [0 δβδϑιπηρ (δαὶ [6 
Τοσϊοοηοα μογο ἴῃ [86 7618} ΠΏ ΠΟΥ Τοῦ δαη- 
χἶϑο ἴο ϑυπβοί. Οἰδονν δ Βθ σου πανο ποίοά 
ὙΒοίΠΟΡ ὁ γγ)ὰ8 Βὶχ ἰὴ [η6 πηογπίηρ (85 [λοι 859- 
ΒΌΤΩ65), ΟΣ δἷχ ἴῃ ἰδ0 οὐθηΐης (48 ΕὈτγατὰ δπὰ 
ογάβινογι ἢ μο] 4). ΤῊ ΤΌΓΣΙΕΘΓ 18 ἴ00 ΘΑΥΙΪΥ ἰο 86- 
σουῃηὶ ἔος ἰδ9 [αἰῖσαθ οὗὨ ἰδ Ιογὰ, ἰη6 Ἰαίίογ Ἰεαν 9 
ΒΟ ἰϊπηθ ἴῸγ ψμαὶ ζ0] ον8, 88 (86 ηἰσῃί βοὶ9 ἴῃ 
ὙΠ} 11{|}0 ΟΥ πὸ ἱπἰογυθηΐης ὑνν 1 ῆὺ ἰὼ Εδλδί τη 
οσουοιτῖο8. 8:6 σοηγογβαίϊοη στηυϑὺ ἤδνο ἰαβίϑα 
αἱ ἰοαδδὲ Βα] δὴ μουν, ἔμ θη (Π 0 Τοῦ π σ5068 ΔΙΡΩΥ 
(ο ἐδο οἰἰγ, (6118 6Υ Ἔχ ροῦίθῃσθ ἴὸ {86 πιθῃ, δηὰ 
ἀθοὸν οοῃ ἰο (6 νοὶ! οὗ Φδσοῦ ; δηὰ γοὶ διῖϑν 

Μυδαιαπιοάμηε Δ}} ἀρστοο ἴῃ [5 γα τἰοη εἶπε θοτἢ “26- 
σου ν } δια Δοδορἢ δ ἴοι". ΑΔ} κοοηῖ ἴω (0 νν8}} αγὸ {ἢ 
τοΐηϑ οὗ ἃ δηοίοηϊ ΘΠ ΌΓΟΝ ΤΟΓπ πα τλου πα οὗ τα ὈΌ 9ἢ,, διλοης 
νι ϊοἢ ποδίπδοη αἰβοογογοά ἴσου στατ 6. σο] ἢ πλη5, ἸΥΏΒΘη 
Ιαδῖ τηοιδυτυά, [Π6 ᾿611] νᾺ ΟὨ]Υ δυουΐ δονυοηὶγ-ῆνο [οοῖ ἀθερ. 
Α γογίίου οἵ [1 νϑυἱτ 85 (116 ἰπ απ ὰ συ ρ] οἴ οἹ Κ σονογοά ἃρ 
{Πο πιου τ δὸ [πὲ πούλιῖης οδη ὃ6 δορη Ναϊ ἃ δα ἴον μἱζ Πα" 
ἈΠΟ νι εἰι δἴομοβ δηὰ σὰ 141, 8.6.6. ῬΡογχίον᾽" ϑ ΤΙ 70» 
Ζηαυεῖϊοτε ἕη, ϑυτία απὰ Σ᾽ υἱδείίηε, 11... ν. 211. 
ΜΥ [τἰοηά, τπὸ Βον, ,. Ὗ. Αἰτογθαυγυ, ἡ} ο υἱαοὦ δ σοϊν᾿ 

περ 1], ΑρΓΙῚ 7, 1800, Κί άῚῪ μοσλ 15 τὴὸ ἴο οχίγησὶ [π0 (ΟἸ] ον ἰπς 
οὐπογναιίοηϑ ἔγοπι ΠΝ ΦοΌΓΩΑΙ, εἰσ ἢ σοηἤτγαῃι Ὠγ. Κουΐηϑοὶ 5 
δοοουπὶ 55 ἴο [Π6 ρτχοϑοηΐ σοπα ἰοῦ οὗ [Π 6 ννῸ]}}: 

“«ΑΥὐ [6 οπἴγϑποο οὗ ἴπ6 ΝΑΌΪΙ9 νΑΠΟΥ͂ τὸ διορροα ἴο γα 
Φαοοῦ 5 61}, [ἢ 1Π0 πιο οἵ ἃ μἱοιικ θα δο]), 4, ον βίοῃο 
Ὑ{11 οηοϊ]οβο δ τιϊπηοὰ γμ]ῖ, τοῦ το Ὀγοΐζθη ἀγοὶὶ οὗ 
ψἰσ ἢ νὸ ἰδ ΟΞ νοα ἀν ἴο ἰἰ9 ἤΠοοῦ, ὙΠ ογο, δἰ πο οη- 
εἰσχοῖγ οἹοσοα ἢ (γα κπιοηβ οὗ βίοπο, τννὰ5 πο ψῸ}}. Υὁ σοι! 
λάχο βοιῃοτίης οὗ ἰ5 ἀορίν ὈΥ ἴΠο (Δ}} οἵ ἃ βδίοηθ, δηά ΤΠ 5 
δϑοογίαἰοα ἐμλϊ ἴΠΌΤῸ 15 ΠΟῪ ἢοῸ ναῖον ἰῃ 1. [1{ἰ5 δαί ἴο ὕ9 
0 7{. ἀθορ, δῃἃ ἰ5 αν ουὖἱ οἵὨ ἔἰτ6 πο! ἃ τοοῖκ, βΒίεις οὐ ἴδιο 
ζδ 1] θη δἰοποα ἔπδῦ οονογοί ἴ]16 τοι] οὗ [9 τἘἰἶσο ἢ, 1 τοδὰ (110 
41} οδαρ. οὗ δοῖΊπ, Α ἴδιν γοὰβ Ν. Ὑ. [5 ἢ. 8118}1} Ἀοβ]οῖα ἐοτῦ, 
οἵ δἴοῃο, δε] ἴο σονοῦ {π0 ρστανο οὗ Φοθορῇ, ὙΠῸ ὙἉΑΥ͂ υρ ἴΠο 
γὙαὶο ἴο ΝαΌΪυ9 85 οσπαυγιΐηρ, Θογίζί πὶ δὰ αὶ, Ὀδτο οἵ 
ἔγϑαοβ, δπὰ Ὀι ΒΟΘΠ ΠΥ σΑγρεῖθά τ} νοροϊαιίοῃ, ὁχοονὲ ἢθδΓ 
ἐμοῖσ θαβοβ, το αἱ ἤγθιβο ΠΟΘΓ Θϑοῖ ΟΠΟΥ ἰῃαὶ ΟΥΑΙ ΠΩΤΥ 
γοΐςοϑ αἰμὶ βοῦς δι γ ἔγοπι ΟἿ οἰάθ ἴο ἴπο οἴογ, ΤῊ 
ὙΆΠΙΟΥ ννἱάθηοι 89. ἯὙὸ δἀνμαῃοθά. Α γόσοδθ ὁσσΌγα ΘΟ οδσἢ 
βἷἀθ, ορροϑίθ ἴπ0 οὴθ ἴο [9 οἴπον, {πὸ 1πὴ6 ἴταπδορ οὔ κα 
γαϑὶ Ομ Ποάγα! ἰπ ΜΠ σἢ 1 [5 ΟΔΒΘΥ ἴ0 ΒΏΡΡΟΒΘ τοδροοϊίνο αἰνὶ- 
βίομβ οἵ {Π ἔγί 96. ΤοΓΟ ϑίδίἰοηοὰ ἤθη, [πθ ἡτίοϑι εἴδη ίης ἴῃ 
το ὡπανς τὰν ΡῬΘΟρὶθ τοβροπάρα ἴο [9 ὑ]οδδίηρε δηὰ ἴμο 

4 [Βο ΟΠπγυβοβΐοτῃ δηᾷ ἴπο ατοοῖς οῸ 
ἔτυχε, 7μεῖ ας τὶ παρρεηεή, ἱ. ο.. ὁ ἴῃ6 ὑπ ΟΥ ἴ}6 δίομοΆ 
βαττοιυπάϊης [Π6 τν0}} ; αὐτοῖν: ἐἱ ἔγομδ εε οὐέσγαξ; Βοημοὶ: 
δίπε Ῥοπιρα (ἴο ἢ ςἢ πὸ αήἀ4: ααπιέγαδιί]ε ρορμίανίίας υἱξδ 
«ἴεειι) ; ΜΟΥΟΥ: 20 οἣπιέ ιοειίφγοξ, {, ε., στ ἰτ ον σΟΓΘΠΊΟΩΥ δηὰ 
δΟΡΉΤΆΤΊΟΣ : Ῥογαθνγογιι: σῷ αν οηδ ἀπιοηρ πιῆ. Ἐπὶ 
Γαδ 5, 624, Ἡ ηον, Βείοτν, Ποηρϑιθεῦονς, Ἰουδίοῦ δηὰ ἯΥ 1]- 

Κίηβοη πὰ ΑἸ[οτγά, γοΐϑυ οὕτως ἴο κεκοπιακώς, ἱ. 6.. εἷς ἩδπιΡ 
φιΐα κι σαί, Γι σιμά αἬΑ Ηἶκ ιοας, αε α ξαγνν ἸκαῊ τοοιὰὶ, οἵ 

ἱπηῖν. ὙὍὰ τα κῆϊ βαὺ (ΠῚ αοἄο1) (πὶ ἀπὸ ποτὰ τῆδ 
Δηϑριγοά ΕΥ̓ 1ἴΠ9 σοηΐΓγαδὲ ἴο ἴπ9 Ὀποχροοῖρα ἔδαῖς θοΐοτο Ηἰΐπι. 
Βυὶ Ἐτγίχϑοπο πα ΜΉ ον οὐ᾽οοὶ [81 ἴῃ τ} }9 6886 οὕτως δῃηου ἃ 
τοορθ ἐκάθεζετο, ἃ5ἰη Αὐἴ5 ΧΧ.1}; ΧΧΥΪ. 17; [0 ὙΜΠΙΟΒ ΠΥ 
δὐἀοὰ Ηοῦτσ, Υἱ, 16.--». Β.} 

Θηϊδίογε : ἁπλῶς ὡς 

Δ}} {818 10 τηυϑὺ πανὸ Ὀδοη 8.1}} ἀδγ! ρα, ἴο δο- 
οουπὶ ἴον 9 ψογὰβ οἵ 2 6809: “Ὠἱἢ ῸΡ γΟῸΓΣ 
6γ685 δῃά Ἰοοῖ οὐ (πο β01.8᾽" (γεῦ. 85). Οου- 
βἰἀοΥίπρα (86 οΥοηἰ4) οοπίοιῃρί ἴὸς τοῦδ δηὰᾶ 
860 ῥγελυάϊοθ ὄνθη οὗἁ ἐδ ἀἰβοῖ ῃ]ε8 (νϑν. 37), ἃ 
οοηγοσβδίϊοι ἱ τὰ ἃ ομδῃ Ἰδὲθ ἴθ (ἢ 6 ουὐθπίης 
ψουἹὰ μανθ ὈΘΟΠ ΘΥ̓ΘΏ ΙΏΟΤΘ ὉΏΒΘΟΙΏΪΝΥ (ἢ δὴ αἵ 
ποοη-ἀαγ. Το ἔλοῦ ἰαὶ (9 ψομδη γγ88 αἴοπε 
ΜΟΙ ΘΠΟΥ Θχρὶαίῃϑ ὑπαὶ 88:6 σδπι|0 50 ΘΑΙΪΥ ἴο 
ἄγαν Ὑγαῖον, ἰηϑίθδα οὐ {9 οὐδθηΐῃρ 85 π|ϑ5ι1η]. 
Το ἰἶπιο οὗ (ἢ γ68τ---οἰξ γτᾺ8. αἱ (6 οῃά οὗἩ ἢ 6- 
ΘΘῖ ὉΘΓΡ--- ΘΓ ἰ(οα ἰγάγνο]} 1 1111 ἰοτγατὰ 5 ἤοοπ, 
Ῥοτγίογ, ἰῃ ἷ8 ὀχσοι]]θηΐ Παπαάδοοϊκ 70γ ΤΡαυείϊετα 
ἴη ϑυγῖα απαᾶ αϊεδίϊπε, ἰἰ. Ὁ. 841, ἰΔῖκοβ (η:0 βδῖωθ 
νον. “4“Ομτὶβὶ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ σα τῷ {86 ρμἱαΐπ οἴ 
ΜΠ Κ᾽ πα, δη αδοιϊὶ ποοπ Γοδοϑδὰ ἰμὸ νγ0}},᾽) 50 
α'8ο Μαοάυβῖ, Ρ. 88.---ἩΡ 5. 

γεν. 7. Α ψοιδῃ οὗὨ ξδδιῃδσία --- ηλὲ 15, οἵ 
{86 σουῃίγγ. Τθ ΟἿ οὗ δοῦαβίθ νγὰ8 ἔνο 
Βουγϑ [βἷχ π}}}65} ἀἰβίαη!." ὙΒοϊυοῖς σοπη τὶ 9 
ἐμπαὺ (6 σμαγηασίον ϑιϊο ἐγ 18 οὗ (}}18 Ὑ ΣΎ ΗἸΖΏΪΥ 
᾿πάϊ νι ἀπ18}1294 τνοδῃ δτὸ ἱπα θγοησο ἰο Εἰσί ον 
ἰηίονοϑίϑ δηὰ γοριυ δὰ ζγίνο γ.} Βαϊ {ἢ 6586 8τθ 
Βαγάϊγ ἱπάϊνἰ ἀυ)] ἰγαῖϊίβ; δὰ {μ 686 ἐγδὶιδβ ΓΌΤΙα 
Βαρὰϊγ ἰὩ9 8016 ουξὶίηο οὔ 8 ἀθορὶγ {8116 8 
Θμδγδοίου, ὙΠῸ ΒΏΟΝΒ, ΠΟΎΘΥΟΡ, ἃ σοηδί ἀΟΥΔΌΪΘ 
ΥΟΥΒΔ ΠΥ οὗ πὐἰπὰ οπὰ σγθαῦ ΠΟΥ β΄ Ὀ651465 ἃ 
ἀθθρδῦ βυ5οορ ὉΠ} 1 γΥ ἀπὰον {1 γοἱ] οὗὨ αὶ Ὀτί δὶ, 
τοϑοϊαίο παίυγθ. Α βογὶ οὗ ϑδιηδυιδη λΙασαδ- 
Ιθῆο. ὙΠ σοοὰ τϑαβοη ΤΒο]ι οἷς ἰηϑ᾽ϑι8 οὴ ἢ 9 
ἰααϊνί ἀα}} 7 οὗἨ {80 ψοδη ἃραϊηϑὶ δίγαυϑ8 δηὰᾶ 
ἢ οἶθ86. Το Ββιγικίηρ ἱπυδ) ἀλιίοη οὗ Βδυτ᾽β 86- 
(ἰοῦ τοϑροοιίηρς (89 ἀοϑίχη οὗ (1118 δυρροϑοιὶ 8ο- 
(ἴοι 15 Πἰκονν 86 γον γ οὗ ποιΐοθα. 

αἰνθο στὸ ἴο ἅτηϊς.---Ποἰηὶθ: (1) Τ8ὸ ἰσῦἢ 
οὗ Ομ τ βι᾽ 5 {γϑί; (2) (86 ἔγεάομι οἵ 1118 ἱπίον- 
6ΟΌΓΒΒΘ,---ὙΠ|}} ἃ ϑαπιαγίίαη, δπά 8 ττοιηδῃ ; (8 
186 Εἰ κον ῬΌΓΡοΒΟο οὗ Ηΐ8 νογάϑ8; () 6 τῇ435- 
ἰΟΥῪ οὔΠ|6ὸ τοδὶ ΕἾ ν οὗ βουΐβ [1 ν. 10], 
ἷπ ἀν α ΡΑΣ ΘαΡΠΪγ αἰἷνοη ἰο ΠΠἰαὶ πὶ οτος ἴὸ 
εἶἰνο {86 θαυ θυ. 
ον. 8. ΕΣ Ὠἰ85 ἅϊβοΐ Ὁ ]108.---ἰπῦτηϑἀϊδίθ οο- 

οαϑίοη : Το αἰδοῖ ρ᾽68 δὰ σοῦο ἰο (πο οἱϊγ. Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ {π6Υ 8180 οαγτὶθὰ 8 υββϑοὶ ἴον ἀγανὶης 
δῖον (άντλημα, γον. 11) ψῖ ἱΒο. ᾧ Ὁ ῬΌΥ 

4 [Τῆιο Ἐοιηδη ΤΡΝΤΕΥΡΟΘΕΥ ποῦν ἴδ Ὠδτηο οὗ ἴδ Ὑχοϊοδα 
(Ριμιοιπ8) διπὰ οὗ ον οἰ] ἀγθα, Αὐρκυδβέϊηο: “ Ἐσηΐϊ ταῖς ὡτ αα 
»Ῥμίειπι͵ οἰ ζοπέστη, χισῆὶ ὩΟῊ δρεγατιί, ἱποεμκί!." ΤΥιποῖ: “Τὸ 
ἴΠδι δῶπι6 Ἧ6]} β):6 οἴ Θἢ Εἰ Π)68 ΤΏΔῪ πᾶνθ 0 Π16 8] Γοπγ, ἀλγ Ὁ 
ἄγ, μουν δ 05, ἀμ γΙΣ ΠΙΘΗΥ͂ αὶ ὙΓΘΆΓΥ γπ οὗ 1.5. ναι. Αἢ 
ΠΟΥ͂ δ) δ σϑθ οπ06 πῖοτο, {{{π|60 χπιραδίηρσ πον αἱ οσγοι τὰ 9 ἴὸ 
"ο 119 ἰ8806 οὗΈ 18 ἀλγΒ οοταίηρ ἴγοια {παῖ οἵ 41} [16 ἀκσγ8 
ὙὩΠΟΝ μαι χομθ Ὀοίοῖθ... 141 ἰῃ πὸ πι!άἀδὲὶ οὗ ἴΠπᾶὶ δπά 
Α11 το ΟἾΤΙΟΥ ὙΓΘΆΓΥ οὶ], οαϊναγὰ δηὰ ἰηνεατι, οὗ 16 φαγί 
119, 5116 δῃου } ἰνὸ ψ ΓΠΐπ ἨΘΥΒΟΙΓ α Τοπηϊαίη οὗ ον, κρείης- 
ἔπρ ὩΡ πηϊο 19 οἴθ ΓΑ], δἰιου ἃ ἄταν υϑίοσ ΔῈ [0Υ τἢ- 
απ Τ|6}}8 οἵ βαϊναιϊίοη."--Ρ. Β.] 
{γ΄ Ἰλμκο ὙΘΓΥ ῬτοροΥ οὐξοοίδ ἴο {}}}9 Ἰοῖν οεἰ πιδῖο οὗ 

ἐη0 Βαιηδειδη τνοδη Ὑ{10,. τὶ 4}} ΠΟΙ τίσοθ, αὶ δοῖὰθ 
ἰσιον ἔγαὶ 9 οὐ ομαγαοῖοσ. ΗἩθηρθίοθογς 151] του σῖκα (1. 

) δὲ 2655 τοῦ  ΠαΡαΪγ ἤατο οηϊογοὰ ἰηἴο ἃ σοηγοῦ- 
δοϊίου τ ἢ ποτὶ 1 Ηο δὰ ποὶ ἀϊδοογογοί ἰῃ ὮΘΓ δὴ ορεῦ συν- 
ΟΡ ὈΠΣΥ ἴο τ80 ἔτπ!].---. 5.) 
ἔ ΤΠο ΡΉΥΒΙΟΑΙ ἐπ τσ ἱπίτοἀ υοοά {Π0 ἃ Τ αρ  γἰ 8] (δἰ ταξ. 

ἍΓΙΟ ρροδῦίηρ αὐ [Π|6 Γϑοοδίγοῦ οὗ δία γα δῖον, ο τὰ 1Π|9 
αἰτοῦ οἵ δυρογπδίυσαιὶ ποῖον δὰ {πἰγοῖο ἴο σοπιπιπῃϊοαῖδ 
τιιία ἴο τἰ6 Ὑοπλη. ϑβοιηῃονδαῖ αἰ ΠΌΓΟΠΕ Αὐκχιδιὶηπο: Ππ|04 
γωὶ δὲ βάρος ἱρείμε νιμἱίενγίε εἰ Ττοποὶ 
οὔϑογγοι ἰη [δ ἐ8 τοηποδί οἵ 6808, δη ἃ [η6 ἀϊδκοοῦτεο ἴο στ] ἰς ἢ 
1 ν8 ἔπ ργοϊυάο, ἃ ᾿μγοοίο] ἃ ὑρδε πον ἀραὶ δὲ [9 παττοπ- 
μιολτγίοηοδα οἵ Ηἰ5 ἀρὸ δῃηὰ ρθορ]θ--δσδίηδι ἐπὶ οἵ ἐπ δὲν 
ὙὯ0 Πεοιοὰ ἐπὸ Βδπιαγίίαη, οὔ ἴὴ9 ἘἈδιυδὶ τὸ ψοηδὰ ἴπᾶτὸ 
βοογηδὴ βοὴ ΤΠ Δ τ ἰηΘΓΟΟΌΣΒ9 ἩἩΓ(Π αὶ ΟΠ (τοῦ. 47), οἵὮ 
[6 Ῥῃδείδοο πὸ νσοὐἹὰ ἤᾶνθ βγη ἤγοιλ ἐπὶ Ὡθασ οοηῖδος 
ὙΠ ἃ αἰππος (πκο τῇ !. 39).---. Β.] 
ἃ {Τ||6 5 1.6 801} ἱπίογργοίδιίοη, Ὀὰξ [0 ΒΑΥΪΟΏΓ ΤΑΥ͂ 

μδγο ἰβοϊαϊοὰ Ηἰπιδο}ῖ ἔγοτα ἀϊδοίν]θ6 ἰὰ [6 ορίτιτλ] ἰἢ" 
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οο.--ῇογοῦ : “ἼΒο Ἰαΐον [ΒΑὈὈϊη 1641] ἰγδαὶ- 
ἐΐοπ Ἐ πουϊὰ ποὺ αγὸ δ] ουγοὰ {8 Βαϊ δἱ [αἱ 
ἐἶτηο ἐδ βοραγβδίϊοῃ ΤΏΔΥ ποῖ αῦο Ὀθ6Π 80 χὶ μία, 
ΒΡ ο ΑΙ ἴον Ο8}}1]68η3, 1089 τουΐθ οὗὨ ρῥιϊρστὶα- 
δκ6 ρῬαββοὰ ἱβγουρσὶ διαιηδγία. Βοϑίθθ, 99505 
ὍὁΔ3 Δ00γο ἰΠ0 αἰνίϑίοηβ οὗἨ ἁ ἰμ9 Ῥθορὶθ, 1κκθ 
ἐχ. δ2." 

νον. 9. Εῖονν [5 ἰτῖδαι του, Ὀοϑίπ ἃ ὅονν, 
8. 5]κοϑβῖ, εἰς.---ξ,.;͵ο τοοοχηΐζο8 Ηἰπὶ ἴῃ ραγι συ αν 
ὉΥ Ηἰ5 726 Υν͵ἱ88 ἀἰδ]οοὶ δαὰ ρτγοπυηοϊϑιίοα [ρθῦ- 
Β825 8130 ἔγοπι ΗΪ8 6 νν 188} ΡΠ γϑίοσ ΠΟΥ͂ δηὰ [ἢ 9 
ἀγοββ οὔ ὁ ΒαὉ01]. ἸΤμοίυοκ: Το ϑαπιλνίίδη 
ἐοηζαο ἰ8 Ὀοίτγθοα ἰδ6 ΠΘΡτὸν δηὰ [π6 Ατγαπλαΐο. 
Α5 2655 Ηἰτ86]7 βροκὸ Αγδπιαΐο, (8. 158. ποὶ 
αυΐιθ οἶθαῦ, δυὰ ῬγΟΌΔΟΪΥ 6 πηιράϊαπι Ὀοίτθθα 
Ὑ οείογη δηὰ Ἐμβίοτη Αγδηγαΐο 8 τηθϑηΐ. 7 Μοτθ 
1Πδὴ οἠθ ἰπΐης τϊρῦ ΒΌΓΡΓΪ86 6 Ὁ: ποὺ ΟΠΪΥ 
παι ἃ εις βροκο ψἱἢ μον, δια δϑκοὰ ἀγίηκ 
ἤτοτα Βοὺ ῥἰίοίιον, Ὀὰὶ αἾ8ο (Βαὺ (189 αἀἰδέϊπγμδλεα 
“ειο οοηἀ οϑοοηἀοαὰ ἰο ἀδῇ οὗ ογ. [Ι͂ῃ ἐγ τνὸ 
ταῖϊσδὶ 0 }} δ ρΡΡο39 ἐμαὶ 816 σγὰ8 τχονϑὰ τἱ ἢ ἃ 
ζεοϊΐης οὗἩ ΒΟΥ υὐνγογι ἴπο85 ἱπ (|60 αἰϊρηϊβοά 
Ῥτγοβθῆοθ: Ηθ ὑποοῃβοϊουβὶν ἀοῇ]68 Ηἰ πιϑεὶ ῇ θυ 
ΤΩΥ͂ Ρἰισθοῦ ; δὺ ᾿θαϑύ 889 δι] η8 δὐ ἰδ6 αἰθθν- 
6ηο6 Ὀοίψγοθῃ (δ πᾶπ δηὰ ἰδ 9 Δ᾽ΛΥΒ 1038 ΓΘ- 
ξιταοὰ ποπιδῆ. ἸΤδουρὰ 89 πΔΙ10.Δ] ΘΏΛΕ Υ͂ 
οουϊὰ ποὶ το γ᾽ Ῥγουοπὶ 6 Ρ δϑκίης Ὑδίοῦ ἰὰ 
μοῦ ἔαγὰ (ΤΟΙ. 6 Κ), γοῦ {16 Ὀγοδοδ ͵γὋβ υγἱὰθ 
που ἢ ἰο πλα]κ6 ΒΟΥ ὕἤθοὶ {πΠ9 γεαυθεί οἵ 7681. ἰο Ὀ0 
ἃ ζτεδίὶ δηι( ἴγοο σοῃἀοβοθηϑίοη. Τθοπ ἰδ6 ὁχ- 
Ῥγεβϑίοη οὔ (π|8 ζθ 6] 1} ΠΙΔΥ ΘΔΒΙγ μδνο ὈθΘἢ 80- 
ξοιρδηϊοα οὐ ἀϊθχυϊθϑοὰ ὈΥ̓͂ 8 οογίδί πη ποῦ 
αἰνίης τοπὶ (ὁ ΒΟΥ πδίϊομαὶ βρίὶ γῖϊ, 88 βὴ ποῦν, 
ψἰ} ΒῸΡ ΡἱΓ ΠΡ, Β66Π18 ἰ0 ἢαγθ ἰΐθ Ὀοίίον οἵ {86 
εἰγδῆχοσ. 16 δαάϊίΐοπ: 86 ὅϑνσβ Βανϑθ Ὧο 
ἅθαδι τη ρ.5, εἰς., 15 ΘΟ ΟΩΪΥ ἰδίκθη 88 8ῃ οσχρὶδ- 
πΔίοσυ ποῖ οὔίμο Ενδηοϊ θέ, Βαυΐ ἴῃ [δὲ 6480 
τὸ βΒιουϊά οχροοί: Τ6 0.778 δηὰ ἐΠ9 ϑαιηδν δῃ9 
Βδτὸ πὸ ἀδδ]ηρκ8 πὶ ὁη9 Δηοῖ ΒΒ. γ. Το ἀἰβάδίη 
Βεοΐηρς ΒΟΡΘ δϑουὶ 6 ἰο {16 769} δίοπϑ, (9 "γοσ 8 
8ο ἄουδι Ὀοϊοης ἴο ὑ 6 Ὑοϊηδ π᾿ Β ΓΘΡΙΪΥ. 
[πὸ φαορβιϊοη οὗ (6 σοπῖδῃ {ΠΠαπιγαίθ8 ἐμ 6 ἷπ- 

ἰοηϑὶὶγ δϑὰ ὈΐΓΈῈΥΠ 6858 οὗ δοοίατίδη ὈΪΖΟΙΓΥ δοὰ 
Βεαιτοά δ59 ἰὲ (θὴ Ὀσουύδιο, δπὰ βοίβ ἴῃ βίΓΟΏ ΚΟΥ 
δουίταϑε {86 τιν υ  ]ου 5 ἤγοοάομῃ οὗἨ ΟἈγὶδὲ ἴσγοῦι 
οχἰ διΐης Ργολα θο5.1 Αοοογαάΐης ἰο Ὦνγ. Βοδίη- 

ἴοξοςῖ οὔ ἐῆοθ Ὑοτηδῃ ἰῃ ΟΣ ἴο ἩΪϊη [0 ϑαδίον ἮΘΓ Γορϑηΐδῃσθ 
διὰ οςου[οὐπίοη οἵ δἷα. (Οογπο! [τ ἃ [ρ. διὰ ΤΡΘΠΟΙΣ, 116 κ- 

οἴλυοτς (Π. :23) ΡΙΔΌΞΙΌΙΥ ᾿δβιπιὸ5 ταὶ ΦοΠ γοπλαϊηοὰ τ]ϊ 

τ [οτὰ αὐ ποατὰ ἴπ 9 σοηγοσβαίίοι ὙγὩοἢ 6 80 δοσατωῖοί Υ 
δοὰ γίν Ὁ τοοοτβ. 16 νγ3 οἴου γαβ νγἱἢ| Ῥοῖον ἀο]οκαῖθα 
ἴο Βατιλγία, Αοῖ Υἱἱϊ. 11. Βυξζ 0 ΤῊΔΥῪ ἢᾶγνο Ἰϑαγηοα 1110 Θ0ἢ- 
γοτπλίίου ἔσζοσα «0658. ΟΥἹἩ ΤΤΟΣΣ [πὸ ψοϊαΔὴ ΔΙΘΓ 6 Γ σοηγνεγϑίοῃ. 
“-Ρ, Ὁ. 
φίαεοΐε αὐ ϑοία, Ῥ.- δ15: “" Ἡονιΐηε βαηκαν απί μαπέηι 

δ τυρο αἰ πίπεσι ς)μὲ δίδεγε ργολίδέϊωπι (πα) εἰεν Ταπ. 

ἐλωπια ἴοϊ., 43,1: “ ὅϊοιον, φιὲὶ εὐ 7γμκέμι, ϑαπιαγίαπὶ, δὲ 

πὶ οἴτη: ςαγηεπι εἰ πο »τοορίψίις πὲ δαγπιαγίέιημα ἐπ 14- 
“ν- κεἰ ἱρεὶξ μαζε ἐπ γεειι γεοίίοηε νεοτίμον ἐπι." 

Ἐ [8είες (εάφη “ε:) τ Κ8 παῖ 1η6 οπιδῃ γοοορηζοα {ἢ9 

2ὲπ ταῖμοσ ΟΥ̓ 8 ἀγοαβ (οἶον [80 ΤΩΔΠΠΟΣ οὗ {ἰπ0 ἘπΌΪ9), 

τοὺ ΌΥ Πὶ9 οἵτον ἀἰδίϑοῖ. {10 Βαπιατγίίδη9, Π1κὸ ἴπη6 ἘρὮ- 

ταϊαἰἰῶφ οἵ οἱά (Φυάς χίϊ. 6) τσϑτοὸ 81}}} ἀϊπκεί σα! βῃ θα ὉΥ Ἰλεῖς 

αἴτιο [1] αἰδιδοῖὶ (40) Δ (ον ῥγοπαυποίαείυη, 186 ΜΟΓᾺΒ 

τοῦ; 7οσπ5 το Δ ΌΪΥ ποοὰ οΣ ρθη οΥ ΓΙ.) Ὦ ὩΣ 

(πὶ Ἰελελοῦλ, Βαπιατγιἔδῃ : ἐσηξ ἐἐβείλιοίλ), τσοτὸ ϑποπρῇ ἴο [ἢ- 

ἀϊεοπίο τὴ παι οπδ Υ, [ἢ ΔΏΥ (Ά86 ὙὙῸ ἸΩΥ ᾿ηΐογ ὕοπλ 19 

ποτὰ οὗ πὸ νοιηδη (δῖ οὖν ἕογὰ μι ποίπίης ἴῃ Ηἰ8 ροτ- 
ΒοῦΔ) ἃ 06, ἄγϑηϑ οἵ πηδπποῦ ἴο ἰδέ η χα δι Ηΐ πὶ ἤγυπιὶ 

οἴδος ὅσια, διὰ ἴο διίγωοῖ ἐπ δαυρθοτῆς 8] Οὔβογυοῦ. οι ἰὴ 

ἰθδε ΕΘ δηὰ οὔ Ηἰΐδ βοὴϊ τσδὲ παν δ]. 09 

τὐμαίαρει Ηἰἶο ὁ76ὸ δηὰ ἴδ ὀχργοθείοῃ οἵ Ηἰδ ἴαοθ. Ηο δὰ ηοὶ 

εἶνο Ργοίο  ΟΓΑΥ οἵ ἃ βίηποι.--Ρ. 8. 
Ζ[Ἐεεῖαι. ς. 25, 26: “ὙΒοτο Ὁ6 πῦ0 ΤΠΔΉΏΕΤ οὗ πδίίοπϑ 

ψιλοὶ τ} μοαγί δὑὐμοστοῖι, διὰ (μ0 Ὠχϊγὰ [6 ΠῸ ὨΔΙΙΟῺ : (ΒΟΥ 

800 δηὰ οἰ ΒοΥ8 {1|ὸὺ αποϊθηὺ μαίγοὰ 15 εἰ}}} Κορὲ 
ὍὌΡ, δπὰ ἰδ γοιηηληῖ οὗἉ ϑειιῃμαγίίδη5 ποὶΠ 0 φαΐ, 
ὯΟΡ αἀγίηϊς, ΠΟΥ ΣΠΔΥΓΥ͂, Ποῦ δϑϑοοίδίο 'νἱῖἢ (ἢ 9 
ον, δυῦ ΟὨΪΥ ἰγϑὰθ τὶ ἰθπ|. ἀπ Ὄχροσὶ- 
Θηοθα ἐγαυθ} } 8 Ὁ ΒΑΥ͂Β, ΔΡΡΘΥΘΏΓΥ ἴο {1} σΟὨΓΆΣΥ: 
ΦΝΟΥ͂ΘΡ γοί, ἀν ἸΏΔΩΥ͂ γθαγβ᾽ σϑϑι ἀἄθῆοθ ἴα 
ϑγτῖα, δῃὰ πιδηῦ ἃ ἰοὴς ἀδ γ᾽ Β ἰσαυϑῖ, να 1 Ὀ6Θἢ 
τοΐυβϑοα ἃ ἀγαιρὰὶ οὗ γαίοσ ὉΥ 8 βίη ζίο ἰη ἀν᾽ 0] 
ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ 860 ΟΥτᾶσθθ. Τὴ Βοάδνυ ἴῃ (0 ἀσϑβοσὲ 
μλ8 βδαυθᾶ σῇ τὴθ 80 145ὺ ἀγὸρ ἴῃ μἷ8 τναίβν- 
Βκῖθ, Υοὶ {δ ΟὨ]Υ͂ ΣΟΡῚΥ οὗὨ (Π6 τυγοῦϑη ἴἰο (ἢ9 
ὙΓΘΑΤΥ͂ ἰγαύθὶ ον Ἧᾶ845, " ΗΟῪ 15 10 (πὶ που, Ὀ6- 
ἰης 8 δον, ᾿ εἰς. (Ῥοτγίον᾽ 8 Παπάδοοϊκ 70γ Τγαῦυ- 
εἰἐεγ ἐπ δυγία απ Ῥαἰεδίίπε, Ῥ. 11., ». 8432.) Βαϊ 
{8 δουγίθοϑΥ ἰο0 βίγϑη ον ἰ5 ποῦ ἱπσοηϑ᾽βίθηὶ τ ΓΒ 
ν. Βοδίη80η᾽8 βιδίοιμθηΐ, πὸρ τὶ ΟἿΣ πηγγὰ- 
ἐἶνο, ἤον {9 τόϊηδὰ αἰὰ ποῖ χοΐιϑ9ο 8 ἀγίηϊς οὗ 
Ἡλίου ἴ(ο ὅο8υ5, Ὀαὺ ΟὨΪΥ Θχργοϑϑοὰ ὮΘΡ δυγργὶβο 
δῦ ΗΪ8 δϑκίηρ πο ἴον ἴι.--ρ, 5.1 

γον. 10. ΣΙΒου Ἰσλονσοδὶ ἴδ ρἰξν οὐ Θοἅ. 
--Τμοῖυοῖ : “Τιἷ8 δηβινοῦ ἱπάϊσαίθα {π4ὺ0 886, 
ἰηδίοδα οὗ οϑἰ ἰαἰἴπρ, τυϑὺ ανο ἔθ] ΒΟΥ Β6] μο- 
ποῦρά, δπὰ τρδὰθ μιαϑί6.᾽ ΔΙογΘ ῬογιὨΘΒΓΥ͂ 
Μογοῦ: “Ὁπαιοϑίϊ Δ ὈΪΥ {6815 1 πιο Δ οΙ 
ρΡϑγοοίγϑα ὑπο 5.36 "ρ.1 1 ΠῚ ̓ΚΣΥ οὗ 1.1.6 υσοηδῃ ; ἤθη69 
Η!5 Ἰφανίπρς Ηἰβ οὐγη "γαπί, δὰ οπίθνυϊης ὑροη ἃ 
σοΟυγοΥβϑαίοῃ 80 βιυἱ Κἰηρ 85 0 ἀγοῦδο ἰἰ6 ὙΠοὶθ 
ἰηϊοτοβί οὐ {Π6 βαηζυΐϊηθ τοπγαῃ.᾽ 8.0 8 δβιγ- 
Ῥτίβοα ὑπαὶ Ηθ, 116 βυρροβθθὰ πδυρῆγ 726», ἰ5 
118 δ8,.οῦ; {π6 ποτὰ Ὀτγίηρϑ ουξ ἢ 6 Ορροβὶίθ γϑ- 
Ἰδιΐοι, ἐμαὶ δὴ6 15 [0:9 ΠΟΘΑΥ͂ οπθ, 776 (6 Ρο58868- 
80 οἴ ἴῃ ἰγιο ἑουπίδίη οὗἉ Βα ἰϑ[Δοἰΐοη. 
Ἐ86 εκἰΐι οὗ 6σοᾶ: (1) Τὰ6 γμογβοῦὶ οὗ 7 6505 

(τοῖς σοτι., Ἐγδβίηυβ). [Πρπρβιθη ογς τοίθγθ 
10 ᾿ἰϊ. 16: «Αοἀ σαύ6 ΗΠ 8 οΠἿΥ Ὀεροίιο ὅοα,᾽» 
δηὰ 188. ἰχ. ὅ: “ἴο ὺ8 ἃ ὅοη ἰ8 σίνεπ,᾽) 8ἃ5 ἀθοῖ- 
Βῖγο ῥγοοΐβ ἰδὲ ΟνἾϑὶ ἀδεὶ χπαίοα ἢ πη86 1} “« ἐλδ 
στ οΓ σοἀ."" (2) Το Ποὶγ ϑρίγιι [νι τοίδ- 
ΤΘΠΟΘ ἰο Υἱὶ, ὅ8, 80] (Αυχαυϑιΐίηο, 66.) (8) Οον- 
ΤΘΟΙΥ: ΤῈ βίη συν σύδοο οὔ ἀοἀ ἴῃ (9 ροϊάθῃ 
ΟΡΡογία ΠΥ οὔ 18 πιοιχοηὺ (ατοίϊα8 ηἀ πλυί ἢ 
[(} Εἰθγηδὶ 116, 8.0 Γατὰρο δηιὲὶ ἀοιδοὶ; νογβ. 18, 

: σοῦ!Ρ. ἴλοπι. νἱ. 28 ψῇθτο θίθγ] ᾿ἰ 0 158 5. γ]6ἃ 
“88 γ᾽ τι οὗὁἨ αοἄ᾽ (χάρισμα, ὰὶ Βαγοὸ ννὸ πᾶῦθ 
δῶρον); μον. χχὶΐ, 17. (δ) 1ϊνίης ναίθν, ἰπ 
δηιϊοἱραίϊοη οὗὨ ταὶ ἐτητηθ ϊδίοὶν ἤοϊοννϑ: “Ηθ 
τοῦ ]ὰ Βανο φίνοη {66 Ἰἰνίης; ψαίον." 8.0 ϑ.16ν 
διὰ Τγομοῆ. ΑἸζοσα σομαγὰβ {1118 ἃ9 ἐδ 9 ᾿.ΪΠΙΔΥΥ 
ψίον,, θα. σοι 68 τυῦῖι ἢ 11 (μ6 ἄγει {ἰγαα, 11|κ9 
Ὧγ. Ὑδοιηδῃβ ἰὼ (86 ργοσοάϊΐηρ [Ὀοἰποίθ.---Ρ, 8.1] 

δι δῖ ἀροὴ πο πιοπηίδίη οὗ ϑαιηατία, αἀπὰ ΠΥ ἐπὶ ἀτγο ]] 
διηοης ἴΠἸὸ ΡΒ ἢ 505, πὰ ἐπας Γ0015}} ρόορ]ο ἴμαὶ ἄνγθ}} ἰῃ 
δ ἢ θπ)."-". 5. 

4 [ΝΟ ΟΣ οὗ (Πό90 ἰηἰογργοίαιοη αἰοῦθ δθοιηβ δηδοίδης 
(ον {π|5 ὙοΡῪ ἔ} οχργυβδίοη. Τπὸ ΓΠ|Γὶ ἰ9 σογῖα ΠΥ {11ὸ 16 4- 
πες ομο, Ὀὰγ [Ὁ ἰποϊυ οι [πῸὺ οἱἤογα, πὸ μἰ τὰ {{56]0 δὲ ὮδΥῸ 
εἰνθῃ, ἰ8 ἴσο νασχιιθ, ΤΠ " δἰ ὩΡΏΪΑΣ μτδοὸ οἵ οἱ ἴῃ [1.9 
ορρογίσ ν οΥ Εν8 πχοιηθηὶ ᾽᾽ ἰ5, ἰῃ ρμαγισυ αν, [πὶ αοἄ, δὸ 
ἴδ ἔτουι θοὴν ὕὑογοηά {Π0 τοποῖ οὗ Οὖγ γοηπϑϑῖϑ. ΔΡΡΘΑΓΘ 85 
ἃ [011 οὐ τδη βδκίπς ἃ βογνυΐοο ἤγοση 3. ΗΪ8 (κκίης βυςἢ 8, 
ἴαοσ, ἰο Ὀθ εἰ Πα] βογνοά οὗ 8 ἴῸΓ ΟὟΓ 0ὉΥ διὰ μα] να !οη ἰΘ 
[801[4 χναοίου σὶ 477 Οοά, Τὴ “2 6δὺ8 αἰοηθ σου ὰ ἐδ 18 νγοἢ»- 
ἀονίαϊ τοϊδϊίοη νοΐποθη Οοὰ δηὰ πη ὃν Θϑ.Ά 0} 90 δηὰ οἵ- 
ἴογοα ; Ηθ δ]οὴθ ἰβ8 ἀοα-Μαῃ : “" τ 0 ΕΠ οὔ Οοἀ " τηοτγοίογο [ἢ- 
οἰαὰθ5 {Π ροόγβοῦ οἵ 965805. Απὰ ἐἰ ἰποϊυάδ5 α αἱ οἵ {ὑ}8 81] 
[ἢ ΓΟΒΟΙΥΘ [0Ὁ ἴΠ099 ψο, Κποινῖίηρς ΟΠ γίδι, αϑὶς οὐἉ ΠῚ πὶ; δηὰ 
ἐλΐς κἰἴξ οἵ αἀοἷ, ναϊτίης ἴοῦ ΟἿ δϑκίηκ. ἰΒ ἰῃ κιιδεΐαποθ τμ0 
ἩοΪΥ Ομοϑὲ, 0... Ὅν θι : “ ΤῊΘθ σοπηθοίίοη γϑίουϑ ἰζ οὐ ΠΟ ΒΕΙΥ 
ἴο ἴδπο μἱδ οὔ νης πηῖοῦ, τ οἢ γα 5 Θὰ ΡΒ ΑΓΛ [Π0 μὴ οὗ 
αοὰἂ Ροϑιονοα [τοι κὶλ [Π|ὁ ΔΘΏΟΥ̓͂ οὔ 11|8 Βρίτὶ τ.) Βυζα κι} 
ΤΏΟΓΟ σϑῆοίμῃ! νγοϊκῃίης οὔ [ἢ6 οοπίοχὶ δῆονϑ ἴπῶὲ ἰς ταῖν 
ΤΌΤ 116 “οὐ φ' Ορἰ " ἴο α οἷ Ὑϊοἢ αοά ᾿ιπὰ αἰ γοδα 
κἴνου, ἔπλπ τυ οὔθ ἩδπίοΝ ΗΘ "8 γοῖ ἴο κἶνο; γα Ὶ ἴὸ (ἢ 8 
αοἰμαὶ σὺ οἵ Ηἷδβ οοπἀοωςοηβίοπ, ᾿λῃ ἴο 6 οὐεχοὼ σύ οὗ 
Ἡινίηκς ΝδῖοΓ ΟΥἹ ἴΠ|9 ΗΟΙΥ Οαἰιοεῖ.--Ε. Ὁ. Χ.] ᾿ 
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Δηᾶ ψΒο ἱἰΐ ἰ8.---πέοϊάϊηρ (16 βου ζαῦ οὗ (ἢ 9 
εἰν οἵ αοά. Βοιῦ (σύ) νγου]ᾶθαϊ (αἰγεααν) 
Ὧανθ δδὶκϑᾶ (μοὶ : νουϊάοβε δὶς πἴτα, ᾿ατ61) 
οὗ Ηὲπι.---Εχρτγοϑεαίης (86 σγοδίῃ 688 οὗ Πο᾽ ποϑά, 
10 χγήοδίηοϑβ οὗ ΗΠ|5 ργἱί, 159 ὈΓΧΘΏΟΥ͂ ΒΟῸΣ Το- 
αυοϑὲ ψουϊὰ μαγο; ἀουὈ11688 8180 ΠοΡ βυβοορίϊ- 
ὈΠΕγ. [δ ανὶς (μὸ αἰδογοησο Ὀοίνγοθη ὁ λέγων 
σοι Ὑἰιϊο ἢ ΟΙιγἶδὲ τι9565 οὗ Ηἰπδο] , αἴνον ἰδ9 τὸ- 
τη8ὴ μὴ πδίυγΔ} Ὁ δϑϑά: πῶς σὺ παρ᾽ ἐμοῦ αἱἷ- 
τεῖς (ταῦ. 9), δῃὰ σὺ ἂν ἤτησας, ὙΔῖοΟΙ 898: (8 
δὶ οποθίο (6 'νοπιλ ἃ ροϑί(ίοη οὗ ἱπίθυι ογ Υ 
δηά ἀδροπίθηοο οα Ηΐπι, (Π 6 ρο850580Ὁ δηὰ ζίυϑυ 
οὔ (μαι ᾿ἱνίης ᾿ναϊοῦ, “ ΤΒ0Γ9 1108 οἴθη,᾽ δὰγ9 
Ττνοποῖν, “6 ἰη {110 ἀθὲ 4119 [{ἰὸ 18 δῇ ἐπι ρ]ϊοὶς 
αϑϑογίΐου οὗ {ἰπ υπϊᾳαθ'᾽ αἰ σηιν οὗ Ηΐ8 Ῥογϑβοῃ, 
Ὑϊοὰ ἢ0 18. ὙΘΡΥ͂ ἰπ οτγοϑίίης δὰ ποὺ ὑπ᾿ πηροῦ- 
ἰδηϊ ἰο ἰτδε6."--Ρ. 85. 

Εἴ6 στου]Ἱᾶ μᾶνο κίνϑη ἴ896 ἐνίηρ νταῖθσ. 
--Ο Ὁ.3 [δερί, ὕδωρ ζῶν] ν6}}- πίον Εχ- 

Ῥτοβϑίησ αὐ οτοθ [ἢ σγοδίῃ 655 οὔ (80 οἸΪ δὰ (9 
γοδαϊῃ 683 οὗ (6 ρίνίης, ἴῃ 8 ἥχζυγο ἀγάνη ἴγου 
Πι8 οἷἱσα τοααοϑὶ, Ὀαΐ Βηθυονίης ΡΟΥΖΘΟΙΥ (0 ΘΓ 
πἀὰὐηϑαιἰ8ῆ ὦ βἰαῖὶο οὗ αἰηἀ. Τηο ἥχυγοθϑ οἵ Ρβ. 
Χχχνὶ. 8: Φοῦ. ἰἰ. 18., χνυὶϊ. 18. Τὴ9 δ6ὴ86 οἵ 
(80 πογάϑ3, ἐνὶ. ισαίενρ, Θχρίδἰηθα ἴῃ γον, 14, 78- 
τίου ἱπιοτργοίαιἰοιβ: (1) Βαριίππι (91, Ογ- 
ΣῚ [σγρνίδα, Δα Όγο86]. διιῖὶ (86 ψαῖον οἴ Βὰρ- 
{18π| ἰ8Β ποὺ ΛΊΘΟΥ ἴον ἀν εἰσίῃ, το ὈΘσοπ.68 8 
Τοαπἰδίη ἴῃ ἷπι γὰο ἀγίηκϑ 1Ὁ, (3) Τηὸ ονὐδῃ- 
βοὶϊϊο ἀοοίγίηθ. ατοιί9, δα] αΥῪ Μογονῦ: 189 
ἀγα. 584}} αὶ δὰ ἰπθη ανον τπᾶὺ {ΠΠ|γϑῦ πὸ 
πιοροῖ (8) Ταύπον; Ὗαἰαίΐα 7ωδίβῇσαπα. 1ϊκθο 
τηοϑί οὔ 9 οχρίδηλίΐοηϑ, ἴοο ἀορηιαι σα} }Υ Θχοῖιι- 
δἷνγθ, (4) πειὸ δαϊζωίαγὶς (ϑ3ταἴθγ). (5) 
Τὔοκο: Βα 8. (6) ὈἸϑηδαϑοη: [εἷξο (οἷν. Υἱ. 88), 
1) Τὴ Ηοὶγ ϑρίνίι, υἱἱ. 89 (Μαϊαοπαία8, Βα οΥ, 

οὈϑίοΣ πηὰ ἘΚ ηϑοη, ογάβνγογ ἢ] δηὰ 
οἶα γβ). Το δαὶ οἵ ρίνί πα ταιϑὺ πὸ ἀουδύ Ὁθ 
ἀϊβιϊη συ 816 ἔγουι {110 ἰνίης γαῖ ον ἰ186}: 19 
εἰνίπα οὔ 9 ψαΐου 15 ἴῃ 9 σο59061, (Π86 τυγογὰ οἵ 
Ομυϊϑι; 800 τον. 26, 10 'νναίον ἰἰ8ο 1, πὶ σῇ 
αυσοπο 65 {πἰτϑῖ, ΡΓΟΥ͂ΘΒ. ἰἰβοὶ᾽ δἰγοθαν ορογαϊίης 
νμθη ἴ80 ὙΟπιλὰ 808 ποὺ οἱίομον ἀον, [Υ6Γ.Ψ 
28]: δ 15 ον  ἀοηἘῪ ἐλ6 ἱππερ-ἐ [6 ἃ5 (10 ορογαιΐοη 
οὗ (89 1{{9 οὗἉὨ Οινῖϑί, σοποοϊγϑα ρῥγθὰοι  ΠΔ ΒΥ 
ἀπάον (λ6 ἀϑρέεί 97 ἱπισαγά Ῥέασε (πο ἰοῃ ζῸ Γ {ἰγ8ι- 
πᾳ), ἀονοϊορίης ἱπίο σοροηδγαίίοη, Ἰιῖθ ἱπ (80 
ἩΟΙΥ αμοϑὲ (([86 τννλίθρ᾽ β Ὀδοοιαίηρ ἃ οιπίδί ἢ) 
δηὰ ρογίδοιϊοι 'ῃ ] 6556 4 Π0559 (5ρτϊηρίης ὑρ ἰηἴο 
ουουϊδαρίης ᾿ἰἴ6). Τοϊαοἰς : “19 νοτγὰ οὗ 84]- 
γαιίου ἰμὸ πιοάϊατα οὗ 8 ᾿ἰνίης Ρροῦνον οὔ ἴμ 9 8ρὶ- 
τὶ, οἷν. υἱἱ. 88: χὶ. 20. [ςἀοάἄοι: 1ἱνίης παίον 
5 (80 1:ἴ6 οἰονηδὶ, τυ οἢ ᾽8 Οἰινὶδὺ Η 86] ᾿ἱνίη ς 
ὁπ (116 Βοι] ὈΥ {ἰ|ὸ ΠΟΙ͂ ϑρί γι, 2όππεν ἰἰδαι υἷυο, 
ο᾽ ἐδ οι ἰμὶ 86 σοπιπιμπίφμορ ζμὶ-πιδηια; οαγ ἴα υἱό 
ἐδί Ἰαδη {186 αὐες δοη ῬΥίηῃοῖρε.---, 8. 

ΦΓΑ8 ἀϊδείη οἱ ὕροτῃ οἰβύοτη ΤΑΙΟΥ, ΟΥ τγαῖοσ οἴ γοβουυοίτθ, οὗ 
ἰμκηληῖν ἴον, οὐ. θη, ΧχΥὶ. 1: ἴον. χίν. δ: σαηΐξ, ἰν. δ, 
2) 6γ. |, 1: τὴο οὐδέ οπίες οὗ ἴπο Ἰζοδη8. Ἐπ υ.304 πηοῖα» 
Πογίσδ!!ν (ὉΣ δρίγιἴααὶ Ὀϊοαρίηρθ, ἐγυαῖῃ, τὺϊϑιοιη, ὀνοη ἴπὸ 
οἱγ δρίγίῖ. Οἡ εἰν ἀοηὉ]ο τπηοδηΐῃς τοῦ 1.6 ταγη οἵ [110 

ἀἰβοοιτηθ Γγοηλ {016 ΘΑ ΓΓΗΪΎ ἴοῸ ἢ119 ἈΘΑΎΘΩΪΥ, δηά πο ροίηϊ οὔ 
σοιμραγίϑοη 3 {Ἶλ0 τ οῦγοϑ  ης ρονγοῦ δηὰ ἴῆο πΒοιἰδίροἰοη οἴ 
τηϊγει, ΠΙοτο 6 ὕδωρ ζὼν πηρλη8, ἰπ ἴδ ὨΪΖχοδὲ ΒΡ Γ[ [ὨᾺ] 
δ0η 55, (γοδβῇ, δργίη χίπς, {{6-πἰνίης, βο] τομὴ Ἰγαῖον (Γαι 
Ἡΐπι ψΠπὸ ἰᾳς αὐτοζωή, 0 [1561 δη [πιραγίδ 16 ἴο 41} 1119 
Το] ] οσοσβ (ΦόΒη 1. 4; ν, 40; ΠΥ, νυἱΐ, 171: χχί. 6: χχίϊ, 1, 17] 
πη Δι δΔΙπθηὶ οὐ ἴα ρτορἤοον, ἔύζοϊς. χὶυί!, 9: “ νου ΠῚ ςΣ 
6.1.4 }} ̓ἶνο ἢ ΠΥ [Π 6 ΓΙΝΘΡ συπιοῖῃ " ((Πδῖ ἰδδυοδ ἰσοπὶ ὑπ 0 Ὁ 
ἐμὸ {Πτοϑδϑ]ιοϊ ἃ οὔ {πῆ ἤόπβα οὗ αἀοά).--, 8.] 

ΤΙΓΜονον (τῇ 64.) ασγοσϑ 8115 Δ {4}}}7} τ ἢ ΟαἸνίη, ἢ Ὸ 
δδο5 πόῦὸ ἐοζ γρπ το ζτπὶς σε τς αὐνὰ τοίογϑ ἴη0 Πἰνῖπς ὙΔΊΟΓ 
ἐο ὑυοϊὰ σγώσε απ. {εμδὶ πιῖὰ γοίθγοῃςθ ἴο ἱ. 12.-ΡῬΡὶ 8.} 

ΤΗΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ 9206ΠΝ. 

ον. 11. Θ᾿, του μΒαδὶ ποιϊβίης ἴο ἄγαν 
νυ ὶτ.---8ὲ,.. ΔΑ {16 οὗ τοβρθοὺ δι] οὐθῃ δὲ 
{πδὲ (1016 δι'λοης τὰ6ῃ, οἷ. Υ. 7; νυἱ. 84, εἰς. ὕδοὰ 
ἰὼ (86 ΟΥΑΙ ΠΑΡΥ Βθ0η86.Ὁ Το δβρίγὑδὶ σοῦσοΡ- 
ιἰοα ναϑ τοπαογοὰ αἀππβουϊί ὈΥ 116 Ἰαοὶς οὗ ἐδ6 
ῬγορΒοίβ διηοηρ ἰἢ9 ϑδαιηδγι(δη8, δὰ 106 πνδηὲ 
οὔ Κοον θα ρο οἵ (16 ῥγορμοὶὶς τηοίαρθογβ (ΤΠο- 
ἴαοἰς). Οοπ ἐμΐἷ8 ργϑβιαπιρῖΐου {ἢ ΓΟΡῚΥ 18 ποὶ 6χ- 
ΒΟΙ ““ΒΑυΟΥ ᾿" (Τ Βοϊαο Κ), Ὀυΐ πο ἀοιιδὶ οἸδαΣῚΥ 
ἱβουχδί, ἄγπι, δαγογίης οὗ πδιϊσμδὶ ῥγίαθ, οχυϊι- 
ἱπρ αζαίΐη ἷἰπ ΘΑΘΥ ογ. Ζ7λοω λαεὶ ποίλέπμφ. 
ἔχδοιγ: ποὺ αϑὶ οὶ ἐυέπ 8 γεββοὶ ἰοῸ ἀγων 
ἢ 7 80 ΘΥ] ἀΘη ΕΠ ἀϊδιϊ συ ΐδῆ68 Ὀοίθο ἐδ 9 
ὙΔΟΡ 186] βίδπαϊης πὶ {6 τν}}}, δπὰ (6 βρεγίηςζ 
ἂΐ ()}8 Ὀοϊίοπι οὗ ἱξ. Του δὲ ποί ουθὴ 8. Ὀυοξκοὶῖ, 
ἃ. Φ., ἰῇοιυ δδηϑὺ ποὶ δύὸρ γοδοῖ ἀοόπτη ἴο ἰδ9 
9σἰαπάϊης ναῖον. Απᾶῖ᾿δθ ΥΧ76]}} ἰΒ ἅθοΡ" ---ΤΒδι 
ἷ6, Θγθὴ ὙΠ (Π6 Ὀυοσϊιοὶ (μου σοιϊάοδὶ ποὲ σοι δ 
ἴο (80 ᾿ἰνίης δρυΐ ὦ 

γον. 12. Ατὶ ἴδου βιϑδῖοσ.--- Σύ οϑιρμδίίο. 
Μείζων δδαπηοὶ τη68π ΠΟΌΪΘΓ, οὗἤἨ δρΟΡ σϑηΐϊς, 83 
ΔΙΟΥΟΡ 11 η|κ6; ἴοΥ ΠΟΌ]6 Ἰογα δ, ΔΒ διιο, ἃτθ ποῖ 
ΟΧΔΟΟΪΥ͂ πηδϑίογβ ἴῃ ψαιογ- ἀγανίηρ οὐ Μ6|1-αὶς- 
εἰηρς. ΤῈ αυθδϑίἰο ῬΓοσΟΘαΒ ἔγοιῃ 8 ἔδοϊηρ ἐπδαὲ 
ψοβιβ δϑϑυηθὰ βοῦ]θ δχγδου ΥΎ οἰ δυϑοίοσ, 
(Π4ι Ηο οἱαἰαιοά 86 δρί γί] ῬΟΝΟΣ; ῬΟΓΒΔΡΩ 
οἰαϊ θα ἰο ὈΘ 4 Ρῥτορμοῖ, 11 Δίοβοθ, σιο οουϊὰ 
ΠΠΆ 6 ἃ Τουπίαὶη οὗ τναίοῦ ΡΥ τΐγϑοϊο. 81 
ΟΣ ἔδῖδον 7800 .---Εχργοβϑίηρς 89 παιΐϊοηδὶ 
θυ ]ου 97 ἰονατάβ (86 Φον. ΤῈ Βδιηδιὶ θη 
ἰγδοοὰ τ οἷν ἀοβοθηΐ ἤγοπι Φόβορὰ [9086 Ρ0Ἀ. 45- 
ἐφ. υἱϊϊ. 14, 8; χὶ. 8, 6]. 

ὟΒἊΒο βανϑ ὕὉ8 189 νγ9]].--ΤῊ!}5 ντὰϑ ἃ δὲ - 
ΡΪθ ἱπέθεομοθ ἔγοιι ἰπ6 ἰγδαϊΐοη ἐμαὶ Φαοοῦ ἀὺς 
{86 νν8}} δηὰ Ἰοῖν ἴ ἴο 18 Ῥοβίοσιιγ. Τὸ δ6ῆ8θ 
ἰα: ΤῺ ρδίγίδγοῖῦ Ηἰπι86} κῆπον ποὶ τ δὲ Ὀοίέον 
ἰο κἶνο, δηὰ (18 βυδιοοά ἴον 4}1 (116 δῆ β οὗ 818 
οηἰγΘ πουιδάϊο οβί δ Ὁ] μθαῖ. Μογοῦ: “ΤῈ6 
τοπδῃ ἰγοϑὶβ ἰδ 6 οἰ χαιαί 68] ποσὰ οὗ Ομ τίδέ δὲ 
ἄγει λ8 Νίοοάθιηβ 4069, οἷι. Σἰϊ. 4, Ὀυΐ  τοοτϑ 
(βου ΒΥ [σοπϑιοτῖης ἰπ6 74186 οοῃσορίϊοι 
οἵ Ν ἘΡΙΠΑΜΕΙ διηἃ αὐ (}λ0 Βα πὴθ {ἰπ|6 ΙΓ ΡΟΣΑΪΥ 
δηὰ τίν ἔοιιϊπἰηθ τοδαάϊΐηοθϑ οὐὗὨ βρϑϑοῖι." [κα 
ον 1αϑὲ νογτὰ : ϑρέμματα, οα(ἶ6, 5) 6 ἄπιθι 68 ΒΟ 
ΘΆΓΡΠΔ] τα ρρυθ ιθηδίου οὗ Ηἰ5. βρι εἰ] πτοζάκ. 
[189 πιϑηϊίοη οἵ ([ε6 οαὐἐε (τ ἰοἢ ἀ068 ποί πθ065- 
ΒΑΓ ἱποϊαάθ {Π9 βανοθ, 89 βοῃχϑίϊσαθδβ οὁα ἰἢ- 
δορί ρ(ἰοηδ (866 Μίογον, Ρ. 192), σομῃρ]οὶθϑ δὶ {86 
βϑιηὺ (ἰπ16 ὑμ6 ρίσίατο οὔ (80 ποπιααϊο Ἰ᾿ἰἴθ οὗἩ [89 
Ῥαϊγίασομ. ϑιίον 18 σγοῦρς ἐἰπογοίογο ἐπ τορασά- 
πᾷ 10 888 Πρ ΟἹ πη τμο ἸΟΠΥ͂ Ἰδηρυδχο οὔ 
(9 νοιχδῃ ἰο ἀοβοθηὰ ἔτοτῃ 984600᾽8 δδογϑὰ ρϑγ- 
Βοη ἰο ἰιἰβ οαἰ (1.6.0 ΤθοΓΘ 198 10 (16 αασϑίΐοη οὗ ἐδ 8 
ψοτλδῃ 8 Β᾽ἰσὐ τοβοπίπιοπί αἱ {Π 6 Βοοτηΐϊης ᾿πίθῃ- 
[᾿ἴομα] ἀἰϊθγοχατα οὗὨ (0 ΘΓ Ὁ]9 ἰγϑα 08 δηὰ 
ἸαΘπιοτ 18 οἵ Β6 Ὁ Ρθορὶθ ὈΥ νυ ΐο ἐμ 6Υ σδοπποδοί- 

4 ἴω κύριε ἰΒ δἢ διὐγϑδησο οἢ σὺ Ἰουδαῖος, τογ. 8, ἀπά [ἢ- 
ἀἰοδίοβ ἃ ἀδιυυπίὶπς δοηϑο οὗ [6 αἰ κου ΟΥ̓ ἴη6 δἴσγβησου. ὍΓ0 
ἑην {π|6, ΒΟΎΓΟΥΟΥ, πλυτὸ ἤγομι {π9 σοπποοσίίοη [δὴ γον [ἢ 9 
ποτὰ ἰδ ὶῖ, (τ {Π|8 'ᾳ 411Ὸ το ὈῪ ἘΘΡΟΚΑὰ 1ἢ διά τραϑέης 
(0 δοσνιηΐῖ οὗ Αὔγαίιαπι, ὅ οη. χχίν. 18, ἀπὰ Ὁγ ΜαγΥ Μαρὰ- 
ἰϑὴθ ἰῃ βροακίη ἴο 96:8 Ὑ ΟΤΩ 8Π6 τηϊδίοοῖς ἴοτ [Πα ξατάρθος, 
Φοδη χχ. ἕδ. Βυτ για: κύριον αὐτὸν προσηγόρευσε, νομί- 
σασα μέγαν εἶναι τινα.---. 8, 
{{ΓΑντλημα ἰ6. ποῖ ἴο Ὀ6 σοπίοπηδοά ψί ἢ ὑδρία, ταν. 28. 

Οοιηρ. 86 ΤΈΧΤ. ΝΟΤΕΒ.--Ῥ, 5.) 
[0 γαΐποῦ: Νοίτθον (οὔτε) παδὲ ἴποπ ἃ τοϑϑοὶ ἴο ἄγων 

αἰ τἢ, αηὰ (καΐζ, ἰηἰολὴ οὗ οὔτε, πο») [πὸ τοῦ} ἴα ἔοο ἄδορ (ονοὸῦ 
ἃ πυπάτγοϊ ἴδοι) ἴο μ΄ ὧδ ἰξ ψτπουῦ δυο ἢ ἃ Ῥϑλβο]. ΤΏΘΓΟ ἰδ 
οἴδηρο οὐ ἐοηϑίγηοίίοη ποῦ, οὗτε--καί, ἰπεοαὰ οὗ οὗ τ 
{20 [6 [με πρηι5--οῦῦοΘοὁῃ 85 οί η τόσ. 10, δπὰ οἴϊοη ἐπ τ.8 
ἌΡ τῆΝ Οοπιρ. μοῦ, Ρ. 400 (Τῖ εα.), αῃὰ Ψε1, ἃ ΤΊδ.-- 
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φἃ (Ποτηϑοῖνο5 τ ϊνὰ ἰ.  ρῥλίσίδνροῖδὶ ἰϑίοσγ. 8586 
Βδὰ ον ἀδηιν 8 σομδίἀογϑὺϊθ ἀορτοοὸ οἵ δβοϊςσο- 
δροοὶῖ, πδιϊοῃδὶ ῥγὶἀθ δηὰ ἰπίογόϑὲ ἱῃ νοὶ σίου 
αποϑδιΐίοηβ, δὰ νᾶ8 ἃ Ὀγδ’Θ ὈΡΒΟΪά6Ρ οὗ ρμαϊσίαν- 
ομιδὶ βυσοσθϑβίο.---. 8.1] 

γεν. 18. Θ.84}1 τ ϊγαὶ ἀκ811. --ἴἀ5 ΟἿ τὶ ϑὲ 
Ἡϊπιϑο] Γ ἀἰὰ, ρῬμγπίσα!!γ, οὐ ἐμ 18 οσοαϑίου, δηὰ 
ψ θη δ οχοϊαἰπιθιὶ ὁπ [8.6 6Γ0395 διψῶ. --Ῥ. 5.}- 
Το οχοοϊΐθηο9 οὗ ἐμδὶ γ6}} 5 680.9 8 Ὁ5 10 Ρ4538." 
Βαὶ ἰπ Ηἰδ8 νἱονν οΥ͂ ἐιο βρίγἰ 04] πίον, ἐμαὶ 85 
ἐδο μἀληοηίαὶ ἀοίοοί οὗ ΘΟΥ̓ΘΕΥ͂ ΘΑΡΓΒΙΥ͂ δὰ ἰ8ἴμο- 
(ἴοι : ἰδ ρϑυίδιθν "Β γϑίϑ αχαΐϊῃ, 8:0 ἰὺ νγὰϑ νεῖ" 
811 19 νοπιλη᾿ 8 δηὐογιιθαί οἵ ᾿ἰ{8 δἰ ποτίο. [8 
Βδὰ ὈΥ͂ βυσοοϑθϑῖγα ἀγῶρι δ {1 ὁ“ Ὀγοίκθῃ οἱβ- 
᾿οτα ᾽ οὗἁ σἂτηδὶ ᾿υδὺ ΟὨΪΥ͂ ᾿ἱπογοαϑοὰ δον ἰπ γϑί, 
διὰ {89 86η88 οὔ (6 αἱίον υϑηΐ οὗ 4}} θυ } Ὁ 
ῬΡίθαϑατθ9]. Ε’31}1] ἄϑνοσ τ χϑῖ.---[Οουρ. νἱ. 
875: 441 8πὶ 80 Ὀγολά οἵ Ἰϊο : μο (δὲ σοπιοι ἢ (0 
109 538 4}} οὶ Βαη ον ; δηά Β9 {ἰιλὲ Ὀο]οτοῖῖ ἱπ 
ΝΜο 588}} ποτὸν (δ ϊγϑί.᾽ Αροῦ. Υἱΐ. 16: “ἼΏΘΥ 
Β88}} ἀσησοῦ 0 το0γ0, ποἰ 6 Ρ (ἶτϑί ΔΏΥ͂ τοτθ.᾽᾽ 
χχὶ. 6: “1 υὺὶ}} κῖνο απίο πἷαι ἰδὲ 18 αἰ ἰτϑὶ οὗ 
ἐπ ἡουπίαία οΥ̓ ἰμ9 ψῖονυ οὐ Ἰ᾿ἰΐο ἤγϑοὶ ν᾽" Οἱά 
Ταβὶ. ράϑδθαροθ: [588. ἵν, 1; χὶὶχ. 10.--Ρ, 5.1 Δα 
ορροδὶίθ νγοτιὶ : (89 δϑηῖθῃοθ οὗ ᾿Υ̓͂Ίϑάοαι ἴῃ [89 
Δροογυρἢδὶ Ὀοοῖς οἴ ἰἰπ 9 808 οἴ] βίγαοι, χχίν, 21]: 
“ Το86 'γὰο ἀγίηϊς οὔ πιὸ (μι 6 ἢ ἰβΒάοπι) δ4]] 
ἐἶτϑε δχϑίη " (Οἱ πίνοντές με, ἔτι διψήσουσι). 
Μογοῦ, ποὺ οἰϑεγὶγ: “118 ἤχυγο χοδίϑ οἢ 8ῃ- 
οἶμεν δϑροοί οὔ 116 ἀτγὶ ἰκίη ζ, 88 υἱονγοὰ ἱπ ἐϊ8 
Ῥδιιϊουϊαν πιοτηθηίβ, ποῦ ἰὰ ἴδ σοπίϊπυϊν σου- 
διϊιαίο Ὁ. (μοη.᾽ 49796805 Οὐγίδέ ΟΧΡΓΘ5868 (δ 6 
δϑποϊυίο 5αιἰϑίμοίἑοη τ ϊοἢ 5 σίνοη ἴῃ γι ποὶ ρὶθ 
ἕπ (6 μο8ο0 οὗ πο Οδτἰδιίδῃ 110; 7983 ϑίγωολ 
ἀοδοτὶ 065 (6 ἀοβίγο ἴὸν σίου Καοπίοι ο ὃὉ6- 
κοϊϊει Ὁγ ἰμλ9 ἤτεδὶ ἰδ5ίο οὗ νίβάοῃμΒὄ. Νοῖ ΟὨΪΥ͂ 18 
[86 οὈ͵εοοῖ νἱονγθά οπ ἀϊθογοηί δἰ ἀθ5; (Π6 ΟὈ͵δοὶ 
ἐδ οὶ ἰβ ἰὰ Θ᾿  γδοὺ ἱπιρογίθοι Υ δοποοίγοα, τὶ τοὸ- 
ἤοτοῃσοο γδῖμονῦ 9 αὐδοιγ ἰδ αὐδιίγ. Τὰθ 
Οἱὰ Τοϑιδυχοηὶ βίγῖνοϑ δἵϊνου ᾿ἰΐο, ἐμ 9 Νίοιν βίγι γθ8 
ἦπ (6 6. Ἐδδὲ Βίγδοῖι ο8}}5 ἃ ἐδ γϑιΐηα ἀχαΐῃ, 
Οδτίοι 64118 δῇ ουὐου δϑιϊης δρυϊηρίης ὑΡ Τ 

5.88}} ὈΘ ἰῃ δἰ α ἰουῃἴαΐη οἱ υγαῖθσ. ὃ - 
Νοιὶ “δον ἴ89 ποζδίιἑγο ορϑγαϊίοῃ (86 ροβίτίνο ᾽᾿᾿ 
(Μέογοτ), ἴον (89 ᾳφυθπομίηρ οὗ ἐπ9 {μἴγϑι 158 1890] 
Ροϑιιίνο ; Ὀυΐ, αὖνονῦ (Π9 ο]οπιθηίαὶ πογκίης οἵ 
Οἰγιδιϊ δα ἐγ, οοπιίς Ροϊηὶ ὈΥ̓͂ ροϊηὺ ἔγοιλ νυ} ἢ- 
οαΐ, 88 ἃ πεαηϑ, 118 19 8Δ8 ἃ ργίπείρία δοπ(ϊπα8}}Υ 
τζορσοάυοίης ἀπὰ Ῥγοραζδαίϊπρ :ίϑοὶἦ 89 118 οἵνη 

Φ4ΙΑ ἀϊδαρυὶθ δὺῦουΐϊ ἰδο οὐ το ἰηθ85 οὗ Φἀουῦ 
δου ϊα πάτο 1οἱ [0 π0 τοϑυ]ῖ, δηά ἰα {ΠποΓοίογο νυ ίθο Υ δυοίαοα, 
ΒΝαξ 15 φασπιίου, μὴ σύ μείζων εἶ, ἰ6 τ γι Δ} δηϑινογθαᾶ ὉῪ 
νὖδιε δυϊονα. Τί Ψεδὺϑ ἰ5 π6 δίοπδίαν δη ἃ ἴ[ῃ09 αἶνος οὗ [ἢ 
“ποῖον οἵὗ εἴοτσδὶ ᾿ἰἴ6, Ησ ἰ5, οἵ Θουγδο, χτοοῖοσ ᾿μΔ ἢ 
411} τ[ο ρμαϊείδγο9 δαὰ Ὀγορξοῖ8.---Ρ. 8. 
1{Βεῦκοὶ (ὑίτἢ βοτὰ ΑἸογὰ αςτοθ8) τϑοοποῖϊοσ ἴη6 ἔνσο 

τ18πε: “πὲ ΐ 

«“ϑοοῦ, ἀμ ὰ 

αημπ 

λογάξ ἐϑάαγη υαϊεί.᾽ 
πεξεῖῖνο οχρζοηδίοη οἵ [Π|8 δδπιο ἰἀ68, ἱ. ἐ., ν ο ἀτίη Κϑ οἴ [89 
(ἀρεκητίαι, ἀϊ τη) ὙΠ ἰϑάομι, [8 στοῦ Τυγηϑὰ ΔἸΤᾺΥ ἵγοια ἐδο 
ἐσπιροζαὶ, δα εὐὸῦ ἴυγηθά ἰοναγὰδ (πο οἴογηαὶ," ἸΤη6 Δροῦ- 
Τρὲαὶ πτίέοσ Ἰοοῖςβ ἀροῦ τουϑ δου ΔΒ ἃ στον, ΟἸτδὲ δα 

οοταρ!εῖοα, ΗδημροιδηῦοΓγα : ΤΏΘΓΟ ἰδ ΑἸ ΤΑΥΒ ΠΕΡ 
εὐαθέτοηξ ἰη [89 νρυπλδρϑβο δή τὴς ΤΜΕΝ ὁΠοη Ἡο βννυΣ : 
Οεϊνίη : περ χιαμε ργόγεμᾷ α ,. Βιίου: βὲ ἰπίδηδὶ 98 
᾿ἦσ: γοτότθοα ἴπο πλοῖο ἱπιρογίδοϊ οχργοδδίοη οὗ ἔπ βαπιὸ ἘΠ ἢ 

ὴ ἐδο Ὁ. Ὁ. ΑἸ9ὸ ἴδ ΟἸιείϑείδη τοῦδε οοπέΐηθο ἴο ἀτγίηκ οἵ 
ἔδο ναῖον οὗ 6 τὸ ἴΠο οηἃ, τυ νηὰ Τγθηςῖ : δ βδα!} 
πστες ἰμίτοῖ ἴ0Σ ΔΩ οἰ ΕΓ ἘταῖοΣ βαυὸ μ|8 Πνἰπκς Ὑδίοσ ἩΔΙΘΝ 
Οὐ τοι ἰποροτία.---". 8. 

1[σοτρ. 156. χἱ. 3 ΣΝ ΜΚ δθμαῖ! γο ἄγαν νδΐοτ ουὶ οὔ 
ὃν ποῖϊο οὗ καἰ ταιίοη ᾽)); ἴν. 1; ὁδηΐϊ. ἰν. 12 ("6 δρτίηρ ϑῇῃπὲ 
ὍΡ,6 ἰουπίδίη δοαϊοί "); 16 (5 4 ὍἨ6]1 οἵ Ηἰνίπα τοΐοσα δηά 
δέσφλσοα ἔσοῖὼ ζϑ;ΟΣ “); ΑΡοο. χχὶ!, 1... 8 

ἐκε εἰ: αἱ αηλμδ 
ἑἐατμμπιπεοῦο 

οὈ͵οοί. ΕἾἶγϑί τσαίον ἀγωπζεη, ἰἰιθὰ τοσαίδε τοοϊ λίπ 
ωρ: αἰϑιϊποιίου οΥ̓͂ (6 οαιοσμυπιοηδίθ δηὰ ἰῃ0 
δηποϊηιίης οὔ (πο ϑ'ρὶ τὶ. Α Τουπίαϊ α ν᾿ 086 Βίγϑδιι 
Καϑθ8 ἱπῖίο οἰθγηδὶ 11|ἴ6.ἁ. Τὴ0 ἀθοϊδὶγο πογὰ, 
ΒρΟΚοὴ Ὑἱἢ (86 υὐπιοδὶ οοηβάθησθ, διϊγείης ἢ 9 
800} οὔ Βϑαγονρ ἴὸ 115 ἀδρίβ4. Τθ βρὶ γί) 
8880 Οὗ ἔδπθ Ὑὑ0]90 ἀοοϊαταιΐοη οἵ ΟὨνὶϑὺ 8Ρ0- 
Ῥθαγθὰ ἰὰ ΘΥΟΤΥ ἔεδίατο: (1) Α νγαΐθρ, δέϊεν 
ἀνίπκίης νον οὔθ ὑμῖτβὶδ πὸ τηογο; (2) 8 νγἃ- 
(ον ἀγαηϊκοη, Ψ ϊοῖ ὈΘΟΟΠΙΘ8 ἃ ἔουπίδίη; (δ) ἃ 
ἴοαπίαΐα νυ ἱοὰ ΟΥΘΡ Ἰογουϑὴν δονγθ (τ Ϊσ ἢ σ8 ἢ 
ΤΟΥΘΙΥ Ὧθ 851 οὗ νγοῖ]8 ἴω (8 651) ; (4) ἃ ἴουπ- 
ἰδὶὰ ὙΔΙοΝ συθ898 ἱηίο ογουϊδϑίίης 1116. ΗΓΘ 
{|ιὸ βρίοἰίαὶ βθῆ89 τ88 Ῥϑυθοι ἐγ ἰγϑηβρδγϑηί. 
ΒΥ ἴἪ΄Πὸ ππΐου οὗὨ ἰδ6 ἀϊνίη ϑ'ρ᾽γὶι στὰ (06. δὰ- 
χη, ἐδο Ἰδαίου Ὀθσοτλθ5 δ ογβδῃ οὗ ἰδ αἰνὶπο 
116, δπὰ ἰθοτοίοτθ ἃ 860} -ϑυρρ] γίπα Τουπίδίη οἴ 
116. Οαϊνίη, ἰὰ ἐδ ἱπίογοϑι οὐ [ι1ῖ8 ἀοοιγίηο, 
0γ0 Θιρ Δδίζοθ ἴμ6 ἱβουχμί ἐμαὶ (86 1{{8 οὗὁὨὁ ἐδ8 
ϑρίσίς ἴὰ ἰμλ9 Σεχθποσζαίθ σδηποὶ ἀγὺ ὑρ: Βοηροϊ, 
ἴὰ {89 ἰμίθτοϑί οὗ μίρ, (μαι ἱζ ἃ τὔδη ἰμϊγϑί αραίη, 
ἰι Ἰΐοβ ποὺ νὰ ἐδ ταίορ, Ὀυὶ πῖῖ (6. ταδῃ. 
[8ο εαἶδβο ΑἸίογὰ.}1 Αὔονο ὑμῖν ἀοοίγ[ Π4] δηίας- 
οπΐϑιι δβίδη ἀβ ἰδ δοποῦθίο τη} οὗἩ ἐμ [19 οὗ 
δι" βοδ]οὰ ὈῪ ἐπ ϑρίγιὶ, ὙΦ μοϊαοὶς 1869 {89 
ὑβουρσιῦ ἐμδὲ Ομ γὶϑὺ δϑϑυπηθϑ ἕοτα ἴῃ ἰδθ Ὀ6- 
Ἰΐονον; ὑβὶο ἀοθ8 ἰηἀοοα ἀοβογίθο (ἢ 6 ρογβοπδὶ 
δηὰ οδ]θοοϊϊνο δἰ οὗὨ βρίγἰίι αὶ 116. Ηθ οὔϑοτνοϑ 
μδὺ βοῦιθ (Ογίροπ, Ζυίηρὶθ, δπὰ οὐμογ8) δανθ 
Ὀθθὴ πηΐϑθα ὈΥ (6 δηδίοσυ οὗ οἷ. τνιΐ. 88 ἰο 
ἐμ ̓ πὶκς ἈΘΓΘ 8180 οὗ δ δονίης ἴοῦ (Π6 αὐἱοϊκοηΐῃς; 
οὗ οἰμβοῦϑ. Το τοϊηδη, δ. 41} οὐϑηΐϊβ, ἀθ68 βοοῆ 
60Ππ10 ἰο αυἱοκοηΐης οἰμοτβ, ἑβου ἢ {116 διαηάη- 
ΤΩΘη 08] ἰπουκῦ Βογὸ οὗ σουτϑο 18 βαϊϑίδοιΐοῃ [Ὁ Σ 
ὁΠ6᾽8 86]. 

Ι͂ὰ ἄλλεσϑαι, ἀρΡ᾿Ϊοἀ ἰο {9 Τοιπίαϊΐη, ἃγο ἰῃ- 
οἸΪαάδοὰ () Βρυϊηχίης τῷ ἔγοπι ἃ δἰ ἀθα ἀθρὶΒ 
πἰιδίη: (2) ἰπσθϑβαηὶ ον; (8) 1ἰνίπα, ζογουβ, 
δργϊηχίπρ πιοϑίοη ; (4) τ γιμπιο 116, σοι πα} 
ἱπογθαϑίης ἰῃ ἃ βίοδν βυσοοβϑίου οὔ ᾿ἰνίης αοἰϑ. 
Ταῦ 1) 6 ζουηϊαὶπ αἷ8ο, ἃ58 ἃ ἰουηίαΐ πα, Ὀδαοτη69 
ΤΏΟΤΘ Δηα τηοτο σορΐοι!5, 8 ἰπἀϊσαϊοα Ὀγ 119 βἰγϑϑηι- 
ἱς ἰοσὶ ἢ ἰπίο οἰογπαΐ ἰϊ. Οομρ. ιν. χχίν. 81. 

1ι 18 ἃ αυθϑίίοα, ΒΟΥ ἱπίο δυδγίαδιἰη) {6 (εἰς 
ζωὴν αἰώνιον) ἷΒ ἰο Ὀθ ἑπίογρτοιοά, (1) ὕρ 
ἰπίο ἐδ βοδΥΘΏΥ 116, 116 ἃ ουηϊαίη (Οτίζοϑη, 
ατνοίϊυϑ, δὰ οἰδογα)." ὙὩμοϊαοῖς οὐ͵θοῖὶδ ἐμαὶ 
118. δαρϑιἰἰαἰθ9 οὐρανόν. (2) Βοιουηάίηρ ἰο 
θίβγῃδ) 116; αδοτγάϊηρς ἰὺ ((88 ποτὰ Ὀοίης χο- 
ζοστοά ἰο πηγή ποῖ ἰο ἀλλομένου, μαι Βατάϊ). Φμῖϑ9 
10569 86 ἥχυτο. Αοοοτγαϊΐης ἰο Φηο. ἰϊϊ. 86, οΒὁ 
ταῖς ἰηάοοὰ ἰδῖκο ἰμ0 Βθῆ868 ἰο Ὅθ, {δαὶ [ἢ9 
βρὶ εἰ] 119 Ῥ453505 πο οἰθγηλὶ 119; ἃ5 ἰῃ ϑῖν. 
ΧΧΙΥ. 48: Μᾷνυ Ὁτοοὶς ὈΘΟΔΠῚΘ ἃ ΣἾΥΘΓ, ΤΥ ΤἾΥΟΥ 8 
808." Βυΐ ἴπογο, ἃ8 ἰη Εζοῖς, χὶ Υἱἱ., ἐῃ 6 δι Ὀ͵θσὺ ἰ9 
{89 ᾿πηπιθαβαγα 16 οὈὐθοιϊνο υηΐοϊἀϊηρ οὔ ἐἰθ ταν- 
οἰδιίΐοη οὔ δα γαϊίοη, οὐ νυ ϊβάοαι ; Βογο ἃ Β Ὁ οι ἶγ9 
πηίοϊάϊης οὗ βανοὰ 116. Τμουρὶι (818 15 οἰ θΡἢδὶ 
ἸΠο, γοῖ, ἰο 6 οοπιρίοίθ, ᾿ξ πιὰϑὲ ρου ἰ(86] ἰηΐο 
186 οὈ͵θοίγο οἰθσηϊ  (Οἰϑδυβοη: ΤΠ6 οἴοσηδὶ 
Ῥοδβίβ ποῖ, {111 1. σΘοπλθ8 [0 οἰθνηΐ νυ). [Ι͂π Υἱθ ν οΥ͂ 

4 [τοῖπδ: Σβρλαεὶ “εἶ ἰπὶ υόσε Βαιετ. δσπ ἐπὲπε ασιιδ 
γ αὐ αἰξμιαϊποηι δι ογίσίπίε. ποῦ : “ Τ]1086 ΤΑ ΪΟΥΘ 

8}6}} πὰ ποῖτ οὔσῃ Ἰονοὶ : πον β.16}} γοΐπ τη ἴὸ οὐ ὙΠΘΠοΘ 
ΠΟΥ οδπιο. ΤΏΘ μὴ οὗ {{8 ἱθ ὈΟΓΏΘ Ὀρνταγὰ ΟΥ̓ Δ ΒΌΡΟΓΠΒ» 
ζΌγΑΙ ἐπ ρ . “Ὁ... 
{ [σοπιρ. ἔδιο Π{πὸ9 οἵ ΑἸΌοτΕ ΚΎΔΡΡ ([π ἢ 5 θοδας 7.1 ΡΟΘΙΣ 

οῃ ὡς γιπίἑμσεν Οερεῖϊα, ποατ Τὰ Ὁ χα): 
“ Κα εισίρ (εἰ υἱέ Διο σεε λαδεη, 

ἄδνι Σεδεηεείγοπι εἴ 
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ἐΐθ, δηὰ ἴῃ δοοογάδποο δι 6 ἤχσυτο, γὸ πη- 
ἀογβίδηὰ ὈΥ (6 ψοτὰ8 ἃ δονΐπς οπ οὗ (18 νγ6]}] 
ἱπίο {110 δἴθγῃδὶ ἸΠ6 οὗ ροτγίθοι {91} ουγβὶιὶρ ἢ 
Θοά ἰπ (9 πογὶἃ ἰο δοῆο. Τμὶβ οδἰθγηδὶ Ἰ᾿ἰΐο 18 
ἀουθι]655 οοποοῖνοα ἰπ (89 ἥσυγο 48 δὴ οσϑϑῆ 
ἔμις νον δ} (ἰ|6 σίνογθ οὐὨ ἰἰΐθ οὗὁὨἨ ἱπάϊν᾽ά 4] 
ΘἸΠΘΥΘΥΒ ΘΙΏΡΙΥ͂ οὐ 1881. ΤῊ (οαηϊαΐῃ 168 09 ἰπίο 

οἴθγπαὶ ᾿ἰ9 (Μογογ: ἀλλεσθαι εἰς, (0 ἔεαρ ἱπίο). 
ΤῊ6 νδίονυ ἀταπὶς Ὀθοοῖθθ8 8 Ὑ6]}, {16 τ 8}} 8 
Τοιηίαΐη υἱοὶ πΟΟΒΒΔ ΠΟΥ 0.78 ἰπίο ἐδ οσοδα 
οὗ οἰδγηλ] 16. 

Α5 7εδβὺ5 οφηφαγζοβίο βι οηοά ῬΈΔΡΙΒα1ο Βρὶγὶς 
οΥ̓͂ Νοοάοπιιϑ ὈΥ͂ {80 ἴτοο νἱπὰ οὔ (π6 ϑ' τὶν δπὰ 
ἦϊθ ὑγαπϑίογπιϊης; ῬΡΟΥ͂ΘΣ, 80 Ηθ δ Ϊδί8. {86 τοδί- 
1055, ἱποοηβίδην ᾿τοπλδῃ, γ8 086 ἰδ τβὺ οοη ἰυ18}}Ὁ 
τοϊατγποά, ὈΓ 186 οὔΘν οὗ δὴ πα 1685 βαι βίδοϊίομ, 

ψπϊοῖ 19. αἱ οὔθα δὴ ἱπβηΐία ἰγσαηαῦ ν δηὰ ἃ 
φονίοοι ἀθοϊβίου οὗ οθογί, δῃᾷ βοοῦ Ρδᾷβο8 ἰῃΐο {δι0 
Θηϊογαιοηὺ οὗὨ (6 οἰθτηα] ᾿ἰΐ6. ; 

γον. 1ὅ. ΤΏΔΌΙ τοὶ Ὡοῖ, 6 ΘΙ ΟΟΙΏΘ 
Βιτμοτι.-- -Ἴὸ δἰ χὰ οὗ ἃ Ῥοοῦ, ὙὙΘΑΤΥ γοιηδῃ, ἴῃ 
σι οηλ ποοάϊη 6855 δπη4 (6 Ὀαγάοη οἴ (οἷϊ δβθοῖὰ ἰὸ 
ἴοτγτιι ἃ δσοηἰγηάἀϊοίΐοη ἰο βρὶ τἰτδὶ οἱλίτη8, (μου ἢ 
{16 βίῃ 18 ἀἰϑευϊδοά Ὀγ (9 αἷν οὗ χοοὰ Βυπιον. 
Τὴ 1α9ὲ ογὰβ ὈοίγαΥ, ἴο ὍΘ δυΓθ, 8 ΙΒ τθ- 
᾿θηϑίοι οὐ ἐμὸ βρίεϊίυαὶ 8686 οὗἨ ἰδ νογὰβ οἴ 
Φοβυβ. Βαϊ δουλ δὲγ ταθδηΐπς ἔμ ογθ γοιλδίἢ8. 
ππσοοτίδἰη(Υ. 

(1) 8116 πιθᾶπ8, π᾿ 8]1 οδτηθδί, ἃ πιὶγδοῦϊοῦβ 
τϑίον, τ ϊσὰ ταῖρι παγο (ἢ 6 οἴοοῖ ἀθβουῖ θὰ ὉΥ 
76508 (Μαῖον, Μίογοῦ). Νοῖ γϑϑδά!]γ σοπμοθίνδ Ὁ ]6. 
Οἵ βιισἢ αῖοῦ 0 ὁπ06 που]ὰ υγίϑ ἰο ἀτγίηϊς. 

(2) 886 ἀϑἰκβ {16 τνδίθυ, 'π Ἵν ἐο κού Ὀθμἰπὰᾶ 
ἐδ Του. 8106: 7επίαγε υοἷμῖέ αὐάασιῖα, 
φμοπιοάο ργϑείἑία ρειἰοηἷδ σοπ αἰ ἑοηδ, ργοπηδϑίοπθπι 
διίαπι ὁχϑεσμίίοπὶ ἀαίμγις ε84ε,έ. ΤἘΪ8 ἰ8 ποὺ ἱγοηΐ- 
6], 85 Το οἷς (μη κ8. Αἱ Ἰθαϑὺ ἰΐ 158. ΟὨΪΥῪ ἢ ΑΙ 
8Βο:; δοοοτγαΐης ἰο 1ἰϊοἶκο᾽ 5. ἱπίογρυοίδιίοα : Ηον 
γοαυσϑὶ ͵ἰ8 Β4]7 βΒρουγίγθ, 88} δαγποβὶ  ϑαοὶι 
ὙΑΙΟΡ ἰ8 ᾿ποοπορὶ Δ Ὁ]9 (0 δον, Ὀὰὺ γοὺ 886 τ 188} 68 
ἴον νῆδὶ Β48 Ὀδοοιῃθ [0 δ6Γ 8 ἀἷπὶ Δρρθάγδηοο οὗ 
ὃ ἰο0111658 118. 

(8) Ιτοπΐσὰ] αὶ. Σιρηιοοί: Ῥέέγδα ἐγτίδογἐδ 
»τοίαία ἰοησέ αρετίϊωδ οοποίρίαδ, φμάπι δερρὶἰσαίογἧδ. 
8.0 4150 Τ]ιοϊαοίς. 

4) Τὴ ρυοϑοπίπηθηΐ οὗἁὨ δβοτηοί ὶπρ Ηἷρθον 
ψϊοῖ ταὶ ἀο ΒΥ φοοὰ 159 διγαϊκοηθὰ ἴῃ Β6Γ 
Βαυϊηρσανίο-γυϑίυβ πὰ ΤΩΥ̓ Ζόδέπ εδι, 11. Ρ. 
29). ὙΤὶβ 8 πιοῦθ ργοῦ 816, ἰζ γὸ ΒΌΡΡΟΒΘ δαὶ 

ἐπ6 σοδη δὰ ουϑθὴ ᾿ουγηογοὰ ἰο ἐμδὲ βδογϑὰ 
Ὑὁ11 ἱπ 8ϑοπηθ δβογί οὗ τοὶ χίουϑ ἔθϑι πρ ὑπο 8 
ἐτοι Ὀ]οἃ οοπμβοΐθησο, ψὨΪϊϊο ὑθθτο ΟΣ ΟἾ ΠΟΥ γ70}}8 
αἱ Ἰοαϑί πρᾶγον ἰδ οἱὲγ οὗ δ᾽ οαι. Τμοπη, ἰοο, 
ἐμ ἐπϊτὰ ᾿ηἰογργοίδίΐοη 18 δοσοιιρδηΐοα τ (Ἀ9 
σίον ἰμαὶ 9268518 Ὀτοαῖβ ΟἿ, ἴθ ογάογ ἰο ἴδ δὴ 
ΘΓ ΠΟΥ πιο ποά ; δπὰ {18 ἰαγοῖγοβ ὑδ9 υἢ- 
ἱπίοπαοά, Ὀυὺ παζατάοιιβ Ῥγοϑαπρίΐοπ ἐδαὺ {9 
δτοὺ τηοϊποά Ἰιαὰ ζα]ο Δ. Οπ (110 σοπίγαυυ, γὸ 
ΒΌΡΡοΒο {δαὺ ἐὸ ποχί τυογὰ οὔ (89 Ἰωοτὰ νγὰβ 8ὰρ- 
οειθα ὈΥ {158 Τοαιθβί. 

γον. 16. 411 τ Υ Βυδραῃᾶ.---() Τὴ ἢπ5- 
Ὀαπὰ νψἃ8 (0 Βᾶτο ρατί ἴῃ ἰδ βαυΐϊηρς αἰ, δμὰ 80 
Β..6 γψγὲ8 ἰο Ὀ0 Ὀγτουρχαῦ ἐπάϊἱ γοοῦγ ἰο οοηπίοβϑίου οὗ 
βίη (Ὁ μνγβοβίουι, εἰς.; 1.0.6). (2) Ομ τῖβι που]Ἱά 

Ἧ 850 δἷδσὸ ΑἸίογὰ : "δὶ ἴῃ Ὀδπίου, Πα ἴῃ δαγηθϑὶ."- 

Ἐ{{πὸ δὐ τοι κύριε Δῃὰ 1Π6 ποχὶ ποτ οἵ ΟἸιτὶβῖ ΠΡΡΙΥ 80- 
στἰουδηοβα οχργοδθοὰ νυ ἃ δἰ! ἢ16- πολγιοα παίνοῖθ. Τὴθ πο- 
δὴ ὙΠῸ πα ἐπί γαίδὰ βδὸ Ἰοης δὰ ἰοιπαᾶ πο βλείβοϊοῃ ἴῃ 
ΒΟΏΒΌΑΔΙ ρκταιῖ πορλίίοη, {88 581}}} σοηΐηκοά, Ὀπὲὶ Ὁ] παν Ἰοησίος 
δἵτον [829 ᾿αῖον οὗ 16. 80 εἷϑο ἀάοὲ απ ΤΥΘΏΟὮ.--Ρ. 5.] 

ἴα ἐἷ8 γῶν Ἰολὰ μθὺ ἱπάϊ τοι} Υ ἰο ἃ σοπδοϊουβηθδθ 
οὔ μοῦ ρυλ (Οαϊον., Νεοδπάος, Τβοϊυοὶς, ϑιΐ ον, 
μαιπᾶγάι). (8) Ηθ ἱπιθηάοά ἰο ργίνο ΒῈσ ὁ βίρῃ 
οὗ Ηἰβ ργορμοίϊο Κπον)θάμκο ἱπ ἴΠ6 ἸΟΤΤΟΡ ΒΡΏΘΓΘ 
οὔ] 6, ἰο σαΐπ 6 ̓  δοη  ἀθη68 70 ἀἰΒ0] 5} 68 ἔγοΩ 
ἐλ9 Βίσπον (Ογτὶϊ, ὅ6 ἢ νγοίζεν; δἰ τα ΠΡ ΜΟΥ ΘΓ). 
(4) Οοπίοσιλ! υ ἰο οσυβίοτῃ ἀπά ἰο ἐπε ἰάθα οὗ (88. 
αν. ἩΗἱϊιδμογίο 79808 δὰ ᾿πδυσηοοὰ ΒΟΥ ἴδον (ἢ 9 
ἸΏΒΔΠΠΟΥ ΟΥ̓ 8. ΤῊ ΙΘΘΙΟΠΆΓΥ, 83 8 ὙΪΓΓῚ τὩ8η, [ἢ 
ἴΘΥ 148. τϑαιιοδί, χ ργϑβϑὶηρ βρί τἰ 08] βυβοθρί δ ι]- 
ἱϊγ, ὑπ6 ομϑῃ σϑΏ)0 ἰο (Π6 ροβὶϊίοη οὗὨ α οδίϑ- 
οσμθη. Βαΐ, ἃ5 ἃ ρῬγοβοϊγίβ, 80 τηυδὶ ηοί δοὶ 
σὶϊδοαΐ 89 Κηον]οάσο οὗ ΒῈΥ Βυϑθαπά. ΜΟΥΟΣ 
ΟὈ͵θοίθ: 16 ΒυΒθδηι τῦ88 ἴῃ ἰγαν ἃ ραγδιιοαν. 
Τγαθ, (ΠΟΥ ποσΘ ποὶ ᾿οχαὶν υπἰίεὰ. Βα (86 
δ᾽ φιιοϑί, τηοϑί ἀοἸϊσαῖο δβοοῖαὶ 1δὺν 1169 βοιη αν δὶ 
ἄθορϑῦ; 880 δὰ ρίνεη ἐμαὶ τπῆδὴ ἐμ στἰχαὶβ οὗ 
μυϑθαηά. [ΙΓ ἰμότὸ ψγαβ 531}}} ἃ τθόγὰὶ βρασγὶς ἴῃ 
0.6 ᾿πηΠ] 04] ουπποοίίου, ΟἸιγὶϑὺ 84 δὴ 6γϑ ἴο ἀθ- 
ἰϑοῦ ἱῤ. Ενθη διίονῦ δηὰ Τμοϊαοῖς αν ποῖ Ὀδαη 
ΔΌΪΘ ἰο δΡργορτίδιθ (18 ἱπιοσργοίαιίοη. Βαῖ ἐϊ 18 
οοπῃθοϊοά οα ἰδ 6 οη9 παπὰ π|ι {8:0 τλοτα] ῥστίη.- 
εἶρὶα, Μίδι. κἱ, 1; οὰ ἐμο οἶμον τιῖτμ ἐμ ῥτίη- 
οἱρίθδ ἱπ ΜΙ. χ. 12 ; 1 Οον. υἱὶ. 1δ ; χὶ. 10, διὰ 
αἱ Δ}} (Πο86 ῥυϊμοΐρ] 98 το ἀἰδιϊη σα δ ἐδ 9 
Ενδηζοὶ σαὶ οἰ ατοῖ ἔγουι ἰμ0 Βοιοδη δι Βο]ο ἰπ 
9 τῆ δν οὗ πιὰ κίηρ Ρτοβοὶ γί 688. 

[1 τπυυϑὲὶ ἀἰββθηὶ ἔγοιῃ (πὶ8 ἱπιογργοίδιϊοη 85 ἃ9- 
Βα ηρ ἃ Τοϊαι ἰοῦ δὰ ἃ ἀυίγ νοὶ ἀἰὰ πηοὶ οχ- 
ἷδϑι. 116 ποσὰ οὔ Ομσχίβι ; Οαἱέ ἐδλν δλυεδαπά, 
ορϑῃθᾶ ἰδὸ ψουπά δ ἐμὸ ἰδῃάου βροὶ σΒβογο ἴδ 6 
σαγΘ ΜῺΔΒ ἴο Ὀοκίη, δὰ ΓΘ ἴΠ6 ἔγβέ βίθρ ἱπ 
σνδοϊης (ἢ 6 νν Ομ π᾿ 8 σοαυοδί: (Οὐΐοα πιὸ ίο ἀγῖπξ. 
ΒΥ ἃ Ρσχορμοίϊο ρἴαμοθ ἰηΐο 6 Γ᾽ ῥγίναίο 11 οὗ 
βιιδιηθ, ὙὙσἢ, αὐ σ ἤνο βυσοοδϑῖυθ τηϑγγία ζθδ, 
ουϊπιϊπαϊοὰ 1ᾳ μοῦ Ῥγεβθηὶ 1ἸἸαρὶ ἰπλαίο τοϊδίϊου, 
ΠΗ αὖ οὔοθ οἴϑοοί !γ ἰουοἰοἀ μον σΘοηβοΐθπσα δηὰ 
ΟΠ Δ]]θηροὰ μοῦ ἔαΐι ἢ ἰὰ Ηἶΐπι. Οοπνυϊοίΐοη οΥ̓͂ οἰ 
8 {89 ἄτϑί ἱῃ ἀ βρϑηβθ Ὁ] οσοηάϊ(ΐοι οὗἉ ογαίνθῃοαϑ, 
δηὰ 58 (μ6 θορίπηΐηρ οὗ σοηγογβίοῃ. 88:6 δί ὁ σθ 
παηἀογβίοοά ἰἶὸ ἱπἰοοιίου, δπὰ ΒΟΥ ποχί τἸνογτὰ ἷ5 8 
μια] σοηΐεοδβϑίοη οὗὨ ριὶ], αὐ ΐοκῖν ζο]ονοα Ὀγ αὶ ἢ 
ἰπ ἰπ9 Ῥγορβοιῖσ σμαγϑοίου οὗ Ομ γβί.--Ρ. 8.,] 

γοῦ. 17. Σ δανθ πὸ δυδξραπᾶ [Οὐκ ἔχω 
ἄν δρα].---ϑ'ο 6615. {1186 οἴἶεροί οὗ {0 βαδάοα 
ἰατῃ. 80 18] νἱτρ ἴῃ 8 βοί(]οὰ, ἴο 1] δρρβαγδῆσθ 
οχοϊασλνο, Ὀὰΐ {ΠἸερα] τοϊδἰΐοη: δηὰ ἐπὶ8 σϑ569 
ΒΕΩΡ ἰο ἀρηΥ͂ (9 σογγθοίῃ 6895 οὗ ἐπ [ον 5 δὰ- 
ἄγοββ. Τ}ι}8 18 (6 δυτητηϊὶ ΟΥ̓ δοΥ χοβἰβίδησο, 
δα [{Π60 Τηαϑδίου- βαπά οὗ Ο εἶδ τηαϑὲ ρον 1156} 
ΟΥ̓́ΘΡ δοῦ. Οαϊ τὴν λιδδαπά! Τὴ ῖϑ ταῖσῃὲ Ὀ6 8 
ννοτγὰ οὗ οοπὐοοίατα. Β]19 ΒΡ ΟΒ65 ἐμῖ8, διιὰ 8ὸ 
γοηϊυνοβ ἰδο ἀοηΐαὶ, ΠΑ] ἰσαθ, δηὰ 4} ἔδλϊβο. 
Ηον ἀδῃΐαὶ ἰβ υπίτυο ᾿π (Πδὶ 586 ἀδῃΐο5 ἃ οὶ οὗ 
Ὑ1ΟΒ 8.0 15 ῬΟΥΐΘΟΙῚΥ αινᾶγο; ἰγαδ, ἔπ ἐμαὶ 519 
ὈἾἶδοο5 θυ βο οη ὑπὸ στοαη οὔ ΒΘ ]αν,, πὰ ᾽υά σο5 
Ὀγίμαι. ΤὨθη ἰπ (18 ταὶ σης Ὀ6 ΔΙΛΟΔαΥ σουομεὰ 
ἃ οοῃίρϑϑίου οὗ βἰη, Οὐ θύϑῃ {μ6 ΤΟΥ ; 1 γχεηοιυδθ 
Βἷτπα, ΣΕ ΤΥ ὑΠΘΓΘΌΥ Βαγο (ΠΥ ᾿πβίγαοιίοη δηὰ 
ΠΥ ΡῬτοπΐθθ. Αὐ δ] οὐθηΐβ, 170 ΤΠΔΥ̓ Ὀ6 ΒΓ οὗ 
(ΐ8: Ὁ 810 Βαὰ Βἰιμποτίο δηϑιγοσϑθα ῬΟΡΕΪΥ δηὰ 
ἱγοῃΐσα! [αὺ πῃ ἃ νυϊσαῦ ΜΑΥ, Βὴ 9 τσ οὐ]Ἱὰ ΠΟΤ ΠδῪ9 
ἀεραγίοα τῦῖλἢ 6 ν ῥἰἰοῖον 8116, πάθον δὴ ἱγοιὶ- 
δαἱ ργοπιΐβο ἰ9 641} 9 ̓  μυβθαπά. Ἡ, ου 86 οου- 
ἰΓΑΡΥ͂, 80 πα ἰλκθη «688}}8 [ὉΓ 8 τη ρίοΐβῃ. ἤγοτα 

4 [Υοϊ αἱ [6 δ6η16 {ἰπιο 6 θοχίπηίης οἵὔ Πο᾽ ὁομγογείοπ. 
ΙΕ φγονρά Ἰοὺ ϑἰῃοθγιγ. 8106 ἄδγο ποῖ οδ]] (89 τωδὴ πὶ 
ὙΠῸ πὶ δ[16 νον ΠΡ ΠυδΌδηά, δὰ ἴδ 8 ὉΥ τυ ρ᾿ ἰσακίοη δάπι 
(οα ΠΟΓ σ]. Ἦδγ βυρδϑοαυδηΐ οοπάποὶ βῆον ἐπδὶ δὴ τῶϑ 
ΤΟΥΣ Ὁ τμο τὶ ρανϊ ἀἰγοοου, 00 τσ. 1.5 τοιλχ δ ζυσίδος 
ΟΌΏ.-Τ΄᾿ 
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σι οτι Β86 τϊσΐ τϑοοῖνο 8 τηθρίοαὶ τίου οὗἁ 116, 
Β.6 πτουϊά 5»γὸ 68116 ὦ 6 Γ᾽ Βυβθδπα, δπὰ ρογῃΐ- 
ἰοά ἷπι ἰο Ὀ6 Τοσοχηΐζοα 85 βιο. Τὺ πον ἀθ6- 
πἷὰ] ἰ156 1 Γ Ῥσοόυοβ (1) ὑπαῦ βι9 18 Ὀουαπὰ ἂρ ὉΥ (9 
ποτὰ οὗὨ σ᾿ εγὶϑὶ ; (2) Βαὺ β10 ἔου 8ὴ ᾿πϑίϑδηϊ ᾿ο0Κ8 
ὁπ ΘΓ γοϊδιἴοῦ ἢ ΠΟΘ ΟΥ68; (8) ἐμδύ 880 ἀθ- 
οοἶναϑ Βουβοὶ ἴῃ δἰἰϊοιαρίΐηρ ἰο ἀοοεῖνο ὑμ89 Π᾿οτγὰ: 
(3) (80 [86 οοπἔββϑίου οὗ μὲ ρα] 18 ΔΙ Το Δαν ἃ]- 
Ιδοϑὺ ὉΡΟΩ ΒΟΡ 1ρ9θ. ΒΥ Βοπὶθ ΘΧΡΟΒΙ(ΟΥΘ {86 
ποπλδη 15 τηλὰσ ἤν ἰοο ΟΥ̓Δ], ΒΔΌΟΥ, Βρ  γἰ Δ }}Υ 
οὐία86, ἀπά οὐϑη συΐραν. ᾿ 
Ῥμοῦ αὶ υ76}}} β314, Ββυβρβηῃηᾶ Σ Βανθ 

ποῖ [ἄνδρα οὐκ ἔχω] .---Ἴ 9 ΘΙ Ρ Βα518 18. οα. ἀμδ- 
δαπά. [ἘΠ|6η66 ἀνόρα Ἀ6ΓΘ ῥγϑοθά68, ν μ116, 'π ἐδ 9 
ΜΟΙΔΠ᾽ 8 ΔΆΒΘΥΘΙ, ἰὕ ΓΟ]]ΟΥΒ (μ9 γϑΓΌ.--Ῥ, 5. 
Τη6 βαγίῃ 18 Θοπιτηοπἀοα 88 »γορεγ. ΤῊ18 18 σὰ 
οὗ δοῦ ϑαγίης ἴπ 18 βίγίοῦ βθη80, Ὀαὶ ἰΐ μα δὴ 
ἴσοῦν ἱπίοπ 6 ἰο ἀγῖνο οαἱ ἐμ γεδεγοαίζῖο πιεπίαζί, 
ἐδο ααἰγαϊὰ Ἰαγκίηρ ὈοΒἰπά [90 ἐγὰθ βαγίης; δπὰ 
18 ἐξ ἀο6 5 οὐϑθῷ ὉΥ ἰδ δι δ ΐο ρῥἱδοίηρ οὗ ἰδ ο 
ποτὰ μυϑραηἃ: ΖΠιβδαπᾶ 1 τ ποθ. ἢ 

γεν. 18. ΕἘῸΣ ἔνθ Βυδραηᾶβ ποτὶ δαδῖ 
ι:4ᾶ.---ϑϑοτιο αγα σοποϊααοά ἔγοπι [ἢ 9 δοηοϑϑίοη 
ἴα τοῦ. 99, ἐαὺ [056 ΤΟΤΙΠΘΥ ΘΟΠΏΘΟΙ ΟΠ 8180 μδὰ 
δεοθη ΠἸοσιἱταδῖθ. [50 Μεγθγ.} Αγραϊηϑί ἐμ 15 15 
(16 δι 6515: Εἶτο Βυϑθδη8, πὰ : Ἦδοια ἔποιι 
ΠΟῪ διαβὶ, είΟ. Εἶτγθ τραντίαροβ, ὑμογοίοτο, δὰ 
Ρτοοο 64, “ οὗἉὨ τ ὉΪΟΒ αἱ Ἰθαβὺ βοῖμο Βαὰ Ὀδ6δθη 418- 
εοἰγσοὰ ἐμτουχὰ ἰδ ταπίοπ 655 οὗὨ ()}6 τοτηϑη.᾽; 
ΤΒοϊυοῖ. ΥὙΥ̓ΒΟΙΒ ον [80 ἴδυϊυ ἸΔΥ πῃ δθηϑ88] ᾿γΔῃ- 
τομη685 (ΠΟΘ; ΟΙ.8}688 ἴῃ ὑμ.6 ΠΑΓΤΟΎΘΓΙ ΒΟΠ86), ΟΥ̓ 
ἴη 8} δΔης᾽ ποτηδη ἸΟΟ056Π}685 οὗὁἨ Βρί γἰϊ, 4068 ποὺ ΔΡ- 
Ρθᾶυ. ὙΠ ΔΙασάδ]ομο ἰ86 Ἰαιίον β6θπλ5 ἰ0 ΠΑΥ͂Θ 
Ὀδοη ἐδ ο155; δηά 1 18 ἰο Ὀ6 οοηϑίἀογοά, ὑπαὶ 1π 
δαιηδτῖα, ἃ5 τν 0}} ἃ58 οἡ ἰδ 808 οὗ ἀ4}1166, ατγϑοῖ 
τίει οὗ ἐπ 6 την γίαρο γοϊδίζοι ταὶ ρῦ Αἰ γα ανο 
δὰ 4η εἴςοιϊ. ““Δοσογάϊης ίο ἰδο Ταϊππά, [ἢ 6 
δλιμανιίδη3 αἰὰ ποῖ δοϊκηον οασο 6 Ἰατγ8 οὗ ἀΪ- 
ΤΟΓΟΟ; ΡΓΟΌΔΟΙΥ τους πο ἴο {86 Ἰάχον ΗΪ]]6- 
Ἰδὴ υἱονν ουτγγοηΐ δτηοηρ ἰμ6 975, θαῦ ΟὨΪΥ {86 
ΤΆΟΓα έν οἵ ΒΙΌ]1οΑ] υἱοῦ οὗ 5 μϑπμπιαὶ, ΓΟ] ]οὐν τη; 
Ῥουξ, χχὶν. 1. ΥὙοἵ οὐϑὴ δοοοστάϊηρ ἰο ἐι15, 1 τὰ 5 
ποὶ ΟὨἿΪΥ δά] οΥΎ ὑμαὺ ἀϊγοτοθα, θὰῦ ΔΗ͂ Ἴ}3, 

89 ἰδ6 Ταϊαυ 64}}8 ἰὑ: υποογογίηρς οὗ {ἐξ ΔΓ Πι5, 
Ἰαγίωρ οἸ 10 ΥἝῖ], δῃηά {πὸ ᾿|Κ6. ὙΒο]ιοΙς, 
ΔΙΟγΟΥ ΒΌΡΡΟΒ68 ἰἰιοὐ 8.0 δὰ ποὺ θ6θη ἔδι 0} 1] ἴὰ 
008 ΟΥ ΠΙΟΤῸ ΟΥἨὨ ΠΟΙ πιδυγίαζοθ, πὰ γὰ8 ΠΟΥ͂ ἃ 
πἰάοτ ᾿ἰνίης τ ἢ 8 ραταλοῦγσ. αὶ 8}10 χηἰρὶι 
δατο Ὀ66} ἃ ἀϊγογοϑα νοιδη. 

ΤΆΣ εχίταοταϊπατν αἰδοίοδιγ 97 (λὲ ογά, Ὄϊδοτ- 
θὶ Θοσρ᾽ ηαἰϊΐοῃ8: 

(1) Ἐπο Βγροιπο8ἰ8 ἐμαί 6508 μδᾷά ᾿θατποᾶ ἐδ 

Φίκαλῶς, οογτεοίϊψ, ἰο ἴδε ροΐὶπὲ (τιολί, τιγεβεπα), δα Υἱ!!. 
48, Ὧν χνυ. ἢ ᾿ το Χχ. 39. Τῃ {Π0 ποχὶ γϑσθθ ΟἾγίδὲ 
8175: τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας, Βμ60 Βροῖζο {πὸ ἱταῖὰ ΟὈΘΟΟΙΎΘΙΥ 

(ἀληθές) ἴα εἰιὶθ ὁπ ταΐηχ, θὰϊ ποῖ ἐγας }} (ἀληθῶς, Βαῦ- 
πειίνο!γ), ἴον 8} 6 οοποθδὶοιὶ ΠΣ σθαὶ ξυϊτ υηάογ ἐδο ἀυρ οἰ Υ 

ἦ ἔχειν»... 8. 
με . πες διὰ αοὐοὲξ ἸΠκονείβο ἡ πᾶ βοτηϑίίηρ οὗὨ ἰγοὴν ἴῃ ἐπ 

αἵ Φαπ3. ΤΉΘΓΟ ἰ8 πὸ ἀοιιδϊ ἐπεὶ ἴπ 6 ματα] δϑδοηΐ ἴο 
(δ δόόττοῦ οἵ 6 ἩΟΠΧΔΗ ἱτπα  166 ἃ, ΓΟΌΌΪΚο, θα: ηο αἰπδί πι]α- 
ἔοα. Ηο εἰπιρὶν ἀἄγανθ Βθγ ουΐ, νεῖ [ἢ ἃ ἥττα δηά μβϑῃ]ο πβηὰ, 
ἔτστα ἴμὸ ἰάϊη ζ-ΡΙδσοθ οἵ ΠΟΥ θιδίαθ 0 ἴπὸ ὀρθὴ ἀδΥ ρα. 
ὝΠ6 δἀπιϊτεΐης ἴπ6 6.8] ἐστι, Ηο ἀοίοςία [9 Ὠἰἀάθῃ 
ϑεβοοά. γοὶ δὸο Κὶ ΠάΙῪ δηὰ το! ]ἀ} Ὁ δα [0 ΘΟ 068] {Π|8 ΘΘΏΒΌΓΘ 
δος δὴ ἀρρουαὶ. Τθοσο το, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΟἾΘΆΣ ἰῃηδίϑῃοοθ οἵ 
Ἐδα 3 οὗἨ ἸΣΟΌΥ͂ δηὰ βαγοαάϑῖι ἰῃ {80 Β[0]6, 6. σ.» ἴῃ. [16 Θρ δε} 685 
οἵ Ραυ], δηὰ ἰη ἘΠ} ̓8 τοις δῦουῦϊ {πΠ9 ὑγίοδβί οἵ 1 

ἷ . “Ὁ. 8. 

πο τ ὙΓΕΓΘ δ αὶ δυκῦρδηδε, δηἢ ατὸ ἀἰδεί ατι δηθὰ 
[τα ἴθ εἰχῖῃ, σο τῶ ποῖ. Ἢ Βοῖπον βῆ πδλὰ (ΟΥθαίςθη ὮΘΓ 
ἴοιταος πυφθασδ, ΟΥ Ὀ6ΘῺ ἔογβα κοι ὈΥ 6 π|ι, ΟΥ̓ Ἰοϑὲ θὰ ὈΥ͂ 

ἀδοτο ττὯδ ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ ΠΟΙ ΟΥ 1688 σι] δηά δβιιλτηθ ἴῃ 
δΌΓΝ ΠΗΒδΟΙΏΪΥ μαδῖο δηᾶ ἱπογάϊησίο ἀδδΐγο, 89 [μθγ9 γ84 ἰῃ 
μῈῚ ὑσοϑοηὶ ἱπεϊπ οΕΥ ὙΠ ἃ ῬΡασασοῦΣ.---Ρ. Β.] 

ἰβίουυ οὗ {19 τοπλδη ἤγοτῃ οἴ οτϑ (Ῥαυ]αβ, τοι 
Ατμμγοη, ἐΐς.). ΙΠΡΙΥ ΘΟΠΙΡΑΡΥ ἴοὸ ἴδ ἰαχί. 

(2) Τὸ αἰβοῖρ]68 δά δὰ νυ βαὺ [π6 γ δἴλου σαγὰ8 
Ἰοαυπϑα (β ἢ νγοὶζου). Τ86 βαρροδί(ἰοῃ οὗ ἃ ΤΟΥ ΖΟΥΥ͂ 
ΠΘΘα5 πὸ το[υϊλιίοη. 
(δ) Το τιν ἴο8) ΒΥ ροΙ Βοϑῖ5, τυῖ ἢ τ ούδυθησα ἐο 

{86 ἄνο Βοαίθπ πϑίϊοῃ5 ὙΔΐοἢ οδπιθ (0 Βαιηδτίδ 
(: Κίηρβ χνὶϊ. 34 βαᾳ.; Φόϑορὶι, Απίίῳ. ΧΙΧ. 14, 
ὅ: πέντε ἔϑνη---ἔκαστον ἴδιον ϑεὸν εἷς τὴν Σαμά- 
βέιαν κομίσαντες). 

(2) Α ῥΡγον  θπ  "γ ογἀογ δα σαργοβοηίαίίοῃ οἴ 
{8 1ΠΠὉ οὗ [9 ϑαιπαυγιίδη ῬΡ600}]6 Ὀγ {μΐ8 νγοϊηδῃ: 
{9 Ψψοιδη 18 δαιηατία;: ἐἰ6 νο Βυβθδη 8 ΓΘ ἥνο 
δο45, ἐίς.; Ηφηρ βίο θοΥ, Μεϊγσε [Ζων Μίηϊ. ἐπ᾿ 
4. Τ', 8 νο]59., 1881.--᾽ 89] 11. Ρ. 28 βαᾳ.Ὁ 

Τὸ (8 ΔΜΙογοῦ ΟὈ͵ΘΟὶΒ ὑπαὶ ἴπ {ἰι|8 σλ8θ ἰδ 9 
ΒαΒΌΔΠ 8. ταυϑὺ Ὀ6 δἷχ; δῃὰ Ηθγβοϊξοπ δοίμ δ} Ὁ 
τοδὰ βἷχ. 7119 18 ἀϊἰβροβϑά οὗἩἨ ὈΥ δ τῆοσϑ δἰΐθη- 
{{ν8 ὀχδταιϊπαίίοη οὗ Ηθηρϑίθη ον, Β ορἰπίοη. [ἐ 
ΤῊΔΥ͂ ΤᾺ 6 ὍΘ ΟὈὐϑογυϑὰ {πδ΄ ἰο ἰμ6 ἂνθ παἰΐοηϑ, 
ΒΟΥ θη 504.85 ΔΥῸ γϑοκοῃοά, 2 Κίηγϑ χυϊΐ. 80 βᾳ. Βαϊ 
(6 σμἱ οὗ ροϊπὶ ἰβ εἰαῦ δὴ δοίιαὶ ρουβοηαὶ οἴϑηοθ 
οὗ ἐμὸ ψοπιδῃ, ἃ8 ογο ἀϑϑουὶ ῃοὰ ὉΥ ἰμ9 [οτγὰ, 15 
80 Βυ] οί, ἀπά ἐμαὶ ἐ})6 τοιλδη ποιὰ Δββαγοα γ 
Βανθ υπαάογβίοος ποϊμίηρς οὗὨ βοὴ ἃ βοἰιοἸαβίΐο αἷ- 
᾿υβίοη οὗ ἰμ9 ΤΙ ογὰ, 1 Ἦθ μὰ ἰπιοηάοὰ ἰο τα κθ 
ἴδ ; δὰ οὗἉ {818 ἔμ γθ 18 ποὺ (6 β|᾿ᾳςῃΐοϑὲ ἱπαΐδα- 
ἰἰοα. Αἱ πτιοϑὶ, βόύγονοῦ, ἐδ τγοσδη πουϊὰ Ὀ6 
ΟἿΪΥ δὴ αοοϊάοπίας αἰΐεσοτν οὗ ὑπ ΒἰΒίΟΥΥ οὗἩἨ ΒΟῸΣ 
ῬΘΟΡΙΘθ, βῖίη6θ {80 τηλγγίαρο ὰν οὗἉ (ἢ 6 β'αιπαυ Δ 5 
"788 βίγίοὶ ; δηὰ ποῖ αἵ 4]} δῃ δ᾽] 6 ΟΓΥ ἷπ Β0 Δ. 88 
βαιλδιὶα δά δἱ {Π}6 ΒΔ πι6 (ΐπη6 ἔγοιῃ το ἴο ββύθῃ 
ξοά9, ἀπά {680 ποὺ χῃθΓ ν᾽ ἰπϑίοβα οὗ, Ὀὺὶ ἰοχο- 
ὑὸν ιν, οθουδῃ. [76 τγοιιδη μαὰ ΠῈΣ ἢγθ 
8 ΌΔη 45 ἰπ βαοοοββίοη, πὰ να ποῖ ρα ΠΥ οὗ ρο- 
Ἰγξϑιαυ, ὁομΒΟα ΘΏΠΥ Β8}6 σουἹὰ ποὺ τοργϑβϑαξ 
(λ6 Ροϊ γι οἶδα οὗ (9 ϑιατηαγὶ [Δ }5.---Ρ, Κ.,] 

(5) “ἤδη ρο, ζεδόπ ὕεδιε 11. 2, ». 681, Βίγϑδηροῖν 
88 08, ἐμαὺ (116 Ῥϑυσ ὶσα] οἴοοί οἵ ἐμ 9 ἅνο υϑθαπαὰβ 
ἄροπ {89 ὑνοπιδῃ ἢδὰ ἔογοθα οἱ ἔγϑο68 ἰῃ θτ 8ρ- 
ῬθδΔΥΆΠΟΘ ΜΕ 16 7680 ρογοοίϊνοα." 500 Μαγοῦ σο- 
Ρονίϑ πιῦ γον. Τ.}}8 λυ ρτηοπὶ ταϊρας Ὀ6 οχροοιοαά 
ἔργου 9 δα  πόγ. ΟἿ ΤΟΆΒΟΠΒ ΒΓ 8{1}1 (6 ΒΩ Πι6: 
Ἰ. ΕΥΘΥΥ αν οα 5.8 1.8 β]ιδάονγ, ἘΥΘΓΥ τηδγυΐαρο 
τοϊαιἱοη ἸθαΥθ8 18 Ῥ5Υ611166] τηλτὶς ; ΟὨΪΥ ἴῃ ταοβὲ 
Ο8685 ΟἿΓ ὙγΘΔΪς ΟΥ̓́68 ἀο ποὺ 860 1{, 2, Τοτο 18 
ἃ ἄθορ δοπιπιμπίσαίϊο ἑαϊοηιαίωπι ἴῃ τ 6. 19 οὗἨὨ ἐμ9 
Γοτὰ, αι Ηο Κποὸν Ὁγ Ηἶ5 αἰνίπο πδίατο ἴῃ ἃ 
αἰνίηο, ἱπιπηθά ϊαϊο ταῦ, [19 δὲ {110 βαῖμϑ {ἶπι6 ον 
ἴῃ νυἱστίυο οὗ Π|5 Βαλα παίατθ, ἴῃ ἃ ΒΕ πῚΔῈ τα Υ͂ 
ἐβτουρἢ τηθδη8. Ετοιῃ ἐμ6 Ομγίβίο]ορίοαὶ ρμοϊπὶ 
οὔ νου {6 οἷά ζμ]86 βδομοϊδϑίίσ δ᾽ θυ πδίγθ οὗ 
ἸΔΘΓΡΟΙΥ αἀἰνίπο ΟΥ ἹΠΟΥΤΘΙΥ͂ Βυαϊηδῃ 18 ἀ0}}8 ΔΎΤΔΥ ἴῃ 
τοίθγθῃοθ ἴο {80 116 οὗ 9 6διι8. 
[ὃ τ. μα ο Β6ΡῸ πα ου θα Ἷγ κο068 ἰοο ἴδγ ἴῃ ἐδ 9 

Φ[Τ|6 νἱεν οὗ δίγαυθθ ἴῃ ἔπ ἤγϑι δᾶ. οἵ "8 Ζεδοη ὕεει 
(1835), Υο!]. 1. Ρ. 619, τοϊταϊηρὰ ἰῃ ἴπο βδοοοῃά, θα δυλμασηοα ἴῃ 
ἴοὸ Ἐ|γὰ δπά ἰουγ θα. (800 δὰ. 41}, 1. Ρ. δ41). 116 ΣΟρΓοβοηΐβ 
1μιο ΒΙΟΥΥ δ δῇ υποοηβοίοιβ ᾿γΥτπο-ροοῖίο δοιίοη. Κοῖΐπι 
(Θεεολίολία “εδι υοπ Ναξαγα, 1807, Υ οἱ. 1. Ρ-. 116, (οοἰῃοίο 3) 
ομδαροφ ἴδ 6 ΤΥ ἘΠ Ϊ0Ὰ] ἰπ ογργοίβτίοη ἰηἴο 8 ΒΥ πα ὑο] ̓ ς 8], ἐπ ἐμ 
Β6Ώ89 οὗ ἃ σοῃδοίουϑ [νϑηζίοι οὗ πὸ Ενδη οὶ θε, Τ|ι8 19 5ὲ}}} 
ὙΟΓ5Θ, Ὀα ἢ Π]ΟΓΘ οοηδϑίδίοπι.--Ρ, 8.] 
{{Βοροαϊοὰ ἴῃ 5 ΟΟἸμη ὨΑΥΎ οα Φοδη (1861) Σ, 262 ΕΓ 

ἩδθημδιθηθοΥς, οὐ οοῦγθο, αἰ ἤοτα ἴτουη Βίγαυθθ απὰ Καίμ ἰῃ 
παῖ 6 σομδίἀογβ [Π9 παιτϑῖῖνο δβέγὶ ΕἸ ἢἰθίοτί 8] 84. πο} } 88 
ΔΙΙορογίοαι. Το οσοἰποίάθποο τ ἱ 1} [πὸ ποῖ γοσογαθα 2 Κἰηρκϑ 
χυ!!. δηὰ ὈΥ “οδορλιιδ, ἰ8. ΘΟ  Ὠ]Υ̓͂ ΤΟΙΙΑΓΚΑΌΪΟ, δα ἔ:6 ἀοα- 
819 τηοδοίηρ οὗ ἐξοίπρ ισαΐεν, ἀπά σίσε πιὸ ἰο αγτηκ, οἴσ. τλαν ὉΘ 
δαὰάπορα ἰπ ἔδυοσ οἵ {Π||8 ΔΙ]ΘΡΌΣΤΥ. Βαϊ τἩπθὴ ψὸ δἰϊθηρὶ ἴο 
ΘΔΓΓΥ ἰἰ τγουρῆ, ἰὑ Ὀτρακδ ἀοῃ. 8600 ὑθον. Ῥογάσινοσίῃ, 
νσἰτπουὶ ἀ Ανόρησ τ ΗδημπίθηθΟΓΩ, πδ8 δἀορίοα ἴπο ΔΙ] οσογί- 
οδὶ σνἱον; οἶκο, διίος, ΜογοΣ διὸ ΤΟ Ποὺ ταΐοοῖ (Ὁ; ΑΙοσὰ 
ἱξῆογου ἰξ.-..Ρ, 8. 



160 τς ΔῊΒ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΡΙΝΟ ΤΟ 9ΌΠΝ. 

ΔΡΡΙΙσαϊίοη οἵ ἃ ἔσθ Ῥυϊῃοῖρὶθ. [ἐ 8, ἱηἀθοὰ, 8 
ποῖ τὲ γα 18 οΥὗἨ σα τασίοῦ δηὰ μδ0{5, σοοὰ δηὰ 
Ὀδά, δβρϑοΐδ!ν ῥγίάο, βϑηβυδὶ δηὰ ἰηΐθαροῦ- 
ΔΏ6Θ, ΟΣΡΓ658 ὑΠ6ΙΏΒΟΪΥ6Β ἴῃ 0.6 ΘΟ ΘΔ Πη69 δηἀ 
ἰὴ 6γ6, 83 [16 ΠιῖΓΓΟΡ ΟὕἰΠ0 δου]. Ὁ Βα τΠϊ8 ἰ8 
ΥΟΓῪ αἰ ογοῦι ἔγοαι [86 ϑϑυπιρίίοη ἐμ δὲ ρατί σα} Ὁ 
δυθηΐβ δηα χαοϊαιοπβ οὗἩ (16 ῥΡαᾳ8ι 1ἰἴ6, βιιο ἢ 85 (ἢ 
ἢν τηϑυγία ζοβ, ἰοᾶνο οδοὶ ἃ ἀἰϑιϊ ποὺ πιὰ γκ οἡ (ἢ 9 
ἴμλσο ὙΔΙΘὮ ΠΥ ὯΘ ΓοΔά, 8Δ8 (ἢ ΤὈΓΟϑ 16 Υ γοδὰϑ ἰἢ}9 
δζ9 οὔ ἐἰμ0 ὑγδο ἴῃ ἀ{:9 πιο οὗ [8 γα. ὅποι 
ἀοι41}5 οὐἨἮ ρῬγίναϊο πἰβίουυ οὐθὰ Ομ γίδι οου]ὰ ποί 
Κηον, οχορρὺ ἔγοιῃ στ ρογί, ΟΥ̓ ὉΥ͂ ΒρΡ6614] Γ6Υ6]4- 
(ἴοῃ, ον ὉΥ Ηἰ8 πιγβίϑγίοιιβ αηΐοη ἡ} {86 αἰγὶ πἰγ. 
ΤῊο ᾿αϑὺ 19 1Π|6 ΟὨΪΥ͂ ῬΓΟΡΟΥ τίν ἯΘ'6 σδῃ ἰδ οὗ 
16 ο486 ἴῃ απ. Νοὶ ἐπὶ Οτ ἰδὲ τνὰ8 βίγὶ οὐ ν οπι- 
πἰβοϊοπί ἰη {16 δίδί 6 οὗἩ μαπι]διίοη (Η6 ΗΪπ.501 
ἀἰβοϊαἰπιοὰ (18, Μανὶς χὶϊὶ. 82); Ὀὰΐ τβόγοσον 4 
88 ποοι οι ἴον Ηἰ8 το βϑίοη οὗ βαυΐϊηρ βί πῃ 6γ8 βηι 
{λὸ ἰηιογοϑίϑ οὗ Ηἰ5 Κίπράοπι, Ηο δου]ὰ, ὈΓ δὴ δβοί 
οὗ Ηἰ 5 νυνὶ] δῃὰ ἴῃ υἱγίαθ οὔ Η 5 υἱ 4] διὰ ἐββθη 18] 
πηΐο τὶ (1.6 οπχηϊδοϊοηί Εαίμ ον, πηϊοοῖς {ἢ 9 
ΟὨΔΌδΓ8 οὔ (6 Ῥαδί, οὐ Ῥαῃοίγαίο, ὈΥ ᾿ππιο Ἰαὶθ 
ἰηϊαϊ ἴοη, ἰο ἢ 6 ἰηπχοϑί Βοογοίβ οὗ {π6 Βιϊιπηδὴ Βοατί, 
δυὰ τοδὰ 16 ἢ 15. ΟΥΥ͂ ΜὙ]Πισ ἢ 15 ἱπ 61} 0} τοοογαάοὰ 
οὐ (89 Ρᾶ 65 ΟΥ̓ ΠΙΘΠΙΟΓΥ͂ (ΘΟ. ἰΐ. 38).---Ῥ, 8.1 

γον. 19, Θῖγτ, Ζ ροσχοϑῖὶνϑθ δαὶ ἴδουῦ δε ἃ 
ῬΤΟΡΏὮΘΊ.---Ἰ ὅδηι. ἰχ. 9, 51:6 70.501} ἰπίουϑ {Π18 
νοι (ἢ 9 πηΐγα οἷο οὔ Κπον]οάχο. [786 ϑεαιλδυ δη8 
τοσαγαοὰ (0 Δ οΒ9: Δ Τ]ΔΙΠΪΥ ἃ5 ἃ ργοροῖ, 866 
θοϊονν. 6 τυυϑὺ ποθ (86 φσγαάυδὶ σγονιἢ οὗ 
ΒΟΥ χοβρϑοὺ: (1) Σίν, ᾿Ιουδαῖος ὦν, γον. 9; (3) Κύ- 
ριξε, γον. 11]; (3) Κύριε, δός μοι.---ῤ (λ6 5απι6 ἐϊπιδ 
α οοποοδδίοπ ΟἹ λον σμῖ, νοὲ οἰ μεν υοἱοα, 

ον. 20. Ουὖν ἐδῖβϑιβ τοσδῃὶρρϑᾶ.---Τ 9 
οαγιοδίατίης οϑιϊπιαὶο οὗ (818 Ῥογβοπᾶσθ ΓΟρτθ- 
ΒΘΗ(8 ΠΟΙ ΔΒ ΘΥΟΥΥ Β6ΓΘ ἔγὶ ΤΟ] ΟΌ 8} Υ ὈΔ ΠΟΥ ὮΡ 
ἰο {19 ρΡοΐϊπὶ πίἰι οι! ᾿η[6}] Ἰῷοη69. ΟΥ χαϊϑρί νην, 
84 ΠΟΥ͂ 450 ἃ Ριυἰ{ἰὴς ἐπ 18 φιοβιϊου ἰ0 χοὶ αἸΑΥ͂ 
ὉΠᾺΘΓ 1.5 σον (0 Ἦοἴῖο δῇ οἱἸοῦ5, ϑοη τυ ϑίζογ, 
Εὐτναγά, Τβοϊοκ). ΟἸγῖϑὲ νου Πα γὰ]γ μανὸ 
ἄομο 8δὸ ἴασ ἰο ἢ0 ῬΌΓΡΟΒΘ ὙΓ{ δ σἢ ἡγοῦ }}698- 
Π655.7 [ὑ ΤΑΥ͂ 0 μοΐϊπρς ἰο0 ἔδγ, ἰο πὰ ἴῃ ε}}}8 
ΒοηΐΘΠ6Θ 8ῃ ΘΟΧΡΥΘΒ500 οὗ βίσοηῃρ Ῥογβϑοπαὶ σοὶὶ- 
σίου ἰπαἰοτοβί, 88 ἰἤ: 858:0 ρογοοῖνοβ ἰῃ Ομ τ ϑύ 1Π6 
ΒοδΓΟΒοΥ οὐ μοατγίβ, Ῥουσοίγϑα Β6Ρ σα, απ νυ 868 
ίο ρο ἴο ἰμ6 ΠΟΙΥ ῥίδοθ οὗ ἔογρίνθηϑϑβ (Ζιυν πρὶ, 
Γαϊπαγαῦ, [65807}, ἀπ οἴΒ6γ8). Αδοογάϊηρς ἴο 
Ομνγϑοβίοιῃ, ΝΠ ΟΡ δὰ οἴ ογ8, δὴ ἰηἰογοϑὲ ἴῃ 
οὐ͵)θοοίϊνο τοὶ σίοη αἱ Ἰοα8ὲ νν88 διιγδίκοποα ἴῃ ἢ 61. 
ΤῊ 6886 18 ῬΥΓΟΌΔΌΪΥ [0 ὈΘ 1} οοποοῖγοα : Ηδυὶης 
ἐπ Γ ΘΟ. οὐνηθὰ ΠΡ συ, 8.1.6 οδῃμποί ἰτϑϑὶ οὗ ἐὶ 
το ΦΌΓΙΠΟΣ ἢ (110 Βίσαῆροῦ. ΤΏ πορᾶ οὗ 
Το] χίουϑ αἰοποιπθηΐῦ ΘοΟΙΏ08 μο6. Βυΐ νίῖϊ ἱΐ 
σοῦι65 1Π6 αποϑίίοη : ἤ ΠΟΣΘ 18 ὑπο τίσι ῥἷδοθ οὔ 
διοποπιοηί Ὁ Απὰ ἐμ 18 αυοϑίϊοῃ (Δ κ65 18 Ῥγθο6- 
ἄδησδο ῬΤΟΌΛΌΪ ποῖ ΤΊ ΘΓΟΙΥ ἔγοτῃ ἢ ΘΧ( ΘΓ ΠΑ], 5ὰ- 

4 [9290Πη Ιλυδἰκί πη, [86 0169: Εἶπα 5) τσ τοῦ οἡ οι οιίοα, ἱπ 
819 ψοσς “7,6 Τρ απὼ (δε Βεαιτ μὲ ἑη, Νυίΐίμνε, Ατέ, Δίογαϊ 
απὰ Κεϊίφίοι" (ΑἸὰ. 86]. Ρ. Χ7) 898 Βοπιὸ ροσα ΤΟΙ Γ ΚΒ Οἢ [ἢ 9 
9 οοϊθ οἱ βίη δηὰ υἱοθ ὕροῖ 6 ἢ πλῃ ἴδο9 δηὰ ἥχυτο. Ηἴ9 
ΒΌΘΒ}κ5.“" οὔ [πὸ [ΟΥΤ Ὁ] δία οὗ γαγίουϑ ἀογα ΟἿ : (βίο 
δοιι πχοὰ τ ἢ ΒΟ ΠΘ58, αἰ πητηθὰ ΟΥ̓ ΒοΠΒ.6} ἐγ, σοηνυ 8οὰ Ὀν 
Ῥαβδίοῃ, μίῃο!ιθαὰ ΌΥ Ῥονογῖν, βδῃδαονυθὰ ὈΥ ΒΟΙΤΟΥ, ὈΓδηάοα 
ὙΓΠῚῚ ΓΘΙΏΟΓΒΘ.: Ὀοαο8 σοηϑυτϊηθϑὰ τσὶ ἢ 8] οἵ, ὈΓΟΚΘἢ ὈΥ ΙΔΌΟΓ, 
τογίιγοα ὉΥ ἀἰπομβο, αἰ οηογοά ἰη (Ομ τ18δ66: ἐη [6165 νυ (Ὦἢ- 
οὐὧὖῖ ροῦοτ, οαγίϑ Ποὺ ΠΟΡΘ, τα 48 ΘΑΓΓΠῚΥ δηὰ ἀον  ἸΒῊ : 
ΟἿΓ ὈοΏο68 [}}} οὗ ἔπ δἷῃ οὗ ΟἿΓ του, [86 Πϑάγθη σού θα! ἢ 
ΟἿΓ ἰηἰχαϊεν, ἴ[π6 Θατῖ σἰ βίης ἩΑρενιὸι 9, ἴη0 τοοῖϑ ἀτί 
ὉΡ Ὀθηθδίῖ, πὰ [η6 ὑγταποθοα ουϊ ΟΥ̓́ αὔογτϑ; ὍὙ6]}} 0. 08 ΟΠΪΥ͂ 
4, νον ὈοΘΒοϊἀἰηρς [15 οὰσ ὨπίιΓΑὶ ἔδοθ [ἢ ἃ κἶδδα, γγο ἀθϑὶ γθ 
Ὁοὲ ΕἸΠΜΚΘΙΝΕΥ ἴο ἔογχοὶ τμδὲ ΔΉΠΟΥ οὗ τϑῃ ἯΘ ὃ9.᾽"-- 
Ῥ». ͵] 

ὕοπιρ. πὸ Υριηατῖκ 5 οὗ ΗΘ ΒΘ Ροτς δηὰ Οοἄοῖ ἰῃ ΔΕ το6- 
ΩΝ ψἱ 1.δΔηρ6.--. Β.} ᾿ 

Ῥογδοΐδὶ δρὶσγὶί, θαΐ ταί θοῦ ἤγοτῃ {Π 6 Ῥτθρομάθχ- 
8Π090 οὗ ἃ τεβοοίϊγνο ἴυγη. ἴπ ΟΥΠΟΥ ψογάκβ, βὲ9 
ΓΗΒ, ποὶ ΠΥροον εἴ 68}1γ, ἢ ΘΙ θγγϑϑιπθπὲ ΟΣ 
8:}}1 688, [0 τοὶ σίουϑ σΟΠΙΓΟΥΟΥΔΥ͂, Ὀυΐ, υΠΔ6Ρ 8, 
Βρίγἰιαδὶ Ὀ188 ονοῦ- τ τς ΠῸΥ δίτρ}6 ἸΥΟΙΏΔΗΪΥ 
οοϊ ες, ἰο τοβοοϊΐοη. ῬΥΟΌΔΌΪ 8180 8η6 Βαὰ, 
πγουγχῇ (Π6 βδτηθ ἀἰβροβίτἰοη, ἰοϑὶ σαβίθ ἰὴ 5δ)δ- 
τί, κ Μαφάδ]θηο ἴῃ 68}1166 (6 Βοιηοἶθββ πδίατο 
πῃ δι᾽οίιθηι, 88 οὰ (89 868 οὗ Θ4}116»). ΕΆΓΠον- 
ΤΟΥ, 8.1.6 τηἰχὶ Βαβίθη πὶ {18 αποδβίϊοῃ, (4) 
Ὀεσαυϑ6 [1.8 ΟΡΦΟΥ ΠΥ οὗ δ8ἰκῖηρ ἃ ρσορμοῖ δοῆ- 
σθγηϊπῃρ ἴὑ ταικῦ ποῖ οὐσὺγ ἀραΐη; (2) Ὀδοβαβ89 
Βἢ)9 6ου]ὰ ποὺ Ὀυΐ τῦΐῖβ]ι ἰ9ὸ δσγϑθο ἴῃ γοίθσθῃσα ἴο 
τοὶ σίου δὰ 186 ρμἷδοθ οὔ τγουϑῃϊρ τὶ 106 Ῥτο- 
Ῥδοιϊο δὴ ὙΠῸ ἰπϑρίγοα ΒΟΥ ν᾽ 11} γούόσοποο, δά 
ὙΠΟ 845 ὈΥΪΥΥ͂ (ὁ που σαϊ]ι, 5 
Οὐ τδπἰ5 τοπηϊδίη. ---Γοἰπιΐης ἰο αογὶ σίτω, 

ΜΘ νγ88 ποᾶσ. Ου Αεογσί πὶ οοιαρ. γ. δυτηοῦ, 
Ῥαεϊαειίπα, ν. 88; Ἦ ἱποτ, 8. ν.; δηὰ {8 Ὀοο 5 οὗ 
ἰγδυϑὶ. Ὲ Βαΐ β86 ἀο068 ποὶ ΒαΥ: [θ ψουβορ 
ἮὮΘΓΘ, γ0 ἔμόγο; ἐΠ6 δητ{Π|ο518 15 οὗὨ διό 6 Υ βοτὶ: 
Ουν ἴδιο Υ5 ῬΟΥΒ ρροά, δηὰ γὺὸ δᾶγ. Α ἀδοϊϊηθ 
οὔ ἐδ ϑεαπιδγίδη ϑυβίθῃ οὗὨ τνουβῃΐρ, δηὰ 8. 86 150 
οὔ (86 νοϊχαΐ οὗὨἩ (9 ον 18} ῥτοίεβί πὶ ἤαυοσ οἵ 
Φογυδϑαίθῃι, ΓΘ ΟΧΡΥΒ86α ἴῃ ἴΠ6 ΘΑΥΘΙΪΠΥ Ομ οΒοη 
ἰθγ8. Αἱ ἐδ βαῦιὸ {ἶπη6, ον Βαυϊης (16 το ρου 
οὔ μον δι μ γ8 ἱῃ ΘΗΥ͂ 6880 ΘοΟπίαἰποα δὴ ΔΡΟΪΟΡΥ͂ 
ἴογυ ὸὉ ροϑι εἰ 08. 

Ουὖε ἐδῦδοχη.--- ότη ἤγου ἰδ 6 τοί Θδτηδυὶ δη5 
ΨῈΟ Ο͵Θ Γοὐθοίοα ὈΥ [80 Φ6γ8, δηά νῆο, ἔγοτι 
Ὀοΐης δσχσοιηπιηΐσδίθ, δα ὈΘΟΟπιΘ 80} }1ϑπηϑίὶς ὈΥ͂ 
Βοί Εἰ πρ ΠΡ 8 ἰθιηρίθ οη οΥ σία. ἢ ΟΠ γυβοβίοπι, 
Καυϊηοοϊ, δηά οἰ ΘΥΒ, ΒΌΡΡΟΒΘ 8:0 5068 θεοὶ ἱπ 
ἱμποασὰλ ἰο ΑὈτγδδαι δπὰ ΨΔοοῦ; Ὀυὶ (86 Δῃηιϊ- 
μοιῖο ὑμεῖς οοπίγβαϊοίβ {μ18.1] Εγοη δἷϊονυ (9 
ἀρδισυοίίοη οὗ [Π6 ἰοπιρὶο ὉΥ Φοῖπ Η γγοαπϑ, (89 
Ῥἰπηδοῖο οὗὨ (9 ἰδπηρ1ὸ σομτἰπιοα ἰο δ ἢ δοδὲ 
οὗ 16 ϑιαιηδῦ ιδη γον (9 ἩὈ5Θ ΡῈ. Απίφ. ΧΥ͂ΤΠΠ. 
4,1), δῃηὰ ἰβ 8ο ἴο (8 ἀὰγ (ονίηβοη, [{{1]. Ὁ. 
819)... “διε! (89 Τονϊκ5. μανο ἰαἰογροβοὰ μἷπ- 
ἀτγϑῃοθ5.᾽ Το] οἷς. 

1ι 5 ὙΘΥῪ δχργθϑδῖνο, ἰμδὺ {8 ὑγοτηδῃ ΤΌ ΓΟΪΥ 
Βἰαῖϊ95 ἔμ ἰϑβιιθ, ἩΪΓΠοαΐ τπδικίηας 8 αὐοδίΐοη, 
ψΠοἢ ΡἾδοθ οὗἩ τονδὶ 8 ἴῃ6 ἰγὰΘ9 οὁμ6. ΒΥ 
ταδκίης ἃ αυσϑίΐοη, 8βὲ9 ψουϊὰ Βαγο βοιηθναῖ 
ΘοΟΙΏΡΓΟΠ 89 ΒΟΥ βυβίοτῃμ, δῃὰ δἱ {10 βδῃο ἐΐτηθ 
ἀἰδραγταχοὰ 89 Ῥγόρμοὶ᾿Β ῥΐασο οὐἵ᾽ τυουβῃΐρ. 
ὙΒΟΙΒΟΡ 8.16 πιοδηὶ δηγίμίηρς ὈΥ δβαυϊηρ: 75 ὲ- 
τιιδαίεπι 15 16 ρΐασθ, ἰπβίϑδι οἵ: θη δομηϊ Ζίοη, 
Το δἰ ἢ5 πποορίδῖη. Κ5'᾽0 βϑοϑιῃϑ, δἱ δ᾽] ουδηίβ, 

4 [Οογρ. δἷδο (ἢ: ῬΟΣῪ ἱπδίγυσ[νο τοῖο ὶθ ϑαπεατία, ὉΣ Ῥὸ- 
ἐουβ πη, ἴῃ ἩοΥΖΟρ 5 2 εα ]- Επογείορ ας, Ν᾽ οἹ. ΧΙΙΙ. ΡΡ. 359- 
391. Ασοοτγαϊης ἴο Ροϊογάδηη, ἡ ἢοὸ ἀογ νϑὰ πιης ἢ οὗὨ }ι8 ἰὩ- 
[οσταδιίοη ἔσομι ἃ βδτηδι ἵδη πἰ μι Ργὶοδῖ, [πὸ δαιπιαγί μη ΠΟ 
υο]οντο δὲς ΤΏΘΥ μΡοΟῦΒΌΙΥ Ὀο!ονοά ἐπ [00 ἀκγΒβ οὔ Ομ γίει, 
τὰδὲ {Π6 ἴον οὗἩ Μοιιηῦ οοτίχὶπλ 85 [Π6 δοεί οἵ ἰβο, 
1παὶ ἤτοι ἰὼ ἀυδὶ Αὐδηὶ ψμ8 ἰογτηδα, ἴπδὲ ὕγοτη τἰιῖθ ΒΟΙΥ͂ 
ταοπηϊδίη 6 γαΐῃ8 ἀοδοθηῃᾷ ἴο ἔς γΌ 20 [μ0 δατ. ἘΠΟΥ εἴ] 
Ῥοΐπῆ οἱ οὐ ἴδδὴ τησππίαί ἢ [ἢ 6 δρυΐ οτο Αὐδππὶ αἱ Ηἰςᾳ 
Ὥγοϊ δἰἴδσ, ἩΠΘΤΟ βοίἢ αἀἰά [ἢ9 δ8π|6, ὙΠΟΙῸ 116 τὶς τεσ ρα αἴτον 
το δοοὰ---ἴοΟΥ τΟΥ ἰΔΘΠΠΥ Οοτίξίη ν ἢ ἈΪοσπὶ Αταγαῖ--, 
ὙΠ ογΘ ΝΟΘὮ ογοσϊοά 8 δἰἴδὺ αὐτοῦ [56 Ποοά, Ὑ} 6 ΓΘ Α ὈΓΘἤ δαὶ 
οἴοτοι [δ8δ0, δηἀ ΒΟΥ ὅδοοῦ δορὶ δὰ βαπ ἴἢ6 δον ΟΝ 
Τολοποᾶ (ὁ ποαύϑῆ. ΑἹ] ἴπό586 μιμὶ οἵϊιοσ ρογὶαπὶ δνοηῖ 
ΠΟΥ Ἰἰοοαΐθ οὐ ἴμ9 πἱαηοδὲ ρἰδίδαυ οὗ (ἐοτγίχί ει, ΠΟΤ ΠΟ ΤῸ 
ἰθ ΠΟΥ͂ ποἰπίπα Ὀπὶ ἃ ἴογβακθα πιοδηῦθ (ἰ. α. Ρ. 577}-- 
Ρ, Ά. 

Τ εο αἷδο Νογον, ΑἸέοτὰ : [π δῃοοδίογ οὔ ἰδο δε ἰστηλῇς 
Βα ατ ἵδη, ἘΠ6 Οὐ μεγ οὗ ἴῃ9 βιιρασίδη ΒΟΌΣ, 1.16 
νυ] ἄοτβ οὔ 1μ6 δι ρ]6 οἢ αἰ ογίξί πὶ.--Ρ. Β.] 
Φ[ΤτοπΟἢ δπὰ Ὄνϑα οοπίθπα ἐπεὶ ἃ γοίογοῃοθ ἴο μο ϑν- 

ἐγίαγοϊδ, [π6 σοϊμπιοη ΔΕ ογΒ οὗὐἠ 99. δπὰ βαιηδγ δε, αὐτο 
ξιϑαῖογ ἴοσοθ ἴο 86 Ὑγοτηδη 5 ηυοϑίίοπ 0 δὰ (Α]16 ὅδοον 
Ομ 7}αἰλεν' (τοῦ, 11) ἀπά ἀΐὰ μοῦ ὑδϑὶ ἴο πιδηύα ἢ ΒοΣ Ροαί(οη 
διχαίϊηδι {πὸ 9 ον θὴ αἴγλη κοτθ. Βαὶ [δ Βῃοπ]ὰ Ὀ6 τοπποσαδεσοὰ 
Ὠϊδὲ 50 δ᾽ γοδαῦν ἰπ ΗΠ Σὰ ἃ ντορμοῖ.--. Β.} 
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Ῥτουᾶὰ οὔ ον ΒΟΥ πιουπῃίδίη, ἃ5 07Χ6}} 845 οὗ μοῦ 
ἩΟΙΥ͂ γν8}}. [ε τοῖχον βθθπὶ ἴο ἤβνου 86 ϑϑιηδτὶ- 
ἰδ, ἐμαὶ Μοβο8 δὰ ἀδβϑι χπδίϑα ἀοσϊζίτα 88 186 
τοουπίαΐη οὗ Ἧμ9 Ὀοποάϊοίΐοη8 οὗὨ ἐμ ἰὰνν (θοῦ. 
χί. 2.9): ἴα ἔλοί 6 βοθιχϑὰ (0 δρροΐηξϊ ἰὺ ἀἰϑιιῃ οι] 
85 ἰ..6 Βοδί οὗἉὨ Ἰτγογβῖρ, δοοογαϊηρ ἴο Ὠθαΐ. ΧΧΥΙΪ. 
4. ψϑτθ ἰτ 6 'ι:ῃδγιίδη Ῥεηίδίουοι χοδὰβ (ἰογῖ- 
εἰαι ἰμοἰοορὰ οὗἩ Εὖ]. Οπ ἰο οἶασ μδηᾶ, ογυ- 

δαϊϑιω 1181 ΠΟῪ ἃ τιν σοργοϑϑηίδιγο ἴὰ ἐμ 18 
γτορβοῖ, ψο ζᾶγθ [6 ̓, ἸΔΟΎ ΟΥΘΥ, 8 βίτοηρ ἰπι- 
Ῥτεϑδίοη οἵ ἰμο αἰρηϊν οὗἨ (λλ Φ ον θὰ ΡτορΒοίϊο 
οδῖοσ. 

γεν. 21. ϑονλαι, θ᾽ θνθ 129, 88 ΒΟῸΣ 
ἐδ οοτηΐῃο.---[Βοϊίονα 2{6, ποῦ 8. Α πποτθ [ἃ- 
τοὶ αν δὶ οΘοπἀ οϑϑθμαϊης ΡῃταβΒ6 Ὁ Ῥεγίν, υεγιΐν, 
1ὲεὰἂν ὠπίο ἰδε6. ΝΟΥΒΘΓΘ 6180 υϑοὰ ὈΥ̓ Οσίδί. 
--Ρ. 8.] ΓἜσγεται ὥρα, ἃ Φοβαπηθδη ΡΒ ΓΆΒΘ, οἷ. 
υ. 28, ἃς.--- 7 9 Β888}} ὙτοΙΒΒΐὶρ ἴ869 Εδῖδοσ: 
Ῥοϊπιζης ἴἰο ἃ πδν, ΠΟΤ ἰηαταὰ πιοὰθ οὗὁὨ γ0Σ- 
Βεὶρ. [6, 84.γ85 Ογἶϑί, ποὶ σέ, ἃ5 δὰ ΟΥ̓ ΠΑΡΥ͂ 
Ῥτορ οὶ σουὰ μᾶνὸ ἀομθ. Ηθ γοΐϑγϑ ποῖ ΟἹ] 
ἰο ἐμὸ ΤΖὰϊατο σδοηνοσϑίοη οὐ ἰδ ϑατλαγὶ 85 
(Μογ ον), Ὀαὺ ἰο 4}1 ΟἈ ἰϑιίΐδα α,ο8. 74ε Καίλεν 
ἱβάϊοιι 68, ἃ9 ἀτσοίϊυ8 ΓΟηλαΥ 8, δμαυϊίαίεπι πουὶ 
Ἱπάεγίε; ἴοτ ἐμ αι μοσμβοοὰ οὔ αοἀἂ 159 ζ}}Υ 
Κποόνσῃ δηὰ [6]} ΟΠἸΥ ἴῃ ΟἈγϑὶ, (μὰ 9 οὐἿγ Ὀσχοί θη 
β8οι, δηὰ ἰμ9 ΟἿ Μίιοαϊαίον Ὀούνγοθῃ αοα δπὰ 
τλλῆ.---, 8.17 Τὸ δβρϑαϊς οὗ ἰδο ““Βιυρὶα ἐγ" οὗ 
(86 οπδὴ οὐ τὰ ίοϊι 968.18 ᾿ϑίοα 8, βΒ Ὀ] 1 πλ0 
τπἰίογδησο, 19 υἰξου]γ πιϊπουΐ Τουπμαδίίοη. Τθ 
Β 1 τ6 αἰίογαηοο ἰθδοθθ8 (80 ἀϊδιϊποίΐ οι Ὁθ- 
ἐπσοθ ασχίοσηδὶ δπὰ ᾿ἰηίογ 8] ἸΥΟΥΒἷρ ἰπ ἃ 60Ὲ- 
οτοῖθ ἔογσπι. ΤΠῸ οχργοϑδίοη οὐ θΠΥ σοπίοϊ 5 
Ῥεϊππ τ, ἴθ ἃ βοπι10 ἰδ, 8 ργοίογγϊπρ οὗ 279- 
τυβδίοι. ΤῊΘ ΓΟ Γ 8510 6 ρστδ68 οὗἉ ΟΥΒΕΪ 816: 
(1) Βαιωηασγία, (2) 9 ογαβαϊϑιι, (8) Ομ υἰϑυίαπὶίγ. 1 
ἐδηποὶ ἱμογοίοσο δ6 ἜΧΔΟΙΥ͂ αβϑοσίοα ἰδδὲ 9698 
οτδὰθϑ ἃ ἀδοϊβίοι : 8(1}} 1688 ἐμαὺ Ηρ μι «6170 
διὰ 5ϑιηαγί(δη5 δἰ ἀπο ν τηϊθίακο (Βδυμρατ- 
ἰεη-Οτυϑῖ5). Βαΐ {1|ὸ ρσγοϑϑίθυ ῬΥΟΙΔΠΘΏ6Θ 18 
εἴνϑῃ ἰὸ ἴμο 8969 τ Βϊο μα β ϑαυλαγία δπὰ δογα- 
8816πὶ ὁ ΟὯ0 δἰάο, δηὰ ἰῃ0 τουβὶρ οὗ αἀοὰ ἱῃ 
αρὶγὶι δηὰ ἴῃ σα οπα {6 οἶδοσ. Τἷθ 18. ουὶ- 
ἄσδης ὕγουα ὑπὸ δάνοηί οὗ ΟΠ δι δαὶ ἴῃ Ῥατίϊου- 
δι ἰο {80 δειμδαγιίδη9. ΤΠ ποραϊϊου οὗ ϑαπιᾶ- 
τία δὰ Φογαβδ]θλ ΟἾΪΥ ἀθηΐθ8 ὑμδύ ὈΥΔΥΘΥ 8 
ἐο σοί 86 δὲ 84}1 σοβιγι οἰ ἰο {86 Ρ]5 668 πδπιϑᾶ ; 
ἰδὲ 15, ᾿ἴὑ ἀθοΐατοϑ (86 ΔὈο] ἰΐοπ οὗἁὨ οχύθγηδὶ, Ἰοραὶ 
δα] ὰ8, ὈοΙΒ ϑαιηαγϊίδη ἀπά ΨΦον 88}. Αὐ 1890 
δᾶπιο {ἶταο 1 τλΔΓ ΚΆ (116 ὙΟΤΏ81}᾿Β αἰιθϑ. 10} ἃ8 ΟὯΘ 
ἴοο ᾿ϊε116 δοπσοσ μα ὙΠ} Θββοη 8] {ΠῚ ρ 5. 

Ψψες. 22. ἦ .ἜἋ υσοσβῃϊΐρ [Βαῇ υ ῖο γ9 πιοῦν 
τοῖ.--ΤὴῸ αὐοδίϊοη σοπσογπίΐηρ [19 τολεγ οἵ 
ὙτΒΕΙΡ σου Ὀ6 Υ6Β80]Υθα ΟὨ]Υ ὈΥ ἰδ τολαί, διὰ 
15 δχαὶπ ὉΥ ἔθ λοι. Τμθ πουΐοὺ ἱπδίθδα οἵ 
φοπῃ 1ἴ8 δἰσοϊβοδηί. «{Φυὑ8βὲ Ὀθοαυθο ἀοἀ 18 ποί 
ἰγ}]γ Κπονῃ ἰο ἔοι, Ηθ 8 ἃ ὃ ΓΑΒ Ρ ἐμι8δῃ ἃ ὅς, 
ΠΟΤῈ ΠΠΩΡΘΓΞΟΙΔ] ἐπ 8 ῬΟΙΒΟΠΔ]. ΔΙΘΥΘΥ ΒΌΡΡΟΒΘΒ 
ἐδβαὶ (ἴθ πουίονρ ἀδποίοβ αοἀ ἰῃ Ηἰἱ5 ββϑϑθοθ δηὰ 
βυθβίδηοο; [ὡ(ἴοκο, ἐμαὶ ἰ ἀδποίοθβ τὰ τοῦ ϑεοῦ, 
υἱοῦ ἀοο8 ποῖ δεῖ {1.60 ἰοῦ προσκυνεῖν. Ὠδ 
Ἥοιιο: Ὃ τοΐογβ ἰο (86 δοῦ οὗ προσκυνεῖν ; γ9 ὙΟΓ- 
Βδῖρ, δὰ ἱμογοΐη ἀο τολαί ψὲ χποιῦυ ποί. Βνοκ ΠΟΥ 
οὔ͵οοίδ ἰο (6 δογτ οί 688 οὗὨ {πὸ Βουίθποο, δαὶ {16 
δδιηδειδη5 ἬΟ,Θ Ἰηοποίμοϊδίθϑ. Βαὺ ἰΠ0 79 8.6 
ἀἰ οτος τηοποίμοΐϑηι98. ΤΙ τλπὰ δηἃ οὐ .8 
ἐχρίδίη : ἔγο υδδίγα ἱγπογαπίϊα. ἸΒοΙαΟΙς (ΔΥῸ Υ 

Φ ΓΜεγον ἰηίοτο ἤγοι οὔτε ἐν ᾿Ιεροσολύμοις, (παῖ ἐπο τηο- 
ἄστει ἀοεσίτίο οὗ ἃ τεδίυγαϊΐου οὗ [110 ἸΟΥΥ οὗ Φογραος ἰ8 ἃ 
εἶτ δσιίς ἀτγεατη.--". 85.} 
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1μλοϊκο): “ἼΤἸἸα ἰσὰθ Καονϊοᾶζο ἰ8 ἰλαὶ τΐοὶ ἰῷ 
Βιυδροὰ ὈΥ͂ μ6 ΒΊΒΙΟΥΥ οὗ τραἀρφιμρίίοη ; δῃὰ (110 
ϑατααγ ίδηβν ΒΟ ὙΘΓΘ ἐπι θιὶ ἰο ἐπ Ῥοπίαίοι οὶ Ὁ 
[Π6ἷγν βΒβογϑα ὈσΟΚΚΒ, ἰκηοῖν ον, {μα 18, 086 }}}8- 
ἰογῖοαὶ (οὐ οὗ [8γ86], Ὀπὶ ραγιΐλ}}γ.᾽ ΑΒ ὙΒοΪΘ, 
ἴῃ ἃ ᾿ἰνίπς στον οὗ Καον]οᾶρο, ἐμ Υ αἸπλοϑὶ 
κΚηθν Ηἶτπι οί. Τἷβ δοσουηίβ 4180 10. ἐλ. ὅτι. 
Ὗῦο ὙτΟΣβΐρ ὑπαὶ ὙΒΙΟΒ τθ͵7ὸ ἱτηο.--- 

Βοϑὶ σηδίϊηςς ἰ80 7 ον 96]] 0 8 μ]ρ ἴῃ 15 Ἰἰνίης 
ἘΠΊ, 88 Γοργοϑθηίθα ἰῃ ἴδοί ὈΓ Ηἰτη8ο]., [{7|196 
ἡμεὶς ἴῃ πὸ πο οὗ ΟὨγἶβὺ ἴῃ σοϊαιΐου ἰο αοα, ἰ5 
τι ποαῦ Θχαρῖο, Ὀαὺ 19 6845}}7 οχρί αἰ πϑὰ Ὁ {119 
ἕαοι ὑμαὺ θγὸ ΗΘ ΒρΡθ4}.8 ἃ8 ἃ υἱεῖ, ἀοἴθηδίηρ {19 
δον θὰ ἩΟΥΒΕΪΡ 88 ὑπ ἰγὰ9 οὯθ δραϊηδὶ {119 
ϑαιηανυϊίδη. Οἰμογυν ΐθο Η6 δἰνγαυ8 66}18 α6οα 7271 
ΕδιΒον, δῃα ρμυὶθ Ηϊπλ8017, 88 |16 ΟὨἹΥ Ὀοροίίθῃ 
ὅοη, ἰῃ ἃ υπίαα πὰ ὀχοϊυϑὲνο σοϊαϊοη ἰο Ηΐμ). 
Ιῃ σουϑ. 28, 24 Ηδ ἄγορβ {16 ἡμεῖς δῃἃ Βρθ8 8 
οὗ {86 ΘΟ γ βιϊδῃ ὙουβαῖρροΓ8 ἰὼ (μ0 (μἱγὰ ΡοΣ- 
805.--Ρ. 5. 

ΕῸΣ βαιϊναϊίου 15 ἔγοσα 8.3 ονσ8.--- ἐστίν, 
[86 Ρτγοβϑϑηί, ποὺ ἔσται, ἴῸὉΓ Βα Ί ται 0. τν 8 ἈΙΓΟΔΟΥ͂ αὐ 
Βδπὰ ἴα ὑπ Ῥϑσβοῦ οὔ βδαυΐουγ.---Ρ. 5.1 Σωτη- 
ρία: (1) Ομ νγβοβίοι,, εἰ αἰ.: ΑἸ] ὈθηοΕ 8 οἵ βα]γὰ- 
ἴοι ; (2) Εγαβίωυβ: Τ8ὸ Ῥτορμοίῖο Κπον]οᾶρο οὗ 
βαϊνδίιου ; (8) Τ86 ἔγὰθ ὅν οτβΐρ (Π6 αοἀ οἔ 
οοηίϊπυουβ χογυοϊαἰΐοη. Το ῥγοοῦ οὗἁ {μὶβ 1165 
ἴη {πο ἔδοὺ ἐμὲ βαϊγαίύϊοῃ ὈΓΘα 5 Του ουἱ οὗ 5 - 
ἀίδια (υόδεη, «,εδι, 11. ν. δ88). β΄ ΠΑΥῚῪ ΤΒο- 
Ἰαοὶς, Μογοτ. [ἢ ἐκ τῶν (866 οπι. 'κ. 4 5.) ἃτὸ 
ἰπἰἰ πα θα (1) (89 Ῥϑύβοπδὶ ἰδϑυΐηρ οὗ βαϊναίϊ οα 
οὔῦ οὗἩ δυάαΐδϑι, (2) 118 ἱηπ τγατἃὰ οοηποοίΐοι Ὑ1Ὰ 
Ταάαίβωι, (8) 118 ἀϊϑιϊποίΐοα ἴτοια ἰ(. Τθ 6χ- 
Ῥτοβδϑίοι 18 δὰ ουϊάθῃοθ ὑμαὺ Φοῦπ Ὠδπλθ8 (δ9 
ον πού ἴῃ ἃ Βοβ[119 Β6η386 Δ]Ο0ΏΘ. 

[ΒΥ ἐμ ῖ8. ἀροϊαγαίοη Ομγὶδὺ βοὶβ ἐλ 9 5868] οὗ 
Ηΐ8 δας ΒΟΥ ὁπ ἐδ 9 76 18} τοὶ ρίο ἃ85 8 ἀϊν᾽ 9 
τουοἰδιΐοη ἰο Ῥγοραγο πιϑηϊκὶ πὰ [ὉΓ Ηἰΐ8 δοπΐηρ, 
διηὰ βοῖβ δϑϊὰθ 411 οὐμὸσ σοὶ χί οι 88 8156, ΟΣ δἱ 
θο8ὺ 88 στορίῃηρ ἴθ ἰδ9 ἀδτὶ αἴτον 186 Ἀπό ἢ 
αοὐ.᾽ ΤΤμ158 Ῥγυορασγαιϊίΐοῃ ΟΥ̓ ἰανγ, ἰΥ068, διὰ 
ῬΤΟΡΏΘΟΥ, συπηΐϊης ὈΔΟΙΚ ἴῃ ἈΠΌΓΟΪΚΘῃ Βιυιοσοβϑίοῃ 
ἰο ΑΌγδΒδηι, δπὰ ουὐθὰ ἰὸ (6 ΥΟΡΥ͂ 28.608 οὗὁἨἉ Ρῆγὰ- 
ἀΐδο Ἰοβὲ (θῇ. 11}. 14), ΤΌΣ 8. ὁη6 οὗἁὨ {πὸ τηοβὲ 
σοηγίηοίης οὐ ἀθησοβ οἵ ΟΠ τ δι 18} 17, 88 {80 δ4] 
δηὰ γμοχίοοι τοὶ σίοπ οὗ τδη κί .---}, 5.] 

ψερ. 28. ΜΘ: τ86 ὕστιϑ ὙΤΟΣΘΕΣΌΡΘΙΒἝ.--- 
ΤῊ Βοὺ ποῖ 6. Ομ τῖβί γὰ8 (6 σοί οὗ (686 
ὙΟΥΒΕΙΡΡΟΓΕ, πὰ δου Ηἶπι ττγῶϑ γαί μουίῃρ {119 
ἀἰβοὶ ρ! βαρ οὗ ἰὰ9 ἔσθ τοσβὶρ. ΤῸ ΠΒΟῸΡ ὧ, 
δηὰ ἐδθ ποὺγν οοπιείλ. Ζ7ὴὲ ἰγμα: (9 ἰητγατγα, 
γγ 086 ῬΓΔΥΟΣ 8 (ΤῸΪΥ ῬΓΆΥΘΡ. Το ἰγὰ6 ΟΥΒἷρ- 
Ῥ6ΓΒ ἃγο πού 80 68]]6α ἴον Ὀοΐπρ Ὀοΐογομδπα ψγοῦ- 
ΒΕΪΡΡΟΥΒ 'π βρὶ τὶ δηά ἰὴ ἔγα τ (οχοορίΐηρς Ομ εἶδ), 
δα ΤΒΟΥ̓͂ ἀγὸ Βοἢ ἃ8 ὅδοοπιδ 80 ἀπᾶοσ {80 ΟΠ γἷ8- 
ιἰἰδῃ σϑυοϊδίίοη. [Οἱ ἀληϑινοὶ προσκυνηταί ΔΥΘ 
ἀἰϑεϊησαΐϊβηοα ποὺ ΟὨΪῪ ἤγοπι ΒΥΡροογ(685, Ὀπὶ 4150. 
ἔτοτι 811 οἱ ρΡΡουα ὈοίοτΘ ΟὨ γί, Τ᾿ Ο86 Ὑ01- 
ΒἷΡ 8 ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΥ ἱπιροτίοοὶ.---Ῥ, 8.1 

ΤῊ δβρὶτὶῖ δηὰἃ ἰπ ἴσα}. "---ἰ ΤῊ 6 ργοροβί ει 
ἐν β'σηδοθ8 ἐμ6 οἰοιηθπῦ δὰ (86 Βρίιθτο ἰ τ οι. 
ὙΟΣΒΝΪρΡ ΙΩΟΥ̓́68.1] ΤῊ8 18 ἰδ 9 Βρ866-}658 0860 
ΟΥ̓ Ῥγᾶγοῦ, ἱπ ἀϊδεϊποιίοη ἔγοτι [δηὰ γοὶ αἱ {(Π6 
δδ1η 6 ἰΐπη9 ἱποϊυαάίης ὈοΙἢ}] Οἰογίχίνι πὰ «εγι- 
δαΐει. [{λ4ιυ8εο πνεῦμα ἷἰπμ ΟρΡροδί(ἷοη ἰο "εδλ' 
(σάρξ), ἀλήϑεδα ἴῃι ορροδίἐἴοι ἰο 7αἰδελοοά (ψεῦδος). 
Ὀοΐὰ ἴῃ ΟρΡροβιιίομ ἰο το γ6 ἔΌΣΙΏ8 δηἃ Βυπιδο 8 

ἜΠΟΣ Β1π. το : ἐν πνεύματι ἀληθείας, ἴῃ {πο Βρηίτὶ οἴ 
ἐπι, ΡτΟΌΘΟΪΥ γοϊογσσίης πνεῦμα ἴο [10 ΠΟ} Αιοδῖ.--. 8.} 
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(σκιά δῃᾷ τύὐποι).---. 8.1 ΣῺ δρί τὶ, 85 ορροβοϑά 
ἴο Θχι ΓΔ], βι θη, δηἃὦ οὐθ ΟΔΓΏΔ8}}Υ ἔδηαιῖ- 
οδἱ πιοίί68 οὗἩ τογδβῃὶρ : ἴῃ ἐμ 16 οὗ (πὸ δρὶ εἰύ, 
86 11{8 οὗἩ (6 πυτηδη δρίσὶῦ πηοτοὰ Ὁ ὑδο ϑρίγὶς 
οὗ ἀοἀ (Βοπι. Υἱῖϊ. 14, 10, 20). 86 αἰδιϊποιίοι 
1861} δον ἰδὲ πνεῦμα τ δδηποῦ ἀδηοίθ (δ 6 
ΗοΙγΥ αμοβὶ (υϊπατάϊ, οἴἴον ἐμ6 δηοΐθπίβ) ; γοί 
ΠΟΙ ΠΡ οδα ἰῦ ἀδποίο {ἰ0 υηδῃ δρὶγὶῦ 88 βισἢ 
ὉΥ ἰἰβ9 ἢ. Τα 18 ἀουθ.1685 ἴῃ οβρθοῖαὶ ορροϑὶ- 
(ἴοι ἰο βοιιθ ἐδπαίϊ σαὶ, δαγηδὶ ἀοδνοίϊοα οὗἁὨ ὑδ6 
Βαιηαγϊίδη8. 1} ἴχυ ἢ.---Ν ον δυ)θοιϊγθ 
σαὶ οΥὗὁἨ (1}6 τηϑῆ, β' ποσοῦ, οὗ 1.80} (τ ΐοσ 18 
ἱηνοϊ γα δου] ον 'η ἀληϑιενοί) Ὁ πον οὐδοίϊγο (γα 
88 βυοῖ (ν ἰο που τηθδ ἴὰ ἀηΐγ ψῖ 6 οά, 
οΥ ἰπ ἰδ ἀοοίτίπο οὗ αο4) ; Ὀαΐ (89 ορροϑί(ία οὗ 
8 ΤἸΠΘΡΟΙΥ ΒΥ ΡΟ] 641], ζογτηδῖ, Υἱἰ{8}}18016 ἩΤΟΥΘΕΪΡ ; 
ἴῃ γσϑϑὶ, δοιαὶ τοὶ ίοιιϑ 116, ἑ. 6., ἰπ ἃ ἴσα ἱπίοῦ- 
δοϊΐοπ Ὀοΐγθοῃ (6 ῬΟΥΒΟΠΑΪ ἩΟΥΓΒΕΪΡΡΟΓ δηὰ (ἢ 9 
Ῥουβοηδὶ αοά, ἴῃ ἃ τοϊϊ ίουϑ νἱ ἈΠ ΠΥ οὗ {89 τγοτ- 
ΒΕ ΡΡον νοῦ γ οἵ ἰΒο ᾿ἰνίης αοά. Τ᾽ 18 Ῥσοθη- 
ὉΠ ἴῃ οδροοῖδὶ ορροβί(ΐοη ἰο [86 ον» 8} ΒΥ πὶ Ὀ0}}- 
οἂΐἱ δβγϑίθια οὗ ργάγοσ. Αἰμδηδβίυβ, εἰ αἱ.: Πνεῦ- 
μα 56 ἰῃὴ9 Ηοῖγ αἰιοϑῖ; ἀλήϑεια, {6 ὅοπ οὗἉ ἀοἀ. ἢ 
Αὐυχυϑίϊηο, εἰ αἷ., ψχτϊ Γοίογθησο ἰο ἐϊι0 ρίασε; 7 
“ρίτίίω, π᾿ ἀἰδιϊποιίοι ἔγοπι Βρᾶσθ:  ῦγαϑ ἐγάπιιδ, 
ἐπίγοπιὶδδὶ δώσ; ἐπὶ ἐεπιρίο οἱδ ογαγε, ἵπ δ οτα. ὃ 
1 ἄοϊκο, εἰ αἱ. : Τμδὺ πιο 6 αἰκίη ἰο αοἀ ἴῃ 
βρίγἰϊ, {86 βρβοτο οὗ ἰγὰ 8 ῬΥΆΥΘΡ. Ὁαϊγνίη, εἰ αἰ. 
πὶ ἢ σοΐογοποο ἰο ἴπ6 πιοάδ: Τ]|1ι9 ἀαοίϊο φρίτιμαϊὶδ 
ἐιβοιῦ; Βυσον, εἰ αἱ. : ΤΌ6 ρΡοβίιτο οὗ πἰπὰ οοτ- 
τοϑροπάϊηρς ἰο ἴμ6 βϑρὶτι οὗὁ ἀοὰά. 9 τουϑβὲ ποῖ 
οτουϊοοῖς (ῃ6 οἷ0ο56 σοῃηηθοίΐοπ οὗ “Βρίγι ὁ δπὰ 
ἐγυίὰ ᾽ 88 'π δὴ ἰάθα] αηἰΐγ. 10 ἱπιρ1168 ἐμπαὺ ΟΠ 9 
οδηποὶ οχίϑί νιϊμουῦ ὑπ6 οἰδοτ. 716 τοπάονϊης 
τὶ ἢ (λ 6 ἀΥιϊ619--ἰη ὑπ6 ϑρίγιι, οεἴο. [πὶ αι μοτ᾿ Β 
γ.]---ἰ ϑυνδίδης 1 4}}} ποὶ ἱποογγθοί, γοὶ 1 ἀο68 
ποὺ Ἰαῖ ἐμ οοπηθοίίοι οὗ ἰμ6 ἴνο {ἰὴ γχ8 βίδηὰ 
ουῦ ΒίΓΟΏΘΙΥ οὁποιυρῆ. 
ΕΣ ΒΌΟΒ [τοιούτους, ΘτρΡ Δί ΠΥ ρῥ]δοθα 

ἢτϑι} υσοσθῃΐ ΡΟΣ ᾿μ9 ἘδΊΠΘΥ 8180 [καὶ γάρ, 
παπὶ εἰ ραίον (δ αἱᾳ.), ἄόπη ας] 866]. 6 1}.---Οα (9 
Ῥϑιί οὗ ἰδ ΕἌΙΒΟΣ ΗΪταβο] Υ 1818 Εἰ νη ΡΥΑΥΘΡ 185 
βουκζῆί, 88 οὐ 18 οη ραγί ἰΐ βθοῖκβ 9 ΕμίΒον. 
διυιοὶλ 119 ἀοδβίτοβ δπὰ χϑαυΐγοθ; βυσῖν Ηκ πνουϊὰ 
μανθ, δηὰ τηυβὺ ΒΔ4ΥΘ.---ἸΠἰοΥργοιϑιϊοηβ: 1. ΤΏ 
Εδίμον α180, Ὀθβ468 ἔμ ὅοπ [Β6886γ]. 2. ΑἾδο 
δοοικοί (γοξονγσίης {1|ὸ καί ἰο ζητεῖ, ψ ϊοῖλ τ Δ 68 
{6 δ 6518 ποὺ 6168). 8. Τὴ Εδίμ ον 8180 
Βοῖοι ψϑδῦ ἴμθ86 ὙΟΓΒΒΙρροτΒ ἀο (ΔΊΟΥ ΘΓ). 
Μοτὸ δοουγαίοϊγ:; Ηρ βϑοίκοίι ἔον ΗΪπιβοὶ ἢ βυσὴ 
ΜΓ ΟΥΒΒΙΡΡΟΥΙΒ, 89 (ἢ. 680 ὙΟΓΒΏΪΡΡΘΓΙΒ Βοοὶς ἔον {πο τὰ- 
δοῖγοβ βυοὶὶ ἃ ἀοἀ. ᾿ 

4 [80 α150 Ποΐοῦῖ: “ὦ 'εεργίἐ ἀ εἰρη ἰσὶ οεἰ ἐἰέπισηέ ἰε μίμᾷ 
ῬῬτοϊοπὰ ἀε ἰ' ὧιπε λιεπεαΐηε, ραν ἰεηιυὶ εἴἴς ὁκξ σαραδῖς 4ε οοπιπατ- 
πῆς αὐεοὸ ἰδ πιοπάς ἀϊοῖπ. Ο' εεί ἴα εἰἰρσε ἀπ γεοσιεί ἰδηνεμέ, ἰς 
δαποίμαγίε οὐ ες ο(ϊδῦνγε ἰε υγαὶ εἰμ. ἤἕοπι. ἐἔ.9: λατρεύω 
ἐν τῷ πνεύματί μον. Ἐρδ. υἱ. 18: προσεύχεσθαι 
ἐν πνεύματι.... ΔΜαϊες ἰξΣ πνεῦμα ἀνθρώπινον 
τ εεί σι πε δἰπιρία υἱγίμα (6. 11 π᾿ αοὐηεῖοτέ πὲ 
ἑογίειδε, ἃ Τίρσαγα δὲ αἰέγε8 ἐϊέπιοπί αἀε ἴα υἱε λιωπηαΐηε 
ἰσῶμα απά ψνχή)], φιίαι, οοπίαοί ἀε ἔ Ἑερτίς αἰσίπ; εἰ οἐ 
4 ἐεὲ γε ἀπὲ οεἰίε ἀπῖοη σε τὶ γόαϊέεε ἴα τγαίε αὐογαΐίοπ, φιΐ 
πε εεἰ αἰἰγίδιείε ἀαπξ ποῖγε ἐεχί εἰ ἀαπς ἴδε Ῥαξεαροξ οἰἑέε. ΟΣ 
Ῥγεπιίεν ἰγαϊξ οσαγαοίέγίβο ᾿ἰπίεπδίἐξ ἀπ σεἶίς ποιυφαιι.᾽"-- Ρ, δ. 

{ [Ὁοπαρ. ["8. οχ]ῖν. 18 Βορῖ. : ἐγγὺς κύριος πᾶσιν τοῖς ἐπι- 
καλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείς. 
ζ ὙΠ} τοίδγθηοθ ἰοὸ Φοῆα, χὶν. 8, οτο ΟἩ τίβι 98119 ΗΠ τὰ- 

βοὶγΓ ἢ πο ΤΥ," ἡ ἀλήθεια. Βαδὶϊ (6 δρίτέμι δαποίο, 28), 
δὰ ΑἸαῦτοσο (2ὲ ϑρίγίἑ ϑαποίο, {ἰΐ. 11. 81), αϑ ἃ Βοηροὶ 1{|πὸ- 
τὰίκο δο0ὺ Ποῖρ ἐπ ΠΟΘ ΤΥ ΒίΟΤΥ οὗ [πὸ ΤΡ. Ὡροῖ: 
Ῥαίεν αὐογαίεν ἐπὶ ϑρίνγίδε ϑαποίο οἰ ἐπ, υρνίίαίδ Ἀὲν ὕεειπι 
σιγίείμπι. Βαῦ ἴῃ {πἰ|κ ολ8δ9 τὸ βου] ἃ οχροοῖ πο αγιίοο ὕ6- 
ἴοτο πνεῦμα διὰ ἀλήθεια.--", 8. 

Ηο δ: “δεὰ ργίμω εϑίο ἐεπερίεα δεῖ, χωΐα {1 {πι ἔετι ἢ [Η9 δι “Α φυΐα ;»ἷο 

γρὺς οἱο- 

ὅνο ογαπίεπι.."--Ῥ. Ἀ. 

γεν. 24, 9ο 15 βρὶτὶῖ.-- -ἘΠρ αϑὶβ οὴ πνεῦὺ- 
μα. Ἴμο πηοάθ οὗὁὨἁ ῬΓΑΥΟΥΡ ταιιδὲ σογσγοβροπὰ (ο 
19 οὈ͵θοὶ οὗὨ Ῥγαγορ. Ἠρῃσοοθ ἰΐ 158 ΠΟῪ ὈΘΘΟτΘ 
86 ἸΔῸ οὗ 179 ἴοΥ 411 ψΟΥΒΆΙΡῬΟΥΒ, (μαὲ ὑπὸ 
τηυδὺ που αοἀ ἴῃ δβρίγὶὶ δηὰ ἴῃ ἔγυαη. Ενοῦγ 
οἶμον βοτγὶ οὔ ργαγίης 15 ἐμ υ Υ ἀοπθ ΔΊΥΤΑΥ͂, 89 
Ὑ6}} 85, ΟΥ ἱπ ῬΓΟρΡΟΓΪοπ 89, ὑἰμ6 Ῥγουϊβίομα) 857}5- 
ἰ6πὶ οὗ τοὶ ρίοη. Το τηοάθ οὗὨ Ῥγαγοῦ ἰβ ἰο ὃὉΘ 
οοῃἴοντηθά ἴἰο {Π}9 τηοά6 οὗὨἩ τοὶ σίου. Οαοἀ δ5 {8 
Ἰνίηρ ϑρ τι, πὰ ἃ8 ρυγὸ βρίτι!, 15 Ῥσοβοηξ ἰοὸ 
Ηΐβ8 ουβίρροῦθ, δῃὰ Ηδ σχοθοῖὶβ δὴ ουϊπατά 
ῬΓΒΔΥ͂ΟΣ ΟΥΓ 8 [Δ]|80 ῬΓΆΥΟΣ ἤγοτα 8 στ δὶ τιϊηα, 85 
611 88 8 ΒΥ. ὈΟ]168] ῬὈΓΆΥΘΥ ἴγοιῃ ἃ ἰγαπιπιοϊ 
ταὶ. Οοαἀ᾽8 Ὀφίηρ Βρίγὶε τὴδϑ ποῖ Πο. 6 (Βἰης 
ΔΙΓΟΔΟΥ Κηονπ, πον Οαπιρὶϊαβϑἰσεὰ (11 οὕμηβηη, 
ΜΘΥ6Γ), ΠΟῸΡ 8 ἰΐηρ Θη ἸΓΟΙΥ ΠΟῪ ἰο {86 ΟἹ Τ659- 
ἰδοὺ ([Κδ53ι11η, "ο} Το ΟἹὰ Τοβιδιηθηΐ 
ΒΡΘΩΚΒ οὗ ([|ὸ Ξϑ'ρ᾽τ οἵ αοά, δπὰ ᾿ἱπιἰπηαῖο8 4150 
{π6 Βρίτἰ Δ} οὗ αοἂ (ἔχ. χχ. 4; Να. χνὶ. 23; 
1. Κι. νι, ; 18. χχχὶ. 8), (89 Νϑν βρϑδῖϑ οὔ αοὰ 
ΔΒ Βρί γἱῖ ; Ὀεΐηρς ἴπ ἐπ ῖ5 τδίϊ ον αἷδο {86 δηϊδμοά 
τουοϊαιΐοη. ΟΟΙΠΠΙΏΟΠ ῬΓΆΥΘΓΙΒ, ᾿ἰ αὐ ρῖο8, αγο ποῖ 
ΒΟΓΘΌΥ ἐογθίἀἀ6π:; (ΒΟΥ ΤΠΔΥ Ὀ0 τοζαταἀ θα 858 [89 
δπιθοάϊπηοηὺ οὗ ἐμ Ομ νἰβιΐδῃ δρὶγὶς οὗὨ ῬγΆΥΟΡ 
(ϑι16γ); Ὀυ0 ΠΕΓΟ 18 οβί δ] 86 {Π6 σοπαϊιῖοι 
ι8ἱ (19 θοαγ Ὀ9 ᾿ἰνίηρ, πάθος ρογζοοί ἀἰβοὶ πο, 
βρὶ εἰ 0.4]. 

[““αοὰ ἰ5 αρὶ εἰς ̓᾿; «“« (ἀσά 8 Ἰΐχδι " (1 Φοδὴ Ϊ. 
ὕ) ; δηὰ “ (οὐ ἰκ5 ἴονθ᾽ (1 Φοδιη ἰν. δ), 4}} ἔγοπι 
{π9 Ρεη οὗ Φοίνη, ἃγὸ ἐμὸ Ὀγιοἶδβὶ δμὰ ρῥγοίοιῃά- 
οϑί ἀθδηϊι θη, οὐ αἰ νη 6 ΟΥ̓Δ 6165 ΣΑΙ ΟΡ, ΘΟΠΘΘΡΏ- 
ἴῃς [89 παίυγο οὗἩἨ ἀοά, νι ϊοῖ σα Ὀ6 Τουπὰ δηγ- 
ψίιοσο. ΤΠ ἔγϑί τοίου τοδί ἶ ἰο ΗΪ5 τηοῖδ- 
ῬὨ βίο δὶ, (6 βοοοηᾶ ἰο ΗΪ8 Ἰπἰ6]]δοίαδϊὶ, ἐλο (ἰγὰ 
109 ΗἸ5 τρογὰϊ οββθησο; δαί, οὗ σουγβα, ἴμ6 1106 
σϑηποί Ὀ0 80 ἀἰδιϊηοιἶῖν ἄγανη. Πα Του ἴὸ 
ῬΟΣῚ δηὰ ΒΟ] 658 88 γ7ὺ0}} 85 ἴο γα. ΑἸΓΒουρσἢ 
ὯΟ τη Δρ γϑιοΐδη οἂη Θχμδυϑὲ ἢ 689 πΟΓά 5, γοὶ 
οὐδ (86 ἱρποτηηὶ δαιηδυ δὴ τοῦδ σου] ἃ ἀπάοσ- 
βίαδηἀ {ἢ 6πὶ 5:81 ΙΘ {ΠΥ ΤῸΓ 8}1 Ῥγδοί 68} ρΌΓΡΟΒΘΟΒ, 
ΥἱΖ, (Πἰ αοά, Ὀοΐπς ἃ βρί για] Ὀοΐηρ, 15. ποῖ 
οορδπροά ἰο ΟοΥὶσὶπλ ΟΥ ΨΦ6 ΓΈ 84 6 ηὶ ΟΥ̓ ΔῺΥ ΟἿ ΠΟΥ 
Ρίαςα, ὈὰΓ ἴα οπμηΐϊρσοδοηΐ, δηἂ οδὰ Ὅ6 νοῦ- 
Βιρροὰ ουογυνοῦο. ΤΎΘΠΟἷ ΔΡΡΙΪ65 (0 (15 
Ῥδβδᾶρο ἐπ τῦϑ}}-Κηοτγη βαγίης, ἰπδὶ (6 δογὶρ- 
ἴυγα 848 ἀΘΡΙἢ5 70 δὴ οἱ δρῃδῃϊ ἰὁ9 βιγῖα ἰπ, δηά 
ΒΔ] 5 ἴ0Γ ἃ ἰδ ἰὸ ν͵8Ὧ46,---ὦ βαγίῃρς τ ἰς ἢ 
ΒΟΘΙῚ8 ἰ0 ἀλίο ἔἴγοτι ατοροτΥ (89 αἀτοαὶ (Ργοῖδος 
ἰο ἶ8 Οὐπι. ὁπ ὕοῦ: “})ιυἱπὼδ δέγπιο.. .. δὶ ἤω- 
υἷι ρίαπιϑ οἰ αἰίιιδ, ἴθ φιο δὲ ἀσηι8 ἀπιδιιῖεί δἰ εἶε- 
»λαε παίει"). ϑρὶ ἢ ΔἸ ΠΥ οὗὅἨἩ ΟὨ γι ἴδ πὶ τουδὶ 
4068, οὗ δου γβο, ποῖ ὁχοϊυαο ΖΌΓΤΩΒ5, τ] ἰσ τὸ ἴπ- 
αἰΒΡΘΏΒΔΡ]Ο, 89 πιδῃ σΟὨΒ᾽ϑἰ8 οὗ ὈΟΩΥ͂ 88 Ὑ0}} ἃ8 
80], Ὀαὲ μα β {θῃὰ ἷπ ἃ βυθογαϊηαία Ροβιΐοι, 88 
γο  ο}085 Δηα δἰἀ8 οὗ ἀονοίϊοα, ΜἩἘΔ116 ΤΌΤ ΠΙΆ 151 
τ Κο5 (6 πὶ Βυ 5.1 {π|08 ΤΌΣ, οὐ δ πάγδποϑϑ οἵ, 86 
ἰὭΠΟΡ ΒΟΡΥΪΟΘ οὗ (116 Ποδτί.---. 3.} 

ον. 20. Σ Ἰσπονν ἴμαὶ Μοβδβία ἢ" οοι θ᾽. 
--ἰ Ηοτο, ἰοο, σοιθ8 ἃ ἀασοϊἀοα]γ ἱποογγοοὶ οϑιὶ- 

4 [Ποησο μἷασοὰ ἤτπί ἰπ ΟΥοΘῖ : πνεῦμα ὁ θεός, οΟπιΡ. ἱ. 1: 
θεὸς ἦν ὁ λόγος. Τὴ6 δΌΘΘΟΠΟΟ οὗ {Π9 αγίΐο]ο μά !οκῖδα (πὸ 
ξοπογία σπαγηοΐου, [πΠ6 ὀσξόηοε οὗ (πὸ σρίγίε ὮΘΓΘ Βρόῖκϑῃ οἵ, 
ποῖ (πὸ μεγξδοπαϊν. Το βάτο ἰβ ἴπ0 οὔϑὸ τὸ ἢ} θεός ἰ. 1. 
Ἡθποο [η9 ἰπάἀοβηϊθ δγίϊοϊο οὔ [ὴ9 ΚΒ. Υ͂. (α ϑβρ1γ1) δῃουὰ ὃὉδ 
οὐὔλἰ94, αοά ἰπ ρέγο δρίγὶϊ, δὐϑοϊαίθ δρί γί, ἰπ ορροϑὶείσῃ 
ἰο δ᾽} τηλιοτί αὶ δίς δπὰ πιδίογίδ ἰζησ σοῃμοορέϊοηβ. ΤῊΪ 
ΟἸΘΑΥΙΥ ἱπαρ} 65 {πὲ τ[π6 ἀπ᾿ Πγοροιλογρῃΐἷς οχργϑϑϑί οηβ οὗ ἴὴ 6 
ΒΙιυ19 πιυϑέ ποῖ ὈῸ ἢ ΚΘ ὴ Π ΟΥΆΠΥ. ΤΟΥ Δ δϑοτ νοὰ ἴο Θυὰ 
ἃ θοάν, οογρογοῖῖς, Ὀαῦ ῬουΔ05 Ὧθ τηϑδηξ ἰδ ἰὴ ἔμ 9 δϑδοϑὸ οὗ 
βιυῦϑβίδηςο. ΟὐΟπρ. ἀἢ ΘΔΌϊα δείίο]ο οὗ Αοἰκοστβηπ οὐ πνεῦμα, 
νοῦς, πὰ αἸοίει, ἰῃὰ 186 ΤΆοοΙ, διμαΐξη πὰ Κγιξέκεν, ἴοσ 1830, 
ΡΡ. 818-944.---Ρ, 8.) 
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γυδία οἵ 9 πτοδῃ ἰπ Τ|] ο]αοὶς : “ΚΤ ᾿γοιδῃ 
8 υοὶ ἱποϊϊποἃ ἰο Θηΐον ἰῃίο 80 δἰ χὰ τααίίογθ, πη 
(πεγοΐοσθ δυΘ ΓΒ ᾿ἰο ΕοΙΐχ, Αοἰϑ, χχῖὶν. 2ὅ.᾽ 

βΠαυῖγ, θῸὸ Ἥοίιο, 1ὕοϊκο, [ϑοοίί, ΒΑΓΡΏ 65]. 
Ἡουϊὰ Ομτῖϑὲ μαγο χουθαϊθὰ Ἡϊμιβ86] 7 88 86 }68- 
Βἷδι ἰοὸ δυο 84 σοθδη ἢ ΜΙΘΟΥΟΣ Ὀοίίον : ““Τ 6 
ποδη 18 ΔρΡρΥΘΒοηἀοθὰ ὈΥ (6 δηϑιγονυ οὗ 2680, 
αὶ ἀοο8 ποῖ 88 γοὺ Δρρτϑιιθῃά ἰΐ, πα δΡΡθ8]8 ἰο 
(86 λ[658188.᾽ ἘνιάΘΏΓΥ ἰδ6 τογὰ5 οἴ (116 οῦ- 
ἀογ! σα αὐαἰοίοῦ ἴῃ μον ἐδ βαιαδαγιίλη 
ἐχροοἰϊδιίΐοη οὗ ἰμ6 Μοϑεϊδθ. Ενϑῃ 8 Ῥγϑβθηίὶ- 
ταϑηΐ ἐμδὲὶ {815 ταῖσι 0 89 Δἴοβδί αν, τιν τϑϑαϊ- 
ἸΡ ὉὈ6 ἱπιδχίμοά (πᾶ γα 1) ; πὰ {Π|0π᾿ ΒΡ δῃ- 
δπὸν σου δδγθ (0 Ὀ0 δοῃϑίχυθα 85 ἃ ἴθ6]6Γ [ὉΓ 
ἰμ6 ἰγαὰθ ϑοϊαιίοη ; Ρ6γ} 808 88 ᾿δῆρθ Θχρί αἱ 
ον πογάᾳ; ““αἷγο πὴὸ (18 νγαίον.᾽ ΑἹ δ] ουθηίβ, 
βὰ8 πον ζεῖ {86 οΪά βγβίθια ἰο ὃθ ββδκβϑη, δηὰ 
αἰ} ἃ Ἰοησίηρ ἴον ἰνθ ἔππον ᾿ἰΐδ, (86 ἸομσίηΣ ΤῸΓ 
86 λΙοβϑῖδβ δὐγοῖζο (8600 ζεδοπ ὕεδι, 11. 2, 681). 

Α. Μαΐον (Ρ. 824): “1ἔ{π9 Μεοββίαμίο μορο οἴ 
89 ϑ'ιεαιιδυϊίδηβ, 0 δοκηονθάχοὰ ΟὨΪΥ {86 
Ῥοαίδίουσι, Ὀαϑοὰ ἱἰβοὶ ἢ ὁπ θα. χΥἑὶ. 16, {67 
τυϑί δΒαγα οχρϑοϊθὰ ἰη ἐμο ΜΔ εββϑίδι ομίοθγ 8 αἱ- 
Τί ἰσδόῖ ον, τ 0 {Κὸὸ Μοβοβ, δῃουϊὰ τᾶ Καόνη 
(ο ἴθ (86 ἀϊνῖπο ν1}}, δ ἃ Ἰθαὰ (δ 6ῖα ἰηίο ᾿ιἰἀ ἀ 6 ἢ 
(τα 8.) ΤῈ Βαιγατίδη8 οὀσχροοίοα {μ6 Μοβϑίαδ 
οἵ οἷά, «μὰ {67 οχροοὶ Ηἶπι ἰο ἐμῖ8 ἀαγΥ. “Τὸ 
ἰαιοϑὶ οα (818 βυιὈ)εοσί ᾽8. ἴπ 1.106 τγοτὶς οὗ Βαγρθ᾽ 8: 
1κὲ ϑαπιαταὶπα ἀε Διαρίοιδε, 18δδὅ6.Ἡ ΤΟΥ οαἱὶ 

Ηἰπὶ ΔΤ 1, ον ΔΙΤΣῚ, τοι αοβθηΐα8, Απεοάοία 
ϑαπατίι., Ῥ. θύ, εἰς., [ἀπά ἘΠΕῚ] τουϊὰ ἰηίον- 
Ῥτοὶ οοπύεγδοῦ", Ἠοηρϑίοηθοῦς [8πὰ Δίογ ΕΓ], νι} 
ἐτοδίον ργοθ ΠῚ, γεδί ον, ἡ σι ἰσἢ ἦμ6 ϑατηδνῖ- 
ἴδῃ ρῥγίοϑὲ ἰπ Βαγμοβ σοηβτγηγβ.᾽" ΤΒοΐοῖ. ΕΓ 
οἴ ν ἐπι οσργθίαιοπβ 8660 {86 ποίο ἰη Το] οἷς, Ρ. 
180θ.ὡ 16 τοιμδῃ ΤΏΔΥ μᾶαῦο Μ6}} Κηονῃ ἴδ 6 
δεν ϑ ἰογα, 8δη ἃ βανθ σμοβοη ἰὲ ἰηβιθδα οὗ ἐδ 9 
βειιατιίδη. Ασοογάϊηρ ἰο Υ. Απππιοη, πὰ Οἱ 6 ΓΒ, 
ἰδὸ ἴογαι [9 Θχρδηδιίΐοη : Ἡγήο ὦ οαἰεὰ Οἡ ἰδ] 
8 [89 Ενδη μοὶ δι᾽ 5: ψ ]6} 18 ὙΘΡΥ͂ αΘΒ[]ΟΔΌῸ]6, 
δίποθ ἢ8 ΖΘΠΘΓΘΙΠΥ͂ ργοΐογβ ἰο σοοογὰ {μ6 οτἱ ρίηαὶ 
ΟΧΡΓΟΒΒ: ΟΏ3. 

γεν. 26. 1 δῖ Βο [Ἐγώ εἶμι, ἐ7ο διπι, υἱΖ., (0 
Με5911}}}.- πο βυ)θοὶ οὗ ἐγώ εἶμε 'Β ἴο Ὁ βὰρ- 
οἰ ϊοά ἤἴγοαι ἔμ 9 ἰοχί. Τμυ5 Η9 ΠΟΥ͂ γὙο] ἰδ τῇ 
Ῥγεβοηίβ Η 56] ἰο 0818 δὰ} τ οπιδ ΟΡΘΕΪΥ Δ 8 
(86 Μοβδίδη, δ 'ἰῆ 186 οἱά σογρηδηῦ {})6 δηροὶ 
Δρροδγοὰ ἔἤγνδιὶ ἰο ἤδραρ 88 δηροὶ οὗ ἰμ6 [υογὰ 
(ὅοῃ. χτὶ. 7), διὰ δ8 189 τίϑϑῃ 9680}8 δρρϑδγϑὰ 
ἔγϑὺ ἰὸ προς Ατπους ἰδ 7901 96805 Ἰοης; 
δυοϊἀοἁ ἰμ)6 πδπιὸ οὗ λίοβϑίδι,ᾧῷ Ὀθοδαβο 19 
τοδηΐϊης παδϑ αἰδϑίοτίοἁ ὈΥ Ομ Ἰ 8115 ποίΐοῃ8 ; 
ἴ!6 δειυλτίίδη ἰάοα οὗ ἰ6 δ΄οπϑίαι 8 βίιυηϊοά, 
δαί ποί 85 γοὶ δησυπιθογ δα τὶ ΟΠ 510 ἰηΐον- 
Θπο69, δηὰ ἰπογοΐοτο οουἹὰ ποτ ὈῸ ἱηἰγοάποθα. 
[{|ὸ 5ε'τϑ Ἰοοϊςκοά ἀροῦ (6 Μοβϑίδα 88 (μ6 Αἴ7 
οὗ [πγδοῖ, δῃὰ οχροοίοὰ ἔἤγοῃῃ Ηΐπι ἤγϑί οὗ αἱΐ 
ΡΟ] ἶσα] οὔδηροβ (σορ. οδη τἱ. 10) : ψ Ἀ116 (ἢ 9 
δειηδτι δα, ἀογί της ἰμοῖς Μοββίδηϊσ οχρθϑοίδ- 
ἰἰοαθ οἰΐοθν ἕγοπι θδαῖ. χυἱ!!. 1ὅ-10, τοζαγάἀ θα 
Ηΐπε δἰ πρὶν 85 ἃ ργορἠδὶ οὗ ἰεαοῆεν, δια τγ 6.9 1655 
᾿ἰδὺ]6 ἰο δῦιβο ἐμὶβ συαυοϊδίλου ἴον ἀϊδίαγοίης 
ῬΟ 681 ρα ΡΟΒΘΒ.---Ρ. 8.] 

Φ [Τγρηςἢ δἷνο (ρ. 123) δεθδ ἴπ [μ680 ποτὰ οὗ ἴπ9 οτηδῃ 
8 ΟἵἿ οἵ μερὶ οὐπηοδθ σοηποοίοα ὙΠῚῈ ἃ {ἰπ|ϊἃ Ργοθοη ἰπιοῃῖ, 
δικὴ δ εἷο ΠΑΤΟΪῪ ἀδγοδ ΟἾΏ, πλυοἢ 668 ὙΘη Γ6 5 ἴ0 ὈΪΘΣ: 
κἼΒοῦ ρεγθδρα δὶ Ηο ποῖ πὸ ἰοοῖς ἴοτ."--Ῥ. 8.} 

Ἀοαϊ. χυὶ!. 1δ. 
80 δἷδὸ Ττϑς ; σοῦ. ἰ. 4]; ΠΤ ΠῚ ΝΣ ἭΝ 
Οσκιρ. Ἰάδιι. τἱὶ!. 4; χυὶϊ. 29; σχτίὶἹ, 9; Φοιιη ἰχ. 8]. 

γεν. 27. ἹΜ ασνο]ϑᾶ Βαϊ ΒΘ ἰδ] |κϑᾶἅ τὴ ἢ 
ἃ ΤΟΙΏ3:.---Νοῦ 8 (μἷΒβ οθᾶημ 88 δυσἢ 
(Καϊποοὶ), θαὺ τὴ] α τνοηϑη, οα (80 ἸΟἿ Ἰογοὶ 
δϑϑιρηθα 6 Ρ ὈΥ ἰ)6 χα ἰπὶο νἱοθ. πο δοῃ- 
Βἰἀϑγοϊίοη8 τὴοῦ οτὸ: 1, Τὴθ Οτγὶθηΐδὶ ουϑίοπι 
γ]Οἢ ἱπιροϑοᾶ τὶχία χοϑί τὶ οὐΐου οα ᾿ῃί ΓΘ ΓΘ 
ἱ 1 ἐμ 6 ἔδημα]ο Βοχ: δίγζχε Αδοίλ 1. δ. “22 ο- 
ομεγπέ ϑαρίεπίεδ, πα πιμδὶρίϊοεα οοἰϊοφωίΐίμηι οπι 
περ ογ6. Οὐπι μχοτὰ αἰχεγμπί, φμαπίο πιίπις σηὶ 
ποῦ αἰξετγίμ8."" (ὶκιέοοί, βομδιίρσοη.) 2. Βαὸ- 
Ὀΐηΐσα)ὶ ΒβοϊιοἸ]αβίϊσ το ϊοθ. 5 Ασοογάϊης ἰο 
Φοιν δα ΒΑ Οίπἶοαὶ 1685 (Π6 ἔθη} }6 ΒῸΧχ τγὰ8 ἰῃ- 
ΘΔΡΔὉ]6 οὗἁ γεἰξσίουα ἰηϑιγαοίίοη.᾽" (Ἰποϊαοῖκ. 1 
Βιουϊά ἀοιθι]688 6: “αῤῥίπῖσαξ Ἰηδίταοίίοῃ.}"Ὲ 
οὶ ΠΟ τΏϑ8 55ϊἃ.---χργοδϑίη Σ ΚΘΎΘΓΘΏΟΘΘ, 
δηὰ ἐἰδ6 δοκυον]οὶρσιθηῖ ἰδαὲ Ηθ ταϊρῦ νγ6}} 
ΘΒ Ὁ] 18} ἃ ΠΟΥ ἀπά δἰ κθ ον σιιδίοῃμ. ΑὮ Θηϊατβ0- 
τηϑηΐ οὗ ἐμεῖν Ὠογίζοη. Οομρ. μυΐο χ. 88. Τί 
ζητεὶς ἴδ Ὀαγνάϊγ ; ἩΠηὶ ἀοβίγοϑὶ Τπου  (ΔΙΟΥΘΡ 
νἰϊοαῦ δοπηθοίίπρ ἰὺ 1} μετ’ αὐτῆς.) ῬΊαΙ 
ἐιὸ ζητεῖν, ἴῃ ἀϊθιϊηοιΐοη ἴγοιι λαλεῖν, ἰ8 ἰο αἀΪδ8- 
ου88 ἰῃ ΤΣΔΌὈΙ οὶ] βίγίο; (16 Ἰαύίο" τηϑαπίης 
ΤΑΘΓΘΙΥ ἰο (41 (οα.). Μέντοι 'ἰπ [ι6 Νουν Τ᾿ ϑδίδ- 
τλοηΐ 15 δἰαιοεὺ ρθουν ἰο Φοδη. 

γον. 28. ῬῺ6 νσοῦλϑε [8.601 6 ζϊ ΒΟΣ νσαῖθε- 
Ρροΐῖ. --- Νοῖν ἴοσ {16 ἄγβί ἰϊηθ (6 ἤογοϑ οὗ (ἢ 6 
δύχζυυδῦ ἔγοπι ΗΒ ῬΤΟΡΒΘΟΥ σοι 68 ρΟΊΤΘΓΓΌΪΥ, 
ἀροῦ (ἢ9 ψομιδΏ, ῬοΥΒαρ5 υπᾶάον (6 δἀάϊεϊοπαῖ. 
ἰηἤπθησο οὗ Δ διγαιοηϑα οοηβοΐθηοο,᾿" Τμοϊυοῖϊ. 
Ων: ΝΟ ἴον ἰμῸ βνϑὺ ἰἰοῇ δὰ ΠΥ: ῥ6Γ-' 
Βαρϑῖ “810 ον χοίϑ 6 σοῖς, 5 {80 ϑάδθι Ὁ 
μαὰ ζοτχοίίοι 118 ποοὶ.᾿ Μαϊηαταΐ: “ΝΙσοοάθ- 
18 γΘηΐ ΔΎΑΥ 5116 πη ἀπ Ὀυτἀοηοά; {818 τνοτήδῃ 
Βαϑύθῃϑ ΔΥΔΥ ἴῃ ἡου ἴα] οορίδἰ αἰΥ, τ ἢ 8 ὈυΓηΐη 
Βρϑαγὶ, ἰο Ὀ6 ἐδιο μογαϊὰ οὗὨ {13 ἤδπλθ.᾽) Απὰ βὴ9 
68}18 ΠΟῪ ποὺ μοῦ Βυϑθαηά, Ὀαΐ ἰλθ 8016 οἱ(γ. 
[Μογοῦ: “αν ἃ Ρον ον οὗὨ ἰμ0 ἀφοϊἀθὰ ἃν 8- 
Κοηΐϊορς οἵα πον Ἰἰἴο ἰὰ {118 τινοδη 1 8860 Β88 
ὈθΘη }ι|80}}7 τοραγάθα δἃ8 ἃ δι 1Ἰ|]αβἰγαιΐοη οὗ 
86 ῬΤΌΡΟΣ σοῦ οὗ {6 οἰ γο, υἱΖι, ἰο Ὀ6 ἃ νὶϊ- 
Π688 οΟὗἨ Ομ τίβι, δὰ ἐῃ 9 ἰο ἰοδΔὰ τηρη ἰο Π πὶ 85 
{89 ϑανίοαν οὗ (110 τυοτ]ὰ.--ῬΡ, 3.} 

γεοσ. 29ὃ. ὕἷῳαωο ἰἴοϊ]ὰᾶ τ9 41} τη ρ5 τπᾶὶ 
ΘΥ͂ΘΥ ΣΒᾶνὸ ἅοῃο.---πάονΡ (116 Βοη586 οὗἨ ΒΟΡ 
ξαϊ!ὺ βῃ9 τ ηΚ8 Ηο 8 ἰοϊὰ Βοῦ' ϑυθυυ  ἰηρ 8ὲ19 
Ἰιαὰ ἄοπο, ὑπαὶ 15 δυουγιίηρ ντοηζ. Το [οδιϊ- 
ΤΔΟΩΥ͂ οὔ δὴ Δ Κοη θα οοηϑοίθησο. Ὀὕπαμρβί! ἢ» 
δΔὺΪγ ταὶ 5685 Βαϊ. ἰο 6 οοπίαϊ ποὰ [ἢ Βαπιὶ 
οὗ δον ραγίϊσαϊαν ἰγδηδργοβϑίοαϑ. Βεϑί 65 {18 
8860 δὰ πο ἀουδί ροτγοοϊγοα ὃν ΗΪδΒ Ἰοοῖκς δῃῃᾷ ἰοη6, 
μαι Ηθ βανν (Βτουσὶι ΒΡ τ Π0]0 1106. [1 ΤΩΔΥῪ ἴῃ- 
ἀἰοαὶθ 8.1}}} μὸν 16 ζαὶ βρίγὶι, ἰμαὺ β9 βρϑδῖζκβ ἴῃ 
16 ρῥὶαγα) οὗὨ δῦ βίῃ; γϑῦ 880 ΤὨΔΥ 80 ἰμίθπά 
ὉΥ ἰμΐ8 ἴο τηλρηὶ Υ̓ ἰἢ9 ποηάογίῳ] νυἱϑίοι οὗ ὑμ9 
ΡῬγορμοὶ, Τμ6 ὅσα, ἱπβίθαα οὗ ἅ, 'ἰ8. 701} οἵἁ θπι- 
Ρ 8518. 

18 τ 15 186 ΟἿΣ 51 --- Οὐ (9 περαίϊνο, ἀοι δύ» 
[Ὁ] οἱ δυχθαῦ ἴῃ {16 μήτι, Θοῃρ. λίγον δὰ Τ8ο- 
ἰαοὶς ἀραϊηβὶ 1,ἄοϊκο (1ἴ5 ΗΘ ΓΘΑΠΥ͂ ἴμ6 Μοββίδ 7) 
0)6 οιί6, Βονονον, βιιζζοϑίβ (Π6 δηδίοσουβ μήτι 
ἴῃ Μαδιίἢ. χὶϊ. 28, τινιῖση 68}}9 ἴῸΓ δὴ δι γπηδιὶγθ 
ΔΏΒΟΥ, Οοῃπδίἀονίης ἰμ6 Ὀο]άπο88 οὗ 16 δῃ- 
πουποοιηοηΐ, ΘΘΡΘΟἾ Δ Υ 1 ΡΥΘΒΘΏΟΘ Οὗ δαί οτὶ- 
(69, {86 ἰπξογγοζαῖῖνο ἴογιὰ 15 ρου ἔθου ἱπί6}}}- 

. τς βατὴα σοηϊοτηρὲ ἴοΓ οπδὴ Ἧὸ δηὰ διηοηρ Ομ γί βείδη 
ΙΏΟΠ ΚΔ, ἐδρ οί ΠΥ ἰῃ {η9 Εωδί, ονθη βυο 6 8 58ῖ. ΑΠὨΓΠΟΩΣ 
δα Ραδοπορλίιδ. ϑοιὰθ ολυγοὰ ὩΔΓΔΟΓΘ ἀΣῸ ἠοῖ ἔγοο ἤγομι ἰϊ.- 
Ῥ, 8, 
οἱ Ν [δ οχδαρβογδίίοῃ οὗ ἃ ᾿ἸΥΟΙ͂Υ ἸΤΟΠΙΔΏΪΥ ἰθπιροξ.-- 
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εἰθ]ο ἰπ ἐμὸ πιουτὰ οὗ ὑ818 ΡΟΟΥ οαἰοδβί, δπά γοὶ 
Β0 βιτονα δὰ ἀοχίογουβϑ νομδη.Ἐ Τ|10 ΙΏΟΓΘ, 
ἐμαὶ 8.6 5505 ΟΥ̓́ΣΣ ΟἸτἾβι᾽ 5 δηπουπῃσοιηθηί οὗ 
Ηϊμβο] ἢ, ἰῃ ΟΥον Ῥουμαρ8 ἰο ἰδκθ ἰο ἈΘυβοὶ 
Βοιδ ον δὲ οὗ (Π9 ΠΟΠΟΡ οὗ 8 σἰογιουβ αἰ ΒΟΟΥΘΓΥ. 
Α β5'υ7α] δηλθί κι) ΤΠΔΥ͂ 61} 58.0}}} οἱθανο ἰο ὮΘΓ 
σοπἴοδϑίος οὐὗὅὨ σαΐ τοὶ γγᾶ8 ΤΌΤ ῬΌὈ]Ϊο ἴθ δῃ 
ϊ νγ88 Ρϑγίδοι Υ ορθθ. Τμδῦ 8}}0 Βδυβϑὶ 6116 708, 
οὗ 18 ἱποϊ πὰ ἰο θοϊΐονα, ἰ5 ουὐἱἀθηὶ ἔγοιι π᾿ ὁΧ- 
ἰγβογ πΥΥ ἀρ αϊίοη, τοι ἱπι0 619 ΒοΓ θογοπὰ 
4}}1 ἰ 9 Ὀουπά8 οὗὨ γόβοσυθ, Ὀδϑῃΐ 658, μὰ 46- 
Βρ᾽ βοὰ οοπαϊιοα. Οομραγο [86 Ἰγοπιδῃ Ψ7]10 185 
ἃ ξιοαὶ βίμπον, δη υϑηίυγοᾶ πιο (89 Ἀου96 οὗ 
860 Ῥμαγίϑθα, ζυϊκο νἱϊ. 87. , 

γεν. 381-88. πῃ [89 Ἰωθϑην Ἐ119.---ΤῊ6 τπο- 
τὴδὴ Μ88 σο0η6, ἰ.6 ϑαιηδνὶλη8 δα ποὺ γοὺ ΘΟΠπ10. 
ΤΏ τοϊβίαϊο οὗ {πὸ ἀἰβοῖρ]65: “" Οὐἱά πιέγωπι, εἰ 
4“ μἰϊ6 7 ποπὶ ἐπ εἰ σεδαΐ αἀφιαπι3 ἐοεε ἀϊδείρεἶὶ ποπάππι 
ἐπ οἰ Πσμηξ ἐϑοαηι.᾽" Αὐραβί. [7Ταεί. χνὶ, 81.---Ῥ. 5.1. 

νοῦ. 84. Μμν ἰοοᾶ 15.---α ὙΟΣΥ ἰπ|6}}1 1 Ὁ]6 
Ἄγσυτο. Νοῦ ΤΙΔΟΓΡΟΙΥ Βα βίρδοιίοη, ὈὰαΣ πουγῖβἢ- 
ταθῃΐ δηα αὐἱοϊκοηϊη. ΑἩ ορροβίίο Ἰυδρταοῃί οὗ 
ἐμ αἰδοῖ ]θ8, 6. 1. Α Ρᾶδγδ)}]0), Μαι. ἱν. “ἵνα 
Δ445 ἰο (}9 παίαγο οὗἩ (86 1οοἀ ΟΣ Β 1 180]0- 
688 ἰο (8 ρᾷγροβθ. ΤῺΘ δογὶβὺ τελειώσω ἀφβῃηοίε8 
πὸ δοὺ υνιἶ6}} σοι] 65 {110 ποιεῖν. 

γον, 85. ῬΘΣΥΘ δ: νϑῖ ἔοῦσ Σ ΟὨΒ8.--- 
Τετράμηνος, 86. χρόνος. Ἰατνοδὶ Ὀορδη ἰπ Αρτὶ] 
ἰπ λι9 τα 419 οἵ ΝΙβαη], δοουΐ Εἰ βίου, δὰ Ἰαϑίθά 

Ὁ}}} Ῥοηϊοοοϑί. ΕΣ το ἢ 8 Γ Ὁ8Δ01Κ ἰοὸ Πθόθτα- 
Ῥογ. ϑοοά-(ἴπιο 186] ζ6}} ἴῃ ὑἐπ6 Ὀορίηπΐης οὗ 
Νονυθσιθογ (110 τη ολ τ} ΜΙ Αγ Θ8 γ 8). ΤΟ Β 6148, 
ἐμοχοῖογθ, ὙΟΥΘ ῬΥΟΌΔΟΌΪΥ σγθοη; δηά {6 ΙΠΟΤΘ 
Ῥἰᾳιδηὶ νγ88 [09 ΘΧΡΥΘΒ810Ὲ : ΤῊΘ 86]45 Δγὸ τ} ϊΐ6 
ἴον (16 Βαγγοϑί, 89 ὅχιυγο [0] ον {9 ΒΠΔΙΟΔῪ 
οὔἐδο ἴΪοοἁ. Το μοτὰ, 845 γορτοϑϑηίοα ὉΥ Δοῖιῃ, 
5 ρογίδοι]Υ οοπβίβίοηϊ ἴῃ ΗΪ8 80 οὗ {Π6 ΘΑΥΓΆΪΥ 8.9 
λο 5πυδοὶ οὗ 1.6 ΘΑ ΘΌΪγ. ῬτΟΌΔΌΪΥ (86 ϑατηδ- 
Υἰ Δ 8 ὙΟΥΘ ΘΙγοδαγ οοπιίηρ ἱπγουρσὶι (ἢ 6 σγθθῃ 
8.6148, δηὰ ἐλ 0. τοσο ἰ[|6 0145 τυ ἃἰίο ἴῸΣ πασνοϑί, 
Το αἰδοῖ 1685 βὰνν 86 στοοη 8β666-Βο6], Π6 Βαῖν [86 
Ὑ8100 Βαγυοδὶ- δοϊά, δηὰ ἰο (818 [19 τὸὶ ἰϑῃ6α ἰο ὁροῖ 
(ἰχοὶν βρί γι] Ογ6. ΔΙΆΠΥ αγθ ἰδίζοῃ 86 ἴουγ 
ἸΩΟΏ ΒΒ ὈΓΟΥΟΥΌΪΑΙΪΥ : “6 γοπι δέεαϊη (0 λαγυεδί 
ἐλεγα αγὸ Κ0μ} πιοπίλδ᾽᾽ (80 8130 ἴῃ {μ9 Τα]υλα ); δπὰ 
1η (μἷ5 Υἱοῦ (6 Ρδβϑϑαρθ νου] 1059 (8 ΘὮΣΟΠΟο- 
Ἰοσίοοαὶ γδ]ὰθ,} δὰ οὐἱν ἀθηοίθ ἰῃ σΘΠΘΓΆ] ΒΟΠλΟ 
ἰἶπλὸ Ὀθίογθ μαγυοβί (Πρ! οοὶ, ατοίϊαϑ, υΐλοϊκο, 
εἰς.) Αραϊπδι (8 Μίογοῦ: Τὴ9 ΡῬΥΟΥΘΥ ἀο068 
ποὺ οἰβονβοσθ οσοὰῦ [0 18 ἰδθ Ββορά-ἰϊπι6 
ταϑῃἰοῃ94]. ΑΕΟΣ 81} ὑπογθ 5Θ6 18 (0 Ὀθ0 δΒοπλο- 
τϊης ῬΥΟΥΘΙΌΪΔῚ δϑουϊ {1.10 ὀΟχργαββϑίοῃ. Ὑοῖ 1 
15 δ} {8 Ὁ]6 ΟὨΪΥ͂ δὲ δοοα-ἰἴτο. [1 τηΥ ἰλ6η ὍΘ 8. 
ΟΧρχοβϑίοη ἃ8 Μ06}} οὗἨ Ἰἰογίμ!] Βορὸ (οπὶν ἔουν 
ΤΠ} 1}8 γοι), 85 οὗὐἨ ναϊϊηρ Ῥαίίθποθ (ψεί ΤΌῸΓ 
γγ ἢ 010 το π 8). [υὕοῖκθ ΣΟΥ ΘΒΟΟ865 {}10 ἰαιίο Ὁ 
Β6η86. ἴη ἰδο παίυγαὶ του] ἃ τὸ τησδί τυδὶΐ γοὺ 
ἴοανῦ τὰοηλ8 ; ἴῃ (6 Βριγἰἰααϊ, Σὺ 18. αἸσθααγ ὑδὸ 
ἐΐπη6 οὗ μαγυοϑί, 

Υοὐ ε}}8 φαΐ ΩΔῪ Ὀ6 υπάογϑίοοα ἴῃ αἰ ογοιύ 
Ὕ2Υ5. 1. [Ιπ (86 πείυγαὶ τνου]ὰ ἔοι το 8 ἰῃ- 
ἐοσνθῦθ Ὀοίνγοοι Βοθαϊηρ δι ᾿ιαγγοϑὶ; ΠΌΣΟ 8 

. ΠΜΟΥΟΣ: Το ποσδῃ Ῥο] ον 8 ἰῃ ἔπ|0 Μοδῃ ἢ 51} οὗ “96- 
6.5, Ὀαζ, σΥγο ΙΊΥΑΥ ΟΥ̓́Τ. σΤΟκΓΏΘϑΑ οὗ ἴΠπ0 ἀἰθοοΎΥΘΓΥ, 886 
ἀοον ποῖ ἔγαθε Πογβο ΐ, ἃ ΥΘ ΓΘ 8. ΟὨΪΚ ΤΟ Δ Υ δηά ἀουδι- 
1 ἷν ἴο δδὶς.-ρ 5. 
ἕ ἴου 189 σῃτοποίοφί δῖ τ]ὰ οὗ [᾽9 μαβεΆρο, ἡ ὩΓΟἢ ΑἸίοτὰ 

Δομΐοθ, 860 ἩΓΙΟΒ6]9Γ: ΟἸγοποί. ὄγπορες, ἢ. 211 {Ὁ ἀπά Ιλοθίη- 
βοι: ἤαγηποην οὗ ἐδε ζοων Οσερεὶς ἴπ ὅϊε, Ρ. 189. Ογίιϑὲ 
τ} πανα ἰαυτοἀ ἰῃ Φαρα ἀρυὰδ οἱρῆδ τόμ ῆβ, ἔγομι ἐπθ 
Ῥτουθ πα ΡΆΒϑΟΥΟΣ ἰὼ Αὐτὰ] (ἰ1, 10, 23) 111 Θοσοοαλυθσ.-Ρ, 8. 

ΤῊΕ ΟΟΞΡΕΙ͂, ΔΟΟΟΠΌΙΝΕ Τὸ ΖΟΗ͂Ν. 

Βαγυοϑ ζ ]]οτγ8 ἱπιπιοαϊδίο  ὑροὰ ἐμ βοτηρ. 
γεν. 88 ζχο68 δραϊπϑὺ (8. 2. 1 (86 πϑίιτιγαὶ 
ψοσὶὰ 1 8 ποῖν δοοαϊηρς ἰἰθ; ἴῃ {πὸ Ββρί γι δὶ 
{89 δαγυοδὲ ἰπ|6 18 οροπίηρς. ΟἸοτηηϊίΣ, ΒΔῸΡ 
(διΐον, ᾿αϊαγαί, Το] .6Κ), δηᾶ οὐμοσβ δηὰ ἴὰ 
1.16 Βασυοδὺ ποὺ ΟΌΪΥ {μ6 δ ιαγνυοβί οὗἨ ἐμὸ δητηδγὶ- 
ἰδ (Δοὶβ Υἱ11.}, Ὀαὺ 8180 {πὸ ματγυοϑὶ οὗ ἐπ ὅθῃ- 
(165. Βαῖ ἔθη 6 γ0 ουϊὰ Ὅ6 ἐμ6 Ῥγουϊοῦβ 
δονίης ἢ ῬΥΪΔΣΙΥ {δ ἰαἸκ 18 ΟὨΪΥ οὗ 8 δε) ὰ ποισ 
ναϊίθ ον ὑμ6 Βαννοϑί, ἰμουχσὰ Ὀοιοϊκοπίην, ἰο ὈΘ 
ΒΌΓΟ, 81} αϊυγο Βαγνοβί δ 6.8. 
δον. 86. Απᾶ ἢθ ἐδδῖ τα θίὮ, εἰς.---ΤῊ 9 

οοππῃοοίΐοη Ἡὶϊ 80 ργοοοάϊηρ 8 ἐμ18: ΤΒ6 δοΙὰ 
18 ὙΚΜΙΐ6 [ὉΓ ματγυθϑί. βὸ σϑᾶροιβ. οδρίηρ ἴῃ 
186 Βρὶ γἰΐαδὶ δο]ά 18 ζ}1 οὗὨἨἁ Ῥγοιηἶβο. Ὑβοϊαοὶο: 
Ογῖϑὲ ἐπουχαὺ οὗἁὨ {{ἱ|᾿ σοη νου ϑῖοι οὗ ἔδσ- οὐἵ ἀοη- 
{1165ὅ. ΤΈ ΘῈ οαπιθ (89 Βαὰ ἰμβουρδί, παῖ Ηθ Ηἰἶπι- 
861] που]ὰ ποὶ ᾿ἶγο ἰο 866 1ἰ ἴῃ ἐη15 τονϊά ; τ ΒΊΟΣ 
το]ονϑὰ 1.801 τ ὑπ ογία] ἱπουρσαὶ ἐμαὶ ἐμοῖν 
ἿΟΥ που]ὰ ε͵8ο Ὀ9 Ηἰ8. 5ο 86 οι, Μονογ. 
1 ἐμαὶ 6489 Ομ τἶϑὲ τνου]ὰ μᾶγθ ταϊχϑᾶ ἵνο ἄχυγοβ; 
0086 ΥΘρυϑβοηίίηρ Ηἰπι56]Γ 85 ΔΙΓΟΔΟΥ μαγνοβίϊης, 
δΔοοίΒοΣ Γοργοβοηϊηρ ΗΠ ἰπὶ 88 ΒΟΟΣ. Βυΐ δαγγοβὶ 
ΒΒ (16 βΒυθ᾽θοὶ μοτο, δηά ὑμὸ ἀϊβοὶ "165 αῦϑ βὰρ- 
Ῥοβθθὰ ἰο ὯΘ ΤΘΏΡΟΙΒ νὰ Ηἶἷηι. Τὴ6 δβοπῖίηρ, 
ποτοΐοτο, περδέ 6 Βουρῃὶ δύ βοὴ Ῥσϑυΐουβ {ἶπη6 
(Ομγυβοβίοα : ΤῈ ῥγορβοὶβ 6 γ0 86 ΒΟΙΤΘΥΒ). 
Ἐνθα ἰπ ϑαμπιαγὶα βρ᾽ τἰίιιδὶ βοϑα δα Ὀ6θῃ βονσῃ Ὁ 
Μοϑ98 δηπὰ ἰμ9 Ῥοπίαίθυο, ὈΥ͂ δον δ ἰοδοιιοσβ, 
ἰαβϑὺ βϑυμδρ8 ὈΥ Φοη ἐμ Βεριϊδί (866 111}. 28, ὑ. 
141 ζ.). 4.5 116 οσδῃ τγ δοσορί [9 οχροβίτἶοα 
οὗ Μογον, Το ποῖ, απ Οἰμ6ΥΒ, τ ΒΙΘὮ τ 8165 {6 
καί αἴτος μισϑὸν λαμβάνειν ΟὨΪΥ οχρίοἰνο: {μδι 5, 
μο σαί μοσϑίμ ἔγα!ϊε απΐο οἰθτηδὶ 1116. ΤὨ18 ἀραῖς 
ἰ8 ΒΙΠΙΡῚΥ ΘΟΠΙΣΑΥΥ ἰο ἰμ9 ἤγσυτο, ὙΒΙΟΝ σορτο- 
Βρηΐβ 8η δι ρον σοῦ. Ἠαηπίυϑ δηὰ Οα]ου: 
Τὸ μεσϑός ἰΒ ἴδ ρτδοίου5 χογαγάὰ, 86 σγαάμδ 
σίοτίαα; (9 καρπός 18 ἰο οΘομνοσίθβ. Βυΐ β' ποθ 
110 να ρθ8 Οὗ (9 ΓΟΔΡΟΓΡ Δ΄ σοργοϑθηίθα 88 σίνοη 
ἴῃ [18 νγοσ]ά, οὐϑῦ' διζαϊηβί {1.06 σαι πογὶπρ οὗ ἔσαϊς 
πηΐο οίογῃαὶ Ἰ᾿1ἴθ, {86 ὈΥΪΠΙΔΥΥ͂ 168 18 {6 ἱπη- 
το ϊαΐο Βρ᾿γ 8] Ὀϊ]Θβϑ πη κ8 δηὰ 0γ8 οὗ 9 Βαγ- 
γοβίογβ, [ἢ ΟΥ οὗὁὨ Ββρὶ γα] Βασγυοδί, {89 σοιλ- 
ταὰπῖοῦ οὗ ἰδ ΘΟ, ΟΥΙΒ ὑμοτηβοῖνοθ. Α αἰογοηὶ 
δηὰ ζΌΣ ΒΟΥ 700 5 ἰδαὺ οὗ ογτγίης ἰδ9 ἔγαϊς πο 
Βοᾶνϑῃ, ἰο κἰδάἀθῃ ἐθθ γὸ {110 ΒΟΟΣ ὙΠῸ μαβξοὰ 
λον Ἰοὴς Ὀθέοτο, δηὰ ἰοὸ ᾿ἰᾶγο ὙΠῸ Ηΐϊπι ἃ 
δοισηοι δηά βἰπ)α]δηθοιβ (ὁμοῦ) το)οϊοϊησ; 8 
ὑδίης ποὺ ῬοΒβὶ ὉΪ6 ἰῃὰ ἰδ Κίηγχάοτα οὗ μδίασϑ, αὶ 
Ὀο]οηρίης ἰο μα Κἰησάοιι οὕ στδοο. 16 ζωὴ αἰώνιος 
18 ΒΟΥΘ δζαΐη γσοργοβϑηϊθά οὐ θο γον, 85 ΔΌουο: 
{Βότὸ υπάογ ἰλ9 ρυτγο οὔ [86 οσϑδῃ (ΤΟ. 14), ΒΟΤΘ 
ὍΠΟΥ 89 ἤσυτο οὗ ἃ ρᾶτπον (ὁ 6). 

γον. 87. Ἑζοσοὲῃ 5 τὶ βαγὶμδ ΠΥ ἔστθ 
[ἀληϑινός, ποῖ ἀληϑήῆς].-- ΒΟΙαπαδιημοηΐα) δου χαῖ 
15 89 ΟΠ ΟΡ Ό]Υ στοϑὶ ἀἰδίδποοθ Ὀθίνγ θη βοοάϊης 
δηά Βαγυοβί, ἴῃ σοπίγαβί τὶ ἢ (86 τοηάοσζαὶ ἴδοῖ 
{πῦ ΤΟΔΡΟΣ δπ ἃ ΒΟΎΤΟΥ Γα] οἷ 090 ἰορ οί 6. ἱπ Βοδυθῃ. 
ἘΠΪ8, μον νον, {ΠΥ οδἢ ἀο ΟὨΪΥ ἴῃ Βοδυθῆ; ἴῃ 
(18 ψονϊὰ ΠΟΥ ἃγὸ ἴδν, οἵὗὔδθηῃ ὙΟΥῪ ἔατ, ἀρδτί. 
στο, ἐβοτγοίοσθ, 19 86 Ῥτουθυὺ ΕἸΥ ἔσθ; Β6ΥΘ 
ξ Σοδο 68 18 ῬΤΟΡΟΥ ἰγα ἢ; ΒΟΣΘΔΒ π᾿ ΘΑ ΕΪν 
1118 ὑλ.6 Βοῖνου 18 ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ ἰδ 6 ΤΟΔΡΟΥ, δὰ [}6 
ῬΓΟΥΘΙῸ ΒΙΡΙΥ οχαρρογαίθϑ ἰηΐο ἃ ΟΠ ΘΓΑὶ συ ]θ 
80 Θχσορίζομα δι} οὗ [19 ΒΟΤΟΣ ποΐ ᾿ἰτὶπρς ἴ0 

4 [80 αἷ8ο ίογοῦ: Οσίδί Ἰοοϊςϑὰ Ῥρορ πο  οαΠΥ Ῥογοηά τὴ9 
δΔΡρρσοροίης Κγοϊιαγίο5 ἴο 18Π6 ατόθὴ ΠοΙάα οὔ ἴ6 ὙΓΒΟΪ6 πὰ- 
τη γ, ΤΟΥ τ οϑο οοηυουβίοη ἢ δἰ ὰ ἴῃ Τοσππάλτίοη. Θοάοῖ 
ἀοηΐοϑ [15 ΖΟΠΟΓᾺΙ Γοίογθησθ δηἀ σου ποθ [06 Βοϑῶθ ἴο δὴ 
οχίοιαροΓγίχοα Βαιραγ ἴδῃ μαγυϑδὶ 108 |1γᾺ].---Ῥ, 5.] 
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866 ἰΐο Βαγυοϑὲ ἐΐπιθ, οὐ αὐ Ἰοαβὲ ποῖ πἰπλ8617 γο- 
οοἰτὶηζ δπὰ οπὐογὶπρ .ιἷἰ8 πατγοβί, [7Τ]|10Ὸ ψοσὰϑ 
οἵ Φοθθθα βροίκεῃ ἴο δα ἰγὶθεθ οἵ [5586] δἱ 
Β"ἸΘσΒ Θὰ : “1 μαγὸ ρσίνοη γοι ἃ Ἰαηά ἴον ψῃὶοῆ 
γὸ αἰ πο ᾿ΙΔΌΟΣ (οὖκ ἐκοπιάσατε), ἀπά οἰ[168 
ψϊο ἢ γ8 8} ποὶ,᾽ εἴα. 208}. χχὶν. 18, ἔοσα ἃ 
Βιυ Κίς ῬάΣΆ}1901 ἰὸ {8198 βαγίης οὗἨ οὔὖν Τοτὰ 
πἰίοτοὰ οὐ (6 βλῆγ8 βροὶ, Ἀπὰ ρβϑσθβλρ8 ὙΠ} 
Τοίογθησθ ἰοὸ ἴ(.--Ρ. 3.] ὙΒοϊυοϊ, δἵϊον 9 
είο, ἰΠΟΟΓΓΘΟΙΥ: ᾿Αληϑινός ΤῊΔΥ ΒΟΓΘ τηθδῃ 
οὨἿἷΥ ἀληϑής:. ὙΠδη (6 Ῥτουοτὺ ἴῃ 118 ΟΥ̓ ΠΑΥΥ͂ 
δοη8θ0 ουϊὰ ὍὈδ6 ἀοσοϊατοά 7ῖ4138ὅ. [ 88, ΒΠΟΎΘΥΟΘΣ, 
βοὰβ ἰταϊι: Ὀυὲ ἰξ ἀοα8 ποὶ Ββιιϑίαὶ ῃ 115 ἰγυ ἢ 
ἰβγουσποαῦῦ; 85 δαγ Π}γ ἰπΐησθ ἀγὸ μοὺ ἀληϑινά, 
Ὁϊ ΟΕἿΥ Βυηδοΐβ οὗἩ ἰμὸ ἰηδηϊθ, (μου σῖι ΒΘ Υ 4]} 
.:δγΥ7ὸ (οἷν ἀληϑές. Απηὰ βῖησο ἴῃ (6 Ββρὶτγιίυα)]) 
δρίοτο βου δα στοδρίης βορὰ οἵζθη δἰπιοβί ἰοὸ 
οοἰηοίάο, νὰ πε ποῦ ογου]οοῖὶς (δ δοία 8] γοΐοῦ- 
Θὴ66 ἰο ἐπ ρῬγϑϑοηΐ ο8386. Υδί {80 ἐν γὰρ τούτῳ 
ἄοσοϑ ποὲὶ τηθϑὴ ἐπ ἰἠϊ8 ἑπμδίαποο, Ὀαὶΐ ἐπ {λ: πιαίδν, 
ΤἤοΏ, ίοο, (λ6 ΡΓΟΥΘΓῸ τηυϑὺ ΠΘΥΘ Θ ἃ υη] γ  γ88] 
αν. Τιθ ἀτὸρ ἴη ἐδ Κίηράοῃ οΥ̓͂Ύ ἀοα τρθῃβ 
δον γ. ἡ ΤῈθ 711] Βανυθϑὺ 18 {π6 οπὰ οὗ ἰδο 
νου, Τῆιο δον] οβὶ βθοα τγᾶὰβ ἰμ9 πογὰ οὗ αοὐ 
ἦπ Ῥαγδάϊθθ, οὐ {110 θαυ] οϑὺ ΒΟΥΟΥΘ ΝΟΥΘ ἰδο 
οδτὶ ἰοὺ ραϊτἰατοῖ5. ΤΠ0 Κιίησάοπὶ οὗ αοἀ 15 9 
ταὶ ιοϑὲ στοὰ οὗ πδίυγθ δηὰ ἰβίουυ ; δηὰ 
Οἰνῖϑὶ 19 {116 σοοὶ οὗ παίαγο ἴῃ Ηἰ8 5] 007 στον 
ον 5 ΗΒ Ἀρρδδσγδηῆοθ ἴῃ ἐδ 6 πα 419, Δ ἃ ἀρδ1 ἢ 
αἱ (ἢ 6 Θ0}.] οὗ {ἴπ|6.( (Οἱ ἐμοὸ ργονογτο: Ἦ οἰβίβϊῃ.) 

γεν. 88. Σ δϑοῃΐῖ γοῦ ἴο ΣΘΔΡ. ---᾽᾿Απέσ- 
τειλα (δοπρ. οἰᾶρ. χυΐ!. 18.) ΗΑ ΤρΟΓΟΪΥ 
“ἴῃ {πΠ6 Β6η860 οὗ ἰΐο Ῥτορμοίϊο {αϊατο᾽ (09 
Ἰγείία, ἸΒοΪυοῖ). ΤΉΘΥ͂ τὸ ποὺ γοὺ δ ρΟϑί165 
ΌΥ 8 ἀἰϑιϊποῦ δρροϊηίτηθῃῖΐ; 8.1}} ἐμ Υ̓ γοῦθ 8]- 
τον αἰδοῖρ]65 ἰο οι δὴ ΔΡοϑίο 16 δου 851 0 
8 Ῥτοβροοίνον αἰῆχοα. ΗἩδηοο ἰἰὰ8: 1 μᾶγθ 
οἤο56 5 ΨψΟῦ ἴῸΥ ϑροϑι165, ΟΥ, ἰο Κααὺρ ἰδ9 ἤσιιγο, 
ἴοτ ἸΔΌΟΓΟΥΒ, ἰο βοηά γου ἱπίο (ἢ6 ᾿ιαγγοβὶ- ἤ 6]4, 
το τὸ ἀδϑιϊηϑα ργθ-α ΠΟΉΓΥ (0 ΓΟΔΡ ἃ δβρί σία] 
μαννοϑὶ ποῖ μ85 Ὀθ6η Ἰοπς Ῥγοραγίης μι 8150 
Μεγοῦ). Αοοοτάΐης ἰο Μογον ἴ89 ἄλλοι δηὰ 
αὐτῶν γτοΐδυ δἰ ΡΥ ἰὸ 46808, ἰπ (0 ῥυτὰ οἔ 
οδίοσοτυ. ἢ Βαὶ 9658 Βατο οὐ  ἀθη{}Υ 8ο8 Η τὰ- 
ΒοΙ Γ αῦονο {Π6 ἀϊϑι(Ἰ ποϊΐοπ οὐὨ 800 Υ8 δπ ἃ γΟΔΡΟΥ5 
89 ὑπὸ Γοτνὰ οὗ [9 Βαγγοϑὺ (ΟἸβαυβθα, πὶϊὰ 
τεΐεγοησο ἔο Μαίίβ, χχίϊὶ. 84). ΤῈΘ οἷάον οχ- 
Ῥοϑῖϊοτϑ [8130 ατοίϊα8, θη ρ6), αἰ Βατάϊ, Εν 414] 
Σηοϊαᾶο δῖ ᾿Ἰοαϑέ (6 Ῥσορμοίβ [δηὰ Ζοῦη ἐλ 6 Βαρ- 
151] τυῖτῃ Ηἴα. Βασθῦ: ονθὴ {Π 6 οί ἢ Ρ11050- 
ῬὮΘΓΒ δηὰ ἱποῖσ δ] πηοπίϑ οὗ ἰγυΐῃ. [ἸΒΟΪυΟΚ : 
ΑἸΊ (80 Ῥτορδυδίουυ οὐδ η8 οὗἨ 8 ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ οὗ 
βαϊσαίου.] 189 βεθὰ ἢδσὸ ἴῃ Υἱϑοῦγ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 15 
ποὺ ἐἰπο Βθθα οὗ ροποσζαὶ οαϊίατο δηὰ ᾿ηἰ6}]ἔσοῦοθ, 
δαὶ (86 8664 οὗ ἰμεοοογαίΐο 1}. 

Οὐδοσῖα Βενθ ἸΘροσϑθᾶ, 86 μαϊπήῃ] Δ θ0 18 
δηά ἰοἱϊα οὗὨ 0 ῥτορὶιοίϑβι Τ οἷν βοινίηρ 'νγὰ8 8 
εονίηρ ἰἴῃ ἰθῶγ8. [{ βου] βίιατηθ δ θηοουγαρο 

-.--ὦ 

4[0η ἐδ ἀἰδοτγοηοο οἵ ἀληθινός. σεπιέηδ, πὰ ἀληθής, ἐγ, 
δορ ΤΥ Πποΐθ οη ἴ., 9, ἢ. θ6, Μίογοῦ: “δὲς Ριαιδεπρ υοπ 
ἀληθινός ρἰείεῆ ἀληθής 2 Γργί, τί. 22 (Ὧὲ ῬΡείξε, μής ἌΨΑ 

τὲ βέρεν δε ῳολαηππείεοῖς Εἰρομὴβηνολκοίέ (ατιοΐ, αίσ. 
80 ̓  μὰ ἰδ ἈοΙΘ «- αρρίϊεξ, οοπρ. συμβέβηκεν, 2 Ῥοῖ. ἴ1. 22. 

[" Ηεδεέ σι ειυῖς Ἀογας εἰ ποτα." “ Θοα᾽Β τὰ 116 στὰ 
εἰοπῖτν, νιις πογον δὰ ἤπε)ν."--. 8} 
Ζ [1 οογττεθρομάδηςθ ὉΠ ἢ ὑμεῖς, Ὧ8 1ἴ 28 ἄλλος---ἅἄλλος ἴῃ 

πο ρὑτυτοτΌ. 8.0 αἷδὸ [1}416ἴκο, Βείον, ΑἸ οσγὰ δὰ ΤΊοηοὶ, ΠΟ 
τα ποῖ πὶ πὶ 6 δἷ5 ποῖ Ὀεΐνθοη ἴνο αἰ ἥἤδσοηξ σοι ρδηΪοϑ 
οἵ ἱδῦογοζο.-- - 0 ὈΓΟΡΒΟΙΒ δηαᾶ [6 Αγοβί]ο8--- Ὁ Ὀοὶ ΘΟ Ὼ 
ΟἸγτίοὶ ΗΟ δὰ 419 ΑΡρουπί!ε5, (π0 ἈΪασίοΣ δηὰ Ηἰβ 56 Γ- 
φβῶϊδ.--". 3,} 

86 αἰβοῖρ]69, ἐπαϑὺὸὴὲ ἐΠ6Υ 8ὸ βυἀάοηΥ σοῦ ἰπίο 
{86 ρστγολὺ παγυοδὺ οὗ (μθ ἰϑίοσυ οὗ ἴθ ᾿νου]ὰ,᾿ 
ἴον ψ ἰσ ἢ ἐδ9 στδηάοϑὲ βοο5- θη Ὦδγο ἴον 6θη- 
ἰαγῖοβ ἸδΔογο. Τιῖ8 ἀο068 ποὶ 6χοϊαθ οἴ μο Σ (89 
τοϊδίϊνο Βαγτοϑὺ ἩΒῚσἢ οχὶϑίθ αὖ ΘΥΟΤΥῪ βίαρο οἴ 
6 Κίηρσάοπι οὗ ἀοα, ΟΥ ἀραΐῃ (μ6 στοαί δον ὶης 
ῃ 1.6 ψΟΥΚ οὗἩ 86 Δροβί]68 ; γϑί ἐϊ): 6 βί ιῦύ οὗἁ ἃ 
Ρσχοβοηΐ Βαγυοϑδὶ ῥσγοαοπιϊ μαίθβ, ἃ8 ἴῃ λίδι ἢ. ἷχ. 
8; Θβρϑοίδ!! Βοτγθ, ἰμαὺ (116 ἀἰΒοῚ 0165 ταῖϊρῦ ἔδοὶ 
ΤΘΟΎΘΓΘΠΟα Ὀ6ΙΌΓο ἰδ6 ἰάθη ψοῦκ οὗ αοά ἰπ (89 
ἀοϑρί5οα ϑδαιηανίίληϑ, δηὰ Ὀοϊϊονθ ἴῃ ἐϊοῖν 8.8- 
σοΡ ΕἾΔ ἐγ ἴο ΘΟΠΥΘΡΒΙΟΠ, 88 ὑπ  ΥὙἨ 6 ΓΘ }.8ὲ ΠΟΥ 
ΔΡΡΓοδοβίη. ΤΏΘΥ σου] ΠΟ ΠΊΟΥΘ ἰΔ]κ6 ΟἶΘΠ 06 
αὐ (ἰἰὸ ἰαοΥ8 οὗ Φ6851.5 τι ἢ (6 Βαπιδνὶδπη9, (8: 
αὖ ΗΪ8 Βοϊρίης ἰδ 6 Οαπδαηἐ δὴ γοαλῃ ; ΠΘΥΘ ὯΒ 
ἔθογο ΗῚ5 Ἰοαι ίηρς οὗἨ ὑπο ὲὶν δβρί τὶ} ΘΟΣΓΟΒΡΟΙ 8 ἰ0 
Ηἰβ ουϊναγαὰ κοί. 

γον. 89. Δῃπᾶ τ: οὗ τ[μδἱ Οἱτγ Ὀο]ἑονϑᾶ. 
--680 δγδὶ Ὀοϊονοτβ, 0 ΜΓ σαϊμογο ὈΥ͂ 
116 νοὶ οὗ (89 ᾿νοπιδῃ, ἃγθ αἰβιϊηρι 5116 ἔγοσλ 
(16 τπῦοῖὶ σγθαίοῦ ΘΟΙΏΡΔΗΥ δὐτου ινατὰθ τοὴ ὉΥ͂ 
(89 τυογὰ οὗ 96518 (γον. 41). Τίιοβ86 ὈΘ]ΊΘΥΘΥΒ 8᾽Ὸ 
ΠΟῪ σοι8 ἰο Ηΐαὶ (860 γον. 80). [ΟἸΒλδυβθῃ : 

"ἐς 16 (6 ΒΘαἀδοιον δὰ Ὀ6ΘῺ 1116 ΔΩΥ͂ ΟἿΟΣ ΙΔ, 
Ηΐα λόγος δου]ὰ Πανο δὰ πὸ τροόγὸ νοὶ ἐδ 
(Βαΐ οὗἨ ΔῪ οἰδοῦ, δῷ ἴῃ βυρροτὶ οἵ 1Π|8 ὁσσῃ 
68.856, ὁ ᾿νοῦ ἤανο Ὀ68} 811} 1684 οἴδοίϊνο Βυὶ 
88 80 Β1η ῬΓΟΥΘΒ [08 Θχ᾽βίθποθ δηα ΓΘ ἐγ τότ ον. 
ὉΥ ἐπ ᾿ἰχιιὺ πὰ ἢ δηϊαδιϊης αν Ἡ ΔΙοἢ 1 
ἱπηραγίβ: βὸο Ομ υἶβί, 88 (Ἰὸ ὅδ.) οὗ 86 βρί γι ἰυαὶ 
ψοΥ]4, ἴῃ ἃ}} ἂροϑ ῥϑϑὲ, δηιἷ ἰοὸ {1118 ἄδγ, ὰ5 Βαὰ 
θὰ οὔθ τ ὶ(Π658 ἕον ΠΙκη 56], υἱΖ., Ηἶδ οἴνῃ οροτα- 
ἰ(ἴοὰ ροπ 8οι1}9ὅ.. ΒῪ (18 ΟὯθ τῃηθᾶπ8 Ηδθ 80 6ῃ- 
Εν ον (Δ κο8 ροβϑβοβϑβίοῃ οὗἨ Οὐ ὑπργοὐυάϊοοα 
ταϊηα, ἐμαὰῦ {του ρῃ (6 τϑοορίϊοῃ οὗ 1159 ἰσ ο ̓ 
Ὑἱ 8] πον 68, ἰδ ὈΘΟΟΙΏ65 ἰ0 {Π 6 πὶ ΟΧΡΟΥ Ιλ 6 πα} 
οονίαϊη (μα {16 Βαϊναίϊοη οὔ (μ6 του] ὰ σϑϑίβ ἴῃ 
Ηἰπι. Πᾷδπσδο οοποορίΐο"ϑ οἴ ἐἶιο ἐγα ἢ δηά ἀο6- 
ὑγῖη8] Κπουν]οᾶρσο ἃτὸ ποὺ ργίπείρ68 ἴῃ ἀπ 116 οὗ 
Γαὶ ἢ, Ὀαὶ οδοία γοβα]ἶης ἔγοπι (10 τοσορίΐοι οἶ 
180 Βρ᾽ γι. 8] οἱ θπιοηί."---Ρ, 8.1 

γον. 40. ΤΘ οὐδηροὶ δέ τρλῖζοβ σοσοσὶ ἐδαΐ 
3οϑυ8 ἰαγγὶ θα ὑπο ἄλγϑ ἰδαοίηρ ἰὰ (Δ 6 ϑαμχατιίδη 
οἰέγ. [Ονίδβοάοχ 76 5)718 Ὀοϑουραϊ ἐ6 Τογὰ ἰο ἀ6- 
Ρατί ἔγοπι {Πποῖν οοδϑβίβ (Μ δία. Ὑἰ1}, 814), ἰοοὶς ἃρ 
Βίοῃ68 ἃραϊηϑὺ Ηΐπι, δηὰ γρἱοιοὰ ἔονῦ ΗΪ8 ουϑῦ- 
ἰπτον (Δίας, νι, 82; [ᾳκὸ ἱν. 29; χιϊ, 81, 
82, εἰς.). Ἡοτοισαὶ] βϑδιηαγ 85 Ὀοϑουρθί Ηΐηι ἴο 
(ΥΥῪ τὶ ἢ (θὰ. 186 γί Ὀθσδιμθ ἰαϑι, δηὰ ἢ 9 
ἰαϑύ ἤτϑβί.--Ὁὶ 83.] 

γεν. 41. Απᾶ ΣΏΘῺΥ ΤΟΥΘ ὈΘ]:ονϑθᾶ, εἴα. 
--Ετόοῦὶ (6 σνοαῦ χοβυϊῦ, δαδίοσοὺδ ἴοὸ ἐμαὶ ἴῃ 
ψΦαάοα, )1ὸ ἰὩῸΓ 8. σγοοὺ νοῦ οὗ ΨΦ68808, νΔϊοἢ 
μοῦονοῦ 88, δύ Ἰθαδὶ [ὉΓ ()9 τηοϑὲ ρα, ἃ Ἰδᾶθον 
ἴῃ ποτὰ. [[π|8|686 ἔνγγο ἀδγ8 οἵ ᾿ποϊἀδηῖ)] ἸΔΌΟΡ 
Φοβϑὰβ τηλἂθ ΤΏΟΓΘ ΘΟΠΥΟΛί5. διηοηρ ἰδ6 [1α]- 
θα ΒΘ 8}, γού 1098 Ὀϊροίθα δηὰ ρτεαάϊοοᾶ 
δδιηδγιίδηϑ, νι μουν που κίηρς ταΐγλοὶοβ, ἐμδη ἴῃ 
86 Ῥγοοθαΐηρ οἱχαῦ τόθ οὗ ομτοῖαὶ τγοῦὶς ἴῃ 
ψοΡγὰ δηὰ βκἢβ διαοὴς {110 9670. ἰῃ ΦοΓΌΒΔ]ΘΙΩ. 
ΤΏ6 δαγγαοϑὺ ἴῃ ϑαηαγὶα τγὰ89 ΟὨΪΥ δ ορ᾽8046 ἴῃ 
{119 119 οὗἩἉ οὖν [οτὰ, δηά γοΐ ον σὶοὶὶ πὶ ἱπητ6- 
ἀἰαίο σϑβϑυϊβ δηὰ ζαΐαγο ρυουῖβο! ΗΪ8 βογυδαηΐϑ 
Αἶδβὸ οὐΐοῃ δοσοιῃρ δ τηοϑὺ ἴῃ εἴτὴ68 δηὰ Ρ]4068 
τ Π6γ6 ὑπ 6 0 1θα8ὲ οχρθοί, ἱξ, Νοῖ βοϊάοπι {110 ᾿λ68}- 
ἴηςξ οὗ ΤὨΔΗΥ͂ ΥΘΑΓΒ ΟΥ ἃ ὙΠ010 1179 18 οΘοηἀοηδοᾷ 
ἰηΐο ἃ ἔθ ιν ἀΔΥ8 οὐ ουγθ. Νο ἴδον ἴον ἰΠ6 [Ποτὰ, 
ΒΟΘΥΘΡ, 18 ἴῃ νδΐπ; ἰζ 10 θθδὺ ποὺ 89 ῬΓΟΡΟΡ 
ἔγαϊε ἰὼ (μἷ8 που], 1 τὴὰὶ] ἂἀο 8ο αἱ ἰδ δηαὶ 
μαννυοϑὺ οὗἉ δἰβίογυ.---Ρ, 8.} 



106 ΤΗΕ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕ ΤῸ 50ῈΝ. 

γον. 42. Απᾶ Βαϊᾶ πηῖο ἢΠ6 υγοΐ8:.--- 
ὕπάον ἐμο ἀϊτοοῖ ἐταργοδϑδίου Μδὶοδ 9. 6808 δὰ 8 
ὍΡροῦ ἐμοῦ, [86 πα τοσοῦ ὑδϑιϊτλοπΥ οἵ ἰμ6 ψγοπιδῃ 
οθγίαἰ εἶν Ὀθοδλθ 0 ἔπθαὶ 8 λαλεά ; ποὶ 88 60ῆ- 
ἰθιωρίπουβ, Ὀὰΐ 839 ΠΟΥ ρΡρθαγίηρ ἰμδί σηϊβοβηί. Ἐ 
Μογοῦ ᾿υΒ}}}7 ποίΐοο8 ὑμδὺ Φομπ Αἰ πι86]7, 88 δῇ 
ἐπαραῦίΐαὶ πδυγϑίογ, Βα γ8 οὗ ον ψχογὰ : τὸν λόγον. 
Ἧ ὁ πιυδί μΒοτὸ ἰδ ἰη0 δοσοιηὺ 8180 (ἢ. 9 ΒΟΓΘΏΪὮΥ 
οὗ ΠΔΡΡΥ ἔθοϊίηρ, ἰο υπάογβίδηά δαὶ 1}}6 ΘΧρΡΓ68- 
βίου 85 πὸ τη }106, Π0Γ0 ἔδδῃ ἰδμαΐ οὗ {16 ρΟΥΟΣ- 
ΟΡ οὔ ἴδο ἴθαβί: ““Ἴ οαυ διᾶδὲ κορὶ 9 κοοὰ πνῖῃ8 
ἀπ|}} πον. (Οομρ. (μ6 σϑιμδυὶ Ὁ ]9 ΟΧργοβϑίοῃ 
ἐπ Φοῦπ τἱῖ δ. 48.) 

νΥῦϑ Βανὸ Βθασᾶ δ112 ΟἼΣΒΘΙν ΘΕ.---Εοιπὰ 
ουὐΐ ὈὉῪ οὖν ποατγίῃς, 80 ἰμδὺ γ͵ὸ ΠΟῪ Κηον. [7118 
ἦι 8 σον ογάον οἵ ἔδ1ἢ οοπηοροίθα τὶϊὰ κηον- 
Ἰοκθ δηὰ Ῥδγϑομαὶ χρογίθηοθ (΄ Θοῖηθ δηα 806,᾽} 
ἢ, 89, 46), τ ἢ]9 ΤΟΥ ΘΥΪΥ ἰΐ γτοϑιθὰ ΟὨΥ οἢ 6χ- 
ἐοτπαὶ δυϊμονῖίγ. δδιδόγοηοο οὗ ἱμὸ Ἐοπδῃ 
Οαίμο!ο δα ἰμ9 ἶσον Εγδηρο] 64] Ῥγοίαβιϑαί, 
οοποορίΐου οὗἉ ἔα! ἢ. ὟατοιίιΒ: ““ Δ᾽οίαγωπέ ὑείεγ 68 
ἐπ λας ϑυαπιανί αδϊ δοοϊοδῖδο 6826 ἤσιγαπι, ψιιδδ πο αὐ- 
ἀμοὶ! αα υοτῦμπι ἀϊυίπμηι; πο8 υεγδο, πιιχὶπιδ ῬΥΟρΡίεΡ 
ἐρϑίμ8 πια͵εδίαίεπι εἰ ϑαποίἱ(αίεπι, ογεαίπιιδ.""---Ῥ, 3, 
παῖ τμὶ8 ἰ5 ἴ8ο Θανίουσ οὗ ἴ86 νγοσ] 

[ΟὨ]Ὺ ιογθ δηὰ 1 ΨΦοόβὴ ἵν. 14].-- -Ἴβοϊαοῖς ἀοαθῦ- 
1}}}7 (αἴϊος 4 ἀουθία] οχργοβϑίοη οἵ [υϊϊοϊκο): 
“ δοιηοΡ {1|ὸ ἰῴάθ64 οοηίαἰηθα ἰῃὰ ὁ σωτὴρ τοῦ 
κόσμου 18 Ἰοῃί ἴο {86 Ῥοορίὶθ ὈΥ [ἢ ονϑῃσοὶ δὶ, 188 
αυθϑιίοη.᾽" αὶ ἐμἰ85 Ῥυ 18 πῃ αποϑίίΐοη [19 τ ΒΟ] 
Ῥοίπι οὔἐδ9 χγοδί παυγλίῖγο. Μουϑν Ὀοιΐοῦ: “ἃ 
σοπΐρββί ου βυ οἱ ΘΏΠΥ ἰη 6} 11} Ὁ]6 δ58. (89 ἔγαϊὶ οΥ̓͂ 
0 ἱνγο ἀαγϑ᾽ ἱπϑἰγιοίίοη οὗὨ Φ 6808, {110 ΠΙΟΓΘ δ Π6Θ 
ἐδ ϑεαιηδγιίδη ΝΜ οββίδηΐο δὶ (ἢ νγὰ8 Ἰποῦθ δοσϑϑϑὶ- 
10 ἰο 8 υαπἰγογβα ν οὗἁὨ βαϊνδιΐοη [866 αἰ δδθῃΐι8, 
22ὲ ϑαπιαγὶί. Τλεοΐ., Ὁ. 41] 5Βα4ᾳ.7 (δὰ {116 Ψ6 18} 
νὰ 118 σοποτοὶθ δηἀ γἱχογουβ ραγι συ] ΓἾ8π.᾽ Α.5 
Βϑιηδν δ (6 πὰ ρΘου αν τϑᾶδοη ἴ0 ΟΧΡΓΘ88 
πθηλβο γ85 ἐμ ὰ5: δα τοῦ ϊγ, Η9 18 ποί ΟὨΪΥ͂ 8 
Μραρϑδ ΤῸ (8 7607, ὈυΐΓ 4130 [Ὁ ὺ8 δηὰ ἰδ 
αοηι 68; ἱπ Ηΐτὰ ἰδοὸ αἰναοἃ ᾿νοῦ] δραίῃ Ὅ0- 
ΘΟΙΏ08 ΟΠ6.} 

Τ8ο πουὶς οὗ 7689 ἴῃ ϑδιηδυῖα Ἰαἰὰ (ἢ 9 ἔοι 8- 
ἐΐοη ἔοτ 1.16 ϑυ Ὀβοαθηῦ σοπνϑύϑβί οη οὗ {Ππαὺ ΡΘΟ0Ρ]0 
ὉπᾶοΣ ἰμὸ ΑΡροβι]68, Αοίβ υἱϊὶ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ͂, 

1. Βοβροοίϊης ἐμ86 Ρτοίοπάοα σοηϊγαἀί ἰοῦ Ὀ6- 
ἔγϑθα ὑμ8 ἰΒΙΟΥΥ͂ δὰ Μαίι. σχ. ὃ (βδίγδι88, 
Βγαπο Βδιοῦ, δηι ἴῃ ρατὺ Ν᾽ 61586), 10 ΒΒοι]ὰ ὈΘ 
ΣοπδΥκοα ἐπδὺ (ἢ 8 6.80 ἰῃ Μαιμοῖν 18 {μα οὗ ἃ 

4 [(εἸ νίη, ΑἸίογὰ δηὰ οἴμογβ, ἴα κο λαλιά πογοὸ ἴῃ [πὸ οἷ ..5941- 
68] 86η80, σαν ΐοιις ἑαἰά, δαῤῥίίηρ. σοεεὶρ ( Οτδολιοδές ΟΡΥγεαε) : 
Ρυΐ ἰπ Ἰαῖον ὄτγθοῖι (ΡοΪγθίυδ, “οϑορμ 8, ϑορί., ΑΡΟΟΣΥΡἢΔ) [ἢ 
ἮᾺ5 Ὧ0 ΒΌΘΝ δ] χη της ὑϑᾶφκο, σοτίλ ΠΥ ποῖ ἰη Φοίη, Ψῆο (.5- 
Ὁτίθθδ. Ὁ ἴο ΟἸὨγδί, γ}}}. 43, Σὲ [δ οαιιίτα!οηξ ἴο λόγος, γογ. 89, 
ὈυΓ ΡΓΟΡΟΓΙ͂Υ Οοδθὴ τ ἴπ8 δἰδηδροίηϊ οὗ ΓΠ6 δροκκίης 
Βοιηδγ ΔΒ, τ 1110 ΦΟΏ 88 ΓΟΡΟΥΘΓ 11569 Δ5 ΔΡΕΥ τὸν λόγον. 
Οὐ. Μουοῦ οὐ υἱ!!. 43 (ρ. 353). ὙΤΎΘΠΘΝ ΓΟΆΓΚΒ (Ρ. 1835): 
ΤΕ ΒΡΟΘΟΐΝ οὗ ΠΟΥ []]ονγ-ΟὙΤδτηθη ἴο ἐΐθ ψοϊδη ἢ 48 
ποϊδίπς τοῦθ ΟΓ οἴῪδηϑίνγο δὺουϊ [ἰἴ, γα ποῦ, ἰπἀοθὰ [ἢ 9 οοη- 
ΠΕΙΤῚ Θθδοῦ ΟἿΣ ΟΥ̓ 808}5 ἴ(ο ἐμο ἔστ ἢ οὗ ΤΥ τοροσχί."- 

Τ ΤΡ ἢθτο [Π6 ΤΟΙΉΔΙΪΝ οἵ ΟαἸ γί δηὰ ἸΊοπςΟἢ, Ρ. 1386, 
ἴο 1[Π0 δλῖηα ροίηξ. 110 ἈΠ ΕΓΟΣΙΟΑΙ ὉΒΆΓΔΟΙΘΥ οὗ [Π6 ΠΑΓΓΑΕΙΥΘ 
8 τἱπαϊσαῖϊοα ουϑη [πη (εἰ οἰτδιιπιδέίδποσο (μαὲ ἰδ μη [Π9 6Χχ- 
Τοδδίοη σωτὴρ τοὺ κόσμον, Ὑἵ|0].) ΠΟΤΘΓΘ 6186 ΟΟΟΏΓΝ ἴῃ [ἢ 9 

Ὁ6]18, ἰηἴο [δ τηουξἣ, ποί οὗὨἩ υἱκοῖοά, ρατ  ου]α τυ δονσα, 
Ῥυϊ οὗ βιπιατίίδηδ τῆο δὰ 0 Θχοϊ αϑἷνο οἶδ πλ8 απὰ Ὠγὶ Υ] ]οΧ68 
διὰ οουἹὰ δοοορὶ βδ ν 0 η. ΟΠΪΥ ὁπ ἴἰπ6 βαῖὴθ [οΓΠδ ΔΒ {Π|0 
᾿ιοαῖμοη, Ττγοποῖ ἐπὶηἘ5 [Ὁ 1 ἸκοἿ Υ ἐμαὶ ΠΟῪ ΩΔΥ ἰανο πη 
Βοπιὸ σγοιπὰ ἴον {18 ὕ6] 6 ἴῃ (6 Ῥγορῆθου οἵ Βῃ]ΠΟΌ, ἴὸ 
ὙΠ Οπὶ " 6}}}}} {π0 καῖῃογίηρ 977 ἐδ Ῥοορῖὶε Ὀ6" (6 6ῃ. χΙχ. 10), 
ψἝὨΟἢ [πὸ ϑαπιαγὶ θη οὗὨ οἱὰ τοΐογγοά ἴἰο 109 Μοθβίδῃ, τ }}9 
186 τηοάθγῃ βαπλασί!δι}5 γοῖογ 11 ἴο βοϊοπιοι.--. 8. 

Βρ6οΪἷ8) τη ἰβϑίοη οὐ [6 ἀἰβεῖρ]65 ἴῃ ἃ Ῥυι ουἷδν 
αἰϊγοοίίοη ἰονγατ δ 96 γυ 5] 6πὶ, ποὺ οὗ ἴμ6 σαποχδὶ 
1 ΘΤΔΏΟΥ οὗ ἰῃ9 οτὰ. ΔΑπὰ ψθη Ηο Ἠϊπ)561 
ἕδυο ουἱ, ἴῃ γϑίογθησο ἔο ΗΪ5 ΘδΥ ΗῪ οΒῖοο, [μαι 
ΗΟ να ποί βοηὺ δαυΐ υπίο (Π6 ᾿οϑὲ ΒΡ οὗὨ (8 
οι οὗὨ ϑγδοὶ [λίαιῃ. χν, 24], Ηο σγοϊογγοὰ ἰοὸ 
{86 ἀϊνίπο αν οἵ Ηἰθ ψόοῦῖκ, δα ἀἰά ποὶ Ἔχοϊυο 
(6 ϑατρδνυ  δη8 ἔγουι δὴ ἰηοϊἀθηία} Βμδτγθ οὗ Ηἰς 
ἰδῦοτβ. [ὁ ναβ σοῃηϑοηδηὶ στ ἐπ6 Βἰβίοτγί σαὶ 
Ῥοϑβίϊίοη οὗἩ {δὸ ϑ'δι:δγίίδη5, νυνὶ ὑπ οὶν δυβοορίϊ- 
ΠῚ, τὶ ἐμ ἀἰγοοίϊοη8 οὗὁὨ {πο ]οτὰ ΗΪπ56] 
(οἱ ἱ. 8), δπὰ πῖτν ὑμ6 βυθβεαυφηὶ βργεϑὰ οὗ 
Ομ ϑἐϊδην ἔγοαι Φυἄθα οὐον βαιηαγὶα δηὰ (88 
6 μ.119 νον], (μαὺ Η8 δἰ τοϑ νυ δρρϑαγθα ἴῸ. οποθ 
ΘΟ Ως ἰθτ; 88, ὁα 6 ΟΥΟΡ δπά, 1 ψ͵β8 ἴῃ 
σοη ον τε {}|6 ΘΟΟΠΟΏΥ οὗ Ηϊ5 ποσῖ, μδὲ 
{18 ἰδὲ γγὴ8 ΟὨἹΥ ἱποϊἀοηίαὶ, δι ἃ ποὶ [ῸΓ αὶ ῥὑσο- 
ἰγαοίοα ταϊηἰδίσγ. Τὴ ψογο [6 ἀἸΒοῖΡ]685 δ σχοσ- 
οἰϑϑὰ θοΐογθμαπᾶ ἴῃ ἰδ ἔσθ Ἥγά δῦ οὔ ργοδοδβίῃς 
0 ᾳο8ρ9ὶ]. Αοίβ υἱῖῖ. ὃ 15 ϑυρροβοὰ ἰο "δανϑ οὺ- 
οαϑί θα {δ τ Βῖσαϊ ἰηγθηιίοη οὗὁἩ [86 ΒίοΥγΥ Ὀδ- 
ἔογθ υ8; Ὑποῦοδ8 ἰμδὶ στοαὶ σοηγογβίοη Υϑίμο τ 
Ῥοϊπίϑ ἰο ἃ ἰϑίοτὶ 68] ργορδγαίίΐοῃ. Μογονῦ }05}}} 
6818 δἰἰοηίΐοι ἰο {86 ρουίοοὶ πδύιγδ 688 οὗ (ἢ 9 
ΒΟΥΘΓΆΙ ἔδαίυγο8 οὗἨ ἰδ Ββίοτυ, νοῦ σου] ποῖὲ 
ἴδνα Ῥγοοθοάοα ἴγοπι ἃ ροοίϊζίης βρί γί. [{ τῆλ 
9 Δἀαϑοά, ἐμαὶ {Π|0 ΒΟΥ ΘΓᾺ] βίυ τ Ὀ] ἢ ς- ὉὈΪοοἶκ8 τυ μ]σ ἃ 
δύο Ὀ668} ἐοαηά ἴῃ ἰΐ, δι σ ἢ 858 (ἢ 8 τὰ βαρ ρτ ΒοΏ- 
δ'0Π5 οὗ ἰὴ 6 ὙΟΠΊΔΏ, ΔΓΘ ΒΙΤΏΡΙΥ͂ 80 ἸΏΔΏΥ Π|ΐ5- 
ΔΡΡΥΘΙΠΘΏΒΙΟῺ8 οὗ οΥἰ(ἰοἴϑη πὰ οχοροϑὶϑ. Το 
ΤΘΙΙΔΥΚΔΌΪΘ αἰ οοΐ 6598 οὗἩ {π᾿ ΣΘρΥ Βα ΙΔ (10 4150, 
ἴῃ τοϑρϑοὺ ἰο βθᾶβοῃ, Ἰοοαϊῖν, {86 ἱπαϊν λα} 
οὔ ἰ06 ψοιηδῃ, ΓΑΌὈΙ ἶ68] συϑίοῃ, ἐές., τηδὲ 8 
ποίοά, ὙΠ Βαῖν ἰδ 18 ἰδίοντυ ἀἰββοῖγοβ ἰηΐϊο 
ἰγρο: “ἼΤμο ποιδη οὗ ϑδϊιηγία, σοργοβοπίϊης 
διυβοορί 016 θαι μοηάοτα, τ ΔΚ οροπίηρ 186 17 
ἰο ζαΐϊ (ἢ, δ ἃ οἴἶοντίηρ αὶ νίάο δο]α οὗ Ββασυαβδί, 6 
σουπίογραγὶ οὗ Νίσδοιίϊοπιυ8, το 8 (80 ἰγρ6 οὗ 
τπηδιβοθρὶ  Ὁ]0 Φυάαΐδηι." ΝΟΥ Τγθ ποῦ 
ὕθδδοῦ, δη ἃ ΠΥ Ῥγοοῦ οὗ (06 Ἰοσοπᾶ- Κα 
Τα Δ 58.108: ΟΥ̓ ἃ ΟΥΙἰἰοἶθπὶ ρΡδϑὶ 118 οὐ βὶβ, ἰῃ 1.8 
Ἰαϑί δβίαρο οὔ οοπβυτηριίΐοη. 

2. Οἡ ἐδ Βιἰβίουυ οὗ (6 Βαίτοα Ὀοίνγθο (ἢ6 
ονν8 δηὰ ἐπ ϑ'δηγμαγὶίδη5 σορ. Ἰλο ίηβοη, 11]., 
Ῥ. 899 βαᾳ. ; Ζεδεοῃ «“εδι, 11., 2, ». δ89. 

8. Ου ΗθηρκϑιθηὈοΥκ᾽ Β γοίογοποο οὔτ) 6 ὅνο μυ8- 
ὈδηαΒ, είο., ἰο (6 ἣνο ποάϑβ οὗ οἹά ϑ'ϑιηασγίδ, 860 
1,εδδη «681, 11., 2, ». 640. [ΟοτΡ. ΤΥ δηποίειοπ9 
ΟὨ Υγογ. 18. Ηδηχβίθη θ᾽ 5 δ] οχζονυΐσαὶ ἰπίογ- 
Ῥγοίδιίοη 18 αἱ 1θαϑὲ ἴΟΤῸ Β6}810]0 ἐβαη ἐμαὶ οΥ͂ 
Αὐυρυδίϊηθ (7γαοί. χγ. ο. 19), ψο ἀπάογϑίβηαϑ {119 
ἂγνγθ ΌΛΙΔΟΣ Βυβθδηάϑ οὗ 6 ἅνο δθῆ868, απ οχ- 
Ῥἰαἴη8 (6 τογὰβ, Οαἱ ἐλνν ἀμδδαπά, ἰο τηδδῃ, 4}- 
»ἱν ιἣν τεαδοπ, ὈΥ “Ὡϊοὰ μου παϑὺὶ Ὀ6 σονογηοα, 
τα ΠΟ ἰμδη ὈΥ {μ9 ὈΟΑΪΠΥ 80}868 (αὐλίδε ἐπίεἰΐδο- 
ἔωπι, ΕΓ φμέπι αοοσθατίδ, φαὸ τεσαγὶδ) ἴῃ ὉποΙ͂ΠΟΡ 
Ρἶδοθ "6 ὅπᾶβ ἴῃ {89 ἢνο Βυβθσδηαβ (μ8 ἥν ὈοΟΪ(8 
οὔ Μοβϑβ, δηὰ ἴῃ ἐἰι6 βίχι ἢ υραπα (ἢ 6 ονὰ Ηἰπ- 
860], 88 16 Βαϊ : Του Π.68ὲ Ββογγοὰ ἰδ ἅνο ὈοοΚ 9 
οὗ Μοβ68 858 ὅγϑ δυβΌδηἀβ:; Ὀὰΐ ΠΟΥ ὧδ τροπι δου 
ἀαϑί, ἐ. 6., Τ᾿ Βοῖὰ δου Πολτοϑί, ἐδ ποί ἐὰν λμεδαπάᾶ: 
ἴον (Ποὺ ἀοϑί ποὲὶ γοὶ Ὀθ6]16γ9 ἰπ Εἷαι !---Ῥ, 5. 

[8 Ὁ. εν. 7. ““ Οἷνε πιὲ ἰο ἀγὶπλ." ϑδϑὸο αοὰ 
ἰηϊτοάυσο8 ΗΪπ)86] 7 ἰο υϑ [Ὁ ΟἿΡ Βαϊνδιΐοη: 
Ηδθ 6519 οὗ ὺ8 8 δοσνίοθ. Ηο ἄοοβ ἐμῖβ ἔγοῃι 
{10 Ὀορίππηϊηχ, δϑηὰ ρυϊ8 ον ποῖα ΘΘΓΙΒΙΥ 
Ἐ}{9 ἰο τ18 88 8 βουνίηρς οὕ Ηἰπ. Ουτν ἀαἰϊγ ἸδΌΟΣ 
18 δὶ ἰοδβίὶ γααυΐϊγοα οὔ Ὁ8 88 ἃ ρα ϑῃηῦ βυι Ὀτ Ββὶ ἢ 
ἰο ΗΪ8 οοη ἀοπληδίΐοη » “ἴῃ {}10 δ'σοαῖ οὔἰἰγ ἔασα,᾽" 
ἐς. Απὰ ἰη Ηἰβ οογθηδηΐ οἵὗῇὨ ρῦϑδοθ, 85 118 
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Ἰδτϑοὶ, ἐλ ἰ68 οοπβοσγαϊοἃ ἰὁὼ ὍΘ ῬὈΓΪΠΊΔΥΠΥ 8 
ἄἀοτνοαῦϊ βοννίηςρ οἵ Ηΐτπ τ {1865 πὰ ἄγδί-ἔγα 8. 
Οὐαν παϊηἰϑίγυ ἰὸ οη9 ϑ8ποίϊιον ἰ8 δἷἰϑο ἃ μιν ηρ 
Ομ γῖβὲ πρὶ, οὐ ἀγίηϊ, οὐ οὐ βου 89 τα ἰδίθυ- 
ἧς ἰο Ηΐπι. Οὐυν οοπῃβίϊίαἰλοη 8] ὑπὈο] οὗ, {86 
ΘΠ οὗ 89 σδγηδὶ τἱπὰ δραϊηϑὺ αοά, Ἰἶϊκο 
86 πδίιυγαϊ θην οὗὨἩ β'ιαπιηγ δη8 ἰο δ 68, ΠῚ 605 
115 δβἰςορί 8) ὑπαὶ Ηθ βου] Βαῦθ δ8ῃΥ βιιοῖὶ ἀ468]- 
ἴης πῖιϊ} 8. Βαὶ ἱζ »͵ ΟἿΪΥ ἄποισ (86 μἰ οἵ 
«15 νοηδονγίυϊ γοοϊ το Υ ο9.60}18η 6 ἃ Ὀθίτγοθη 
94 δηὰ ἀοὐ ἱἰπ ΟὨγῖίβι,--ἰ τὸ μᾶγθ 8 μιοϑατὶ 
ἴον ἰἰ-ἰλξ οροηβ 6 ἀθοροβὺ ἰοπηϊδίηδ οὗ ἀ9- 
γοϊϊοπ δηὰ ὑγαγοῦ ἰῇ οὐν δουΐϊ8. [ἐ ρίγοϑ 8 
8 ποηάδονίιϊ ἰηϊγοὰυοίΐοα ἰο αοα! [Ιῃ οΟΥΒΟΡ 
γεοτάβ, ὑΠ|8 ϑοτὶ οὗ ργϑϑϑηἰδιίϊου οἵ Ηἰπιβοὶ ἰο 
ῸὉ5 141γ95 [Π6 Τουηάεδιίίοι οὗ βυδδίβηις 4] σοὶ] σίοι 
ἧπ ΟὔΓΒΟΪΥ65, δηὰ (5 4130 ΟΡΘῃ8 ἰδ ὙΔΑΥ͂ ἴῸΣ 
180 τίοπ οϑὲ γ'ἣ οὗὨἨ ουουϊδϑιίηρ ᾿ἰΐο ἔγοαι (οἀ.--- 
ΒΕ. Ὁ. Υ.] ! 

4. Α5 681::149 ΔΡΌΘΑΥΒ ἴῃ ΟἾδΡ. ἱ. Β'σθον ἐπ 8 
Φοθπ ἐμ Ἰβαρίΐδι, ἰῃ ομδρίοσ ἰΐ. ἰχῆον ἰῃδη 
ἔδο ἰδιρῖὶο, ἰὼ οὔδΡ. 111. ἶσος μὰ (89 ΓΌ]ΟΓΒ 
οὗ ἰδ6 Ῥϑορίβθ, 8οὸ 'οῖοὸ Η9 Δρρθδγδ ργυϑδίοσ {Π8ἢ 
ἐδοὸ βιλογοὰ τὸ} οὗ Ζ4οοὉ διὰ ἰἰ8 Τουπάοῦ, ἃ8 
διογ σασὰ 3 σγοϑίοῦ ἰΒδὰ {πΠ 6 ΡοΟγΟ 65 οὗ Βεοίμ6866, 
ἐπ τζϑδῆηδ, [86 ἰοτα ΡΪ6-]ἰσαϊ, (89 ΡοΟ] οὗ ϑι]οδπι, 
εἰς. Απὰ ἰδ δυρου οὐ Ἱῦ 15 δ ἐμ9 βδιηθ (ΐπι0 δἢ- 
εἰιοιϊο : Ομτῖβε 18 δυογυυι πος ἴῃ ἰγαϊὰ (189 
ἀληθινός), ἴῃ το] χϑὰ θόβϑῆοθ, ὙὨϊοδ Ὀοίοτθ ἱτὰ 
γΔ.5. ργοϑοηίοι ΟὨΪΥ ἴῃ ἰγρθ. 7Τήω Οὐγὼξ ὦ 
εσγε (ἠδ τεαὶ απίἱψρε οΓ ἐλ6 ἱνρίεαί »αϊτιατολαὶ 
«οεἰ- αἀἰσγετδ, ἐπ ρατγίϊομίαγ (δε ραίτίαγολ «]αεοῦ; 
ΒοΏσΘ Ηἰ5 βρ' τι 4] ᾿1ἴ6 15 116 χϑαὶ ᾿ἰνίπα 'γ8- 
ἴος οἵ ἃ βιογοὰ μοὶ]. Τὸ (δα τηδίη βυῃθοὶ 
οὔ (μῖ5 σμδρίονῦ δνο' δἰϊδοι θὰ {86 οὐδοῦ ΒΥπὶ- 
Βο]9 οὔὗὁἩὨ ἐπα 9100, ἰΒ6 αγυοϑὶ δοιὰ, (0 [υογὰ 

οὗ ἰμ6 βοοά-βδοϊ ἃ δηὰ δατγυοϑίὶ- δοϊἁ, 1(ῃ9 βουουβ, 
(Ὡὸὃὸ ΤΘαροσδ. [ἴπ σχοίογσοῃσο ἰ0 θδοὶ, 860 {86 
ἐχεζοϑίβ. 

δ. 59 Ομ νῖϑὲ τβῖοθ ᾿ς ὑμ6 βυπλῦο} ἰῃ τηδ- 
πϊοΪά σοβροοίβ οἵ Ηΐβ πδίατϑ δηὰ ἰἰἴ8, 8ὸοὸ στ 
89 ποῖϊ, δῆ ναΐορ, Πὼοτοὸ Ηθ ἱπ ουϊ θη} 8 
Εἶνε οὔὁ ρμϑᾶσϑ σὶτΐπ 0η0᾽ 5 8017, 88 ἰῃ ΟἸΔΡ. Υἱΐ, 
Ἣο 19 8 γίνου οἵ (19 ϑρ᾽γὶι οοτϊμηπιαηϊσδίίηρ 1ὑ- 
Βοῖ ἴο οΟἴΒ6Γβ, τὰ ΐϊο ἴῃ οὔᾶρ. Υ. 6 δΔρρθαγὰ 88 
πὸ ἰχαθ νγο]ϊ οὔ Βοαϊἑπς. 5 ἰδ Τουπίαϊη οὗ 
11:ὁ 15 189 Τουπίαϊη οὗ Ρθᾶ866, οἵ Βοαϊίη, οὗ {890 
Βρί εὶς. ᾿ 

[6.. “δι. απ τοροπιδη. Φοϑ γἢἋ8 ὩΘΥΘΡ τηϑλνγίοα, 

Ὀοσδιιϑο δ 8598 (6 ἥοῦ οὔ Οοα 88 Ὑἴ7Ἴ6}} 858 (6 
ὅοη οὕ Μδῃ, δηδ Ὀθοδυβθ Ηθ γρΡγΟΒΘΌΓ5 δέη:688 
δηὰ μπίοεγϑαὶ Βυαπιληϊγ. Ηθη06 πὸ Λεῤέέπ ογϑδίι 
δηὰ πὸ δίησία ἀδυρδίον οὗ ἔνθ οὐϑὴ σἰ(μουΐ βίη, 
ἐβίβογο Νεγο δυοῖν, Ὀαΐ ΟὨἿΥ 886 ψ 8019 ΘΒ ΓΟ οὗἁ 

ἰδ6 τοἀοοιλοα 8 λ ἰο 6 ἢ Ϊ8 Ὀγτίά06, Νογθνὶθ- 
1.565 ἢ 6 δ τισὶ Ἰηίογοοῦγδο ψίι ἢ τγοϊηθο, δηᾶ 
ι8ῖ8, 849 νγ} }} 5 Ηἰ8 ἀϑα)ϊηρς πῖ{}} σὨ]]άτθα, ὕογη8 
δῷ ἱπιογοβίίης οδδρίον ἴῃ Ηἶδ ᾿1 9 δηὰ δὴ οσί- 
ἄδησο οΥὁἹ Ομ τ βυ δη Υ, οϑροοίαΙ ν ̓Κ τγθ δομιταϑί 
ἧς σὰ ἰ89 γταάίοα!γ ἀϊδαγθηὶ Ροβί το τι 8 ]6}} 
πολη Πο0145 κί 80 Βουτοο οὗ οἴμον το ρίοηβ δηὰ 
Ἰἰσεηιΐοα8 πιγι μοϊορίθβ. ΤῸ δυῦ᾽οοῦ Π885 ποὶ 
γεὶ τοσοϊγαὰ [86 διϊθηιΐου ἰδ ἄθβθυυθβ. [}ἢ δά- 
ἀϊιίου ἰο Τὰ  ἱπίγοάἀθοι ΟΥ̓ Τοπλδυῖ8 (Ρ. 150), 1 
8.41} σῖνϑ (86 υἱονβ οὔ ἀυϊτοῖ, Ἐ ΡΥ ΪΥ ἴῃ ορροβὶ- 
ἰἰοη το Βοπδῃ, ἢ 6 ΟἿΪΥ τυϊίορ οἵ ποῖθ, ψῃο, ἰο 
δὶς οσσῃ αἰδογοάΐι, 88 ἀδτγοὰ ἰο οαϑὶ ἃ γοβϑοι:οὴ 
ρα“ ππσσσσοο... σσσνν““ππΠπυ “απ αασσσπος 

ΦΙ͂Ὼἢ ἴδ ἤτοϊ ντοϊυτὴθ οὗ ἷ8 Δίρα ἰξαέΐηπς οπ (ὰλς ἔβεεηοε 0, 

ΑΡτΝ Ι φυοίο ἴγοιι 89 Κὴς}5ἢ ἰγδηδίατίοι, Ν. Τὶ, 
1900, Ρν. 3236. 

οὐ ἐμὶβ τνοϊαλίΐοπ 80 ρυτθ δηὰ Ομ γί δε κα. 
ὙγΟΠΊΘΏ,᾽ Βα γ5υἱξοῖ, ““δϑϑῖῃ ἰγυϑβ δι ὉΪΥ δἰἱγδοιθά 

“ 7116 

ἰοτννατὰ Ηϊπι, {8 ᾿οατὶϑ τηοτϑᾶ, ἰδ ςὶ παι οη 
βύγοῖ ὈΥ Ηἰδ8 πιδπηοῦ οὗ 116, Ηἶθ Ῥεοοθρίθ, ΗΪδΒ 
τ ἾΓ80168, ΗΒ Ἰδησιαχο. Ηδ ἰηϑρῖτοϑ ἰἰθῖ σι] (ἢ 
[6] πη ρ5 οὗ ἰδηάον χοϑρθοὺ δηὰ οοπβδάϊης δα πΐγα- 
ἰἴοη. ΤῸ Οδηδδηΐ ἶβι ττοιηδῃ ΘΟΙλ68 δηὰ δ86- 
ἄγοββϑϑ ἰο Ηΐπι ἃ ἐἰτιϊὰ ρυαυοῦ ἔον (ἢ 9 Βϑαϊΐηρς οὗ 
μοῦ ἀδυχηίον. Τ}9 νγοδῃ οἵ βαιπαγία Ἰἰβίθηβ ἰο 
Ηἰἶπὶ τὶ Θά ΘΓ Ώ 6855, (μου ρ ἢ 8110 ἀο68 ποὶ ΚΏΟΝΥ 
Ηΐπι: ΜΑΙῪ 86δὶ8 μουβοὶ δἱ Ηΐβ ἴθοὶ, δυβογθϑὰ 
ἴπ χοβοοίϊοηβ δβιρροθίθα ὉγΥ Ηἰΐἱ8 τογὰϑ: πηὰ 
Δαν μα ργοογβ ἰο Ηΐτὰ {86 ἔγϑδηκ οοιιρϊαἰηί ἐμαὶ 
ΒΕΣ 5᾽8ίδνΡ δϑ5:8ὶ8 ΠῈΣ ποὶ, Ὀαΐ ἰοαυθθ 6 υηαϊ ἀοα 
ἴῃ {19 Ροσχέοτιδαδμοθ οὗ Βοσ ἀοτμβϑίίο ἀυ 165. ΤῈΘ 
ΒΙΠΠΘΡ ἀγὰ γ8 ΠΘΔΥ ἰ0 Ηΐπὶ ἴῃ ἰθατβ, ρουγίης Ὡροη 
ΗΪ8 ἔοοὶ ἃ σζατθ ρογίωυιηϑ, δὰ νὶρίηρς ἰμοπὶ ψ ἢ ἢ 
ἴον Βαῖὶν, Τὴ δάυ]ίογοθθ, Βυγγιοὰ ἰηΐο Ηἰ5 
ῬΥΘΟΒΘησΘ ὈΥ͂ (089 ὙῈΟ νι 64 ἰο βίοπϑ δῦ, ἰἃ 
δοσογάδποθ τὶ {80 Ῥγϑοορίβ οὐ ἰμ9 Μοϑβαὶο Ἰανν, 
ΓΘ ἢ 5 ΤηΟἐ 0}1038 ἰῃ Ηἶΐβ ῬγΓΌΒΘΏΟΘ, οὐ δον 
ΒΟΥ ΔΟΟΊ50Γ8 Βανθ ἱ τ πάγασσῃ, τναϊεἰηρ ἰπ 8.18 η60 
τ θδὺ Ηθ 18 δϑοιιϊ ἰο ΒαΥ. “Ζ26509 γτοοϑῖνοϑ {Π9 
οτααρο, δηὰ ᾿ἰβίθηϑ ἴο (ἢ ῬΓΆΥΘΥΒ οὔ 41} {.)689 
νοθθα ὙΠῸ {Π6 σ6 119 σΥΑΥΠΥ͂ δηὰ ᾿πηραγίαὶ 
ΒΥΠΙΡΔΙΠΥ οὗ ἃ Ὀοίηρ ΒΌΡΘΟΥΪΟΡ δηὰ βίγδηχο ἴο 
ΘΔΥΓΒΙΥ Ῥαϑϑίοηθ. Ἀαυγο δπὰ ᾿πθοχί Ὁ] ἰπογρσϑίου 
οὗ ἰδ Ὀίνίηο αν, 16 Κηογδ δηὰ υηὰογβίδηβ 
[Δ ̓Β πδίυγο, δα ἡ χ68 10 τ ἢ ἐὺ δααΐ 809 
ΒΟΥΘΥΪΥ το ποιμίης ΘθοῦραΒ, (9 Θχοι86 ἃ 
1119 88 (80 ἔδυϊί. αὶ, δἰμοογίτγ, Βαμηαη γ, 
ΒΟΥΓΤΟΥ͂, ΤΘΡΘΏΙΔΠΟΘ, ἰο8 Ηΐπὶ υἱλπουΐ Ὀ᾿ϊαϑίης 
1.6 ΟΡ Υ δηὰ ἰπ6 αδίϊοο οὔ Ηΐ8 δοποϊ αϑ!ο0η8 ; 
δα Ηθ Θχρυθβϑθϑ ὈΪδπὶ|6 ΟΥἨ Βηποίπ668 ρΡατάοῃ 
τὶ (ἢ 9 θᾶ π|0 6811 ΒΕΓΘΏΪΥ οὗὨ δι μου γ, σογίαϊα 
ἴ8δὲ Ηΐ5 ὁγ9 Β88 γοδὰ ἐἰδ9 ἀδθρίϑ8 οὗ {16 ἢϑαγὶ ἴο 
Μ 16} Ηΐ8 τογὰ8 ν}} ροηοίγαίθ. [Ι͂ἢ Ηἰ8 σοἱα- 
ιοα νὴ {λ9 τγοιϑῃ ἢ υ Δρργοιδοὶ Ηἰπὶ, ἰμ6γὸ ἴδ, 
πη ββογί, ποὶ {μα β᾽ἰριΐοβε ἔγαοθ οὗ τηδῆ; 80- 
ὙΒΟΥΘ ἀο68 ἔπ ἀοάἀμοδί( τηδηΐοϑί 1.86] ΤΟΥ Θ 
τΙΠΒΙηρΙν ἀπά τῖιἢ σγθαίου ραν γ. Απὰ ψ πο 
186 Υ9 8 πο Ἰοῃ ρον ΒΥ͂ αἰιοβίϊου οὗἉ {Π 656 ρηγίϊου- 
ἰατ σϑϊαι 8 δῃὰ σοηγογβαιΐοηβ, υΒθη 968089 Βαδ ᾿ 
ὯῸ ἰοηχοῦ Ὀοΐογο Ηΐπι ποσθη δυρρὶϊδηι9 δηά 
ΒΙΠΏΘΓΒ, ΠΟ ἃγὸ ἰπυοκίηρ ΗΪ5 ροῦγοῦ οὐ ἱπιρ! τίη 
ΗΪ8 οἰθιμθηοῦ: θη ἰΐ ἰ6 τὶτ (Π6 Ροβίτἰοη “μα 
180 ἀοϑιῖπηγ οὗἨ ποθ ἷπ σϑηογαὶ (δαὶ Η9 18 ο6- 
συργίης Ηἰπιϑο), ἤο αθνγιη8 δηὰ ἀοίδη 5 {πΠοὶν 
οἰδί αι ἀπὰ ἐμοὶν ἀἰχηΐγ νυ ἃ ΒΥ ΩΡΔΊΒΥ δὲ ὁπ 09 
Ῥοποίγαιϊης δπὰ βεῦοῦθ. Ηδ Καοινβ ἴμδξ ἐἢ9 
ΒΔΡΡ΄π 688 οὗ ηδηκίηα, 85 Ὑ70}} ἃ8 (ἢ}8 τχοῦα] ροβὶ- 
ἰἴοα οὗ σοπιθη, ἀθρθηβ ϑβϑθῃς δ! }ν ἀροὴ ἐδ9 
τηλυυϊοα βίδίθ; Ηθ τὭδκοβ οὐ ἐβὸ βδῃοί ν οἵ 
ΤΛΑΥΥΪ 59 8 πα διηθῃ Δ] ἰανν οὗ ΟΠ τἰδιϊδα σοὶ σίοα 
δα δβοοίοίΥ ; ΗΘ βρυγβιθ8 δ] ΥΥ ὀσϑη πο (ἢ τθ- 
068808 οὗ (80 υπιδη Πϑαγί, (6 υμαδα ἰμουχε ; 
Ηϑθ ἴον ὰβ ἀΐνογοθ; Ηθ 8808 οἵ ὔνθῆ, “ἢδλυθ γ9 
ποί χοϑδα, ἰδὲ Ηθ πῇ]ὶιϊοῆῦ τδὰ6 ἰΠ6 πὶ αὐ (ἢ6 Ὀ6- 
κἰπηΐϊηρ τηδὰθ {λθπ τ28]6 δπὰ ἔθπια]932 ἘῸσ (8 
68.860 8881] ἃ πιὰῃ ἰθαῦο ζμδί πον δηαὰ ποῖ δον, δὰ 
οἴθανθ ἰο δἷα τ 9: δηὰ (π6γ {πναΐῃ 58.4}} Ὅ6 ἢ 9 
βθθ8}. Βοτθίοτθ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΠῸὸ τότ ἱνδίη, απ 
οη6 ἤοβῃ. δὶ ἐβοτοίοσο αοὰ Βδίῃ Ἰοϊπϑὰ ἰο- 
Εοίμον, Ἰοῦ πὸ ππῆϑὴ ρὰΐ δϑυηάον." ,..... ϑίχῃαρὶ 
δηὰ β γι ἰκίης (650 ΠἸΟῺΥ 0 {μ6 ῬγΓορΡοϑδῖγνο βοιΐοα 
οὗ ἀοἂ ὑροῦ ιδ6 δῆ χαοοὶ {Ζ26805 Οδγὶϑὲ 
γοϑίουϑϑ ἰ0 (80 αἰνίη9 1Δ 07 οὗἉ τηλυγίαχο (86 ΡΌΡΙ 
δὰ {})}ὸ δυΐϊονυὶυ ἰκᾶὺ Μο8608 Βδὰ ποὶ δηὐοϊπος 
ἰο {Π0 ΗθΌτοννβ " Ὀθοδ 86 οὔ 16 Βατίηθ85 οὗ ἰλοὶν 
ϑᾶσίδ.᾽ "-νὶ 5.} 



168 ΤῊ ΘΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤΟ 90ΗΝ. 

ΠΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ. 

ΤῈ6 τοίγοαὶ οἵ 768095 ἴγοιῃ Φυΐοα ἰο Ο4]1160 
(δτουρίι ϑαπιαγία, (89 ἅγβί ἑατηϊηρ- Ροΐαὶ ἴη Ηἰ8 
οδιοϊαὶ 118: 1. Μοιΐνο8 ((λ6 ῬΒΘΥΙβ6 65 θοζδῃ ἰ0 
ναοὶ Ηἰτα τὰ ποϑι]16 Θγ6 : ἰμ6 Βαριϊδὲ 18 ἴτα- 

Ῥγϊβομο). 2. Ομαγαοίοῦ : ΕἼΘο ΘΟὨΒοϊΟυ8} 688 

(Ης τοιγοδίβ ἴῃ ἔγϑο ἀἰβογοίίοη, ἢ πουῦ ἤἴθαῦ; 1π 

ΜΟΥ ἀϊδβοτοίίοη, μθποο: “80 ᾿ογὰ ΚΩΘΥ ᾽). 
8. ἰοὰ γϑβυὶϊίβ (Ὀοηοδοοπί βοὐουγῃ ἴῃ βδπιασὶδ, 
Ὀοποβοοηὶ σϑβυὶὶ5 ἰὰ Ο41166). 4. Κἱ πὶ βοΔ ΠΟΥ 
δ οδθαβο8 ὁ Ὀδρίΐζθ, ἰαυγῖ 98 ἴῃ βϑδιηματίδ οὐ 
ἰ8. τοίασῃ). --- γι οἱ ϊοαὶ ἱπιρογὶ οἵ Ὀδρίΐ8- 

τοδὶ ναῖον δὰ ἀγίηκίης πίον ἴῃ ΟΠ γἰϑιἰαμὶ γ. 
([α οἷ. 11. 5 68ι.8 δαρίἱχεά πἰλὰ πδίον: ἴπ οἷ, 1Υ. 
μΒ6 ρᾳ8868 ἰο οἶον ἃ ᾿ἰνίπς τδίον ἴ9 Ὀ6 ἀγαπηκ.) 
--Τ6 χοϑιΐϊηρ οὗἨἁ ἰμὸ Ιογτὰ οἡ Φαθοῦ 8 ψῈ]}}, 8 

Ηἰνίπς δια Ό]ο οὗὨ ἐμ9 οἷά ρεἰγίδγοι δὶ ἀδγ8 δῃὰ 

186 ΠΟΥ ουδῃ οὶ ἰϑιϊο {το ἰῃ ὁῈ6.---ΟΠγῖϑι ἰῃ ἢ 15 
Βυαδῃ τθδίτποδβ δυὰ ἀϊνίηο οχαδϊ(δίΐοῃ, 9) 
ὙΓΘΑΓΥ͂, δῃὰ γοῖ (Π0 τοϑὲ οὗ ἃ ἩΔῪ βου]; (3) 
δ ἰγδίγ, δηὰ γοῖ ἃ Τουπίδίη ; (8) ΒαΠΡΥ, Δυὰ γοί 
ϑηΐογίηρ ΒοΑΥΘΩΪΥ ἐοοά, ἐμθ ᾿μοτὰ οὗὨ ΓΒ μαγγοβί- 

δοΙὰ ; (4) Ἰοῖχ δἴοιινθ, γοὺ ἰῃ βρί εἰ βαγγουπάοά τι 
ΔΡΡγοδοδβίηρ παίίοηβ.---Ομτίδί 6 βδυιουῦ ΘΥΘΏ 
ἔτοια (89 χοϊαἴουβ Ῥουυογϑι 198 οὐ ἔδηδί  οἶ8πι..---- 
Ἐδπαι οἶδα ἴῃ 19 ἱπμαμπιδηϊ  δηά 118 ΣΟ τα] 
οοπάιυοὶ.--- 6 πομδῃ οὗ ϑαιμαγίδ, ΟΡ ἃ βεαπιδιὶ- 

ἰδ λα γάἀ4]6η9.---Ἔ 0 σοπἀ οδοοπαΐης ΡΙΥ οὗ 6818 
ἴῃ 18 δοπγογρίου οἵ {86 τοῦδ οὗ ϑαιηδγῖᾶ..--- 
ον ἤϊιο ρκτδοθ δηά Ἰοσὸ οὗ Ομγίϑι σδὴ ὕτθδὶ 
{πγουἢ δ] δοπγομηιϊοηαὶ γοϑίγιοἰΐοηϑ, 70. Ὀοΐπα 
(Π6 πον δ οὔ 89 ϑρ᾽γι: (86 τοϑίγὶ οι θη 8 (1) οὗ 
{86 δῃοϊθηὶ τοὶ αἴουβ βορασαίίοη, (2) οὗ ἐδθ δη- 
οἰοηὶ πϑιΐοηδὶ βοραγαίϊίου, (83) οὗ {119 οἱ ἁ βοοΐδὶ 

οἰιβίοτι (48 ἰο ἐμ: βδοραγδίΐου οὗ ἐμ Β6Χ68), (4) οΥ̓͂ 
{6 οΪἀ δοπἰθιιρὶ ἴον {86 ζ4}]0}.---ΗΟΥ ἸΏΔΗΥ ΡΤΘ- 
υαΐοοϑ ἰΒδὲ ομθ 1{ι|10 ττοτὰ οὗἨ 726818: Οἷγ6 τὴϑ 
ἴο ἀγίηϊκ, δὈο] 568: 1. ΤῈ ρῥτολυάῖσθ οἴ [88 δῃ- 
οἰοηίβ ἀρδϑίηβε (9 ἤδιθα]θ 8οχ; 2. 189 ργολυϊοο 
οἵ βιδίαιθ διζδίηβε [80 14116η; 8. 189 ργοὐυάϊοθ οὗ 

παι οη δ ΠΥ; 4. Τι6 ρῬνοὐααϊοο οὗ τοὶ! ρίο.---Τ θ 
τϊβάοιῃ δὰ σϑηι]οιο88 οὗἨὨ {80 Ιοτὰ ἰῃ τἱππΐηρ 
δο}}5: 1. ΤᾺΘ οροπίηρ οὗ {δ οΘοῃγογβαίίοη, (ΟἿγνθ 
τὴ ἴο ἀγίηϊς ; ἃ ἰοίκθη οὗ οοιοῦ [119)ὲ. 2. ΤῊΘ 
ῬΓΟσΓΟ88 οὗ ἐμ οοπγοῦβαίοη (α. οὈ͵θοιίνο βαῖνδ- 
τοι ἰῃ 8. Β651016 Θιῃ ὈΪ6 πὶ: ὁ. Βα δ) εοἰΐνο πορά οἵ 
Βαϊνδιϊ ἢ). 8. Τὴ 204]: Μαδηϊοβίαϊίοι οὗ Οδ 18. 
ἴο ἃ δἰηζα!, ροηϊίοαὶ μθατί.---Ἴὸ βία οϑ οἵ {110 
Το] σίουβ ἰῃδιγιιοίίοἢ οὗ [80 ϑβεαπιδι δ γοπιδῃ : 
1. 16 ταἰθϑι ΟΏΔΡΥ βίαρο; 2. Τὸ οδἰθομοίΐοαὶ 
βίαρο; 8. Τ.Θ σπυτοῖι βίαρο (8600 (9 ΘυΘβ9515). 
--ον Οτὶβι βοὺ θδοῖς 88 δὴ ϑυδῃροὶ ἰδ ἰπῖο ΠῸΡ 
οἷἐγ ἃ τσοπιδὴ 0 οδπιθ ουὔὐ οὗ ἰ0 ἃ ποίοτίουβ 8ὶ}- 
Π6Γ.--ὴὸ ΔΔΥ οὗ στοῦ (1 ποὺ Κπον 68|.)---ΤῊ6 
19 οὗ ἐμ9 Μοτὰ, Ἰἰνίος τγδίοσ (δργίῃ ρ- σαίθῦ) ἴῃ 
ἀιϑιϊποίίοη ἔγοπι {86 5816 νταίου οὐὗἉ (18 ᾿νοῦ]: 8 
10: 1. 7οὸ Ἰαϊίον Ῥγουοίκοθ ἐἰἶἰγαί, [86 ΤΌΤ ΠΙΟΡ 
4υΘη 665 (Πἶνθῖ. 2. 716 ὁη6 ὈΘΟΟΙΩΘ8 ἤοαϊ, [9 
οἴδμον ἰδ κοβ ΔΎΔΥ Του] 655. 8. Τ᾽ ὁΠ6 βίδη8, 
ἴη ἃ τινὲ, [6 ΟΒΟΡ συβῆο8 δῃὰ ἤονϑ. 4. Τὴ 
056 δ ΠΚ8 ΑἸὙΨΆΥ, θυδρογδίθβ, ἐμ6 ΟΠ ΟΥ ὈΘΟΟΠΙΘΒ 8 
οἰϑτπαὶ Τουπίδϊη.---Ο"νῖϑὶ (6 1170, ὯἋΒ Τουηίδῖη 

οΥ̓͂ Ἰϊέο..--Τ 6 ἐουηίδίη οὗ 1176, 48 ἃ ἑουπίαϊη οἴ 
Ῥ6869.---ΦὍΔ 600 8 νγ}}, (89 Ρο0] οὗ θ Βείμοδιία, (89 
Τναπίαίη οὗ 5Π]ολπι, οι Ὁ] θτὴ5 οὔ (ἰι9 βαϊ ναϊΐοη ἴῃ 
ΘΟ νίαι. Το πτδίον οὐ Π 0, τυ ϊσἢ ΟἸ γῖδί Ὀοϑίονν : 
1.  ἐγαυχ τὰΐσι Ὀθσοίη68 8 Τουπίαϊη ; 2. Α 
ἰουπίαἴη τ οἢ ὈδοοΙηθ98 8. Βίτοϑι ; 8. Α δβίγοαιῃ 

τ δἰ ἢ τη ἰπἴο ἐμ οσθδὰ οὗ οἰθσπαὶ 1176, τ τ ποαὶὲ 
Ἰοϑίης ἰἰβοῖῦ ὑἐμοστοῖΐη. Τὸ ογγδίδὶ βρσίης οἵ 
ἀγα (ἰμδὺ πιϑὺ Ὀ6 ἸΠΚοποα ἰο βρτίπρ τδίοτ) ἴῃ 
οοπίγαϑι τυ ἢ {Π0 ἑυτΪὰ ΔίοΣ οὗἨ υὙδηὶϊίγ δηά βίη 
(ὙΠ16. ΤῊ ΔΥ 6 Ἰἰἰκοη θὰ (0 βαὶῖ τγαίοῦ απὰ μιυὰά]68 
δηὰ ρμοπα5).---ΤΊ.9. τι γδοῦ]ουβ υἱγίυ 6 οἵ β6]-το- 
Ῥτοἀμποιίοη ἴῃ (6 ψαίοΡ δηά δα Ὀγοδὰ τ ]οῖι 
Ομ γι θοδβίονϑ.---Τὸ (ἰτδὶ οὗὨ 116, δηὰ {Π6 Ββαί- 
ἰϑίδοιίοῃ οὗ ἰὑ ἴῃ ΟἸιγὶ ϑὺ.----ϑῖν, χῖνϑ το 1818 ττᾶ- 
ἰθγ, οὗ 180 πηϑδι1386ἀ Ἰοηρίης οὗἉὨ (Π6 Ροογ, βί τα] 
Βεαγί: (1) Αδίγαυ, ἀδοοῖγοα, ἀθδυσμοα ἱῃ βίη: 
(2) Ἰορὰ δεῖ, ραν βθά, Ὀγσουρᾷςξ ἰο 18617 ὈΥ (86 
ΔΥΦΙΚΘΩΪπρ οὗ τορθηΐδμοθ; (8) δαιἰβθοά, ἐγδη9- 
ἰογστηοά ᾿ηϊο Ὀ]688θά 118 ὈΥ στδοο.---ΟΔ}} (Β γ Βυ8- 
Ὀδληὰ, Ομ γίδὲ ποῖ ΟΠΙΥ ἰδ 6 Κπογον οὗ ποαγίβ, δαὶ 
4180 (86 ΚΠΟΥΘΡ οὗἨ |1768.---ΟἸγῖϑὲ αἷτὴ8 δ ἐδ 
οοηϑοΐθῃοθ, ἰο βυδάπο ἐπ6 δἰ πῃ 6υ.---Ἴ πὸ στδᾷυδὶ 
διακοηΐης: 1. Ανακοηΐηρ οὗ γοβροίΐοη: 9. 
ΑΔ κοηϊης οὗ δοπβοίθῃοθ; δ. ΑἸγα Κδηϊηρ οὗ δῖ ἢ. 
--Τίιο ἀϊνίπο υἱϑιίδιϊοῦ ἴῃ ἴδ6 μοὰΡ νΒοπ (89 
ἀανῖκ αλδη Ὠοατί 766]5 [86] Ἔχροβϑὰ δηὰ ββϑη 
(γουρὰ ΟΥ̓ ἃ ΒΕΔΥΘΗΪΥ 6γ6.---Τ 6 ἀφοϊδίοη οἵ 
ΟΠ γῖϑὺ σοβροοϊϊηρ {86 τοὶ σίουϑ Θοπ σου υβυ θῸ- 
ἔνϑθῃ ἰμ9 ϑ'δινδυι ἰδη8 δηἃ [9 7678, ἴῃ 118 ροτ- 
ταϑδπηθηὺ ἰγρῖοδὶ ἐπι ροΤί. ---- ΒαἸ σαι οἢ ΘοΙΩ65 ἔγοπι 
{η0 δε νὙ8." --;δυ} 8116 (ΠΟΥ ἀὔδτγοὶ ὁ οὐοὸν ἐμο 
οἷά ἰδϑβυθ, ἃ ΠΟῪ δηὰ δίρμον ροΐϊηὶ οὔ ὑμὶν }9 
Ῥτϑϑϑηί.-- ΤΊ Ταΐατο οὗ το]ϊρίοη: ΟΣ οὗ 
αοὰ ἐπ βρί τὶς δὰ ἴῃ ἰσυιἢ.- --Ἴὴο Μοββὶ δ᾽ 8 σουθ- 
Ἰαϊΐοῃ οἵ ΗἩϊδοῖΥ ἴοῦ {86 νοθδῃ οὗ ϑ'βδιβδαγία 
(οοτιαρανοὰ ψ τὰ (6 Βοὶ ἔ- ργοβθηίδίΐοη οὗ ὑπ δηκεὶ 
οὔ 186 [οτὰ ἰο Παρασ, οἵ (μ9 γίβεῃ 756885 (0 Ἀἴαρ- 
ἀΔ]6η0).---Τ}9 βο! 90} τι σι {80 ἀἰδοΐ Ρ168 οὗ 7655 
θη ἰΒτοιρ}} ἱπ ϑδιανδνῖδ ἴπ τοΐογθησο (1) ἰο (λ9 
ϑατηατίίδη τνοτηδῃ, (2) ἰο (ῃ6 ϑ'αιηδνιδη8.---Τ 9 
ἸΩΒΡΥΘΙ]]ἑηρ οὔ {86 ἀ8ο᾽ 0168 οὗ 7 6805 δὶ Ηΐ5 ἰδἸκίηρς 
ΜΠ 8 νοϊηδη, ἴῃ ΘΟΘΗ οὐ τὶ {Πποἷν γον σθῆδα. 
--Το ν 016 1116 ἀἰβοὶ 9 οὗ (6 ΟὨ τί ϑιίδη δὴ 
δἰἰογηδίϊοη οὗ (110 βρί γἰΐ οὗἨἉ δσαρίϊουβ διὰ οὗ σου. 
τϑη(ΐ8] ΟΠ αοΥ.---Τ}6 Ἰοοὰ οὗἁἨ Ν68ι8.---Η ΘΑΥΘὨΪΥ 
ῬΘΙΙΘΙ ΟΣ δὰ σθαι ϊηρς δπ δαυ"}ν ζογκζοῖ- 
ἐκ: 1. Ομ γῖϑι ἔογζεὶβ Ηΐδ δαυί}γΥ τηοδὶ - 2. Τ86 
ἩοΙηδη ἔογχοίβ ἰδ 6 Θδτί θη οἱ ΟΠ 6 Υ.--6 αἰ ον- 
Θθῆσθ Ὀοίτγοθη {6 Μαϑίον δηὰ {μ6 αϊβοίρ᾽ δα ἐπ 
{πον ΑΥ οὗ βοοίηρ: 1. Τ|16 αἰδοῖ }]68 8.1}} Ἰοοὶκ 
ὍΡΟΣ {μ6 σγθθ ργονίηρ π6]ἀ59 (ἀσοοτάΐης ἰο (86 
ΘΑΥΓΒΙΥ͂ ΔΡΡΘΑΓΔΠΟΟῚὴ; 2. Τι0 Μαβίον Ἰοοκβ ὑροῦ 
(π6 τ ἷ9 Βαγγοϑὶ ἢ. 6145 (Δοοοτάϊης ἰο (μ6 βρί γι] 
Ῥ68}}{γ).---Ἴ 89 δατωδυὶδηβ οα ἐμ ἷΡ ὙΔΥ 10 6805, 
ἃ βγη οἵὨ μανυοϑί ;---Ὦ τη ϊβϑϑίοη (οἰ θΏ.--- 9 τη 65- 
ΒΘΏΖΟΓΒ οὗ ΟἸγδὲ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΒΟΤΤΟΓΒ, Ὀαΐ 4180 Τϑδρ- 
θ08.--- 19 τοἰγδου]οῦϑ τοἸδίϊοη Ὀοίνθοη δοπίης 
δορὰ μεαγυϑδί ἴῃ ἰδ9 Κίηράομι οὗὨ αοά : 1. ΤῈ ἱπὸ 
ἰη δα οἷν ΓᾺΡ δρατί; 2. Τπο ἔτνο σοϊηοϊοηί.---ΤῊο 
ΒΟΥΤΘΥΒ πη ἰΠ ΓΘΆΡΟΥΒ Οὐ (9 Τοτά : 1, Ηον {86 
ἴον ἰ} 9 πηοδὲ ρατὶ ἀο ποὶ Κηοῖν 80} οἶβοῖ ἰὴ ἐἰῖ9 
πον]. 2. ον ὑπ 0 το͵οΐοθ τ} ὁ δποίΒον ἴῃ 
{π6 ποχί.---Ἴὴθ Βυμηθο] δπὶ οὗὁἨὨ (86 δο]ὰ (οὗ (88 
βού δοΙὰ δηὰ οὗ ἐδ 9 μαγνϑδὶ ἢ6]4)..--- ἢ ἀοι Ὁ] 
ατουπάβ οὗ ζλϊιἢ ψπϊοῖ ὑπὸ βαπιδυϊίαη μΒδὰ: 1. 
ΤῊο δοσουπί οὗ (6 ψοϊϑῃ; 2. Αοαυδίηϊδηςθ 
τὶ Ομ τὶ ΗἾ π86].---ΤῊ ἔνγο ἀδνβ οὗἨἁ [ἢ 8βο- 
ἦοατη οὗ “6808 ἴῃ ϑδπιασίδ.-- Τὸ ἀδτὶς δὰ ὁ δηὰ 
ἐὸ Ὀσί σαὶ βία οὗ (1:6 Καιηδτιίδη 1176: 1. Οτοδίος 
ἀδορον οὗ (89 δἀυ]οταίίοπ οὗἨ ΟἸ τ  δυϊδηϊ τῖτὰ 
Βοδιμϑηΐδηα, (δὴ διηοης (6 9608: 2. Θτοδίον 
γοοάοιῃ ἔγοιῃ ΦοΘ 88} Ὀτουάϊσο, ἃ θῃςθ 
ἄύθαῦοθν 8606088 ἴοῦ {Π6 ποτὰ οὗ Γ61{}}.---- 9 ἐδϑιὶ- 
ἸΩΟΩΥ οὗ {86 ϑειιδυϊίδηβ: Τ8ῖθ 8 ἱπάοοὰ (86 
Ομνίαι, 86 ϑδαυϊουν οὗ ἰδ9 ποτ]ὰ: 1. Α ὕγαϊι, 
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χἱροηϑα (α) παπᾶν (86 Β0η86 οὗ σοπίοτηρί ἤτοι (ἢ 9 
ψον5, (δ) ὑπάον {80 Βθη89 οὗ ἴτϑθ στδοθθ οὐ ἴθ 
Ῥασγὶ οὔἰδο [οσὰ ; 2. Α Ὀυὰ νΒῖοῖ ἔα} }γ απο] ρα 
ἴῃ βυϊνβοαπθηῖ ζδι (ἢ δὰ πάθον ἐμ 6 ργθδομὶπηρ οὗ 
1:6 ΑΡΟϑ1168. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΕΠΥΥ (τ ἢ τοίθγθηοο ἰο ἐδ Ῥδαγὶ- 
8668).---(Ο Β ΑΜ ΕΠ): ΟΠ τ  ϑιΔπ5 βου ἃ ἰλ]κα οαγο οὗ 
οι βοῖνοϑ, Μδ ἢ. χ. 28.---(ῆασυϑ) : 1110 ἀϊ! ϊγ 
διὰ νυἱγίυϑ οὗἁἨ ἐδθ βδοσδιηθηΐδ ἀθρϑηβ ποῖ οὴ 
Ῥοσϑοῦϑ ὙΠῸ δά πιΐη βίον {ἢ 61}.---ΟἸ τ ῖϑὺ 566}8 {116 
Βα  γαϊϊοῃ οὗ 811] πλϑῆ ὉΥ͂ Δ]] 085 διῃβά δὺ 8]] ἰἰπ|68. 
--Τῃόγο 15 πὸ Ϊαηά οπἰίγοΥ νοϊὰ οὗ τηοθυτλθη 5 
οἵ ζτασο δυὐϑῃ ἔγοπι 118 δι αυϊὲν.---ΟΒτῖϑι, 8 ἔσθ 
ΤΩ8 ἢ, ὈΘΟδΙῚ6 ἸἩΘΔΤΥ.---ἼΓ ὁ ᾿οταὰ ὈΘ6ΟΔΠῚΘ ἩΥΘΑΓΥ͂ 
ἴον (80 ροοὰ οὗὨ Ηἰ8 ογοαίυγοδ, γὸ βουϊά ὃ9 ᾿η- 
εἰἰοὰ ἴο (16 ραίἰϑηῦ οράσνγδποθ οὗὨ ἰδο ἰοἰἸϑοτλθ- 
1655 οὗ οὔῦ οΔ]}1η8.-- δὴ ταυϑὺ 8180 ἤδτο [εΐ8 
Τοβὶ. --- ΑΝ ΘΤΕΙΝ : ίγοοῦ (80 ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ͂ χοϑὺ ἰο 
ἰλο αίοσγυ οἵ 6οά.--- ρἱοίαγο οὗ (16 σγδοθ τ βὶσἢ 
δηϊϊοϊραίο8β υ8 δΔηὰ ἔοΠΑΙΥ ΡοΥϑαδ 68 υ..---ΟΥ5Ὲ8- 
ΧΕΙ: 9658 τοϊαηίανῖγ Ἀπ} Ὁ]695 ΗΪπΙ86]7 80 ἴδ 
85 ἰ0 παῦθ πορὰ οὗ Ηΐ8 ογθδίγοϑ, {αὶ Ὑ70 ΤΩΑΥ͂ 
ποὶ 6 δϑδϑδαιηθὰ ἰο δοδορὶ ἐμοῖν Β6]Ρ.---  γδὺ [ῸΣ 
[80 584] γαϊΐοη οὗ θη τὰ8 ρσγύθαίου ἰπ ΟὨγὶβί ἰΒ8ὴ 
ΒΟΟΠΥ (οἰγαί ἴῸΓ τυδίου.--- Ο Υἰβι Δ} ΠΥ ΘΟ, 9158 
ποῖ ἴῃ Βοοϊαάϊηςς ΟΠ 686] δῃηἃ Ἰοοϊκίης (6 τοοῖὰ δηὰ 
εἰ ἐπ 8 (86 Ῥτάγον ὈοΟΙς ὈοΒὶηά {ἢ 9 Βίοο; 
οἶς. ἰδ Ιογτὰ ψουἱὰ ποῖ ᾿ᾶγο δ᾽ Κκοὰ τὶ [η6 58- 
τηδτ δ ποϑη. ίλυῦϑ: Ναίϊοπαὶ μαιγοὰ ρδσ- 
Ὡϊοϊουϑ δὰ βἰυΐι). --ΟΆΝΒΤΕΙΝ: Ὧο Βῃου]ὰ ποί 
τ μο] ἃ {86 χοησταὶ ἀυ165 οὗἨ Βυπιλη νυ οὐ δο- 
εουηὶ οὗ ἀϊδογοηοο ἴῃ σοὶ κἱοῦ.---7Τ 6 δαηιε: ΑῈὮ 
ἱηογάϊπαιο οϑιϊτααὶθ οὗ ΟὟΣ δῃΟΘΒΙΣΥ ΤΠΔῪΥ ΒΟΠ16- 
(Ἶπι69 Ὀ6 5 Βἰηάθγαηοο [0 ϑαϊναίΐοη.---ΟΘΙΑΝΌΕΠ: 
Νο δδυιν σοΐγοϑϊης δηα ἀο]  ρ θ οδῃ δα  86Υ 
1886 μοδτὶ.- --ἰγϑὲ ἃ ρτοαῦ πορὰ ;:---ἰ 0596 ψ8Ὸ 
οὔσθ αἀγίὶηξκ ἔγοιλ (ἢ 8 Τουπίαϊη οὗὨ 19 διινΏ 8} 
ἰλαπιϑοῖγοβ ἀσαϊπϑὺ 4}} {π|γϑὶ ἴῸ᾽ (6 τγοῦ]ὰ.-- ὋΠΘθ 
πο ἷἰᾳ ἰο Ὀ60 σοῃγογίοα, πιιϑὺ Ὀ6 Ὀτουχδὶ ἰο 8 
Κοοπίοίχο οὗ 88 βἰη.--ΟΑΝΒΤΕΙΝ : Οδγὶδὲ δηὰ 
Ηἰΐα Ξρί τυ τιυϑὶ ἀἶβοϊοβθ ἰοὸ 8 πδὴ [ιἷβ βϑογοὺ 
διδιαο ἱΥ ΠΟΥ δγοὸ ἰο μοῖρ διἷπ).--- Βιίδί, Ἡγ γί. 
Φοξιβ Ἰο0 5 ΘΒ ΘΟ ΔΙ ὉΡΟῚ οΠ6᾽5 οΘοηάασὲ οὗἨὨ ἢ 18 
τλαττὶοα 11{6.---ῬΊΒΟΑΤΟΙ: [ἢ τηαίίογ8 οὗἩὨ τοὶ οι 
δὰ ἕαὶ ἢ Ὧο ομ8 ΒΒου)]  δρρϑαᾶϊ ἰο ζδί βου ΟΥ Δῃ- 
ΘαπέΓΥ, πη}688 ἰποὶν ἀοοίτῖπο ὃ6 ἄγϑὺ Ῥγουθα ἔγοπι 
ἐμ6 ττοτὰ οὗὁὨ Οοἰ.---ῬΓΆΥΟΥ δηὰ πΜΟΥΒΪρ ἀδροπά 
ποὶ οἱ ἐΐτηθ, Ρίαςο, ροβίυ το, θοπαϊηρ οὗὨ ἰκζηθ68 οὗ 
(οάϊης οὗἨἁ ὨἈαηά5, Ὀυΐ ὑροπ βρὶτὶν δηὰ ἰγυ Ἐ..---- 
ἸογβῖΡ ἴῃ δορὶ δπὰ ἴῃ ἰγαϊ ἢ ὈΥ͂ ΠΟ πιθδῃ8 δυ- 
Ῥοσβοάθβ ουὐ γδγὰ ὙΟΥΒἢΐΡ.---ΟΆΝΘΤΕΙΝ : Τὴ ὙΔΥ͂ 
οὗ βεστίης αοἀ πηυϑὲ ἀρτοθ ψῖ} (86 δἰἰγι δ 68 οὗ 
6οά.---ίασσε:  Ὀείνψοθη οοηίοπάϊηςς ρῬαγίΐθ 
1ογο 80}}} 18 δργϑοηθηῦ Οὐ ΠΑΓΣΙΠΟΠΥ͂ ἰπ 8010 
Ῥοΐπίβ, ὁὴ6 τηυϑὺ ποὶ ἀθβρίβθ ἷπι|, θὰ ΘΩάΘΑΥΟΡ 
853 ΟΡΟΣ ΔΙ οὐὔογβ ἰο ἰάγη ἴΐ (ο οἱ βοα 0. ---- 
Οβιάχρεδ: Τδο ἰσὰθ ον οάκο οὔ Ομ τῖϑι 8118 ἃ 
τὴ ΜΓ ΠῸΟ  ΒΟΔΥΘΏΪΥ 10γ.--ΗΞΟΙΝΟΕΒΕ: ἀτγτδοθ, 
ὙὮ 6 ἷξ 15 Υἱίδ!!}γ Κἰπά]οὰ ἴπ ἐμ6 δου], χῖυθβ 70 
δηὰ αἰ δουίγ.--- 716 δαπιε: Ὠοΐηρς ἰδ6 τ 1] οὗἩ αοἀ 
Διο Ὀθ6 ἴο0 τ8 ΔΌΟΥΟ Θοαἰΐης δηὰ αγὶηἰεῖης δπὰ 
ΕΥ̓́ΕΓῪ ποΟΟΒϑ ἰγ.--ΟΥΈΒΝΕΙ: Α ρτοδί σοηϑβοϊ δι! οἢ 
ἴον ἰο86 ἴα ἰ.:6 σμυγοῖ οὗ αἀοἂ ψῆο ἸΔΌΟΥ τσ ἢ 
διὰ δοο πὸ ἔγαυϊ!, (δὶ {6 δ ῃοσθ δϑϑυγοὰ ἰδὲ 
186} 6}}4}1 1089 ποιϊδὶπα οὗἨ ἰμοὶν γτονϑτγὰ.--- υ- 
ΙΧ π: Ηθ ὙΠῸ οοπίϊηιϊι95 0 ἀορομα ὁπ πιδῃ, δἱ- 
ἰδῖηϑ ποὲ ἐἰο αἰϊτνίπο οογαϊηίν.---Οἰτῖϑυ ἃ αηΐ- 
γορβαὶ βαυϊοῦῦν οὐ {ὑπ6 τ 010 ψογ]ὰ, 1 Τί, ἷν. 10; 
Τίς. 1.11, 18. 
Θο935.Ὲ8: ἮοΙΟ ἰΠ6 ἐσὰθ ΟἸσὶθὲ οοπιοθ, ΗΘ 

ἤἢγϑί ὑθοοόυοῦβ ἀΐϑρτασο δἀπὰ βῃλπ)θ, δηὰ μη 
ἴα κ68 ἰπθπὶ αἸΥΑΥ.---ΒΕαῦνχε: Τ7}}1}9 15. ἐῃ9 χοα 
οΥοΣ ἴῃ {πο κί χάοαι οὗ 6οά, ψῖσὰ 'ἰ8 δθογΥο 4}} 
{ἶπι9 : ἐμαὶ 1 ΓΟδΟὮ ΘΒ ΟΥΘΡ ΘοῃηἑΥί68, Δηἃ ΘΥΘΥῪ 
ξορογαίϊοι ΤΟΔΡ8 ὙΠ8| ἰλ 6 ργοοθάϊης βοννϑὰ, δηὰ 
ἷπ ἰυγῃ τπαυϑὺ ΒΟῪ ἩΜαὺ (6 βϑυσοθοάϊῃ ΙΠΔΥ͂ 
ΤΟΔΌ. 

ΟΕΒΙΑΟΘΗ:---ΕὙΟΤΥ ΒΟΏΒΌΟΙΒ ΤΌΤ πὶ ΟΥ̓͂ ΟΥΒὨΐρ, 
ούϑῃ (δΒδὺ ογιᾶἰηοα Ὀγ αοἂ ΗΪπ)86] , 15 ἃ Βγιηδοὶὶ- 
08] τνογβ]ιῖρ, δηα ἐμ Γ οἴ ΓΘ ΓΘ Δ Ο 68 118 σα ἢ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ ἰδ9 Βρί νι [δ],---ὐ που ψΐσὰ ἰ πτουϊὰ Ὀθ ἃ 
7.139 τ ΥΒΕΪΡ.---ἰς ου]ἀθὲ ἐποὰ πανο δ μΐζῃ, 8 
ΒΟΙΥ ΡΪ]δο03 ςοπδοοσγαΐθ ὑΥ 86] Ὑ ἰδ Ργ ἃ ἰ6πι- 
ΡΙο οἵ ἀοά; ἴον {6 ἰ6πι|ρ]6 οὗ αοα ἰ5 Βοῖὶγ, τϑϊοῖ 
ἰθπ 0 }]9 γ9 το, 1 Οον. 11. 17, ὙΘαΪά8ι ἐμοὰ ῬΤΑΥ͂ 
ἴῃ ἃ ἰθωρῖθ, ῬγαΥ ἱπ ἐμ γβοῖῦ: Ὀὰὺ Ὀδοοπιθ ἢγϑί 
{πγβοὶ ἃ ἴθ ρ]ο οὗ αοά, ἕοΣ δ ποᾶτγβ ἶτη ψγῇ0 
68}198 ἰο Ηΐπι ουἱ οὗ ΗΪ5 ἐθ0]96.᾽ (Αυγχυϑίϊηθ.) 

ἨΈΘΒΝΕΒ: Φ6809 ἰθ80}1908 ἃ9 Ῥγυάοησο, βἰ]οπὲ 
τὶ άγανναὶ; [Ὁ 18 τογο ἐἰϊαϑέγίουθ ἐδ Ὀοϊὰ 
αἀαγίης, Ομ ΔΙ] θη ρο, τοϑβίδποο, δηὰ (οοἱ κατὰ ἢ 958. 
---͵: Ὀ]οδδίης οἴνοιη 8.1}} τϑϑίϑ οὐ οἱ ἢ]4668.--- 9 
Ἰη ναγὰ γγοχῦοβϑ ἰῃ ἰδ Ἰοδάϊης οὗ ΒουΪ8.----“7 Δ εγ6 
ὁοπιοίδ α τοοπιαη." ΠΟΥ {86 βίορβϑ οἵ τη 8ΣΘ 
κυϊα68!---Κοαυοϑί, Δ ΔΡΡτοβοΙι ἰο ὑπ ᾿οδτί.--- 
Το ζοϑροῖ βοϑίῃϑ δἱ ἄγϑι ΟὨΪΥ ἰο δϑὶς οὗἩἨἁ ἐδθ υἢ- 
οσοπγογίοα, θα0 ἀηὰοΡ ἐμ18 δρραγϑηὺ δδκίηρ {89 
οἵδον οἵὐ ἐἱμὸ πἱρ ιοϑὲ στδοο 8 σονθγοά.---Τ}ὴ9 ἄγϑβι 
ΔΡΡγοβοηβϑίοῃῃ οὗ ἰδθ δοιιὶ ὈὉΥ͂ ἀϊνίηθ σύβοθ ἰα Κ65 
ῬΟἶΐδοθ 80 ΒΘΟΥΘΕΪΥ δηὰ ᾿πρθγο Ρ Ϊ ὉΪΥ ἐμαῖς ἰῃ 9 δου} 
{μου βοῖνοϑ ἀο πού δἰ δὶϊ διιβρϑοί ἰἰ.--- - οἰ χίουβ 
Βείγοα ἰδ Ὀἰ(ίοτοϑδί μαίσοά δυιοῦρ πδίϊοη8.-- 
6859 ἄοσϑ8 ποῦ βίορ Ὅροὺ ἰηυϊάΐουβ ρατιΐίχϑδη ἀΪ5- 
Ῥαυΐο8.---Ηθ γΠπὸ Ὀορη8 ἰο ΚΏΟΥ “96808, 858 οΥ 
Ηΐπι, 64118 ἀροὰ Ηΐηι.---19 ν6}} ἰβ ἀθ66}.᾽ 
Ηον ἀθορΡ ἴδῃ 8 ἐλ 6 γγὸ}} οὔ “2 6805 ἔγοτι νυ μϊσὰ 
{86 δΒοοῖς οὗ ἀοἀ 18 τοΐγοβϑα !---Τ 10 πα γΑ] 8 
τοϑὶβϑὶβ ἰῃ0 ἀοπιαπα οὗἩ σϑά δα] γϑῆθῦγαὶ σὶἢ (89 
Ῥτοίθῃσθ ἰμαὺ σΟΑΙΥ δησοϑίουβ ΠΥ ΒΌΓΟΙΥ Ὀ65η 
βαγϑοὰ Ὀγ (πον το (9. ----αὐοδίον (Π8ῃ ΟἿΥ ΠΟΥ 
Φαοοῦ 3) Τ}8 ννἋδϑ ΒῸΥ βιδπἀαγὰ. [1ὸνν ἱπρογ- 
ἴοοί ἴῃ σοι ρα υϊϑου {1} 7 6803.---Οα δοπιρ 68 Δ ἢ 
ἰο σοβοοῦ, ἰο δΘοπιθ ἰο ἐΐθ Κηον]οάρο οὗἨ ΗΒ ], 
--͵ἸἯ γουχὰ ΟΒ  Ἰβιϊ δαὶ {16 Μν11016 Θατίἢ 8 ἰο Ὀ6- 
60η10 ἃ ἰθρ]ο οὗ αοα. Τ0 ὨΘΔΥΘΗΪΥ 6 Υ 58] θὰ 
ἴὰ8. πὸ ἰθαρὶθ (οΥ. 6}. χχ. δῃὰ χχὶ.).---τἰὖοι 
Ομγὶϑὺ ἄοθβ ποὺ ἰθδοῖὶ βυπογθίβπι. Ηθ ΘΟΏΡτΤοΟ- 
ταἶδο8 ποίησ οὗ (0 ἰγυ  ἢ.---ΤῊ9 ζπΐαγο πὰ ἐδ 9 
Ζοτῖα δΙΤΘΔαΥῪ 1168 ἴῃ ἰΐ6 Ῥγοβϑηῖ.-- - ον, 21. 26- 
ΤΟΙ γ760}} ΔΡΡΙΪῚ 68 818 Ῥαβϑασο ἰο ὈἱἸζυϊπμδζ9.--- 
Ψοσ. 80. Ομ δοδ]ὶ ἰεϊπάϊοβ [8.6 οἱ 6 78.---Εἰθ τη 8] 
1179 Θ41}8}1268 41}. [Ιπ 10 4}1 ζ81}}}π ἸΔΌΟΤΟΥ 8 θη- 
ΟΥ̓ ἰπ οομλπιοῦ ἐμ9 ἔγαϊ! οὐὗἩ [89 Ἰαῦον οὗ 8]].-- 
ΤΟΥ 18 ἃ δὶ ἢ δί ἅγϑί μα πὰ δὰ ἃ ἔαὶ [ἢ δἱ βοοουὰ 
Βδηδ, Τῃθ Ἰαΐίον πχυβὲ ἰοδὰ ἰο (δ ΖΌΓΙΩΘΡ, Ὀ6- 
68.990 (0 Ἰαἑέον 18 πού ὁποιρῃ.---ἰ ΕΓ ΘΟΗΙΕΙΕΕ- 
ΜΛΟΉΣΒ: ΤΥ ΟἸγὶδὶ ἀἰὰ πο ὈαριὶϊΖθ δῃηὰ ψὮΥ 
Ῥϑὺ] δοιβὰ ἴῃ 1 χιδῦπθν, 1 Οον. ἱ. 14; Ὀοί, οἢ 
1.6 ΟΠ ΓΑΓΥ͂, Ῥγθδοιθά, τ ΒΘΓΘα8 δημοηρ 8 [80 
ΔΌΙ ΒΟΥ ἰο ῬγΟϑΟΒ δΟπι68 ὈΘίΌΓΟΘ {16 Δα ΒΟΥ Υ͂ 
ἰο δαί βίον {110 βδογδιηθηίβ, Υ0]. 1., Ρ. 287).-- 
10 18 οοΥίδί ΠΥ ἴα]8ο ΖῸΣ ἃ τη (0 ΒΗΥ͂, ἢ6 πχιϑὺ 
Ὠού Βροϑῖς οὗ β0ἢ {ΠΡΊΤΠ Όδ} το ῖθρε ἵπ δοοὶδὶ Ἰ1ἴο, 
Ὀθοδα8θ ἐμ 07 ποι]Ἱὰ δ6 ἰοο πἶρὶι ἀπ ἀθορ. ΕῸΡ 
{86 ΘαΡ( ΒΥ δηὰ ἰδ 6 Βρ᾽ εἰ 8} ΓΘ ποί 80 βοραζϑίθ. 
--ἰἴἰὰ ἰο896 οὶ δηὰ αὑὺ σουπίγὶθϑ 66 ἡγαίον 
8.3 ΒΟΔΙΌΘ, ἐμ ἰτϑὲ ὈθΟδΠ16 ἃ ἰογλθηίϊηρ δοηβαίίοη, 
βυο ἢ 88 Ὑ1ἷ6 σδϑηποὶ 888 70.---οο (ἢ0 {ἴπ|6 τν}}]} 
Θοη16 ὙὮΘΏ γὁ 80.411} ποί υ86 Βοη9 818 τινοτὰ, 
ΒοΙη9 ἰμδὺ ποτὰ, ἰ0 ΟΧρυθδ5 ἃ χίσϑῃ ΟἸιγί δία 



1τ0 ΤῊΞ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕ ΤῸ ΖΟΗΝ. 

γα, θυ ΒΘ η πῃ 588}} Ἔχ ρΓ 85 ὑπ βοῖγ 65 ΟἹ 
Δ}16 βᾶπι6 Βιιοσῦ 1π ἃ ΤΏΒΠΠΘΡ πῃ ὙΔ1ΟΙ σοηίΓο- 
ὙΘΥΒΥ͂ ἀἰΒαΌρΘδΥϑ. 

[Ε. "Ὁ. Υκομακβ:--Ἴηὸ Βαυϊουν, θαι Ἡ 1} 
8.168 οἵ ρ᾿ἰχγίηαο δτηοης υ8 Δηὰ οὗ [ὈΓΌΘΔΣΘΙΠΟΘ 
ἐονεγὰβ ΟΟΓ ΘΑ Γ(1688 ΒΟΡΥΟΟ οὗ Ηΐπ, 8118 ου {16 
Ὑ06}1---δἀὐ {π6 δουγοθβ οὗ ΘΔ 1176, τυ αἰσ ἢ '͵16 
ζγοααθαὶ κηὰ (πτοηρ, ἰο ἀγανν,-- τῷ Μγ)6]1 οὗἨ ΓΘΔΙΠΥ 
ΒΟΙΥ ὩΔΟΙΠΟΥΥ, οοπβοογαίοα ὉΥ 6 ἀγαιρα β οὗ ὑἐἢ9 
Ῥϑιγίδτοι᾽᾿ β [8 1τ},--τδηα 8818 οὔ ἃ8 ἃ ἀγίηϊς, Ηἰπ- 
861 86 ρἱ ἔν οὗ αοἀ ἰο υ8' [ΙΓ τὸ Ὀυΐ 88} ἐπἰὴ 5 
80, Ὑδαὺ ρα ἰδῦογϑβ, ταῦ οἰμοοτίαϊ βυ ογ ἢ 05, 
τῇ μαὶ οθδοῖ δ] ΡΥ ΟΣΒ, ὙΠδὺ σἰονίουβ Βορο, νοι! 
ΣΑΚΘ ἂρ οἂαν [16] 

[ὅσηανρε: -εϑονογαὶ 1 γ}}16 Β66η95 οὗἩ δογίρίαγαο, 
ΒΟ ἃ8 {πὸ πηϑοιΐης οὗ ΑΌΓγΑΒ δηλ Β βογυδηὶ ψὶὶ ἢ 
ΒεΌθοοδ (6 6ῃ. χχὶν.), ὅδοοῦ᾽ Β ἢγϑβί ἱπίογτίονν πῖκ8 
Βδομοὶ (α θη. χχίχ.), Μοβοβ᾽ τηϑοίϊης νι ΖΙρρο- 
Τὶ ἴῃ ΜΙαΐδη (ςχ. ἰὶ.), ἰοοῖκς Ρ]866 ἴῃ [188 ποῖ χδογ- 
Βοοά οὗ ννο} 8: Ὀαΐ ἐδ τηοϑὺ ἰαἰ ογοϑίϊηρ δ) ἰπλ- 
Ῥοτίαπί ουϑηὶ ἰβ (αὐ αἰϊδοιοα ἰο Φ8460}0᾽8 7ῦ6]].-- 
ΦΒοῖν ὁΔη 866 ἴμο ᾿ἰΐοτα] νγ6}}8 οὗ Ῥα]οϑίΐῃθ, 8]} 
δὴ ν᾽ βίῦ (ἢ Ὀοίίον ἔοαπίαϊη οὗ Βαϊναίΐοη, 81} σα ἢ 
δαῖμον δτουοά (9 ἰγὰθ ΘΒ ορδθνα, 119 ἀονγη οη {}}6 
ύθοῃ ρηβϑίυγο Οὔ Ηἰ8]1Ο το, δηὰ ἀγίηϊ οὔ ἐδ 8{1}} τνγἃ- 
ἴογ5᾽ (ΜΑΟΡυΡΕ).---Οἰγῖϑι᾽5. ἀἰνί ηθ- ὰπιϑη ἀ68]- 
ἴῃς νυἱτὰ ννοπιθη, 88 ἃ ἔγ θη δῃηὰ ϑαγίουγ, βοουγίης 
Ὀοΐὰ Γποῖν αἴθοιΐου Δηὰ Δἀογαίίοη--8ῃ ουϊάθπο06 οἴ 
ΟΒσ βυδηΐγ.- τ ΟΙ τὶδὶ οὔουϊ ς {π6 δ86η16 ζοϑρ6)] ἴ0 
δὴ ἱρπογδηΐ, βϑηἱ- δι μοηΐϊδὰ υγόϊηδη, 89 ἴἰ0 ἃ 
Ἰθαγηθά, ογίβοίοχ Ῥμαγίϑθο (οἷ. 111.).-- ἢ γ 8.8 
αἰβοουγϑο τὶν (ἢ 9 Κ'εηχαγίαη Μοϊηδη ἃ Ῥτοοῦ οὗ 
Ηίδβ οοπἀοθοοπάϊηρς ᾿ογθ. (ΟἌΕΥΙΝ: Ἡΐγωπι δοηϊ- 
ἑαί 2) 8 ἐχεπιρίμπι Ομ ἐπὶπι γμἰξ ἐπ πιίϑεγα ἀαο ζ6- 
ποῖπα, μὲ ἐς δεοτίο ΚΕ ἰ δεῖ τορεπίς αἀἰδοίρμία βεγοί 3) 
--ν 9.8 ἀἰϑοοῦγδο τι (16 Ξαιηλνί 8 Ἰγοηδη, 
ἴῃ 118 οἴξθοι, Ὀγθικίηρ ἀονὴ παι ομαὶ δηὰ γοϊ σίου 
Βαίγοαὰ δπὰ Ὀἱχοίνυ, δυὰ οἱθναϊϊπο ψοϊηδὴ (ο 
δίσῃον ἀἰκηϊγ. -ὐον 88 αὐ ϑαμπηαγί λα Οἱ ΠΟΙΟΥ͂ 
οοπίϊηυθά ἰπ 086 δοοίατίδη αλτΓ6}9 οὗ Ομτβίθη- 
ἄοπι, δοπίΓΑΥΥ ἰο (6 Βρίὶ τἰὶ οὔ Ογῖϑὶ. Οδίμο 685 
4ΑΥΘ δὸ ἀθαϊ ηρβ᾽" πίιἢ Ῥυγοιοβίαπίβ, ἢον Ερὶδ- 
ΘΟρΑ] ἰδὴ8 ψἱϊ ῬγυοΒΌγιογίδη8, Ὁ πογθὴδ τ} 
Οαϊν ηἰθί8, Βηριϊδῖ5 νὰ Ῥεἀοθδαρί δἰ8, εἰ χἢ 
σμυτοδιοη ψιϊῃ ἴον οἰ αὐσδ θη, εἰς.---Τ 0 τοα- 
ΣἶΠ685 δηὰ (μἰτδὶ οὗὐἨ Ομ γίθὶ ἐμά ἰηΐο δὴ υη- 
ζαὶ ἢ πς Τουπίαΐη οΥ̓͂ τογοϑ θα 0. 8. ρΡοοῦ ΜῸ- 
ἸΏΔη 8δηι} [ὉΓ δἷϊ {π γϑ ν᾽ 800]8.---ὰ ἰουσΐης 81- 
Ἰαβίοη ἰο Οἰιγἰβι᾿ 8 θαυ 658 ἴῃ (110 7268 ἐγδδ: 

“(πο Υοη 5 τηὴ0 326 ἐπέ ἴα 35..." 
Ἑοήουίβεὶ ΓΟ πι 04.35115: 
Ταηίυδ ΔΌΟΣ ΠΟὴ ΒἷΣ σ8.53}8.᾽" 

Φ [Τυϊχεία. “0 ἢ πη ἱν. 6: “Φοδὺ ζμξσαίμδ ΟΣ ἰπ 6 Γο, δοεδας 
αἷο ΒβΌργα [οπ ει. 

δι ᾿ ἶ Ῥέα τε. τοἀοοτα ας. ΟΕ. ὙΠ ἐττὸ, 
1μοἱ βυο ἴοἱ! ποῖ γι 1685 Ὀδ. 

Ομτ ἰδὲ Β σθαυῖπ 655, Βα ρον δπᾶ ἰμγϑὲ-ττα Ῥτοοῦ 
οὔ Ηἰβ ἔσγὰθ Βυπιδηῖΐν, ἱποϊαάϊης οὐν ἰηβττιηὶ- 
198..---ἰἜ θη τ δ΄ῇῸ σαΥγίθὰ θαβὶγ, ἰοὲ 9 
{δ πὶ οἢ (ἢ. θαυ μ6858 οὗ οὰγ Ἀϊδδβίεν᾽" (ΗἘκ ΕΥ). 
--͵Ἴῦὸο. {δῖνος οὐὙὁ Ομ γίϑι αὶ 800] ἴουῦ {86 βα]τα- 
ἰἶἰομ οὗὨ τη8ῃ.--οὐ ΟὨτῖϑι ΥΘΑΥΥ ἐπ Ηΐβ ποσκ, δαὶ 
πο οΓ Ηἴ5 ποτ. --- Ομ γίβυ δ] σα γ8 ΤΏΟτΘ ΣΟΔΑΥ͂ 
ἰο ρῖνθ ἐβὰπ γχὸ ἃγϑ ἰὸ δβὶς.---Ογὶβί, (88 στοαὶ 
ΕἾΒΒΘΥ ΟΥ̓ τη, 89 θαζοῦ (ο οαίο ἃ βἰη φίο βουϊ, 
88 ἃ γαϑὺ του ἀ9.---Ἴ 8 ῥυΐοο] 698 γαΐϊὰθ οὗ 8 
δίῃ ρίθ 808] ἰπ ἐμ υἱὸν οὔ Ονἶϑι.-- Ο τῖϑι [86 ταο- 
ἀ9] οὗἩ ὁ Ῥγδοίϊ δὶ ἐθϑοίνορ 'π δοπιπηθποίπς ἃ ταοϑὲ 
βδρὶγι.8] ἀἰβοοῦγβθο ἰῃὰ 8. τηοϑὲ παίυγαὶ ὙΔΥ, δυὰ 
τ ϑίρ ὕγοϊῃ Ῥἢ γ8108] ψαηΐ8 ἰο (86 'νγυδηΐβ οὗ (89 
800}. -ἪἬον ἰο βρὶ γί τὰ81}20 ἀπὰ ΟΠ τί βιδπἶζο {89 
ουθηΐβ δηἃ οσοδβίοῃβ οὗἨἁ ΘΥ̓ΘΓΥ- δ  [1{.---Ὺ 615. 
160-19. ΤΒΟΥΘ 18 δὴ δύϑῃιθ ἰο βου Υ Βαμδη μοδτγῖ. 
--ΕΚἰμάμϑββ οἴθῃ ποῦ οἰδοιϊνϑ ἐμ δὴ βϑυδγίιγ.- 
Βοργοοῦ ἰβ τοδί ργοδίδοϊθ θη Ἰοαβί ργονοκίηρ. 
--Ἴμοβθ γᾶὸ ψου]ὰ πίη 80.158 80] τααῖκα ἐδ 
δεεί οἵ ἔτ δηα τρογὰ ἀροῦ ἰμοῖν σορά-παίωγε; ἴον 
1 ὙΒΘΥ τπᾶκθ ἐλ τοογεί οὗ ἰἰθτ, (ΠΥ δοτία  ἸῪ 
ἐχαδρεγαία ὑμθὶν ἐἰ- παίωγα" (ΗΝ πΥ).--ΑἸαοηρβὲ 
811 β'π8 μο βίῃ οὗὈ ἈποΙ δ ἢ 688 1108 μοδυΐϊθδί ἅρὸπ 
(86 οοπβοίθῃοο; Ζ0Γ ΠΟ βίῃ ἰ8 8ὸ ἀἰγθοι γ ὁρροβῖϊθ 
ἰο ΒοΙ 655; 50 βἷη ἀο πο ἢ 68 (μ6 ΗΟΪῪ ϑρὶνῖς ΠΚ6 
818 (ΒυπκιτΊ).---ΟὨγῖδὶ ΚοορΒ ἃ τϑοοσὰ οὗἨ οὺν 
δἷη9.---Οοηγίοιΐοη οὗὨ βίη ἐμ ᾷγβί βίερ ἰο δοηγοῦ- 
Βίοῃ.---Ἴον, 20. Τὸ σἰσῦ δὰ τσοὺρς ΒΡρϑδὶ ἰὸ 
(89 7.6 ΓΒ πὰ ἰο ὑγδαϊίοη.---Ἴ γα. 21--24, ΤῊ 
Βρ γι 411} οὗἨ τ οΥΒ Εν ἀἰδιϊποῖ: 1. Τοῦ ζογιμδὶ- 
θα δηὰ γἱταα] θαι; 2. ἔγοιχ ἰπἰθ]] οι Δ] 5πὶ; 8. 
ἴτγουι ἕδπαίϊο Ββρ᾽ τ [8] [ϑιι.----Ἴ τὰ δὴ ἃ [4186 βρὶ τι ἐὰ- 
ΔΙ ΠΥ.--τοῦ Ὁ [0Γ ἃ τοουπίδίη [0 ῬΓΔΥ ου, δου οΥἱοϑὲ, 
πἰσὰ δπὰ ᾿ωδοσθββι 0]6, ἐπαὺ 1 πᾶν 06 ὨΘΩΓΟΡ ἰο 
6οὰ, δὰ ἀοὰ πᾶν ἤΘΆΡ τὴ Ὀοίτον, ἴοσ Ηο ἀπ] οὶ ἢ 
οὐ Βἷγχιι. Υοβ, ἀοὰ ἀν οι οὐ ἶσα, Ὀαϊ Ηδ Βαιὰ 
γοβροϑοὶ ἰο (9 Βυμη0]6. ... Του] ἀοδι (ἢ οα ᾿ταν ἴῃ 
189 ἰθπιρὶθ ἢ ῬΣΑΥ ἴῃ (πγϑο]; αὶ ὅγαϑὶ ἀο ἰμου Ὀ6- 
ὁ0η19 δ 9 (6πιρ]6 οὗ ἀοι᾿ (851. ΑυαῦθτιΝῈ).--- ΤῈ 
τσ 80 8π4 ΔΌ089 Οὗ ΌΓΠΙ8 ἴῃ ΜΟΥΒΕΪρ.---Ὗ τα. 
28-80. Το ϑαπιδυ ἴδῃ οσϊλδη 8 βρϑοΐταθη οὔ αρτο- 
ἰϑηάίης δηἀ εϑοί 8] ̓ Κ-Ῥσοδομίηρς. (Οτί θη, 80 
Ἀἰπιβο τ Ῥγοδοηϑὰ Ὀοϑίογο Ϊ8 ογαἀϊπδιΐοα ἰο ἐδ 9 
ῬΥΪοα Ποοά, 041}8 ὮΘΓ “16 ΔΡΟΒι16 οὗἩ (6 ϑαπιαγὶ- 
(Δῃ5.᾽)-- ͵Ὑὐοῦβ. 41, 42. ὕπο Κι πὰ οὗ ἔδ! ἢ : ἔδιι ἢ 
γοϑιλπς οἢ Οχίογηαὶ ΔΌΪ ΒΟΥ Υ ΟΣ ὑγβα τοῖα {186 
ὙὝΟΙΊΔ ἢ 5 λαλιά), δπὰ {δἰ} χοϑίϊη οὐ Ῥουβοηδὶ 
ΘΧΡουΐίθῃοθ (αὑτοὶ ἀκηκόαμεν καὶ οἱδαμεν).--- ἢ 8 
παιδυϊίδη ποδη ἃ Ῥἱοίαγο οὗ ἰδ 8 ΘΒ ΓΟΣ ἰπ 
Ἰθδάϊπρ τὰ (ὁ Ομγῖβὶ ὑμπαὺ ὑπ ΤΑΥ͂ 800 δὰ 
ΚΠΟΥ͂ ἔὉΣ ὑμθεγϑοὶνο8.] 
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ἘΒΈΒΙΘΕΝΟΙΟΣ Ψ90Ε3ὺὔΒΊῚΙΝ ΟΑἸΤΙΙΕΕῈ, ΑΝῸ ΒΕΙΙΕΒΥΙΝΟ ΟΑΣΤΩΒΑΝΒΙΝ ῬΑΠΒΤΙΟΌΤΑΒ. ΤῊΝ ΝΟΒΙΈΜΑΝ. ΤῈῊΒ 

ΜΙΒΑΟΙΕ ΟΡ ὈΙΒΤΑΝΤ ἨΕΑΠΙΝΟ, Α8Α ΒΕΟΟΝΡῸ ΒΙ10ΚΧ, 

(Ηα». ἸΥ͂. 46-δ4. 

(7.8. 47-0 4. Θοδροὶ ἕον 218. Βυπᾶδυ αὔΐον Τυϊη1γ.) 

4. Νονπ δϊον [(19, τάς}! ὑτοὸ ἄδυϑβ 86 ἀθρατίϑα ἐβθῆοθ, δηὰ πϑηῤ [ογιΐξ δηᾶ θη 075 
44. ἱπῖο 6Ἀ11166.2 ΕῸΓ «6808 Ὠἰπ186 [ ἰοΒ 1866, ἰδ ἃ ργορβοὺ 80} ἢο ὨοποΥ ἴῃ ἷ9 να 
45 οουπίγγ. Τθθη αι βϑη [θα ὑβοτθίογο, ὅτε οὖν] ἣἢθ νγχα8 οοιὴθ [86 οδῃιθ, 7λδε7 ἰηΐο 

Ο811|66, {16 (1116 888 τϑοοῖνϑα Βΐμα, μανΐηρ Βθθη 8}} [86 [Βΐπρ8 [ογνΐξ [ῃ8 {}}11 5] [Πδὲ 
6 αἰὰ δἱ ϑ ουΌβα ϑτὰ αὖ ὑῃ6 ἔδαβί: [ὉΓ (ΠΟῪ 8130 πϑηΐ αηΐο [Ὁ0] {Π8 ἔδαβί. 

46. 8.0 δεβθυϑ [86]" σλπιθ δσαίῃ ἰμίο ὕδηα οὐὗἨ Ο811166, ΤΒθσθ 6 τηδθ ἐῃ9 τδίεσ 
Ὑ]ΠΘ. 

Απᾶ {μογθ ψγὰ89 8 οουίϑίη ΠΟΙ οι [ἃ ΤΟΥ͂ΔΙ ὈΘΙΒΌΏ ΟΥ ΟΗΟΘΡ, τίς βασιλιχός, 
47 ππῖοϑ6 βοὴ ψγ͵ἃ8 βίοι [,] αὖ Οδρογῆϑδυαι. Ὑ μοι ἢ6 Ὠθατὰ [ΤΏΘ βᾶπχθ, βανίηρ μοατα, 

οὗτο: ἀχούσας ἰμδὺ «6889 8 [884] οοἴὴθ οὖ οὗ Φυάοα ἰῃτο Ο411}|66, ἣθ ψϑηῦ ἀπίο 
Ηἷτα, δηὰ θεβουρθῦ ἴα (μαἰ ἢ6 που] οομλθ ἄοψη, 8ηΔ ἢ 68] ἢΪ5 Βοὴ : ὉΓ ἢ6 ΜΑΒ δὖ 

48 ἰμ6 ροΐϊαὶ οὗὨ ἄοαίῃ!. Ὑπθη βαϊα “8808 απίο [υΐηι, τρῳ δ ΥΘθ 860 ϑίζηϑ δ ΜΟΠΘΘΙΒ, 
49 γο Μ11 ποὺ Ὀοϊῖουθι ΤῺ ποδὶ θιηδῃ βαῖυ απο Ὠἰπη, ὅδ: Γ, οοθ ἀονγῃ θγθ ταῦ οἰ] 
δὺ ἀἰ6. ΦΔα6θὺβ βαἢλ αηΐο Πΐπι, αΟ ΠΥ ΜΑΆΥ͂ ; ΠΥ Βοῃ ᾿νοίῃ. Απηάὰ {86 τηϑη Ὀο]ϊονοα 

{86 πο] [μαὲ Φοβὺ8 μα βροίκϑῃ [ϑρ8Κ6, ἐπε αηΐο δἴπι, δηα ἢ6 [ογηιΐξ 86] φϑηΐ 18 
51 σγὰγ. ἀπά 89 9 3 ΠΟΥ͂ ροΐηρ' ον, Ὠ18 Βουνϑη ϑ τηϑὺ ἴα, δηὰ (014 λΐπι [Ὀτουραῦ 
δ2 ποιὰ], βαγίηρ, ΤΥ 80ὴ [}}}8 0}, παῖς αὐτοῦ" ᾿νοῖ!. ΤὭδη [86] ἱπαᾳυϊγοὰ Βο οὗ 

ἐμβοῖὰ [86 που τ μθη ἢ6 θόρδῃ ἰο διηθῃᾷ. ἀπὰ {6 Ὺ βαϊά υηΐο ἰΐπι, Ὑ οϑίογάαυ 
δ8 δὲ (86 βουϑηίῃ Βοὺγ ἴδ ἔϑνϑυ [οἷν ἢϊπι, 80 (86 ἔδι8Γ ΚΘ {πῇ 10 8 δὶ [10] [ἢ 9 

8810 Βουγ, ἴῃ (6 [οπιΐξ [86] τ ἰοἢ 6808 Βαϊ πο Ὠΐα, ΤΥ βοὴ ᾿ἰσοίῃ : δηᾶ 
δ4 [- Απὰ 86] ϊι,86 1 θ᾽ ονοα, δηὰ δἷ8 σῇ ἤοῦ8θ. ΤῊ Ϊΐβ 18 αραὶη {Π6 ββοοηά τηΐ- 

ΤΔ6]0 ἐδαὲ “Ψ6805 ἀ14 [Τ|λΔ]8 ἀσαΐη, ἃ Βοοοηά βίῃ, στουσῃΐ “9688, τοῦτο πάλιν δεύ- 
τερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ ᾿᾽]ησ., “θη 0 ψὰϑ [84] οοὴθ ουΐ οὗ Διυάορα ᾿ἰμΐο 
6 ]1|66. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψοσ. 43, 9 διί(οἷθ γοίογβ, οἵ σοῦτθθ, ἰο {80 δύο ἡμέρας ἴῃ τότ. 40.---". Β.} 
2 γεν. 43. ἀ. Β. Ο. Ὁ. οπιίὶ: καὶ ἀπῆλθεν; ὈὉυ: Α. δυρροτγίδ ἴῃ9 θοορία. ΤΙδοοη δον οταἱἐβ ὑπο τοτάθ. ΜΟΥΘΥ 8180 

τοοεῖα το. Βὲῖ ἰτ 16 ον ἀθηΐ {πα ΠΟΥ͂ ᾿νο 660. οἴη δα [ΣΟΙ (Δ Ππγθ ἴο ρογοοϑῖνο ἐἸιοῖτ ἱπιροτῖ. Το Ενληρο θὲ ννου!ὰ 
ἀϊιϊηκυΐϊδη ὑοῖτγοοη ἐΠπ|ὸ ἀδρασγίαγο ἴον (8106 ἴπ {π9 ν ΔοΥ ΘΘη8θ0, Δη ἃ [Ὧ9 τϑηλουαὶ ἴο ὕρρον ἀΔ!11ὁ6, οα 116 ΟΥ̓ ἢ πὶ δἰ ΠΡ 
ΘΔ}1|66. ἰὼ τη Ρτογίποΐδ! δοηϑθ. [110 γϑοοίνοα ἰοχὶ [8 ἰη ἕανοῦ οὗ ὃτ, Δ 68 ΠΡΓΡΓΙΔΠΟΝ οἵ πατρίς, Βθ0 ἔχεα. ΝΟΈΕἍ, ὑπ 
16 Ιαῖοος οὐϊείοην τοὐοοὶ καὶ ἀπῆλθεν οὐ [ἢ 8 Δ ΠΟΥ οὗ [1|ὸ οάοδὲ ΜΗ8,. ἐξ, Β. Ο. ἢ). Οτῖᾳ. γτ.τεν, 8.] 

δ γεν. 43.-- -ἰὃτ. ἰϑῆχο πορὸ ἰπϑογὲβ ἰῇ 8108}} [Υρ6 ἔμο ρ]οβθ:  γοπι ΖοισαΡ Οαἰέίεα (ὁ ὕρρεν, τυ δηιοἱραϊίας μἷ8 6Χ- 
οη οἵ πατρίς, γοΓ. 44, 8.66 (πο Εἶχεο. ΝΟΈΕΒ.--Ρ. 8.] 

4 γος. 46.--- Ὡἰ ὁ ̓ [ησοὺς, ὙΔΏΛ Ωρ, ἰῃ πιοϑὲ δι που ο8, ἰ5 αὐ ἀρὰ ὈΥ [16 ἐοχιΏ τοσοῦ τυδ. 
δ Ύοτ. 81.--ἰΑἸογὰ Ὀτγαοϊκοῖδ καὶ ἀπήγγειλαν. ΤἘΪΘΟΒοηά, θα. ΥΙ[1. τοδ δ καὶ ἤγγειλαν ΜΙ δὲ, Ὁ. Ῥ͵οδίσοίϊε δηὰ ΠῸοτὲ 

οί! ἰτ.---Ρ. 8. 
φΥγετ. ΕἸ απ δας ὁ παῖς αὐτοῦ, ΔΓ Α. Β. Ο. οἷο. [Τ᾿δοποηᾶ., ΑἸΩ, Μογ. ΠΠΚουτίδο δὐορὶ ὁ παῖς αὐτοῦ ἴοΣ ἐμ Θι59Γ 

ἰοςῖ. τος. ὁ παῖς σον, Ἡ᾿ ίος ΤΏΔΥ Πάγθ Ὁ60} Οὐῃΐογηχοα ἰο0 ὁ παῖς σον, Υθ1. δ0.--. 8,} 

τη Γ6105 ἴῃ 768, υἱΖι: {86 ΠΘΑ] ἢ οὗἩ {πὸ οτρ- 
Ῥἷθ δ (86 ροοὶ οἵ Βοιδοβάδ (7.), (86 μοδϊίηρ οὗ ἘΧΕΘΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤ,. 

[Το πιϊτδουϊοῦβ Βϑα]πρ οὗ {80 ΔΟΌΪΘΙΏΔΏ᾽ Β 
Β0ὴ ΤΟΒΘΙῚ 65 ἴπ6 ἢ 68) ης οὗἨ (6 σοηί τὶ ἢ Β 86Ὁ- 
σδηί, λίδί (ἢ. υἱὶϊ. ὃ: [μᾶἶκὸ Υἱϊ. 1, Ὀὰΐ ταιιϑὺ ποί 
Ὀ6 οοπίουπ οἀ τί ἴ (5606 (86 ρΡοϊηίβ οὗ ἀ ΠΣ ΘΏ 66 
ἰπ [86 ποῖθ οὔ νου. 46). [ὑ τῊδϑ [9 βϑοοηὰ τηἶγα- 
εἷο ψιαΐοῦ Ομ νὶδὲ ττουρῃῦ ἴπ 6411166 (γον. δ4) ; 
(80 ἄτβε Ὀοΐης ἰδ6 οἰδηρο οὗ ψαῖον ἰηίο τῦῖπθ 
(ει. 11.). Φοη τοϊδίθβ ἃ ἰἰγὰ πιΐγδοϊο ἰῃ (]ἰ- 
͵εθ, [86 ἰδϑάϊηζς οὗ [6 τηυϊεϊα 6, ν ϊσὰ 18 ἴο]- 
Ἰονοὰ ὉῪ δ ἰοῃᾷ ἀΐδβοοισϑο (6... Υἱ.}, δὰ ἰδτθθ 

[Π6 ὈΠπὰ (ἰχ.}, δὰ 186 ταϊϑίης οὗἨὨ ᾿αζανὰβ (χἱ.). 
ΗΘ 180 γϑὶδίθβ (β γθ0 ρρθδγϑῆοοβ οὗ ἰμ9 σίβθῃ 
ϑανίουν (χχὶ. 14). Βϑηγοὶ (ου νοῦ. 854) ποῖββ {18 
τ ϑοζοϊὰ ὑγί ἴγ (ἢ (ἢ 6 γουασῖς : “114ς πνίγει 
“ολαπηΐδ πιειλοαμδ εδί, μἱἱ »ὲ7 ἱεγπατίμπι ἱποεάαί.᾽"--ὸ 
Ρ. 5. 
{ 48. Αμἅ νυϑΏϊ. ---ΤΊ,ὁ τοροιἰοη: ᾿Εξῆλ- 

θεν ἐκεῖϑεν, αὐὰὰ καὶ ἀπῆλϑεν, Βῃοιυ]ὰ Ὀθ ποιοὰ 
ΜῈ τοίθγθησο (0 (116 ποχὺ γθγσ86. 3869 ἴμ9 Τοχίυαὶ 
Νοίο8 (Νο. 2). 

γον. 41. ΕΣ ϑοβυδ Βἰπ561 165:1Π6ᾶ..--- 



172 ΠΕ ΟΘΟΩ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 59ΟῊΗΝ. 

Πιποῖ, Μεγοῦ: 6“ Νοῖ ΟὨΪΥ οἰ ̓ Ῥθορΐὶθ 'π σθ- 
ἴογθῃοθ ἰο Ηΐπι. Εογ ὑδθ τπιδίίορ (8617, σΟΙΏΡ. 
λίαιι. χὶϊ. δῖ; Μαῖκ νἱ. 4; [κὸ ἱν. 24.᾽ 
ἙΠοΪαοΙκς Ὀοιίον : “ἢ4|ὁ Βαά Βὲιη8617 δοκπον]οά οὰ 
(86 δογγθοίπθβϑ οὗ (88 ρΡορυ ον Ῥσόυευθ." [786 
Ῥτουοσῦ ἰἰ8ο] 18 θαβθα ροῦ Ομ ]0ΟὉ ΘΧΡΘΥΊΘΏΘΘ 
πὰ ποοάβ πο δχρ᾽δηδίΐοα. “ΕἸ δ ΠῚ ὈΓΘΘὰΒ 
οοπίοωρί," ψὰῖ16 “ ἀἰδίαποθ 1Ἰθπα8 δηοδηίπθηϊ 

ἰο (6 νον." ΤῸ ΟΥΔῺ8Β ΒΑΥ͂Θ 8 δ᾽ Π}}} 8. ῬΤΟ- 
σοσῦ: ΤΩΪβ 18 ποὺ ἴδν οὐδ᾽ (2) α8 δὶ πἰίολί τοεὶϊΐ 
λὲν), ἑ. ἐν ποίμίηρς υποομοῃ. Μδην οὗ ἰδ6 
στγοαίοϑί τηθὴ γθγο ἀοϑρίβοὰ οὐ ἱρπογοᾶ ἴῃ ὑμοὶν 
παιΐγθ Ἰαπα οὐ οἱΐγ, δῃά τηδὰθ ἐμοὶ υ ΓΘΠΟΊΤΗ οΥ 

ζοτίαηθ ἰῃ Τογοΐχη Ἰαπά8. 1110 ΟὨἹῪ αἰ ΘΟΪΥ 18 
ἴπ {μ0 Ἰοχίοοὶ σοπηθοίίοη 85 ἱπάϊσαιοα ὉΥ γάρ.---- 
Ρ. 8.] Το ααθδιίοι 18, Βονῦ 15. ὑπὸ 70γ (γάρ) ἴο 
6 ΘΧΡΙαἰποα 7 οὐ ΒΟΥ σθ Ηθ ρμὸ ἰο 61811169 Ὀ6- 
6886 8 ρτορβοὶ Βα ΠΟ ΒΟΙΟΥ ἰὴ Βὲ8 οὐ σΟ  ΥῪ ἦ 
ἴον γὸ Βιουϊὰ οχροοὶ οἰΐμοσ {89 ΥΘΥΘΓΒΘ, ΟΥ αὖ- 
ἐλουσὰ (καίπερ) ἰπϑιοαά οὗὨ 707 (γάρ). ΑἸΒΥΘΕ: 

1. Πατρίς [»αϊτία} 18 ποὺ (10 παίϊγο δομηίσῳ 
( Ῥωίεγϊαπα), θὰ [86 Ὠδίΐγνο εἰν ( Ῥαίεγδίαἀ(), αΥΘ ἢ 
ἴῃ διε ἢ 6515 ἰο (89 ΘΟ ΤΥ οὗ Ο4]1190 (ἢ Υ8ο8- 
ἴοπι, τῖιο ἀπά ογβίδπὰβ ἰὺ οὗὐἨ Οαρονηδαπι, ΟΥσὶ!, 
Ἐτδϑίαυβ, Οαϊνίη, εἰς.). Αρϑιηβὺ {μ18: 189 δῃιὶ- 
ἐπα 515 18 ποὺ ἀθπηοηϑιτγαίθά. 

ΓΝ ΘΑΥΙΥ 41} στὸ υπδεογδίδπα πατρίς οὗ {π9 π8- 
εἐἶνθ ἴονγη, τοῖον ᾿ΐ, ποῦ ἰοὸ Οσαρογηϑαι (ὐζὰ ΟΕ γΥ- 

βοϑίουι δηὰ Βαϊ γυιΐα5 Ζ'ζ.), τ] οὮ 15 δἰ οσοῖ ΔῸΣ 
οι οὔ (86 ᾳφυρϑίΐοη, Ὀαὺ ἰο δαζαγείλ, πο το Ομ ἶδὲ 
«88 ποὶ θοτΏ, ἰπαἀθοά, Ὀυαὲ ταΐϊβοα, δηἃ ψ μοῦ Ηθ 
Ἰϊνθὰ ἰο ὑμὸ {ἰπιθ οὗ ΗΪ8 Ῥυδ]ῖο ταϊηἰβίσγ. (80 
Ογτίὶ! ΑἸοχ., Οαϊνίη, ατοί5, Βοηκοὶ, ΟἸβδδαδβθοη, 
Ἠδηρϑίθηθοῦζ, απι]οῖη, Τγοποῖ, οη Μίγαοῖοε, 
Ῥ. 90, ογϑινογίΒ.) Ναζασγϑίβ ἴπ α4}1166 ἐμθῃ 
5. οοη ταϑίοα μαγο νγὶ {}1ὶ 6 411}1}66 πὶ ΖΘΉΘΓΡΑΙ, 88 (86 
οἰτγ οὗἨ Φογυβαίθη 18 οοπί γαϑίθα πιῇ 186 Ἰαηὰ οὗἉ 
Φυΐάοα, 111. 22, Τιὶθ νυἱοῖν 5 ἃ βίγσοηρςς βιιρρογὶ 
ἴῃ Γὰκα ἱν. 24 (οοαιρ. Μαίι. χ δὶ. δῖ; Μαγὶς νἱ. 
4), τότ Ομτῖβὺ ΒΑΥ58 πὶ (9 βδυηϑροσαθ οὗ ΝαΖᾶ- 
τοί: “Νὼο ῥγορβοῦ 8 Δοσορίοα π᾿ δ᾽Β οὕσῃ σοιϊη- 
{τγ ̓" (ἐν τῇ πατρίδι αὑτοῦ). Τδῖβ ͵88 Βοοι Βῃονῃ 
ὉΥ͂ (86 δοίίου οὗ ι1|ὸ ΝΑΖΑΡΟΘΔῺΒ ΜΠῸ “ἰγαβί Η πὰ 
ουΐ οὗ ἐδ οἷΥ δηρὰ 16 Ηἰπι ἰο {6 Ὀτον οὗἉὨ {86 
11}, ἐπδὲ {8607 παϊχῃὺ οὐδὲ Πίπι ἀονγη Ποδαϊοης᾽; 
(τον. 29); τ ]6 ἰὰ Οαρογηπδυπι {}10 ῬΘΟΡ]Θ ““ΘΥΘ 
δϑίιοη βϑιοὰ αἱ Ηἰ8 ἀοοίνῖπιο" (γον. 82), δῃᾷ, ἃ58 
Φοβη τοϊδίοβ, τοοοϊγοα Ηΐαι τῦ0}} (ἰγ. ": Δ[}.}} 
ΤΩΔΥῪ Βαγο ΒῈρροβοά (18 ὁυθῃί ἰο ὈΘ ΔΙγοδὰγ Κηονγῃ 
ἔγοπι πο οἶδοῦ α05Ρ61.β.. Τδ6 ΟὨΪΥ οὈ͵οοίϊοα ἴο 
{ἷ8 γον ἰ58, ἐμαὶ Ο᾽αἐίίθο, γεν. 48, νουϊὰ πδίυΑ}}γ 
ἰηοϊαθ Ναζαγοῖῃ, [1ὑ που]ϊὰ δθ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰο 
οσρίαΐη ἔθ γάρ ἴτοτα γον. 46: Ομ νῖϑὲ πϑοΐ ἰοὸ 
Οδπὰ ἰῃ 64}1}1606 (ΤΥ ἰσἢ 1168 πον οὗὨἨ Ναζαγθί ), 
νυ τοαῦ ραθβίπρς ἐΒτουρὰ {18 ἡ ἷνγθ ΡΪδοο, ἔον 86 
ΤΟΆΒΟΣ Ιχθῃἰἰοο, ΤΠ6 οἤο06 1168 ὈοίΘΟΘΩ {818 
Ἰηϊογργοίδιίοη δηᾷ ἰμαὲ οὗ Ὀγ. ᾿ϑηρο (860 Βοϊον, 
Νο. 1), Ἡ οι ΘΟπη68 ποαχοϑὺ ἰοὸ 1ν, Α1 οἰμθσβ 
ΔΤΘ ἰο00 ἤδΔτ- οι 6}166.---Ῥ, 8.1 

Ὁ, Πατρίς 16 Φυαάρα, βἷποο Ηδθ τγὰβ Ὀοτη ἰἢ 
Βοιδομοαι (Οτίζοη, Μαϊἀοπδίυβ, β'ο νγοΐζον, ἘὉ- 
Σατὰ [[οΥὐπιοῦ]Υ}, Βαυγ). Αμαϊηδ 818: α. Ηἰδ8 δο- 
Ἐηοινοα κα Ἰιοιη9 τγὰ8 Ναζαγοίη, ποῖν ἰἰμδίαπαάϊηρ 
Ηοὸ νγὰβ Ὀοτα πῃ οι ] οἴ θτα ;{ ὁ. ἴα Φυἀθ8 δ μεὰ 
Ῥδοῃ νν}} γοοοϊνοὰ ὈΥΓ (6 Ῥ60}]6; ς. 786 οοη- 
βἰγαοίίου, ἰμαὶ 1468 ννᾶ8 ΗΪ8 δοιιηΐ ΓΥ, 849 Ὀεΐης 

“ [Απρυιΐηο, ΤΙ ληπ, υΪ Πο6] πα ΒΙοοπιῆο! ἃ ἴαῖκο γάρ 
Βοτὸ ἰῇ ἴ}8 859η89 οὗ καίπερ, ἩΒΙΟΙ ἰμ δἰζαί δ᾽ 6}1} σ,ΥΒΙΏΠΙΆΣ.-- 
Ῥ. ᾿ς 

[{ὕὈοαιρ. Φομῃ ἰ, 46; 1.1; Ὑἱ}. 8, 41, δ2.,--Ρ, Β.} 

ἰ86 σουπίτυ οὗ ἰδ Ῥγορμοὶβ (Ογίξοη, Βδῇσ, 
ΒΡΉΒΈΕΙ ἘΠΊ τυΕ ΠΕ σοῦ θ6 υπ᾿ὶηιο}} } 1 }]6. 

8. Ψυάρα ἰ8 Ἰηἀορα πιοδηΐ ἰο Ὀ6 υπάἀογϑιοοῦ 85 
Ηΐβ8 πατρίς, αὶ {15 7. δὲ Ῥγονοβ {π9 ὑ}}ιἰϑἱ οτσαὶ 
ομδγδοίοσ οὐ Φο π᾿ 8 ἀοδβροὶ (βομινγερίον, Βγμο 
Βδυοῦ; ϑομποίζοῦ: Ὑὸ ἀπ ἰβϑίοσίοαὶ ΟΠ δνγασίον 
οὔ δ οηδαυΐηρ μαυγαίυδ, τ ΒΙο ἢ 18 0 Ὀ6 σοπμϑίοχοά 
Δη ἰπίουροΪ δ ο]. 

4. ον ταθϑπ8 παπιεῖν, ἰλαί ἐδ ἰο δαψ, διὰ το]αὶθβ 
ποὲ ἰο δὶ ργοσθάθβ, Ὀὰὶ ἰο τ ηδὶ 701|1|0ν85. ΤῈΘ 
Βοηΐ6η606 8 ἃ ὈΓΟΙ ΔΙ ΠΑΤΥ ΟΧρ]απδίΐοη οὗ [πὸ ἕδοὶ 
{μαῦ {π10 ΟδΔΙ]Ἰθ 85 ἀἰὰ ᾿πὰοοὰ (8 ἐἶπηα τϑοοῖτνο 
96808 Ὑ}1, Ὀὰχΐ ΟὨἹῪ οὐ δοσουπὶ οὗὨ (86 πιΐτϑο}]68 
{86 Ὁ δὰ 866 δἱ ὑμποὶν σἱϑιῦ ἰο (86 1.8ὲ ῬΒΒΞΟΥΟΡ 
ἴπ ογυβα] πὶ [ὑ 8108 οὶ ἔμ οπὶ [Π6 ΓΆ5Β 108 ἴῃ {μοἷν 
Θδβἰϊαχαίθ οὗἁ πηθη δηὰ ἐμέ ζβ, τ 119 186 αι δΥ 88 
Ὀοϊ ον οὰ ἴῃ Ηἰπι ἴον ΗΪθ νογὰ πὶιποαΐ 8 ρη.5]. (80 
μάοϊκο {ΠΠ1. 64.1, θὸ ἤοἰίε, Τ])ο] οἷς. Ἐ ΟΟΠΙΓΑΣΥ 
ἴο ἐμο βρίγὶΐ οὗ (μι τα χίτα, ἰο {16 σοπίοχὲ (ἸῸΓ ἃ πο- 
ὈΙοαδΔῺ ἔσοια Οδρογηδῦμ τθοί5 Ηἰἷπὶ δ ἐδ οαἰδεὲ 
δὲ ὕδὴδ βϑοϑικίηρ Β6]Ρ). δηὰ ἰοὸ ἐδ ἵδοὶ ἴῃ ζο, ΘΟ ΓΑ). 

δ. Ομ γὶβί σοὶ ἰο 68}1}166 78ὲ δεοεαυδό Ηδ οχ- 
Ῥοοίθα ποί ἰο βηά δΔοσερίδῃοθ ἴ8θγ0. (α) Βσῦοϊκ- 
ΠΟΥ: Τὸ δοσϑρὺ ἐδ δοῃΒὶοἱ---Ἰν ἰοἢ, ΠΟΤ ΟΤ ΟΡ, τγ85 
ὭΟΓΘ {πτοδίοηΐηξ ἴῃ ΔΦυᾶρφα ; (δ) Ηοΐπηλπε, [,Ὁ- 
ἰδβαγάϊ [πον Α͵8ο ΕΌταγα]: Βοοδῦξο δ δοροὰ [ἰο 
δυοΐὰ ρα] οἰ ἰγ 8η4] ἰο δηά χεβί δηὰ αὐυἱοὲ ἴῃ (ἰ8- 
1Π660--τ͵ἰἰη πνὰΐομ, Βονονον, Ηθ πνουἹὰ δ ἀἶξ8ρ- 
Ῥοϊπίοα, [Αγξαεϊπϑύ Ὀοὶ ἐμ) 686 γἱοννβ τηδυ Ὀ6 ατροὰ 
Αἶδο ἰδὲ ἢ ἰοχὺ γϑροῦὶβ πο ΒΟΥ 8 Θοη ϊσί, ΠῸΣ 
ἃ αὐυἱοὶ χει γον ἴῃ Ἃ1411166, Ὀαὶ 8. τυΐγδοϊο οὗ 
Ἀθα]ἰηᾳ.---Ῥ. 8.1} . 

6. Μεγεγῦ: “" Πατρίς ἴθ τοὶ (ἢ9 παίϊγα ἰοτγη, δαὶ 
{80 πδίΐγϑ ΘΟ ΡΥ, υἱΖ., α'αἰϊίεο, 88. 15 Ῥσγονοὶ Ὁγ 
ΥΟΥΒ. 48 δΔηὰ 48, δΔῃηὰ 85 υϑιὰ] ΠΕ {(ἰϊ9 ΟΥ̓ ὶ 5 
δἷποθ Ηοπιορ, Τὸ πογὰβ οοηἰαΐη ἰπ 6 τϑϑξοῦ 
ΜῈ Φοβυδ ἀἰὰ ποί Βοβίιδίο ἰο γοίαρη ἰο 61411166, 
Ὀυὲ ἰδ 9 τοδϑοὴ 1168 ἰὼ ἐδ δοι  6ιἷσ χοϊδί θα ἐαι- 
ῬΙϊοὰ ἰα ἐν τῇ πατρίδι. Ῥὸον ἵὖ, 858 δοβδὰβ Η 8617 
ἰεϑἰ18οὰ, 4 Ῥτορβμοὶ ἰ8 τοῦ Βοῦον ἴῃ δὶα οσαι 
σΟυηἰΓΥ͂, ἢ6 τηυδὲ Θατ ἰΐ ἰπ δῃοίμβοσ. Απὰ ἐμ 
ὅθβὰβ μιβα ἄοῃθ ἴῃ 76 γαβαίοι. Ηο ποῖν Ὀγοιχὰΐ 
Ϊ} Ηΐπὰ (Π6 ΒΟΠΟΡ οὗ ἃ Ῥσορβοὶ ἔγοτῃ ἃ ἀϊϑίδησο. 
Ηδησο ἰοο Ηο ἴουηά δοορθρίδποο τὶν ἐμο (6]}- 
ἸδδΏ8, Ὀθοδι89 {ΠΩ ῪΥ δὰ βοδὴ Ηἶ58 τηΐσαςϊθβ ἴῃ 96- 
ΡΟΒΑΙθα (ἰϊ. 38). Αγχαϊηδὲ (8: α. ΤΆΘΩ ἐῃ9 
ψΟΓα τησδὶ ΠαΥΘ βἰοοὰ αἱ οἷ". ἷν. 1. Βαϊ ἐμογθ 
8ηΟίΒο Γ᾽ πιοίἷνο βίδηἀβ ἴοῦ Ηΐβ ανΐησ ποῦ Ἰοῖϊ 
Φυάοα. ὁ. Τ]ιο τοπιασῖς παϑὲ αγο Ὀ66η, ἐμαὶ ΗΘ 
68 116 ΔΊΛΟΔΑΥ 01} ΟΥ̓ ΒΟΟΣ, ὈΘοδ 86 δ δὰ ποθ 
ἰο Ἔχρϑοί ἰπ Οδ] 1] 66. ὁ. 1ὶ τουδῦ ποῖ πᾶν Ὀδοη 
Κοόνη {πῶ Ηρ νγὰ8 1]]. τοσοϊγοά ἴῃ Ηΐ8 οσῃ πα- 
τρίς, ἰὰ {18 ΠΥΓΟΥΘΙ 8080, ΟΠ (88 ὙΘΥΥ χοίαγη. 

7. Πατρίς 18 Ζοισεν Ἑ4]1196, ἰο ψ ϊοῖ Νασϑγοιὴ 
Ὀρ]οημοά, ΘΟ Ὀο]ΐογο τὸ Βατο ἔοιηὰ (9 0} 
βοϊαιίοι ἴῃ ἔμο ἔδλοί ἰλαὶ πον ἰοοῖς Ρ]δοθ, (ἢ 6 χὸ- 
τηοναὶ οὗ Φ26908 ἤγοιη Ναζαγοί, Ὑθοσα δ δὰ 
δθὰ ἰῃγαβί ουέ, ἴο ΟΔροτγπδαπ),, ο {6 Ῥγθϑυτρ- 
ι(ἴοη ἰδαὶ Οδρογπαιηι Ὀοϊοηροὰ ἰο 6 Δ11166 ἴῃ {}}9 
ΠΆΓΟΥ 86,86, ἵ, 6.) ἰ0 ζ,ρεν ἀ411166, ἰο τ πϊοὰ 
Ναζδτοίι, ἴῃ Μόνον 641}166, ἀϊὰ ποὶ θεϊοηχ. ΤΙ ΐ9 
198 ϑΒυρροτίοα (α) ὈΥ ἰδο ἵδοί {πὶ ἐδ 6 παπλθ 6δ]ϊ- 
166 ἴῃ [9 ΠΆΓΓΟΥ͂ΤΟΡ 86η86 τΤοΐογγοὰ ἰο ὕΡΡον 6Θ8- 
11166 (860 Εογυϊρον, ΠΠαπαδωολ ἀδν αἰίεπ αἰεοστα- 
»λίο, 11., ». 689); (6) ὉΥ [86 Βἰαἰθιωϑηὶ οὗὨ 9 .086- 

4 [Ὁ γ΄ Ἰϑηρο τα θη [018 ΟἸΗπδύδοη αὔοσ ΤΉ αοἰς. πε ἴῃ τ 
Ἐἰτὰ οὐ, οὗ Ὠἰᾳ Οοιηῃ., ΟἸ Πα Γοΐίοσθ πατρίς ἴο ΝαΣΆΤΟΙΝ, 
Ῥοαη ΑἸίογά δὐορῖβ )9 δ οἴ6᾽6 νον, Ὀυὶ ἡ τ δἰχ τη οὐϊιϊοῦ 
ἢ σοπι Ὀπο8 ΜΕ ἢ δὶ 1 ματά ̓8 (809 ὕθ]ονν, δαῦ δ).---Ρ, 8.1 
{ [ἀοάθὶ ΡΓΟΙΟΥ ὨθαΓΙΥ ἀστεοοδ ὙΠ ΔέΟ 6 Γ.---Ῥ. 8.} 
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Ῥῆυδ, ἰδαὶ ὕρρεν 64}11ὁ6 νγᾶϑ ϑοραγαλίοὰ ὕγοτα 
Ἰόνσοῦ 6 4}1160 ὉΥ͂ ἃ ᾿ἴπο ἄγδπνῃ ἔγοιη ΤΊ ΘΡ188 ἰο, 
Ζοθαΐϊοι [226 δείϊο “μά. 1Π1. ὃ, 1), ψΐοῖ ἰΠΥΟΥ͂ΣΤΒ 
Ναζδσοὶ ἢ ̓πῖο ΓΟὟΟΡ 61611166.0 1 ὨΟῪ ΜΘ 60181- 
ον ἐμαὶ Φοδῃ τυὶϊοβ τὴ ἰδ ᾿ἰνίηρσ, Ροροΐαν 
Υἱοῦ οὗὁἨ Ῥαϊοβίϊῃο ἐμοσου χὴν ἴῃ 8 ταὶ ; (μπαὶ 
Ἦδ6 ΚΘ οὗ δὴ ὑπ κηοῦῃ ΒΟ ΠΥ, 6 ΤΟΥΤΥ-Υ 1] 99 
ου ἴδ οΟἶδοσς οδἱάο οὐἁἩἨ {10 Φογάδῃ, οὔ δὴ οἰοσ- 
τἶθο ὈΠΙΠΟνη 84], πο “ἘΠ ΏοΩ, οὗ 8 6ΪἾ86- 
ΜΌΘΥΘ ὉΠΚΠΟν Θ΄ οθαν, ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ ἃ Βα οὗ 
Βιςῦοαι, οὗὨ (86 ρΡοο] οὗ Βοιποϑάα ὙΠ} 1[8 ΡΟτοΪ 68, 
οἵ ϑοϊοπιοπ᾽ Β Ρογοῖι πῃ (δ ἰθι]6,----ὟΘ ἸΩΔῪ 8180 
οοπσοῖνθ ἐμαὶ Φοῦπ Κρον8 οὗ 8 Ο111600 ἴα (89 
Ῥτουΐῃοῖδὶ βθη86, δπὰ ἐμαὶ μ9 οδῃ ΒαύΥ ψὶϊβουΐ 
ξεοοσζτυαρΐοαὶ γοβϑοίίου, 9768808 τυϑηῦ ἰο (1411100, 83 
ἴὸ δ 'γ138 ἴῃ αθῆθυα 5808 που τοβοοίίΐοη : 1 
δίῃ μοΐηξ ἰο νι ζουϊδοᾶ; ἰἢ6 Ῥοιπμογδηΐδῃ: 1 
8ηι χοϊηρ ἰο Ῥγυββίδ. 718 15 ἔτ ΒΓ ἔα τογοα ὈΥ͂ 
1 στρ γθϑϑίοη ἱπ [μ|κ ἰγ. 81: Η9. ““ὁδπι0 ον 
ἕγοτα Νδζαγοί ἰοὸ Οδρογῃαυμι, 8 ΟἾΤΥ οὗἉ 6181}1160 ;᾽ 
δραϊηϑὲ σψπϊοὰ ἰἰ δἰ ρηΐδο9 ποίμῖηρ ὑμαὺ 64111690 
Βοιηρίΐ 65 ΟΟΟΌΣΒ ἰπ Φολη, Θβρθοί} } ἴῃ ἰ(ἢ6 
ΤΟ ἢ ΟΥ̓ δηοίμον, ἴῃ (Π9 τίάοῦ δθ6η806. (8366 
2.εδεη “ει, 11. 2, ν». 5812.) 

γεν. 46. ΤῺὴ0 Οδιθαμδ σϑοοϑὶνϑᾶ δΒίτ.--- 
Βοοοίνοα Ηΐτπὰ ΓἈΥΟΓΔΌΪ. Α ξοποΓ] Οοὔβογυδιῖοῃ 
σοποογηΐηρ ΗΪ8 δοοορίδποο ἴῃ ὕρρορ Ἃ1411160, 
Ῥασγιϊου αυν ἴῃ δηλ, οι μβαῖϊάδ, Οδρογπαῦπι, είς. 
ΤΠΟΥ τοσοϊνοά Ηϊπὶ; δηϊ μοἰῖο ἰο δὴ ἱπιρ]ο ἃ Το- 
οοιῖοη. ἙἘξανίηρ 866} 811 ἴδ τ᾿Βΐηρ8 δα 
Ὧ9 ἅ!4.---Νὸ ἱχπονίηρς οἵ ΗΪ5 δαυ οΣ ταΐσϑοῖοβ ἴα 
Οδηβ δά (δρογηδυα. [{ νγὥὰβ ἰο ἰδ 6 64] }1|6 Δ} 
8 ΠΟῪ δηα μίρσθοῦ δἰ οβιαϊΐου, ἐμαὶ 6808 Δα πιδὰθ 
ἃ ατεοοῖ ᾿πρτοβϑίοη οὐϑὴ ἴῃ Φογυβαίθαι Ὑ1|8 ΗΪ8 
εἰζαβ. [ν᾽ 88 {μοῖρ δουπίγ δα ἯΒῸ δά ρυγΙΠοά 
180 τοτηρῖο, δηὰ δ]]6 ἃ (86 ΟἿΥ ΟἿ τὶ ἸνομάοΥ, 

γον. 46.{. 8ο ὕοβθ5 οδϑῃθ δβδ8ίη.--- δαὶ 
ΤΩΘΔ 5 ἰμἷβ οὖν, 203 Το ἢγϑι πιο 9296508 δὰ 
ξοηθ οἱ ἔγομι Νδζαζοίι ἰο ὅδμαᾶ. Απὰ υοῖ Ηο 
αζαίΐηῃ νϑηὺ ἢχβί ἰο Νϑζαγθίῃ. Απά 1 Ηθ τυϊβϑμοὰ 
ἰο ζο ἰδοῆσο ἰο 614}11006, ψγὸ παρ οὀχροοῖ Ηθ 
που]Ἱὰ ῥχοσοοοά ἔγεοι ἰο Ηἰ8 ἔγίεπαὰβ ἴῃ ὕδμα. [1ἢ 
Οδῃα [19 Βοοπιδ ο ΠΑΥ͂Θ ἰΔΥΥ θα ΒΘΥΘΓΔῚ ἀδΔΥΒ; δί 
41} ὁνϑηίβ [Π6 βασιλικός οοτλο5 ΒΙΓΠΟΙ ἴον Ηΐπι. 

Διηᾶ τ8οτ9 τγἷὰϑ ἃ οοϑχίαίῃ ΠΟΌΊΘΊΩδ: 
[ΣΟΥ] οἕβοϑυ, βασιλικός].---λὴ οδῆοον οὗ Ηογοῦ 
Απιραβ, {μ6 (οίγατοι (Ὑ]οτλ [8.9 ΘΟΙΏπΙΟΙ Ρ60}]6 
σοηϑί χα δηὰ οα]οὰ ἃ Κίηρ, Μαί!. χὶν. 1, 9),» 
Τοο {1110 βασιλικός σοι 98 οἷνἱϊ δηὰ χα} Δ ΥῪ 
ἀϊρκηὶγ ; 6800 ΒΟπη0 δ4Υ̓Θ ἰδίζοη ἐἰιϊ8 βασιλικός ἴο 
Ὀ6 ἰάοηεῖ681 τὶ (Β6 οοῃίυτίοη οὗ Οδροζηδύηι 
(ἰσορϑϑυϑ, ϑϑηιϊοσ, δίγαυϑθ, Βαυπιρανίοπ- Οτυδβίι8). 

Τμ6 οὔἶϊοο, ὑμ9 βἱοὶκς ὈΟΥ͂, ἰἰιο ἀϊδίϑας θα], 
ΣΟ δἰσαΐαν δα  ΓΘΒ. 
Οὐ ἰδ6 οἶδδν δία δτὸ {8986 αἱ ΤΟ 6Θ6Β: 
1. Το εἶπ; ἤόγο Ὀοίοτο (ἢ 6 Γοπιονδὶ οὗ 79 68508 

ἐο σδροσηδῦσω, ἔμ 76 Ἰοπρ δέϊον ἰἰ. 
2. Το ρμἷδοο οὗ Ομ σἶϑὶ αὐ ἐμ ἰἰπ|6:; ΒΟ6ΙΘ Οδ}8, 

(δόγο ἐδο τ᾽ οἰ δὲν οὗ Οδρογηδϑιυ). 
8. Τὴ σΠδΥδοίογδ; 6τ6 ϑχοϊ θα, γοδξκ, ΓΘ ΌΪῪ 

ὈΕ]Ιοτίηρ, ἔθ 6 0 6810}, δοηβάφηϊ, βίγου οὗὨ δ}. 
Οιἰδοσς αἰ ουομὁ6 8, ὈΥ ἢ οηλΒο γ68 σοπδίἀογοὰ, 

τοῖχος ὈΘ ἸΏΟΤΘ 6881}}γ τὶροὰ ανγᾶυ: ΤῊ υἱός Πότ, 
(6 δοῦλος {μογ9 (8 ἀἱδιϊπμοίί οη, Βονγο τον, τὸ ΘΟ ἢ 18 
ποὶ τεβοϊγοὰ ὮΥ 86 σοϊμηοῃ παῖς : Β6ΓΘ (9 ὈΟΥ͂ 
ἷθ 8 Βι}4}} ὈΟΥ͂, ἃ οἰ (νον. 49), ἔβεσο ἃ ϑβίουίὶ 
γχου!Ἀ) ; ἐμοτὸ ἃ ἀἰθῃ 116, 6 τ ἃ τηΐτα 616- δο] ἰονοῦ, 

μοδο πί5 Φοδπῆα ΜῺ8 διπμοηρ ἴἢ9 [Ὁ] ΟἾΤΟΙΒ δηΐ δὰ» 
κὰν νὰ οἴ ἥευυξ, μὰ!κο Υἱῖὶ. ὃ. Α πιοτὸ οοηῃδοΐαγο.--Ρ, 85.) 

ῬΤΟΌΔΟΌΪΝ ὁ 7ὁν. Υϑοί 8686 νυ ῖ(ὰ (86 Τογοροίϊηᾷ 
δισθησίμθῃ (Π6 ἀἸ γθηοθ. Βαϊ (89 τηοβϑὲ ἀοόθῖτο 
Αἰνουϑ γ 18 ἴπ ἐλθ ᾿υάριηοπὶ οὗἩὨ {86 ᾿ογὰ, Τλιὸ 
ζαὶ ἢ οὗὨ {π6 οοπίυγίοη Ηδ σοημγθηβ Ἡὶἱ} ἢ δαἀταΐχα- ὁ 
ἰΐοη ; {9 ζδὶ τ ἢ οὗ Π 6 πο] δ Ηθ τηϑὶ τὶ βι10- 
φἡεσὲ ἰο 8 ἰγῖᾳ]. [Ομπγγβοβίοιῃ, Ττθηοῖ, ΑἸδογά: 
Τὴ ΘΑ} δι τ οὗ 186 ΠοὈϊοταδα 18 βισοηρίοποά, 
ΜΓᾺ116 {86 ματα] οὗἨ [λ6 οϑπίαγίοη ͵5 Βοποτοα, 
ἀροογάϊηρν 18 τπιΐγϑο]ο μὰ8 Ὀδοα ἴῃ ζαοὶ ὉΥ͂ 

τηοϑὲ ΘΧροβὶ [ΟΣ 8 ̓ ὐδὸς Οτίχοα ἀοτη) τηδὰθ ἀΪ8- 
(Ἰηοὲ ἔγοια ἐἰ6 οἶδας, Ἐ 

νον. 48. Βχοορὶ γῸθὺ 809 βίβῃ5 βδηἃ χου- 
ἄσθτχα.---5.14}} πᾶν βθθῃ. Ὑο πιυϑέ ἢτβθὶ ᾿ανθ 
Β66} (μ688, Ὀοίοτθ γ8 σοΙη6 ἰο ζε ἢ. Τα ϑ.γ089 
ἀο68 ποὶ 119 ἀοοίἀοαγ οἱ ἔδητε (ϑίογυ), [19 σοη- 
Βυνΐης 80 χοαιοβὲ ἰοὸ γὸ τἱ πΐ. ΤῈ Δ} 8 
ΔΏΒΊΟΣΙ ἀο68 ποῖ ἀζτοο νἱἢ {118; δηὰᾶ ἰδητε τασδὶ 
ὑπο δγνο βίοοὰ ὅγϑιί. 8:1}} [μ6 Σδητε 15 ηοὶ ν᾿ .}}- 
ουῦ δἰρηϊβοθῃοθ ; 88 18 ἱπάϊοσαϊοα Ὀγ {πο ζαοὶ ἐμαὶ 
9 ΒΟΓΘ ΒΑΥΘ 9 γ᾽ {π6 τὺ {ἶπι0 ἴῃ Φοηη σημεῖα καὶ 
τέρατα, ἈΟΥΘαΒ Εἰ μοτίο ἢ6 888 Βροῖοῃ ΟὨΪΥ οἵ 
σημεῖα. Αἀπά τοοπάφγε (τέρατα) ταϑὲ Ὀ6. δ Ρ}ὰ- 
δἰζοά, Βυΐ (89 1955 ὑΒογοΌΓΘ οδὰ 7 ΒΌΡΡΟΒΟ ἃ 
ΞΘ ΠΘΡΆ] σορτοοῦ οὔ {1} 6 811]}|68η8, τὶ τ ίθσομοο 
ἴο γοῦν. 46 (Δίογου); ἕου ὃ σὰϑ 89 ΜᾺ οὗ 
Ψ6δὺ5 Ηἰγηβο]ἢ ἰο Ἰοδὰ ἰπτουρὰ ΓἸκἢ ἱῃ ταΐτδο]68 
ἰο δι ἰὰ ἐμ πογὰ, Φομῃ χ. 88; χὶγν. 11: χνυ. 
24. Ομιντὶδβί, {που Ό ΓΘ, ΓθΡσουοΒ ποΐ (6 ζα ἢ ἴῃ 
ΤΑΪΓ8Ο168 ἴῃ [8617 (ΕΘΙΚοτα Δ }), θὰ  (μ6 οτγανὶης 
ΤῸ ΤαΐΡ8Ο]6Β ΟΥ τα Δο0]6-ἰηδ πα, Ε16 ἰπίϊπιαίο5 θ6- 
Βί4ο5, ἰδὲ ὅμθτο 8 ἃ ἰσθον σγϑάο οὗ ΓαἸ ἢ ἐμ δπ 
πδὺ τ ῖσ σϑϑίβ οὐ ἐδ βοοίηρς οὗ πιΐγϑοϊοβ; ἃ9 
ΔΡΌΘΑΓΒ ΙΩΟΓῸ αἰ ϑ 1 ΠΕ} δἰζου αν, ᾿η Φοδπ χὶν. 
11; χχ. 29. Ηα ἀσβίζηλίοβ ἐπ ροϊϊἰοπον δᾶ 
[Βο86 111 ἷπλ 88 8 οἰδββ οὗ ρϑόρίο ψῆο δἃγθ Ὡοὶ 
βού Ὀοίοσγομδηάα ἰοιγαγὰβ ἰΠ 6 Κη σάουι οὗἩ αοὐ, δαὶ 
αν γοὺ ἰο 6 Ὀγουσμί ἰο ἤδι1} ὈΥ βἰζῇβϑ ἀπά 
Ομ ογ8. (τέρατα); οὗὨ σουγβθ Ῥγαβαρροβίης 8 
ΒΘΏΒΌΟΙΒ Βρὶγ ἱ} 8. στοαῖς σοδάΐϊηθ98 (0 δ6- 
Ἰουθ, ραβϑίοῃ ζὸῸ} ταΐγαοὶθβ, Ῥογβοηδὶ ἰπίθγοϑέ ἴῃ 
(λ6 τηΐγ8ο}6 ἽδΕΩΡ δηἃ ΟΠΑΘΥΒ [ῸΓ ὙΟΏΓΒΟΪν 65), 
δηα δὴ ἱποτάϊπαίο ἀθδίγο [ὋΣ βϑοΐης, 1 Οοσ. ἱ. 2... 
ἯΦΘ τηυδί, ΒΟΤΘΥΟΡ, σοηδί ον ἐμαὶ ἐμ9 Σαρσοοῦ ἰ9 
οί ἱπίοπαρα ζογῦ ἃ γολϑοίΐου, θαὶ ἴον ἀϊβοὶρ!ηο, 
ἰο Βυδὴ (᾿|6 οχοϊἰθαχοηὶ οὗὨ ἰδ 6 τϑδῃ, δηὰ τϑοα]ὶ 
δἷπα (0 18 ἱππταγὰ ορὶσὶί. Ὑοἱ (6 μα] !!αίϊίοη οὗὮ 
Μαϊἀοπδίυβ [Βόοπι. Ο4ι}.7 18. ἴοο βίγομπψ: Τῆδὶ 
{88 ᾿τΟΓὰΒ σοπίδί ἢ ἢῸ σοΏΒυΓ6, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ 8 ἀθοϊατὰ- 
ἴοῃ οὗὅὨ ἐδ βρὶ γι. 8] ἐηήγηείν οὗἨ (89 ΡῬ6001]9 ποι 
Ῥτογϑὰ ὈΥ 8 [δοί. 

γον. 49. Θίσ, οοΐὴϑ ἅἄονσιι ΘΙΘ, εἰ6.---ΤῊ9 
ΤΩΒῺ ῬὈΓΟΥ͂ΘΒ ποὶ Βίγοηρ Θμουρα, ἱπαοοά, ἰο ἰδ κθ 
{π0 Τϑρσοοῦ οὗ Ομνίβί, δὰῦ ὃ 18. δοῦσα ἐμαὶ ἢ9 
ἀοθβ ποὺ ἔδοὶ πουηῃάοά δηὰ χορυ]βαᾶ, δὰ ἐμαὶ ᾿ιθ 
Ῥογβίϑίβ δῃὰ βοῦν 8 ΠΟΥ ἀγροηΐ ἴῃ 18 ὈΓΑΥΘΥ. 
Τοιϑ υὐΐοταποο οὗ ἃ ἔα Β6 τ᾽ 8 'ουθ ἰῃ ἰγου}] δῃὰ 8δῃ- 
αΐϊδὶι: ΜΥ οΟὨ]α 18 ἀγίπρ; 88 ἰὴ Ζεΐγαϑ, ἐῃο 
Οδηδϑη 188} τοί οΣ, δηὰ {16 ζδίμοῦ οὗ {Πὸ ἀδιηο- 
Ηἶδο υηὰον ἐμ6 πιουηῖΐ οὗἨ ἰσδηβῆρσαναιίΐοη. Τ}18 
ἀἰϑίγοβθβ ΟὔἼΟΥΘ πη ς6 85 ἶτὰ 8 ὈΘ᾽ΙΘΥΟΥ. 

γεν. δ0. Θο Τ[ὮΥ Ὑ8Υ ; ΠΥ δου ᾿ἰν  ιὮ.--- 

Φ ΑΙ οηςΣ ἴποβο »ἘῸ ανο ἰἀοητ οι ἐἢι6 ἔπτο, βίγαιδ8 δηὰ 
οἴου σου χίτο [Π0 Ὀγοΐδυθῃοθ [ῸΓ δοοιιγαῖο παγζγατίοι ἰὸ 
Μαιπον, Οὐγύγου δηὰ Εν ὰ ἴἰοὸ ϑοθη. ὙΠῸ Νὴ οἶδθο αραΐη ἰξ 
ἷᾳς “8. τι βαρ γομοηδίου οὗ 8 Ῥαγβθ] 6." Ασοογάϊηρ ἴο Βαυγ (ἢ 9 
ἀοςσίγίηδ)] ἐπιροσί οὗ ἴδ ΒίοΥΥ οὗ Ν ςοδοπηβ δηὰὲ οἵ (παῖ οἵ ἴῃ 
πΟΙΔη οὗ βαιπαγίδ ἰ8 ΟγΓῸ σου) θα ἴῃ 8 [ἢἰτα βίοσυ, ἴ686}}- 
ἴμρ: Ηον [δἰ τἢ [π᾿ πιΐΓα 8. ΘΟ 05. ΟΥ̓ ΤΊΘᾺΠΒ οὗ (ἢ ἰη πγυγή, 
81 ΠΟ ΒΘΟΘΌΘΠΓΙΥ ἰδ ἰῃ ΓΟΒΠΓΥ ΟὨΪῪ δυο. [ἢ οἵ οΣ τονθ ἴννο 
οὐ εἰς ἃ] Ἰοχοη 5 γὸ δυρροδο ἴο ὕθ σοί ποὰ ἰῃ ἃ {πἰγά, δηὰ 
πο δον 4 ἢ σου οἴ Ποῦ διὰ [6 ϑαπιαγι ἴδῃ τνοσηδὰ ὈσοοοΙ!6 [1 
115 ΡΒ ῖδδυ [λ6 ΟΔ᾽ ΠΘλῃ ποὺ] πιδη 
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Νοὶ ΟΩἿῪ ἰ}ὸ νοτγὰ οὗὨ πιϊγδοῦϊουβ ΒοΙρΡ, θα  δἱ {Π6} δ ομδθ, διὰ ἰξ πνεπὲὶ ουἱ ἔσοπι Ηΐτ ουθὴ ἴῃ ἀϊ9- 
Βδῖη6 {ΐπη0 480 (ἢ! 6 δοοοπὰ δπὰ ἀθοϊϑινο ἰθβί. 6 
χηϑὺ Ὀο] ον δη ρ0 δἱ (89 γογτά. Απὰ {89 ζὥδῃ 
Ῥοϊονγοά ἐἰὸ ποτὰ : μο βίοοἄ {89 ἰοβὲ, 

Ἐχρ᾽δπαίίοη οὗ (9 πιΐγδοῖο: 
1, Ῥαυΐυ8 πιά κα8 οὗ 1 ἃ τιράΐἶσαὶ Ῥτοριοβίϊοδ- 

ἰἴοη δὐϊον (80 δοσοὰαπί οὗἩ ἰδ6 δ οἰ μθ88 σίγϑῃ ὈΥ͂ 
{11|ὸ δ πο : δΟΙΏΡ. 8180 Απιπιοι. 

2. Οὐἰιοτβ ἤᾶτο ΒΕ ΡΡοΒθά (8:0 ορογαίΐοῃ οὔ ἃ τῆθρ- 
ποίΐο ἢ ϑα] ης Ρότγοῦ (ΟἸδδυβοη, ΚγδΌῦα, εἰς.). 

8. Μογοῦ, οὐ ἰδ οἴβὸῦ διδηὰ: ΒΥ εἱ8 τοἰζ,, 
ΤΙ|115. 18 οὐἁἨ σουτβθ {86 τηδΐη ἰδίῃ, 88 ἰη {Π6 ἀοο- 
ἰγῖηο οἵ ογοαίΐοη, ἊἋΟοάἀ οτγϑδίϑα (ἢ τννου]ὰ Ὀν ΗΪ8 
ν1}. Βιυὶ ἰἶ ννὸ σοηῃσοῖγο {86 Μ|}} οὗ αοἂ δὉ- 
ΒίΓΆΘΟΪΥ, δηὰ ὀχοΐαάθ 4]} οο-ορογαϊίϊοη οὗ Ηἰβ 
ΥἹἱΔ] ἤογοο, 7͵Οὸ δγὸ υἱὐγα- ϑυρογηδίαγα) ϑι16 (αηά 
Ῥουδαρ8 υἱ]τὰ- Βοίογπιθα). 70 ψ}}} οὗ Οτὶϑι 18 
ὉΠπαυ ΘΒ ΟΠΔΌΪ (9 τδὶη ὑδίηρ, Ὀαΐ ᾿ξ ἀοο8 ποί 
ὍΟΥΚ ΔΌΘΙΓΔΟΙΥ; πολ 8 Υἱίδὶ ἴογοθ Ῥτγο- 
οοραΐης ἔγουι Ηΐπ (οοπρ. Ματκ νυ. 80) {89 ἰδίηρ 
15. ποῦ Βρργοδθπαϑα, ἱμουρὰ {116 πιαρποίΐο Β 68} }πρ 
νἱνίιθ δον 8 ΟἹ {110 παι ΓΑ] ΘΠ ΙΟΣΥῪ ΟΥ ἔοτιι 
ἴον ἴἰ. Ενϑη (10 τηϊγδλοῖο οΥ̓͂ ἱπιπιοάϊαἰθ Κηοῦν- 
Ἰθάμχϑ οοτλ68 ἰηΐο ἢ 6 δοσουηΐῖ, ἱπαριηι οι 845 ΟΠ γὶδί 
π τοι ΟἿ  οτα Ηρ βΒαν ἴθ9 Εδίμο Υ οτος, 
Φοδῃ γν. 19. Απὰ ἰδπθ δδιὴ9 ἰπδβιδηΐ, ἰὼ Ὑ ΒΙΘ ἢ 
(1118 βανυΐηρς 1{{0 ΤΟΥ 165 ᾿ηἴο 89 δοατὺ οὗ (86 
(Δι μον; ἰὰ 169 α͵80 ἰηίο ἰδ Ὠρατὶ οὗὨ δμἷ8 ἀϊδίδηί 
Β0ῃ. ΕὉΥ ΒΟΥ ΠΟΡ (ἢ 18 ἴδ ΒΟΥ ΠΟ γγ88 ἴ0 15 80 
ἐπ δῖ8 ἱπιναγά οοῃπιηϊσαίί ἢ, 768}5 δ'οηθ Κῆρ, 

γεν. δ2. ῬΆΘΩ ΒΘ ἱπαυϊτϑᾶ οὗ [8.0Π].---Το 
ἴδλοί δίοῃϑθ αἰάὰ ποΐ βαι ϑγ πἰπι; 86 τυνϊβῃραὰ ἴο 
ἰγασο ἰἰ ἰο ἰἰ8 οασβοθ. Τμδὶ 5, ἢο Ἰοραηφδὰ ἰοτγαγδ 
ἴαϊ! ἢ. “Νοὶ βο]«ἰηἰοτοδῦ τ ΘΓΟΙΎ, θὰ ἃ τοὶ σίου 
Ἰαϊοτοβέ 6180 ἴῃ {Π9 0886, ἰ8 συϊαΐηρ πἰπι.᾽᾽ ΤΠο- 
Ἰυοῖ. Απᾶ ἱπθὰ ἰὑ δρρϑαγϑά, (1) ἐμαὶ ἐδ βοη 
Β  ἀ6}}Υ γτοοογογοά, δπὰ (2) δὲ (89 βοὺῦ ψΒθη 
δΦε8ὺ89 δβροῖθ ἰδ9 ψοτὰ. Ὑρθαῖϊθσάᾶδυν δὲ ἴ89 
δουϑηῖὰ ΒΟυΣ.---Αοοογαϊηρ ἰο (86 76 88 ἀἱ- 
γἰβίοη οὗὨ ἐΐθ ἀΑΥ͂ (19 σου ἃ ῬΟΓΒ ΡΒ ᾶγὸ Ὀδθη 
βαϊὰ ἰῃ ἰδ αδνοηΐης οὗἨ (86 βδ0 ἀΔΥ, ἰοῦ δἱἷἱχ 
ο᾽ οἴοοῖ. Τὸ μοαϊϊης ἰοοἷκ Ρ͵δο69 ΒΟο0ἢ 8΄1οὸῦ ΠΟΘΙ, 
δηά ρΡργοῦΔὈΪΥ ἰ6 ἤαι 6 δοὺ ουἱ ἱπιιη θα ἰδίο Υ ΤῸΓ 
Βοπθ. Αοοοτγαϊΐης ἰο οὔ τοϑοϊζοηΐϊης οὗ ἐδ ἀδΥ, 
ἃ εἰρσοῦ τὺ Βαγθ ἰπίογγοπθα; τσ πουϊὰ 
αἷνο ἃ βίγαῦχο Ἰἰθηρὶἢ οὗἉὨ ἰἴπι0 ἴοτ 8 ἀϊβίδποο οὗ 
Βοηγ6 αἷχῃῦ ΟΥ ἰθῃ ουΣΒ, δά [,Δρ9 δα͵υδί5 ὉΥ͂ 
ΒυΡΡοϑβίηρς ἰδὲ ἐπο τηδη, ἴῃ ἰ.18 ὅσια δὶ ι, ἀϊὰ ηοί 
ἰγαυοὶ “εἰ ἴπαπδ, Ἡ Ὦ1ϊ1|6 θῸ οιί9 {πίη Κα 1ξ βίσϑη χο 
ἐπι 6 δἰορραοὰ οὐοὸγ εἰμ οὐ ἰδ τγὰγ. Βαί ἐπθ 
ταοοίϊηρ οὗ [86 Βογυδηίβ τηῖὐ ὙΘΥῪ ν7 611 Βανο οο- 
ουγττοὰ (6 ποχὲ τπογαΐης, ὙἱΣ βους (86 ΟΟΓΠΘΥ͂ 
μανίης Ὀ66Ὲ ΒΙΟΥ. 

γεν. δὅ8. Απᾶ δΒ6 δίἰπι|501]7 Ὀοὶ]ονοᾶ, δπἃ 
Ἦΐα 0196 Βοτι59.---Ἰῦ 8. ΡΑΙΡΔΌΪΥ ἰδ9 σα]ο, 
{μαΐ, ἢ (6 αιῃ ον, ἐμ 6 ζδυ ἢ Υ 4180 Ὀδοοτηθ Ὀ6- 
Ἰίονους (λοίβ χ. 44; χνὶ. 16, 832); Ὀυὺ Βοτθ (86 
Ἐϊγαη χ6 1180 06118 Ῥαγυϊο]ΑΓ δἰἰθηιΐον ἰο 1 ὉΥ πἷδ 
δχρυοβϑϑίοη 16 ΠΙΘΙΌΘΥΒ ΟΥ̓ θ (ῃ9 ΤΙ} δΒαά 
866} ὑπ Βυδάθῃ ΤΓΘΟΟΥΘΓΣΥ, θαὺ μαὰ ποί μοατγὰ (δ9 
ποτὰ οὗ ὑπὸ ϑανίουτ. 

ψον. δ4. 818 οἱβη ὅθδυδβ τοῦθ δῖ δ ἴ86 
ΒΟΟΟΙΩ͂, εἰοθ. Πάλιν 1ῖ8Β ποὲὶ ἰἴο Ὀ6 σοπηροϊοὰ 
ὙΠ δεύτερον, ΔῸΣ ἰο Ὀ6 τοΐεγγοα ἰο ἐποίησεν ὉΥ͂ 
ἰοῦ, θὰς ἰο ἐδμθ βἰδίοιπιθηὶ ὑπαὶ “296808 μεὰ 
τοίαγποά ἔγουαχλ Φυάοθα ἰο Ἃ41}11ὁ6. 4968 δαὰ 
τυθδης π16 ἀ0ὴ9 ΙΩΔΗΥ͂ ΟΥΘΥ πλΐγλοῖ68, ουθη ἴῃ 
Ολροσγηϑυπὶ; ὑμ18 τΐγδ019 πη γῖ8 Ηΐ8 βοοοῃὰ Το- 
ἰαγη ἰο ΟΔ]}1166, 88 ἰδα τηΐγδοϊα δῷ δὴ παοὰ 
Σλανκοὰ ἰδο ὅτβί. Ἠο Ὀτγουρὰί ποα]ΐηρς τὶ Ηἰπὶ 

ἐδηΐ τοβυ] 8. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΤ,. 

Ι, Τῃ σοραγὰ ἰο (9 βρί τιν ἴῃ πιο Ψ6εὰ5 ἦπ8ὲ 
ὩΟῪ Οοτμθϑ ἰο ὕρρον 64}1}1600 δπὰ ρογίογιηβ (δ ῖ8 
παΐ ΓΔ 616, 10 πιαϑέ ὍΘ οὈβϑογυθὰ ἰμαΐ δοσογάϊῃρς ἰοὸ 
μακο ἱν. 14 βαᾳ.; Μαιίἢ. χὶϊὶ. δ8 8αᾳ., Η6 παά 
υβὺ Ὀθ6ῃ ἐΒγυδβί ουὐ ἔγοιῃ ΗΪ8 οἷν Νασζασγοι}. 860 
δεδεη «εσω, 11. 2, ν. 641. Ἐχροτγίθμοοϑ οὗ (18 
κἰπὰ οουϊὰ ἴῃ Ηἰπὶ ρτοάυοθ ΟὨ]Ὺ δὰ ἴπογθαϑο οὗ 
Ηΐβ8 τηδηϊεϑίδίϊοηϑ οὔ ἰοτθ ἐὸ ἐμοβθ ἯΒΟ ΟΙΘ 
ΒΒΟΘΡΙΣΌ]6. 

2. Αδ8 (80 ἢτβί τοΐγβοϊο οὗ ἀΐδίαπί ορογαίΐουι ἐμῖ5 
ἰποϊἀθηὺ ὈΘΆΓΒ 8 61089 Τοϊαἰΐοη ἰο {86 Βοα]ηρς οὗ 
ἐπ 9 βογυβηί οὗ (Π6 σοπίατγίοπ δἱ σδρογηδαμπ δοὰ 
οὔ (9 ἀδυρμίον οὗὨ 186 Ομ 88} 1 18} τοηδη. [ἢ 
{89 τη δία. τηδῃ  βίδίΐοη οὗ ὑμ6 ἀϊνῖπο ρΟΤΟΣ 
οὗἩ Ομ νῖϑί, νγὸ τπηυδί 8.}}} ποῖ πορίθοὶ ἐμ 6 Βυταδη 
πιρᾶϊα, τ δῖ σἢ ΒΟΥΘ ἸᾺῪ ἰη (Π6 ἱπτγατά δοπηδοιΐοα 
οἴ δῃ δηχίουβ ἐδ μον 8 μϑαγὶ τι ϊ Π6 ἀγίηρς ΘὨΙ]ὰ. 
ΑΒ ἴπ ἴδοί {86 Βεοὶρ οὗἩ  αοὰ ονὴβ ἐπα δυπιδη ἰπ- 
ἰογοθϑϑίοη. Τμθ βρίγίιυδὶ στοδάβ, βδίγϑοῖὶβ δηὰ 
Ρδίμ8 ψμΐοι Βυμηδη Ἰονυθ, ἀἰϑίγαββ, δηἃ Ῥγαυον 
᾿δΥθ ἴ0 8 ΚΘ ἔογ ἐμ 6 ἀἰνγίπο μϑὶρ ἴῃ {86 ἱπνὶδϑὶ Ὁ16 
ΟΣ], Θδἢ ΟὨΪΥ͂ αἰ ον γ (6 ἔγοοάοτ, ἰσαϊῃ, δπὰ 
αἰ γδου]οι8 ΡΟΥΘ Γ οὗ [18 οἷ}, 88 ἃ ῬΟΤΟΣ τις ἢ 
ἷ8 αὖ {μῃ9 Βδῃλθ {ΐπ|6 86 ῬΟΊΟΣ οὗ 8 Ῥοσβοτηὶ 
Βρίτιν δηὰ ἴονα, ἡ 6., ποὺ δΌΒΙΓΔΟΙΪΥ πουϊκίης ἰπ 
ἃ Υοἱά, Ὀυΐ 868 ἀϊνίηθ 1176 δΔρρὶ δὰ ἰο ἐμ υπηδη. 

8. Α8 ἐδο [οτὰ ἴῃ (ἰῃ9 6480 οὗ δε βδιηδτγὶ δ 
το ΓΟΌυ ΚΟα βυρογϑιϊἰουϑ ἰγαβί ἱῃ ἃ Ρ]Δ 66 οἴ 
ὈΙρυϊαρο, δοὸ πότ Ηθ σΣΟΡΓΟΥΟΒ βιιρογϑιϊἰοαβ 
ἰγαθϑὺ ἴῃ Υἱδβὶ Ὁ10 σαΐγδο 198. 

ἩἨἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, ᾿ 

Αὐέν ἐλε ἰιοο ἄαψ6. ΤῊ6 στοαὶ ἀπγβ οὗἩ ρστϑδο, 
ἴῃ σὰ {πὸ οτὰ γὙἱβὶ 18. 8, ἂτθ πυπηθογοά, δὰ 
ΒΥ ΓΟΥ Ρ888 ΤΑΥ͂. ---ὐεδωδ αἀφραγίεα ἰἦεησε. ΤῈΘ 
ἰυἸΠΟΓΔΏΟΥ οὗ Φ96808 ἃ οἰδῶγ οχργεββίουῃι. οἵ Ηἰβ 
ἴρηοῦ 116: (1) οὗ Ηἶβ Ιβγδοὶἱο 61 ΠΥ ἰο ἀαυίν: 
(2) οἵ Ηΐ8 Βϑαυθη σα] ας: (8) οὗ Ηἷδ Ἰονε; (4) 
οὗ Ηἰβ Βοὶγ ϑριγὶι.---Ἴ ἢ σαρία σθδηρα οὗ εἰπιθ 
δηα ρῥ͵ἷδοθ ἴῃ (μ0 116 οὗἉ “6518 ἃ (οἴκθη οὗ ΗΪ8 ὑἢ- 
ὙΟΡΙΑΪΥ ὈΙρτ δία Γο.---Ηον ἰμο Γοτὰ Ἰδασπρα 
διά βοα]ϑὰ ἴῃ 118 δἰρμϑδὶ βδθῆβθ (ἢ σίγα] μὰ- 
Δ ΟΧρογίθποθ ἐμαὶ ἃ ργορμϑὶ δαβ Ὡ0 Βοῆοῦ ἴῃ 
᾿8 οὕνῃ σουπίγΥ, ἴῃ ΟΥΘΡ (0 τηδῖζο οὗ ἱξ δ ΒοὶῪ 
τηθχἕτῃ οὗ 1170.---Ὑ δ ς οὗἨ οὁδίσοιῃ δὲ Βοιη6, (μΠ6 ῥσο- 
ῬουΒ βίρηκὶ ἰο ἰγϑυοὶ.---Τθ ο]οδοά ἀ00Γ ἃ τδυ- 
ΤΑΔΥΚ ΤῸΓ (6 ᾿οτγὰ δηὰ ΗΒ ἀϊβοὶ ρὶ68 ἴο γὸ οἱ 0 
89 Ορθη ἄοογ.---Δ ροοὰ τνογτὰ δπηάβ ἐ(8 Ρ]866. --- 
18 πο αυοβίίου, ᾿λείλον ἴΠθγο 6 ἴῃ ἐμθ νογ]ὰ 
ῬΘΥΒΟΏΒ Βυβοορίϊ δ]Ϊ9 ἰο ἐπὴν χη ϊββίοη; (16 ΟὨΪΥ͂ 
αυσδίϊοι 18, ἤγλεγε ἰμ 6 Ὁ ἀγὸ (νος ΒΟῸΣ ὮΘΙΘ ΟΥ ΤᾺΓ 
ΔΥΔΥ; ὙΒοίΠμοΡ ἰῃ (86 ργθβϑηΐ ογ ἴῃ ἰμ6 ἕαϊγο) ; 
δηἃ Πογοΐη 158 τηυσῖ ἰο ὈΘ ὑπϊοασηθαὰ δηα ἰο Ὁθ 
ἰοαυηρὰ ὈΥ {πο οατὲ οὗ γουϊπῦυϊ Ομ τὶ βιΐδη δ- 
{πυβ͵88πι.---Ηον {116 ἀἰϊνίπο ὅγο οὗ Ομ τὶϑὲὶ ν 85 ἃ]- 
ὝΔΥΒ ΟὨΪΥ ἰηΒαιηθα ὈΥ̓͂ ἐι:6 σο᾽π688 οὗ 1η62.---- 
Το ἵγο ον 8 οὗ 6888 ἰῃ δ η8, 89 ἐγ ΉΒΙΌΓΙΙΔ- 
(ἴοη οὗἩἨ πδίοσ δῃὰ ἰμθ αἰδίδηί 68] ηρ, 88 οοῦ- 
Βρίουουϑ ἐο 6 Ὲ8 οὗἉ 118 ΒοΘΎΘΗΪΥ παίυσο: 1. ΤΏ6 
βγδί, δο ἰο βρϑαῖς, 1459 ἂρ ἰηΐο ἰϑᾶσθῆ. 2. Τὰθ 
ΒΟΟΟΠά 85 ἰύ Ὑ6Γ6 σοῖη08 ἀονη ἔγομι ἈΘΔΥΘΏ.--- 
ον 86 ΒοὈ]οηδῃ οὗ Οδροσπδυῦι ΘΑΓΏΒ ἰο ὃὉθ- 
ίΐονο. Τι}8 ΠΟΌ]Θ Δ Θομμραγοὰ τ} (86 δ6ῃ- 
ἰασίοπ οὗ Οαροσηδυμι (τ απ Ὁ] ΔΏ0085, ἀξ δοχομοοδ, 
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866 Ἀδ0Υ6).--Τῆο ἀο]Ἰθοταίΐοη οὗ 9 6805 τὶ τι (ἢ 9 
ΒΟΌΪ ΘΔ", ἃ τι Υὶς οὗ [86 ε]εναίίοη οὗ ΗΒ βρίὶ τὶς: 
(1) ΟΥ̓ Ηἰ5 ἔγοθάοιι ἔγουχ οὈβοαυΐ ου8η658 δΔηἀ τθ- 
δρεοοί οὗ ΡῬουβοῃβ; {}Ὸ ΗΒ νἷἱβὸ τόβοσυο δηά 
Ἰονϊηρ σομῃρ] Δ η60.---Εχοορὶ ψ6 Β66 δὶση8 δηὰ 
ὙΟΠ6Γ5. Οὗ, ἴδ ἰδιϊποϊλοι Ὀοίνοοη ἰσυὰθ δὰ 
ἴαϊ8ο γοϑιϊης οὐ δὶς ΟἹ ταὶ ΓΆΟΪ68.--- 4180 ἃ ἀΪ8- 
ἐἰποϊίοη Ὀοείνψοοη (86 σὰ δηὰ ἰῃ9 ἔ,1860 τιΐγ 869. 
--3ὈἬκδταδτὶζ8 Οὗ ὅδ ἢ (Ἃ}14 0} Δῃ ἃ τηϊΓδοΪ 6) .--- Εχοσρί 
ψε. Οτ, (μ6 δοππθοίΐου Ὀοίν δου Μοῦ] ἀἰγ-ϊπάοἀ 
ὈΠΌΘΙ ΟἿ δὰ που] ϊγ-ιϊη ἀρ Βα ρογβιϊ οι ἴῃ (89 
Ῥο 6 νου (αὐ ἐμ ἐἴτηθ ἐπ σουγὶ οὗ Η6γοὰ..--- 
γε ἃ ποῦΪοΥ ζοττλ ΠΙΔῪ 116 ἴπ {86 ταϊγδο]ο-οταυὶης 
ἴοττω οὐδ. (Τ 16 απθδίϊοι 18, τὴ ἈΙΘᾺ 15 (89 σοτηι, 
δηὰ πο ἢ 1116 586]].)---Ἴ ο ἰοδίϊηρ οὗἉ ἔλ 18, τ Ε1ΘᾺ 
ἀπ πουϊειηδη βίϑηϑ: 1. Ηον δ ἰ5 ἰοβἰθα (α) ἴῃ 
μῖ5 Βαμα ΠΥ ὉΥΓ ἃ βίοση ψογὰ Μ Β]ΟὮ ταὶϊρσιιὶ πουπά 
{π6 ῥυτὰ οὗ ἃ Βοθ] ιδη; (6) ἰῃ [18 δι τ, ὈῪ Ὀοΐης 
χοαυϊτοά ἰο ἰγαϑὶ ἃ σοστὰ, 2. Ηον ἢθ βίϑηἋϑ [ἰ9 
ἰε8ι: (α) ἴῃ ἷϑ ρογβίϑίθη ὈΥΑΥ͂ΘΥ 6 ὈΆ85868 (δ 
(ε981 οὔ 186 ΒΌΛΙ οὗἉὨ 18 δι; (δ) ἴῃ δ18 ὁοη- 
Βάρηϊ ἀορατίατο δἱ ὑμ6 ψοτὰ οὗ θβὺ8 ἢθ Ῥγονοθ 
{πς ρον οὗὨ διῖ5 ἔβ:1}.--- ΟἾἿΥ (86 ζαὶι ἢ, τ σὰ 18 
186} ἃ τοϊ γϑοῖο οὔ αοα σδὴ γϑοοῖνο ὑμ9 τὰ τ ΟΌ]Οου8 
Βοῖρ οὗ 6ο0α.---Εαλο ἰὰ τπ6 ἀἰνίπθ μοῖρ τηυϑὲ ὯΘ 

᾿ αἀἰϊτοοίοα δΌονο 8]} ἰο {10 ἀἰνίῃηο 'ἴπ {86 Ἀ6]ρ.--- 
ον ἰμοὸ [οτὰ ἰπ ρτδηίίπηρ τοΐμ8εβ δηὰ ἰῇ τὸ- 
Γαβὶης κτδηίβ.---Ηἴ8 τοξαϑίηρ, 8 εἰσιν χγδηί(ίηρ. 
--Ν 551} ἀπὰ Ἰονὸ 68 βδηάιδὶ 8 οὗ ἔφ 1}.-- 
Οοπιρατγίβου οὗ ἰδ ΠΟ] Θδη ψἱ 1.6 Οδηδδηϊ- 
δ ποτηαη.---Τ 0 ἔδι 6 Ὁ δα ἢἷ8 βίοἷς οἰ Σ]ὰ.- ον 
186 πρὶ χοῦ πιὰ ἴῃ ΔΡΡτοδοδίηρ 6808 ὈΘΟΟΠΙΘΒ 
δὲ ὁῃ66 Β12Δ|16 Ὁ δηὰ ρτοδίου: 1, ΤΠ6 ΠΟΌΪΘΙΏΔἢ 
ἦβ Βα 116 ν ἴα ἷ8 σοΐηρ ἰθδηῃ ἴῃ δἷ8 οοϊαΐῃς, ἴῃ 
ἐδδὲ Βα 15 ΠΆΠΛΌΪΥ βα 18 οα τῖὰ (16 οαϊΐης ννοτὰ 
οὔ εϑυ5, δῃὰ πὸ ἰοῦ ον ἀθϑῖγοβ (αὶ Βθ βΒμῃουϊὰ ργὸ 
ἀνα τι πἷπ. 2. Ηο 8 στγοδίδν ἴῃ δἰ8 ροίῃᾳ 
μα ἴπ 5 σοπχΐης, ἴὼ ὑπαὶ πὸ τϑίυτῃϑ 10}} οὗ 
οουδάοποο ἴῃ ἰμ6 νογὰ οὗ 2.85605. 786 τηα]θϑίν 
ἴῃ ἰγυβιΐης 86 ρῥτγοιῃΐδβο οὗὨ Ομ σῖϑί, (ἢ 9 ρόνγοσ, ουΐ 
οἵ ψ οι ἰμ6 σγοαΐπο88 ἴῃ ἰμ9 οομβάθηοσα οὗ (89 
Βοϊίονον χτονϑ. Οαίΐ οὗ (9 Απιϑη οὗ Ομνῖβί (89 
Αἴθπ οὗ ἐπα Ὀεϊϊονοῦ. Τ78ὸ ἀἰνὶπο οἀποδίΐοη οὗ 
ἐδ βουβιουϑ 6] ονίης οὗὨ ταΐγδ6168 ἰηἰο Ὀ6]1οτὶης 
οὔ (86 ποτὰ: (1) [π {μ18 ἱποίάϑαϊ, (2) ἴῃ (89 
Ἔπάτγοι, (8) ἰα {89 1 οὗ {μ6 ᾿ἰπάϊνί ἀμ] ΟΒνὶ8- 
ἰἴδη.--- Τὸ Βοα] Π-τηόϑβδαρο οὗ Ομ γὶϑὺ δπὰ (88 
ΘΔ ἢ - τα ΒΒΘ ΚΡ οὗὨἨ ("0 Βαουγναμίβ; ΟΥ, ΠΟῪ 
186 ἈΘΑΪΓ ἢ -Πλοα88 5168 οὗ οανθὴ ΨΥ (ἊΓ Ῥγϑοθὰθ 
1886 Π6ΔΙΚ-Ἰηθββαο8 οὐὗὁἨὨ οατί.----Τ)9. 6. οὗ 
86 αϊνίπο ποτὰ οΥὁἨἹ Ομ γὶβὶ: ΤῊΥ βοὴ Ἰἰνοί! 
ἴῃ (π6 του οὗ (π6 βοσυβδηίβ: ΤῊΥ βοὴ ᾿ἰνϑί !-- 
Το ἀ}} οοῖο οὗὨἩ οατίδ, δὰ ἰῃ6 Οἷα δοϊο οὗ 
Βεδυθῃ.---Ἴ6 ματγὰ δβοοηΐ δηὰ ἐμ χἰδὰ ἀοβοθμί 
ἴῃ (6 ᾿ΟΌΓΠΘΥ͂ οὗὨ (ἰ6 ΠΟΙ ΙΏΔΗ.---Ἶ δδίθσδυ αἱ 
86 βούφηιἢ Πουγ; οὐ, ἴπ (06 ῬΤΟΡΘΡ ΒΟῸΓΡ (μ9 
μοῖρ δοσι 68 βοίῃὴθ τΐΓᾺ ῥοῦ Υ.--- τὶς (89 ρτοδί 
᾿ιουγϑ (οΥ Οχ γοπι Υ, ΟὗἨ ΡΤΆΥΟΡ, οὗὨ τηϊγδουϊοιβ 
Βε}ρ).--- οι... {μο86 ποῦγβ, δηα Ὀ6]16Ύ6 ἰ--- 
Τὰ ἀἰϑίγο85 οὗ [89 πιθοῖθ Ἰου86 πυδὲ ὈΘΟΟΠπΙΘ 
δ[δο ἐπ 1.11} οὗ (86 τ 8016 ({μι18 πηδὺ Ὀ0 βαϊὰ οὗ ([9 
ζεπ}}γ, οὐὗὁἨὨἁ 16 διτοῖ, οὗὨ τηδηϊκ α)..--; Βο ἔα ἢ 
Ὑτουρ ὉΥ {μ6 τηΐγδο]9 δὲ {6 τηστηθηῦ ταυϑί 
ΤΉΔ Κα 861 ποοὰ ἴῃ 6 τηογαὶ θα ρϑηῃβίου οὗἉ 70}. 
1. ΤΒτουρὰ ἐμ τ μο]9 1166, 2. ΤΒτουρὶ ἴμ9 8.016 
Βοιδο6.--- Ηοτν ἐμ βίος 688 οὗ α οἰ ἃ ΔΥ ὈΘΟΟΙῚΘ 
186 βαϊναίΐου οὔ δ Ὑμβοῖθ που; ΤΩΔΥ, αμἀ0 Ὁ ΗΪΒ 
Ἰδηδρεϊηοπί, ΒΕΡΎΘ ἴ0 εἰουῖ γ ἰμδ9 1οτά.---ΤῊὴθ 

δοπηδοιίου δοίνϑϑῃ ἴδ ἴαϊι ἢ οὗὁἨὨ {86 ζαῖ Βὸῦ δπὰ 

δε σογπὶ οὗ ἕδὶτμ ἴῃ (89 μροαχί οὗὨ {δα ο.11α.---Ηὁ 
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ΤΣ ἴον [19 ΒΘΑΙ ηρς οὗ ἷ8. ο}}}1 4, πὰ οδίαἰποά 
οϑΙης ΤἷῸΓ Ηἰπιβ6}} δηὰ 8 οἷο ]Ιοι1.56.--- Τὴ 

Τοτὰ οοπαβ δηπουπορα ὮὉΥ 86 Ζογοσυπηΐης πιϊ- 
ΤΑΘΏΪΟυ 8 ἢ. 61Ρ.--Τὴο ποδὶ ψοῦὶς οὗ ΟὨγὶϑί ἰὼ 
Ηἶβ Ῥγθϑθῆσθ δῃὰ δ ἃ ἀϊδβίαποθ: (1) Αἱ ἃ ἀϊΐδ8- 
ἰδῆσθ δύϑηὴ ΘῈ ἰΐ 18 ἰη ΗΒ ργοβθῆσα; (2) ἴῃ Ηἰ8 
ῬΓΘΒΘΏ66 οὐθῃ ΨΏΘΗ ἰΐ 18 δἱ ἃ ἀϊβία ποθ Ἀρϑ τι 
ὉΪ]Ὸ Ιοαγίβϑ δγθ ποὰῦ ἰο Ηΐπὰ, πὰ δ 18. πρᾶν ἰο 
8.6 Π}).---αϑ05 δἰ ΤΑΥΒ ΡὈΘΟΌΪΙΔΥΪΥ τὶοσῖ βοὴ Ηο 
ΘοΙ685 ἔγουχ δυάσα ἰο α4]1166: 1. Ετοῖ οπϑιὶθβ 
ἰο ἔγίοπάβ; 2. ΕὙοσ ἰἶΐ6 στοαὶ ἰὸ (89 Ββιω:8}}:; 8. 
Ἑτοῦι [86 Ῥτουά ἰο {μ6 ΡΟΟΥ. 

5ΤΑΚΚΕ: Τὴ9 ὈδΔὰ ΤΩΔΠΏΘΥΒ οὗ Τη 6 ἴῃ 6δἰθθῃ- 
ἴηρς ποίη ψν μἱοῖι 18 ΘΟ. 8δπἃ ΑἸΗΥΒ ὈΘΙΌΓΘ 
{μοῖν ογθ8, δὶ ΒΙ ΚῪ οβιθοτΐος τ μδὶ ἰ8 ϑίσϑηθ 
δὴ ΓΆΓΘ.---ΕΥ̓ΟΥῪ Ο0Π9 8 Ὀουπάὰ, ἰηἀοοά, ἰο ΒΕΥΥ͂Θ 
8 ΟΥ̓ ΘΟΌΒΙΓΥ; αὶ 1 ἷ8 οσ ΘΟ ΓΥ͂ ἀοΒρ᾽8θ 
ἷπι, ΔΏΥ Ῥ]8466 τ 1 ἢ ΥΘΟΟΙΥ6Β αἷπι 18 δἷ8 ΘΟ ΠΙΓΥ. 
--ΠΕΡΙΝΟΕΒ: Φ4688 Θοπλθ8 δρηΐη (θη Ηδ }88 
0809 τοϊϊγεα ΔΡΡΆΓΘΠΕΥ ἴῃ νεχαί!ο}).---ΑΟο μΔ8 
ἃ ΠΟΙ Βορὰ ούθῃὴ διροῃς {6 στοαὶ. ΑἹ] πιθῇ, 
ὙΠ Δίου (δ οἷν δίδίΐοη, δῦ βυδ͵θοί ἰο ποοὰ δηά 
δ᾽ οἷς 688.--- 76 δαπιε; ΤΤΟΌ]6 ρχἶνοϑβ Γοοί, Βα Ὁ] 685 
Ῥτίας, ἰθδσθ8 ῬΥΘΥΘΥ. -ΑΝΟΕ: 70 βθοὶς 2688 
ὉΠὰΘΡ ΒΡΘΟἿ8] αἰβίτοββ 5 ἱπάθοὰ σοοὰ δπὰ ποοᾶ- 
7], θὰ 1 18. ὈοίίοΣ (μαὲ οὔθ Βμοιϊὰ ποὶ ναὶξ 80 
Ἰοηρ, Ὀυὺ Κπονῖης [ἷ8 βίῃ δηὰ τη ϊ βοῦν βθου]ὰ ἴῃ 
Βρὶγῖὶ ὍΘ ΠΘΑΡ ἰο Φ68ι.5.---ΟΒΙΑΝΌΕΚΕ: ῬΑΓΘΙίΒ 
Βῃου ἃ ἰηίογοδὶ ὑποιηβοῖγοθ οί Ὀοάΐγ δηᾶ 
ΒΡ᾿Γ τ Δ}} ἴον ὑπο ὶν ΘΒ] ΓΘΏ.---Τ 6 ὈΟΔ]Υ 8.6} - 
Ὡρε οὗ ομἰϊάσοη ἰγοῦ Ὁ] 68 ΟἸ σι ϑιϊδη ῬΑγθηίβ : 
τ μδὺ δὴ ποι οπ, Ἡ]ΘῺ (ΠΩ Υ 116 βίος ἴῃ βου]! 
Ομ γτὶβί δοπι 68 Δ᾽ ΤᾺΥ8 αὐ (86 σἱ χὶ εἰπιθ Ἡλι} ΗΪΒ 
Β61Ρ.--ἰῖδί, Ἡψιγί. Σ ΟἾγὶβὲ γτολεοὶβ ποὺ (086 ἯΠῸ 
ΔΘ οαὶς ἰὼ ζαϊιμ, Ὀυΐ ἰΔἴκ68 γναΐη8, ἐμαὶ {861 
ἔα ἢ ἸΠαΥ͂ ρστον.--λίουα Μιδὶ. Τμὸδ.: Ἑδιιῃ ἷδ 
[86 6118] βιϑτηθὶθδβ δὰ οαπποί 0 σοὈυ 4. .---- 
ΟΒΙΑΝΡΕΒ : [ὑ 18 Μ06}} [09 ῬΟΥΒΟΥΟΤΟ ἢ Ῥσδυοῦ, Ὀυὲ 
ποὺ ῬΓΟΒΟΥΙΌΘ {8 6 ΤΩΔΏΠΘΓΡ ΟΥ {ἰΥπ|6 οὗ 6]Ρ.---ΕἌ1 ἢ 
888 ποὺ ΟὨΪΥ σγδῃᾶ, Ῥυΐ 8180 βντἶν ΤΟΒ}18: 8]- 
Ἰηοδί ΟΥ̓́ΟΤῪ ΒΟΙΙΓ Β0Π16 ότι οὗ ἀἰνη6 ΒοΙρ τοϑοὶβ 
ῃ6 ΒΘΙΊΘΥΟΓ. τὰ (Π6 ΙηΔΒίοΡ, 80 {16 Βουυδηὶΐ; 
βοοὰ ρφρονογηϊῃ Τα }κ68 ρσοοὰ ἀοπιοβίϊ68.---ΟΑ Ν- 
ΒΤΕΙΝ: οη ψὸ ἀυ]γ τοβοοί, ποί Δ ΒΟῸΣ Ρ858685 
ἰπ τ σι αοἀ 4068 ποί ΒΒΟΥ 118 σοοὰ.---ΟΒΙ ΑΝ ΡῈ: 
ΟἸ γῖδι 8 Χ0]] ΟγοσΒ ταδὺ ποὺ Ὀ6 ῬΘΔΥΥ οὗ ψαπάογ- 
ἴηᾳ [ἌΡ ΟὉ οδυίἃ δηὰ ἀοίηρ χοοά ἰπ 811 Ρ]6668.--- 
ΤῺΘ ἸΏΟΥΘ ἃ ΘΟ ΣΎ μ88 Βοοὴ δηὰ μοαγὰ οἵ Οδγίβῖ, 
λ6 μανοῦ υδφστιηοηὺ ᾿11 1 σσοῖγο, 1 1 6] ἴα Υο 
Ὠού.---ΕἸΕΘΕΒ: Μαρὰ οὗ (86 ἰθασμίης δπὰ Μν }0]0- 
ΒΟΙ16 αἰγοοϊΐοη οὗ αοα οομμ68 ἰο 8 ἰτουρὴ ον 
σα] άγοη, δὰ τ αὐ ΘΟ ΟΘΓΏΒ ἐμποὶγν 119 δῃὰ ἀρδαίῃ, 
ἐμ οἷν βυσσο88 δῃἃ πἰμάγδηοοθ, ζο068 ἰ0 ΟΡ ΠραΣί, 
--αὶὶ ἀοροηβ οὴ ἩΒΟΙΠΟΥ ἃ τηϑὴ Μ]]. 

ΒΕΒΒΕΕ: [Ὁ 18 8 το ΘΓ} γ Ὀαδα [1] Ἔχ ϑτη}]9 
οὗ στονίηρ δ 0ἢ, ὑπαὶ γ͵ὸ μανο ἴῃ (818 ΠΟὈ] θα. 
ΜουΒΙΏΚ8Θ σοι Ἔχρτοβθοϑ 8 ΟὟ ἸΟΥΓᾺ] Β0Γ- 
ΡΓΪ86, Ἰνἤθη Βο ῥἱοίυτοϑ ἰο υ8 {16 Βυἀάοηὶγ β8ι}116ἃ 
δηά θεαί βθοα λῃ: Τ}16 δη Ὀο]  ογοά {116 Ἡνογὰ ἐμαὶ 
688 δὰ ΒρΡΟΚΘη πο Εἷπι, δ ἢ6 τ οηΐ 8 ὙΆΥ. 

Ἠκύυβνεπ: ΒΥ {πὸ 58:6 κη688 οὗ οἰ] άγοη Οοά 
αἰβοὶ ρ᾽ η68 9 ρβταπὶβ ἐβοιηδοῖν68.---Τ ουρἢ μ9 
848 δὲ ἰΐ6 οουτὶ οὗ Πδγοά (αἱ Ἰοδαβὲ 88 ἃ βουνδῃί), 
γοί Βο ψοηΐ ἰο 768ι18.--οπιοβέϊο ἰγοι Ὁ]68 ΒΒουϊὰ 
ἀγῖγθ 8 ἰο 6808.---Τ 6 τ 9 Βοη8615: Εχοθρὶ γ6 δ66 
βίῃ διὰ σόοπάθγϑ. 86 ΘΙ 858 1168 ΟΠ δε [γοὺ 
τέρατα 850 Β ποὺ πτηοδη0}].--- 6 γὸ 18 8 βοοτοῖ 
ἱποϊϊαἰΐου [ἃ απΐνουβαὶ ρϑββίοι οὐ (π6 ὑοῦ] 7 [Ὸ 
Ταΐϊγϑοῖθδ: 1. Πθβῖσθ [ῸΓ Βροοΐα] Θχι γδοτ ἀἰ ΠΑΡῪ [70Γ- 
ἔμπο ἴο Ὀοΐ.}} 8, ὙΜ116 τνῊὸ ἀο ποί οχοσὺ ΟΌΣΒοΙ θ᾽ 



1τὸ 

(ο οὐἰαῖη ἰπαὶ ψΒΙΟΔ δβαιβῆςε8. 2. αἴης ΤῸΣ 
ΟΧΙΓΔΟΙΟΪΠΑΥΥ͂ Π6ΙΡ ἴῃ ΟΧΙ ΠΘΠΟΥ͂, οὴ νν9 Ὁ7ν0]}}} 
ποῦ ΘΔΓΏΘΒΟΥ 086 {Π9 Υἰρμΐ θη 5. 8. θεβίγο [Ὁ 
ΟΧΙΣΔΟΓΑΪΠΆΡΥ ἔγα 8 Οἵ ΟἿΥ ἸΔΌΟΣ, τ Ώθη τῦῶὁὗ Ὑ1]} 
Ὠοΐ βοῖν, ορὶπρ ἴῃ αὶ ἢ. 4. εβῖσα οὗἩ οχίγδοσζαϊ- 
ΒΆΑΓΥ͂ υἱοϊθηΐ δβϑίϑίδηοο τη γ6 νν15}} ἴο σοί γἱά 
οὗ ζα}185, 8116 ψγὸ οὐυγβοῖνοβ Ἃ4ο ποὺ 1ἴτ ἃ Βαηά. 
ὃ. θεδβῖτθ οΥ δχρϑοίαιἱοὴ οὐὗἨ βοῃοῦ, εἰς., νν 116 γοῖ 
ὍῸ ᾶγ6 ἀο0πΠ6 οΥ πδου βορὰ ποις δἱ 4]Ϊ [07 (116 
κἴοτγ οἵ ἀοά.--- 6 ποτὰ οὗ 6805 ο] 8 ροοὰ ἔογ 
115 ἴῃ ΘΥΘΙΎ ΘΟὨ Ηϊοὺ δηἀ ΟΥ̓ΟΣῪ δίγαϊὶ; 60 {ΠΥ ἸΝΔΥ, 
δα Ὀ6]1ο6γ9!--- ΠΟυΓΕ οὗ ἀ6] σ οσδποθ 'ῃ Βυπηδὴ 11 78.᾿ 
--͵ῺΘ πόσο ἰμοὰ Βθδσολοδί, 0:6 ΠΟΤ Ῥ]δίη νν}}} 
186 τηοϊηθη.8 οὗ 89 αἀἰνίηθ ἀς]  γογαηςσο 6 ἴο (166. 
---Απὰ ἦε δεϊϊευεά. ἸΤΪ8 ἔτι τγὰϑ τηότο ἰμδη (ἢ 6 
Ῥτοσοαϊηρ: 1 αἰἰαϊηοὰ ἰο ζαϊὶ ἢ ἴῃ {6808 (116 84- 
νίουτν.--- 18 ἔα ἢ 88 {πὸ ἔγαϊ οὗ ὑγῖα]. Εοῦ 4118 
Οοἀ βοηὰβ ἀΐβί;ε88.---Τ 8} ΟἾ Ιβι δὴ ἔδί μου, 88 
Ῥγίοδέ ἰὼ ἷ8 ονῃ ἘΡΒΡΘΣ ΠΤ ΠΒΒΕΙΣ : ΤβοΒοδὰ 
οὗ ἃ ΖδΙΔΪΥ π88 (Ὦγ00 ΟΠἾΟ68 (Ῥτορϑί, Ὀγὶϑδϑί, 
Κίηρ : “{Π9 1Δ8ὲ 9 ἀ068 ποΐ 80 ΘΑΒΙΙΥ͂ ἔοΣ οί ̓}). 
--[Βὸ πο] οδη 88 8 ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗ ργδάυ8] ῥσο- 
ἄτο85 ἴῃ Γα1{}. 

ῬΒΑΕΒΕΚΕ;: ΤῊΘ ποῦν Βουβ6 : 1. [Ὁ 888 ΠΟῪ 
διε ουὐνδγάϊγ. 2. 10 Βὲ8 ἃ ΠΟῪ ΠΙΔΏΏΘΥ οἵ 
δρίγῖι, (ΤᾺ 686 ν7ῦἅ||0ὺ 8.0 Σ υθ 81 }6).---ΑΒΈΙΣΙΝΑ: 
Τὸ Οὐ βυβουϊηρδ γὸ ΟὟΘ {6 τΙηοϑὺ Ῥτθοϊοῦ8 6ὃχ- 
ῬΟΥΘΏ668 οὗ οἷν ]116.---ΟΟἸ ΗΟῈΝ : ΟΟΠΒΟΪΔίΟΣΥ 
ΤοβοοϊίοηΒ οἃ ἐἢ!6 ΠΟΤᾺ] ἱπἤυθηοο οὗἁ δ᾽ 6. 688.--- 
ΟΠΚΌΈΝΕΙΒΕΝ : ΟΟΠΟΟΣΒ {μ0 στον οὗὨ ἔδιιι: 
1. Νοοὰ 15 18 χίϑο: ὈΟάΙΥ πορᾶ, 1688 {Π8 βρὶτὶ- 
7:8]. 2. Ττγυδὶ ἰ8 1(8 δοσοῃὰ δίαρο; δηὰ ἰὑὺ τωι 
Ῥο ἀϊγοϑοίεβα 1688 ἰο ἰμὸ ὈΟΑΙΠΥ ἐμ ἰο (16 βρίτὶ- 
ἰμ8]. 8. Ἐχροσίθησο 8 {μ6 ἰἰτα Βίαχο; οχροτὶ- 
660 ΠΟΥ οὗ Βρὶ γἱΐα8] ἰμδὴ οὗ ὈΟΟΙΪΥ ΒΘ]. --- 
ΚΝΙΈΜΕΙ,: ΤῈ ἰἴγοοὸ Ββίαροβ οὗὨ ἤαϊΐϊῃ : 1. 118 
ΟἸὨΙ]Π ἀμ οοά, {π6 βίαρο οὗὁὨ βοοκίηρ πιΐγαοϊθ. 2. 1ἰ8 
χοῦ, (89 βίαρο οὗ σϑοϑιυϊηρ τοΐγδοῖϊθ. 8. 18 

ΤΗῊΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΕ6 ΤῸ 720ΗΝ. 

τοδηθοοῦ, {Π6 δίαρο οὗ ὑπΠ6 ΡΟΤΟΥ οὗ ζσαΐγδοῖο.--- 
ἘΕΙΝΗΑΛΒΟ: ον περ βουϊὰ 6 ἰοὸ τ8 186 
ἱβουγιι, ἐμαὶ αἰδίγοβϑ 18 οἴἴθῃ οὐῦ ζυϊάο ἴο ἔσα . 
--βσηυχ: ΗΟΥ ἰγῖαὶ δὴ ἰγου Ὁ]6 Ἰοδὰ σηϑθὴ ἴο 
(16 6] ]ο ΒΕ ἷΡ οὗἉ 5 68ι:5 ΟγἹβί. -- ΒΑΟΉΜΑΧΝ : ΤἘΠ9 
ΟἸτἸ δίῃ 681}8 (6 αν ουῦ ὁ 18 βίοϊς : 1, Ηϑθ 
6818 Ηΐη. 2. πη ἀυθ (πιο. 8. [ὰ ἐπα σἰρεὶ ερὶ- 
τι. 4. ὙΠῸ (10 πηοϑὲ Ὀ]οθββοα σϑβι]ὶ.--- 1560: 
ΤΙ οῦδα οὗ 6 Ομ τἰβιίδη, βοὴ Οοα γνἱβὶϊβ ἱξ 
11} σοι Ὁ] 6: Τμ6 ἰγοιὉ]9 (1) υπὶίε8 {π6 ταοσὰ- 
ὈΘΥΒ ἰῃ ἰοηάογοσ ἰούρ, (2) αἀἰϊτγοοίβ ἰμποῖὶν μοαγίβ 
ΠΟΥ ἰΓυΒ (Ὁ]Υ ἰο {μ9 ᾿ογὰ, (8) ἃα κο 8 ἐμότη 
ἰο ἱπιρογίαπαίθ ῬΓΆΥ͂ΟΓ δηὰ ἰπίοτοθββίου, (4) 
Ῥτοάμοοβ δὲ Ἰδϑὺ ἃ 7ουὔι δπὰ {πδηκίμω] ΖΑ Ἰ 1. ---- 
ΚΑΕΧΡΕΚ: 16 δι Π}}}{Ὁ δηα ἴΠ6 Ῥογδιβίθῃςθ οὗ 
{89 ΠΟΙ πιλῃ.-- ΑΗ ΣΡΕΙῸ : Τ|16 ὈΪοβδὶης οὗὨ ἰγῖα]. 
--ΙΒκοκ : Το οχίσοησρ, (Π6 ἰοδί, {π6 υἱοίΐοσυ, οὔ 
Τα 1}.----ΑΟΤΕΝΒΕΒΟ: 1786 Πμαγὰ σοπάϊιϊοι οὗ ἰδ 
ΟἈ ν᾿ βἐΐδη οὖ 186 8ἰοὶς- Ὀθἃ οὗὨ μἷ8. ἀδ.] χ8. 
[ΑἸΡΟΒῸ : Τ|]}1}8 ΤῊ Χ8610 18. 8 ποίϑὉ]6 ἱπβίϑῃοθ 

οὗ ον 1οτὰ ““ποΐ αφυθπολίης {π6 διροἰκίης Βαχ," 
}υβί ἃ5 ΗΒ γορτοοῦ οὗ ἐμ διδιωδυὶ δ ἩΟΤΏΔῺ 88 
οὗ Ηἰδβ ““ποί Ὀγοαϊκίηρς ἐπ6 Ὀχυϊδοὰ γτοοὰ." ΤὮ9 
11|119 Βρδυῖκ οὗἉ δι ἴῃ (89 Ὀχοδβὶ οὗ (ἢ 5 πΟὈ] ΘΙ 8 ἢ 
}8. ὉΥ Ηΐπι 11 ἊΡ ἱπίο ἃ οἷϑδὺ δῃᾷ οηδυγίης βδιηθ 
ἔον {π0}}χὐ δαὰ οοτηζοσὶ οὗ Εἰτηβ6 1] δπὰ εἷβ ῃουξθ. 
-- ΟΒΡΒΜΎΟΚΤΗ: Ουν 1 ογὰ που]ὰ ποὶ σὸ ἀοιδη δὲ 
86 ἀοδῖτο οὗ {16 ποδίεπιαῃ ἰο θα] ἷβ δοπ, Ὀμπΐ ΗΘ 
οἶοτοὰ ἴο σο ἀονῃ ἰο ποα] {6 δεγυαηΐ οὗ (μ6 ἐἐπ- 
ἰυγίοη (αι. Υἱῖϊ. 7). Ηδ ἰμὺ8 ἰδδοα8β 5, ἐμαὶ 
ὙΠδὶ ἷ8 ἸΟΠὟ ἴῃ τηδη᾿ Β δἰ καί, 15 ον ἴῃ Ηἰβ ἜΥ68, 
δηὰ (89 ΓΟΥΘΓΒ0.--- ΤΠ ΓγῸ 8΄ΙῸ ἄορτοοβ ἴῃ ζϑὶ ἢ 
(τον. 08) 88 'ὰ οἵ μαῖ Υυἱτίαθβ.---ἜΥΣ : ΤῊ ἸΟΒΒΟῺΒ 
οὗ {11}8 Τιΐγδ6]0: 1. Πα τοι δγθ 881 16 108 ἃ. 8 
Ὑ6}} δ 89 ῬΟΟΥ, 2. ᾽΄οἰζη 658 δηἃ ἀσδὶ ἢ σοτ 6 
ἴο {89 γουῃᾷ 88 Ὑ6}1 88 ἰμο οἷά. 8.  μβαὶ θθπο- 
δὶ5. 8.) 1 ο 100. 68 ῃ ΘΟὨ ΘΓ οἡ (0 Βο]. 4. ΟἾ γσἶβι 8 
ψορὰ 18 88 βορὰ 88 ΟἸΥἶβί᾽ Β Ῥγθβθῃςα.---. 8.] 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΟΡρϑῶ Δηϊαβοηΐδι Ὀοῖνσθϑθῃ ΟὨσίθϊ, 66 τἴ86 Τρδῖ οὗ 86 ὍΜοσ]ᾶ, δᾶ ἴ86 Ἐ]δισθηὶβ 
οὗ στη θ88 ἰῃ ἴη6 Ὁ οΥᾶ, Θαρϑοΐαιν ἐμ τοὲγ ρσοροσ Ἑοριϑδϑηϊδαιννθα, 

Ὁδροϊίονοσα, σαὶ 6150 ἰῃ ἴ26 Βοῖϊοσ Νίϑθῃ, Βο ἔδσ δὲ ΤΟΥ 
8111} ὈθΙοὴκβ ἴο 86 ὙΜ)οσ!ᾶ. 
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Ι. 

ΤῊΞΒ ῬΈΑΛΑΒΤ ΟΥ ΤῊΒ ΕΒ ΑΝῸ ΤῊΒ ΒΑΒΒΑΊΤΗ ΟΡ ΤῊ ῈΕὟΒ, ΑΝῸ ΤΉΞΙΝ ΟΒΒΕΒΥΑΝΟΞ ΟΕ ΙΤ: ἘΙΊΣΙΧΟ 

ΟΗΆΕΙΒΤΊ. 

ἘΒΑΙΒΙΝῸ ΤῊΞ ΕΑ. 

ΤἸΤῊΒ ἘΞΑΒῚ ΟΥὉἩ ΟΗΒΙἉΒῚΥ ΑΝῸ ΤῊΒ ΒΑΒΒΑΤῊΗ ΟΥ ΟΗΕΙΒΤ, ΑΝΌ ΗΙΒ ΟΒΘΕΒΝΆΑΧΟΕ ΟΕ ΙΤ: 

ΟΥΡΕΝΟΞΚ ΟΕ ΤῊΞΒ σΥΡΟΑΙΒΤΒ ΙΝ ΦΕΒΌΒΑΙΕΜ ΑἹ ΤΗΝ ΒΑΒΒΑΤΗ ΗΕΒΑΞΤΙΝΩ ΟΥ̓ 

ΦΕ50.8, ΑΝῸ ΑἹ ΗΒ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ ΟΟΝΟΒΕΝΙΝΕΟ Η18 ΒΒΕΈΕΡΟΜΆ ΑΝ ΗΙΒ ἹΥΊΝΒ ΟΒΙΟΙΝ (ΑΧῸ ΒΒΒΙΌΕΒ, 

ΒΟΙΒΤΙΕΒΒ, ΑἸ ΗΪΒ ΟΥΤΌΟΙΝΟ ΤῈΒ ῬΟΟΙ, ΟΥ̓ ΒΕΤΗΕΒΡΑ). 

ΟΗΒΙΒῚ ΤῊ ΤᾺᾺΌΕΞ ΤΟΥΝΤ ΟΥ ἨἩΞΑΙΙΝΕῸ (ΡΟΟΙ, ΟΡ ΒΕΤΗΕΒΡΑ), ΤῊΒ ΟΓΟΒΙΡΙΕΒ ΟΣ ΤΗῈ 8ΔᾺΛ8- ΦἜἘ808, 

ΕἸΙΉΒΒΤ ΑΒΒΑΥΓΤ ΡΟΝ ΤῊΗΒ Χ11ΣῈ ΟΥ 

ΒΑΤῊ ΒΥ ΗἙΘΡΝΒΒΑΥΝΙΝΟ ὝΟΒΚΕ, ΤΗΣ ΒΑΙΒΕΝΝ ΟΕ 1ΤΒῈΕ ῬὈΞΒΑΡ, ΤῊΞ 1ῈῸ ΑΒ ΤΗΣ ΥὙἹΤΑΙ, ἘΝΕΒΟΥ ΑΧΌ 

ἨΒΑΜΙΝΩ ΟΥ̓ ΤῊΞ ὙΟΒῚΌ, ΑΟΟΒΕΒΙΤΕΡ ΒΥ 50ΗΝ, ΒΥ ΤΗΝ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ, ΒΥ ΜΟΒΕ8. ΤΒῈΕ ΤΕΤΕΣΕ ΜΕΒ8- 

ΒΙΑΗ͂ ΙΝ ΤΗΒ ΓΑΤΗΕΒ᾽ Β ΜΑΜΒ, ΑΝῸ ΚΑ188 ΜΕΒΒΙΑΗΒ. 

Οπμαρ. Υ. 

1. ΤῊ ΠξαΑΙΧα. 

1 Αἴον (818 [{1π|686 {πη 8, μετὰ ταῦτα, μοῦ τοῦτο] [ΠΘΥῸ 788 8 ἔδαϑιὶ οὗ [ἢ «618 ; δπά 
2 Φοϑὺβ δῦ ὉΡ ἰο Φεγβαίθη. ΝΟΥ͂ ἔθεγο 18 δὖ δδγυβαίθῃ ΟΥ̓ {πὸ βδθρ σπιαγζεὶ 

[ϑι:06} σαΐ6]" ἃ ΡΟ0], ὙὙ810}} 158 ο41164 ἴῃ (ῃ9 ΗΘ τΘΥ ἰοηρὰθ [ἢ Ηοῦτεν, ᾿Σ βραϊστί] 
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ὃ Βοιδεβάβ," βανὶπρ ἔνθ ρογοῆθϑ. ἴΙ͂ὼῷ 686 ΑΥ̓͂ ἃ στγοδύ [οπιϊξ στθδί]" του τυ οὗ 
Ἰπηροίοην [011 [οὗὨ {86- ΒΙΟἸΚ, ον ἀἰβδθαβθα Ῥθγβοῃϑ), οὗ [οπιΐξέ οΓ] Ὀ]1πη4, μα] [ΠΔ:η6]7, 

4 πι|ιϊῃογοά, παϊτπρ ἴον 86 τπηονίηρ οὗ [ἢ6 παΐοῦ. ΕΣ 8 δῆρ6ὶ] ψϑηῦ ἀονῃ δ ἃ οοῦ- 
(β΄ Β6Ά30η ἰηΐτὺ [86 Ρ09], απα ὑγου ]6οα (6 τδίοῦ : τ μόβοθνοσ ἤθη γέ δα. 186 
(του Ὀ]ηρ; οὗ {86 ψαῖϑὺ βίθρροά 1) νγὰϑ τηϑθ γ780]6 οὗὁἨ ἡ δίβοθυθς ἀἴβθβϑο 6 ᾿δά. 

ὃ [Οραῖι ΑἹ} ὕγοπι Ἰγαϊεἰηρ᾽ το μ80. 1 οΛηὰ ἃ οογίδιη τη8} γ11ὰ8 ὕΠ 6 ΓΘ, τ] 0ἢ ΠδΔα 8 ᾿π στα 
6 [νᾶῶο μδα Ὀθθῃ ἴῃ ἢ15 ἱμῆγην 7" ΓΙΟΥ͂ δηα εἰρηΐ γοαγβ. ὝΥ̓́ΒΘΙ “6808 β8Κ ΐτα 116, 

8.) Κπον μδ΄ Π6. δα Ὀδθη ὩΟΥ͂ [Ὁ]Γ686γΥ] ἃ ἰοηρς (ἴτὴθ ἐπ ἐλαΐ οα86,1 6 βαῖ ἢ αμίο 
7 δῖα, 110 [Πεβ]το80] ἰῃποὰ [00] Ὀ6 τη8ὰθ ψ8016) ΤΠ ἱπηροίθηξ [5101] τηϑῃ δῃ- 

ΒΤ Γοα Εἶτα, 5᾽ν, 1 ΠΔΥΘ ΠΟ τη8}, ὙΠΘη [88 Μίαν 18 ἰγου Ὁ]64, ἰο ῥΐ Τη6 [σαυγυ πὶθ 
ααυΐςκ]ν, οαδϑί τὰ 6} πο [Ὧ6. Ρ001]: δυῦ ψ 116 1 δι ΘΟΙΆΪΏρ, ΒΟΟΣ βίθρρεία [ροεί] 

8, Ὁ ἄονῃ δοΐοσθ 6. «6808 Β81:1} πίο μῖπι, ΕΒ 86, ἰα |Κ6 Ἃρ [ΠΥ θ6α, ανὰ ψ 411. 
ἡ τ θα Ἰδίο] Υ 0116 τη νΥ88 τη846 ΨΠ0]6, δηα ἴοοΚ Ρ 18 Ὀ64, αῃὰ ψ8][κοα. 

ὥ, ὙὯΒῈ ΟΕΡΕΝΟΕ ΑΥ̓͂ ΤΗΕΒ ΒΕΑΙΙΝῸ ΟΝ ΤΗΒ ΒΑΒΒΑΤΗ. 

10. Αμπᾶ ου ἰδο βϑλθ [οὁὴ 88} ΑΔΥ͂ γ88 06 ΒΔ ὈΡΔΙ ἢ." ΤῊΘ δον ἱπογοίοσο βαϊα απίο 
ΐτα ἰδὲ νὰ8 ουτοᾶ, [Ὁ 15 ἴ[Π6 Β6 Ὀ04.}} ἀΔΥ [οπιῖξ ἀΔΥ] ; ἐΐ 18 ποὺ Ἰατνι} ἴον {869 ἴο 

11 ΘΔΥΓΥ͂ ἐδ Ὀοα [0 ἰαἴκθ ἃρ ἴ)6 Ὀ64]. Ηθ διῃδβπθγεά ἔμθῃ), Ηδ ἰδὲ τηλὰθ τη ψ}}0]6, 
12 116 58:16 βαϊἃ ὑπο τη6, Δ ΚΘ ὑρ {δῦ Ὀ64, Δηὰ πὰ]}]ς. ΤΏθη δβκοὰ ἐῃογ [ΤΠΟῪ 

Δ5κοα7 Ὠἷπι, ὟὟ Βαῦ πηδῃ 18 (δὶ πῃϊοῃ [ΠΟ 15 {Π6 Ἰη8η {Π8{] βαϊά υπίο (66, Τα κο 
13 ἂρ 1ὩΥ δ64, [οπιΐξ [ΠΥ 084} δῃὰ παὶκῦ Απὰ [Β0] Βο ἐπαὺ τγὰβ μ6816612 τ ὶϊεῦ 

[Κη6}.0] ποῦ το 1Ὁ τῦϑϑ : [ὉΓ Φ969ϑὺ8 δα οοπγουθα ἢ ἸΏ8617 ἀπ [ἈΠ Πάγανῃ Βΐτα- 
14 κ6}7, ἃ πιυϊϊα4θ [ον γον] μοΐπρ ἴῃ ἐλαΐ [{Π6] ρδοο.1 Αἰγογψαγὰ “6508 Βπάϑιι 

Ηἶπὰ ἴῃ ἰδ6 ἰΘ ρ]6, 8δπα 8814 υὑπΐο Ὠϊπ|, ΒοΒοΙΪα, {Ποὺ ατὺ τα ἀθ ἯΠΟ]6: βῃ ΠΟ ΠΊΟΓΘ, 
15 168ὲ ἃ [80π|6, τε) ἭΟΣΒΘ ἐμἰηρ ΘΙ. 6 ἀπο {π66 [Ὀ61{Ἀ}] 0166]. ὙἘ6 τηδὴ ἀδρατίοα, δά 

(043 {ὴ6 6.5 {Πα 10 88 «6805, τ ΠΙΟΙ [Μ8}}0] Δα τηδά6 Πϊπὶ Μ}10]6. 

8. ΤΗΕ ΑΟΟΥΟΒΑΤΙΟΝ, Α ὙΜΟΡΟΙῸ ΛΟΟΌΒΑΤΙΟΝ, ΑΝΌ ΤῊΕ ΥἹΙΝΌΙΟΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΦΕ58908 ΟΟΝΟΕΒΈΕΝΙΝΧΟ Η18 

ὝΨΟΒΚΙΝΟΕ ΟΝ ΤῊΞ ΒΑΒΒΑΤΗ͂, ΑΝῸ ΟΟΝΟΒΕΝΙΝΟ ΠΙ5 ΟΙἸΑΙΜ ΤῸ ΒΕ ΤΗῈ ΒΟΝ ΟΡ 60. 

1. Απᾷ {ἐδογοίοτο ἀἰὰ {86 76 1}8 ρογβοουίΐίθ 9688 [ἀπά ἴον {18 σαῦυβο ἐμ “6078 Ῥ61- 
βοουΐοα (1 οἴ} ἀτταΐσποα) 6808], δηἃ βου ρ]ὺ ἰο 5]ΔΥ͂ Εἷπὶ [ογεῖϊέ δηὰ βουρὰς ἴο 
Β]ΔΥ μἷπι7,." Ὀδοδῦαθα 6 μδα ἀ0η6 {π686 []ηρ8 ὁπ. [86 Β6 Ὁ θα ἢ ἀδΥ [οπυϊξ ἀΔΥ]. 

1 βυῖ δοθὺυβ δηβιχεσθά ὑμθηι, ΜῪ ΕΔΙΒΟΓΡ τπυουκοί ἢ ἈΪΠ]Πογίο [18 που Κίησ' ἀποοαβίη σιν 
18 ουθῃ ὉΠῚ}} ΠΟΥ͂, οὐ, ὮΡ ἴο {818 {1π|6}] δῃα 1 πουκ [88 πουϊκκίηρ]. ΤΠογοίοσα [86 96 }85 

βουρῃξ [π6 τόσο ἰο ΚΙ}] Εἴτα, Ὀθοαῦβθ 86 ποῦ ΟὨ]Υ μα Ὀγοίκθη [Ρτοῖκο, ἔλυεν] 186 
ἘΔ ὈὈΔ ἢ [ποοοτάϊης ἰο ἐποῖν ορἰπΐοη], Ὀαΐ βα1 ἃ α͵8δο ἐμαὶ αοα νγὰβ ἷ8 Εδίμον [Ὀυΐ 4150 
οΔ]16α Θοἀ Ηἷβ ον Εδίμον, πατέρα ἴδιον], τα Κίπρ; ὨΪπ|8617 δαι8] τη} Οοά. 

1. ὙΤΠοη δηϑποχοᾶ {6808 [ἰο (μ᾽5 βεσοπὰ δοουβείίοι ) 8η4 5814 αηΐο {Π6ῃ], Ὑ ΟΥ]Υ, σου, 
1 68Υ υπΐο γου, ΤῊΘ ὅθι οδῃ 40 ποιμΐηρ οὗ Εἰπλβ6}, θὰ τμδῦ Β6 βοοίλ (86 ΕΔΙΠΟΥ Α 
[ἀοΐηρ,, ποιοῦντα] : ἕο γ᾽ πμδὺ [ΠῚ ΡΒ ΒΟΥ ΟΡ ἢ6 ἀοοίλι, {8.686 ἰΐηρΒ 8150 ἀοϑίῃ {}|6 βὅοῃ 

20 ΠΠΚον186 [1 {Π|͵ τπιβ πη 67]. ΕῸΓ (86 ΒΑΙΒοΡ ον {Π6 Ξοη, δηὰ βῃθινθί Ὠἷπὶ 4]] 
{δΐηρβ (Βα [τ Βῖοἢ Β6]7 Ἀἰπ86}} ἀοοίἢ : δῃᾶ ἢθ Μ111 ΒΘ Βΐπὶ ρσγθαίον ποσθ (μη 
ἰμε86, [πὰ ργδδίοσς πΌγΚ8 [ῃδὴ {Π686 Ψ1}} ΒΘ ΒΒΟῪ Δ111],.) (Παὺ γ6 ΠΊΔΥ͂ ΤΩΔΥΥΘΙ. 

4. ΤἸῊΒ ΒΑΥΙΝΟῸ ΟΡΕΠΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΒΟΝ, ΙΒ ΟΥἸΟΚΈΝΙΝΕΟ ΙΝ ΟΕΝΕΈΒΑΙ,. 

21 ἘῸΓ 85 86 ΕΔΙΒΟΥ ταϊβοί ἢ ἃρ ἴΠ6 ἀοδα, δῃᾷ αυϊοϊκοηθί ἐλόηι; ονθὴ 8δὸ ἰπ6 βοῃ 
22 χα ϊοϊκοηθίῃ το ἢ6 Μ1|]. ΕῸΣ ἰΐ6 ΕΔ ΠΟΥ μὰ οἰ ἢο 8 [ΝΟ ΙΟΡ ἀοίῃ (86 

ΔίμοΥ Ἰιαρσα ΒΥ 006], θαΐ δ.}} Θοπηπλ {64 41] [ἢ ΘΗ 1γ6] ἡυαρταθηῦ πηΐο {Π6 501 : 
25. ΤΗδι 411 ηϊθπὶ βου] [τη87] Βομοῦν {Π6 ὅοη, ούϑῃ [οηϊξ Θυθ ἢ} 88 ὕΠ6Υ Βομοὺν ἐμ9 

Ἑαίδογυ. Ησοίμαὶ Βοπουζοίῃ ποῦ {ῃ6 βὅοιῃ Βοπουγοίῃ ποΐ (Π6 ΕΔΓΠΟΡ ἩΒΊοἢ Πα βοηὲ 
94 [πο 86η{7 ἷπι.--- ΘΓ], σ ΘΓ ]Υ, 1 ΒΑῪ παηΐο γου, ΗΘ {παῖ Ποδγοί ΤΕΥ πογὰ, δὰ Ὀ6- 

Ἰονοί οὐ εἷμα {μ8 βαηΐ τὴ Βδῖἢ ϑνογϑίϊηρ 118, Δα 8881} ἢοῦ 6ο0π16 [ζοταθ ἢ ποί, 
οὐχ ἔρχεται] ἰηΐο οοπαοιηηηδίίοη [ Ἰυδρπιοηΐ, χρέσιν] ; Ὀυΐ 18 Ραθ864 ἔγοτῃ [ΒΔ 0} ραββϑά. 
ους οὔ" ἀδδίἢ υπίο [Ἰηἴ0, εἰς] 1118.- 

δ. ΤῊΒ ΒΡΙΒΙΤΌΑΙ, ΒΑΙΒΙΝῸ ΟΡ ΤῊΕ ΕΑ ΝΟΥῊΥ͂ ἸΜΜΕΡΙΑΤΕΙΥ ΒΕΘΙΝΧΝΙΝΟ. 

25 ΜοεΙΪγ, νουῖγ, 1 δα ὺ ἀπίο γου, ΤῊΘ ΒΟῸΓ 18 σοηἶηρ, ἀπ ΠΟΥ͂ ͵8, γμθη ἐμ ἀοδά 
δ 5}.4}} ἤϑασ [06 νοῖΐοσα οὗ (86 ἕοῃ οἵ αοα ; δὰ {Π6ὺ [880 ΠρδΓΡ 8}}8}} 'ἴνθ. ΕὟΓΥ 88 ἰὴθ 

Ἐδίδοῦ δ 11 ἴῃ Εἰτηβοὶ ὅ; 80 δαῖμ 6 σίνγοι [βᾶγο ἢ6] ἴο {π6 βοπ [4180] ἴο Βαγβ. 



178 ΤῊΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤῸ 90ΓΝ. 

27 118 ἴῃ Ηἰπιβ6 1; Απα δίῃ ρίνγεα [ἢ8 ρᾷν6] ῥιἔπι δυϊοσ Υ ἴο Ἔχθουΐθ ᾿Ἰπαρταθης αἶδὸ 
[οηυϊέ 8150] Ὀδοδυδ6 Ὠ6 18 [86 [4] ϑὅοι! οὗ τηδη.᾽δ 

θ6. ΤΗΞΒ ΣῦΣΌΒΕ ΒΑΙΒΙΧῸ ΟΣ ΤῊΒ ΕΑ... 

ῶῷ35 Μαγνϑὶ υοὶ δὐ (818: [ῖ0Υ 16 [8] ΒουΓ 18 οοπηΐηρ, ἴῃ 86 [οηυΐέ ῃ6] τ ΙΟΒ 81] [παὶ 
29 δῖ ἴῃ {6 ρ,ᾶνϑδβ 88.481} ἤθϑὺ 8 γσοϊοθ, πᾶ β.14}} οοπιθ [οσῦῃ ; {ΠΟΥ ὑπαῦ Ὦδγθ ἀρ. 

σοοά, υὐΐο [Π6 [84] τοβυγγθοίίοη οὗἉ 118; δηά {Π6Υ (μδ΄ Βαγθ ἄσπθ 601}, απο {86 [4] 
Τοϑυγγθοίίοη οὗ ἀδηηηδίίοη [Ἰυἀὐρηηοηΐ, χρίσεως]. 

80 [δὴ οὗἉ χτχΐηθ ΟὟ 86] [οὗἉ πιγ861} ἀο ποιμϊηρ ; 881 ΠΟᾺΡ [{8ὸ δοὶπαὶ βοπίδῃσο οὗ 
Θο47,1 ᾿υάρα; δπά τοῦ Ἰυάρταρθηὺ 19 5; Ὀδοϑυβ6 [ βθεὶς ποὺ πιῖηθ οὐῃ {01}}, θυΐ 
19 Μ{1}} οὗ 186 Εδιμοῦ [ἱπ}}5 τυ ΐο ἢ. ἤδί βοηῦ [0 ΒΘ} Ιη6. 

ἽἼ., ΤΕΒΤΙΜΟΝΥῪ ΟΥ̓ 9Ε8038. 

81. ΙΕῚ [πιγϑο]}7 ΘΔ τῦῖἔπ685 οὗὨ [οοπμοθγηϊη ] ταγβο] ἢ, ΤΩΥ͂ τ ΪΓΠ638. 18 [δοσοτάϊης ἰο τ 
82. οἵ ἰοδβέϊπιουγ]} ποῦ ἴγὰ6. ΤΉΘΓΘ ἰΒ ἀπούμον ὑπαὶ Ὀοδγοί! 1 ΓΠ 688 οὗ [φοποογηΐηρ]} τηθ; 

δὰ 1 Κηον (μα {6 τϊζη685 Ἡ ῖΟἢ 6 ψ1ιηΘαβοίἢ οἵἩ [οομοθγηΐηρ] πὶθ 18 ὑγι6. 

8. ΤΕΒΤΙΜΟΧῪ ΟΥ̓ ΨΦΟΗΝ ΤΗῈΕῈ ΒΑΡΤΙΒΥ. , 

89 Ὑὁ [8806] βοηΐ [ἀπεστάλχατε] πο Φοδη, δηα ἢ6 Ὀάτὸ [ἢ ἢ} ὈΟΓΠ6] τη 688 [μεριαρ- 
84 τύρηχεν] ἀὐίο (86 ἰγτυΐΒ. Βυῦ 1 τϑοοῖνθ ποῦ ὑββί πη ΟὨΥ [παϊμοπιϊοαίοι]} ἴγοπι [68] 

τη. Βυῦ (8686 (ΒΙηρ5 1 ΒΔΥ [1 βρεαὶς Ορϑῃ]Ὺ οὗ (μΐ8 τιδίί6γ], (μδ΄ γα [πτῆοὸ Κπονν οὗ 86 
8 οἰτοιπιβίαηο68) ταὶρῦ [π180} 06 βαυθά. Ηδθ ψ88 ἃ [(Π6] θυγηΐησ' ἀπά ἃ δἰ νἱπἰηρ ᾿Ιρσεὺ 

[1405 : δῃὰ γο οσ ἩΜΠῈῺρ ΤῸΓ 8 βοδβοῃ [8 [0016 116, 8 Ποὺγ, πρὸς ὥραν ἴο 
Γο͵οΐοθ ἴῃ 18 Προ 

9. ΤΕΒΤΙΜΟΧΥ ΟΥ̓ ΤΙΣ ΤΑΤΗΒΒΕ ΙΝ ΤῊΞ ἩΟΠΕΚΒ ΟΥ 9ΕῈ803 ΑΝῸ ΙΝ ΤΗῊΗΕ ΒΟΒΙΡΤΌΠΕΒ. 

96 ΒΒ} 1 Παγθ στοδίον τίΐπθβα ἔμ8ῃ ἐλαέ οὗ Φομηῖ3: [0 (86 τοῦθ πιο (86 ΕΔΕΒΟΣ 
δ} σίνϑῃ τὴθ [0 βηΐϊβα, [6 βδῖὴθ όυκ8 ὑπΠαΐ 1 ἀο [006 ΨΟΥΥ ΜΟΥΚΒ. οτ, 16 πούκβ 
ὑΒδηβοῖ γο8 τ ἱΟὮ 1 8ῃχ ἀοἰηρ7, θ68. ᾿10η658 οὗἁὨ τη0, ὑμαὺ {Π6 Εδίμον Παῖ βοΐ πιο. 

87 Δῃά {μ6 Εδίδον ῃἰπη861 7,39 τ Ὠϊοἢ Βαίῃ βοηῦ [ὑΠ0 86η{] τη6, βαί ἢ Ὀυτῆθ ὙΪΠ688 οὗ 
τᾺ6.5 Ὑδ ἢδγυθ ποι ΠῸῚ Ὠοαγὰ ἢΪ8 γοΐοθ δ ΔΗΥ͂ {ϊπ76, ΠΟΥ βθθῃ [βρί γί᾽81}γ} 18 ΒΏ!8 ρα. 

88 Απὰ γα Βανθ ποῖ 8 πογὰ [Ο]ὰ Τεβίδιιοὶ νοτὰ] 8016 1ηρ {πῆι} Ἀϊνίης ρονον] ἱπ γουῦ; 
89 ἴοσυ ψἤοπι δ6 [1186] Βαίῃ [οηιῖέ Β41}] βαηΐ, ἡἱπὶ γθ 6] ον ποῖ, βϑαγοι [8 ἀ0 

ΒΘΔΡΟὮ 15 {Π6 ΘοΥϊρίιΓοδθ; [0 [Ὀδο8056] ἴῃ ὑδθπὶ [᾿π ἰμ9 Βοῦθταὶ Ὀ00Κ8 δηὰ Ἰεί: 6.8] Υ 
40 τίη γθ βανο δἴβγῃδὶ) 11 {8 : δηά (ΠΟΥ͂ δγ {Π6Ὺ Ὑ οἷ (68 0} ΕΥ̓ Οὗ τὴΘ6. Απά [γο1} γ8 

0111 ποὺ σοΙῺ6 ἴο 16; (δύ γα τηῖρῦ [τ18γ] Βαᾶγθ 119 [{}6 116 οὗ ἔμο89 Βογιρέαγεβ Βεπι- 
Β6Ϊγ 68]. 

10. ΙΝΟΑΡΑΟΙΤΥ ΟΥ̓ ΤΗΞ ὕΕ 8 ΤῸ ΚΝΟῪ ΤΗΣ ΤᾺΌΞ ΜΕΒΒΙΑΗ, ΑΝῸ ΤΗΕῚΙΒ ὈΙΒΡΟΒΙΤΙΟΝ ΤῸ ΒΕΘΕΙΤΕ 

ΒΑΙΒΕ ΜΕΒΒΙΛΗΒ ΙΝ ΔΡΙΤΕ ΟΕ ΤΗΕΒ ΤἸΚΒΤΙΜΟΝΥ ΟΥ̓ ΜΟΒΕΒ, ὙΗΟΒῈ ΑΓΟΌΒΑΤΙΟΝ ΤΗΕΥ ΓΙΝΟΤΒ. 

41 ῚΙ, γχορσοῖνο ποῖ [ἀο ποὶ δρρτορτίαίθ ἰο πιγβ861}] Βοηοιν [ρ]ΟΥΥ͂, δόξαν] ἔγοτῃ τθῃἮ 

42 Βυ1 Κηον γουῦ, ὑμᾶὺ γο ανο ποὺ ὑπο ἴον οἵ αοα ἷπ γοῦ [ἀτὸ ποὶ ἱπιπσαγὰὶγ ἀϊτεοϊοὰ 
48 ἰονατὰ9 6οἀ]. [8 [8806] ΟΟΠ16 ἴῃ ΤΑΥ͂ ΕΑΓ ΘΙ Β ἤδηΘ6, 8Ππα γα γϑοοῖνο τη6 ηοΐ: 1 
44 δΔιηοίμο Ὁ 8}}8}} οοπιθ ἴῃ ἰ8 οὐ ὨΔΠ16, Ὠΐηι γὸ 1111 τϑοοῖγο ΗΟῪ οδὴ γ8 Ὀ6]16νο, 

ΜἘΙΟῈ [π80] τοοοῖνο Ποημοῦν [ρ]ΟΥΥ͂] οη6 οἵ δηοίμον, δηά βϑοὶς ποὺ [6 βοθουν ἰδμδὶ 
45 οοπιοίΐ, ἴτοτα (ἀοα ΟὨΪΥ [ἢ 6 ΕἰΟΙΥ͂ ἰμδὺ 15 ἔγομι [ἢ 6 ΟὨΪΥ ΟΟΑ, ον, ἔγοτῃ δῖτὰ 80 8106 

8 0713 )0ο ποὺ ἐδίηἰκ (Πδὺ 1 Μ1}] [881] δοσιβθ γοὺ ἴο {86 ΕΔΙΠΟΓ: {Π6Γγ6 18 ο)16 
40 ἐμαῦ δοουβοίῃῃ γοιι, θυθν ΜοΒβθϑ, ἰπ ψοπὶ Ὑγ6 ὑγαβύ [γ86 ΠΟΡΘ, ον, ἔνε ρδοθὰ γοὺγ 

ΠΟρο, ἡλπίχλατε]. ἘῸγ δὰ γο Ῥε]ϊονεα [1 γ0 Ὀο] ον θα} Μίοβαϑ, γο σοῦ] μαναὰ δ6- 
47 Ἰιονοά [γο ψοι]ὰ "6116 76] τη6; ζὉΓ 86 στοίθ οὗ ἴθ. Βυΐ 1 γο Ὀ6] αν μοὶ Βὶ8 [ποὶ 

ὅσο ἀΐ8)] ΓΙ ηρ8, ἈΟῪ 888}} [11}}}}] γθ θ6] 1 ον θῖ ΤΥ πυογὰβ 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 Ψψ νυ, 1....-ΤΊιο τοδηρ ἡ ἑορτή ἰδ αἴτον Οοὐάᾷ, Ο΄. ΒΕ. Β. 1. (4180 Οοά. 81π.). 1 ῬγοῦδΌΥ δοϑο ὩΌμ δὴ οὔογε ἴο τοδκο ἴἢ9 
ζοδδβὶ 1.0 σὨ οὗ [οαϑὲ οὗ (ἢ 6 ὅϑνεβ, (π 9 ραϑδονογ. [Τίβοβοηἀοτί, δά. Υἱῖ}., ἐπ αοηοθα τηϑίη!ν ΟΥ̓ δξ., τυλάφ ἡ ἐσρτύ, Ὀαϊ [Δοδα.. 
ΑἸΙ,, τοι. Υοδῖοοῖς Δηά Ποτέ οτίτ {πὸ ἀοῆ πο ἀγῖ. ὙΠ} Α. Β. Ὁ. Ὁ. Καὶ. Ογίχζ. ΤῊΘ δυίῖς]6 μα8 δοπιθ ὑὈδρατγίη οἡ διὸ ηὐεδίοι 
ψι ΒβοῖΠοῦ ἴΠπὸ κγοδῖ ἴοηϑῖ οὔ [Π9 ᾿ϑΏπΟΥΓ, ΟΓ ἃ βΒυ δογά παῖθ ἰθλϑὶ [86 τιοϑηῖϊ; γοῖ [{ 6 οὶ ΔὐδοΟ  ἱδἾ Ὁ οοποίδίγο : [0Υ ἰῇ Ἠοῦτον, 
8 ποῦη Ὀδίογο {Π6 μοηϊτίνο ἰΒ ηδ46 ἀοδηϊἐνο ΓΡΕΕΕ ΘΕ (116 δγίίοἷἶο, ποὶ ἰο πὸ που ἰἰδο!ζ, "αὶ ἴο 116 κοηϊῖνο, δηὰ ἴδ9 
ΒατΩΦ 18 [89 οἂν9 ἰῃ 1.0 Κορῖ, (Ὀοαῖ, χΥ]. 18; 2 Κὶὶ, χΥῇ!. 15) δηὰ ἰμῃ βοτὴϑ μαδϑάζοδ οὗ (μθ Ν. Τ᾿, δαϑ δΝίδιι. χιὶ. 24. 1κο ἐξ. 
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4: Αεὶα νἱ"].δ. Οορ. ΤΊ ΠοΣ, πο αυοὶθ8 4150 ὁχατηρἶδη [γοπὶ {116 ΟἸδββίοβ, ἢ. 1190 (. (ΤΠ Ὑϑ γ᾽ 8 ἔγδηβὶ., ἢ. 126). ὙΠοΟΙπ οἷς Γο- 
ϑιαῦκο:  οτο [πο δυζὶο]ο κοπαίΐηθ, τὸ σουἹὰ Ὀ6 σοι ρο θὰ ἴο γοκζαγὰ ἴθ οίο ζοδιϊναι, {πῶ 18 ἴὯ6 ῬαΒΒΟΥΘΓ, 88 ἰμ:9 016 
τοοδηῖ. 1 ἰδ ἰϑ. ποῖ χοπυίηα, ἴμ0 ῬΆΒΒΟΥΘΥ παν 860 πιθδῃ 

4 Υ̓εγ. 2.---[5ῃθον σαίέε ἰα ἴὴ6 τηδνκίη8)] τοδάϊης οἵ (Π9 Ε.. 
8 Ύν. 2. 

νὰΐϊ 80 8180 ΠΙΑΥ͂ ΒΟΙ)6 ΟἾἾΟΓΙ ἴομδί." - Ρ. 8. 
πύλῃ [8 ὈΒΌΛΙΥ ΒΌρΡΡ 6 τὸ ἐπὶ τῇ πρωβατικῇ.---Ῥ. 8. 

ΟΙΠΟΓγοπ δρο  ΐ χ9 οὔ [18 Ὡ68π|6---Βηθεσδά, Βηθσαιδά͵ Βηθζαθά. ΤΠ6 ΓΘ ἃτθ 8180 αἱ ἴδγθιϊ γοδ ἢ 8 ΓῸΣ ΠΕΙ͂Ν 
μένη, δε. λεγομένη δηὰ τὸ λεγόμενον. ΤἰδΟΒ ΠΟΥ ΡΥΘΙΟΤΒ [89 ἰδϑῦ, ν᾿ ἢ ἷο}} ἰ5 δΒυρροτγίοα ὈΥῪ Οσά. Βίη.5 ΤΊ6 1οςῖ, τος. ἐπιλεγο- 
μένη, τευθπλτηῖ, εξ γπαπιρα, νου ΠΏΡῚῪ τπδὲ [86 ΡΟΟΪ δὰ δηοῦμοῦ ΡΓΟΡΟΣ πδηι9. ρογῆδρε ἐλέ ϑλεερ οοί. ὙΠῸ ναϊραῖο οοἢ- 
πεοϑ κολυμβήθρᾳ (ἀπεῖνο) ψίὶτἢ προβατικῇ δηά ἈΓΔὨΒ[αἴ605: “ Ανέ αμίεπι Ψεγοβοῖ ψπεῖὶξ Ργοδαίέίοα ρίεοίπα ηφιμδ ςοσποπιΐϊπαίμν πεῦτα» 
ἴω πείλεαΐάα." Ἑβραϊστὶ τοίοτθ ἴο ἴπ6 ρῥγουδ ἰὴ Αταπιδίο ὙΠ] ἢ νγ88 ΒΡΟΚΟη ΌΥ (19 Φ9ν 718 δου {Π|01Γ ΓοϊΌχη ἴσοσα ἔπ 9 
οσὶθ. [ργουοθ πο  ἀδη 8} 6 ατϑοὶς οοπιροδίτοἢ οἵ {ἢ 9 ΘοΒ8ρε].--Ρ. ἃ 

4 ὍΣ. ἃ. Πολύ ἰ5 ναπιΐηρ ἰη Β. Ο. Ὁ. 1.., εἰο. [πὰ Οοά. 5ἰη.]; ρνυΐ ἈΠ ΈΡΓΟΕ ὃγν 1Δο δ ηῃ ; τοϊοοοα ὈῪ ΤἸΒΟοηδοτί, 
δύο. 8, “.---ΟἸηϊδοίοη: (1) Τὴ6 ψοΓγὰδ: “ ὙΤαξτ πρὶ ἴογ {π6 τηονίης οὗ ἴπ6 ννᾶῖογ,᾿" δη ἃ ν6 Ὁ. 4, ἂγὸ πηϊ ης ἐμ Β, Ο.5, εἰς, 

Α130 ἴῃ 180 (σά. Βίη.--ΥὙ}; (2) [89 ποτά. “ τνναϊἰηρ [ῸΓ {πὸ τπιονί πα οὗ 1116 νναῦογ," ἰῃ Α, [..; (2) π6 418. γϑγβο δἱοδο, ἰη Ὁ. 
(τί ον Ὀοϊονε. {ΤΊδοποηάοσί (64. ν1}}.}, ΑἸτογὰ (64. νἱ.). Ττορμο 168, Ὑ δαίοοιῖ πὰ Ἠογῖ οτα {116 Ἰα8 οἴαιιδο οὔ τοῦ, ἃ (ἐκδε- 

χομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν), Δῃὰ ἴ8ὸ 016 οὗὨ νοῦ. 4 (Αγγελος ἴο νοσήματι). [Δομηϊδημ ΓΟΌΔ 5. ΘΓ {10 ἰοχῖ, ΓΘΟ., 
«ἢϊςἢ ἰθ υαοϊτοὰ ὈΥ 1π6 δυίπογί γ οὗ Τογια ] ἕδη (2ὲ Βαρξι οἰ, ὅ), δῇ δα ΠοΥ Ὑ τὰς οἱάόγ πὴ ἴΠο οἰάεδὲ Μ55, Βυϊῖ ἴἰ ἰβ 
8" ΘΔ4Υ ἴο0 βοσουπῖ ἴογ {Ππ 9 Οπλἰαϑΐοη οὗ [86 οἶλι130 (18 ΘΚΘΏΘΑΓΥ ΘΠΔΓΟΓΟΙΟΓ 88 σΟΥΔΙΠΙῪ ποῖ ΟὈὐὐεστ! 8 }}0 ἴο ἴΠ0 ΤΎΠΟΥ, 
τιδηϑἰδίοτα ἀπὰ ἐγβηδοσί 6 γ). ἘΠῚῸ ἴδῦζὸ ὨυὈΟΓ οἵ ἅπαξ λεγόμενα---κίνησιν, ταραχή, δήποτε, νόσημα---Α 80 ΒΡΟΔΙ αροίπϑί [ἴ. 
Τ1ι τᾶϑ ργΟΌΘΟΙΥ α τ γὺ ἀποϊθηξ τοαγραὶπϑὶ Κ1085 δυρχοθ ἴα ὕὉγΥ͂ ἢἦ6 ΡοΟρΌΪΑΓ θ6]] οὗ ἰῃ οὐτἱογ ἴο Ἔχρίαϊ ἢ [6 ἀϑόθιι υἱαμο οὗἩἨ [πὸ δἰοκ, 
το. ἃ. δ ἐπ ΔΉΜΟΥ ἰῃ τοῦ. 7, τ ΙΓ Οἢ ἱπιρ] θα. τα ὈΟ] ἰοῦ, [18 ΟἸη βίο δανοθ ϑοῖὴθ (ΤΟ Ὁ]9 ἴο [ἴῃ σοτμηπιοηίδίοῦ ὮΥ Γ0- 
Ιἰονίης Φοῖη ἔγοπι 1Π|ὸ κυ ιροτγαιϊἰοη οἵ {Ππ|ὸ) ὅθννϑ ἰῃ τορηγὰ ἴο [πο Ποα! ηρ ναοῦ. Οοπιρ., μονρονθῦ, {16 ἔχσο. ΝΟΤΕΒ.---Ρ. 8. 

ΦΎοτ, δ.---[ΤῊϑ νοϑὶ δ μοτίἴ65 τορα αὐτοῦ, δἴοῦ ἐν τῇ ἀσθενεία. Τηη6 τοοδῃΐηρ ἰδ: ΠὨ6 δὰ Ὀ6ΘῺ οἷο κ ἴον 88 γϑαῦδ. 
ἔχων ὈΘΙΟΏ χ5 ἴο τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη, (88 189 δοσυβαίίγθ οἵ (89 τίῃϑ, σοπιρ. Φυθ ἢ ΥἹ}}. δῖ ; χὶ. 17), ποῖ [0 ἐν τῇ ἀσθ. αὐτοῦ 

νῶς ἔχων.--Ρ, 5.) 
ΤΥ ον. 6.--ἰᾳοΥ, ἐπ ἰλαΐ οοπα Ἰἰζοη, οΥ, δἰοΐ ; ὅτι πολὺν ἤδη 

μΒὸ δα θοδῆ δ᾽ γον ἃ ἰοὴρ {ἰπιο λι." - ΟὌ. 8 

ρό 
[820 τουδοσίης οὔ ἴδο Α.Υ͂. Νογο5: “1ιΔῖ 6 δα νόθῃ [0Γ οἶτον ἔἰὸ ἀϊδεακεα." 

νον ἔχει, ΒΟ. ἐν ἀσθενείᾳ, γοΓ. δ. ΑἸΙοτὰ, [ἢ ΠΙ5 τον βίοη, γοίδ 8 
ογδίοη οὗ ἴ..Ὸ Ααὶ. Βίθ16 ΓΠκΐοη : “τδαὲ 

8 γὸγ. 7.-- [Κύριε ἴδ Πότ, 8 ἴῃ ἶν. 11, ΣΒ 8 {1110 οὗ σου ΓΘ ΒΥ ἴο0 ἃ βίγαῃ κοσ, δι ἃ ὮΘΏςΘ ΠΟΓΓΘΟΙΥ ὑγδηβἰδίϑα, δὲν, ἰδία 
οἵ Ζοτά.---Ῥ. 8. 

9 Ψοσ. 1).---[ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ΑἸΙοτὰ : Νον οἡ ἰἰαὶ Ωγ ΜΔ {80 δ Ὁ (}}." ΝοΣοδ: “Αηὰ (μδὲ αν 
“5 ἴῃ6 κα Δ Τἢ.᾽ἢ Υουῦρς: “1 9 ἃ. ϑευδλ (ἢ οἡ τΠαῇ ἀαν."᾿-Α. 8.] 

ἸῸΝ οτ. 132.--ἰ ΤῊ οὖν ΟὗἽΤΠ τοχί. γθο. αἴτοσ ἡρώτησαν ἰδ. δυβίῃ! ποὰ ὈΥ͂ Α. Ὁ, Ἰγαοκοίθα Ὁ Ττορ61168, οὐ! ἐἰοὰ ὃγ ἐξ, Β. Ὁ. 
ΑἹ, Τἰοποπά.--". 8.] 

δ γον. 12.---Τὸν κράββατόν σον 15 ναπίίης ἴῃ δὲ͵ Β. Ο.5 Τως οταϊ ρα ὈΥ͂ Τἰβομβοπάοτύ, ὙΓΙ (ἢ οπιϑϑίοη (ἢ 9 ὀχργοαδίοη 
ἰ3 τοτε δἰ ο οβηῖϊ, 85. πο δα το σοη ἴδ  ΠΒ βοιῃ την ΡΠ Π Δ ΕγΘ. ᾿ 

12 Ψψ6γ. 13.-ἰ Τί ροοπά. τος ὁ δὲ ἀσθενῶν, ἐλε ἀΐδραδοώ πάη, (τοι ἴοτ. 7), ὑπ ἰαθείς, ἐλε πεαίεα πεαῃ ἴθ Βυιρροτγίοα Ὁγ δὲ. Α. 
Β.Ο., εἰ αἱ., Ὑυ]ς. (σεγαίμ), Το αϊ.. Ττος., ΑἸζ.-Ἐπρ. ΒΕ 

12 γον. 15.---ῷ,γ ανογίη δ Ὀοξνθθη ἀνήγγειλε, Α. Β., ἼἌΒΒΝ Ἰδλοδιηδηη ; ἀπήγγειλε, Ὦ. Κ., σίο.; εἶπεν, Ο. ἴ,., είς. [( οὐ, Βίη. 
--Υ͂ Ὑὖο ἢπδι ἀμον ἷπ δ οὔδο ἴῃ πχυδὶ αχϑοῖ δῃὰ {π6 πιοδῖ δι 4 0]6. [ΓἰδοβΘηα, τορκ εἶπεν, Ττος., ΑἸ, ΝΥ ϑοῖοοιξ δηά 
Ἠοτὶ. : ἀνήγγειλεν.--Ρ. 

16 Ψ ον, 16.--Τὴ πὸ 
εἰς. ῬτΤΟΌΘΌΙΥ οςομρδίοηδα ΟΥ̓ [πΠ6 μᾶλλον, εἰς... γοΓ. 18. 

15 γοσ. 20.---ἰ Μείζονα ἰδ Θτα μαι ΠΥ μι ἦγθι.---Ρ. 5.7 
16 γον, 21. 

᾿φραπαμιμαι 
. 

[οἵ ἴπ9 ἰοχί. τος.]: καὶ ἐζήτουν αὑτὸν ἀποκτεῖναι, ἃτο τερδηϊίης ἰπ δξ, Β. Ο. Ὁ. ἴ,., εἰα., [6 Ὑη]ραῖο, 
ὃ 

Ἦν μεταβέβηκε ἐκ ἱβ ἰγλμδίδιεα ΟΥ̓͂ ΑἸ ογά, Νογοι, δηὰ ζουαηῖ, Τοῦ: μπᾶ μτ ολ σοαΥ ροη; Ταηκο: ᾿ἰμ» 

ἹΣ Ψ γ. 97.---[Ἴ}9 καί δοίοτο κρίσιν [8 οτηοἀ Ὁγ Τίβομοηά, ΑἸ, εἰο.---Ρ. 8 
18 Ὑεγ. 27. 

.] 
Ηρστο νἱὸς ἀνθρώπον, ν»ἰτποις [ἢ 6. ἀὐί!οἷδι ἃ5 αἶθὸ Αγρος. ἱ. 13; χίν. 11 (ἢ τοίθσγοηοο ἰο ὈλΔη. υἱΐ. 13): πὲ ἱπ 

ΟΙΒΟΥ ῬΔΕΞΑΡῸΘ ἜΠΟΓΟ ἰξ ἰ8 ΡΡια ἴο ΟἸεγίϑι ἴῃ πο [}}, [4684] δθη 86, νγὸ ἢᾶνο ὁ νἱὸς τοῦ ἀνθρώπον. 869 ἴΠο ΕχΕΟ, ΝΟΤΕΒ, δηά 
χοῦγευβ οπἡ ἴ. 52, ὑ. 98.--- 

19 γοτ, 30.--- ηο δὐάίτου οἵ πατρός [8 (ΔΟΌΪΥ Βαρροτίοά. 
80 ον, 91.--[Οτ, 7 εἰ ὑδμ τοϊΐνηεεε τιολτοὴ 1] τεοσεῖτε τς ποί ὕτοπι πιαῃ, ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἄνθρωπον τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω.---. Β.] 
Ἄγ οΥν, 35. 

(φιοη) Ἰὲκῖις (ας διοπΉ Υ 7{24).-- Ὁ 

ὁ λύχνος (ποῖ φῶς, σογῃρ. ἱ. 8) ὁ καιόμενος καὶ φαίνων. ΑἸΟγ : δ σας ἐμ ἰαπὶρ ἰδλαΐ ὀιιγηοίν αἀπιί δλϊπείῆ. 
ἰπϑογῖα {Π|ὸ ρΊΟΒΕ: “ 116 δ Δ}. Πρ} οὔ ἴΠ6 Μοββίαν, {Ππτη} δε ηρ᾽ 4180 ἴ6 ΜοβϑΔἢ δηὰ τη 6 ΜᾺΥ ἴο Ηἰπι."--, 8. 
γον. 33.- -[[ηχο [πβογῖϑ {Π|686 σοιῃτηθη δ: Υο γογ9 ΠΩΣ (γὲ κε) ἴον ἃ {π||6 119 ἴο γα οΐοο (ἐσεί, γευεὶ) ἀμ δἘ18 

. Β.. 
ΣΧ οΣ, 836.--[ΑἸογὰ : δέ ἐλε “ΞΕ 7 λαυξ ἐξ ργεαίργτ ἰπαΉ, υοἿη.--- Ὁ. 8. 
8ι γοῖ, 91.---Τἰδο ϑηδογ, αἴτος Β. ,., ἐκεῖνος. [80 818ὸ {π60 Οοά. Βίη.--Ὗὖ. 
95 Τυἰ4.--- σα. Ὁ., μαρτυρεῖ. 
λγοσ, 30,--- ἔρευνατεα ἰδ τ Ἰκ6 ἢ 849 ἐῃ6 ἰηδῖ᾽σρεῖνο τηοοῦ ὈΥ ΟΥτί!, Εταδηληα, ΠοΖΆ, ΒΟΏρΟΙ. ΟἸδ., Πα ͵οιίο, Μόσον, αοάσξ, 

Σδῆχο: δ ἴἰμ6 ππροσαῖίνο ὈῚ Ομγγβοθίοαι, Αὐκχυδιίίη, ατοίαθ, ΤποΙποκ, Ἐν ]ὰ, Η οι ζαιοηὕοτς, ΑἸογὰ. ἔοο ἔχεα. ΝΟΤΕΒ. 
--- ΚΓ 

Ξι ἴον. 41.-ηῴ. Κὶ. εἰ αἷ., ἀνθρώπου, α απ ; Β. Ὦ. Οὐά. Βἰη.---νἷε , πὰ δεν οἴδογα, ἀνθρώπων. 
56 γεν, 11.--ἰ- τὴν δέξαν τὴν παρὰ τοὺ μόνον θεοῦ, ἴΐπο οηἷν Θοὰ, ἴη οχοϊαβίοη οὗὨ ἢ} {πὸ ἰ40}8 οὗἩ 6 παίαΓΑ] Ποδγῖ : σΟΙΏΡ. 

Φοῖΐπ χτὶϊ. 3: ὃ μόνος ἀληθινὸς θεός. Τὸ τοηδογίης οὗὨἨ [πο Α. Υ΄. του] τοχθΐγο μόνον, ΟΥ μόνον αὐον θεοῦ, ΜΑΓΝ, ἐν. 4: 
Χὶϊ, 4: χτὶὶ. 8. ΑἸΠυσ :  Ἴ Π6 ψογβ οπι ἐδλὲ οπἱν Οοα, τὸ νοτν ἱπιρογίληϊ Ὀθολινο ἐπ  Υ ἴογπι {πὸ ροίηΐ οὗ ρδϑϑῆρα ἰο [09 
ποχὲ γόσϑοθ. ἢ τ ἰοῦ τη6 09» ἀγὸ δοσυδοὰ οἵ ποὲ θο]ονίης ἐπ τογίζ σα 977 Δίοεες, ἰὴ 6 Υογν οἱ ἢ ἀπ ΚΟΓΩΘΙ οὗ Ἡδίοϊὶ Ὑ.ΆᾺ84᾽, 
10 ερμέν ὦ Οοά αυιὶ ἐδε πατὶπ πὸ οὐδοῦ ρος ὑιὲ Ηΐπι."--ῦὶ 8 

30 ΤΟΥ, 47.---Ὁ. Ο. 5. Δ.. Ογίχοη [[λη55]: πιστεύσητε [εγοΔαεΐε. δ᾽. Α. 1., εἰς., Ὑ ας., τος. Τιβομοηᾶ, ΑἸΩ,: πιστεύσετε, ΟΥ6- 
ἀεί. Ἐ.Υ. Ιτοη. εἰς. Υ̓́οΒιοοῖ! ἀπ Ηογῖ. πιστεύετε, ογεα ἐ 3.---. 8] 

ἘΧΈῈΟΕΤΙΘΟΑΙ ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΓΡΒΕΙΙΜΙΧΆΑΒΥ ΒΕΜΑΚΕΒ.--ΤῊο. ΠοδΠηρ οὗ ἃ 
Ἠεΐρ]089 δὰ ΟΡ Ϊ6β8 οὐ ρρ]ο αὖ {0 Ηουβο οὗ 
ΔΙογοΥ 15 1:16 γϑῖ τΐγϑο]ο οὗ 6808 ἴῃ Δυάοδ Τ6- 
Ἰατοὰ Ὁγ 20. η, Ἰδοῦ δ δα ροτίοτγτηθα β'ρηβ 
{ποτα Ὀοΐοτγο, τυ ϊο ἢ δγῸ ΟἿΪΥ δ]υάρά ίο, 1ϊ. 28: 
ἴι. 2. [ἐ ἔονγιβ ἐῃο ὈαΒ18 οὗὅὨ ἃ θη ΠΥ δηὰ ποδὶ 
ἡππρογίαπϊ Ομ γ βίο] 1641 ἀΐβοουτθο, 16 ἢ ΟΡΘΠἢ8 
186 σοῃῆϊοὶ οὗ 26.805 τῖῖὰ {6 υπο]ϊονίηρ δον- 
5 ΒΙΟΓΔΥΘΏΥ, δηα γουθ8}]8 (6 οοπίγαβί οί 
1Π15 ροϑιίῖνο ζαϊ δἰ πηοηίΐ οὗ 86 βρί τὶ οὗἨὨ (0 Ἰδ'ν 
πὶ μοῖρ πορηῖίνο ΟὈΒοσναποο οὗ 15 ]Ἰο 6 Ὁ, αΒ 
8.190 Ὀείποου Ηἰδ ᾿ἰνίηρ (παΐδηι δηα {δμοὶν δὺ- 
δἰγλοὶ τποποϊ ποθ, Ηΐθ8 ἀοίΐης ρσοοὰ οὐ (δ0 
Βα αι" 'γδϑ τωδὰθ ἰμθ ργουῃμὰ οὗ 8. οἰᾶγρο οὗ 

ΒΑΌΘΑΙ -Ὀτϑαϊείηρ. πὰ ΗΒ αοἰαίτη ἰο 6 'π ἃ ρΡ6- 
οὐ Β6η86 {᾿Ἰ6ὸ ὅοῃ οὗ αοα τνγὰ8 δομπβίσιθα ἃ8 
ὈΪΔΒΡΒ ΘΙ ἀαβογυίηρ οὗ ἀδαί ἢ, ΟΠ ν βὶ ποτὰ Ρτο- 
οἶδ᾽ π185 δὶΪ {8 0586 σταπὰ ἰγαϊπα, τ ποῦ Φομη ᾿λὰ 
δηπουηοθα ἴῃ ἢ Ργοϊοσιιθ. γον θα]8 ΗΪτη86] 28 
οὯ6 τί τἢ ὑπ 6 ΕἌ ΒΤ, ν ΠῸ ΠΟΥΘΡ Ο68865 οἱηρ ζοοά, 
ἃ8 {6 Ιιοτὰ οὗ {Π 6 Βα ΑΓ, 88 ἰὴ Αἴγον οὗ Ἰἰΐο, 
88 ἰἴ6 ΕΊβου οὔ {Π|ὸ ἀδαα, ἀπά ἰ6 Φυάρο οὗὨ (6 
νον, ἀπ οἷαίπηβ αἰνίηθ ἤοποῦ. Ηδθ βυρροτίϑ 
(6886 αϑίουπαάϊης οἰαΐη8, Ὑ ἰσ ἢ ΠΟ 6 ΓΘ 8 
δου] πιᾶκο υἱτουΐ Ὀοΐης σΌΪ ΠΥ οὐὗὨ ὈΪΑΒΡ ἢ ΘΠΙΥ ΟΡ 
τη πο85, Ὀν {16 υπϊίοα ἰρϑι ΠΟΥ οὗἩ Φοἢπ {ἐπ 
Βαριϊδί, οἵ ἀοἄ ἐπ9 Εδίμον ἱπγουσὰ ΗΒ ὑσγόγῖκϑ, 
δὰ οὗ ἰμο Ο. Τὶ, Βοτγιρίυγοβ, δπὰ ἀγίνοθ ἐπὶ8 
γοοζοϊ ἃ ἰθβι ΠΟΥ τἱζἶἱ ἰΘΥΓΙ Ὁ]6 ΘογΓΟΒί 688 
ἰπίο {86 σοηϑοίθῃοα οὗ ἰδ 6 568. Ηδ ἰἰιοὰ (γ8665 
1μοὶν ὉΒΌΟΙἰοὗ ἰο ἰμ9 βϑογοῖ σμϑιαθοσβ οὗ ὑδμοὶν 



180 ΤῊΕ ΟΘΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ Χ50ΗΝ. 

861-86 οἴη ᾿ιϑαγίϑ, δηα ὀοιηΡ] οἰ ΟΥ̓ ἰυτηβ ἰδ 
(Δ Ὁ]65 Ὁ. ρῬγοβϑοηϊίης ἰμεὶν σα Μοβοϑ, ἴῃ ψ μοπὶ 
(ΠΟΥ ὈΟΔΒΕΓΑΠΥ ρὰΐ {π6ἷν ΠΟρΘ, 88 (μον ΔΟΟΌΒΟΣ 
ἴον ποὶ Ζο] ον ίης ͵8 Ἰοδὰ ἰο Ομ γἰβί, ἰο ψῆοπι μ8 
Ῥοϊπιδά ἰπ αὶ Ηἷ8 τυ χ8. Τὴὰ5 (Π 6 ΤΩου 88 οἵἁ 
{8686 ΠΥΡΟΟΥ 68] ΟΥΒΒΙΡΡΘΓΒ οὗ {86 Ἰοί(ο Σ δὰ 
οπαπιΐθβ οὔ (ἰ0 Βρίτῖι δὰ αἷπὶ οὗ 16 ἸαῚῪ 6Γ6 
βίορρεά, Ὀυὺ (πον Βοαγίϑ σοπἰἐηυοᾶ ἴῃ ΟΡΡοΒΙ(Ιοη 

. δηὰ Ἰοηροὰ [ὉΓ δπ ΟρΡρογίαἰ γ ἰ0 ΘΟΥΓΥ͂ Οοαὐ Π6ῚΓ 
ὈΪοοαγ ἀοϑίχη. Το δἰ χη ἤσδησθ οὗ ὑ818 ἀἰβοοῦγβο 
8 τν 8}} Ὀσουαρμὶ οὧαὖ ὈΥ νυ. δηρα ἱπ ἷ8 ΔΠΑΙΥ 518 
866 {86 ποιά ηρ8) ἀπὰ ἴῃ ἐπ ὨοοίτἼ Δ] ΤΟΙ ΑΓ ΚΒ. 
ΟΡ. 4130 τῦ σοποϊαίηρ ποῖα ὁἢ Υ0 Ὁ. 47.---Ὁ, 8.] 

γον. 1. Αἴδοσ [8986 πη 5.8.---Οἡ (1|ὲ ἀΪ8- 

ἰἰποιίοη Ὀοίνγθθη μετὰ ταῦτα ἀῃὰ μετὰ τοῦτο, 860 

1ὕσκο οὐ ἐλιῖὶθ ραϑβαβο. "Ὁ Ἡδφγθ ο]0868 (116 ἥτε 
ξιοαὺ ταϊηἰβίγυ οὐὨ Φ9681:8 ἰπ Ο41}1166 (866 Ζέδεπ 
“,εδε, Ε1., 2, Ρρ. δδ60- 40). 
Α [116] ἔϑαβι οὗ 89 Ζονσδ.--- [ΒΊΟΣ ἔθαβί ὃ 

ΤῊ ΪΒ Ροϊπΐ 18 81}}} υπάδν ἀϊβραίθ, ὈιὺῚ ἰΠ6 σοῃίτγο- 
ΥΟΥΒΥῪ 18 ΠΟῪ Ὠδυσοινοα ἀονη ἴἰο ἃ οἰ οἶσ6 ὈΘίνν 665 
{86 Ῥαβθουοῦ δηὰ {6 Ριιγῖπι. 16 ἀφοιϊβίου. 885 
ἃ Ὀοδτίπρς οἡ {116 ΟἸΓΟΠΟΙΟΡΥ οὗὨ 6 ᾳ08ρ6] }ι18- 
ἰοτῦ. [1{{89 ζεαϑὺ μογΘ βροίβθη οὗ Ὀ6 {})}6 Ῥα88- 
οὐοσ, ἔἰβθη οὺν [ῳογ 5 ρυ]ο ἸαΌοΥ8. σοπίϊπαρα 
ἀυτίπα ἰπγθ6 δηὰ ἃ μΔ]Γ γΘΆΓΒ, βίηοο Φοη ποῖθΒ 
ἀπ γοα Οὐ ΘΓ ῬΆΒΒΟΥΘΥΒ ἃ8 ΓΑ] τ ὶη Η18. τ ϊ- 
πἰϑίγυ, ἰϊ. 18; νἱ. 4; χὶϊ. 1 δηἀὰ χὶϊὶ. 1. 1 ποὶ, 

{π 6 ἐδ6 ἐΐπι6 τηιιϑὲ ἐπ δὲ! Ῥυο Δ ὉΠ  Ὀ6 γτοἀποοα 
ἰο ἔνο δηὰ ἃ Βα) γϑαγβ. Οἡ {6 Ὀοαγίηρ οὗ {86 
ἀοδηϊίΐθ γίϊοϊο οα ἴμ6 αιοβίΐοη, απὰ [86 ναγίουϑ 
γορδάϊΐηρθ, 8600 ΤΈΧΤ. ΝΌΤΕΒ.--Ρ, 5.1 Μεγον: 
«ΒΟ 1668. 18 πιθαῃΐ, ΔΡΡθῶγβ ὙΠΠῚῈ ΘΟΡΔΙΩ(Υ 
ἔτγοιῃ οἷ". ἰν. 8δ; δοῃῃρ. τὶ. 4. Εογ 6Ἀ.. ἦν. 8δὅ νγδβ 
ΒΡΟΚοη ἴῃ {π6 πηοηὶῃ οὗ θοσοπιΌ6Γ ; δηὰ ἔγοιῃ οἱ. 
Υἱ. 4 ᾿ὑ ΔΡΡοᾶγϑ {ῃμδὺ {8:6 Ῥαββοῦν ψ)δ8 πρὶ δἱ 
παπᾶ: ποηθα {Π9. ἔοαϑὲ ποτα ἐπίοθη ρα τυϑὺ Ὀ6 ΟΠ 9 

Τα] τς Ὀοΐν θη δοοοΥ δηὰ (6 Ῥαββουθῦ, δηὰ 
ἀπΐθ 18 πὸ οἶον ἐΐδη ἐπα “εαεδί οΓ ατῖπι, Μ ἈΪΟᾺ 
Ὅ88 οοϊουταϊοα οὐ ἰμΠ6 141} δηὰ 1διἢ οὗ Αὐἀλγ 

ΟΞ (Ββιμ. ἴχ. 21 8.), (παὶ ἴβ, ἰπ Ματγοῖὰ [οη6 ταοπίὰ 

Ὀοίοτο [Π:}9 ΡΑΒΒΟΥ6Γ], ἱπ ΠΙΘΙΔΟΤΥ͂ ΟΥ̓ {Π| ἀε] ἑν οΥ- 
Δ Π06 οὗὁὨ {ππ6 παίΐοη ἔγοτῃ {6 τηϑάββογο Ῥτγοὐεοίοα 
ὉΥ Ηαδπιλη. 8ὅὃο Κορρίον, [χπ0 ἤνβί βυρροβιοα 
αἰιῖθ. νἱθιν], ἀ᾽ Ουίτοῖη, Ηπιμ, ΟἸΒ αι 86ῃ, ἍΠ1656- 

ον, Νεαηον, Κνυαθῦο, Απροῦ, προ, ΔΙδϊοσ 
δά ΤΔῊΥ Οἰμοτβ.  ΜΟτοΥ 05}}γΥγ δὰὰβ: ΤῈθ 
ζοαϑὶ ἰβ ποὶ ἀοεϊχηδιθά, Ὀδσπ86 1 Ἰνῶ8 ἃ ΤΑΪΠΟΓ 
ζοϑιϊνηὶ, Ἡ ΒΟΓΘΑΒ (Π6 σγοαῖοΓ ζοα88 ἃγ6 πδιιθᾶ 
ὉΥ Φοδπ: ποί ΟΠΥ {Ππ6 ῬΆββθουον, Ὀπὺ 4180 ὑδμθ 
σκηνοπηγία, Υἱὶ. 2, ἀπὰ 186 ἐγκαίνια, χ. 22. 

ΤΙο οἰ 6Γ οὐ͵οοιΐοπ5 ἰο {18 Ὑἱ ον ἃτο: 1. 1780 
ἴοδβί οὗἉ Ῥιιγίτι νγ88 πὸ (θη ρ]6 ἔδαβί, δπὰ γοαυϊγοὰ 
ΠΟ ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἰο Φογμβαίοι. δαί Ομτῖβὲ πιδῦ δ ΥΘ 
αἰϊοπαρὰ {18 [εα8ί τ Ηδ αἰἰοπἀδα οΟἰμον ζεδὶϊ- 
γδὶβ (νἱΐ. 2; χ. 22) νψἱπουῦ Ἰοραὶ οὈ] ρα οα, 
ΤΔΘΥΟΙΥ ἴῸγ (Π6 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗἩ ἀοΐης ροοά. 2. Τὴ 
Ῥαγίπι 28 Π6υοΡ οοἰοὈταίοα ἃ5 ἃ αι. Βαυὶ 
(6 Βαῦθαιϊα Βροΐζθβη οἵ, 8}. 9, ΤὨΛΥ͂ Δ Ὺ9 ῬΓ6- 
οοαθὰ ον βιισοροάεα {110 ἔδδ8ι.---Ρ. 8. 

“ [1 }οἶκὸ τῶ κοθ μ. τοῦτο (ἰΪ.12; ΧΙ, Τ, 11; ΧΙΧ. 28) ἴο βὶ ρ- 
πἰΐγ [πὸ ἐπ πιθθ εἴο, μι ταῦτα (ΠΠ|. 23; νἱ, 1; γὙἱ}. 1} τὴ 6. πιϑά!]- 
δἷο βυισθεδίοη. Τποϊηοῖς πὰ ΑἸΙοτὰ ἀϑβρηϊ, δίογοι πὰ Ποη(- 
βῖθῃροτς οἰὐοοῖ, 1110 το Γ ΟσΟΊ ΓΒ πΠΙΠΟΡ ΠΥ ἰὰ {116 ΑΙ ΡΟσα- 
Ἰγρϑθ, 806} ἐπ ἴπ6 αοαΡ0] οἵ Φοῖπ, σομρ. τοτ. 15, ΜΙ ἢ 
ΒΡΟΒΚΒ ταῖν ἀχπίηδί ἔπ “ΙΕ ποσί ]οῃ. δι ἐπ 11}|8. σλ80 δὶ 
411 ουθηΐδ βοῃγθ [ἢ ΐΘΓΥ 1] πλιϑ Πᾶν ΘΑ ρμοθα δίποο [ἢ 881 νΘγθθ 
οἵ σ᾿, ἷν., 4ηἀ τη οἷ τῃατίοτ τηϑί Ὀ0 ἐππεγίοθα ἴσοι [6 Κ.- 
πορτ βίᾳ Ὀοΐνθθῃ οἷ. ἰν. ἀπά ν.--Ρ. 8.,] 
ΤΓΝοδηάον (Ψεδοη “εξ, ὁ οἁ., 1502, ». 280), ἀροη πὸ τ ἨΟΪΘ, 

Δοςίάο6 ταῖποτ ἴῃ ἔδυοῦ οὗ 0 ραββουοῦ, ἀπ δου ἃ Ὀ6 ἰσϑηδ- 
ἵεγγοί.-Ρ, 8.] 
{80 εἰ5δο βιίον, Βαυτ]οίη, Θοἄοί.--Ρ. 8.) 

Οἰδον υἱοννϑ οὔ {ἢ 6 ἤεαβί: (1) ΤῊ ραδϑουετ: ἵτο- 
ΠέριΒ. ἢ ΓΟ Γ, Δμἃ ΤΩΔΗΥ͂ τροχὸ: 7 (2) 2 επίροοςί: 
Ογτῖ! [Ομτυβοβίομι, ΟαἸν 1], θη χεὶ, εἰσ. ; (8) {ἰις 
ἔδαϑί οὗἩ ἑαδεγπαοίεδ: (οσοοιαβ, ΕὈγατὰ [Ἐπ 8]Ὰ]; 
(4) (μ ζοαϑβὺ οὗ ἀεαϊςαίίοπ ; Ῥείαν)υδβ ; ᾧ) ἃ ἴοδϑὶ 
ἢ σαπηοί Ὀ6 ἀοίογαϊποα: ζἱϊοκο, 6 Ἧ εἴα, 
[Βεϊοκπον], υσπατάι, Ὑμοϊαςοῖκ (Ττ ἢ εα,}} 

Τὴε 7εαεὶ οΥΓἹ Γιγὼὺη [Ὁ ΞΠ “Ὁ. οὐ βἰ ΠΙΡΙΥ 

Ὁ5.33. ἰοί, ἴγοτι (86 Ῥεγβίδῃ], Εβί}. ἰχ. 24, 20; ἡ 

Μαρδοχαϊκή ἡμέρα, 2 Μποο. χν. 86: Φοβορἢ. .4π- 
ἐϊφ. χὶ. θ, 18. Οὐ ἰδ 18ι} οὗ Αἀδν δ ἴαϑι ὑτο- 
οοἀοὰ ἐπα 1οαϑὲ; ἴῃ (0 ζοβϑίϊγαϊ ἐιβοῖ Γ 1Π6 Ὀοοὶς οὗ 

Ἐϑίδον (οα]]οὰ ΤΠ} ΌΥ ΘΔ ΠΘΏΠ6) τὴλϑ ΤοΔα ἷπ 
(86 ΒΥπαδροζιιοθ. Α8 ἃ ῬΟΡΌΪΑΥ [οβί τ) 10 τα 
ἀἰϊϑυϊηχαϊδιιοά, ΕΚ ἐπ ἔδαβιβ οὗ [ΘΓ 86168, δηὰ 
ἀοάϊοαίίοη, ὉΥ απΐγνογβαὶ γο)οϊοησθ. ΕἈπδίςΐβαι 
ἴπ 116 Ῥθορὶθ πα γαγ Βουρ τὸ τ κ ἐΐ ἃ [68- 
{ἶγ ἃ] οὗἁὨ ἰσαρἢ οὐδοῦ ἐἰι6 ἀπ {1165 (5 ΒΘ Ό ΘΠ 
ΟΥ̓́ΘΣ 1.8 ΟΠ ΥἸϑ Δ ἢ 8 4150)ὲ. Απά ου (18 δεσουπῖὶ 
ΜῈ8 {1118 Ῥατ συ] Υ ἤοαβϑὶ οὐὗὁὨ Ῥυγΐπλ 8580 Ῥγθ- τηΐ- 
ΠΟΒΑῪ (λὲ 7}επεἰ οΥΓ (δε «ζειῦ6 (ἰϊὰ ἐμ 6 τὶ] 616), δπὰ 
(86 δι7ίϊο]6 πα (ἢ Οοά, ϑ΄ παϊί. ἱπ τἷ58 Ρἴδδο οδη- 
ποῦ θ6 πιδάθ ἰ0 Βροὴῖκ δχοϊυβίνου, 85 Ηθηρβίθη- 
ΘΓ ΡΓΌΡΟΒ65, ἴον {Π|ὸ Ῥαββονοσ. ὃ 6 τουβὶ μῸ 
ἀουδί πηᾶῖκ ἃ ἀἰδογοποο Ὀοίνγθοη {πὸ δἰ πα ρ]0 οχ- 
Ῥερβειοα, Ἱεαεξί, θὰ ἰ6 ΘΧΡρυ βϑβῖοπ : 72εαδί 977 {δ 
εἰσ. 
γεν. 2. Νονν ἴδοτθϑ 18 εἴ ὕϑστι58161}).---ΤΊι9 

ἔστι ᾿ὰ5 Ὀ66η ᾿πἰοσρσγοίοὶ 8} γοίοσοῃσα ἰο [ἢ9 
Ῥοτο]ι65, ἃ8 ἰηἀϊολίης {Π8ὲ, δ 86 ἰἴπι6 οὗ (89 
οοιμροβίτ: οι οὗ (}}18 ρῬαβϑηρβθ, ΦογΆβδ θὰ μδά ποὶ 
Ὅδοῃ ἀεβίγογθἃ. Οη {18 866 {0 Γπἰγοἀποίϊοῃ. 
ἙΕυδβοῦϊυ8 τνὶΐθϑ ἰὼ δὶβΒ Οποπιαδί. 8. Υ. Βηζαϑά: 
καὶ νὺν δείκννται [μὰ 6 ἀ068 ποὶ τηρηἰΐοη {μ6 1ο- 
68}1{0}}. Ὑ οὐ {86 ἔστι ΠΥ 8180 Ὀ6 αἰἰσὶ νυ ϊοᾶ ἰο 
τοίου 68] υἱγναοῖίγ. 
ΒΥ ἴῃ δβῇοθορ β8ῖ0.--- Ἐπὶ τῇ προβα- 

τικῇ 86. πύλῃ. Ασοοταϊηρς ἰο ΝΟ Θμ18}}}8 τοὸ- 
ῬΟΡΥΔΡΒΕΥ͂ οὔτ 6 γτοβίουν δα ΟἾΤΥ͂ 10 τα 8 τι δὶ 15 ΠΟῪ 
ΒΙΘΡΒ Θ᾽ Β ραία ἴῃ (μ6 ποτ ι-οαβί αὐυαγίον οὗ {μ6 
οἶἰγ, Ἰοδάϊηρς οὐἱ οΥον Κιάγοη ἰοὸ ἀ οἰ βοηδῃε πὰ 
(80 Μουμπὶ οὗ ΟἸΐνοβ (ΒΒ δίε(γ Δίον ἡ πα, Ἅ Οδῖθ 

“ [Ὑὸ τη 8 Κὸ8 1{{116 Βοσοπα Ῥάδβονεσ οὔουγ ᾿οτγα 5 πιΐ ηἰεῖγε, 
Αἀυ. μπν. 1᾿. 22, 8 (1. 8501 εα. δι γο ἢ): “ΕῚ Ῥοξί λας τίετιμα, 
δέοίψιαα τἴος αεξορπ αἰ τὰ ἀἴεπι 7έξίατα Ῥαδολς ἐπ Ἠϊετιξαΐξεα, 
χμαπάο Ῥαταϊψίίσιπι σιγαυῖϊ!." Ἐπ Ἰτγοπδοι ἃ δὴ Ἰηἴοτοεῖ 
ἐο ἰοηρίμοη ΟἸγ ΒΕ 5. τ ἰθῖτΥ, ΓὉΓ ἵν ὸὺ Σοβϑοη8. ἘΠῚ ἢ 89 
Ὀτγίημβ ουῦ ἱῃ [Π1|6 ὙΘΓΥ σοπποςοίίοη. 1. Βοοῦδυδο πὸ Ὠεϊϊενθὰ 
ταὶ Ο} γἰδὶ ραϑβοὰ {Ππ τοι} 8}} δία χοδ οὗ μητηδθ 16 ἰὼ δδνϑ 
1ῆοτα 81}, ΠΟ ΒΟ 6 1 Ὁ Η6 ΡΟσΔΠΊΘ 8180 “ δεηέοτ' ἐπ ξεπέογίνωε, 
εἱ εἰ ρεγγεοίιΣ για ρσίδίεν ἐπ οππίνμε, ποῖ εοἰ μὴ φοσειγιάίπενι 61- 
»οείἰοπέης υογίίαί ἐξ, ἐοα εἰ δεουπάπ, κίαίεπι, εαποίἐβοαης εἰ- 
γεμὶ εἰ ξοηίογεα" (1. εἷν. 22, ὁ 4, Ρ. 858); 2. Βοσαυδο μα ἰῃ- 
ζοττοὰ ἴγοτῃ π0 αἰιοδιίοη οὗὁἩ 1πθ ὅονβ, Φομη Υἱ]}. 51, τ1παῖ 926- 
ΒῸΒ 88 ποῖ γοῖ, Ὀυ ΠΟΑΓΙ͂Υ ΗῪ Ὑοαγ οὗ ρὲ δί 8 {ἰπιὸ ΠΣ. 
22, 6, Ρ. 360). ΤῊ 8 δον παῖ ΘΔ ὴ 8 {ΠῚ8 ἰοβι ΟΣ, π κἰοῖ 
ἰ8 Ὀσοββοῖ ἴοο πιο ὈΥ ΒΟΡ δου δῃὰ ΟΠ ΟΙΒ.--. 3.} 
ἣ [83ο αἷθο Θτοιίαα, ίχπιίοος, ΗΘ σϑίοηῦοτς, Νολπάοσ, δπά 

ἙἘονίηϑοη.---. 8.] 
[ΑἸογὰ α80, δου αἰνίης, ἴγοτῃ 1[οἶκθ, αὶ Ὀγ οὐ δίδξοτσηετι 

οἴτιιο ἀἢ Πογοπὶ νον 5 οὐ ἐπίπ τυ σομίγογογιοα μοϊηϊ, ὁχ- 
Ῥτόβδ68 ἷβ. ορίηίοη ἀπᾶὶ “πὸ σδηποῖὶ ὙΠῚἢ ΔΩΥ Ῥγοθα Υ 

ἴθ᾽ ν]ιδὶ Γορϑὶ 1 885.) Τὴ τ}58 οα5ο. οὗ σοῦτεο, ἴδιο οἱδ- 
ταῖο σὨ γοποϊοσίοδὶ δΥχοτηθηΐ 50 ὉΡΟὴ ἃ ἐεδοηΐϊο τίου 

οἵ {ὸ ἔραδὶ ἤθγο βρόκθϑη οὗ, 4118 ἰο {Π 9 στουῃὰ. Οη ἴδ οἶτο- 
ποϊοκίοαὶ Ὀροαγίης οὗ ἔπ ἐπιογργοιϊατίοη βοθ Ἐοδίμβοσ, ΟΥ. 
Πανγιοὴν ΟΓ ἐλε αοερεῖκ, ». 190 ].--Ῥς. 5. 
ὃ [Ὁοπιρ. οἱ {16 ἴογοο οὗ {1Π|ὸὺ ἀγίΐ.1]6 τὴν δα ϊίοι ἴο {πὸ χες 

Τεχτ, ΝΟΤΕ.--Ῥ. 5.) 
ΕΠ 5 Ἄν», »ονία γνερίε, ταϑτπι!οποὰ ΝΟ. 1.1, 52; 

χὶ!. 89. Μοσοσ, Βονουοῦ, Μ{ΠῚῈῚ [0 Υπϊρξαῖο, Τποοάοτε οὗ 
Μίορδυα. δπὰ ΝΟΠΏΙΒ, Θομποοῖ προβατικῇ ὙΠὴ κολυμβηθρα 
(τοάϊης {Π|8 ἢ8 ὑενος ὁ ΤΉΡΓΟ 88 δῖ [9 δδϑῃ μοοὶ τὴν 
80 «δ! οὰ Βοιμοβᾶα." ἘἘυθοῦϊῃδ δη Φθγοιηθ ΒΡΟδΔῚ οὗ 8 προ- 
βατικὴ κολυμβήτρα, ῃτοδαξίοα ρΡἱεοῖπα. Οὐοἴορ. ἴ89 ΤΑΣΣ. 
Νοτεδ.-Ρ . 5.) 
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Οὐ Μγ [Λ΄ ἉΓΑΤΥ͂ 1 δ18ο “ ΘΟ εἴο οὗ (μο Τγ1068,᾽ ΟΥ 
Ρογίδ τὰ}}}5 Φοβϑαρμδί.᾽ Οοπρ. ΤϊΪΠον, Ατί. ͵ὲ- 
γιδαΐοια, 1. Ὁ. δ48 ; Κτναβὶ, 2) ὲε Τοροσταρλὶε ψεγω- 
"αἰοπια, Ὁ. 148; Βοδίπβοη, 1. ἡ. 886; 1. 74, 186, 
148: οι βαυπιον, αἰεί. ». 2ῦ5. [{{{86 Ῥοοὶ 
οὔ Βοίμ6ϑ48 15 ἰἀδηι 6} τι ῖι ἢ (η6 Εοππίδιη οὗ {110 
Υιγσία (8866 Ὀ6]οΝ)), {16 56» αδἰθ δαῃῃηοὶ ν76}] 
ιατο Ὀθοῃ δὲ. Β᾽ ΡΠ θη 8 ααία, Μ ΙΟΙ 18 ἰ00 ΓᾺΓ 
οἵ-.--Ρ. 8.1 ᾿ 
Α ΡΟΟΪ, νῆΐο ἢ 165 ο8]16 ἃ ἱῃ ἘΓΘΌτονν Β6- 

ειθ888.---ἰ Ὁ ΓΞ, λουδε ον ζἰπάπεδ8, σταςε, σεπ- 
{ἰἐπεες, ἀοιιδε ὁ} πιεγον. Ὑποϊαοῖς : [πβιϊα οι οὗ 
οἰατίγ, Οἰαγί. ἘΕἘΐνθΘ ῬΟΧΙΣΟΒΘΘΒ. --- ΤΟΌΪΟΥ 
(θεπκυϊάςεν σοπ ϑετμδαίεπι, 1808, Ρ. θ2) : 80 Ἰαίθ 
88 ἴ86 ἢ σϑηϊυτΥ ἔγο ρΡοΟγΟ 65 ὙΘΓ6 Β(1}} Βῃ ΟΝ ἢ. 
Ἀσσογαϊηρ ἰο 18 (τι 6416 8}} Ὠγροὶ 6818 {6 γ0 6 γ6 
ἄνα διομ! δὰ δοτωραγίπιθηίβ ἕοσ (06 βοραγδίίοῃ οὔ 
{86 Ρδιΐθπῖβ. Ἰδοϊαοὶ : Οοϊοπηδάοθβ, Ῥογι 6068, 
ἰἴο 586! (ὁγ (86 γμϑίϊθηί8 ἔγουι τυϊπιὶ δηὰ γαΐῃ ; ῥγο- 
ὈΔΌΪ (6 τοὺ οδθ Βανίηρ ἃ αὶ]. Ὑμποοάογο οὗ 
Μορβιοϑίῖα πα χίποὰ οη0 ΘοηΓΑ] ἢ 811 (ρ τ οΌΔὈΥ 
ἱποϊοβίης 16 ῬΡοο]), δῃὰ 10 ἢ 4}}8 οὐ (ἢ οἷτ- 
οὐ ΓΘ Ω69 ΟΥ̓ (ΡΟΓ.ΔΡΒ ΟΓΟΒ8}7186) ; {18 νου] α 
βαῦο Ὀ66ῃ, δὺ 811 ουθηΐϑ, (86 τηοβὲ δοηυϑηΐοηῦ ἃτ- 
τδησολοηῦ [Ὁ 6 516]ς, ΤῸ ΟἸΟΥ ΡΟΥΓΟΠΒ ταϑὲ 
ἀσυῦι]688 ανὸ θοο6η Ῥτοίοοίθα. οἢ πιοῦθ {ἰδ 016 
εἰά6. 

Α5 ἰο ἐἔια Ἰοδσαίΐ οι οὗἉ ἰ(!6 Ῥοοὶ, ὑμ6 γὸ 5. οἡ ἰδ6 
ΟἾΡ δίά6 οὗ ἰμ6 χαίο οὗ βίθρβοῃ ἃ 801}}} 8ἢ- 
Ῥοῃά οὗ τϑβϑογυοῖγ, δηὰ ᾿πϑίἀο [86 σαὶθ [8.8 ὙΘΡΥ͂ 
ἴατφο, ἀθθρ τοβογυοῖὶγ, (ὁ τ σὲ {1.6 πδπθ οὗἩ Β6- 
το8. 6 8 ἀβιι8 }}} κίνθη ; ὉΤΟΌΔΟΪΥ νἱζποαΐ οὰπ- 
ἀδιίοη. [{ 18 Ρουθ Ο ΟΥΥ, δηά οἱ ἰ}1ὸ Ὀοα οὗἉ 
ἶι στον ἰαῦζο ἰγϑθϑ, ἰ|)ὸ ἰοὸρ8 οὗ ποῖ ἀο ποὶ 
ἐὐγοη γοϑοῖ ἴοὸ (86 ᾿ἰονοὶ οὗ [89 βίγοοί. [1ἢ {118 
Ρ00] Βοδί ΒΟ 5668 ἰδ Γοιῃηδίηϑ οὗ Δη οἷ ἰχοησὰ 
ψοἢ ὈοΪοη χοά ἰο ἐπ ἔογίγοϑβ οὗ Απίοηἷβ. ΗἢΗθ 
ΒΌΡροβθ., οὐ [86 οἰἰοῦ λυ, ἐπὰὺ ἴΠ0 δουηίαΐη 
9Γ ἰλε γ᾽ γσίπ Τ ΤΑΔΥ Βδν Ὀθ6η ())86 Ρ00] οὗ Βοίἢ- 
ἐδ. Βοδίμβϑοι βαύϑ [Δλπ|, οὰ, οὗ 1800, νο]. [. 
Ρ. 3311: 

" ὡς (86 νγαβὺ 5149 οὗ [ἢ 9 γ4]16Υ οὐ ὁ ο5ΒαρΒδὶ 
δυουν ίνοῖνθ Βυπάτγοα ἤδοὺ ποσί ψατά ἔγομῃ {ἢ 0 
ΤΟΟΚΥ͂ ροΐηί αὐ ἐμ τηοῦτἢι οὗ πὸ ΤΎγοροοη, [0Γ 
186 τιον οὔ {86 ΟἸ Θοϑπ 5678] 8 διίυααίοα {110 
ἰσαηἰδίη οὔ ἐἰιο Υ ἰγχίη ΜΙΑΓΥ ; 64116ἀ ὈγῪ (Π 6 παίϊνοβ᾽ 
᾿Δΐπ θη εἀ- ϑέτα), Δίου μον οὗ ὅτ θρ8. ἴῃ βροαϊκίηρ 
οἴ δ]Ιοαα μα γο ΔΙ γον Ὀτουσῦ ἱπίο υἱοῖν (89 βίη- 
κυϊαν ἴδοι, ὑπαὶ ἔμ ογ6 15 η0 ἰβίογϊοδὶ ποίϊ66 Ἰαΐο ῦ 
ἴδ Φοβορθ 5, τ 16}. ΘΔ ἢ ὍΘ ΔΡΡΙΪοα (ο (}}}5 ΤΟ - 
ἰαἷα, θείοτο πϑδν (86 ο10590 οὔ (86 66} σθη( ΡΥ, 
δηὰ Πδγ790 8130 σῃϑῃ(ἰοπμοα ἐ}16 ΤΟΥ͂Θ τηοάδτῃ ἢγ- 
Ῥοϊδεβίὶβ, ψ ῖοῖ χοχασὰβ ὁ ΔΒ ἐμ “ομπίαϊῃ οὗ 
διίοδι, ἰῃ ἀἰδιϊποίϊου ἔγοαι ἐμ 6 ΡΟΟΪ οὗ {}18ὲ Ὠδπιθ. 
Οἴμετβ αν μο]ὰ ἰϊ ἰο 6 (86 Οἰμοη, ἐμ Βομοὶ, δὰ 

ἐεθσο ἴπλὶ οδη ἰἀδη εν {86 ῥγοδοηῖ ΟΥ δὴθρρ 
οἵ, 86 [6 πλιΐίνοα σα] ἰξ, Βίγκεῖ Πεναῖϊ, τὶ ἢ (η6 Βοιδοβήα οὗὨ 
Ἴ9Ν Ὁ, Βυσοῦίυκ ἀπ Φοτοῖηθ ἱπάθοα βροαὶς οὗ α ἢ ξοίπα 

κἴοπτη ἰῃ πο ἷγ ἀαΥ 89 Βοιῃοδάδ, θα κχίνο πὸ ἰπὶ 
ὃ ἰ0 [8 εἰ πετίοπ. ΒΟΌΪ δου ἀοτγίνοϑ 1ῃ9 γα ϊτἰοη ἔγοῦλ ἐΠ6 
πεῖ ἰμαῖ 8ι. ΒΙΟΡΏΘΩ Β μαῖο, οπίης ἴο {8 ῬΓΟΧΙΠ ΠΥ, Ῥτω8 6Γ- 
ΤΟΒρΟΌ 4 Βοϊὰ ἴο Ὀ6 μα δηοσίοηιϊ βῆσορ χαῖο.--"͵ 3. 
{{80 εδ|1|οὦ Ὀοοδδο ἔπο Υἰγχζίη ΜΆΓΥ ἰβ βα[ί ἃ ἴο ἴδνυϑ ἔγο 

ἐρίοις ἐπ Ἰουσπίλίη Ὀθίοτο πὸ. ραγὶοκέΐοη ἴῃ ογον ἴο να βἢ 
{ποθὴ οἵ ἴδ ἰηΐδηΐ Βανίοιτ, ὅθ Βοδίππου, ἴ. 337. Ας- 

οὐγάϊηρ ἴο δηοῖδον Ἔχρί δπαιίοῃ, πιοπεοποὰ Ὀγ Ροτγίον (Παπά- 
ἰοαὶ οἵ ὅΚγία απὰ Ῥαϊ. Γ' Ρ. 139), τὴ τγελίϑγ οὐ (ἰδ ἰοδηἰδίῃ νεὰϑ 
ἃ ξταιμὶ ἰρδὲ Σ ὙοΙΊΘΏ δοσυποὰ οὗ δ] ΘΓΥ ; ἴΠ6 ἱπποοθης 
ὅτεακ ΠΑγπι ΘΑ] αὶ (ἢ 9 ΌΪΥ ΠΟ βοοπογ ᾿αϑὲθα (Δ Π ΠΟΥ 
ἀα«. μη ἴ[80 Υἱγχίη ΜΑΓΥ νυ βοουβοί, 9110 δυο τὸ 
- οπὰ τ». Ἐπ Ὁ] Ποὰ ΘΓ ἰὩποζθῆσα. Ηδσποθα 
ΗΝ Ν ῬῸΦ ἸοΩ Σ ΚΟΥ Ὀγ---ἴμπ ἰουπίαίῃ οὔ δοουδοὰ ΟΠ λΟΏ. 

{80 Ὠναροη-"» 6}} οὗ δου ρίαυζα; βο (μαι ἴῃ Γδοὺ 1888 
θδθῃ ἰδ κθη δ᾽ ἐσ πίον ΣῸΓ ΟΥΘΓῪ ὁΠ6 οὗ {110 ἔοι - 
ἰδῖπ8, τ Πῖσῖὴ Δηοῖ ΘΓ οχί βία αὐ Φογυβαὶοπι. [1ἐ 
18 ὩὉπατποβυϊο Δ ΌΪΥ 8} δῃοϊθηί τγουῖ ; πα ροά ἢ 6 Γγ9 
8 ποι ἰηρ ἷπ ΟΥ δρουπα ἰῃ9 ΠΥ ΟἸΐγ, ν᾿ αἰ ο ἢ 
ὍΘΑΥΒ ΙΏΟΓ6 αἰδίϊ οι {16 ἰγδοθ5 οὗὨ Ἰιϊρὰ δηιὶ- 
υϊίΐν. [πὴ δγοδαυ αἰϊαιϊοὰ ἰο {110 γραβοηδ 
τ ΠΟ} τάκ ἰξ ποῦ ΡΟ ΌΔὉ]6, (Ππαΐ {15 τὴ (89 
. Κίηρ᾽Β Ῥοο]᾽ οὗ Νοϊιδθηνίδῃ, δηα ἰδθ “ Ῥοοὶ οἔ 
βοϊοτη π᾿ τπιρηἰϊϊομθὰ ΒΥ Φοβορῆυθ, ποῦ ψΒϊσῆ 
{16 νγ͵2]] οὗὁἩ (6 ΟΥ̓ Ῥαββοά, 845 1 γδὴ πουύίῃ σαν ϑ 
ἔγοπι 3:1] αὶ δίοης ἴμ6 ]]ΟΥ͂ οΥ̓͂ δ Ποβαρῃδὶ ἰοὸ 
86 Θαβίθτῃ βῖ46 οὔ {86 [θη ρ]6.᾽" ΤῊΪ8 βρτίπρ ἰβ 
σοπηθοίοα Μ 1} ὑπὸ ν᾽ 6}} οὗἩἨ διϊοατα ΌΥ͂ ἃ ρῬαββαρθ 
οὔδροιυϊ 2 ἴδοὺ ννῖλ6, 1750 ζδοὶ Ἰοηρ, δπά συὶ 
σου (9 8ο114 τος κ], σοῦ ποι ΒοὈΙη- 
Β0ἢ δα δ᾽8 σοι ρα ῃΐοη8 [1ῸΓ (116 ἢγδέ {ἴπ|6] 16- 
ὈΟΥΙΟΙΙΘΙΥ͂ Ραβϑο. Ὁ “7}||0Ὸ ναΐον ἰπι Ὀοΐλ" (ἢ 650 
οιπίαῖηθ, 6 χοὶδίθϑ Η. Ρ. 8407, 18. (1:6 δΒαπηδ; 
οί Πβίδη ἰὴ ς ἰγαυ θ] οσβ αγο Ῥσοπουπορὰ ἐμαὶ 
οὔ ΒΙ]οδῖ ἰο Β6 ὈΔ4, Δηὰ {Πα Οὗ ἢ 6 ὌΡΡΕΙ ἐουπ δίῃ 
ἰο "9 χοοά. 76 ἀγϑδηκ οὗ 10 οὔϊθῃ ἴῃ Ὀοΐ Ρ]6 668. 
7 85 ἃ Ῥϑουϊίαν ἰαϑὲθ, βυγεοί 85}} πὰ ΥὙ  ῈῪ 8] 150} 
Ὀγαοκίϑη, Ὀαὶ ποί δ δὶ αἰβαζυθολῦ]ο. [ἴον ἱπ 
(0 8Βο480ῃ, ὙΠ 6ὴ [ἢ τἩναίου 18], ἰὑὺ 18 βαϊὰ ἰο 
ὉΘΟΟΙΏΘ ΠΔΟΥ6 ὈΓΔΟΪΙΒἢ δη ΠΡ] ϑαηὶ. [ἰ 8 {89 
σοι 0 ὙγαίῸΡ αϑοα ὈΥ ἐπ 6 Ῥοορὶο οὗ Κοῖνγ 50]- 
νὰπ, γὸ ἀϊἃ ποί ἸΙθᾶτῃ ἱμδὶ ἰΐ 18 τοχζαγἀθὰ ἃ8 
πιο οἶπα}, ΟΥ ΡαΡ ΙσΌ]ΑΥΙΎ ρσοοαὰ [Ὸγ {116 ἜΥ68, ἃ8 
8 Τορογίοα ΌΥ ἰγανο ] 6 γ8; τπουρὶι 10 18 ποί ᾿πὰ- 
ῬτΟΌΔΌΪ6 ἰπαΐ Βα ἢ ἃ ΡοΟριΪαν ὈΘΙϊοΥ την αχἰβί.᾽" 
Αὐ Ί86 ὕρρονὺ Τουπίαϊη ((Π6 Εουππίαϊη οὗἩἨ ἰμ6 Ὑ1τ:- 
δἰ.) Ἰοδίαβου οὐβογυθα ἃ βάθη ὈυὈΌΠ  ηρς υρ οὗ 
(86 ψαίον ἔγοπι πάθον (86 ἸΟΟΥ δίορ. “Ἶἢ 1688 
{μη ἢγνο τηΐϊπυίθβ ἰὑ Ἰιαά τίβοη ἰο {116 Ὀδϑίῃ ΠΘΑΥΪΥῪ 
ΟἹ αἱ ἃ ἔοο ; δηὰ τὸ οουἹὰ μοαν ἰὰ συγρης 
οἵ [πτουρὴ (ἢ 6 ̓πίοσἱοῦ Ραϑβαρο. [ἢ ἴδῃ παϊηυΐθ8 
ΤΊ070 ἰΐ δὰ οοιϑο ἰο ἥοιν, πητὶ (ἢ 8 τγδίϑ ἴῃ [86 
Ὀαϑίη νγὰ8 ἀχαΐῃ γοἀποορά ἰο 18 ΤΟΥΤΠ6Γ Ἰονοὶ. , .. 
Μοδην 6 ἃ ψοπιῦ οὗ Κοῖν ϑεϊνϑη σάμηα ἰοὸ 
ΔΒ δἱ (09 ζουπίαϊη. 6 τῦῦβ δοουδβίοιηοα [0 
ἔγοαυρηῦ {μ0 Η͵δοθ ΟΥ̓ σῪ ἀδΥ; δηὰ ἔγοτι Βὸ 6 
Ἰοαγπϑά, ἐμαὶ ἐμὸ ἥονίηρ οὗ τνδίοῦ ΟΟΟΌ ΓΒ δὲ 
ἰγγορι]αν ἰπίογυδϑ; βουγοίϊτηθϑ ἔν ὸ ΟΣ {ΠΓ60 
{ἰπὴ68 ἃ ἀαΥ, ληα Βοπιοίϊ πηθ8 ἰῇ ΒΌΠΊΙΠΟΥ ΟὯ66 ἴῃ 
ἔντὸ ΟΥ̓ ἴῆγοθ ἄαγβ. 5110 βαϊὰ, β.6 ιαὰ βθρθὴ ἐδ9 
Τουαπίαϊη ἀτγ, δπὰ το απ ἤοοκβ, δοροπάσης 
ὉΡΟΩ ἱΐ, ραϊμογοὰ δγουπᾶὰ δηΪ βυβδουῖηρ ἔγοπὶ 
{πἰγϑὲ; ΨΉ θη ἃ}} δὲ ὁποα 116 τταίον ψουϊὰ Ὀορίη 
ἰο ὈΟΪ1 ὋΡ ἴγοτι ὑπάον {110 βίθρϑ, δηὰ (48 8}10 
8814) ὕγοῃ {86 Ὀοίίοτχ ἰῃ {π6 ἰπίοτίον ραγί, διὰ 
θον ΟΥ̓ ἴῃ ἃ σορίουϑ βίγθαηπμ" [1]. ῥ. 841. 

[Εογν' {Π|Ὶ890 Γοα80η8 Ὦν. ΒΟΌΙ Β0 ΓῺ. ἸΩΘΓΟΙΥ͂ δὰρ- 
ξοϑί8, υἱίμουΐ οχργοββίηρ ἃ ἀοβηϊί6 σοηνίοϊΐ οι 
Εἰ π)86] (1. ». 848), {παὺ 118 ΕΟππίδῖη οὗὨ ἰλ6 γ1γ- 
Εἶπ πιὰ δαγνο Ὀδοη Βείμοβάα, [Π 6 βαὴθ υυῖτδ [ἢ 9 
“Κη ρ᾽᾿8 Ροο]᾽; οὗἩ Νοιιοπιϊ ἢ δηὰ [6 ““ Βο] οἸγοῦ᾽ 5 
Ῥοοϊ᾽ οὗ δοβορῆυβ. Τ΄. Τοῦϊον, ἀυγίηρς Τγοααοπὶ 
Υἱ8118 (ο (η6 Εουπίαϊη οὔ τμὸ Ὑἱγαὶα πὶ {πὸ τυνῖη- 
ἰὸν οὗ 1845, ΘΑΥΪΥ ἴῃ (ἰἸ᾿6 τον πίηρ δηᾷ Ἰαΐς ἴῃ (ἢ 6 
οὐθῃΐηρ, ΘΟη τ πι8 ἐπ Οὐβογυπίϊοηδ οὗ ΒοὈϊηδβοη 
8. ἰο [159 ἱηἰογιμ θη: ΟΠ γαοίον ὙΒϊοὰ Ὀνγίης ἰὦ 
ἱπίο βυγὶ Κη ρ ΓΟϑοι Ὁ] ποθ τ] ἢ ἰΠ 6 Ῥοοὶ οὗὨ ΒειΒ- 
οϑά8. Νοαπάον (ἐν εδδη «7εδμ, Ὁ. 282), δπὰ ΤΒο- 
Ἰαοῖκ (ὑκ ἰο6.}) δτὸ ἱποϊποὰ ἰο Βονίηβοπ᾿ βΒ νἱοϑνν. 

Φ[βίησθ [Ππδὲ ἔἶπιο ἱουϊοπαηῦ ΟΠ ΔΓ 5 ῬίίΆγτθη, οὗ [Π9 Ρὰ- 
Ἰοϑίίηο Εχρίογαιίοι ϑβοςίοιν, ἰῃ Ὅθο. 1867, ᾿κονν 86 τπδάὰθ Ηἷ8 
ΨΑΥ ὙΠ} στοαὶ αἰ ἤἸου γ ἐπ τουρη παῖ ν πη τοσκισυς 

,» δηϊογίης ἔγομι ἴ86 ἈΠῈΟαῖ ομἃ. ἨΐΪΐδ τηθαβΌΓΟΙ Πα ῬΆΒδαβΘ 
ΟἸΠτ 42 Γ{. ἔγοπι ἐμοϑα οὗ τ. Κορίηϑοη, ὑὕυϊ, οοπεί οί ης [16 
Ιθημῖ οὗ [9 Υἱγκίη᾽ 5 Ἐουηϊ, [ΠΟΥ ποαγὶγ ἀρκτοθ.--Ρ. 8.} 
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ΤῬΒοΪ οἷς, ψιο ὕγοα ΘΒΕΥ υἱβι[οὰ (86 Βρυΐῃ 8 οὗ 

Κιοβίηρσοη ἰὼ Βανλγίδ, Βρ681(8 οὗ 8 βΆ86008 ΒΡΤΊΩ 

οὗ {π19 Κὶ πὰ ἴῃ Κἰδβδβίη ρθη, ν οἷ αὐῖοσ ἃ συβδῖης 

βουπὰ αδοιμί {86 Βατηθ {1π10 ΟΥ̓ΘΡΥ ἀΔΥ ΘΟΙΏΙΠΘΠΟΘΒ 

ἴο θα ΌΌ]6 ἀπ 15 πιοϑὶ οἰδοδοίουβ αὐ (8.6 ὙΘΕΥ͂ {ἴτ20 

ἀπ γ88 18 πηδκίπρ ἰ(8 Θδορε. ΟΡ. 8180 80 8ζ- 

(ἰ619 οὐ {Π6 ταΐϊγαοὶθ οὗ οι εϑὰς ὉῪ Μαδοάοηλ]α, 

ἰὴ 86 Απάογον Μδιδιίοίλεοα βάστα, ἴον ὅ8. 1810, 

ῬΡ. 108 ΗΠ. Αοοοτάϊης ἴο Ῥοοοί δὰ ΤΟΌΪΘΓ, 189 
τνηΐον οἵ 86 Εουπίδὶα οὗ (6 Υἱταίη δπὰ {μὸ Ῥοο] 

οὔ ϑ:Ἰοαπὶ, 48 Ὑ6}1 848 ἱποὶ οὗ (ἢ 9 ΤηΔῊΥ ζοιη δ᾽ ἢ5 

οὗ (89 Μοβαμθ οὗ Οππᾶγ, Ῥγοσθθάϑ ἔγοῃ 8 {ἰνὶπα 

Βρτυίπς Ὀεπδαῖι {86 ΔΙίᾶτ οὗ (ῃ9 (6πιρ]6.Ἐ Τ]}8 

Βρτίης Μώ8, 8ἃ8 ᾿εᾶπ Βιλη]οῦ Ἔδύ8, (διίηαὶ απά 

7ραϊοειϊπϑ. πον οα., οπά. 1806, Ρ». 181), "186 ἰγθα- 

Βιγ6 οὗ Φογαϑαϊοιῃ,᾽ 18 δαρροτγὶ {πγουρὰ ἰἰ8. ηὰ- 

ἸΏΘΡΟΙΒ 5ἰοροβ--- 9 “7}0π5 ρεγεηπὶδ αφιεθ᾽ οὗ Τὰ- 

οἰΐαβ (Το. 21δἐ. ν. 13)-οίμθ βουσοθ οὗ ΜΙ οδ᾽ Β 

«Βγοοῖκ {πὴῖ δοινοὰ 
Ἠαγὰ Ὀγ τ9 ογὰο]θ οὗ αοὐ." 

Βαυὶ πιοτὸ πάη (ηΐ8, (ἢ ττὰϑ (86 ἰπαχο ὙΔιοῖ θη- 

ἰογϑὰ ἱπίο [6 ΥΟΡΥ ᾿οατί οὗ {116 ρτορβοίίοαὶ ἰάθη 

οὔ Φογυβαίοπαι. “ἼΒ6Γο 185. ἃ αἶνον (ἃ ρΡΘγΘη δὶ 

τῖνθυ), {1:6 Β[ ΓΘΆΠΙΒ τι ογοοῦ 88}8}} δ κο ρἰαὰ [ἢ 9 

οἷτγ οἵ 6οἀ, 116 Βοὶν ρ͵δοθ οὔπ6 (Δ τ π8616 οὗ (8 

Μοϑὶ Ηἰρ᾽ (Ρκ. χὶνὶ. 4). 4ΑἹ1 τὶν ἔγϑβ βρυῖῃ ρ8 

8}1}4}} Ὀ6 πη (μ60᾽ (8. Ἰχχχυὶ!, 7). “ταν ψγδῖεν 

ουαἱ οὗ 80 ν6}}8 οὗἩἨ ϑβϑαϊναίίοπ᾽ (138. χὶὶ. 8). 1ὰ 

Ἐσοκὶ 618 υἱβίου (Εσξοῖ. χῖνὶῖ. 1-8) {86 ᾿πουσἂὶ ἰ8 

ὀχραηάοὰ ἱπίο ἃ γαβί οδίδγαοὶ βοιννίηρ ουἱ ἱΒτουρ ἢ 

ἐμ ΤοιαΡ]6-τοοῖς οαβιναγὰ δὰ ν᾽ οϑὶ γα ἰπΐο {80 

ταυΐη 65 οὗ Ηΐϊπποιῃ δὶ Κοάτγοη, {}}1} {Π|6 0 8ν76]] 

ἰηΐο 8 τοὐραὶν τίνον, ζοσ  Πζίπς (86 ἀεβογὶ οὗ {π6 

Ῥοικὰ 8ὅ.8Δ. Δπὰ πλιὰ 81}}} σγϑαῖορ αἰβιϊποίη 6858 

(88 που κῃ ἀρρϑᾶγβ δραΐη, δηὰ ἔον 6 Ἰαδβῖ {ἴπλ6, 

ἰὴ μ6 ἀϊδοουγδα, τ θὰ ἴα ἰδ οουγίϑ οὗ (86 Τ᾽ πι- 

ΡΪ6, “ἶἰπ [86 Ἰαϑὺ ἀαγ, ἰμαὶ στοαί ἀδν οὗ {6 

ἴοδϑὶ (οὗ ΤΑΌΘΓΠΔΟ]65), 9688 βἰοοά πὰ οτΐοή, 

δαγίηρ, ΠῚ ΔᾺΥ πιδὰ {π|γϑῖ, 1οῖ δἷτο οοπιθ πο ΜΘ, 
«οὖν οὐΐ οὗἉ 8. ΘΙ 58.4}} θονν τῖτνοτβ οὗ ᾿ἰνὶης 

ψναϊοτ᾽ (Νοη Υἱΐ. δ1, 88)."--Ρ. 8.} 
Οἰμοῦ Ὠγροίϊιοβοβ Ββ68 ἱπ ΜΌΥΘΡ [Ῥγ80, λιον- 

οὐδ, {1 πκ8 {πὶ {86 Θχδοί βἰυδίίοη οὗἩ ει μοβάα, 

οκηποί Ὀ6 δχοὰ νἱ ἢ σον αἰ (γ᾽ ; 866 ᾿. 219]. ΑΥ̓Παὶ 

Ἰδλνοδ ἐ}6 ἐπ ΟΥΎ οὗἩ Βοδίμβοη ἴῃ πορὰ οὗ ΓΥΙΒΟΣ 

ἰανοθιϊ σαιίοι 15 ἰπ6 ἀββατρίϊοπ ἰπαὶ ποτα, δοπ- 

{ΓΆΡ [0 1πΠ6 ἀδ] οτάον, {π6 Ὀα μίηρ, Ροοὶ οΥ 88 

Ῥοοΐ πιυϑὶ δνθ Ὀδθ ρῥ]δοθὰ δϑοτὸ, δηὰ ἴδ6 

Βρτίπς ὈΘΙΟῪ οἱ {10 88120 Τοιῃ απ Βί γε ΟΥ̓ 

ἄυπιο. ΤῊΐΒ ἀἰ ΠΟΥ ΤΥ Ὁθ οὐναιοαὰ ὈΥ ἀ18- 

εἰηρυϊβαίης Ὀούνγοθπ {89 ροϊπὶ οὗ 18:6 βρτγίηρ ἰὑ- 

βοὶ δηά ἃ ὑδιμίης Ροοὶ βἰἰαδἰοα βοπιεῖν Βαϊ 5146. 

αι ἐμ ἀϊδίαποθ οὗ {π᾿ Εοαπίαϊη οὗἉ μ9 Ὑἱγρῃ 

ἤτοι 86 βὅθορ Οαΐθ ἰανδιἀαΐθ Βοῦίπβοι᾽ 8 

{οοτΥ. [ὁ σαῖμον ᾿ζ ΤΩΔΥ ἱπγδ αἰ [μ6 Ἰάφη- 

(ΟἿ οὗ [6 3 θὸὸρ Θαΐθ νὴ δι, ϑίθρμοπ᾽ 8 αδῖο, 

ψ ἰσἢ ͵ἰ59 οὗ τοῦ πιοάθνη οτ σίη.7-Ῥ. 3.} 
τ Στ Ν χαειλιεσ νει τς ε ΞΟ ΞΣ ΣΕ ΟΕ ΞΞ υΞ  ξξερα 

4 [ΤῊ τοοοπέ οχοδυδιίίοῃβ οἵ [Π|9 Ῥαϊ οδῖ! πὸ ἘΧρΙοσμήοη 83.- 

εἰοῖν μανὸ ποῖ γαῖ οδίδὈ θὰ φησ ἢ αὶ συπηροίίοῃ, ὑναῖ τα κ6 

{ϊ ΥΟΤΥ Ῥτουαῦυϊθ. 1 Οοΐ. 1807 {Π|0} ἀιδουνόγοὰ αὶ δ] ορίπᾳ 

τορι ραδδαροδῦονο ἔπ 6 Ἑοιιηϊκίη οὗ τὸ Υἱγχίη Ἰοδαϊης Ν. 

ΒΩ ῸΥ Β. 8 Π. νἱάθ δηὰ ἤγοτῃ 10 ἴο 12 {ἴ. ἤδθρ. δ8ρο ἴδε δο- 

οουπηὶ οἵ [ἐουϊ. ἡ ατγοη δὶ ἃ πιοοιίηι οὐ {Ππ|ὸ ϑοοίοιν ποϊὰ αἱ 

Ἰωοπάου, ὅπη 11, 1868. ἐπ 189 Ποροτγίδ οἵ {119 δοοίοῖ γ, Διὰ [119 

τολρα Ρυ ἰδ δὰ πε 1} {Π|όπ|.--Ρ. 8.]} , 
ἘΓΡοτγίον, Ἡαπάδοοῖ ψ' δυνία απὰ Ῥαϊεείίπϑ, 1.Ὁ. 110, 1{16- 

χἕίδο ἀουθῖδ Ὠονί 305 ΤΠΘΟΓΎ, δηα παρροϑὸβ [πὲ (πὸ Ἐσοιιπ- 

Ἰαίη οἵ ἴπο6 γαίῃ ἰᾳ ἰάοητίο! ἢ τὸ Αὐπσὶ Τυοῖ τλϑῦ- 

τἰοποὰ Ὁγ Νοποτηίδῃ ||, 14, 15, πὰ οα]Π]Πο ΟΥ̓ ὁ Οδορ]νι85 8010- 

τοῦ 5 Ἐπ νβογνοίσ, βἰ[υδϊϑὰ Ὀοίνροη [6 Βοππίαίη οἵ δοαα 

διὰ ἴπο βουΐποτῃ δἰά6 οὔ πὸ Τοιιρῖο. ΒΟΌΪϑ3οη δβιιρροσῖδ 10 

ἑάϑηι οἵ [89 Βουμιαίη οὗ (μο Υἱγκῖα χ τ [6 Εἰ ημ ᾽  Ῥοοὶ 

1 ἴθ τοῦ ῬγΟΌΔΌΪΟ (πὶ, δοοοτάϊΐηρ ἰο Κναῆὶ 
(Τοροσταρλὶε ͵ετιδ. Ῥ. 110), {ἰὴ 6 ΠΟῪ ἀγγ ϑίγα- 
[πΐοπ Ῥοο] πα (ἢ8 ομυχοι οὗ 5. ΑὯπδ ψ͵δ5 ἰδμ0 
Ῥοοὶ οὗ Βεϊμοβάα. “Τὸ δἰἱγιθυίο {(Π 6 Βεδ]ης 
νἱτία οὗ {Πῃ6 τννδίϑσ, τπίομ, δοσοσάϊης ἰοὸ Ευ56- 
Ὀΐα 9, τνᾶϑ οἷα σὰ {ἰἶἴπζο, ἀπὰ νβ ῬοΟΥΔΡ5 ἴπι- 
Ῥτγορπαίοα τ ῖτ ΤΙ ΏΘΥΔΙ βυρδίδηςο, ἰο {π6 δβδοσί- 
δοῖδ) Ὀϊοοὰ ἔγοπι (86 ἰθιαρῖθ, δηὰ ἴο ἀογῖνο {μ6 
ὩδΙη6 ἔγοπὶ ΣΝ, ἐμεῖο (Οαἰνίη, Αττοί., δαπὰ 

οἰ ῦβ, δεν Επβοὶυ8), 18 πϊουπαοᾶ, δηα σοη- 
(ΓΆΡ ἴἰο νοῦ. 7. ΤῸ 808] ἱπἰογρτγοίδιϊου οὗὨ {Π6 
Βδη6 18 Τουηα οὐϑὴ ἴῃ ἰῃ9 Ῥοβῃϊίο. (Μογοτ). 
“ ϑιγυϊπΐοη ἰ8 δὴ δ᾽ Καὶ}. Ζ]1ι}8 Δ᾽ καὶϊ, Το οί ΒΟῸΣ 
αἰ} ματι ϊο]68 οὗἩ ἴσο, τηϊχοὰ νῖΐῃ 186 ν Δίου, 
ἸὩΔΥ͂ πᾶΥα σίνοη ἰΐ 1.8 τοα σΟΙΟΥ δηὰ τη 641ς61}48] εἴς- 
ἴοςι.᾽" (Κιαδῆῖ). ΐ 

γεν, 8. ΒΙιῃᾶ, Ἰατλθ, υυὶτμοτϑᾶά.--- ΤΉΓοΘ 
ἰοϊ πὰβ8 οὗ βίος [01Κ8 [τῶν ἀσϑενοίντων) ἃτ6 δρεεὶ- 
δεὰ: 16 ὀὲὶηα βγτβὶ ; σοιιρ. οἷν. ἰχ. ; (86 ἐαηιδ, 
ἰοϑο αἰβα ϊοὰ ἴῃ (Ὠοὶγ ᾿ἰ 8: (6 το λεγε, 
(8ο866 ψῸὺ Ὑ6͵ΓῸ 9ΓᾺᾺ]1|6 ἢ ΑΤΑΥ, οιηδοϊδί οι, σοη- 
ΒΙΙΡΕΙΥΟ, (ΠΗ: Μίδα. χὶϊ. 10; [μᾳἴκὸ νἱ. 6, 8). 
ΑἾ80 Ῥαγαὶγ  οβ, ἃ8 (818 πδὴ ἵν88, ἴὸ υα σα ἔγοπι 
ἰ8 Ἰδιηθῆο 88 δηὰ {Ἰι6ὸ κράββατος ρμαγαϊψεξξογμηι, 

Μίαν ἰϊ. 4; Αοἰβ ἰχ. 83.---Ρ. 8.1 
Ὁναϊτπκ ίοσ ἴλ9 σπονΐηκ οὗ ἴ86 τνδῖο:.-- 

66 {Π|ὲ ἰοχῖυδ] ποίο βῦοτο. ὐδ {118 Ῥδβεβαρο ἴο- 
αοῖον ἣν 1} (19 ποχὺ ὙΟΥ86, οὶ (ἰοῖδπι 65 ΓΟῸΣ 
1ΠΘΟΥΪΘΒ : 

1. ΑΙ 18 βρυγϊουβ; 8 ἰδίοσ ᾿πἰογροϊαίΐοη οὗ 1.8 
Ῥορυϊαῦ Ὀ6]]οΥ̓ ἴῸὸ Ὁ (6 εχρίδηδίϊοῃ οὗ στον. 7. 
1118 18 ἱανογοά Ὀγ (4) {116 οπι  βϑίοη οὗ {6 ψὙ}1ο]ς 
ἰοσως ἴῃ Β, Ο.," 107, 814, κῃὰ ἐπ ἰἰ Οοριίὶς δηὰ 
ϑδβίαϊο Υ. ἢ} (0) εἰτὶ8 πιλ Υ̓͂ ναυί δί 0η85 ἰῃ {μ6 δεὲ- 
ΥΟΓΔ] ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ, 860 ΤΒομοηἀοτῖ; (6) 86 ΠΙΔΩΥ͂ 
ἅπαξ λεγόμενα, 88 κίνησις, ταραχή, εἰς. ; (ἃ) {86 
δία Ρ οὗ φρορυΐαν ἰγαδϊ οι ἀροῦ {ἰ|6 δἰδίοιμοηι: 
(6) “1 ἰθ ραβθαρο τοῦα βοπιΐηο, ἐΐ τ ουϊὰ ποῖ 
λιατα Ὀ66ῃ οἰ οι. 1 ἄοϊο, ΟἸδδυβοι, ΤΊβο]ν- 
οηάἀοτέ, ΔΙογον. [ΤΎΘ661168, ΑἸτογὰ, Ἧ εβίοοιι απὰ 
Πμοτί.---Ρ, 5.1} 

2. πο ψ 8019 ἀουθί] ΡΆββαρο 15 ζεμαΐϊηο. (8) 
Ιῃ ἔανον οἵ (6 ο1οβ8ο οὗ γοὸσ. 8, (οὐ. Ὦ., είς. : ἴῃ ἴδ- 
γον τον. 4, Οοὰ. Α., εἰς. Το νι Πα, Κ [6 Ῥοβμῖῖο. 

(1. ν. 343). ατοόονοὸ (Ατί. Βείποδάα ἴῃ Βτ 18 Βίδίς Δ ίοίζοπαγγ), 
ἘΓΠ68 διχαιπαὶ ουΐηδοη 5 νἱον [ἢ6 σομῆποα δ[π6 οἵ ἔα Βουη- 
ιαὶρ οὔ {πὸ Υἱγαίη, δὰ [86 αἰ ΠσυἹγ οὗ δηάϊης τόοοπὶ ἴος 186 
ᾶνο μοόγοῖιθα. ὁ τπογὸ τας πᾶν Ὀόθη δοὴθ διε ἤΠοὶδ"}ν 
ουὐπίγυοιοα Ὀδοίη ἰη σοπηροίίου ἩΠΠΠ 1Πἰ8 δργίπς νυ ἢ ΟΝ ας 
ραγί διὰ, αγοῦθ ἀοίοηαδ ἴΠ6 ἐγ [004] υἱὸν οὗ 1}10 ἑάοηεϊς 
οὔ Βυιμοιάα νυ ἐ(ἢ {116 ἸΔΓχΘ Γοβογγυοίν σα θὰ ἴμ6 ΒΘ γκεῖ “ταΐὶ 
ψ ἢ τη 1Π6 ν᾿. 81}5 οὗἩ τῆ οἰ Υ, οἸο56 ὈΥ 116 8. βίο ρἢ θη 6 πεῖς, 
δηὰ υηᾶονῦ {πὸ ΝΟΥ δῦ Μ8}} οὗ ἴ80 ΗλΓΔῖη ἀτοα. Βυίϊ τοτο 
ἰθ ποξ (᾿Ἰὸ πἰ]ἰ χηϊοφὶ ἰηαἀϊοδίίοθ (πὶ 118 ἀγγ ἔοοϑο, ζ}} οὗ 
ποιάδ δὴ τυ υΐδη, νοῦ οουὰ ἤατο ὕνδοη δ ἐπίογιηἰ τος 
δργίης. 80 ἴδγ {Π|ὸ στοδΐος ὑγοῦαυ ΠΥ ἰδ ἰὴ ἕανογ οἵ Ἀοῦΐη- 
90 Β σηηΐροῖπτο. 11 [5 ἴο ὕα ποροὰ {π81 {πὸ ἰαῦοτη οὔ πο ΒΕ χ- 
νἱ]ογηβτου βοοίοἵυ ἘΠῚ Ὀοίοτο Ἰοὴς δεῖι]6 [18 ἀϊδραϊοα γμοίπι. 
«Ὁ. . 

4 ΓΜΟτοΥ (Ρ. 220) ποτὶ το δ} } 2. Το πογὰ ἀ069 ποῖ ὁσσΌΓ 
. τ. 

ἴῃ ἴπο 0. Τὸ, νας Ὕ" ἄοοθ, ΝΌπι. ΧχΙ. 1δ, “αἵ [16 οἴιίοη 

οἵ ἴο ὉτοοῖἝ5.᾽"---Ῥ. Β.] 
ἐ [Τὸ {πτὸ96 τα ϑὲ νῈ δἀ ἀοὰ [πο ἐδοι  πιοὴγ οὗ Οοὰ. Κ᾽ ηα σα, 

ΨΜὨΪΟΝ τοϑὰ [08: " 
(τοῦ. 3) τωνασθενουντων 

τνφλων 
χωλων 

ξηρων 
(ταῦ. δ) ηνδετισανθρωπος. 

ΤῊ ολδϑπὰ ΠΟΤ 065 ηοἱ πάσα δῇ οπιαδίοῃ, θὰ ὈΓΟΌΔΌΙΥ 
τῆ ςο-ογἀϊηδιίοη οἵ τνφλῶν, χωλῶν δηὰ ξηρῶν, 85 Θροοὶἤσδ- 
τἰοη5 οἵ ἴπὸ νατίοιϑ οἰαβδθδ οἵ ἀἰφθαδθ ἐπηρ θἃ ἰῃ πὸ κεδβοσγαὶ 
τοῦ τῶν ἀσθενούντων.--". 8. 
1{2ὲ δαρίἑεπιο, οἷι. ὅ, οά. (ΕἸ ] τ, νοὶ. 1... Ρ. 616: “Συβοέχατε 

Βειδεαίάαηι απρεῖμς ἱπέεγυεπίεηε οοπιπιοτεὺῦαί : οδαντταδαιῖ 
φιὶ ναϊείμαίηενι αμεγευαπίωσ. Δαν εἰ σμΐς Ῥγιποεηεταὶ ἀε- 
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(Ὁ) ΤΊ ἱπβογίίοη οουἹὰ ποῖ τν6}}] 6 δοοοιυηίθα 
ἴον, Βαυσιιρσατίοη-ΟΥυϑῖυ8, Βν πον, Ἐ], Δ ΟΠ 5, 
[βου88, [πη ρ6, ΗΘ βίο ΘΓρ]. 

8. ΤῊΔΘ οἷοθε οὗ συεσ. 8, ἐκόεχ.---κίνησιν, 15. σ6- 
πυΐπα, τον. 4, ἃ ἰαίον δά ἰοῦ. ὙὍΠ18 18 ἱανογρὰ 
ὉΥ (4) ἐΠ:6 οπιϊϑϑίοῃ ἴἢ 1)., σι ογὸ ἐμ 6 61086 οΥ̓́ΥΘΓ. 
8 τοπιϑίη5; (Ὁ) {110 σοῃϑί ἀογαίο ἐμπαὺ τιν πουΐ 
(19 Ῥαϑϑᾶσ υοσγ. 7 νοῦ ὰ Ὧ9 υπϊῃί(6}}} 1 016. 
Ἐπδὶὰ, Τμοϊποῖ, [6οαοι]. 

4. ΤΙιθ οἷἶοδα οὗ νοῦ. 8 15 Βρυγΐουβ, γον. 4 15 μ6- 
πυΐηθ ; Ὀδης ΠΟΓΘ ΒΙΤΟΠΡΙΥ Βαρρογχίοα Ὀγ Α. ΟΣ 
80 Ἠοΐπιδηῃ. 

ΙΖ. 8 οὗ στοαὶ νοεϊρδί, (1) {πὶ Τορί]]Δἢ 
δἰδὰβ 80 ΘΑΥΪΥ ἃ τυ 688 [0 ἰῃ6 1010 ἰοχί. Ησο 
οαρὰ ποῖ ἰο Ὀ9 Θϑἰἰπιαίοα στο δοοοραΐηρ ἰο 1118 
Τοδ ἰδιὶο τὶ ον οἴβονιοτο, θυ 85 σορουίίης ἃ ἀο- 
οὐπποηΐ τ Βῖοἢ τὰ 8 Βρογθα (0 εἶπ. ᾧ (2) ἰμδὲ γϑ. 
Ἴ πουϊὰ Ὅο ἱπ ἴδοι πηϊη 6}} [1016 τις ου γον. 4. 
(8) (μὲ νοῦ. 4 18 πΊΟΥΘ Βίγο ΡΥ δἰἰθειοὰ ἰμδη 
π6 οἶοβϑο οὗ νοῦ. 8, Ῥαγ συ ϊασὶν ὉΥ Οοάοχ Α. 
(4) ἰδαὺ {π9 οἷοβο οὗ νου. 8 τοὶ εὐ μαΥΘ Ὀ6ΘΠ Ὁ Υ- 
το δισαῦ υνῖν τον. 4, ἤθη (ἢ Ἰαϊίοτ ψν 88 Οπχὶὑ- 
ἰοὰ. (δ) [μδγ τἰχ6 βίϊθποθ οὗ Οὐΐζϑη Ἰθᾶνοθ ἃ8 ἰο 
ΒΌΡΡΟΒΟ ἐμδὲ (6 ΑἸοχδηυΐδῃ Β6800] ουπὰ ἐδ9 
Ῥδββδίζὸ οὔθ βίο [00 18 Τ᾿ }]} 531. 
θα τ1ὉΆ8}9 Οἱ ποὺ βδῃὰ υϑγ. 4 οδηποῖ Ὧθ βυβίαϊποᾶ 

(4) ὉΥ Ηοΐιδηη᾽ βΒ ἀοοίτίηθ ΟΥ̓ δΔηῆροα, τ] ἢ 
ἸΏΔΙ65 ΘΏρ 618 {16 αἀροηίϑ ἴῃ 81} Βθοοπα σδ01865, ΟΥ̓ 
ὨδΔίαΤτΑ] ΡΒ Θηοτηθηα; (Ὁ) ὈΥ ΤΠ οἷο Κ᾽ 58 οὔβονγα- 
ἰΐοη ἐμδὺ Φοἤ ἰπι5017 του] πὸ ἀουδίὲ ᾿ανθ οὁχ- 
Ρἰδιποὰ ἐπὶ πδίαγαὶ ῬΒΘΠΟΤΊ 6 ΟΠ, 88 ἰμ6 ΟἰΣ18- 
(ἰδῃ δὰ ἰδ 6 σθηοτα] σοὶ ρίουῦβ Ῥορυΐαῦ ὀρίπίοη 
ἜΧΡΙαἰποὰ 1ὁ ἴῃ (89 Βασομιὰ οϑη ΓΥ, ΘΒρ ΟἾΔ Υ͂ 
δον τ πδὺ (Π6 ΑΡΟΘΆΪΥΡΒΘ 5808 οὗ 86 δῆροὶ οὗ 
[89 τδίοσβ δηὰ οὐ στο (οἷν. χνὶ. ὕ; χὶν. 18). ἢδ9 
Βογεϊαίϊου, Ἀ1|κ6 ἐπ Ὀοοῖς οὗ 416), 18 ἃ Βγτιδο- 
᾿οδ] ὈοοΙΚ. 
Τὴ τηλιΐον 15 π0 ἀοιδὲ ἰο ὃ9 ἐμ οτχρ]δϊ πο : 

Αδεοραΐϊης ἰο πὸ 7618} ῬΟΡΌΪΔΣ σοποορίϊοῦ 
ἰδεσθ ῬΔ5 ἃ ῬΟΓΒΟΏΔΙ δῆ σοὶ Ὑ}1}0Ὸ Ῥγοαιιοοα {110 
ἹΠΟΥΪῺς οὗ (ῃ6 τνδίοῦ. Φόολ ἔουσηὰ (ἢ 6 σοῦσορ- 
ἰἰοα Ἀἀπὰ δαιτὶ ἰοα ἰὐ πῃ ͵5 βαγγϑινθ, ἐγ η8] αἰ ἷη 
ἴη δ͵8 ογῃ ταϊη ἃ 6 ῬΟΥΒΟΙΑΙΪ δῆροὶ ἱπίο ἃ Βυ1ι- 
ΒοΓ ςα] δῆ σοὶ, ΟΥ̓ ἃ ἀἰβιϊποὶ ἀϊνὶπ οροτηιΐοη, ἑ. 6., 
ἴῃ τοΐδγοῃσο (0 δυσὶ ἔμλοίβ, [07 ἴῃ 8. εἰ κθ 6 " ΒΡΏΟΤΟ 
80 τ|}ῦ}] Καθ ἴθ ῬΟΥΒΟηΔ] δηροὶθ. 6 οουϊὰ 
εατο ἰδ τοαδρ ἰὸ δα}ιδβὶ 11}. Ῥαββϑαᾶρθ δοοογάϊης 
ἰο οἰ. 1. δ1.1 

γεν. 4. του 6 890 νναῖθο:.----Ασσογάϊηρ ἰο 
Ἰοϊεοιἐ 8ὴ Αγβυΐϊδη δυ Ὀϑιϊυϊοα ἴον {6 δηχοὶ ἴῃ 
(86 Τουππίδῖα οὗ (116 Υἱγκίη “16 σοηγοϊ 05 οὗ 
8 ἀγροῦ δἱ {μη Ὀοϊίοιι,᾽" ὙΒοΙΌΟΚ, Ρ. 1601. [ΤῈ6 
δοο Ἰοροπα ἰ8 δὲ ἃ στολί ἀγάρου 1165 ψ Πΐη 
{πὲ ἰπιογτηϊ θη Εουπίαϊη οὗ [86 Υἱγρίη ; ΝΠ 

ϑοῆίάετε ἅϊτς, ; »οεέ ἰαναογμηι ἀεεϊηεδαΐ.," Βιϊξ Τοτί Πα 
ἀραϑ ποῖ κίτο (Πα 65 ἃ φυοϊδιίου ἔγοπι “0 π. 116 ΤἸΏΔΥ ΠαΥ͂Θ 
ὥντς ἰξ28 ἃ Π]ο088 ΟἹ ἴδπθ Ιηαγρίη οὗ 8 ΟΟΡΥ οὗ {πο Τοχί. 

. ἮΝ πεῖν, δεῖ ἴῃ ἐπ 1645: ρα ἰο. οὗ 0 Γοίΐο, ὨΥ ΟἾΚΤΟΣ 
ΓεΐεςῖΣ [06 τῦῆο]9 Ρ6588.κ6.---". 8. 

{{8Βα|ὶ οοτὴρ. ἴΠπὸ Ὀτοο ς Ιοοϊηοῖϑθ, Ῥ. 182 ἴ.-ῬὉ. 5.] 
ΣΓΘη κίε γα, 1. 298 ΗΠ, ἀοίθηιϊ τοῦ. 4, 48 δίῃ ἰῇ Θῃ- 

τῖτο ΟἿΥ ὙΠῚ [Π6 στ ργο ἰἄσ8, οὗ εἶθ ᾿ἰτίη;ς αοἁ, τδο 
εἰοῖδος [86 }1}194, ΠΟ [6θ6}.9 [Π|ὸ Ὀΐγά 8, τῦ!ιο σί 4685 ἰῃ ΤΠ 0 ΒίοΤΙΩ, 
δινὶ 1502 πϊπκ απ ΔΠΙ6Β 88 τη ϑθησογα (ΡΆ. εἶν. ὁ; Ησθδτ. 
..1.. Μ|ὁ στεΐογβ ὀσροοΐδ!ν αἴδὸ (0 ἴπΠ9 δηχοὶ οὗ ἰὴ9 ᾿δῖορτγα, 
Αγμος. χυὶ. δ, 45 ἃ ΡΆΓΔΙ16ὶ ἴο [Π 8 δῆκχοὶ πιουϊης ἴῃ9 ὑτδῖου οἵ 
Βοϊποράβ, ΒΘ; Κ 6] βαγϑ; Οἴγοα δαΐϊπεα ὕγογώξηΣ θεῖον, αἰϊφωυταὰ 
αἰτίαι ορίε εἴς. ὝὍΈΕΥΥ ἴτῦσ, Ὁ ἰΠ0 Ὀϊνίησ ρότοῦ δῃὰ ρμοοῦ- 
Ὧ6 Ὁ ἴα ἴπ6 ΠΟΘΙ Πρ ὙΓΑΙΟΤΒ ΣΤ ΔΙΚου ἰδ Γ 61} ἢοξ δυρθογηαίῃ- 
ΓΆΠΥ ὉΥ δῷροῖφ, Ὀσὲ ᾿ὨΓΟΌΡὮ 116 Δὺ79 Βη ἃ δοηςΐο8 οὗ ὨδΤΌΓΟ, 
διὰ ποῖ ὀχοθρ. ! 0}}811γ, Ὀσὲ ὈΠΙΤΌΣΊΩΙγ. [Ργοίοσ, τ ἢ ΤΊβοἢ- 
οοδάοτί, ΜΟΤΟΣ τὴ 16 Ὀεδὶ ΒΡ 5}} οσ {ἰ68, ἴο οἵαἱδ [0 6 ὙΠΟ]6 
Ῥδδοαξο.-- "Ὁ". 5 

Ὧθ9 8. δύγαῖζο, 6 βίορϑ {89 τνδίον  Ὀυὰΐ τΠμοη 6 
Βίθορϑ, ἰ( ἔονβ. 8.66 Βοδίπβοῃ, 1. Ρ. 842; Ροτ- 
ἰόν. 1., 140.--Ἡ, 5. 
Ετδῖ αἰτοσ [89 [σου Ὁ] 6.--- Τὸ ΡΟΡΌΪΟΑΥ γό- 

Ἰρίουβ ἰἄ68 οΥ {6 ρουϊοάΐοδὶ τηοιηθη!β οὐὗὨ Ἀ68]- 
ἴῃς ΘΙΠΘΔΟΥ ἴῃ {110 δρτίηρ. 

γον. ὅ, ῬΒΙΥ -οἱρ δὶ γϑασα [τριάκοντα 
καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσϑενείᾳ αὖ- 
τοῦ].---ἰι 18 ἃ ααοβίΐοη ΒΟΟΣ ἔχων ἰ8 ἴο ὃὉθ 
τοίογγοὰ (ὁ {86 {τ  Υ -οἰ σιν ὙΘΑΥ 5, ὉΥ (0 ἐν τῇ ἀσϑ. 
[80 18, τ ΒΘ Σ᾽ (6 ὀχϑοὶ θχρχϑβϑίοη 5, "6 μδὰ 
80 ΙΠΔΗΥ͂ ΥΘ6ΑΓΒΊΠ ΠἾΒ ἱΠΡΓΙΪΥ, --- ἔχων τριάκοντα 
κ- ὦ. ἐ., οΥὁ δὰ 8 ἱπΗγτ ΕΥ̓ ἴῸΥ 80 ἸΠΔΠΥ ὙΘΔΥΒ 
-Ξ-- ἀσθενῶς ἔχων]. Τὴ ὑβᾶρο οὗ Φόοβὴ 18 ἴῃ ἔδυον 
οὔ ὑπὸ ἔογτλον (νον. 6; οἷ. νἱϊ!. δῖ ; χὶ. 17; ΘΟΙΏΡ. 
μάοϊκο, 11. Ρ. 2δ). ἢ μδὰ Ἰἱνοὰ ἰπἰγίγ-οὶ ει 
γΘΑΥΒ ἱπ δἷβ ἐπηροίθμογ, [ΗΠ μαὰ Ὀοθῃ βίος 
{μϊτίγτεῖρῦ γϑαγβ--τποῦ δἱ Βοίμο548. Δ}} ἰδαϊ 
(π|6ὸ. Τδθ Ἰοπρ ἀΐβθδ8θ τη ἶ68 (η6 συΥΘ ΔΡΡΘΆΡ 
8}} (10 φτοαίθσ, Ηβδηρϑίομ θοτκς ΔἸ] ρουῖσο8 ΠοχΘ 
δραὶη, δη4 ἀἰΒοουο Υ8Β ἴῃ ὑΠ6 βίος τηδὴ οὗἩ Βεϊ μοϑὰδ 
ἃ ΒΥ τη Ὁ] οὗ {π0 56 188 παίϊοπ, δηὰ πὶ (86 (μἰτίγ- 
οἰ γϑᾶτϑ οὗ "8 β' οι 688 ἃ βυπιῦ0] οὗ (89 ἐμἰγίγ- 
εἰσ γϑαγβ ἩΒΙΘΩ 5ΓΔ6] Βροπ ὑπᾶὰορ Πα Ὀδη0 
ἴπ 86 ΜΝ ]Πά τη ο85 (1, 800 ζ.). 80 4180 ἸΥογάβϑιγοῦίῃ 
ἔῃ ἴος.---Ῥ, 8.] 

γεν. 6. Δηᾶ Ἰκηθ.--Τνούς; σθοη Ηθ Ῥδγ- 
οοἷγοά, ο οληποῦ γοηίυγο ἴἰοὸ δβϑϑοσί, ὙΪῈ 
Μογον, [μὲ ἐπ8 4068 ποῦ ἰμἰοπὰ βυρογπαίαταὶ 
Κπον]θαρο. Α πδίυγαὶ τηράϊαπὶ ὑπογθ ταϊσαὶ 
Βαῦο Ὀ66Ὲ ; ἐδ ἱπβίχῃι ἱπίο (86 τδβοῖὶδ βἰ(παϊΐοπ 
Ῥϑγίοοκ οὗἉ (9 δι ρογῃδαίασαὶ. Τ}}8 ἰηδοδηϊί πο- 
λὺν χρόνον 4180 ἱπάϊσαίε8 (8. [80 4180 Βϑυρ- 
ΒίθπΌοΥς, αοαοὲ ἀπὰ ΑἸοτά..---Ῥ, 5.] 
οδέσοβι ἴμου ἴο ὈΘ τη 9 νΥ8ο]θ 2- ΜΙ γον: 

““Τὴ9 ααρπίΐοη 18 δβκοὰ ἰο ὀχοϊίθ ἐπ δἰζοπιίοη 
δηἃ οχροοίδιϊοη οὗὨ {μ6 βυϑδουϊης ἴδῃ. Ῥϑυΐϊὰ8 
[ΔΊ]Β6}γγ: Τιθ δὴ Βαὰ Ὀθ6ῃ ἃ τηδ]ϊοΐουϑ θεσαν, 
ὙΠῸ ΤΟΡΓοβοηίθα ΜιΪ π|586}}} 88 βίοϊς  ὙΒΘΓΘΙΌΤΘ 
9688 δϑικοὰ δἷπη νὴ ἢ τ ρτουΐῃρ ΘΠ 8815, Ὠ6- 
βίγοϑὺ ἔμοὰ ἰο 6 πιαλὰθ ὙΠο]07 Ατί ἐῃοι ἴῃ θδγ- 
ποϑὺ ̓  Κ᾽ ΠΥ] ΑἸπΊοΣ ; Ὑν ἤΠΘΓΘα8 Γῆ ρο (Δ |κ68 
(τα ΟἿΪῪ [ὋΣ 8 τηδῃ οὗὨ ἔκϊηί ν11}, τὴ 086 Β] απ 6 ̓- 
ἴῃ ΘΩΘΤΩΥ͂ οὗ Ν1}1 ΟἸ τῖβϑί μοῦ δτουβοὰ δραὶη (3): 
οὗ Ὑ ΒΊΟΝ ἐμ ἰοχί ρσινοϑ ἃ8 1116 β'ζη, 88 ἰδὲ 189 
αποϑίζοη τγὁ8 ἰηἰθηἀ θα 9. (Π6 ν}}}01]0 Ῥ6ο}]6 οὗ 
ποτα (815 ἰῃ να] ἃ ττᾶβ ἃ ἰγρο (Πάτα). Βαὲ 
{86 0] ον ρ Ῥοϊπί8 γ6. ΟἸΘΑΥΙΥ ἱπιρ] 6 ἴῃ {86 
ὨΔΥΓΛΟΙΥΘ, ἃ5 Δίου Β᾽τη86]} πιαϑί δά πη : (1) ἐμ αὲ 
ἷπ {118 χαΐγλο]θ οὗἨ Βϑα]ηρ αἴοηθ δὴ ὠπασζοα ΟΠῈΥ 
ΟσσυγΒ, ἐμοῦ ᾿π 6ἢ.. 1χ. ὑπ 6γο 15 Δ ὉΠΑΒ ΘΩ͂ μ66]- 
ἴῃ (γοὺ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ποηοϑὺ θοσ αν νἱγίυ ν 88.κ8. ἐδ6, 
διθαῖοδὺ Ῥοββὶ Ὁ]0 4]πι8); (2) ἐμαί, Ὀϑβί 68, (ἢ 9 
ὨΙΔῊ ΔΙ ΥΆΥ͂Β Δ]]0 78 Εἰ ΤΏΒ61} ἴο Ὀ6 δηϊϊοἰρϑίθα ὉΥ 
Δ}1 οἴὔιουβ, ἐπουρὰ μ6 18 811}}} 8] 6 ἔθ ΘὈ]Υ ἰο ταὶ: 
(8) ἰδὲ 8 δοϊῃρ᾽ δἰ ῃ8 πῃ ἃ δ Ὁ]9 ταδῆπον τὶ ἢ- 
οἂὐὺ ροϊηὶ; (4) ἐπδὺ Βο6 1οἰ8 μ18 Ὀδηοίδοίου β] 
ΔΙΝΔΥ͂, ὙΠ ου ἸΘΑΓΠἰπρ' ΕΪ8 δῖα, ΟΥ ΘΥ ἢ ΘΔΡΟΥΪΥ 
δδκίηρς ἱΐ, δὰ {16 π, ἀραΐϊηβὺ ἐμ 6 6 γ8, ΘΡΗΘ818 
ΟὨΪΥ ἴο ἰμὸ σομηπιαπά οὗ 7685; (5) ἐμαὶ μΒ6 σϑ- 
οοἶνγοβ ἴγοπὶ Ψ96818 ἴῃ {160 ἰδ }ρ}]9 ἃ παγηΐῃᾷ, 
τ ἰοἷλ ἐπι ρ] ]οἃ ἃ ἤσκὶ6 ΘΒ γδοίου ἢ (6) μαι ἱπιπιθ- 
αἀἰδί οἷν αὔτον 18 τοοοχηϊ θη οὗ 728651.8 Βὸ σο68 ἰο 
ἐμ9 6 }ν8 δηά γσίγϑϑ (0 πϑηθ οὗ ᾿ιΐ8 σταϊγαου]ουὺβ 
6816 ν, (μου χὰ π6 πιϑύ ανο ΟὈὐϑογυοὰ ἐμοῖσ ου]] 
ἀρϑίχηϑ. ΑἹ] ἐμῖ9 15. ἰπ ἐμὲ ἰοχί. Ὑοῖ τιαϊονο- 
Ι6ὴ66 ῬΓΟΡΘΣΙΥ 80 64]16ἃ οληπού ὃ ἀϑδογίδα, Ηἰδ 
σοῃἰϊπυδβηςσθ δἰ ὑἰμ6 Ροοΐ οὗ Βοιοβάα 16.498 ἃ5 ἰο 
ΤΟΟΟΒΏΪΣΘ ἱπ Ϊ8 ᾿πἀο]θὴ66 ἃ ΒρΑΓΚ οὗ βρὶ 8] 
Ῥδίΐεποο; ἴῃ ἷ8 Ἀ6] 1055 απὰ Τουϊοσα οοπάϊΐοι 



15ὲ ΤΕ ΟΌΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΚΡΙΝΟ ΤΟ 90ΗΝ. 

Ὡς Ξο τ'.. ττ ες ----- -.-.- --- Ξ 5 2 ξ ἐξ ΞΘ δενοσ:--.5......-35---
- -ασ τ πΞποεοοοςσσσ ας 

[8 ΔΡΌΘΑΓΙΒ 8 ὙΟΡΥ͂ Ῥοου]αν ΟὈ͵οοὺ οὗ ΒΥΡΟΙΠΥ ; 

γ)λ18 τἱδι τας [λ6 ἐθιμρ}6 Β660Π18 ἰ0 ὈΘΒρΘδἰΚς ἃ Β6 80 

οὗ σταιὰἀ; ον ἷπ 18 αἰνίηνρ οὗὨ 186 ππιθ οὗ 

7ΖεὍ8 ἃ πιϊθίακοη οὐνδάϊθησα ΙΔῪΥ̓ Βαῦοὸ μδ ἃ 

Βαγθ; δαΐ οὀχοξοβῖβ σαπηοῖ ταῦθ αἰπὶ 8. γδ] δαὶ 

οομίοββοῦ. [Π|ι|6ὸ αποϑιίοη οὗ 6888, δ ἀγοβ86ὰ (ὁ 

(86 οὐ ρ016᾽8 ἀοϑῖσο ἴον μα], Μγἃ8. ἃ Ῥτοοΐ οἵ 

ΒΥΤΩΡΑΙΩΥ τ μ15 Βα Τ τη 5, δηὰ Κἰπάϊοὰ 8 ϑΡΑΙΚ 

οὗ ορ6 μθη οα (Π|6 Ὀτίηκ οὗ ἀοβρδῖγ, δηὰ (δι 

μαίατ ΠΥ Ῥγοραγοὰ (80 ὙΔΥ ἴον 818 συ το.---Ῥ. 8.} 

ψοῦ. 7. Αδοῖδϑοι κοϑῖδ ἅἥοννῃ Ὀθέοσθ 129. 

--ίογου : Ἴμ6 Ὀτίοῦ πιούϊοι τηιιϑὺ ὯΘ οοποοὶνοα 

85 ᾿ἰπιϊἐ6α ἰο α ραγίἑομῖαν ροῖπὲ οὔ {π6 ΡοοΪ, 80 (μ8ὺ 

ΟὨΪΥ ὁη6 δὲ 8 {ΐπ|9 σὴ τεοοὶγο {86 ὈθηΘΗί. Βαι 

{Δ 6 το 8 ποϊίηρ οὗ [15 ἴῃ {πὸ ἰοχί ; δηὰ σιοίίοῃ 

ἴῃ 8 ῬΟΟΪ οδπηοῦ ΡΟ. ἸΥ Ὀ6 σοπῆποά ἴ0 8 ρΑΤί]- 

ουἷατ Ροΐαί. Βαΐμον ταὶ αὺ {86 βία τβ μᾶγο Ὀθθῃ 

οοηβίγυοίοα οα ἰδθ ῥτοβυταρίϊοι δαὶ ΟὨΪΥ͂ ὁπ 6 

Ῥαίΐδος νουϊά τοοοῖνο μθα]ηρς. [Ιἢ τον. 4 ΜοΥ Υ, 

«ἰιοαὶ τγατσαηΐ, 8665 (86 ΔΡΟΟΡΥΡὮΔΙ ΟΧΡΤΟΒ5Ί 00 

οὔ 86 βυρογϑιλιϊουβ ρορυΐαν ορίπίοα. [ΑἸίοτά : 

ἐς ΤῊΘ τΙη8 8 ΔΏΒΤΟΥ ἢ 1165 (110 Ρορυΐϊαν Ὀ6Ι]1οῇ, 

το (86 Βρατίουβ Ὀαΐ αϑοΐα] ἰπϑογιΐοα ἐπ Υ6Γ8. 

8, 4 ΟΧρΡΓ65505.᾽"--Ρ. 8.,} 
γον, 8. ἘΪ56, ταῖς ἂρ τδγ Ὀθᾶ," Δῃἃ νγα]}ς. 

--ΤΏτοο πον 8 οὗ ρονοῦ ἰπ ὁπ6 ποπάοτνίαϊ οὐ, 

οσ ουϑθὰ το ἱμαη ον βίγοϊκοϑ οὗ ὑμ6 παϊρὶι οὗ (ἰϊ0 

ἀϊνῖπο μοαϊῖπς 0111, το δνακοη δὺ ὁη09 {0 

ζαϊαὶ 1} δα (10 ποσητοαῦ ΘΠΟΥΔΥ οὗὨ {6 ἀ6- 

οοαϑοὰ δη. 186 πογὰβ οὗ μοαϊπρ δἀἀτοβ8θα ἴ0 

9 ραγαϊγίίο ἰῃ Μά ι. ἷχ., δγὸ βία αν ᾿πάοοά, 

ἴῃ Ματκ (οἂ. 11.) (89 ὙΟΥΥῪ Βαῖλθ, γοὺ {μι 0 0 μανὸ 

δῖ 8 αἰοσοηῦ ἐπροτῦ ; (Π6Υ 6τ6 ἱπίοπάρά ἰο 

εἶνο ἐμ γϑοίο ἃ νἱνί άπ 658 ἐο (89 ουὐσσατα νἱ 51: ΠΥ 

οὗ 9 ρονγοῦ οὗ 3688 ἰῃ ῥτοοῦ οὗ ἢΐ8 ἱπυ 810]9 

ὙΟΥΚ οὗ στδοθ οὐ {86 μοδνρὲ οὔ {86 βιβοσγου. Τ}9 

οΥὐἰἰοΐβια οὗ βίται85 διὰ Ἦ οἶβ86, τν ἃ16ἢ. σα ΤΩ ΚΘ 

οὔ ἐμΐβ βίουυ 8 ἸοσοθάΔΥῪ οχαζαογϑίίου οὗ {116 Ἀ64]- 

ἴῃς οὗ ἐπαῦ ρδγαϊγίϊο, βῃοννβ πιοτὸ ἰμδὴ τπθ τ ἰῃ- 

ἀἰξοτγοησο ἰο ρἶδοθ, {1π|6, δη ἃ οἰΓΟὰηΒίβ ΠΟ68, δηὰ 

οἷ] δοπποοίοα πῖτὰ ἰμοῖὰ ; ἐν σοηοι 8 ἃ ἰγὰθ |16- 

τοῖο ἢ πιὰ (6 τηοϑὲ θα κ-ταϊ πα δα πο] ϊπα- 

(ἴοι ἴο ζαϊ!, δῃὰ ἃ πιὰ .0 οδυ8059 8 ἔγὶ θη 8 

ἴο Ὀγϑδῖ ἰμβγουρὰ (86 τοοῦ ΨἸ 8 τα, 10 σδῃ 

δυὰ ἢο ομ6 6Υο} ἰο ραΐ Κπἶπι ἰπῖο {μ6 ψψαΐοτ, Οτὶ- 

Αἰσαὶ ορίἰοηβ οὗὨ {818 βοτὺ ἐπιοπιβοῖνοϑθ 119 11ὸ 

δΙϊπὰ, ἰαπιο, απ πὶθοτοά δὐοαυῦ {119 Ροοὶ οὗ Βο- 

ἐ6844Δ. [Αραΐπϑὶί Βδιν διὰ ΗΠ ροηΐοΙα 860 

Μογοτ, Ρ. 221 1.} ᾿ 

ὕον. ὃ. Δηᾶ οὐ ἐμ3ῖ ὅν νγὰβ ἴδ9 ξδ8Ὁ- 

Ὀδιὶἢ.----Α ἱνούοϊὰ βογαρὶθ πιϊρῦ 80.186, ΟὯΘ 

δϑαϊηϑὺ ὑπ 6. πϑαϊϊης, ἀπ οί] ον δραϊηϑὺ {86 σλττυ- 

ἰπς. [ἃα σϑίδγθποθ ἴο (86 Βοαϊίπρ, {89 ῬΓΙΠΟΙΡ]6 

ὉΒΙγΟΥΒΆΙΠΥ Ῥτουα]οᾶ: “.ΑἸῚ ἀδηρον οὐ ῥγεβοῦ- 

χαϊΐου οὗ Ἰἴο σϑουοϑ (86 ΘΑ ΔΒ τοϑίγ  οὐἱο 5" 

(Οπεπε ἀμδίμπι υἱίδε ρεὶ Δ δαδὸαἰτεπι) ; {πουρὰ {15 

Ῥυίποί ρ19 γγἃ8 80 δπου τη θοΓ Θά υνῖ 1 ΘΑ Β0 8110 ἀϊ8- 

«ἰποϊϊοπβ δὰ δχοορίϊομβ ἰμδὺ ἴῃ πποϑὺ ο8868 ἱἰ 

τγ88 ποὺ Ῥοβ810]6 0} ὑλ6 Ἰαἰ ἐγ ἀυ!Υ ἰο ἀἰδιϊ συ 5} 

ἰὴ ΙΔυνῦοϊ οπὰ ὑπ ἀπ]αυσέα], ὑπ 6 Του δ ἀἄθη δηὰ 

(9 δοποὰ (μίϊοϊκο, 1ϊ., Ρ. 29). 80. ἴοο ἐπι σαντυ- 

ἰπᾷ οὗ δι ἴο68. οα ἐμ βαΌδι 18, δοοογάϊηρ ἰο 

(9 Ταϊααά, πο ἱπάθοὰ δ βοϊυι οἷν ἑουϊ ἀάθῃ, 

Ῥυὶ ψγ͵ὸϑ δὲ πιοϑί δ᾽᾽ονὰ οὐΪΥ ὑπᾶὰθρ ἸΔΔΩΥ ΓΘ- 

αἰγίοἰϊοπϑ, ἴοσ οὔθ (δίηρ ἰἰ σου] ποὺ 6 ἀοη9 0ἢ 

189 ορϑῆ βἰγϑοῦ (866 Το] οἰ). 

γον. 10. Τ)Θ9 ὅονσα.---Νοῖ ἐμὸ Ῥϑορὶθ, Ὀαΐ 
ἐὸν τορος το ἀεέξσοοςς τες ορς  ΞΞ ον Ὁ 

“[Κράββατος, [,Δἱ. στναὺδαΐιδ, τιθοά ΟὨ]Υ Ὁ Ἰαΐθ πτίἴθτβ, [8 

8 ξηιαΐ, σομοδ, ἃ τηϑὲ ΟΥΣ τᾷ, ΟἹ 8 οἰοαὶς, ἩΠῚ60]λ τα σα ΘΟΒΙΠΥ͂ 

ῬΟ οδστὶ οὐ δρουὶ.--Ρ. Β8.} : 

[8056 ἴῃ δαϊ που 80 τυϊδεορτοβθαιθά {Π6 ῬΘΟΡΪθ 
ἴπ ἐμεῖν τοὐοοιίοα οὗἩ Ομ γὶ 51]. [πϑυοῖ οβ865 1} 9 
μιδέίον ζο65 αὐἱοιοῖγ ἰπτοῦρὰ Δ ηδι168, ᾿ΠΙΟΥΤΏΘΥΒ, 
δηὰ βυθοταϊηκίθ8Β ίο ἐμ οἰμοΐθδ. Ηδγθ {0 ΒὶοΣ- 
ΡΟ σαὶ οἰ οῖβ δἰτοαάν βοοῖὰθ ἰο Βρθδκ : δοσοτά- 
ἰπσ ἰο Μεγοῦ δῃὰ Τμοϊποῖ, [86 Κ'δημοατγβίβ. Υ οἱ 

10 8. Ῥοββί 016 ἰμᾶὲ {.:60 τπηδίζον ΟἿΪΥ ρσγδαυ δ) 
τοδομοὰ μοι. Αὐ ἤγϑβι ὑΠ6Υ αἰΐδοῖς ΟἿ ἐπα τοὰπ 
ἩΪΙΠ561 ΤῸΣ Ἀ}18 σαγσυϊηρ, ὙΔΒΙΘΝ Μ͵ὲ8 (86 τηοδὶ 
ῬΔΙΡΔΌ]9. 

γογ. 11. Εΐϊο ταὶ σπεθᾶθ τὸ ψ80]9.---Β6- 
γοπὰ ἰδ ποτὰ ἐκεῖνος. ὯὨῸ γ860 ἀραίῃ οὗ ἱπάϊνϊ- 
ἀμι4ὶ ΘΏΘΥΔΥ͂ ΔΡΌΘΔΙΒ ἰὴ 6 δΉΒΟΓ, ποι ΐης Ὀαῖ 
Ηἰδίον σαὶ δβίαιοωθηί. ὕὉπαυδβιϊοηδοὶΥ {π6 τ οτὰ 5 
806} ἰο ΒΥ: Οηθ ΜΠΟ τη846 τη ὙΠΟΪ6, 8, σοἢ- 
ἀντ σου ον, τηυβὺ σογίϑ᾽ Ἶν ἤλυθ δὰ (86 χὶσμὶ ἴο 
68] πθΘ. δποο Μόγγαν: ΠΟΥ δᾶνοῦ οὗ ἀεῆ- 
δῆ6α; ΤΠΟΪαοκ : 6 τηδῇ Ραΐβ ἰδ Δυϊ ποτὶ οὗ 
ἐμ ΟΠ ἀ6Υ- ἸΥΟΥΚΟΥ 48 ἴῃ οἷ, ἰχ. 80 ἀραϊηϑβὲ {πο ῖσβ. 
Βξ (86 σπαγβοίον οὗ {86 Ὀ]1ηἀ πα ἴῃ οἷ. ἰχ. 18 δὶ 
Ιοαβί αἢ θην ροῖν αἰ ον ηΐ ὁ. 6 ἔγουῃ (195. Τί τηδπ 
τηαἶοβ ὈοϊΪὰ ἰο ἄτγαινν ἱηογθῃ 665, ἐ8. 18 ὁη6 ἀοο8 ποῖ, 
δηά (6 Βοῃίθῃμοθ ὈοΟΓΘ τ.5, δοοογχάϊηρ ἰο {μ86 σοη- 
ποσίΐ 0, ΙΏΔΥ ὍΘ ἰδ 48 Ὑ6]}] ἴ0᾽ δὴ δχουϑῖηρ 
οὗ Εἰ πιο 1 Ὁ. (818 βίγαη ρα ἱ) ποίϊοη οὗ (μ6 βΒίσδῃρϑθ 
ἸΏΔΏ, 88 ἴο᾽ δηγίἰηρ εἶδθ6. Αἱ 8}} ουὐθηὶβ {115 
ΤῊ 8668 ποὺ (0 Τ8Κ6 μοδὰ δραϊηβδὲ {6 76 8. 
1 τυϑὲ Ὀ6 τοιμοι οΓοί, ἰοο, ὑπαὶ 6 οουϊὰ ποΐ 
οἰμοσ νἶβα ἀοδί ζηδίο 6808, Βῖμῃσθ δο ἀϊὰ ποί ΚΏΟΥ 
Ἠΐ8 Ὠδιη9. 

νον. 12. ο ἰ5 ἴδ τ δῃ ἴδμαδὶ 7--- οἱ ΟἹΪΥ͂ 
5 (89 σοπίοτηρίπουϑ ἜΣρΓοββίου ἐλε Δα π ΘΟ, δτδο- 
ἰεγἰδεῖσ, Ὀυ 6180 ἐς ἔδοι {Ππλ0 {Π| 0} ΒΘ χ δη Ἶ τεῦ 
ἰο ἔζποσο ὑδ6 στη σου]. μοα]ηρ ἰίβ. 1. [ΤὙ8ῸΥ 
ἂο πο δὶ: “ἴλο ὁ ἣδ ἰλαΐί λεαίεα {λέ 3᾽ υὶ 
{Π6Υ σΑΥΘΓΠΥ Ὀτίηρς οαἱ {Π0 ὈΠΙΆΥΟΓΒΌ]6 δ14 6 οἵ 
ὙΠαᾶὺ πὰ ἰακοη Ρ͵866, 88 τη] οἱ ο8 ῬΘΟΓΒΟῚΒ δἷ- 
ὙΔΥ8 60.---ΑἸ ογά.] 

γεν. 18 ἢ. Διυᾶ δθ ἴ8μδῖ νν8β μοαϊϑᾶ ποῦν 
Ὠοὶ.---Βοηρο} 8 ΔΡΟ]ΟΡῪ : “αΟταδδαίο ζετεπάο ἱπίεπ- 
{8 εἰ γμάαῖσα ἐπίεγροιϊἑαίίοπε αἰϊδίγιοίιι 8," ΒΆΥΒ 1685 
ἐῃλη ἐδ γοβὲ οὗ ἰδ 6 ψοῦϑο 86], ἴοσ ὅ95τι5 μεᾶ 
τυϊϊ μάχαν Εἰτηδο]ῖ. ἡ ΜΙΟΥΘΥ ἱποογγθοίγΥ: δ 
ἩΣΙΒΓΟ “ὙΠ 6 (δΐδ 6Ο]] δ᾽ οη νεῖ τπ6 9608 
ἃτ0890." Τῆΐδ νουϊὰ 6 δἱ 1ἰθαϑί ἃ ΣῪ δηαυϊνοοδὶ 
σΟοΌΓΒ6, ἰ0 ἤογβαῖο ὁὴ0 0 γ88 δἰϊδοκοὰ οὐ ἢϊ9 
οσσοππξ; {}}5 ΦοδὰΒ πόνον ἀἰὰ. δ τὐτηρθα Δεϊὰθ 
Ῥροαιβο ἃ πὰ ἰτυἀὰ6 τὰ (πο γα, τ ο86 ἀοπ)οῦ- 
βίγαίΐ ουϑ Ηο υ»βϑῃοά ἰοὸ δυοϊὰ ἢ ῬΘΥΠΔΡ5 ἴδ6 ἰτεαί- 
τηϑῆϊ οὗἉ (15 ἱμνα] ἃ αἷ8ο γοαυϊγοὰ 1. 

γον. 14. οϑὺβ δηᾶθιβ Ηἰτὰ ἰῃ ἴπ6 ἴθπ:ι- 
ΡΪ6.---ΟἸγγβοϑβίου, Τ]οΐιοῖκκ, Μόνον: ΤῈ6 ΒΘ8] 15 
τι846 8 τοὶ ἰοὺ 5 ἐπ ρΓοϑδίοα ὍΡΟΝ πὶ. τοί [ῃ9 
ουδη οἶδ 866 Π|8 ᾿ὨτΟὨ ΙΟΏΔΙΪΥ (0 ἱπι ΡΥ {παὶ {πὶ8 
τιθοίϊης ἀϊὰ ποὺ ἱπιιιοάϊαί ον Το] ον ; Β6 τι 8 
μετὰ ταῦτα, ποὶ μετὰ τοῦτοι ἢ Απὰ {80 δΔἀάγαδϑ οἵ 
Ομ τὶϑὶ ἰο ἰπὶ ἀο068 ποὶ ἱπάϊοηίϊθ ἃ δη [ΠΟΓΟΌΡΕΥ 
Ροββϑοββοὰ σψἱ ἢ σταιὰάοθ. 881} ὩΟ ΣΠΟΙΘ, 1651, 
εἴο.-ττ ΑᾺ ἀυϑυλ}}} δαγποδὺ ἱπ͵υποίΐο ὌΡΟῚ 0.6 
σοι Ηο δα Βοα]οά, ποι δἰππαΐης 6 8π48 
εἶτα ἐπ 86 οι ρ]6. Ηδποο, ἴοο, ἰζ σδῃηοὶ Ὀ6 δΒὺΡ- 
Ροβϑὰ ἐπαῦ 0 ἸΏ οΤῸ 8 ἱπίοπαρϑα μοῦ {Π 80 ΤᾺ ΘΓΕΪΥ͂ 

ΦΙΝΜΟΥΟΥ ἜΦΥΝ Αϑὶ, Ζε-. Ῥῖαΐ. 1.. ν. 118 ἴον ἱ8 σοπζοιαρ- 
ποῦ 86 οὗ ὁ ἄνθρωπος.--Ρ. 3.} 

{{ἐξένενσεν, ποῖ ἔγοτῃ ἐκνέω, ὁπαέαυϊζέ, ἐπμεγ εἶξ, “ ο επιετροᾶ 
ἔγοιη ἴῃ ᾿ανοῦ οὗ [ἢ9 οἵονά διά Γοαρραδδγοά ἴῃ ἰὴθ αυΐοσὶ 
μαῦῦοσν οἵ ἴμο ΤορΙο," δ Ἡοσ βογἢ ἰδηοί ΠΥ ΧΡ] δίηθ, 
νεῖ ἴτχοπι ἐκνεύω, ἐμγηεα αεἰάα; Ἠδθ Βροῖκο (6 Βοδιης τοῦδ 
δηὰ ραδϑθά οἡ πηοὈυϑοσυοᾶ.---. 8.) 

[(Βαῖ τ|λο ἀπε ποιίοη ὈΘΈνθθ ἢ μετὰ ταῦτα δπὰ μετὰ τοῦτο 
5. αᾶο ἀου ει} ὈΥ ἘΠ 8 ὙΘΡΥῪ ῥμαδβϑαρο δπὰ (9 π᾿ ΐοστο 080 οὗ 
μετὰ ταῦτα ἴῃ [9 ΑΡΟΟΔΊΥΡΒΘ. ΟΟΙΩΡ. ποῖθ ΟἹ γασ. ].--- . 3] 
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(86 σϑῆθγαὶ οοππθοίϊοῃ οὗὨ βῖπ τῖζῃ ον} (τη. 
Αἀυ. ἀξπε., Υ. 1δ; Βαυσον, Οα]ον, Νοδηά ον). Τιῖθ 
Ἰαϊογρτοία(ϊοι οα ἐμ δΟΠΙΓΑΓΥ, 18 ἢο ἀουδὶ ἃ 7818 
δΔΡΡιΙοσαϊίοη οὗἩ Φοδη ἰχ. 8. ρτγο ἃ βρϑοΐδὶ οοη- 
ποοιΐοα Ὀοδι 66 ἃ ραγίϊουϊον Κὶ πὰ οἵ 81π δπὰ (ἢ 6 
ραγιϊσαϊατ ἀϊ86886 τηυδὺ Βαγο οχὶϑιθα, δοοογάϊηρ 
ἰο Οδγγϑοβίοτη, Βυ )ἔ[οηηρον, Μίογοῦ, δηὰ οὐμουϑ. 
ΝοῖίμοΣ 9 Βρθοΐα] βῖπ ποῦ 1.16 Βρθοΐα] ἀἰ80889 15 
κπονῃ; Ὑπϊοῖὶ τσ ηῆο5 86 Ῥοποίγδίϊηρ ΠΟΥ - 
Ἰοάαθ οἵ 6 Ποτὰ.Ὲ Βαϊΐ ἃ βίῃ ψαῖσὰ ργοἀυσοα 
ἀΐβοαβο {πἰγ γ-οί ριι γοαγ8 οΐοτο, ᾿λΔΥ̓ Ὀ6 ἀ6516- 
πδιϑὰ ἰπ ρσθηοραὶ ουϑη ἰη 8ῃ οἷά τη 88 ἃ β'η οὗ 
γουίῃ. 1,981 βΒοπιοῖμηρ, σοσθθ ὈΘ6411 ἴΠ99. 
--Βοηροῖ: ““Οατγαυΐδ φιεϊάδαπι χιέαπι ἐπ γηπιίαδ 88 
αἀππογμηι.᾽ [Ττοποδ: ΤῸ χεῖρον τὰ ““ΑΊΥΘΒ 8 
8 ΔΎ ΩΙ οἰ ΐπιρ86 οὐὗὁἨ {16 βαυδυῖ υ οὗ 6068 }υαρ- 
τλϑηί8.᾽" Οὐταρ. δία. χὶϊ, 45. 

γεν. 15. Ῥὴ59 83) ἄρσρατγιθά, --- δισίοιγ: 
ΤΆεπ ἀερατίεα (δε πιαπ; ὁ ἄνθρωπος. ΟἈγγβοβίοπι 
σοηο] 64 ὑμδαὺ ἴὉ τνῶβ ποὺ ἰησταί 1 ἀθ τ 8 160} 
τιογνοα πἶπα ἰο {1118 {παὺ 19 λα βροίζθῃῃ! Ὀδίοτθ 
16 26 νῪν5 ποῖ οἵ σαγγγίηρ ἷ8 Ὀ64, Ὀαυὺ οἵ ἰϊιαὶ 
ψΒΙσἢ (ΒΟΥ σατο Ἰοαβὺ ἰὸ ἤθΑΡ: ἐλαΐ 685 λαά 
Ἀεαίεα κὼπ. Τιν 5 ΔΡΟΙΪΟΘῪ ζ4}15, ψθθ τὸ ρου- 
δἰάον ἷ8 ἤοτμοῦ ἀθδοϊαταίΐοηῃ. Τμθγθ Π6 ἋὯ6- 
βου 6 ἃ {μ6 ᾧυπἰζηοντῃ τη ὉΥ ἴπ6 ψνογάβ, Ηο ἐμαὶ 
τηϑδὰθ τ9 ὙἢοΪ6, Εον (μβ8 ΓΘΆΒΟΙ ἢ9 ΠΟῪ ΒΔ Υ8 
πη ρἰνίπς δἰ ἰπίοτιμδιΐοα : Ηδ ἐμαὺ τπδὰθ 126 
σἰοΐο 8 9}6350195. ΔΙογοΥ οσρίδίηϑ: {6 ΤΟΥ 18 
πΘΙΓΒΘΥ πιϑ|]66 (50 δἰ ΘΓ ομ ον, ζδησο [᾿π00Ὺ- 
τοοι οἰιαιίοπ; Οοπιρ. ζεδόπ εδμ, 1.0. 109], αι] 5, 
εἰ6.), ποτ σται 9 τὶϑαϊης ἴἰο σοὶ 9681. Δοϊηον- 
Ἰουσοὰ δαιοὴς ἴἢ 6 56 1)795 (Ογτὶ!, ΟΠ τγβοϑίοπι), ΒῸΥ 
οὐδάΐϊοπσο ἴο (6 τυϊοῖθ (βοηθοὶ, Ποῖα, 9 
Μοειία, μαςδατάϊ), Ὀὰὺ 18 ΔΙ Βογγ (} 688.) 18 0 
πὶ ὕοσι ν (ἢ δἰ σον ἰδ (Πα οὔ 86 Κδηθοαν 85, 
διὰ πο Ὀταγοβ τπθπὶ τὶ 1. (Τ 808 {815 τάλη 
σου] Ὀ6 4 Βοτγο, 8116 Νιοοάδηβ 159 βυρροβοὰ 
ἴο δ6 Βαπιροσο.) Ασοοογάϊης ἰο Τ Βοϊποκ [10 πὰ 
8. ΒΟΙ) ΕἾ δὶ βιαρί ἃ απ π|ιϊῃοαΐ δαϑρίοϊου οὗ [9 
τυϊοτθ. γοῦδοϊυ 6 δάάρά ἰο τυθδίζημοβϑ οὗ 
Βοαχὶ δηά ἱζπογᾶποο ἃ ἤδαν οὔ ὑπο 9908, ἱπ υἱοὶ 
Β8 βουχιῦ ἰὸ βἰιιο] ἃ πἰ 561} ἔγουι {61 σοργοδοὶ 
αἰϊδουΐϊ ροτγοοίνίης ὑπαὶ 6 ταἰς Ὀ6 ργολααϊοίην. 
ἢ ἴβ του οἵ ποιῖσα, ἐλαὐ ὑπ 00 ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἰοὺ 18 
6.580 ἄτορ, ν]}}16 [89 ὈΪ μὰ τδηῃ ἰπ οθδΡ. ἰχ. ὑπο ῦ 
ἴα ἰδ οηὰ οχοοπιμιηΐϊοαῖθ; ἰμαὲ ἢθγο ἴῃ ζδοὶ 
{6 Ὁ αυθῶ ὃὉ499 ὍρΡΟοη [δ6 Ββίδιοιαοηΐ οὗὨ 1.15 τηδΔῃ ἃ 
Ῥτοσδδϑ διγαϊηβί 6509. 

γεν. 10, ΕοσΣ τ 18 οαὰ89 18 9 6078 Ρθ186- 
ουἱοᾶ 93685185.---Ὑ αι [0] ον 8 οὐ ΔΉ ΠΥ ΤΟΙ ΥΒ ἰῸ 
δ {181 (ππιρο, Βοϑθηπλ]]ον, Καΐπου!; δραϊηϑὶ 
δΙεγον [ἀπ ΑἸοτὰ 7; οορ. [01κ6 χχὶ. 12, διώκειν 
56: οὗ }υἀίοῖαὶ Ῥτος688), ἐβουρὰ (λ 6 (θυ 8 ΔΓΘ 
80 οἰ οϑθῃ αϑ'ϑί (19 8816 {1π|0 ἰ0 ΟΧΡΓ685 {Π6 60ῃ- 
ιἰπαδηςο οὗ ὑ86 ῬΟΥβθο τ] 0η58 86 Υ 0110 αι] το οὗ 
(9 Ῥσοςθβθ. γοῦν 916805 ὑγχὰ8 δυγαϊρηοα Ὀ6- 
ἴοτο 186 Ἰ1{{|0ὸ Βαημοάνγίή. ΥἩμοΡ: “ὙΤἸΠΘΓΟ ΓΟ 
ΔΙΏΔ 16 ΟοΟἸἸορο5 οὗ εἰ18 παπιὸ (ϑαμπμοάνίη, {9 
16 ϑδηποάνὶ ), δοπϑϑιϊης οὐ ἐπνθηγ-Πγ66 
ΘΟ. Π56110τ8 (δοοοτάϊης (ὁ ϑαπλεάρίπ, 1, 6) ἴῃ ΟΥ̓ΘΤῪ 
Ῥα]οϑιϊποδη ΟἿ τ δἰοὰ πατι θοΓοα τη Ὸ [88 056 
Βυηάτοά δπά ὑνοπίῦ ἱπμδὈϊ δηΐβ; ἴῃ ΘΓ ΒΑ] θαι 
ἐνθῶ ἔνο (ϑαπλεάν. 11, 2). Βαΐ οὗὨ {11686, 88 
81“0 οὗ {6 οουγίβ οὗὨ ἰἄτοθ, ἰο ἶσα (Π9 6ορ- 
πἰζδησο δὰ ρυπιϑηπηοηὺ οἵ Ἰἰχύοτ οἴθησο5 Ῥοτ- 
ἰαἰηο4, 92οϑορυβ ποῖ ποίμίηρ; ὙΠΘΓΘΔ8. [6 

Φ[ΤῊ 9 [8 85 εἰν κίηρ δὴ ἰηϑίαποϑ οἵ [16 ρϑῃοίγαϊ[πρ ΙΟῸ0Κ 
οἵους [ωτὰ ἱπίο πὸ ἴπποῦ γϑοϑϑδθα οὗ Τη8Π 8 Ὠοδγί, δα Ηἰδ 

Χυοπίοάζο οὗἉ 186 ΕἰδίοΓΥ οὔ [80 βαιηδγίίδη ποταϑῃ.--Ρ, 8.) 

Ἰη θη 10π8 8. οὐυτί οὗἩἨ Βαγοι (πίϊφ. 'ν. 8, 14) ἴῃ 
[86 Ῥτονί οἷα] οἰτ168, νοι αἰ νσαγ8 παὰ δπιοης 
118 ὨΙΘΙΏΘΥΘ ἐνγὸ ἔγοτηα ἔμ σὶρ οὗ Πονΐ (Δίαιι. 
νυ. 21; χ. 17). Τῆι ναγίαἰϊοηβ ἴθ ἐΐο ΤΌγη οὗ 
{86 11{{}9 ϑαπμοάνγίη δἀπιοαηΐ, μούνούον, ἰο ποι] ιΐῃς ; 
ΘΟ ρἢ (αὐ 1ἰ οχ᾿ϑίοα. 

Βδϑοδῦδβθ δ9 ἅϊδτἝ 8956 ᾿πίΐη δα; ταῦτα.-- 
ΤΊΟΥ σΥΑ ΟΪγ δοια δπ 6 ἢ 8 ὑνγὸ Οἰᾶγραβ: (1) (Π6 
ΒΟ] ρ οΟὗἨ 86 ἱμγαῖϊα οα ὑπ ΒΑ Ό θα, δὰ (2) 
1.6 σοιμτδηάϊηρ Ὠΐπὶ 0 ΟΆΓΓΥ .ι18 Ὀ64, ἴῃ {86 
βίη ρίο ἐπαϊσίθχοῦ ἴον Ὀγοδκίηρ (6 ΒΑΌΡΑΙἢ ἴῃ 
ΨΆΓΪΟΙ5 γΑΥ8: ἔπ 8 σογογίηρ 6 ταλΐῃ ἔδοὺ ἐμαὶ 
Π6 μαὰ γουσῃν ἃ πιῖγαοϊο, Οοηοσογηίης (86 τὸ- 
ϑίγ]οἰΐοη οὗἩ θα] ης ὈὉΥ 186 βαθΌδι ἢ σορυϊαίϊοη5 
οὔιδο Ῥμανίβοοϑ, 566 αῦογο οἡ γον, 9. 
[ὃ ἴμ9 Βα ὈδιὮ, ἐν σαβ βάτῳ.---ΤΠ}υὶ9 τγὰ8 

[πὸῸ οῦ86 οἵ οὔἴἶθποθ αμὰ Ὀγὶη 8 οαΐ, ἴῃ σοηπθ0- 
(ἴἰοη ψῖῖ γογ. 17, (ἰὸ ἀἰδογόποο Ὀοίνγοοα ἐδ9 
(πο Ῥγοναϊηρ δον ῖϑιι δαὰ ὑπὸ Ομ νἰϑυίδη 1ᾶ68 
οὗ Βα θα ἢ οὐβογναῆοθ, Τὴ 9ΙΌΓΠΔΟΓ 18 πορδίϊνθ 
δηὰ 5] αΥ δὴ, (10 Ἰαιίον Ῥοϑιιἷγο δηὰ ἴσο. Τ8ὸ 
Ῥμδνΐβοῦθ ΒΟΓΡ ΪΟΘΥ δαἀδογοὰ ἰο 0 ζείίεν οὗ 
{π Τοαγ ἢ σδουιιπδπαάιπθηῦ 88 ἴα Ὶ 88 10 ζογόϊα ΒΗΥ͂ 
(οομλπιο ) ποτῖὶς, πὰ οαροά ὁ δγουηὰ τ 4}] 
βογίβ οἵ Βαϊ γ-Βρ! τίη ἀἰβι1 ησ ἢ 9 δηἃ ΓΟ ἰ ἰσδὶ 
τοβίγιοὐϊοηϑ, Ὀαὺ ὑμπον υἱοϊαίο 1.198 δρίγὶἐ υβΐοὶι 
ἀοπιλη 459 ἐδ ροϑβι(ἶνο δαποίἐβοαίοπ οὔ (6 Βα δι 
ὉΥ ἀοΐης σοοά, 8 τοϑβὺ οὗ 6 Βα δι ἢ 18 ποὺ 
(86 γταϑὲ οὗ 1ἀἸ6 655 ΟΥ̓́ΤΙΘΓΟ σοβδαίϊίοη ἔγοτῃ Δ ΌΟΥ, 
οἶβο αοἂ ἨϊΪπι86} ψῆὴο 8 ΔΙ ΥΑΥΒ δὖὺ τοῦ (ΥϑΥ, 
117), ψουὰ θ6 8 ϑΡὈαι ἢ -ὈΓΘΆΚΟΡ 48. νγὸ]}] ἃ9 
Οδνϊϑί. [ὁ ἰ8 ταί σχοϑὺ ἴῃ Ἃ6οά, ἃ τοϑὶ ἔγοτλ 
ΟΥΑΪΠΑΤΥ ποτ Κ ἴα οτάον ἴο ἃ ἰσ6Ρ απ ὨΟ]1Θν δ 6- 
εὐντ ιν ἤοσ (Π6 ρίοτυ οἵ αοὐἱ απά ἰλ6 φοοὰ οὔ πιαῃ. 79 
ταϑῦ 66 886 ἔΤΟΙῚ ΟἿΓ ΘΑΥΓΒΥ Ἰσοῦῖς, {πὲ αοα πᾶ 
ἀο “718 ἈδαΥΘΩΪΥ ποῦ ἰπ απ ἐβτουρὶι 195. Το 
Βαθθαὶ Ἰατν, ΠΚὸ (89 τ οἷθ ἰᾶνν, 18. ἔχ ϊγ ἔἰ]- 
ΔΙ] ὈγΥ Ἰονοὸ ἰο αἀοἂ δηὰ ἴουσο ἰο πα. Οεἶϑὲ 
Τοίαϊο5 ἰλὸ [130 οσοποσρίΐοη οὗὨ ΒΔ ΡθΔι γοϑ 88 
ἴΆΟΓΡΘ σαϑβϑύϊοη ἔγοτη Δ οΥ, ἴῃ γαυΐουϑ ΓΆγ9, ΠΟΤ 
Ὁγ {πο Θχαιρὶο οἵ αν ὰ οαἰϊης (10 Β᾽ιονν-Ὀτοδὰ, 
ΠΟΥ͂ ὈΥ͂ 1.0 Οχϑ 016 οὗἉ ἰἰ α ρν165.8 σου κίης ἴῃ (ἢ 9 
ἰοσρὶο, ΠΟ ὈΥ̓͂ 86 τολάϊπ 638 οὗ ἐἰι6 7608 ἰο ἀ6- 
᾿νοῦ δὴ οχ ουἱ οὗ ἃ ρμὶϊ οὐ ἐμ ϑ'αρθαι, Ἡδογο 
ἢ19 (ἀ1κ658 ἰρῇ εν στοά δηὰ 6] δἰ πιϑ θαυ δ] ἐν ν᾽} 
(0 ΕΔΙΏΘΡ 80 ΘΥ͂ΘΥ σ6λ865 ἀοἰηρ ροοά. Οοα᾽ 5 
τοϑί αὐϊου ογοδίϊοι τγὰβ ποῖ ἃ τοδὶ οὗ 5166} οὗ ἰῃ- 
δοίΐοη, Ὀὰΐ ἃ τοϑὺ οὗ ΟΥ ἴῃ {πὸ σοτηρΙοίϊοι οὗ Η 8 
οΥΚ πη οὗ θοπράϊοιίου οὗ ΗΪ8 ογολίατο “"6οα 
ὑϊο88εὦ [6 βουθηΐ ἀαν ἀηά δαποι εα ἰι.᾽ (6 οη. 
ἷἱϊ. 8). Ηΐ8. βίγίοα Υ οὐεαίυς ἀοὐϊνὶΥ σοαβοὰ τὶ ἢ 
(89 Ηοχαθιπογοη, Ὀὰὺ 5 πον] -ρ»ετογυίησ δὰ 
χουογηΐησ, δ8 01} ἃ5 ΠῚ5 γεάδονιῖη 7 ΔΟΟΙΥ Υ͂ σοπ- 
υἰπὰ69 ψὶΒοαί Ἰπἰογταρίϊοη, δηὰ {ἢ}15 15 ῬΥΟΡΘΡΙΥ 
Η15 ΘΑ θδίδ, δοπιἱῖπρ (80 Ἰιἱσμ οϑὲ δοϊΐοη ψιῃ 
6 ἀδοροβῦ γοροβϑθ. ἴῃ (ἰῃ9 ση80 οὗἉ πιδῃ γν Π116 οἢ 
οατγίι δϑιϊποροθ ἔγοπι ἐδ9 ἀϊδϑίγϑοίϊπρ ταῦ ρ}}- 
οἷν οἵ βοσυϊαν ἴδῦον δηὰ (οἷ] ἰ8. ΟἹῪ ἐμ 6 π6668- 
ΒΑΤῪ σοηα! 08 ῸΓ δἰἰθηάϊηρ ἰο 18 βρί για] ἴη- 
ἰογϑϑίβ. Ἀοίϑ οὗ ὙΒΕΡ δηὰ πο οὗ Ομ Υ  Υ͂ ΓΘ 
ῬΓΟΡΟΙ ΜΟΓΚΒ [ῸΓ ἔπ Ομ τ ϑιϊδη Βα Ό841}}, αη ἃ ἀγὸ 
τοίγοϑϊης τοὺ ἰο ὈΟΑΥ͂ δηὰ ϑ8οιι, σασσυίηρ ἴῃ 
(Π ομιβοῖνοθ ὑπ 6] οὐ δχοοράϊησ ριοδὶ τγοιννϑγα, 
ΤῊ οἰ τ] ΘΑ ΌΔ(ἢ οὗ ἀοα᾽ 8 ῬΘορὶθ ψνῖ}}] Ὀ6 υπ- 
ὈΓΟΚΘΟῚ τοβὲ ἴῃ ἸΥΟΥΒἢἷρ πη ἴονο, 88 Αὐγιβίῖηθ 
ΒΔ Υ8, αὖ ὑπὸ οἷ096 οὗἁ μὶβ ΟἸυΐαδ 7)οὶ: ““«Ἴ 6Γ6 ν7ῦ9 
8}18}} τοβὲ δηὰ 866, 866 δῃὰ ἸΙοΥε, ἴογὸ δηὰ ργϑΐβο.» 

2[Νοῖ λαα ἄοτπε (Ε. ν.). Τῆϑ ᾿ππροτίοοϊ ἐποίει 866Πὶ8 ἴ0 ἱτὰ- 
ΡἾΪΥ {Π6 τηα] απὸ σπαγμο οἵ γερεαίεῷ οὐ λαδίεμαξ ΒαΑΌρδΔιΣ- 
Ὀγοακίηχ. Οομρ. ἀοάος (1 ἰοο.---Ρ. 3.} 



186 ΤῊΕ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟα ΤΟ “ΟΗΝ. 

Ομ εἶϑὶ πουον γἱοϊδί θα (Π ουτ ἢ ΟΥ ΘΩΥ ΟἾΠΘΥ ΘΟΙΏ- 
τιδηἀπιοηὶ οἵἉὨ αοα, ἰπ 18 ἔγιο αἰγῖηο πηοδηΐηρ δηὰ 
ἱπίφηϊ, Ὀὰΐ Γ0]6]}16ἀ ἢν ὉΥ ἀοσίγῖηθ δηὰ ὀχϑρὶθ 
(Μαιι. ν. 17). Ηρ οππδποϊραίοα 8 ἔγοπι (ἢ9 
ΒΙΑΥΟΓΥ οΥ̓͂ (16 ποραίϊϊνγο, δι ρογβιϊ ἴουβ δηα Ὦγρο- 
οΥγἰεἰσαὶ θα δι Ρ  ἶθπι οὗ (6 ΡΒ Ανίβ6θ8, ληὰ βαοί 
Ὁ8 δὴ Θσδιίηρὶο οὗ ἰῃ 6 ἰσὰθ Ῥοβί ΕἾΘ ΟΌΒΟΥΥΔΠΟΘ οὗ 
89 βαΌθαι ἢ ὉΥ ἀοίηρς κοοά; (6 βΒΔΌθδιΝ Ὀοΐης 
τηδὰθ )0᾽ πιαπ (Ματὶκ 11. 27), ἑ. 6., ἔον 158 ΘΙ ΡΟΓΆ] 
δα οἰδγῃδὶ Ὀοποῦι. ΤΠῚ8 τννδδ 1.18 ρῬυγροδο Ἡ ΘῺ 
αοὰ ἐπϑιϊιαἰϊοα 1ἰ, ἰοσοί μον τ {86 τππαγγΐδρο ΓΘ- 
Ἰαϊίοη, ἰῃ ἐμ βἰαὶο οὗ πὴβἢ Ἐ ἱπηόσθῃοσο, ἀπὰ {818 
ΘΟ γῖβι Βὰ8 τοϑίογο, 848 Ηθ σϑβίογοά (8) τη υυἷδρθ 
Τοϊδιίοη ἰο 1.8 οτἱ σαὶ ρυτὶγ. Το σοπηθῃίδ- 
ἰοτβϑ Ρ6588 ἴοο δἰ ἱκὶμ] Υ ον {πὶ8β Ῥοϊηῖ, δῃἃ δοῖηθ 
οὗ {μ6πὶ ταϊϑοοηβίτγιιθ ΟἸιν δι᾿ 8 διὰ Ῥδυ]}᾽8 ορροϑβὶ- 
ἰΐοι ἰο {πὸ ὅοιν 88} Βα Ὀσδἰδυϊ δ βιὴ οὗ (δαί αροϊηίο 
ἃ υἱοϊαιϊΐοπ οὐ δυσοχζαίίου οὗ ἐμ ἔοι οοπδηᾶ- 
χηοηϊ. Ὁ Ὑσοηοὶι, ἴῃ 18 ποῦ οα Δ΄ γαοίςεδ, Ὁ. 206 
(Αι. 64.), δΒὰ8 δβοῖὴθ βορὰ ΓΘΙΠΆΣΒ Οἢ ΥοΓγ. 10, 
ὙΙοΘΝ 1 88}4}} ὑγδ 5 ΓῸΥ ΠΘΓΟ: 

“« ΤᾺ υἱειοδ,᾽ ποῖ Βοτο 86 τὐἱεϊ πἂδ, αὐ ΒΟΙ6 
διηοὴρ (ἢ9 δρί γι] Βοααβ οὗἩ [86 παίίοη, τ᾿ ΒΟΠὶ 
ἦν 18 ὙΟΥΥ͂ ΠΟΙΙσΟΘὉ]6 ἰμδι δ. ὅοῖιη σοπ Ὁ 
Ομδγδοίουζοβ ὈΓ ὑμβ παι, (ἰ. 19: Υἱ], 1; ἰχ. 
22; χΥὶ, 12, 14:) πὰ ἔδιι!λ τῖϊἢ. (1.6 τῇδ ἴῸτ 
σαΥτγϊης ῖ8 θοα ἴῃ οὐοαίΐοποθ (ο ΟΥἾ δι᾽ 8. φοτ- 
τηδηά, ἐποῖν τοῦβοη θοϊὴς; Ὀδοδυ890 “λέ δαηϊε ἀσν᾽ 
οὐ ΨΜΙσὮ {9 τηϊγαοΐθ γ᾽ 88 ΔΟΟΟΙΙΡ] 5} 64 “τσαϑ {λέ 
ϑαδὺῥαίλ; ἀπ {πὸ σαγυυΐηρ οὗ Δν θυγάθῃ τῦ85 
οὯ6 οὗἩἨ {89 ΟΧρτοΒαΙν Ῥγο !ἰιοαὰ τγογ 8 οὗ (ἢδὶ 
ἄδγ. Ἡοτο, ἱπάοϑα, ὑμον πὰ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ δὴ Οἷα 
Τοϑίαμηοηὶ στουπά (0 κῸ ὉΡΟΏ, δα δὴ ἱπίοτργθ- 
ἰατὶοι οὗ (16 Μίοβηϊα αν ἴγσοιη (6 1108 οὗ ἃ ῥΓσο- 
Ῥίιεί, ἰο 50} {πον ἰοἰογίοτοποθ, αηὰ ἰδ οἵ- 
ἴοηοθ τοὶ ΠΟΥ ἰοοὶς. 10 {10 τη η᾽8 ὈΘΑΥΙηςΣ 
οὗ ἷ8 Ὀ6α ντὰὯβ ποῖ αὶ σονὶς ὉῪ (801; ἀξ τν 89 ἸΏ 6 Γ6- 
Ἰγ (Π6 ΘΟΥΟΙΙΔΡΥ, οὐ ἱπαἀ οοα {ἰ6 οομποϊααϊπρ δοὶ οἴ 
1118 Βοδ] ηρ, (8. ὈΥ τ Δῖσὶ 6 ΒΒ ου ἃ τηαῖο Ῥτοοῦ 
λ)ϊ86]ὖ, δηὰ οἷνο ἰοϑιϊ ΠΟΥ͂ ἴο οΟἰΠΟΥΒ οὗ 18 
ΤΟΔΙγ. [Ὁ γὰ8 ᾿ἰδινία] ἰο 1166] οἡ ἰἶι9 ΒαΌΡΑΙ ἢ 
ἀΑΥ; 10 τῶβ ἰδυνι} (μη ἰο ἄἀο ἐδιαὶ τ ΒΟ ἢ ν ὰ9 
ἐπι οϊαίοΥ ηγοϊνοὰ ἴῃ δηα ἀΐγθοιν 10] ον οα 
οὐ ἱμὸ μϑαϊϊηςφ. Απάὰ δοῖο ἸαΥ͂ υἱοὶ Υ {86 
ἰγὰ9 ΘΟ ΓΟΥΘΥΒΥ͂ Ὀοΐποοη ΟΠ εἶ ἀπὰ ΗΪ8 πάγου- 
ΒΑΥγΐΪ658, ΠΑ ΠΙΟΙΥ, ΠΟΙ Β6. 1 τῦᾶϑ τηοϑί δ ν [] (0 ἀο 
αοοὰ οἱ {πᾶὺ ἀδΥ, οΥ ἰο ἴοανο ἰ ὑπάοηθϑ (1μ}κα 
νἱ. 9). Βιατνιίης ἔσομαι [89 πῖον [Ὁ] 688 οὗἨ 1ϑᾶν- 
ἵῃς ξοοὰ ππάοπμο, Ηθ δββογίοα ἐμαὶ "9 ν͵δβ 18 
ἐτὰο Κοοροῦ, Κοορὶπα ἱὲ 88 ἀοἂ Κορί ἱἰ, ψ ἢ ἰδ ὁ 
λ)ριοϑὶ Ὀοποἤσοπὶ δου ΥἹΥ, τ ἰσὰ ᾿η ΗἾ8 ΕἌΓ ΒΟΥ 5 
6.596, 88 ἰὴ Πδ ον, γγὰ8β ἰἀοηιἰοαὶ τὶ (ἢ ἀδοροϑί 
τοδί, ---οαὰ ποῖ, 88 (Π 60 δοουιδοά Ηΐπ οὗἁ Ὀεΐῃς, 1085 
ὈΓΟΔΚΟΡ. [ἰ τγαβ Ὀδσαυβο 6 ΗΪ 861 δαάὰ “(0η9 
[8086 {᾿ΐη ζ28᾽ (8660 νοῦ, 16), (μαὺ (6 96 }78 Ῥ6.80- 
ουϊοὰ Ηΐπι, Δα ποῖ ζ0Γ Ὀϊαἀἰης ἰΐ9 τηδῃ ἰο ὈΘΆΓ 
118 θεά, τιιὶσ 88 8. ΠΠΟΓΘ δοοϊἀοηΐ δηα 60η86- 
αυσησοΐπνοϊνοα ἰὴ ταὶ Π 6 εἰ πη861 Βοὰ του χι.᾽; 
--Ρ. 8. 

γεν. τ ἹΜΜΥ Ἑ'αϊῆθσυ συοσϊσοῖδ π]} ον 
[ξως ἄρτι, ""17π4ε α ογεαίίοηε δίπε ἐπίετυαίίο δαὸ- 

-- - ον πος δα 

4[80 «180 ἤδιι59, ἀριίηδὲ Βοπὶ (οὐεῖ, 1ΠΠ., Ὁ. 26, }58}}} τοὸ- 
ΤΏΛΣ ΚΒ παῖ ΟΠ Γ᾿ 5 συπα [ἸΟἢ ἃ 8 ϑονν, δηὰ ἢΠ185 τι! δϑΐοη 88 [16 
Δεν ἢ ἈΪοκδοίδη, ἑογυίὰ τπΠδὶ ΠΗ δοιὰ δνοῦ, ἀυγίπα Ηἰΐπ 
ΘΆΓΓΕΙΥ Ε{{6. ἤανο νἱο αι δὴν οὗ ἔπ Ὠί ν᾽ η6 σοι πδἸηθη (δ, 
ἴῃ τμοῖτ ῬγΟΡοσ Βοῆθ6, ὙΠ ΙΟ ἢ ἰϊ 88 ἨΪΐβ δδογοά ἀπὺπὲὶγ δι τ  οΕΥ 
ἴο (υἹΗ͂!. νναϊὰ, [πΠ6 κτοδὲ ογίοηἴαὶ δο ΠΟ ασ, [6 ρογίδοι ΕΥ̓ σοΥ- 
τοςῖ ἰὴ δαυγίηκ (ο ΨΦοδα, Ρ. 205). ἔῆδι ΟΠ τίδε [ἢ σοσ. 17, πιογία]- 
1γ αἱ τ.6 Βα δι αν 88 ΠΟΥ πΘΓΟ ἔπ θη Ὡπάἀογβίοοα Δῃ ἃ οΕΓ- 
τί οα οὐ, πὶ ποῖ [86 ἔττιθ 8δ6η89 οἵ [ἢ 9 με πη ἶνα δι υυ δι πὰ 
1Ππ0 Τοῦτ σοπιτηϑἀτηοηΐ, ΜΠ ἢ Γοὐυϊὰ ἠοῖ ἰχζίιον πνοχὶς, ας 
ΟἿΪΥ ἴδ ογἀϊΐπατυ Ῥυσὶς οἵὗὁἨ γα ῖς ἀδγ8.--}. 5.) 

δαϊϊΐ,"" ΒΘηκ61}, ΘΔ .]Γ ννοσῖκ δ1δο.----α ἀπ σοϊέ 
ΒΔΏΒΟΥ, [( υπάουδίρα!Υ κδβοσίβ (1) ΟΕ σίδι 5 
Θχαϊαἰΐοη δῦουΘ {86 ΘΑ ΌΡδΙἢ Ἰανν, Κα Δαν 1ἱ. 
28; (2) (Π6 δοπέοντἱΥ οὗ Ηἰ8 νοσϊίης ἴο (89 ἸατῪ 
οΥ̓͂ {16 ϑ'ΌθαΙ, ἴῃ οἶμον ποτὰβ Ηἰβ {0]8]}} πη οὗ 
86 βΌθδΙ Ἰανν, ΜΔ αιί, χί!, 12: (8) {Π6 το]δίϊοῦ 
οὔ ἐμὸ πονγκίηρ οὗ ἀοἂ ἰο Ηΐβ ονγῃ τ ουκῖπρ 85 118 
Ῥαδίίοση, τον. 20; (4) ὼ τογζίησ οἱ 7γοπι οὐ 
δηὰ εοὐίλ Οὐ, νυ ἱοὶι τη Δ Κ68 [ἢ οἱ Ομ κ9 8 σθαῦχθ 
δϑδαϊηδὶ αοὐ ΗϊτΒε], τοσ. 195. Ὑδο ͵δϑὲ ἰὰθδ μα5 
ΒΡΘΟἾΔ] ΘΙ 8515. Ασοοτάϊηρ ἰο Ξίγαυββ ἰδ 6 5Βθ- 
ἰθπμοθ 18 ΑἸοχϑῃατίδη. [ΡΒ110 οὗ ΑἸοχαπάσϊα, ἱπ 
18 Τχοδίῖδθ οὴ 186 «4 ἠϊεσοτίες 9) (λε δαογεα Ζαιτα, 
ΟΒΔΡ. Υἱί. ΒΆγ8 ἩΠ|Ὲ τοραγὰ ἰο {80 ἱπβιϊἱῖοη οΥ͂ 
μὸ δα θαι} αὐτοῦ ογθδίΐοη : “"αοὰ πόῦον σθαβο8 
ἰο ᾿οΥὶς (ποιῶν ὁ ϑεὸς οὐδέποτε παύεται), Ὀὰαὶ τ Βοπ 
ΗΘ Δρρϑαῦβ ἴο 40 δο, ες :β ον Ὀοκχὶπηΐης [89 
σγθαίΐοα οὗὨ βοιῃϑί]ιὶηρ 6186; 88 Ὀεΐπρ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
μ6 Οτοδίου, Ὀυΐ αἷβο {(η6 Βδῖθοσ οὗἩἨ δυουυ θη 
Ὑ ΒΟ οχ δι 8.᾽"--Ρὶ 5.1 Βυὶ ΑἸοχαπάσί δηΐβαι ὁχ- 
Ῥ᾽ απο οΠ]Υ (πο ἸΔῈ οὗ ἴμΠ6 ϑαΌδ ἢ ὉΥ [δ6 οἰαν- 
58] νογκίης οὗ αοὰ. Τ]ιοτο 18 ἃ ἀϊβιϊποιίο Ὀ6- 
ἔνθ (Π9 ογϑαϊϊνο ποχὶς οὗ αοὐ δὲ {π δορί ππῖης 
Μ1ΟΒ. οτἱρίηδίο 5 {16 νον], δηὰ Ἰοοκ8 Κο πὺ- 
ΤΆΔ οδοτί, δὰ ἢ18 βυ θβοαιδηὶ ζοδίϊγο πογκίηρ 
ἴῃ (110 οτοδίϑὰ νου]ϊὰ. Τμὶβ ΑΥ οὗἩ θΘοᾶ, ποσὶ- 
ἴῃ οἢ ἐμ ϑδοθαί ἐμ ψοσγκ8 οὗἩ ἰδο ϑρίσὶξ, 
ὙΟΓΚΒ οὗ χοϊϊοῦ δηὰ Ἰουο, πῃ ἰποοδϑδηΐς ἀἰϊνγὶηθ 
ΔΙ γ, 88 ἰδ τηαπ εϑὶβ ἰἰ86] ἐπ {86 οὈ]οςοϊϊνθ 
ΟΣ], χϑὲ τηλη 68ὲ 186] 4190 ἱῃ (6 ϑοη. Αο- 
οοταΐηρ ἴο ΤΒοΟ]υΟΚ, πιοάοση Ἔχροβίίοσ (ατοίϊυ, 
ὅς Κ6) δίορ ψιὶτ (86 1468 ἰδὺ δυπηδη ας ἰν 
δ δ)]ἰοσοὰ οὐ ἔθ βαῦθαί"};, ῃΛυδν δβυϊδιϊίυίϊο: 
θιινΐπθ δοιϊ νυν. 

Αδοοτάϊηρ ἴο μυϊδαργά! {π6 τοτὰβ ἃτὸ υἱἰϊοτοὰ 
ὙΣΓἢ ΣΟΙΌΓΘΠΟΘ ἰο {10 ἑαίατο Βαῦθαϊ: Εἰτδὶ (ἢ9 
τογκίηρς οὗ {π6 Εδίδον, ἰὩ6 {μπδαὺ οὗ ἰμ6 ὅδ, 
οη (ἰᾶὲὶ οὔ (0 Ηοΐγ βρίγίῖ. Α δοτγοοὶ ᾿άρα, 
Ὀυΐ ποὺ ΒοΥΘ ἱἢ Ῥ͵Ϊασθ, ἴὉΓ δοσοτάϊηρ ἰο ον ἰοχὲ 
80 ΕΔΙΠΟΥ δηὰ {9 βοῃ ψοσὶς δἰ πιὰ] Δ π ΘΟΌΙΥ 
διηὰ ἰοροίμοῦ. Μογοῦ: “16 βυδ]οοὶ 15 ποί (89 
ῬΥΘΒοσυ τὶς δπὰ ρονθγηίηρ οὗ (πὸ ψου]ὰ ἴῃ ρσοηθ- 
Τα, θα (η9 σοπίἰηυοὰ δοιϊνῖγ οὗ Θοὰ ἴοσ (89 
δαϊνδαίΐου οὗ τηωδηκίηά ἰπ βϑρὶϊθ οὐ Ηἰ5 Βαθθδιὶ 
Τοδίΐης δον (Π9 ογθαι οα" (66. 1. 1-8). Βαὶι 
{8158 18 16 ἴδοὶ 886 νγοτὶς οὐὁἨ ρσγοβουνίης πηὰ ρον- 
ὁγοΐης, Ὀχγουϊάεπίία. ΟἸδβΒδύδβοη δὰ θὸ είίς 6χ- 
Ῥἰαἰῃ: 186 ψογκίηρ οὗ αοα 8 τεβί διὰ βδοιξτὶ 
ἰοχοίμον, δηὰ βο ἐΐ ἴβ ἰη Ομ γίδί, ΜογοΣ οἱ (89 
ΘΟΠΙΓΔΆΓΤΥ : οὗ γΤοδὲ δηὰ σοῃιθιηρ]δίΐοη (μ6γ0 6 ποὶ 
ἃ ποτὰ. Τὴ βυδ]οοί, Βονουορ, ἰἱβ ἃ ἀϊνὶῃθ 
του κίηρ 16 ἢ 858 δ σἢ 18 8180 ΓΕ Ροϑ6, σου ἱηΐηρ 
αὖ οὁη00 δοιἑγ δηὰ ἔθϑίϊνο δοπίοιηρὶ ἰοῦ. ατο- 
(8: 10 8. 8 τοϊαἰΐοι οὗ ἰπϊδιΐοη. Μογον ἀθηΐθ8 
(18, σΟΠίΤΔΥΥ ἴο γογ. 19; ἐξ ἐδ ΟὨΪΥ {8 9. ΘΟΟΒΒΑΥΥ͂ 
οοΥγο]δίϊοη οὗ γτυοϊοη δηὰ οχοουϊοη. Τὴ 
Εαιμ τ δ μαυΐϊης ὑπὸ ἰπιἰἰδιϊνο Ὀτίη 8 πη (ἢο 6]6- 
τηοηί οὗ ἱπιϊ(δἰΐοη ν ἷου ὈΥ ΠΟ ΙηθϑῦδΒ δχμδυβίϑ 
(86 1468 οἵ ὁο0-ΟΡογϑίΐοῃ (80 85 (0 γϑάμοθ ἱ ἴὸ ἃ 
ΤΏΘΥΘ ἸΟΥΚίπρ δίἀο Ὁ βἰάθ δίϊεορς (8 βδῖῃθ τγδῃ- 
ὯδΥ, 88 οὗ οὔθ Θοὰἂ νἱϊ δμοί μοῦ). ἡ ΗΠ κοη- 
[6] 8 αἰϑοουΥΥ οὗ ὑμ6 ἀδταΐαγρθ, 860 ΜΙΟΥΘΣ [Ρ. 
228 ἴ., δι} 6ἀ.]1. 

[ἀοάοὺ δοιραγεβ νηῖτμ {818 γον. ᾳΚο ἱἱ. 49, 
δ ἸΔΈ} ΣΘΙΏΔΓΚΒ (δδ0 ἰ Υἱτιυ 8}}77 σοπίβίη5 {}6 
016 ΖΟ]] πίη; ἀϊδβοουγβο. [{ δδϑοσίβ {86 τη γϑν 
ἰθγίουβ ποῦ οὗ Ομ τὶ τὶ. 6αοἀ, νὰ ΐο Ομ τἰδὶ 
Βαὰ δἰγοδγ Ὄχργοββοὰ ἴῃ Ηἰδ ἐποῖ } γοαν ἰὸ 
ΗΙδ8 Ῥατοπίβ. 10 18 στ  υπαάογϑίοοα ὉΥ (6 
ὅονβ (γοσ. 18), ἰβουρὶι ἩΓΟΩΚΙΥ οοπβίσυ κα ἈΥ 
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ἴβοτα ἰδὶο ὈΪΔΒΡΘΡΑΥ, Β'ησθ ἐμ} δὲῷῦ ἴῃ Ηΐπὶ 8 
ἸΏΟΤΟ 80. [{ 8 δἱ (10 βδη9 (ἰτ6 ἴδ πηοϑὶ 
ἰὑγϊαμρμδηΐ τούαϊαἰίοη οὗὨ ἐπ 6 οἰαγζε οὗ ΘαῦθΔιἢ- 
δγοαϊεης. δι ἃ ΒΘ ΔΡΟΪΟΡῪ {Π||8' [ἢ 
οδαγκίης λῖο, Ηὸ βαγβ ἰο Ηΐβ8 δάνσβδυ δ, τλνὰ 
Ὀγοαϊκίπς ἰδ ἴᾶὰνν οὗ αοά, γοὺυ οἰἰδτρο ὑμθ [δὉ- 
Αἶνοσ, ΠΥ Εαί μον, τὶ Ὀγθακίηρ ΗΐβΒ ον ἸΔῈ: 
ἴον ΤΩΥ͂ δοιἐν Υ σοπ Δ} δα 1ὴ 680} τηοπηοηΐ 
ΠΟΥΓΟΒΡΟΙ8 ἰο Ηΐ8β. ΟνΘῸ ΓΘΗΑΥ8 ΟἹ {18 
γογΒο: ὁ Ἴμοσο ἰδ ποὺ (86 δβἰιαάοι οἵ ἃ ἀοιιδί, ἐδ. 
ζοβυ5 αἰὰ Βεγϑ οἷδί τη, δὰ ἰηἰοη δα ἰο οἰαΐπι, ΔῸ- 
βοϊαίο δαυσίγ 8 (6 Βαίμοσ, ἩΏαὶ 18 Β6Γ0 
τλοϑὺ οι Δ} ἰπίογγοά, 18 ἀ 15. 1 πο 0} βίδιοα, ὁ] η 
ἱ. 1; Ὁο]. ἱ. 158-17; ΗθὉ. Ἱ. 2, 8." -- ΒΕ. 8.1 

γον. 18. ΤῺΘ ὅοννα βοιρς [6 πῖοτθ ἴο 
ἘΠῚ Ηἷπα, εἰο.--- πο ὁη6 σοιιρίοχ ομδΡρο (οὗ δ8ΔὉ- 
Ὀ41.- ὈΓο δἰ ἢ 5) ΠΟῪ ὈΘΟΟΙ.68 ὑπο, πὰ {})|6 Βοοοπὰ 
8 [19 στοδίοσ. δ δὰ8 δβογϊ θα ἰο Πἰπβοὶΐ ἃ 
δἰ σαν τοϊαιϊΐου ἰο αἀοα. Ἐν {8 Ηὁ ͵ἰ8 βὰρ- 
Ῥοβαὰ ἰο βιασ Ὀϊδβριθιοά αἀοἀ δηὰ ᾿ποαγγοα (89 
ἀοφαῖὰ οὗ (6 ὈΪΔΒΡΒΘΙΠΟΣ, μογΥ. χχῖν. 106 (Βοηροὶ: 
“Δ πιΐδεγε »χὸ ὀίαδρλοιιῖα λαδιμεγμπί,")). ἘὙΒΟΥ 
μὰ δ᾽γϑδὰγν μαϊθὰ Ηΐπι απο ἀθδί ἢ οἡ 89 ἢγϑβί 
σμαγζο, Ὀὰὺ ἃ Ῥχοβοοι θη ἴον ἀθαίμ ἐπ οΥ οου]ὰ 
ποῖ ΘΒ ὑπο ῦ (16 οἰΓουϊϑίΔ 668 τηΔΚ6 ουἱ οὗ 
ι(9 ΒΑΔ Β- Ὀγοακίηρ, δαηὰ ἴῃ ἱἰμοὶρ Ββασοπὰ 
Οασρο ἐμοῖς Το8] ἱηιθαίοη ὈΘΟΟΙΏ6Β 8180 ἰδ9 
[ον] Ο16 οὗ δοίης Ηΐϊτ κα οὗ ἀοδίῃ. Ἠδθήσδο 
πάπο αἀπερίϊμβ, ἰο ἱίογργοῦ {ΠΠ|ὸ μᾶλλον [ΒΘὨ 61], 
ἦ5 ἸΏΟΓΟ δ 8 0]6 ὑμᾶη 116 πιαγὶδ οὗ ΜΙογοΥ. «4π|- 
»έϊμϑ᾽ τη ποὺ ΟἿΪΥῪ ἐμδμρεῦ, Ὀὰΐ 8180 ἀρρεγίϊωδ. 
ΤΙ|οΪποὶς ἸΠΟΟΥΧΘΟΙΪΥ: ὑμ6 τὰυτάθγοῦΒ πΠ188} 8.}}} 
Το δἰ ἢη5 ἐπίοτηιαία. ἸὮ6 τδίίοσ 8.1}} ἀοροπαθαᾶ οἡ 
ι.|09 ἰπαυϊϑι οι ΟὨΪΥ ἰῃ 80 ζδγ ἃ8 86 ρμγοϊθηδοά 
ὈΠΑΘΡΉΘΙΩΥ δοοπιοὰ (0 0 οί Βυ ΠΟ ΘΏ1Υ ΘϑἰδὉ- 
Ἡβῃοα ΒΥ ΟἿΣ δι᾽ Β ὀχργοϑϑίοη: Δΐν Καίλεγ. ““Ἴμο 
πδθ οὗ ἴδί μοῦ, οχσοορί ἴῃ ἴπ6 τηυοΐ ἀϊθραίοα 
Ῥαδβαρθ, 90Ὁ χχχίν. 8θ, πὰ ἴῃ Ῥβ8. Ἰχχχίχ. 260 
πόσο ἰὶ 15 ἀοβογίρίϊνο, 15 ποῖ πϑοὰ ἴῃ (μο ΟἹὰ 
Τοεϑιδιηθηΐ ἃ8 ἃ ΡΟΓΒΟῺΔ] πϑπ|6. [πί 19 ΑΡΟΟΓΥΡ ἃ 
ἰδ ἱπαϊνι ἀα] 580 οὗ ὑπὸ πογὰ ὅγϑὶ θοψὶπϑ (9 ἀο- 
σεῖὶορ ἰἰϑ6 17, ΗΙ8ὰ, χὶν. 8; 51γ, χχὶδὶ. 1, 4. 
Οἰμβοννθο αοα 18 ΟἿΪΥ ἰπ ἐπ παίϊοηδὶ ([μ60- 
Ἔοτϑιϊ6) 5686 ΕΔΥμΟΡ οὗἩἨ [8:0 Ρ600]6, δῃὰ οὐϑθῆ πῃ 
(86 υϑο οὗἁἨ ἰδθ ἰογπὶ ἰὴ ὑ}}18 Β6Πη86 ἔμ 6 Γγ6 8{}}} ἃΡ- 
ῬΘΔΙΒ ἰἢ [86 σοπίυτΥ αἵϊον Ομ γ δὲ ἃ οογίδϊ γυθ- 
ΒΟΙ͂ΥΟ, 66. ἸΤμὰ8 {18 βροοΐῆο οδ]]ἕηρς οὗ αοἀ }}15 
Ραιδοσ (οοπρΡ. ἰδιος, Βοαι. Υἱϊΐ. 82) τηυδὲ Βαγο 
Ὀεθπ ΥΘΓῪ δίσιχης ἴῃ 118 τηου .᾽ ΤΒοΪΌΟΚ. 

Τιιο 76 τῦ8 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ ππἀογβίοοα ὁ πατήρ μου 
(Ἰπϑἱεδὰ οὗἨ ἡμῷ»ν) ἰο δββοσί 8 ρεοιίατ διὰ Ἔχοϊμδὶυε 
[ἰετμοοά (πατέρα ἴδιον, ραίγεπι »γορτίμ) ἴῃ 
τοϊδιΐοη ἰο 7650 Β.6 ἢ} Ὁ8 ὯὨΟ ΤΣ] ΘΓ 8} σΟιΪα 6141 τὰ, 
δΔη1 ὁ ῬΟΘΌΪΙΑΡ ΒοηΒῃρ οἵ 65}. δι16} 88 Τα ϊθοά 
Ηΐ δῦονϑ δ] [19 ΟΣ] άγοη οὗ ἀοἀ ἀπά πηδὰθ Ηΐτα 
δαυ8] ἰῃ 6536 )60 τὶ αοἀ. (Οοτρ. [16 μονογενὴς 
υἱός οὗ Φομπ δηὰ {π9 ἰδιος νΐός οὔ Ῥαμ], Βοια. νἱ}]. 
89). δαὶ τοχαγάϊης 9658 δἃ8. ἃ π|0ῦ0 τηδ8η, δπὰ 
ον ἀπ ἾΥ ἃ τὰ πῃ Ηἰΐ8 βουῃὰ 56η868, (0 608 
οοδτρεὰ ΕΠ πὶ 1 ὉΪΔΒΡοιηγ. Τ}}}53.18 Ἰπου τ 8 Ὁ]6 
ἔγοζα ἐμοὶ ῥυοιηΐδοθ. Τ86 ΟὨΪΥῪ Ἰοσίοαὶ δ᾽ ου- 
πδιΐνο 8: Οἰιγὶδὶ τὰ οἰκο ἃ ὈΪΔΒΡΘΠΊΘΥ, ΟΥ 
εᾳαδὶ ψὶιἢ αοά. ΟοΡ. χ. 88. ΑἸτοτὰ σϑιμαγβ: 
4416 76 107 υπάἀογϑίοοι ΗΒ νον ἴο τ οδπ ποϊμὶηρ 
εἰοτὶ οὗ γεουϊίατ ρεγδοπαὶ δοπδλίρ, διὰ {8 64 .8}}- 
.Υ οἵ παίυυτο ψἱϊ αοἃ. Απὰ {ἰιαὶ {μι}58 ἐπ οἷν ὰ- 
ἀετβίδαπάϊηρς ν͵8 (86 Υἱρὰῦ ομ6, {6 ἀΐβοϑιιγδθ 
ἰεβϑιᾶοθ, ΑΙ ταχὺ ἴῃ ομο 8680, δηὰ ἰἐδ0 9618 
ἀϊὰ ἱπ 4 Οἷοβοσ δ86η8ο, οδ]ϊΪ αοὐ ἐλεὶγ, οὐ οἱ, 
Σαίϊλεν; πὲ {πῸὺΥ αἱ ὁῃοθ βδὶἃ ἐμαΐ {δ ἱδαϊν ἀπ] 

186 οὗἨ ΜΥ ΒΑΤΗΕΒ’ ὉΥ Χ965818 μδὰ 8 ἰοἰδ}}ν ἀ19- 
ποῖ, βπὰ ἴῃ ἐμοῖν υἱ ον 8 ὈΪΔΒΡ 6 πιο τηθα πὶ ῃς: 
{18 Ἰδίίου δϑρϑοΐδ!γ, Ὀδολι86 Ηδ {8 πιδὰθ 
αοὰ 8 ρδυιϊ οἰ ραίον ἴῃ ΗΒ οτίιϑ οὐ Ὀγθακίηρ (᾿ς, 
ΒδΌρδίἢ. Τπὺ8 6 οὈἰδὶη ὕγουι ἐπ δἀνουϑασὶοβ 
οὔ (89 ΤᾺ 1} ἃ τηοϑί ἱτπιροτίδηί βίδι απιθαΐ οὗ ὁΠπ6 οὗ 
1.89 δίχῆθβι δηὰ Βοὶ]ϊοδί ἀοοίγϊ πο8.᾽" Αὐραϑίῖηθ 
ΒΆΥ͂Β (Τταοί. 17): “οὲ ἐπιεἰϊσωπί ιωμαςεὶ, φμοὼ 
ποπ ἐπίεἰἐφμπέ Ατίαπὶ.᾽"--Ῥ. Β. 

γον. 19. Τὴ9 βου οδῇ ἄο Ἀοιμίηρ οὗ Εἰστ- 
801 Ὁὰπὶ τυ αϊ ΒΘ βϑοῖϊδ [89 Ε'αῖμποσ ἄοϊῃρ,ἘῈ 
εἰο.---ἰπιγοἀποοα ψνὶτ Ψ ΘΥΣΥ, νου ν ; (Π8 ΟρΘη- 
ΤῺ 8 ΠΟ ἰγαϊῃ, Ηοσ χοϊγδοίβ ποι ίηρ (μα Ηθ πΆ8 
Βαϊ], Ὀαὺῦ ποῖιν, (παὶ 80 αιαϑίϊοη οὗἉ {᾿ἰ|ὸ Μοββίδὶ 
σομ 68 ὍΡ, Ῥϊδηίβϑ Η] π)56} οἢ σοποσα) στουπά, ἀπά 
ΒΡΟΔΚΘ δἰ ΟΓΠΔΙΟΙΥ ΠΟῪ ΟὈ] οἰ νοὶν οὗ {6 ὅοη 
δηὰ (89 ΕΔ ΘΓ, τον. 109-23; νου. 2δ-20, ον 8ιὉ- 
θοιίγοΥ οὗ Ηϊπ56 1} δηὰ {}|ὸ Εδίμον, γοσ 24: 
γον. 80-.47.. δὲ (λὶ ολαπσίπσ ΟΥ̓ (λ6 σγαγιπιαί σα 
»εγδοΉ, τοὶ ἢ ἐδλε ρῬεγεοΐ Ἰἀεπεϊίῳ οὐ ἀξ τεαὶ Ῥεγδοὴ, δὸ 
ἐλαὶ ἰλ6 οὐ7εοίἷυε δεηΐεποεδ αδδεγὲ μπίυογδαί Οἡτίδίο- 
ἰοσίοσαξ τεϊαίοπ8, απα (δὲ διιδγοοίΐυα 1118 τοϊαιἰοη ἰο 
ἐλε «ειοϊδὴ τι εγδ,----Ὸ (18. τηλϑίοσ βίγοϑ οὗ β6]}- 
ΥἹπἀϊοδίοη, ποὺ ποιϊσοά ὈΥ͂ ὀχροβίίοτβ, Η6 βιυ8- 
ἰδ1}8 Ηἶ8 νι βάοῃ, τὶ ουῦ Ῥγο)υάϊοίπς ἱὰ ἰμ9 
Ἰοαϑὲ ἰδ δβἰθδάϊᾳβὶηθ88 οὐ ἨΪ8 σοπίοββίοη, δηᾷ 
16 Ρυΐδϑ ἐποὶν ἱπαυϊδιιἱοα πὰ (86 ἰβθὰ6. αἰ 6 Γ]Ὺ (0 
ΒΏΒΙΩΘ (ΟΣ πλ8 168 1 ἃ πιαπάαίιπ δ διρεγδοζεπαο). 
1αΐμοῦ: ΚΑ Ὀοδυίι}] ἐχομδαίίο, ται κὶηρ [89 
τλλῦο ὙΟΥΒ6.᾽ ὩΠΟΙυΟΙ ; “9685 Βιγοηρί ῃ6 5 
πὲ ψΒΙοΟἢ ράγο οὔἴδθησο.," Βαΐ {186 ἴατη, Μ ἢ 
γ οἢ Η6 ἀο65 {818 οὐρα ποί (ο Ὀ6 οΥοΥ]οοϊκοά, 
Το ἰἶπιο οὗ ΗἸΒ υηυοὶ θὰ τογο]αϊίοη οὗ Η 156] 
8ἃ5 {1|ὸ Δίοββὶ αι τὰ 6 ἰΐτηθ οὗ ΗΪ8 ἀσαίῃ: ἐλὶς 
γγὙ88 ποὺ γοῖ οοηθ. Οἱ {δ6 αἰ ογοηΐ Υἱονγ8 οὗ (Π6 
ἔλί μ6Υ5 δἃ8 ἰοὸ (η6 ϑηδυΐηῃρ ἀἰϑουϑβῖοη, λον ἰὲ 
Ῥτγοβοιίβ ἐδ0 του αἰΐοι οὗἩ ἰμλ9 Εδίμον ἴο (Π6 ὅοῃ 
1ῃ 180 ἱπίαγη δ] ἐγ] δνῖδπ ἀδβρθοί, ΟΥ ἰὼ ἰη6 660- 
ποιηΐο, Β66 Ἰδοϊυποϊ, Ρ. 165. Τοϊυ εὶς ΓΘηΥΚ8 
(Ρ. 97): “Ἰὰ {86 Θο8ρ618, ΔΒ ἱπ Ῥὰαυὶ, [π6 ῥγ6- 
αἰσδίο υἱός 18 ποῖ ἰο Ὀ6 υπάογϑιοοά οὗἉὨ ἰδ λόγος 
ἄσαρκος, Ὀὰχὶ ΟΥ̓ ἰἰ6 ἔνσαρκος λααααν ϑινδίειη, 
ἢ 89; Ηοΐιμαηη, Θολγι δεισεῖθ, 1., Ῥ». 118): γοὶί 
1|κὸ {60 Ῥαδυϊΐπο, ἐμ 9 Φομβαηποδῃ Υἱοῦν 4180 σϑ- 
ξατὰ" (6 Ἰπολτπαίο Ἴογα πὶ σομ ἰ πα Ὑ τ (ἢ 1110 
λόγος ἄσαρκος, δῃιὰ 666 ὩΡΡ᾽1658 ἰο Ηἰπὶ τυνραί 18 
ΒΆ1ἃ οὗ {Π6 [ΟΥ̓ πιον.᾽ 1018 ἴο Ὀ6 ΟὈβοσυοά (δαὶ ἢ 9 
ΟΡροϑίζΐοῃ. Ὀοίνοθη δου  Υ δηὰ ἰἰππ|θ 18 ποὺ 80 
δΔΌΒγδοίν οαγτϊοὰ ουὐ πὰ ἐμθ ϑιογὶρίυΓοβ, ἃ8 ἴπ 
Βα οἸδβίϊο ἐμ ΘΟ] ΟΖΥ. 

Οαη αἀο ποίλίησ,Ἷ ποιμῖης δὲ δἷἱ, ἀοηοίοϑθ. ποὺ 
4 [ΒΘη ΧΟ 8 ΓΟΙΏΊΔΓΚΒ ΟἹ [8 ΥΘΓ56 ἃτὸ ΟΣ αποῖημ: “ ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ οὐδέν; σου ρίογίε εεἰ, πῆ ἐμπιρεν εοίονῖξ.. ... Ημκα 
ἐς ἐπίϊπιο δέηδε εἰπίαί8 παϊιγαϊΐε εἰ ἀπιογοςῖς στε ΤΓαΐτα 
»τοϊεία επί. Ῥεΐεπαϊέ δονεΐηι5, χψμοα 7εσεγαῖ ὁριι ἐπ εαὺδα» 
ἔο, Ῥαξτὶξ ξιωΐ ἐχεπιρίο, α χιο πο αἰεξοεαμί. Δὶς (ὁ Δ ρὲνίξε 
διποίο, αοῖ. 18, εδί εἰἰαπε εἰπιϊτπεηι λιὶς ἴθ κοημῖίμν απὲϊ- 
ἐλείοη. Αἱ αἀΐαδοῖιξ ἐς Ῥγοργιίε ἰοχμίίμν, οἱὐἱί, 4 εἰ 7χαϊξὶ ἀη0- 
ἑογὶς εξ πὶ Βῦο ποηεΐπλ υρηῖγε σί ἐκ εὐὸ οοΥὰξε ἰοημὲ αμὲ 7αςεγ 
Ῥ. 43." Οοίοιῖ ἀϊγοοῖβ αἰτϑπίίοη ἴο τμο παίνϑίϑ οὔ ἐπο ἴοόσιῃ οὐ 
18 Βοηἴθηοο 85 σοηςΓαδίοα νυ} 18 Βὲ. Ὁ} πλ} 7. «7980}8 ΒΡΟΔΚΒ 
οὗ ἨΐΞ ᾿πεἰπλδῖθ σοϊαιίου τε ἢ ἴΠπ0 ἱηδη ὁ ΘΘΠΟΥΔὮ 85 οὗὨ [{ϊ6 
δἰτωρ δὲ (πίη ς ἰὴ [86 νον], 1 5 ἴΠ0 βανίηρ οἵ [πὸ οἰ Ἰὰ οὗ 
ἔνγοϊνθ ὙΘΆ: 1 τηυϑὲ Ὁ6 δῦοιϊξ πὴ γ δαί μογ 8 Ὀμπδίῃ 658," 6]6- 
γαϊοὰ ἴο ἴΠ6 Ὠἰκχηοϑὶ κο γ.---Ῥ, 8, 

[Οὐ δύναται ἰᾳα ὮΘΤΟ ἃ ΠπΠιοχαῖ, ποῖ Το Δ Π ΠΥ ϑίσαϊ, ἸΏ ΔΌΪ ΠΥ 
απὰ βυο ἢ δὴ ἱηθὈ ΠΥ τ εἰσ ἢ ͵8. αὐβοϊυῖϊο ὉΠν}}}} ΠΏ 88, 8 
θῆοθ ἰδ ίοαϊὶ ἢ [ἢ 6 εἰ οδὲ Τὰ ΟΓᾺῚ ΔΌΠΠΥγ. δὅο ρογίδος 
ἴγοϑάοπι [8 ἴη6 πἰκοδὶ δΌΪ ΠΥ ἴο ἀο σουά, ΟΥἹ πορδεϊνοῦ Υ οΧ- 
Ρ {πὸ ΔΌΘοΟ] υἱθ ἐπλ } ]} } οὐ ἢν ἢ} Χτιρ88 [0 40 ἩΓΣΟΏΖ, 
Βδῆσο ἰάἀρθηϊίοαὶ ψΠὮ ΓΟΤΆ] προρθϑίϊν. ΟΝ γί με ΒΒ ΕΒΓ ΟΣ, 
ἱἹμοτοίογο, (δὲ 1196 οδπ ἀο ποίη ἱπἀοροη ἀθ }γ οὗὨ 110 
ἘΔίποΥ, ἔτ ἴγοῖλ ἐπ ϊοαίίης ἱπιροσίοςστίον, ᾿π}}}} 65 (}}0 ἢ ἰσἸοδὲ 
τιοταὶ μοτίροιςτίοη. Οοάοῖ: “ 7υμέ οεἰ πιογαῖ ἴηι οοἱΐε γεϊαξίοτ. 
1.4 ποη-μομτνοῖν ἀοπὲ τὶ εἰαρὶὶ ἰζὶ πεδί συε ες οδιό πίραϊς ἐς 
ἔασον πἰϊαι."--Ὁ. 81] 
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ΟὨΪΥ ἰμ6 ἀδροπάδμοο οὗ ἰ6 ἕοῃ οα ἐμθ Εδί μον ἴῃ 
18 νοτκίηρ, (86 ποζϑίϊνο βίἀ46 οὗ οὐθάϊΐθησθ, ΠΟΥ 
ΟἿΪΥ Ηἰ8 ἱπμιιαιίοη οὔ Εδιμον, ἐλ 6 ἔογηδ]ὶ 8116 
οὔ οροάϊεοηςο, Ὀαὶ α͵8ὸ Ηἰ8 νογκίηρ δἰ (9 πγοίἱοη 
οὔιδο Βαίμον. 00 ΕΔΙΒΟΥ ἰ8 (06 1ἰταϊῦ οΥ ἰἢ 6 
Ιανγ, 6 ΕΔΊΒΟΥ 18 (9 Θχδηρὶο, δηὰ ἐἰο ΕΔί}6Υ 
8 4150 ὑμ6 πηοίϊγο, (Π6 ἐπρυ}86 οἵ Ηἰ5 δοίϊοῃ. 
ΤΙ δοιΐοη οὗἩ ἰ11ὸ ὅθι 18 δὶ ΘΥθσῪ ροϊπί Ὀδχοίίοη 
Υ ἐδθ δοϊΐου οὗ ἐμ Εδίμβοσ. Τὴ ποραιίνυθ βἰ ἀθ 
οὗ {με οὐοάϊοδηοο οὗ Ομ γὶϑὺ σοὨ β᾽8.8 ἰπ Ηἰἷβ Ὀοΐην 
ὈπΠΑ 16 ο ἀο δηυπίης οὐ Ζ{ἰπιδεϊ; (6 Ῥοϑὶεῖγο 
αἷἀθ σοῃβὶϑ(8 ἰῃ ΗΪδ8 δεοίησ, 118 Ἰπιαλιἶγθ ῬΟΓΘΟΡ- 
ἰΐοη οὗ 9 ἱπϊἰαιγθ οὗ ἴῃ6 Εδίμον (,Ξλέπειν, 
σοΡ. σα. γι δ. 88, δπὰ ἀκούειν, οἰδρ. χυὶ. 18). 
ΠΝ 1 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Ὑ6 τοιϑύ ποὺ δηᾶ 8 
ἰϑιϊποιϊοη Ρείτοοα (86 πυπιπ δηα {116 αἰνὶπο 

ΜῚ1 (ΒΟΥΒΟΒΪαρ), ΠΟΙ 8ὴ ἱηἀϊδβιϊηο δηά οπο- 
δἰἀοα τοίογοηοθ ἰο {π6 Βυπιδη ο]απχοηὶ ᾿πν Οτὶβί 
(ῦο Ὑει16), Ὀαὲ {88 τολοίς αἰυϊπετλαπιαπ δι εοί, {86 
᾿ἐποαγπαίο 1,.0708, πὶ ἢ πὶ {μ6 Γ6 σὰῃ 06 0 αδοίίας 
αγεπαϊ, πο 561{-ἀοίοτιαϊπαίζοη πα οροηάθῃί οὗ (μ 6 
Ἑαϊμοῦ; οἰ οτῖν8θ ΗΘ ποι] Ὀ6 Ἔχ ο] δ γον αἰνΐῃ 6 
ΟΥ̓ Θσχο]υϑίγοϊν Βαδη. Ἦδῃσθ Π ΓΘ 18 ΠΕΓΘ πὸ 
οοπίγαάἰοῖῖοη τὴ} (6 Ῥχο]οσαθ."--Ρ. 8.1 

πῃ 11|κ9 τη θσ, ὁμοίως, οχοϊιαο8 ἰδ6 ἰά6α 
οὗ τειϊἰαἰΐοη δηὰ ὑ86 ΔΗΔΙΟΧΥ οὗὅὨ τηλδίοῦ δηὰ 86Γ- 
τδηί, ΟΥἹ Ἰδοῦ 9 Ὁ δηὰ ρυρὶ]; ἰἰ ροϊπὶβ ἰο ὑμ6 6αϊ18]- 
ἦγ οὔτμο ὅθι τ ῖϊἢ ὑπὸ ΕΔΙΒΟΡ, ΤΠο ὅθ ἀο68 {116 
Βδ19 ἐδ ηρ5 1} (ἢ 6 ΒΛ116 ΡΟΥΤΟΡ δ πὰ ἴῃ (ἢ) Β81 9 
ΤΩΔΏΏΘΥ. ἢ618 88 πο ΝΊίοοηο Ογορα [68 1ἰ, ““αοἀ 
οἵ ἀοἀ;,᾽"" “«γοτῪ αοἂ οἵ νοτΥ 6οἀ."--ΡῬ. 8.1] Τ6 
απδὴ ΔΠΔΊΟΩΥ οὗὨ (πο 6}}}1ἃὰ ἀοίπς 111 (ἢ 9 Δ ΠῈΣ, 
18 οῦθ ΟὨἿΥ αἰϑίδηιΥ δ ἀρὰ (ο; {}1ὸ πηαΐη ἐδίης; 
158 6 οτἶ χὶ 8] ὈΥΪΟΥῪ οὔ πα Εδίμ ον ουθη ἴῃ [86 
ΤΎΪΏΪΥ, ἃ ροϊπῦ ψιΐοῖ [6 ατροὶς ΘΒ ΓΟ ἢ τ ΒΟΥ 
αϑϑογίϑ, δὰ [8186 1 ἀχασρογαίθβ. [Α Ῥυϊοσιῖν οὗ 
οΟΠϊοα δπὰ ἀἰϊχηϊίγ, Ὀὰὶ ποῖ οὗ διι Ὀϑίαποοσ, ἔον ἐ}}}8 
15 ἴ86 βαμθ ἰὰ ὑμ96 (ἢγ60 Ῥουβοηβ οὗ ἰμὸ Τὶ γ. 
--Ρ, 8. 

γεν. 1,0. Εἰου ἴ89 Ἐ'ΔΊΒΟΣ Ἰονϑῖι [86 Βδο!. 
-“-Νοῦ πιογοὶν ἰδ9 οἰἰϊιΐοαὶ ζοιπάαιίϊοη οὗ Ὑμδῦ 
Ῥγθοθθβ (Δίογοσ), Ὀὰΐ πιοσὸ ἰπδη 4}} ἰδ βαὃ- 
Βίδηιἶα]. Ὁ ὙῈῸ ἰοταὶ φιλεῖν [πο ΔΊΤαΥ 8 6χ- 
ῬΓ688568 (86 αβεοίίοπ οὗ ἸΟοΥ 67 18 ΠΙΟΤΘ ῬΕΓΒΟΠΔ] ΟΥ 
ἰηάϊνι 8] [ἀπά ἰσπά ον} (8ὴ (ἢ 6 πιοῦὸ σΘΏΟΥ δὶ 
οἰ ἷσα) ἰασ ἀγαπᾷν. 118 φιλεῖν 1 τοβροοί τὸ 
(86 ὅοῃ ποὺ πο ΓΟ Ῥγοσοοάβ ἔσοπι ἰ..6 θίγῃ δὶ 

" ῬαΙδίίση οὗ ἰδ ΕδίμοΥ ἰο ἰδ ὅοη, 1 18 ἴδ ο Του π- 
ἀαιίοπ οἵ (18 τοϊαἰΐοι ἰ(56] 6, 

Ααᾷ ἰὺ τηδηΐοβίβ 1861 ἴῃ (89 ΕΔ τ᾿ Β δλοισὶπο 
ἐλε δοη αἰϊ (λὶπ78.1 Ὑ86 τλοιοίηφ οὔ {Π6 ΕἌΙΒΟΓ 8Δη- 
ΒΉΘΥΒ ἰ0 [6 δόφίη 7 οὗ (86 ϑὅοηῃ.. [0 18 (6 ΔΌδβοϊιίο 
Βο ἐεσονοϊαιΐοη οὗ ἀοὐ ἴῃ Ηἷ8 δοίη, ἴῃ 1.8 ἰ6]60]0- 
εἰοαὶ νψονκίηρς. ΤΠ δοῃ 8665 (10 ΕδΔΙΠ6Υ ἰπ 4]] 
ἨΪΐ8 τοῦ, δηὰ 8668 Ὑπαὺ ἢθ ἰπίοπμάδβ ὈΥ͂ {116 
ΟΡ Κ8. Απὴ ἰμ6 Δι] 6 Ὁ Βιονθ Ηΐπὶ ἢ 61} ἐμ ἴ χ8 
Ηϊπβοϊἢ δπὰ Ηἰ8 νουῖϑ, ἀπὰ (μογοΐῃ ἱτηρ6}5 {116 
ϑοη ἰο ΘΑΥΓΥ οὐδ ἀπὰ δηΐϊθη ἰἴο86 ΜγοΥ 8 ἰπ Γὰ- 
ἀφαρίΐοη δπὰ Ἰυάσιασπί. Τ]6 566 ἢ 88 ΙΠΟΠ16ῃ- 
ἸΑΥῪ Υἱδί οηδ, δήηοισπ ἷτὰ ὈΥ͂ ἴη9 ονὰ (Βογ. :. 1; 
ἦν. 1): ἴῃ Ομνῖδὲ 10 Ψ.οΙθ Υἱὸν οὗ (9 τνου] 18 
δῶ ἰηϑίκιιυ οὗ (6 πνογκίης οὗ Θοα, ἰπ νμϊοὶ 
βρί εἰίααὶ ἐπίαϊῖοι πὰ 56 }510]6 υἱϑίοη δΓὸ οἢθ. 
Ομ νγίϑῦ τρονο8 ἰῃὰ ἰμὶβ ΠΥ] ΒΥπιο  δπὶ οὗὨ {16 
Ἰηδηΐίθ, νι ΐοῖ ἴῃ 118 οδββθπίϊαὶ οἱθπιθηΐθ (ἢ 6 
Τουγί Οο5ρ61 ΟΡΘἢ8 ἰο υ8:;: Ηδ Ποαῦ8 δηα ὑπάον- 

4[1ὰ [6 ποίο οἡ ἰ1ὸ ρῬγοσοάϊΐης τόσο, πουσονοῦ, ΜΟΥ (ρ. 
220) ἀϊκι!ίη ΕἸῪ ἀϑβογί ἴπδῖ τ ππΐοη οὗ [9 ἥου ἴο (89 αῖδοῦ 
ἰδ τι οἰ ρ  Ὑδῖς 4] αι Ὑ{6}} ἃ8 Π1ΟΓΆ].--. 8. 

βίδη δ 811 ἰῃὴ6 ποτά οὗ ἀοὐ, Ηρ 5668 δηἀ Κίον 
8}1 (86 δἰ χη8 οὗ αοἀ, δὰ Ηἰδβ ἰοἰδὶ νον οὗὨ {ἱη χ8 
σοησθηίγαί 68 ̓ ἰ8617 ἴῃ (86 ρσυϊαϊης ἐντολή οὗ 186 
ἰηἰοσῖοῦ δἷτὰ δπὰ βρίγὶ οἴ ΗΪ8 1ἰΐδ. 

Διηᾶ κιϑαῖθσ σοῦ 8 ἴπο80 υνἱ] }]} 
Ὧδ6 Βμονν δέτ.---[Τι6 ἰὨθ6 οὗὨ 81} ἰμδῖ 0ὁ0]- 
Ἰοννβ ἴο γον, 806. Οὐυπιρ. ΒΕΥΘ {80 Βι τ κῖηρ ρδγαὶ- 
Ἰοῖ, χῖν. 12; ““ΨΦΥΙΥ, σοὶ ϊν, 1 ΒΑΥ υπίο γου, ΗΘ 
(μαὶ ὈφΙ]ανρί ἴῃ Μο, 89 ψοΡ 8 ἰμδὶ 1 ἀο 8}8}} 
νι ἀο 4180; δὰ ρσγεδίον σγουκϑ ἰΒδῃ (6860 (μείζονα 
τούτων) ΒΑ} 6 ἄἀο: Ὀθοαυβθ 1 ρσὸ υπίο (110 
Εαιμογ.᾽᾿-Ρ. 5.1] ΤΒο] οΙκ: “Ὁ ΗογΘ ΔΡΡΟΑΥΒ ἴ0Ὁ 
{16 ὅτϑί ἐΐπιο ἰμ αἱ 860 οὗὁὨ ἔργα ψΒ1Οἢ 8 ΡΟ Ϊ αΡ 
ἰο Φοὶιη᾽ 8 τορογίβ οὗ (116 ἀϊβοουγβοβ οὗ Ο τὶβδί. 1 
Φοδη ΟἸ γϑὲ ἀοδβίχαδίοϑθ 88 ἔργον, ἴον 1:6 7Ὲ018]- 
τηοηὺ οὗ ψ ῃῖοὰ 6 σατο, {86 σοππμπίςαίοπ ΟΓ {78 
ἰο 186 σου] (οἴ δρΡ. ἷν. 84, χνυὶϊ. 4); 4}1 δεῖ δὶ 
ΟΡΘγαιἸ ἢ [07 (1}18 οὈ͵δοὺ μι 68}}8 ἔργα, βασι δ8 
{16 χηΐγΆ 6108 (οἴλΡ. χ. 82, 88; χν. 24; ἰχ. 4), 
Δηὰ ΙΒ οτἀϊΠΑΤῪ ἸΔΌΟΥΘ [ὉΓ Βαϊ γδίίοῃ, 88 ΒΟσθ. 
10 5. Γαγί μον ἰο θ6 δοῃδι ἀοτοὰ ἐμαὶ δὲ ἐπ 686 ἔργα 
ἸοσῈ παῃηθα 6 Γο Ῥτοοίβ οὗἉ (10 ΜΙ οββίδῃ, [ὋΣ 186 
ἀοοσίτῖηρ οὗτπ6 Δ οβϑίδἢ δηἂ στ βοῦ οὗἁὨ ἴη)90 ἀοδὰ, 
ἴῃ 118 ὀχίθγπαὶ ροβίεἶνο 8611, (Π6 Ῥ60}0}]96 Ροϑ- 
Βο5886," Τμθ ρσγοαίοσ ψοσκ8 οὗ νιϊοῦ ΟΒτίβε 
θτ ΒΡΘΆΚΒ, 16 ἴῃ {116 βΒᾶπι ᾿ΐηθ τΪΠῈ {Π6 ᾿τοΥῖς 
ΜΒΙΟ Ομ δ 88. υδέ ρῬογίοτιηθοἃ. Τ}ι6 Γι 48- 
χιθηΐὰ} (ποῦ ρὶι 18 (16 Ταβίογαί, ου οὗ 8 116 τη οΥ- 
(4}}ν ἀαμμασχοά. Τ|ιὸ ΔΒΓ σοδίογοϑ ἱπιροίθης 
119 ὈΥ ΒοΔΙηρ δργίηβ, τηϊγασυϊοῦϑ ΣΟπι α Ἶ68, 
8η86]8 οὗἩ μοϑίί ἢ: Ἐπ Ηδ 5 86 Ἔχδιιρὶθ ἰο [89 
ϑοῃ. Βυὺ Ηο᾽ αἶ8ο βοινθ ΠΙπὶ ἐο ψμδῦ ρΡΌΤΡροΒΘ 
ΗΘ διὰ8 ΠΟΥ δρροϊιοαὰ Ηΐπὶ ϑανίοασ. Αμπὰ τῖτἢ 
μ6 δγϑί, (9 σι μον σγοδίοσ ογκ9, (π6 αὐΐοῖκ- 
ΘὨΐηΩ8Β οὗ {1Π|ὸ ἀφαὶ, ἃγθ δοπουποοά, ἴον δ πιυδὲ 
δηΐϊδὶὶ ΗἸΒ τγονῖὶς, γον. 86. 

ΤΏδῖ γθ9 ΙΔ ΠιΑΙνΟ].--- ΑΙ ἰΠοΥ σϊρδὶ 
τ] 08} 1014, ἀϑίοπιϑμηθηὶ Ηδ Ὑ}1 δοπιρεὶ. [ἴνα 
ΟΧΡΓΕΒΒ65 ποῦ ΟἹΪΥ ἰἶ6 Τοϑι]}ῖ, Ὀὰΐ ἐπ (ἀϊνὶη 6) 
Ἰπἰοπίΐοῃ.---Ρ, 8.1 ΤΟΥ ΒΟΡΡτοββοᾶ δπὰ ἀϊββϑια- 
ὈϊΪοα {Π|Ὸ0 ἱπιρυθβϑϑίοη τσ ἢ {110 χηΐγα οἷο δὲ (Π6 
ΡΟΟΙΪ οὗ οι]ιοδάλ παὰ τηλάο, δηὰ ἱγσποτθὰ ἐδ9 
τηϊτδοΐο ἐΐβο ἢ. Τὸ ἐ᾿ιἰδ ΗἾ8 Ἔχργϑββίοη σ θυ 8, 
Υ 8}18}} δὖ ἰαϑὲ Ὀτγθδὶς ουὐ ἴῃ βδβδίοπιβασηθηὶ [οἵ 
8816]. Ὁαϊνίη: “ Οὐδίφμς ἱπστγα(ἐμαΐπεηι ρὲν- 
δίιτίπχίί, φιοά εἰ ἰαπὶ δρὶοπαϊάμπι υἱγέμ( 2) εῖ 
δρεσίμιεη οοπίεπιδεταπί.᾽" γε. Μίογοῦ: “ἘΠπὸ [υπ- 
Ὀ6] ον] ΒΘΆΓΟΤΕ;᾿ Τ]ιοϊοἰς; “186 ρῥγοβοπὶ 
ἀπο] ον; σοηθγαιίοη, υἱόν ἴπ ἰάθη ν τ ἢ 
{Π6 Ταΐα 0, ἃ8 ἴῃ οἤηρ. νυἱ. 62; Μαίϊ. χχὶὶ. 89. 
Υοὺ ἐἰπ9 ῥγοβοηὶ ΟΓΟΓΒ ἔοτπι [86 οσοχγουπὰ 
(866 Μαιί. χχνυὶϊ. 64). 

[ἀαοὔεοιί, 11., Ρ. 85, τορατὰβ γυϑῦβ. 19 δηὰ 20 δ98 
(89. πιοβί σοπιαγ Καῦϊο ΟΒνἰϑι οἱ ορίσαὶ Ῥάββαροβ ἰῃ 
0 Ν. Τ., δὴ δὺϊγν ἀοίοη β ἀχζδϊηδὶ θυβο {πο ὶν 
ἀρτοοιθηῦ ΜῊ (9 14οα5 οὗ (110 Ῥγοϊοχζαθ.--- 
Ρ, 5. 
ΠΝ 21-29ῶ,. Α5 [86 ἘΔΊΠΟΣΙ χσαϊβϑῖῖ τιρ 

186 ἀθ8ᾶ, εἰς.--- Ἄν. 21-28 οοἰϊοοὺ ἰῇ 8. τη} 
(}ιὸ ἰοία] αὐϊοκαπΐης του κίε οὗὅὨἨ 186 βοη οὗὨ 6αοά, 
δρίτιμαἱ διὰ δοαϊίψ, πο] αἀϊης {86 Βρίγὶ 8] δηὰ 
ὈΟΥ ἠαάφηοπί, γε τὶ Βροοὶαὶ γοΐδγοηςα (0 
εἶθ ἸΒίου 81 οναηροϊο που κίηρ δὲ {μδὲ ἰἰπιο. 
(8ο αἷ8ο ψυϊδαγαϊ δηὰ Το] 6). Ὑτ. 24 ἷ8 ΤῊΝ 
ἤγϑι Ῥ υβ0η 8] δά ἀγοβ8 δα ργδοίϊοαὶ δρρὶἱοδιΐοη. 
ΤΉ θη γοσϑ, 2δ-27 ἰτϑδί οὗ 186 Βρί γΥ] 8] φαϊο ΚοὨϊπρ 
δηὰ Ἰυάρίηρ οὗὨ πιοπ ὈΥ 19 ϑοη. Ὑγβ. 28, 29 σχϑ- 
ἴεν ἰο (26 αυϊοϊκοπίηρς δηὰ Ἰυαὰρίηρ 88 δοπιρ]εἰοα 
ἴῃ (Π0 Ὀοάγ. ΕἸΠΑΙΠΥ͂ γοτβ. 81-47 τὸ δρζαΐῃ ρϑγ- 
8018] δΔάγΓ 688 δπὰ δρρ]ϊοδίίοα. [18 γον οὔ ἐμ 
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Ρ855169 85 Ῥγορτοδϑὶηρ ἤγοτα ἢ 6 ζοηθγᾺ) [0 ἐπ 
ῬΆΣ συ], δηλ ὰ ἕσοτα {8} ΤηοΧᾺ] ΟΓ Βρί γἰ( 8] ΓΘ8Ὲγ- 
τοοίίοι ἴῃ {815 116 ἴο {π6 σοΏΘΤΔΙ ΓΟΒυ σοί οη οὗ 
{16 Ὀοὰγ ἴῃ ἐμὸ ᾿ἰἴὸ ἰο δοῆῖθ, νγὰ8 ἱπαϊσαί θὰ ὉΥ͂ 
Αὐρυϑίϊῃ (ΠΟ Κἢ ποὺ οοπβίϑίθμι]γ), ἃπὰ ͵8 116} 
((Βουχὰ πῖλὰ νατὶοὰβ τηοαϊ Βοος, 0η8) ΕΥ̓͂ ΟαἸγίη, 
"προ, ζοκοα, Τ]οίοἸκ, ΟἸΒῃ., 6 Υ εἰΐο, ΜΙ ΟΥοσ, 
Ἠεηκβίοην., ἀοἀοὶ, ΑἸέοτα, Υ̓ ογάβιν ον ]}.---Ρ. 5. 

γαγὶουβ ΘΟ ΒίΓΌΘΙ]ΟΠΒ: 
1. λοϑὲ βιρροβο {πϑὺ ἴῃ Ὑον, 21-27 (86 Βι 766 

8. ΟὨΪΥ ἐπ πιοταὶ ορογδίΐοη οὔ Ονὶϑὲ ἴῃ σοηογαῖ; 
ἧη τον. 28 δηὰ 29 ἐπὸ τεαΐ εἰπίσεγϑαΐ ταϊδιης ΟΥ̓ (6 
ἀεδλι 15 δα δα 458 ἐ|10 σοπϑιιπμαιΐοῦθ, [818 αἱ- 
γἰβίοη 58. 86 Ῥγδνδι!ης οπθ (Οδ γίη, Φδηβ0Ω, 
Ζϑηρο, 1,ἄοϊκο, [ΔΙΘΥ6Γ]. δίς.) 

2. Ενϑη ἰὴ ὑοῦ. 28, 29 ἐπ πιογαΐ γα ο 08 
αἷοπε 1 (0 Ὀ6 ππἀογϑίοοα (86 αποβιΐοβ, Βοκου- 
τδῶπ, Ατμσλοι, βομ  οἾΖΟῦ, Βδυραγίο π- ΟΥ̓ Β108 
[Β6058]. 

8. Τπ6 τῦ 016 ῬΆβϑαρθ, γ60}. 21-99 15 ἰο θ6 υἢ- 
ἀοτβίοοα (65 ρϑοΐαἹ !ν πῃ ορροϑβί οι ἴο ἐκ ὸ ποδί} 65) 
οὔ 6 δοαέίψ τοβυγγοοίϊοη, δῃὰ ἐμ γιὐσπιοπὶ ἐπ 
ἰδέ δἰτιοἱ δσεη26 (Τ γ᾿], ΟὨ Υυβοβίοιι), είο., (Ετα8- 
105, εἰς. ϑοβοίι, Κυΐϊηποοὶ, εἰς. Ἐ) 

Αραϊηδὺ ἐπ 18.σο (1) ἐν ταδηϊζοϊὰ ζοαΐαγοβ οὗ 
ΔΠ ΟΡΟΥ Αἰ ΟἹ ΔΙΓΘΔΟΥ͂ ὈορΙ πηΐηρ δὴ ΡΓΟ- ΟΠ ΘῈΓΥ͂ 
δρί τ 81] (““ΨψῈ ΤΩΔΥ͂ ΤΠΓΥΘ],᾿ τον. 20, εἰς.); (3) 
ἐῃο9 ἀϊδθιϊ ΠΟῚῚῪ ἀϊδοτοηΐ ὁπαγασίογιζίος οὗ ἰμ6 το- 
ΒΌΓΓΘΟοἰ ΟΠ. ῬΓΟΡΟΣ ἴῃ Ὑον. 27, 28. 
ι 18 ἃ αποβίϊοη ΒΘ οΣ {Π)6 ἀἰβιϊ ποϊΐοη Ὀ6- 

ἴγϑοῃ ἴ8 ἢ γβί δῃ βοοοῃά χοβιιγγοοίΐοπ, ἴἰθν. σχ. 
ὕ, 6 (189 αἰδρυϊίηρ οὗ ψβῖοὶ ἴῃ ΗΘ. ΡΒ ΘΠ ΌΟΥΡ᾽ 8 
οχροϑβιίίου οὗ ἴΠ6 Βνϑαἰϊοὴ μὰ8 στοαὶ τνοϊσδί, 1 
Β60Ι5, τ ῖι ἢ ΤΒΟΪΌΟΚῚ), 18 4180 ἰο θ0 [οιιπαὰ ἰηιϊ- 
ηδοἃ οσθ. ΟἸββδαϑθη ἱμοιρεῦ 16 Του {Π6 
ἰηἰπδίϊοπ οὗὨ 1 ἴῃ τον. 20; Ὀὰῦ {᾿ὸ οσργοϑϑίοῃ 
απ ποῖο ἰφΦ, δϑοηίγδαϊοὶβ 118. Τὴο γβὶ χοϑτγοο- 
ἰἴοα, ΒοΟΊΤΟΥ͂ΘΡ, ἐβουρὶ 1ὑ ΤΩΔΥ͂ ποὺ Ὀθ Ἰ1(6ΓΑῚ]Ὺ 6χ- 
Ῥγεβϑοὰ μού, 18 πϑύθυ 6 1658 6 ΓῸ ΠΥ ᾿πιρ] 16 ἃ 
ἴῃ (86 σταά4}}688 οὗ (9 γαϑιγ τοίου, [ἢ ΟΥΒΟΥ 
πΟΡ8, ἃ ΓΟ οίΐοη }}}16}} ρΓοσΘοαΒ ΟΥ̓ οὐραῃὶς 
πο] ἀΐης ἔγουι τὶν ΐη οαϊναγὰ, δηὰ ἔγοιι (86 
ἐθηίγο οἵ ΒΌΙΔΏΪΥ ἴο ἰἰι6΄ ΟἸΣΟΌΤΑ ΘΥΘΏ6Θ, πριϑὲ 
εἶτα ὺ8 ἰο ἀχρϑοΐῖ αὶ αἰϑιϊποιΐοη θοίγοθα ἐμ ὅτϑι 
ἴγω 5 οἵ [86 ΓαΒυΓΓοοίΙοη ἀπ {86 ὉΠ 6 7881 δηδὶ 
ΤἸΔΆΠΙ[οϑίϑίϊοι οἵ 1.6 ΤΟΒΌΓΡΓΟΟΙΪΟΣ ῬΟΙΤΟΡ, (860 
1 ον. χν. 22-23). 

γον. 21. Α5 189 Ἐαῖδβοσ σχαίβϑοῖὶἢ ὋρΡ τ89 
ἅϑθ8Α.---ΓἼἰ 15 ὁ αιιοϑιΐοη οἷν {118 18 9 6 ἈΠ 6 - 
δἰίοοᾶ: ὙΒΘΙΒΘΡ ἱππργορ Εν οὗ αὐἱοϊκοπίηρϑβ δηὰ 
Τοδίογα 0η8 ἴῃ ἰδ 6 ζθηθΓαΪ Β6η80 (οα . χχχῖΐ. 
89; 1 ὅληι. 11. 6) δοσογαϊπρ (0 {118 δα] 16 θΟΟΪΚ8 
οὔ τὸ ΟἸὰ Ταρίδιηοηΐ ; οὐ οἵ ἴμ6 Γαΐ τα οΥΚ οὗ 
ΤΟΒΌΣΓΟΟΙΙο δοσογάϊηρ ἰο (6 Ἰαίαν Ὀοο 8, 685- 
ῬοεῖαΥ 186 Αροσγυρθα (2 Μδοο. γΥ]1}.} [500 ΧΙ]. 
ὦ; 8ΔΡ. χτΐ. 198], ΟΥ οὔ δῇ οἰπηΐ ργοβθηΐ σηοίϊοη 
οἵ τουϊνίπς ἴῃ 116 νγ8016 ργονίησο οὗἉ 6 νγουκίης 
οὗ 186 Εδιβον ἴῃ ρϑῆοτα]. Ὁπαουθίθαὶγ ἰδ Ἰαδὶ 
δ πιοδηῖ. Βδϊβίῃρ ἅρ, αὐἱοϊκοπίης, ὈΟΔΙΥ πὰ 
Βρ  γἰΐ.4}, βρὶγι. 8) δηὰ ὈΟΔΙ]Υ, 18 8 Τα ηἀππχοηίαὶ 

9180 τηοϑὺ οὗἉ {δ8 Ο θ᾽ Θχροβίίουβ, α1δὸ ΒθζΖα, ατοϊίιϑ, Βοη- 
κεῖ, Βαυπι]είη, Ἐπ ΑἸ, νου. Αγβίμδῦ {116 υὙἱονν ΜΙΟΥΟΣ (Ρ. 
ΖΣ) Γαίδο βὶχ Οὔ θΟ 08, νυ. 1) ἑνα ὑμεῖς θανμάζητε, γεῖ, 
Δ), ψ ΠΒΙΟΝ ΓΕΡΙΘδΘΗΪΒ {Π9 ὨΟΟΓΘΓΒ 45 ΘΟΠ ΤΙ ὨΠ)ΟὉ8 ΜΓ ΙΓΏΘΒΘ6Β; Χ) 
οὺς θέλει ὙὮ10}} ττδὲ Ὀ6 τ πἀογβίοο οἱ ΠΟ ΠΥ : 3) ἵνα πάντες 
τιμῶσι, 23, τΗΪΘὮ 1} 0}168 ἔπ αἰ νηθ ρυγροβο οὗ αὶ σοῃ εἰ που 
εὔσοϊ οοπῃπιοηῃσίης ἰη (8 τοῦ] ; 4) ἐκ τοῦ θανάτον ΜΗϊοΝ 
εδηποῖ θ6 υπάογαϊοοά οὗ ρΡηγΒίςαὶ (ἰοα τ}; δ) νῦν ἐστιν αηὰ 
οἱ ἀκούσαντες ΟἸΘΑΓΙΥ Γοΐοῦ ἴ0 16 γϑϑοηξς βρίγίτιαὶ 
πϊεκεπίηρ, 6) {0:0 ἰΓΟΓᾺῚ ΓΟδιι Γγοοίίο. τοῦ. 28 Γ΄, ἰΒ. ἀϊδὲϊη- 
πὰ 85 ΒΟ ΘΙ ΠΣ ΓΤΘΔΊΟΥ ὅπ ΓΟ ΠΓῸ ΤΤΓΌΣΩ 1}}0 ΤΟΓΠΔΟΓ.--- 

ἱθ Πα ΠΟΥ͂ οὔ {86 ρσογογηπιοηί οὗ ἰΠ6 ΕΔΙΠΘΡ ἴῃ μδ- 
ἴυγο, ὨΙΒΙΟΓΡΥ͂, δὴ ἰμοοογϑοῦ. Ἡδποθ {6 (οἰκο ἢ 5 
οὗ Ηἶ8 χυϊοϊκοπίῃρ; ΒΡΈΠΟΥ ἰῃ ΗΪ5 ἈθδἸἶηρ; ἄρ ΆΘΠΟΥ, 
οὗ ουϊνατὰ αὐἰοκοηΐηρς ΓΒγουρᾺ Ἰη ναγὰ ἀπά (9 
ΤΟΥΘΥΒ6, δηαἃ [86 σοπδίαηϊ ἀδγθὶοριμοηΐ οὗ βίτοη 
δη4 ΒΙΓΟΏΡΟΓΡ ἴμοίβ, 1 {Π6 ἰθδοιίηρ ὈΥ Τἀοἰβ ἴῃ 
(896 ΟΙΪὰ Ταδβίιαιηθηί, ἤομι. ἷν. 175. Μογοῦ: 
“ Εγείρει καὶ ζωοποιεῖ ταῖσι ὍὈ6 ἀχροοίοα ἴῃ {10 
ΤΘΥ͂ΟΥΒΘ ΟΥ̓ΔΘΡ (85 ἰῃ ΒΡΒ. 11. ὃ, 6). ὝΠΟ Ὀοά ]γ 
Ἀθα]ης ἰἰβοὶ ἢ, ἤν ΘΥ ΘΓ, ΒΟΙΎΘΒ (0 ΔΛΥΔΊΓΘΉ Βρίνιι- 
04] 1116, ἀπα ἴῃ ροποσὰὶ {16 ἢγϑί σαἰϑίηρ ὉΡ τυϑὲ 
Ῥγϑοθᾶο ἴδ6 αυϊόκοπίηρ, ἴῃ οτάον ἰο Ἰοδὰ ἰο (ἢ 9 
Ἰαβῦ, γχηοϑῦ ῬΓΟΡΟΥ σδἰϑίης. Τ]ο]αοῖ : “ς᾽ Ἐγείρειν 
εἶνο8β (16 ποραίϊνο ἰάθα οὗ {6 Φρο] ἰλοη οὗ ἀθαίὶ, 
ζωοποιεῖν, ἰῃ6 Ῥοδιίϊγο.᾽ 
ἘνΘ8 80 [86 Βδοῃ αὐἱοϊςθπθῖδ [ςωοπο ρὲ]. 

--Αϑ το τοἀθοπίηρ ἀπ πα ρίηρ, σΟμϑα πα ΟΣ, 
{π9 δηΐϊβμον οὗὨ ὑπὸ νου οὔ ἐμ ΕΑ μοσ. Ζωοποιεὶν 
ἸΘΓΘ ἱμν ο γ65 ἐγείρειν; γοὺ {1|ὸ ἰάδα οὗὨἉ {116 Βρίγῖι- 
8] αὐἱοκοηϊη, ἃ8. {6 ἀροϊδῖγο οὔθ, ργβαάοιῃϊ- 
παΐίθ8. Μουοσ ψου]ὰ παΥα ΟὨΪΥ Βρ᾽ σἰἔ14] αν ΚΘ ὴ- 
ἰη αββογίβὰ ἴῃ (8) οὖς ϑέλει, ἸΒοΙοὶς ζα8|1γ πα 8 
ον 180; ὈΥ Ὑ]16. ἀραΐῃ 616 πηθρηΐ ποί βἰηι- 
ΡῚΥ (ὸ ραχιϊου δῦ σαϊβίηρθ οὐ ἀθαὰ βογβοῃβ ὈΥ͂ 
Φοβα8., ἘΠ|6ὸ ρῥσγοϑοῃηΐ ἰθη80 ἀρηῃοίοβϑ αἱ ἰδ 6 δβαϊηο 
ἐἶτηθ (Π0 ῬΔΡΙΪΘΪΑΣ οΆ86 (ἐλαΐ ργθβοηὶ) δηὰ {Π6 
Ἰαῦν (αἰδ Ῥνδϑθηῖ). ὍΨΒοσα ΒΘ ν0]]].---Οα]νίη: 
Βοίονγίης ἰο Ηἶβϑ ρύγροβθ. Μίουγοῦ: Βοίογνγίηρ ἴὸ 
Ταϊ ἢ, γον, 24. Μογοῖον οὖς θέλει ἰαἰ6 ἰγῖθα- 
18] οὗ {0 Φ6 018 τ δῖοι. νου]ὰ τοβίγαϊη ΗΠ πὶ ἴῃ 
πδῦ νψγοῦκ. Η 88Κ5 ποὺ ἴῸγ γοῦν Ἰαάρηχοηΐ [01 
(μαὺ 15 πὸ λυ ρτηρηί οὗ αἀοὰ; 10 15 ποῖ γ8 ἐμαὶ δα- 
τηϊη ἰδίου (86 Ἰυάραιοηῦ οὗἩ ἐμ Εδίμογ, θὰ {89 
βοη. Τ5 οχρ δὶ {μ6 δοῃηῃδοίΐοη τοῖς τ μαΐ 
[οἸ]ογ8. [ΑἸΙογὰ γϑῦθυβ τολοσὶ 176 ιτοῖἱἷ, λοῖ ἐο ΔῺΥ 
βοϊϑοίϊοη ουὖ οὗ τηδηκὶ πα, ποὺ ἰο {86 Το Βα ργο)ὰ- 
ἀϊοο (δὲ ἐπ οἷν ἡδίϊοη δομθ βου σἶβϑα ἥγοιχ ἰμ 68 
ἀθαὰ, θαύ γἱσἈ ΠΥ ταλ]κ68 10 [0 τηθδῃ, {μαὲ ἴῃ ΘΥΟΥΥ 
ἰπϑίδποθ 6 Γγὸ 178 τοί 6 ἰο υἱυΐζῳ, (6 σϑϑαὶὶ ἰη- 
γΑΡΪΔΌΪΥ ἰο]]ονγβ. 50. δ]8οὸ Βθῆρ6ὶ: “Νυηφιαπι 
φ),ι8 υοἱωπίαίεηι αοδίλμ οἤεοίι 8." Ἐπ ΑΙ σοῖο γ8 
ϑέλει ἰο ἀοἄ, σ)ιῖοὶι 18 ἀπηδίυταὶ. ---Ρ, 5.1 
γον. 22, ΕἘῸΣ ποίϊμοσὴ ἄοϊῃ 186 ἘδῖοΣ 

ὁπᾶρθ ΔΩΥ ΟὨ9.--- ΧΡ] παι οι 8 οὐἁὨ (8.8 δοπηθο- 
ἰἰοη: 1. ἴὰ {π6 [11] ρον οὗ τη ὅοὴ ἴο αὐΐοῖκοη 
τοὐοπὶ Ἠξ εὐἱϊ, Ἠϊ8 ροῖνοσ ἴο Ἰυΐσο 18 δἰγοδαῦ 
πΔηο8ὺ (ϊοῖκο, θ6 Ῥείἐ6, Δίου). 2. Νοί [μ6 
ϑέλειν, θὰΐ {6 ζωοποιεῖν 18 οογτοδοταίοα, δπὰ 
{118 ὈΥ͂ ὑν6 ἔδοῦ {μα 6 βοη 18 ϑυᾶρο. 6 ψΠῸ 
18. {116 Φυᾶρο, πιιϑὲ α͵80 θ86 86. αι! οΚοπον (1λι- 
δαταί, Τ]ο]οἶ). 8. ΑΒΒΌΓΘΑΙΥ, Βοινουον, {116 
ϑέλει ἰ8 σοῃβυπηο, 85 {6 υηϊϊπλϊοἃ ἔγοοάοαι οὗ 
86 ὅ'οῃ (0 βρτοδὰ 1186 ἴῃ {π6 στοξίοῃ οἵ ἄθαίῃ; 
ἱβουρὰ [Π6 οΘοπῃθοίΐοη οὗἩ {86 ἰά688 οὗἩἨ φιιοζεπίη7 
δηα 7εάσίπφ, τοιηδῖηβ ἰο Ὀ6 οοηδίἀογο. Τ]1089 
ὙΠῸ, δοσοτΐπρ ἴο {ΠΗ} ΒἰΟΡΆΓ Οἶδα] βίαϊαΐο8, 
νυ] εἰ πάον 19 ὅοη ἴῃ Ηἰβ σαϊβίηρ δπὰ αιἱοὶ- 
Θηΐηρ, ὑπ ΥΘΌΥ͂ 866 {πΘΠΊΒ6 1] γ 68 τἢ}0 ἰο πᾶσα ἐδ9 
ΜΟΥΪὰ ΔΙΓΟΔΑΥ͂, 80 [ΔΓ 88 ἰπ {ἰἸἰθπὶ 1168, 8πα 60π- 
ἄδηη ἰδ ἰο ἀθαὶβ, Απηὰ ζαγίμον ἐπ οὶν Ἰαδρπιοπέ 
δρηϊηδὶ (πὸ ὅοη 15. ἃ βοηΐοῃσα οὗ δοπάοιηηλίΐοῃ 
δδλ]ηβύ {16 ον], Βαϊ ΟὨΪΥ ἃ8 δὴ ππϑυι]ονὶζοα 

4[ΤΊι9 οὐδέ ἰ6 σΟΠΟΓΑΠΥ ονογ] οο κοῦ ὈΥ σομπητηοηταίοτα, δηὰ 
ΘὨΓΙΓΟΙΥ οἰ οὰ ὃν ἴὸ δ. ἡ, Μογος ὀχμιιίηβ: ΚΕῸΡ ποῖ ευόπ 
ἐὴδε Καλεν Ἰπάσοβ ΒΥ πιλπ, ἴο Οση ΌΥ ἩΏΙΥΘΥΒΆΙ σοηδβομξ 
ἡαάριπομξς ὈΘΙΟΠ 8; σΟΠΒΘΑΠΘΠΕΥ 1 ἀομομὰϑ ΘΠ ΓΟΙ προη 
119 δοῃ, δῃὰ {}1ὸ οὖς θέλει 15 411] τίς. Οὐπιρ. οἡ οὐδέ γἱ!. ὃ; 
Υγ1]|. 42; χχί. 2, ΑἸτυγαὰ οχμίαίπα: Α8. {Π|ὸ ἘπίποΥ ἀοοβ ποῖ 
ἨΪΠΒ6] ἢ, Ὁ 115 οὐν ἢ ῬΤΌΡΟΓ αςῖς πιυέδν απγ, θὰ σοτ μι} 5 41} 
ἐδ 87. μὲ ῬΟΝΌΣ ἴο [ἰϊὸ ὅσῃ : δὼ ἰδ ἰν ΜΠ υἀκταθῃς α140.-- 



1900 ΤΙΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ ΖΟΗ͂Ν. 

ΘὨσγοδοϊηοηΐ προὴ ἰδ6 υϊάδαιποηΐ ψἰϊο (19 
ἘΔΙΒΟΣ 15 σοταιηϊιοα ἰο 110 ὅοη. Τ)ιαὺ ἴ8 ἰο 
ΒΔΥ, (6 ἡυάριηοηῖϊ δηὰ {μ6 Ἰα8ὶ ἀδνν 8Γ6 ποὺ ΠΟῪ 
ἐπιπιοαϊδίοὶγ ἰο Το] ονν ὑροπ {|10 δ'η πὰ ἀθαί οὗ 
(6 οἷ τον], Ὀυϊ ἰδ 6 ππίγοῦβαὶ πιϊη ἰδίαι οη οὗ 
ἔτασοα, αὐἰοκοπίπρ, δπὰ βαϊναιΐοη ᾿πίουν θη 68, δηὰ 
ὉΠ ΘΙ οὗ ἰοτγαγ 8 {{᾿|ὸ βοη δ]οῦθ ἤουΒ {0 ΠΟΥ 
λαάρπιοηΐ, ἀπ Ὀγῖπ 8 οἡ ἰδ ἰΔ5ὶ ἀΔγΥ. Κρίνειν 
Ἰογο 18 σοπαἀοπηπηίίοι [ργοπουποίπρ', βεπίοποθ οὗ 
ϑρ᾽τἰϊα αὶ ἀθ4.1}}}] (οἰαρ. 111. 17; νυ. 24, 27, 39) ἴῃ 
ἀἸ58ι1ποῖίοη ἔγοπι ζωοποιεῖν.--ἰἘ 16 ] 1016 ἡ σπχοηΐ, 
ποῦ “ἰδ τ 019 σοπ οπηπίης ̓" (ΔΙογ 6), θὰ [80 
ἰοἰαὶ τνοσῖκ οὔ ̓ άσίηρ, ἴῃ τυ ΐοῖῦ δοαυϊ της 18 ἴἢ- 
εἰαάοεα, Οοσασιὶ θᾶ ἴο [86 ὅδοῃ.--Τ 9 ποῦν, 
{{π|6 βοΞΡ61 δσοποΟΠΥ͂ οὗ βαϊναϊίοη; [ἢ 6 ΤΟΡΓΟΒΘἢ- 
ἰαιἱοη οὗ 6 ΕΔΓ ΠΡ ὉΥ (Π|6 δοη--ἴον (16. ρσὶονῖ- 
ἔγίηςσ οὗ τἰ16 ΕἌΠΙ ον ἴῃ (Π6 ὅοη. 

γον. 22, ΤΠαῖ 8411 ΣΏΘὨ ΣΏΔΡ᾽ ΒΟΙΟΣΥ ἴδ86 
δου. Ἐ--- ΤΟΙ] ΟἸΟΣῪ οὗὨἨ {1|ὸ ἀϊνίπο αὐἀπκἰηἰδιγαίΐοη. 
ὍΠι6 ΕΑΓ ΟΡ πιλη!ζοβὶβ Π τ Β6] ἴῃ (Π0 δοίβ οὗ {86 
ϑοη. Ὀσολυ89 116 τηδη ἴοβί8 ΗΣ 86 ἴῃ (119 Ὀοΐη 
οὗ {πὸ ὅοηῃ. ἀπά {1ἸἸὸ δοίβ οὗ μ6 ϑοῃ υὑηζο]ὰ 
(ἰατιβοῖνοϑ ἴῃ (ἢ (οἰαϊὶ ΟΡ 8. οὗὨ καϊνδιΐοη δηὰ 
ιά σπιοηί, ἰο (116 οηα {πλὺ (116 ὅοη την Ὀ6 Βοπογοά 
δηὰὶ ρἱοτ θα 859 (Ἰὸ ΕΔΙΠΟΓ, ἰὰ ογάςνρ ἰμαΐ (89 
ΒΆΙΠΟΣ ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 κἰοτίδοὶ ἴῃ ΠΠἰ. ἘἴΘ τμδῖ 
Βοποσθῖβ οὶ ἴδ88 Βο:, εἰς. --- ϑροΚοα πιοβὲ 
Θϑρϑοί ΠΥ δζαϊηϑι 1116 ΔὨ ον 15[8. 

[ἡ ἐγ. 23. 15 ποῖον Ἀγραπιρηΐ ἴον ἰδο αν ΠΥ 
οὗ Ομ ἔγοηι {18 ον ποι. Τιμᾶν ἄοσθβ ποὺ Ὠ6- 
ΘΟΘΒΟΡΙ Υ͂ ΠΡῚΥ δοίϑ οὗ ὑγογβὶιῖρ (προσκυνεῖν), Ὀαΐ 
ἦν ΘΧΡΓΘ55868 {Π|0 Βαπιϊ πιοηΐ οὗ γα] κίοιιβ ΓΘΎΘΥΘΠ66 
Τγοπι νν ἰ ἢ Ἰγουβἷρ ἤονν8. Απά ἃ8 ΘΟ τῖϑί οἱ 
ῬτοοΙΒοΙΥ {110 βᾶτηθ Ποποῦ (καϑώς) 88 18 ἀϊι6 ἰο {86 
Ἑαι ον, ΗΠ Ρυ8 ΠΙμιΒ6Ι 7 οὐ βυαοῖ ἃ ἰοοιης οὗ 
Θοαυδ!ν τί Ηΐτὰ ἃ9. ᾿πιρ} 168 ὑπὶγ οὗὐἨ 6880η6ο; 
ΒὶΠ66 τῃηοῃ οί] οἾ9ηι 15 ΥΟΤῪ 76 4]0 08 οὗ (0 ΠΟΥ οὗ 
Φοθονα, δἃ58 16 ΟὨΪΥ Ὀοΐης οὨ(]οα ἰο ἐδ 6 τὑγοῦ- 
Βἰιἷρ οὗ (Ἰλ9 οτγοαίῃτο. ΤΠΟΓΘ σδῃ Ὁ6 ΠῸ ἱνο γἶγα] 
ἀοὐ5. Το ννοσβὶρ οὔ ἰἰὸ ϑὅοη ἰ5 80 ἴὰσ ἔγοιι ἰη- 
ἰογίογίπρ στ (6. νογΒὶρ οὗ {86 ΕἌ ΠΥ, (δὲ 
{ποτα σα Ὀ6 ποίγαθ ἸνΟΥΒἢ 10 οὗ ἰ.6 ΕαΙΠον ψ 1(ἢ- 
ουὐ (ἢ) ννοΥ δὶ οὗ (6 ϑὅοη. Τῆο ἘΔΙΠοΣ]οοά οὗ 
ἀοἀά 5 8ῃ υηγο68] ΔὈβίγδοίΐοη τἱτποαυΐ (1:6 σο- οἴ ο Υ- 
ἨΔ] β'οπϑρΡ οὗ ΟἸγῖϑε, Οοπιρ. τῦῖ}} 118. ῬἈ88- 
Βᾶρο Ζοϊιη χχ. 28; ῬΆ]], ἰϊ. 10.--Ρ., 5.] 

γον. 24. Ηδθ ἴτδαῖ Βϑασοῖ σὴν οσά.-- 
Ποτο 18 {πὸ ἤγβι οἵ (86 Ργθζπδαμπί (ΓῺ ἔγουχ ἴῃ 0 
{π|γὰ ρόῦϑοπ ἴο 9 ἄγβί, τ 0} 6 πδγθ ρῬοϊηιοὰ 
οὗἱὐ δῦονθ. 8.1}1 τῶογϑθ οι ρδιΐο 18 86 ᾿πἰγοάυο- 
ἰ(ἰοα οἵ Οἰινῖϑιβ χοίογσθησο ἰοὸ Ἠ 86] Ὁ (6 
γενὶζν, υογὶψ. Ἐχροθίίοτβ 80 δηϊίγοὶν οὐθυὶοοῖ 
τμῖ5 ταὐπίηρ ρΡοϊηί οὗ ΟἸ γί βι᾽ 8 ἀθβογὶ ρίΐοη οὗ Ηἰπὶ- 
Βοϊ ἴῃ ΗἰΒ ἀἰβοουγβο αὐ ΤΟ] ΟΙς πῃ 6 ΓΘ ΤΟΥ 8 : 
Ὁ ῬΊΟ νἱονν ἰ8 πον αἰγθοῖθα ἴοὸ εἶ σοιῃηθπ6θ- 
ταοηΐ οὗ {19 ααϊοϊκοπί ας ῬΥΟΘ655 οὗ {ἰπι|6, γο Ὁ. 24 
ἐπ αὐεδίγαεσίο, σοτ, 35 ἴῃ (89 ἰιἰδίονῖ σαὶ ἀσθνο]ορ- 
τηοῃί, ἡ ΔΙΠΟΥ 18 σοσϑο 24 {116 ὑτδοί οι] δρρ]ἷ- 
σαίΐου οὗἁὨ τυῖιαῦ Ῥγοοθάδε, πὰ υοῦβὸ 2ὅ {|6 Ὀ6- 
εἰπηΐης οὗ (0 ἀϊδιϊποίίοα Ὀαύτνοθη ἐπ ροτὶοὰ οἴ 
(16 Βρὶγἰ 4] τοβυγγοοίΐοη δηᾶ (δ 6 ΘροΓἃ οὗ ἐμ9 
ὈΘΔγ. 6 λεαγίπσ οὗ {π6 ψονὰ οὗ 6808 ἰ8 μυὶ 
ἴη ἔδο οἰοβοβέ χοϊαϊΐοη ἰο ἐδ θεϊϊονίπρ οἢ 188 
αοὰ ἰμαῦὺ βοηῦ Πίπι; {86 ἔσο ἃγ αἰϑιϊποῖ, (μ6 
Ὸ ΔΓΘ ὁη6, Α πιλῆ σηηποὲ ἐγμΐ ἀεαν Ἠϊπι, 

5[ΒοηρΡΕΙ οὔκοῦνοη ἴο τιμῶσε;: “ υοεῖ ἰἰδαηπίον, ἡμα ἰσίμτα ε[7- 
σίεηίρε Ἀν [υΐεπι, τσὶ ὑποί, μα ἰοὶς ἔγατι ἐρηἰίεη ες," Βιῖὰ 
οὐ πίανν ποιηαμα ἴβ πιθλῖ Πότο, 48 (Π6 ΤΟ] ον; ὁ μὴ τιμῶν 
τὸν νὶόν βιοννα. Βαϊ [ἰἸυ90 Ῥ]10 τοΐικο {{||8 ΠΏ οΓ ἴο ἴπ 6 βοῃ, 
ΜΠ]. Ὁ. {Ποῖν ἀλη πίοι, ΠΟ ΠΝ ΟΙῪ ηά σοὶ] οἰ ΔΉ ΓΠῪ ΕἰΟΥΙΓΥ 
1:6 ϑυη. Οορ. Ρ]}}. 1. 10, 11.-ἰρ Κ.] 

πὶ πουν Ὀε]ανΐης ἴῃ αοα ; Ὀοϊ νης ἴῃ αοἀ ἀό- 
ῬΘη 8 ὩΡΟῚ 8 τη 8 μοδγίηρ Ομγῖϑί. 1]}15 σῖγα 
16 οουπίοτ βίαἰομηοηί, ΦοΒη χὶϊ. 47. διισῆ δὴ 
οὯ6 λαδ οἰοτπηδ) 6. Τὺ (Π6 οροτγαίΐοη οὗ 1:6 
ψογὰ οὗ ΟἸγῖβὺ ἴῃ ὍΘΙ ἸαΥοσ 5 5 ἴη6 δεῖ οὗ ἴπ- 
Ραγιϊης 116, οὗ αυϊοϊκοπΐης (866 1 Ῥοί. ἱ. 28- 
δαπι68 1. 18). ΤΊ σϑβαὶὶ οὗ 8158 αὐἱοϊκοηΐπς (ο 
οἴογμα] ἴθ 15: Ης οοπιεδ ποί ἱπίο σοπαειεπαίίοη, 
δηὰ (πΠῶΐ Ὀροδῦβθ ΘΟΠΥΘΥΙΒΟΙΥ 9 λας »αδεεα ἴγοτι 
{μ6 βίαἰα οὗ 8 σοπἀθιηποα οη6 ἰηίο ἐΐ, ἑ, ε., ἔγοτα 
πο Γη8)], οβϑοηίαὶ ἀοαῖῃ Ἰηΐο ἱπίογηδὶι, δδδοηϊίαὶ 
᾿6.5 ΤΩ ἀθϑῖβ ἱπίθγη δ! δοσοιρ] 56 πιυϑὶ 
Ρη88 ἰπσου σὰ 186 Ἰυάρταθηὶ πο ἀφαῖῃ οχ  οτΏ }Υ 
Δοσοιῃ ] δηθὰ, (ἢ 6 Ραΐη8 οὗἩὨ ἀδιηπαίϊοῃ; [ἢ ἴἢ- 
(ΟΡ ΠΔΙΥ δΔοσοπ δα 116 ἐγδηβίοσιη {πΠ6 Ἰυὰκ- 
τηθηΐ 1860] (ὁ δὴ Θηίρδηοθ ἱπίο 1, σα. Υἱῖἕδ. 
ὃ], Βαϊ ποί τνἱίμουΐ οὔοτί, οὶ τὶϊμοαὶ 8 ἰσδη- 
βἰ(ἰοη ἀοεθβ (μἷβ σγοδλὶ σβδῆρθ ἰδκα ρδοοὄ. Τὴὶβ 
τηοϑύ ργοάϊρίουβ εἴδοτί, Ὀχίηρσίης ἰο Ραᾶ58 89 
ξιοδίοϑί ποτκ οὗ αοα, 18 Ρεογζογα θα ἴῃ {116 πηοϑί 
Β.16ηΐ Ῥαδβϑίνο ἯΔΥ: Ποαγίηρς ἰδ νογὰ οὗὨ Φεδυβ, 
Ὀο]ονίης ἴθ αοἂ ἴῃ Ηἰπι πὰ δῦΌονοϑ Η πὶ. 

γεν. 25. ΨοΣγ, νου ]γ---ὴ ΒΟουΣ ἐδ οοσὰ- 
ἰπρ' (860 οαρ. ν. 28) --- ϑ3ὲδϑδομα οβδηρο οὗ ἐμ6 
ἐτδτιωηϊηδίϊοαὶ ρογϑοη. ΟὈϊοοίϊνε (41Κ δρδῖῃ δου- 
σοτηΐης (Β6 ϑὅοη. Αἱ ὅγβί οὔἹΥ οοποοχηΐηρ (86 
Βρ᾽γ [18] ΤΟΒΌΓΣγ ΘΟ ΐοη, Ὑογ8. 2δ, 26. ΤὴῸ ΠΟῸΓ 
νν δῖον 18 Οη9 ἀδΥ ἰο σοπιο, αἰγεαάν ἐὸ [τὖὺν ἐστιν]. 
ἴῃ οὐδὸν ψογάβ, (1689 ΒοσΒ ΓΘ ἴῃ ὁη0 διῃηοίδοσ, 
σοπογοηΐξ, θοσδι.86 (86 {Ππ|ὴρ8 ἐπ μαπὰ ὅτὸ εἴδσπαὶ. 
ΤῊΘ 016 ΤΣ ΒΥ τ οἰ ἰοη οχἑθίβ ἴῃ σοῦ ἰη [89 1119 
οὗ Φε8ὺ8 δηὰ Ηΐ8 αὐυἱοκοπίὶης σοῦὶς. ΤΠ διιὶ- 
{86 518 18, (ῆ 9 ΒΟῸΡ 88 δοτηΐῃ, ἴΠ 6 ἀροβίοϊσ δῃὰ 
Νον Τοβίδιηιοπέ γμογϊοὰ {}}} (86 δβοοοῃὰ δάγυβηϊ, 
δηὰ {Π10ὸ ΒΟῸΣ 8ἃ.5 ΔΙΥΟΘαΥ Ῥγοβοηῖ, (Π6 {ἴτὴ)6 οὗ (89 
ΘΑΓΙΒῚΥ τη Β ΤΥ οὗἩ 265808. Τὴ αὐπδκοηΐηρ οὗ 
τη κίηἀ (0 ΠΕῊῪ Ἰἰΐο υἱγίυδ!ηΥ όσα πὶ! Η 18 
ΘΑ ΒΥ ποῦς; 10 ἀογοϊ]οροᾶ 156] οἡ (δ) ἀαΥ͂ οὗ 
Ῥεηίοοοδῖ. Βοίδγοποθ ἰο (ἢ 6 ραυ ουδὺ ᾿πδίδησοβ 
οὗ Ηἰβ ὈΟΑΠῪ ταϊβίηρ οὗἩ {80 ἀεδὰ, 88 τς] 858 ἰὸ 
Μαιΐ. χχυϊΐ. δ2 (ΟἸβδυβθῃ), 18 ποῖ ὈΥ̓͂ (ΐ8 σπὶ 
ΟΥ̓ (αφαϊμδὶ ἈΓΟΥΘΡ); 0. ἰπ {Πμ080 βὲζηβ (89 
βρίγίτυδὶ αὐταἰκοπὶ πς ΡΟΟΥ οὗὨ Ο σι βὲ 8 τη δηϊζοεὶ ; 
Ῥυὺ (η6 ῬΥΪΙΏΔΓΥ Βυ ]οοί 18 (1.6 Βρ᾽ τὶ 8] ΔΤ δ θ- 
ἴῃς οὗ πιοῃ, ἴον ὙΠΟ ἐμ6 ῬΠγβῖ6 8] ποῖ ΘΗ}Υ 
ππογαϊΐν, Ὀὰΐ οὐθὴ ἀνπαπιϊσαϊϊδθ ἀπιὰ ογραπισαϊίν, 
ῬΓΘΡΑΓ68.-- -τἩτἴ8ο ἅθαᾶ [οἱ νεκροΐῖ), ἰΒεογοΐοσο, 
δτ {86 Βρὶ γΙ 1 4}}Κγ ἀοαὰ (Μαίὶ. γι}. 22,}) 
ἩΪα νοἱοο[τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ]. 

--ἼΒὸ νογὰ οὗ Ομγιοὶ ἥρυται νον χορχοδβοηιοα, 
ΟΥ Ταίμον ἀοβίχηδίοα 859 δὴ δι Κοπίης 68]} ἱῃ 15 
ἰοἵδ] οἴὔδεοί ὑροπ βρὶ τὶ δηα Ὀοαγν ἰοροῖμοσ. Απὰ 
αἶβο φωνή ἴοΥ 16 Β.Κθ οὗ (9 δβισοσοοάϊηρ δηῖὶ- 
(6818. υϑοῖβο δηι πϑϑἷβ: οἱ νεκροὶ ἀκοῦύ- 
σονται τῆς φωνῆς, δοπὰ οἱ ἀκοίσαντες. 
ΑἸ! (μ6 ἀοδά πιιυιϑὲ σαν (86 ᾿νογὰ οὗ (6 ὅοη, Ὀυϊ 
ὈΠΌ ΘΙ ΙΘΥΟΥΒ δίορ ΨΊ {10 ποατίηρ οὗ (89 φωνῦ 
(869 οἰ. χὶΐ. 25; Αοἰβὶχ, 17 ; δορ. σἤδρ. χσὶϊ. 
9; χχγὶ. 14). ΤῈ οἴ οσΒ, οἡ (86 ΘΟΠΙΓΆΤΥ, ΔΓΘ 
ῬΟΥΒΟΏΒ τ ΠαγΟ δ᾽ ΠΠΙΡῚΥ Ἰιοανὰ, δοίψα!} }]γ ποσὰ. 
1ς, (ποτ οἴοτο, το [1885 Ἰιοαγά, β..4}} ἶτο : ἴον (86 
68]] οὗ Ομ νὶϑῦ 8 ἃ 68}} οὗ ογοδιΐνο 116 δῃὰ ἃ βαπι- 
ΙΠΟΠΒ ἴο δ οἴοσπδὶ. Μογορ: [{ Π6 μαβϑβαᾶρο ὃθ 
τοίογγοα ἰο ὈΟΑΙΥ γοδαγγοοίίοη, (86 οἱ ἀκούσαντες 
18, ὁπ δοσουηΐ οὗ (9 ἀτίϊοἶθ, αἰ 6 ΥἸῪ ἱποχρ] 816. 

. χων [Π6 ρῥγοθθηῖΐ ἴθη86 ἔχει, ἢαξ, δἰτοδάν, ποὶ ἐλαὶΐ λατο, 
δρίγτ08] [ἐ ΡΠ ΠΝ ΤΟΤΕ ΡΡΒΟΙΠΕ τίοοϊ μεταβέβηκεν, 
μαδ μαξεεὼώ ἴτοτα ἴῃ 6 ἀθϑαίδι οὗ υη 9] οΓ ἐπὰ εἴη ἴο ἔδπο Π οἵ 
ἤαιεἰν δῆ σἰχθουδηοθα. ΟΥ̓ (ἢθ ὉΠΡΟΙ θνογὸ [τ ἴα δα! 11Κ6- 
πίϑο ἴῃ 186 ἄρον ἤδη κέκριται, δ ἐξ αἰγεααν ἡμαροῶ. ῬατῪ 
ἴτοιῃ Βοηζεῖ. --Ρ. 3.} 



ΟΗΑΡ. Υ͂. 1-47. 10] 

Οα ἰπὸ αἰϊοιηρὶθ ἰο δά͵υβὶ (15 ἰο (πδ ᾿ἱηέοτ- 
Ῥτείδιΐοπ, 8680 Μογοῦ (ρ. 283). [ΑἸοτγαὰ α͵80 σο- 
δατὰβ οἱ, “ἰλέν ψὯο πᾶν δαὶ 10 ΟΥ̓ ““ΠΘᾺΡ 
τ᾽ (μοἱ ἀκούσαντες τατον, “ πανίηρ Βοαγὰ 1), 
8.3 σοποϊυδῖνο ἰη ἴατον οὗἨ 4ρὶγχίμαὶ ἃν αἰκοηΐπς ᾿π 
(ἷβ γοσϑο. ἀοἄοί βδαυβ ἐπαὺ {19 ατίϊ6 19 αἰγὶ 68 
ἐποὸ ἀοδὰ ἱπίο ἐτχο οἷ45865, {0580 ὙΠῸ ἤοηγ, δὰ 
1990 Μᾶο ΒαΥΐπρ ΘΔΓΒ, γού ποδν ποὺ (χὶϊ. 40). 
Η6.8665 ἴῃ τον. 2ὃ ἃ τοργοααοίϊου οἴ ἐμ ὑπβουραί 
ΟΥ̓ τοῦ. 2. υπᾶοὺ ἃ πιοῦθ ἀγδιηαίΐο δηα βοϊϑηλη 
ἕοτια, (86 ἔτηδροβ θοΐηρ Ὀοττονθα ἔγοιῃ {δ ἔὰ- 
ἴατο Ρ᾿γϑὶοι] χοϑαγγθοιϊίοη ἰο ραϊηΐ 86 Βρ᾽ γι 8] 
ΤΟΒΌγΓοοϊΐοη, Ομ γὶϑὺ ΔΡΡΘΟΥΒ 6ΓΘ 88 ὑπ 8 ΟὨΪΥ 
Ἡἰνίηρ οὔθ ἱπ δ νου] οὗἁὨ βρὶγιϊαδὶ ἀθαὶὰ δηὰ 
«οϑοϊαίίοη. ΟοΡ. (8:6 τηαρηιὶβαοθηΐ υἱϑίοη οὗ (89 
ἄτγ Ὀσπ68 πιδά6 αἰΐγο ὈΥΓ ἴλ6 Ὀγολίὰ οὗ ΦοΒοΥϑΆ, 
Ἐϊκοῖς, χυχυ  ]].---, 5. 

νεσ. 26. Δ5 09 Ἐδῖδοσ δα |19 ἐπ Ηἰτα- 
“ο}ῖἷ, ουϑθὴ 80 βαᾶανθ ὯΘ ἴο ἴ 6 δου αἷβο ἴο 
ἢλᾶνθ 11{6 ἐπ ἰτ159]:.---Τὴο ἥοπ ἢπ 18. 1ποὰγ- 
πδιΐοη, (ΟΡ. Οἰδρ. χ. 18). οὐ ἰδ λόγος ἔνσαρ- 
κος: Ὁσὺϊὶ οὐ ἰδο ρτουπα οὗ [Π18 Θββοηι αὶ παΐαγθ 
δ. λόγος ἄσαρκος. Ἰδοϊυσὶ: “1 86 δα 8518 

. ἸΔῪ οἱ ἐν ἑαυτῷ, ἰο σῖγα Ῥτοτηΐπθηοθ ἴο (0.6 δΒ6]- 
Βυι δοϊβίθποο οὔ ἰδο ᾿ἰἴο, 118 αϑϑογίϊοα τουϊὰ Ὀ6 
ζη σοπίγαάιοιίΐοη ἰο ἔδωκε: 10 τουϑὲ {ΠΟΥΟΌΤο ὈΘ6 
αϑϑαπιοὰ ἰδαὶ ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ΟὨ]Υ͂ ΒοΕῦγο68 ἰ0 6χ- 
ῬΓΘ655 πι|οῦθ ΘΙ Ρ δ Δ} γ ἴῃ ὑῃ9 Φοδηποδῃ ἰάϊοιῃ 
86 ἰ6α οὗ Ῥοββοββίοῃ, 88 ἢ οἰδρ. υ. 42; υἱ, 
δ3, εἰς. Οοπιρ. (89 ἔοττηῦ δ α ἔχειν." Βυϊ 
Δίιοσ δὶ (Π6 θα ια818 068 οΥ θη }Υ 116 ὁπ {116 
Τοροϑδιϑα ἐν ἑαυτῷ, δηὰ ἐδο τπΐπ ΒΡΟΚΘὴ οὗ 18 ποὺ 
οιμίηρς σϊσῖ ΟΠ γὶϑὺ μ85 1 δοιμπλοῃ τυ 1 ΟἸ}Σ15- 
εἴδη, Ὀυὲ 8 ἰδῖησ τιϊοῖ Ηθ μα8 ἱπ σοιημοι τ] ἢ 
η0 Εδίμβογσ. Βοίνϑοοη ἐδ Ὀγίπιδὶ οτὶ ἰδ ]π 6985 
τ ἶσἢ Ῥοτίδί ἢ 8 ἰο {μὸ Εδίμ ον (10 Ὀ6 ΘΔ ΥΘΙ]Υ ἀ15- 
εἰηκχαυϊδοά ἔγοπι [86 ΔΒΘΙΥ ΟΥ̓ 86] -8 0886 09 οἵ 
ἐπ ἐσίαπο αἀοά, τνλοἢ Ρογίδ᾽ ἢ ἐο 8Δ}} {Π γ66 Ροτ- 
Β0η5), διὰ (86 ρογιηδηθηὺ Ῥοβϑϑβϑίοη οὗ 116, 
γε οἢ 15 σΘοτηπιι πἰοαίοα ἰο ὈΘ6] ΘΟ 5, 1169 γοὺ {110 

φἔτοωι ταγβίοτυ, ὑμαὲ ΟἸυσῖϑί 8 ἱπ Ηϊπ56] {16 
Βϑοοπ ρῬϑγβοηδὶ ρῥγίηοὶρ]ο οὗ 41} 1186. Ἑαίμγτα. 
Ζιχαθθουβ: πηγάζει. Ηρ δα8 δὰ οΒβ8θηίἾα], 8050- 
Ἰυϊθ Ρονγον οὗ τοροποιδίϊοη, οὐ ΟὨΪΥ͂ [Ὁ Η π86]Γ, 
Ὀαυΐ αἶθο ἴον ἰμο 118 οἵ (.λ0 τψον]ά. 
[Εδωκε τοίδγϑ ἴὸ ἃ Ἰιϊδίοτγῖοδὶ ἴδοί, ἐμ) 'ποαν- 

Ὠδιίΐοη, δηἋα τῷ υἱῷ ἰο {0 αἀοἀ- κα", (0 βανίουτ 
οὔ ἴποὸ τννουϊὰ. αὶ ἐμἰ5 οοπιπιππὶοδίΐοη οὗ 1ϊΐθ ἰο 
80 ᾿ἰῃσαγπαίο βὅοῃ 15 1.861 ΟὨΪΥ {Π6 ἐδ ΡΟ Δ] τη8- 
πι[οϑἰδιίΐοη οὗ 8ὰ οἰθγηα)ὶ βοὶ [-οοτλαλιπὶοδίίοη οὗ 
Ἰἴδ6 Ὁγ (88 ΕΔίδον ἴο ἐμ6 ρῥτϑ-θχ βίβδαι ὅθ; διὰ 
οὕτως ἱπιρ]169 δη υπαον γί ΘΑ. 8} 7 ΟΥ̓ Θ886Ώ6ο. 
Το Βατνο ἰἰἴ ἰη Ηἰπι580} ᾽.8ὺ ἃ59 ἰὴ6 ΕΒ Θ᾽ ἢδ8 ἰΐ 
ἴὰ ΗΠ πο! ἢ, απ ἰο Ὀ6 8ὲ ἱπάοροηἀοηΐ βοῦυγοο οὗὨ 
11 ἴο οἰογθ, οαηηοὶ ὃθ Βαϊά οὗὨἨ ΘῺΥ οΥδαϊ ΓΟ 
οὗ Τη93Γ6 τη. 9 4]} Ἰῖνο δὰ τῇογϑ δπὰ μδύο 
ΟἿ Ὀοΐπρ ἴῃ αοά, δηά δγὸ δΌβϑοϊυϊ ον ἀοροπά- 
ἴῃς οὐ Ηἰπι, Τῆο Νίοθηθ ἀοοίγὶπο οὗ ὑμ9 οἰθτπα] 
βοποτγαδίίου οὗ 86 ὅπ ὉΥ {110 ΕΔΙΒΟΥ 18 ποὶ 8 Ἰπ 6 Γ0 
Ἰάφα, Ὀὰυὺ 8 ἴδοὶ, α8 86 οἴογηαϊ βυδογαϊπαίϊοη οὗ 
κι 9 ὅοπ ἴο ἐϊο Βδίμον 15 ἃ ἔδοί. Βοίἢ δ. δοίβ οὗ 
ἀϊτνίηα ἴοτο, ἐμ οὔϑ οὗὨ ἰ᾿ο ΕΔ ον ἰο ἐμ ὅοη, (86 
οἴδον οὔτ ὅοη ἰο ἴδ6 Εδίμον. ΒΥ (8 σοπογδίί οι 
1π6 Εδίμον χζίτοβ οἰ Δ ΗΪΐβ οὐ Βο -οχὶ βιϊηρ 
ἱπάοροπάοηι Ἰἰἴ6, ἡ. 6., Ηἰδ 4}} ἰο ἐμ ὅοη, ὈΥ Ηἰϑ 
βιδογάϊηδιίοα ἰ86 βοηῃ ρὶνοϑ Ηΐτβ6 1} ἰο (9 
Ραδον, "Τὸ χῖτο 4]}, ἰο σοί τη α]], {118 16 Ιου. 
αοὰ 4 ἴΙοτο. Ηο Ἰονοβ αν ηθ} Υ, δηὰ 18. ὑοϊογοά 
ἀἰνίποῖγ."--ΝΑ. 8.1 

Τὸν, 27. Διπᾶ βκαὰνθ τὰ δ ΒΟΥ ν ἴο θ0Χ6- 

οὔθ ἡπᾶρταθηῖ, Ὀθοδῖ59 ἢθ ἱα δου οὗ ᾿λ8} 
[Καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὑτῷ κρίσιν ποιεῖν, 
ὁτευνϊὸς ἀνθρώπου ἐστίν].--Βεοϑῖ468. 180 
ῬονΘΡ οὗ 6 ψ ΐοι (6 ΒΔ Βὸν ραν Πίῃ ἃ5 ϑοη 
οὗ ἀοά, δῃὰ ἔγοτι νι ῖσ Ῥγοσθοὰθ (6 δοιἱυ!ν 
υθίογο πιρηϊϊοημοα, ἰμ6 ΕΔ 6 ραν Ηΐὰ ἰἂθ 
ῬοιοΡ οὗ ἠυάδρπιθηΐ 8180, Ὀδθοδιδο Ηθ ἰβ ὅ0η 
οὗ τῶδηῃ. ἢἕϑ πιιιϑὲ ῃοίο ἰμ6 ἀϊβιἰποϊΐοη. Απά 
[09 ΔΒ9ΌΓΘΑΪΥ (110 1468] ἡ ρτηοηί 1185 Ὀθ ῃ ρΓγο- 
ϑοηἰθα 8 ἃ σΟΓΟΙἸΓΥ οὗ {Π6 βαυΐϊηρ δπὶ ααΐοϊκοη- 
ἴῃρ; "νους οὗ Οἰενἰδί, ἐπ 9 1} Ῥόνσοὺ οὗὨ Ἰυθσίπρς ἴα 
δαηθταὶ, δηὰ οὗ (86 80] πῃ ἤπῃα] ᾿υἀᾳηιθηΐ ἰὴ ρᾶν- 
υἰσυ]αν, 18. ΘΓ ἱπιοπαθά, Τἷδβ Ἰαϑι 18 στουπαοα 
Θβρϑοία ἶν ἰὰ {πὸ ἔαοὺ ἐμαὺ Ομ ῖϑὲ 18 ϑοη ὁ πιαη, 
ἃ8 ἴῃ ῬΑ ΪσυΪατ (80 νἱσαγίουϑ Ῥοϑί(ΐοη δηὰ ποσὶ 
οὗ Ογὶϑυ ἴῃ 7υϑι1Βοαϊίοη ἅτ σγουπάθα ἴῃ ἐδθ 
8816. 

Αοοσουπηΐ τηυϑὲ Ὀ6 τηλᾶο οὗὨ ἐπα ἤμοὺ ἐμαὲ ἴῃ (ἢ 8 
Ῥᾶϑβαρο δίοπο υἱὸς ἀνθρώπου βία 8 τὶϊιοαῦ {16 
δύ 1016. ΘΙ ογοαΐ οχρ] δηδιϊ 0Ὲ8 : 

1, Το οπχϊϑϑίοῃ 8. υπἱπιροτίαπί, δηὰ ἐΐα οχ- 
ῬΥΘΒΒΙΟἢ. ΙΒ 8 ΠΘΓΘ 8ἃ8 ΘΟ μοτθ: {16 ἠϊοσδσίαλ 
(μἱκαιοοί, 1ἴοϊκο, εἰ5σ.) Αμραϊπϑὺ (18 18 {μ6 ποι 
{π0 {πὸ δοὰ οὗ Μαη Ὑἱἢ {}|ὸ ατιΐϊο]ο ἀδηοίαβ {10 
Μοβϑίδμ, δπὰ {Πογοίοσγο {116 βοη οὗὁὨἉ αοἀ, δηὰ ἐπαὶ 
8 Βυ6 ἢ! 1{6 88 Ὀθθη δἰγθδαῦ ἰόν ἱπίγοιποοί. 
Οὗ οουγϑθ πὸ ϑοὴ οὗ Μδῃ 15 ἰδ ὅοη οἵ ἀοὐ πὰ 
δ υηάσϊνὶἀοα πυμμδπῃ ᾿ἀοηςγ : θὰ Βογο Ηἰϑ Ὀ6- 
ἰὴ τηδῃ 18 Ομ ἢ αδὶζοαὰ ὈΥ ᾿ἰ56} ἢ ἃ8 ἃ ΠΟῪ ροϊηϊ. 

2. Βοοδυ89 Πο ἰ8 ππαη (αϊπον, Φαηβθη, δίο., 
ΜογοΡ). Απά 0 ἰ8Β 16 υδὰθ Φυάκοα οα (15 
δοοουῃὶ 

(α) Τρ μον, εἰς., Ὧφ οιίο [Β60895]: “ΤῈ9 
δυασρπηιοηί 18 ἴο ἰδ κ9 Ρ]δοθ 1} λαπιαῃ ΡΟ] οἰ ἐγ, 
υογοΐοσο ἐμ6 Φυαάρο τηιϑὺ 6 Υἱ81 016 48 πιλῇ."" 

(ὁ) Βιισθν, είσ. “6. διυαμιθ]οὰ Πἰπι86 1 ἰο Ὀ9 
τηδ 8 τῆλ, ἰΒΟΡΘΙΌΤΟ 85 τηδλῃ 110 18 σ]ον β6α.᾽" 

(ο) Ῥεἰϑιοίπ, δέου : “ Μὰπ 15 ἰο θὸ }υάροι ὈΥ 
{89 ἸοΜ]1ο8ὲ, τηοϑὺ Ἰονΐὶπρ παη,᾽᾽ ΗοὉ. 1]. 17, 18. 

(4) Ἐβίο, Δίογου : “"Ἰδοοδβο 119 18 τηδῃ, δη 
νου ὰ ηοὶ μᾶνο ἰιδὰ (Π6 δυϊ ου νυ ἰο ἡ ρο, 1 ἐς 
δὰ ποὺ θθοπ ρίνγϑη ἰο Ηΐπὶ᾿ (ποτ ὶγ, {πογοΐογο, 
ἴο ΙΔ Κ9 ΓΟΟΙῚ ΤῸ 86 ““φίνεη.᾽). 

(6) Τβοίυοῖκ : 4“ Βοοαυβο "0 18 ἱποητηαίο [1 6- 
ἀδοιαον, {δ9 ᾿υάρίηρ 4180 18 σίνβα ἰο Ηΐπι ἰμ ἐ}ι185 
τοαοιηρίϊοι :(861}, 

(0) Το άρα 15 πὸ ἀουδὺ ἃ ᾽υγ ἀϊ64] ρνἰποΐρ]ο : 
Ὀθοδυδβο ἢο ἱἰδ8 ἰο ἡυάχο πιο, ἱμπογοίοτο ἢ6 πηϑί 
ἰἰανθ ποί ΟΠἹΥ Κηον]οάρθ οὗὨ τχϑῃ, Ὀαΐ 4180 8 }νι- 
τ ΟΧΡΟΥΪΘΏ66. 4.5 ϑοπ οἴτηδῃ, ἰδ 15 οι δοαγίης 
189 1468] οὗ υτηδῃ Ἰἰἴα, Η6 ὦ ἐλ6 φίαπαατά οἵ {}10 
ἡυασπαιοπί, δηὰ υἱγίυ!! γ 1.6 ἡ σηιδης 1ἰ8ε]ὅ; 88 
οι οὔ πιαπ, Ηθ μαβ {πὸ ψ 8 ο]ο ὀχρογίθησο οὗ δυ- 
ταδὶ, Βα ὀχοθρίοα (ἡ οὶ ἴθ πὸ ρΡᾳγο οχροτὶ- 
6866), δα 458 "6, ἴῃ {δαὶ 6 Βαϑ θοοὴ ἰοπιρίοά, 
185 ΔΌΪΙΘ ἰο ΒΌΘΘΟΣ {ἢ 6πὶ ἰμαΐί ἃγο ἰθιηρίοα, 119 18 
8019 4180 ἰο αρο ἰμθπὶ ἐμαὶ ἀσὸ ἰδτηρίοα. ἢ 

[ΒΥ 1{|8 ἱποδυπδίϊου Ομ γἰϑέ μὰ8 δὸ ἰάθη δοὰ 
ΠΙΙ8617 τ (8 4}} π6 ᾿η 6 Γ68ὲ8 οὗ ᾿Ἰνυπιδηγ, ἃ8 108 
Ποβὰ δηὰ ϑαυϊουγ, ἐμαὶ απ ΠΥ ὈΘΙοη 5 ̓οὸ Ηΐμ: 
ἷι 158 ἴον Ηἰηὶ ἰο γσράθοιῃ, ἰο βᾶγϑ, [ὁ το δἰΐγο, 
ἰο ἡιιάρο, ἰο σοπάθηῃ. Τμ6 ἢπα] γοβυγγθοίί οα 
8δηα Ἰυασιηοηῦ ἀγ6 ΟὨΪΥῪ {80 σοτιρ]οίΐοη οὗ 86 ῥγῸ- 

"ὁ νἱὸφ τοῦ ἀνθρώπον ἴῃ ἔπο ϑ'υπορε5ἰ5 αηα ΦόΠη ἰ. 52 . {{|. 
18 ἢ; νἱ. 27, 68, 62; νυἱῖ. 28, εἰα. ; νἱὸς ἀνθρώπου ΟἸΪΥ ότα, πὰ 
ΜΠ ὅμοιον, Αρος. (. 18; χίν. 14, ἰπ κἰ]ϑΐοη ἰοὸ δι. νἱ]. 18. 
ΘΟ ἫΝ ἘΒχουγόυβ οἡ [πἰ9 ἀεί αδιίίου οὗἨὨ ΟἸ γίβξ, ρ. 98 

{ΎΙ9 Α160 σοηϑίσυςς[οη, ὙΠ ΟὮ σοπηθοία ἴπ τογὰβ τ 
ὙΠηϊ ΓΟἸΤον : θοαυδθ Ε19 ἐπ ΠΆὮ, ΤΥ Ὠοΐ, εἰσ. (Ροϑηϊο, 
Ομτγνοδίομι, ΡΔΌ}08, δῃὰ οὐν6 79), ποθ ΟΣ 09 τωϑηῃϊςίθηθ, 



192 ΤΗΕ ΟΘΟΩ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤῸ 5ΟΗΝ. 

6658 ΘΟ παρα ἴῃ Ηἰβ ὈασοπιΐηΣ ΤηΔῸ [ὉΓ 118, 
δ πα [ὉΓ ουν βαϊναίίοη. ΑἸΐζογὰ Ὄχρ δίῃ: ίϑῃ 18 
ἰο Ὀ6 υάροα ὈΥ λδίδῃη,---Ὀγ (αὐ Μαπ νβοπ Θοὰ 
8:85 δρροϊηϊοᾶ, ψ]τῸ 18 [19 ἐπο]υβῖνο ἢ οδα οὗ Βυ- 
ΤδηΐϊΥ, δηὰ ἴο ψ οτὰ τηαπκίη, δῃι τη 88 τυογία, 
Ῥοτίδι α ὈΥ στρ οὗ δονθηδηί- ΓΟ μ86, ΦΔΟΟΌ 8 
(ιοίε8 οπ Ψολη): 118. 16. (16 Κη οδῦ ἀργδρο- 
μγδηΐ, 1) Ὀδοδιι86 ἃ8 πηρἀϊαίον Ηδ πιιιδὺ μάτνο {116 
τηοϑ θη ἀ6Γ Σοραγὰ [ὉΣ τζδῃ ; 2) Ὀδοδ.86 88 πιδῃ 
1169 πνουϊὰ δγοραὶ ἷζθ τὰ 8, 88 ἴ0 8}}] ΟἿΣ 
ἰοπιρίαἰΐοη5; 8) 5 ἀοἄ-δίδη 116 ννου]ὰ πᾶν ἃ 
ΖΟ]]ονγ- (661 σ ἸΠ 0.5 ἃ5 'ν 6}} 85 τ ἰ1ἢ 6 ο4.---Ρ. 8.1] 

γον. 28, [Μᾷᾶσνθὶ ποῖ δα 818. Βοηροὶ; 
ΠΟΥ ατὸ ρυγθαῦ {ῖη χ8 Ἀν 1 ἢ 116 ρα κο ἃ]} αἱοὴρ 
ἕλοι Ὑ6 Ὁ. 2], απ ΜΟΣΓΠΥ Οὗ ἸΏΔΣΥΟΙ]; Ῥαΐ ρΥΟΔΊΟΥ 
δηα πιογο ΠΥ 6] Ϊου8 τὸ {1|Ὸὸ ΠῚ ἢ 58 Ἰν]}1σ ἢ ΓΌ]]ΟΥ : 
τοῦτο, ἰλὶς, 15 ἴο 6 γχοξογγοὰ ἴο τῦθδί ροο8 Ὀ6- 
ἴοτο. Φοβὺ85 ποὺ (ἢ 6 ΤοοῚ ης οὗἮἨ οπάον Ὁ] 6 ἢ 
"λὰ θοοὰ 7.51 ΠΟΥ͂ γταϊβοὰ πὶ (ἢ 6 τηϊπά οὗ πὸ 
265. -Ρν. 5.1 [1 ΪΟᾺ 8}} [δδἴ δτθ ἐπ ἴδ 6 
δια Θ8.---[ ΘΟ 808 938 αηὰ 29 οὐ ἀοη}νν χορ ἰο 
16 ζαΐίατα ροηθγαϊὶ γοϑυγγοοίίοη ; ἢ Θῆσο πάντες οἱ 
ἐν τοὶς μνημείοις, ἀπ ἃ ἤσπ66 130 86 οπλδδίοη οὗ {16 
ὝΟΥ 5, καὶ τὺν ἐστιν, ΟὨγΙδὲ γ 808 ΠΟῪ ἰο ὑμ0 1481 
αη δἰρῇῆοϑί τηοιϊηίογαὶ αοὶ οὗ Π||8 ἐξουσία.---- 
Ῥ. 5.7. --ἰ,ο ἀχργοβηίοη, ἐπ ἰλὲ σταῦέδ, ῖ8 ἴο ὃθ 
(Δ κοι δίγ είν, ἰ. 6., οἵ 1086 το τὸ ὈΟΑΣΥ ἀσαά, 
γοῖ ποὺ ἐϊεγαἰΐῃ : οὗ ἐἰο36 ΟὨἹῪ ὑμδΐ ἀγὸ θαγὶοα, [1 
18 πο, βογαγνον, {ἰῸὺ αι οὗ {Π|ὸ ἀοαὰ {Πα 18 ἴπ- 
ἰοπάἀοά ΔῺΥ τοτο ἰμδῃ ἰὑὺ 15. (0 τΙβοὴ 1ΠΟΙΒΟΙΝΟ5 
(Το 6), νυ λθη ἰὺ 18 βαϊά {ΠἸ6 Ὁ 81}8}} ραν ΗΪβ 
γοΐσο, Ὀαὺ {1106 δοιιῖ8 οὐὗὁἨ {ἰ|0 ἀραὰ οὐ {110 νναῦ ἴὸ 
χοβυγτγοοίίοῃ,. ΤΠ ον Ὀοίης ἴῃ (Π 6 σΥΑΥ͂ΟΒ βιρηϊ- 
68 (μον προ οὗἨ οῃίίτο σϑοϊοί Εἰης ΟΥ̓ ΠΟῚ Οπὶ- 
ὈῬοάὶπηοηὐ ἴῃ {10 ἀΔΥ οὗἁ 6 ρΡΡϑάγαποο οἵ ΟΠ τἰβί. 
ὙΠῸ διιθ͵οοί ΠογῸ 15 οὐ θη ΠΥ ἐ}16 ρσοΠΘΥ ΑΙ ΣΟ ῦ- 
τοοίϊοη (1 ον, χύ.). τ ῖο ἢ ϑχοϊαὰ 68 ποῖον ἐδ 
ἢτβι χοϑυγτοοίΐοη {Πλὸν. χχ.), ΠΟΥ ἐμ6 ργδάμλὶ), 
οὐ χηηΐο γοο]οίἱης Σ Οονσ. ν.). Το ἀἸϑι1 σι 5 1ης; 
οὗ εἰ080 πὸ ἢαγο ἀομο σοοα δηά ἐἰ 086 ν]10 ἰἰᾶν6 
ἄἀοπο ουἱϊ, ργουοβ ἐμαΐ {μΠ6 δι] οοῦ πογο σληποί 
Ὀὸ (16 Βρὶ γἰ[184}}γ ἀοδὰ ; δῃᾷ ἴο πὸ βαῖπο οἴοοί 18 
ἴα ἀχργοϑϑίοη : ἰδαὺ ἃσγὸ ἴῃ 180 στᾶγοϑ. ΟΡ. 
13α. χχυΐὶ. 10: Εζοϊ. χσχυχυὶ. 12: ὕλη. χὶΐ. 2. 

[9811] ϑᾶσ ῖβ νοΐοθ.---ἰ 1Π|1685. ἱν. 16: 
“8 1,ογτὰ ΠΙπι56] 7 81}14}} ἀσϑοοπὰ ἴγουι αν ἢ 
αὶτ ἃ βου, τ (86 νοΐὶσθ οὗ {πὸ δτο δηςχοὶ δπὰ 
ἢ {116 ἐσαὰρ οὗ ἀοἀ." Οορ. 1 ον. χν. ὅ2. 
ΤῈ6 βδπλο γοΐσα, Μ|116}} γ8 ΒΘᾺΓ {1.18 ΥΘΓΥ τηοτϊηθηΐ 
ΤῸ γΟῸ Βρέ τ14] ΤΘΒΌΓΡΓΘΟΙΪΟΏ, 8}}8}} ΒιΠΊΟᾺ 
γοιν ἀοκὰ οάϊο8 ἤγοπι (8.6 οι! Ὁ ἴον {0 δηδὶ 
ΤΟΒΟΌΥΙΘΟΙΙΟΏ, πὰ 1 588]}} αὐτάν ὰ (δ, Δοσοταϊηρ 
ἴο {Πιεὶν ἀ6ο 5, οἰδ ΓΔ] 116, οὐ οἴθσ παὶ νγοθ. ΟΡ. 
ἐμο {Π|τὰ βίδηζα οὗ (110 ἰογσὶβο 7265 7. : 

Τα νεΐτιιπι ΦραΥσοὴ Σ δοηεηι, 
ΜΡ ξορμἰοῆνα γρηϊοηπι, 
Οὐσεί οπιπες απἰε ἐπ γοπμπι, 

τΤοπάτοιια βοππᾶ 11|ὸ Ττητηροῖ Πίη χοῖα, 
ΤΊγο Χἢ ον 8. δον τ ἰς τἰηχυϊα, 
ΑἸΙ νεῖυγθ τὸ Τμγοῦθ 10 ὑγίαροῦι,."---Ρ 5.} 

ον. 29, ον ἴδ ἢᾶνθ ἅἄοδθ δβοοᾶῦ Π]1. 
86 ρμοοᾶ τὰ ἀγαὺ ἁ κῃὰ [86 Θυν]], τὰ φαῦλα. 
ΤῈ αὐίϊοϊο σίνοϑ {16 [6 Γαι5 δῃ ΔΌΞοΟ] 8 τηοδηΐῃς. 
---σορ. οπι. ἰἰ. 7; Μίφδι ἢ. νἱΐ. 21; χχυ. 81, 84. 
αἶθ8ο Φοῖίιη 111. 20. οὐ ἐϊΐθ ἀἰϊδόγοησο Ὀοί 66 ῃ 
ποιεῖν ΔΡῬΙΙοἀ ἰο μοοά, δῃηά πράσσειν ἴο 6ν}}]1. Αἱ 
1116 1481 ἀν σὶρ θουβη 688 οὗ διὰ πγυϑὺ ΠΒδΥΘ 
τὶ ρεποὰ ἴῃῖο τὶ ρμίοοιιθη 688 οὗἨ 116, Δηα 8}} ψι}}]} 
Ἰιᾶνα δ΄ ΟρΡΡΟΥΓΙΠΙ Υ͂ ἰ0 τῇλκο ἰδ {Π61ν ονη, 
1 Ῥαῖαν 1ἰ. 19. ἱν, ὁ, Ὅμπῖο 8 τοϑυσιθοῖΐοι 

οὔ "ἰθ [εἰς ἀνάστασιν ζωὴ ς].---Ἰ. Μέγοτ: 
“Α γοϑιιγγοοίΐοι ἰο 110 0681} οοηςαοϊνοά, ἑ. 6., 8 
γοΒυσγοοίίοη, (ἢ οββοηί}α] σοϑυ]ὶ οὔ τ ΐσῖ ἰδ Ἰϊῖ6, 
ὑπαὶ 8, {Π6 16 ἐπ {86 Κἰηράοιι οὗὁἨὨ Μοββίδῃ.᾽ 2 
ΔίΔοο. Υἱῖ. 14 [ἀνάστασις εἰς ζωῆν; Ὅδῃ. χὶϊ. 9]. 
2, Τποϊυοὶς (αἴτεον Γ᾿ ματι): “9 Αὐΐον (86 ῥγορ- 
Ὡδηΐ 5680 ἴῃ Ὑ}}16Ϊ) (89 Ῥτοιαΐ88 οὗ (86 ἀνάστασις 
ΟΟΟΘΌΣΒ ἴῃ οἰ ΔΡ. νἱ. 40, 42, δέ, 10 ΒΟΟΙῚ5 Ι0Γ6 σοτ- 
γοοῦ ἰο ἰγβηβίαῖο: [116- Τοβυγγοοίίοη, δὰ ἀβι)ηδ- 
{10} -ΤΟΘΌΤΣΥ ΘΟ ἴ0η, ἱπαϊσαιης ἰμδὲ ἴῃ (819 δοὶ (86 
ζωή διὰ {10 κρίσις τοβροσίγοῖν σϑδολ ἐμοὶν δι 1- 
μἷϊ.᾽ Νὸὼο ἀοιι οογγοοί. 1116 ὁη0 οἶδ88 δοπιθ 
ΤΟΥ πίο {Π6 ΓΟΘΌΡΓΘοΙΙοη οὗὁὨ 1ἰ76, πο ἰδ δπηαὶ 
Ῥογίδοϊ τηδῃϊοβίδιϊοη οὗ 119; {.6 οἶμον, ἰπίο μ6 
ἤπαὶ ρογίδεϊ τηδηὶ οβίαιἰοη οὗ σομἀοτηπδίοη. Τμῖ8 
᾿ποΐα 68 (169 ἢγϑιί ᾿πιογργοίδιοη ἐπ (μ6 βίγοη εβὲ 
ἴοσττ οὗ ὀχργοϑβίοῃη. Τα Ὁ) γἰβὶ 18 Βοσὸ βίδπά- 
ἵπρ Ὠοίογο ἃ Φονβι ἐστὶ Ὀ.η 4], 18 ἱπαϊοδίοα Ὁγ Ηἰ8 
Ὀγηρίηρ οαὐ 'π ΘΥΟΡ τη ριον Ῥγουιΐμοησο ἐδ9 
που οὗ {89 ἀϊνὶπθ ἠυάρπιοπὶ δοπιπϊἰοὰ ἰο 
Ηἰπι. [Ὁ πἴο [89 τοδβυτστθοῖίοι οὗ ἡυδρεμλθῃῖ, 
εὶς ἀνάστασιν κρίσεως.--τα τοβυγγοοίίοι 
ἴτομι ἀσαί ἰθιῃ ρογα] ἰο ἀ68.}Δ οἰθσπαὶ. Ὸ σὰ 
Τ6411Ζ6 86 αὐνίὰ] ἰάοα Το σοβαγγθοίϊΐοη οὗ [89 
σοῖο α 15 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ἰδυρεὶ Πδη. χὶϊ. 2; Αοἰβ χχὶν. 
1ὅ (ἀνάστασις νεκρων, δικαίων τε καὶ ἃ δίκων), διὰ 
πω ρ]1οα Μαίεδ. χ. 28, (ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι 
ἐν γεέννῃ); χχγ. 81 Β΄; ον. χχ. ὅ.--". 8.] 

γόον. 80. 1 οἂῃ οὗ πιΐηθ οὐνῃ 50]{ ἄο ποῖῃ- 
ἴηρ. ---- Πανΐης δϑβογίθα βὸ στοαὶ {πἰὴρη σου- 
οοΥΐης ἰ 6 δοπ, 9 6808 αραΐϊῃ ΒροακΚΒ οὗ Ηἰτ πο 
ἴα. {μ0 ἢτβί ρῬούβοη. Ἴ8 Ἧ͵Θ πᾶγο ποῖ Βογα 
(πὰ ἴῃ νον. 81) ἃ ΠΟῪ ἰγχαΐὰ οὗ ἱπουρὶιὶ δοσοτά- 
ἴῃς ἰο Φοδη᾿ 8 πιοάθ οὗ οοπποοίϊηρ 14685 (Το- 
Ἰὰᾳ6Κ), Ὀὰΐ (9 βοσοπὰ ἐυγῃ οὗ ἴμιο ἀἰϑοοῖισβθ ἱηίο 
86]{-βϑουίίοη δπὰ ῬθΥϑ08 8] δΔρΡρ Ἰοδιο (οἰ 6 
ΓΑΒ ΓΘΙΘΏΒΙΟΠ8 οὗ μ6 δοππροίίΐοῃ, Β660 ἢ Δίογοτγ, 
Ῥ. 2357.) Τὸ ρῥογίϊοῃ τον. 80-89 ἰχοαῖβ οὗ 86 
ἰγὰο Δίαϑβι απΐίβιῃ, ὑ80 ἩΣΙΏ6ΒΒ68Β ἰο δἰ, δπὰ τ6 ὰπ- 
Ὀ6]16Υ ὙΠΟ ΥΘΟΟΙΤΘΒ. ποῖ ὑῃ6 ἰθϑίϊηοηγ. ΤῊΘ 
Ῥογίϊοη συ ῦβο8 4]-47 ἰγοηὶβ οὗ (6 [4158 ΔΜ 6βϑῖ βῃ-ὁ 
δῖα, 816 σι Π5 ΠΏΔΙΪΥ ἰηΐο δηϊϊ- ΔΙ οδδι δηθὰ. 7 
σαν Ὧο ποίλιῖπφ, εἰς. ὅ6ο υϑῦ. 19. 

ΑΘῚΙ Πθᾶδσ.--- ποίη ἴα (116 ἴοτῖι οὗ βεηϑὶθἷο 
Ῥουοορίίοη ΔΌΒοΙαϊ , Β6η81016, Ββρι γι] Κποιν- 
Ἰεάσο. Α λεαγίηζ, ἴῃ {π0 Β6η86 οὗἩἨ Ῥοτγίδοί τηογαὶ, 
ἰοἸοοὶορ 681 Ρογοθρίϊοπ οὗ 80 αἀἰνῖηθ τὰὸ1], 88 ὑγο- 
ΥἹΟΙΒΙΥ͂ ἃ δεείησ ἴῃ {110 86πη868 οὗ ρογίδοί ᾿π| 6 ]] οὶ 4] 
Ῥοσοορίίΐοῃ οὗ ἐδβῖη 8 ἴῃ ῬυϊηοῖΡ16. Τ]16 τνοτὰβ δὶ 
186 Β81η60 ἰΐπη6 Δϑϑδοσὶ (886 δαυϊουτ᾽β πον]οάρο οὗ 
86 τῃ6 π᾿ 8 σοηαἀθημηαίΐου οὗ [μοΙη8οῖγοϑ. Β6- 
οϑῦδο ἰ 5όϑὶς ποῖ σαΐῃθ οὔσηι Ὑν]]].---Βοσλυ 8 
Ηὸ ρϑγροίυ δι βλογὶῆοβ Ηἰπβοϊῦ, 9 κλπ Ἰαΐρο 
(88 του] πὶ Ἄχοσυίοῦ οὗ 1}1ὸ μι }} οὗ Η 5 Εδι ον, 
σὰ ο δου ΠΠἰ, ΤῊ »αίζεγηϊψ Ῥοϊηΐβ ἴο Ηἰ3 
οΥγἰχία, (Πὸ δοπάίΐησ, ἰοὸ Ηἰδ οὈ͵θοὺ. 

γεν. 81. ΤΙ Ὅθασ υυνἱϊηὴθ885 οὗ ΣΥ86]7, ΣῪ 
υυνϊΐϊηθαβ ἰα ποῖ ἴχῃθ.---Α ΤΠ 8 ἰδβι ΠΟΩΥ͂ ἴῃ 
118 οὐνῃ σι 180 18 ποὶ Τϑορὶγοα : ἰὰ ταδὶ Ὁ6 ΒυΡ- 
Ρογίϑι ὈΥ (16 αἰξεβίδιϊοη οὔ Ὡποίμον : {86 οϑί!ι. 
Α υδη ἰσϊ Ὀυπαὶ Τοαυΐγοβ οἱ Ἰοδβϑὶ ἵνο νῖϊ- 
Πο68568, Νυ. χχχύ. 80; Φοδη υἱἱϊϊ. 16, 17. Υοι 

ΓΑοοογήϊης ἴο ἐπ6 Ὡπλ] γῦ]ο οὗὁἩἨ ἱπντ. Οὐεέμδ. ζ΄ χχῆ!. 5: 
Τεείίδως αἀἐ δὲ ἐρεἰὶς πον ογαίαπί. ΟἸιτίδί δῦσὰοβ ἤθγο ὨΥρὸ- 
ἘΠ 6ᾺῈ } Ο}}Υ: 10 ΜΥ ἰοδι ΠΟΥ σοοποογηίης ΜΥπΟΙΓ σου]ά ᾿ὸ Ἰῃ- 
ἀοροπάρηϊξ δηά δοραγαῖϊθα ἤγοτῃ [αἵ οὐ ἴη9 Εδίμοτγ, ἰδ ποι]ὰ Ὁὸ 
{1539 δοοογάίης ἴο ἴΠ9 αν οὗ ἰδ ἰ ποῦ. [Ιἢ Ζοπη Ὑἢ!]. 18-δ 
ἴδ οὐδέν εἴας οὗ ἴὸ ΒΆπ|ὰὸ δγιχιηοηΐ ἰδ Ὀτοδοηϊοᾶ: (ΟἸιτίαι ἀνε 
ἴῃ ασϊ νοδῦ τ ἰζοπα οἵ Ηἰ το], Ὀυϊ 45 Ηο ἰᾳ [0 οἵ Θοὐ, 
ἴοὸ ογξῃ οὔθ ΕἈΓΠ ΘΓ, Ηἰφ ἰφδῃ ΠΟῸΥ ἰ5 ἐδ τοὶ πο οἵ {᾿9 
Ἑαΐμογ ἰῃ δὰ [γουκὴ Ηἰπι, δὰ ἐμοτγοίοτο ἱτϑ. “ ΤΛολ Ι 



ΟΗΑΡ. 

πο ἐμβὸ πυτδον οὗὨ τϊίλ655095, Ὀαὶ (ἢ 6 παίατο δὰ 
ααλ}ἰγ οὔ 86 ὙΣίΏ 688, 18 (6 ἰὴ ΒΟΓΘ ΘΙ ΡΒδ- 
διτοὰ ὈΥ ἰδ ογὰ. 786 δἰϊϑϑίον πιιϑὺ Ὀ6 ἀἰδιϊποί 
ἔγοτα ἴΠ6 ὁη9 δἰζοϑίθα ΤᾺ8 18 τ89 Βυμηδῃ Τὰ ]6. 
1ὰ ἰδδοογδιῖο ἰσσηβ: Α ῥσορμοὺ ψἱϊμουΐ αἰνὶῃθ 
δἰϊοβίαιίοη, ΟΥ οὐθὴ π6 ἈΓοβϑῖὰβ ψἰτμβουῦ ἐμθ 
δδτηθ, τυοι]ὰ Ὀθ ἃ δοηἰγαϊίοιϊϊοη. “ΤΊ|ιΘ ᾿γϑοῖβθ 
Ῥεΐποῖρ!ο 18, ἰμδί (86 ἱπάϊνἸ λα] ἀο068 ποὶ ἐδ 5} 
ἴο ἰτϑ6]7, δπὰ 8 Βορδγαίθ Ηἰπιβ6} ἤγοιῃ (δ 
ππΐνοσϑαὶ, θυ (Πδὺ οη6 (68.18.68 [ὉΚ δηοί ον, απὰ 
(δῇ οἱ ἰδθ ἰχιοϑὺ βοΐ 6 80 15 οἰμοτ ἰὸ {}}8 
ὅσα, ἐμο Εδίδογ, ἰοβἐ} 65 ἴο 86 δοη. Οἰιαρ. υἱϊ,, 
14 5βοϑιηβ ἰο οσοῃἰγδαϊοί {ιῖ58. Βαΐ: (1) ἴῃ (89 
αν οὗ ἠυάϊοῖα! ὑοϑιϊ ΠἸΟΩΥ ἃ ρϑύβοῃ᾿ 8Β ἰθϑ.1 ΠΟ Ὡ Ὁ 
τοβδροοίϊηςς δἰ πη8617 88 1.8 Ρ]δοο; (2) ραγιΐοιι- 
ἸαΥΙΥ ἰὰ τοραγὰ ἴὸ ἃ ἴδοὺ οὐὁἨ Ῥουβοῃδὶ οοηδβοϊουϑ- 
Π655; (8) ἴῃ σ486 οὗἉὨ 8 ἰοδβ ϊ πΟΩΥ ἸΥΒΪΟΒ 1188 1116 
ἰΘ δι πΠΟῺΥ οὗ {πὸ ΕΙΣ. δϑβοοϊαιοα υὐἱτἢ 1. 

γον. ὃ2, θΥΘ ἰ5 δῇοῖδοσ.---Τ)9 δθα06] 
ΒΟΝΘΒ ἰμαὺ ἰμ8 ἀλλος 15 (80 Εαἰμορ. [80 
σγτ., Αὐξ.. Βοζα, Βοηρ., [οκο, Τοὶ., ΟἸδ8., 
Καιδατγάι, Ηδηρβίοην., Βνίϊοκηοσ, Μ γον, αἀοὐοί, 
ΑἸέοτά. [δ δδπποὺ ὃ9 Φοϊιη ἴ 9 Βαριϊδί (ΟἿΣ Υ8., 
Εταβτα., ατοῖὶ., ἢ οίίο, Ετν 414), οἢ δοοοιηΐ οὗ 
γος. 81, 86, οσο Οἢγῖϑὶ ρυθβϑη δ Η15 ἐθβ τ ΟἹ Υ 
88 ὈΠΏΘΟΘΕΒΑΓΥ, δη δδβῖβη8 0 8 Βυθογαϊηδίθ 
γ8]06 ἃ8 σοτηρᾶγοὰ πὶ ἐμαὶ οὔἐμ6 Εδί!ον. “1 ὴ9 
ΤΟΘΘΟῚ ΨῈΥ ΟἿὟ [ον τηθηἰΐοηδβ ΦΟΒ 15 ποὺ “88 
δϑοοπάϊηρ ἕγοτῃ (8 0586} ἩΪΠ|ὴ6885 ἰο ὑπο σγοδίον, 
Ὀτπῖ ῬυΓΡΟΒΕΙΥ ἰο Τοῖλουθ ἰῃ9 1468 {πὶ ΗΘ πιθϑῃῦ 
Ηἶτι ΟὨἸΥ ΟΥ̓ ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΪΥ ὈΥ͂ {λι0380 ψογάβ8, δὰ ἰο 
8οὶ εἷ8 ἰθϑιϊ τ ΠΥ ἴῃ 18 ὈΓΟΡΟΙ ῥἷδοθ: ὑμθη αἱ 
γον. 86 Ηο τοϊιγπβ ἀραΐη ἴο {116 ἄλλος μαρτ. περὲ 
ἐμοῦ." (ΑἸέοτά.) 1 Ικζῃονῦ παῖ, εἰς. Τΐ8, 
85 ΜΟΥΟΣ ΟΌΒΟΣΥ͂ΘΒ, 18 ἴ00 βίγχοπι δηὰ ΒΟ] ΘΠ) [ῸΓ 
1.0 ἐΘ 8: ΠΟΥ͂ οὗἩ ΐπ6 Βαρίϊβὶ. “1 18 (}6 80" 8 
ἰοΒΕΪΠΙΟΩΥ͂ (0 ὑπὸ ΕΑΙΒοΡΒ ἰχαΐ,᾽ οομΡ. Υἱὶ. 28, 
29; τῇιι!. 26, δ8.---. 5.1 

γεν. 88, 84. Το δοὺξ υπΐϊοὸ 930Βη.--Βο- 
ταϊηϊηρ ἰθθαὶ οὗ {80 ἔδοὶ στῆ ϊοὰ ἐμ 9 ουδηζο ἰϑί 
τοϊδίθϑ πὶ σμΔΡ. ἱ. 190. Τοπασχάβ ἐἰδὸ ομὰ οὔ ΗΪβ 
ΡὈΙχτίπιαρσο 8150, Μαί. χχὶ. 28ὅ, Ηθ δραΐη σϑ- 
γογίβ ἰο 18. Αἱ ἰδθ βδῃθ ἰΐηθ Ηἰπίϊηρ τραὶ 
[0110 }»ν8 ἔτυμον οη. Τ18 1οδβ ἰο [89 ΤῸ ΓΘ ὑτθ- 
εἶβ6 οχρδπδαίίοῃ οὗ 86 ποτάβ: ἃ[σϑοθὶνθ ποῖ 
᾿ΟΘΕΪΣΠΟΩΥ ἴσοι τῶϑιι (ον. 84). ἸΤδαὺ ἴθ, 
ποῖ: [ γοὐϑοὶ ἰὸ (ἸΒΟΙ6Κ), ΟΥ, 4οὁ ποῖ τηδῖζθ 
186 οὗ ἰξ (Βο18), ΟΥ, ἀο οὶ σαἰοὰ αἱ ἰῦ ()6 
Ἤοἰ(6), Ὀαὺ: 7 ὅ6ο ποί περά ἰξ 70. Ἡνεεϊ, απά 
ἄρ ποέ πιαζε αοοοιιπέ ο7 ἐξ, 88 ὩἸΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ ἰ0 Βι ρΡογί 
ΤΩ ῬΆΌ]ΪΟ ΒρΡρθαγϑῃοθ 88 Δίθβδί δ. 1 Ἴσχρϑοί 
ΤΥ αἰξοϑία οι ἴῃ 8 Εἰρθθν ὑοβι ον, ἴῃ ἐδ9 
ἰδέην οὗ ἐποὸ Εαίμοῦ. Φολη τῦδϑ ἃ ν Π.688 
Ἡἶΐιϊ Ὑοτῃ, 88 (88 οομρίοίον οὗ ἰμο ΟἹα Τ᾿ οβία- 
πποπί, ΠΟΥ ταυϑὶ ἕγομι ἰμοὶνρ Ῥοϊηὺ οὗ Υἱϑῦ ὈΘ 
βαιἰδδοα ; Ὀπὶ 9 6808 σδπποί βαιϊβίγ ΗΠ] π|8017 τὶν ἢ 
(ὴ6 ἐσ δ. Δ ΟἿΥ͂ ; ἃ8 Το πη ον οὔ 6 Νοὸν Τοϑἰϑιηθῃί, 
Ἦο τηυδὺ πᾶν 8 ΠΟῪ δηθὰ εἰἶσηοῦ. Βαὶ [8686 
κοίη ρα 1 αν, ᾿δῇ γ0ὺ λυ ὍΘ δανϑοθᾶ.---ἰΓΝοὶ 
ἴον δίψ Ὀδηποῆι, [ῸΣ 1 ἀο ποὺ ποϑὰ ἐπὶβ μαπλδη ἰ68- 
εἰπιοηγ, Βανίηρ 86 ἀἰϊνίηθ οἢθ, Ἡἰσὶὶ 18 811 βυΐς- 
Βεϊεπὲ, ὈιΓ [0Υ γομ ϑβαϊγαϊΐοῃ. Βϑηροὶ: γέδίγα 
Τὲς ασίϊμτ.--Ῥ. 8.1] Ηθ τοι ἔποῖα οὗ ἰδ 
(οβίϊ πο γ, Ὀδσαυβο [ὉΓ ἐμοπὶ ἱῤ ψ͵ὰβ γα]ὰ, δηὰ 

Ὀδας υἱΐηραδ οἵ Μγθοῖ, γοὶ ΜῪ πίζηοδα 18 {ΓἸ|6, [ῸΓ 1 (ΠΟῪ 
ἘΒΡΏΡΟ Ϊ οδιηθ.. .. Κεέ {[{1Π]Ἰ0ὲ κ6, ΜΥ Ἰυάρπιοιὶ [8 ἔγαο, 
ἤοτ Τατὰ πϑὶι δἰοθο, θυ 1 δηὰ [Π0 ΕΔ ΟΡ ἰμαἱ Βοπΐ π|0."-- 
Ῥ.8. 

4“. νειν τ. μαρτυρίαν, ΔΒ ἴῃ 1{|. 11, 832, ἐο γρορίνϑ. ἴο σ6- 
ναὶ ΠοΙὸ 88 ἐξεισποην (Ὠοῦ ἴῃ ἴΠ0 δ6Ὧ890 οὗἉ δε ἐετῖη 0). 8,609 

᾽ Ρ. 2598....". 3.) ᾧ 
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οοπίθιρὺ οὗ ὁ σου]Ἱὰ ὍΘ δ΄ υπδοίηρς οὗἩὨ ἰμ6 οἱά 
οογθπδηΐ, Δη4 πνουἹὰ Ὀγΐης Ῥογαϊῖοη ἘΡΟῺ {πθτὰ, 

γον. 8ὅ. Εἶθ νγᾶβ ἴπ6 ἰϑατὰρ ὈσΣΩΪΏΡ (ΟΓ, 
Ἰἱρῃῖτ68) δμᾶ δβείηίηρ. [Ἐκεῖνος ἣν ὁ λὺχ- 
νος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων. "ἭΠιδ ἃ αἷο- 
ΤΊΟΙΒ ΡΒ ΘΠΟΙΏΘΏΟΝ Ἰγἃ8 86, Δπα ΒΟΥ } {1160 γα γουὰ 
δρρτθοϊδίοα μὲπὶ "Ὁ ΔΙογον. 7 Ηο ιτσαδ. Φοθ ἢ μΔ5γ0- 
υτρὰ. Ηθ ν)88 ἴῃ ρυίΐίϑοῃ δἱ 89 ἰἴτη6 οὗ ἐμ ον 8 
τοίατη ἰο (411166 (ομδρ. ἱν. 44; Μδίίῃ. ἱν. 12), 
δ᾽ηα νγὰ8 8000 8΄116} ὈΘΙμοϑἀοα (σἢΔΡ. Υἱ. 1] ; δΟΙΏΡ. 
Μαίμ. χὶν. 18). [830 δ]80 δίίεσ δηὰ ΑἸξοτά. -- 
Ρ. 8.1 δ6ϑὺ8 τπογοίοσο οοπείἀογβὰ 15 Στ ρΥ  80Ὲ- 
τη θπὶ 88 {}0 ὁπὰ οὗὨ 18 ΘΟΌΓΒΘ. 

ΤὨΘίασιΡ. ὙΠ Θ ατιὶο] 6. Ὲ ὙΠοαρροϊπίοά 
Ἰδῖὰρ οἵ 116 δἀγνοηί οὗ (110 Δ ββί δ, Ὀιγπηίηρ δηᾶ 
βιιϊπΐης. [πίογργοίδιϊομϑ: 1. θηχκοὶ: ΕἸ178}, 
ΥΣ ἢ ΤΘΈΓΘΠΟΘ ἰο ϑἰτ. χὶνὶ. 1: “ΤΉ θη βίοοά ὑρ 
ΕἸ) (16 Ῥτοροί 110 ἃ το, δὰ ἷ8 τγοτὰ θυτηροα 
Ἰ1|κ ἃ Ἰαχ ρ. ἢ 2. Γαϊπαταὶ: Τ|16 ἤχαγο οὗ (89 
ΟὮΘ Ὑ8Ὸ ΟΔΥΓΪΘΒ ἃ Ἰίσῃὺ Ὀοίογο ὑπ 6 σουχίπρ Ὀγίά6- 
ὅτοοῖα. Το σο)οϊοίης }.ϑὲ αἴ ον γαγἀβ τηϑοιϊοποά, 
Ὑγ]οἢ ταϊρῦ 6 ΡῬΓΟΌΔΟΪΥ (η 9 ῬοΥ[ουδηο6 οὗὨ 8 
τ οααΐηρς ἀδποο ἰῃ {86 ἰοτο-Ἰἰρϊ, ταὶ ῦ θ6 ἀθοὶ- 
Βἶνο ἴον (15 τον. Βυΐ 89 ὁ ὙΠῸ Βο]ὰβ (89 
ἰογοὶ 18 ποὺ {ὑπο ἰοτοὶ 1861, ΤῈ6 ροῆϑγὰὶ ἤσογο 
ἴὰ 1καἸκο ἱ. 76 (ΜΘΥ 67) 18 ποὺ χαϊΐο Βα ἰϑέλοίοσυ. ὦ 
10 τηυδὲὶ Ὀ6 οὈϑογγυοά, ἰμαὲ (86 χἸηδηϊοδβίδ ἰοη οὗ 
Φομονδ 18 Αἰ νὰν ργθοοοάρα ὈΥ ἃ ἰοκθη οὗ Ἰΐχμξ 
δὰ ἥγτο. Τὴ6 ἰηαϊοαύϊοη οὗἩὨ ἐὲΒ ΔΌΡΘΔΣΒ δυθὴ ἴῃ 
αθῃθβὶ8, οἴ δΡ. 1ἰ]. 24; χυ. 17. Τα ὑπὸ θΌΓ- 
ἴῃς ὈυΒ} Ὀδοοτη68 ἐΐι6 οἰκο οὗὨ ἐπ 6 χη δηϊοϑὲδιϊοπ 
οὗ Φεδονδδ, Εχ. 11]. 2; δλουσασὰβ ὑμ6 ΡΠΠ]αὰν οὗὨ 
ἤγο, ἔχ. χὶὶ. Το ρΡογιηδῃθαὶ ἰγρίοδ)] βυπιθοὶ οὗ 
{9 τιδη οϑἐδίϊου οὗ αοα ἴῃ βγ86] γγὰβ ὑπὸ οδῃ- 
α]6-8ι1οἷς ἴῃ {119 ΘΙ 010; 118 σοι ρ]οθηῦ Ὀοΐηρ (80 
ἔἂγο ὕροῦ [890 δΔ]ίδσ. [π δ9 Ῥγορ)]ιοίίο γἱβίοι (ἢ 9 
τηδηϊοϑἰδίϊοη οὐὗἨ ἠ Φοιοναῖ 18 δηηουσησοὰ δηά 
ΤΥ α ὉΥ 8 ἰοΐθη οὗἩ Ἰἰρῃΐ δὰ ἢἔγο οοιμιδὶποά 
Ἐχεὶκ. ἱ. 18); ὉΥ Ἰΐχῃύ δά ὅτο ἐπ δάγϑηϊ οὗ (89 
Γοβϑῖδὰ 18. Βογδ ἀδὰ δπὰ Ῥγοοϊαἰπηοά, Ζοον. χῖν. 

7; Μαὶ. 111. 2. ΑἹ] {8086 ἰοἶκ6ῃ8 οὗἉ Ἰϊρῃῦ δηὰ ἤγο 
τηθοῦ ἴῃ ἰ86 Βερί ἰδὲ. Ἠσ 18 80 Βατηο-ϑἰ ρῃδὶ οὗ 
9 Μοββίδῃη, (6 148ὲ ΟἹὰ Ἰ'οβίδιηοηὶ ΤΌγπὶ οὗἩ {89 
ῬἾΔΩΡ οὗ το δηά οἵ ἐπ οδηἸδ- δ 1 κΚ ἴῃ {86 ἰθδτα- 
ΡΙο; ἱποσϑίοσγο ἐλδ ἰαπιρ, αἱ οπμοθ βδιιΐηρ δπὰ 
Βπϊηϊης. Τμ6 ἤρσυτο οὗ (1 δαὶ (λύχνος) νγ)88 σατ- 
τοηί (2 ὅδ. χχὶ. 17; 2 Ῥείου ἱ. 19; Βου. χχὶ. 28). 

Βαχσπῃίηρ δα βῃςπίηβ. Μογον ἀἰβραΐθδ {ἢ θ᾽ 
ορίπίοη ἐμαὶ (8680 ογὰβ ἀδῃποίθ ἔνγο ρϑοι]ίδτὶ- 
{198 οὗ Φοβῃ : ΒΟΥῪ 168] δηὰ {Ἰ]υπιϊ διΐοη ; βἴησθ 
{1190 ἐνο Ὀοΐοπς ἰορσροίμογ ᾧ Απα γοὶ {11ὸ ἔνγγο δ .θ. 
α͵8ο ἰο ὈῸ0 ἀἰδιϊηχιυϊθοα, 10 νγαῶβ (Π6 βὶπ οὗ [88 

᾿ [Οὐηοἃ, 5 οἴη, ἴῃ ἴδ ΚΕ. Υ., Ὠοἢ αἷβὸ Ἐγδη δῖοι 
λύχνος {ἰρὴξ (γῶς), ᾿ποῖορα οὗἩ ἰαπιρ, δὰ νυ Ὀγίη μα {16 Ρα8- 
δδζ6 ΠΟΘ ]ΘΘΒΙΥ ἰπ σομ ἰοῦ ΠῈ 1. 8 : οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ 
ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Φομῃ ννι8, ἰπηἀθοά, α ᾿ἰκἈϊ,. 
δθαἐ ΟὨῪ ἴῃ ἃ Βυογάϊ παῖο Β0η86, α ἀογίνοά Πἰρϊ, ἃ ἰκ Ὡς 1 
ποὶ ἰἰσλδίηρ, ἀπ ποῆοο ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ 8 Βροκοη οὗ ἧ 116 
ἘΡΡΡ ἐλήψην ἰὴ τ..0 απο 86 οὗ ἴη9 ρτοάϊ βίο, ποῖ [6 ποῃῃ.---Ρ, ἃ. 

Καὶ ἀνέστη Ἠλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ 
ὡς λαμπὰ  κετο δΒιίοῦ δηῃά ΑἸίογά ἘᾺΝ ΛΗ 119 
Ῥαδδδθ ΙΔΕΥ͂ ὯΘ6 ΓοίοΥΓρῆ (0 ΠΟΙΘ, δπὰ κανο Γγίβο [0 ἃ ΠΟΙ ΟΠ 
ΨΑΥ͂ οὔ βροηκίηρ οἵ ΕἸ ἡδῃ, 48 οογίαϊη Καθ Ό18 Τοσο οΔ 1104 “ 19 
σδϑαὶο οἵ ἐΠ9 1ανν.᾽"-͵Α. 5, 
ΣΓΜογον: 1] ἀτίῖεϊο δἰ χη ἤοβ {(Π 6 ῬαΣ στ Ἰατρ τ Ὠἰ ἢ 

γγ88 [0 ΡΟΣ ἰῃ ΨΦοϊνῃ 85 ἴΠη6 ζΟΓΟΓΠΏΠΟΥ οὕ πο ΜοΒδί Δἢ ἡ] 80 
το ββίοη 38 ἴο ἤθμοῦ [6 ρΘορ]9 9 Κηον]οίῦκο οὗ 10 ἈΓ68- 
εἰδηΐο βαϊναίίου, δοῦναι γνῶσιν σΨΤῆριο: τῷ λαῷ αὑτοῦ, κακὸ 
ἰ. 16΄. Ἰλῆκο μκοο5 ἀοοροῦ, Δ πηι], Ὑοτο π6 ΑἸ Πο γα ἴγοπι 
Μογοῖ. θὸ Ῥοῖίο ἕδκοθ ἐδ ΑΙΕΟ]6᾽ 89. ταθδηίης “1Π9 ΔΙῺΡ 
ὙὮὨΙΟΝ 188 (0 Ἰοδὰ νου.᾽,,--". 5, 

δΙ ΜΘ ον αυοίοα πὰ δυρρογῖ, ἶκο ΧΙ]. 86: οἱ λύχνοι καιό- 
μενοι; ἴον. ἰν. δ; λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι, Ὀπὶ ἰπ ῬΟΙᾺ 
ολΒ05 φαινόμενοι 5 οὐ ἴδ. Αοδοοτάϊηρ ἴο ΑἸ υτὰ φαίνων βΒοῖδ 
ἰογί (Π9 ὠεγίσεα δὰ ἐγαπείξοτ ν παΐαγο οὗ Φο μη 5 51... 5.1 
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4ον8, ἰδὲ (ΠΟΥ 6 ΓΘ ποΐ τνατηθᾶ Ὀγ 86 Ὀυτηΐηρ 
οὔ Φοὴ δηὰ 80 πιαάθ ἢ18 Βϊηἶπρ ἃ ΙΠΘΓῸ ὑγδηβὶ- 
ΛΟΡΥ͂ ΔΡΡΘΔΥΒΏΟΘ. 
Απᾶ γθὸ σγοῖθ 1 4.--Ἡϑελήσατε. 

Βυϊηκίηρ ουῦ ἐπ βἰηἶκ] ὀᾶ ρτίὶσθ 1 νν ΒΘ [86 Ὁ 8ὰ9 
πο οδγηοδί ᾿ἰχς ἃ ραββίηρ ἔδδιϊναὶ ἐογοῖ [ῸΣ ἃ 
ἦογουβ τους οὐ ἄδησο. Βοβρθοίϊηρ (86 Θη  8]- 
89:16 δΟῃσοῦγΒο οη ἐμ 6 ΔΡῬΘΘΓΔηΟΘ οὗ ἐμ Βαρι[ϑί, 
8600 δίαιία. 111. δ. Ουἱ οὔὗἩ {18 οδπι6, ᾿πδίοδα οὗὨ 
186 μετάνοια σοι οι Ῥγοϑο θα, δῃ ἀγαλλεασ- 
ϑῆναι. ὙΟ ταϊχῦ ἐμ 1 πὶς ὨθΣ6 οὔ ἱμ6 ἀδηοὶηρ οὗ 
ἔυδιϑ ἰῃ πο ὑπι ἰκεϊ, ΟΥ ἃ ΒΑ τπὶ οὗ 8168 δοιὰ 
ιἸδρ: Ὀαΐ τοῦθ Ὠδίυγαὶ 18 86 ἱπουρῶϊί οὗ 8 
ογουβ ἄδιοθ δρρυοδοιὶης τὶν ἃ ἔθδιϊνο ἰογοῖ. 
ἘΣ ἃ ὙΤ8116.--Πρὸς ὥραν Ὀοϊοη8 δοοοτὰ- 
ἴῃς ἰο Βοηχοὶ, ἰο ἡϑελήσατε, ἀοοογάϊης ἰο ΜΥ͂ΘΟΣ, ἰο 
ἀγαλλιασϑῆναι ; Ὀαΐ ἐμοὸ ἔτγο ἰπίηρ5 τὸ ποὶ ἴο 9 
βοραγδιϑά, Τὸ {Πποῖγν δοῖο ἐθέλειν ὁ θοϊοη χοᾶ ἰο 
ΤΏΆΪ6 ἰο ὑδμοιηδοῖγοδ ουαἱ οὗ 89 οαρηϑϑὺ ῬγοΔΟΙΟΣ 
οὗ τορϑηίβδῃοϑθ, 8η οηἰθγ δι ηἰης δυο οὗ (86 ἀΔΥ̓, 
πὰ ἷα Πρ. 1.-- -ΤῊ0} τδὰο (Πο λύχνος 186} 7 [0Γ 
ΔΎΒΙΪΟ 86 ἐϊσλί, φῶς, οὗ ποῖ ὁ τγὰ8 (0 Ὀ6 ΟὨΪΥ͂ 
[86 Βαγθϊηχοῦ. Οὐ. Μαίί. χί. 16. Εασίμον- 
ΤΏΟΤΘ (ΠΥ οπἀοαγογθα ἰοὸ πὰ ἃ Ὀγίριξ θαἰογίαϊη- 
ἱπρ εἰάο ἰο ἐμ ϑαγιθδίῃθβϑ οὗ 158 ρυθδοβίηρ οὗ 
Τορθαίδηοο, ἀπὰ ᾿6η66 αὖ 4980 ἴογβοοῖς ἰπι, Ὀ0- 
οδ.89 μΒ0 γ͵γϑϑ ἰ00 οαγῃῳῷσδί 70. (θη. 
ον. 86. ατοθαῖθσ τἦΐξηθοθδβι.--Μείζω τοῦ 

Ἰωάννου, ἰηδβίοδά οὗ τῆς μαρτυρίας τοῦ ᾿[ωάννον. 
Οοπείτυιοίίο εοπιρεπαϊατία. ΕΣ ἴ89 Ψψοσ] τ 
Ὁ ϊο ἴ86 ἘΑΊΒΘΣ ΔΓΕ, εἰς.---Ἰ6 ὑοβυϊ ΟΠ 
οἵ Ηἰ8 πιϊνγαοΐθϑ 18 {1|ὁὸ ἰθβυϊ ον οὗ Ηΐ8 ΕΔΙΒΟΥ 
Ηϊπ8617, Ὀδθοαυ86 (6 ΕΑΙΒΟΥ παίἢ σίνοι Ηΐπι (9 
ΜΟΥ Κ8. ο δη.6}.--Τὸ ἰά68 οὗ σοηϑαπιηδίϊοη 
δραΐϊη; ἀοβονίριίοι οὗ Ομ τἰϑιϊδηϊ γ. μδῖ [89 
ΕαῖΒου Βαῖμ σϑῃῖ 129.---ΤῊθ οηα (τὸ τέλος) 
Ῥοϊπίβ Ὀδοὶς ἰο ὑπ Ὀθχἰ πίη, ἰΒ6 ἀρχῇ, (π0 Βοπἀ- 
ἵπρ, τσ, ἴὰ 1868. ΘὐθΡΆΙΥ, ὈΘΟΟΠΙ68 ἃ Ῥογίθοῦ: 
ἀπέσταλκε, ΟἈΔΡ. 111. 84. 

γον. 87. Δπἃ [89 ΕἰαῖμοΣ Ηἰτιδο]ί.... 
Βαϊ ὈοΣΘ νυ 9855 οὗ 1η9.---ἰ ἰ86. 6 αυδδίϊοη 
ὙΔΟΙΠΟΥ ἃ ΠΟῪ δηὰ αἰ ογοηΐ ὑοδιϊπιοην ἔγοιῃ ἰΒδὶ 
οὔ {86 ποῦῖβ (νοῦ. 80) 18 ϑσὸ ἱπίγοάμοθα, 1. 
ΤῊ8 ὦ (06 ἰοϑιϊ πο οὗὁἨ (16 πόρκα (Αυρυϑίΐηο, 
᾿Ααχοίί8, Βαυον, Νοδηάον, δ. Ρ, εἰς.) 2. ΤῈ 
"ἰοδι ΔΟΩΥ οὗ αοᾶ αὐ {μ0 Ὀαρίΐθπι οὗἠἨ ΟἈγῖβί (ΟΠ Σ γ- 
᾿ϑοβίουι, Βοηροὶ, Ῥαυ]08). 8, 189 πίἰϊμθ88 ἴῃ 
μο βρίγῖὺ οὗ 9 Ὀοϊΐονον, ἐμ ἀγαπίηρ οὗἨ [89 
Εδίμον (Ρὸ οιίο [ΑἸονα], Βαυτησονίοη- τ βία, 
Τιιοϊαοῖς ; Ὀυὺ πψαγοσῖηρ). 4. 1116 ὑθδβιὶ ΟὨΥ͂ 
πῃ Ἀϊο αοα Π89 ρίνγοη ἰῃ Ηΐβ8 νογὰ, ἴὼ (6 Βονὶρ- 
ἰυτε8 οἵ ἰμο ΟἸἹὰ Ἰ'οβίδιιοηί, ἰο ΗΪΐ8 ὅοπ (ΟΥΎ]], 
Νοηπυβ, εἰος., Βθ46, σαν, 1,160, Μογογ). ὕη- 
4 αοϑ ΟΠ ΔὉΪΥ (818 1480 ἰοΥρΡοίδ οι 18 ΘΒ 80} 598 
ὈΥ {δὸ ρονγίθοί μεμαρτύρηκε, 88 ν6}} 88 ὉΥ͂ (16 6ῃ- 
δυΐπς αἰδουπδϑίοι οα ἰλ6 ΗοΪγ δοτίρίατοβ. Ενὶ- 
ἀϑηῦγ, Βόονονον, Ομ γῖδῦ δου ῖη68 ἰμ6 ουαἰναγὰ 
ποτὰ στὶϊ (89 ἰαγὰ πογὰ ἴῃ ἰδ9 βρὶ τὶ; δπὰ 
Ηρ πιοδὰ8 ποί {π0 αὐρδίγσασί Ἰοΐίον οὗ ὑπὸ δου ρία ΓΟ, 
Ὅαί ὑπο οοποτοία, ἰνίηρ ΟἹὰ Ἰοδβίδτηθαί γουοἰδίϊοη 
«8.8 ὃ ἀπὶίγ οὗ ποσὰ δπὰ βρίγὶ (809 γοσβ. 87, 88). 
ΤῈ ἰπἰγτὰ δπὰ ζουγί ᾿α ογργοίδ  Οη8, ἐπ ΘΥΘΙΌΓΘ, 
Ἰαυδὶ Ὀ6 σοηηηθ4, ΤῺ 18 15 (86 ἀἰϊγοοί, ΒΙΓΟΙΟΙΥ 
Ῥτγοηουησοά ἐσθ Π ὯΥ οὗ {86 ΕΔΙΒΟΥ, 

ὟὯο δανθ ποὲῖμοσ Βοασᾶ δ νοΐοθ βῖ 8ΏΥ 
ἴθ, ΟΣ 8560 ἷ8 Β88096.---ΟἸγὶδὲ ἀδηοίο8 
16 Βοι], (9 πον 119, 6 ἐγαςῃ οὗὁἨ ἰμ6 ΟἹά 
Τοβίδιηοηῦ τογοϊδίΐοη. Τἷ8 οοῃβίϑίϑα ἰῃ ἰδ 6 

«[ΤῊ}69 ᾿πἰογργοίκο 18 ὁχοϊπἀοα ὮΥ [6 δα! 0, αὐ αΝν 
͵ ἐΐπι6.--Ὁ. 81 

Βοδυίηρ οὗ ἱἐπο γοΐσθθϑ οὗ αοά, ἐν τϑρὰ οὗἉ Γουθ- 
Ἰαϊΐου χίσοη ἰπ υἱβίου, δῃα βϑϑοΐῃρ ὑμ6 ΕἸ Ὀ]θ τ 
οἵ αοά, Ηἰ8 δόξα ((Β6 Αῃγζεὶ οὗἉ ὑπο Ϊογὰ), ὉΥ (δ9 
ὑγ 6 ὈΘΙΊΘΥ͂ΟΓΒ οὗὨ (86 δποϊθηΐ δογϑηδηὶ, ραυίίσα- 
ἸΑΥΪΥ ὈΥ (πο Ργορθοὶβ. Ετουι (818 116 οὗ τον οἾα- 
(ἰοῦ, ἡ. 6., ἕγοα [16 βρίγὶὺ δηὰ ἐγα ῃ οὗ {μ6 ΟΙά 
Τοβίιδιμθηί, (ἢ 686 ῬΘΥΒΟΏ9 Ὑ6ΓΘ 80 δ] θῃαἰοα {μδὲ 
ὅοδβιϑ σουϊὰ 547 (ο ἱποῃ: Υὸ ΒΑΥ͂Θ ΠΟΥ͂ΣΣ μολρὰ 
οΥ̓ΘΏ 0Π6 οὗ ΗΪ8 τνοὶδ08 ὑ88 ̓ ἰνίης ἴομο οὗ ΗΪ8 
γοΪ66), ΠΟΥ͂ΘΣ Β06ἢ ἃ δβίῃρίο ἔοστα οὗ ΗΪ8 τηϑη 65- 
ἰδίου (8 αἰ ἰπηπιοῦ οὗ ΗΪ9 ᾿ἰνϊηρ τϑυοὶδίϊοπ). Απὰ 
{18 Η6 οουἹὰ ΒΔ. ἐο ἱοπὶ τὶ Ῥογίδοὶ δϑθγ- 
8δῆ66, Ὀ668.89 ἐμογ ἀἰά ποί Ῥογοοῖνο (86 γοΐοο οὗ 
αοὰ ογθη ἰπ ἐμβὸ πογὰ οὗ Ομ γῖϑί (οορ. Βοῦ. ἱ. 
1), Ὀθθοδυ8θ ὑπογ ἀἰὰ ποί 860 ουύϑῃ ἐμ6 δῃρεὶ οἵ 
ὑπὸ οτὰ ἰῃ Ηΐβ ἱποαγηδίϊου, 88 Ηδθ βίοοα Ὀδίοτθ 
{πο ῖγ Θγ68, Φοδιπ χὶν. 9, Ἷἢ ὑμὶ8 γορτοοῦ ἰὑ ἰβ ἴπι- 
ΡΙΪοα ἰλαΐ {89 Ῥγοῦθβδ οὔ σουϑιαιϊ ἢ β ὈΥ͂ ΥἱϑΊΟΏ8, 
ουἱ οὗ ν»ϊοῖ πο οΙΥ βογὶρίυγο 88 ἃ ἀοουτηθιὶ 
Ῥτγοσοάοά, πηιϑὺ ἰῃ ποαιθ ΒΘΠ80 τορθϑὺ 1 86} ἰῈ {0 
ἰηνγαγὰ ατσαζεπῖπρ (ἈθΘαΥΙ ἢ) 8πὰ ἐὐξωπέπαίίοπ (866- 
ἴῃ) οὔ ἐμὸ ἔσιΒ τϑδάου (Ζεδοπ «ἴοδω, 1Π1., Ρ. 598). 
ΒΗ επηο6 8150 (88 οοπ͵πποίΐ γα οὔτε, οὗτε, 18 Τοϊϊοττοὰ 
ΟΥ͂ καὶ οὐὐἁ 0 τοβυὶϊὶ οὗὅὨ βιοῖ δὴ δπδκοηρὰ 
ποδυΐπρ δα θη] οποά Βοοΐης 18 {86 Δοϊάηρ οὗ 
}160 γοτὰ, 88 ἃ ΠΘῪ ᾿}ῖ0 δηὰ γἱδίοι, 1 {86 Ὁ6- 
Ἰϊονίηρ μοδεὶ (λόγος μένων ἐν ὑμῖν). ὙΠ δὲ ἰδ, ἐπ 
φωνή ϑηὰ {86 εἶδος ροὸ ἰοχοίμοῦ πὰ ὑπο οὁπη90 οἴἶεοί 
δηὰ οἴδοϊοηϊ ῬΟΎΘΡ οἵ (6 λόγος μένων. 

ΘΙ δγοηῦ ἰηἰοτργοίδιϊοηδ: 1. ΤῺΘ σνοΐθθ δὲ ἐπ 
Ὀαρίΐδα (ΟΠ γϑοβίουι, ϑαρο, Βοηροὶ; 1ἴοκθο οα 
{89 ΘΟὨΓΓΑΤΥ: 0 Βου]ὰ ὑπ 6} οχρϑοῖ τὴν φωνήν). 
2. Φοβὰβ Θοποθᾶὰθϑ ἰὰ Ηΐβ οΥ 8 ΒΟση6 ΟὈ͵οοίΐοη 
νοι (89 Φογ)7ἷ8κ που]ὰ ἂγθ τηδάθ (Επὐγταὶυβ 
Ζίραῦ., Καϊΐποοϊ, Ῥαυϊαθ; 8 σμδγϑοίο ΒΕ 168}}7 
ΤΌ πἰσϑὶ ἱπίογρτοίαιο). Κ᾿] Βδυρατ- 
ἰθη-Οταβὲυβ: “ΝΟΥ͂ΟΥ ὈΘίΟΥΘ [88 ἰμὶδ ἀΐγοοί ὁχ- 
δἰ: οη οὗὨἨ αοἃ Ὅθθῃ ταδάθ, 88 1 ΠΟΥ͂ 18.᾽ 8. 
Ογτῖ!, ΤΒοορ γ]δοῦ: Φοδὰ8 ἀθηἷοθ ἐο ἔμθῶ 8] 
ἀϊνοσί δρρτϑθβθηδίοι οὗ ὑπ Ο]4 Τ᾿ οβίϑηπηθηὶ Γοτθ- 
Ἰαϊΐομβ (1ωἄοἶκο : “θη 6808 τλῦοῦ Βανθ δροόῖϑθῃ 
οὗ ἐδοῖν ἔδίμογ8᾽)). 4Ὧ4. ΑἜ σορσγοοῦ ἰμδὲ ὑπ6 0 μδὰ 
ὯῸ ΟΥ̓́Θ ΠΟΥ ΘΔ. ἴοΓ (89 ἀϊγοοί ἰδϑιϊπλοηΐοβ οὗ αοὰ 
ἴῃ ΗΪ8---ἰὩ6 Μοθβῖ ἢ 8---ρρθάγδσο δηᾶἂ ὑΟΥΚ 
{πστ Βυὺ (8 δομο8 ἱπ ἰμ6 δβιοοθθοάϊης 
οιποηβίγαςίγο ΟΓΒ: ΕῸΡ πποῖὰ Ηθ παι βοηὶί, 

Ηΐπι γο Ὀθ]ογο πού. ὅ. Α τιρϑίδρβογίοϑὶ ἐπίοῦ- 
ῬΓοίϑιΐοη (511}} πιοῦθ ἀθῆπὶίθ ὑμδῃ ἱπ οἰκο): 
“ Μείαρλοτίοε δωπί ἰοσμίίοηδδ, ψιῖδα ἐμ διπιπια ἀο- 
σογ6 υμἶέ, αἰΐόηοϑ ἔ88ε ῬγΟΥδϑιι8 α 7)6ὲὶ ποία. Νίαπι 
δίομίἐ σεις εἰ δεγηιοπα λοηιπεδ δὲ Ῥαίεαοίμπέ, ἑΐα 
ει ποσός αα ποᾶ διαῖα γορλείαγσε ποσοῦ πη, 
εἰ ἐπι φταογαπιεηί8 ψιιαδὶ υἱδιδίϊεηι ζογηβαν ἱπύμεί, 
μηδ σοσποεξοὶ ργὸ πιοάμῖο ποείτο φυεαΐ, . Ῥέταπι φυὶ 
ἐπι ἵπ υἵυα δια εβῆὲσία ποπ ασποεοῖΐ, δαί λος ἐρεὸ 
»ηοαϊξ, ποΐωπι 86 πυπιεη, οοἶογε, πἰδὶ σμοα ρες αὐτὸν 
οαγὶς (2 Οον. 111. 14). Οαϊνίη, ϑβἢΠ]Ανὶγ Μμαΐ- 
μαρὰϊ : “«“Φωνῇ δΔηά εἶδος ἃτα ποῖ ἰο Ὀ6 χοζονγοα ἰο 
Ῥδγιϊσυϊαν βυτ οἴ 681 τουοϊδίΐουβ ἴω ἐμὸ ΟἹά 
Τοϑίδιηοπΐ, δυοῖν 88 [83818}18 δηἃὰ “9 ογϑ δ} 8 
Βοδυίης ὑμ6 φωνή οὗ αοἄ, δοὰ Ἐ:οκὶο} 5 δπὰ 

Ο Ῥδΐο}᾽ 5 βϑοΐῃρ ͵8 εἶδος ἴῃ (9 βρίτιι; Ὀαὰυΐ ἰο {86 
ἰοΐ8] τουοϊδίϊουῃ γοοογάϑα ἱπ ὑδο ΟἹὰ Τ᾿ δαἰδιροῃῖ, 
88 αοὐ᾽ ΒΒ οχδὶοιοι Ηἰ8617,. ΚΞ 0. ΜΟΥ͂ΟΣ δἷδβο, 
δχοϑρί ἐμαὶ 6 ἱποϊαἂθβ ἐμΘορδηΐἷθ8 δηα Υἱβί οΏ8. 
Απὰ ἰο 7.8. {μ686, ἴῃ ὑποὶν Βγπι001168] ἱπιροτί, [ἢ 8 
Ὑ0196 τηλιίον ΘΟΠ68. 5 

γον. 88. Αμᾶἃ γϑὃϑ Βαᾶανὸ ποῖ δα τυνοσὰᾶ 
αὐἰάϊηρς ἱπ γου--[καὶ τὸν λόγον αὑτοῦ 
οὐκ ἔχετε μένοντα ἐν ὑμῖν.) Α Ζοβιδῃ- 
ὨΘδπ ῬὮΓΔΒ6, 1 9Θόολη ἰϊ. 14. ΜογοΥ : “Τοῦ ἰδὸκ ἃ 
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Ῥεγαδηθπὶ πα σαντα δρργορυίδιίΐοη οὗ Ηΐ8 πογὰ."Ὲ 
Νοὲ (80 γτουοϊαίΐοη οἵ αἀοά ἴῃ ἰδ σοῃβοΐθῃησθ 
(ΟἸδδυβθα,} ΕἸΓοτηπιδμη), θυ (80 ᾿ἰνίπρ, 65ρ6- 
εἰδ}}γ ἐμ Μαοϑαϊδηΐο τνοσὰ οὗ αοἀ 88 ἐμ δβοϑὰ οὗ 
ἰδο Καοπ]οᾶμο οὗἩὨ Οδτϑί, ἘῸΣ οσ ὯΘ δϑηῖ 
δὲ γ9 Ὀθ]1θνθ ποῖ.---Τ 9. ἕδοὺ ἐμαὶ ὑμπον ἀἱὰ 
ποὶ τοοοχηΐζο δηὰ δοοαρὺ ἱπ ΟἸσὶδὺ 116 ρογΐθοί 
τουϑδιίίοη, ἐῃ9 φωνῇ δπά εἶδος, οὗ αοά, Ῥγουθ8 
ἰδὲ {807 δὰ ποῦ ππἀογϑίοοα ἐδ ἱηὐϊπια 08 οὗ 
(818 τονϑϊαιΐοπι ἴῃ ἐμ ΟἹα Τ᾽ ϑϑἰαπχθηΐ ; ὑπαὶ ἐπ 6 Ὺ 
μδἀ ποῖ ἐπ ΟἹὰ Τ᾽ δδίδυχοηὶ ᾿ἰνίης ἴῃ ἔμ θῖ ; ἰμδὲ 
80} τότ ἀθεῦ δηά δ]ηὰ ἰο ἰο ποτὰ οὗἨ αοα ᾿ῃ 
(86 Ηοὶγ δοτνιρίυγοβ 85 ἃ αἰγθοὺ ἐθβυϊ πῃ ὩΥ ἐο (89 
βου (866 58. τὶ. 6, Δίαϊ(ἢ. χὶϊὶ. 14; Φοδπ χὶϊΐ. 
40; Λοἰβ χχυὶὶ. 26; Βοπι. χὶ. 8; 2 ΟὉον. ἱἰϊ. 14). 
Τ|6 ὃν ἀπέστ. 1Β ΘἸα ΡΒ δβίζρα ὃγ Ὀοΐπς ρἰαςοορα ἤγβί, 
διὰ τπιδὰθ γοὶ τροσθ' Ῥγοταϊπθηῦ ὈΥ τούτῳ ὑμεῖς. 
[ἀτοῖιι8 : φμοπιοάο πιαπάαία τεσὶς ἀϊοοί, φωὶ ἰεσα- 
ἔμ εἐχεϊμ. ὙῈῈ 6 τα Ώρον οὗ αοἂ ἐμ 0 γ᾽ 
ΠΘΟΘΒΒΔΣΙΥ 8150 τοὐθοίοα ΗἾ 5 πλοββαμο.---, 85. 
εν. 89... ξ}ῸὄοΚνΚῇς δβϑσοῦ [86 δοσχίρἊυσθοα.--- 

Μεγοῦ: “Τα ἐρευνᾶτε 18 ἱηαϊοαίγο (ΟΥΣῚΪ, Εταβ- 
τὴ, Οαϑϑρου, Βοζῃ, Βοηροὶ, δ ΠΥ πηοά- 
6τη8, ἱποϊαάττις Κυϊποοὶ, 1ἴϊλοϊτο, ΟἸϑδυβοη, Κ]θ6, 
Ρθε είϊο, Μαΐοτν,  εἰσ.), ποὶ ἐπιρεγαίίυο (Ο ΒΤ Υ805- 
ἰοτα, Αυραυβίϊτιο, ΤΘοΡγ]δοὶ, Ἐξ γταΐυ5 Ζιζδῦ., 
Γαϊμον, Οδ  γῖπ, εἰο., Ῥαα]ι5, Βαυτικατίθη- στ υδῖυ, 
Ηοΐπιαπη, υϊπαγαί, ὃ εἰ6.), 18 Βδονγῃ ὈΥ 89 
δοπίοχί, ἰο τΥΒἱο ἢ δ ἐτα ροσδίῖτο γοῦ α 0 ογοΐσα 
τοδίίον, ραγυϊου αυὶγ ουὐὐ οΟΥἮὈἨ ΒΑΥΤΔΟΠΥ͂ ΜῈ ἐδ9 
δογσοϊδέϊτο καὶ οὗ ϑέλετε. ΟΟΙΏΡ. 8150 Θ 6 ἴπ 
{86 βμμάΐεη πὰ Κτίκοη, 1884, Ρ. 795. ΟὍοπρ. 2 
Οον. ᾿. ΑΒ ὑμὸ δον, ἰὼ ἐμοὶ ἩΔΎ, Βοασομοὰ (6 
βετί ρίαταΒ ὙΘΙῪ αἸΠἸΣΘΆΠΥ (5600 ΤΒΟΙΌΟΚ, Ρ. 176), 
(89 δοπίθησο, ἱἶ ἱπιροσγδίϊγο, τϑῦύ ἢδγνο Βρϑοϊδοά 
δὰ Βίγο ΚΙΥ ΘΙ ρ αβἰζοὰ ἐμοὸτῖ ὐ τηοᾶθ οὔ Βοατο. 

[ἀταιαπιδίϊοδ!γ, ἐρευνᾶτε ΤΑΔΥ ὉΘ ἱπηρογϑ γα: 
διαγοῖ, ΟΥ ἸπαἸ οαἰίνθ: ψ6 δεατοῆ. [ἰ 18 ποὺ ΘΑΒΥ ἰο 
ἀεοϊὰο Ὀοίτγθθα ὑπὸ ὑπὸ ἱπίογργοίδιϊΐοηθ. 110 
ἴοτταοῦ ἢ89, ὈΥ͂ 10} 5 ἀθσιηδῃ Υ.. δηα ὮΥ {116 Α. 
ΕΟΥ͂., θοσολθ ὑμ6 συγτοῦὺὶ ἱπίογργοίδιϊοπ 1 {86 
Ῥχοϊοβίαπὲ, 85 ἰΐ νγαβ ἰπ (9 οἱὰ ἀγροῖς ΟΒυγοὶ, 
διὰ 'ἴ6 οἕθῃ (ὉΥ δὴ α ἡογίἑογὶ δρρι!οαιϊοι ἰο {89 
Με Τοβίδτη τ) ΡΟΡΟΪΑΥΪΥ υδοἃ 85 δ διυραταθηῦ 
δρδϊηϑὶ Κοτηδηΐβί5. [18 δυοτοὰ ὉΥ ὑμῸ [0110 - 
ἴπξ οοῃϑί ἀγα οηΒ: 1) Τ6 Ῥοβι(ἱοη οὗ ἐρευνᾶτε 
δείογε τὰς γραφάς, Ὑ Βἰσἢ, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ ἸΠ6Δ ἢ 8 
δομσἸπαῖνγο. 2) Το οὐ ἰββίοη οὐ ὑμεῖς Ὀθέοτο 
ἐρεσνᾶτε, σοταΡ. ὑμεῖς Ὀοΐοτο (9 ἱπαϊοαῖγο δοκεῖτε. 
8) πὸ δοπδοπὶ οὗ {μ6 ατθοὶς ἔδίμο γα, τὴ 1} 16 
ἱπροτίδηξ Ἔχοορίΐομ, Βούγουον, οὐ ΟΥτγὶ] οὗ ΑἸοχ- 
δηδτβ. 4) Το ἐπίγ  η916 ΣΡΥΟΌΔΌΪ Υ ἐπδὶ 
ΟἈτῖδὶ βιουϊὰ μανὸ βροΐζοῃ ἰῃ ΔΗΥ͂ ὙΕΥ͂ ΓΟΡΤΟΔΟΣ- 
ἴ}]γ οὗ με βίυὰγ οὗἩ ἐμ9 βογίρίυτοβ. (Ἡδηρϑίοη- 

ΦΓΜογοΣ Ρυΐδ ΟὨΪΥ͂ ἃ ΘΟΙΣΏ8 δίζον υϑῦ. 372. ϑόομῃ τιϊρδς 
᾿ατὸ οοηϊἱπυδὰ : οὔτε τὸν λόγον, εἴο.. πα ΒΥ μαρνς καί, δηὰ 
εὐπηεοιίίης (δ ποραίΐου ΠῚ [Π6 γοΓῸ (οὐκ ἔχετε) ἱπεϊοαά οὗ 
ἴδλο μαγιἰοἷθ (οὔτε), ΒΟ ἰαΥϑ ΖτΟΔΙΘΣ βίγοθθ ΟἹ ἴμ8 ὩΘῸ ΟὨΔΥΖΘ 
δραϊηδὶ ἴ8ὸ 96 078.--". 3. 

γ{Οἱεδιαῦδοι : Αοοοσάϊης ἰο Φοδη ἔδο ποτὰ οὗ ἔϊο δίϑστιδὶ 
Οοὰὲ ἐρεαχα οὐ ϑοτιηδο ἴῃ πο τοϊπὰ οὗ ΘΥΟΓΥ͂ πιδῆ. Κη [ιδ8 
ἀϊίηίεμοά, πὲ ποί ἀδείγχογοά ἷ6 διιβοορε ὉΠ ΠΥ ἰο {ΓῸΓΝ, 
ἘΠΙΟαΐ δοπιοιηΐ ρ; πα! χοῦν ἰἢ [86 τπιϊηα, πβὴ σδπηοΐ ροΓ- 
ἐεἶτο 186 οὗ Θοά. [τ [9 ἐδ βαῆιο δΔἃ8 πὸ “Ἰἰρμὲ ἴῃ 
ἴδοο, " Μαιῖ, νἱ. 22. Βαϊ ἦν ἰηϊογρσοίδίίοι ({}10 Βα Ππὶθ 88 
ΜΕΥ οΓ 8) ἰ8 ὑγοΐίογα ὉΪ6.---Ρ, 5. 

-ἶν ΗθΩσΥ, οδάσίἀρο, Βαγθοθ, Βσϊοκηθτ, ἀπά αοᾶοι, 

. 218), Ηθῃ 
χχχὶν. 16), Βαυπιοίη, ΑἸζοσά, 

(νεγοτίπ ς), τεσ, σδοοῦι.--. 5. 

ἰοη οτος (γὙ8Ὸ 
Ὑ ογάδνοσί ᾿" 

ὈΘΥΩ ἀἰβοοόύοσθ ἃ ΖὉ [οι μοα ΑἸ] ϑῖοπ ἰο 188. 
χχχίνυ, 16: “86 ]Κ γϑ οιἽὄδ οὗ ἐπ Ὀοοὶς οὗἩ (6 
Μπογὰ," ἃ ῥρβββαῴο νν Βἴ6} 18 οἰμἰἐἐοα ἴπ 186 δ6ρέ.)--- 
Υοὺ ὑμ686 αὐχζυπιθη ϑαγθὶη ἐμ ΘΙηΒ6 1768 1η50 8) οἰ Θπῖ, 
Δη4 τησδὺὶ σίνο ΜΟΥ͂, ἴῃ ΤΥ )υάριιθηΐ, ἰο (9 οῃ9 
οοπϑίαἀογδίλοπ ἐμὲ ἐμ6 σοππϑοίίοῃ δπα παίυγαϊ 
Β6089 οὗ (86 ραβθαρθὸ 88 ἃ ὙΠῪῸΪΘ γϑαυΐγοϑ ὑπὸ ἰῃ- 
ἀϊοαίλνο. 116 βαυϊουν ΟΣ ΡΟΒ65 (ῃ9 ἱῃπσοπβί βίθμοΥ, 
Ιλ η658 ἀπ ΡΟΡΥΘΥΒΟΙ 688 Οὔ μ6 760 }78 ἴῃ ΒοδΤΟΣ- 
ἴπς [88 Ἰεἰ(6 Ὁ οὗ {89 βου ρίυγοβ, δπὰ ἱπηαρίπΐηρ ἰο 
᾿δΥθ οἰθγη 8] 119 ἴῃ (μ θπ|, ἀῃᾷὰ γοὺ τοίαβίῃρ ἰο Ὀ6- 
Ἰΐονο ἰῃ Ηἰΐπι ἰο νίιοτα (680 ΨΟΥΥ βουῖρίυγο8 θᾶ Γ 
τὶ Π688, Δη ἃ τῆ 8] 0η6 ὁδη ρμίνο ἰο ἔμϑ ἐμαὶ 1176 
ΒΟ Ὦ Π0Υ ὙΔΙᾺῪ βουχὺ ἰπ (86 ΚΙΠ παρ Ἰοιξον 
ἰηβίοδα οὗ ἐπα υἱν ἔγίπς βρὶγὶι. Τὰ ὉΥ ἰμοὶν 
ὉΠΌΘ]]οΥ (89 ΥὙΟΡΥ Ὀοοὶς οὗ αἀοἀ πίοι ἐμὸν ῥτο- 
ἴρϑ8ϑα ἰο ΒοῦονΡ, θοδλθ ἐμοὶ δοουβοῦ, δῃὰ α, 
ΒΆΤΟΥ οὗ ἀοραίῃ ἰο οι. Ηλδὰ Ηρ 1᾿ηἰοθηάοα ἰο 
ἐτῆοτέ [6 76») ἰο Βοδσοῖ ὑμ6 βοτὶ ρίανοθ, Ηο πουϊὰ 
ποὺ βαῦθ οοῃίϊηπθα : ““1ῸΡ ἐπ ἑβθχ γο ἑλίπἪ, ΟΥ, 
ἱπιασῖπα ἰο Βατο (ὑμεῖς δοκεῖτε ἔχειν) δίθσηαὶ 
{8 6,᾽ Ῥαΐ: «“ἐλγοισὶ ἰπθπὶ γο λαῦθ (ἔχετε) ΟΡ 
ΓΑ ΟΡ, δλαϊδ͵ λαυε, δὴαὶϊ πᾶ, οἴθτιδὶ ἰἰο :᾽) ΠῸΡ 
σουϊα Ηθ Βατθ δα ἀθὰ : ““4πᾶα 60 8.0 88 γ ὙΒΙοᾺ 
ἰοδ  ἶν οὗἉ Δῖς,᾽᾽ δυὺ “,70γ;᾽ ἐμὲὶδ Ὀοΐης {80 Σϑδβοῃ 
ὙΒΥ (πο Βηου ἃ βίαν {μ6 Ξογϊρίατοθ. Ηδ πουἹὰ 
8180 ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ πᾶν ἀοβηρὰ ἰλ9 γὙϑυὺ δ ἰο ἐμ9 
ΒΡ δη ἃ Ἰπδῆηον οὗ βοδυοβίηρς ἰμ6 βογὶρίαγαβ; 
ἴον {16 5 61)]8 ἀϊά Βραυοἢ ἐπ 6 πλν166}γ δηὰ αἰ] σΘ ]Υ, 
διιπουρσὰ ὈΥ ΠΟ πιοδῆὴϑ ἴῃ ἰὴ Ὀοϑὲ ὙΑΔΥ. ΤῈ0 
ἸΏΟΥΘ πϑίυγαϊὶ ᾿πιογργοίδίΐοῃ, ὑμοροΐοσθ, 6. ἐμὲ : 
“4 γε ἀο. (Ἰπἀ4664) δεαγολ ἰλ6 ϑογίρίωγεδ (ποὺ τὸν 
λόγον ϑεοῦ, Ὀαὺ τὰς γραφάς, (89 Ἰοίίο Ὁ οὗ {6 ΒΟΥ 6 ΓΑ] 
γε ἐὑθ θΟΟΐΚΒ οὗ (μο ΟἹα Τ᾿ οβίδιηθπ), 707 ἐπ ἑλδπι 
(ποὲ ἑλγομσὴ ὑπιθ πὶ, 88 8. ΤΏ6Γ6 τυ 68}8 ἰ0 μοὲ δ {}16 
᾿ἰνίηρ γοσὰ οὗ αοἀ) γέ ἐπιασῖπε ἰο λαῦε εἰεγπαῖ ἱὲ; 
απά (λὲν ατγὲ ἰλεὲν τσλϊοῖ, (εδίϊίν ο 116. Απὰ (γοῖ--- 
μον ἱποοπϑὶϑίθηϊ, ΠΟΥ Ῥσθροβίογουβ!) ψό τ ποῖ 
τοὐϊξὲπσ ἰο σοηϊ6 (0 ε ἰλαὲ γὲ πιίσλέ λαυα (τΝαΐ οἰον- 
Π8}) ἐζ. ᾿Ἐρευνάω 18 (}0 ὙΘΥΥ ψογὰ τὰ δ σἢ {110 
ϑδαημοάγίβὶθ πἰϑεὰ οὗ (86 βίαν οὔ (80 βοτίρίιγοβ, 
Υἱἱ, ὅ2, θη ἐμοῦ ἰοϊ]ὰ Νιοοάθταβ: ““βϑαγοὶι 
πἐρείρμν δηα β66 ἱμπαὺ πὸ ργορμοῖ 888 δυίβοῃ 
ουί οὗ αΔ1116 6. ΤΊιο ῬΏΔν 8665 βιπαϊοά ἐπ ΟἹ 
Τοϑιδηιθηΐ 88 ὑπ6 γ Κορ ἐμ6 Βα θαι, πὰ ἢν ὶβὺ 
γοοίβοα ἐποὶν βίυ αν ὈΥ ρΡοϊαϊίπσ οαν (86 Ο τ ῖδί 
ἴῃ (9 ΒΙ0]6, 88 Ηθ σοσυϊκοὰ {ποὶν Βαῦ δι 66 ρ- 
ἴῃ ὈΥ͂ ἀοϊης ὙΟΥΪΝΚΒ ΟΥ̓ ΤΟΤΟΥ͂ οὐ (80 ΚαῦΡΔιΝἈ 
ἄαγ, ΤΉΘΥ Κποὸν (μὸ 861} οὗ (6 ΒΙ0]9 δπὰ 
Ἰσποτοὰ ἐπ Κοῦποὶ τὶ. ΤΠ βοασομοᾶ 
τηϊηαιοἾγ, Ῥοαδη σα!  δηα ΒΏΡΟΥΒ ΣΟ ΒΙΥ (ἢ 9 
ἰοιίογ, Ὀὰὶ Βα πὸ Βυταρδίθυ τ ἰῃ6 πάθης 
δοΐ, ΤΟΥ͂ 1Δ4ο]1Ζεὰ {6 τον έεπ δοοῖ, 116 {Π 67 
γχοϑιβίοα {86 ἐξυέπσ τσογά οοπίαϊποα (ΘΓ (ΘΟ Ρ. 
γΟΡ. 88). ὅσῃ ὈΣΟ]Ο]ΔΙΓΥ 16ἃ ποτὰ ασἂῪ ἔγοπι 
Ομ γὶϑὶ, 116 ὑπο ἐτὰθ βίυαγ οὗὁἨ Μοβοβ δπὰ ἰῃ9 
ΡῬτοροῖϑ Ἰοδὰβ ἰο Οἰ ἰϑί, 88. ἐμ 718116Σ οὐ (9 
ἰὰνγ δηὰ ἐπὸ Ῥγοϊηΐβθο. Το Ο. Τ᾿ ῥγοπιῖβοϑ 110, 
ποῖ ἰο 1.8 ΠΟΤ ΣΟΘΔΟΓ ἀπ ΒοαΡοΒοΓ, Ὀαΐ ἰο {16 
ἄοετ, οὔ 6 ἰδνὺ : “0 8.181} {βογοίουο ζεὲρ ΤΩΥ͂ 
βίβδίιι 95 δη ΤΥ ἡπαρπιοηίδ: ὙΜΙΟΝ 1 ἃ τδῃ 60, 
[6 Β}}8}} ᾿ὖγο ἴπ ἔδιθιῃ ᾿᾿ (1,6γν. χυϊὶ. δ). 86 Κδὸ- 
Ὁ18 Βαϊ : “ΠΗ τψγἶλο ἀοφμῖγεδ λα τοοτάς οὗ ἴθ Ἰανν, 
δοαυΐ ΓΒ ΤῸ} Βἰπη86 17 οἴθ σὴ] 119 (μὲ αοφμῖγιέ δἰδὲ 
υεγδα ἱοσίδ, 8 σοσιιϊσι δἰδὶ υἱίαπι εἰετηαηι)."" Τδδ τη- 
ὈοΙἰονην 56 }]5 ΒοΔΡΟΣ ὑμ6 ΟἸὰ Τοείαπχθαί ἰο {1118 
ἀδΥ 'π {πὸ Βδῖὴ9 δβρί τὶ δῃᾶ πὶ ἐμὸ βᾶπιο τϑβυ]; 
ἐπο ὶν τὶ β ἃτὸ Ὀ]ἀ6α, δπὰ ἐπ σαὶ} 18 ὑροὰ 

Ἐ[ΓΗθοοΘ ᾿αϊπαγάϊξ ἰᾳ 411} πτοης ἢ δϑουίδίης (ο ἐρευνᾶτε 
ΒΘΙῸ ἃ ῥγοϊουπ τ᾽ τηϑαῃίηδ.--Ρ. 8.] 
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ἐποῖν ποατί (2 σον. 11]. 14, 16). Ιῃ 1κ ΔῸΣ 
{0 Νενν Τοϑιατηοπὲ 8 ἃ Βοα] οά θοοΚ ἰο (Βουβαπὰβ 
οὗὨ 15 τοαάοιβ δηὰ βίυάδοπίβ τὶ ΐη ἔμπα ΟΕ ϑι δὰ 
οἰυσοῖ, γδο οἰἐμο Βα ρου ϑ {{1οῦ 5] γ, 1|κὸ {89 6 8, 
οὗ βἰκαρ σα] }γ, ᾿ἰκὸ }10 ταϊοπδὶ δίβ, βϑιέῖοῖς ἰο (86 
τη6Γὸ ουἰδίὰο οὗὨ ἰδ ΒΙ01]6, δημὰ ᾿ΖΏΟΓΘ ΟΓ ΟΡΡΟΒ6 
ἰδ 6 Ομ γίδι τυ ΐη, ΟἸιγὶβὶ ἰ8 ἐμ 16 δπὰ Ἰιρεὶ 
οὗ ἰδ ψΠο]0 ΒΙΌ]6, (8 ΑἸρδδ δῃὰ Οιηθζδ, δπὰ {Π6 
ΟἸΪΥ ΚΟΥ {πα ἀΒ]ΟΟ 8 118 τηγϑίογ 68 ἴο 1.0 θ6]1ον- 
πᾳ αἱπὰ, Οοπιρ. ἐμ6 σοι (8 οἢ Υοῦ. 4Ό.---Ρ, 5.1 
ἘΣ ἴῃ ἴθσα γδ τἰηῖὶς γὸ Βανθ.---ΤἈλίπκίης, 

ΟΥ ἑπιασίπίπρ (δοκεῖτε) ἴῃ ορροϑί(ΐοι ἕο δεξἑευϊπ οΥ 
ἀποισίπ [ἀπὰ ἐλὶπλίησ ἰο λαυε ἴῃ ὁρροδβι(ἱοῃ (ὁ ἀο- 
ἐμαὶ λαυϊησ; ΘΟΙΏΡ. ΥοΓ. 4ῦ, δηα οἰδρ. υἱϊῖ. δά 
ὑμεῖς λέγετε), ἱπιρὶγ ἴα (9 ἔγβι ἰμβίδποθ ἱζπο- 
ΤΔΏ66, θυΐϊ ΠΘΓΘ ΟΥΓΟΓ αἶϑο ; ἐὰλογοῖο 9 ἃ ΘΘΏΒΌΓΘ 
(οοπίγΑΥ ἰο ΜΟΥ6Γ); [0 (89 86 η868 ἰδ ποῦ: Υὁ 
ἰπἰηἸς ἐμαὶ οἰοτῃα] 118 18 δοιηπιιπίοαίοα ἰο γοὺ 
ἰπσουσζὰ ἐμ 6 ϑδοτγιίρίαγοι, Βαϊ: 9 ἐμίηὶς ἴο μδγῸ 
οἰθγ 8] [16 ἰὰ (6 ϑοτὶρίυτοθ ὑβθιμβοῖγοθ (0 
Ῥὶαταὶ 18 βρη βοδη!), ἐπὶ ἐλεὶγ πιεγα ομἰισατα ἰεί(ετ, 
δια ἰο Βαῦο ἐΐ 88 δὴ θχίθγ δὶ Ῥοϑβϑθβϑϑί ΟἹ ομέδιαδ 
ΟΥΓ νοιγϑεῖυεδ ἴῃ ἱμοὶν οὐγεοίίυ8 εχίϑίεποα; ἰδὰ8 
ΟἸΘΑΥΪΥ ἀοδίσπαίίΐπρ ἰδαὺ ΒΑΟΟΪπἶδπι, τΜΜϊσἢ 
ἴου ἱ80 Ἡγογὰ οΓ αΟοὐὦ πιαάς πιαῆ βυὺδιϊαΐθ8. (88 
Ἡγοτὰ οι. αοὐ πιαάς δοοῖ ἐβερ δίν. χχῖν, 28 [ταῦτα 
πάντα βίβλος διαϑήκης ϑεοῦ ὑψίστου]; δορ. Η. 
Βισμίον : 2)ὲ6 ευαπφ. πὰ τῦπι. Κἰτολεηϊεἦγε, Βατ- 
ταθῃ, 1842, ν. 47.)ν ’ ' 
Δηᾶ ΓΠΘΥ 816 [86 [καὶ ἐκεῖναί εἰσιν]. 

- Καί οταρ αιϊο. [δὲ ἐλεν, ἰἦέδε ὑεὲγν δεγίρίμγοα 
γπἷ6}} γὺ Βοδγοῦ;. Τμ6 οορυΐα Ὀτὶηρ5 οὐὐ {ἢ 6 
ΔΌΒΟΓαϊΥ οὗὨ δουρὶ ϊηρς σοί γδαϊοἴοΥΥ ἰμηρθ. ΥὙ9 
ΒΘΆΤΟΙ ἰδ 9 δογιρίυ 98 Ὑ1ΟῺ ἐαβ  γ οὗἨ Μο, απὰ 
γὸ χολοοῦ Μο; γ6 Βθ60]ς 116, ἀπά γ89 11] ποῖ 6δοηιθ 
ἰο Μὸ νῆο δ᾽οῃθ δὰ αἷτθ γοὰ ]ἰἴ8.-ῈἩῷ, 85. 
ὙΜΕΪΟΣ ᾿Θ 5. οὗ ΣΏ9.---Τ8ὸ ρασγίϊο! 16 εἰσεν αἱ 
μαρτυμοῦσαί γλθδῺ8Β διγίου] Υ : ἰΠ6 Υ το {86 (δ68ιἰ}- 
ἤοΥΒ Οὗ ΤΩ6, ἑ. ἐ., {6 1} ῬΤΟΡΘΟΡ πδίασο δῃὰ οἱἕοο 18 
ἴο ὉΘΔΡ ΜΙΓΏΘ88 οὗ το. [1}16 ΟἹὰ Τοδϑίδιηθῃὺ 1788 ἰο 
Ομνῖϑ ἃ ταΐσσον ὙΒΙΟῺ τοβοοϊοα ΗΪΐ8 οῃ ἱπιαρο.] 

γον. 40. Διὰ γὸ Ὑ͵ἱὶ1} ποῖ.-- ὸ δουιρίαγοϑ 
Ῥοϊηϊ ἰο ΟἸσὶβὺ; Ὀὰΐὺ {πο Μν}}} ποῖ σοπιθ ἔγοπι [ἢ6 
Βονίρίαγοθ ἰο Ηΐπ, ἐμαὶ {ΠΟΥ͂ ταν πᾶγο 1}. 
1.οὸ αἰώνιος ΒΟΘΙῺ5 (απ, ΦΠΘΑΪΥ οὐ οὰ, ΤΟΥ 
ὑΒίηκΚ (ΒΟΥ αἰγοδὰν μᾶνὸ {86 ζωὴ αἱώνιος ἴῃ {6 
Ἰοίίον οὗ μοῖὶν δου ρίυγοθ; θὰ} ἐμὸν τηυδὲ ΘΟ0Π10 
ἴο ΟὨγίϑυ Ὀοΐοσο ἐμποῦν οδη ΠΔΥ͂Θ ΔΩΥ 119 δἰ 8]]. 
ΟΥ οουτβο ὑμο Ἰἰο τιοδῃΐ 18 {86 ζωὴ αἰώνιος, Ὀαΐ 
60 τοδί βίγϑβϑϑ [118 οἱ ἰΐβ ὙΘΥῪ ΘΟΠα 1005 δηὰ 
ἐποϊρίθηου. Βοῃρεὶ: Τγορίι8 ἐπ ΟἸγίδίο, φιαηὶ 
ἐπ΄ ϑοεγίριωυγὶε οἷα λαδείωγ. [Οὐ ϑέλετε ἱἴτ- 
Ρ᾿Ϊο8Β ἐμθ τοϊαπίαευ οδαγδοίορ, δηὰ βθῆσο (16 
ἸΠΌΓΆ] φ}] οὗὨ πῃ θο] οἵ, Θορ. Μαι. χχὶϊ!. 87.} 

4 [οἴ (δίμαέεη μηὰ Κι ΚεΉ, 1860, ᾿. 67) πὰ Ὗ οἷ85 (απ. 
Τιλγδερνῖθο ν. 106), κονν ἰδθ τααἰ πίδία τΠδὶ δοκεῖτε 1Π}Ρ1166 ἃ 
σουϑατο οὗ [ὴ6 οχορδδίνο ἘΔΌΝΙ 68] ογοτγιοσιλίθ οὗ (πο 
Ἰοϊΐοῦ οὔ τ86 Β[01]10θ. ΤῊ υἱοῦ ἰ8 βίγοη κι ποηθά ὈΥ̓ [Π6 61- 
Ῥδαιίς ὑμεῖς, ψὲ οἢ, γοιν ρατί, διὰ τὴ ΟὈΥΟυ8 86η80 οἵ δοκεῖτε 
ἵπ νογθο 48. 8 ἐ δἷδο ἴμαΐ ὧν αὑταῖς ἱκ Βἰχη ΔΟΔΏΤΙΥ 
οἰοβοη ἰπμϑιορᾷ οὗ ὅ κ᾿ αὐτῶν, 85 {{ {πὸ ὙΤῚ ἴΘ δον ρ[ΏΓΘΒ ἩΟΓΘ 
1δὸ οἴθγιμαὶ {{{6 {86}, Ἐ119 ἘΏΟΥ ἀ ΓΘ ΟἿΪΥ ἴ06 τοσοτὰ οἴ 9 δηά 
180 πιιΐηοδα οὗ ΟὨτίϑι. ἈΓΟΥΘΥ τοὐοοῖβδ [Πἷ5 ἰηἸογργοϊα οι, 88 
γεάίηκς ἰποοπβίαίοηϊ ψἱ (ἢ ἴ6 ὨΐΚὮ ὙΘΠΟΓΆΓΟῺ οὐὁ ΟἾτίβί ζογσ ἐῃ9 
Βογρίαγοσ, Ὀυϊ Ηδσ ἰπ ΒΙΡΙΥ Ργοιοβιίηρς (δηα ἰμδὲ ἰπ [ἢ 
ὙΠ]δεδὶ ἀπὰ τηοθῖ γιοα τΙβΠΠη6 0) δζδίηδὶ (Π0 δῦτδο δηὰ 
ϑγυογδίου οὔ ἔπ 9 δ δι ἡτε δὲ 85 Ηδ ῃγοίοβίϑ διχαίηβί {}10 
οὐ ἰδ ροτυογδίου οἵ {π6 βαῦρα ἢ. ΜΟΥ δά τη 8, ΒΟΎΘΥΘΥ, 

ἴμδὲ τότ ἰ8 δῷ ορροβίτοη ΠΘΤῸ ἐσ ΓῸΑ] ἔχειν ζωήν, ν᾽ Ὠίσἢ 
ΟὨ γίδε σου] Ὠοΐ ΒΔ οἵ [26 ὥθν, 85. [Π6Υ χοὐοοῖϑα πο ΟἩγίδὶ 
οὔ τμα δοτὶριογοα.---Ρ, 8.] 
{{Ἐπα]ὰ τοδὰβ ἐμἰ8 88 8 ᾳποδίίοη. Βυὲ ἰξ [5 ΒΙΓΟΏΒῸΣ 88 δῇ 

βδἽεογίίοῃ.--. 5 
τ[Αὐοτὰ : “ Το τογὰβ γέ ατὲ ποῖ ιυἱϊἐπροῖο σοτιθ, ἮΘΓΘ δοῖ 

ΤῊΘ οπὰ οὔ μο ἀἰΒοοῦΣΒΘ ὉΠΟΟΥΘΥῚΒ [89 Βοογοξ πη0- 
ἐΐνο οὗ {818 ᾿πΌ6] 16, παΙρ ΟἿ  ἐδι6 86]1-Βοοκίην 81)- 
Ὀϊθλοπ οὗ ὑπὸ οασί. ἘΘδΒ0Π ἸΗΔΥ͂ Ὀ6 ΤΏΟΤῸ ΘΔΒΙΪΥ 
οοηγϊησοά οὗ ἰδ6 ἰγαΐῃ οὗὁἨ ΟΠ ΓΙ βιϊδη  γ ἰῃδη (9 
Ὑ111 ΠΥ Ὁθ Βυδάιοι ἰο ὑπ6 οὈδάΐο6η66 οὗἨ ΟΣ βί. 
ΤῊΘ Βρσίημχϑ οὗ Ὀο]οΥ δὰ ὑπο] οὕ δτὸ ἰπ ἰὴθ 
μρασί σαῖμοῦ ἰμδὴ ὑμ6 Ββοδά. “" Κορ 1} γ Βρατί 
ἢ Δ} αἰ] ρθηοα, ἴοσ οὐ οὗὨ 1 δγο 186 ἰββιι6δ 
οὗ Ἰιἔς,᾽ Ῥχτον. ἴν. 28.---. 5.] 

γεν. 41. ΟἿΟΥν ἔσζοσῃ 1261} .---ΟἸοτγ. Μοῖθ 
ΒΟΠΟΙ, Θϑρθοῖδγ πη Φοθπ, οδπηοῦ ὃ6 ἰπίοοδοά 
ὈΥ ἰδὸ νψογὰ δόξα. [1ι 15 {π6 δόξα οὗ {}6 Μ66518}. 
Τ8ῖ8 Ομ γέ ἀβοϊαγοβ Ηθ Ὑ 1 ποῖ σϑοοΐγθ, ΟΥ ΔΡ- 
ΡῬτγορτίδίθ, ἔγοια νυ Βοῦτοοα. Τ}6 σοππροοίϊοη 
Ϊῖθ: Τὴ)ο Εδίβοῦ ἰοδβιῆο5 οὗ λῖ6 'π (6 δογὶρίατο; 
Γτηυδὺ Ἰθαᾶνο 4]}1 ἰο ἢ πη, ἃ5 Ηθ κἱοσιῆθβ Με; 1 
σδπηοὶ δ6 ρἱογι δοὰ ὈΥ {116 ἰοϑι 1 ΠΟΥ οὗ Φοδὰ ἴᾳ 
0.18. ΙὨΪΠΙΒΙΤΥ διηοηρ γοὰ. αἱ Φ 6508 ἰπἰοπάοὰ 
ἰο ΡῬγονθηΐ 86 οὔαγχο οὗ ἱπ]ατοὰ διμθι οι ({πὺ- 
Βατάϊ, ΜοΥΟΣ), 18 Βαγάϊγ ἴο Ὀ6 Βυρροβοά. 

γεν. 42. ΒΌΠΓῚ Κηον γου.--Ἔγνωκα, 
Ῥογίοοι, θοηροὶ: ΟὈὐσηΐίοα τος λαδεο; ἂος τααΐο 
»Ῥεπείγαί εοτάα αμαϊοτα. ἨΔ Κῆρ ποτὰ ἵγοτα 
1Ποἷν Ῥαϑὺ ἰβίοσυ δὰ ὕγοια ἐμοὶ σοηάαοσὶ ἰο- 
τ 5 ΗΐΪπ|.---Ρ. 5.1] Ὑ8Ὲ Ηΐθ βυγοὸ ἀἰβοθγῃ- 
πχρηΐ, (μπαὶ ἐποὶν Ἰιοατί 185 ποὶ ἀϊτροϊοα ἰονανὰβ 
αοά, Ηθ οαπηοῦ δηὰ Ἡ]}}] ποὺ ὄχρϑοῖ ἰδμδί Ηΐβ 
δόξα Ὑ11 Ὀ6 ΡῬτοραγϑα ἴῸν Ηἶταὰ ὉΥ {110 βιαημποάσίη, 
ΟΥ ὉΥ Δυάαΐϑπι ἰὴ ροηοσαὶ. 0 ΓΘ 80ὴ ΜΨἘΠΓ (8ῈΥ 
ἀἸὰ ποὺ Κπον, δηὰ ἤοῃον Ἡΐπ, τνὰβ ἐμαὶ ἐμὸν ἀϊά 
ποὶ ἸΙοῦθ αοἁ. Ὑὁ Ὦδνθ ποῖ ἴ89 Ἰονο οἵ οἅ 
πὰ γου.--Τ Υ Βα ποῦθ οὗ ἐπδὶ βρὶ γι Δ} 
ΜΠ16 ἢ. 18. ΘΔΥΠΟΒΕΥ αἰϊγοοίοα ἰοτνατὰβ αοα δηά 
οἴθσῃ] (ὨΐηχΒ. Τὴν ἀγάπην: ἰμθ ἴον σδίοὶι 
18 τοαυϊτεά ὈΥῪ (86 αν, 85 118 διιπὶ αηὰα βυ βίδποα, 
ΟΓ ουὐδῃ {μὲ νι ὶσὰ 18 αὐνδοηοα ὈΥ͂ (Π6 ῬγΟΙΠΙΐΒ6. 
πὰ γου.---ΕἼν ἑαυτοῖς [ἰὴ γοὺγ οὐ Βοδτίϑβ]. 
ΤΒΟΥ ΒαΥῦθ (818 ] Υ9 ἴῃ ὑμαὶγ ΠΟΙΥῪ βου ρίαυγοϑ, 
οἰίϑιας ὁ ἰἠεπιδοῖυεα, ἴῃ 6 ΒΟΙΥ τηϑάϊωπι οὗ ΥοΥ6- 
Ἰαδιΐομ, 85 {6 πανθ οἰ θυ πδ] 116 οὐ δῖα 6 οὗ {πο τὰ- 
ΒΕΙΥΘΒ;---ἰ ον {Π|Θ 86 1768 ἀσὸ 70} οΥὗἁὨἁ ᾿γγου] 1688. 

γον. 48. ΤΙ Ὧν ἘΠΙΌΠΘΙ᾽' 5 Ὡ81Ώ9.---ΤΊ6 ὙΟΣῪ 
ἔαοί (Π 4 Ηο 18 σογῃθ ἱπ (ἢ ὁ πᾶ 6 οὗ Ηἰ5 Εδίμοσ, (ἰΒδί 
Ηο 48 ῥγοάἀϊσεαιοα ποίμίηρ οὗ Ηἰπηβο ἢ, ἐμαὶ Ηθ 
888 ὀχοουϊοα (ἢ 6 τη ΐϊϑβίοι οὗ {λ6 Ἐδίμ ον, ἀοπθ ἢ 8 
ΤΟΥ οὗ [86 Ἐδίμου, δηϑυογοα ἰοὸ ἐμ ἐδβ ΟΕ Υ͂ 
οὔ (6 Εδίμον 'ὰ {δ Ο]ὰ Τοβίδτηθῃὶ, ἐμαὶ Ηδ 88 
ούβθῇ δυοϊάἀϑα ἰῃθ οἵϊ [18:8 οὰ παῖηθ οὗ Μοββίδ, 
18. 1: ΥΘΆ800}} ΜΕΥ {Π6Υ ἄο ποί τοοεῖνο Ηΐτη, 

ΖΓ ΔΏΟΙΒΘΣ 5841] ΟΟπλθ [πὶ ᾿ΐ5 οὐ Ὡ8110. 
--ο αἷσι ἀουδὲ Βοος ἰη6 Τοτὰ ἀοοβ ποὶ 
ἰπιοη ἰο ΒΑΥ͂ : ὑπᾶον ἐΠ:6 δββυτηθα πδτὴθ οὗἁὨ λ[68- 
βἰδιι 'π δοῖὴθ βρϑοΐ σα! } Υ βαρ ζοσω. δαὶ (89 
ΤΏΔΕ δοίης ἐῃ ΪβΒ ΟὟ ΠΒΙῚΘ ἴ8, ἱπ ΒΥ 6886, ἃ 
ἔᾳ186 ΜΙ εοββίδῃ (ΜΟΥ οΡ, δραϊηδί Γαι μαγα ) ; ΓὉΓ Ἀ9 
ΘΟΙΏΘΒ, (1) τὶ ἢ0 ΘΟπλπιΐβϑῖ0} ΤΌΤ {6 ΕΔΙΒΘΓ, 
θυ οὗἁ κἷ8 οὐ δι ἐουΒ ἐπιρι]86; (2) ποὶ ἢ 
(06 ὙΟΡΚΒ οὗ ἐπ Εδίμου, θὰ τὶς Βο᾽ ἔμ οβοα 
ἀφοορίϊοπβ; (8) ποί ἔθ᾽ (89 φΟΣΥ οὗὨ πὸ Ἐδίδεσ, 
θυ ἴον εἷἱ8 ον ; (4) ποί ἰῃ ἀρτϑοιιθηὶ Ὁ} [80 
ΒοΟΙ͂Υ βογὶρίαγοθ, θα τ ΙῈ 6 8186 ΝΜ οββίδπῖο 1468. 
Δίογοῦ : “Ἢ ν1}} πὰ δοοορίδηςο, Ὀδσδαβθ ΒΘ 
δβ8ἰ18Η.68 {86 ΟΡ οϑίΐθ οὗἩ {89 Ἰοτρ οὗἩ αοά, δεἰ-ἰουε 
(ΌΥ Ῥτομιΐβθ οὗἨ δδυί ΒΥ ΡΊΟΓΥ, δἰς.).0. Α αἰδέϊπος 
Ῥτγοαϊοιΐου οὗἉὨ ζ4180 Μαεββῖίδββ. 866 Μϑίίῃ. χχὶίγ. 
24. Αοοοταϊηρ ἰο βομυάιὶ: ὡζαίολε Μεγ κιοῦσαϊ- 
ζείίεη, 6, 21, 80 (ἴπ Β6ηᾳ6}), δἰ χίγ- ον δῦοι ἀθ- 

{τε Βιγ κἰ κα [Π9 7γεεάοπι 97 ἐδε ιτοἱξ, οὐ ΒΊΟΝ [μ6 πὴ δ8- 
᾿ἰονοτ᾽ 8 οοπἀθιβ ὩΔΊ] 0. τοϑίϑ: 860 ἝΒδρ. 11, 19."--Ρ, Κ.] 
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ΘΟ ΥΘ Βᾶγο Ὀθοη σοθηίοα δβίηοα ἐμ6 ἐΐπι6 οὗ 
Ομγὶϑὶ.᾽"" ϑδ΄η;ἡδ6 {6} ΤἸΔΩΥ͂ ΠΟῪ Ο0Π68 ἢδγΥο ἀοιιδύ- 
1.93 Ὀδοῦ δἀβεά, {588 89 ρεγίοάϊοα] : Ζιιδγα 
Ἐπιείλ, Βτοβίαυ, 1805 δηά 1884, δπὰ {86 ποὶθ ἴῃ 
ἩδΌθδοΥν, ν. 304.) ὙΠΟ οΚ, πιοῦν ϑυδὲοϊοηὶ 
χοδβοη, ἀἰδβραίοβ ἰμ6 τοίογοποο οὗ 86 Ῥαϑϑαροὸ ἰο 
ἔλϊδο ΔΙ65518}8, δηα τοίθυβ ἰΐ ΟὨΪΥ ἰο (86 74186 ΡΓγο- 
ΡῬβοίβ, γγο σϑπιο ἐμ ἐμὶν οσα πδπι6, δπα αἰννα γ5 
ἴουπὰ τοτο ἔο] ονοσϑ ἐμ ἰδ ἔσθ. ΥὙ αὐ 81] δρ- 
Ῥοδιοὰ ἰο 6 ἀϊνίΐῃθ δοιημϊβϑϑίοη. Τμοβθ ψ}10 
οδῖια ἴῃ ἐποὶν οὕση ἤδτηο, ἀἰὰ 80 ἴῃ ορροϑίι(ΐοῃ ἰο 
ἰδὁ ἔσθ Μαββϑίδῆ; δὰ (8 πιο μῃοὰ 18 αἱ 8 8 
Ῥβοιυᾶο- ΟΠ τἰϑύδη δηά δ - ΟΠ γἰϑίϊδη αὖ {π 9 Β8π10 
ἰἶἰπιθ. ΔΙΘΔΆ 16 86 2186 Ῥτορα(8 οὗἨὨ (86 Δῃ- 
αἷοπὲ ἐπι γογο Ὀυὺ [ὈΓΘ- ΤΌΠΗΘΥΒ οὗ ἐπ9 ρὈ86040- 
λέοβδίδηΐο τηδηϊ δία ἰοπ8 οὗ 86 Νον Τοβίατηθηΐ 
δζο; δηά βυοὰ ζυΐαγο τπαηἰοϑίδιοη8 {μ0 Τοτὰ 
ουϊάθοίν μ88 ἰπ νον. Ἐ ΕΠ τὰ γ 11} σϑοϑίνϑ. 
ΑΙ ΠΙ οὗ (πὸ ὑπροῦ}ῦ ταϊη, το γὸ ΧΡ] οἰ Ἰγ ἀὁ- 
οἰατοά πῃ Φομη χὶϊ. 48, ᾿ 

γον. 44. ὕἷΏο τσϑοϑίνϑ δοῦν οὔθ ἔσοζῃ 
δΔΏΟΙΪΘΙ.---Νοῦ τρογοὶγ ΒοηοΥ, Ὀυῦ Π6ΓΘ δραΐῃ 
δόξα, νὰὥὶϊ]ι ΓΟΙΓΘΏΟΘ ἴο (86 Βροςοϊῆσ πον οὗ λ168- 
δ'δὴ : Μοβϑίδηϊο ἤοῦοτϑ. Μοββϑίδηϊο ἀϊ σα 165 ΔΥῸ 
Ῥοίῃ δοοογάἀθα απὰ δοοορίοἀ ἱῃ ἃ Βἰογδγο οι] 
δγϑίθηι ὕσγοιῃ δα πῖδη, Β η7] τη 768, Δα ὈΪ1Οη, 
ἴατοτς δηὰ ἐΐο ἰκὸ. Δμᾶ δθ9ὶς μοὶ [86 ρΊοιν 
1ὴαὲὶ οοϊῃοῖδ ἔχοι τ. ΟἿ ΟΘοἄἅ.---Πογο 
οὐἱ ἀν ἰδ ὁόξα ἰ8 ἰῃ 8 ἀἰνγ πη 9 Ρ]Θ 806, 88 σοῦ- 
ζουυῖϊης, ΒΟΠΟΥ δηὰ ΟἼΟΥΥ οἱ {60 Ὀοϊΐοτον ; ἐδὸ 
δόξα ϑεοῦ οἵ Ῥαὺ] ἴῃ οτι. 111. 238, Ἔἔγοπι (λ6 οπὶνψ 
Οοὐ, παρὰ τοῦ μόνου ϑεοῦ. Οτοϊϊυ8, 6 
Ὑειίο ΓΕ’. Υ., ἀοαοι]} : Εἔχοτα αοα ΟὨ]Υ ; τηδἰίπς 
89 δἀ)οοιϊνο γαῖ μοῦ δαάνουθῖα]. ΜΟΥΟΥ δηὰ ΤΊιο- 
Ἰαοῖς [Α]ἔοτα 1, οα ἐ6 σοηίσασΥ, ἰδ κθ μόνος αἴϊον 
(080 δηλοῦν οὗ 20.)ὴ χυὶΐ. ὃ: Ὁ μόνος ἀληϑινὸς 
ϑεός: 1 Τί. νἱ. 16: Ὁ μόνος δυνάστης. Ἰὶ Μὰ8 
(0 ἀφοραϑί σϑρτοόδοῦ ἰοὸ δοῖνϑ, τὸ σἰογοὰ πῃ (Π6 
ΜΟΓΒΒΙΡ οὗὁὨ {8 οὔοὸ αοἄ, ἰΒαὺ {μπ6Υ τοσορῃϊζοα 80 
ταγίουϑ, δῃη ἃ οὐθὴ ιιδῃ, ΒΟΌΓΟΘΒ οὗἁ ἐδ6 δόξα, ἃ8 
ΤΟΥ ἰο Ὀ6 νοἰνιίλεϊείὶς ἴὰ (εἰν οΘοηάποί. Τ]1680 
οτοϑίαυσο Ἰἰρμίβ, ἰὼ ν] 08 {116 Ἰυϑίτϑ 18 ποὺ τοσορ- 
πἰζοὰ 88 σϑδάϊδποϑ ἔγοπλ ἰδ δσοηῖσο οὗὨ Ἰχιύ δηὰ 
Βοροῦ ἴα ἰμ9 οΟὨἹΥ αοά, Ὀαπὺ τυ ιιῖσι ἃτθ Ἰηϑάο ὈΥῪ 
ἸΏ6ῃ ΟΥ̓ ΤΏ6},---ἰ 680 ἴοτπι ἃ ἀἰβρυϊθοὰ δῃηὰ βυῦι]ο 
ῬοϊΣ ἐοΐδσα, 8 δΒοδι οηΐβηλ ὙΣΠΪἢ ἃ Διάδίδιϊο 
ΒΔ ΥΥΟ 1608] ϑυβϑίθτη. 

γον. 456. θο οἵ τδί:Ἰς [Βα 1 512]} ἀοοῦ δ 
γου.--- Ὁ γῖβι᾽ 8. οδῖοθ 18. ποὺ ἴἰο δόσιβο, δὰὺ (0 
λυὰχο. Βείογτίηρ, πὸ ἀουθί, ἰο [0 ἀοσιιβαι [008 
ὙἸ ἢ ΠΟΥ ὈγουρΗὶ ἡραΐηϑι ΗΠ πὶ πὶ [ῃ6 Βαπηλῃ 
ἰγῖ] ὍΡοὺ ν] οι ἱμὸν ρΡὰὶ Ηΐ. οίοσο {οἷν 
ἐουτέ Ησ 845 αβϑυμηοὰ τηοτο δ τηοστὸ ἰἢ0 πιΐοῃ 
οἵ ἃ τηδ᾽οϑιϊο ζυάσο. Ηδ ᾿ὰ8 ΠηΔΙΠΥ σοργοβοηϊοα 
ἰμοῖῃ 85 οοπισααϊοιίΐηςς ἰκ6 ἰοϑ ἸΟΩΥ οὗ αοἀ, ἃ8 
δοϊ-ΟὨ γι βίθ, ρΡαζδῆϑ. ΤΟΥ ἀγὸ αἰβαυτμοα ὈΥ͂ 
116 δι μοῦ δὰ ρότοῦ οὗ [118 του 5, δὰ ἃ Ϊ8- 
εἴδυχο Ηΐπι. Νοῖν, 8Βὸ [Δ ἃ8 116 18 ΘοῃοογῃοΩ, 
Ἠδθ ργοόοροβϑβ ἰο ἀϊβοβαγρο ίβοθ. Ηο ν}}} ποὲ 86- 
ουδε ἴοι ἴο ὑμ6 ΕΔΊΠΟΣ, Ὀιϊ Δηοῖ ΠΟΥ, Βα γ8 Ησ, νν}}} 
δοοῦ86 γου, Θυ 6 Νίοβοϑβ, ἴῃ σοῦλ γὸ ΒΟΡΘ 
[ἡλπέκατε, ΒαΥθ 8εῖ γουτ ΒΟρ6, Θορ. 2 Οὐτ. 
.. 10]. Ταΐ5 8 {10 Ἰαδῦ, ἔο πιϊριιαϑὺ βίσοϊο. ἢ 

οἴβοπιθ οὗἨ πὸ ἔμ ποτα, διὰ ΓΟ ΠΕ αἷδὸ ΑἸζογά, τοίογ [Π0 
ῬΡάσμιζεῖο ἐπ δητὶ- Ὁ  γίδὶ 0 ΒΏ8}} ρΡΘαΣ ἰπ ἴμο ἰδιῖος ἀδ γα, 
ἃ ΤΏεϑα, ἰἱ. 8-12.--. 8.} 
Ὁ ΓΒοηκοὶ : "Δίαχίπιε αρίμε ααὦ οὐποϊμείοποπι." αοάοῖ;: “ δὰ 

μπὲ 7ὁγτι αἀγανιαζίχιε εἰ ξαϊξίξαπίφ. . .. 11 :ἐ 
ἐσοκτεγα μα οὐἶμὲ ἀοπέ τοῖς ναὶ γέργοοδε ἀε ἰγαη δέξο ἴα 
ἰοί, ἐξσισίσπεγα ῬΟΏΤ πεοί, ἰαπαΐς σ᾽ εἰ δ' ἐσυοτα σοπῖγε ὈριΣ, τες 
ξίαίεεγε, Ομεῖ γεπυεγεςπιεπὶ αἷς ἰοιμζες ἰειι΄ἐ ποίίοη."--Ῥ. 8.} 

Τμδὺ ὙΟΥῪ Μο868 οα. Ὑοαι ἐμ 6 Ὁ 8εὲ ἰδεῖν ΠΟΡΘ, 
ΨΥ] δοου8θ {μ 6 πὶ, δηὰ μὰ ἐμοὶν ΒοΟρΘ ἰο 8}. 8116. 
Νοὺ ὀχ Υ 86 ΗΟΙῪ ϑονίρίυαγοβ (Ἰπο] 61), Ὀπὲ 
λίοβθ8 Ηπι80]7, ἴὰ ἷ8 Βρί γί, 88 (η6 σϑργαβθηίδ- 
εἶνο οὔ ἐμοὸ 1948] θ8818 οὗ ἐμ Ηοἷγν βου ρίαγρ. [1 
ὑπὸ γ Υἰ ΚΕ ΟΎ Βοαυο θα ἰῃ9 δον ριυτοϑ, πο  νου]ὰ 
δὰ Ομ νίδι δηἃ ΟἾΪΥ Ομ γὶδὺ πὰ (86 Οἰἐ Τοβίδ- 
πιθηΐ, οὐϑθὴ ἰπ ἐδ ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβϑβ δἱοῃθ: δαί 
ἐμ 60 ἥπα Μοβοβϑ ἰῇ ἐμοπ), δὰ ΟὨ]Υ Δο868, ΟὨΪΥ͂ 
αν οὐθὴ ἰὼ ἰ86 Ῥσορμοίβ, δηὰ οἡ {8 οἵπμηὶ- 
Ῥγοβοηὺ δίοβοθ, ὙΠΟ86 8}} (ῃ6 ϑονὶρίι γ68 δγὸ ἴῃ 
ἱμοῖν υἱοῖν (806 ταν. 47), ἰμαῦ ἴ8, ὁπ. 189 ἰδρὴὶ 
δ]θταθπῦ οὔθ Ηοὰν ϑβογιρίαγοβ, (ᾺΘΥ Ρἰδοθά ὑμοὶρ 
861 -τἱχμίοουβ οοπδάθηοθ. ΤὨγουρὶ Μο5868 ἐπ 607 
Βουσῃῦ ἰο ὈῸ μοῖγϑβ οὗ η6 λίοββίαπίϊο Κίηράοτια; 
Ομ νῖϑι Ηἰπιβοὶ ττλβ ἰοὸ ἈΡΡΘΌΓΡ ἃ8 ἃ βοοοιι!ὰ δἴοβοβ 
(πουα ἰεχ). Βαϊ ΔίοΒο8, Βα γΥ8 Ηο, 8 (ῃ9 ὙΘΓΥ ΟΠ 9 
ὙΠῸ Ὑ1}} ἀσουδο σου. Νοῖῦ 8δὸ τυ ποῖὶ ἰμδ8. ἐπ Ἰα 
ῬΥΟΠΟΌΏ6Θ68 ἢ 6 ΘυΓΒ6 ΟἹ {ἰ)080 Ἧ.0 ἀθ8] ἴῃ {89 
ΟΥΚΒ οὗ ὑπ Ἰατν, 88 ὑμαί λίοβοδ, θοιὶ ἴῃ βίο 
ῬΆΒΒΑρ65 (οι. χυὶὶ, 16), δηα ἴῃ εἷβ οἷο Ἰανν, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ πῃ ἐμ) ἔγρθ8, ᾿νγοίο οὔ Ομ γῖβί, Βϑηκοὶ: 
δετίρεῖς πιδσμαπι ποῆ. [Οοῦιρ. ΓΙ ΠΟ. ΤΟΏΑΥ 8 
ΒᾺ Ὁ. γον. 46.---Ρ, 3,] 6γῸ δηἀ ΠΟῪ δοοιι80 ἢ 
ἴῃ 8}1 λυ χτηθηίβ οὗἨ οοηβοΐθῃσθ 88 γὙ706}] ἃ8 ἴῃ 4} 
{π6 ἰϑίογ᾽ θα] ῥα ἀρτιιθη β οὗ 15γ86] ἢ} 8 τοὶ Μ΄ βοβ, 
(λ6 Ερὶγὶς οὗ {0 Ἰᾶνγ, δοου 868 {ἰθλ 7ο Ὁ ἐο τ ἀἢ- 
Ὀο]αΥ ονθὰ ὑπΐο (86 οπὰ οὗ (86 ψουϊά. Νοῖ, 
1 μογθέογο, ἴο᾽ ὑπ 06] 167 ΟΥ̓ Ρατί συ] Ργορδοΐθδ, 
4289 οὐοῦ δ οίίο {πϊη 8, Ὀυὺ θοοδυ586 (Πα Γ6- 
Ἰἰρίουβ βρίσιι οὗ μἷβ Ἰανν ἀθροϑ98 80 βίτοῃξ δ ἰβϑίϊ- 
ΤΟΥ͂ ἴπ ἴάυοῦ οὗ Η πη ννο, ὈῪ ΗΪ8 νγβοΐο λρροδῦ- 
ΔΏΘΟ, ὈΓΟΥ͂ΩΒ (παῖ Ηο 8 ὑπο [Ὁ] ] πιθηὶ οὗὨ ἐϊ.᾽) ΤὨο- 
Ιποῖκ. 

γεν. 46. ἘῸΣ {{ γ9 Ὀο]ονοᾶ ἸΜοδοι, γ9 
σοῦ ἃ ὈΘ᾽ΘνΘ Σ19.---7 ὼς ἰαισουϊεῖσα αγ ἰγιθ 
“7}αἰιλεεισδ. 36. βηθ ἈΡρ]68. ἰο ΟἸιγ  βιϊδηϊγ. 
[Εν ΡΥ ἴτὰθ 760 Ὑ0 ΓΟ ]]οντΒ {86 ἐσ οι 9 οὗ (δ 9 
ΟἹ Τοβίαμοηΐ τονο]αἰΐοι, θθοοσλθ8 παίαγα! ν ἃ 
ΟΠ νἰϑιΐδη, ἃ8 γ8 (ἢ 9 6.86 τ 89 Δροβί]68 δπὰ 
ῬΥϊπλ εἶν ἀἰβο: 0165, δαὶ νον γ δα 76 ἰπβιϊηοιἑγο- 
ΙΕ γτο)θοῖβ (9 ζοβροὶ, νδοδιβ8θ [9 Ο]ά δηᾶ Νοὺν 
Τοϑίαπηθη 8 ἃγΘ 1.16 τογοϊδίϊοη οὗὨ οἢ68 πὰ {116 889 
αοά, ἰδ ΟἹὰ Ὀοΐπρ ἃ ρτορδγαίΐοι ἴον (80 Νονν, {19 
Νονν {86 ζ]Δ]πιθϊ οὗἩἨ ὑπὸ ΟἹάἁ, «δουωπι Τεδία- 
πιεηίμηι ἐπ Ῥείεγα ἰαίεί, Ῥείωδ 7ε5.. ἐπ Δίουο ρμαίεί.᾽" 
Το ἀρτϑοπιοπὶ οὗἔὨἨὨ ΜοΒ68 δηὰ Ο γὶϑι 8 4180 {119 
υὐἰογ) γὶηρ μου χα οὗὨἨ (8 8019 ΒΟΥΠΊΟΠ οὐ ἰἢ0 
Μουηῖ; Μαῖθ ον πὰ ΦόΒη ἂχ ἰ}ι6 ἀἰβοΐ ρ]68 οὗ 
00η6 ΔΙπβίογυ.---Ρ, 5. 

[πον οὗ σῶθϑ 89 υυσοῖθ, περὶ γὰρ ἐμοῦ-τεδτη- 
Ῥἢ ΑΓ ΙσΆΠΥ Ρῥἱισοά ἢτϑι -- τὲ κεῖνος ἔγραψεν.-- 
Μίοβα5 νγοίο οὗ Ο  γὶβὶ, ἃ ἰ8ο β66α οὗ {ΠῸ γουχλη 
ι}ιᾶῦὺ 888}} ὈγαΪ86 {86 Βογρθης 8 θϑὰ (66ῃ, 111.) 
88 {1106 Βοοα οὗ ΑὈγΔμ δῖ ὈΥῚ Ἡἰσὶ 4}} (Π6 παιΐοη8 
οὗ υἰἸϊὸ Θαγι}} 8}8}} 06 Ὀϊ]οπ8οὰ (6 6η. χίϊ. 8..), α5 
{86 δ΄ Π10 ἀπίο βοτὰ δ.8}} θ6 [80 ραϊποτίηρ οἵ 
8ο Ροορῖο (θη. ΧΙ ΪχΧ.), 85 ἰμ6 δίαγ ουἵ οὗ Ζ6σοῦ, 
δηά (6 ἥσορίτο ταὶ 5..8}} τίβθ ουἱ οΥ͂ 1ϑταοὶ 
(Ν ΩΝ. χχῖν. 17), 88. 116 στθαὺ Ῥσορβοὶ νυ ἤοται 
οἀ ν]]}] Γαΐβθ ὉΡ, δηὰ υπΐο ὙΒοῖι ἰἰο 9608 
κἰουϊὰ ποϑαγκοη (θθαὶ, χυὶὶ].). Μογοονον, (89 
ΤΊΟΓΩΙ Ἰἰανν οὗἨἁ Δίοβοβ, ὈΥ σϑυθαιηρς {16 ΒοΙγ ψ}}} 
οὗ ἀοά δπηὰ βοιιἰηρ ὉΡ 6 βἰαμάλτὰ οἵ Ὠυπηδη 
ΤΙ σ᾽ θου δι θ 585 ἴῃ ΘΟ ΟΣ Υ πὶ ἐπαὶ ψ]}}, 
ΔΝ ΑἸΓΘ ἢ 5 ἃ Κηον]θᾶρο οὗ βίῃ δπὰ σαΐ| (Ἰλοτι. 11}. 
20; γΥἱϊ. 7), δῃὰ {|λ118 βασυοϑ 88 8 Β6Π}00]-ΠηλβίοΡ 
ἴο ὑγὺρ υὺδ ἴο Ομ τῖβιὶ (Δ]. 111. 24). ΕἾΠΑ} ν, ἐμ9 
τῖΓ.8] Δτν δηὰ 81} (μῃ6 σογοιηοηΐδβ οὗ λ[οβϑαΐο τνο σ- 
ΒΡ ΟΥ9 ἰγρίοα] οὗἨὨἁ (πὸ ΟἸιγ βιία αἀἰβρεπϑϑίίοῃ 



1098 ΤῊ ΟΟΗ͂ΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤῸ 50ΗΝ. 

(σοἹ. 11. 17), 88 ὑπ Βα] πη ρς δουρϑηΐ ἴπ ἰδ 6 τὶ] ογ- 
Π658 Ροϊηίθα ἰο ΟἸὨσὶβύ οὐ {86 σΥΌ88 (Νυπῦ. χχί. 
9; Φόδὴ 1]. 14). Τΐδ 15 ἃ πιοδί ἱπιρογίϑῃπὶ ἰ68{1- 
[ΠΟὨΥ͂, ἤτοι ἴΠ6 ὉποΡσΐηνς που οὗἁὨ ΟὨσῖβί; ἰο (89 
Μοϑβδίδηϊο οὐλσδοίοῦ δηὰ δἷχ οὔ {πὸ πτδοῖο 
Μοβαΐο ἀϊβροπβδίϊ ου, δπαὰ ἴἰο {86 λίοβαϊο οτἱ χίῃ 
οὔ {μ6 Ῥεπίδίθαοι. Οοαρ. μυκο χχὶν. 44; Βοπι. 
Σ. δ.--Ρ. 8.} 

γον. 47. Βαι εἴ γο Ὀθὶέθνο ποῖ δἰδ υυτῖϊ- 
55, Βοῦνν 5841} χοῦ Ὀθ]ονθ τον ὑυοσᾶβ 7--- 
Τιγοίοϊὰ 8η{1{}16818 [λ΄ΊοΒο8 δῃὰ Ομ τἰϑι--  οδοθ᾽ 
τυ μβ δὰ Ο ιν βι 8 ννογὰ8]. Εἰγβί, 85 [86 
βἰγοησοσ, ἐκείνου-ττέμοις. Νοί 88 1 Μοβ68 679 
Ἰογο ογϑϊ 16 ἐπα Ομγδι. Βαΐ 6 18 Οϑ 16 [ὉΓ 
ῬοσίΆΠοΥϑ, δ ΟἹ ἰπγου ἢ ἷπὶ ἀ0 στηρη ροΐ ἰο 
Ομ γὶϑ. Τμϊ8 δη 1 6515 ἀο65 οί, 8ἃ8 ΜίουοΥ 
τἰηκα, οχοϊιἂθ (Π6 βοοοηὰ. ΤῺΘ ϑαπδοάγίβίβ, 
Ἰ1κΚα (86 Βα θ᾽ ἢ ἴπ σΘΉΘΓΆΙ, ΟΥ̓ ΟἾΔ }}Υ οοησογηθα 
{ποπηβοῖνοϑ ϑ᾽ ΠΡῚΥ τνῖιὰ (ποὺ τυϊησδ; (18 πογὰ8 
οὗ Ομ γίβε {πὸ Υ ̓ισαγαὰ ΟὨΪΥ ὉΥ (60 τῶν. Ὁ ΤΟΥ 
δὰ βουσὶ ἰο φγοϑϑουαΐθ Πίὰ δοοογαϊηρ ἰο ἐδ 
ΒΑ αὶ Ἰδνν οὗ Μίοβοβ ; Ηθ ἀοοΐατοβ ἐμαὺ Εἰ Ὁ Ὺ 
ΒΓΟ δροϑίαϊθϑβ ἔγοπι Δίοϑεϑ. Βαυὶΐ ἃ5 {δ8γ ροβίροῃθ 
ἐβοῖν ἡυάσιαοηΐ, ΗΘ ροβίροῃεοβ ΗΪ8. 

[Τ|10 αἀἰβοοῦγϑο θη 5, ἃ8 ἈΙΟΥ͂ΟΥ ΒΆΥΒ, πὶ δ 
αὐθϑέϊοη “οὗἨὨἨ ἈΟΡρΟ᾽Ο980 635,  ῥγοίοῦ [0 ΒΑΥ͂, 
Ἰ)οΟἿΥ βδάῃθϑϑ. ὙΥοὶ δίϊ[ον 41} ἰβοῦθ 15 ἱπιρ] δα ἰπ 
ἐ8ΐ5. αιοϑιϊοη 8. ἑθπ6 γ᾽ ΔΡΡοαὶ οὗ ἰμδὲ πῆ] Ἰονθ 
οι του] ἀραΐῃ δὰ ἃσαΐὶπ σαί μον (86 οἰ ἸάΓΘ ἢ 
οὔ Φογυβαίθ ἰοχοί ΠΣ, ΟΥ̓ΘᾺ 88 ἃ Β6ἢ ρδύμοτοίἢ 
ἸῸΡ ΟΒΙΟΘ 5 ὑπὰοῦ ΠΟ τ ΐηζθ, ὑπουρἢ Π6Υ 
πουϊὰ ποὶ (ΜαίιΒ, χχἰϊὶ. 87).-- - 86 τ Π01]9 ἀΪ8- 
ΘΟΌΓΒΘΟ 18 ΟὯ6 Οὗ ἐδ τπηοϑὺ Το ΥΚαῦΪα ἰπ {π6 ΝΟ 
Τοβίαιηθηί. ΝΟΎΒΟΓΤΘ οἷβο 4065 Οἢνὶβὶ 80 Ζ}Π}Υ 
οσρϊαΐη ΗῚ8 χοϊαίΐοα ἰο Ηΐ8 απο. [ὑ 18 ποῖ 
τα ἰδΡ  γδἷ68), Ὀὰὺ ἐμ δἰ πιρ]9 οχργοββίοη οὔ Ηΐ8 
8114] οοηϑοϊουϑηοθ5. ἘΠ}. ὑπὸ αὐτηοϑὲ παίυχα]- 
ὨΘ69 Δπὰ αἱπηοβὺ ἢ] 1116 δ᾽ ρ] οἰ γ Η6 αἰΐοῦϑ 
(116 Βυι δ᾽πλϑϑὺ ὑγα 8 σοποοτηΐηρ Ηἰ8 ΟΠ οἷα] ἀθ- 
ϑηάομοθ οὔ, δηὰ 6ϑϑϑη(᾽ 4] οποῆθδβ Ἡ1ΓΔ, ἰῃ6 
αἰΐογ. Τ818 σοϊδίϊοη ἰδ Νίοομῃαε Οτγοθὰ ἢὰ8β 

ὈΓΙΘΗ͂Υ δηἃ οΟἸΘΑΣΙΥ οχρτοββοα ὈΥ οδ ἶς Ογὶβὶ 
“Τῆρου οὗ ἧχαι, αἀοἀ οὗ αοἄἁ, γογῪ αοὰ οὗ τοΥῪ 
Οοὰ." ΥὙΒμαὶ οδῷ γγχᾺο τηοτία]98 ἀο Ὀὰ᾽ ΥΘΥΘΥΘΠΥ 
Ἰἰδίοπ ἰο ἐμε86 δϑιουπϊηρ ἀἰβοϊ οΒΌΓ65. οὗ {86 
τηγβίουϊουβ ὑπο οὗ ἰδ ϑβανίουν οὗ πὸ σου] 
ὙΠ (μ6 ἰηδηϊι αοά ! Απά ΠΒοΥ͂ ἰοΥτβσ 18 (89 
ἔοτοο οὗ πὸ ἀῦχαμθηὶ δραϊηβὺ {110 ὈΪΪ πα δηὰ ἀφαὰ 
Ἰοδίουβ οἵ {)0 ὅονγ5, ΟΘβρϑοῖ}}γ Ν ΏΘΏ, ἂὖ (ἢ 9 01086, 
Ηθ Ῥυγβίι68 ὑμπὶ ἰο {Ποῖ οὐν ἢ ἰΘΥΤΊ ΟΥΥ δηα (8.68 
ΔΎΘΥ {μ)6 ὙΟΓΥῪ Τουπαδιίϊοα ἔγομα ἀπά ἐμοὶν ἔδοὶ 
ὉΥ σα] ]ΐπρς (110 στη ὅρσαγο οὗὨἉ ὑἱμεῖὶν ᾿ἰὈθταίον δὰ 
Ἰαιυχίνον 'ὰ τ Βοπὶ (6Υ ρ᾽δοοά {Π οἷτ Βορο, ἔγοπι {80 
ἔτανο, δ ομδηρίην ὑμοῖν ῥσοιθη θά δαἀγοσδίθ ἰπὶο 
ἀμοῖν δοσυϑεῦ Τὸν 0196 ἀἰΒΟΟΌΤΒΘ 18 Β0 ΟΠ ΑΚ 6- 
ἱογβιϊο, σταπά, ροϊηιθα δηᾶ ἐο6] πᾳ, ὑμαύ μ6 ἰάφθα 
οὗἩἨ δὰ ἰηγοηίοη 18 υἱἱογῖ Ῥγοροβίοσουβ. Εγοῃ 
Βίγαυβ8 δηὰ Βδηδῃ (ἰαγὸ ποὺ ἀΟΗΥ͂ 18 6656} {14] 
δοπυΐϊπομοβ8, (Ποιὰ ρὶ {Π 6 Ὁ ᾿π8ϑὺ προπ 1.8 Φο  Δη- 
μθδῃ οοἸοτίπρ. “)ὲ ἰλδηιο,᾽) ΒΆγ8 Ἀθηδη οἵ (110 
Φο δῆ ηοδ ἀἰϑοοῦγβοβ ἱῃ σΟΠΟΓΑὶ ΝΙΝ ἦε ὕέει:8), 
“ρΡειέ τ, διΓ6 μα8 δαπη8 φιείχιια αμιἠεμί ἰδ; πιαῖδ 

ἔ 

«[ΑἸΙοταὰ ἰη5᾽8ῖ9 οἡ ἴο δῇ εἰ {11 6918 οὗἩ γράμματα δᾶ ῥήματα. 
“οῃ κίγο κατυρκῖον τοὶ ἴὸ δὶ [5 ψσ  σἢ δὰ ΡῈ} δ 6 ἃ 
ἐβδὴ ἴο πιοτὸ πογὰ οὔ πιοιϊι ; τη γὺδ ἰη ΡΟΣ ΟΌΪΑΣ κἷντϑ 

[0 ΒΟοΠΟΥ ἴο λῖοϑοα {Π8η ἈΪο : { {Π θη γὸ 6] οΥγ0 ποῖ ἡ Ππαξ 
9 ᾽)88 τι ἐἰθη, ἡ ἰς ἢ σοπλο5 ἀπ ἴο γοῦ ΠΑ] ονγοαὰ ὉΥ 110 

ΤΟΎΘΓΘΏΘΘ οἴ ΗΧ68,---Π ΟὟ σὴ γοῦ ὑο]ῖθονο [Π9 ποτεϑ τίοτοῖ ὈΥ̓ 
Μο, ἴο ψΒοπῚ γόοῖ τὸ Ὠοαι 07 Βαϊ εἰ|8 ἰ6 ηοῖ 81} : Δ΄οϑοβ 
Ἰοδὰκ ἴὸ Ομτίαι  ἰ{ ΓΘ γ0 ταὐθοῖ ἐΐὸ ἸραηΣ, ΒΟῪ 5888}} γ9 
ΣΟΘΟὶ 89 θα Ἶ"-", 8. ἷ 

ἄπης ζεχόδοιίίοη, ἴα 7απίαϊεῖε (6 Τατίϊεία δὲ ἀοῆπο 
»ίἰεὗνε οαγτιίδγε.᾽" Βαὶ Φοῦπ τϑῦ Ὀθοδιιθ σοῃγἤοττηοῖ 
ἴη μἰϑ πη ἰο Οτὶδὶ θοίογο ἂ6 δοπίογπιρα Οσὶδὶ 
ἰο δἷ8 τηοᾶθ οὔ ἰβουρῃΐ δὰ Βρθθοῖ, 80 ἐδμδὶ πὶ 
ἐΠΘΟΪΟΜῪ 18 8. ζδι μα] γοβοοίΐοι οὗ {π6 ΓΒ ΘΟΙΟΩΥ͂ 
οὗ Ομ γὶϑὲ. 1 που]Ἱὰ ἰδῖζθ πὸ 1688 ἰ8ὴ δϑοί ον 
ΒΌΡΟΣ 85 96808 ἰο ᾿πυθηῦ ΒΌΘὮ ἃ 9651:.15 85 ἐ89 
056 ἐχἰ δ ἰοἃ Ὀγ ἰμὲὶβ ρἱαΐπ 8 τ δη οὗ 6Θ811166. 
Το ἰβίογ σα] ΓΘδ]γ 18 {110 ΟὨἹΥ δΒ6ῃ 8116 βοὶὰ- 
ἰἄοπ οὗ 16 ὈγΟΌ] ΘΙ. .---Ρ. 8.1 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Τὴ0 δἀναηοΐης ορροδί(ἴοπ οἵ ἔδο ἀδΥη 685 ἐὸ 
{89 Ἰ᾿ἰσμύ οὗ [89 νου], ἴπ 118 τιοϑὶ ἀΐνοσβο ζόστηβ. 

2. Ομγῖδί, ἐ8 φωϊσοξοιίησ ἐΐε, ἴΒ (6 σοῃίζαὶ 
ἱμπουρλὶ οὗὨ ομαρίουβ ἱν.--νῖϊ. [Ιἢ (86 ἔουτίι σΒδΡ- 
(6 Ηο Ῥγοβρηίβ Ηἰτβοὶ 8ἃ8 (89 τοίγοβμιηθηΐ οὗ 
Ἰἴο, 89 Ιουπίαϊη οὗ Ῥοδοθ; ἴῃ ἐδθ ἼἘ, 85 86 
Τουπίδἰη οὗ ᾿ θα] παρ, [86 ποδὶ] ΐπρς αὐΐοῖζοῆον οὗὨ 
{6 βἰοῖκ δῃᾷὰ ἐμρ ἀοδά, ούϑῃ ἰο σοϑυσγθοίΐου : ἴἢ 
(86 εἰχίμ, 88 (6 δυδίἰ ηἰπρ δὰ ποιγὶδεῖπρ Ὀτοδὰ 
οὗ Ἰϊίο ; ἴῃ (09 Βουθηί, 88 {Π6 ἰάθη, τηγβίοσϊ οι 5 
Βρ᾽ γἰ-1|1ἴ6,  θθοα (86 ἔγοβϑ Τοππίδ ἢ- 116 οὗὨ 189 
Βρὶ γι θονγθ. ΑἸΟΣ 818 0 ἰά68 οὗὁἨ ἐΐσλέ σοτῃθβ 
ἔογπατὰ, [Ι͂π {πὸ οἷἰρῃίῃ σπδρίον ΟἾγῖδε 15 {89 
ῬΓΟΒΟΥΥΪΩς, ΘΕ αἰ οΐης Ἰἰρσιιε, 1π6 ἀδΥ οὗ {16 
ποτ] ὰ; ἴῃ 186 πὶπίμ, {86 αὐνακοπίηρ, αὐἱοκΚοπὶτς 
Ἰἰσις, {86 1 χα βίαν οὗ [86 πψου]ὰ, Ὁ πρὶο ἢ ἐ89 
δΙ1ηἀ χοοεῖγο βιρμί, δηα {}1050 τὸ μὸ Ῥτοῦθβϑ ἐὸ 866, 
ὈθοοτΩθ Ὁ] 4 ; ἴῃ {86 θη, (9 ΒΒ ερΒοσὰ {πσου χὰ 
1 ἰο ἀοαίῃ ; ἴῃ ἰδο οἱανθηίἢ, {}6 γοΞΌγσ οι οα 
ἔτοτῃ ἄθδίμ ἰο οἰ θγα)] Ἰἰΐο; πῃ {86 ἐπ ῖ, (89 
ἰγδβῆρογον οὐἠἨ ἀοδίδ ἰηίο {86 βορὰ οΥὗὨ [011] δηὰ 
εἰογΐουϑ 116. : 

8. ΑΒ 089 Τουτὶ ΘΒΔΡΙΟΣ Ῥγοβοπίϑ ΟἸ Υ ϑεϊδηῖ 
ἐπ οοπίγαϑέ Ὑ βδοσοὰ δηιίαυϊε8 (ϑδοοῦ 
1ὕ76}}}, δηἃ σὴ [86 ΡΪαοοβ δπὰ βουνίοεβ οὗἁ ἰδο 
ἰθ}}16 ἴῃ ὑ86 δποϊθηὺ ἰἴπηθ, 80 (18 ΒΓ ΘΠ ΔΡίοΡ 
απΐο]5 ἐὺ ἴῃ σοηίχαβί τὶ πποϊθηὶ ταϊσγδουϊουϑ 
Ἰοοα] 165 ἀμ συ γα 6 Τοβοσί8, 

4, Τδο ΥΟΥῪ ἢγϑι ρῈ0]} 6 αἰἰοπάδησο οὗ ΟΠ σὶϑὲ 
δἰ ἃ ἔεαβί μδά Ὀθϑηῃ ζο] ον θὰ ὮῚ 8. βοβὶ!]θ ἀθιροη- 
βίγαϊΐοπ οὗ (ῃ9 908; δηὰ (μἷβ βοδοπά ομδ Ὀγίημβ 
{μθλ δἰσοδάν ἰο (ἢ Θοπιηθποοηθηΐ οὗ σδρὶϊαὶ 
ῬτΟσ6885 δραϊηϑίὶ ΠΏ. {1118 σοπίγαδί οὗ ἰὴ! γεαξίς 
ο ἰλ4 ὕεια διὰ {1)6 7εαδίς 97 ΟΝ τὶδί γὰπ8 τοῦ ἢ 
π6 ψγβ016 Τουνίι ἀοϑροῖ; (10 ΖΌΓΙΠΘΣ ῬΤΟΡδσης 
ἀφϑίὰ ἴον Ομ γῖϑέ, {86 Ἰδί (ον χυϊοκοηΐης (ἢ νον] ά 
ΜΓ] τα Ρ 8 0168 οὗ 6, Α σοπίταβί τ ῖσοἢ σοι ΐπ 8 
8 οὗ αμίοδ- α 76, Μαυπὰν ΤὨυγβάαγεεῦι}}5, δα ἃ 
ϑαίϊηΐ Βανι οΪ ΟΠ 6 Ὡἰ 118. οἢ (16 ὁπ6 παπά, δὰ 
ε ἰγὰθ ΘΥ ΔῈ Ζ6}168] ἔοβυλνα}8 οὗὐἨ ἐμὸ αὶ οὨ ἐπ6 
οἰ 6, 

ὕὅ. ΤὴῸ τηϑδῃ ἢ 64]οα δἱ ἰΐθ ροοὶ οὗ Βοίμεβάαδ 15 
ποῦ ΟΠ]Υ ΡΔ4.8116], Ὀιι 4180 ἱῃ Βοῖὴ6 σοβρϑοίβ 8. ὁ0Ὁ- 
ἰγαβί, ἰο {9 τη88 διθα]θὰ δὶ πη ῬΡο0] οὗ 3:1] Οδαι. 
ΤΙ τηοδὲ προγίδπι ροϊηΐ οὗἨ σοηἰγαβὶ 18 {π6 ἰῃ- 
ἀοίοῃδθ δια Β]ορί 688 οὗἉ {Π6 ὁη9 δῃὰ ἐμὸ Ὀσὶραί- 
Ὠ68Β Δηα ΘΠΘΥΔῪ οὗ {ἐπ οἰμοῦ. Βαὶ 78 {8}5 
ΤᾺ 65 {80 ΤΌΣΟΥ 6886 (ἢ 9 ΙΔΟΥῸ Βαϊ 8 0]6 ἴγρα6 οἵὗ 
[ηὴ6 ζΘΏΘΡΑΙ ΓΟΒυγτθοίΪΐοη. 106 ΓΘ-Δηϊ δι ς 
ρτϊποὶρ]θ 'π ΟἸ γί ὑϑῖβ68. ὉΡ ποὶ ΟΠΪῪ ᾿ἰνὶηρ Ὀ6- 
Ἰίονουϑ, Ὀαΐ 4180 'π ἐδ Ἰλϑί ἀδὺ {116 πιοβὶ 11{61658 
ὈΠΌΘΙΘΥΟΥΘ; ὑμβουρὴ ἃ σΒοΪ6 ἀρὸ ἱπίοσυθῃο Ὁ6- 
ὑσϑϑὴ ἰἰ6 τί δ (ἢ 9 ζοῆθγαὶ γοϑυγχγοοίζοη. 

6. Τ|6 7οωπίαὶμ οΥΓ Μδείλεδάα δὰ οχδαιρὶο οὗ 

5 [Τὸ ᾿παυίδίτογῖαὶ “ αείϑ οὔ 1η6 Ὧ411}ν.᾽ 18 ἢ} θ᾽ γοταθῖ- 
Ὑ ΟΧΙΩ Ὀ9ΌΔΙΥ οο]ουγαϊοά ΟἹ βΒυῦιο ΟἸΌ ΓΟ. 1αϑεῖναὶ.-- 
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ΘΔΡΒῚΥ ΒουΓΟαΒ οὗὨ Π6 8], ἃ ΒΥ 0] οὗ ἐμο ἀΪ- 
γἱῆο βουγοθ; ἰὴ Ρ00] δηὰ μ8]}} οὔ Βοίβοβάα δ 
ΟΧΘΙΡΪ6 οὗ παϑίοσίη ρ- ͵ δοθ8, ᾿οΒρ 418, δίς., ἃ 
δυταῦοὶ οὗὨ ἐδ ἐμ οσγΔοῦ ; ἐπ 6 Β4]} οὗ Βοἰ 684, 
νἱδιιθα ὮὉγ Ογὶδί, ἃ σοργοδοηίδίϊνο οὗ ἐπ ομυγοὺ, 
19 ΟἰΒΡΘΏΒΑΥΥ οὗ Αἰγΐπθ ζγϑοθ ἴπ (89 βἰηΐι] 
ΣΟ 

1. Τὴε ϑαδδαίλ οὗ ἐλα “δεῖνα απὰ ἰὰε ϑαδδαίῇ ὁ 
Ολτί. ΟἸτὶϑί μϑσὸ κίνοϑθ (80 ἀδοροϑὺ πδτγαηΐ 
ἴον ἰ ἰχῆον βαῦθδιι ΟΡ Κ, πὰ ὁρροϑί ΐοι ἰο 8 
ἀεραὰ Ξαθθαιἢ τοὶ. Οοα᾽Β ογδαιϊϊπς, δηὰ Οαοά᾽ Β 
νοτκίης ἰη Ηἰβ σγολιΐίοι, δῦ ἀἰϊδογοιξ {πίη ρ. 
Απὰ ἐμ πιοβὲ ἱτωροτίαης ψΟΣΚ8 οὗ ἀοα ἴῃ ΗΪ8 
ΒΑΔ δγὸ Ηἰθ. 716818] του 8 οὗ ἰοῦ [Ὁ (6 
Τεϑίογαίϊοπ οἵ πιὰ. 800 τεῖτ (18 ἔδβίαὶ βαθ ὍΔ }} 
ὑγοῦῖς οΥ Ομ γῖϑί. 0 βεαδθαίι οὗ [πο ΟΠ ἰδίϊδῃ 
δ. ου] ἃ ζο]1ονν (Ν᾽. 6 ΘχϑιΏΡ]θ. [Οοῶρ. Εἔχος. Νοίθϑ 
οὔ τϑγ. 10.-- Ρ, 8.1 

8. ΤΠ ἰτσο αεοιδβαϊοηϑ Ὀτουραὺ ἀραϊηϑὲ 7 6808 
Ὀοίοτο {86 Φ ον ϑ σουχί ταῦ ὶς (6 ὑνο ρῬοϑί ἐγ 
ζαπἀδιηδηίαὶ τηοϊΐγο8 οὗ (μ ρογβοσυ οι οὗ ΠΙη,, 
ΜΠΙΟὮ σοηιθ ουὖὐἱ ΒΙΓΟΏΚΟΥ δπι δίγοηροῦ ἴῃ (Π0 
ῬΤΟΙΖΤΟ585 οὗ {}|6ὸ ἀο58ρ6] ἰΒίοΥΥ. Τμ6 ἄγϑί 18 ΗΪ8 
οὔδηϊης ἀροϊηϑὶ ὑμῖν» βίδιίαἰθϑθ, Ῥαγ συ] ΡΥ 
ἐμοῖς Βα θαῖ αν: {Π6 Βοσοπᾷ 18 ΗΒ τηδηϊθβία- 
ἰἰοη οὗ ΗΠ πι59] (48 ὅοῃ οὗ 604), οὔεπάϊηρ δζαϊηδί 
ἰμοῖν ἀοἰβιῖὶσ {Π ΘΟ] 5.7. Βυΐ ννθ τηυϑί ποὺ οὐθῦ- 
Ἰοοῖς ἐτνγο σονγοϑρομαϊηρ ποραϊϊτο πποιΐγοι: (1) 
ΤᾺΟΙΡ ΔΏΡΟΙΣ αὐ ΠῚ σοΐιι88] ἰο θυ ῦτδοῦ δηὰ γἱοὶα 
Ηϊπιβοῖϊῖ ἰο {1ιοἷν ΟΠ] ἴδδῖι; (2) μι 6ῖγ ΘΕΥΥ δὖ Ηἰ8 
ἔτοδίπμοξβ δηὰ σομπϑίἀοσαίίου τ ἢ 116 θΘΟΡ]6. 
ΤΉο56 αἰ οτοηΐ τηοῖΐνα 5 ΠΠΔΥ 6 τοἀτποοὰ ἴο {80 
δἰ ]6 τηοίδτο οὗ {9 οὔδμιοο Η9 ραν {116 }} ΒΊΟΓΑΓ- 
οἰἰοαὶ τα] σηὶϊγ, Ταΐθ οὔἶθποθ τγδβ (1) οὐἦθο- 
εἶνο; 8 βίιδίυουυ οἴδηοθ, Ὀοὶδ (α) 66616818816Δ], 
Ὑὐὶτ Σοίοσοποῦ ἴο ὑ86 ΘΔ αΙ, δπὰ (ὁ) μϑο]ορὶ- 
68], ψἰιὰ τοΐδγομσο (ὁ {80 ἀοοίσϊηθ οὗὨ (6 Ὁ Υ͂ 
οὗ ἀοά. Τι|ι οἴἶβηοο τ 88 0) δι )θοίγα: 8Ὲ 
οδῖο!ϊ41 οἴἶδοηοο, ἴα ἰδαΐ (α) ΗΘ ἀοο8 ποὶ [8]} ἴῃ 
ἩΠΕ (Βοῖν 1688, 18 ποῦ 86 Μοββίδῃ ἰο δβυὶϊ ὑμῖν 
πΟΣΪΥ δι ἴοη, δπὰ (ὁ) Π16 66110868 ὑπο πὰ ὃ6- 
ἔοτο 9 Ῥθορῖθ, σουδβίηῃρ ὑἐμοῖν θηνγ, ἸΤδο ΟρΡο- 
δἰ ΕἸ ΟῺ. ΤΩΔῪ 8180 Ὁθ ΘΧργΘΒβθα ἴῃ Φομ ΘΠ 6 ΔῊ ἰθΓΙΉ8, 
88 ἰμ6 Ποϑι ἐγ οὗ ἀλυκηθ88 ἰοὸ Ἰἰρὺ (οὗ 116 ἰο 
ὉΠ οΥ̓͂ Ιαϊγοά ἰο ἴοτο, οὗ ἀδαί ἰοὸ 116. 

9. Τὴ δεἰξοϑεπος οὗ Ομ γὶδὺ Ὀθίοσα {16 υἀρ- 
τηοηΐ-δοαΐ, ἱπ χοϑρϑοῦ ἰο 8 τυϊβάοπι, τ μὶοἢ 18 68- 
ῬδοϊΔ}}Υ βισι κίηρ ἴθ ὑπὸ ἱαἰογοθδηρθ οὗ ἐδ 6 (ἰγὰ 
δηὰ ἤτϑβέε Ῥουβοῃϑ, 18 8 τη αϑίθυ-βίσοϊο, 6ο  ρϑίηρς 
811 ΒΌΠιΔη τηοίοῦῖθ. [ἢ σοϑροϑοῦ ἰο 118 τηδἰίοτ, ᾿ΐ 
8 (86 αἰνὶπο ἀορὶ οὗ {μ6 ἀοοίτίπο οὗ (9 οΥζϑηϊο 
Βδίυσο δηα ὑσγοοθϑ8 οὗ ἐἰ 6 Σοϑαγγθοίοι, ἤγοπι 1.8 
οὗὔὐσὶπ ἴῃ ΟὨγῖϑὶ, ἰμτουρὰ 86. αὐαϊκοηΐης; δπὰ 
φαϊοκρρίηρ πτοιρῦ Ὀγ Ηΐμ, ἰο 86 [1.1] τοζϑῦογα- 
ἔοι ΟΥ̓ ἰμὸ που]ὰ; ἐμ οτρδηΐο ἀϊθσοησο δηᾶ 
εοπίχηαϑί 4150 Ὀούνγοοη (86 ἢγβί χοβυγγθοίΐοη δηά 
ἰδὸ βοσοῃὰ Ὀοίηρ ἱπάϊοαϊοι ἐμΘΥΘΌγ. [Ι͂ἢ τοϑρθοί 
ΟΥ̓ 115 1689 ΟΥ̓ οἴζεσί, (16 ἀἰΘσοΌΓΒΘ ΤΥ Κ8 ἃ Υἱο- 
(ΟΤΥ, δίϊου τ ἢ {μ6 Φοι 8 οουγὶ ἀγορθ ἐμ9 
δοιίοη, Ὀιυὲ ἀο685 ποὶ Ἀραπάοι ἴἰ. 

10. Τὸ αἰδοοιγϑε οἵ ΟἸσὶδὺ βρθδ 8 οὗὁἨ ἐδ 
ΒαΙΒΟΡ ἴῃ Ηἰθ ἀδοροβὶ πδίυσο δη ΟΣ: 8 Ὀοΐης 
116 ἴῃ δηὰ οὗ Ηἰ)βϑοϊζ δπὰ ρίνίης [ἰἴδ; οὗ 186 
Βαίυτο οὗἩ ἰδ βοὴ 88 δογγβροῃαϊηρ ἴο ἰμ6 68- 
δεποο δη ορογδίΐοι οὗ ἱμὸ Εδίβοῦ; δηὰ οὗ [18 
ἴῃ Ραγέϊσιϊδν, 88 Ὀσϊη σης ὙΠῚ} 1 ἃ ΘΟΥΤΟΒΡοΠπαϊη 
ἸΏ0ΓΑ] δατηϊπἰβίταιΐου. Το ἀἰβοοῦγβο ἔμ θη ΘΧΔ] 18 
180 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ ἐδ ϑ0η 848 8ὴ δά πιϊ ἰδ σαἰΐοη οἵ 
βαυΐης αυοϊκοπΐηρ (ἃ {ἰπι6 οὗ ρτ866), Ὑγ μοὶ 80.5- 
Ῥεηὰξ ἐμο οἷά ῥυύριμοηῖ, ἀπα Ργοβθηίβ ὑμδ8 ΜΘ 

δυάρταθπί οὗ (6 βοῃ Ῥυγ ον ἃ8. 8 οοπάοιηηδίϊΐοι 
ἰο Ὀ6 Ἰοἴθ υπαυϊοκοηθαὰ ὈΥ ἐμ ἥοη. [10 ρῥχοϑοηίβ 
(89 ποαϊίης νον οὗ ΟἸγίϑέ 88 ἃ θαβϑἷἰ8 δπὰ Ῥγεδβ- 
889 οὗ {μ6 αἸὐγακοπίηρ οὗ {μ6 ἀοδά, ἰμ6 βρὶ χα Δ] 
ΔΥΤΘΚἰ ἢ ς 88 86 ᾿Ἰἰγοαποίΐου πὰ Ὀορίπηΐϊηρ Οὔ ἢ 9 
Ὀοάπ)ν ; δηᾷ ἰὺ ὀχ ὶ Ὀ18 {118 1αϑὺ πῃ 1.8 ἀοι Ὁ]0 85- 
Ῥοοί οὗ {Π6 σοῃμδβυμπητηαίίοι οὗ 16 αὐ ἰδ 6 σοη- 
Βυτητηδίΐοη οὗ ἀδιηπαίϊΐοη. [ἡ ἀθοΐατοβ {1160 8] 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ {6 Ἰαάραιοηί: 6 ρ]ον ἤγίης οὗ (6 
ϑοη 1ῸΓ [6 φΦΊΟΤΥ οὗ ἰμὸ Εδίμον. Ναχί 1 ἰχοδίϑ 
οὔ (6 στοαὶ ἐδβιϊ οπ168 τ ἰσῖ δοογϑαϊὶ (18 ταΐ8- 
βίοῃ οὗ ΟἸιγὶϑὶ : Τὴ ἐδδυϊ ον οὗ 8 δἰβίογϊοαϊ 
οἶοθ (798Π):; {ἰμὸ ἰδϑεϊ πον οὗὨ (6 δίδουν ἰὴ 
ΤΑΪΓΔΟΪ65, δα ἴῃ {1160 ΒΟΙΥ δογίρίαταθ: δπὰ ἴῃ 
Ῥαγίϊουϊδν 0.1.0 ὑρϑιϊη ον οὗὨ Μοβ69. ΕἸΏΔΙΥ ἱΐ 
Βο] 48 ἊΡ ἰδ6 οοαίοιῃρὶ οΟὗὨ (1680 ἩΪΏΘΒΒ68 88 
Ῥυπίβείΐης 1.86] ὉΥ Ῥγονοπίϊηρ [8.9 τηδῃ, τιἰβϑ]οα 
ἃπα οὐδίγυοίοὦ ὉΥ ἐμ ἤχ8θ τὶ 65868 οὗ δυ- 
ταδὴ δι ἰ(ΐοη, ἔγοπι ρογοοϊ νης (δ6 υυνιΐηθδ8 οὗ 
(80 ΗῸΪΥ Ομοδβί, δῃὰ δυο ἀοργίγοβ πἰπὶ οὗ 41] 
ὙΪΓΏΘΒ568 ΟὗἨ ΡΟΤΘΡ δηὰ Ὀ]οβϑίηρ, δ ἃ ῥ᾽ 08 
δἷπλ ἐΒγουἢ ἈΠΕ] ΪοΥ ᾿πῖο σοηἀοιμηδίϊοη. “«ΤῈ60 
Το- αὐνα κοηΐηρ οὗ ἐπ ἀοδά οὗἩἨ 15γ86] ἴῃ 186 {1η10 
οὗ 80 Μοβϑίὶδ δὰ θθθὰῃ Ῥγοἀϊοίθἃ ὉΥ [Ιβαϊδἢ 
(χχνΐ. 19) διὰ Βζοκῖοὶ (χχσυἹὶ.); δηά {86 Ζϑῆθγαὶ 
Τοβυτγοοίΐοι οὗ (λ6 τἱ χίθουβ πὰ ἰδ6 τ᾽ οϊζοά, ὈΥῪ 
Ῥδηΐοὶ (χὶϊ. 3) Ῥοϊπιλη, ἴῃ ἱπιπιοαϊαίθ ὁ60η- 
πθοίΐοπ, ἴο ἐδ 6 Δέοβϑιδ ἱπιγυβίοα τὴ ἢ (6 7 γ- 
τηϑηΐ οὗἩ ἰδ νου]; σορ. 8. ἰϊ. 8; οχ. 6; 15. 
χὶν. 28, 24: Ἰχνΐ. 28, 24: 706] 1:11. 1: ΜΔ]. 111. 3, 
Βαυὺ 88 {86 κἰηράοπι οὗ αοἀ διηοηρ [ϑ8γδθ] μδὰ ἰο 
Βορὶη ἱαπνδσγάϊυ, Ὀσΐογα 1 οουϊὰ ΔρΡοἂΡ ἴῃ ουΐ- 
ὙΓΑΤ ΚΊΟΤΥ, 80 {πὸ τοβυγγθοίίοη οὗ ἔἰ6 ἀθδα δῃὰ 
86 ῥαάρτηθηΐ; ἢ6 δἴομο 80 18 βρὶ γἰ ἐ 81} χυΐοκ- 
Θη6αἃ δὰ8 ἴδ ρῥ]εύχο, απὰ ὑἰμ9ὸ ορίμηΐης, οὗ {86 
Ῥοάξ!ν τοβυγγθοίίοι ἰο 11ἴ6; ὈΥ ἤϑ οΥ ΌὉΥ ὑπ 6- 
Ἰϊοῦ δδοῖὶ ὁὴ9 ΔΙγΟΔΥ ῬΧΟΒΟ 668 ἢΐ8 ΟΥ̓́Ώ Β6ἢ- 
ἰθῆσο, ΟΒΔΡ. 111. 18. ΙῺ ἰοκοη οὗἨἩ {86 ϑβϑρίγιὑιδ] 
δηὰ ἐπ ἔπίΐαγο ὈΟΟΔΠΥ χοϑυγγοοίΐοη, δηὰ οὗ ὑμ9 
ὉΏΪΥ οὗ ὑπ6 ἔνσο, 9681 αἱ (μι, ἰΐπλθ χαϊβοὰ ἀθαά 
ῬΘΙΒΟῺΒ ἰο 11{6,᾽ εἰς. αϑτλοΣ. 

11. Το. σωϊοκεπίησ τοοτὰ 9. Οὐγίδί, Ἧο Ὅὃο 
πουϊὰ πἰηᾶον Ηΐηι ἴὰ ἰἰ, ρΡΆ5868 ᾿αἀριηοηί, Ὀ6- 
οδ.836 6 Οἷο05605 116 ΟΑΥ δηὰ (Ἰιὸ ποῦκ οὗ ρκτδοα. 
Βυὺ Ομ ἰδὲ ἀο68 ποί βυ ον Η 861} ἰο Ὀ6 πἰἱπαογοά, 
θοοϑυϑο {μὸ Εδίμον, ἢ Ηΐ8 αὐ Κορ ΡΟΊΨΟΥ, 
εἶνοβ Ηΐπὶ δου ϑϑίοη ἰὸ ρογίεοι ΗΪβ8 αὐἱοϊςοηΐης. 
ΤῊΪΒ δαάρίηρ 18 (6 τόυοῦβο 5146 ([π πηθάϊι1) οὗ 
Ηΐ8 αυϊοϊκοηΐη. [Ι͂π ῬΓΟΡΟΥΙΟΠ 8ἃ8 Ηθ δαπηοῖ 
δηὰ ἀοοθ8 ποὺ αὐΐϊοκοη, σοπἀοιμηδίίοη ΟΧΙΒι8 ; 
οἰ ΠΣ φ{ οχὶδίϑ, ΟΥ οχὶβϑὶβ ἀπεῖο. 

12, Τὸ αἰθδεγεηί εοἰίπεδδο8 ὁ Ολταί. Τῇ ἰὴ 
ἰθΒ  ΣΠΟΣΥ͂ Οὗ {88 Βαρ ϊβὲ ἤογο 866π18 Βυ θοταϊηδίο 
ἰο {} ἐοβυϊ οἹῦ οὗ ἰμ6 ϑογιρίυγοθ, 1 18 πο ἷ8 
ἰοϑ Ἰ ΠΟΩΥ͂ 88 ϑιιοἢ, Ὀπὺὺ ΟἿἹΥ ἷ8 ἰθβ  ΠΟΠΥ͂ ὈΥ͂ 
1861}, ἢη ἀ᾿8ι} πού! ἔγοτῃ 86 δῃτἶγο ἐσ βεϊ  ΟἿΥ οἴ 
86 ΟἹ Ἰ᾿οϑιδπιθαί, οὗ νοι ἷ8. 18. (16 ΘΟΙΏΡ]6- 
(Ἰοη. 

18, Ομ γὶϑέ, ἴη ρἱοίασίης ἰΒὸ Δ νγβ ὑδιηκίης 
6 Υ αν δἰδγῃμδὶ 16 1 (Ἰοὶνγ βλογοὰ ὈοΟΚ8, 
ΘὨδγδβοίοσ 265 ΘΥΟΥῪ 7}αἐ86 ἐδίϊπιαίε Ὁ ἐοοϊ δἰ αδίἰοῖδηι 
οΥ {10 οὐγεοίέυε οἠμεγολ. 6 σοηοΥΑὶ ῬοΥυ υ βίο 
Οὗ {118 βρὶσιν 18 ΟὈ͵ δου  γ8π), ἃ ῬΘΥΒΟἢ 8 δ᾽ ἰδηδίϊης 
.}18 χτο] σίου ἔγοιι Ὠϊπη8617, απ ἃ {||} Ἰκῖηρ 6 1185 18. 
118 88 δὴ Θχί ΘΓ 8] ἰγοδβυ 6 1 660] 65185.168] ΟὈἾ 668 
δια ΤΠ 688; ὙΔΘί ΟΡ (ἢ 6 τη6γῈ ουἰδίάο, ἐμ Ἰοιίον, 
οὗὨ 186 ΒΟΙΥ βοτὶρίυγοθ, Οὐ {86 τοῦτο δ] θη(8 οὗ 
(86 Βδογαμῃπηθηΐβ, ΟΣ ὕΠ6 ΤΠ6ΓῸ ΟΥ̓ ΟἿΑ] ῬΥΟΘΟ5868 οὗ 
οαγοὶ αἰδβοὶ ρ] 6. Τὴ δββθησθ οὗ {818 οὐ͵θα- 
εἰγιβιῖσ σα γΟ 1688 15. 1161 655} 655, ἀμϑρ  Υἰ(6]- 
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658, ΤοΒί αΐπρ γϑί ἴῃ ἰδ 6 βρ ̓ ν  α}γ ἀοδα ῥ6Υ- 
ΒΟΏ5, Δηα 6 Ππ06 τηδκίηρ ἰΐθ οὈ͵οοί5 ἀοδὰ ]1|6- 
νἷβδ6ὸ. ΤΏ οὈ)θοί νίϑια οὗ ἰῃ 6 79.018 δὰ ἃ ἀοιῦ]ο 
ἴοστηι. ΤΟΥ τπουρκῦῦ πὸ γ Βαὰ μον 11ἴ6 ἴῃ ἐμ6 
ϑοντρίαγοβ, δπὰ ἴῃ (Π 61» τγδαϊ( οη4] ΒΒ ΘΟΙΟΜΥ͂, ΟΣ 
0 ἰγδαϊτὶοη8 οὗ {1 οἱ ἄοσβ. Ομ τὶδὶ ἱπεϊπγαῦθ8 
ἀπὸ βοοοπᾶ ροϊηί, Ὀὰΐ χῖνοθ {86 Ῥγοιμίηθηοο ἰὸ 
ἐμ0 ἤἄγνγβί, Ὀθοῦυβο ἐδὸ ϑϑοτιρίαγοβ μαυθ, θ6βί 68 
(89 Ἰοίίον ὑπδὺ 1118, ἃ βρί τις {μαὺ αυΐϊοῖο 8; δὰ 
Ὀδόδιβο {18 Βρὶγὶῦ 18 τ οἷν ἔσο 1ἰΐ8, ἰπ τ σὰ 
ΠΟΥ ὑθϑ. ΠΥ οὗ Ομ γῖδί. Τῆι βδῖὴθ βοῦὶ οὔ δχα]ίβ- 
το οὗ (119 ἰοζὰ] οαποηΐσαὶ δα που ῖ οὗ ἐμ ΒΙΌΪ6 
ΟΥ̓́ΘΡ {6 ᾿ἰνίηρ; Σονοϊαιΐοη οὗὐἨ αοἀὐ ἴῃ γοΐοθθβ δηὰ 
γἱϑίοηϑ, δηὰ δϑρθοῖδι νυ ἰη Ομ τὶβι, ΒΒ ΟΥΒ 1.56] ἴῃ 
νατίουβϑ ὙΔΥΒ οὐοῆ πῃ (0 Ῥγοίαϑίδην ἐμ ΘΟ]ΟΖΥ. 
Το ἔσθ ρσγουῃ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 8 οὶ (Π6 ΤΟρροβὶΐθ 
Θχίσοη οὗ ἃ 5) οἰλν δι τὸ ἃΪσἷ ἸΟΟ8608 ΟΗ͂ ἔγουι 
86 ϑοτνὶρίανοθ, θὰ 84 βυ]θοινο δρίτιῦ οὐ ἔδυ 
τ σ ἢ Δ ν ΡΥ απἰί68 1186] πῦῖι} (6 (ΒΕ  ΠΔΟῚΥ 
οὗ δοὶγν Υσῖί. 

14. Το ογότη οὗ ἰπ6 δἀγ6885 οὗ 968ὺ85 ἰὴ ἐπι ἰ8 
λυασϊοῖα! θατίης ἰΒ (9 σταάυ}} 7 ἀσνοϊοροά 1.68 
οὗ {6 6ϑϑοηιδὶ ᾿υὰριημοηί, ἰη νοὶ Μοβο5 Βίτῃ- 
Βοὶ ἢ, ἰο νοῦ ΟΠ Υῖδυ᾿ 8 Δοσύβουϑ ΔΡΡ64] αρεϊηϑὶ 
Ἠΐϊπι, Μ1}} ρΡροαῦ δραϊμδί ἱμθλ ἃ8 ὑμοὶν δοοιΒοῦ, 
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Ϊὴ Ῥτορογίϊΐοη ἃ8 Οιγίβε, πὸ Πρ αξ δὰ ἰδ 1,16, 
᾿ ϑίίγαοσίπ Κἰ πάτο, βυβοθρι Ὁ16 Βοι]8, Η 9 8 Ρ6}5 {88 
δίονβ οὐ ἸἸχ].- τ Τὴ9 αὐνακίης απὰ ἰμ6 ψοσκίης 
οὗ (6 ρονγογϑ οὗ ἀάγΚη659 ἴῃ ἴϑγ80] δραϊηδί (ἢ 9 
Τιοτὰ.---ΟὨ σι 5. δε οὗἩ Πποδ]ίηρ ἴῃ ὑπὸ Ἀ}{|1|0 Β6- 
{πο84α (Πο1190 οὗ στ8060)., δΔηά 1115 ἀἴδοοισβο οὔ (86 
τοδὶ Βεοιοβάδ οἵ 6 ΕΓ ΒΡ δηά (Π6 ϑοη.-- 9 
γοδοοίϊοη οὗ [86 Ἰερα 5.16 αρὶ τι οὗἨ 89 465 ἴῃ 
86 σαρὶα] δοϊΐοη τοι {Π6Υ Ὀτουρηῦ δἃραϊπεὶ 
Οπγίδὶ : 1. ΤΊΊΟΥ ἅτ δοδη δ] 1Ζοα ὈΥ Ηἰ8 Θη γπ 60 
ἱπίο (110 Θπιθ᾽ ΘᾺ] “6 Βο.186 ΟΥ̓ ΤΩΘΓΟΥ͂ ᾿"ἢ 1 ἃ 
Βυ ϑίδη αὶ ποτὶ οὐἨ ΤΠ ΘΓΟΥ (οἸϊρβίης {89 τηράϊ- 
οἶπδὶ θα ὈΠ ἢ ς λαα ἰπ 0 δηροὶ). 2. ΤΟΥ οἰατξο 
παηϊηβί Ηΐπὰ ΠΠ|8 ἤδβίαὶ ποῦὶς οὐὨἨ ομαυῖν οα {86 
Βα αΙἢ ἃ8 ἃ ἰαῦον ἀοβονυνίης οὐ ἀθαίῃ, δηὰ 8 ἃ 
Ὀηὰ ὄχϑρὶθ. 8. Οἡη (86 ἴδαβί οὔ Ῥαυτίαι, ἐμ 9 
ἴοαϑὲ οὗὐἠἨ {μθ τονογβοὰ Ἰοὺ (Ἰϊοἢ ραᾶνθ βαύοιυ ἴο 
(80 Φογβ απὰ ἀοδιγισίίΐοα ἰὼ (886 Ποαίμθη, ὑθ- 
γογβίης ὙΠπηὺ βοοιηθα ἴο 9 ἀδονθθα), {ἘΠ 67 τυδὰ 6 
ἃ δἰπη τ᾽ ᾿οΐ οἵ πον ᾿1π (ἢ 6 Ἰοΐ οὗἨ δαί ἴον μΐμη. 
4. ἨἩΪ5 νἱπαϊοαιϊοα, δρρϑα πᾷς ἰο (Π 9 ὀχϑιΏρ]6 οἴ 
ἷθ Εαἰπον, {ΠῚ Υ ἰατη ἴηἴο ἃ Βοοοῃά 8δηἃ 8 ΠΟΆΥΙΟΡ 
δοσυϑαίίοη. ὃ. ὙΠιοη (ΠΟΥ͂ ὁδῃποὶ σοηάομλη Ηΐτω, 
δηἀ τὸ δρϑϑαἢ]ο85, ΠΟΥ ἰὰτη ὑπο ῖν ποηβαὶ ἱηίο 
ἣν ΤοΒαγυηί ὁ ἴο ροτϑοσιιῖο Ηΐτ (ἢ τλογο βιθδα ἷγ. 
--Οὐ εἰπ|ὸ δαβϑι- ἄγ, το 016 Ρ600}]6 δῖϑ ἰσθϑρ- 
ἰπρ νι που Υ Υ -ἰπα κίηρ, ΟὈ ἰδ νἱ 518 86 Ποβρὶ(]. 
-- Ἰ8Ὸ πιοϑὺ Ποὶρίθβ9 οὗ 84}} δἰἱγαοὺὶβ πλοϑὲ ΟἸ τὶ 805 
αἰἰοηϊΐοη.-- 8 μ6 δαπὰ οὗ )υδίϊοο ἰουσίιθ8 (ἢ 6 
δἰφῃοβὲ παυρῃιη688, ἴῃ Βαπαᾶ οὗἩὨ ἸΘΥΟΥ͂ (οι ἢ 68 
16 Ἰονγοϑί παῖ βοῦν. --- ὁ ΒΟ ΒΌΤΟΥ Βαγ: “1 Πῆγθ 
ὯΟ πῆδῃ ;" πηὰ {πο ϑανίουν βδίϑπ ἀβ. ὈΥ ἷῃι.--- 9 
ῬΟΟ] οὗἩ Βεοιϊιαβάκ ἃ ἴγρ9 οὗ ἔδνογϑα Ἰοσδα}  ἰθ85 ἴῃ 
ἃ τοϊ σίοιιβ σοτηπλιηϊ 7 ἴῃ ἩΒῖοι ἰμ9 Βἰρμοδί 
τηϊγδοιϊοῦβϑ αἷὦ Ὠα9 ποί γοΐ Ἀρροαγθά. 788 
ταϊγαουϊοι 8 αἰά 18 (1) ϑηϊφπχαίῖσαὶ (8 δηκοὶ 
ἰσουδ]ΐης {πΠ6 τυλίθτ) ; (2) οοσαβίοηδὶ (δὲ 8 6θ.- 
ἰδίῃ Β6880η); (8) ΘΧΙΡΟΠΊΘΙΥ 1ϊπιϊιοα (ἴο ὑπ 6 ΟΠ6 
Ὑ0 8.605 ἴῃ ἤτγβι :) (4) ἴο ΠΙΔΩΥ͂ ὑπαυλ 8016 ((86 
᾿τωροίθηϊ). --- ᾿γγοϑοϊυι θη δηὰ ἰηχροίαποθ, (86 
τοῦϑὺ ρατί οὗἩἨ ΔῺΥ τη λὰν (1π τ ΘΙ ΔΒ ΒΟΥ, ΒΥΡρο- 
ομοηάγία, εἰς.}: 1. 10 18 ἐιβοιῦ ἀΐϊβοαβο, 2. 1ἰ 

ἀαανδυδίοα ἰἢ6 οὐ ἀΐβοδϑθ. 8. 1ὑ δἰπάοτ (ἢ 9 
σατο. 4Ἅ4., 10 σϑῃ πη κθ (ἢ 6 ΘΌΓΘ ὑποογίδίη δραίη 
(““Ἰοβὲ ἃ ψοσϑο {πἰπρ Θοπιθ ὑπῖο {Π66᾽}).---ΟἸγῖδι 
ἰδῖζο8 ούϑῃ ()0 ποποϑὺ Ϊϑἢ οὗ ἃ ταδὴ οὔ ζεϊηὶ 
ἴαϊιἢ, ἴον 1 11}.-- 8 ἤθτὸ ΟΠ δι᾿ 8 ψογὰ οὔ βονεῦ 
Ῥυϊθ 85 ἱπιροίϑηῦ τη Ὡροη ἷ8 76 6ὲ, 80 ἰη ἰδ6 
ΞΘΠΘΓΘΙ γαβιυγγθοίίοη 1 β618 {86 ἈΠΊΎΟΣΒΘ Ὁροπ ἰἰ8 
ἴοοί.-- ο ΟΥΡΡΙΘ δ' {89 μΡοοὶ]ὶ οὗἉ Βοιμαϑᾶδ, δομ;- 
Ῥαγϑὰ νἱτἢ 86 Ὀ] πὰ τηδῃ δοηΐ ἰο 189 ἔοππίαίῃ οἵ 
Β|]οατ), Φοη ἰχ.--- δ {πδὺ τηϑθ τ τ 806, 
(88 βΒδ6 βαϊἃ ππίο πιο, ΤᾺ 9 ὕὉ 1 θὰ, δηὰ 
τῶ}. Τῇιο Το Ὀ]οβί σοηζοβϑβαίοη, β(1}}} ἃ δοῃΐεβ. 
βίοη.---ἰ 10 15 Ἰαννία! ἰο Ὀ6 τιδᾶθ. τυ Βο]6, ᾿ξ ταδὶ 
Ὧθ Ἰαννίι!} ἰο σὸ οθ ψ} 1 ἴδ6 Ὀ6Ὰ.---Τὴ 6 ἤτοι 
ποτὰ οἵ ΟἸγὶϑὺ ἰο ἐπα ἱπιροίοῃίς τηδῃ ἴῃ Βοιμοβάβ, 
δά Ηἰβ βοοοηὰ ποσὰ (ἰο ἴῃ διοα]θὰ τηδὴ ἴῃ [89 
(6206. --- ΟΥ 5. 8 βοϊ ἀοίθποα (866 οοιγἰηαὶ 
ΤὨουρΒί5, Νο. 9).--οὐ ΜΥ Εδίμοσ τόσο ίῃ.᾽" ΤῈ 
ἀϊδτοποθ Ὀθίνγθοα 8 ἔδδία), ἀϊνῖηθ τνογκίηρ δοά 
ΔῊ υπ]αν}, Βυπιδη ἸΔΌοΥ ἢ ς.--- Τὸ πουκίηρ οἵ 
ἀοὰἂ πὰ [Π6 πηραϊοϊηαϊὶ ΒΡΓΪπα (ΟΥ Μ 6}} οὗὨ Β6481}) 
δ ΘΙ, Ό]6 πὶ οΟὗὨ 0 βαυϊῃρ ορογϑίίοη οὗ Θοά ἴῃ 
οηθγδ]. 1. [πὶ 18 ἤοσιηϑ: α. 186 βαυΐηρ ορογαδιϊοη 
οὔ (9 Εαἰμον ἴα {π9 Κἰπράοῃ οὗ παίαγο. ὁ. Τ|ιθ 
βαυϊης ορογδίϊου οὗ Ομ γίδὶ τὼ ἐπ Κίηράοπι οἵ 
Ετϑοθ. 2. Ι͂Ιὴ ἐἰβ βίδροβ: ὦ. ΟἸ γἾβι᾽ 8 τη δοῦ 8 
Ἰιοδιῖης δηὰ γαϊβίπρ οὗ ἀοδὰ ἢ ρζόποσαὶ. ὁ. Τ}9 
τρί γα. 8] αὐδκοηΐηρ δηαὰ ἴπ6 οὐζδῃὶο ππ00]4- 
ἴῃ οὗ βαϊγαιίοη ἴῃ (Β0 Νὸν Τ᾽ οβίδιηθηϊ ἀἰϑρθηβδ- 
ἰἴοῆ. ς. Τ]|ιο δηϊδμεοά ποῦῖς οὗἨ βαϊνδίϊου ἴῃ [}9 
ἔθη] ΣΟΒΌΡΓΘΟΙΙοη.---Ἐ}ὸ ον ἀ᾽8β ΕἸ ρμοδί ιι8ι1- 
ἢοδίϊοῃ τηδάδ ἃ οαρὶ (δὶ οἴδυρο δραϊηβὶ Ἡη).-- 
γον. 19: Ομ Υἰδυϊϑηῖγ (19 Βοοοπα, ἐπ δρὶ τἰ υλ] το 
δηὰ κἰογιδοὰ ογοαϊΐοη. 1. Ομ γῖϑέ {μ6 ἴπηδξο οὗ 
ἰπ Εδίμον; 2. ΗΪ8 ινογὰ {116 βρίὶ σι οὗἁὨ {}1ι6ὸ 6Γγδ- 
αἰΐοη; 8. Ηἰβ ποτὶ (86 ΟΟΡΥ͂ οὗἩ {6 τογίκβ οὗ 
{86 Εαἰδ ον, --Ἴ 6 Κ0Π᾽ 5 18 0} {{γΥ ἰο ἀο Δηγ (δἰ 
οὗ Ηἰπιϑο] ἢ, ἃ ῬΑΥΘΡΏταβο οὗ Ηΐ8 οπιηΐροίοῃος ἰ0 
ἀο ψϑδίοτορ (16 ΕΔΙΒΟΡ ἀ068. -- 9 ΕἌΔΓΒΘΙ Β 
Βροακίηρ δπὰ βοπίηρ ἰο {890 βοῃ, ΔῺ ουἱὐ-δοπίης 
οὗ Ηἰΐδ8 Ἰογτϑ. --- Τὴ. 8 Β Βοαυΐϊηῦ δηὰ ἀοίηρ, 
ἃ Ῥτγουΐης οἵὗὁἨ Ηἰἷδ γοοῖργοσδὶ Ἰ0Υ6.---Ἐ 89 ρονγίεσι 
ΒΑΓΥΙΏΟΣΥ οὗὨ ΟΒΥἰβιΒ τογαὶ οοπά ποι νυ (ἢ ΗΠ 68- 
Βοῃ(ἴα] παίγ.----ο πὰ Ηο ν]]} δον Ηΐπὶ στοδίες 
ὙΟΥΚΘ. ὑμδὴ ἰμ686. Τ]|10 ψΟΥΚΒ οὗ διοαὶ πη 8 
Του δ-διδάονϊης οὗὠἨ ἰδ ταΐγο]θ οὗἨ {Π6 Σοδυγγθὸ- 
(ἰοη.---Ἐ Πα βοὴ πυηγοβίγοιοὰ ἴῃ ΗΪΐ8 αυἱϊοϊκοπίης 
τοῦς (“ὁ ααϊοϊςθη οί τ οπὶ Π9 νη ἢ]} ̓ ᾽}; οτ, ΟἾ γι 8 
τηϊηἰδιγαίϊοη οὐἨ σῦϑδὸθ δηλ 80]6 (0 πὸ Ἰἰα ἰδ 
ἰϊοηβ: 1. Τὸ δὸ δυυϊἀρθοί οἵ 118 ἀν. 2. Τὸ 
πὸ σοπίγδοίΐου οὗ 1ἰ8 8614, 8, Τὸ πο ἀἰπχϊπαυίϊοα 
οὔ 18 ψολά6ΓΒ.-- ΕΥ̓ΘῪ ΟΡΡοϑί(οη ἴο (8 βανυΐϊπς 
τοσὶς οὗὁἉ Ομ γῖϑὲ ἃ δοηἀδμηπδίοῦΥ ἠαἀφιχοπί, πε ὶδὰ 
τοῦ] τᾶ ῖκο (64}} ἴη, δα πλϊηἶδῖ6ν) 86 ῥυβρηιοηὶ 
αν ἰἰϑοῖῖ.---Τὴ0 Εδιδ 6 ἢ 88 οοτηπ θα ᾿υἀρηιθπὶ 
ἰο ἰι6 8οπ; ᾿πρὶ γίηρ: α. ΕΥ̓ΕΥΥ͂ οοπαοπηηδίϊου 
οὔ ἐμ οἱὰ αἰπροπϑαίίοη, Ὀθίογο {86 ὅοη ἰυάροα, ἰ5 
τοπιογο (1 18 ἃ ἀΔΥ οὗἩὨ ργαδθ). ὁ. Τὴ 80η᾽ 8 
ἡυάρίης 18 θαὺ 86 οοπδοαι ποθ δπὰ ὑἐπ6 γούοῦϑθ 
οὗ Ηἶβ αυἱοϊκοπίηρ (1Π6 τηδηϊοϑιἰΐοη οὗὨ {Π9 86]1- 
σοπαοπιηδίΐϊοι ΟΥ̓ ἈΠΌΘ᾽ 6 Υ0Γ8).---Ἴὸ ἀσδίχῃ οὗ 
6 πιϑροϊα] ᾿ια χο5}}1}0 οὗἩ Ομ τῖβε: 1. Τὸ μι ον ῦ 
(9 ϑοη δΌΟΥ͂Θ Δ}} (ῬΒ]]. 11. 6-11). 2. Ἐὸο μου ῦ 
{πὸ Εδίμ ον ἐπ γουρἢ (μ6 Βοη.---ΟὨ]Υ 88 τηδη ΠΟποῦ 
Ομ γὶϑὺ 85 ὅπ, ἀο ἐμ Βοποῦ αοἀ 85 ἘδίῃοΥ.-- 
ΟἿΙῪ ἴῃ Ροσβϑοπαὶ βοιηᾶχοίο Ομ γὶβὲ ἀοε8 ὑπ Ὀτί συ ῦ- 
ὯΘ88 ΟὗἨ (0 ῬΟΥΒΟΠΔΙ ἀἰϊνίηθ Βοΐηρ ἀΐθ01086 ἰἰϑο]ΐ 
ἴο πῖδ (80 ῬΘΥΒΟΠΔ] Θ5800)06 8 ἴχῆονσηι (τοῦ 
[89 οββϑπί δ! ῬΟΥΒΟΠΑΙ πιδηϊοδίδι  0η).--- 6 80 
24: “««ὙΨΟΡΙΥ͂, ΥΟΣΙΪγ, εἰσ. ΤῸ δυτθ ὙΔΥ ἰὸ (δ0 



ΟΗ͂ΑΡ. Υ. 1-47. 201 

ἰχιοϑί βδϊ γαϊλοπ ὉΥ 411. 1. ΤῊΘ ΔΥ: α. Ηρεητ- 
ἴῃς Οτίβι ΒΒ τνοσά. ὁ. Ἰδεϊ:ουϊης αἀοά ἱπ Ηἱἰ59 
βομάϊηρς οὗ Ομ γῖϑί. 2. Το βαϊναϊίου : ὦ. αυΐπῦ 
οὐουϊαϑιίηρ 116. ὁ. Οοπιΐης ποῦ ἰῃῖο σοηἀοιηπᾶ- 
ἰἴοη. «. Βοῖίης Ῥ85986α ἔγοπι ἀδαῖῃ πηΐο 11{8.---ὸ 
ΤῊὴ6 αἰηιοδί Ῥαϑβϑϑίνοηβθϑθβ οἵ βιι δπιἰϑϑίοη ἰο αοἂ 
ἐδτουρὰ ΟὨγῖβί, (6 εἰ οβὺ δοίϊοῃ. ----ΑἸῈ ἴὰ {110 
Τουπαδίίοη οὗ Βα Ομν δίῃ 11{8 κ8. ὈΘΘη ΔΊγοαΥ 
ἄοῃθ, θη ΔΩΥ ἀδοοϊδῖίνγο Ὀσρὶπηΐης 18 πιδᾶὰθ ἴῃ 
ἐπὸ ταϑδηϊοϑἐδιίο.--- 16 Βοὺν 18 οομμΐηρ, δπά 
ΠΟΥ͂ 18. ΑἸΙΊ ὑδο αΐατα 158. ἱποϊαἀοα ἰὴ (1.8 ΡΓΘ68- 
εαἰ οὗἩ Ομ τἰβι αν. Τ}18 15 ἔσὰθ (1) ἴῃ 180 }νἷ8- 
(ΟΥΥ͂ οὗἩἨ Ομ τῖβὲ, (2) ἰὴ {86 ΕἰϑίουΥ οὗ ἐμ οἰ ΟΕ, 
(8) ἰπ τ΄89 ἱπάϊ νἀ ὰ8ὶ ΟΠ τἰβίΐδη.---ἰ αὶ οὁπ6 ΒοὰΡ οἵ 
180 οἰδσπαὶ 118 41} ποιγβ οὗ ἔτ δἔογηαὶ ἑαίιτο 116 
ἦπ ζοτηϊ. --- ΤῊ, βρι για] τοβϑυγυθοιΐοη ἃ8 (89 
ετουπά- τοῦς δηᾶ τἰὸ ρθη 6815 οὐ 86 πη ΐνθγϑα] 
Ταβυγγοοίί οῃ.---Δ}} ημεδέ θαν ἴμ6 γοΐσο οὗ ΟΡ δύ; 
Ὀαΐ ΟὨἹΥ ἐμ. 86 Ὑπὸ 6. αὐ ἢ, 584}} Ἰϊν0.--ἶ͵πΠὴῦ 
Τουστθοίοη. οὗὁὨ 4}}1 Ὀοάἀΐθ5 τπῦϑὺ ἔο]]οῦν 849 ὈΥ͂ πα- 
ἰπταὶ ποοοϑϑῖ  ἔγοτῃ ἰἢ6 ορογαϊϊοηϑ οὗ Ομ τῖϑί, αὶ 
ἐπ τοβαυγγοοϊίου οὗὨἩ μοαγίβ ἀορθη8 οἢ ὙοΟ] αἰ ΔΡΥ 
{Δ11, μι οἢ ΟἸγῖϑὶ ἀοθ8 ποὺ 20τ60.---Οτῖϑι τ0}0 
ἀΐβροπβον οὗἉ [ἰΐθ, ἴῃ [86 Βρθοὶαὶ βθη89, 88 ϑοῃ οὗ 
θοα.---ΟἸτὶδῦ (ὴ6 πάσα, πὰ 186 ϑρ6οῖα] 8680, 88 
βου οὕ Μαρβῆ. Απὰ γοῖ δἱ οποθ ᾿ἰἴο- σίγου δηὰ 
ἡυαάχο ἴῃ Ὀο(Ά τοϊαιΐοη8.---ΟἸ Υἶϑυ 5 ΡΟΥΘ ἴο ΒΑΥ͂Θ 
19 ἴῃ Ηἰπιβοὶ ἢ (860 8ΔΌΟΥΘ). --- “Μίαν το] ποί᾽ 
(οοΡ. τον. 20); οὗ, (9 τηοϑὺ οχ γον ΠΑΤῪ ταδηϊ- 
ζεοίδιϊοη8 οΟΥ͂ Ομ Υἰϑιϊδ π᾿ γοὺὶ ἱπιροπά. ---ς Τ9 
ον 18 σοπιῖὶησ ἴῃ ὙΠΟ 811. ΤΙ 18 σοπχΐπρ, (1) 
85 ἰ!6 ὨΟῸΡ οὗὨ (ἰιὸ στοδί ἰγαπιροὺ τ ῆϊοῖ 4}} τη δὲ 
μοῦ; (2) α5 80 ἡυἀρηηοη - αν οὗ Ρυτο ᾿σδί, ἰπ 
ὙΠΟ 41} πιαϑὺ ΔΡΡΟΟΤ; (8) 48 {1160 τα] πηΐα] 
Β|1Π|11 6}, Ὑ Δ ΙΟΐ ὈΓΙΠ ρ5 οὐ υὐἷηρ [0 τπιαϊαν (Υ.--α 
Τδο89 γο σοῖο ΤΌτὶ ἢ οἱ μ6 (ἰαγ οὗ [86 Τ6530- 
χροϊΐοα : 1. ὙΥΒαΙ 8}} βαγο πὶ σοϊησιοη (411 δοτλ6 
ἴοτί υπάον ἔδο ορθγαίϊοη οὗ ΟΡ ᾽ϑι᾽ 8 ῬουγοΥ; αἹΪ 
παισὶ Ἀ6ᾺΓ ἐῃ 6 γοΐοο οὗ Ηΐδ ρόνον, [0110 τν 108 64]]). 
2, ον ὑπο Αἰ δπὰ βεραγδίθ (ἴῃ (μοὶν σοὶα- 
τἰο85 ἰο [86 οροταίίοη οὗ ὑμ8 στϑοθ δηά ϑβ 01} οὗ 
Οὐ σῖβι). .σ. Τὸ γοϑαυϊὶ οΥ̓͂ μ6 τηληὶοϑίδίΐοι : 
βοῖιθ παγὸ ἀοηθ ροοά δοοογΐης ἰο (9 ρυΐηοὶρ]69 
οὔτδο Κἰηργάομα οὗ αοά, ανὸ βοαϊθα {ποὶν ἔδι0}} 
ὌΥ ποτὰ οὐ ἴον; ἔπ οἰβοσβ Βαῦθ ἀο0π90 6], 
ἢδῦο 868164 ἐποῖν υηο]ϊοῦ ἴῃ οὐάυταογ. ὁ. ΤΊιθ 
τονγά: Τὸ ὑτῦο οἷα5809 ΘΟΠῚΘ ΒΟΥΘΥΔΙΪΥ 0 τ} 
Τεβυγγοοίΐου, (86 οομρίοῖθ ἀονθὶορημοηῖ, οἵ [9 
Βοῃ(ΘΌ66 ΒΙοἢ 15 ἴπ [Π6π|.---Ἴ 180 80: Το Ἰας- 
τηρηὶ οἵ ΟὨγτίδι, 8 ὑυάριιηθηί οὗ 6 ΒΔΙΒΟΥ 4180. ---- 
ΤΙ πὶϊη65565 Ὑωδπο δοουοαϊ ὑπο Γοτά: 1. Ηρ ἀ068 
ποὶ θοσὶπ ὙΠ ΗΪΐ85 οὐ ἐθβιϊ πιο Υ (θα Ἰθᾶγο8 
{18 ἴο 90]]1οἷν οὐδονρ ἰαβίϊτοπὶθ9, λιμοῦ ἩὨϊοῆ 
ἶξ δου! ἃ ποὺ παν [ἴἰ5 {}}] τυοῖρ). 2. Ηρ ἀοθ8 
δοί Γαβί ὕροπ ἐδ 6 ΟΠ οἷαὶ ἰοϑί πον οὔϑομη, ΟΕ 
οὔγσὰϊ ἰο αγα 5αιἰϑῆθα4 (9 Φ617Ὁ8, θαὺ οου]ὰ ποί 
βϑιἰϑἵγ Ηἰηι (δ 50 ἴο (18 ἀδΔΥ Ηθ τοϑὶβ ποὺ οἢ 
180 οἴ οἶα] ἐθβιϊ μον οὗ (9 οδατοῖ, ἱμουρῃ ἰο 
τθϑῃ (δἰ πχακί Β0 1660 [0 {πη 6 θοαὶ πηΐηρ). 8. Βαϊ 
Ἦτο ΔΡΡ6815 ἴο ἐμ ἐθϑιἰ πο ὴΥ οὗἁὨ ὑπ6 ΕδίΠοΥ ἴῃ ΗΒ 
Ὑοτ 8 (πιῖν 8068 οἵ ΡΟ 6) δηᾶ ἴῃ (6 ΗοΙΪγ 86 1Ρ- 
ἰπτο8 (πιΐγθ 6165 οὗἉἩ ΡτορΒοιΐο Κη ον 04 Χ9).-- 6088 
82: Ομ νίδι βυτο οὗ Ηἰβ ἀἰϊνίηθ ογοαθηι8]8.---Τ 6 
τυϊδοοπἀποί οὗὨ {89 56» ἰογαγὰθ Φο0ἢ πη {μ0 ΒΔρ- 
ι15| 8 Ῥτοβᾶρο οὗ {ποῖὶν τοϊϑοοηάαοὶ ἰοναράὰβ [ῃ9 
Ἰρτά: 1. Οὐ 7 ο})π᾿ 8 βοϊϑυιῃ ταϊβδίο (ρυθδοΒὶη 
Τοροη4 66) ΠΥ τη849 ἃ ρ᾽θαϑδηϊ Θηὐοτ αἰ ππηθηῦ; 
δηὰ, ΔΟΠΥΘΓΒΟΙΥ͂, οὗ ἰμο κἰδὰ (1ἀϊηρΒ οὗ ΟἸ γ δὲ {ὑπ 6γ 
Ἰηδὰθ 8 ἰγαρίο οὔδησθ. 2. ΤΟΥ βοραγαιὶθα 90}}}᾿ 8 
Ἐκ ἴγοια μὲ ὅσο, ὑἐμπδὺ {ποὺ ταὶ ἄδηοθ 18 

Π6 τἱβί ΠΥ ΠΒΟῸΡ6 οὗἨ δὴ ουῤναγαν ρ]οτίουϑ 
Μοββίδηΐο κίησάοι; διὰ ἰὼ ΟἸιγὶδι (ΠΥ ἀοβρίβοά 
{π6 Ἰἰσαΐ, ἐπὶ (ΒΟΥ ταἰϊχῦ Βαγάθῃ {ὑπ θη 86 1765 πη 
ἐμ6 ἔτο οὐ ΗΒ ]ουσθ. 8. [ἡ {{1|ὸ ἤοΚ] 6685 οὗὉὨΙΒΘΙ͂Ρ 
θα  υιβίαβπι (ΠΥ Βοοῦ γζῆγὸ ΦοΒη οὐοῦ (ο ἐδιο 
ὀδρεῖοο οἵ Ηδρτοα: δηὰ νὰ (ἢ 6 βᾶπη8 Βοκ] θη 685 
{ΠΥ ἀο]ἑ νογοὰ 86 Τοτὰ ἰο ῬΙ]αί6.--- 6 τηΐϊβοοη- 
ἄυοε οὗ [88 Βρὶ γὶς οὐὁὨ {ἰΠ|ὸ πον]ὰ δπὰ {116 βρὶγὶϊξ οἵ 
(6 δρ0 ον Γ 8 (}}0 ΤΠ ΟΘΒΘΉΡΘΥΒ οὗ 6αοα.---ΟΥὶϑι 
8{1}1 αδἰἱοϑίεα, ᾿πὰ ΠΟ ΓΘ δη ἃ τοῦθ διἰἰθβίθα, Ὀγ (9 
τνογαβ οἵ βοτγίρίυγο δηαὰ ἰοἶζθηβ οὗἉ 11{8.---Μ αν κα 
οὗ ἀεδὰ ἃπὰ ζα]89 ὕαιι: 1. Πὸ δάδμεγοβ ἐο (86 
ἸΏΘΔῺΒ οὗ γχογοϊαίίοη (βου ρίαγοβ, ἰγαδάϊιίοι, 
ΘΒ ΡΟΝ, ΒΟΥ Θηζ5, τα ΒΓ), Δηἃ μ 88 ΠῸ 8680 
ἴον ἰμεὶν ᾿νίηρ οτἱ ρίη, (6 Ῥεγβοημδὶ ἀοά, 2. 1 
δ 6 γ65 ἰο {Π6 ΤῸΓΥΠ18 οὗὨ {ἢ 086 ΤἸ]68Π8, δη Πᾶ8Β πὸ 
᾿ϑαντὺ ἰο Τοοοῖγο [ἢ 6 Ῥ6ΥΒΟΠΔ] οοηίγα οὗ ἰΒοι, 9- 
588 ΟΠ γέ, ψὶ Ηἰβ νον. 8. ἴἰ δάδογοβ ίο (ἢ9 
Ραγ οι} Ὑ5 ΟΥὁὨ 6 ἕΌΓΠι8 ((89 ἸοίίοΓΒ οὗ {π6 δὅ'.6Υ]Ρ- 
ἴᾳγ6), δηἃ ἱπιαρίποϑ ἐὺ Π85 εἰεγπαὶ Ἰἰἴο ἴῃ τ θαι, 
ΜΒ 110 10 18 71} οὗἉ δος ραΐῃγ ἰο ΟΕ γίϑὲ δπὰ ἐπ 11 
8611, ΟΥς: 1. Τὸ Βὰ8 ἃ ϑουγϊρίυσο δηὰ ἰγαάϊίοα 
οὗ τονοϊδιίίοη, δηἢ πὸ αυϊοϊκοηΐης; ΡΟΥΟΡ οὗἩ [ΐ ἰπ 
ἐμ6 ϑρίγιε οὗ ἐἰιο Ἰἰνίηρς αοα, 2. 0 888 ΒοΙγ 
δονὶρίαγοβ, Ὀὰὲ πὸ ΟΥ βοτὶρίατο, (μ6 ΘΟ Σ6 οὗ 
ὙΠ οἢ 15 186 ᾿ἰνίης Οἰγῖϑί. 8, Τὸ Βῖηκκ8 ᾿ξ Π88 
δἰθ νὴ] "ἰδ οαἰϑἰας οὗἉ 1861 1. {116 683 οὗἉ 5τ66, 
ὙὙ 8116 1ὲ ὈΟαΥΒ ΘΩτΙΪΥ ἰοὸ ἰδ 116 οὗἨ (μ6 ϑρὶ τὶς ἴῃ 
Ομ εἰϑὶ, {89 ὙϑτῪ 116 ᾿0861}.--ἼὯὸὋλλ!θ ἀθδα ἔβ (ἢ 6] 16 Ὲ- 
δίθ8 1.861 [πλοῦ δπὰ τὰοτο (1) ἔγουι ἐμ6 ΕΔ μον, (ἢ 9 
80. το οὗ γονοϊδίΐοη, (2) ἔγοῦλ (πο ᾿ἱνίηρς ΟἸ γὶϑί, 
89 τνογὰ οὗ τουο]αίίοη, (3) ἕγοται {86 118 οὗἩὨ ῃ9 
δρίγιν, {π6 11{9 οΥἨ τογοϊαίϊοι.--- 6 σδηηοί ἢδγθ 
ΘίθΡ Δ] 116 ΤΟΥ ΟἿΎ ουἰβί 6 οὗ ὑἐμβουλβοῖγοϑ, ἰῃ 6 χ- 
ἴθγ δ] σατο ΡΥ] 6 668.---Ετοη ἐῃο Ηοὶν ϑ'οτὶρ- 
ἰᾳτο ΒΒοι]α ποί Ὁ9 Ἔχ] δά, ἰη ἃ 16 ρα] ϑρίεἰΐ, ἀρουθ 
ὑμ6 ᾿ἰνίηρ ΟἸιΥ 80. το σλαπ 8. βίαν οὗ βογὶρίυτο 
ταῦθ δ0 γἱνιδοά Ὀγ ἰΠ6 Ββίμαγ οὗὨ ΗΪ8 οἴνῃ μϑανί.-- 
ἘΔ Π, ν ΒΘ ἢ ΤΏΘΓΘΙΥ ΟΧΘΥ ΙΔ], ΤΠ ΔΥ ἰΓη [86]  ροπ 
ΔΏΥ͂ ΤΠ 6Δ 8 ΟὗἉἩ χογνοϊαίϊοι : (1) ΤΌΣ ἔΓΟηΣ ῬΘΓΒΟη ΑΙ 
᾿ἰ{6 ἰο {μίπρϑ5, (2) ἔγοιιν (μ9 ᾿πηον 11{6, ἐπ βρί σι, 
ἴο {π᾿ οἵαν ἴον, (8) ἔγοτα {μ9 δϑηΐγο οὗἉ {δ6 119 
ἰο μ0 ἀοία!]8 οὗ 1ἰ8 δχῃϊοϊίοη. --- ΤῊ 9 τιοτα] 
οΔ..}8508 οὗ ἀοδα ζαϊ(ῃ; 1. απὶ οὗ Β6η89 ΤῸγ ἐπ 
αἰνίηθ Ββρί ιΐα δὶ ΚἸΟΥΥ οὗἩ ΟμΥἶβὲ, ἕον (86 ῥα γ οὗ 
Η]8 Ἰἰἶδ διὰ {πὸ γουοϊδίϊοι οὗ ἐπ ΕΔΙΒΟΥ ἰῃ Ηΐπι. 
2, Μογθϊὰ βϑηβίυἰνθηθβ8 ἰο ἔμ ζα199 βρίγἰϊα δὶ 
ΒΊΟΥΥ (ΠΒοπο.) οὗ θη. 8. Ατηδιιΐουϑ ἀδδίτο ἰο 
ἰακο ρϑτὺ ἴῃ {89 τισίν} ρ]οΥυ  βαδίζοη οἵὗἉ τηθῃ; ΟΥ̓, 
{80 τνδηί οὗἉ ἐμαὺ βι τ] οἱ γ ψ ΒΙ ἢ δοπδεϊλαθ (89 
ἰγὰθ ΥΘΒΡΟ ΒΥ ΘΏ685 ἰο Θοἀ ἐπγουρὰ ΟὨγὶβι, δτνἷβ- 
ἱῃρᾳ ἔγομι ἐμ 6 διῃθὶ(ΐοη οὗἩ ἐμ Ὠθανί, νοι 18 8 
4186 Σθϑροηϑί ΘΠ 688 ἰ0 (Π 6 ΒΟΏΟΥ οὗἉ τη6ῃ.-- Αὐο ν- 
βίου ἰο ἀοἀ δΔῃηὰ ῬγοΟρθΏΒ Υ ἰο ἀο Ὗ (Π6 ποτά 
δηὰ βοὶ ἢ, (89 ζαπαδηιθηία] οπαγδοίθυϑιὶσ οὗ βίη 
δπὰ οὗ μοδι ῃϑηΐϑα, δηὰ {πὸ σοοὶ οὔ [89 ροσγυοσβῖοι 
οὔ {89 (ἐμβεοογϑίϊο δπὰ βοϑοϊθβι ϑιΐθ8}}) ἀϊβροβιιϊοπ 
ἴο ὈοΙΐοΥ6.---ΤῊὴθ σοπἀοημπμαίίομ οὗ ἰδ)6 {8]56, 16- 
ϑαϊἰδιῖς ΓΑ 1}: 1. ΤῸ τοῖδβοθ βαϊνδαίΐίοη ἴῃ Ομ τὶβί, 
δηα 14119 ΟΥ̓́ΟΣ ἰο [8180 Ρτορ ἢ (8 δηὰ ἴα1986 Μ68- 
βίδδβ, δὰ ἰο δηϊὶ-Ο νἰδὶ αἱ 1δ8ῖ. 2, 1 10805 ἐδ 9 
Βοδον Ἡνμϊοἢ 8 ἤρου Θοα, δη ἃ σοτὰθ5 ἐὸ Β..81)6 
Ὀοίοτο 9 ψον]ὰ ἰ(86]. 8. 1ὶ ἤπᾶβ 1.8 μοανὶϑδι 
δοοπαοτηηδίΐοη ἴῃ [89 ἸΔῈ οὗ ἐϊϊ6 1ογὰ ἰἰ861, τ σὴ 
ἢν ΒγΥροον (104}}γ Ῥτοΐθβϑοβ ἰο Βοπμον.---Π ο] ἰοΐ, 
(6 Βοι] οὗ 4 ἀοδὰ δηἃ ϑιηιρίγ οι! 9.19 αὶ }.---- 
ΤΠ βρίὶ γι οἴ Ἰορα] βιι 18 πιο ΠΟΥ 9 ΘΟ ρ]ο οἷ Υ 
σοπαἀδηηθα μὰ ΟΥ̓ΘΡΕΒΓΟΎΙ ὈΥ 1ϊ8 οἼσ 116 6} }γ 
(118 ἸΔνν]688}.088) ἔπη ὈΥ ΟἸΡΙ βυἸδη ν.--- ΒΘ οτ 9 
189 ΘΥ95 οὗ (Π9 πογ]ὰ {118 δρὶσὶῦ 159 Ραὶϊ ἰο σομία- 
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Βἷου ὉΥ͂ (86 1ανν, Θβρϑοίδ ἢν Ὁγ (86 {ππἀδηιηοηίδ) 
δ οἵ ΒυΠΙΔΏΪ Υ 85 ἰδ ἃ ἀονγῃ ὉΥ Μο5685, ἴδ᾽ ἰπ 
δάνδποθ οὔ {πὸ υδρτηοηί-αΥ.---ΟἸγϑ. ἰπ Ηΐδ 
Ὥγχοὶ 1618] ΔΡΡαδάσϑδῃοο, δηᾶ ἴῃ Ηἰβ Ἰαϑί. 

δταμπκε: δἴουα Μιίδί. Τμό. : ΤῺ6 Θχδηρ]6 οὗ 
Ογῖδὶ πη αἰξοπάϊης ΡυὉ]Ϊ6 οΥβ ἢ Ρ αὐ ΟΥ̓ΘΤῪ ΟΡ- 
Ῥογίυ  γ, ἀσϑη ἰδουρῃ Ηθ δὰ 0 προρὰ οὗ 11.--- 
7Τυ.: Ὑ Δι ἰδ 6 πον] θυ ἃ οβρίία], (π 6 δυοαθ 
οὔ ἰμ6 Ὀοάϊν δηὰ βρὶγιἰ}}} βίος ᾿-- ΖΕ: 51ῦ8: 
ΤῊΘ νου] 8 Ὑ ΥῪ Βοί 6848.---Μασῦβ: Ηοβρί( 818, 
ΔΒΥΪΟΠΙ5 ΓῸΓ ῬΟΟΣΥ δηα Ββἰοὶς Δ΄Ὸ πιοδϑί 80}} 65- 
1Δ0}1 8} 64 δὴ ἃ τηαἱηίδὶ ποᾶ..---7δια. : Ετοιῦι {86 τν6}18 
οὔ ομδυῖ εν ἤονν ΔΗΥ ΠοΔΙΪη  τναΐο γ8.--- 8 τηον- 
ἰῃκ8 οὗ [9 ἸΘΑΥΘΠΪΥ τοῖον οὗ ᾿ϑα]ϊης ἃσὸ ποί 
ὑπάον οὐν Θοπίγοὶ, γοῦ ἐἰμδδὶ γ͵ο ΤΑΥ͂ οχροοὺ δὰ 
γαῖ ζὸ.Σ (6 18 [86] ἃ ἸΔΟΓΟΥ.---ΖΕ 8108 : ΤωοΟΪΚ 
ληΐο (6 πιΐγγοῦ οὗ (818 τηοϑὶ νυγοι σι θα δηᾶ ρμδίἰϑηὶ 
ΒΟ οΥον, δου το νύ δ8ὸ ἀϊδοοηϊθηϊοα δπά ἐϊῃ- 
Ῥδιϊθηΐ ὑπᾶον βυ ουῖη 5 ΠΆΤΑΪΥ 85 ΤΔΩΥ ἀδΥ5, 
ΟΥ ούθῃ Βουγβ, ρῥγοίγηοίθα, α8 ἐπὶ8 Ση 8} ἰὴ ΤΩ ΝΥ 
ὙΔ8Β Υ6 818; --ΗΕΡΙΝΟΚΕ: Ῥαδίϊθῃοο, (δ 6 68 (Βὶηρ. 
--- Τοὐϊουβ 1 Ηγη 168, τον (8.016 ὑγ1}8 οὗ ραϊΐ θη 9. 
“-Οὕ ΒΝ Ε:,: ΤὴΘ ΠΙΟΓΘ ἯὙῪῸ 8.6 ἀορχὶγοα οὗ δυ- 
Σ8 ἢ Π6ΙΡ, 86 Ὀοίίονῦ τὶ τ πᾶνὸ ἰοὸ ΠΟΡΘ [ῸΓ 
{8 Βοὶρ οὗ αοἂ.---λίασυϑ : 6808 0018 στδοϊ ΒΥ 
ὌΡΟΣ ἰἰ 080 ἂὖ ψολ (86 Ῥγουα που]ὰ οαϑὶβ ποῖ 
8 Ζἰδποο. Εοϊ ον Η18 ἜΣ ΘΙ Ρ]9.---Ὸ υἱβὶι δῃὰ μοῖρ 
ἀμο δἰ 6]κ, 8 Ιῦρθ ρασί οὗ ἸοΥ9.---Β} συοϑίΐοηϑ αοὰ 
ΘΠΘΟΌΓΑΖΟΒ ΟἿ ζΔ1{}}.---  ου ρ ἢ πιο οδηποῖ ΟΥ 
Ἧ]11 ποὺ 61}, γοί αοἀ βἰδηβ ὈΥ νεῖ δΌ ΓΘ ΙΠΟΤΟΥ͂. 
--Δουα Διδί, Τωδ.: ΘΝ δοδβὺβ ΒΡΘδ ΚΒ, ἐὺ 18 
ἄομθ, εἰ6. ῬΒ. χχχὶϊὶ. 9.---Ζειβιῦθδ: ΗδΡ δοηθβ 
δἱ Ἰαβί.---ΗΕΡΙΝΟΞΕ: ΗΥΡΟΟΓΙ(ο6Β βίσϑί ουἱ σηαίϑ. 
-( ΟΟΕΘΧΕΙ,: Α βογυδηί οὗ Ομ γῖδί, ΡΟ ἃ ΠΟΌΪ6 
δοκἱ ανοιηθηΐ, ταδί ποί να ἱί ΤῸΣ {116 Δρ᾿]διι86 οὗ (ἢ 9 
Ῥοϑορὶθ, Ὀυϊ τὶ Βαάταν ἰτη86]7,---ΟΑΝΒΤΕῚΙΝ : ΑἹ] 
ἰθΡοΟΥΑΙ Ὀοποῆία βῃουϊὰ Ῥχγοιηοίθ ΟἿΡ ΘΟΏΥΘΥ- 
δῖοι. --ἨΕΡΙΝΟΕΒ: [ Οοα ἰΔ|κ6 009 ΟΥΟΒΒ οὔ ἐπι66, 
Ὅὸ ποὐ ΒΥ ΒΏΟΙΒΟΣ δ σταδίου ΠΙΔΥῪ ποὶ Ὀ6 Ἰδἱά 
ὉΡΟἢ ἐἢ690.-Ἶο πιυδϑὺ ΠΟΥΟΥ ἰδ Κ ΒΟΙΙἀΔΥ ἔγοτα 
ξοοὰ νον 8.---ΟΑΝ ΒΤΕΙΝ: ΤῊὴ6 ΒΟΠΟΣ ὙΒΐσ6ἢ {}9 
οὨἰἸάνοῃ οὗἩ αοἀ μᾶτοὸ ἥγοιη ἀοἀ ἐμποὶν Εαί μον, διὰ 
ἔγοτα ὑπο ὶν ΒΟΏΒΕΙΡ, 18 ΔἸ ΤΔΥΒ Δ ΘΥΘ6- 8070 ἰ0 {Π6 
ὉΠπρΟΩΑΪγ.--ἰ΄ 7όδὺ5, ον Η 684, ἰδ 4]} 116, γ͵ὸ Ηἰἷβ 
ΤΑΙ ΒΓ] ἸΩΘΔΌΘΥΒ ΔΥῸ Ῥογίδοι  Υ οογίδίη 8180 ἴο 
᾿ῖνο ΪΌΥΟΥ͂ΟΓ.---ασυβ: αοά ἰθ8ι1Ώ.68 ἴῃ 18 ἀπὰ οὗ 
Ὲ59 ὉΥ πο αἀἰγίηο τουκ8 τ ποῖ Ηθ ῬΟΣΟΥ 5 ἰὰ 
δὰ (μγουρὴ υ8.--- Ομ, γον. 8ὅ. Ζειβιῦβ: ΑΒ 8 
Ὀαγηΐπρς Ἰἰσῦ, τ Δ116 Ἰἰχιίης οἰο ΓΒ, ΘΟΏΒΌ 08 
ἐιβο], 8ο Ομ γἰδϑίϊδη ἐθαοθθγβ Βῃοι ἃ βρουὶῆσο ἐπ οιὴ- 
Β6͵]γοθ ἰῃ ἰδ6 βοῦυϊοσο οἵ αοα δηὰ ἱμοὶν 106]]0ν- 
ἸΔ6ῃ.---ΗΟὟ ΓΆΓΤΟΙΥ 8.0 Ἰἰρῃν δηά μοδὲ ἰουπὰ ἰο- 
οι μον!---ΟὐεΒν ει: θη 8 ᾿ἰκιιὺ ανὶβοβ πὰ ἰδ9 
Ομυγοῦ, ἐν πη π]θα αἰ Ι  αἰνοα ΤΟΡῚΝ ἃ Ὀνὶ αἰ 988 
ἴῃ νιϊοῖ ῬΡΘΟΡ]Θ δῦ χά Ὀυΐ (1118 1888 ποί 
Ἰοηᾳ.---Ἶ ον. δδ: Απὰ Ηΐβ νογὰ γ9 δαγοϑ, ἱπάϑοά, 
ἦῃ Ὀοοΐεδ, ἱπ 86 0018, δῃα οἡ Ἰ1ρ8, πὰ ουΐγαγαϊγ 
Βοϊά ἱξ ἰκἂ, 0 Βαγο 6 ποὺ δοἰάἀϊης ἴῃ γου.-- 
Ψον. 89: ἔνοη ἔγοπι ἐμ ΟΙὶ Τοϑίδπηοηῦ ΟΕ Υἱβί 
ΤΩΑΥ Ὀ6 Κπονη.--- ἢο Ὑᾶο ἀορατγίβ ἔγοιῃ Ο γί βί, 
1605 ὈοίοΓα 1170.-- ἼἨ ΘΔΟΏΟΥΒ τη8ὺ Β66Κ ποὲὶ ὑμοὶν 
ΟὟ ΒοδοΥ, θὰ ἰὯ6 δΒεϊγαίϊοη οὗ τηθῃ.--- δ 80 
ο98 ποὺ οΟὈΘα ΘΠΠΥ τϑοθῖνο ἰδ 6 ποτὰ οὗ αἀοὐ, 888 
Ὧ0 ἰοῦ ἴον ἀοἀ.---λῆῖασυθι: [0 18 ὈΥ͂ ΠΟ Ι08η8 8 
τηλτὶς οὗ ἰγὰθ ἀοοίτίηθ, ἐμαὺ ἰὸ δηά 118 ἐσθ γ8 
ΔΥΘ ΘΕΑΒΔΟΥΪΥ τοσοϊγοὰ ὈΥ ἐπα του εἰ ά6. --- Ατὰ- 
Ὀϊυΐοη ποὺ ΟὨΪΥ σογτυρὶθ ἰμ6 ἀοβίγθϑ, θαὲ 6180 88 
ἶν ΜΓ, Ὀον το 68 (6 Ἰιαάστηομῦ δη ἃ Β6ῃ 81 Ὁ}}}- 
(168, 80 ὑπαὺ ἴῃ γοϊϊκίοη (86 πιδὰὰ ὭθΥΟΥ γἱ6 1415 ἰο, 
Ὀωυΐ αἰναγϑ γϑβίβίϑ, (6 ᾿ἰχνλ δηὰ ἰσὰι}.- τα. 

Ὀἱιίου 18 τὶ εἶπ πϑηΥ {8.6 σα 86 οἵ ἰμεῖν μαγἀθπίης 
{ΘΠ ΒΟΪΥ 65 δρηῖηϑι (μ 6 ῬγΘδομίης οὗ (89 χοβρο].-- 
Α Οδνιβίΐδη, δύϊοσ (ἢ ὀχϑιηρ]δ οὗ ΟἘ τἶβί, τηυδὶ ποὶ 
δοσῦδο ὑπὸ 66 πλῖ68 οὗἉ {86 γαῖ ἰο αοἀ, Ὀυὶ ὑταγ 
ἴον {μ6π|.---ΟΥΈΒΝΕῚ,: ΟἸγῖδε (86 ΚΘ Υ σῇ (δα ΟἹά 
ἸΤοδίδιηοηὶ.---ΤῊ 9 ΘΔΥΤΠ]ΘΓΒ ΔΣ6 τ (ἢ γ τευϊεὰ 
οὨ ἐμοὶ οσῃ στουπά.---Τ 6 ΔρΡρϑαὶ οὗ τι8 ὅοὴ οἵ 
Θοὰ ΗΪταΒο! Γο {8 6 νυυϊ θη ποτὰ βμου]ὰ υΐοἶκθη ἰη 
1.5 (110 ἀδερϑδϑέ Γθύθσθπ 00 0 ἰΐ᾿6 ΗΟἿΥ δον ριθτεβ. 
ΒΒΑΟΧΕ: 1 οἀ τοβίοα 88 ἐδ 76» του ὰ μδτθ 

τλ6ἢ χοϑὺ οὐ ἰδ ΘδΌθδι ἢ, πὸ βιῃ ποιυ]ὰ γἱδβο, πὸ 
δοῖνοῦ του]ὰ Ὀϊοοτι. 
Ηκύβνεμ: Φ6805 ὨΘΥΟΡ (88 8 σιυϊο) 1οἱ αὶ [δδϑὲ 

80 ὈΥ͂ ψἰςπουΐ υἱβιεϊηρ ογυβδίθια : (1) Τὸ ζ18] 
8ο ἀυἱγ οὗ δὴ [8γ80}19; (2) (ὁ ;89 ἰδ ὀρροῖ- 
ἰαην οὗἩ Ργοδοίης {8.6 τγοτὰ ποῖ ΟὨ]ΥῪ Ὀοΐοτο (ἢ 9 
ἰδ ὈϊΔηΐδβ οὗἨ Φουα θα, μὰς Ὀοῖογθ 41} [βγδοὶ, 
δηὰ ὈοίοΓΘ δίγδηροσθδ; (8) ἰο ἰδβι γ (ἢ9. ἰσχαϊὰ 
ἔμ σο ἰο {89 Ἰοδ4678 δἰ ἃ {ἴτηθ μθη Ηθ ται ἀρ- 
Ρϑδν Ὀθέοτθ ἐπ πὶ τὶ μουὺ ὑποῖσ σεπέυτίης (0 1ΔΥ 
δηαβ οὐ Ηϊΐῃ). --- Ενδη ΡΟ] 1681 οἷ ΘΓ ΥΠθ αἷ80 
Βιου]ὰ 1.890 ἐδθ εἰ κ ΟὨγ βιϊδη ζοϑιγδὶβ τ (ἢ οοη- 
Βοϊθηϊίουβ Βα 6] γ, (1) Ὀοσαιδθ ἐξ ΤΏΔῪ ὃ6 6χ- 
Ῥθοίοα ἐμεῦ {π6 Βρίγι οὔ αοἂ ν1}} (μθ θ6 8βρε- 
οἰδΕν δοίϊνθ; (2) Ὀδσδαβθ βου ]8β ΔΥΘ (ἢ 6 ἴπ ΠΙΟΥΘ 
ΒΟ] οτηη τηοοα (δ δῃ δί οὐ μ  ν {{π|68 ; (8) ὈθοδαΒθ δἱ 
ἰραβδὺ ΠΩ8ΏΥ 11 δ0 ργοβοηΐ ἐμ, νυνῖο αἱ οἱβὸῦ 
ἐἶἰπλθδ ἅτ ποί. Αἱ βυοὴ ζοδίϊνδ]α ἰὑ 15. ἀἰβοϊοβοί, 
οὗ ψμδὲ ΣΩΒΔΏΠΟΡ ΟΥ̓ ΕΡΪγΪ ἃ ῬΥΘΆΘΙΟΣ ἴ8."--- Βο- 
{πο5ά8, ἑ, 6., δβυϊαηι, Βοβρὶ ἰδ], Δἢ δαὶ Ὁ] 6 τ οἵ (ἢ8 
σμγιβιΐαη ομυγο (ΡΥἰ ΠΥ πὶ οι Ὁ πὶ οἵ (9 
ἰβοοοσδίσ ΘμΌΓΟΙ οὗἉ [δο 18 ].--τῦοβυϑβ ἀἰὰ ποί 
δυοϊα βυσῖὴ βαὰ δἰ ρΐβ, (86 χοίγθαίβ οὐ {Π6 αἶ8- 
θα8ο. Ϊπ ἔλοί ἢθ ν88 {πο ρῃγβίοΐδῃ.--- ΤΉ Γο 18 
ἃ ἰχιθ ὙγαΙϊὩρ [ῸΣ αἰνγίπο Β6}]Ρ : νυγαϊ τς ἴον (δὶ 
ὙΠΟ Β αοα Δ] 0ηο σδῃ ἀο; Ὀυΐ ἔμ 6 Τὸ 18 8180 ἃ [50 
ναὶ ης: Ὑδί(ης ΤῸ. (δὲ ἩΠιδ ἢ πγὸ οὐγδοῖνοβ 
Βα] ἃ ἀο, ΟΥ̓ ΖῸΣ ἰδ6 Σϑιηοῦαὶ οὐ (δαὶ ὙΔϊοὰ 
δου ἃ ποῖ ἰμάοῦ αι αἱ 4]].---Ἴ ν. 4: ΤΙ] διὰ 
9 ΨΒΟΪΘ ρϑϑβαχο τοι]ά Ὀ6 ἃ στϑῃᾷά ἰοχὶ ἴον 56- 
ΤΏΟῚΒ δὖὺ τυδίουϊηρ ὑίδοοθ, ΠΟΥ ἰὑ 18. ΤΑΓΤΟΙΥ 
Βοδχα.---Τλὲ αηγεὶ. ἘνΘῺ πδίυγο ἢ85 ἱπυϊβι Ὀὶθ 
βρίγιαδὶ ΤΌΓΟΟΒ ΤΌΤ ὮΘΥ ΟὟ Βοασοὶ βργίηρ. ΔἹὶ} 
ῬΓΟσΘΘαΒ ἔγουι {Π6 βρὶ τι] ᾿γου]ὰ.---ΤῊο ὑαὰς- 
τηθηὶΐ οὗ ἃ ρσγοδί ρμγβιοΐδη, {μδὺ 8, χωϑη σδηηοὶ Ὁ0 
ἃ Ββοτουρσὰ (Βοο]ορίδη 1688 Β6 4130 υηἀογδίληά 
ὨδίαΓΟ, ΠΟῸΡ 8 ποσοῦ πδίυγα δὲ 1688 ᾿8 ὉΘ 
480 ἃ {πϑο]οςίδῃ.--- Τὴ) ΒΘ] ῬονΟΥΒ ἴῃ [ἢ6 
ἰπχάοπι οὗ παοαίυγο, ΟΙΑΌΪΘΙΩΒ οΟὗἨ ἰδ6 Βοαης 
ῬΟΊΝΟΣΒ ἰὰ ὑμ6 Κἰηράοτῃ οὗὨ ργδ68.----7τουδὲεα (λα 
τραίεγ. Τὸ Βτεὶ ορογαίίου οὗ μ6 Ξρί τι οὗἩἨ Οοά 
ὌΡΟΣ {δπ6 ΒΟ] ΒΘΟΙΏΒ ΟΥ̓  ἰοὸ Ὀ6 ἃ του] ηρ, αἰ8- 
αὐἰοίϊης ; 8}} 18 βι γσϑά ὉΡ ἰπ ἰμ9 8Βοι], ἐμο Ὀοϊίοπι 
οὗ (0 Βοδρὶ 8. δι διζθ ὉΡ; Ὀαὺ ὉΥ (δΠαὶ ΥΟΙῪ 
[ΘΔ ῺΒ ΠΟῪ ΘΠΘΙἰ68 Δγο οχοϊ (θα, 1176 18 αὐἱοκοπεί, 
84 οἰοΔΥΠΘΕ8. ΘΟΙΠ168.--- ἢ λοδοεῦεν ἰδεπ ἥγεί, εἰς. 
ἰοῖ {116 {1π|6 [--- Ἡγε λοι 3 4688 που]ὰ ἰιατὸ 
ΟΡ θαγηθϑί ν}}}}.--τἰῶε ) Τ09 ποσὰ οἵ 6808 Β88 
Ῥοπον; δαύ Ηδ οομμμδηβ, Η6 σίνα8.--- Τσαθ 
δηά ζ04]180 ΟὈβοσυϑηοθ οὗ ἰδ ΒΑ ΔΙ ἢ.---Οοὐ 8 
του ϊκῖπρ 18 οἴθσ 8]: Ηθ 18 ἰδ ἰνίπρς αοὐ, Ηο 18 
[Π6 Δοϑοϊαὶθ 11ἴο, δηά {1118 1ἰ{6 18 Ἰοσο. Τ|)ιῖὶβ βοῦ8 
ἴον τ Ββουῦ ἱπιογγαυρίίοι ΤΟΥ τ ον.---Ἴ Βὸ (Βουρλ 
οὗ ἐδο ᾿ἰνίπηρς αοά, ἐπ ἰκίνοβὲ βιϊηναβ ἴο τ οΥξ. 
--ἋΟὐ οι ονοσϑ Μ1}} πιατυοὶ Ὑϊιἢ ΨΘΓΓΤΟΥ δπὰ τὸ 

4[Τ|νΔῖϑ ουδοτυδίίοι ἰβ ἐγϊν Θογιηδη, δη ἃ ΒΟΔΥΟΘΙΥ ΔρΡΏ 6809 
ἴο Απιογίοα ΠοτΘ ΘΠ ΓΟ ζοδίίνα α ἀγὸ ᾿:|16 οβίοοιγοα, τὸ 119 
189 ΘΘΙΝΙΥ Γοτὰ 5 ΠΥ ἰθ [Ὧ8 πιοῦδ ΒΕΓΙςΤΙΥ οὨδογτυοὰ, Οἵ δίο, 
ΒονοΥοΥ, ἔπ6 Οὔδϑογυβησο οἵ ΟἸ ετἰϑίπιδα, οοὐ Β' γίαΔΥ, διὰ Κ88. 
ἴ9Γ᾽ 85 Ἰηδάο τλθοἷ ρΓΟΚΙΘ68.--Ρ. 8.} 
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δοπἀοτηηδίΐ δ, ὈΘ᾽ΘΥΘΥΒ ΙΓ ἸΟΥ δηᾶ ἰσϊυρ ἢ 
ἰὰ μοῖρ σίοτγ.---Ὀπν Πρ θ88 ἴῃ βρὶϊθ οὐ ἐ}6 
Τηοϑὲ τ δϑίηρ ἸΩΥΪΔΙΙ088 15 (80 οδ8ι180 οΥ̓͂ (ἢ 
ΤΑΪΒΟΡΎ Οὗ Ἰηθ}.---(ἸΌ 9 Υ :) [ἢ ΙΔΟΤΘ ΒΘΟΌΪΔΥ 68]}- 
ληρθ, Ῥοβὶ θη, δηα ἐδ]οπίϑ, 1ὑ 18 1688 Ῥοσῃηϊοὶουϑ 
ἰο 6 Ῥτουὰ δπᾶ διηθίἰΐουϑ, Ὀὰὺ ἴῃ {ΒΘΟΪΟΔῪ ἰοὸ 
δ0 δεσοσδηΐ, μβαυρδίγν, δὰ δἰ ϊιουδ, ἀο68 ἰμ6 
Ὀΐϊπιοϑί τη ἰβο λθῖ. 

ΒΕΒ55πῈ: (ΒΙΘηΖ:) ἯΙ ποιὰ Ὀ6 τηϑἀθ Ὑ8οΪ6 
8ο μοὸ Ι,οτὰ Δ58Κ5 08 ἴῃ 811 Οὔγ ἰγοι Ὁ]05, οί ΒῈ Ὁ 
πὸ τγου]ὰ Ὀ6 ἀεο]ἑνογοα.---(ΟΒ τη 2 :) Τὴ Τογὰ 

ἰο ἐμ9 Φ6 108 Ἔχδοί]γ 88 17 1 βιου]ὰ ΒΑῪ ἰὸ 
86 Ῥαρίβίβ: [6 18 ποὶ 1, Ὀυΐ {0 ὙΟΡῪ δύ 6 Υ8 
ΜὮ056 δ ΠΟΥ γοὺ 81|16ρ0 ἢ δυρροτχί οὗ γοΟῸΡ 
δυρογδδίοη, ὑπαὶ Μν1}} δοσα89 γοῦ οὗὨ ὑπο α}} 688. 
ΟΣ 8.8 ἰΐ τὸ βου]ὰ βαὺ ἰο (Π0 ΡΟΡΘ : 10 18 ποὶ γα 
τιδὲ δοουδθ Οὐ οοπάοιαπ ἱμ6ο, Ὀυὶ Ομ τἱβὺ ΗΣΒο6 1] 
Ὑ 056 ΥἹΟΆΡ ἔμ οὺ 68]168ὺ ἐμ γΒοὶῖ, Ῥοίον 1.080 880- 
ΘΟΒΒΟΡ ἰδοὺ οἰδίπημοβι ἰο Ὀ60, ῬΩῸΪ το80 δπογά 
ἐμοῦ ῥτοϊθπ δὲ ἰ0 ΘΑΥΤΥ ; {μ6 80 ΔΓ0 ἐμ 0 0 ὑμαὺ δο- 
ου89 ἰδ8ο66. (Απὰ ΜΑΓΡΥ͂ 88 Βυγο]ν ἱπιροϑοἢ 68 
ΙΔΔΡΤΟΙΔέΥ, 88 ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ἰσὰθ βαϊηὺ (μ9 αἰϑιγ θα οι 
οὗ {π9 Βοπον οὗ Ομ γ]ϑέ διποης (6 βαϊη(8.) 
ΒΟΗΙΕΙΚΒΜΑΘΗΕΒ: ΠΟΥ οουϊὰ 1Ὁ μαῦθ ὈΘΘῊ 

ἐξδὲ 5ο ΏδΥ σοΐδιβο ἰο δοσορί 86 Βοάδουθν ἢ 
ΤΒοτο 18 μπδοῖζ ἢ 86 ὁπ6 δηᾷ, ἐγγεδοϊϊοη ΣᾺ 
ἐδο οἶον, δηἀ ἰδο ἔνγο, ἰὰ ἐδοὶν ἱπηογηοϑὺ δηὰ 
ἀροροδὲ τοοῖ, ἂγθ οὴ6 δια ἐπ βδῖηθ. [Ὁ πιδ Ο8} 
ΦΟΙΏ6 ἴο 8 ἥτγπι σϑϑοϊ αἱΐοὴ (0 ΤΌΤΒΑΚΘ ὑπ 6 ΘΑΡΓὮ]Υ 
διὰ δἰγὲνο ΤὉΓ (ἢ. 6 ἈΘΔΥΘΗΪΥ, (89 ὁγ6 οὗ 89 ϑρ᾽ γι 
ἩΠῚ Βοοὴ Ορϑῃ ἴῃ πὶ, ΘΔΌΪ ρ Εἶπ ἰο 866}. πὰ 
ἐἰο δηὰ {86 γα ἐουπίδίη οὗἁὨ πολ] ηρ ὙΠ 666 οἰ - 
18] }1 76 ργοοθαάδ.--- ὁ Παγο 116 ποῖ ἱῺ ΟΌΥΒΟΙΥ 68, 
δαὶ ἔγοπι Ηἰἶπι δπὰ ἐμβγουρὰ Ηἰπι. 

[ϑσπασν: ὅοσ. 1. Ομνίδε πϑηΐὺ ἋΡ ἰο 7ογυβα- 
Ἰοῖὰ δὲ ἃ 1688: 1. Βεοδῆβθ 1ΐ ν1ὰ58 ἃ ἀϊνίηϑ ογὰϊ- 
ὩΒΏΘΘ, 8πἃ ἰο ἐθδο 8 ἰο δἰἰθηά γο] σίοιι5 α55θ1ι- 
1169 (Η6Ὁ. χ. 26); 2. Βεοοδαβθ ὁ γγχ88 δ ὀρροῦς- 
ἑππιγ ἤὸγ ἀοΐπρς φοοά. (τοπι ἨΈΝΕΥ.)--- 0 
ΘΒ τὶβί σδιὴθ ἰὸ 96 γυβα θαι, Η υἱβ θα ποὺ (Π9 Ρ8]5- 
ο68, Ὀυὲ {π6 ΒοΒρ (818, ἴοὸΣ Ηθ Θδῃγθ ἰ0 5816 [19 ΒΚ 
διὰ πουῃάοά. (Ἰ0 588π|6.)--- 918. 2-4. Ναίττθ 
8.25 Ῥγουϊ θα σοσηθ 165, τη ἢ τηυδὺ Ῥχουϊὰθ μοδβρὶ- 
.ἰ412.--- ΟὟ ΤΉΔῚΥ ΘΓΟ [89 Δ ΗΠ] οἰ Ἰ 0η8 ἐπ ἰδ πον], 
᾿ιονν [0}} οΥὮἁὨ σοι ]δΙ 5, δὰ ταῦ 8 συ ἱΐἀ 6 οΥ̓͂ 
ἡπροίοηξ ζ0|Καὶ (0 βδῃι6.) ---ΤῊΘ οατι 18. δ 
ἔτοεοὶ Βοιίμοβϑάδ. (80011.)--ΑἸ9 δίῃ γ8, δᾶ 86 
δῖ ἢ ΑἸ ρ οαπ, ΟΈΒΉΟΕΤΗ, τορϑτὰ {116 Βοδ] 
Ῥοοϊ οὗ Βοίι684ἃ Βἰϊτγοαὰ ΌὈΥ δὴ δηροὶ, 88 ἃ ἄχυγο 
οὔ δαριΐϊθση8) τίου ἰὸ ὙΔΊῚΘΒ 41} τηδηκίπα 18 ἴ- 
γι οά, δὴ 8056 νἱγίπο 18 ΠΟΥΟΡ οχμδιιβίθἃ, [δι 
Οτίβί μοαὶθὰ ὑπ οΥΡΡΪθ δΙΤΡΙΥ ὉγΥ Ηἰβ πογχᾶ, 
ΤΟΥ. 8.--ΜΑΤΤΗΒῊῪ ΗΈΝΕΥ 060}}18 Βοίποδάδ ἃ ἰγρ9 
οὔ Ομγὶβί, σῆο 18 86 7ουπίαϊπ ορεηεα, ---- ΑἸ ΒΒᾺΤ 
ΒΑΏΧΕΒ πἀ]ρ.88 ἷῃ ΓΟ ΔΓΒ ἃζαϊηβί ὑπο ὕΥΣ ΟἹ 008 
ΔΙΝὨΒΘΙΘὨΐ5 ΟὗἨὨ ΤΠ ΘΓ ΔΘ ῬίϑοοΒ, ὙΒ6ΤΘ 
ΤΟΥ͂Θ ἐπ δὴ ΘΗΥΤΒΘΙΡΟ 6]86 τἸη6η Βῃου]α ὃθ χγαίοξαϊ 
0» (16 χοοάπο85 οὗ αο4.--- ον. 8. ᾿ὐδο, ἰαλα ὦ» 
ἐὰν δεά απὰ ιαΐϊζ. ΟἸγὶδὶ ἤγβί εἶν, δὰ ἱπθῃ 
σοππηληβ, ο ἱπρατὶβ (ῃ6 δἰγοηρία ἰο ἀο Ηΐ8 
Ὑ{Π11.- Απὐγρυδίϊηθ: “ αἶνο νϑδὺ Τμοα σοϊητηδηαοϑί, 
δηα οοπηδηὰ τ ηδὲ Το ψ1]ϊ. (2 ὰ φιοά 7μωδεξ, 
εἰ ζμδὲ φμοα υἱς. Οὐπ΄. χ. 29. ΤῊ 8 ΒοηΐθΠ66 ὙΓ28 
Θβρϑοΐδ ιν οὔοηδῖνο ἰο Ῥοϊαρία δ, 88 1ὑ τῦδϑ αἱ ΓΘ ΟΊ 
οΡΡοθοὰ ἰο ἢἷβ τῖϑτν οὗ ὑπ6 ἱπδογοηΐ 2 0γ8] Δ Ό}]γ 
οἵ πι8ῃ.)---Ἴἴἷογ. 9. Το ἀδγ οὗ γοϑύ νγ88 σβόβθῃ ὈΥ͂ 
ΟἸσίδί δ (86 διίοδί βοάβοὴ ἴον Ὀίνίηο δοὶβ οὗἁ 
ΠΌΤΟΥ. ΤΏυδ Ηο ΓὉ]Η]16ἀ {16 ἸαῪ δηα δμοπϑά 
ἮἨΪ8 ομδη 688 νυν ὑπὸ Εδίμον. Οοά γοδίϑα οὐ ἰδ δί 
ΔΔΥ ἤτοι 811 Ηἷ8 ἼοΣ 8 οὗὨ ογοδίϊοι ; Ὀπΐ ὁἢ (δαὶ 
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ῬΔΥ οὗἉ τοβί Ηθ βρϑοΐδ! νυ τοῦ ῖ8 πῃ ἀοΐηρ; δοίβ οὗ 
ΙΩΘΤΟΥ͂ ἰ0 ἰδ9 Βο0}8 οὗ Ηἰ58 οσσϑδίυσθδ ἴῃ ρα] σ 
γγουβὶρ. ( ἜΟΒΌΒΎΟΒΤΗ.)---ὟοΥ 14. 7968ι8 68- 
ΟΔΡΘΒ ἴτοια ἰδο ογονγὰ ; Ὀυΐ ἤπα 8 υ δηὰ 18 ἔοιπά 
ὉΥ 8 ἴῃ ἐδ6 ἰθηρ]θ. σα 18 8605 ἴῃ βο]ϊὰθ. 
(ΟΒΡΒΎΓΟΒΤΗ.) -- ΤΏΘΥ ΤΟ τὸ [ι68]6α ὕγομι 
Β᾽ΟΚΏ 688 ΒΒου)ᾶ 8βθϑὶς ἐμ 6 βδῃοίθατυ οἵ αοά, δὰ 
εἰνθ Ηΐπι ἰμβδὴκθ ἴο Ηΐθ Τηοσοῦ. (ΔΙΒΕΕᾺΤ 
ΒΑΒΝΕΒ.)---διὲη πὸ πιοτο, ἰεδί α Ἰ0ο7γ86 ἰἠέπσ, εἰς. ΤῊῺΘ 
ἄοοτῃ οὗ δροβίβδίϑβ 5 ἃ ΟΥΒ6 ἰμΐπρς ἰμδὲ {πὶγὶγ- 
Εἰσί ὙθδΥβ᾽ ἸΔΠΠΘΠ 688. ΠΕΤΕΤ -- Ετοπιὶ (Ἀ9 
Βοα ης; οὗ (86 Βὲ οἷς αἱ Βοίβοβάα τυ ἰθασγῃ 1. Ἷμαΐ 
ΤΑΪΒΟΣΥ Β'η 8848 Ὀτοιραὺ ἰηΐο ἴΠ6 τοσϊὰ; 2. ΗΟ 
τοδί β 8} ΠΙΘΤΟΥ͂ 8πα σοτηραββίοη οὗ ΟἸγὶβὲ; 8, 
Τμδὺ ΤΟΟΟΥΘΡΥ ἔγοτῃ ΒΙΟΚΠΘΒΒ. ΒΏΟΙΪα ἱπηρ Γ688 Ὁ8 
πὶ ὑμλ6 ἀοιοτιϊπαίϊοι ἰὼ δὶ ὩῸ ΤΏΟΓΘ, ἰοϑὲ ἃ 
ὝΟΥΒΘ ἰδίηρ ἸΔΡΡΘῺ ἴἰο 5. (ΤΠ Υ1Ε.)- -- ον. 17. 
Ἦδι νου]ὰ Ὀθοοπθ οὗ ἴμ9 Βα θαίῃ πη]688 αοἀ 
οτκοὰ οα ἰμ9 ϑαῦθα  (ΒΕΝΟΕ,,.)---Οτὶϑί 
ΒΡΘΆΚΒ ΠΟΥΘ 8ἃ8 αοα Ὑδο τηλῖο8 ΗΪ8 βιη ἰὸ Υἶβθ 
διὰ ΗΒ γαΐῃ ἴἰὸ 7411, διὰ οἱ οἰ 68 {}}.6 γσγα88 οὗἉ (ῃ9 
οΙὰ οἡ ἐ}ὸ βϑύθηί ἀδΥ 8.5 ν6}} ἃ8 οἡ 1.6 ΟἾΒΘΡ 
Βἷχ, (ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜ.)---Τ}Ὸὸ ἴὰνν οὗ ἰῃ6 δι Όδ ἢ 
18. 8 ἴα οὗ ἃ Βοίῃρ Ὑ ΒΟ ΠΟΥΟΥ τοδίβ Τγολ ἀοϊηρ 
ξοοᾶ. (ΤΉΗΚΟΡΗΥΙΑΟΤ.)---Ἴ 6 6 ν}8, υπἀογϑίϑπα- 
ἴῃς [80 αν οὗἩἨ {μ9 βαδδαί ἰὼ ἃ σδγηδὶ Β0η86, 
ἰαιασίὶ πο ὑμπαὺ αοα γγ88 νοῦ θα ὈΥ {6 ἸαὍον οὗ 
ἐπ ογοδίϊοη, δηὰ γα χοβίϊηρς ἤγοτῃ ζαϊῖραθ, Α8 
Ηὸ σοῦῖκϑ αἰνγγϑ Ὑϊοαῦ ἸΔΌΟΡ, 80 ΟΥἱϑί, 
(ΟΒΟΒΜΟΒΤΗ. --- 6885 ἀἰὰ ποί ἀθὴν (πὸ ΟὈἸρα- 
ἰἰοα οὗἩ ἐμὸ Βα θδί Ἰανν, Ὀυΐ Θχρ]αϊποα 1.5 οΘοη- 
βιιαἰϊϊοῦ. 116 βΒοϊθιγη 168 οὗὨ ὑπ 6 ϑΘιεαθαὶἢ 6 ΓΘ 
δηα ΔΘ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ (0 γοβίοσθ ἰὴ6 ὨπιΔῺ Βρὶ τί, 
ἀϊδιίγχδοίοά Ὀγ ὑπὸ αἰγορδὶ ἐν οὐἁἨ οδυί]ν Δ ὶσβ, (0 
(} 9 ΟΏΘΠ6Β5 οὗ {μὸ Ὠϊνῖπο Βοΐηρ, Ὀαὺ Ομ γὶβί, τ ἢο 
ΟΥΟΡ ΤΟροβοὰ ἴῃ {818 Ὁ, οὐβογγυθα ἃ Ρογροίιϊ αὶ 
ϑα θα, Κὸ (110 Εδ ΒΘ Ρ, δηὰ πὸ δοίλυιγ οου]ά 
ἀἰβίσδοί Ηΐπι. (Ουθηαῦβεν.)---ΟἸγῖδὺ ΠΟΥΒΘΥΘ 
βοὶβ δϑεῖἀθ 189 ΟὈ] ζαίϊοη οὗ ὑπ Τουτὶ ἃ δοιηπηδπᾶ- 
ταθϑῃΐ, θα ῬΊ6 668 1 οἱ ἐἰ6 τἱχαὶ Τουπάαίϊοη, πὰ 
ΒΗΟΥ͂ΤΒ 18 ὑπαὶ ΟΥΚΒ οὗ ΠΟΟΘΒΘ ἐγ Δ ΣΩΘΓΟΥ͂ ἃΓ0 
πὸ Ὀγχοδοῖ οὗὨ (86 οομημϑηαἀπηοηί. ΤῈ ΟΥΤῸΡ δπά 
ἀσηον οὗ ἐμ ργοβοηΐ δροὸ 18 (890 Ορροϑβὶίθ οὗ {116 
ον. ΤῃῸ Θχρουίΐίθηοθ οὗ οἱρῃίθοη σθηΐαγὶθ8 
ῬΓΟΥΘΒ ἰμδὺ νἱ 8] σοὶ οἴου οδηποῦ Πουγ 8} ἱΒουΐ 
189 βϑαῦθαι. (ΒΥ .)-πῆον. 19. Ὁ (80 ϑὺῃ 
ἀοο8 ἐπ δᾶπηθ (μη 28 88 {δ 6 ΕδίμοΣ, πα ἰὴ (89 
881ὴ6 ΤΩΔΠΏΘΡ, ἐμοη οἱ ἐῃθ Φ6 7 Ὀ6 δι ποορα, (89 
Ομ θιδη Ὀοϊΐονο, (86 Βογοίϊσ Ὀ6 δοῃγίποθα : (ἢ 9 
βοη 8 θα} 8] τὶ (μ6 ΕδίμοΡ. (ἀυαῦδβτινε.)-- 
Τα 18 ἐμ βἰτοηροδὺ ροββὶ Ὁ]6 αϑβογίϊοῃ οὗ οαυδ- 
1 γ. 1 ἰδ ὅοῃ ἀο68 41} ἐμαὶ 6 ΕδίμΠΟΥ ἄοου, 
ὑῃ θη ᾿κὸ Ηΐπι, Ηδ παιδὶ Ὀ6 ΔἸ τα σγ, οὐ ηἰϑοϊθηί, 
81-ρσχοβϑηΐ δηὰ ἰπδηΐϊϊα ἱἢ ΘΥΘΟΡῪ ρογίθοίΐοι; ἰπ 
οἰμον νοσάβ, ἢ πιυβί 0 ἀσἃ. (ΒΑΒΝΕΒ.)---Ἴ ον. 
21-29, Τὶ ἔοστα οὗ Μδὴ νιοὶ 88 ὁποῦ πα ροᾶ 
ψ1}} ᾿υαᾶψο 4}} θη. Ηδθ ῈΟ οπ06 βἰοοὐ Ὀοίοτο (ἢ 9 
ἡπαᾶρκο ν}}} δι. ἂβ υάκχο οὗ 811. Ηο ψγΠο ἴτἃ8 ὁπ69 
[156] Υφοπάδιηποά 88 συ] ἐγ, Μ01}}} 18 0Π7 σομάο μη 
ἐδ συγ. Ογὶδὺ ψ}}} θ6 βθϑὴ Υ ἰμ6 χοοὰ διὰ 
{6 τι]΄οἰςαᾶ ; αἀοἀ Ὀγ μ8 χοοά αδοῃθ. (Αὐαυῦϑτιΐκ.) 
ΑΙ ἰλαὶ αἀγὲ πὶ ἰλ6 σγαυεε (Ὑ6Υ. 28), τ ΒΘ ΒῸΡ ἴῃ 
ΟΟΒΟΪΥ ΒΟΡΌΪΟΝΥΟΒ ΟΥἩ τΪ που η 8 οὗ ΙΏΔΥΌ]Θ, 
ΟΥ ἷπ ἸΟΠΟΙΥ ἀοβογίβ, τ μαίοΣ ἴῃ (λ 9 οαὐδοοι 8, 
ΟΥ ἰὼ ἰμ 6 ἀορίμβ οὗἩ {9 808, ὙΒΘίΠΟΣ {μον Ὀοά 68 
Βαῦθ Ὀθδθη Θοιδ] πιο, ΟΣ ὈθπτηΘα ἰο 885Π08 δηὰ 
βοδίίοτοα ἰο (16 τῦῖπαβ οἴ Βαδυθη, αὐξ τηιιϑὺ ΡΆΘΑΡ 
Ὀοίογο ἐμο Φυάζο ““ οὗ ὑχοῃ θη ουβ τ᾽ βυ "ἢ ΤῸΣ 
ἃ 818] βοἰ(]Ἰϑι θη οὗὨ {π6 δοσοιῃίβ οὗ [818 ΘαΥ ΪῪ 
}19.-- 89 ἱπτοΣ ἰδ! γ οὗὐὁἨ {89 Βοὰ] πὶϊμοιῦέ ζδιὶα 
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ἴπ ΟἸὨγῖϑί, 18. ΟΠἿΥ ΔῊ ἱτηπιου ΔΙ ΠΥ ΟΥ̓ ΤΛΪΒΟΥΥ͂.--- ] Οτῖβί, ΤἘΠῸ ἔοτ ΘΓ πιοὰθ ΤΩΔΥῪ ὉΘ οἰ ἴΠ 0 ΒΥΡετ- 
1ιῖνθ δἰ ναυβ ἴπ υἱὸν οὗ (6 ἠυάᾳιηθοΐ ἰο οοπιο, ] οτϊβοάοχ δηὰ βιυροσδβίϊιϊουβ, 85 ψττὰ (κ6 Ῥηδτ- 
δηὰ ΡΥΘΟΡΔΑΓΙΘ [ῸΓ ἰὐὺ ἰη ἰἰπι6. 8068 δῃηὰ ἘΔ ἶσα] 790018, ΟΥ Ταί: οὉ Δ] δι]. δηὰ 

Βκορίί σα], 858 ψῖϊ (89 ϑδάδάποθαεβ δηὰ στρδὴν 
“ φμία εὰπε ταῖεεν ἔμπο ἀϊοσίμγεξ, ὨΟτΔΪΠἾγ ΟΠ νἰβιίδ σοτητηοπίδίοσβ. --- Τ.ι6 ΟἹά φιστα ρμαίτοπμπε γοσαξεγιδ, 
αμην οἰς }ωδῖμς φἰξ ἐεοιισς, ἐξ δὰ πο βοὴ δῃ αὐλὼν κε νην εραν ἰο ΟἸτῖδί, 80 

; 9 Τοδα 1,80 Ἧ6 οὐρδύ (ο γοδὰ ἱἰἰ.---ΠΈΧΕΥ: 
ἘΞ ἐλ ἰ δὲς ἐπ τα; ΟΠ γὶϑ 18. (86 ἐξεάτα τὸ ἰὰ ἰπ 1860 δοϊὰ οὗ (9 
Διο τπερεύάας ἴα ἀἰς Γ᾽ (ἔτοτα (89 2έες 1.5.) Ι βογὶρίυτοθ, 86 τνϑίου ἴῃ (μοὶ ν)ρ 18." ---ΑἸὨΡΟΣυ : 
τ τοῖς θα πιδη. ψΠιδὲ 50Δ1] 1 ρἱοδά, “Ὁ ΤΒΘ σοιμ!8η [3] (0 ἐμ 7 6 018 ο Βδαγοὶ 89 Βουρ- 
Δ} [0 τὴ ΜΠ] ἰπίδγοθάθ, (Γ68, ΒΡ0ἢΪ65 ΘΥ̓ΘΠ ΤΏΟΓΘ ΒΙΓΟΏΔΙΥ ἰ0 ΟὨ τ βιΐδῆε ; 
Γθθα {ἰῖ τ ἰνίϑου!8 ΠΛΟΓΟΥ πορὰ ἢ ὙΠῸ 8.6 γαῖ, Κὸ ὑμθῶι, πὶ ἀδηροσ οὗἉ ἸἀοἸ σης 8 
Ἰκοοο]]οςξ, κοοί Κογὰ, 1 ΡΓΆΥ͂, τογο ἩΓϊοὰ Ὀοοῖς, Ὀοϊἑονίης ὑμδὲ ἐπ (λ6 Βιδίε 
1 ανὸ σαυμοα ΤῊΥ ΠΟ Γ ΜΕΥ; Ἢ αανΝ ἡπέσριχο ον αν νην ὐὐρο {μι 6 Ὁ Βᾶνο αδἴθσπαὶ 1178, διμιὰ τὴ βϑίηρ ἐπ }6 ῬΕΓΒΟΒΔῚ 

κηον]οάρο οὗὨ Ηἰπὶ οὐὔἨ σι οπὶ ἔπ 6 ΒΟΥ ΡΕΌΓΕΒ ἐοαίἰ- 
[ὕετ. 88-40, Ὀϊδετοπί πιοάε5 οὗ Βοδσομίηρ {μΠ6 ] ζγ."--42, 7 χποῖο ψγοὰ. ΟἸτὶβί ΚΌΠΟΥ Β τηδὰ Ὀείίεῦ 

Βοτιρίατοθ, (ἢ9 οὔθ ῬυΓΟΙΥ οΥἰ 681] δὰ μοατὶ- [(Βπ {μ67Ὺ ΚΠΟΥ ἰμοιηβοῖγοθ, δὰ πα ἰδεὶν 
1685, ΘΟ ϑηΐοαὶ, ἀγο ἶπς οα ἰΒ6 ουϊβίἀθ, 60ῃ- [ ποίσῃ ΟΣ. 5 δηὰ ἔγίθπὰβ ΚΗΟῊῪ {δ 6η.--- 8 γ. 44. 
δηοά το ἐπ Ἰοίίον, οχοϊαάϊηρ ἰμ6 Βρὶτὶι, Ἰοδάϊης ΠΟΥ] ΪΥ διρδἰτοη 8 χγοδὶ πἰπάγδποθ ἰοὸ ζδῖιΒ. 
ΔΉΎΔΥ ἴγουι Ομ γίδί; [86 οἶμον βρίγιίαδὶ, οχροτῖ- |ἰ (ΗΕΝΕΥ.)---Ἴον. 46. Μοβο8 Ἰεδὰβ ἰο ΟἘσῖβί, (δ9 
τηθπίΔ), ροποίταίης ἰο {10 ΠΙΔΥΓΟΥ͂, Ἰοδαϊηρ ἰο | ἰδὶν 18 ἃ βο!οο] 0 188 ζ08ροὶ (641. 21}. 23).-- 

ΙΠ. 

ΤῊΝ ῬΑΒΒΟΥΕΕ ΟΡ ΤΗΒ ΕἾὟΒ, ΑΝ ΤΗΒ ΜΑΝΝᾺΑ ΟΥ ΤΗΒ σ5Εἢὕἷ}8. ΤῊ ῬΑΒΘΒΘΟΥ͂ΕΒ ΟΥ̓ ΟΗΕΊΙΒΤ, ΑΝ ΟΗΕΙΒΈ 

ΤῊΒΜΑΝΝΑ ἔΒΟΜΉΒΑΥΕΝ. ΜΙΒΑΟΙΕ ΟΡ ΓΕΕΌΙΝΟ ΙΝ ΤῊΗΒΜΙἊΙΓΡΕΒΝΕΙΒΒ. ΜΙΒΑΟΙΕ ΟΣ ΤΕΙ͂ ΕΠΙΟΗΐ 

ΑΝ ΕΒΟΑΡΕ ΟΥΕΒ ΤῊΕΞΕ ΒΈΑ, ὙΠΕΠΕΙΝ ΟΗΒΙ͂ΒῚ ΜΙΤΗΡΒΑΝΒ ΗΙΜΒΕῚΡ ΓΈΒΟΜ ΤῊΞΒ ΟἨἩΙΣΙΑΒΤΙΌ 

ἘΝΤΗΌΒΙΑΒΝ ΟΥ̓ ΒΛΑΕΤΗΓΥ-ΜΙΝΌΒΌ ΑΠΜΙΒΕΒΑ͂, ΑΝῸ ΗΑΛΑΒΤΕΝΒ ΤῸ ΤῊΒ ἩΚΙΡ ΟΝ Η1Β ὈΙΒΟΙΡΙΚΒ. 

ὉΕΓΙΒΙΝΕῈ ὉΕΟΓΑΠΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΗΒΙΒΤ. ΟΥ̓ΡΕΝΟΒ ΟΥ̓ ΗΙΒ ΟΑΠΙΓΚΑΝ ΑΥΜΙΒΕΒΒ ΑΝῸ ΜΑΧΥ ΟΥ Ε18 

ὨΙΒΟΙΡΙῈΒ ΑἹ ΗΙΒ ἘἈΕΕΌΒΙΝα ΤῸ ΟΙΥΒ ΤΗῈΝΜ ΒΒΕΑῸ ΙΝ. ΤῊΝ ΒΕΝΒΒ ΟΥ̓ ΤΒΈΙΒΠ ΟΗΙΚΙΑΒΜ, ΑΝὉ 

ῬΒΕΒΕΝΤΙΧΟ ΗΙΧΜΕΙΕ ἹΝ ἨΙΒ ΒΡΙΒΙΤ ἬΙΤΗ ἨΙ1Β ΡΓῈΒΗ ΑΝ ΒΙΟΟΡ Α8 ΤῊΚ ΒΒΕΑ ΟΣ ΣΙΡΕ. 

ΟΒΑΡΤΕΞΎΙ. 1-0ῦ. 

(ὕετς. 1-16, Ῥογίοορο ἴὸ᾽ 1μϑϑίατο ϑυπᾶδν. Ῥαγδ]]εἾ5: Δα (ἢ. χῖν. ; Μαρῖευῖ. 14-δ; ΠΧ. 1-17; 
όμ νἱ. 1-21.) 

1. ΤῊ Μιβξασυτοῦβ ΕΣΕΡΙΧΑ. 

1. Αὔἶ2δν {μ6860 ὑπΐπρϑ “6818 τοῦ οσοῦ {86 568 οὗ (811166, ΜΕΘ 15 ἐδε δοα οὗἉ ΤΊΒοτίδβ. 
2 Αμὰ ἃ ρτοδαῦ συ ΐα46 10]]οτνοα ἶπι, θθοδβ6 ἐπ Υ δαὶ [18 [(Π6]} τα ΓΔ 6165. τ 10 ἢ 
8 δο ἀἰά οχ ὑπο ὑμαὺ τ γο αἰϑοαϑοα. ΑἈπὰ “6818 ποηΐ ὉΡ ἰηΐο 8 [[Π6] χτηουηίδίη, ἀπά 
4 {μοῦ δ βαύ ψι 18 αἀἰβοῖ ρ᾽οβ, Δηᾷ ἐδ Ῥβββουϑὺ, ἃ [[Π6] ἔδαϑί [ἡ ἑορτή] ΟΥ̓ 68, 
δ τ͵ὰϑ πἰρ!. ΓΒ ἢ “9688 (μ6ὴ 11θα ἃρ λὼ [[8.6] ΘΥ̓́68, Δῃηα ΒΑ 8. ζγδδΐ ΘΟ ΡΘΏΥ ΟΟΠῚΘ 

[οοπιΐηρ] απίο Εἰπι, 6 βαῖ ἢ ἀπο ῬΒ1]ρ, Πθηδ6 8}8}} [τὸ τγὸ 101} τγϑ θυγ Ὀτεδά 
6 τῃαὐ {1686 ΤΔΥ οαὐῦ Απάὰ [Βυ0] {π18 Ὠ6 βαϊά ἴο σον δῖπ [ργουϊηρ Εἶτα, πειράζων 
7 κ τ} ἴον 86 ᾿ἰπ861 Καθ μα 6 που]α ἀο [τπνγἃ8 ξοῖμε ἴο 40]. ῬΆΠΠΡ δαβϑπογοὰ 

Βἴα, το Βυπάτγρα ροηηγ- ποσί [ἀθηᾶτοθ᾽ -σουγί ἢ ]" οἵ Ὀγοδ 18 ῃοῦ βυ ΕΠ] οἰ οηΐ ἴον (ἢ πὶ, 
8 ἐμαΐ ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ΟΏ6 οὗἉ ποτὰ [686 ἢ 0167} ΙΩΔΥ ἰδἶζθ 8 [10|16.Ὑ. Οθ οὗἉ ιἷ8 ἀἸ5ο 1 168, ΑΠΟΓΘΥ͂, 
9 Κ΄᾽:ῃοη ῬοίουΒ Ὀγοίμοῦ, βαῖ ἢ αηΐο δῖ, ΤΏΘΓΘ 18. 8 [0675 ]Δὼὰ Ποσο, σιϊοι [Π}80] 

10 Βα ἔνθ βδυϊου-Ἰοᾶνοβ, πα ὑνο ἘΠ18}] 8368: δυΐ ψηδί, ἀγὸ {ΠΘΥ δΔιῃοην 80 πηδηγῦ 
Αμά [οπιῖΐ Ἀπα7' Φοϑὺ8 Βα] 4, Μία Κα ἐπ τηϑη δἱΐ [116] ἄοση. ΝΟΝ {Π6 γα 88 πισοῦ 

11 στδβ5 ἴῃ (89 Ρ'δοθ. 80 [16 τῆθῃ βαὺ [180] ἀονη ἴῃ σα θοῦ δρουΐ γα τὉμουβαπά. 
ἈΑπα Φεβυβ [ποτγϑίουθ]" ἰοοῖκ {86 Ἰοανθδ: δπα ψἤθη ἢ6 δα ρσίνοη ὑμδη 8, μ6 α8- 
{τϊθυϊοα (ὕο 186 ἀΐβοιρ]οθ, δηὰ {86 ἀϊ8ο10]68)}0 ἴο {βοτὰ (μα΄ τχοτο βεί [ποσὰ Ἰγ]ηρ] 

19 ἄονα; δηά ΠΚονΐϑο [1 116 τη 61] οὗὨ [86 58:68, 88 τηυοἢ} 85 ὑΒ6γ που ]ὰ [(ἀοδιγθά]. 
ΒΘ {ΠΟΥ͂ τότ Η]]οᾶ, ἢ6 βαϊὰ ὑπο Ηἷ8 ἀϊβοὶρ]68, ἀὐδίμου ἃρ {πα ἔγαρτηθηίβ ὑμᾶι 

18 τοπηαίῃ [0ν6Γ], ὑπαὺ ποίβίηρ [πλΔΥ] Ὀθ Ἰοδ. Τδογοίοσο [50] (ΠΥ ρϑίβεγορα ἐΐόηι ἰο- 
σοῦμοῦ, δηα Π]]οα ἔνε να Ὀαϑκοίβ τὴ [π6 [οηεῖέ [86] ἔγδρπηθηβ οἵ [86 γθ ὈΔΙ]ΘΥ- 
Ἰοδγοϑ, ΒΊΟΝ τοιηδὶ ηθα οὐονῦ θὰ δῦονο αηΐο μοὶ ὑδδὺ μ8α Θθδίθῃ, 
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2. ΤΗῈΞ ΜΙΒΑΟΌΣΟΥΒ ΜΨΙΤΗΒΑΥΤΑΙ, ΟΥ̓ΣΕ ΤΗῊῈ ΆΒΑ. 

11 ὍΠθα {8089 [[Π6] τη6η, ἤθη {Π6Υ μ8α 8ϑϑϑὴ [βϑοὶηρ] {Π|6 ταΐγϑο]θ [8]0Ὲ} μα} “6808 
[86]"}} ἀϊά, 5414, ΤῊ 5 185 οὗ ὁ ὑγαιἢ [{τ]γ, ἀληδῶς ἐπδΐ [[Π6, 6] Ῥτοροί ἐμδὲ ββου]ὰ 

15 οοτὴθ [18 οοπιϊηρ,, οτ, 18 ἰο οοπι6] ἰμΐο ἴμ6 σοῦ, ἤθη 9}6858089 ἐΒογοίοσο ρογοοιγϑα 
[9 6805 ᾿ἈΒογοίοσο, Καονίης] ἰπαῦ ΤΟΥ ψου]α οοπιθ πὰ ἰδ ἷπι ὈΥ ἴογοθ, [0 8 ΚΘ 
ἶσα ἃ Κίησ, 6 ἀορατίοα [«|αγ0}}]} ἀρδὶη" Ἰηἴο ἃ [{86} χηουπίδίη Ὠ]Π186117 8]0η6. 

186. Αμα(βΒιυι)] τ ἤθη ουθὴ 88 ὩΟΥ οὐ [ΏΘῺ Θυθηϊηρ Ο8 16], 18. ἀ150101685 σψοηΐ 
17 ἀοπῃ υπίο [Π6 868 [ογ, 14κ6}}5 δΔη οπίογθα ἰηΐ0 8 8810, δῃηὰ ποηΐ [Ἀανὶηρ οηἰογοά 

8. ΒΒΪρ, [Π6Υ Τ᾿ ΓΘ ροΐϊηρ] ΟΥ̓́Θ ἴῃ 868 ἰοῦ Οδρογηδιμ. Απά ἰΐ 88 ΠΟῪ αδεὶς 
18 [ἀδυκηθβθ μδὰ ΠΟΥ͂ οοιηθ 00], 8Π64 «68:18 νῦαϑ8 ῃοὺ [γ6{}}" οοταθ ἰο {μ6. Απὰ ἰὴῃθ 

868 Ά1ΟΌΒ6 ὉΥ͂ ΤΟΔΞΟΠ οὗἉἨ ἃ γστγοδύ σὶηά ἰῃδὺ ὈΪοτν [ΑἸΠα 88 8 βίγτοῃρ υἱπα τγα8 Ὀ]οπηρ, 
19 {Π6 868. θοσϑη ἰο Γ186]. ὃ νῇθη [Ὁ ΒΘ π πο Γοίο στ] ὑπΠ6 Υ δα στονθα [ἰὰ ναἱη] δῦουϊς 

Ὦνο δῃὰ ὑΥΘΕΥ͂ ΟΥ ΓΒΙΓΕ ΤΌΣΩ ΡΒ, ΓΠ6Υ 866 [Ὀ6}0]4}] «688 τδὶ Κη οη {Ππ6 868, δηὰ 
20 ἀτγαπίηρ εἰσ ἀπο (86 8810 : δῃὰ ΤΠ6Υ Μότο δέγαα, Βαΐ ΒΘ βα} ἢ απο (μ6πι, ΓΤ 18 

Ι; Ὀ6 ποί Δ΄γδὶα. 
21 ΎὝὍΠρδη {μ0 0 ψ|]ΠΠρΡῚΥ τοοοϊνοα πὶ [{Π6Υ̓ το γῸ Ἡ1]1ἰηρ ἰο ἐκ Ἀἴπι7}5 Ἰηΐο {86 ΒᾺΪΡ : 

δΔηα ᾿πλη) θα Δ 6 } Υ [μ6 5810 Μὰ8 δὖ (86 Ἰαηἀ ὙΔΊΓΠΘΣ (ΠΟΥ͂ ποιΐ [Ὑ6ΓΘ ΡΟΪΠΡ]]. 

3. ὈΚΟΙΒΙΨΕ ΕΟΣΑΒΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΗΒΙΒΤ, ΑΝῸ ΟΥ̓ΡΕΝΟΕ ΟΥ ΜΑΝΥ ὈΙΒΟΙΡΙΕΒ. 

22 Ὑ{Τ|6 ἀδγῪ [0] οσίης, πδθη [οηιὶῥ Ὑ ἢ 6η 7.6 [π8 Ῥ6ΟΡ]6 ΜΔ οι δίοοα οα 86 οὐδοῦ β᾽ 49 
ΟΥ̓[Β6 868 β8} ἐμαὶ {ῃογθ ἃ8 ΠΟΘ [20] οΟὗ6 ̓  Ὀοδὺ ὕπογθ, βᾶυθ μδύ ὁη6 [θυ ΟὨ6], 
τ βογοϊπο ἢ 19 ἀἸβοῖ ρ]68 το γο δα ογϑᾶ [οηιῖΐ ἡ ογοϊηίο ἢ18 ἀ1801}165 Το γθ ϑηΐθγθα],.δ διὰ 
1ᾶὐ 79 6808 τγοηῦ ποὺ τὴ} Η͵5 ἀ͵801 0165 Ἰπίο ἐδ6 Ὀθοδί, θυΐ ἐμαΐ [18 ἀ1801}168 ΘΙΘ ζΌΏΘ 
[τπρῇ}} ΔΊΤΑΥ 8]0η6 [530 ἐμαὺ {86} [ὉΣ ἃ ἐΐπιο βαρροϑβοὰ {μδὲ 76 81:9 νγγϑ8 5.11} βοιδθσμθγο ἱπ {μοῖρ 

23. τἱοεϊπίιΣ7; (Πονθεῖ [πὰ ἰπουρὰ ἐθο ἀϊβοὶρ68 μδὰ θδθθὰ βϑθὰ ἰὸ 50 ΔΥΔΥ͂ σγἱἱπουὺ 6808] 
[Ὦογὸ οαῖὴθ οἶβοῦ Ὀοδίϑ [δυιοὰς π οι (Ὰ6Υ ταϊσαὶ δ το τοίαση θὰ] ἔἴγομπλ ΤΊ ΟΣ 8 Ὠἰκὰ 
πηΐο [π680] (86 ρίαοθ σι θτθ ἐμ 6 Ὁ ἀϊὰ οϑαὺ [δ᾽θ 86] Ὀγθδά, διέσ. ἰῃαὺ [τ 68] (δ9 

24 1,οτὰ μιδὰ ρίνϑῃ ἰββηκ8:)" θα 18:8 ῬΘΟΡΙΘ ὑβμογθίουτο ΒΔ [αἱ 1.ϑὲ ροσοοῖνοα ] ἐμιδύ 
Ζοθυ5 8 πού ἰῃ6γθ, ποι μ6 Ὁ ἷ8 ἀ1801}168, {Π6Υ βοΐ ὑοοὶς βῃρρίησ [{Π6Υ Γθμλ- 
Βα νϑϑῖ οηἰογαᾶ ἰπίο {86 Ὀοδ8] δπα οδτηθ ἴο ρου δῦ, βθϑ τὶ ρ ΤῸΣ «΄65ι18. 

9295 Απάᾶ γῆ θη {860 μδᾶ ἐουπὰ Ὠΐτα οὐ {{π|6 ΟΥΒΟΥ 8146 οὗ (μ6 βθα, (ΠΟΥ͂ βαϊ ἃ πηΐο αἷμ, 
96 ΒΔ ϊ, τ Βθη οαπχοϑὲ μου Εἰ μοῦ ἢ Φ06808 δηβιγεγθα ὑμθῖι δηα βαὶ, ΝΘ] Υ, ὙΘΣΙ]Υ, 

1 ΒΑΥ͂ υπίο γου, Υ 586εἷς πι6, ποῦ ὈΘΟΔΊΒ6 γ8 ΒΑ Ὺ [89 [οπιΐέ {16} ΤΩΪΓΆΟ]68 [8168], Ὀαῦ 
Ὀδοδι8ο γο ἀἰα οαὐ [86] οὗ [86 ἰΙοαν68, δῃα ποτα Ἐ]]6α. 

27 ἸΤιαῦουγ ποὺ [ οΥΚ ποῖ, ΤΕΥ Ὠοῦ ὙΟΌΤΒΕΪΨΘΒ] [ῸΓ {π6 τηοδὶ [[004] π ΙΟΝ ΡοΥ ΒΒ οί, 
Βαϊ ἴον {πδὲ ταϑδῦ [[π6 1004] τ ἢ οἢ Θηἀυγοῖι υηΐο γεν αν αν, Μ ΙΟἢ (ἢ ὅοι οὗ 
ΤΑΔῈ 8}8]] ρἶνο [ρἰνϑί]5 ἀπύο γοῦ : ΤῸ Εἴτα μϑί} αοἀ {86 ΕλἰΒοΓ βοδ]θα [[ῸΓ Εΐτα 
δίῃ ἰλ6 ΕΑΙΒΟΓ 808]64, ονθη αοα]. 

938 ΤΠοη Ββαϊὰ {π6γ υπΐο δῖα, δύ 8}8}1] τὸ ἀο, ἐμαὶ τὸ τοϊρῃῦ [π|80ὺ] πουὶς ἐμ 
99 πογΐ οὗ Οοα {6505 δηϑιυογο δηα βδαὶα υΐο μοι, ΤἼλἷβ 15 ἰὴο ποσὶς οὗ αοά, ἐμαὶ 

80 τὸ δοϊΐονθ οὐ Εἶτα βοτὰ ἢ6 δι [οπιϊέ Βα] βεῖ. ὙΠΟΥ βαϊα {ὑπ υθίοσα ὑπο 11, 
γμδὶ βίρῃ βονοθὶ [ἀο680} ποὺ {Π6η, ὑδαῦ Ἧ1ἷ1 ἸΩΔΥ 8660, Δηα Ὀδ]ονο {π667 πῆρδῦ 

41 ἀοβὲ ἴοὰ ποῦ ῦ Ουἦ ΤἈΓΠογ5 ἀἰὰ οδὲ [86] ταϑῆπα ἴῃ {86 ἀσβογί [ἩΠΠ᾽᾿ΔΘΣΙΙ688] ; 88 
ἰς 16 τυτιἰΐϑη, “Η6 σάν ἔμοῦλ Ὀτοδα ἤγοτα ἤθαύθῃ ἴο δαί. [ὈἘΒ. ἰΙχχυϑμὶ. 24.] 

.2 ΤΒοη βαϊὰ Φοβὺβ υπίο ἐμοὶ, ΝΟΥ, ὙΘΥΙΥ, 1 ΒΔ πηΐο γου, Μοθοθ σᾶνϑ γοῦ πού 
ἰ8δὲ [116] Ὀτοδὰ ἔτοπα μθανϑὰ; μυΐ ἐδ ΕΑΙΒον σίνϑι ἢ σοὺ [80 σὰ Ὀγοδα ἔτοτ 

83 βοαυθῇΏ. ΕὉΡ (6 Ὀγοδά οὗ Οαοά ἴ58})Ὲ [[π8] ψὨΣοΝ οοτηθία ἀονγῃ ἔγοτη: Βοᾶνθῃ, δπᾶ 
84 σἰνοίι 16 υπίο [86 του]. ΤΒθὴ βδὶα {Π6Υ υπίο Εἶπ, Τωοτὰ, ΘΥΟΓΓΔΟΥΘ οὶνθ 08 {818 

τοδά. ᾿ 
85 Αηδϑ 766ὺ59 [ποτοίοτο] βαϊα απίο ἐπ θῦλ, 1 διὰ ἰμὸ Ὀγοδ οὗ 118: 6 [μδὲ Θομλοία 

ἰο τῈ6, 8584}1 πϑυϑῦ [0175 Βυηροῦ; δπά 6 ὑδμαΐ Ὀ6] ον οἢ. πλθ, Βμ81} Ὡθυον ἐμ γβί. 

86 Β.ΕῚ βαϊ ἃ υπΐο γου, 1 μα΄ γ8 8180 [οπιὺξ 8180] παᾶσο [6 6} Β66 ἢ τη6,5 δηα Ὀθ]ῖονο 
81 ποῖ. ΑἹ] ἰμδὲ [86 ΕΔΙΒΟΓ ρινοίδ τη0, 8Π8}] [1111] ΘΟ π16 ὕὅο πὶ ; δηά εἶτα ἐμδὺ οοταοὶ ἢ 
88 ἰο ποθ, 1 Ὑ111 ἴῃ πὸ νγ͵86 οαϑῦ ουΐ, ΕὟὌΓ 1 ολπὴ9 ἀο [ΠᾶΥΘ6, οτ, 811 Ο0Ππλ6 ΘΟ, 

χαταβέβηχα] ἴτοτα οαγθῃ, ποῦ ἴο 40 τλΐηθ οσσῃ Μ1]1, θαῦ {86 {}}} οὗ Ἀἷπὶ ὑμδὶ βδῃΐ τη6. 

29 Απὰ {5 ἴβΒ (9 ΕΔΙΠΟΥΒ Μ11 τ Ιοἢ Βα βοηῦ τὴθ [{π6 Μ1}} οὗ πἷπὶ ὑμδ} βοηΐ 1η6],} 
δαὶ οὗἨἩ 4}1 πίοι μΒ6 βίῃ σίνθηῃ τηθ, 1 βῃου)]ὰ 1οβα ποίησ, θὰ  βῃοι]α γαῖβο 10 Ἂρ 



206 ΤΠῈ ΘΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝα ΤῸ 9ΟΗΝ. 

40 ἀρϑὶπ δἱ ἴπ 1αϑὺ ἀαγ. ἀπ [Εογ]5 [18 18 ὑπ ψ1}}} οὗἨ Βἷπι ἐπαῦ βοηΐ τα [(86 1}} 
οὗ τ Εδιμοῦ],5 ἰμδὺ ΟΥΟΣΥΥ͂ ὁπ 6 ἩΔΙΟΙ βϑϑοίῃ [80 Ἰοοκ οί οὁ8] ὑμ0 βου, δηὰ δο- 
Ἰονοὶ ἃ οα [18] Βΐπι, ΠῚ 8807 Βανο θυ ϑιίίηρ 16: δηᾶ 1 Μ|1 [δηὰ {μ8{1 
ΒΏου 7 ταῖβο ΐτα ὑρ δ΄ [09 Ἰαϑὺ ἀΔΥ. τ 

41 Το Δ46ν.5 ἤθη [{π ΓΘ ίογ6} τι υγπγυτοα δῇ δ1π|, θθοδῦθθ ἢθ δβαϊα, 1 δὶ (6 Ὀτοδά 
42 ψΠΙΟἢ σατια ἀονῃ ἔγοτα πθᾶσθη. ΑἈπά [ΠΟΥ εϑϊα, [8 ποῦ [818 “6808, [ῃ 9 Βοῃ οὗἁ ΦΌ086ρᾺ, 

ὙΏ086 ΓΔ ΠΟΓ δηα τοῖο" τὸ ΚΠΟΥ͂ ἢ ΒΟΥ 18 10 ἔβδὴ (μδ΄ 6 βαϊ [πον μοι ἀο(ἢ 
43. τῃι15 τηδῃ 880],2 1 οδηθ [μᾶγ 6016] ἀοΥῃ ἔγοτα θυ ἢ «6808 {ΠοΥΘογο δπϑπογοά 
44 φδηά βε5]4 υηΐο ἴΐθῖα, ΜΥ͂Σ ποῦ δπλοηρ ὙΟΌΓΒΟΙνο8. ΝῸ ᾿δῇ [Π0 Ο16] 68 ΟΟΠῚΘ 

ἰο π16, Θχοορῦ {86 ΕΔΙΠΟΡ πο δῖ βοηῦ [ψ 80 δΒ6ῃ}} πη ἀγα Ὠἷπι: δπά 1 51]} 
45 [8}4}}] ταῖϑθ ῃΐπι ἊΡ δ [86 ἰαϑὺ ἄδυ. [0 18 τυ τθη ἴῃ ἐδ ῥσγορμοίβ, "ἀπά {Π6Υ 8}}8}} 

06 8}} ἰδυριὺ οὗ αοα᾿ ([88.]}ϊν. 18). ΕΝΘΥΥ͂ πιδὴ ὑμπογοίοσο (δὲ δῖ Ποατά, διὰ 
μαι ᾿ἰοαγηθᾶ οὗ [6 ΕΑΙΒΟΥ [ον, [μᾶῦ ΒΟΔΡΟΙὮ ἴσο {π6 ΕΔΙΒΟΡ πα Ἰοατηοί}]" 

46 οοπιοίῃ υηΐο 6. Νοῦ {δῦ 8}Υ τηδῃ [0Π6] ᾿ια βοὴ (π6 ΕΔΙΠοΓ, παν 6 Ἡ οὶ ἷ8 
47 οὗ αοἂ [θυϊ ᾿ὸ ψιο 18 ἔγοταῃ 604], ΒΘ παίδι βοοὴ ἐμ Εδίμβθσ. ὙΨΟΥ͂, ψου]γ, 1 88 
48 υπΐο γου, Ηδ ἰμαῦ Ρ6]ϑνοῦ οἱ τηϑἷ Πδ ἢ ονου ϑίϊηρ 116, 1 δὰ [δὲ [[1}60] Ὀτοδά ο 
49 18. ὙἿΣ ἔλίμοτβ ἀἰὰ οδὲ [δ΄ [86] τηδηηβ, 'ἰπ [86 ΜΠΠΔΘΓΏΘΒΒ5, δα ἀτὸ ἀθδα [ἀϊ64]. 
50 Ταΐϑ 15 (η9 Ὀγοϑδα πο οομηοίῃ ἀοτῃ ἔγου) μθανϑῃ, {πα΄ 8. ΠΔἢ ΙΏΔΥῪΥ οδὺ ὑποσοοί, 
81 δῃὰ ποὺ ἀϊθ. 1 δὶ {δ6 ᾿ἰνίπρ Ὀτοδα σοι σατο ἀονη ἴγομὶ βοᾶν θῃ : 1 ΔΩΥ͂ τηΔπ 

[οη6]7 οδἱὲ οὗὨἍ {μἷ8 [οὗ π|77 Ὀγθβϑα, 5 ἢθ 888}] 1ἷνϑ ἴότονϑ : δῃηὰ ἐμ6 Ὀγοδα ὑμμδὲ 1 π}} ρῖνϑ 
15 ΤΩΥ͂ ἤθβ}, ν πο 1 Μ}}} γσίνονἐ [0Υ [Π6 ἸΣο οὗ (86 που]ᾶ.-- 

δ2 Τὸ 96 .8 {πογϑίοτθ βίσονθ [οοῃίθῃ 94] δηλοηρ ὑμιθηηβ 68, βαυῖπρ, ΗΟΥ οδῃ (δ 8 
δ8 τηϑῃ ρὶνθ υ8 δ βοϑὴ ἴο οδύῦ ὙΒθη «6808 8814 υπίο ἰΐθη), ὙΘΥΪΥ, ψοσῖγ, 1 ΒΥ 

υηΐο γου, Εἰχοθρὺ (8 66] γὸὺ οδῇ {10 68} οὗ (λθ ϑοῃ οὗἩ τηϑῃ, δηὰ ἀτῖηξκ 8 
δ4 Ὀ]οοά, γα μᾶγὸ μὸ [8 ἴῃ γου. μοϑο [ΗΕ {1407 οαίθι  ΤΩΥ Ποβ, ἀπὰ ἀν ηΚοία 
δὅ ὯΥ Ὀ]οοά, μαία οἰθγηαὶ 1; δπα 1 {11 [5841] Τταῖβο ἷπὶ ἃΡ δὖ ἔδμο ἰαδὲ ἄδγ. ἘΕῸΡ 

ΤΑΥ͂ θι68}} 18 τηϑδὺ ἱπάϑοα [ἰγσυο ἴοοα, ἀληϑὴς βρῶσις], δ᾽ δῃα ΤΥ Ὀ]οοά 18 ἀσηκ ἱπάοοά 
δθ [γτὰ9 ατίηϊς, ἀληϑὴς πόσις] .͵ δ ἰμαΐ οαίθι ΤὰΥ 868}, δηαὰ αὐ κοί τὰν Ὀ]οοά, 
δ1 ἀπο! ]ϑι ἴῃ ππθ, μὰ 1 ἴῃ ἢ]. ΑΒ {89 ᾿ἰνίηρ ΕἈΟΒΘΡ Βαίι [οηνίξ ἈΔΙΒ] βοηΐ πι6, δά. 

1 Ἰῖνγο ὈὉγ [ὉΥ σϑϑβου οὗ, οὐ, Ὀθοϑδυϑο ο[7 ἐδ6 ΕΑΙΒ6Γ : [6 6} 80 ἢ ὑπαὶ οαύθί ἢ π6, αὐθῃ 
δ8 6 5841} ϊνγθ Ὀγζ [ὈΥ̓ τϑᾶβοῃ ο7] Ὡ8. ΤῊΪΒ 18 ἐμαῦὺ [{86] Ὀγοδὰ Ὑ βοὴ οδπθ ἀοπῃ 

ἴτοτα θᾶϑϑ : ἢοῦ 88 γοὺυν [(Π6] [ΔΙ Πογβ. ἀἰὰ οδὺ [406] λ8ηη8,,) 5 δηα ἀγὸ ἀοδά [ἀϊοά]: 
δ ὑπαύ ϑϑίοδι οὗἉ (18  τολὴ Β84}} [{111} 1νο ἔΌΓΟνΘυ. 

δθὸ ΤΆθ80 ἰμίπρϑ βδ]α 80 ἴῃ ἴμ9 βγμαζοραο, ἃ8 Ἀθ ἰδυρμύ [π{}116 ἑθβο ] ρ] ἴῃ Οδρεῖ- 
ὨΒΌΠΙ. 

00 Μδηγ ἰβογοΐοτο οὗ 158 ἀ1861}]68 [[Π Θ,Ώ561γ68], τ θη ἐΠ6Υ ποατὰ ἐλύϑ, βα1 4, ΤῊ Ϊ8 8 δῃ 
61 Βαγὰ βαυϊηρ [1818 Βα υ]ηρ; 18 ὨΔΙΑ]Ἦ χ0 οδὴ Βοαν ἢ δα Ψ968ὺ8 Κονν [Βυΐ 09- 

Β18 ΚπΠΟΥ ΠΟ] ἴῃ. ἈΪΠ1561} λα} Β18 α͵80 1068 τηυτΙΓΘα δῇ Ὁ [6 γ6 τισι τίη δ {818], 
62 δ6 βαϊά πο ἐμδηι, οί {118 οδηα γου ἢ Ἰλαΐ δηᾶὰ 1 γ0 8}.81}] 8600 δαί (δ6ι 

1ἔ γο βου ὰ ἡβεῳ, {80 ὅοῃ οὗ δ δϑοθπα Ὁρ [δϑοαπαϊΐηρ, ἀναβαίνοντα) ΘΓ ἮἢθΘ Υ͵88 
608 μοΐοτοῦ Τὸ 18 {86 ϑρὶγ ἰμαὺ αὐϊοϊκοηοῖα [ρίνοῖὶ 11{6] ; {86 68} ργοβύοιι ποιμίηρ 5 

(86 ψογᾶβ ἐμαὶ 1 βρϑδῖκ [Βᾶὺ]θ βροόΐβϑῃ, λελάληχα]  ἀπΐο γου, ἐδον [οπιῖξ {8607 819 
64 Βρί τί, δηὰ ἐΐόῃ [οπιϊξ [867] δτὸ 16. Βαΐ ὑποτθ δΓὸ Βοῖηθ οἵ γοὰ μαὺ Ὀ6]16νγ6 μοί. 

ΕῸΓΣ δοθυθ ΚηθῪ ἔγοιι ἐδ Ῥορίπηΐηρ ψ0Ὸ ΤΠ6Υ͂ τ ΓΘ ὑμαὺ Ὀ6]:οσοὰ ποί, δῃᾶ τ0 
60 [1ὸ 'νγ88, τίς ἐστιν, {π4} ΒΒου]α ὈοίγαΥ δα. Απᾶ δ βαϊὰ, Ὑδογοίογο βαὶα 1 υμίο 

γοῦυ [ΕῸγ [18 σα860 1 μβαγο (οἷά γου], (μαῦ πὸ ἴϑη οϑὴ ΟΟΙΔΘ ὈΠΐΟ 1η6 ΘΧΟΘρΡὶ ἰὺ 
ΘΓ [06] χίνοη ὑηίο ἶπὶ οὗὨ ΤΥ ΕδύΒΘΓ. “ 

ΤΕΧΤΥΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 γον. 2. ο τορϊη χα, μας [ἢ 58516 δϑῆδθο, ἐθεώρουν δπὰ ἑώρων. ΦοΒη 0868 ὁρᾶν ΟὨΪΥ ἴῃ [δ Ῥοσγίοοῖ. 866 Τ ϑοδαπά. 
δηά {πὸ οτίξ. Νοῖο οὗ δίογοσ.---νΡι Ά. 

2 αν, 2..--αὐτοῦ 56. Ὑπητίπς ἰη ἴῃ ὑτίποίραὶ Μ38, 
: ᾿ Υ Γ. 8.--ΤῊῈιο ἀεὶ αηοίίνο δοσίβὲ ἀγοράσωμεν [ἰμϑἰοαὰ οὗὨὩ [16 ἰηἀἰοαίῖνο ἔαζατο οὗ (86 Ἀοοορίδ, ἀγοράσομεν] 16 οδἰΔΌ] προ 
ΥΑ. : 

4 
Β. Ὁ. [Ὁοα. Βἰη.], εἰσ 
γον. ἼΩ τ υλβονοι τι δηναρίων ἄρτοι. Ῥεηαγίμς 5 ἃ Ἐουιδη Βὲἶτοσ οοἰπ, δὲ ὅγϑὶ δϑαπαὶ ἴο ἐθῖὶ δϑδοβ (ἤΘΏ0Θ (Ὧ6 ΠΔΙλ6 

δἰτουτγατὰ3 ἰπογοιβοά ἰ0 δἰχίθοῃ, δπὰ δηαϊγαϊϑηξ ἴο ἐμθ ατοοῖς ἀγαοληε. Ῥτοιῃ ἔθ ρασγαῦϊο οὗ 19 ἸδΔθοΓοσα ἐπ [η9 υἱδογασὰ ἰὲ 
σου βοόπι {πεὲ ἃ ἀσπαγίυϑ νγᾳ {θη [9 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ ἈΔῪ ἴοῦ ἃ ἀδυ' ἰἸαῦον, δι. χχ. 2, 16 γυδῖυθ νγὰβ δροῦξ Θ40Δ)] ἴο Ἷ 
6ῆ66, οὐ 15 Απχογίςμη οθηῖ. Τῆιο Κα. Υ. βου ὰ πατο τοϊδ  πϑὰ (πὸ [αἰ ἰογαι, ΔΒ τη 9 Ἐνθη οι δἰδ ἀἰά ἰῃ ΟΥΘΟΚ, οἵ ἴἰ δβουϊά 
ἃν γεπάογοά ιἰ δλέδέπσ, ταῖμον [δὴ Ῥέπην, τ Ἀ]0} [5 ἴσο 76. Βϑῖου [89 τ} 6.--. 8. Φ 

δον, 7.--{Τ1}ὸ τος. ἰπϑογίϑ αὐτῶν δἴτον ἕκαστος, Οἱ δὰ ὮΥ ὁ. Α. Β. 1», δα [Π6 τοοσϑοΐ ὁἀἀ.--Ῥ. 8.7 
αΥοτν. 9.--- Πὸ ἔν [οὐ ἴμο Ἀθοθρία: ὦ είηρίε ἴα], οταϊ θὰ Ὁγ Β. Ὁ. ζα, παμς ΒΑΥ͂Θ ΠΛΟΓΘ οδαὶν ἀτοὸ ουἱϊ [αἴδον ἔΠ9 τᾷ 

Ἀθεος ἀερῶ ΤῊ ὁ, ἴμδῃ ογορῖ ἰῃ. Ι{ [6 ταμίη αἰδὸ ἴῃ ἴμο Οοά. 8:1π., ἐπγονγα οὐὐ ὉῚ Τδομβομά,, Ὀγαοκοῦθα ὮὉῪ [δοδπι, 
δι Ὁτὰ.--Ρ, 5, ἘΞΞ5 Ξ 

ΤΎΟνΣ. 10.- ὨῳἈΧΪ[89 σοο. ἰπδοσγίθ δέ αἴτος εἶπεν, πίίπουΐ ξοοά δι μοσὶ 7.---Ῥ. Β.] 
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ὁ Το γ. 10.--ΤῊο τοῖῦο ἀναπίπτω ({. ἀναπεσοῦμαι, Δογτ. 2. ἀνέπεσον) ἀηὰἃ ἀνάκειμαι επἰρση!ν ἰπ πο Ν. Τ. (0 δηυοίοηξ οὐδ- 

ἴοζω οἵ γτεοῤίπέπρ δ ἴ4 016, ὕροῦ ἴδιο σου ογ ἐγ οἰ ἐπίτιμ, ἩμΐοὮ 185 ὩΒΌΔΙΥ Βίκθ ον ἵδη [π6 ἴον, ἴ80]6. ἘΠ6 ἘΠ ς 1 5}} δαινα]οπς 

ᾳ ἔο εἰ αἱ ἰαδὶδ οἱ αὐ Ἰιδαί. Τὰ {μι 5 οὐδ ΤΏΠΘΥῪ ΔῪ ρου ἴΠ6 ατουῃὰ. Μαγὶς διὰ μυϊκο ἀεδογίῦθ (110 Ἰδυθοσ. 60 Μδσὶς Υἱ. 39. 

--Ρ. Ἀ. 
9 τς 11.--ἰ-οὖν, ἐλεγζοτε, ἰδ τας Ὀοίέοσ δαρροτίοα ἔπδ ὃ 4 οὗ ἴΠο ἐεχί. γος.. ἀπὰ [53 δἀορίοα Ὁγ ᾿ϑοῦτι., ΤΙδοϊιοπά., ΑἸΆ, 

((δυζαὰ, ἰπ μίϑ τεγϑίοη, ἔοονγθ ποτ [89 ἐσέ. τές., Ὀπξ ὈΞΌΒΠΥ [89 τοθΐπχβ οὗ (δοῦπι. ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΔῊ οὐογεί ρα! "--Ρ, 5. 
᾿ ψοσ, 11.--- [06 ποτάδ: " ἐλ ἀὐδείρίε8, απα ἰλε ἀἰδοίρίες ἰο" [τοῖς μαθηταῖς, οἱ δέ μαθηταί, ἰοχί. τος.], ἀῖὸ αηιϊίηρ ἴπ Α. Β. 

Ϊ, [δὰ ἴπ 1.9 Ουὰ. 5[8.], εἴσ.ν δικὶ ἰα δίυλοδὲ 411 [86 Υογόίοιδ. ΟΥ̓ ὮΩΥ͂Θ 9608 δυρμ)ὶοά τοι Μαϊ. χίν. 19. 
" γὸσ. 11.τ Ὑπὸ τοχῆ. τθο. ἰηδοσ ὁ ̓ Ιησοῦς αἴτεον σημεῖον, -ὐοκίοἰἱης 8 ΟΔΌΣΟΙ ᾿θθδοα, οὐ ἰδ ὈΥ͂ [)10 οτ  εἰσαὶ οὐἀἰίοτα. 

-". 8. 
Ἀ ὅν. 15.--- πάλιν (οὐ οὰ Ὺ ΤΙϑοοπ ον), ψ [ἢ τοίογοηοθ ἴο σον. 8, 15 δα Π Οἰ ΠΕ δαρροτχίθα ὈΥ Α. Β. Ὁ. [1ἢ {116 81 

ετῖς. οἀ., Τιφο οπάοτῖ δ γοδίογοὰ πάλιν, ὑοῦ ΟΥ̓ ἱηβιθποοὰ υγ Οοά. ΒδἰπΠ. Ηθ αἷδὸ ποὺ τεδὰβ φεύγει ἰῃειοια οὗὨ τ[Π6 τυἰϑιμιὶ] 
ἀνεχώρησεν πὶτ ἰδ τοιθα τὶς ἴπδὲ (μῸ ᾿μέϊον ἰ8 ἃ οοτγοιιίου ἤγοπι δίας μον, δὰ φεύγει γα 8 ἐἰιγοννῃ οὐἵἱ 85 ποῖ Ὀοΐπε σ0}- 

εἰοοῖ “ΠῚ το ἀϊκοΐ οἵ ἄοθιϑ. (γί Φ εὐὖγ ει αἰξενιίεεἰπιατι ἐσὲ α οΟΥ̓ΤΟοοίοτε.---}. Β.} 
12 Τὸ Σ. 6 ΠΡ 1δορθ μα ἃ ρεέγίοά Ὦθγο, δι} δουογα] οὐ! οὴ5 οὗ μἐι9 ἀγοοκ ἃ δοιαίοοϊο, ἰμδιοϑᾷᾶ οὗἩ [δ σοτηπια οὗ [9 
Ἐ.---Ε. Ρ. . 

Ὁ γον. ἜΡΙΣ τ τορίης οὕπω, ποέ ψεῖ, ἴῃ Β. Ὁ. ἴα. εἴσ., δά ἴῃ Π6 Ὑ ΥΒΙοὨ 8 δπὰ (Π)9 δἰ. [πὰ (οα, Ξ[η.., ἱπδίοαα οΥ͂ [89 
οὗκ οἵ ἴμο τος.] δὐορῖοϑαὰ ὈὉῪῚ ᾿ανοβαιδηη [Τἰδομοηᾶ., ΑἸ01, ἰβ ΒασάΪγ δὰ Οχριδπδίοσυ ρ]068 (Δέογου), ὑὰϊ ἯΔΘ πιογο ῬγΟΌΑΟΙΥ 
ἀτορρεὰ οὐ δοσρουῃῖ οἵ [ἰ6 ἀΠΠσΌ]Ὑ. 8.60 ἴΠ6 ΕχΧορΘΘΙ8. 

γε. 21.--[Οοὰ. Βίη. τολάς ἦλθον ἴος ἤθελον. 806 ἴῃ9 Ἐχοροῖ. Νοίο4.--Ρ. Βὴ 
Ἡ ον. 22.---ἰ[Τπὶς “ θ᾽ ἰκ εἰ ΡΥ δὴ δητοἰραςίοη οὗ {μ6 ὅτε δὲ {μ6 νορίηηΐπα οὔγτον. 24, ΤΊ ἰ4 ἴπ0 ἘΠ ΑΙ ΒΒ} Ὑ γί 5 

δοϊπίίου οἵ δο χτγδιωπηδιοαὶ αἰ ΠΟ  Υ οὔ 9 Ποἷθ βοηΐθμοθ, γον, 22:22, Ὑπὸ Υπϊραῖο δορά μαΐποῦ ἀνοϊ ἃ (Ππθ αἰ σΥ ὈΥ͂ 

Φοϊονείηκ ἴδ τοδαϊηρ εἶδον οΥ εἶδεν, ἱππϊοαὶ οὗ  1π0 μαγτὶοἰ 19 ἰδὼν (899 Ὀ61οΨ)). 1δυχοδ ἰῃχοπίοι9 σοῃδίΓ ΓΙἸΟ Δ 1 ανὸ πος 
διϊοωρίει (0 τοργοδοιὶ ἴῃ ἴπ9 ἰοχί. 11 Ὑ111} Ὀ6 Τουπὰ ἴῃ [8}} ἴπ [80 ἘΧΈΕΤΝΝ Βαυὶ (10 δυθδίμηοο οὗ ἰζ ἸῃΔὺ Ὀ0 οδΥγγίϑα δἱοὴς 
ἰὴ ἴδ νΘΓΥ πογὰβ οὔθ πη ρ ἰδῃ Ὑ Θτϑίοῃ, ἃ8 1 Βανὸ ἱπαϊοαίοα.---Β, Ὁ, Υ.] 

Ἱ τινὰ .---Οοά. Α.[8. 1ω], ΟΠ τυ φυϑίοιῃ, ἴμὸ γογεοίοπβ, ζδοπιδη [Τἰδοϑηά,, ΑΓ] τολα εἶδον ; Ὁ. [} 4.7: εἶδεν. Α στατα πιδεοαὶ 

εοῤοείατο. (ΜοτοΥ ἀοίοπαδ ἰμο ἰοχῖ, τϑο. ἰδών, Δηἀ Β6Υ8 ἐπδὲ ἴμο ἀοδηϊΐο ἴθμδο νγ88 ἰμβογία ἰ0 6456 [89 ΖΡΑΙΕ τα δἱς Ὁ] οἰΓυο- 

ἔυτο.--Ῥ. 8. ͵ 

18 ΤΡ ΡΕΝ ψοτὰρ ἐκεῖνο εἰς ὁ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ [τοχὶ. τος. ἀξ. 5 Ὁ. δΓὸ ναπεΐηρ ἰη Α. Β. 1,.,ὄ ἴδ Υ υἱκχαῖθ δά ἰῃ9 
Τιλϊα, απ ἀρροΑΣ 88 δὴ οἱ υοἰ ἀβείου πεῖ τιδην γαγίδιίουδ. [αι θἃ ὉΥῪ ἼΔοΒι, Τιβοποηά,, ΑἸΖ. 

19 γοτ. Ζ.--ἰἼὴ9 Ραγθηιιθδίϑ οὔ 18 νϑγβο ἐπ {80 Τοχί. ἔοοα. ἱΦ γοιῃοτοαᾶ ὈΥ Ὦγ. Κη ρ9, ΟΥ ΓδΙδοΥ 18 οχίοπαθα ἴο [ἢ6 Ὑγ80}9 
παι λιν νὴ ον ὁ ἑστηκώς προ ἦ ἐν νὰ 22. ἴο (89 οῃὰ οὗ γοσ. 23. 866 δὶδ6 Θομδίσ οἸ 0 ἐπ 186 Εχοροαίβ. ΜΟΥΟΣ ΘὨ ΓΘΙΥ οὔ» 

Ὶ δα Ὠ86628.---Ε. Ὁ. Υ. 
Ὦ οι. 24.---ΤῊο καὶ Ὀοίοτο αὐτοί [5 Ἰαοϊκίης ἴῃ [86 Ὀοδὲ ΜΑΗΙ͂, [πᾶ ἴῃ Οὐά. Β!ῃ.]. 
τι Τυ͵ἱὰ.----Αὐτοὶ.] 
4 ΨοΥν. 91.---[Εοτ το αίατο δώσει Οοά, δξ. ἢ. Βγε., ΟἿ δηὰ ΤΊδο 6 πα. (οα. γἱ1].) τοαὰ ἰ}ιὸ ῥτοθθηὶ δίδωσιν.--. 8. 
ας οτ. 85 οχῖ. Γος., [ΠΟΤ δέ, απά, εἴλον εἶπεν, δξ. Ὁ. ΤΙδο ὁ ΠΩ, οὖν. Οπιϊἴ96 Ὀγ Β. 1,.ὄ Ὁ, ΑἸΓ,.-Ρ. 8.] 
8 ΤΣ. 35.-- 10 Ε. Υ. οοηηθοίθ πώποτε Ὑ{ οὐ μὴ πεινάση 85 Ὑθ]] 8ἃ6 ὙΨΓῸ οὗ μὴ διψήσει.---Ρ. 8. Ξ 
Φὸ Τεσ. 36.-- ὰο με, ψαηιίης ἴῃ Οοά. Α., Ὀτδοϊκκοιθὰ ὈῪ Δομπιδηῃ, [8 Βυ ΠΟ Ε}Υ διϊϑεϊοά. [1 ἰ5 παπίίηρς ἰὴ {πὸ Οοά, Βίη., 

διὰ οταξείοα Ὁ Τἰδομοπά., θυϊ τοιαϊποὰ ὮὉγ ΑἸίογά. 1δηζο ἐγηπδίδιθα καί ἱπ [818 γθγϑὸ σΟΓΓΘΟ Υ͂ δόσαν, ἐΌ6Ή.--Ῥ. Β.] 
8ὲ ΨοΣ. 39.---Αὐζοσάιης ἴο ἴμ0 Ὀθδὶ Οοὐά. πατρός ἰ8 8ῃ δι ἀϊέίοθ. [{1π|ῖ}ὸὺ Οοὰ, δίῃ. (6 ὙΠ0]9 οἴαυδο Τοῦτο-- πατρός ἷ8 

ποοῖϊίηνς (λοδιαοίεϊ.)--Ε. }. Υ.} 
41 ψεε. 40.--Τάρ, δοοσοταϊης ἴο Α. Β. Ο΄, είο. [Δηὰ Οοά. Κ|η.], ἰπδίδαά οἵ πο δέ οΥ̓ [89 Ἀδοορία. 
45 Τ1014.-.- Μοεῖ Οοὐά., Β. Ὁ. Ὁ. [Ὁοά, 8ἰη.), ΟἸοτασηΐ δηὰ οἵμοσ {ἴθ γΒ, δ ἃ δυύῖλθ γϑγϑίοιβ γοϑά πατρός μου, ἱπδίοδὰ οὗἨ 

(ὃς Βοςορνία πέμψαντός με. Α ἰμϊγὰ τεδάΐηρ, Δῖ, Δ.) οἰς., πέμψαντος πατρός, αἰτιν ἴο δι δὲ τὸ ἵτο. ἘΠ ἐεχέ. γδο. σΟμλ8 ἔγοσα 
τόσο 39. 

. νον. 42.--Τῦο βοοοῃὰ οὗτος 888 Βογογαὶ ΜΗ͂Β. δραί παί 10, θπὶ σου] ΠΔῪΘ ΤΩΟΤΘ ΘΑΔΠ}Ὺ ἀτορροᾶ ουΐ ἐπα στορὲ ἰῃ. [1}9 
Οοὰ. Βίη. 85 ἴδ οὗτος, δῃα τορί : οὗτος λέγει" ̓ ΤῚν; ἐκ, ἱπείομα οἵ [86 ἐεαέ, γ66. Σ λέγει οὗτος" “Ὅτι ἐκ’--Ε. Ὁ. Υἢ 

δ οι. 48.--Οὖν, ἐδλεγνζονε, αἴτοῦ πᾶς ἰδ Ὠοὶ ΟἸΘΏΕΙΥ δαυρρογίοα. 
δι 1͵ἱὰ.---ΤΊο τοϑάϊημα ἀκούσας ἀῃηὰ ἀκούων ΔΓὸ ὈΟΐ]1 ΒίΓΟΠΑΙΥ αἰϊοδίϑα ; [86 ΤΌΤΤΩΟΓ δοιλον δὶ {π6 πιοῦθ δίγοη νυ, πῖλ119 

ἴὴ6 Ἰδτῖος ἰθ ἰατογοὰ ὈΥ̓ [06 τόθ  [μδὲ [16 ἴθηϑο οὗ μαθων ζΟ]]ον πς πουϊὰ τοροῖ. [16 Οοα, Κι. ὼ6 ἀκούσας.--- 
ἘΓΡ.Υτ. 

8: ν 41.--[Τὴο τσοσάδ εἰς ἐμέ ἃτο οτοηϊ θα ὉΥ͂ δ. Β. δῃὰ οἶον δηοίοπς ΜΒΑ͂., δηὰ Ὁγ Τἰδομβοηᾶ, ὑπΐ ἰπδογίοα ὈῚ οἵδον ΜΕ. 
ινὰ το γοζβίουδβ, δὰ σοίδιοὰ μὴ 1δοηϊ., Ὀγδοϊκοιϑα Ὁγ ΑἹΐ,..--Ρ, 8, - 

81 ἴοι. δ1..--[Τ ϑο Βοπά., δά. γἱ]!!., τοαὰβ νεῖ ἢ Οοά, δίη., είο., ἐκ τοῦ ἐμοῦ ἄρτον (ΗΪ]. ἐς πιεοὸ Ῥαπδ; ΟΥργ. ὧδ ἤπεο απ), 
ἐδοϊοιτὰ οἵ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτον πἰτἢ Β. Ο. .. ἘΠὸ ἰδἴΐοτ Ἰοοῖκα {1|τ9 ἃ. οοχγγοςςίοη.---Ὁ. ὰ ἢ 

δὲ εν. δ].--Οὐ τλὸ οἵηἰδοίοη οὗ 1660 ψορδ: Ἰτολίολ 2 ιεσἱΐ σίυε,--οἰ Οοαὰ. Β. Ο. 1. Ὁ., εἰς., δοο (809 Ἐχοχοείβ. [ΠῚ ἰδ 
Οοὰ. Β8ίη. ἐδο ὙΠοῖἷο οἰδιιδο: ἣν ὙΠ ΊΡΥ ζωῆς, ἰ6 παητη6.---Ε. Ὁ. Ὑ.] 

δό Ψοτγ. δὅ.--Δομτ πη ἀπά Τἰδομβοηάοτί το ἀληθής [{γ16}] ὈΟΤΉ {ἰπι65 (Δοοοτάϊης ἰο Β. Ο, Κι. 1.., εἰς.) ἐποίοδὰ οἵ ἀληθῶς 
[ὑτὠν,, ἑν εεα): (6 Ἰατίοτ [6 ῬγΟΌΘΌΙΥ ΘΧΡΙΔμδίογυ, δίμο9 ἀληθινή (ΟΥτῇ!, ΟἿ τη) ἰδ πὸ πογά ἴο ῦὉθ ὀχρεοίθά. [ΤΎΘ 6 1196, 
ΑἸοτά, Ἡ οεϊοοι: δοὰ Ηοσξ Ὁπδη π ΟΌΒ ἐὐορί ἀληθής. 80 8180 Τροϊοπα,, 8 “ ΜοΥοΣ, δῖ οα., δηὰ 1 πῆρο, }10 ΓΘἢ» 
ἃ.το: τοαλγλαε, ἰ. 6.γ γο6], δι δίκη 4), ϑρείιε, ΤΤαΉΚ. " Οοὰ. Β΄η. Βα8 ΠΟΓῸ Βούθσγωὶ οογγθοϊίομδ τυ ΐοῖ ΤΊβο οΠἀοσί ποῖοδ : 
ἘΝῚ Ὁ Βλνοτι ΕΓΤΟΓΟ τ ΡΌΚΘΥΝΕ » δ πιιρρίευϊὲ ονκέδεα α΄ δίς αληθης ἀεαϊί, πἰεὶ σιιρὰ αἰίεγιππ (α.50 7) γωγειδ ἐπ 

8δ)ὲ Ὑοτ, δ3.---[Ὡο οἰκείου οὗ 0 ὑμῶν ὮΥΓ ἱτηροτίδηϊ ΜΗ5., Β. Ὁ. Τ,., εἶθ. ἀν ὑϑα ὮΥ [Δοῦπιδηη δηὰ Τιρβομ η ἀοΓ), ΤΠΔΥ ὈΘ6 
ἄπο ἴο ἐποοϊοκίςοαϊ τοαδύηβ. [ω|κοντὶδο ἴΠ6 οἱ ἰδαίοῃ οὗ τὸ μάννα ἰῃ Ὁ. Τ'., εἰο. (φἀορίοα Ὀγ Τἰβο οηἀοτῦ). ΤῊΘ ἤογτοοῦ ἀν δὰ 
5 σαρροτίεα ὃὉγ Ὦ. εἴο., ἐδο ἸαϊῖοΣ Ὀγ Β. [Τὰς Οοά. βίη. Ἰας]ς9 ὈΟΐῺ ὑμῶν «πὰ τὸ μάννα. Τίβοϊιοηὰ,, 8ιἢ οά., ὕΤοχο}166, Α͂0 
ῬἭ εεἴςοιί! δὰ Ἠογὶ ἀο ἐδ δΆπ16, 8 δἰτηρν : καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον, αε ἰλε ζαίλεγε αἰδ απᾶ αἰοά.---᾽. 8. 

δ: ες. 60.--ἰΤιβοποηά., ΑἸ, εἴο., τοδὰ : σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος, Ὑ᾿πίοδ ἰα δυρρογίοα ὮΥ ἐξ. Β. Ὁ. Ὁ... εο.. ἀραίπδὶ {πὸ 
ἐοχὶ. τος. τς ἢ Ρηδ οὗτος Ὀ"υοΐοῦθ ὁ λόγος .--". 8.] 
ΗΝ καρ ν τεν ἔρως {καηρο ἰμθογ δἴοσ "εδὴ [6 κἴοδθ: ας ἐμοὶ, δοραγαίεῖν οοηείεγεᾶ, ἀιὰ αἴτον ποίλίηρ ἄσοοιλ, ποιλέπρ ἰοισαγὰξ 

65.--Ὁ. ᾿ .] 
δονες͵ 63.---Τη0 ρμοτίοες λελάληκα 15 Βυρροτίοι ὮΥ ἀθοϊκίνο δυιμοτί 68, Β, Ο. [οὐ Βί:., ΤΙδοποηᾶ,, Α1ἴ., εἰο.. Ἐπ 6- 

οερίβ [λαλὼω] κϑηθσε χοῦ ἔθ ποσὰ. 

1. ΤῊΒ ΜΙΒΑΟΌΣΟΥΒ ΣΒΕΡΙΧΑ. ἵπξ. βὰν γορσοβϑηίβ ἨΪ 56] ΒΟΤΘ 88 ὑπ6 Βγοδὰ 
οἵ [}ῖἋ8, 88 ἐπ (μθ 41} οἴδρ. Ηθ οχβἱοὶίθ Ηἰπιδοὶῦ 

ἘΣΧΕΘΕΈΤΙΘΑΤΟ ἈΝ Ό ΘΕΤΤΤΟΛΙ 88 ἰμ0 Δίου οἵἉ 1,16. Ταραβδοδ ὌΡοπ ἰδουδβδηά 8 
8.69 ἐπ:0 Ρ4ΓΔ110]8 πῃ Μαίιίπον, ΜαΥκ, δὰ Γακο, | ἴῃ 411 αροβ δῃᾷ δσουπίγὶοβ οὔ πὸ που] ἃ δυο βαιΐ8- 

διοὰ {6 οοτητηοπ β ἰπ ἰ8}0 ἢτδὲ ὑννο γὙ0]8. Βοαὰ ἐποὶν Ββρί σι] ΒυηρῈΡ ὉΥ͂ Γοοαϊηρ οἱ Ηΐπι, 
[{1||ὸ ἀουθ]ο πυΐνδοὶθ οὗ 8 ζοοάϊπρ οὗ {π9 τηυ]- [ ἀμὰ γοὺ Ηθ γοιηδίπβ ἰὸ ἐμ18 δύ, δπὰ ν1}} τϑυαδίῃ 

ἐτι6, δὰ {πο δ} }ΠΠὴς οὔ ἐλ ἰοταροβί, ἰΒ {1} 9 ΟὨ]Υ | ἰο ἐμ οῃᾷ οΥ̓ ἐϊταθ ἐμ βᾶπιθ ἱποχ "δυβίΐὉ}]9 ΒΟΌΣΟΘ 
ταῖτϑοὶο πιο 90 Β68Β 1 ΘΟΙΙΠΊΟΣ ψ ἢ 811 (86 ] οὗὁὨ ΒΌΡΡΙΪΥ. ΤᾺ ταϊγδουϊουϑ ζοοϊης ὈΘΆΥΒ 8180 
Βγαορι δία ὑῶν ΔΙομο οτἱίβ ἐμ ΒΕ Π1πρ’ οὗ ὑπὸ} 8 βισικῖπρ ΤΟΒΘΙΏΌΙΔηοθ ἰο {86 τηΐγβο9 οὗ (9 
ἐδ ρεβι). Βαὶ Βογοϊδίββ 1 οἈ ΘΗ͂Υ 85 {86 ὁσοδβίοῃ ἰ Θβδῃρο οἵ τυδίοσ ἰῃίο πῖῃθ πὶ σμδρ. ἰ. ΤΆΘπρατ- 
δηὰ ὈδΔεὶ8 οἵ 8 Ἰθη αἰ ΒΥ ἀϊβοοῦσβο οὗἉ 7 6818, Ὑμ 10 18 ] π688 οὗἉὨ ἰμ6 ἐγρίςδὶ ρϑϑοβαὶ ἔθαδι (νἱ. 4,) ρῖνϑϑβ ἰδ 
οαὐϊεξοὰ Ὀγ [86 οἶμον οὐδ ρο δϑίδ, δι ἃ τ Ἀΐ 08 Ὀτΐπρβ ᾿ ἀϊβοοῦτβο  θοδυίηρ οἢ {89 στοδὲ ρᾷβοδὶ βδοῦὶ- 
ουὔἱ τ  δγιι Ὁ 011681 τλοδηΐηρ οὗ ἐποταϊγδου]οῦδζοο- 806 οὗ ἰμ9 Ιδιηῦ οὗὨἩ Θοἀ ζον (δ 119 οὗἩ {9 ποσ]ὰ. 

.Φ 



208 ΤΗΕ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ Χ5Ο0ΗΝ. 

ΟΒδρΡ. νἱ. ἄθνϑῖορβ ἰμ9 πδίϊοπδὶ ὈπΌο]ἰοΐ ΟΥ̓ 7489 
Βα] 16 ἴῃ ἐμ 6 Ῥϑορὶο οὗ σ8}1106, 88 ΘὮ δ Ρ. Υ. ΤΟΥ͂ΘΔ]8 
116 παϊἱ ἢ 8] οἰ οΓ οΥ̓́Ϊ 0 Ἰοα6Γ8 ἰὴ ΤΠ ἀθ8.. Ὀαΐ 
δοΐὰ σμδρίοσβ Ὀτίης οὔΐ {Πὸ οτἰβϑὶθ, ΑἸΪοσγὰ Βα γ8: 
“1 οἾΔΡ. γ. ΟἸγῖδὺ 18 (ηὴ9 δὸη οὗΓἹ Οὐ, ἰοϑι 18 6ἃ 
ἰο ὉΥ ἰὸ Βαΐμον, γοοοϊγοα ὉΥ ἠαὶ ἢ, το οἰοα ὈΥ͂ 
ὉΠΌΪ οὕ, μότὸ Ηο 18 (πο 805 ο" απ, {8 6 ἰποαυπδίθ 
1,116 οἵ 6 ον, αηὰ ἐμ 6 πῃ 6] 166 οὐὗἨ {π6 9 6078 
δηὰ ΗἰἾΒβ οσὰ αἰδοῖ ]68 ἰ8 βοὺ ἱπ βίγοῃρ' οοηίγαβί 
τί! (9 ἐοοάϊης οα Ηΐτὰ 8ἃ8 {6 Βχοαὰ οὗ 1,16.᾽ 
Βυὶ Πο ἰβ {πὶ8 Βγοδὰ οὗ 1,110 ὈῪ νἱγίαοθ οὗ Ηἰ8 
ἀοβοθηΐ ἔγοτα ποαυθῦ, 88 ὑ86 ἰησαχγηδίθ β'οῃ οὗ 
αοὰ, οαηὰ ὉΥ Βδογι βδεοίηῃς Η]58 ἤδβῃ δηᾷ Ὀ]οοά, ἑ, 6., 
Ηἱΐβ ψ 016 υδη 118 οἡ θα γί, πῃ ΒΟΙ͂Υ οὐθαΐομο6 
δηᾷ αἰοπΐὶης βυξδογίης ἴον ἰη6. 118 οὗ {89 τυ οὐ], 
Τὴ ἀϊδοοῦγϑο οὗ {80 βίῃ σΔΡ. Ῥ6δγΒ ὑ8:6 Β81}0 
τοϊαἰϊΐοα ἰο {πὸ οτὰ 8 ΒΌΡΡΟΣ 88 {6 ἀἰΒοΟΌΓΒΘΟ 
Ὑὰ ΝΙσοάθτηι8 (ΟΠ ΆΡ. 111.) ἀο68 ἰο ὈαρύϊΒαι, ἑ, 6., 
1{ ὀχρύθββ68 (9 φεπόγαΐ ἑάδα ἩΪΟΒ Ῥτθοοὰ 68 δηά 
ὉΠ οΥ 65. {89 Ββδοσδιηθηΐδ) χἱΐθ 85 ΒΕ ΒΘΑΌΘΕΙΥ 
ἰηϑιεϊαἱοἃ, 8.66 ΤΟΙ 8 οἢ Υγογ. 27 δά {89 22- 
σμγϑμδ αὖ [}6 61086 οὗ (ὸ Εχερ,. Νοίθ8.---Ρ, 5.] 

Τὰς ᾿ϊδίοτῃ ὁ ἰλὲ πιίγαοϊε. 86 ἰἴπγθ, ΡΪΔ660, 
8δηἃ οδββοηςϊ αὶ δας Γ6 8 ἀγο [8086 οὗὈ 80 ὅτϑί οὗ [89 
ἴντο τηϊγαουϊοιϑ ζοοάϊη 8 τ Δῖσῖ 6885 ροτγίοστωθα 
(λίαιι. χὶν. 18; Μασκ τἱ. 80; [Κο. ἰχ. 10. 866 
[86 Οοταπι. οἡ 37αἰ..}ὺ0{0 Τὸ ἰδίου 6 4] οομπθοξΐοπ 
ΟΥ̓ 1 'π Φοδη 18 ποὺ, 85 ΜΟΥ͂ΘΡ δϑϑογίϑ [Ὁ. 249], 
ἀϊδογοπὶ ἴγοιῦι (πα ᾽πὶ (6 ΒΥ ΠΟΡΪ6 4] 080 615. 1ἢ 
Φοδη {86 τοΐγβο]ο 18 Ῥχϑοοιίοα ὈΥ͂ 8 γόογδρζθ ΟΥ̓ΟΡ 
{86 868. ἰο (9 Θαβίθσῃ βἰάο ἔγομι ἰδ 6 υἱοί αὶ οὗ 
ΤΙΡογ 9, δηὰ ζο]] νοὶ ὈΥ ἰδ) τηϊγδουϊουβ γ81Κ- 
ἱπῷ ὑροῦ ἰμὸ Βθ8. [Ι͂ἢ Μίδι ΒΟΥ 4180 9656. ““ ἀ6- 
μεν ὈΥ Β8ΪΡ ἰαίο ἃ ἀοβοσί Ὁ1]866,᾽"" ἨὈθοδαδθ 

ὁγοὰ μαὰ ὀχοουϊοα ΦοΒὴ δὰ τγᾶβ ουγίουϑ ἰ0 866 
Ζοδ8ὰ8; 8δπὰ (8 ζοοάϊης 159 [0] ον οα ὉΥ (86 ταϊκὶης 
ου [86 Ββεοδβ. ἴὰ Μδσὶς ἰ 5. ΤΌΤΕ ΟΡ δροοϊβοά ἐμαὶ 
ποθ βοηάϊης ουὐ οὗἨ {μ9 ἐτοῖν, ἱπ οὐμοΡ ὍὝΟΤΑΒ 
ΟἸὨγ θ᾽ 5 βοιἰρς ουὐ ἰονγαγὰβ Φογιβα] θὰ (ἰ0 [86 
ζοδϑί οὗ ΕὨΠΠῚ: Δ οσουγγοα ΒΟΥ ΓΥ ὈοίοΓΘ, δπὰ 
ἐπαῦ (860 Δροβίϊ68 δὰ ᾿υδύ σαί μογοαὰ {ποτ Β ῖγ68 
οχοῖμοΣ δραΐη ἰο Φοβ8. ΤῺΘ ΟΥΘΡ 18 Θχϑοί}ν 
89 βδιῖθ ἴῃ [11κ6, ἱπου σὰ Τυΐζο αἶνοϑ ποὺ ἰμ6 
γα Κι ηρ οἡ (ἢ) Βθ8.---Τὴο. βίη ρίθ ὀχίοσῃδὶ ἀϊ δ  Ὁ- 
ΘΏ66, (μογοΐογο, ἰΏ τορασγὰ ἰο (6 σδι8θ οὗ {86 
γΟΥϑρθ 19, ἰμδὺ ΦοΒη χίνοβ (86 δἰἰθιιρὶβ ἰο 6ῃ- 
ΒΏΔΙΣΟ 765808 ἰῃ ΦοΓΌΒΔ] ΘΙ 85 ἰΠ.6 ο8.80 οὗἨὨ 7718 γὲ- 
ἐμγπ ἴο Ο᾽αἰϊϊεε, ανιὰ 116 Βυπορίϊοαὶ Ευϑῃκο  1δ(8 
τη θη 05. (8 6 ΙΔΟΤΘ ἱτηϊηθαϊδὶθ οοσαδίοη οὗ 171 σο- 
ἔπ οὐόῦ (λε ἴαῖε, ἰο ψὶι: Ηοτοά 8 ἱπίοηιΐοη ἴἰο 
Ὀγίης ο9ὺ8 Ὀοίογο ἰ. Τμ6 ὑπο ΙΠΟΓΥ6Β 8ΓΘ 
ΤΩ 8 0}Υ δκίη, δπὰ τηϊχζιῦ ΘΑΒῚ]Υ οοὔχθί. 8.66 
Οοῦι. οα 4Ζ2αεἰ., ὁπ αΡ. χὶγ, 

γεν. 1. Αἴτοσ ἴμθδβϑ τῃΐίηρα ὕθδυβ τυϑηῖ 
ΔΙΥΤΘΥ ΟΥΘΣ [9 568 οἕ΄}8111996.--[Μετὰ ταῦτα, 
ἧ. ε., αἴζου {86 ὑἐγδηβδοίϊ οηΒ σοϊδίθα ἴῃ ΟΒΔΡ. Υ. 
Ογῖδὲ ῬγοΌΔΟΌΪΝ χοϊαγποα ἰο 64}1166 Βοοη δἷϊον 
ἴδ ἴοαβί οὗ Ρυγίπι (ὀδδΡ. Υ. 1). τ ἰοῦ ἑοοὶς Ρ]809 
ἴῃ Μαγχγοῖ, δπὰ ρογίοσιηοα {8 τηΐγδοῖο Ὀοίνγθθη 
(80 ἔθαϑβί οὗ Ρυτὶ δηάὰ [8.0 ποχὺ Ῥαββοῦον, ὙΔ|6ἢ 
Ὑ8.5 σΟ]οὈγαϊοὰ 8, ΠΟ ἢ Ἰἰδίοσ, Ὀὰΐ τ 816}} {6508 
ἀϊὰ ποὶ δἰἰθηά ἴον (16 σβᾶβοῃ τηϑῃἰϊοη θὰ ἴῃ 618. 
Υἱὶ. 1. Ηθ οοπίϊηυθὰ ἰὴ (1811166 ἐ1}} {πὸ 7ζοδϑὺ οὗ 
ΤΑΠΘΓΏΔΟΪοΒ, ΜΒΐοῖ οσσυγγοὰ ἰὼ Οοἰοῦον, δηὰ 
Μὰ ϊοῖ Ηδ αἰϊοπαοἀ (Υἱῖ. 1, 2,10). Τμἷ6 σίνοδβ ἃ8 
ΔΟΥΘῺ ΘΟημϑοσας 70 ΙΔΟΠΟῺΒ ἰῃ (18}1}160 ἀυγὶπρ (818 
γοδτ, ἱποϊαάίης {86 1δΔδ8ὲ τηοπίλι οὗ ἐμ ἢγβί δῃὰ 
Βὶχ πῃ (ἢ 8 οὗ ἰμ6 βοοοπά (ογ, ἰμίσὰ, δοσογάϊῃρ ἰο 
ἀμ υἱοῦ ἰδῖκοπ οὗ ἰἰὸ ἑορτῇ ἴῃ γ. 1, 8ὲ6 ΥΟΙΏΔΓΚΒ 
{μ|679) οὗ οὖν ᾿ογὰ᾽ 8 ῬῈ]16 τηϊπίϑίσγ. Φοδη Σθ- 

Ἰαίθϑ ἴῃ οἾΔΡ. νἱ. ΟὨἹΥ ἐδ τηοβὲ βαϊ οὶ ουθηίβ οὗ 
{8158 Ῥοῦϊοα, δηὰ ἰδῖζο8 το υοἢ ΓῸΓ αταηῃιοα πὰ νοὶ] 
ππαογβίοοάα ἔγοτῃ οὐδ ΒοΌΓΩΒ8.---Ὁ. 8. 

᾿Απῆλθϑεν ἰΒ ποὺ ἰο 09 τοΐοττοα, 88 Ὁγ Βαυτ- 
αατίοη δπα ΜόυοΣσ, ἰο (86 ἀορασγίατο οὗὉὨ 7681: Γτοῖι 
.εγιδαῖΐεηι. Ὁ Αἴἴον (πὸ τοίατη οὗὨ 7688 ἰο 618]1166, 
Ὑ ΒΙΟῺὮ οὗ ΘΟΌΓΒΘ ἰοοἷὶς ΡὉΪ866 ὙΘΥΥ͂ Θ00} ΔΙ͂ΟΣ [9 
ἴδαϑβί οὗ Ῥυσίῃ, ᾿Β' ποθ Ψ68..}8 τῦᾶβ Ὡ0 ἸΟΏΟΙ 5878 ἴῃ 
Φυάθδ, Ογ1Θ Τηογο αἱχουϊηδίϑησθ σατο ἱπ, Ἡ ΒΊΟΝ 
(168 βυῃορίϊοδὶ Ευδηρο  ϊϑί σοοοστὰ (860 ζΖεδεη 
7έδιι, 11. 2, ν. 719). ΥὙεὺ ἸΒο]υοὶς στοῦ] 685} 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ 8 Ἰοης ἰηουυ θηΐπρ δἰ ἰβί συ ἴῃ 6Δ411166, 
Ὠρόδυδθ {ῃ9 ῬΆΒΒΟΥΟΘΙ σϑῖῃ8 ποὶ Ἰοπρ δ (89 
[οϑϑὶ οὗ Ῥυγίπι, δη ἃ [86 ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΓ 88 ΠΟΥ 7.8 δὲ 
μδληᾶ (τον. 4.7 ΜΟΥΟΣ ἀϊδρυίΐοβ {19 υἱοῦ οὗἁ 
ΒνύσΚΩΟΡ δηὰ θδυ] ον ἰηιοσργοίουϑ, ἐδ δὲ {10 
ἀπῆλϑεν ταυβὶ ὃο τοεγτθᾶ ἰο βοῃιδ ρῖδοθ ἱπ 6 8]1- 
166, ϑηά (Π6 γΥἱοῖν οὗ Ῥαϑιϊιβ, ἰΒαΐ 1.9 σοπίιῖνο, 
τῆς Τίβερ., ἱπαϊοαῖοϑ μαι Ης ογοββοᾷ (η6 868 ὕγοτα 
ΤΙθογίαβ;  ζ0]οπίπρ ΟΡ. Υ. 1, (86 ῬὮΤΑΒο χηυϑὲ 
δϑιηοιὰηὺ ἴο: ἀπολιπὼν “Ἱεροσόλυμα ἦλϑε πέραν. 
ΤῊ 16 ἀπ ου  αἶγ Υἱ ρα 50 ἔδυ 88 1ῦ σορσϑβοηίδ 
{89 ογοϑδίης οὗ {μ6 βθὰ ἃ8 οσοϑϑβιοηθὰ ὈΥ͂ 186 ὁχ- 
ῬΟΙΪΘΏ668 ἐπ ΦοΥυΒδΊ τα; δηα ΦοΒη ἃ]50 68}}5 86 
Βεᾶ οὗ 64}}1006 ἱπ οἰδρ. χχὶ. 1, ϑάλασσα τῆς 
Τιβεριάδος, δἴϊον {πὸ ΤΠ 6 οὗ ἐμ6 τοῖς (λίμνη 
Τιβερίς, ῬαιΒδι. γν. 7, 8). Βιι ἴπ ὑπ γ0 786 Ὀδθίοσθ 
18 π6 ἢτβί ἀοϑί ρῃαϊίοη, τῆς Γαλιλαίας, σοΥ ΔΙ ΩΙΥ 
ἯὍὋἋ5 ποὺ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ἴῃ Δα ἰτΐοη ἰο ἐμ βοοοτπια : ἔοὸτ 
ΔΗΥ͂ 0η6 πουϊὰ υπάἀογβίδηά (9 Βοοοηά, ἱμουρἈ ἐξ 
αἰ δεγοά ἔγοπι (8:86 Ἔχργοβδίου οὗὨ ἰδὸ βυπορίϊςὶ 
Ενδῃρο ἶδβίβ (Μ αἰ. ἧν. 18). ΤΏ δοοοῃ ἀεοδίσηδ- 
ἰΐοι, ἱμογοοσθ, σηυδὺ Ὀ6 (ΔἸ 88 δὰ δα ἰιϊομαὶ 
βροοϊβοδίϊοπ. Σᾧ Τὰ Ἰατρο β6ὰ8 οἴϊθη δᾶγο ρμδῦ- 
(ἰουϊασ πᾶπλο8 ἤγοιῃ ραγίϊοιι αν ἀἰβιυῖοίθ οὰ ἐδμοὶν 
δοδδβίβ ; ἐπ δοάεηδεο 8 4180 {πὸ Ζαζὲ 97 ΟὉπείαηοε, 
δηὰ πο Μιεγιοαϊ ἀδι6γν' 8.ε, ΟΥ 7 αῖε 9 ἐλε ΤΌΙΡ 
Γονγεδί Οαπίοης, ἐλὲ Ζαζο 9 ζμοετηε. Αἴΐον 81] ἰ8 
βαυϊὰ, (0 Ενδη ρα] δὲ οὐὗἩ οοῦγδα 4068 ποί ἱπίοπα ἰο 
Το {89 ᾿οτὰ οπιθατὶς δὲ Φογυβαίοη. Απὰ [89 
ἰηίογοδί πιο Ηογοὰ Απίΐραβ 8 υ8ὲ ΠΟῪ 
ἰαἰκίη ς ἰῃ {8.6 ΔΡῬΘΔΓΘΠοο οὗὨ ΟΣ βί, δὰ (μ6 1 οτὰ 8 
ΟΥ̓ ΤΡ ἃ ΘΒοῦρ6, 88 Ὑ6]] 88 {86 βίγαχρίϊηρ 58 }}5 
ἔγοῃ ΤΊΌοΥἶα5 τη οηἰἰοη θα ̓ τηπιοα Δ 0 }γ αὐξοσ (του. 
28), ἱτππρὶν ἰμαὺ ΟἈσῖδί δα αγϊςοα ἔγοτῃ (89 μαχέ 
οΥ̓͂ {π6 οοαϑὺ δου ΤΊθοΣα8. Βοϑρθοϊίης (80 
Ἰαΐζθ, 866 ῃοΐθ οῃ δίαίξίλειο ἴγ. 18. 

ΦΊΜοΥΘΓ ΔΙΌ ἸΓΑΥΠΎ ΒΌΡΡΠ65: “ Ββδυηρ Ἰεἷξ ΖογΓΏΒβδί θα." 
ΑἸΊ ΟΙἀΟΥ σοΟμ ΘΕ ΪΔΙΟΤΆ, 88 δἰδὸ Βγδοκηογ, θη σι θογς, 
Οοάοϊ, τοῖο ἀπῆλθεν ἰο ΟΑΔΡΟΡΘΘΌΠῚ ΟΥ δΒοπιὸ ΟἿΟΣ ὕΪδςο ἴῃ 
Θαϊίϊεο. ΑἸΐοτά, δρτοοίηρς υἱ 1,06, ααγθ δαὶ ἀπῆλθεν ὁ 
Ἶησ. πέραν τῆς θαλάσσης, 1 οοπηθοῖδα ν᾿ τ πὸ Ὀγχοσθάϊης 
ἀΐβοουγδο, Του ἃ θ6 ππί το} }χ10]6, δη ἃ οδῃ ΟἿ 6 υπογ- 
Βἰοοά ὮΚΥ ἴδο γα τη ηίδγῃ (Ἶ) 6 ἴον οὗ Φοῃ 5 ὕὍ06}»65) 88 τὸ- 
Ιαἴθδ ἴο ΙΔ610 πασγαίίου, δηα [μ6 61: Καονῃ ἵδοὶ Ὀοὶπσ ργεδαρ- 

1166.--- ε- ἴπδὶ ΗΝ παἰἰδΊΣῪ ΧΙ ΟΙΡΔΙῪ ἴοοῖκ ρῥἷδοα ἴῃ 
. 
{{Ἐπα]1ἃ, πῖϊι ἷα ἀσπλὶ του 861 ϑα ΓΒ Ώοο, 85 1 ἮΘ 

δὰ ὑδϑὴ Ῥγοδθηΐ δὲ {μη6 οοπιροαίτίοη οὗ [9 οὗ Ζο0δπ, 
αὐϑοσίβ (δαὶ ὮΥ 8 Βδὰ δοοίἀοπἪε αὶ 016 βῆηοοῖ (η6 ἀἄσδα ποῖ 
Βρϑοι νυ [ἢ9 ὙΠΟ ὨΜΙΠΔΌΘΣ οὗ σπμρίοτβ δηἃ νδγ865) Ὀϑῖνυσοθῃ 
οἶδν. τ. δηὰ Υἱ., νὰ 1οϑί Ῥοΐοτο 1}9 1 οδπὶθ ἰηἴο βέπογαὶ 
εἰγουϊαξίΊοη. Φίς ]ολαπηεέεολεῃ Ὶ Ὶ. Ρ. 321.-. 81 

νΟῸΪ σοαθτο ἀπό οΓ ἐκ Τιβεριάδος.--". Β.] 
Τιβεριάδος 16 ἃ ΠΟΟΡΤΆΡὮΙΪΟΑΙ ρθη νο, ᾿ηϑογίϑαὰ ἴον ἰδ9 

ΑΒΓ πηἀοτοϊαπάϊηρ οἵ θη 1|190 τοδάοσ (ΟΡ. χχί. 1), πδὸ 
Ἰκον 189 [4κ0 ὑκϑὶ. δόντι ̓ραίβιο ̓  πθρακμιν ΝΟ τὖ ΕΣ ἈΝ μβζῃ 
Ῥόρδανον λίμνην ἰδα ὀνομαζομ. ῥοντα), 

αν ἀρὰ Μίατκ ὙΥΒ 08}} ἰἴ θαλ, τῆς Γ ἱ Ἔκ 
οὨοθ (Υ. 1), λίμνη Γεννησαρέτ, Θοδορδυσ (2ὲ δεῖϊο “ωὰ., ἰὰϊ. 10. 
ὃ εον ὨΒΌΔΙΙΥ Γεννησάρ ΟΥ Τεννησαρῖτις. Ποδοο ἴπο Τ]ς. 
δηὰ ΘΟΥΓΘΟΙΥ ἰγαπεῖδίο: “τ Ρο 6)61112969, 48ὲ 
τιδουίασίε;" δὸ δ]βὸ ἴδε Ε. Υ.---, 8.1". . 

᾿ {(Ργ,. Βοδίπϑου (ζΖες. δαὺ Γεννησαρέτ, Ὁ. 141) (85 ἀοδοτίδθα 
ἐμ δοὰ οὗ ΤΊ ροτίδϑ: “Ιἕ [5 δυοῦῖ 12 πι 1166 ἸοΩς, δὰ δ᾽ ογ εἷἱσΣ 
ὑυγορί, ἀπά [8 81}}} οοἹο σαῖθα ἴον [8 ῬυΓ Ὺ δὰ δαϊαὐσὶες οὗ 



ΟΗΑΡ, ΥἹ. 1--66. 

Το τουϑὲ ἔα ΠΡ ΘΟ, 51 6 Ρ ἐμαὶ 17. 2650ὺ5, Γ6- 
{πγαΐης ἴγοπὶ Φουα βαίοτω, να ἰο Ρ8859 ἃ8 800Π 
Ἀ8 ΡΟϑ510 16 ΟΥ̓ΘΣ {86 868, Ηδσ πηυιϑὲ σαί μον 881} ἔγοπι 
λ6 γτοσίοη οἵ Τιροτίδθ, [πὶ ἔγοπηλ Οδρογπδῦ. 

Βοβροοιίπς (86 Θαβίογη οολϑί (Μαί, ομαρ. χὶν.) 
δο. τοῦ ΒϑιιθνΒ αι, Ρ. 00 δηὰ 205 βαᾳ. 
“0 διιοίους Βαπδαῃ, δδουὺ (10 (ἶπη6 ΟΥ̓́Θ γἰδί, 
Θπ Ὀτασοα ὅ.60 Ῥγουΐποοθβ: αδυϊδηὶ 9, Τυδοδοηΐ- 
ι195, Αὐταιὶ 15, Βαίδηθοα, δηὰ [ἰἀγϑὰ. Οδυϊδηΐ 8 
σογγοϑροημάθα ὩΘΑΥΪΥ ἰ9 ἔμ 9 ργοβϑϑιί Τϑθοΐίδη, ἀπὰ 
ἸΔῪ Ὀοσινγοο ἐδ0 ὈΡΡΟΡ Φοτάδῃ, ἰπ9 5868 οὗ ΤΊθ6- 
τίῶβ, δὰ (89 Ἰονονρ Μδιδάδυν."" ἘἕἐἔῸ οαβίοση 
ΒΡ 68 οἵ ἐπ 9 868 (ΟΠ 4}1, πη ογβρουϑϑὰ ψ| 0} Ὀ888}{) 
τἶδα ἰο ἃ βοϊρμὶ οὗ ἔγοηι οἱρῃΐ Βαπάγαα ἰο ἃ ἰμου- 
δβοηαὰ [6οἱ, Δηα δργοδὰ ἰηΐο ἃ ἰ8δ00-ἰδπὰ οὐδ ὉΡ 
ψὶϊὰ τᾶν; ἰδ Ἰνοβίοσπ πιουῃίδ!ηβ ἀγ δϑουϊ 
4} δ εἰσ. Ὑῃὸ ϑδβίοσῃ σοδϑὺ ν838 8 8.97}. Π) 
ἴον ἔα Τιογτὰ οὐ πεοοουμῖὶ οὗἁ ἐδ βο!ἀ6, απὰ ὁ 
δοσουῃὶ οὗ 18 θοΐϊηρς αηᾶϑν {Π0 )υγὶΒαϊοιίοη οὗ 
ῬΒΣΡ, ἃ βοὴ οὗ Ηδγοά ἰδὸ αγϑδί, δῃὰ 8 χὰ 
Ῥυίῃοθ, τ|0 δὐϊον 815 δ 6 γ᾽ 8 ἀθαὶὰ παὰ ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἰοίγασοβ; οὗ Βαίοηθθα, Οδι]δηϊ ἷ8, ΤΓΔΟΒΟὨ 18, 
δὰ Ῥβῆοβ. Ηἢο ἀϊοα οἰ ̓ ]41685 δἱ 1148, Α. ἢ. 
81, δηα πἷ5 ἀοπιϊ]οη5 ογΘ αἰἰδομοα ἰο 86 ῥΓΟ- 
Ὑἶηοα οὗ ἥγσχγία (ποὺ ἰο Ὀ6 οοηΐοιυππἀ θα τι {110 
ῬΕΠῚΙΡ ψοθ9 ν] Ηονοάΐα89 τἋαβ τιλυγὶθαὰ ἰὸ 
Ηοτοά Απίὶραϑ8:; 860 ου Μαϊ . σᾶ Ρ. χὶν). 
ΦΙΌΘΥ 48. ---Α οΟἿἿγ ἴῃ 6Δ11166, ἀπά ἱη {πὸ τηοβὲ 

ὈΘδα ἃ] ρατὶ οὗ ἱξ, οα {88 τνϑϑίοση Β8076 οὗ ἱῃ6 
ἴηκα, βου οὗὨἩ πὸ χιϊἀἶθ, ου ἃ ΠΑΥΓΟῪ ρῥ]δίῃ 
(Φοβερὶι. “πίΐᾳφ. χὶχ, 8, 1: χυ!ῇ, 2, 8), ἃ ἵβθῃ 
πιοάογη, Ηδτοαΐδα οἷν οὗ Ραϊοϑιῖηθ, δἀογηοὰ νὴ ἢ 
ἃ. ΤΟΥΔῚ μαΐδοθ δῃᾷ ἃ σϑδοθισοισθθ, Δ ΒΘὈϊ θὰ 
Τ2Ω05117 ὈΥ ΘΑ Β6η8, ποιοα ὈΥ Ηοτοα Απιρα8 ἴῃ 
ΠΟΠΟΣ οὗὨ ἰδ 6 ΘἸΏΡΟΓΟΥ ΤΊΌογ5, Ηογοά Β60Π18 [0 
Ἀδλτο Ὁ50.8}}}7 γαβι θὰ ᾿θγθ:; δηὰ {μπὶ8, λοοοσάϊης 
ο Βδοβιίθῃθ, γ͵δ8 ἰ09 ΤοΆ80η) ὙΒΥ͂ 9685808 ΠΟΥΟΥ 
Υἱοἰίϑὰ ἰμῖ8 εἰἰιγ. Ετγοῃι Ηοτοα Απίΐραβ ἰοὸ ἐμ9 
δοδαβδίοι οὗ Ηογοᾶ Αρτγίρρα 11., 1 τγὰβ ὑπὸ οὠρὶ- 
ἰδὶ οὐ ἐμὸ ργουίῃσοθ. ΕἸβΕϊηρ δπα 1δῖζθ ἰγϑηϑρον- 
ἰδίου ψγοσο ὑπο ΘἸἸ 6 οἸηρΙογτποηΐ οὗὨ {μὰ 118 ]- 
ἰδηίϑ. ΑΥΟΡ ἔδο ἀἰ5θο] (1 0η οὗὨ ἐδ ονϊδὰι βίδίϑ, 
ἴοτ Βαυογ] οοπίαν 65, 10 Δ 1Π6 Βοδὺ οὗ ἃ σϑ- 
ποθ .1 6 718} Β6800] ({φμίοο), ὅπ ομο οὗὨ (89 
0 βδοσοὰ οἰἰΐθ8 οὗ ἰδ ὅθ νν8. [ἢ {δμ6 Υἱοϊῖ!γ, 
αἱ ἐὸ ὙΣ]Π]ᾶσοὸ οὗ Επδυδ, ὙΟΥΘ ΓΙ ΑΙ 5 
(ϑυρΒυτν, 841}, ἴγοῦ ; τηϑάϊοὶμα]). ὅοπιθ, τννῖ.}}- 
ουἱ Βυβιοϊοηῦ γαϑϑοι, ΔΘ ΟὟ (δ6 ΡΪδσθ νἱϊὴ 
Οἰππογοῖλ (108]ι. χῖχ. 8δ, θο]οηρίης ἰο [π9 ἰτῖ]θ9 
οἵ ΝαΑρμίδ!), πὶ Ηδππδίὰ ([010,}, δπὰ τὴ 
ακιίκδί (1014.). Νον 7Ζάαδατία, ὶϊ ΔΌοα ὑμγ90 
(βουβαπαὰ 1 ΔὈϊδηίδ, 568. ΑἸ οαγίδαυαϊο ἰπ 
(8ο γοῶνρ 1887. 8.9 ψοῃ ϑδοβιυθοτι {Π1.,| 288, 
Βοδίηϑοι Π1., 600. [Βοβίοη θα. οὗ 18ὅθ, νοὶ]. 11., 
880-294. Βοῦίπδοη ἀοϑουῖθ68 ὑπ 6 Ῥσϑϑϑαηΐ ἰοἢ, 
οδ]]εὰ ἔπ Ατδοϊο Τδαγίγες, ἃ58 “ἰδ τηοϑὺ τηθϑὰ 
διῃρ του δ Ὁ]9 ὉΪδοο᾽" ἴῃ Ῥα]οβί 6, “68 οἱ οίυγο οὗ 
ἀἰϊδρυβίηρ ΘἸ(ἢ δηά ἔγὶ ΒΕ] τ σοι ΘΠ 6585.) [1 
ευθοτοα τ οἢ Τροτα 8 ΘαΥ Παῦδκο ἰῃ 1887, τ θη 
δυουὶ 700 ΡοΥβοῃδ αἀἰοα ουὝ οὗ 8 ρορυϊδίξοι οὗ 
2000.---Ρ. 5.] 

γον. 2. Απᾶδ ρτοαῖ συ] εἰτα ο ζο]] ονϑᾶ 
Ἀΐπι, ---ἰἰ Βϑοῖῶϑ ποῖ ἰ90 Ὀ6 8 τι] 6 τσ Β 88 

[13 πλίοτα δη ἐδὸ δυηάδησο οἵ {8 Δδἢ. 1 ργοθοηῖβ, ἰηἀθοᾶ, ἃ 
Βσδα 0] οἰοοῖ οὔ ρα γαῖογ ἰἢ ἃ ἀθὸρ ἀοργοθϑοα θαϑίη, ΜΠ Ὴ 
ΔΟΟΠΓΙ ΟΠ ὉὙπ}} ΟΥ̓ ὨἢΠ15 οἡ ἴδ δἰ68. πὶ. ὨΪ118 ἀτὸ τουαηδοά 
δηὶ ἴχδιο: δε δ βουσὶ αὐἴξοσ (ἢ 6 ΓᾺΣΏΥ δοάδοι (6 ΤΟΤ 0 
οἵ ἴδ6 δοὰ Πουραρο ρίγο8 ἐμοῖῶ ἃ Ρ] δεδίης αβρϑοῖ, γοί 
ἰδίος ἰῃ [06 τοοσ ἘΒΟΥῪ Ὀδοοτηθ μαῖτοῦ δηὰ ἄγοαγγ. [15 ροβὶ(ἰ0 ἢ 
ἜΧΡΟΒΟΒ ἰϊ ἰοὸ ρμτιίδ οἵ νἱηδ." ΟΟΣΡ. ἷ5 ᾿ θδεαγοίιεβ, Βοπῖου 
φ«ὐ. οἵ μν γοϊ. 11., 350, 2360, 416-.211.--. 5.] 

φ 
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ὁδὶ δον καϊμογθὰ (ἠκολούϑει) ; ̓ἰῦ ῬΟΒΘΙΌΪγ’ Θο- 
βἰβίϑα ἰῃ ραγὶ οὔ 6 γουηπϑηΐβ οὗ δ Θα] Δ ὴ οδτα- 
τδὴ γοϊυγηΐϊης ἴγοαι {110 Γοαϑβὶ οὐ Ῥαγίπι, Ὀυΐ σογίλὶη- 
ΤΥ ἔον (8 τι οϑὺ ραγί οὗ {86 ὈΘχΙ πηι ρ8 οὗ (μ 6 Ρα858- 
ΟΥ̓́ΟΡ σᾶτλγνδῃ : νἱϊμβουῦ ἀουνὶ Δ] οΔη8, ΜδΩΥ 
ταϊχιὲ ᾶγθ δἰϊδοιιοὰ ὑμοιηβοῖνοδ ἰο ἐπ6 γοϊαγηΐϊης 
ἀΐβοῖρὶθϑ, γ10 4180 τυρουρί τιΐϊγϑοῖοθ. Ὑοὐ ἰμ9 
ἰοχὺ ἱπλ0}1658 μ8ὲ ΠΟῪ τοΐϊγϑοὶθδ οὗ {μ0 ᾿οτὰ, Ῥογ- 
ἔοσγαχθα οἱ ἐμ Ἡ βίου ΒΏΟΣΘΟ, 0ΥῸ ὑμο ραχί!ου- 
ἰὰῦ αἰἱγδοίϊοη. 

γον. 8. Σεῖο ἴδ9 ᾿Δουῃϊαί.--- 15 βίαηδϊηρς 
ῬὮΆΓΣΑΒΘ 18 δοσοπηίοα ἴον (1) ὈΥ͂ (89 ΟΒδγϑοίαυ οὐ 
ὑμ9 ῬΑ] δι πἴδη Ἰαπάϑολρο, δῇἴογαϊῃ ρ; ΟΥ̓ΟΥῪ  ΠΘΤΘ 
Βοῖρσμίθ οα σι Ομ γὶβὶ οουὰ τὶ ἄταν ἔγοῦ 
ἰμίθγοουῦβθ τὶν 86 ΡΘορ]9 ἰπ (80 Ρ]αΐῃ; (2) ὉΥ͂ 
(89 Μογα᾿Β Βδθὶϊ οἵ σοι της ὕροῦ ἃ πιουηϊδίῃ ; 
(8) ὈΥ͂ ἃ Βγ)001164] τἱονν τὶ ο ἢ Π 85 1Ώ56,510)Υ 
οοππθοίοα ἰἰ861} τ 018 ΒΔ ὈΪ : ἰαἰκίης; (06 50]}- 
ἰμἀθ οὗ εἰσὶ πηουπίδίη 0. ἐλ 5.111} 688 ΟΥ̓ ΡΥΔΥ͂ ΘΓ. 
ΤῈ Σορίοηῃ 18 ᾿οΓῸ Ραγυϊ συ ΥΙῪ διδιοά Ὁγ 1υ κθ 
(ΒΒ ΔΡ. ἰχ. 10) ; 1ὺ τγᾶβ ὩθᾶΣ ὑμ6 βαβίοσῃ Βοιββαϊάὰδ 
ἰῃ αδυϊδη ΐϑ. 

γεν. 4. Απμᾶἃ ἴ89 ρβϑϑβονϑυ, 189 ἔϑαβῖ οὗ 
ἴὴ9 ϑονσα, υγαὰβ ηΐρῈ.---Τὴς εδαβὶ, ὦ. 6., {μ9 
ῬΥΪΠποΙρΑὶ ἔθαϑί. Τ|6 ρΆββουου οὗ {μ6 βδιδ γϑᾶγ, 
182. [0μΔλοῖκο σγουμα]θβϑὶν ΒΌΡΡΟΒ68 ἐμαῦ 6505 
αἰϊοπἀρὰ {μ18 ἴοαδι. Τὰθ ΔΌΒΘὨΟσΘ ἔγοτῃ ἰ.).6 ὑση- 
οἶρᾳ] [ϑαϑίϑ νγ8 ποίη κ΄ ἱποοποοὶγ δ], 88 ΤΩΛΥ͂ 
θὰ ἑηΐογγοὰ ἔγοπι 86 αιοϑίϊοῃϑ ἴῃ οδδΡ. υἱϊ. 11 
δηὰ χὶ. ὅό. (Ραυϊα8, ΘΟΠΊΓΆΡΥ ἰο {80 υϑαρὸ οὗ 
9 ἰδῆσυαρσο, 1, 18; χίὶΐ. 2.. εἴδ., ΥΘΏΘΥΒ: ποί 
ἐοηςῷ ραδί.) [18 ὨΘΑΡΠ6ΒΒ ΟΥ̓ ἐμ ῬΆΒΒΟΥΘΥ δ0- 
ΘΟΌὨΐΒ [ὉΣ {πο ταυ]ζϊθ οὗὮἨὨ Ῥ6ΟΡ]6 Τοδανῦ [ὉΓ ἃ 
οΌΓΠΟΥ ἰο ΦοΣγιιβαϊοηι, απ Ββυρρεβίοα ἴῃ ρματγὺ (80 
Β  )]θού οὗἨ ἐδ 0] ον ς ἀϊβοοιγϑο οα ἰ86 Βαλογὶ- 
δο9 οὗ ΟἸΥ 88 ᾿1{6 ἴον (1χ0 16 οὗ ἐδ 6 ψονγ]ὰ, τ αἰ ἢ 
Ὑ88 ὑγρ ο}Π}ν ογοϑιδάοιγοά ἴῃ 86 76 18}} Ρ888- 
ΟΥ̓́ΘΥ.---, Α', 

γεν. ὅ. Α δσϑαῖ οοϊρϑῃν οοσὴθ πηΐο Βὲπ. 
--Μογοῦ: “}0 ννὰϑ ἃ πεῖσ ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ [ρἱ]χτῖτ8 ἴο 
{86 Τθ5ι174]}], ποὺ (μαὶ οΥ̓ γοΣ. 2, σα δὰ [0]- 
Ἰονοὰ Ηΐαὶ οα Ηἰΐβ 8ὺ ἰὸ (Π6 δ8δθὰ.᾽ Τ8ὸ οοῃ- 
ΓΑΓῪ 18 Ρ᾽δΙ ΠΥ βίαι θα ὈΥ {86 ΒΥπορίἶςι] ἀοϑρο]5, 
Μίδιι. χῖν. 18 ; Μαγῖ τὶ. 88: 0}κΚὸ ἰχ. 11. Δο- 
οογαΐης ἰο [βαπηρο, Βγὰπο Βαυοσ, Βαυν, δπὰ 
Ἰαβαχὰν [Ηφηρβίθμθοῦρ), (9 βιιὈϑοαιθηὺ ἀΪ8- 
οουγβο οὗ 6808 ΘΟΠΟΟΓΒΙΏς {86 οϑίΐης οὗ Ηϊ5 
Ὀ]οοὰ γοϊαίθϑ ἰο {μ0 Ῥαββόύδὺρ, δ8ηἃ σϑυθαΐθ ἰἰο 
δηςγρθ οὗ (μαὶ ἰγρθ6. Ιου ἀἰβρυίΐοβ (Ἰν15, 06- 
οα..80 ἐμ6 ἀϊδοοῦΣΒο ἰΔοκα {116 8:1 68ι Ἰυϊπὶ οὗ 1. 
ϑοιλο ἰηΐ, ΒΟΎΤΟΥΘΓ, 1168 ἰῃ (86 ὙΟΤΥΥ οἰιοΐδο οὗἉ 
{π6 βιγἱκίηρ ἰθσηλ8 δηα ἰῃ (89 Βυθϑοαυθηΐ νγοσ 8 
οὗ ᾿πδ(1 {1 0. 

Το ῬΒ1δρρ.---Τὸ (18 ἀϊδοῖρὶο {δ ααοβίϊοη 
ΙΔΒὶ αν ο Ὀ66η ἃ ΘΟ] ΑΣ ἰθθι. 66 ἰμα ποίθ ὁα 
οἰ ΔΡ. ἱ. 456. [18 ῬΟΒΒ1016, βονόνον, ἰμδαὺ ΡΒΪΠΡ 
88 16 ΟὯ6 110 γϑὶ βοϊοϊ θὰ (μὸ [οτγὰ ἰο βοηὰ 
{89 ῬΘΟΡΪΟ αὐὐᾶν, Μαίί, χὶν. 18.---αΑοοοταϊης ἴο 
Βϑηχοὶ, ΡΒΪΕΡ μαὰ ομαῦρο οὗὨἨ (μ9 τόδ αἰϊπιεπίατία. 
ΜΟΥ ὑγζθ8 δραϊηδί {(]9 (Πα ΦαὰαΒ γγὰ8 (110 
ἰχΘαϑΌγοΣ [χὶϊὶ. 209], ψ λΐοι 18 πού ἃ βυβιοϊοπὶ 
ΤΟΉΒΟΙ ; ὙΠῈ Ὀοί(οΥ ΓΟΆ8Οη ἢ6 ΧΟΙΟΡΒ 8150 ἰο (ἢ 6 
ἱπα νι  ἀ} 1 οὗὨ Ρ] 1], 88 Ἔχ αἰ Ὀϊλθὰ ἰῃ ΠΡ. χὶν. 
8, γ ἱοῖ, ΒΟΊΤΕΥΟΣ, ἢ 9 6818 υεγϑίαπαεσηιάδϑισ [}6)}λ } 9 
δῃα οδ]ου]αίϊηρ, Δηα δοιο ἢ αὐ βἰκορίϊοαὶ, {|κὸ ΤΠ 0- 
ΤΩ85. ΟἾΓΥϑοβίοιιῃ 4180 [Ὁ ΓΟ Υ8 ΤΤΓΟΙῃ χὶχ. 8, ἰμδἱ Ρ]ιὶ- 
}Ρ νγὰβ ΘΔΙΚΟΣ ἴῃ ἔα Σ (ἢ ΟΥ ἐγ. Ὁ ̓πὶ δρὶτλί 8] Δ Ρ- 
ῬΓΟΒΘΏΒίοη ὑμαη (10 τοδί, ΑἸξζοχα ἰ8}κ685.(Π6 οἷτ- 
οαπηϑίδ 60 88 Β[120}6 τησίίος οὗἉ ἔδοΐ, ᾿τ Ρ]γὶηρς Ρ6᾽- 
ΒΔΡ5 ἰδδὺ ΒΘ ννἃϑ Ὡδαγοϑὺ (8 οσά. δῇ, (}10 1ηὴ0» 
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πιοηῖ.--. 5.1 Ζο  η᾽ 8 οπιἱϑϑίοη οὗὨ {π6 οἰτοῦπι- 
κίδηςς {μα 9 6508 δὰ ῬΓΟΥΪΟΟΒΙΥ Ὀδοη ἰοδοίηρ, 
ιπἴ9 πα] δηὰ Βοαϊπς ἐποὶν βἰ οἷς (π66 οἢ 
,Π1ι.}), πιακίης ἴἰε ᾿ογὰ β858}ς ἱπηιθα δίο6} : 
“ ὌΨΜΒΘΙΟΘ δ88}} τἷᾷάόο ὈΠΥ͂ Ὀτϑθαᾶ [ἀγοράσω- 
μεν, εοπ͵μπςί, ἀεἰϊδεγαί. δ᾽ 15 οὗἨὨ οουγϑο ΟὨΪΥ͂ Δἢ 
«Ὀγιἀχηιοπὶ οὗἨ (μ6 δἰ ΒίΟΥΥ βυϑίδί ποα ὈΥ̓͂ ΩΔΏΥ 6ὁΧ- 
ΔΙΏΡΪ68 (866 ΥοΥ. 1; [ἴϊεἶζο, Νοδπα6γ), ποῖ 8 αἀἱ- 
ἵγεπες, 88 ΜοΥΟΡ ΒΟ] .85, ποῦ ἃ βίρα οὗ ἀοίροίί γνο 
[65ἸΠἸΟΠΥ͂, δοςογάϊης ἰο Βαῖγ. Βγ 180 οἱχοῦτη- 
δίδοα ἐμὲ Απάγονν με βἰγοδν τππδάθ {Π6 δο- 
ᾳυασϊπίδηοο οὗ 8 ὈΔΙΚΟΙΒ δγγδπά ὈΟΥ, οὐ Ὀγοδὰ 
γοηὰορ ἰπ 6 οπταύδῃ, ΦοΠ πη }ιἰπ|86]7 ᾿παϊοδίοβ 
(παι (9 Βοθῃθ ἀἰὰ ποῖ ὁοσοὺυγ δΌΓυριΪν. Αἶδ8ο ὉΥ 
1Π6 δοτὶϑίβιυ [920 ΤΟρτγοβθηῖβ ἐπ [ροτὰ 85 ἤγβι 
βαυρκοβίϊης (86 αὐοδίΐοτι ΠΟῪ ἰο δθἃ {86 πιυ}(ἰ- 
ἰα6; ἐμὰ Ξϑγπορι βι5 χοϊδίο (δ δὲ (6 ἀἰδοὶρὶ98 
δᾶπιο ἴο 86 ογὰ δηὰ δϑκοὰ Ηϊΐτῃ ἴἰο ἀἶ5πιῖ88 (δ 6 
του 6 ἤσοπι (18 ἀοβοῦγῖ ρ͵δοθ ἱπίο {π0 Υἱ]]αρ 68 
ὙὙ86ΓΘ (ΠΟΥ͂ ταῦ ΠΥ (Π 6 πιϑογο5 Τοοἀ. Φ0}1π᾿8 
ΠΟΤΥΔ τΘ ἰ5 δυτι ἀροά, Βαϊ ἴῃ ΟΥ̓ΘΡΥ Πηροτγίδηί 
Ροϊηλ (86 δρτγοομθηΐς 18 σοι ρ]οἰθ. 66 ἐδμ9 Γθ- 
᾿ΆΥκ8 οὗ ΑἸίοτὰ ἐπ ἴος.---. 8.] 

γεν. 6. Το Ῥσγονθ ΐπ|.---Ὀ]αἰ ΠΥ ἃ ἐοδί οὗ 
ΤΑΊ ; νι ῖοἢ Μίογον πιοῦν γθαϑοη ἀθηΐοθδ, δά 
(Βοη ἰπιβοὶῦ σοηδτδ; ῬΔΪΙῈΡ πιαϑὺ ὈῸ ΙΠΟΓΘ 
ΤΟΔΥ (0 οχρογίθησο {πὸ ροῦν οὗὨ ἴδ, Βαῖι 
7838 180 8 ἰδβί οὗ Ἰοτὸ Ὑδῖο (μ0 ἀ͵8010]68 δίοοὐ 
θοὸν ἐμὴ (μ6 (68. οὗ ἔαϊ, [ΕΣ ΒΘ δἴηι- 
561 ἱκηϑν.--- 8085 ἀἰὰ ποὺ ποοὰ 1μ9 σου ηδοὶ οὗ 
ῬΒ1ΠΠ1ρ.--Ρ. 8.1 

γεν. 7. Ῥττο μαη τοῦ ἀδηατίοδ᾽ τοτσίῇ.--- 
Α δΒυηάγοά ἀδηᾶτὶοβ ψογ6 δαυΐϊγδὶοηὶ ἰο δῦϑουϊ 
Τουγίθοη ἀ0}14γ8 δὰ 8, μα]. ορ. ου Μεσίς τἱ. 
87. Ὕατοίϊυ8 ΒΌΡΡΟΞ65, (18 ψ88 ὑμ0 σοῃίθηίβ οἴ 
10 ἰγδαϑῦτγ. ΦοΒη Σοργοδϑαίβ ὑ 88 (ἢ 6 ΡῬγοϊηρί 
οδἰ σαϊαιΐοη οὗ ἰ6 αυἱοϊκειαϊἀεα ΡΒ ΠΡ. 76 
τοργοβοπίδίϊοη ἰῃὰ Μασὶς 8 ποὺ ἱποοῃβίβιθηῦ ἢ 
(μἰ8; γαοὶ Βθϑῖη8 ἰ0 ἱπιρ}Ὺ {παὺ ἐμ 6 ἀἸ8οῚ ῃ1]98 Δ .Θ 
ΤΟΔΑΥ͂ ἴο ΔΡΡΙΥ δὶ ὑμοῖν ζυπὰ ἰο 6 ζοδαϊηρ οὗ 
19 Ῥ6οΡ]6. Ὑοῖ, δοοοτάϊηρς ἰο ῬΒ1]Π1Ρ, ουθη (δ 6 
Ηἱσὴ οϑεϊπιδίο οὗ ὑτὸ υπάγεοα ἀοηδτίοβ νου] ποὶ 
δυο. 

γον. 8. Απᾶάτουνν. .. βαίῖϊὰ πηῖο Ὠΐτ.--- 
στο δχαΐῃ, 88 'π σΒδΔΡ. χὶὶ. 22, ΑΠάΡΟΥ ΔΡΡΟΒΓΒ 
ΠΘΔΓ ῬΒΪΠΕῚΡ δηὰ ἴῃ [ἴθ τοϑῆποῦ ἴῃ δη ϑδοῖί οὗ 
ἔτι παν ἱπίογοϑ δηὰ δβϑἰβίδηοθ.--- πάγον ΒΘΘΙΩ 5 
ἴο ὃθ ἃ Σρδβίον ἴῃ τηραϊδίϊοη βδηὰ δάγνίοο, 708 ἱ. 
40 844ᾳ., διὰ χὶ!. 22. Οἱ ἰδδὶ οὐδὺ οσσαϑίοῃ 8180 
μ6 Βιιρρ]ομθηὶβ ῬΏΪΠΡρ. Βυὺ ὙΕΥ ἰδβ 1 βαϊά: 
“0 πε οὗ Μὰ αἱδοίρ᾽εε 3") ὙΠ ΔΒΒΘΌΘΥΖὮ σομβί 6 ΥΒ 
186 ΔΡΡδυθῃιν βυρογῆσουϑ δὰ ἀἰδίανοἱηρ τοτγὰβ 
ἴο Ὀθ ἃ μἷοβΒ. Βαϊ ΦοΒη ᾿ηϊθημβ ἰο τπᾶτὶς ὑδδὲ 
ἀλ τῶϑ οπ6 οὗ {μ6 ἀΐδοῖ}]68 το ταὶ, ἱβουσὶι νῖι 
ἰτοι ᾽ς ποδὶ, ἀϊτοοιοὰ 8 ογθ ἴο {μπδἱ }1{{1Ὸ 
βίογθ τϊτ τ ῖσ ἢ Φ 6888 τυτοῦυραιῖ (6 τιΐτ8ο]6. 

γονρ.9. ῬῃοτΘ 18 οὔ ἤθγχεθ. Παιδάριον 
ἕν. Οπο ᾿ἰε16 θΟΥ; οπ6 γουῃρ βίαν ΟἿ {1{{]6 
ΔΡχοπιϊοο. ὙῈ6 1δβι, τηοβί ΠΟΙ ἃ Ὀγοδα υϑη- 
ΟΣ ΟΣ Βυ 6 Ὁ δοοοιραηγΐπρ ὑ86 οσατάνυλη. Τὴ6 
Β6Ώ86 ἰδ: ἔμασο 8 ΟὨΪΥ ὁπη6 ᾿{{|10 ἰγαᾶοῦ Β6ΓΘ, 
δ Β6 Βη8 ΟΠΪΥ 80 τηυοῖ!. 
ΒΑΣου-Ἰοανθ8. --- ΤΠ6 Τοοὰ οὐὗἨ ἰμ6 Ῥοοτοῦ 

οἾ458688. 70. εδαολίπι [[ο]ἢ. {1. 2]: ““ΒΑΒΌΙ 
Φομαπηδη δβαϊὰ ἐθ θδυΐον 18 ἥηθ. ἢθ Ψὰ8 δη- 
ΒΓ : ΒΑΥ (8 ἴ0 ἈΟΥΒ65 δ 88868 [πιπίία ἦος 

4 [ον βπουί : πὲ ροσβο, δὰ 8 ἃ οὐλήά; διὰ μ6 δαδ 
ἸΟῺΪΥ ἄνο ἰοανεθ, δὰ ὑΠῸῪ οἵ ὑαγίνν ; δὰ ἔνο ἤβ᾽ιοβ, απὰ ἐΠΟΥ͂ 
“παὶϊ, Ὑποη τ. Ὗ. ξοῦν οἢ δ]! οπογίζιης δῦους 19 Θ᾽ ομοηΐθ 
οἵ ἴμο δδογαιηοιῖ.--. δ. 

ἐφμὶε εἰ αεἰπὶε 1. ἜὍπ0 5154}} ἤ58οε.--ὐά - 
ρίον [[μι. ορεοπίωμ}, ἃ ἀϊπιϊπυί νο οὗ ὄύον [Γοτα 
ὁπτάω, οἵ ἔψω, (ο δοοῖ, (ο τοαεί(, ΔΌΥ (μη οοοἰκοὰ 
ΟΥ χοιϑίϑα, ἰ0 30 88 8 σε 88} νν ἢ Ὀγοδὰ (προσφά- 
γίον)ὴ: ΦΘΌΘΓΔΙΙΥ ἦ8ι [Π{{||6 5}, δ Βοσα. [Οἵ 
ἰδίου ασϑοῖκ ὑβαρο. [π ἰδ Νὸν Τεϑίδιηθηΐ ὀψά- 
ριον 8 Ῥϑοου αν ἰο ΦοΒη ψἢο ΘΙ Ρ]ΟΥ5 ἰΐ ἔνα {ἰπηος 
(νυνὶ. 9, 11; χχ. 9,10, 18). Ὑπὸ ϑΥποριπεβ π|δὸ 
Βογθ ἴπο ποσὰ ἰχϑύες.---, Β.] 
ον. 10. ΜΌοσΝ κιδαβ ἔπ ἴ86 ἢΪ8609.--᾿ 

πιδτὶς οὗ (110 Θαβίθσῃ βργίηρ βδθουϊ {86 ἔπη οὗὨ {86 
ῬΔΒΒΟΥΟΥ. Ὁ ΓΑἰἶδν {86 Υδίπυ βεδβοῃ. --- ἘΠ 6 
ΖΘ. (Οοπϑίιυἱίηρ, πο ἀουδὲ, δοοογάϊης ἰο 189 
ἰάθβ οὗ {86 ζθϑίϊναὶ οδδνδηϑ, (Π6 γσγοδαὶ 1η888. 
ΤΟΥ͂ ΔΡΡΟΑΥ ΠΕΙῸ 85 6849 οὗὨ δι} }}68, δτουπὰ 
ὙΠΟ ἰἢ ΤΙΔΗΥ͂ 68565 Ἡοϊθηοη δὲ οἰ] ἀγοη ΤΟΤῸ 
Εξτουρεοά. [οἱ ἀνδρες, ἃ ἰουσἢ οὗ ΔΟΘΌΓΣΔΟΥ ; ἐδ6 
πιοη αἴοπα ΤῈ δττασισοὰ ἴῃ σοι ρδηΐ65 δηα πυτ- 
Ὀοτοά, τ]ὸ (86 ποίηση δηὰ οἰ] ἀτο τοτοὸ βογυοὰ 
ῬΓΟπιϊβουοῦβῖΥ. (86. Μεγοῦ δηὰ ΑἸίογὰ ἐπ ἴοι.) 
Αοοογάϊηρ ἰο Ματῖ {11|ὸ τυ] Ἰπἀθ τοοϊ ποὰ οα 186 
Ετοο ῥμδϑίατγο στουπα ὈΥ ρϑγι168 ΟΥ ἴῃ του οὗἁ 
απάγοὰβ δπὰ δῆϊεβ.Ό. ΤΟΥ ΡγΟΌΔΟΪΥ Γογπιοὰ 
ἵνο δοιῃ! οἶγοϊθϑ, Δ οὐΐοῦ βοιϊοίσοϊο οὔ 80 δυη- 
ἀγοάβ, δηὰ δὴ ἱπΏον βοιηίοϊγοϊο οἵ 40 δ[τἰ65. Α 
86 Βυτατηθί τ 68} ΔΙΥΓΔΗ ΡΟ Ομ ΤὉΓΡ [Π6 8487 δηὰ 
)υϑὶ ἀϊδίν  δαϊίοι οὗ (μ6 1004 .---Ὀ, 5. 

γον. 11. αἰνϑθῃ τβδηϊςα.---λίαι!. χὶν, 19. 
Αοοοτάϊηρ ἴο ἰμ9 Ὀο5ὶ δυί μοῦ ἷθϑ, (ἢ 6 ἀϊδίγιθυ- 
(ἴοι γ ἴμο αἰδοῖ ]68, τι ϊοὶ 18 ἰ {Π6 Τοχίυ5 θα. 
ΒΌΡΡΙἰοαἃ ποτο ἔτοια Μίδίί μον, 15 Ἰοῖξ ὉγῚ Φοδῃ (0 
ὍΘ Βυρροδοὰ. ὅδο ἰδο ἸΈΧΤΟΑΙ, ΝΟΤΕ. 

[Εὑ χαριστῆσας, ἴον ἩΠ|ΟΒ ἐμ οἴ Πο᾽ Ευδημρο- 
1168 189 εὐλογεῖν, 15 ἴῃ δΔοσογάδηοο τί (ἢ 6 ὉΪ652- 
ἴπρ ΟΥ ζτθο8 οὗ (86 ζδίμεῦ ὁ δ 76 18}} ζϑταῖγ δὲ 
685, δηἃὦ ΔΒ ΠῸΓΘ 8 Βρθοὶδὶ Ὀθαυηρ οἱ ({Π6 
ταΐϊγϑοῖθ. Φομπ ἀθβουὶ Ὀ68 ὑπο ἀϊβιΣ θαιΐοη (διέδωκε 
τοῖς ἀνακειμένοις) 85 Ὀοΐηρ (Ὠ9 δοὶ οὗ Ομ τἶδβι, 11 }- 
ουῦ, Βονούον, οσχοϊυάδίηρς {86 ἰηἰογυθηίίΐοη οὗὨ 108 
ἀϊβεῖρ]68 88 στηθηςἰοηθὰ Ὁ Μαίίπον, Ματκ δηὰ 
1κκο. ογβο 11 18 (Π6 Ρἶδοθ 70: {6 πη ΐγϑ0}]6, πὲ 
1Π6 δχϑδοὺ πηοιηθηὶ δη ἃ ΤΠ ΠΏΘΡ οὗ 18 ῬΟΥΪΟΣΤΙΏΔΠ 66 
οἰαάο8 {πὸ σζταβρ οὗὨ ἰδ βθῆβοϑθ. [ἔ{ πιυδβί δνο 
ἰδῶ ρΐδοο ἱπιῃθαϊδίοΥ δἷϊος (ἢ 9 ΓΟ οὐ 
Ομγίδὶ 88 Ηο ἀϊβιγϊ θυϊοὰ ἐμο Ὀγοδὰ ἰπτουσὰ ἢ 6 
ΔΡΟΒΙΪ65 ἰο ἐδ οδίθσβ. Τὴ οὐδ οὶ δίθ ΒΟΥ 
{πεῖν σοοὰ δοη86 ἴῃ οὐ ἰπρ ἃ ἀοβογὶ μι οἢ. οὗἩ πμδὶ 
16 ᾿μαἀ βου 8 0]16.ἁ0 Αὐυχυδίϊ θ᾽ 8 δηὰ ΟἸβμδυδοι 8 
Ἰηροηΐοῦβ ἰάθδ οὗ 8 αἰ ὙΠ ον μαδίοηδὰ ῥγοοθβα οὗ 
παίμγε (ἴ0 ΜΥ Ὁ16]} ταυϑὲ Ὀ6 δἀ ἀθα 8 δοοεϊοταιθα ρῥγο- 
6688 οὗ αγί, οὐ {Π6 σοτη δ᾽ ηοὰ ἸΔΌΟΥΒ οὗἩ [86 ΓΟΒΡΟΥ, 
τ ον δηὰ Ὀδίκορ, ΟΥ̓  ὶοἢ τ μθαΐ ΟΥ ὈΔΙΙΘΥ 18 
οπδηροα ἱπίο ὈγΘδα) ἀο65 ποὶ μοὶρ {8 υηΐάογ- 
βίδπαϊηῃρ οὗ ἰδ τιλίίοσ, δηὰ 888 ΟἹΪΥ (86 γδ]ὰθ 
ΟΥ̓ δῇ ΔΠΆΪΟΘΥ. 6 ὁδηποί οοῃοοῖνα, ΡΒ] ]ΟΒΟΡὮἢΣ- 
ΟΔ]1Υ, οὗὁὨ Βυρουπδί ΓΑΙ Υ, γοὶ υἱβί ὈΪΥ στονίης 
ἴοανοβ, δηὰ οὗ βυρογῃδίυ γα ΧτονὩ ΟΥ τη} ιὶ- 
Ἀσίης ἤβιιθ8. Α πιΐγδοϊθ, 1 {8:6 Ῥυϊ πιιεἶνο οτο- 
δι10Π, ὁΔη ΟΠΪΥ͂ 6 Βρργεβοηάθα ὈΥ ζι, τ 1 6 ἢ 
8 Π9 οΥβδὴ οὗ (Π6 Βρουπδίυσγαὶ. [ὑ 18, ἰπμἀθοα, 
ποί ἃ Βἰ σον οτθαϊϊνο δοὐ ὉῪ το {μη ρβ που- 
ΟΧ βυλης δγο οδ] ἃ ̓ηΐο οχίβϑίθῃοσ, ΓῸΡ 8 ταὶ 86}9 18 
ΔΙΉΔΥΒ ῬΟΡοτηΘα ΟἹ τοδί ΔΙΓΕΔΥ οχἰ βιΐηρ, 
δαὶ ἴὺ 18 88 στοαὺ δηὰ αἰ που ἃ8 ἃ ογαδίϊγο δοῖ, 
δηὰ ἰ8 ργοάυσοᾶ Ὀγ {8Π6 βατηο αἰγῖπθ ρόνγοῦ τ ἰσ ἢ, 

4 [ογάδπογί : Α Ῥοδαι 0] ἤμαγο οὐ τὴ ὁ στοθι ραδίυτο᾽ 
(Ρε. χχιϊὶ.), ἐπ είν ΟὨ δὲ ἔθοαβ Ηἰβ βοορίϑ ἔῃ [6 ΑΙ ΠΙ ΜΕΥ 
οἵ Ηἰδ σογὰ δηᾶὰ θδογδιποηῖδ, ᾿ποσο ΗΘ ὈΓΟρΡΘΙῸΘ ἃ ἴδ 0]6 ἴοζ 
βοτὰ ἰπ (86 ἩΠάΘΓΏΘΘδ, ὙΠῚ8 ΠΙΔῪ ἀ0 70Γ Ποιῃχί)θείςαὶ δρρὶὶ' 
σδιίοη.---Ρ. 8.} ; 



ΟΠΑΡ. ΥἹ. 1-θ5. 

ἴῃ 089 6486, οτἱ κί παί68 πδίῃγο, πα, ἴῃ ὑπὸ οὐ ον, 
Δοῖϑ ἔγοπι ΔΌΟΥΘ δηὰ Ὀϑγοπὰ πϑίιχο Ὄροη (ποὶ 
8531π81) παίαο. ΟΟΙΏΡ. ΤΟΥ͂ ποίο65 ὁπ {86 Τ]Γ86]8 
οἱ δ 08, ομΔΡ. ἰξ., ΡΡ. 106 ἔ,, 109 ἔ., δὰ })6 ποίθ8 
ου Δἴα((ἀειν Ῥρ. 2071.---Ρ. 8.7: 

γεν, 12, Τὴο σαίλεγίησ οὗ ἰλ6 7γρασηιέπία ἈΘΥΘ 
ΔΡΡΘΩΓΒ ἃ5 ἀἰτοοϊοα ὈΥ͂ 116 οσὰ. [Α Ἰ6ββοῃ οἵ 
δρ ΠΟΥ͂, ΜΠ ιΐοῖὶ 18 σομδιϑίθην ὙΠ 89 στοδίδβί 
Ἰθογα γ. “Μά 4]} γοὰ 68}, ΒδγΘ 8ἃ}] γοὰ δ, 
Εἶτ 41} γου οδῃ.᾽ κλάσματα ὙΤΟΝ κλάω, ἰο ὀγεαΐζ, ἃ8 
αφικοηίς ἴτοιν ζΓαπ90), ὄγοζεπ ρέεοεδ, ποὺ ογμπιὸϑ. 
λίοτθ γαριαθηίβ 679 ἰοῦ ἰδ [86 οΥἱκχὶπα] Βὰρ- 
ΡΙΥ οὗ ἅνο ἰοδυθϑ, Μ ΐοῖ ἡγοῦ πού μάν Β]]6ὰ 
ἄγϑ ὈαΒίκοί8.---Ῥ, 8.] 
ες. 18. Ἐ1119ἃ ἔνσοϊνο Ῥαβϑιτοῖβ νὴ τ [86 

[ταβαιθ :8.----[ῬΓΟΌΔ0]6 τοΐδγθῃσθ ἰο {1.10 ὑνγ ον 
Δροβι 68, 686 οὗ σοὶ ραϊμογοὰ {8.6 ἔγαρτηθη 
δη Ὀτουριις μὶ8 Ὀδδὶεϑὶ ἴὰ}}1. ασζεί, (6 οτὰ!- 
ΠΑΙΥ͂ Τατηϊί το οὗὨἨ ἃ ἰσαυ ὶ ἶηρ 760 [ῸΓ ΟδΥΥγὶπς 
88 ἴοοὰ, ὅοσηο δοτηπιοπίϑίοσβ σϑίον (86 σὰ ὈΘΣ 
(ο (86 ἔτνοῖνο ἐν 068 οὗ ϑγαθὶ 88 ὑπ6 ἰγρο οὗ ἐμθ 
οὐατοῖι τ αἰσ ἰ8 Το ἃ ὈΥ 6 Ὀτοδὰ οὗ ᾿᾿ἴο ἰο {μ6 
εὐ οἵ ιἰπι6.--Ῥ. 5. Μογοῦ ὑΓζο85 ἰμαὺ ἐμ 
ἱπεῖτο Ὀδϑιοίβ τοῦτο δ]]οἃ οπἷψ πὶ ἰμ6 ἔταρ- 
μροἰβ οὗ ἐμὰ ὀγεαώ, ἀπά δα 5: Ἀΐαδυκ, τὶ. 48, 
δἰδία9 οἰμβονυγίϑο. οὶ 0 ποιὰ οοποσοῖνο (86 
ἸλΐγΒ6Ϊ6 ΟΪΥ 88 ἃ ογεαίίυδ δοί, 16. ορογαῦΐθβ 

ΟΠ λι6γθ οὐ αᾳυληςν, 45 10 ορογαῖθα ὁη αὐ] ϊῦν ἴῃ {λλ6 
οὐδηρσίης οὗ 86 ναίθσ ἰμίο Ν1ΏΘ. 

ΤΦΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ. 

1. θὰ {6 ταΐϊτϑδοῖθ δὰ ἰῃ6 ἀἰογοηί ὀχρὶδηδ- 
ἐἰοη8 οἵ ἱξ, 800 89 Οομλ. οὔ 71αἱξ., ὁ. χὶν. [Δτὰ. 
εἂ,, 'Ῥρ. 200, 208, ψίιογθ ὑπ γχγαξἑοπαζιίΐς, ἰδ6 
πυιμοαὶ, ἰλ 9 δγπιδοῖϊο, απὰ 6 ογέλοάοχ υἱθνβ οὗ 
(16 τιΐγαοὶθ τὸ ΖᾺΪΠΥ ποίϊσοἃ. ΟΟΏΡ. 4180 ΤῺ Υ 
ΤΕΣ Κ8. οἡ ὙΟΥ, 11 (Ρ. 210), δὰ Ῥχοΐ. γδὴ Οο9- 
ἱεγζθθ ἴῃ ἐμ6 οι. οη ζμζε, Ρ. 14θ.---Ρ, 5.1 Νοί 
δἰ ΡΥ ἐς“ 8 ταΐϊγβοὶο οὗ βαιϊϑέγί πος νου]ὰ ᾿αῃρο οοη- 
δον ἰ,᾿" 28 ἙΒοΪΌοΙς ᾿ηϑοουγαί Υ βίαίθϑ. [Ὁ γ. 
ἴδηρε δηλ ἰ5 δὴ δοίι8] ἱπόγθ88ο οὗἉ ἰδ9 βυ δϑίϑη8 
δη πουτ θείης αὐ} γ οὗὁἨ π6 Ὀγθαὰ ὈΥ͂ ἃ ΡΟΥ͂ΤΟΣ 
ὙΠΟ πρηΐ Ζογὶ ἢ ἔγοτα (9 Ποροβ, θα 88ϑυτη68 
δὲ ἰ)6 ΒΑ116 ἰπὶι0 8 πη06] ΟΥ τηγϑίΐο τη θαυ 
ἴῃ ἃ σου βροπαϊ πῷ; ΙΠΟΓἈ] πὰ χο]ϊ σίου ἀϊβροδὶ- 
ἴοι δισαϊκομοὰ ὈΥ ΟἸισγὶδύ διμοηρ (δ 6 Θδίθυϑ, 850 
(δαὶ ἰς γϑ ἃ ΒΘΘΥΘΕΗΪΥ ἴθαϑὺ οὐ [89 δβοι] 88 τῦ9]] 
85 ἃ Ἰἰΐογ8] τοδὶ ἔοῦ 86 Ὀοάγ. 8.66 ἷ8 ΤΘΙΠΆΓ ΚΒ 
θοον, δοὰ ἐπ 4.;αίζίλει, Ῥ. 267, 8180 15 ζέδεη ὕεδιι, 
1Π. Ρ. 186, Ὑ᾿ΒΟΤΘ ἰ6 588 ὺ8: ““ ΟἸχῖδι 76 (86 Ρ60- 
ΡὶῈ πὶ Ηΐ8 Ὀγοδᾶ, ΠΠ18 Γαἰ ἢ, ΗἾ8 ἀϊν 9 ῬΟΤΟΣ 
διά (μ0 Ὀϊοβϑίπρ οὗἨ Ηἱΐἷδ8 1ονϑ.""---Ρ. 8.7] Μογοσ: 
“Α ογορίίγο δοὶ.᾽ Βαΐ γὸ μαυθ δ6σθ, ὈΥ 4]} 
Ἰπ68ῃ9, ἃ τηϊγδοὶϊο οὗἁὨ (6 ὅοῃ, (9 Βοάθοιμον, ποί 
δὰ δοποϊυ οἷ} ογοαίΐνο δοί [ἐξ πὶλίο]. 1 ψὸ 
Κπον Ὑμδὶ ογεαξίυε 18, 6 4150 ΚηοΟΥ ἰδ δέ 4}1} ἐμο 
ἄἀδγ8 οὗ οσοδίϊοῃ ογο δρρ θὰ ἴο ἰΐ, .1}} {ΠΟΥ νγἃ8 
ἄγπι {16 ΒοτΌ, ποῦ ἰ0 ΒαῪ Ὀτοαᾶ; ἱποσγϑίοτο (1) ὃ 
τηϊγδοὶα οὐ (16 ἱπόσθᾶδο οὗ 20ΧΓ06 ἰῃ (119 οδἱδτηθηὶ 
οἵ ἀϊτίηϑ ροῦν ; ἵβθὴ (2) οὗἩ {80 ἰποῦθαβο οὗ βυὺ- 
δίδησο ἴῃ [10 6] Θμχθηΐ οὗ ἰργο; {π6 τ80]9 Ὀοίης (8) 
ἃ ηἶγδοὶα οὗ [89 ΒΟΛΥΘΩΥ Κἰηράοτι, ᾿ὰ Ἡ ΙσῺ ΟΠ 0 
ἴλτεϑ τ ΣῪ 111 1 6 ἸοαΥ68 ἐμ Ἀθατὶ ουἱ οὗ δοοουπῃί. 

2, ἴῃ Φοβὴ {815 τοῖτδο]9 ζ81Π8 8 ΘΟ ΑΥ δἷς- 
Ὠἰβοῦποο ἔγομι 118 χοϊδυϊοη ἰο (89 ταϊγϑοΐο οὗ ἐ}}6 
ἰατηΐὶης οἵ δον ἱπηίο ψὶηθ. Ἀπὸ απα ὁγεαά. Τὶ 
γεροῖτοβ ζασί μον Ἰἰχῦ ἔγοα Π6 ἈἸΒΙΟΥΥ Ὑ1ΘᾺ 
{οἰϊονν Κ, 

[8. Τα τιΐτϑοῖο οὗ (89 τοϊγδοι]ου8 ζϑοάϊηρ δὴ 
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᾿Παϑίγναιίοα οὗὨἨ ἰδ6 ἰγαΐίμ ἐμαὶ ΟὨτῖβυ 18 (6 ὀγεαά 
67 εἰεγπαΐ ἐξξε ἰο ἨΪ8 ῬΘΟΡ]6 ἰὰ ἰλ9 ““ ἀδββοσγῦ ῃ]Δ θ᾽» 
οὔ 18 νου], ου {μοῖρ ᾿ουῦτμου ἰοὸ (8:6 ““ζδα8ι᾽ οὗ 
(9 ΒοαυΘΥ Φογαβδίθα. [ἢ (μΐ8 βρί τ] 5θ1|80 
{δ ταΐγ8016 18 οοηἰἱηϊι θα ἔχοτῃ ἀδγ ἰο ἄαγ. Οἱ 1(8 
τοϊδίϊοη ἰο ἐπ ᾿ογὰ 8 βᾳρροτ, 566 6 Εχουγϑὰβ 
δ ΝΣ 61086 οὗ εἰ Εἰχορϑβὶβ οὗ {}}18 Ῥ85884.--- 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

869 ἐμ οι. οὐ Μαίίμον, ΔΙατι, αὐ 106, 
ου {818 Ῥαββᾶψϑ. 
6805 παδίθη8 ἔγοτι ἰμὸ γί αηαὶ οὐ ἰμ6 76:8 

ΔΥΥΑΥ͂ θογοηὰ {9 δθὰ ἰπίο ἰδ Ἰπουπίδϊῃ οὗ Θοά. 
--ὅ5ο (λ9 ρΡίουβ Βοαγὶ μα ἃ υἱχοι ὑοὸ Ὀοίαϊκο ἐἰϑοὶ ἢ, 
ἴγοιη ἐδ ραΐϊὰ νοὶ ἰα ρα ϑιῖὶ6 ᾿οΘΙΟυΒΥ 85 
ΤΟΔΥ ἴον ἰὑ ἰπ πυαπδα Βοθο0}9 ἀπ ἰθιιρ]68, ἰο 
1π6 ζτϑδαῦ ἐθρ}]6 οὗ ἀοά. (Βαϊ ίο ἢπά τοΐαρο δὰ 
α]εναιίοη ἴῃ παίαγο 8 ομ6 πηρ, δῃὰ ἰὸ χα τ ϊὰ 
ἴῃ ἡδίυγθ 18 δηοί Β6 Υ.)---ΟΥὐον 09 868 δηὰ ΡΟἢ 
{16 ταοιιηἰδίῃ : ἰμ6 ργοαὶ, Ὀ0]4 οουγδο οὗἉ ΟἸσβι: 
ἴῃ Ηΐβ8 }ϊ6; ἴῃ ΙΒΙΟΥΥ ; ἰπ {86 Ἰοδαϊηρ οὗὨ Ηἰ5 
ΡΘΟΡΪΘ. -- Τὴ Ρδββογον-ἶθδϑί, ἰ89 Ῥδβϑουθυ- 
ΟΌΓΒΘΥ, δηὰ ἰμ}6 δ βϑού-βογηιοη οὗ ΟἾἸ τἶβιὶ Ὀ6- 
ἴοτο ὑ..8 ῬΆΒΒΟΥΘΙ οὗ ἰδ 6 ν78; (6 οτἃ οὐοῦ ἴῃ 
δάνδηοσο οὗ ΗΪ8 ρθορὶοθ. ( μ6 ψ010 ομιδρίθτ.)) --- 
ΤΙ ἰγίαὶ οὔ ῬὨΣ]Ρ᾽ 8. ζαϊ (ἢ. -ἾὟ ας 6. Βανν, δπὰ 
ψ αῦ 6 ἀἰὰ ποί 8590.--- 6 μα υδοίοσ οὗ ΡῈ1)}Ρ. ---- 
ΤΊ αὐτὶ μπαχοίϊο οὗἨὨ ΡΒ δπὰ (86 δυιυπχοίϊο οὔ 
{89 1,οτὰ.---Ἴῇὰ (89 τοοϊκοπίηρ οὗ πλθὰ {6 Γ6 18 ἃ]- 
475 8 ἀοδοῖξ, ἰπ (86 τοοϊκουΐηρ οὗὨ ΟἸσνῖϑὲ {ποτ 
18. ΔΙ ΥΔΥΒ ἃ ΒΌΓΡΙ]υ8.---Ηον ἰδο μογὰ Ὠδ8 ]οὰ Ηἰΐδ8 
ΒΡΟΒ(165 ἰ0 ἰηἰοτοϑὺ {ἢ ΘΠΊΒΘΙΥ 68 ΘΥ Θὰ ἴῃ (10 ὈΟΑΪΥ 
δηΐβ οὗ π|600.- ον Ηο 188 ἰγαϊηοα Ηἰ5 πιϊηΐθ- 
6 γ8 δ ἃ Τ᾿ ΘΘΒΘΏΡΟΥΒ ἰ0 ΟΔγῸ 880 [Ὁ (ἢ 6 ῬΟΟΡ δηὰ 
δίοἷς. ---Τ 9 Βθηι πη οπὶ οὗ Απάγον, οοιῃραγοα τὰῖϊι 
ἴδ Βοῃ(1πιοηὐ οὗ ῬὨΪΠΕ}Ρρ. (19 οὔθ νου]ὰ Βοσίῃ 
ὙΠ} το, (λο οὐ  Ρ Β6ϑιῃ8 δ ἰθαϑδί ἱποϊϊ πὰ ἴο 
Ὀδρὶα πχῖμ 11{{16.)---Ηοὺν ἰπ ἃ ΟὨνἰϑιϊδη σομϑυ]δ- 
ἰοῦ γγῪὸο χυδάθα]ν δοθ ΠΟΘΡΟΡ ὑδο τἱρὶ.--ΤῊο 
1010 Ὀχοδὰ τοίου; ΟὨγιϑὺ ἐουημβ ΗἨΪΐ8 στοαί 
Τα 86]0 ΟἹ 8 Β118]}, ΟΥ̓ΘΥΥ ἀδΥ ἱποϊ ἀθῃί,--- ΜΆ Κο 
{86 τλθὴ δἰῖ (116) ἀοινῃ:᾽ 8 ττογσγὰ οἵ ρογροίταὶ 
ΔΡΡΙΙοδιζοΏ.---Ἵ θὰ οησ6 ἃ ΟΠ ἰβίϊδῃ Ρ600]6 8ἰ. 
ἀονγῃ ἰοροί ΒΒ. ἱπ Ρρθδ6θ δηὰ αυΐϊοίηα58, ὑμθπ 89 
Κογὰ ποῖ Ηΐβ ψοπάᾶθγ8.-ὔὐὸ Ηθ 801}} νου κϑ 
Ηΐ8β πιῖγδο]9 6 (86 Ρ6ΟΡΙῸ 8βὶ{: ἄονπ δἱ ἢ 5 
δια ἀϊης (πὰ 6 ΘΓ οἾ, δὺ ἰμ6 ΠΟΙΥ ΘΌΡΡΟΓ, εοίς.). 
---ΟἈνιϑυ β εἰνίηρς οὗ ὑμδη1κ8, {86 808] οὗ Ηἰ8 σοῃ- 
ἤάθῃο9.---ΤὴὩο ψοπάογ- νοῦ κίηρς ἰ4010- Ὁ]οβδίηρ οὗ 
Ομ τ ϑί. --Ἴὸ ἀϊνὶπθ τΐγ 8 0168 ΟΥὨ ἔα ῖὶι αὖ ἐμ 9 βὰρ- 
ΡῈΡ ἰὰ ἰμ9 ἀοϑοσί.---)ὸ ταϊγδουϊουβ ἔοοάϊηρ ; 
Τα ΟΌ]ΟῸΒ 1, ἴῃ {16 81 {{1ὴρ ἄονῃ οὗ {πὸ ΡῬ60}}9 
δύ {π6 Ὀϊἀάϊης οὗ Οἰισὶϑι; 2, ἴῃ 89 πδηϊκ5ρίνίης 
οὗ Ομιγὶϑί Ὀοΐοτσο (πὸ ζοοάϊηρ; 8, ἴῃ ἐδοὸ ἀϊδιγίδυ- 
εοῃ δῃηὰ Ὀγοακίης οὗ [6 θγεαὰ δοοοσάϊηρ ἰο {89 
δρροίϊίο οὗ 41}; 4, ἴῃ (16 βαϊϑῥαοίἑοη οὗἁ 41]; ὅ, 
ἴῃ [86 Βυνρὶ5 (πιοτὸ δὲ (μὸ ϑμᾶ ἰιδῃ αὐ ἐμ Ὀ6- 
Εἰπαΐη ρ).---Εσ δ ἐμ βαρογβουϊ οὗ ἀοἀ ψὸ βμου]ὰ 
ΘΔΓΘΙΆΙΥ δσοποπιὶζο.---]16 οἴἶδοοί οὗἩ 80 τπυϊγδου- 
Ἰου8 ἔδοάϊης οὐ ἰο86 0 ψ6γ0 10: 1, Τ μοῖρ 
ἔγαθ ἱπἰογργοίδιίοα (ἰμαΐ (818 18 ἰμαὺ Ῥχορβοῖ, 
ἰ. δ.,) 80 ΜΙ ο8518}}}; 2, ἰποὶν 7.186 δρρὶ ἰςαϊΐοι οἶ 
ἀ ΠΡΟ ΘΒΗ ἰο δ κ Ηΐπ ἃ Κίηρ ἰο ἐπεὶν ταϊπα). 
-- [Ὡς Τογτὰ πιυϑὲ πὶ βάτον Ηϊ 5] 859. οἴζοῃ 
ἔτοιῃ 6 Βοιμδρθο οὗ Π16ῃ, 85 ἴγοϊῃ ἐμοὶν ρδγβθου- 
ἰϊοη.---ΟἸτῖδὺ οϑοαροᾶ ἰο ἰδ6 τηοππϊαΐη, απὰ Ἦο 
δίοημο: 1, ἔμ απο Οη6, 80 οΟὔἶΥ8 ᾧὑρ ἰο ἰδ 
Εαϊθοσ Ηἰ8 σαΐϊγϑδοϊο- ποσκίης Ὀϊοββίηρ; 2, ἴὰθ 
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βοὶ -ροββοϑϑβοὰ Οηθ, γβοπι πὸ ἔβηδ οἴη οὗ 268 
6χοΐῖθϑ: 8, (86 αχα]ίθα Οηθ, αῦοτο (86 δι ἰο 
οὔ 6 νον]; 4, {160 ΠΟΙ͂Υ Οη6, ὙπδῸ0 ταϊη 08 πού 
ἫΪ8 αἴδαὶγβ πῖῖὰ πυπιδη ἀοίΐηρϑ.--- ΤΥ νου]Ἱὰ 
Τλ8 6 Βἰπι 8 Εἴη: ἴὰ {86 πιά 8 οὗ ἐμὶ8 ἰοτῃρίδ- 
ὑΐἰοη, ἐπ ὙΙΟΒ ΠΟΌΪ65 18}} ὮΥ ἱδμουβαῃάβ, Ηθ 
Βιδηἀβ δγοοί, Ὀθοδβο 276 ἐδ ἐλε Κϊησ. 

ΒΞΤΑΒΚΕ: ΗΕΡΙΝΟΡΒΕ: Ὑαοἀ 0868 Δ]}} δΒοτίὶβ οὗἁ 
ἸΔ6ΔΏΒ, τιοϑύ ΓΣΆΓΟΙΥ ΘΌΓΡΙΟΒΙΓΥ, ΤῸ (86 ΘΟΛΥΘΣΒΙΟα 
οΥ̓͂ δἰ πῃ γβ.---}ὺ ὩθδΡοτ ἃ 9ο88ὲ, (6 τῇογο (δ 6 
οἰ άγοη οΥ͂ ἀοἂ βοοὶς (ο ἄγϑβϑϑ {8 ὶν ̓ ιοατίβ ἴῸΓ 
Ηΐμι; μὸν ΚΘΟΡ {6 θαβὺ ἱῃ ΒοπΟΡ οὗ Ηϊπι.--- 
Φοϑὺ8 18 80 ἰχι ἰδαΐ Ηδ σἂῃμ οὐϑυΐοοῖς αἹ] 
Ηἰἱβ οἰιϊ]Πᾶάτοη, δηὰ οδὴ ΚΠΩΟΥ δαὶ οδοῖ ΟὯΘ 
υὐδηίβ.- ΒΆΝ ΕΒ: ΤΠ Γογὰ σατο ἴον δὶ, δπὰ 
θα Κη ἃ ὄν ἰο ἰὴ πηϊπδηκίυ).---ουα Μὲδί. 
Τωδι: Τὺ 16. ἰῃ0 τϑαῖζθ85 οὔὐ οὖν Ὁπδο]ονίησ 
μοδγὶ, ὑπαΐ, ἰΏ ΟἿΣ π66Ο55: 168, γὙὸ ΔΙ ΔΥΒ 60ῃ- 
διά ον ΟὨΪΥ ὑμεῖνρ σγθοίηθβϑ δηὰ ἐμθ 8] 6 ΓΠ 6859 
οὗὨἩ (16 τὴ 68Ὲ}8 οἵ γχοϊϊοῦ, δπὰ ποὶ ἰδ ἱπδηϊϊο ννῦὶὶ5- 
ἄοπι, ΡΟΥΟΣ, δῃἃ κοοάμοϑ8 οὗ αοα. ἶνο ἢᾶγὸ 
ῬοΒββοϑβίοῦδ, ὸ αν μοατί; Ὀυΐὺ Ἰδοὶς οὗἁ ΙΠΟὨΘΥ͂ 
Ὀσίη 8 δος οὗ ζλ} 0}. - ΟΕ ΒΝ ΕΙ,: Ἧ͵,ὁ βὶη 88 ν|ὦ0}} 
ψ θη γὙ6Θὸ ἰδἰηἰς ἐπ δὲ αἀοὐ π|'}}] Ρα85 ὉΥ ἰδ9 οτὰϊ- 
ΠΆΤΥ ΤΙΘἈΏ9 οὗ Ηἰ8 ργουϊάθηοθ 88 μη π͵Ὑ6 } ταώ 
(0 Ῥτουίάδῃοθ οὗ ἀοαἂ ἰο ουϊνατγα τη6Ἀ}. --- 
Ζειϑιῦβ: ΟΕ γῖβὲ οδὴ σππᾶΐκο Ὀτολὰ ἴῃ ἰἢ ἀοδβοσί, 
δι δουπάδησο ἴῃ νδηί.- - ΟΆΝΒΤΕΙΝ: ἩΒΟΠΟΥΘΥ 
Ἧ οδί, γ͵ὸ οὐχ ἰ0ὼ ῬΓΔΥ͂ Ἀπ ἤδηὶς ἀοά.--- 
ΟΒΑΜΕΒ: Ενογυ ογοαΐαγο, δὴ ἃ ἰΠογοΐογο [οοά, 18 
Βδποιϊῆοα ΌὈΥ ῬΓΆΥΟΣ δῃρὰ ἰμο ψοσὰ οὐ 6αοά, 1 
Τίηι. ἱν. ὅ.---ΗΔΡΡΥ ἂγὸ ἱμοϑὸ στηἰηἰϑίοσβ οὗ (89 
ποσὰ ΨῈΟ τοοοῖγα ἴγοια ὑπὸ Τοτὰ τῆηδὶ {μ6γ ἀθ- 
Ἐἶνοῦ ἰο μοῖὶν ΒοΌΓΟΥΒ.---ο ἰο τ οτὰ αοὐ ἱπίγ 8.8 
ἰοι ρογδὶ Ὁ] ββίη 5, βου ἃ ποὺ ΚΟΟΡ ἴμθῖι ἰο Εἴ π}- 
5861}, Ὀαΐ βῆατο θὰ Ἡ (ἢ οἰ 6Υ8.---[Ὁ οδὶ δηὰ ὃθ 
δ]]εὰ, 18 ἰμὸ Ὀϊοβδίηρ οὗ αἀοα; δῃὰ ἰο δαὺ δηᾶ ποὶ 
Ὅο Α|16α, 18 Ηΐβ8 ουγδο, Ηαρ. 1. 10.---ΟΒΙΑΝΡΕΒ: 
ΤῊΘ σοϊλτλοι Τγ8.88 8 πηἰ πἰ 6} χοηΐ ; ποῖ 10 Μ|]}} 
ΘΧαὶἑ οη6 ἰο θάνῃ, δηὰ Βοοὴ ΔΕ Ρ 10 Μ111 ἰγυϑί 
(0:6 ϑᾶπιὸ ὁη0 ἄονη ἰοὸ μ6}}. [μὲ πο ομθ ἰῃ- 
ἰγυϑὶ ἰμλβοῖῦ ἰο {μ6 ὕδνοσς οὐ ἰδ τυ 6.-- 
ἩΕΡΙΝΟΕΒ: [ἢ ἰδ Ὀοχίπηΐηρς οὗὅὨ Π]αμϊπαίτον, ἰἢ 
{86 ἢγβι ρίον,, ἃ γγδὴ Ἀ5ΌΔ]}Υ [8115 (0 οχίτανα σαπύ 
τἀ ον κῃ 58, ποὺ δοοοταίηρ ἰο (Ἀ9 στ] οὗ ἀἰνίηθ 
Ρτυάθποθ.---ΖΕΙΒιυ 8: ΕἾ66, ἀοοοταϊηρ ἴο ὑμ6 6χ- 
Δ Ρὶο οὗ (ἢ γ ϑανίοιυν, ἔγοιι (δὲ τ σῃ [86 τγοτ]ά, 
τὶν 115 σΑΥ Δ] πιϊπὰ, 0108 ἱσῃ, δὰ βοϑοὶς [μαΐ 
νοῦ 18 ΔΌΟΥΘ. ---- ΟΟΒΒΝΕΗ: «0968508 ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ 
σλι86 4 (86 Ὀγοδα ἰὁ Ρ4858 ἰῃνουρσὰ (6 ἈΔΠ48 οὗ 
εἰι6 αἰδοὶρ᾽θ8, ἰδ ἐλόν ταϊχῦ συῶϑΡ 1 ἴῃ {ΠΕΣ 
Ἰιαπάθ, γὰὸ ἰῃ ἰμποῖὶσ ἈΠ θο] οὗ δι} Βοοὶ 1 ἰο Ὀ6 
ἴοο 11{{}6. 

Βπαῦνε: 7μο οτοδαίϊγο ρόνον οὗἩ οὐ ὑπ 6ἢ 
ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ΥΘΌΣ ΙΩδἾκ68 ἸῃΟὮ ΚΓΟΥ͂ ἔγοπι 11{|16, 180 
μιαγγνοϑβί ἔγοτι [0 8664, Θγθὴ ἰο ΒΌΡΟΓΔΘΌΠΑΆΠΟΘ, 
ιιοῦθ 880 ὙΟΣ8. Α8 1 ψγοῦρῦ ἴῃ τὰ89 Ὀοκίη- 
πἰῃρ οὗἩἨὨ {86 νόου], δπὰ τοῦ ῖ8 ΥΘΑΣΪΥ ἴῃ βοογοὶ, 
ὮΘΓΘ 10 σοι 65 ΟΣ. ΟΡΘΏΪΥ.---Τὴ9 ρσαϊπογίηρ ἔγυ- 
Ζα}1γ, 16} ΒΑ 68 δύ ἐμο σα ἰἶἴτη6, θοϊοηρβ (0 
1.6 τὺ οὐ Ὀομθᾶσομοθ.---ὐρδβι8 18 (Π6 ΠΘἀδΘΙΏΟΥ 
ἔγοτη ἐμ βίη τ ἰοῖ 88 ἰονοϑ, ἔσο {86 ἀοΥ ἴῃ 
ὙΔΟ δὴ ἀοα8 ποὶ Ὀοΐϊΐϊονο, ἤγοια ἐδ ἀθαυ οὗἁ 
τ ]οῖ τῆλ ἀοο8 ποὶ ὑδίηϊς, ἔγοια ἐμ ὸ 8}6}} ψ οὶ 
ἸΏΔῺ ἀο065 ποὶ ἔραν; ἐμβογοίοσο Ηθ ἰβ ποὺ ἃ κθ- 
ἀθθίλον ἔοῦ 811, ογο Ηδ δυὺ 8 Ηδάθϑιηοῦ ἔχοι 
μον δηὰ ἔγομι ἸΔΌΟΥ [ῸΓ ἃ ᾿ἰνὶπς (ὉΥ Πη 68} 
οὗ τοολίοτῖαὶ δϑυπάδποθ), ἐμὰ Ηοδ πψου]ὰ Ὅθ 
ΔοσοΡίΔ 16 ἴἰο 41}. 7116 ΡῬϑορὶο νυ ἰϑῃϑαὰ ἰοὸ σλκθ 
ἃ Ὁ Κίηρς; κα ν͵ὰ8 [ὁ Ὀ0 {μοὶ σποῦκ; (ΠΟΥ 

τἰβηθὰ ἰο βανθ ἐμοῖς μδηᾶ ἴῃ δυουυ ΐπς, οὐθα 
ὙΠΟΓΘ ἰδ0γ ἀϊὰά ποὺ πυπάογβίδηα, διὰ ποιἐΐης 
ϑθο ἃ αν ΒΟΌΟΥ πιο ὑμ6Υ ἀϊά ποὶ ρῖτο,--- 
πού οὐδὴ Ζ26805, 80 Ῥχγορμοῖ, (86 Μαοϑβί δῇ ..--- 
ἶχβοο: ΡΒΪΙΡ δὰ Απάγον οί Ἰοοϊκοὰ δἱ {86 
ΥἱΒ1 010; [86 οηθ9 δὖ (9 ἰηϑυβῆοϊθηῦ ΤΠΟΔΘΥ͂, (89 
οἴδορ αἱ ὑπ6 ᾿πηϑυδηοϊοηί 1οοα. 
Ἠξυβνεδ: ΤῺ ΡΟΥΘΣ οὗ 9685 [0 ἄγαν τηθη 

ἰο ΗΪπιβοιῦ, ΤὴΘ ρον ον ἰο ἀο ποοὰ ἀγα ἸΠΌΤῸ 
δὴ 0.10 ΡΟΥΤΟΥ ἴἰο Ριιη18Ἀ.--- Ὁ 6 1167 ΟΥΘΥΥ ΤΥ] ΟΓΘ 
Ἰοοῖϑ δὐ (889 8128}} ηϑλ}8 δηὰ ἐμ 766 016 ῬΟΥΟΓ. 
Βυὶ αοἂ ολῃ ποσοπιρ] 88 τυ τὶὶὶ 11{{]6.---Τ]18 
ῬΌΓΡΟΒΟΘ δηὰ (86 σοπάργ ἃ] Ἀ6]Ρ οὗὁὨ αοἄ 816 6υΥθν 
ΤΟΥ͂ΘΔΙπρ {μοι βοῖνοβ ἰο ὑπὸ δϑίοπιβῃτηθοὺ δὰ 
Βδῖη6 οὗ ΠὈ 6] 16[.-τ 88 Π848 Σοραγὰ [ῸΥ ΟΥ̓ΔΘΡ 
δΔηὰ αἰν βίοι, ὈΥ͂ ΤΠ] 68}8 οὗἨ ΟΥ̓ΟΥΪΥ δυγδηροιηθηί 
[ὴ9 του εἰ θ τῦὰβ δα βιϊν νἱονγοὰ. 830 οΥετγ- 
ὝΠΟ0ΥΘ 1 [80 Κίπράοιῃ οὗ αοα. Μί6Ὠ δὲ αἰνι ἀρὰ, 
ΟΥ̓ΘΥΥ͂ Ο26 ἴῃ 8 ΡΪΆ66.---Ἰη (η6 Βεαηάὰ οὗ {6809 
ΟΥ̓ΟΥΥ ΓΙ ὈΘΟΟΠΊΘΒ Ὁ] 6581 Πρ;.---Ἴ Πο αἰδοῖ} 165 ΓΘ 
Βοάτηθη οὗ Φ468508; δῃὰ 80 δῖ νγ6.--ἴοὸ ΘΟΥΕΡ 
ῬοΟ] 64] ΡΙΔη8 ὑπᾶθσ (Π6 οἹοδὶς οἵ τοὶ φίοπ, ἰ5 
Βοδημἀλ]οιι5 δΌι80 οὗἁ γχοϊὶρίοη. --- 86 Ο γί βιϊδη 
Βμου]ά βίγῖνο [0 θὸ} οἷδδσ οὐὕὁἩ που]ὰ]γ ἀϊβιϊηοίίοη. 
--οεν. 1-1δ, (π6 Ῥογίοορθ ἴὉΣ ζαίαγε ϑυπάλγ. 
Ποιν «εδιι5 ρογγοτπιδ 7118 πιϊταοῖοα: 1. ΚΆΠΟΥ 
ἀοϑῖίση. 2. Ϊῃ Ἰογθ, οἷν ἴο σϑὶΐαυθ ἰδ βδοιυλὶ 
Βίτοβ8 οὗ ψαπὶ δπὰ βδυδοτίηρ. 8. ὙΠ αἰνίης 
Ῥονοῦ. 4. ΙΓ αὐἱοίη 658 δηὰ αἰχαϊγ. δ. 8 
οδνηδϑί ρυθοδΌϊ0Ηη. 

ΒΟΒΙΕΞΙΕΒΜΑΆΘΗΕΒ: Τὸ οσὰ ουὐϑη ζεθὰβ. δῃὰ 
ΠΟΌΣΙΒΏ68 ὑμ086 ἯΠῸ ὑγγ σαί ον τουπηὰ Ηἰπὶ.--- 
ὈΒΑΕΒΕΚΕ: [{ 18 ποὺ τὸ ἰδῇ 8 Κο Ηἴπ Κίην, ὃν 
Ηο ἐμδὺ πη] 68 8 Κίη σα, θδοαυ 86 οἱ ΖΘ }5 ἰῃ Η 8 
Κιηράοπι.---ΕΙΝΒΑΚΡ: ἸΤδουρμΐβΒ. οα 80 6οη- 
Βίδηοῦ τὶ ἢ τ δῖοι 4688 ΒΟ 45 ἕο (86 ρτοδὶ επά 
οὗ Ηἰ5 11ἴ8.-  Μ ΈΒΕΙΝΕΚΕ: Τὸ ΘΟ τι βιϊδη ἰὴ 
Βοϊ [ἀ9.- ΟἜ ΕΙΣ Να: Ἧ76 δου] Ἰοαᾶτη ἤγουν 66- 
Βὰ5 ἰο ἀο τηιοῖ τ ὶῖὰ 11{{16,-ϑθ συ 12: Οα 86 
ΘδΥ Ϊγ Ὁ] υθίηρς τ ὶοσι αοα αἰ ..5968 δτθοιῃς πιθπ. 
ΒΟΠΌΡΕΒΟΕΕ: 186 ΘΑΡ ΠΥ πὶ δἸτγαγ 8 τη ΐβ68]- 
ου]αία8.--- 1800: Τ]1Δ0 σΟΒΡΟΙ ἔθ ἐμ6 ἀΑΥ, 8 δἰ8- 
ἸΟΤΥ͂ Οὔἐμ6 Τοοάϊπ, Βοθπι8 0 Βαυ Ὀ66Ὲ ἈΡροϊοίοὶ 
ἴον (μ1]18 δυπάδν ποὺ 50 τη] ΟἹ δοοοιηῖ οὗ [88 
ἰῃησἱἀοηίαὶ] σου {118} “6 (}}6 ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΓ, 8 688 οἵ 
{π6 7678, γγἃ8 πὶ ἢ,᾽᾽) 88 θθοδιβ8θ 7 680.8 νγ85 68}168 
Ὁ. {πὸ Ῥϑορὶο, ψοὰ Ηδ δά τα γδου]ο 5} ἴοά, 
“180 Ῥτορβοὶ ἰδαὶ βῃουϊὰ σοπιο ᾿πίο {6 πογὶά;" 
ἴον ἰΐ 18 ῥ] αἰ η]ν (86 ἀοδβίρα οἴ (16 1α5ὲ ἰγθ6 ϑυη- 
ἀδγ8 οὗἩ Γοηΐ ἰο Βοϊ]ὰ )εῖοσθ τ8 {πὸ ἐπ τοοίο ἃ 
ΟἿ οο οὗ ουὖν λῇοαϊαίον, {80 βυονίηρς {9650.8, 83 
Ομτῖβι: Ῥτγορὶιοῖ, Ρυϊδδὶ, διὰ ΚΕιηρ.-- Ἱδίά: Ἰὰ 
ΟἸγϑύ 18 [11 βα βέδοιίϊ οι ΖῸΓ 118.----}16 ὈΘΙΙΔΥΪΟΌΓ 
οὗ 5 65059 ἰονγαγὰ8 ψϑαὶς δηὰ ἰπϑίποοσχα {γι οηὰβ: ]. 
Ηδ οοπἀοδβοοπάρά ἰο ἴπὸ ποοαβϑὶ 168 οὗὨ (μεοῖν τ ολ- 
Ὧ688. 2. Ηο δγοϊἀδοα {ποὶν τὰ 6}1-τπαοδηΐ, Ὀαΐ 1πι- 
Ῥυγο Βοιηαζο.---ΒΑΟΗΜΑΝΝ: ΗΟ ὈΣΖΟΠΕΥ (δὲ 
Ἰιοαΐθη βϑαδοὶ ἰηυ 68 8 (Δ |16 6 Ὀχϑδὰ οὗὨ 178. 
-ΑΕΣΡΕΝῸ: Το Ιογὰ τπᾶῖκο5 ΟΥ̓ΟΣΥ ἢ ΠΡ Θ0Ει9 
ουἱν ρἱοχϊουβῖγ: (1) ἤ ΒΟΓΘ δὴ 18 δ 818 ν 115’ 
οῃὰ, (2) αοἂ γσορβ σἱζυὺ οἢ.---Κπαύβϑβοσι: Ουγ 
ἀν Ὀτοδὰ 8 σιϊά6- οδτὰ ἴο ἢθανθη.----7όϊά. : ΗΟΥ͂ 
ΓΑΙ Ἀγ (86 οτὰ οΑΓ66 ἔον Ηἶ8 Ῥ600]6.---Εῦ- 
ΤΈΝΒΕΒΟ: ΤῊΘ οϑιίης οὗ ὑμ6 ὈΤοδὰ ἔγοπι βϑϑυοῃ: 
(1) ον ἱἐ 18. ρογίοσπιϑᾶ ; (2) μον πασοὰ ἴΐ ἰὰ- 
οἰ 68.--- Τί, ς ΟὨν σι 8 κίπραοπι ἰᾳ ποὶ οὗ {8} 
τοῦϊὰ: Το ϊθ (1) Ὀτίηρη Ηΐπὶ βυβοτίης ἴπ 1815 
ψογϊὰ; (3) ἀγδῖβ ΤΥ Βϑᾶσι ἔγοιν {198 σοῦ: 

[ΤῈο ΒΟΌΣ βυπ λυ ἰπ Τθηϊ.---Εἴἰ Ὁ. Υ.] 



ΟΠΔΑΡ. ΥἹ. 1-05. 

(3) τοαιαΐῃ9 τὴῦ οσοιηΐοτί, 6 η 4}} {πίη 8 [11] --- 
Ἠ ΕΡΕ838: Τδο ποοὰ, πβὶοἢ γϑοοῖνοβ [86 ὈΪοβϑίηρσ 
οἴιδε ᾿ογτὰ ; 1. Το ηϑοὰ. 2. Το ἐθϑιΐϊηρ. 8. 
Τὶ σοηθνπλίηρς. 4. ΤΊ10 Ὁ] 98 ,.---ΒΑΌΤΕΝΒΒΒΟ: 
Τὰϑ ταἰγαοΐθ δῦ {86 8016 οὗ (ἰο Ποτὰ : 1. 780 
ἴοσο ἩΒΙΟῺ ῬΥΘΡΑτο5 ἰδ ἱδῦϊο. 2. Τη6 ζοοὰ 
ψυϊσὰ ἰδ οὔογαθ. 8. ΤῸ Βα ϑίδοί'ου. Ῥῖσα ἰΐ 
κἰτα8.--}Α5Ρ18: Φ9651.8, ΘΥΟΡ {116 ΔΟΙΡΟΡ οΥ͂ ἰῃ9 
ῬοοΥ.--ἶὖδ. 7. ΒΑΧΒΑΟΗ: ΤῈ|0 υἱοίογυ οὗ ζαϊ.}} ἴῃ 
ἴὰ6 οχί ζϑηοὶθ8 οὐ 116. ΑΒ ῬΕν: ΗΟ κ068 ἰΐ 
αι (6 Ομ νἰϑι απ 110 ζ065 τι ῖ τ ΟἸγΙβυ 1. Ηο 
οἴοανοβ ἰο 19 οτὰ, δηἀ [Ὀγβαῖθ8 Ηϊαὶ ποί. 2. 
Τιιο ᾿οτὰ ΤΑΥ͂ ἰ45 ἔγοιῃ εἶα Η8 ἴδοθ ἴῸΣ {πὸ 
ιἶπιο6, {111} ἃ. 116 δ 1αϑὺ Ὀγοᾶκβ ίο εἶπα ὑπο Ὀγοδὰ 
οἵ ξτδοθ.--- ὙΠ Έ5ΜΑΝΝ : ΤῸ τὶ γϑου]ουβ ϑοαϊηρ 
βδονγϑ 9 ἰμδὺ ΟὨΥῖβ Βὰ8 ἴον ΗΪ8 ρϑορὶο: (1) ἃ 
ΜΆΓΠὶ Ποατί; (2) 8 ΟἸΘΔΓ 6Υ6; (8) δῇ Ορθϑῆ ἰιδηά. 
--δ:ε ἐλε πεζί δεοίϊοπ. . 
{ΠΠἸΡΑΚΥ : Τότ 18 πὸ οϑδίομίης ΌὈΥ ΟΥΘ ΟΥ̓ 

ἰουσῖ [86 του ]ου8 Ορογαίϊοη; ἰδ ΟὨΪΥ Τϑαγδ ἢ 8 
ἴον ὰ3 ἰο ὈοΪΐονθ (πὶ αοἀ οδΔῃ ἀ0 4]] ἰδ ηρᾳ8 (οο- 
δἰϑίεαίὶ τὶ ἢ ΗΒ πϑίυγο δηα ομδγδοίου).- --᾿υαῦ8- 
ΤΙΝΒ (7ταοί. ὧι ὕοῖ. 21; ϑέγπι. 180, 1): Ομ νῖϑὶ 
παρ 1οὦ ἴῃ ΗΪ8 μδη49 (19 γα Ἰοῦγα5, 1 5ὲ ἃ 
Ηο ρῥγοιίυσοϑ πδγτοϑὲ ουἱ οὗ ἃ ἴον ργαΐῃβ: ἰο το 
248 ἃ Ῥονον ἴη ἢ 8 Βα; δηὰ (8036 γο ἸοαΥ 68 
τὸ γα δ0ρι.9, οὐ ἰπάδοά οδοιατχϊἰοα ἰο οαγί, αὶ 
τα Πρ] 16 ὉΥ Ηἶπι ψῸ πιδάθ ἐμ θα. (Τ}θ 
βῶπι6 ἰοἃ 15 τουϊνοα ὈΥ ΟἸβιδυβοη, Ὀυΐ {μ6 6οΠ}- 
Ραυίβοι 19 ΟὨΪΥ͂ ΒΟΥΥΪΟΘΔΌΪΟ 88 ἃ Τοιηοΐθ ΒΏΔΙΟΡΥ. 
8ε0 ἴ:6 ΕχοΣ 68183.)-- - ΒΈΝΟΗ: Ησργθ 8 ἃ τοὶτα- 
εἶδ οὗ ογοδίϊνο δοουύοίίοη, ὈΥ̓ Ὑ Βῖοἢ Ομσὶδὶ Ῥτο- 
εἰδιρὰ ΗΠ ΣΒοΙζ 0.6 Ὀτοδὰ οὗ (6 πογὶὰ, [16 
ἱποχδυβὲθα δηἀ ᾿ποχ])αῦϑιῖ Ὁ]0 ΒοΌΓΟΘ οὗ 81] 116 
0» ἰ6 δρ᾽νγίίααὶ ποοὰϑ οὗ πα ρατίος βο}8 πῃ 
81 δ.69.--- 9 ὑπνοῖνο Ὀαϑιζοίβ, δὴ δρὶ βυῃδοὶ 
οἵ θινίαθ ἰοῦ Ὑϊοῖλ ΔέοΓ 41} 1ΐ8 ουἱ-οϊηρ8 
ἀροη οἰμασϑ, δἰ 659 ἰἰβϑο] ἢ ἔδν σίομοσ, ΟΡ. 
2 Κίηψϑ ἴἰν. 1-; Ρτου. χὶ. 21: “Ἴθοσο 18. δαὶ 
δοαϊίοσοίδ, δηὰ γοῖὶ ἱπογθαβοίῃ." ---)ἀπδ]ορὶοβ οὗ 
(19 τοῖγδοῖθ: ὑμ6 ϑῆηδ ἰὴ ἰδ τ] ΘΓ 688:; ὑμθ0 
Ἰυ ρ᾽ γπα οὗ ἰΔ6 νιον 8 ογυ89 οὗ οἱἱ δηὰ 
6 Ὁ ὈΔυσοὶ οὗὨ πιοι] ὉΥ ΕἸ )αἷν, 1 Κίηρβ χυὶὶ. 10: 
ἘΠ1384 Βα ἰϑγίης δ᾽ Βυμπάγοά τὴθὰ σὰ ἐν Ὠ 
Ἰοᾶτο8 οὗἩ Ὀαυϊου, 2 Κίηρβ ἵν, 42-.44͵ --- στε: 
μολγα ἔγοτα {π|8 τηϊγαοῖθ: 1) Ομ γ δι᾽ 5. δία σὨ 
Ῥονεῦ; 2) 8 16εβϑοὺ δϑοιιύ (86 οΠῆσο οὗ τιϊῃ ἰβῦο Υ8 
-πτῖο τοσοῦτο ΒΌΠΔΟΙΥ δὰ ἰο ἀϊβιγὶ θαὺθ ζα δα} 
ψὴδὶ Οδγιϑῦ Ῥυου 65 δηἀ Ὀ]685095; 8) ἰμὸ 8ὺῖ- 
Ποίθηογ οὗ {86 ρζοβ8ρ6ὶ ἴον ἐδ:9 τγδηὺΐβ οἵ τυδϊῖηά. 

8.} 

2. 188 μιπλοῦιουβ ὙΙΤΗΘΒΑΊΤΑΙ, ΟΥ̓́ΕΒ ΤΗΒ ΒΕΑ. 
γι. 14-21, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

8566 (ἢ 9 ΡΆΓΆ4]1615 ἴῃ Μαιίδοιν χὶν. 22-88 ; δηὰ 
Ματι νυἱ. 490-56. [Οπϊιο ὈΥ κΚὸ. ΑἸέοτά: 
“Ἀὴ ἱπρογίδηϊ δηά ἰπἰογοθίϊηρς αὐοϑίλοη αὐΐβο8, 
ὟΔΥ 5 (19 τιϊγλοὶθ ἤ6ΓῸ ἰηδογίοἀ Ὀγ 5. Φοδη 
Τηδὶ Π6 ΘΟΥ̓ΟΣ ἰηϑογίϑ [0Γ [86 Τῆγ8 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ 
ποργαϊΐοη, ἃ οσαμηοῦ Ὀοϊΐαγο. ΤὴΘ ΓΘΑΒΟῺ ΒΘ6ΠῚΒ 
ἰο τη8 (0 Ὁθ {1|18: ἰ0ο ρὶτϑ ἰο ὑϊὸ Τνεῖγο, ἰῃ (6 
Ῥγοϑρεοῖ οΟὗἩἨ 80 ΔΡΡΡΑΣΘΏΙΥ δίγαηρο 8 ἀἰϑοου 86 
τελροσίίης Πὶ8 Βοάν, δ Υἱοῦ οἴ 6 ἰγσαῦῃ σοβρϑοί- 
ἱς ἰδὲ Βογ, (μαὺ 1ὲ δηὰ {|ὸ ἐπϊηρβ βαϊὰ οὐ ἷὶ 
ποΓο ποὺ ἴ0 06 υπαἀογϑίοοα ἴῃ 8 ζτο088 ΘΟΥΡΟΧΟΔΙ, 
δαὶ 'ῃ ἃ ΒβΒυρογπδίῃγαὶ δηά δρίτιϊαα] βοη89θ. Απά 
ἐδ οἷγ ὙΘΥῪ ἴοσγοῦ δηὰ γοδϑϑισγαῃσο, ἰοηἀοα ἰο ἰτ- 
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Ρτ688 ἰμαὺ σοηβάρῃος ἰη Ηἰτπι ψπϊοῖ Κορὲ ἐμ οῖὰ 
ἄγαι, ὙΠ ΘῈ ΤηΔῺΥ ΘΗ. Πίαι, γον. 60."---Ρ, 85.] 

γεν. 14. 189 Ῥσχορβοι τδαῖ 6 ἴο ΟΟΠ6.--- 
Τῆῖα ἀοποίοθβ ἤθγὸ ποὶ ἰδ 06 -Γαη6Ρ, θὰς ἐδ 
Μοβϑίδ, γοΐοσσίης ἰο θοῦ. χνὶϊὶ. 1δ ; 88 18 ὑγονϑὰ 
(1) Ὁγ ἰδ οἀάϊοϊοι : “ἰπαὶ βου] σοῦ ἐπίο ἰδ6 
Μγ 001 5᾽ (2) ὉΥ ἐμ ἱποϊἱηαίϊίοα ἴο τλ8ῖο Ηΐα α 
κίηκς. 

γον. 1Ὁ. αἰσθ ἰπὶ ΌΥ ἔοσοο.---ΟἌττν πὶ 
Τοτ ΟῚ ὈΪΥ ἰπίο {Πποὶν οἶγοῖο, δπὰ οοπά οὶ Ηἰΐπὶ ἴῃ ἰτὶ- 
ὈΠῚΡἢ ---ἰπ ογάεγ (ὁ πιαΐδ Ἡπ᾽Ππὶ α ἀὶπσ; 88 ἴοβιϊναὶ 
Ρἰϊστῖλ9, Ἰοδὰ Πίη ἰο Ζίοι ἴῃ ἰσϊαρ 4] Ῥγοσοβ- 
βίοη. 789 ΔιὈΪ ΑΓ, οοηΐαδοά, δπα ργϑιηδίασθ 
1468 οὔ 88 βιιυβοαποπὶ γα ρα θη ΣΥ. 

Εἴο ν᾿ τ λᾶτονυν δαραίῃ ἰηῖο [86 οὰππῖαίῃ. 
Το πάλιν ἀσηοί 68 ποΐ ΟὨΪΥ τοίατη τ0 (πο τηου π’ αΐη, 
Ὀυΐ 4130 ἃ βοσοῃὰ τῇ|ιξπάτανγδὶ οὐ Ηϊτ8917 ὕγοιι 
{16 Ργϑϑβυγο οὗ {9 Ρ60}01]6. Ηδθ βουρὶιὶ Βοϊ τὰ 6, 
ο 6869 6 ῬοΟρΙο; ὑυΐ {818 οὗἩἨ ΘΟ ΓΒ6 ἀοοΒ ποί 
οχοϊαὰρ ΗΪ5 βαποι νης ὑπ βο]αἀθ ὈΥ ῬΤΆΥΟΥ. 

γον. 16, Δηᾶἃ σὮθη ουϑηΐης ΟΔ219.--- 
σου ποὺ ΡΡροαῦ ἔγουλ υϑῦ, 17, θαυ 1{ σον ἰἾν 
ἀο68 ἔγοπι [ἢ Ρ4Γ8]16]8, ὑ}χιὐ (15 τγγαϑ8 ἐδ ““δοοοηὰ 
οΥθηΐηρ,᾽᾿ ἑ. 6., (6 Ἰδίον ουϑη-ἰἰ46, ἔγοπι ὑπ ἀο- 
οἰἷπο οὗ {89 ἀαν {111 πὶ σαί. 

γον. 17. Εϊανίπῃρ ϑηϊοσθᾶ ἃ βΒϊρ.--- ΤῊΝ 
ἐμβάντες Ὀοΐογο ἤρχοντο 18 ΒΑΓ ΪΥ Ἰηϊοηοα [0 Χ6- 
Ῥοδὺ ὁπ60 τῃογθ ἰδμαὺ {π60Υ δὰ αἸγοδαν σομα ἰὸ 
808 ὙΠΟ δὰ Ὀοοη βαϊά ἰῃ σοσ, 16, Ὀὰΐ ἴο οχ- 
ΡΓ685 δαί, αἴδον οὐ νη, ΠΥ ἰοοὶς δὴ ἰῶ- 
γΟΪ ΠΙΔΙΥ͂ ὁουγ86, ἀγίνθη ΟΥ̓ ἃ ἔοαγζαυϊ βίοσιη. 8.69 
Οοπι. οἡ Μαι 6 Ὁ δηὰ Δίασις οὐ (6 Ῥδϑββδᾶρο. 
Αοοοταϊης ἰο Ματκ (μ6 αἰδοῖ 168 γογο ἰο ζο Ὧ6- 
ἴογτα ἰ8ὸ οτὰ ἴῃ (6 αἱτϑοίΐοη οὐὁἁἩἨ Βοι(βαϊάδ. 
ΤῺ1}8 τὺ τηθα ἰμ9 δαϑίοσῃη Βοιἰμϑαϊάα, ποῖ ἐδ ὁ 
ἩΘδίορη, Ὀθολα80 ἐδ6 γοίυτη (891 νγγὰβ (0 Οδροὺ- 
πδτῃ ; {ΠἸΟΓΟΌΓΘ ἃ Θοδϑύ- 150 ρᾶ588 316 ΠΟΥ ΒΟΣῚΥ 8 
ἰηϊομαρθά. Οἰισιϑὶ ν βιθὰ ἰο δια θατὶς ἴῃ 8. 80]1- 
[ΔΥῪ νἷδοθ, αβοθα ὉΥ ὑμδ6 Ῥ6ορ]0θ. Τ8ο βίοσια ἰῃ- 
ἰογνυθηθά ; {116 αἰδοῖ 0] 68 γοτὸ ἀνίγοη ουἱ ἰηίο ἐδ 
τηϊἀβὺ οὗ 9 8θ0Δ. Το 9268608 οαλο (0 ἐμ θτ Οἢ 
ἐλ 868 ; ἢ. 6., ἢδο τηοὺ ἰῃθπὶι 88 ἃ Βοῖρορ ἴῃ {μποὶγν 
ἀἰβέγοβϑβ ὑπᾶον ἃ σοπίγαγῳ πὶπα; ποῦ τ τον πϑηΐ 
δέϊον {11|6π| 88 ὑπ Ὺ ποῦ ἀντὶ νης τὶ ἃ ,αυογανῖα 
νἰηὰ, [Ὁ γ. Τ]ιοαβου (7λ6 Παπά απά ἰλε Βοοκ, 
ΠῚ. ν. .ὦ Ἰηδἰ ηἰδίη8, ἴῃ ορροϑι(ΐοη ἴο {86 888] 
γον, ἰδὲ ἰπ 6 γ6 νγ͵ὰ8 θὰ οπε Βοιβαϊάα, δηὰ ἐμαὶ ἐὺ 
ὟᾺΒ Β᾽ἰϑἰθα αἱ 0 ΘηίγϑΠ69 οὗ ἐμ Φοτάδῃ ἰπίο {Π6 
1} Κ6, ἃ [0 Ὑ τ1168 ποτ -ϑαβὺ οὗ ΤΆ}}] Ηὕτ, [Π0 8ὰ- 
Ῥοβϑὰ ρυϑϑϑῃηί βἰίθ οὗ σδρογηλῦα Τὸ αἰδοῖ] 98 
ΟῸ] ἃ πίτυν 8811 γοῦν ὑῃ 9 βΒουϊμοαβὺ ἐοισατά 
Βείϑδϊάα ἰῃ ογᾶδῦ ἰο σόοδο ἢ Οδρϑγπδιυ.--Ρ. 5. 

Δηὰᾶὰ ὅοδυδ Ββαᾶ ποῖ γοῖ οοὔϑθ ἴο ἴδ θπ:). 
-τ-Αβ μο ἀϊ8οῖ 0168 ασθ πο οσχροϑοίϊηρ 7668 ἰο 
ὙὙΔ}Κ οἢ {80 868, {80 ““γοῦ ᾽ Β88 Ὀ6θῃ ζουπηά ἰγτοιι- 
Ὀ]οβοῦιθ, δηἃ 88 Ὀθθη ἀγορροά. Βυὶ (6 βθῃ- 
ἰθη6θ πιϑῆϑ; ΤΟΥ Π8α ποὶ γοὶ Ὀ66ῃ 806 ἰο ἰ8}κθ 
ἋΡ Δο8ὺ8 δοοογάϊηρ ἰο {89 οΥἱ ζὶδ] ρίδη οὗ ἰδ9 
γογαρο. [800 ΤΈΧτ. ΝΟΤΕΒ.} 

γον. 18. Απᾶ [868 5θ8ὲ Ὀθβδῃ ἴο χὶε6.---Απ 
οχρ]δπαϊίοη οὗ ἱμοὶν τηϊβίοτστίαηθθ. 6 τορϑϑί: 
Α νἱοϊομὶ κα1]6, ὉῚ τ δῖοι ὑπ Υ πουϊὰ Ὦδνο ΘΟ 6 
πο ἀϊαίοῖγ ΘΠ οὐ ἐΊΣ γ ΤΥ] 8 γοδίναγα, 
σουϊά ποὶ Βαγο Ὀ66ῃ ἰο ἐθπὶ ἃ ΘΟΠΙΣΑΤΥ πὶηὰ, ἰξ 
{λ6Υ δὰ ἱπέθη θά ἰο ροὸ νοϑινασζὰ τυἱἰϊποαυὶ 76 508. 

γεν. 19. ΐὶνθ δηᾶἃ θῖν οἵ ᾿ϊσῖν ἔασ- 
ἸΟΏβ5.---ΤῊΘ ΔΚ τγὰϑ ΤΟΥ βίδα ϊὶ τ ϊὰθ (9 ο89ρἈ. 
ε Βεἰ, “ωά. 11Π.,10,11).} Το ἱπάοβηϊίθ τηθ68- 

4 [᾿Αοοοταϊπρ ὦ Βυυϊηδοπ, {Βὸ ἴακο [6 ἀθουῦΐ ἔπ ἶνο ΚῊΣΖ δΒ, 
1Δ1165 Ἰοης, μὰ ἅνο οΓ δἷὶχ ὑγοδὰ.---, 3.] 
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ΒΌΤΘ ἰ8 ὙΘΙΥ͂ σταρἷο; ἰὲ σοβοοίβ 9 βἰἰπαἰϊοῦ : 
βάν κη688 μὰ δὴ ΒΏΡΤΥ 868, ἴῃ ἩΪΟΙ δοσυγαῖθ 
ταθαϑαγοιηθηὺ οὗ αἰβίϑποθ ννὰ8 ἐπιροββὶ Ὁ1Ϊ6 δὶ {16 
ιἶπ:θ. ΜΑΙ ΔΘ ΒΑΥ8. “186 χά 8 ̓᾽ οὗ (9 Β86ᾶἃ, 
Σίν. 21. ἀθηοίϊη, ΒΟ ΘΥΟΓ, ΔῈ ΘΔΥ]ΘΥ τηοτηθῃΐ, 
ὙΓ6Ὼ Ψ968113 γῦ88 51:1}} οἡ {116 Β'οσθ. ΦΟΒἢ ἸΔΔΥΚΒ 
{ῃ6 ἰαίον τηοπιρῃΐ, δ πϊοὰ {110 αἰ8Β601}0168 βῶνν {}}0 
Τοτὰ. 110 στάδιον 18 ἃ ασ,ΘΟΙΪς τηθάδαυτο {(υ πογ: 
νίάισεγ, τυυυὶοπ). Εἰκχδι βίδαϊα πο 8 Βοιηδηῃ 
ταὶϊϊθ. Α βίιδάϊιμι 15. 6 ζογίθιἢ Ῥᾶγὶ οὗὨ ἃ χθο- 
ταρ ἶσα] οὐ αογηγδη πλ116 [4 Τἰἰ 010 1659 ἰδ Π 8 
οἰσιυ οὗ δῷὸ ΒΩ] 18} τλ}16, ἀμ ΠοαΥΚ Θα 018] ἐὸ 
89 ΕΠ ρ 588. ἔαγ]οπρ ; 50 ἐδαὺ [86 ἐν οη γ-ἢνθ ΟΥ 
μἰγὶ βίδαϊα ἡγοῦ ϊὰ σοι θούνγϑου ὑπ Γοο δηὰ ΤΟΥ 
τη ἶ]68.--Ε. Ὁ. Υ.]. ΟΥὁ ἐδὸ 11 ἔνψὸ Ἰθαρααϑ᾽ 
Ὀγοδάς οὗἩ [6 ἰακο ἐμ βϊρ δά ἐδιογθίου  ἃ]- 
ΤΟΔΟΥ ραββοά ἃ Ἰθαρὰθ δηα ἃ ἀὐασῖοσ ΟΥἹ ἃ ἰοᾶραθ 
δηΐ ἃ Πα]. 
ΤΏΘΥ Ὀ9Β8ο]α 426505. --- ἀτάρ ἷσ ῥγοβοηί. 

ἈΑπᾶ ἴδον ννϑσο εαἰζαϊᾶ. --ολΙοάογαῖθ ΟΧΡΥ ΒΒ: 00 
οὗ ἃ ρονογία! ἔοι. Ομ ραγο {116 ϑγπῃοριίϊσαὶ 
Ενδη οὶ βί9, 80. 1016 δὰ ἐἰογ οχρροϊοα ΗΪ5 
δοπὶης ἰο ΤΠ θπὶ ἰὰ {818 τ ΑΥ. 

γον. 21, ῬΏΘΠπ ΤΠΘΥ ἀθαὶτϑᾶ ἴο σϑοϑὲνθ 
ἘΣ Ω.--- ΤῸ 801}} ἀοϑίγοὰ ἰο ἰαἶζο Πίαι ἱπίο ἰδ 6 
διοῖρ; ὑμδὺ 18, ΠΟΥ 81}}} βίοοά ἰο {116} " ῬΆΡΡΟΒΘ. 
Ιὴ 16 οἴοτί ἰο ἰαἶκα ἂρ (116 οτὰ οὐ {86 δαβίθσυῃ 
Βιογο, ἐδ 6 8}}}0 μα αἰγοαδὰν σοῆῦθ ποῦν ἰο {μ6 
ἡ βίου. Τ06 Εναυχοί θὲ ἤηκ5 10 Βα ρου ἤπουβ (0 
βίαιο [αὶ ἔἰμπ6 Ιογὰ ΠΟῪ οιμεγκοαᾶ, δη ἃ βαϊ]]οὰ 
{π10 8118}} συϑιμοϊηΐηρς αἰδίδμῃοθ υὐἱ ἢ ἰἰὸ αἰδοὶ- 
ΕΙον Ηο ΚΟΥ 86 Ῥά5868 ΟΥ̓́ΘΣ {116 [ὉΠ πρ; οὗ ὑμ9 
γνἱηά. 

Αοοογαϊῃς ἰο [89 υϑιαὶ νἱϑῖν οὐὗὨἨἉ ἰμ9 ογϑπί, ἴῃ 
ΐο ἢ σα βὺ8 τσέπη αὐ Ρ {10 ἀἰδοϊρίοϑ, ἰπϑίοαα οὗὨ 
"δοίη (ἤει, (1κ0 οχρτοβϑϑίοῃ οὗ Φοῖιῃ 15 τ ΡΥ μαγὰ 
ἰο Ὅ0 οχρίαἰϊπθά. Απὰ Ποῖθ αχαὶπ Μογοσ (Δ [6 
1μ9 Θχδιρ16 οὗἁὨ 1υΐοἶκο ἀπὰ [6 Ὗ οἱΐ6) Ὀγίηρβ ουΐα 
οΟἸ]Π βίοι Υ ἢ {Π9 ΒΥπορίϊο8] Ευδη με ἰβί8. “ΤΟΥ 
γεϊϑιϑὰ ἰο ἰαῖκθ Ηΐπι ἰηἴο 119 βεΐρ, απὰ ἱπιηιοά!ϊ- 
δίοΙΥ (Ὀοΐοτθ ΠΟΥ οαΥγὶοά ουὐδ (16 ἐϑέλει») {110 
ΒΒΪΡ τὴᾶ8 δὖ {μ9 Ἰαπὰ.᾽᾽ Ηρ βϑϑῆη8 ούϑῃ ἰο ἱπίσο- 
ἄυο9 )6δγϑ ἃ οπάγουϑ ΔΩΘΠΟΥ οὗ Φὁ8ὺ8 Ὀγϊηρίης 
(10 8}}}} ἐπιπιδαϊαἰεἶψ ἰο Ἰαπὰ, ποί τὶς βίδπαάϊπα 115 
αἰβίδησθ οὗ ἄγο οὐ ἐθῃ βίδἀΐα απὰ {89 “" διεγγία ᾽" 
οὔὑΠ6 864. ““Δὴ αηΐογίαηδίθ οἰἰοιρῦ αἱ ΠαΓΙΠΟΠΥ͂ 
[10 ἴ5 6 βαϊ ἃ ὈγῪ Μογοτγ, Ρ. ϑῦδ, δι 64,1: ΤΆεν 
εοὐἰπσὶν τεορεϊυεα Ππι (Βε2α, ατοία8, Κυΐποοὶ, 
ΑἸηηοῃ, δη ἃ ΙΩΔΗΥ ΟΥΒΟΥ3; 560 ἃραϊπϑῦ 1 ἩΙ ον, 
Ῥ. 480); νοὶ 158 ποῖ 6 ]ροᾷ ὉΥ (6 αβϑυτηοα δη- 
10} 6815 ΟΥ̓ ἃ ργχευΐομδ μπιοι{ἰηρτιθ88 ἐΑῤάδθα, Τιο- 
161). Ὑο βοπίθῃοθ βαυβ βταρὶν ὑμὶθ: ΤΊΟΥ 
6,6 Β[}}} οοσυρίοἀ τὰῦῖ( ἃ ἴμο οὔογι ἰο ἐδῖκο Η πὶ 
ὋΡ Οοἡ πο δαϑίοσῃ οολϑί, θη ὉΥ (15. πιΐγδου- 
Ἰουβ Ἰηἰογυθηίΐοι οὗἩἨ Ομ νῖϑέ {μ6 Ὁ αὐ οὔοο σϑδολθὰ 
116 τυ οβϑίϑυῃ 5146. 
Το ὑπῆγον, ἴῃ {16 γουβῖοπ8 ἃπ ἃ οσροϑί([0}8, 

(ο ἃ στοαΐ οχίθηί [4115 οὗὨ 108 ζ}} ἕογοθ. [1 οὔϊθῃ 
ἀθποίθ8 ἃ βθογού, ΒΚ} }{] ΟΥ πιγϑίοτγίουβ Το ΠιΟΥΛ], 
ΟΒ6ΔΡΟ, οὐ ἀἰβδρρθᾶγαᾶηθμοθ. Απὰ 8ὸ θϑρϑοὶδιν 
ἤθσο, ΨΏΟΓΘ (186 Ιοτὰ ναὰϑβ ρυῦ ὌΡΟᾺ δχίγθῃθ 
ἀο!θογαϊΐοη, πὰ οου]ὰ Ῥγορουϊν 150 ἃ ταῖσδ ὶθ 
ἴο τἱὰ Ηἰΐπ οὗἩ ἰμ6 παι 6. [0 ἸΒ6Υ 8.11] 7ο]- 
Ἰονοὰ Ηΐπ ἰπ βρὶϊθ οὗἁ 4]1, τγὸ τηυϑὺ σοηϑίἀοσ 
{μαὺ σον! ΠΥ 811 σου]ὰ ποὺ 7901]1ὸνν Ἡΐπὶ ἴῃ 1116 
Ὀοαὶβ ψῇϊοὶ Βα σοηθ ἔγοιι Τί θοτγίαβ, δηὰ ἰμδϊ 
ΟὨτὶβὲ 8.1}} Τουπὰ Σὺ ΠΘΟΟΘΟΒΒΑΥΥ ἐπ [8 βγπαφσρᾷο 
αἱ ΟΔροσηϑαῃ (0 Ρυΐ ΟἹ (..}86 ρϑθορὶθ ὈΥ τηθϑοί- 
ἴης ἰδθηλ ΒίθγἾν δηὰ τὶν (ἢ 6 Ὀοϊά 68. ἀσοϊατᾶ- 
{1ο0η8. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

Ὶ. ΤῊο ουϊαιϊπαϊΐου οὗὁὨ 6 οπἰ μυβίαϑτη οὗ {116 
ααἸἸ απ Ρορυΐαοο [0 6805 18 βοσο Ὀγουραὶ ουἱ, 
δπα ὈΥ Φοῦπ δοπθ, ν1{}} στοδὲ ἀἰδιϊ ποίημα. ΤῈ6 
τοδὶ ῬοΟΡυΪϊῪ τ 8585, ἃ οδβὶ οὗὨ ἅνϑ (Πουδαπα ΦἈ1}1- 
ΔΒ.16Ά}}}7 οχοϊϊθα τηθη, σοῦ] υὐἱοϊ θαι γ ΕΠ ἃ 
Μοββιδηΐο βίαπαλγὰ ψ{ἰἰἧ Ἠϊηὶ δηὰ ἴον Η. Βαυι 
Ὀοσαυ89 9685 οδῃηοὶ γἱοϊὰ Ηϊτη56]7 ἴο (18 ᾿σο- 
θοῦ, (ἢ6 οαϊπιϊπαιίΐοη οὗ {Π6] διηι υδίαβιαι 18 δἱ 
116 Β8πὶ0 {ἶτη6 118 (ατηΐΖ- Ροϊηΐ. 

2, Ἰῃ σοβροοί ἰο (86 πιίσαοϊο οὗ Ομ τ βέ᾿ 8Β πε }}- 
ἷηᾷῷ οἢ [μ0 868; ΘΟΙΏΡΑΣΘ ἰδ6 Οὐπ. οα [δι ΠΟ 
δηὰ Μανκ. 

ΒΟΜΙΒΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏο πιϊδιηἰοτρχοίδιϊοι ΟὗἨὨ ἰμ6 αἰνῖπο δῖσῃ οὗ 
Ομγὶϑε ὉΥ (80 ῬΟΥΎΘΥΒΟΠ68Β8 ΟΥ̓͂ ΘΑΥΙΒΪγ-ηϊποὰ 
Τη0ῆ.---ΤΠ.ν ἀγα ἴγοιῃ ἴἢ6 δῖζῃ καὶ σογσγϑοῖ 60}- 
οἸυιϑίου (α ἔγαο ἀοοίγὶπ6) ἀμ ἃ 7186 ΒΡΡΙ] σα 108 
(8 ἴα186 στρογ α]).---ϑο ἩΠῈ ογοῦοχ ἔα] ἃ 7156 
(Θοο] δ᾽ βίο] οὐ ΒΟΟΪ]ΔΥ) ἸΠΟΤΑ ΠΥ 18 οὐΐοη 85- 
Βοοϊαἰοά.---ΤῊ δίρσιν οὗἨ 726858ὺ8 Ὀοίοσα 1116 σοτο- 
Τα ἸΟΠΑΥΥ ἀοβίρη οὗ (86 ῬΘΟΡΙΘ: [0 οσοδβίοηβ (1) 
Ηἷ8 γοιϊϊγίαρ πα βολὰς ἰο {Π6 χηοαπίδίη ; (2) Η15 
βοηάϊηρ ἰμ6 ἀ1801}}68 Ὀοίοτο Ηΐτὰ τὶ} (Π6 ΒᾺΪΡ : 
(8) Ηἰ8 μαδίοηϊης πὰ {μπ6 πἰρδῖ, σ᾽ οβί Κο, οτὸσ 
{86 Β68.--- 6508 ὁ. [9 τοουπίδϊ ἢ ΔΌοΥο (6 Ῥο] τ - 
64] ἀο5ὶρῃ5 οὗ πιθῃ ; Ηδ δίοῃϑθ: 1. Ηδ δ]οπο {86 
ἔγοο Οδ6, ὙΠ]10 18 ΠΊΟΤΘ ἃ Εἴη ὑβδῃ ΒΥ Ῥτΐποα οὗ 
Θατἢ, 2, Ηδ δἷοῃθ [πὸ ο]68γ- δἰροα Οπθ, το 
8668 [Δ ΔΌΟΥΘ 411 ΟΥ̓Δ 688 οὗ Ρο]ῖογ. 8. δ 
ΔΙομΘ {6 βἰϊθηὺῦ Ὀυὺ ἀφοϊδῖγο ὈΊΒΡΟΒΟΣ οὗ 8]} 
(ΐπ;8.---ΤῊο Εἰσὶ Τσόσα [86 Βοά (ἰοπ δπᾶ ζατυ]ὶ : 
1. Τῆς Βίριν οἵ Ομ γβι δαὶ γ (ΟὨγὶβι). 2, ΤῈ6 
Βὶρὃι οὗ {86 ΟμαγοΙ ({Π6 ΒΒ10).---ἰἼ}}8 αἰΒο 1] 5 ἴὰ 
180 Βιιῖρ, ἀγίνθη ἔσγοτῃ θαϑὶ ἰ0 τνοβί, ἃ οτοβδάον - 
ἰηρ οὗ {πὸ Ζοσίυπαοβ οὗἨ (89 σἤυΓΟΙ,--- 6 χα γαοὶο 
οὔτ 9 της οἢ {ἢ 6 868, 88 ἰο 18 ΒΟΙΥ τοί γ68 : 
Οοσσαδίοποα (1) ὉΥ͂ ἃ Βοὶγ δίγμι; (2) ὈΥ ἃ δον 
Βο] οἰϊμ6. --- ΟΒΥ 50 8. ΒΌΡΘΥΙΟΥΙΥ ἴὸ παΐυζο.--- 
Ογῖϑιὶ (μῸ βοα- κίηρ (6, ποῖ Ματνυ, (6 ἴσπθ 
διίεῖία Ματὶδ).---ΟἸΥ δὲ 88 τπδβίοῦ οὐὨ (Π6 νγαἴοτ-- 
(1.6 ΠοΙ͂ΡΟΣ ἴῃ ΡονῚ 8 οὗ 80 βε8 (ποί {86 ποὶν Νο- 
ῬΟΙΔ110).---νῖβε (μ6 ΒΟΙΡΘΡ ἴῃ Ρ6Γ}18 οὗἁὨ πϑὲο Ὁ Ἀπᾶ 
οΥ̓͂ ὅγο.---Ἔ }}}}] 0 {ΠῸ0} Ογο ΜΠ 5} η ἰο ἴ4Κὸ Ηϊπὶ 
ὉΡ οἡ (86 Θ βίου ἢ" ΒΏΟΣΟ, ἸΔΟῪ ἜΣΘ ΓΟΒΑΥ τὸ Ἰαπὰ 
οἢ ἐδ: ᾿γεβίοΓ.---Τ 80 Ποὺ τ Βοη {16 ΟΠ ΌΤΟΝ Β6- 
ΟΟΙΉ68 ῬΟΡΙΘΟΙΥ ἸΟΥΓᾺΪ ἴῃ (Π6 ῬγΤΟΒΘΏΘΟ ΟΥ̓ ΟΣ 
Γονὰ ἴῃ (18 τνουῦ]ὰ, 18 ἰῃ0 ΒΟΌΣ τ ποη 586 Ἰαῃ) 8 
οἢ {16 Βοτο οὗ {6 οἰ]167.---Ηοὺν {10 Τωοχὰ βυἀ- 
ἀθηὶν ρυΐϑ δὴ επὰ ἴο 10 τύ 868 οὗ Ηΐ58 Ῥθορΐδθ. 
--ΕΥ̓ΟΥΥ ποὺν ΠΟΟΟΒΒΙ(Υ οὗὨ ἰμ6 ΟΣ δι δ, ἃ ΠΟῪ 
του οαιίοη οὗὨ ἰ110ὸ ρσίοτυ οὗ ΟΠ γῖδί. ΕὝΟΥΥ ΠΟῪ 
ποοοϑϑὶίν οὐ τλῆ, ἃ ΠΘῚ σου ]δί]οι οὗ [86 τηϊτϑου- 
Ἰοὰβ δοὶρ οὗ αοὰ. --ἘΡ 6γ118 οὗ 8 πἰραῦ; ΡΣ 118 οὗὅἁ 
Βίοτπι ; Ρ6Γ1]5 οὗ (6 βορὰ. ϑυδουίηρβ ἔγοιῃ εἰχζϊ, 
ἔγοτῃ βίοτυ πὶ, δπα ἔγοτῃ βοα; Ομ νὶβί, ὑπ Ὁ οἰ νου ου. 

ΒΤΑΚΚΕ: Οοὐἀ᾽Β ψοπάοσθ διμοηρ ἰμοῖλ ἐδδὶ ρὸ 
ἀονῃ ἴἰο ἔἶ|6 868 ἰὴ 8Β810}8, Ῥβ. οὐἹδἱ. 28.--Ρ τον. 
χσχ, 19.-- - -Ὑ|8α, χὶν. 8.---Β 86 πού ἐγουδ]οἃὰ τ θη 
(Βοὰ τιτιβὺ ἸΟΟΓΏΘΥ ἔγοτη ὁη6 μἷδοθ 0 δῃοίϊιου, 
εἰς. Τὴ6 ρ08] 18 8]}1 τβί. ---Οσυγχοϑδὲ ἔμβοὰ ἑηΐο ἃ 
ἀδΥκ πἰρίν, οὗ ὑὙἱθυϊδίϊοη, ἐίσ. : 7 95.}8 18 {Π6Υ6.--- 
ΤὮ6 Ρ6Γ115 οὗ οῃ θ᾽ Β 6Δ]}Π[Πη8.---αοοα ζοτίηο ͵8 [0]- 
Ἰονγοα δζαΐϊῃ ὉΥ 111; Ὀαϊ ἰο ὈΟ] ΙΘΥΘΥΒ 4}} 15 ἴον ἰδ 6 
ἨοΒ8..---ΟΑΝΒΘΤΕΙΝ : ΟΠ γτὶϑὺ 1618 Ηΐβ Ῥθορῖὶο δοσιβ 
αἰπιοϑὺ ἰο οχιτοιαϊίν, Ὁ (ἢ 60 10508 μοῦ ἃ τιρπχεαῖ, 



ΟΗΔΑΡ. Υ͂Ἱ. 1-6ό. 

--ὰ οὖν ἰγου ὉΪ 65 τῖὰῷ ΘΟΙΏΟΠΙΥ δοί αοὰ ὈοΐοΥθ 
58 ἰδ ὁ ἀϊβδογουϊ σὨδγδοίου ἴσοι {ἰ10 ὑγρὰ: 845 δ 
οὐ)οςὶ οὗ ἰοττον.---Ζειβιῖ8: δὲ ἃ τοὶ ΚὨΥ ΒΘΓῸ 
ἦβ [ὮΥ ϑανίουῦῦ δπὰ πΐηο '---ΟΈΒΧΕΙ,: ΟἹ τ δι᾽ 8 
ΟΓᾺ δηἀ Ῥγοβθησθ τᾶ Κ0 οὐουυ  ϊηρς χοοᾶ δηά 
ἰγᾶπαὰ}} ἡγχαΐϊη.--ΟΒΆ ΕΚ: ΟἸτίϑί πὰ 8 ΠΙΟΓΘ ὙΔΥ5 
οὔ μοϊρίης υεἰι8 οΠ6.---ΖΕΙΒ1ῦ08: ΤΏ (ἢ Βαὶη 8 
δοῦλο ἱδβγουχίι σιοαὺ δίοσπιϑ δὰ ἰγοῦ Ὁ]6 ἰο {89 
πάύθὴ οἵ δἰογηδὶ ρθδ00 δῃηᾶ βαζοίυ.---ΟΟ 55 Ν ἘΒ: 
ὝΒοη ΟἸιγῖϑι 13 ἴῃ ἰδ Βιιῖρ, {6 ΒΓ} Το ῖΥ 8 
ἸΔΟΤΟ ἨοΙρΡ ἤγοιῃ Ηΐπὶ ἴλη Ηδ ἴγο ἰξ. 80 18 
οὐουγιίης το ὁ 68]] {Π|6 Βογνὶοο οὗἩ αοα ΙΏΟ0ΓΣ6 
Ρτοδίβϊο ἰο ἐμ βεογσνδηὺ ἰπδῃ ἰο ἐμο ᾿οσὰ  Βοτα 
0 Βοῦν69..- ΕΌΒΝΕΚΒ: ΠὨ᾿Βίαποο, πιουηίδὶπ, δηὰᾶ 

8608 σδῃηποῖ βοραῦαίθ Ηΐπι ἔγοτῃ ΗΪ5.-- -Θ' ΘΗ ΚΕΙΕΕ- 
ΧΑΘΗΣΒ: ἴο 806 ΒΟΥΘ δ ἢγϑί ἃ οοσίδϊ ἢ ἀοροπά- 
Θῃ66 ΟΠ 85 ᾿πηπιοάϊαίο δη ἃ ὈΟ ΣῪ Ῥγδβθησθ, τ ἰσ ἢ 
5 Αἰνγδ 8 υπἰΐο τὶ ἢ ἃ οοτγίδίπ δῦ οὐὗὨ ζαὶί ἴῃ 
ἱμρ βρ γί), δῃηὰ οὗ ἃ 86η86 οὗ βρὶτὶ 8] ῬΟΥΤΟΣ 
δὰ ἈΖΘΟΠΟΥ.-- ΒΟΉ ΈΝΚΕΙ: ΗΟῊΥ (ὁ νὸ βίδηᾷ ἰο- 
πατὰβ ΟὨτιϑε (1) 850 δ8 ἴο αν Ηΐπὶ 60 ἔγοιι 
3 (3) ΟΥ 80 ἃ8 ἴ0 τὸ Ηϊτι δοῖλο ἴο 18 7 
[ΟΡ ΒΘ πΟΆΤΗ: γον. 20. “7 απὶ (Ἐγώ εἰμε), 

ἰ86 Ετογ- νὴ ς Ομο, Φοίονδα, 89 ΑἸΥΒΟΣ οὗ 
μἴο. [αἴ ΑἸ ΔΥΒ αἱ βαρ ἃ δῃηὰ ὩΘΥΟΣ Ρδ88 ὈΥῪ 
γου, ἰποτοΐοσο ὃ0 ποὺ δαἰγαϊά, θα ἰτυϑὺ ἷἱπ Μο. 
Ουν Ιοτγὰ α]]οτν8 ἃ5 ἴο Ὀ6 ἷπ ἰγῖδ] απὰ ἀἄδηζογ, ἰο 
δίγι σαῖο ἰὴ (16 βίογην, ἰο δῃη ἄυγο ἴον ἃ Ἰοης ἰΐτλθ, 
ἴῃ ογάον ἐμαὶ ον ραϊΐοησθο δη Ῥθυβούοσϑῆο9 δηἃ 
ζδιτ ἢ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ργονθά, δῃὰ ἱμαΐ νγγὸ τῃδν σοϑογί ἰ0 
Ἡμὰ τὸ αοῦο ὁδῃ 8806 095. ΤΘ 816 οἴϊοῃ ἴῃ 
ἀδυκηοβα δη ἴῃ βίοσσαβ, δηα ἰμο ἀ6Υ]}} δηὰ ουἹ] 
Ἰθ ἢ 8.55981} δηὰ οαἢτιριυῦ 5: θαι Ἰοῖ 18 Ἰϑίοῃ ἰο 
σανίδι 5 τοΐοο, ᾿Εγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε, διὰ π]ιθὴ 
λα ΒοΙρΡ ἔαϊϊ8, ὑπο αἀἰγίηθ δἱὰ νὙῖ}} δοηο. 
ΤοΥΓΟΥΒ Ρᾶ88 ὈΥ, Ὀαΐ ΟἸιγὶβ ΠΟΥ͂ΟΥ ῬὈ48505 ὉΨΥ. 
Ηο δυὐοῦ βαύβϑ, "1 181. 1 δ8πὶ Ηθ Ἧἢἰὸ δ] τγ8ν8 
απ, ἾΟ ΘΟΥ̓́ΟΡ τοιῃδῖὶη; ἰπογοΐοτο πᾶνθ δῖ ἴῃ 
λίῖο. Απὰ ἢ τὸ ἃσὸ σον τὴς ἷὰ (Π09 Αροϑίο]ο 51 
οὗ 89 Οδυτοῖ, ἀοΐης οὐν ἀυΐγ ἐμ γθ ἰῃ ΟἿΓΡ Γο- 
δροοίϊγο σα] ϊηρθ, πὰ ἱἢ τὸ ἀοβῖγο ἴἰο σϑοοῖνο 
Ομγσῖβι ἱπίο ἐμ 581}, Π΄6 ψ|}} ποῦ ΟὨ]Υ 486}} {110 
δίογῃ,, Ὀυὺ σίνο υ8 ἃ ζαϊτ ὈΓΘΘΖΟ, δηἶ νγὸ 888]] 
δοῦὺ ὉθΘ αἱ 16 τον Ὑ6γΘ γα τνου]ὰ ὃο---ἰ]ο 
οϑῖπὶ ΒΑΓΌΟΥ οὗ ΒΟΔΥΘΗΪΥ ροᾶοθ. ΤΉΘΥ ὙΠῸ ὉΓῸ 
ἴὰ (86 ϑ8ῖν, δηὰ ὅσο σγονίηρ ἰἴᾷ ἐἰιο δίοτπι; {160 
πὶο ἰδῦον ἰη (89 ΟΒαγον, δηᾶ δοπίϊηιιθ ἰῃ κοοῦ 
ΜΟΣΚΒ ἰο ἐπο οηᾷ, τὰὸ}} χοσοῖγο ΟΠ γἰϑὲ, δπὰ τν}}} αἱ 
Ἰδοκσὶ ἀγεῖγο δὶ (1.6 ΔΎ Θ1088 πνοὴ οὗ Θυο]Ἰ βίης 
1ἴ6.΄- ἃ πο αταοὶς ρόθϑτὰ οὗ Απαΐο! δ οα Οδτἶϑὶ 
ἴῃ 186 ἰαπχραϑί, ἰγηπϑ]αιδα Ὦγ δ. Μ. Νοα]6: 4“ ΕἸΘΓΟΟ 
ἨΔ8 (86 τῦῖ]ὰ ὈΪΠΊονν ̓̓  (860 ϑδομα ̓ 8 Ολγίδέ ἐπ ΒΌΉρ, 
Ρ. 491).-͵Ο͵,ἮΎ" 85. 

8. ΠΕΟΙΘΙΥ͂Ε ῬΕΟΙΑΒΑΤΙΟΝ ΟΡ ΟἩΒΙΕΤ, ΑΝῸ 
ΟΥ̓ΓΈΧΟΕΒ ΟΥ ΔΙΑΝΥ ὈΙΒΟΙΡΙΕΒ. 

γἹ. 2992.--6δ. 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤ,. 

ΓΑΙῸΣ 8 Ὀσί οὗ μἰβίοτ᾽ 64] ἱπίγοἀαοίίου, γ8ν. 22 .- 
20, Φοβὰ χίνοα ἰμδΐ ψοθάονα} ἀϊδοουγβο ν᾿ ἰδ ἢ 
υηΐο]ὰβ (0 5γι280}16 τηρδηϊηρ οὗὨ ἰδ τιϊσδουϊουβ 
Τεοαἀϊης οὔ {π6 τα] εἰ 6, Ὠαπλ οἷν, {86 στδῃὰ ἔσαν 
ἐμαὶ ΟὨ τ ϑὺ 18 ὁ Βτοδά οὗἁ ουουὶδβίϊης 118, τ ΕΙΘ ἢ 
δἰοῃθ σδὴ δαί ἰϑν ἰη6 βρὶ γα] τ δη(β οὔ πιο. 1 
ἸΔΔΥ͂ ἢ6 αἰν! ἀοἀ Ἰηἰο ἴουν Ραγίβ, θαοὶ οὗ τυ οἷν 18 
ἱηἰγοἀπορα ΌΥ δῇ δοὶί οὗἩ ἰδ δυάΐοπσο δῃὰ ἀρίθσ- 
τὐϊηοα ὈΥ ἐμ ον τηοταὶ δἰἰΔ6. 1) Τὴ ὅγβί ρατὶ 
18 ἱπισοἀποοὰ ὈΥ 8 βίρ]θ αποδίΐοη οὗ ("9 5908: 
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“ἤδη δηᾶ ον αἰάϑι Του σοῖο δἰ ον 3" [Ιἰ 
ΟΧΒοτίβ ὑΠπ|6 μοί ἴ0 ὈΟΒΥ ὑπθιη 56 }γ 68 ΔΌοαΐ Ρ6Γ- 
Ιϑῃΐης Τοοα, Ὀαὶ ἰο βοοῖς Τοοὰ νυ ΐοι θη αγ68 707- 
ευεγ, δὰ τἱἰνῖο {λ6 δοη οὗ απ αἱοῆθ οδῃ σἾΥο, 
γ6γ8. 2ῦ-8ῦ. 2) 16 50 ῖν8 δδκίηρ ἴον 18. ἰτη- 
ῬΟΡΙ ΒΔ ΌΪῈ Ὀγοαὶ, 76808 ἀθοῖϊατοϑ Ζ{πιδεὶ 0 δὲ (4 
Βτεαά οΓ ἰζϊε ἰλ αὶ οᾶὴο ἀονῃ ἔγοπι μθαυθῇ, Ὑ0Υ8. 
850-40, 8) Τὸ 9618 πιυττηυτοά αἱ 818 οχίσγδου- 
ΑἸΠΑΤΥ οἷαΐτῃ ; ὙΒΘΣΘΌΡΟΣ Ψ6808 τοροαίβ ἐπὸ ἃ8- 
Βορίΐοη τὰ (80 δαάϊιοθδὶ 1άθα, ἰαὶ ΠΣ ἤτδλ 
ιολϊοὴ ΗἨς ὐαϑ ίο σῖσε 707 (δὲ ἰδ οὗ 1Δλ6 ωογἱά, ἰδ 
π8ὲ Βγοαὰ οὗ ἰδ, γοσβ. 41-81, 4) Τ 8 οδβθβ 
πού ΟὨἿΪΥ ΒυγρΥ δ Ὀὰὺ Οὗ ὁπο6 δὴ οοπίοη ὁ διηοἢ 
[6 46 )}18 (γ9γ. 62), Ὀπὺὶ 76808, ᾿πϑίοδα οὗ τηοῦϊἴ- 
ἱπῷ δηἀ οχρ]αἰ πίη, ἀθοῖαγοβ ἰη δι}}} βίτοη σον ἰαἢ- 
ὄυδρο (δαὶ εαἰΐπρ Ηΐἶ Πεδὴ απά ἀτίπλὶμ) Ἠδϊπ διοοά, 
ἃ. 6., ἃ Ἰἰνίπρ, Δρργορτίδίίοη οὗ Ηἶβ Ῥϑύβοῃ διὰ 
ΒΔΟΥΪΗο9 18 (ἢ ἐπαϊδρεηδαδίς δοπαϊίοπ ο7 δρ᾽ για 
ἰὑ τοδοιίηρς ἔουψαγὰ ἰο μ6 χαβυγγθοίϊοι οὔ (16 
θοάγ, τνοτβ. δ2-ὅ8. δ) Τ|}}10 χϑβὶ, ἔγοτη υ6γ8. δθ- θῇ, 
ἀοδοῦὶ Ὅ08 {86 οΥἱβίβ ὑγοάυσοα ΟΥ̓ (διὶ8 ἀΐδαοῦγδβο 
διὰ ΓΗ Β685 δὺ {86 βαῖὰα ἰΐπιο, ἴῃ σον. 68, ἰδο 
ΚΟΥ͂ ἰο (:8 ῬΓΟΡΟΙ υὑπάογβίαπαϊηρ οὗὨ (110 Βδ6.Ἐ-- 
ΤΠῸ δυϊ απο γ οὗὨ {1.19 ἀἰβοοῦγβθ 18 βυ ἹοΐθπαΥῪ 
υατδηϊοοά ὈΥ 18 Ῥογίοσοί οὐ κί ΒΔ], βυ Ὁ] λϊγ, 
δια οΟἸΘΏΒΙΥΘΏ688 ἴ0 σΔΓΔΔ] 8658, 8ἃ8 Ὑ0}} ἃ8 118 
δἀαρίαἰΐοπ ἰο (Π6 αἰἰιδίΐοη δηὰ {Π6 πιΐγδοὶθ ρ6Γ- 
ἴοτιαθᾶ, Νοὸ τσίΐον οου]ὰ Βαγνθ ἱπυοηϊοθὰ βιὰ 
Ι46ε28 δηῃὰ ἀγοδπιοὰ οὗ ρμυζίίης (οπὶ ἱπίο {110 
ποῦ οὗ Φο8ι.8. ΝΟΥ δου]ὰ ΠΗΥ͂ πιόγὸ ταὰπ ἴῃ [5 
Β8Ώ0 ᾿ηϊπα 86 ἴοτί ἷ8 ονη 868} δπὰ Ὀ]οοι 85 
60 11ἴ6 οὗἩ πο πουϊὰ. ἥα ἃ ϑμὰῦ ᾧρ ἰεγθ 
ἰο {86 δοποϊυ βίοι οὗ ἐμ αἰγἱηῖγ οὗ ΟὨγὶδί. Δ8 
ἰο {6 αΠΠουϊίν οὗτἰ6 ἀϊδβοουγδβα, γγθ πλδί Δ᾽ ΥΔΥ 5 
Κορ ἴθ αὐἱπὰ ἱμαὶ ΟὨ τί δροκο ἴοὸσ 41} ἃζϑϑ, 
πὰ {ἰμαΐ ἰΘΊΟΥ ἔαΓΠΙΒΒῸΒ (η6 οὐϊάθηςο οὐ {{ἰὸ 
τ ἰϑάοπι δπα τυ γ 6 γ88} ΔΟΡῚ ΘΔ Ὀ Υ οὗ ΗΊ5 ἰ686]"- 
ἴῃς. Τ|16 αἰδοῖ 168 διρὰ {Π|Ὸὸ ἈΘΘΡΟΥΒ 66 ῬΣθ- 
Ραγοὰ [Ὸ» ἰΐ ὈΥ {11ὸ ἔτνο Ῥυθοθάϊη τ ΓΔ 6168 τὶ ᾿οἢ 
Ταϊβοὰ {π6ῃ, 80 ἰο ΒΔΥ, ἰο 8 Βιι:ρογηδί γα] βίδίο, 
ΤῊΟ βδογδιγχοπίαδὶ ἰηἰοργοίδιϊ οη νΥ1}} Ὀ0 ἀϊποιιϑ8οά 
ροῦν ἢ δὴ ἘΧΟΌΓΒΩΒ.---, 8. 

γογβ. 22--24, Το οοπδβιίσαοίιοῃ οὗὨ {Π:680 ὙΘΥΒ68 
5. ἃ τιδίίον οὗ ρσγοαὺ ἀἰβῆου γ. [ςϑ08} δοιΡ]}- 
οαἰρὰ βρηίθῃσοα ἃτθ ὀχσθοαρ]Υ ΓαΓΘ ἴῃ ΦοὨΩ. 
Το οὐ Γ᾽ ̓πβίϑ}: 668 ΟΟΟῸΡ ἱπ ΟΡ. χὶϊ!. 1, δὰ 1 
Φοδη . 1 Δ. [Ιἢ 0818 Θα86 (0 ΡαΥΘὨἑ ΒΘ 108] δηα ᾿η- 
γοϊγοα δοπδέγασίΐοι 15, Δ58 ΑἸΐογα γοιΡΚ8, Ομ γδο- 
ἰονϑιϊο οὗὨ {86 τοϊμαΐο σατο τ] Γ τ Οἢ ὑπὸ ουδη- 
κε] ἰδ ν}}} δοσοιυηὺ ζῸΥ ΘΥ̓ΘΥΥ οἰσου τ Βίβη690 τ ΒΊΟΝ 18 
Θβ8θῃ 18] ἰο 18 ῬΌΓΡΟΒΘ 'πὶ {86 ΠΑΓΓΔΙΟΏ.---Ὀ, 8, 
θὸ οἰέθ: “Δ.8 χορδγὰβ πὸ σοπδίσγυοίίοῃ, ἐμ 6 δοη- 
θη 9 8 ᾿ῃἰοΥτυρίοα ὮΥ (6 ῬΑγΘη 6518 οὐ νου. 28, 
διη χγοϑδυμηοὰ ἴῃ γον. 24 (ὅτε οὖν εἰδενεεεϊὶδών, γον. 
22), Θὁχοδρῦ ἐπδύ ψ 8119 ἰδών, τον. 22, σοϊδίοβ ἰο ἐμ9 
οἰσσυϊηϑίϑη698 ὑπ 6 8160} 6 ἀοραγίυγθ οὗὨ 276- 
51..8 Βοθτηθὰ ἱτπῃροϑβϑὶ ὉΪ6, δπὰ ἰδ ΣΘδιι πριν ὅτε---- 
εἶδεν ΘΧΡΤΘΒΒ6Β [86 ΘΟΥΙΔΙ ὨΥΥ ΠΟΥ ΟΥ ἢ 61088 Γοδο] ρα, 
ἰδὲ δΒ9 88 πὸ ἸοΏΧΟΥ ἐμ ογο."" Μογοῦ: “186 
σοηϑίχασίΐοηυ Γοϑυτϊαοα ὁ ὄχλος, (86 βΒυδ)]οοί οὗ ἰδ 9. 
τ οῖο, νι ὶτἢ ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος, γον. 24: δηἀ τον. 
28 18 ἃ ῬΑΓΘΩ 6818 Ἡ ΒΊΟἢ ΓΟΡΑΓΘΟΒ ἰδ 0 ὙΨΦΔΥ͂ ἴοΥ. 
{8 ἤο]] ον Ὡς δροάοβὶδ. Το ραγ οὶ ρ᾽α] βθηίθποθ 
ἰδὼν, ὁτε ἰο ἀπῆλθον 18 Βυθοταϊπαίοα ἰο ἐστηκὼς 
πέραν τ. θαλ., αιὰ οχρίαἰηθ μοῦ τηδ46 {89 ῬΘΟΡΪΘ 
Ἰΐησον ἴΠ6᾽Ὸ δηὰ βἰδῃά δρχαΐῃ ἰῃ9 πεχὺ ἀδὺ ἴῃ (9 
ΒΔΤῺ6 ρΡἷλοθ: ΤΥ ἱπουρὶ 7688 τηδὺ 85.11}}} Ὀ6 δ 
(09 Θαδβίοσηι βἰαο οὗ ἰδ:6 8608, δίῃσθ πὸ οὐβεσ βΐρ 

4 [ξογ ἃ ϑοϊδονμαὶ βίην ἀϊδίου βορ αοάοὶ, 1. 97.} 



216 ἘΠῈ ΟΟΞἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ 90900ΗΝ. 

Βδὰ Ὅσοη ἐμοῦ δχοσρὶ {πὸ ὁπ6 ἴῃ ν πίοι {η6 ἃ 18- 
οἰρ168 δὰ σουθ ΑΥ̓͂ ΔἸΟΉΘ, γο Ρ. 22, διὰ δὐϑῇ 
6 αὐἰδεὶρίοδ ταὶσξ δρδῖη ὍΘ ὑπογο, δίησθ Οἵ ΒΟΥ 
Ὀοιαΐθ Βαά σδοηθ ἔγουι ΤΙ ογίαϑ, πὰ Ἡπῖο (ΠΟΥ 
πὰ ιῦ ἢατθ τοίυτηρα.᾽" [οιιον αὶ τπιοάϊβοα ἴὰ 
οἰ. δὲ, Ρ. 3δ0.---ΗΟ. 5.1 δ βυῦρροβο ἐδϑὺύ ]16 70, 
ἃ5 οἴζοη οἸβονβοτο ἰὴ (6 Νοῖν Ἐσοϑίϑιθῃ8 ἃ 810- 
Ῥοϑϑά οἹπιβῖ 688 δῃηά ἱγσγορυανιν οὗὨἨ θυ ργοβϑϑῖοπ 
ΔΥΪ865 ἴθ (16 ΒΡΏ ΓΘ οὗ ὁχορχοϑὶβϑ ἔγοϊῃ ΟἿΡ ΟΥ̓́ΘΣ- 
Ἰοοκίης (16 οοδοίδοηθ885 γϑϑυ! ἱηρ ἔγουμι ἰμο γὶνἹ - 
1)688 οὗἩ (16 οΥ θη 41] βι}]6. Τ]ιὸ ργοβοπὶ ραβϑϑαρθ 
ἸΠΔῪ 0 εἰιποίἀαίοά ὈΥ ἰμ9 τοιιανὶς μ8ὲ ΟἸ γἰβὶ 
πιλὰθ ΗἾ58 σβοᾶρο ἴγομι ἐῃ 6 Ῥ60}}ὶ9 ΝΣ Θχίγοπια 
ἀρ] θοταίίοπ απὰ οᾶγο, δηὰ ἐμαν 86 ῬΡΘορ]9 ρυτ- 
δβυορὰ Πὶπὶ νι ἰπίθη89 οχροοίαίοῃ ; δηὰ πο 8βοῃ- 
ἴση69 ἴλ|κ65 (18 ΒΡ : Α4πα ἐπιπιεαϊαίεἶν {110 δ 
(ἴπ τυ μον {ΠΟΥ 6.9 Θϑοδρίηρ) Ῥὰϑ δὲ (89 Ἰδηὰ 
ΥΠῸΥ ΠΟΥ͂ γοτο ροΐπρ ([ῸΡ δβοᾶρθ ἵγοπι ἐμ 
ῬΟΟΡΙΟ); ἐδ9 ἀδΥ͂ ζοϊ ον ίης ὑἢ6 Ῥ600]6 (4180) 
νγ ἢ ἾΟἢ βίοοα (53{111} τοπιδί λϑα βίδηάϊηρ, 1|κ0 8. γ714]}}} 
οἡ ἰ19 οἰ ν βἰὰθ οὗ ἐμ δοα, Ὀθοδιιϑὸ {Π|6 0 ΒΩ Ὺ 
(ἴΪἴὰ ἰὸ ἢγϑυ ρ]δ66) ἐμαὺ ἐβοῦθ τγᾶϑ πόὸῆθ οὐδ᾽ 
Ῥοαΐ ἔδόγο, βαγὰ ἰδαΐ οπο, δηἃ ἐμαὶ Φ6858ὺ5 ποιοί 
ποί νεῖ (}} ΗΪ58 ἀἰϑοὶρ᾽65 ἰπίο ἐμδῖ, Ἰνὰὺ (αὐ ΗΪ8 ἀΪ8- 
οἷρ]θ5 ΟΓΘ βῸΠ9 ΔΎΔΥ 8δ΄'οηθ (ΏΘηΟΘ 10 Βοοιηοὰ 
ἴο ΤοἸ]ονν, {παὶ 9 68ὺ8 γγβ 8{1}} ἰῃ (86 ποὶφιῦοτ- 
Ποοά) ; αὶ (ἴῃ (89 βοοοπά 1866) ἐπαὺ οἴ ον Ὀοδίβ 
μδὰ δοῦλο ἔγοιλ ΤΊθογΐαϑ πἷχὰ ἀπίο ἐμ 6 0860 
τ Βοτο {Π6Υ δά οαίθη Ὀγοδὰ ὮὉγ {86 ρονοῦ οὗἉ {116 
Τόν 8 {πδη]καρί νης (θοαῖ8 ἰη ψαϊσὰ {πὸ ἀϊ8οὶ- 
Ῥὶ69 αἾ80 τιϊρὶῦ μανθ σοϊυγηθ). ΒΘ; {μ6 Ρ60- 
Ῥίο ὑἐπογοΐογο, δίσ. : 

γεν. 924, Δ ΘΥ τΒουηδοῖνοα ϑηϊοσϑᾶ ἰηῖο 
[89 Ὀοαδῖίδβ.---Τοο ῖκΚ ἰμοϑο Ὀοδί8 τ] οι δὰ δοῖμο 
ἴγοιῃη ΤΊ θογίαβι Α53 {([Ἰὸβθ γ0586]8 δῦ οδὶ]οὰ 
πλοιάρια͵ [πιαϊΐ Ὀοαἰ8], ἀπὰ 6814 659 ὑγογθ ῥγορδ- 
ΠΥ ποὺ ΥΟΡΥ͂ ὨΌΠΊΘΓΟΙΙΒ, πανίηρ δοοϊ θη .Δ}}} δτ- 
σὶνοὰ, 1( 15 πού ἰο Ὅ6 Βυρροβρὰ ἐμαὶ (9 τ ο}6 
ἂνϑ ἐδβουβαμὰ σϑῖμθ δογοββ. Το οἷς ΒΌΡΡΟΒ6Β 
{880 (μ6 [οϑέϊγα  - οἰ στὶπιβ ττοῦἹὰ πανο Ἰοῖζί, ὑτο- 
ῬΑΌΪν ἤπαϊηρ ἰδ πΟΟΘΒΘΔΥΥ͂ ἰο ρο ἱπιηπιοαϊ αἰ ον οα 
ἰο {86 ἰθιαρ]9 αὖ Φογυβδ]6πι. ΤΙΐβ ταϊ βία κο8 (80 
Ῥοϊπὶ οὗ ἐποῖν οχίσομιθ θχοϊἰθιωθηί. 716 αὐτοί 18 
ποί δηϊἐμοἰΐϊο ἰ0 ἃ Ῥτουϊουβ ραβϑίνο θθμδυΐουν οὗ 
(86 Ῥθορΐὸ (Μογου), θὰ} ἴο υοῖν ψτοηρ ΒΌρρο- 
Ββἰ(ἴοῃ ὑἐπαὺ ἐμ 6 ἀἰβοιρῖ88 δὰ Ὀθθη ἐπ (ἢ 5818, 
δη4 Ππεὰ χοίατγποα Ὀγ ὑΠοπι. ΤΏΘΥ δουρῆΐ ἐμ 
Τογὰ πὰ ἐπ ρῖαος οὗ Ηἶδ8 τοϑίἀθησθ, σα ροσηδύτη. 

γον. 20. Οἱ ἴ8ο Ὀΐδοὲ δἰ άθ οἵ [9 1681κ6.--- 
1 τούογοποοθ ἰο (89 οαβίθγῃ ροϊηὐ οὗὁὨ ἀδραγίατγο. 
Ασοοογάϊηρ ἰο γον. ὅθ, (πον πὰ Ηΐτ ἱπ (δ 6 βγ8- 
δοξὰθ δἱ Οαρογπδιη. Μίουου Θογγοοῖνγ: “ΤΠΘ 
πέραν τ. θάλ. ἰϑ Ἰηξοπαοᾷ ἰο Βιιργοβί ὑδαὺ {9 οὈ͵δοί 
οὗ ὑμοῖν τσοπα θοῦ 8 μοῖρ ἡπάϊης Βἷπι οἡ ἐδ6 
τοοδίεγη 5116. ΨΨΜΈΘΩ οἀπιοδῖ που 7-- [Πότε 
ὦ δε γέγονας; Τὴ ατοοὶς {πΐ8 ἐπ} 165 ἐμ ἀου0]9 
ααθβιϊοη οὗὮ τολὲπ δηὰ λοισ, ἃΒ Βοπροὶ σοι ΓΒ : 
Οιυϑίϊο δ ἐδπιροῦδ ἱποϊμαϊἑ φιωδείίοηοπι 6 πιοάο. 
Ἡγλεπ αἀἰάδιὶ μου δόμα Βἰ {Ποῦ δηα οὶ ἀϊάδὶ 
ΤΏοι χοὶ ποτο (ροτῆ. γέγονας) 80 υποχρθοίθαϊυ, 
Ἰ|Κθ 8 αἰιοϑὶ ὃ --Ρὶ 5.1 ὙΤῈ6 αὐθϑίλοῃ λοι Βϑοσηϑὰ 
ἔΠ:|96 ΠΟΘ πδίαγαὶ. Ὑοῦ {ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΣ ἰὸ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἱπατηοἀϊαίο Υ (πᾶ Ηδὁ ποπὶ τουπὰ ἰμ6 868, οἵ 
ΘΓΟΒΒΕα δὲ βοῖὴθ οὗϊιορ ροὶϊπέ, ΤΉΘΥ αϑὶς, τ ὮΘῊ 
ΗΘ δνυυϊνοὰ ᾿αβύ βεγθ, Μουον ὑμίηκκ8 {86} βα5- 
οοἰρα βοπιὶθ τηΐϊγδοῖο, απὰ 72}6805 ἀἰά ῃηοὶ δηΐοῦ 

Ἰηΐο ὑμοὶν ουγίουβ αποβιΐοη ἢ θα (89 ραββημθ 
1688 γαΐ μεν ἴο {9 ορροϑίὶθ ἱπύβσοποθ. Τδὸ [οτγὰ 

4 [βιγαῦδδ ὑπο ΟΘΒΑΣΙΪΥ οτοαΐοα {πϊ8 αἰ δῆς Ό}1γ.---Ρ. Β.} 

τηυϑὺ οχροοί, ποί ὑμδὶ {ΠΥ μαὰ Ὀθδη ἰδ ὃὉγ ἐδς 
[οοαΐηρ ἰο {εἰ ηἰκ οὗ {Π6 ναι κίης οπ {11ὸ 868, αὶ 
ππαουδιοαϊν ἐμαὶ (Π6Υ ἀχροσίοι οὗ Ηΐ Βὸ πυποὴ 
οὗ {πὸ πιϊγαοΌ]ου8 88 ἴο πιαΐζα 86 αἰιοϑίϊοι οὗ 
τολεπ Βυροεγθυοιβ. Τμ8 (Ὑἰνίδ! 18. (116 ὙΕΥΥ 
(Εἰς ἐμαὶ Ὀοΐταγβ (Π6 Βουϑιουβ δοηζαδίοη οἵ 
{οἷν Θη(Π 81] 481 186] 

γον. 206. ΨΟΣΙ͂Υ, νυ σῖν, 1 ΒΥ ππῖο γου, 
9 δ59696]ς τΏ9.---Ἴ 9 ἰοτὰ ΒΟΓΘ 18 Ῥαγι ΌΪΑΥΙΥ 
Βίγοπς, Ὀοσδα860 ἰύ Θρ μα 51168 ἃ δονογο ρογβοηδὶ 
δαάρῃηιοηί. Οοηδίἀοτὶπρ {815 κί σοηρὶ οἵ (86 οὁχ- 
ΡῬτοϑϑίοῃ, ἰδ ἰπίογρσοίδιϊοπ οὐὨἨ {}|6 σογγο δῖνος 
οὐ χ᾽ ---ἀλλ' ὌΥ ποπ ἰαπι--τομαπι, ἴῃ Κυΐποοὶ δαὰ 
οἰμβογβ, δε( τοῖν ΟὈἸϊ οταίοϑ (Ἰὸ ἱπουρῃῖ. Νοὶ 
Ὀθϑοδϑῦδθ 78 δαὺν ἴδΠ6 χΐταοῖθε.-- οῖζο οχ- 
Ρἰδῖ 8 ἐμ Ῥ᾽υΓγ8] ὈΥ {10 δα] προ οὗ δἱοὶς Ὀθίοσθ 
89 ἔοοάϊηρ (8686 (μὸ οἴμοῦ Ενδῃρο] 8.8); ΜΙΘΤΕΡ 
του α]οββὶν το)οοίβ {ἰἸ18, οὐβογνίης μαι (δ 6 δΔἢ- 
{{|}6818 18 δἰ ΡΥ (6 οαἰϊης ΟΥ̓ (86 ἸοδΥα8 : (μδί 
(89 ΡΪυγαὶ 18 ἃ ῬΊυγα] οὐ οοίθροσυ, δηὰ γοθ8 0 
ΤατγίμοΥ ὑμδπ (86 ἔρος. θυ 16 6 δεδὰ πδιιοὐ 
ἴον {86 Κίησάοπι οὗ ἀοα 85 ἰγιια Ὀαϊΐονοτβ ἴῃ {118 
Μοββίδα, ἵν νου Βαγθ ρογοοϊνοα (86 βρὶ τί τυ8] 
ΊΟΥΥ ἴῃ 4}} ὑπ6 πιῖγϑο 65. Οἱ {116 σοπίγαγυ, (89 
ΒΘηΒυΟυΒ Θχροοίδιϊοηδβ οὗ (110 Δ βϑίδὶι [Ἀ5ἰθηθὰ 
ΒΟΙΒΒΒΙΥ οὐ 89 οαἰίπρ οὗὨ (16 Ἰοαᾶνοβ. (( οι. 
Μαεῖι. ἐν. 8, 4.) 

γον. 27. ΜΟΥ ποῖ ἴοσ ἴδ9 ἴοοᾶ ---Ἶῦο 
(Βΐηῖκς (πΠ6 ἄτγβί σψογτὰ τασδὺ Ὀ6 οἰ ρ]ιδ8ἰζοὰ. [ἰ ἰς 
αἰπχϑα δὲ (πο 6Β1]1 8.16 ἱπο]  διΐοη ἴο Ἰαζί 658 ἰπ 
86 ϑηϊογιιοηὺ οὗ τηϊγδου]οῦβ ἔοοα, ἀπ χοϑο- 
Ὁ168 (86 τοτγὰ οΥ̓́Ρδυὶϊ ἰῃ 2 ΤῊ 655. 111.11,12. Βαὶ 
{86 ἱπλαποίίοπ ἱτητα οἰ δί6}γ ἰδ ῖζο5 ἃ ἰᾳτη ἀοοϊ χηοὰ 
ἴο Ἰθλὰ ἐποῖν ταϊπὰ ἰο {116 ὁβϑθῃιΐὶ ροϊπί, Ὀίγοοὶ 
ΨΤΟῸΓΣ ΙΔΌΟΓΡ ποῖ (ο ἐμ ἴοοὰ τιΐο Ῥογ ΒΒ οι, Ὀαέ, 
εἰς.--- 10 χα ο8] τϑδηΐηρ οὗ ἐργάζεσθε ἰι 18 ἀἰΒὲ- 
οὐ μΘΡΘ ἰο ῬΤΟΒΟΡΥΘ ἰπ ἰἰδ Ῥγϑοῖὶβο ἔογοθ; οὐὰ 
γοῖ νγὸ ἀγὸ ἰθὰ ἰο ἀο βο ὉΥ {89 Βρὶτίξ οὗ (116 ἐγδῃδ- 
αοίοα. [ΙΕΠΟΥ: τσὲγζεῖ, τοογῖ, »γοάμοα; Ὧδ  εἰίο: 
ογισίγ εί, τοογὰ ομξ; Υδῃῃ Ἐ58Β: πιῶλες εἰς, ἰγοιυδὶδ 
ψοιγϑείυεδ, Τα ΒΡ 8180 ἰσδῃηϑ᾽δίοβ ἐργαζόμενος, 
Ερὶι. ἱν. 28, ὈΥ ςολαϊίεη, τοογζ. ἸΤΆΘΓΟ 18 8 ἀου]θ 
ΟΧΥΠΊΟΡΟΣ ΟΥ̓ ΡΑΓΘΔΟΧ: (1) ἰμδύ ἔθου βιιου ά ὑοΐ 
Ιαῦοῦ" ἔοσ 110 ΡΥ ΒΗ 80]ο Τοοα, τ ῖοΝ 15. {116 τ ΥῪ 
ἐμΐπρ (ΠΟΥ ταυδὺ σοὺ Ὁγ ψοσκίορς; (2) ἰδὲ {867 
Βδουϊα ἸΔΌΟΣ 70 {16 ΒΟΥ ΘΩΪΥ οοὰ, τ οὶ ἷδ ποὶ 
ἰο Ὀ6 δαγηρά ὮὈΥ͂ ἴαῦοσ. Τὸ βοϊαίίοη 1165 (1) ἰα 
{0 γοβὶ(ΐοι οὗ ἐδ φχοϊατηδίϊου : ζαδοτ, αἱ (89 
Ὀορίπηΐηρ οὗ ἐ9 βοπίθῃοο : 6 δᾶσποϑὲ ΌΣΟΙ; 
(2) πὰ {6 δαάϊιΐοπ οὗἩ ἐμ ποχί ᾿νοτἀβ ἰο οἰ ποι δίθ 
(896 ἢτβί. οσὶς ποὺ 700 189 οδυί]γ Ζοοά, ψ οὶ 
ον βμοἢ ; οὐϑῇ ΜΟΥ ἴῸΣ ἀδιγ Ὀγοαὰ βῃου]ὰ ποὶ 
αἰπὶ αἱ 676 τηδίου 8] ΒΌρΡροσὶ δη ἃ ΒΘ 508] 6ῃ}07- 
ταρηΐ, θυΐ αὖ {89 οἰθῦῃ8)] ἱὰ 8} 6 ἰδ ρογαὶ; (8) ἴῃ 
0 ἀοϊηρ ΔΎΒΥ οὗὨ 8]1} (δου οὗ υπμδὴ ῥγοάσο- 
ἰοῦ ἴῃ ταδίϊουβ οὐὗὁὨ 1610} Ὁγ ἐπ6 ζυτίμον πογὰβ: 
“ ΒΙσἢ (μ6 ὅοη οὗ Μίαη 8}18}} ρὶνο υπίο γου."-- 
1Ὲ96 οοὔ ταὶ Ρουθ Ί ἢ; οὐ σϑαίΐοσ, τ ιὶοὰ 
ΒΡΟΪΪ8, οογγυρίδ. ΕδΥὰ]Υ πουγβητηθηΐ θηογοὰ 
ἴη 4] 6η 685, νυ βουῦ βδῃοι βοαίου οὗὮ {86 δρίτὶξ, 
18. πο ΠΙΘΓΘΙΥ ρεγίελαδίε. Τΐδ νογὰ 8 ἔοο νϑδκ 
ἴον ἀπολλυμένην (σοπΡ. Μαίῥ. ἰχ. 17: οἱ ἀσκοὶ 
ἀπολοῦνται) ; (9 7οοἀ 068 ἰο ἀεδίχυοιΐου, δὰ πὶϊὰ 
10 ἐμ ῆϑη ὙΠῸ 866 Κ8 ἷβ 119 ἴπὰ δ. [10 ἐπ ΓΟ Υ9 
Ιθαύϑδβ ποὶ ΟΥ̓ Βυῦροῦ, δαί δἷ8ο Ἰοαϊίηρς (Νυμι. 
χχὶ, ὅ, ἰπ τορδγὰ ἰο 186 τωδπα). Ῥοοαγίηρ ἰοοά 
οβϑβ πού οὐἱὺ (1) [18 οδτοίθηον, θα (39) 1158 Β68}1}- 
ἴα] πδίυτο, δπὰ (8) (8 ὙϑΥΎ πϑίαγο ἐιβοῖῖ, 0δ 
{Π6 δΟΠίΓΑΤῪ Τοοὰ τ ῃϊοῖ θα τοί πηΐο ἐὐου] δίῃ β 
᾿ϊἔθ 6885 (1) ϑίϑσῃδὶ οἰ δοίθπου ; (2) οἰαγηδὶ ἔσθ" 
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Π655 ; (9) οἴοτπαῖ ἀπτα Ὁ} 1{γ .--- ἼἼ]| ἀΠ ἤοτθθοθ θ6- 
ἰσοθα ἰδ 18 πὰ (Π6 ναῖον τ ΠῚΟὮ ἀΌΘΠΟΒΟΒ ἐμ γί, 
οδδρ. ἱν. 14. Τὺ ραβϑβαρθ ΘΟ ΘΟΓΏΒ ἔδο 1176 οὗ 
Ομ γὶϑὶ γούγοϑΐηρ, αὐἱοκοπίηρ, πὰ δα ἔσῃ (Β 6 
Βουὶ : (ἰχ149 ἀοϑοτῖ 68 (80 }}9 οὗἨ ΟἸ γἶϑί γούγοβηρ, 
πουΣ θη ρ, απ Βαρροτίπς {110 016 Ῥοΐης οἵ 
{89 τῶ8ῃ.--- Εν ουαδιίηρ 1ὑ{6 ;---υνἱονγοὰ μΟΥΘ ἴῃ 
(16 τηϑίῃ 85 δὴ ουϊπατά οδ)οσί, Ὀαὺ ᾿ποϊυάϊης [80 
ἰρίθυ 8] ορογδίΐοι οὗ ἱΐ. 
ὟΝ Βΐο ἴ86 8 οὗ 8: δ888]}] βκὶνθ πυηῖο 

γου.--- ΠοἀδουδίοαΥ θαϑοὰ οὐ ἰδο ἤἥραγο οὗ Ϊὰ- 
θοτοΡ δῃη δι ρ ον, ἃ8 ἰη οἶα. ἰν. 80, δῃηά ἴῃ ἐμο 
ΡΑΓΔΌ]6 οὗ {ἶιο ἸΔΟΓΟΓΒ ἴῃ ὑπο υἱηογαγά, Μαίϊ. χχ. 

1 344 
86 οἰοταὶ 1004, δἀηὰ ἐμβ Ηθ νου]ὰ σίυα {ἢ 6:ι. 
Απὰ δἃ54 1116 δἰθγηδὶ ἰοοα σδῃ δσοιηθ ἔγοσῃ οὐ 8]0η6, 
Η16 ἀδοίαγοβ ἰμαΐ Ηἴο 8. δοα]ο 88 βεἰθναγὰ οὗ ἰδο 
ΒΔΙμοΥ; δρροϊηἰοὰ δπα δοογοαϊ θα τὶ σοτατ ϑ8- 
δίουῃ δηκ 84] (σφραγίξζειν α͵δο ἀδῃποίθ8 σοπβγιηᾶ- 

Ηο 8 δβεοαϊ]οὰ 
(δΔοοτοα 64 ἴῃ ραγιϊσυϊαν ὈΥ {86 το ϊγδοῦ]ου8 ἴθοἀ- 
(ἴοπ, δρροϊηἰτηθηὶ ὙΠ 8 864]). 

ἴῃ 85 ἃ 5δ᾽5} 898 (8ὸ ὅοῃ οὗ Ηἰ5 ΕδίδογΒ ἰκοι86, 
ςοιητη 58 ομοά οὐ Βοηΐ ἔγοιῃ ἀΟοαὦ. ἢ ἐϊιὰ8 Β6ϑ5 
ἰο Δρροῖΐην ἰμθπὶ 859 ἰοΟΣοΣΒ οὗ αἀοα ; διὰ ἤοῃοθ 
δ αποϑίϊοι {ἰοὺ [0110 78. 

γον. 286. ὟΒαῖ δβ88}} το ἅο, ἴμαῖ νγὸ 
ταὶ τοῦς [09 ψτοσΐχα οὗ Θο ---- ΤΟΥ 
Βοολ ΤΟδαΥ (ὁ δοπϑοηῦ ἰο {8 γοαχιϊχοιμοπῦ οἵ 
Οπγίβε, ΤΟΥ τυῖϑὶι ἴο ὉΘ ἱπ ἃ ζόποΓ8) 820860 {116 
βουσταηΐβ οἵ αοά, δπὰ ἀο Ηΐβ τόσκ, Βιιὶ ἐδπαὶ 
ἐμοῖν δρὶσιῦ ἴῃ (0 τηδίί 6 Ὁ 18 Ταῦ Βο ν᾽ 6}}}}1 916 ἐμ Δ η 
πιοταὶ (Δίογου) ἷἰ8 βΒιοσα (1) ὉῚ (μον αϑκίηρς 
δϑους ἐσοσχϑ ἴῃ (86 ρίατα]; (2) ὉΥ (Π6Ὶ} δὲ γ688 ΟὮ 
ἐλεὶγ ἀοίπσ. 16 6886 ἱβ |ἰκὸ ἐμπδὺ ἰπ Φοΐια Υἱῖϊ. 
80: ἢ Δρρδγοηὺ οὐ' οοπαϊ ϊοη8)] ΓΟΔΟΪΏ6ΒΒ, 8018- 
ἴῃς ἴγσοτα οὶ ]αβιϊα τηἸϑοοποορίίοη. Νοὺ δἽδσδοίΥ 
8 ΤΊΘΓΟΪΥ ΙΏΟΤᾺ] Ἰορα] 688 οὗ τηΐηα, (που ρ}ὶ ἐὺ ἰη- 
εἰυ 659 ἐηἷ8. πο ἰμἰογργοίαίομδ: 1, Το τον κϑ 
πυΐϊο αοα τεχιίγέδ, 85 σοπιηληαοα (0 οίίο, 
ΤὰοϊαςΚ). [ΔΙΐογά : (86 ψΟΥΚ8 ὑγυ61}} μ]οδβίηρ ἰο 
ἀοι, σστρ. 1 ον. χυ. ὕϑ.---, 5.1 2, ΤΊ τότ ϑ 
γε ϊοἢ Οἱ »γοάμοεα (ΠἸοτάον, ΒΒ] Θ᾽ ΘΕ 86} 61). 
ΤῺ6 ΖΌΓΙΔΕΡ Ἰηἰογρχοίϑιοι 138 ἔσὰθ (0 {Π|6 τη οὗ 
18:9 ῬΘΟΡΪΘ6. 

γον. 29. Ῥηἷ5 ἰ8 186 ττοιχΐῖς οὗ Θοῦ, ἴΒαῖ 
γὸ Ὀσὶίθνυθ ἰπ Βα τ οτ δ6 ΒΘ:1ῖ.--- 6 8118 
τηδοίϑ {116 ΡΪυγα] πιὰ 1110 δίηρσαϊΐαν, Κ ἀπὰ (ἢ οἷν 
ῬΤΟΡΟΒ2] ἰο ὧἐο πιὶλὰ ἐμ ἀοιῃαηά οὗ χ,αἰλ ᾿η ΗΠ πὶ 
ποθ αοὐ δβοὺί. ΤῸ δοππδοίϊου οὗ 1ἄθ8α8 13 
εἶοβο: 453 βοσυϑδηίβ οὗ αοὰ ἐπ 600 ταπϑί γ]6]ἀ (ποτα- 
δαῖγο5 τ ἢ ἀτοβοσυοά σοπἤάρῃησο ἴο {ἢ 6 Ση68860Ὴ- 
ξεν οἵ ἀοἂ ; (Βτουρὴ [{1π αΙοηθ ἀο ὑμπον θασοηιο 
σΩΡΑΌΪο οὗἨἩ ἀοίΐηρ δηγιμίηρ, τὸν, δὺς χνὶϊ, ὃ; 1 
Φοδη ἱν. 175. Βυ ]ησον, Βοζα: ΕἌ1(ἢ 16 οα]]οὰ 8, 
ὍΟΤῈΚ ρὲγ πιϊπιεεῖη. ΤΠ, οα 0.0 οἶος Βαῃηά; 
ἘΔ ἰ8 5617 4 τυοσὶῖς. 1ὲ 18 {10 ἀοοϊδῖγο τ ουὶς 
ΟΥ̓ {᾿Ὸ 288, ἴῃ τσὴ Το 65 ἐμ ἀδοϊδῖνο τουῖὶς 
οἵ ἀοά. [Μίατὶκς (89 αἰδβιϊποίίοα. αίνγθοη Ὀο]ϊον- 
ἧης Ομνῖϑι, τ] ἢ 159 ΒΙΤΡΙΥ 85. ᾿πιο]]θοίαδὶ 85- 
δεῃΐ 0 Δ ἰιϊϑίοΥὶ 8] ἔδοὶ δηὰ τ Β1ΟΝ ΤΠΔΥῪ Ὀ6 85- 
οὐδ ἰο ἀαοπηοηβ διὰ ἰηδά 615, απ Ὀοϊϊονίης; ἐπ 
ΟἸεγίϑι 88 δὴ οὐ͵ϑοὺ οὗ δΘομῃβάθηοθ δπὰ ΒΟΡΘ, ν]})ῖς 
᾿τ Ρ᾽ 658 τὙἱτ41] ππΐοη πὶ} Ηΐὰ. Τΐ8 18 Ὀοίδ 8 
ποὺὶ οἵ Ὀίνίηθ στδοὸ διά ἰῃὸ ἰριιοϑὺ τγοτκ οὗ 
88. ἀοάοι Βηὰκ ὨαΥΘ {Π6 σοῦ οὗ ἰδ ψΠ0]6 
Ῥδα 6 1 ΕΟΙΟΘῪ δπὰ 4130 ἰδ Ὀοπὰ οὗὨ ππΐοη δ6- 

ὴ 4 ͵80 ΒοδΒκοῖ ὁ “«)}.εεὲς εἰπρεζατενι πιμεγρε ορρομίέ ρίωναϊς 
ἐϊχεταπί, ορετα δεῖ, τοῦ. 28." ΑἸογὰ: “ Βο- 

σδυϑοίδογο ἰα Ὀαϊ [8 ΟἿΘ ὍΟΥΙΪΚ, ὈΓΟΡΟΣΙΥ δροδκίηκ, δῃὰ αἱ] 
δ. γΓεχξ 5σὸ ἩΓδρί ὉΡ [ἢ 11." -Ῥ. δ᾽ 

1η 1118 ΒΟΥΎΣΟΘ ΠΟΥ ταυδὲ ΟΣ ΟὨ]Υ͂ ΤῸΓΣ 

ἔσθοι Ῥαὰ] δηὰ 9π|ὸ5. δὶ 19 {86 σγοαίοβὶ δοσὲ 
οὗ Γγθϑαοτῃ (οννασὰβ αοὰ; ἴῸγ ὉΥ ἱξ πα ρίνϑβ ἷπι- 
Βοὶῦῖ, δῃἃ τοῦθ τϑη ὁδηποὶ ἀο. ἴπ (8 Β6 080 
Φαταθδβ Ορροβ865 ὙΟΥΚΒ (0 ἃ ὕδί (ἢ τ δί οι 15 ποιϊμΐηρ 
αὶ δὴ 1ηἰο]]ϑοίααἱ Ὀο]Ἰοῦ ; απὰ ἴῃ δὴ δ πδ]οβοιῖιϑ 
Β6Ώ890 ῬΑ] ΟΡΡΟΒ8688 δοῖϊτο ᾿ἰνίηρς 1} ἰο ἀολά 
ΜΟΥ 5 οὗ πιοτὸ ουὐνατὰ οὈβοσυαησο. ΤῈΘ ζαΐι ἢ 
οὗ Ῥαι] ἰ8 ἱπ ἴδοὺ (ἢ0 τψοῦὶς οὗ 924π|68, ἑ. 4., (86 
στ οὗ ἀοα. ΞΟ Ὀ] ΘΟ τ δοῦ 6 Γ᾽ 681}18 818 ῬΆΒβαρθ 
ἐμ οἰθατοϑὲ δῃὰ πιοβί βἰροϊδοβης ἀδοϊαγδίϊοη μὲ 
811 οἴθσηαὶ ἰδ ργοσθοθὰβ ὕγομι ποιιϊηρ 6180 ἐμβδὰ 
δὶ ἢ πῃ ΟὨγὶβι.---Ρ, 5. 

γον. 80. δῖ βίριῃι  βδϑυνοεϊ ἴμουῦ [60 ὃ 
--ἰ εἰς Ἴο γον ἰδδὶ Του τὸ (6 ομο Βοπί οἵ 
ἀοα Ἐοτν δαὶ Ηο ῥχοΐορββεα Ηἰπιβο] 7. ἰο Ὅο {815 
ΤΑΘΒΒΘΏΡΟΙ, ἰ5. οὐἱάθηΐ ἔγοπι ψαῦ 16 μαὰ βαϊά. 
Το ἴογαι Μοβδίδῃ ἰ8 ἱπάθοα ποί υδοὰ, Ὀυΐ 10 18 
᾿ρ] 1οά. ϑοῖὰθ δᾶγθ οοπβίἀεοσοα ἰμ6 αυρβίΐοη 
βίγδηρο, Ὀθοδυ89 {Π8 Ῥϑορὶο δὰ ͵υϑὲ γοβίοτα 
Ὀδθὴ σηΐγβου ΟἸΒ}Υ 76. ατοίϊυϑ δυρροβοὰ ἰἐ ἰο 
δο Ρυΐ ὮΥ͂ ΡΟΥΒΟΠΒ τ ῃῸ δα ποῖ Ὀθοὴ ῥχοϑοηὶ δἱ 
ἐμαὶ ἰδοάϊηρ; (6 ποφαϊϊνο οὐ εἶ65 ἡουπὰ ἴῃ ἰξ 8, 
οοπίγδαϊοίίου οὗὁὨ {0 Ῥγϑοθάϊηρ δοοουμὶ (Βτιπο 
Βδιον, δηὰ οἱ 6 γ8): }ὴ9 Ἧ οἰΐο σοηϑίογ8 {Π6 σοη- 
νου βδίϊοη 88 ΒδΥΪΏ ΠΟ ΤΘΌΓΘΠΟΘ ἰο0 {1.6 Τοραΐηρ, 
Βυὺ νὸ τησϑὲ ὈθδΥ ἴῃ τηΐπά, ὑμαῦ 16 ῬΘΟΡΙΟ ρτὸ- 
βυιαιοα ἐπαὺ 7685, 17. Πὸ τψόγο ἰδ 6 Μοββία, τασδὶ 
᾿αγο δοσορίοα ἐποῖν δοοϊδιηηιίοη απὰ ἐμοὶν ρῥτοοῖα- 
τηδίϊοι οὗ ΠῚ8 τουδὶ ; δὰ ἐΠαϊ, ᾿ἰμϑίοδὰ οὗἉ ἀοίπα 
80, Ηθ Ιιδ4, ἰο ἐποὶν σγθαῦ ομδρτίη, οἰαἀοα ἐμοῖν 
ἀοϑῖζῃ. Τῆογ ὑπογοΐογο ἀοειμαπάοα ἐδ ΗΘ ἸΏ Τ0 
δα ᾿ϑἰδοίου!Υ δἰίοϑὶ Η Ἶ πη8617 (ΒΔ Ηδ ἀἰὰ Ὀγ ἐμαὶ 
ἴοοάϊηρ. Α βἷρηῃ ἔἤγοπι ΒοαυθῺ ἐπι  ν ῬΓΟΌΔΌΪ ἀἱὰ 
ποὶ, |Κὸ ἐμ Κη μον ϑ8 ἀπ ὰ Ῥμαγίβοοϑ, ἰηἰθηὰ : 
Ὀαὺ πὸ ἀουδὲ 8 ρογροίι 8] ταὶ σοι δ ΒΌΡΡΙΥ οἵ 
Ὀγοδά ὑπᾶον {}}0 θῖν Κἰπράομμ ΠΟῪ ἰο 6 βοΐ ὕΡ. 
ΤΗΐΪβ 15 ἱπαϊοσαίεἃ ὈΥ [Π9 ΘΧΡΙ Δ πδίΟΥΥ δαάϊιΐοη : 
“ΦἍἼΠαι ἀοϑὲ Του τοογκ 3 τί ἐργάζῃ. δι ἀοδὶ 
Τποιῦ ρῥτοάποοῦ Ιγοπίςοα]υ Ροϊπιοὰ δἱ Ηἰδ ἀοπιαπὰ 
δὲ ἐο ν᾽ βῃου]ὰ τνοσῖ. ΤῸ Ομ] 1519 ΜΙ οδδί δὰ 
τη δὲ (8 Κ9 ἴΠ0 168 οὔ 41} ἐ}.} 9 ῬΘΟΡ]Ὸ 88 ἐβὸ ργοαίθεὶ 
Τηλϑίο -ΟσΚτδη. Τδ6 Θχρυοβϑίοη 8 ἀου ὉΥ 8δη- 
ΕἸ ΘΕ] : Ρυξηρ 175 τοονκίπα ἀραϊηϑι ἐμ οἶτβ, δπὰ 
ΒΡ οἴ ΔΠΥ Ρυζίηρ ἃ τοογκίησ ἰὰ ἰοδιϊπποὴν οὗ Ηἰπ 
Μοϑ5 Δ ΗΒΕΙΡ δρχαϊπβὲ Ηΐ8 ἀδοϊδταίϊοη οἴ 11. 

γεν. 81. Οὧὖέε δέβοιβ αἱᾶ ϑαὶῖ τ 8} 8.-- 
ΜογοΡ: “ὍΠη6 αιοϑίϊομοσβ, αὐνοσ Ὀοΐηρ ταϊγδοι- 
Ἰουϑὶν δ᾽1οὰ υυῦὴῖϊ] δαυί Υ Ὀτγοδά, υῖϑο ἰπ ἱμοὶν 
ταῖν 616-Βοοἰίηρ, δηἀ ἀοτιηδηὰ Ὀτοδὰ ἴσο μθδνθῃ, 
ΒΌΘΝ 88 αοα ζαγο Ὁγ Μοβοβ." ἩΒαὶ {86} τδοιοᾶ 
88, Π0 ἀουδί, ὈΥ ΔΥΪΎ σοηίἑ πη; ἱπου ἢ 
ποὺ (88 αἰοπθ. 78 ἱπουραὶ 18: ΠΥ ΔίοΒεΒ ροὺ- 
ῬοίμΔ}}Υ Γοἀ ἷθ ῬΘΟΡ]6 τὸ ἢ Ὀγοδὰ ἔγοτῃ μοδύθη, 
1ὺ 19 ἰοο 11{{|6 ἰδὲ (ἢ 6 Μοββίδῃ, {} ργδαίου {δὴ 
ἈΠΟ565, βδουϊὰ ρὶγο ΗἾ5 Ῥϑορὶθ ΟὨΪΥ ομ6 ἰγϑηβιθης 
ΤΟΙ ΪΟ. 5 στηολ], δη ἃ ἃ5 10 τΟΥΘ Ρυὲ ἰμθ οὗ 

(μαι, ἢ οὐκὶ ἰο ἱπίτοάμποο {Π|07 Μοββίαηϊο 
ἰηράοπι ὉΥ εἰνί πη ΘΥΟΡΥ͂ ἀΔΥ 8 ταϊγαουουβ 80- 
ῬΙΥ, δηὰ ἱπαὺ ὈΥ͂ αἱϊ πηϑδη8 ποῦ ἰπ8ῃ ὈΔΙΙΟΥ͂ 
Ἰοδνθβ, βαροσίοῦ τηϑῆπα. ΟΟΏΡ. δαί, ἱγ. 8. 
Δα ἰτ ἰδ νυτιτϑῃ, Εἴθ ρανϑ ᾿ὰθη) Ὀσϑϑᾶ 

ἴγοιαι θανθῃ. (Εσ. χνυὶϊ. 4; 8. ᾿χχυὶ, 24: ον. 
40). Μογοῦ: Τ6 26 »ν5 σοῃδίἀογοὰ (ἢ 8 Ἰηϑῆπϑ 
ἰὴ6 ρτθδίοβὲ οὗ τιγϑοὶοθ" ΑΒ Μοϑο8 νψ885 {190 
ἴγρ9 οὔ ιλὸ Μοββίδῖ (βομδιίροι, ίοτῳ Ταΐνι., 11., 
Ρ. 4715), Δ ὩΘῊῪ ΤΩΒΏΠΔ Ἧ88 οχροοίοα ἴτοιῃ (9 
Μεοαβίδῃ Ηϊιβοῖῦ: “ΚΕ ρασηρίον Ῥγίογῦ αδβοεπαεγα 
“εοὶξ ργο ἰ αππα; δὶ6 ἐξ γοάοπιρίοῦ ροδίεγιίουῦ 

5 [σοβορδῃ οΔ|10ἃ [{ θεῖον καὶ παράδοξον βρῶμα.] 
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ἀεδοεπάετα 7}αεϊεί Μαππα.᾽" Μηαγα8 Οολεϊείἢ. Ἐρὶ. 
8θ, 4. ({Ἰφ!τοοἱ, Βεμοιίροι, Ἡ εἰδιοί ἢ.) . 
Το πιαππα ([3)» τοι ταὶ σδου οὐ] ἔα τη ϑιοὰ 

{86 ᾿δβγϑε]εβ ἰὴ ἰῃ6 Αταδίδῃ ἀοϑογὶ [τ ἔτ 
γ7͵98γ5]} (8:6 Ππη6Δ 8 οὗ Βαρροτγί, ἔχ. χυὶ.; Ναπι. χὶ., 
εἰς., [611 ἀαγίης (μ6 πἰχαί, δπὰ πὶ [ἢ 6 πιογηϊῃς ΔΚ 
88 ἀ6Ὁ ὩΡΟΩ Ἃ|0 οὐχί, ἔχ. χυΐ. 14, ἱπ 8π|8]}} 
κΡαἶπ8 (ἸἸΚῸ οοναπάογ-866α, ἔχ, χΥὶ, 81), δνγοοὶ, 
᾿|Κ6 βοῃον, ἰο ἐβο ἰΔϑίθ. 1 δὰ ἰο Ὀ9 χαϊμογοὰ 
[ΟΥ̓ΘΡῪ ἀαν ἀχοορὶ {ῃ9 Κλ υυ δι }} Ὀοίογο ἰδ 6 Βα 
ΤΌΒ6, ΟΥἩ ύ πηοϊιο, τον, 21. “47|16 φυδηξν ἀϊ- 
τ 6α ἀδιὶν το οα6]} Ρογβου, ἔχ. χυὶΐϊ. 10, Τῃϑηΐυϑ 
(4ἐλεδεωιδελε Α[α886) οϑιϊθναίο8 αὐ Βοιρον μδὲ ΟΥΟΥ 
ἔσο θσγοϑάθη αὐδνῖθ᾽᾽ [δου [ἢ το6 ΕΏ ΚΠ 18} αυδτίβ. 
--Ε. 8.1. Οπίβο 'νν0}}-Κπόνγὴ ογϊθηίδὶ (πι6α 16 1}8]) 
τρδὴηδ οὗ παι ΓΔ) }} 180 ΟΥΎΥ, 866 Ὕ 'πΟΥ, δμδυ. Τ]}ι18 
ΔΡΡΘΑΓΒ οὐ 'π ΒΟ Πότ ΕΌΓΤΟΡΘ ΟἿ ΥΔΓΪΟῸΒ ἐγ ο 68 
δ βγα 8; βοὴ ἴῃ ὑπ οαϑὺ (ἸΠ πὴ 8- 88}, οΥὶ- 
Θπ.8] ολϊκ, δβϑρϑοὶδ!ν {110 βυγθοί-ἐΒοσῃ), ἈΠ|Κ ινθ9 
ἰδτία-Ὀυ9}}; ἀδυπάδηϊ ἰὴ ΑτΔὈἷδ, ρδυιϊου γ ἴῃ 
ἀμ6 ΥἱΟΙ ΠΥ οὗὨ Κἰπαὶ. Α σοβίηοιιβ οχυάδιίΐίοῃ, 
ΤΒΘΙΔ ΠΩ ΒΌΡΆΡ, ΔΡΡροδυΐηᾷ δοπιοίϊθ8 Βροη- 
ἰδη θοῦ} Υ, βοιηθί 68 ΛΠ τοὰρὶ ἱποϊϑίομβ τηϑὰθ ὈῪ 
ἰπβϑοίβ οὐ ὈΥ͂ ΠΘῃ; Δρρϑδυὶηβ Βρθοϊβ 8}}} οἱ 
Ἰθανοβ δά ἐν ίρβ. οΥθγὶ ὑγδυθὶ]ουθ 85811}6 Ὁ8Β 
ἐμαὶ ἴῃ (0 δαβὶ {89 Ωληηδ ζ84118 ἃ5 ἀθνν ἴσγοτῃ [9 
οἷν. ὕνϑθη ἴῃ {1118 δ890 ἃ νϑροίδὈ]9 ογἱσίῃ τηπβί 
6 Ργοϑυιηθα Οὐυν 188 οΥ̓ ({10 τι ΓΔΟΌΪΟΙΒ χη 8}- 
ὯΔ χηυϑὺ Ὀ0 ἴογπηοὰ αἴϊον (16 ΔΙΔΊΟΡΥ οὗὨ {9 
Ἐκπγριΐλη ρῥϊασιοϑ: Απδίυτα] ῬΒΘΠΟΙΘΏΟΩ 
ΤΑΙ ΘΟ Β]Υ ΠΟΥ ΘαΒοα ἴῃ δὴ οχ ΓΟ ἀἸ ΠΑΤῪ Ταδη- 
ΠΘΡ ὈΥ ὑπ ρον ον οὗ Αοὐ ἴοΥὶ ἃ βροοΐδὶ ρα γροβο. Ἐ 
Αὐ Ῥγοβοῃῖ βοδροοῦ δὶχ δυηΐδγοι- σιν δἃγ0 
ξαϊπογοά οἢ {110 ρϑηΐηϑυϊα οὗ )είγδ ἴῃ (80 ταοβὶ 
ΤΑΥΟΥΘΔΌΪΘ γ6818.---Ασοοτάϊηρ ἰο ΟὈγγβοβίοιῃ δηά 
οὐ 8 {89 ᾿ῃϑῆηϑ σϑίη ἔγοτῃ {Π6 δἰ οβρ 6 τ, δὰ 
Β0 ἔσγοιῃ }ι.8ὲ ὈΘΙΟΥ {ἢ 8 ΤΟΔ] ΒοδΔγΟΗ. 

γον. ὃ2. Ζ ἰ5 ποῖ Μόδϑδ [οὐ Ὀοΐοτο Μωυσῆς 
ἴδαῖ κανϑ γχοῖὲ [1:9 Ὀτθδᾶ ἴσχοτι ἤθανθη.--- 
Ιμἰγοἀιποοά νι 8: Ἐγὶἐν, υογῖϊν. Νοῖ χιιοβιϊοη- 
ἴηᾳς {86 τηἰ βου] 5688 οὗἩὨ [80 τιδῆπα (ΡΔ}}8), 
θυῦ ἀοηγίης (Βα ἰ}.}0 Σωϑῆηδ οὔ Μόοβθ9 νγ88 ἵγόοτα 
{860 Σ68] Βοανθῃ, δπα τῦῶ823 σ 68] Ὡϑῆηδ. 180 α68- 
(ἰοη 18 ποί οὗ 8 ἸΏϑπηδ ἰῇ δη ἰίἰοα] 86η86, Ὀὺὶ οἵ 
{μ0 τεαΐ, ἐγμὲ Ἰλδὰμα. ἸἘΒδοΐυοκ: “Τὴ6 ποραιΐοη 
5 ἴο θ9 ἰδίςοι ποὺ δϑοϊαΐοὶγ, θαΓ ΟΠΙΥ Γοϊδίϊνο- 
1γ.᾽ [1 15 τοϊαίίγνο, οὗ σοιιτβθ, δοπδίοσίηρ (80 
ΔΙ 1 οὗἩἨ [6 ΒΥΠΡΟ] ἰο {.|ὸ δυ θϑίαποο; Ὀὰι ἰύ 18 
8180 δὺβοϊυίθ οοῃϑίθγίηρ ἐἰ6 ᾿ηθπϊίο αἰ οτοπο9 
θεοί οο πο. Αοσογάϊης ἰο Μίογον (Π6 ΟΣ Β 
“γοπι ἀδαυοη᾽" πὰ Ὁ] 68868 (πὰ ᾿π γογ. 81) γο- 
Ἰαὶθ πο ἰο (80 Ὀγοδὰ (ον (μδῃ τ16 ῬΆγαβα του]Ἱά 
Ὧθ τὸν ἐκ τ. οὐρ.), Ὀὰὺ ἰο δέδωκεν δῃὰ δίδωσιν; ἀπά 

4 [Οἴ1915 τοραγὰ [9 ΒΟΥΙΡΓΠΥΘ ΤΩΒΠΏΔ 8ὃ8. ὙΠΟΪΥ ΣαϊγΓαςῦ- 
Ἰουβ, ἀηὰ ποῖ ἰῃ ΔΩΥ͂ τεϑροοῖ ἃ Ῥγοάιποϊ οἴ Ὡδίυγο, 80 1ἢ9 
ὙΠ ΟΥ οὗ ἴΠ0 γι ο]ο Αίαππα ἴῃ 5.11}. Δέοσίἰοπατν 97 ὕϊε Βίδϊ 
ὙΠῸ ἴῃ δοῖ9 Ζυτἢ ἴπὸ αἰ δογοησο ὈοΓΘΘη ἴπ6 ὨΑΙΌΓΕΙ δῇ 
1814 δηρογηδίηγαὶ ϑηηα: “ἼΒΟ μαίῃγα! ᾿τγοάαςῖθ οὗ ἰδἢο 
Ατδαθίδι ἀοδοσὶδ δὰ οἵποσ οτίθηία] τορίοηϑ, ἩΔίοἢ ὈΘΑΡ [Π6 
ΠΆΠΙΘ Οὗ ΠΏ, ἴδνο ηοΐ ἴδο αὐ} {168 ΟΥ̓́ΤΙΒ65 αϑοτί υοά [ο [Π9 
πιδηηδ οὗ βοσίρίυτο. ΤΉΘΥ ΔΙῸ Α]} ουῃπάϊπηθηῖδ οσ στηϑαϊοΐῃ 68 
ΤΑΙΠΟΡ (δὴ Ιοοά, Βι ]α τη ΟΥ Ὁ ἀρηξ κι μὰ ταῖθοῦ ΤΠ 20.- 
ἐγ ἰουδ; ΠΥ ᾶῖο ὑγοήυσοα ΟἿἹΥ ἰἴγθο ΟΥ ΤΟΌΓ ΛΟ 5 ῃ 10 
γϑδΓ, ἔγοῦλ δῖαν ἴο Αὐχυβῖ, ἀπὰ ποῖ 41} ἴῃ γοῦῦ σοιηὰ ; ΠΟΥ 
σοπ6 ΟὨΪΥ͂ ἰἢ διδὶ αυδη  {168, ΠοΥὸΣ ΠΌΤ ρΘΔῊΥ (Βίης Πκ 
1δ,Ουθ,υῦὺ οὗ Ρουπὰβ δ γσγϑοκ, μοι σηυδὲ δυο ὈθΘῺ ΣΟΘῈ θ 110 
1ογ ἴῃ δβυὺδίβίοηοοσ οὗ [ἢ ᾿ν ἢ 016 [δ γ86] {8 σδιῃρ, δίπηοθ οδοῇ 
ΤΏ δὰ Δ ΟΠΊΟΣ (οΥ ἤχου Ἐπ δ απατι5) α ἄδυ, απ {παῖ 
ΤῸΓΣ ἸΟΥΥ ΣΘΆΓΒ; ΠΟΥ οΔη Ὀ6 Κορ [ὉΓ 8 Ἰοηρ ἐἰπιο, απὰ ἀο ποῖ 
ὈΘΟΟΙΏΘ 11861686 ἴῃ Δ ΟΔΥ ΟΥ̓ ἵν ]7Ὺο; ΠΟΥ͂ ΒΓῸ δὲ 458 Πἰαἷθ τὸ ἀ6- 
τοτίογαῖο οὐ ἴδ ΚΔΌΡΑὮ ἐ8 ΟἿ ΔΩ ΟἿΟΣ ΑΔῪ : ΠΟΥ ἀ008 ἃ ἀοιΣ Ὁ ]0 
αὐδηϊ {Δ]1 οὐ ἐ11ὸ ἀΔΥ Ὀτοσοάίηςς 1:6 ΒΑΌΡΑΤΗ ; ποτ ποι] ὰ 
ΤΒΙΌΓΑΙ ργοάυοίβ Ο6186 δ οπσα ἀπά [ὉΓ δνὸγ, 8 [}1ὃ6 πιλῃῃϑ ἰ8 
τοργοθοηϊοά 88 οσρδίης ἰῃ [89 Ὀοοὶς οὗ Φοϑαι."--Ρ, 3.] 

“ἴα 1 πιδῆηον ἷἰῃ Ἐχ. χυΐ. 4, ὈΣ2ΟΣΤῚ [12 ΒεΙ Ωρ 5 
ποί ἰο ὉΠ), Ὀυΐ ἰο "322. Βυὶ τὸ τωυβί ποὶ ἴογ- 
ξοὶ μα  μ6 πδίατο οὔ τη Ὀγοδα ἰβ ἀδβοτὶ δε ν τ ἢ 
{89 Βοιγοθ οὗ ᾿ξ; Βχοδὰ οὗ μβϑδυύθῃ, "δ. ᾿χχχυί. 
21; ον. 40. Ψυδβὶ οη δοοουὴΐ οὗ ἐδ ΦΌΣΠΙΟΣ οἵ 
8686 ὑνγο Ρ8588 368, ἴο τίσ ἢ (ἢ 6 νοτὰβ Ὀδίοσο υ8 
Του, διὰ ψοτθ ὑπ9 ϑορίθπαρί πὶ ΒΔ5 ἄρτον οὐρανοῦ, 
ΤΒοϊαοῖς, πού τῖϊμοαν γϑαβόῃ, ργοΐοσβ [86 πδυαὶ 
ἰπἰογργοιδίίοῃ. 
[ἈῪ ἘδίμοΣ οἰνϑῖδ τοῦ; δίδωσιν, τὸν 

δηὰ ΔἸ ΥΔΥΒ, Ορροβοὰ ἰο δέδωκεν, νοὶ 15 βαϊὰ 
οὗ ΔΙοβοβ. Βϑημροὶ: οαπι αὐεγαί ραηΐξ, γον. 88 .---". 
5.1 ΤῈ9 ἴσυθ Ὀτϑαᾶ ἔσοσω Ἀθανθὴ ---ἰἶ ἀληθινός, 
σέπωῖπε, υεγὶ ας, εδδεπίϊαϊ, ἃ8 Ορροϑοὰ ἰο ἀοτίνεα, 
Ὀογτονγοα, ἱτπρογίοοι, νη 110 ἀληθής, ἔσει, 15 ορροβεοὰ 
ἰο͵ ,αἰδ6. Οοτρ. ποὶθ ου ἱ, 9, Ρ. θΌ.--Ρ, 8.) Εχ- 
ΔΟΙΪΥ ΡΔΓΔ1161 ἢ (86 ἐγμε Ἰἰ ας (ομδΡ. 1. 9); 
{86 ἐγὼ νἷῃθ (χΥ. 1); δῃὰ ἰο ἰ 88πὶ0 οἷ489 οἵ 
ΟΧΌΓΟΒβίομδ: ἴΠ0 ἐσθ νν6}] οὐἤἩ τίου, (89 ἐγμδ τ26- 
αἰοἶπδὶ] Γουπίαΐπ, (80 ἐσέ Βι ρμογά, εἴο., Βα βίδη- 
{14}}γ Ὀεϊους. 

γεν. 98. ΕΣ ἴ89 ῬὈτοδαᾶ οὗ σοᾶ 15 μπᾶὶ 
ὑοῦ οοσαϑῖδ ἄοννῃ ἴσοσα ἤθᾶνθῃ.---Τιο 
ἀροίθινο ἀθοϊγϑιῖοη ΟΥ̓ ὙΔΥ οὗ 8 ἀεδβοτίριίου οὗ 
(160 Ὀτοδὰ οὗ αοἀ; ὁ καταβαίνων τοϊοντίης ἴο ἄρτος, 
ποῖ ἰο ΟἸγίϑὲ (δραϊῃβῦ Ῥϑυϊιϑ, ΟἹ 8 δυβεῃ),“ 
Ὑθουΐ (118 Ὀχολὰ {πΠ0ΓῸ ἷβ ἢ0 δυθδϑίδῃι δ] Ἰἰΐα, 
δὶ π0 δι ρβίδηἰ δ] ποι Βῃπιθηΐ οὗ 116. [ὉὙπἴοὸ 
[86 ννοἹσ]ᾶ, ἰ. 6., 411 τηδῃηκίπᾶ; ἴῃ ορροβί(ἰοη ἴὸ 
(10 Φ ον 18} γδσιἸου]ανίβα τ ΐϊοΒ Ὀοδϑιθαά ἰὴ (9 
ἸΩΏΔΏΠΔ 8ἃ8 ἃ ΠΘ(ΪΟΏΔ] Γαΐγδο].. οημρβοῖ; λοη 
πιοάο μπὶ ρορμῖο, μπὶ δίαίί, αὐ πιαπηα εἰδαυὶ! ὑπὰπ 
»ορεωΐωηι ὠπῖμϑ ἐοίαἰΐδ.---Ῥ. 8. 

γεν. 84. Τιοχᾶ, ονυθιῶοσθ μρὶνϑ 1.5 ἰμἰ6 
Ὀτθδᾶ.---Οοἴὴρ. (||ὸ γραισοϑί οὗ ἴῃ9 ᾿ψοδῃ ἰῃ 
οἰ Ρ. ἰν. 105. Τ|χ6 ῬΡϑορὶο ρσγϑδβύσηρ (μὲ Ογίϑὲ ἰ5 
{89 διφοῃὶ οὗ (1.6 ΕΔΙ ΒΟΥ 8 αἰ, Ιπἰογρσοίδιϊομβ: 
1, Ῥίμι βυβρίοΐοη οὗ {Π|ὸ ἰρῖον σὺ [Ρουθ 409 [89 
ΒΘΑΥΘΕΪΥ πιδῆπὰ τ οἢ, δοοογάϊης ἰο {Π1|0 ΒΑΒΌΪ5, 
5 Ῥτοραγοὰ 790. ὑπ 9 7.8ὲ ἰῃ Βοδύθη; σοῶρ. Κδγ. 
ἱϊ. 17] (μὕοϊκο, ΤΒοϊαοῖς, δὰ οὐ μΒ6σβ8). 2. ΤῊ 
{8 1η} (86 Ὀγοδὰ βοιμοι ἴῃ κ πλδίθγ18], βοραγαίθ ἴγοσι 
Ομ γῖδυ (θ9 οι(6, Μεγον, [ἀοαει}}). Απά ἰπ δῃγ 
6889 ὑι6 1 ῬΓΘΥΘΙ 18 ἸΟΤῸ (ΘΟΙ ἀ6]γ Βοηϑιου8 δὴ 
ΟΠ] 8016 }}Ὺ ρογνονίοά, ἰδ (6 ΓΆΡ οὗ (ἰ1 
Ὑοϊηδὴ οὗ ϑδειιασία, [ϑβόπηθ ἰδ ῖζθ ἐμ ῬΓΆΥΟΥ 85 
δ ἸΤΟΩΥ͂ 4804 ὁ) ἱπογοά α} }{} 88 10 {ἢ Ροββὶ Ὁ}}}- 
ἰγ οὔ ϑυοῖι Ὀγεδὰ, Νοὶ πψαγγαμῃίθα.--νὶ ΚΒ.] 
ον, 8ῦ. Σ [Ἐγώ] ἃ:ζὰ ἴμο Ὀγθεαᾶ οἵ 1149.-- 

[Τταμβιιΐοη ἔγοτα ἴλο ἱπάϊτοοί ἐο ἐμο αἀἰτοοὶ ἔογηι 
οὗ Βρ960}), 88 'π γϑῖ. 80, δῃὰ ἃ σαίοροντῖο δῆβισοῦ 
ἰο {80 χοαμοβί οἵ {110 7 6078: ““ἷνο ὑ8 (8 Ὀγοδὰ," 
ἰοκεί μον τι (Π0 ἰηάϊδαιϊίΐοη ΟΥ̓ 18:0 ἩΔΥ͂ ΒΟΥ [ὁ 
κοῦ. Ἡδτο ἴθ (μΐ8 Ὀτοδαὰ Ὀοίογο γου, διὰ αἱὶ 
σου Βανθ ἰο (ὁ 58 ἴο Θοπὶθ ἈΏ10 Δία. 1 δι (6 
Ὀγοδα, δηὰ ζἔλιιἰ 8 (ὴ9 ΟΣ ΟΥ ἐδ8 τηθδ05 οἵ 
βοιιϊος 1..--Ρ. 5.1 Μοϑὲ δ ρδδίϊο δηὰ ἀροϊϑὶτο 

« [ΑἸίογάᾶ: “ ΤΊιο '᾿ογὰβ ὁ καταβ... ἀἴὸ [ἢ Ῥπ δῦ οἵ ὁ 
ἄρτος, δῃά ἀο ποῖ ΔΡΡΙΥ, ἰῃ {πὸ ουπδίτιοιίοιι οὗ (δ ὲ6 γοῦϑα, ἰ0 
ΟἸὨγίθὲ ρβογθοη δ ΠΥ, Βοννουοῦ ΓΓΏΪΥ ΠΟΥ ΔΡΗΪΥ ἰο Ἠΐμ ἰῃ ἱκοί. 
Τ}ο Ε. Υ΄. 15. ἤογὸ στοῦ: ἐξ δου δ6, ΤᾺε δγεαα οἵ Θοὰ ἱξ 
10. (ηοἱ ΗῈ) τολέολ οονεέδ, εἰς. Νοὲ {Π]] γογ. 85 ἀοδ  εδὰδ 
Ὥτοιϊ βαυ, "1 αἴὰ ἴπο Ὀγοαὰ οὔ} 6. ὙΠΟ ΣΔπδ ἐδ 611} Κορὶ ἰα 
Υἱοῦ, διὰ {Π6 Ῥγοδοηξ βασι οἷρ]ο, ΒΟΓΟ υϑοὰ ἰῃ Γοΐδιδῃσο ἴο [88 
τη, ἰ6 ἀγορροά ψ Ώθη ἴΠ9 οτὰ ΗΒΓ ἰθ Βροϊκοῃ οἱ." Τὴ9 
ποῖο οΥ̓͂ ῬΓοΟΥ ϑυγογ ἢ ΟἹ Ὑ Υ, 32 8 ἃ οσὐγίουθ Βροοίτηοῃ οἵ ἴδ}0 
Ὑ|14 δἰοροτίσίης οὐὗἁὨ ἐ18 Ἰοεαγηθὰ διὰ ἀουουῖΐ ραἰτγίϑιϊς διὰ 
ΑὨρ σα δηἰᾳυδτγίδη, Ηΐο δοοα ἢ 6 ΓΘ ΘΥΟΓΥ  ΉΘΓΘ Δ] α5ἰση5 [0 
{16 δδοταιηθηῖ. ἄνθη ἴδ Ιηοδη ης οὗ ἴη0 νογὰ 
“ “χα ῖ ἰ8 [{, 16 τηῆδαο ἴο ἱπά ςαἴο ἴΠ6 οηδογη! ἀου ]ο παδίαϊθ 
οἵ ΕΝ δηὰ 19 πιγαίφοτηγ οὗ ΕΗ 15 Ῥγοθθῆοθ ἢ ἴ}:6 σαςδιλγίοι.--- 
Ρ, Ά. 
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δεϑοσίΐοη. 8111 βίχοη σοῦ (88 ἐπαὺ ἱπ ΟΒΔΡ. ἷγ. 
206, αἷἰποο Σΐ "3 ἸΔΟΓΘ ΟΡΘᾺ ἰο σοπιγδαϊοιίοῃ ; 
«βου σὶι Β6ΓΘ ἱν 18 ποὺ (18 ῥτοΐοββίομ οὗ Ηϊυλ86] ἢ ἃ8 
(16 Δ|65518}} Ὁ ἤδῖηο. (ῬΏΪ]ο, Αἐξεσοτν. ἰεσὶφ, ἸἰῸ. 
{Π1|. : λόγος θεοῦ ψυχῆς τρυφή.)---Ἐἰ6 ᾿μαὶ ΟΟΣΘΊΒ 
ἴο Σ19.---ἰ5 τ ]]ΠἘΠὺὴν ἰο Ὀ6Ι]16Υγ6, δη ἃ 1.868 [1.9 68 8 
οἵ [αἴ ἐμαὺ μΘ ΣΤΥ Ὀθ]αγο. ΟΟΠΥΥ βίοι ἰὴ 1Ὰ8 
Ομτιϑιῖδα αϑροοὶ. Νοί, 88 ΜϑΥϑΣ σηα 68 1ΐ, ΟὨΪΥ 
8 ἀἸθοσθῦ ῬΏγαβθ [ῸΣ πιστεύων. Ἐ Ασοογχαϊηρ ἴο 
ΔΙΟΥΟΡ [89 Θσρσοβϑίοη: “4 31}8}} ὭΘΥΘΡ ὑδ ιγβι,᾽ 18 
ἃ οοῃηΐιδίου οἵ ἰμο ἔρυτο, διὰ δη(ϊοϊραΐθϑ (6 
ἀν πκίηρ οὗὨἨ τὸ Ὀ]οοῦ οὗἨ ϑ ΟἸ ἰδὲ, τσ 10]]Ο 78. 
αι ἰξ 158 γδίμοῦ δῇ Σειγοἀποιΐου ἰο ΟἸΥ 1808 ΤΌΣ ΠΟΥ 
ἀεδοϊανδιΐοι οὗ Ἡϊ5οὶ. Α58 ζδῖ ἢ 198 ἀογοϊοροῦ, 
ἦν Ὀσίη 55, Ὀ651:468 {86 ἐπιραγίαίἑοπ διὰ δωδίεπαπος 
οὔ ἰδ6 Βρί γί πα] 1176, 80 δαί) αοίοη 4180 οὗ παυΐϊῃς 
ἀταηὶς. [Ιὑ 15 1985 δία γα] ἴο τηαΐζο (5 δα! ἰοῦ, 
τἰϊὰ Γΐοκο [πηὰ ΑἸΐοσα], ἃ ἀδβουγιρίΐϊοῃ οὗὨἩ (8 
ὁχοοίϊοποθ οὗἉὨ ι|10 ΠΟΔΥΘΏΪΥ Ὀγοδὰ ΟΥ̓ΘΡ {86 8:8 
[81  τνδ8 Ὧ0 ΒΟΟΠΟΥ ρίγοη, {ΠὯπ (ἢ 9 Ῥ60}]6 Ὀ6- 
ἔδῃ ἴο θο ἰοτγαιοηΐοα, τὶ ἢ ἰμἶγϑὶ ἀπ τηυγαυγοά 
δφαϊηβὲ Δίοβοϑ, Εχ. χυϊὶ., 1 ἢ .---Ρὶ 5.1 

γον. 80. Βαῖ 1 βαϊᾶ υπῖο. γου.---Πὸ δ8αϊὰ 
ἐπ ἷβ ἰο ἐζοι ποί, α8 υΐζοκΚο ἀπ ἢο Ἰοἰϊο μαγο 1, 
δὶ οἤδρ. τ. 87; ἴῖὉὁΥ ἴπογο 19. γγὰϑ βρϑαϊχκίϊηςς ἴὸ 
(ὴ)6 Βδιοβοαγιβίθ ἱπ Φογ Βα οι; αἱ, ἃ5 ατοιϊα8 
[Βοηζ6}}] ἱυαϊπαγάν ἀπὰ οἰμοσβ, [ϑιῖθυ, ΟἸΒΆ., 
ἢεηρϑίθηθονς, αοἂθι}] τοᾶκο 1, δὲ νοσβὸ 26; 
(πουχὰ 116 ἰοτο βαϊά τὸ ἰο ἐμοῖα ἴῃ οἰ Υ τυ οτα8. 
[σγῖϑδε ααοὶοϑ. ΗΠ: Πλ56}} μοσο, 88 Ηθ οὔἴϊϑη αὐοίθ68 
16 ΟἹὰ Ταβίατηοηΐ, ΙΏΟΥ̓Θ αἴΟΡ (ποθ Βρὶχῖῦ ἐμ δῃ 
δίϊου {6 ]Ἰοίῖογ.7 ἀσοογάϊης ἰο Βα ι γταΐϊα8 
ΖΦισαῦδηι5 [8πὰ ΑἸδογα] (80 ᾿ονγὰ Τοῖοῦβ (0 βοῖηδ 
αἰϊόγδῆσο ποὺ τοσοογαθά; δοοογάϊηρ ἰο ΜογοΥ ἱἐΐ 
Ἰποϑῃ5: {10 λαυο δαϊὰ [εἰπονεεε αϊσίμηι υοἰϊπι} ἰο 
ψοι 7ιδὲ ποῖσ; ὙΈϊΟΙΪι ᾿ξ σαπ τα η, 7 88 ἴ0 {ἰὸ Ἰοί (6, 
Ὀυϊ »δέ ποῦ τθδ θσο. ΦΒαῖ γὸ Βανϑ ονυϑθὰ 
δ66 ἢ); 116.---ἸΠ 07 ᾶγνο ΔΙΓΟΔΟΥ βοοὴ Ηΐῃ ἴῃ ἃ 
Μοϑοϊδηΐο ζυποίΐου ἂαὐ ἐπ ζοοαϊηρ, δπὰ γοὺ αἰὰ 
ποὶ 566 ἐο δίσῃα ἴῃ ἢ89 τιΐγδοϊο, δη 8ὸ ἀἰὰ ποὶ 
ἐχοϊυ δ60 27ὲπ. 8.0 ΠΟΔΥῚ ΤΟΥ͂Θ ὑδμοῦ ἰοὸ Ββαοϊναίίοη ; 
δὰ: {μεν Ἰαοκοὰ 1Ἃ411. Α Ῥαγδρ σα 80 οὗ γον, 26. 
[πὸ τνὸ καί δ οογγοϊδιϊγ δῃα Ὀγίης οὐὐ {9 
εἰατὶης σοηϊγαβί οὗ {Π|ὸ ννο [δοὶβ οὗἨ δὐϑῃ βϑοῖὶῃρ 
1η9 ὅοη οὗἩ ἀοά πῃ ΗΪ5 φΊΟΡΥ, δηά γοὶ ποὺ Ὀο]ϊον- 
ἐπ ἴῃ Ηἰπ).--Ρ, Β.] 

γεν. 87. Α]} [Παῖ [Π9 ἘΑΒοΥ αἰνϑὶδ τ6.} 
--αϑ ἴο ἴΐὸ οοπηθοΐίζοη: Το Ἰυάριποπί }ι8ὲ αἱ- 
ἰογοὰ 18 ίσαρ οὗὁὨ [869 ὈοαγΥ οὗ (μο86 ᾿ν0 τόσο Ὀθ0- 
ζοτο Πιπβ. [1ὑ 15 ποῖ ἱπίϑθηἀοᾷ ἰο δχοϊυἊάθ ἰδθ 
ἐἱπουρσμῖ τ αὐ {ΠΟΤ ὝΘΙΘ ΒΟΙΏΟ δΙθοην ἐμοτῃ, ὙΠ ΌΤΩ 
{86 Εδίμον Βαὰ ραίνοη ἴο Ηἶπλ, 1ὺ 15, ἰΠαγοίογο, 
ποῖ ἴῃ ΔοβοΪαΐθ δου  {Π| 6818 ἰο μὲ Ῥτθοο68 (88 
ΙΟΥΟΥ ΙΔ κ65 1). ΑἸ]. Νουΐον. Τ8δο βίσοηροϑί 
ὀσχργοβϑϑίου οὗ ἰοίδ ν, 88. ἴῃ οἰαρ. 11}, θ, [ἰοέαηι 
ψυαδὶ τιαδεαηὶ, ἃ5 ΒΟΏ 6] Ἠδ8 ἰὑ; ΘΟΠΙΡ. 8180 χυϊὶ, 
2, ὙΠ6ΤΟ πᾶν 15 ἸΠΚον 186 868 οὗἨἩ ΡΟΓΥΒΟΠΒ ἰῃ (18 

--- 

ΦΊδβο αδἷσο αοάεί: "Ζ2ες ἀξειι ἰεγηνεβ, Ὁεηῖτ εἰ ογοΐγε, 62- 
ΐ ανεο εἰ ἐξ σατγε, τὴ αὐγὴν ὁδορήυρον ἀν ἀδλε θῇ 

τί εὐπαπ εἐπεργεςξεπεπξ ἀὐές σα αἹαηκιέ εἰ ὑγε256 αἀά 
δεροίπ ερί τί μεῖς κε ρατο ἀε ζ᾿ αἰζηκεπί ο(ἰεείε γί [εἰ σε ργώεπίς 
τη “792ὲε:ε| ΟΛγίει." Οὐτῖπρ ἴὸ ΟἸτίδι ἰ5 (αἰ ἱπάροά, γοῦ ποῖ 
ἴω τσρόυθ 85 ἸΏ ο͵Ὸ ἔσισί δη σου ἤθη, ΟΓΥΓ ἃ8 ἃ πίδῖο οἵ τηἰηα, 
ναὶ ἴῃ δοϊϊνο οχοσοΐϑο δῃᾷὰ τοοξίου ἔγοπι [8 δοσγνίοο οὗ βίη ἴὺ 
Ἐδν βοσυίς οἵ ΟἸγίδὲ ; οοόιαρ. 91, 44, 46, 65; νἱ!. 57, 838.---Ρ, 3.} 

ἘΓῺ εἰαδοίοαὶ ΜΕ (660 ΚΌΜΠοΥ, 11., ὃ 443,1, δηᾷἃ οτ- 
ϑιληὴ 4ἀ Ῥίρεν. Β. 146) αὶ ποῖ ἰῃ Νον Τοθίδιλθῃς ὉΠ|688 ἐξ 
ΒῸ ἴππε εἶπον ἴῃ ϑοΒὴ χί. 42.--Ῥ. 5.) 
Φ {Ὑξ τὴο ΔυΘΘΏΟΘ οὗ 8 σοπηθοξίπε ραγίϊς 16 δοοτλδ (ο ἰπἀ!οϑῖο 

8 Ῥλυδο οἵ γτοδοσος; ἱπίογυθηΐηρς ὑθίνοθη ἴἢ6 ῥτοοθαης Γ6- 
Ῥτοοί (οὐ πιστεύετε), πὰ [πο [0] ονγίης ἀεδογίρείοη οἵ πο ἵττιθ 
εὐλλϊάττη οἵ αοὐ.--". Β.} 

ΘΙ ΡΒ δ ἷο 86η96 οὗ ἰοίαἸ] Ἰἐγ.---Ῥ, 5.7 ΤΒδῖ ἴῈ9 
ἘΔΌΒΘΣΥ ρἰνοῖδ τΘ. [116 βᾶῦπιθ ἃ8 ὙΒΟΙΣ {110 
ΕΑΙΒΟΥ ἄγαιοϑ, Ὑ6Ὁ. 44.---Ρ. 5.1] Νοῖ ΟὨΪΥῪ {110 
σταίϊα ρμγδευοπῖεπϑ, ορογαίπρ ἐπ τοῦς παίασο δπὰ 
δ ἸΒιΟΣΥ, ΘοηΒοῖθηοθ6 δηᾶ 1ᾶτν, (σοπΡ. γον. 44), θὰ 
8180 ἐμ9 οδθοί!α] 68}} ἰο βαϊναίϊοη---ἰ ὁ σγαίία 
σοπηυοτίοη 3---ἰ 56], 15. (ἢ 6 ἡγοῦὶς Οὔ Βα μον. Το 
ΘΟΒΥΘΥΒΙΟΝ, ἰἢ6 σοι ἰο 96 80.8, 18 (0 ΒΏΒΥΕΥ ἴ0 
{6 ο4}1.. ὙΒοΙαΟοΙς: 0 σταἢ5 ἰΒγοαρὶι {80 αο8Ρ6ὶ 
οὔ Ζοδη ἃ8 ἃ ιπάδπιοηΐαὶ υἱοῖν, {ὺ 4}} αἰΐγασ- 
(ἴοὰ ἰοναγὰβ Ομ γὶδὲ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟ5 δὴ δἰ ἴῃ 
ἰη0 ῬΘΙϑοὴ ἴον ΘΟ γὶϑί, αμὰ (πο ὴ (18 ΔΉ ΠΙν 159 
{μ6 ορογδίϊοιῃ οὗ ἰμδο λίπος ; πὰ 80 Βογ ἴμ0 ὰπ- 
ΒΆΒΟΘΡΑΣ ΟΝ ν οὗ (6 Ῥϑορΐο ἰβ ἰγαοοὰ ἰο {118 τυδὴΐ 
οὗ ἱππδτὰ αδὶἰϊίγ. Τὸ ῬὮγαβο δίδοσθαι παρὰ τοῦ 
πατρός 18 4130 ἴῃ σμδρ. χ. 29; χΥ]ὶ. 2, ὁ; ΘΟ. 
ἷῃ ἐπο ΟἹὰ Τοβίαιηομῃΐ, 19. νἱϊϊ. 18: 41 δπὰ ἰ}ιὸ 
οὨ]άγοη τ Βοῖὰ ἐμοὸ ᾿ογὰ μαι ἢ ρσίνοη τλ6.᾽ Τ|196 
Ργυοαά δβυϊηδυῖδ8 ΣΟ Σ ἐ}}15 ραββαρσο ἰο (6 δἰοσμαὶ 
εἰθοίίου [Απραβίΐηο, Β6247, (μΒ 6 Αὐταἰπἰλη5 ὁ (80 
ϑταίία σεπογαίϊδ, (ἰμὰ9 ΔΌΪΠΥ ἰο Ὀοϊΐονο [τοίϊυ: 
»ϊείαἰἐδ δἰὠάνμηι}, ἰᾺ 6 ϑοοϊῃΔὴ8 ἰοὸ ἐ]9 »γοδίίαξ, 
παίαυγαὶ μοποϑίυ δηὰ ]ουθ οὗἉ γαίῃ, οἰσ. Ὦ ὁ 6οῃ- 
βίον ἰμδΐ πὶ {0 “Ἅ σίυνοί δ. (86 {πχοθ δ]οιλοηΐβ οὗὨ 
οἸοοίϊου, Ῥχϑαοβεϊηδίϊοη (ἰοτο- ον παιϊοα), δηά 
οαΙ ΠΣ ΔΙῸ σοηιδίπρα, Βομ. υΥἱϊῖ. 920, Βυΐ αἡ- 
ἀουδίοα]ν Τοτο-οσαϊηδίϊοη 18 ὙΟΥΥ ΟΒΡΘΟΐΔΙΪΥ ᾿π- 
ἰοπἀορᾶ, [858.8]1] Οοτὴθ ποῖο 9, πρὸς ἐμὲ 
ἥξει. ΒΥ δὰ δοὺ οὗ ζα]ι. Οὐταρ. ἔἶιο Το] ον ἰης 
τὸν ἐρχόμενον. ὝΑοὐἀοὶ αἰϑιϊησυΐϊθῃ 68 ἥξει Τνοπὶ 
ἐλεύσεται, πὰ Θχρ]αἰ 8 ἰΐ: εοὐϊέ ατγίυ αἱ Δ7ς, ν1]}} 
ποῦ βυονυ βιιϊρινγοοῖς, θα ΔΗ ΑΒ δἰίαϊη ἐ]ιὸ 
βοαϊ. Ηο ο62118 }}0 8] ἰαἰογρσγοιαϊΐοη ἰδυίο- 
Ἰορίοαϊ, ἴθ 88 τησοὶ. 48 (δ 9 ροἰυ σοῃβὶβίϑ 'π {ἶι0 
σοπιΐησ, Ὀαὺ {18 18 ποΐ οοστοοὶ; (μι δίδωσι 18 {ἰχ6 
οοί οἵ ἀοἄ, δπὰ ἐϊιο ἔρχεσθαι (0 φδοὺ οὗ Ἰπδη, ὦ, 6., 
Τα} ἴῃ δοίαα] τηοίΐοη τοιγατ 8. ΟΠ γ18ι.---ῬΡ, 5.} 

Διηᾶ Ηἷπλ ταὶ οοσϑῖ τὸ το, 1 7 ἃ 
ὯΟ τυνΐθθ οὐδὲ οιι.---ΟὝΟΣῪ ὁμ0 ὙἘῸ οοπιε8 (0 
Πτὰ 18 τσείεοπιο. 10 ΟὨΪΥῪ οὐ ουίοη 18 {16 σοηι- 
ἴπξ ΟΥ 10 ποὺ σοπιΐηρ; πὸ τλαϊίον ΜΔ αὶ {110 
Ῥγουϊουβ δομα οι οὗ συ 1 658; (Π6 σοταΐϊῃς Ρο- 
ΒΡΟΟΪΚ5 ὑπο ν0}}} οὗἩἨ (Ἰὸ Εαΐον, τ αἰοὶχ 10 18. 1110 
ΟΠ ο οὗἉἩ ΟὨ γἰβϑὶ ἰο ἔα] 8]. [Οὐ μὴ ἐκβάλω ἐξω ἄοοϑ 
ποὺ τοΐορ ἰο ΟἸγ 8.8 οὔϊος ἃ8 προ δὐ {116 Τοβιιν- 
τοοίΐου, Ὀὰΐ ἰο {6 Ῥγοϑϑηὶ οὐὔίίοσ οὗ ρίδσο, απὰ 19 
ἃ Ἰϊοΐα8, ὦ, 6., 10 ΟΧΡΥ68868 ἢ 8 ΒΟΖΌΪΥΟ ζῸΥΠὶ ἸΏΟΣῸ 
ΒΙΓΟΉΡΙΥ ἰδ 6 χοδα 6885 οὗἨ ΟἸιγὶϑι ἰὸ τασοῖνο 10} 
ΟΡοῃ ΙΝ ΟΥ̓ Ἰονο ΟΥ̓ΟΥΥ οὔο ὑδμαῦ οοτλ68 ἰοὸ ΠΠἰτη. 
--". ἢ. 

γον. ὅ8. ΕῸΣ 1 οατλθ ἄονσῃ ἔσοταῃ Ἀθανθῃ, 
οἰο.--- χρτ οϑϑίης ἔμ σοιηρ] οἷο σδομαἀ οβοθηϑιοη δηὰ 
Βυχὶ] αἰίου ἴῃ (6 οϑίαϊθ οὗἩ ἰ.ὸ δάθοπιοσ. αὶ 
δον οου]Ἱὰ Π15 νν}}} θ0 αἰ ογϑαί ἔγομι (9 Βα ΒΟΥ Β ἢ 

9 [Βϑηρο] 8 οὐδοσγνυαίίοη οἱ πᾶν ἰ8 ἸσΏΡΟΣ ἔπ πὶ 18 ἀδῦαὶ τ ἢ 
1}}}8. ΟΡ ΠΥ τα τὶς σοπιιηδηϊαεῖογ, Ὀύδ 6 }} νόου αὐοίίηκ: 
“Α τροϑῖ οἰ ΧὨ Υ οσα, δηα., ἰὴ οοιαραγίηρ ν᾽} {ἢ 1 (Ποδὸ [ἰπρ8 
80} 901] ον, πλοῦ ΟΣΌΩΥ οὗ σομδίἀογατίοῃ : [ῸΓ, ἰὰ ἴδιο α18» 
ΠΟΙ γ868 οὗ 7681ι5 ΟὨ τίϑι, τὴπαϊ [0 ΕΔΊΌΠΟΥ δῖ αἴνοη ἴο {10 
δου ἨΪμλΒοΙΥ, [μαϊ ἰῳ ἰογτηϑά, ὈΟ( ἴῃ (116 δἰ ριΠΑΓ πα Ὀ6Γ πὰ 
ΠΟΙ ΘΙ κοηάογ, αἱ (οηη.6) : ἴ080 0 σοχὴθ ἴο ἔα ϑὺπ Ἡπὶ- 
εο] ἴ, ἀτὸ ἀοδογί υθὰ ἴῃ (ἢ πη βο.}} Π 6 ΠΟΏΠΟΓ, ΟΥ οὐοπ ἴΠ Ρ]υγαὶ 
ΠΙΠΌΟΓ, ἐυεγν ὁτὲ (ογεηἶδ), ΟΥ ἐλόν ({{}. Ὑπὸ Βδίμον ΠΔᾺ]}} 
εἴνϑῃ ἴο ἴῃ οῃ, 85 Ὁ ψοτο, ἐπ 6 ὙΠιΟΪ6 ΠΊΒΒ, ἰῃ ον [Ππ8. αἸΪ 
ψο δ Ὠδί σίνοη, τῇ  ὃδ ἃ μητέ (μπμπὶ) Σ (δῖ τυλοίδς (ες 
Ὁέγϑιιπι) [0 ϑὅοη ουοϊνοϑ ᾿μἀἰ νἀ} (Ομ 6 ΟΥ̓ 0Π6). ἰπ 186 6Χθ- 
οαζοη οὗ 6 Ὠϊνίπο μδσῃ. ΠἊόποθ τὲ ΟΧΡΓΟβϑίοη, ΟἾΔΡ. 
χυ]ϊ. 2, ἐλαξ ΑἸ, Ἑ ΉΪΟΒ (πᾶν ὃ, οἢιης σιιοα) ποῦ ΠΑΒΤ ΑἸΥΕΝ 
Ἡΐπ, ἨΞ βποῦιρ ΟἿΥΕ ΤΗΣΜ (αὑτοῖς, εἶ2) εἰεγπαὶ [ὑ32. ΤῊ τ. 9 
Οτοοὶς δῖγ]0 οὔ Νὰ Τοβίδηθηϊ, ΟΡ ΟΥ̓ οὗ ΦοΒη, τ Βοτο- 
ΒΟΟΥ͂ΟΡ ἰβϑιϊ ἰουϑ πυΐπὰθ σου ἃ ΒΆῪ 0 σοπδίγυοϊίοπ ἈᾺ8 8 
δβοϊ οΐδτῃ, δὴ οἰθζθησθ ἐγ} ν αἰνὶπο, ν ἰοἢ ἴο ἴπ6 ΗΘΡΣΟ ΝΒ 
ὭΘΥ͂ΘΓ βοοηηθὰ διά ἢ, 8. δι} Του ἴο 16 Ρυσηθαῖ. πᾶς 
ΤΟΙΔΑΤς οπρΘοΐαΠΠγ μοϊα κουοὰ οὗ 1119 μαθδακο.᾽"---Ρ, Β.] 



220 ΤῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 720ΗΝ. 

Τα ἰάδαϊὶ τὺ] οὗ 6 ὅοπ οὔ πιδῃ, ἴῃ δηᾶ οὗἉ 1861, 
τηϑὺ σομ Δ Δ]}}Υ Ργο88 ἰοννᾶτὰβ (δ 6 ρογίοοϊίηρ οὗ 
{μ6 νου δπὰ οὗἉ Ἰϊἴ6, δὰ (πογοίοτο Ἰορὶεἰπιαίο]γ 
Ἰοδὰ ἰο λυάστηοηί. αὶ ἴῃ {πὸ Βρίτὶὶ οὗἨ σοάθιρ- 
ἰἷοα ΟἸγῖβὺ σοι λα }}Ὺ ἀΐτοοίϑ (818 ουττοπὶ οΥ̓ 
τὶ ρίζα] Ἰαάστιαοῖῦ ὈΥ (80 σδοιχη8οὶ] οὗ ἰδαὶ σὸ- 
ἀεουιρίϊοι ν ἰοὶ 15 ἐπ ορογαίΐοη (1}} μ6 Θῃὰ οὗἉ ἐπ 
φψουϊά; οαηὰ {115 15 Ηἰβ8. Ἀπ] δίλοῃ ἰο {1.0 ἀθαίὰ 
οὔ ἐμ ὁΓο585, δηᾷ (8 ΗἾ8 ραίθποθ, ἰῃ {ἰλ0 τλα}οϑΥ 
οὗ Πὶ8 οχαϊίαί 9. 

γεν. 89. Διὰ 8185 ἰ5 ἴ86 Ὑὐ}}} οὗ ἶσα τδαῖ 
ΒΘ 16 [Δοοογαΐηρ ἰο {μ6 σοτγοοί σοδάϊηρς 1.- 
δβίοδα οἵ 6 Εἰ'δῖμοσ᾽ 5 7111] τμαῖ οὗ 611 ΕΪΟΒ 
Ὧ0 Βαῖδ ρίνϑῃ τοο.---Τ})ο ἄδογοθ οὗἩ σοάθῃρ- 
ἰ(ἰοα. [ΙΤοπο6 ἐμ6 ρΡοχίσοὶ: Ἡγλιοῦ 17ε λαίλ φσίυεη 
η6. ϑροκθϑη ποὺ ἴγχοταῃ ἃ ροϊηὺ οὗ τἱοῖν ἰῇ ἰ86 ζὰ- 
ἰᾳγθ (α8 ΔΙΘΟΥ͂ΘΥ ΒΩΥΒ); ΠΟΥ ὙΪΓΐ Σοϊοσοησο ἰὸ 
οἱθοίίοαῦ, Ὀὰὺ νι τὶ ΤΟΙΈΣΓΘΠΟΘ ἰο {{9 Ῥοτ- 
ΒΘΥΘΓΔΏΟΘ οὗ δ ἀϊγῖπο ρΓΡΟΒο οὗ δβαϊναίΐοῃ, ἴο 
ψ σὰ (6 ῬΟΥΒΟΎογ μοο οὗ ἰμο ραΐίθῃοο οὗ Οἰιγ δὲ 
αηὰ {9 ῬΘβούοσδηοθ οἵ Ὀοϊΐουοσῦβ σοσγοϑροπά 
(8οο οι. Υἱϊ. 29 3.). 1 δῃου)ᾶ 1086 στο- 
ΓΒ. -- μοῦ ποιϊιίηᾳ, 9 Ἰοϑύ ὈΥ Ὀγοακίης ομῦ 
ἸῬοίοτο {86 πα] ἀδοϊϑίοη οὐ ρογβίβίθη ἈΠΌ] Ἰοῦ 
ἷῃ ΟΥ̓ΟΣῪ 64580ϑ.0Ό Βαϊ Β8ου]ᾶ χεαΐδθ ἐδ υὑρΡ.--- 
Ενϊἀοηιν ποθ πίης (λ9 τοβυγχοοίίοι ἰο ᾿ἰἴθ. ΤῈ 
βοπ 16. ποῦ ΟΠΪΥ ἰο οοαἰίΐπαθ, δὰ} ἰο ΘΕΥΣΥ ἰο 
δι8 Ὀ]οββοὰ δοῃβυμτηδίΐοη (}6 ΤΟΥΚ ΟὗὁὨἨ ΣΟΒΌΣΓοΟ- 
ἰἰοθ. [Ιὲ 8 βοΐ, ἐμπογοίοσο, {9 ἀαγ οὗ ἀδθαὶῃ 
(61.598), ΠΟΥ ΒΡΟΟΙ ΠΟΑΙΠΥ͂ (Π6 ἤγϑὺ σοβυγγθοιίοι 

{Δ ογοΥ), σι οὶ ἐβ ἰηἰοηἀρα. 16 Ἰαβϑὲὶ ἅδυ, 
ἐσχάτη ἡμέρα. --- Το ρολϊοὰ οὗ 7υδρτιαθαί 
δηὰ χοϑυτγγοοίίοη ἔγοιι 9 βοοοη οομίης οὗ 
Ομεἶϑ ἰο 6 σϑῆθσγαὶ γοϑαυσχθοίίοη, ον. χχ. 

[189 τοβαυγχοοίϊοπ οὗἩὨ 80 ὉΟΌΥ 18 (ἢ 9 ου]λὶπα- 
ἰΐοη οὗ (0 γοαδοιΐης  οσκκ θογορὰ τ μΐοΝ ἰΠ 6 γα 18 
ΠΟτΏΟΥο ἀληροῦ. Ἰθοημοὶ: Η ς πὶ ὁδί, ἰΐτα φιίοηι 
»εγιομία πίέμτα, ΟἸοτίογα οπιπία ργϑδίαί ϑαϊυαίογ. 
ΓᾺ15 “Ὀ] 8864 χοΐγαδϊη,᾽" 89 ΜΙ ΟσοΥ 04}18 ϊ, 18 ἰθτ6 6 
{(ἰπη68 γτορορίοα, γογϑ. 40, 44, δ4; δομιρ. χ. 28: 
ΧΥΙΪ. 19. ; χγἹἱ, 9, Βαῦ ΒίΓΟΏΖΟΥ ΔΒΒΌΓΔΗΟσα οὗἨ 
ἤπα] τοβυγγοοίίοη ἰο 190 ουὐου]δδιϊπρ οϑδῃ {116 Ὀ6- 
Ἰίούου αγθ ὑμ8ὴ {18 ΒΟΪΘΙΔΗἾΥ Γοροαϊο ἈΒΒΌΣΘΏσΟ 
ἴγουχ {1.6 Ὁπονσῖηρς ποῦ οὗ [86 ϑανΐουν: “1 8}18}} 
Χαἶδβο ἷπὶ 0 ΟΝ εἰ: ἰαϑὲ ἀΔγ.᾽" θυ ἔγιιο Κα {} 19 
ΠΟ σΓΠᾺ] σδοηβάσηοθ, 1018 ΔΙνΥ5 τππϊοαὰ 1 ἰσὰα 
Ἰνατ γ. {Π1ὸ πιοτὸ ψ ἰγαϑί 'η Ομ γί βὲ, ἐἶ6 1688 
ν6 ἰγυϑὺὶ πῃ ΟἼΣΒΟΙΥ.Β. ΑἹ] ἰ5 βαΐο ἢ ψὸ Ἰοοῖς ἰοὸ 
Ομγϑέ, 41} 18 Ἰοϑὲ, 17 γγο ἰοοῖς ἰο ΟΥΒΟΙΥ 68. Δ] Ο0η6, 
ΟΠ  ἰβιἢ8 βου] ἃ ῬΓΆΥ 68 1 411 ἀεροηἀοὰ Ὧροὰ 
αοά, απὰ τυαίοιὶ απὰ οΥ ἃ 1 4}} ἀδροπά θα Ὁροα 
ὑ 6ΠΊ56} 7 68.--ῬΡ, 5. 

γοσ. 40, Ῥμαῖ ϑυϑσῦ ΟἹΘ τπ8ῖ βοϑὶἢ 116 
ΒΟΣ.---α βυσοηροῦ Ρυϊιίπρς οὗ ἰμθ ρσγδοίουβ ν}}} 
οὗ ἀοὰ ἱπ (5 ὅπα] ἰηἰθηί. Ηθῃο9 δραΐῃ ποιαϊῃς 
{μ9 δὅοῃ ἴῃ ἰδο ἐμἰτὰ ρογβοῦ. ])ιεῦ Φο  βαϊά ἰοὸ 
δ18 αἰ 801:}165, 8815 ποῖν ὅδ 8 ΟΡΘΏΪΥ ἰο {π ὕ9ν8: 
Εαϊυὶ ἱπ ὑπο ὅοπ 1188 οὐδυὶδδίϊηρς 116. ἯΠΟ {6 
δος ἰ8, Ηθ ρσίγοϑ ὑμθῦχ 0 Κποῦν ὈΥ ἀφοϊδτίης ὑΠαὶ 
Ηδὸ 11} σαΐβθ Ρ {{|686 6] ΟΥ̓ ΘΓΒ. 
ον. 41. Το δονυνα ᾿μϑσϑέοσθ τλπτυχοᾶ 

διΌ ὮΣ11.---Α ποῦν Βοοίϊοι οὗ ἐδ δ [ν, οοσσδβὶ οὨοα 
ὈΥ ἐδμο 76 δ᾽ ἰακίηρς ἀδοϊδὶγθ οἴἴϑηοο δὲ {86 ὑγε- 
ὁοάϊης ἀϊδοουγβο. Το οὖν ἰ8 ἀραΐῃ ὙοτῪ ἀοῆηϊ- 
εἶν. 
οα (1:6 ὁη9 δά, ἃ ὙΜ θροτΐης, ποῦ, οἡ ἐδθ Οὐ ν, 
ἃ στυμπὈ] ης οὐ ἔδυ Βηάϊης ; σα} ἐδ 6 πιυττΥ- 

ΣΉ Λκλίοδε [815 [1860 ἰηἰοτργοίβιίου οὔ ἤδυδε (Π ε. ὧδ ἴα 
ἐλέι ΟἈγέζίεππε, 11. Ρ. 462), ζοΡ. αοάες Π. Ῥ. 114.---. 5.} 

ΤῊ γϑΓὉ γογγύζω, οὗ 1.861, ἀθηοίθ5 ϑλ ΠΟΥ, | 

ἴὰς 15. ἤθγ ὑμ0 Θχργοββίοη οὗ [8 ]{-δηάίηρ, δπὰ ἰ9 
τα ὈΥ {μ9 οομίοχί (““διμοης γουγβοῖνοβ," δπὰ 
Ὁ [80 δηἰδροηΐβηι (“δὲ Ηΐπι ᾿) ΒΥοηΥ που 
ὙΪΟΝ 1.- δ ὅουνα. Τὴ (πὸ ὄχλος 1861 186 7οῖν- 
ἶϑα οἰοπιθηῦ ὙἋ8 διουβοὰ (06 ζεί(6); Ὀαὺ πὸ 
ἀοανι τ86 ῬΒαγίϑαὶσ τιθιη 6.8 οὗ ἐμαὶ Βυπαρορσὰς 
ΔΙῸ ΒΟΤΟ ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ͂ ΘΟΠΘΟΣΠ6α ; ἀπὰ οὐθὴ δ υάμϑ, 
ὙΠΟ ὙΘΓΥ͂ ὩΔΙΩ6 18 960, ΠΟΤ Β6ΘΙῺ8 ἰ0 Βδγ6 δ]- 
ΤΟΔΑΥ͂ ὈθσοΙλ8 βουγοα (Β60 γον. 03). 

ἘΠῸ6 ῬὈγθαᾶἃ ὑϑίομβ οαὰθ ἄοντσῃ ἤοαι 
Βθάνθῃ.---Τ 5 ἀδοϊαταΐϊϊοη ἐγαηϑοθηδοά ἰδεῖν 
ἰάρα οὗἁὨ ἰμο λίοββία); δηὰ {μαὺ ἴῃ 10 πιὶοἢ, υη- 
ΘΟ, ΒΟΙΟΙΒΙΥ͂, τηοϑὺ οὔσπαοά ἐμποπὶ νγὰϑ 18 οἵου οὗ 
ἃ ΒΟβΌΓΙΒΡ ΟΥ 86] -8ου  βοῖηρ Μοϑϑίαῃ. Ἠδῆρο 
86 Ποτγὰ δον αγ 8 Ὀσουσμί 1818 οὐκ τ ἢ} Βροοίδὶ 
Ῥτγοϊαΐηθησο, Βαΐ {ΠΥ καϊζοῖ {16 ἀδοϊαταίίοη ἴῃ 
ΘηοῖοΣ" ἀβροοί. Ὑ]Πιοα, πιιδοαὶ ἀἰγαοῖν οἱαΐτ- 
ἴῃ ἰϊ, Ηο ἱπαϊοαίοα ΠΠῚ5 ἀϊνγῖπο Βομβλὶρ ὉΥ 587- 
ἴηρ (αὶ Ηο σατο ἀοττη ὕσοτι Βδδύθη, ἱΠ6Υ δοη- 
βιαογοά 1Π|πὶ ἃ8 σοπίγδαϊοἰηρς Ηἰ85 πον οτί δίῃ. 
Α Βοιηβϑυοῦβ, ΒΆΓΓγοῖν, ᾿ς ΣΑ 5:16 ΒΡ ΣοΒοπβίου. 

γον. 42. 18 ποῖ 85 7651:2.---Ἴὸ οὗτος, ρτῖ- 
ἸΠΟΥΙΪΥ, ΒιΓΟΏ ΡΥ ἀοτηοπβίγαϊ,ἠ γο. Το βᾶπιδ ρεῖ- 
δοη, οὗ οπὶ γὸ Κποῖν (μαι ΠῸ βρταὺρ ὕγοιι Νὰσ:- 
δαί ἢ δηἃ ΓΤΟ56 (0 ὃδ6 α Δ Όὶ, ρτοιο 5 ἰο ΒαΥθ 
σοῦῖθ ἀοτγῃ ἴγοπι ἤσᾶγοη. Τ7|}}18 σομπίγαϑὶ δηὰ 189 
Βκοριϊοῖβια οὗ ἰμὸ Ῥϑορὶθ δἀἃ αὶ σοπίοιῃρίυουϑ 
ἰοῃθ (0 {1ὸ ρΡγσοποῦῆ. 86 βοῖ οὗ Ζοβ6ρῇ.-- 
ΤΊ 680 ψοσᾶβ ἀο ποὺ ἱπ|ρ0}Ὁ {Ππαὸ Ὀοίὰ {π6 ῬαΡοπ 5 
ὙΘ6γΘ6 81} Ἰϊνῖηρ (ΜΟΥ 6Ρ), θὰ  τδαὶ ἐμ Ῥθορὶθ 
σοπδίἀοτγθὰ οί (ἸὙὙΠοπὶ (ΠΟΥ οπσο ἄπει) 0 δὸ 
Ἣϊ8 Ῥαγοηίβ. ΟΥὗὨ Φόβορὴ, ψ βοῖι ἐμὸ ἐγδάϊ θη 
ΤΟΡΓΟΒοπ(Β 88 δἀγαποοα ἱπ γΟΔΤΒ αἵ (86 {ἴπ|6 οὗ δ15 
τιδττίαρο ἰο ΜΑΓΡΥ, γὰ ἢᾶγο 50 ἰχδᾶσο ἴῃ [86 (108- 
Ῥ6}5 δἴϊος {19 ομ!]ἀμοοά οΥ 9 68..5 (σοταρ. λέει. 
χὶϊῖ, δῦ). [Φο]ια ἰπίγοδυσεθ ἢδσο 86 «}6018 28 
Βροδκίης ἔγουι ὑμποῖς οτὰ δβἰδη-ροῖϊηί. ΤΕΥ, 
οὗ οουγβο, Κπονγ ποίΐηρ οὗὨ (Π6 ταΥΞ ΤΥ οὗ (9 
ΒΌΡΟΓΠΑ ΓΑΙ οοποορίίοη, δὰ τνουἹὰ ποὶ ᾶτὸ 
δΔρΡΡγοοίδιοὰ ἐ, 1 ΨΦ65808 πεαὰ σογτγοοίοά (δθαι. 
ΤῈ15 τῦᾶϑ ἃ ἰγυὰἢ ἴον {Π6 ἰηϊιἰαἰεα, δηὰ τι αβ ποὶ 
τουθα]οα ούθη ἰο ὑμ6 ἀϊδβοὶ ρ)65 Ὀοΐοσο τΒΟΥ͂ ποτὸ 
ΤΥ “’: ἰπαὺ ΟὨτὶδὺ τγὰβ {πὸ ὅοα οἵ Θοὰ, 
--Ῥ. 8. 

γον. 48, ατπλοσΣ ποῖ ΘΙ ΟΣ δ᾽ ὙΟΌΣΒΟΙν ΕΚ. 
-ϑόβὰβ ἱπίοη οἀ ποὺ (0 ταῖν ουν {οἷν (Ποῦ ρί5, 
Ῥυὺ ζοο5 οὰ ἰο θχροβο {μοῖν ἀοΐοσί. 

γεν. 41. ΝῸὸ τῇδ οδὰ ΟΟὨ19 ἴο τη6."---Πετο: 
γεαοῖ Μο; ἴῃ Ῥαγ σὰ Γ : σϑαοῖ δ πη ογβίαπάϊης 
οὗ ΜΥ παίυγο, δρρσϑβοηὰ {μὸ δ ρίγις ἰῃ (86 868}, 
Βοῖγ ἰπ μυπιδηλίγ, δ9 ὅοη οὗ ἀἀοὰ ἴῃ ἐδ Νασα- 
Το. ἙἘχποθρὶ ἴ89 Εδίσοσ ἄσχανσ Ὠῖπι.--- 
'Ἑλκύειν ἀθῃποίθ8 8}] Βοτί8 οὗ ἀγαιτοίπν, ἔγοσα υἱο]θπθα 
ἴο »Ῥεγδιμαδίοπ οὐ ἱπυϊίαίίοπ. Ἰδαὶ Ῥεγβϑοῆς οδὴ Ὁθ0 
ἄγαν ΟὨΥ δοοοτάϊης ἰο (ἢ8 Ἰατὴ8 οὗἉὨ ρῬογϑβοηαὶ 
1196. ΠΟΘ {118 18 ποὺ ἰο Ὀ6 ἰδῖκοπ ἐπ δ Εἰρὰ ὑτο- 
ἀοβιϊπαυίδη βθη80 ((αἸνγίη: [ 18 ζ4186 δηὰ ἴπι- 
Ῥίουβ 0 ΒΔΥ͂ ποῆ πὶδὶ υοἱεπίεϑ ἐγαλὶ ;Ἴ Βοζα: Ῥοίυ- 

Φ[1ἢ γοσ, 37 Ομτίδε πὰ ἀδοϊατοά ἐπαὶ ἴ.χ0 (οί! (πᾶν 
ΜΠ ]]Οἢ 18 ὕο "6 ἵβικϑῃ ςο} 19 Εν} Ὁ 46 οἵ οὔθ ἔπέορταὶ Ὑ 8016) οἵ 
{πόδ ΜΏοαι {Ππ ΕδῖθοΥ κίνοίη ΠῚ πν, 688}} οοῖμδ ἴὸ 11; ἐπ 
νοῦ, 4 Η6 ἀθεϊατοα [αὶ ὩῸ Οη6 σδ σοῖο ἢ ΔῸΠῪ ΟἿΟΣ ἘΑΥ͂ 
ὀχοορέ ὍΥ {π0 ἀγανίης οὔ ἴο Ἑδίποσ. Ὑπὸ οὔοθεῖ οϊ]οσπε ἰὰ 
ΘΥΘΓΥ͂ 0846 ἴγοῃι δ οογίαί πη σϑιβο, Ὀπέ ἐμ:5 οἴοςς ΜΠΠ οὶ ϊο τ 
ἴγομλ πὸ ΟἴΠοΥ οδῖιδο.--Β. 8. 
{ ἰϑ τη ΒΟΎΘΥΘΓ, ΒΥ 5 Ὀοίογο (αα ἴο6.}) 18αῖ ἐΐπὸ εδὲείοδϊ 

ταοίΐοῃ οἵ [1|ὁὸ ΗΟΙῪ ϑρί τι ὅγοϊ τρδῖζοθ ἀπ π Πὰς σα πο Κ 
“ Λοπεΐηδε ἐς ποίεπεδιις εἰ ἱποτεὶς τοαζί σοἰιείατίος "). 8.0 '3ὸ 

πρπθ 0} 9 ὙΠΟ ΟΧΡΡΟΒΕΙ͂Υ δα μαι ΓΑ Ὦ [5 θα ρα γ Ὁ] ὕγοῖα 
Ὑ}1 (οσεάεγε πον »οίεει πὐεί υοἴεμ2), ἀπά: “ ΔΙῸ πε ποταίπεε, 
{6 7 ἨΟΉ »οζεξί, ποϊεηίεδ ογφααπῖ, εοὰ μὰ υοΐονζοξ ὁΖ ποῖει» 

Ὶ ι" 6 αυοῖον ἔγοτῃ ΥἹἱγρί! : ἐγαλέξ σμα φιμοτισμε 
τοίωρίαξ, ἰο ΒΏΟΥ (89 ἀγανίῃηρ ἰῷ ἰδὲ οὗ οἰβοῖοϑ ποῖ οἵ 
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τμ, φιΐα ἀαίμηι ὁδί, εὐ υεἰΐπιμδ; Ατοίϊαβ: Τὶς ο8- 
ἑεπαϊέ Ολτίδίωα υέγαπὶ σαυδαπι πη γὶ8δ 6586 φιοα 
ποῆ δἰπί εἰεοί). Ὑοἱ οα {πὸ οἰμθ ν᾽ 'δηά ἐμ 6 ἴοτοθ 
οὔ 186 δ δὰ οἴδυβο, ἀϑηοίΐηρ 8 ἥρυταίινο, νυἱιδ] 
σομϑίγαϊηί, βυθάαϊηρ ὉΥ ἰμ6 Ὀΐα5 οὗἩ παηὶ, οὗ ἀ6- 
εἶτα, οὔ Βορθ, οὗ πιϊμλά, ταδὶ μοὶ 69 δρεϊθά, 786 
ἀγαιοὶη) ὁ7 ἰλα Ῥαίλεν 15 ἰἰοὸ Ῥοΐϊμί αἱ τ ἱοὶὶ οἾ66- 
ἰἰοὰ δπὰ ἔογϑ- ουἀϊπαϊίΐοη Ὀβοομθ οαἸϊΐηρς (890 
σοεαίϊο εἴῆοαχ), τορτοβοηίοα 88 θη ἰγοὶν ἐμ 9 ΟΥΚ 
οὔ {89 Εδίμαῦ. Μίογονῦ: “78 ἐλκύειν 18 (19 τηοάθ 
οὗ τς διδόναι, δὰ ἰα ον πδὶ ργοϑϑίηρς δηά Ἰοαάϊηρ 
ἰο Ομ νῖϑὺ ὉῪ {μ6 οροταίϊου οὗ ἀϊνίηθ σταοθ (67. 
Χχσ, 8, 8»»ι.), (που σι ποῖ ἱπιραϊγὶ ἢ κυμπδῃ ἴγϑο- 
ἀουι." ἘΤὯἈι0 οἱοπιοπὶ οὗ οδἸ]ης 18 δ ἀοἃ ἱπγουρἢ 
119 ποτὰ οὗ Ομ γῖϑι. Ἡδρδησθ: 189 ἘΠΑΊΒΟΙ τ ῆο 
δουῖ 'Μο. ΑΞ βοπί οὗ {9 Εδίθον, Η6 ὀχϑουΐθϑ 
π0 ΒΔΙΠΟΥ ΒΒ ΟΥΚ δοὰ ποχὰ, Τ|1ι6 ΘΟΏΖΤΌΘΦΙΟΘ 
οὗ τ οὐ͵εοιΐγα ᾿γοῦὶς οΥ̓͂ δαϊνδίΐοη δῃᾷ (16 βιὉ- 
ἡοσεῖνα οροσζαίϊου οὗὨ βαϊ γαἰΐοι ἴῃ ἐπ ἱπάϊνἼ 4], 

"Ελκύειν (οΥ ἔλκω, Γαΐ. ἔλξω, ψ οὶ 15 ργοίοντοα 
ἰο ἐλκύσω ὉΥ ἰμ6 Αμὶσ ψΓΠ1| 75), (ὁ ἄγαιν, ἰο ἀγα, 
ο γοτοῦ, αἰταοβὺ δ] ΤΥ ΑΥΒ ᾿πι1105 ἴΌΤο9 ΟΣ Ὑ]Ο]ΘΠΟΘ, 
835 τ 6Π ἰὐ ἰ6 υϑοιὶ οὗἩἍ ὙΓοϑΠΠἴης, Ὀοηάἀϊηρ (0 ὈΟΥ, 
δι γος 86 881}, ΟΣ ΒΘ ἃ ποὺ 18 ἀσάση ἰο ἐμ 
1δπὰ, ἃ 8}}} ἰηἰο ἰδ 5θ8, [6 θοὰγ οὗ δὴ δῃϊπ)}] ΟΣ 

ἃ Ὀγίβομοσ 18 ἀγα ς οᾶ δ] ος, ΟΥ ἃ ουἱρτὶν 18 ἀγα 
Ὀοίοτο ἴ86 ἰγἰθαπαὶ (οομρ. Ζοῖπ χυὶ δ. 10; χχὶ, 6, 
11; Αοίϑ χυΐῖ. 19, ἀπὰ {δ ο]α88ῖοαὶ Ὠϊοιϊ Πα Ἶ68, 
αἷβὸ δογον, Ρ. 266). [18 ΘΟ ΔΙ ΠΙΥ τα ἢ ΒΟΟΣ 
ΚΔ δίδωσε, τον. 87, δηὰ ᾿πι0}168 δοίϊγθ ΟΥΓ Ῥαβ81γ9 
γοϑιϑίδῃσο, ΟΥὁὨ Ορϑίσαοί ὁ ῃ8 ἴ0 θ6 τοιπουθὰ, Ηόοσο 
δηὰ ἴῃ χὶϊ. 82, ἰὃ ἀο68, οὗὨ σουγβο, ποὺ πλθδ ῬΥ8ὶ- 

οαἷ ΟΥ τ10Γ8] σοτῃρυ]ϑίοη, ἴον [αιτὰ 18 ἰὰ 118 ὙΘΡῪ 
παίατο το] υπίλνυ, δηὰ οοπιῶ) ἰο Οὐ γὶδί 15 οααΐνα- 
Ἰεπΐ ἴο δειέευΐισ ἴα Ἡπίπι; Ὀὰὺ 1ὺ ΟἸΘΑΥῚΥ ΘΧΡΥΘ5568 
{89 ταὶ αἰ τλοτα] ΡΟῦΤΟΣ οὗὩ (1.0 ἱηδηἶίο ἸοΥθ οὗ {10 
ἘδιμοΥ ΒΟ 80 ΟΥάθγΒ δηἀ ΟΥ̓θῦσ ιἶθ8 ὑπ 6 ΔΒ 1Ὑ8 οὗ 
Ἰἴ6 δηὰ 80 δοὶβ ροῦ οὐν Ἀθασίβ, ὑ{Π8ὲ 1 σὶνγο ὉΡ δὶ 
1δδί ουσ πδίι γα) δυογβίοη ἰο ᾿ 011 658, πὰ ΜΠ] ρ- 
1γ, σου Γ]}Υ δηα ἐπ δὴ  κ }}γ ὀπὶ τ Δ66 (9 δα ν] ο Γ 
89 189 σὶῶ οἵὨ ρκἰζ8 ἴον ουν βαϊνγαϊΐοῃ. 1110 παϊι ΓΑ] 
ἐπ ὈΪ ΠΥ ΟΥ̓ πδὴ ἰο σοταθ ἰο ΟΠ τἶϑί, ἈΟΎΤΘΥΘΥ, 18 ποὶ 
ΡὨΥ 8:68] μον ἱπιο]]θοίαα], θαἱ τλοΓᾺ] δῃὰ βρί σἰΐαα]; 
ἰϊ 15 δᾷῃ πη ν}}Πξἰῆστιθ85. Νὸ σμδηρο οὗ τηθῃ(] οΥ- 
Κϑδοϊζδιΐου, ΠΟ πον ΓΔ ΟΌ]ν 15 τοααυϊγοᾶ, αἱ ἃ τϑαϊ- 
68] οδῆχο οὔ {Π|0ὸ οδατί απὰ ν1}}, Τ 18 15 οθοοίοἀ 
ὉΥ ἴ86 Ηοἷγ ΟἈυβὶ, Βαΐ {86 ῥτγονϊ θη 4] ἀγα πίης 
οὗ 116 ΕΔΙΒΟΡ ΡΓΟΡΑΓΟΘ ἰμ 6 ΨΑΥ͂ ἴον ἱ(.--Ὲϑ.. 5.} 

γεν. 46. 1 18 υυιξίῖθῃ ἐπ ἰδ6 ΡὈζορῶοῖα, 
εἰς. ---ΤᾺ18 γοτ80 Ἔχ ρ]δῖπη8 τοὺ Κα οὗἨ ἀγανίηρ 
ψ45 τηδϑηΐ ἴῃ {86 Ὀγοοθϊηρ γο 86, υἱΖ,, ὈΥ αἰ- 
τὶθο ΣΠἸαπιϊηδίϊοη οὗὨ [9 τηἱπὰ δηὰ μθανρὶ.] ,γο- 
»λείε, ἱ. ε.,ὄ (ἰὄλο ἀϊνίβίοπ οὗ μ6 Ηοΐγ βου ρίατοϑ 
“81. ἰι6 Γγορλείδ. Ὑοὺ (89 ΡΒΓΔΑ89 15 πὸ ἀουδί 
Ἰοιϊοηἀοὰ ἰο αβδϑοσὶ ἐδαὺ {6 ρατιϊσυϊα ῥα 588.9, 
15. Ἰν. 18, (ᾳυοϊρα ἔγοοὶν ἴγοπι {10 56ρι.), 18 
[οὐπὰ ἰπ Ββυῤϑίαποθ ἱμβγουσιουῦ 1.06 Ργορ νοίβ 
(πλιὰ Τ ΒοΙΌοΚΚ 68}18 ἰπ αιοϑίίοι ; ΘοΏΡ. [88. σὶ.; 

οοιρμα που, Οαϊντίπ ΟΧΡΥΘΘΒΙΥ για ἴῃ ἐπ 5 σοηηθοζί 0; 
δεομοι [00 ΔΌι.539 οἵ δἰα ἀοοίγίηθ. “ ΤΉΘΥ ΓΟ τηϑάπιθη," ἢ 

ι οὐ, τοΙ. 10, ὙΜ110 Βοοὶς [ὨοἷγΓ ΟὟ δαϊνα ἢ. ΟΓΥ δαὶ οὗ 
ὅτ ἰὼ ἰδὸ ντίη ἢ οὗὨ Ὀτγοἀοβιϊπαϊίου, ποῖ Κοορίης [89 

ὙΥ οἵ ἴμιτὰ π ον 5 ῥτῸὸ ἴο ἐμοπι. ... Βίποο οἷ μα8 
εἰοοιοά τὸ ἰο (8 ΡΟΤῪ ομα πὶ ψγὸ ὈΟΙΐοΥΟ, γὙὸ ἀοδΙΊΣΟΥ͂ τῃ90 
εἰοειϊίου {7 πο οὶ αϑί ἀο ζδίτἢ (ἐοὐΐα ἥάσηι, οἰ τοι ίϊα εἐΥὶξ εἰδοξίο) 
... 1{60ἀ ς8116 υα οὗἴδοςΌ Δ ΠΥ ἴὸ (Δ ἰὼ ΟἸ γῖϑι, [τ ἰδ οὗἨ[Π9 

ΘΌΣΤΙΘ ἔοτοο ἰο 18, Δ ἰζ ὮΥ δὴ οπρτανοὰ 86Ὰ] Ησ σοπῆσγμχος 1718 
ἄφοτοθ οοροογηίημς ΟὟζ δαϊνδίίοη. Εὸγ [τὸ [οΒ. ΠΠΟΏΥ οὗ ἐῃ9 
Βρί τὶς 'β βοιϊῃίπας 6150 ὈπὺῚ {Π6 ΒβΒοδιίης οὗ ΟἿΓ δἀορίίοη. Τὸ 
ὁτετη ταδη, ἱπογοίογο, ἢἰ8 Δ ἰς6 δ βΒ0 ΠΟ πὶ πεϊοϑβιίοη οἵ 
Οσή᾽ οἴδΓΏ δ) ργοδοστὶ οτίοη, 50 (ἢπί ᾿ϊ [5 ἐπι ρου απ Δη [η- 
[.}} ἘΝ" [στ ΔΟΏΥ͂ οὗ ἴδα Π101.Υ Βρίγ! ἴο δράγοῖν Ὀογοη [{.᾿ἢ 
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76γΥ. χχχὶ. 88; 2οεἱ 111. 1. Φδαρδῖ οὗ Θοᾶ.--- 
Τδασοι ὈὉγΥ αοα; {μ6 φοριῖνο νὴ 1.6 ρατγίϊοῖρ᾽θ 
ἀοποίϊηρς ιμ6 ἀζοπὶ. ΤῸ Ῥσχοιηΐβθ8 οὔ υπΐνογβαὶ 
᾿Πππιϊπαιίοι ἴὰ (16 ἰΐταο οὗ (ἰὸ ΔΙοβϑία. ἴῃ (6 
Ῥτορίιοὶ 6 ροϊηὶ ὈΪΐ 6 ραϑϑαρο αὐυοίοα 1168 1ἢ 
189 “411 ἴῃ σοπίγαϑί τὶ ἢ {μ6 1Βοϊδί ἃ οὨ] κ οη- 
ταρῦ ὑπ Ἃ6Ρ ἰμ0 ΟἸἹὰ Τοβίδιηθαί. Απὰ ΒοΓΘ, ἴοο, 
{π18 υπίγονβα ν 18 ποὶ ἀθηϊοα, ἰπουρὶ 1ὑ 18 ἰο 8 
Ἰἰαλιίοα ἰο 4}} ὈοϊΐίονοσθΌ Το οἰ άγοῃ οὗ ἰδο 
Μοϑβίδπϊο (ἰὴ ἃγὸ {9 “Ἅ 8}} ἔγοπι ἰϊιο ἔδοὶ (Βα 
Δ ἱπτδτ, πιο ϊαίο αἀἰνίηρ 1] απ δι ΐοπ αἰγνοϑ 
μοι ἔδὶ (ἢ ἴῃ [6 τογὰ βροΐίζοη Ὁ Οἰγὶϑί. Οντὶ], 
ΑἸτησπιοηΐι8, δὰ πο οἷον ᾿υμόγὰη Θχ βοϑιίουβ: 
Ταυρὶιὶ ο7 αοά, »εγ υοσέπι ἐυαπσείίσαπι; (Ἀ6 τὴγ9- 
ἀϊ08: ὈΥ ἰἕθ0 ϑΡισι!ε τνοτκίηρς τὶ τἰὶΘ οαἰνναγὰ 
ψοτα, ὉΥ (19 'ΠΠῸΣ Ἰἰχμὲ; ΟἸογίοσαβ, 0] 1286}, 
διὰ οἰογβ: ὈΥ ἴο ῥγουθηϊοηΐ ζΥ8066.-- 0 18. {110 
Ωρ σον ἀοα ἴον ὈΥ οἸοοίοα ἀπά [οτγ6-οτάϊπᾶ- 
(ἴοι ; Ὀαὺ 10 15. 1.18 σα] ρ σοπϑβι ἀοτ θὰ ̓ ηνγαγάϊνυ, 
8ἃ5 (89 οροζγαίΐοη οὗ (6 ΕἌΙΒΟΡ ὉΥ {πὰ ϑριν ;--- 
δ ορογδίίοη αἰϑιϊποὶ ἔγοτα {890 Βριγιιαδ]) 111 τΥ]1ο0 ἢ 
Ῥτοοοοαβ ἔγομῃ 86 ὅοπ, θυΐ ποὺ βοραγαίο ἔγοιι ἰ{. 
ἘπέροίΔ] οὐ], οἡ 18 ᾿πἰο]]θοίαα] βδἰὰο: (9 
ΘΕ] Ἰθαϊης οὗ (λ0 πιϊηᾶ, 

ΕΙΥΘΙΥ τὰ ἴδαῖ ΒαΙΉ ᾿Ἰοατηϑᾶ οὗ [89 
ἘΓΑΙΒθσ.---ἀοσοογάϊηρς ἰο πὸ σολᾶάϊηρς ἀκούων, τὸ 
ΒΌΡΡΟΒΘ (ἢ δαγίηρ ((.6 Εαιδ ον 18 ἰο "6 σοποοϊγοά 
88 οοπίϊπυουϑ. ΑΜΒ ΒΟΟῚ 88 ἰ.)6 λαυϊπ7 ἰεαγποα 18 
ὑπ ΥΘΌΥ οἰοοίοα, {0 τηϑη, 858 οπο ἑἰαωσλί οΓ Οοὐ, 
ΘΟΠΊ6Β ἰο Ομ γῖβί. Το τοΐθγοηοο ἰ8 οὗἩ δοῦυγβο (0 
(89 τ ο]ς αἰβ86: 01 1η6 οὗ {6 ΕΔίμοΣ, πἰοῖι ὑσο- 
ὁ6648 ἔγοπι Η]5 οἸβοίϊοι ; Ὀυὺ 1ἱ 18. ἰο {1119 (1) ἃ8 
Ὀεσοταΐης πη ρῖΐοβυ ἰὼ ἰπ6 οἰδεοίαλὶ οα]] ἰὴ, δαά 
(2) 88 τϑογοΐῃ σοδολιίης 115 κ04]1. Ἦομοο ἰὺ 5 μοί 
{86 εἷοοί Βί ΡΥ ἴῃ σίοι οὗ ἐμ᾽8 οἹοοίίοπ (Β628), 
ἐπα τὸ ἱπίοπα ρα; 811}} 1688 ὑπὸ οἹοοί ἴῃ 8 υχὸ- 
ἀοδιϊπανίδῃ 86η86. 

γον. 40. Νῆοιὶ [δαὶ ΏΥ οὔθ δεῖ δοϑ ἴδῃ 9 
ἘΓΑΊΒΘτ.---Ε χρ] αἰπἰηρ, (Π1ιᾶὺ {8056 ὙΠὺῸὺῸ ἂτθ ἰϑδαρσμὶ 
οὗ ἀοἂ ἴῃ [86 Μοββίδηϊο δ6, 8{1}} ἢαγτθ ποοά οὗ 
{μο Μοββίδῃ. Ὁ βογθηὺ ἱπίοσργοίαιοηδ: (1) ΤῈ9 
Τοτὰ νοιυ]Ἱὰ οοαἰταβί ΗΒ ἔσο βοοίηρ οὗ αοα τ ῖἢ 
ἐμδὲ οὗὨἨ Νίοβοβ (Οντῖ!, Ἐτδβιαυδ). (2) ὀο νουϊὰ 
ἔοτ8(4}} {}γ0 Βριγι(πὰ]} 8016 σίου, {μπᾶ 1.6 ἰατντατὰ 
ΤῸ οϑἰαιίοη οὗ αοὐ Βυρογβοιθβ (ἰοὸ δἰβίογι σαὶ 
Ομσὶϑὺ (Ὁα]ογία8, ᾿8πι0ρ6). (8) Π6 τυνου]ὰ τηλτὶς 
ἃ ἀἰβοσομοο ἰὴ ἄσρτοθ δηᾶ Κὶπὰ οὗἁὨ χογοϊαίΐοη 
(Βοηκοὶ: Μέάοτε ἐπίογίμβ ὁδὶ, φιαπι αμάϊτε; Τλο- 
1.01). Τὸ {πἰγὰ ἰπιογργοίαϊίοα ἀοθ8 ποί, 88 
ΤΠοἸυοἷς (μὲ ηκα, αοὺ δϑὶο (ἢ βεοσοηὰ. Τδι6 δαπὶδ 
[αοί, ὑμαῦ 86 ἰβίοτ!οαὶ Ομ γῖβί 18 {11}0 ροϑι(ϊνο ζῈ]- 
δΙπιοηί οὗ 8}} ργδνίουβ σουοϊδί οι πὰ Καοσ)ορο 
οὗ αοὰ, διὰ 15 ἐδπογοίοσο ἱπαὶβροηβδΌϊο, 185 ὁχ- 
ῬΓοββϑοὰ ἐπ 8 αἰ οσοοῦ τὰ; Ὀαυΐ 8}} δι οἢ ἔαοίβ ἃ5 
ἰμδαὺ Ηθ 8 βοσοποίϊοσ, ΐορ, Βοάδοιιον, τὸ 
τοοἰοα πὰ {μο ἴλοὺ ἐμαί, Ὀοΐπ; 186 ὅοη, Ηο 15, πὶ 
ΗΒ ρογζοοί υἱϑίοη οὗ ἀοά, ἰμο δβοϊυίθ Ῥγορὶιοῖ 
(οοΏΡ. 618}. ͵. 18). βανϑ ΒΘ ΒΟ 5 οὗ Θοα . --- 
ΤΒο 711 ἀϊνίπο παίυγο ᾿Υ88 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ (0 (ἶχο {1}]} 
Υἱὸν οἵ αοὐ. 

γεν. 47. Ἐὼ τἈ8Βαῖ Ῥο]ὶονοῖὶδ οἱ τὴ δαιἢ 
ουθϑσϊδδιηρ 11{6.-- ΗἔὀὐγῸ δραΐῃ ἐδ τῦσδὲ 6 οὐὔ- 
Βογυθά, (1) ὑπὰῦ ΟὨτὶβὺ δα8 ρμαὶ Ηἰ8 ργνίουβ Ν658- 
βδηΐο δίαϊθπιθηΐβ πῃ ἃ ΠΌΠΟΙ ΤΌΣ, ποί ἴῃ {116 
ἢγϑὺ βϑσβοῃ, Ὀυὺ (πὶ Ηθ οοπηθοίβ Ηΐβ βοίουϊοϊο- 
εἶοαὶ πἰδίοτηοηί, Ηΐβ ἀδοϊασαίϊοη οὗἨ βαϊνδίϊοῃ, 
αἰγοοῦγ τὶν Η18 ρόγβοη; δηὰ (2) ἔϊιαὶ Η 6 δββ6γ6- 
Ταίοϑ: Μεγ, υετιίν. ΤἸ8. 18, ἐπβογοΐοτο, ΟἸ τ ὶβι᾿ 8 
Ῥοβίεἶνο οὔον οὗ Ηϊπι80] αἃ8 [8 6 Ῥοσβοῃδὶ) ϑαυϊοιν; 
δηἀ ὩΟῪ 1οἸϊον 8 ἰλ0 ἀθοϊαγαιΐοῃ. 
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ΓΜατκ (6 ᾿ύθβοηῦ ἰθη89 λα (ἔχει), ποὺ δλαὶ 
λαυό. Ἐτοτηαὶ 6 18 ποὺ δοηδηθά ἴο {86 ἑαϊ το 
νον, θαν 18. ον ργοβοηὺ δηἀ Ῥοσοπιθ8 ΟἿΓΒ 88 
ΒΟΟΏ ἃ8 ὙὍ ἰΔΥ δοϊὰ οὗἩἨ Ομ γῖϑιί νῆο ἐξ δίθγη Δ] 118 
Πἰπιϑοῖῦ, Τὸ τοϑυτγτγοοίίοη οὗ {Ἰὸ ὈΟΟΥ 8. ΟἿΪΥ 
[6 ΖῈ1] Ὀϊοοπι οὗὨἨ τῖιϑδι 88 Ὀοζὰμ μθγο. Μανὶς 
150 ἐμαὶ “αι ἢ, ἀπὰ ποιμίπρ 6186, 15 Ἰαϊὰ ἄονγῃ 
μογθ, δὰ ἰη (δ }5 ψ]1010 ἀἰϑοοῦγϑθ (οοΡ. γοτ. 40: 
νἰϊ. 1δ, 16,} 2ϑ (86 σοπάϊιίοπ οὗ οἰϑτμαὶ 6. Τὴῃθ 

δαἰΐηρ οὗἩ Οδ τί ϑι᾽ 8 865} ἀπὰ {16 ἀγπκίηρ οἵ ΗΪ8 
Ὀ]οοά, ἰο θ6 οοηϑίβίοπὶ τυ ὑδ18, 18 ΟὨΪΥ ἃ βίγοπρ- 
οΥ ἴοτγαι οὔ δχργοϑϑίης {μ0 88:6 ἰάθα οὗ 8 γϑα] 
ῬΘΥΒΟΏΔΙ ᾿Δρρτοργίαίίου οὗἨ Οἰιγῖϑὲ Ὀγ (αἱ. ΤῊ 8 
τοίαϊο9 αἱ ἔογπιϑ οὐἩ δοο᾽ οϑί δϑιϊοῖϑπλ Ὑ αἰσα ἱμτονν 
ΒΏΥ Κἰπὰ οὗ οὐϑίγαοίίοα Ὀθίτγοθη (ἢ 801} ἂπὰ 
Ομ τὶϑὶ, ἃ9 δὴ οϑϑοηίΐ] σοηάϊ οι οὗὨ βδἰνδίϊοι, 

οί μον ὁ 6 (6 ΔυϊοΥ Υ͂ Οὗ ΡΟΡΘ ΟΓ δουῃο}} 
οἵ οστορὰ οὐ βγυΐθαιν οὐ ἐ]ιοοϊσν, ΟΥ ἐμ ἱπίοσ- 
οοϑϑίοη οὗὨ βαΐηιβ, οὐ σοοά γγουκϑ οὔ οὔτ ονῃ. ὅ844]- 

γαϊΐοι ἀοροη 5 ΒΟ ΟἸΥ͂ απ Θχο] αΒΙ ΥΘ]Υ͂ ὍΡΟΣ Ρ6Γ- 
ΒοΔ] απΐοη υἱιἢ ΟνἾβὲ : 4}} οὐμβὸν ἐδῖπρθ, μον- 
ΟΥΟΡ ἱπηρογίδηῦ ἴῃ ὑΠ|6 1} ὈΪ866, τὸ βΒυ ογαϊηδίθ ἰὸ 
ει 19. Ἰγώλοι 7αἱὰ ἦα ΟἈτῖδὲ λέγ οαΉ δὲ πὸ δαϊυα- 
ἰΐοπ ἴοΥ ΔΗΥ͂ βίπηον : ἰδ 15 18. {9 Ἔσο αϑίγθῃ θα οὔ 
8 ροϑροὶ; Ὀαὶ εοὐέλ Μαἰ ἴα. Οἰγὶδὲ ἰδετο ἐπ δαὶ- 
υαἰίοπ ἴον Ὁ] οΥ̓͂ ν]ιαίονοσ βοοῦ Οὐ Ὠδῃ19: {818 18 
ἐϊθ οἰασὶ γ.--Ρ. 5. 

γον. 45. 1 ἂἴὰ ἴ86 Ὀχθαᾶ οὗἉ 1{{9.---ΤΠο]υοἷκ 
([Κο ΜΟΥ 6), ὁπ νϑυβ. 47-01: “"Αἰδον τορο] ἶπρς (89 
οὐ]οοίΐοι οὔ (μ6 7678, {6509 Το ΓῺ 5 (0 Η18 ΟΥ̓ ΠΊΘΡ 
{μθηλθ ἰῃ γογβ. 82-40, ἀπά ἰὴ [89 ἄγει ὑἴαθο τορϑαίβ 
186 βδῖὴ6 ἱμουρὶι .᾽ 0 Βηὰ Βοτο ποὺ ἃ σοίυγῃ, 
αὶ δὴ δάνδησδο, οδυυγίης πὸ ἐποιχκηὶ ἔοσγαγὰ 
ἴτοτι {89 ρογβοῃ οὗ Ο γἰϑὶ ἰο Ηΐβ ἰβίοτὶ οδὶ νγοσκ. 
ΤῊΪΒ ΔΡΡΟΑΥΒ ἤγοιῃ Ὑλδὺ 90] γ8. “ΟΥ̓ λέ 118.᾽ 
Ἐοίογείης ἴο ἐμ φτθοοάϊηρ Ῥσοιἶβο οὗ δἰθγῃδὶ 
1:9. “Τῆς ζωῆς. αἰ πίτυν. φμαῖ, απα εβεοίωϑ." ΟΥ 
ῬΓΟΌΘΔΌΪΥ, ΘΟ ΥΘΥΒΟΙΥ͂, [86 ροηϊνο οἵ ἔοτπι οὐ ποθ 
οὗ οσἰβίθησο. [Τα 18, ποῦ: “ἰ8ὸ Ὀτοδά υμϊοὰ 
Ἀ859 (0 αὐ} }} δπὰ οἴδοοὶ οἵ 1176, (89 Ὀτοδὰ τ ΒΙΘὰ 
ἦᾳ δὰ νιμῖοὶ ρὶνοβ ᾿ἰἴ9;᾿ Ὀαΐ: “189 118 τ Β1ο ἢ 18 
Ὀτοδὰ: {πο ᾿ἰΐο οχ ϑιϊηρ πὰ οἴἶεγοα ἰὰ ἐμ ἔοττι 
οὗ Ὀτοδᾶ, δρὰ ορογαίϊηρ ἃ8 Ὀγοδᾶ.᾽"-- Ε. Ὁ. Υ.] 
ῬτοΥ ΒΥ }|0 Ὀγοδὰ νγᾶβ (86 βυ )θοί, τ [ἢ ναγὶ- 
οὐ 8 Ῥτγϑάϊσδίοβ ({1|0 6 ΒΟΠ) ; ΠΟΥ ἴμ6 Ὀτοδα Ὀ6- 
Θοπ168 8} αἰϊτιαΐο οὗ ὑπ 119 ({80 αὶ νης πὰ ἐμ 9 
οἴδοου οὗἨ [89 ρϑσβοῃ). 784 ἰϊΐ α8 ὁτεαά, ποὶ ἰμ9 
Ὀτοδά 88 118. Τ|ιαὶ Φοβὺ8 ἴᾳ ὑπ 118, ζ0]]ονν8 
ἴγοπι γοτβ. 40 αὐ 47. Τ}ιῖβ ἱδουκιι 18 ὁχραπάοα 
Γατύμο  οἢ. 

γον. 49. ουσ ἐδῖβοτθ ἀϊᾶἃ δαῖ 2818 --- 
Τ|10 Ἰηὰπῆὰ ρᾶγθ πὸ δοϊαϊηρς ᾿ἰἴο, Ὀθοδι89 0 νγ788 
ποῦ δβϑοπίΐδὶ ᾿ἰζο. 

γον. ὕ0. Τΐδ6 ἐβ τ} 6 Ὀσθϑᾶ.---Π {18 ὑμὸ 
Ὀτθδὰ τΠΔῪ ὕ6 Κποινῃ 8ἃ8 ὑἰιο ἔσθ Ὀγοδὰ : ἐμαί ἱΐ 
ΘΟΙλ05 ἄοννη ἴγοτα μοδύθῃ 707 {16 ῬΌΓΡΟΒΘ ἃπὰ ἴο 
(ο οἴϑοι {πὺ  οβοονον οαίοίι οὗὁὨ 1ὑ 5888}} ποὶ 
αἷο; οὗ, ΠΔΟΤΟ ὈΓΘΟΙΒΘΙΥ: [0 οοτροί ἄονγῃ ἔγοπι 
Βοδᾶγϑῃ, ἰῃ ογον {Πιαὺ ΤΔ6 ἢ ἸηΔῪ οαὐ οὗἁὨ ἱἰΐ ((Π6 ἵνα 
αἰοοίίης {1:15 δ τϑὺ οἰδι89), διὰ (μα 6 ὙΟ ϑαῦ- 
οἰ οὗ ἐὺ πιϑῦ ποὺ ἀΐο. Το ἀοδηϊίίίοη οὗ ἰμο ἰγὰθ 
Ῥτοδὰ Ὀγ ἰἰ58 ογἱρίπ, 118 ἀδβίζῃ, δπὰ 15 οἤδοίβ. 
Τιιο μὴ ἀποθάνῃ ἰ8 Ἰλογθ ΟΧΔΟΙΪΥ ΘΧρτΘ5804 1 10 
κἂν ἀποθάνῃ οὗ οἾΔΡ. χὶ. 25. 

γεν. δ1. ΤΣ ατὰ ὑδ9 ᾿ἰνίηδ, ὈτΘϑᾶ.---Ἰ δαὶ 86 
Ῥτοδὰ ᾿ἰνίπς. Τὰ 116 18 πον [8.6 Ομ 108] 80] 66. 
Τῆς νυϊφαίο: 277Χ0 δπὶ ραπὶδ υἱυμδ (4) φμὶ ἀ6 εαἶο 
αεϑοοηαὶ; ἰχοὸ Ὀγολὰ Ἰἰνίηχ, γὰο [180 Ρ675.} ΒδΥθ 
οοῖπο ἄονη ἔγοια θᾶύοῃ. 

17 ΔΗΥ τϑ8ῃ Θαὲ οὗ τδ8ὲ5 Ὀχθδᾶ. ---Βοοαῦ89 

ΤΗΒΕ ΟΘΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝα ΤῸ 52Ο0ΗΝ. 

ΟΒτὶδὲ 18 ὑπὸ Ἰἰνίπρο Ὀτοδά, Π6 οὔδσβ Ηϊπιβοὶῦ 89 
Ὀγοδᾶ, πα οοπμητπἰσηΐο8 ὈΥ͂ (9 οδίϊηρ οἵ {8 
Ὀγοδὰ 4 Ἰἰνίης ἔοσονοσ, Οἰιγὶϑέ, (μουϑίοτθ, ον 
αἰδιϊη σαΐϑ 98 Η Π156}7 85 119 ὕγοια ἰμὸ Ὀτεδὰ οἵ 
᾿Ἰϊἴο 88 ἃ γί ἔι. 

Απὰᾶ ἴ80 Ὀτθαᾶ ἐμαὶ 1 τῦῦιι)ι} ρἶνο.---Νο 
Ἰοηροῦ: Τμ6 Ὀτοαὰ π]ιϊοῖι 1 ἀπι. ΤᾺΘ καί---όέ, 
[αίφμδ εἰΐαπι} ἰΒ ἰο Ὀ6 ποίοά [ἱ, 4., καὶ ὁ ἄρτος δέ, 
ὃν ἐγ. δι: ““Απὰ ἰδ9 ὈΓγοδά, πον, ὙδιοΝ 1 π|}]} 
κἰνο. 89 Ὑβοίυοῖκ." 15 τὴν Η68}.--ΤῊο 
Ὀοάΐ)γ, δβηΐίο, πἰδβίονῖσαὶ ἔοσαι οἵ Ομτῖβί, πίοι 
ἢ γὶ 61] 45 ἊΡ ἕον ἰἰὸ ψον]ὰ ἴῃ [118 ἀσαί, δηά ἐδυβ 
κἶνοβ ἴο 1}1ὸ ψου]ὰ ἴον 18 ποιγβτηθπῖ, οἰ. 1, 
19; 11,14, Νοὶ ΟὨΪΥ {π6 βδογίδοθ οὗ Οιιησγίβί ἰὰ 
Π|8 διοηΐης ἀοαίῃ ἰο Ῥγοσυγο ἐδ δἰβσῃδὶ ᾿ϊ8 
οὔ {ὁ του] (Δίο ον), Ὀαὶ 8150 (6 Τοῦτα] δυὰ 
ἰγδηϑίογπιδίϊοη οὐὗὁἩ ἐμ6 του] ὰ ὈΥ 118 ραγιϊοἰραιίοι 
οὗ ὑπὸ βδογ βοϑὰ 119 οὗ Ομ γῖὶβί; 88, ἴπ οδδρ. ἰΐ. 
19 δηὰ Σἰϊ. 14, ἀθαίι δηἃ τοβυγγαοίϊου δγο οοϊὰ- 
Ὠϊηθα, [ὲ βθθπι8 βίγϑδηρο {Ππδὲ {Π6 βεοοπά ἣν ἐγὼ 
δώσω ως ἡ σάρξ μου ἐστίν] Βμου]ἃ 6 νδπίΐης 
ἰπ Οοαὰ. Β. Ο. ἢ. 1. Τ΄. [πὰ δὲ, 7, (λλ9 Ιἰα]α, {16 
γυϊχαίο, δῃὰ {μγθθ ἐϊπιοα ἰῃ Οὐ ζοῃ ; 80 88 ἰο ὃθ 
δἰ γί οθπ ουὐ ὈΥ μδοβιαδδη δηὰ Το βοηάονῦ [Ττὸ- 
κ61168, ΑἸδογά, Ἡεβίοοίἐ δηὰ Ποσί.---Ρ. 8.1 Τ8ο- 
Ἰυαοὶς Δοσονγαάϊη ͵ βαγβ, τὶ ΜΟγοΥ: “Α γῥγεξ- 
Ὡ8ΏΟΘ ᾿ἰκο ἐμΐβ: ΤῸ Ὀτγοδὰ λοι 1 ψ}}} αἶγα, 15 
ΤΑΥ͂ Π68}), 700. ἐλε ἰὑ 9.77 1λ6 τοονϊα,,---- πουϊὰ Ὧθ 89 
ΘΟΔΙΡΩΓΤΥ͂ ἴ0 [89 Βίγ]6 οὗἩ Φοβη 88 (88 τερε(ἴοη ἣν 
ἐγὼ δώσω ἷἴβΒ ἀρτοοδῦθ ἰο ἱϊ.᾽ Απὰ δ6 δοη)θο- 
ἰαχοδ: “ΤῺ οπιἱββίοι ΔΔΥ παᾶγὸ θ66ῃ οδυβοὶ ὮΥ͂ 
ἐμ ῥτοσοραϊηρς δώσω." Βαϊ ἐἰϊ0 δὐἀϊέϊοι, ἰο0, πιδ 
ὙΟΓΥ͂ ΘΑΒΙ]Υ μδΥο Ὀ66Ὲ τηδΔαθ [0Υ ἀοοίχίηα]) οἰαςϊάδ- 
ἰΐοι, ἰο τηδῖκθ {89 βϑῃίθποθ ροϊῃὺ τθογο αἰ βιϊποι 
ἰο ἐμ διοπΐῃρφ ἀδθαίῃ. 1, (ποχοῖοσο, τὸ 1οὲ (89 
ΔΌΟΥΟ τη ϑογίρίβ ἀοοϊάθ, {πὸ ἀοαξ απὰ σϑβυτ- 
τοσίϊο δῦ υηἰϊρα ; (86 ρΡοϊηΐ οὗἨἩ ἐπ βδογίςϊδὶ 
ἀθαὶῃ ὉΥ ἐἰβο]ὗ 18 ποὶ γοὺ 8ὸ αἀἰβίϊποιγ Ὀγουρὶιὶ 
ουύ ἴῃ ἐἰι5 ρνἷασο; δηὰ {1118 ΒΟΘΙἢΒ χο ΓΘ ΘΟὨζΓα- 
οὐ πὶ ἢ ολδρ. 11]. 14 (ἀπὰ νι ῖ πὰ ἐμὸ σοποορίοι 
οὗ ἐδ 56 :Ὁ)8 ἐπ ἐ 9 Β64ᾳ}0]). Τ]ιογοΐοσο: Ἀ΄ν βεεὶ 
ον ἐλ {πε 9, ἰλ6 ιοοτϊἅ, Τὴο τηδηϊζοβίαιἰοη ἴῃ 
(6 θ68}} 18 ὩΠΘΟΟΒΒΑΓΣΥ͂ ἰο (ἢ {011 1176. ΤΠ ἤοϑιι 
οὗ Ομ τῖϑ ψ 111 Β6 (9 11 οὗὁἩ {|Ὸ νοῦ]. Τῆδί 15, 
ῃ9 σἰνίης ὺρ οὗ Ηἰ8 68} 'ἴῃ ἀδθαῖὶ δηὰ (6 ἀϊ8- 
ἰγϊδαϊίοι οὗὨ Ηἰ8 δ θβὰ ἰῃὰ (μ6 σοϑυγγθοίΐοι νὶ}] θ6 
(δ 11 οὗἨ ἰῃο0 ψοσϊά, τοι ἴπ ἐπ ρκίνίης ὑρ οἵ 
Η8 Βεδὶι, Η]5 βδουὶ οἶδ) ἀθαί} 18 τη ]Υ ἱηξοπαοὰ, 
πὰ ἱπ ἐμ οαἰΐπρ οὗ ἰ{, αι πὶ {Π6 διοπαδπιθδξ; 
διηἀ 488 (ἰ8 ο]οιπμοηΐ ἴῃ ἐμ σοποορίϊοι 18 ἰο ὃ9 (Ϊ8- 
{ἰπχυϊϑ6α, οπ ἐλ6ὸ οὔ πδηὰ, ἔγοιι (86 1δοὶ (δαὶ 
Ομ τὶβὲ ἰ8 ὑθὸ Ὀτοαὰ ἱῃ Ηΐδβ ροσγβοη, ἴῃ Πὶξ ἰδίου! - 
Πα] Ἰἰο 1 86! , 8ο, οὰ (ἢ οἰ γ ̓ ιαηά, 1{ ἰ8. ἐο Ὁθ 
αἰϑιϊη κυ δια ἔγοπι ἐδ 6 ἴδοί (μΒαί Ηο, ἰῃ Πὶ8 68} 
δηά Ὀ]οοά, ῬΓΟΡΑΓΕΒ ΗΪ8 1ἰΐο, σον βοὰ τπγουρὶι 
ἀραὶ, ΚὉΓ ἃ Θυομαυίβιϊο τ. 68] ΓῸΓ {116 τνον]ὰ. 

γον. δ2. ΤῈ 6 ὅοννδ ᾿μϑγοΐοσθ βῖσονθ δοηξ 
μὰ :189]1νυ63.--- στο ἃ ἀἰβραΐο ἀΥῖ868 σοῃδογηϊης 
(ἢ 6 Β6:86 ἰῃ π οὶ ἴμ0 ᾿οτά σου]ὰ ρσὶνθ πιθη Ηἰ8. 
Β΄ 68Ὰ} ἴον {116 119 οὗ (πο νου] ὰ. Απὰ (ἢ15 ἀΐϊδβρυΐθ 
6 ἀοϑβονὶ δ6α 88 8 ἀϊβρυΐοοῦ δ 768. Υοί 10 18 ποῖ 
ἃ αὐοϑίϊοι οὗ (ἢ Ἰῃἱογρτοίδιίοη οὗ σιν δι᾿ ποιὰ, 
διαὶ οὔ ἰδ οἴοηθί θη ο88 οὗ δἰ, ψ ϊοὶὶ Πότ βοὶδ (ἢ 9 
{9105 αἱ βίτἴο. Τα δἰκαρί 8 δηαὰ αν  ]] ΟΣ 8 Ἰοδὰ, 
βαυϊηφ: ἙΕἴονν οδῃ ΠῚ σΏδ8:, εἰς. ΤΟΥ Β6 61) 

Φ [ΤΒΟΪΌΟΚ Βα γ8: καί---δέ ἀδαὶ χτιαῦθα ἃ πιοῦο οί θὰ δἰδί}- 
τηϑῃΐ, 85 ἰη Φοῆα ἰ. 8, ΟΓ ἃ σοττοοίίοῃ, 88 ἰη χυ. 22. Ζπίωσὶ 
(45 ᾳφαοϊοὰ Ὀγ Το οἾκ), " δ ίσϊ αὔτ πες ρα δια ἐεξὲ υἱέ, ἐεα ποη- 
ἄμπι ᾳμὸ ζαείο (ἀ βαΐ, τος 7απι ἀαρεγίαπι.") Δὲ ἰπϊγοάυοοθ δοτὸ 
βοιμοϊμίηρ οὗ δρϑοία! παροσίδλπου. Οομρ. Μογοσ ἐπ ἰ00.--Ὁ. Β.) 
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ἀϊβροεοά ἰο οἴαγζο ἰἰ9 ποτὰ υἱῖτἢι δὰ ΔΌΟΙΙ ΠΔὉΪ8 
πωοληΐϊηρ, ἰακΚίος ἃ ΘΓ Α}]Υ. 

γον. 83. ὍπΙ]955 γδ οϑδὲ τ 688 οὗ 89 
Βοι οὗ σδῃ, διὰ ἄσίηϊς ἷα Ὀ]οοᾶ.---οθυ8 
τοοδὰθα ποὶ ἴον ἴ80 οδηβϑο, θυΐ 0} 8 υεγὶψ, 
βεγίίῳ, Ηθ ροθβ ζυγοῦ, δὶ πον αἰνὰ 65 {}10 
β659}} ἱπίο ἤεσλ δηὰ διοοά, δὐά ἰο ἐμοὸ δαἰΐηρς οὐ 5 
ἀγιπκίησ, νι αἷοι Ηα δα ἤτβί Ἰαἰτοάυσρα δἱ νον. 8. 
Ματκ Γαγτίδονῦ: (1) ΤΒῖθ ἱταΐμ, οηΐοσοθὰ τ ῖ 

σεγὶϊν, οετίΐν, 15. ΠΟ ΘΧΡΓΙΟΒΒΟά ἴῃ 70" αἰ εγεηὶ 
ἴργπιδ; ἴουτν ἰἴταοβ (6 Τοτὰ Βρο ΚΒ οὗἉ οαἰϊΐηρ δπὰ 
ἀεϊηκίης ΗΪ5 69} δῃᾷ Ὀ]οοά. (3) Το τϑὶ {ἴπ| 
ἴῃ ἃ οοπαϊϊοπαὶ ἰηὐαποίΐοπ οα ἰδθ 7618 ψὶτἢ 
Τοίογομσο ίο ἴΠ|ὸ Δ αβϑίαν, ἰὰ ἰδ 6 πορδίῖγο ζΌΣΠι 
οὔ ἐῃτϑδίθηϊησ : “ Ὁ 1688 γο θαΐ, εἴδ., γ9 Δ Υ̓Ῥ Ὡ0 
Ἰἴ86 ἴὰ γου.᾽" ΤῸ βοσοπὰ (ἴαο ἴῃ 8 ροϑίἐἷνθ 
βἰαίεπιοηί τοξοστίης ἰο 96808 Η 86], ἴπ {πὸ ἔοτ 
οὔ ῥσοιιΐθβθ. Τὰ6 {μϊτὰ (ἴπη6, ἷπ ἃ βἰδι6πιθηΐ οὗ 
[86 πδίατο δῃᾷὰ βυθϑίδηςα] οἴὔοοί οὗ {19 68}1 δπὰ 
Ὀϊοοὰ οΥὗἨ ΘΟ τ ἰϑί, οα τυ ῖοὶι ἰ 6 ρτοσοαϊηρ ῥγϑοίοαὶ 
δἰιογηδίϊνα 15 Τουπᾶρα: 4“ ΕῸΤΣ ΠΑΥ͂ θ65}} 15 τηθδΐ 
ἱπάρεὰ,᾽" εἰσ. Τὸ ἤουγί ἰἶπηο, ἰΏ οχρὶσαϊΐου οὗ 
ΑἰΣ {8656 {ΠΥ96 Ῥτοροβί 0 Π8: “Η19 ἀν! θὲ πῃ Μ9, 
διά ] 1 Εἷπλ.᾽» 
Ῥοτ  μο ἱπέοτργοίδιϊοι, γγ1ὸ τηϑὲ χορ ΘΙ 6 (αὐ 

εἰβεπθοτο ἡεδὴ (σάρξ), ὌΥ ἰἰϑ617, ἀοποίθβ λωπιαη 
παίμγε ἴῃ 1ὲ8 6]] οοποτοϑίο πιδηϊ ϑβίαἰΐου (9088 11]. 
ὃ); θῆδο (ἢ 6 ἡετλ (σάρξ) οὗ ΟἸτὶβί, Ἰἰκοννθο, ἰ5 
τ89 τπιαηβοοᾶ οὗ Ομ γῖϑί, Ηἰθ Ῥουβομαὶ Βυαδ ἠδ- 
στο. Βαυὶ ἤεεὴ ἀπά διοοά (σὰρξ καὶ αἷμα) 6]86- 
πΠΟΓΘ ἀοποῖαβ ἱπῃοτ ἰδ παίυγο» ἴῃ Ῥοίον (Μαιί. 
χτὶ. 17), ἴοτ ὀχϑιαρὶο, μἷ8 οἷά, Βογθαϊ τ 96 718} 
πδίασο, τὶ ἢ 118 δϑϑοσίαιοη5 αηὰ Υἱοϑ; ἴῃ Ρδαὶ 
(641. 1. 16), ͵5 ῬΒαγίβαϊς ἀδϑοοπί, βρίτὶΐ, δηὰ 
ΑΒϑ0Ο Δί 0} ; ἴῃ ΟἸτἰ βία 8 (1 Οον. συ. δ0), ἰδο 
τποσίαὶ, δα ΪΥ παίυτο δῃμὰ ἔοστω, τοοοϊνοα ἔγουλ 
πδίαγαὶ δἱσί, τυ δῖοι σαπποὺ ἱμ]οΥὶῦ ἰλ9 Κίῃσάοτῃ 
οἵ Θοὰ, Ασσοτάϊρ}ν λὲ Πεεὴ απα διοοῦ οὗ Οὐ τίδι 
80 (80 Ῥοου αν ἀδβοθηΐ δηὰ παίυγο οὗ ΟἈτἰδὺ ἴῃ 
λἰδιοσῖσαϊ ταδηἰ οϑιδιΐοη; ἐλε λίδίογίοαϊ Ολτὶδί. ΑΒ 
180 8658}} πὰ Ὀ]οοα οὗὨ εἰ βίον σα] τηδη κεῖ πὰ ἃσὸ σο- 
ἀυςοὰ ἰο ὑπ χηδίον 8] δὰ πυίϊγὶ πιοηῦ οὗ 1.8 6]- 
ἴᾳτο δηὰ ἀενδ]οριμδηί, (8 Βυτηδ δ ν ; 80 (6 Η68}ι 
δὰ Ὀ]οοὰ οὗ ἐμ6 πἰϑίογὶ δὶ Ογὶβὶ τὸ ρσίγθη ἰο ὮὉθ 
16 παϊτ της οὗἨὨ τηΔη Κ᾽ 5 δ σοΣ ϑρὶ γἱτυδὶ 1176, 
118 ἀϊνίη!γ. Απᾶὰ τ βοὴ (δ9 ρμασγίδκιηρ οἵ ΗΪ8 
βεβἢ δὰ Ὀ]οοά '5 τηαὰθ ἰδ 6 ̓πὰ ΒΡ Βα Ὁ]9 δομάὶ- 
τἴοῃ οὗ βαϊ γδιτίου, {119 πιοδηΐηρ 15: Ἐπ }}{0 οὗἁ πδῃ 
Ῥτοσδοὶ8 ΟὨ]Ὺ ἔγοσῃ ἐμ 116 οὗ ΟὨ γἶβί σοπηρ]εἰοὰ ἴῃ 
ἀοδιἢ ; ον ὈΥ ΟΕ Υἶϑ 5 δοί8] ρϑγβοη οΐηρ πιδὰθ 
ἴδ οαροοἷΔ) νἱῖδὶ οἰθυχθηΐ οὗ πιδη κί ηὰ, {ἢ 6 που τ 5}}- 
τππδπὶ πὰ τοῦγοϑ υγθπί οὗἉ ἐμ ΓΘᾺ] 11{6 οὗ ἸΏΔΏ,---Ὁ 
1818 τηο8 5 8]ὁ 6 ἀο68 Ιλ8Πη ΤΟΟΟΙΥΘ ἰγὰθ ἰἰΐο. 
Το ΓΟυν δοῃίομσοϑβ οἵ ἐμὶ8 Ῥαββᾶρθ ΤΑΥ͂ 06 8Υ- 

τδηζοά ἴῃ ἐδ 01] ον ἱηρ δυβέρτῃ : 
(1) 180 δοβἢ! δηὰ Ὀϊοοᾶ οὗἩ ΟΕ γῖδέ δὸ ΤΟ] ΪΥ 

ἴλο ἰοοά δὰ ἀσίπὶκ οὗ τηαᾶῃ ; ἑ. 6., {λ}6 βδουϊδοο δπὰ 
ἴδ6 ραγιἰοἱραίϊίοη οὗ (11|0ὸ δοίιδὶ, αἰνη6- ΔῈ 
Ομνῖδε τὸ Ὸ τδηκίη ἃ ἰἢ 6 ΟὨΥ Θβοῦρο ἴγοῖη 
ἀραίδ, διὰ ἐδ ΟἿΙΥ ἸΓΑΥ͂ ἰο (16 ΒΖ, Βρὶ τ 4] 
16. 
( Βοοαυϑ6 ποίἰηρς Ὀπὺ {86 7}1 τοσορίϊΐοη οὗἁ 

ἰδ6 Ὠϊφιοτῖοσαὶ Ονἰδὺ σὰ οἴξδοὺ Χ}}} σοι ΐοη 
τ Ηΐτὰ, σοὨΒιβίϊης, ἰὰ {16 Ὀο] ον τ 8 ἀνθ] ηρ 
ἷᾳ Ομ τῖβι (501 ἢ σδι10}}, ἀπᾷ Ομ σῖϑι᾽5 ἀπ οἰ πρὶ ἴα 
186 θ᾽ ον (ϑϑ ποι! βοαι10Π). 

(8) Τπετγοίοσο μ9 ἰδ ὺ οαΐδ, (Δκ68 (8 6 πυϊγἠτη πὶ 
οἵ εἴογηδὶ 11, τὸ ἰσὰ οὐ κ8 ἰῃ ᾿ιΐτη τὸ τοβυγγοοίίοη, 

(2) δ σῇο ἰδἶκθδ ποὺ (818 πουνβητηθηΐ, ᾿88 ΠῸ 
(γὰ6 ᾿1ἴδ, δι σδ αἰξαΐη ἰ0 ΠΟΠΘ. 

Νοῖο: (1) {ὁ ρίιγαβο ἡεδὴ απα διοοά (σὰρξ καὶ 
αἷμα) ἴῃ οἷ ρΡαβϑᾶχο αἰ ον ὕγοπι δοάν απᾶ δίἰοοῶ 
ἰσῶμα καὶ αἷμα) ἴῃ {|10 ψογα8 οὗ ἰῃϑιϊαἰΐίοη οὗ (ἢ 9 
ΒΟΙΥ ϑαρρον: (μ6 ΖΌΓΙΔΟΥ ΔΡΡ γί ἰο 86 019 
Ἰ᾿υϊδιογίσα)}, 8611-8δον δοίην ΟἸγ δι, (6 Ἰαι ον δἰ πι- 
ΡΪΥ ἰο Ηἰ5. ἱπάϊν! ἀυ8] Ῥϑυβοὴ 7.8. οοταΐηρ ΤΟΥ ἢ 
ἔγοιλ {0 βαογίῆθθ. (2) [π {11ὸ Ῥσγοραγδιίΐοῃ οἵ 
(86 σὰρξ καὶ αἷμα ἴον Τοοὰ, {86 11ἴ6, ἀραίξ, δῃὰ 
ΣοΒυγ͵γοσίίΐοη οὗ ΟΕ χὶϑὲ ἀγὸ Ὀ]οηαοα ἱη οηθ, (ἢ8 
Ἰοδάϊης οἱοπιοηΐ Ὀοϊηρ ὑμ6 ἀδδίῃ ; 88 ἴῃ σῶμα καὶ 
αἷμα 8 ἰνγο δτο Ὀ᾽οπάοὰ Ὁπάὰον {6 Ἰοδάϊηρς ἃ8- 
Ῥϑοὺ οὗ {19 πον [ι6.--- Πο]αοἷς : “«ΤᾺ9 δἀαϊτίοη 
οὗ αἷμα ἰο σάρξ αϑαὶ68 ποιμίηρ ἔγουι {16 ποίϊοιῃ 
(Μαιε. χυὶ. 7; Ερὶι. νἱ. 11; 1 Οογ. χυ. 20), θαι 
ΟΠἸΥ͂ ΟΧΡΥΘΒΒ68 8{}}} τλοτο ἀδῆπίξοϊν, ὑπαὶ 18, ὉΥ͂ 
1.8 ἔννο τραΐῃ οσοηϑιϊαθηΐβ, (9 8651 Ὁ] 0 ἢ πΠπλὰ Ὡ 
παίυγο.᾽" Τιῖΐθ, {Ππογοίογο, ἱπ ἰἰ8. ΘΑΥ ΕΥ ταδηὶ- 
Γοβίδιῖοπ (Υ6γ8. 60 ἀπά 68), β ἔο ὈΘθ Βρ᾿ΥΙ ΌΔΙΥ Γ6- 
οδαἰνρα, δηὰ υϑγ. δ0, οοπὑπυΐηρς ἰ0 ἀὐα] γ {119 
ΒΘΟΘΘαΐη  ὙΟΥΒΘ68, ΒΙ]ΟὟ5 ἰμΠαὺ ἰύ 18 ἰο Ὀ6 γοοοϊνοά 
ΘΒρΘοΐ ΠΥ ἰὴ ἐΐβ δἰοπίης ἀοαίῃ, ἰο Ὑ 16} 4180 89 
αἷμα ΤΩΔῪ ῬΟΥΪΔΡ8 μαυ Ἰου ΣῪ Ροΐηύ. Τ6 δααὶ- 
(Ἰοὴ οΟΥ̓͂ αἷμα, Ὠοινοῦον, ἀθῃοίοϑ ὈΥΙΠ ΥΪΥ {116 
φεπογίς Ἰλθ ἰὼ ἰὴ ἐπαϊυϊάμαϊιζεὼ σάρξ. Τὸ 688} 
δης Ὀ]οοά οὗἨἩ ϑ Ομ ταὶ τὸ (ἢ 6 ἰϑίοτὶ σαὶ ΟἸιγὶβι ἴῃ 
Ηἷβ δῃιγο δοπποοίΐοῃ τι αοα δἀπὰ πηδη (88 {}16 
“οι οὗ αοἀ δῃὰ οὗ ΜΑΡΥ ᾽᾽), 88 τιδὰθ ὉΥ ΗΪ8 
ἀοδί [86 ουοϊαγὶβίϊα τὰθ4] οὗ {μ6 ᾿οΥ] :-- 66 - 
ἰαἰηῖγ, ἱΒβοσοίοτα, ἃ πο Ῥοϊηΐ, τ] }} ἀοδίἢ 88 ἰμ9 
τηοϑύ ὑσχοταϊποηΐ δϑροοί. [1ὐ 8Ββου]ά ὈῸ δά 6ἀ ἰ]νεὲ 
{86 ὀίοοά οἵ Ογὶϑὺ ἰὰ (19 Νοῦν Τβίδιαθηΐ αἰ Δ Υ8 
βἰκοθο8 Ηἶἷ8 δίουΐηρ ἀθαίῃ ἴοῦ ὑμ0 βὶη8 οἵ (9 
τον], σοιΡ. Ἐόοιι. 1ἰϊ. 26; 00]. ἱ. 14, 20; Ηδφὃτ. 
ἷχ. 14,20: χ. 10; 1 Ῥοί. 1. 2,19; 1 ϑοδη}. τ; ον. 
ἰ. δ. [Ιὐπτλαβὺ τοῖον ἰο ἐπ Βα ββοσίβοθ 6 Γ0, δηὰ 
Μοολὶ τααβὺ Ὀὸ ἱπίογργοιοα δοοοσάϊη νυ. ΚΖ ὲεδὴ, απά 
δίοοα ἀτὸ (6 υγβοϊο Βαμα ἰ18 οἵ ΟὨγΪδι 88 οἷ- 
[ογοὰ οἱ (890 ογοδ8 1ἷἴ097 ἰ..0 Ῥγορὶ(ἰδίϊου οὗὨ {110 Β᾽ ἢ 5 
ΟΥ̓͂ ἰὴ ψοτ]ὰ, δπὰ {8 Ὀσσομλθ {86 Τουπίαϊη οἶ 
Ἰ1{6 ἔοὸσ 41} Ὀο] θυ Γ.---Ρ, 5.] 

ΨΑΒΙοῦΒ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝΒ: 
1. ΤῸ αἰοαΐϊης ἀσδίὶ οὗ ΟἸσὶβδὲ: Αὐραβίϊηο," 

Γαΐμον, Μοϊδηοδίμου, Οαδϊνίη, 6ζα, [Ατοίϊυ, 
Οαϊον.] 1ΐϊοκο, δὰ ΤΔΩΥ οἶμον σποάογι οσροβὶ- 
ἴογ8 (860 Μογο). ἢ 

2, Τμ9 οηἰΐτο υδη τηδηϊοϑέαίΐοη οὗ ΟἸιγὶϑι 
ἱποϊμαϊηρς ΗΪ8 ἀθαΐ (Ρϑιΐϊυαθ, ΕἸομπιαμη, 09 
γγοειίο, εἰς.) 

8. Τὸ ἀθορον β6] - δου ῃϊοαιίΐοη οὗ 6888, 
αὶ! ἢ οφαιίης δηὰ ἀν κίηρς ἴὰ (16 πυπιδὴ παίυγο 
οὔ 76.805 (πο 116 οὗ αοἀ (Ηοΐϊδηη, ϑολγύηῥδειοοῖϑ, 
[11. 2, ν. 240 8.]. ““Νοί {16 αἰ νίης οὗ ΗἰΒ ἤθε)", 
νι Ηἰδβ .65}} 186} 565.5 0415 ἔοοά.᾽" (} 6111280}}. 

4, Α Ῥγορϊιοιίο ἀϊβοοῦγθο ἰῃ δηιοὶ ραίίου οὗ (ἢ 9 
Πότ 5 ΒΌρΡοΣ (Ὁ πγυβοϑβίοτα, τποϑί οὗ (86 {08 6 Υ8 
[Ογτὶ}, ΤΌΘΟΡΗΥ., ἔπι. Ζίραῦ., ΟΥργίδη, Η1]- 
δνῖα8, ΡΟΣ ΔΡ8 αἷβο Αὐρυπβιΐϊπα, θυ 866 Ρ. 228,] 
δὰ Βοιηδὰ Οὐαί ο]ο85 [ΚΊοο, Μδῖθν], αἰ Ἰχίυ8 
[5 Ἰιλοδοσαίο 1 όσαῃ, ΒίΓΟΠἾΥ ΟρΡροΒβοα ὈΥ [ἢ 9 
εἰσ Ταϊλόγαμ Οα]ονίυ8]7, ΖιπΖοηάοτέ, Βεηρεὶ, 
Μὶσἢ 6118, βομοϊθοῖ, ΟἸβϑυδβοη, ΚΙίηρ, εἰς., ΚΑ]}- 
αἷ8,1 Γαθιατάν [ἸΤογάβυοσι "]; δοσογάΐϊηρς ἰο 

4 [0 Αὐρτιίί πο 5 ἰπἰογργοίδιο 806 "οὶ ἰῃ (6 ΕΧουΓδυδ 
ΟΊ, Ρ. 228.---Ρ, 8.} 
ἘΓΝογοΣ (ρ. 270) δὐάα ἴο [86 ΔΡΟΥΘ ὨΑΙΉΟ6Β, 88 ἰΔτοσίηκς {84 

Υ͵ον,, Τμοϊαςκ, Νοπηάοτ, 50]. Μ ΌΠ|ον, δηρο, Ευγατγι, Κὰὶ οἱ τ), 
Ὑγοΐρα, Ἐπναϊὰ, Καμηίθ, οάδε. Βιὶ ἴδημο, Εν αΙ, Καϊηίν, 
ἘΡΡ τ ΒΗ υοτες πὰ ἀὐσάειὶ δου ἃ ὕ6 εἹ] Ψ{ι Νο. 6 ΒΟ]ον,. 
“--Ρ.8.] 

δι [ μὲ ποτῖς οἡ [86 [τὰ 8 ΚΠΡΡοΥ, ἢ. 104 Δ. Βηὲ Ἰδίογ, ἰῃ 
.ν8 ορτηδιίςα, ὅο]. 1. Ρ. ὑ2ὲ, αμηὶμ ἀθηίθῳ (.:8ῖ Φολλη τἱ. γθ.» 



2.4 ΠΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΑ ΤῸ Χ050ΗΝ. 

Ἡδυῦπον, ἰδ 9 Βοζογσιαθὰ Ομ τοὶ [116 βου] Β8Υ 
4ἰι6ὸ οίογιαοα ἐβθοϊοσ  } τὶ] (86 ὀχοθρίΐοη οὗ 
(αἸνὶη). 

δ. Α πηγί ἶσα] ἀΐβοουγβο ΠΟΘ δος οἰ ραϊϊης ἐδ 
Το 8 ϑαρρΡον, ὃἂ5. Φοόβὴῃ 111. δηιὶοῖρδίθ5 θαριΐϑῃ). 
ΤῺ6 ποραιίγο οσί(ἰοβ, Βγοίβομποίοσ, βίσζαιβδ, 
ΔΓ, εἰς.). 
6. Τὸ ᾿ωογὰ ἀοο58. ποὲ βρϑὰξκ μοτὸ οὗ {ἰδ δυΡ- 

Ῥον Σιβοιῦ, δὰῦ ἜΧΡΥΘΒΒ68 {|10 1468 οἡ ψὮΪσΒ {116 
δαρρον 8 Τουπάοά, (Ηἶογθ ΜΟΥΟΣ διμοβ 0]8- 
μαιι3θη, ΚΙηρ, 1.8} 56). ἡ 

Λ8 ἴο (86 Βγϑι Ἰηἰογργοίαϊου ὃ παι οϑι  ΟὨΔΌΪΥ 
(.86 αἰοηΐης, ἀοαίἢ 15 ἰῃ νἱον, αὶ ᾽ὰ σοῃηθοίϊοῃ 
τ 118 δηιοοοάθης (186 πἰϑίοτίοαὶ] κοὐ οὗ Ο Ἀγ 80) 
δηὰ ἐϊ8 οἴςοῦ (186 Ὠἰϑίογ 8] ζ05Ρ6]). 

ΑΒ ἴἰο {}|οὸ Βοσοηᾶ: 70 δυθ᾽οοί ἰ8 π0 ἸΟΏΖΟΣ 
ΟἿΪΥ {Π6 ᾿ἰνίηρ ῬΟΥΒΟῺῚ οὗ ΟΠ γὶδὶ 1801, δὰ δὶ 
Μ σὰ 10 πὴ }}} γι6 1 ὈΥ 1.58 Βρουϊῆοθ οὗἉ ἰ(86] 7, 

ΑΒ ἰο {διὸ ἐγ: ΤΙ ΓΓΙΒΟΣ Ῥτοβδίηρ οὗ [ἢ 6 
ῬΟΣ5. ὑΠΘΙΏΒΘΙΥΘΒ ἰδ κ68 08 0 (ἢ 9 ὙΘΡῪ 1π066 ὈΥ͂ 
Ἡἰι οὶ ἰμ6 116 οὗ 685 15 σῃδηζοα ἰπίο ἰμ9 Ἰοοὰ 
δπὰ ἀτῖηκ οὗ πιϑηϊεὶπὰ (ἀθ68}}). 

Αϑ ἰο ἰδ ἤουνι: 1116 Πογὰ 8 ΘΌΡΡΟΥ 1ἰ86]7 σΔῃ- 
πού ὈΘ {π6 Βυ ]εοι. (ΒΘ ηοΓ αποίθ69 ἐμ 6 ΤΠ. ΠΘΓΔῺ 
οἰ ΤΟΝ 45 ἀθηγίηςς (818 ΠΥ ροί ΒΟ δ᾽8, θβρϑοί ΠΥ [κι- 
6 Γγ. ΥὙοὐ 1 ἰ8 ρἱαΐῃ ἴσοι (9 ἔοσοροιης ἔπ αὐ {π18 
οχοροίϊο4) δηία ζοηΐϑιι 18 ποὺ ΘΟΠ08810η8].) (α) 
Τα ἀΐδοουγβο νουϊὰ δα οΐραὺθ ἰοο το}, δὰ ὃὈ6 
τἀὐἰη 61} 1016. (ὁ) ον. δδ νου]ὰ ἰοδοῖὶι ἐμὸ δΌ080- 
αΐθ ποοοβϑὶ ιν οὐἨ ἰδιείης (6 δοπιηηΐοη ΣαΙΒΟΓ 
ἰμ8δη οὗ οαγδηκο}168] βανίηρ ἴ4108. (“Εἶθ (10 1,.0- 
ΑΓΔ 85 οοῃ βίον {10 ΘΌΡΡοΥ ποὶ αὐδοὐμία Ὀὰϊ ΟὨΪῪ 
οταϊπατίδ ἨΟΟΘΒΒΆΓΡΥ.᾽}) (6) ΤῊὴΦ οχργϑδθίοῃ σὰρξ 
καὶ αἷμα ἰϑ ποὶ οαυἱγαϊοθπς (0 σῶμα καὶ αἷμα. (α) 
Α παπαμοαίϊο δριγμαἱΐα ἴΒ ἈΘΓΘ ἰηἰοηδοά; ἴον (86 
Ῥδχίδκον 19 δβϑυγθα οὗ οίοσῃ δ] 1116, Ὑ 1110} 18 ΟὨ]Υ͂ 
ΠΟΙ ΟΔΔΙΥ {119 ο880 πῃ ("6 ἡγμέίο ογαίϊ8. (ε) 
ΤῺ οδιϊορ πθτο ἀσβοσὶ θ6α 15 ρογροίυ δὶ). 

ΑΒ ἰο ἰμ6 ὅτ: 0 18 αἀἰβροδβοᾶ οὐὗὨἩ νυ ϊῃ ἐμ ἃ5- 
ΒΤ Ρ᾿10Ὼ8 οὗ ἰμ δ. Βοοοὶ οὗἨ οΥἱ(ἰοἶδηλ ἐπ {9 [Π- 
ἰγτοἀποϊίοι. (116 σάρκα φαγεῖν οὗ [χοἰ απὰ 708- 
( οδ ἢ ῬὈΓΟΥ͂Θ ποι ῖμς. [ὑ μᾶ8 19 οὐ ρίηῃ 610.) 

ΑΒ ἰο ()λὸ ϑἰχί: Α8 {πὸ βροοϊῆς οζγιὠϊηδμοθ οὗ 
Ὀαρι ΐδπι ἐ8, ἰὰ ἀρ. ἐἰὶ., Ἰοάχοά ἴῃ σοῦ ἱπ (Π8 
ἐθθογαὶ ἰάοὰ οὗ Ραρίΐϑηι 88 αἰγοοὰγ Κηόνη ἰο }18- 
1017. 80 [)}0 Βροοὶῆο ογαἀϊηβῆοθ οὔ 1890 ογἀΒ ϑυΡ- 
ῬῸΡ 18 6γὸ Ῥγοβοηΐ ἴῃ σοῦ υπᾶονῦ ἰμ6 χοποταὶ 
λάρα δηὰ Βίου ὁ 8] 1ΪῸΣπὶ8 οὗὨ {110 ουθηΐῃρ πι68]. 
Το Βοδγοσβ οὗ 688 ΟΓΘ ΟἹ ὑπο Ὁ ΑΥ̓͂ (0 6δί 

{1|| Ῥαβο ὰ] ἰδ; Ηρ βαυ8 ἴο ὑἱβϑηι: Ὑ8 συυϑί 
οδί λίο, {})}0 γΓ68] ρδβολμδὶ Ἰδῃ ποὺ οἴδετϑα ἴῃ 19 
ἰδίου οὗ (9 τνου]ϊὰ, 815 ἰδ πὶ ππαυοβίξομδ}ῦ 
σομίδ ΙΒ ἃ ῬΓΟΡΙΘΟΥ οὗ ἰΐ9 ΒΟΙΥ βυρροσ, ἱμβουρὰ 
ἦν 18 ποὶ (0 ϑΌΡΡΟΥ 1ιβο! ἐμαὶ 18 αἰσϑοίγ ἀθ- 
βου 98.---7λ6 ἐπιρἠαδιίζίησ 97 (λ6 ρέγδοη ὦ (δὲ ἀ6- 
οἰδίυα ροῖπί, εγδομαΐ τεορερίϊοπ οΓ (λε λἀϊδίογίεαί 
»εγδοη 9" Οἰτίδέ ἐπ ἐ(8 εογαπιμηϊϑαίΐοη απα δαογίῆοα ο΄ 
ἐεοἰ ((λτουσὴ ἰλοτπεάϊωπε 9 ἰδὲ τοοτὰ απὰ ξαογαπιεπι) 
ἐδ (λὲ 7ιπαιιπεπίαξ σοπαάμίοη οὗ ρεγϑοπαί εἰεγπαὶ ἐξ. 

Βοδροοιης ὑμ9 σορίουϑ ᾿ἰϊογαίυτο οὗὨ {18 866- 
ἰΐοη, 866 ΤἙΠιοϊυοἷς : Δίογον [Ρ. 278]. ΤᾺΘ ἀἶδ8- 
βογίδιἱοηϑ οὗ Κιίηρ, ΜΌ]]ον," Τιβοδλομάοσέ [226 
Ολγιϑίο ραπε υἱΐδ, 1829], (86 ΟΤΚΒ οἡ 6 Τοτὰ Β 

ἴογα αὐγοοίν ἴο {Ππ| 1οτὰ 5 ΒΌΡΡΟΣ, δπᾶ ὀχρ]αΐ πα ἐἶο οαἰί ρα δᾶ 
αἀτγίπκίης ἴο Ὀο ἰἀοπΐοαὶ νὶ ἢ θΟ] ον οῦ [6 γθαϑδοῦ ἐμαὶ 
[ἢ Βα] οοςς ἰδ τηὴδὰθ ἀοροηάομξ οὐ Ὀοΐϊδ, υἱΣ., οἴογαὶ 116. 
116 βΒῃ͵οιϊὰ Ρὸ εἰαββοά υχἰ Νο. 6.-- Ὁ. Β.} 

4 [[,διΐη ἀϊπβουιεοπα οὐ ἐμο ἀἰδογοηοθ Ὀοένοοη ἔλι 6 Γ᾽ Β 
βδηὰ ΟἸν Π 9 υἱονβ οὐ ἴδο ΠΟΥ ΒΌΡΡροΊγ, 1δ0:}. ἸΟῪ ΓΟΡΓΟ- 
ἀιυςοά ἴῃ Οοττδῃ ὉΥ Ὦσ. 5}. ΜΓ Ό ΠἸοτ, οὗὐὁἨ ἢ{411ὸ. ἰὴ Ὠί8 
τπαΐϊοδε Αδλαπαϊμηρεν, δὲ ρυὈ] δηοά, Βτοτλθη, 1870, ΡρΡ. 
40..-461.--. 8.} 

ϑαρρεν ὈΥ ΕὈναγὰ, Καβηΐβ, ζυἰπάπεν, [ἘὈοξοτί, 
ΝοΥ 1], ὈΙ ΘΟ ΒΟ, (16 Εχουγβυβ οὗ 1υὕοϊκο,Ἐ εἰς, 
ΓΘ Οὗ ἸΏΔΓΤΕ. 
γε. δ8, δ4. ΤΌΠ]1685 γθ Θεαῖ [φάγητε]... δῃηὰἃ 

ἄσίηϊς.... Εἶο ᾿μδῖὶ ϑαῖϑιἢ [τρώγων] τ 866} 
δ ἃ ἀσίηἰςϑῦδ τὰν Ὀ]οΟΩ͂ --- αἰ ἐλ δηὰ ἀγίπχίην 
ἀοποίθ8 {1}, δοία8) {81}}, ζ.}1, δοίαα] ἀρρτοργία- 
(ἴοι Ὁγ 1αἴ18. Αοοογάϊης ἰο ΗΠοὗτπαδπῃ, ζαί τὰ ἐδ οὶ 
η0 (ἴῃς αἀἰγθοῦν ἱπ νἱθνν, Ὀαΐ 18 Ῥγοδυρροϑεοί. 
Τὴ γϑσθρίϊ0η ΒΕΓ τηθϑηὶ ἰδ ἀἰδέϊηοί ἴσοιι [418 ἡ 
Αμαϊηδὶ 118 866 γϑσβ. 40 δπὰ 47, δῃὰ {ἰ10 ἸΔῈ Υ 
Ῥαββᾶβοθ ἱπ Ῥ  ἶοἢ (Π68 πιστεύειν ἰΒ ΓΕρΓοβοη(οα 88 
ἐμ 8016 Θοηαϊιῖου οὗ [89 ζωὴ αἰώνιος. ἸΤρώγειν [Ἰἰο 
“παι, ἰο ογαςσζ, ἰο εἦξισ, τερολίοθα ΘῸΥ {ἰπι69, ᾿ 
δῦ-88.---Ρ, 8.1, ἰδουσὰ ἴῃ 115 χοῦθγαὶ τηρδηΐηξ 
οαυϊγαϊθπηὶ ἰο φαγεῖν, 18 ἃ ΒΙΓΟΏΡΟΥ Θχ τ θββίοῃ (06 
Ἰγοίίθ, εἰ αἰ., ἀραϊηδὶ Τποΐαςκ) ΞΖ δά ἰο ἰἰ πίνειν 
ἰϑδθάοὰ. 16 ἰγορ 1608] ρΡὮγδβο 18 ἱπίεγρτγοιοὰ μοὶ 
80 ὙῸ11 Ὁγ ΕΡΙ). Εἰ}, 17 δηὰ Ξ1ν. χχὶγυ. 21, δϑ ὑγ 
(86 ἱπδίλιἰΐοπ οὗὨἩ (Β9 Ῥ686 88) δια, δῃὰ ἴγοπὶ [89 
οδἰΐηρ δῃὰ (6 τλδηπδ ἔγομι ΒΟ Ὦ (886 ἀἰδοοῦΓϑο 
διίδτίοα. Τὶ ἰ8 ἐδ βἰγοῃ κεδί δϑϑουίζοη οὔ 186 ροῖ- 
80η8] δϑροοὶ οὗ δαϊναϊΐοῆ. 1 ψοῦ, ἐν ἑαυτοῖς; δὲ 
ΟΒΔΡ. Υ. 26, 

γον. ὕδ. ΜνΥ 86δβὲ: ἰβ ἔσυϑ ἑοοᾶ [ἀληθὴς 
βρῶσις].--Αληθής 8. Ὀεξίογ δἰἰοβϑίοὰ (888 
ἀληθῶς. [8ες ἸΈΧΤ. ΝΌΤΕΒ.] ὙΒοϊυοὶ οθἢ- 
βίαογβ ἀ0ὺ (6 δῃι {86515 οὗ {6 Τ6Δ] ἰοὸ (86 Ῥτε- 
ἰοπαοὰ, δηὰ ἀϊδβρυΐοβ (ἢ Β6η89 ἀληθινός [φεπεῖπε, 
τεγαὐἰ6] (Οτίκοι, 1, ςἶκο, εἰς.). ἀπἰισλιῖν, ὑ᾽ ἐξ δε 
υπἀεγείοοα ἰδαί ἰλε ἀληθινός, αα ορροεεά ἰο ἰλε ἐγπι- 
δοὶ (ἐπ ἰλὶδ δαδέ, 6. 7.ν. (λ6 πιαπϑα), ἐδ δἰγεπγιλεπο 
ἐο ἀληθής, απα (λε ἐντεδοὶ ζαϊὶς ἰο ποπεηίν απαὰ 1αἰεε- 
λοοά, {λ6 πιοπιεπί πη Ῥμὶ (λα φυτγαδοὶ σφαϊηδί (ἠ8 
γεαϊίίν 70. τολίελ {{ εἰαπάδ.ιἢἃ8 ΑἸᾶ ΤΥ Ὀϊ]οοά, 

4Φ[Τῃ (μ6 δοοοῃά ΕΧΟΌΓΦΘΙΒ (0 {116 δαοσομᾷ οὐ οη οἵἉ πὶ ὕσαι- 
ΤΩΘΕΪΑΓΥ οὐ Φοῃη (ἩΠ οἷ ἰδ οὐ {το ἴῃ {πο τ τὰ οὐκί οι), διὰ 
ἐμ ἴδὸ εϊγαὰ οαἰτίοη, Υο]. 11., Ρῃ. 1949-159.--. Α.] 

{{4Π|ουγὰ ΠἸκοτνοθ πλλῖκοα τ 16 ἀϊδιϊης τίοη, πὶ ἢ ἰ8 ἠοἱ τω’ 
ἰαἰποά ὈΥ͂ 116 οοπίοχ. ΣΕΟΒΟΤΕΙ Ρ αὶ ἰδ οδιίπρ δηὰ ἀτίακ- 
ἰῃκ)ῖ ΟἸδαΣΥ ποὶ τορ εἰν ζαϊ μα; ἴον (ἢ (ἢ δηδυσοῖ ο {δὸ λαπά 
τεαρλεᾶ 7οτίλ ὕον ἐλε γοοά;---ὐαι ἰδ ποί ἰλε αοί 47 καἰΐπρ. Ἐαϊὰ 
ἐφ ἃ πεοόεεαγν οὐπα ϊίζοῃ οὗ (9 δεῖ : δο παῖ τ οδπ ΠΑΓΩΪΥ ΒΑΥ 
πθαυ ἷη6, "ογεάᾶε, εἰ πιαπάπμοα κἴϊ; Ὀὺ ἐγοῦεεί πιαπά πμοανίξ. 
Ἱπδοτη ἢ 8δ8 ζαὶ ἢ Ὑ}}1 Ὠοοθ Βα ἢν [ἢ ζω δηογαίείηκ Ἰορά ἰο 
[819 μαγα Κίης, τγθ βοτῃϑι  π)6 5 ἱΠΟΟΥΤΘΟΕΪΥ δαγ (δαὶ ἰϊ ἐς (αἱ [ἢ: 
ναὶ ΟΣ δίτίοϊ δΔΟΟΌΓΔΟΥ (16 ἷφ ποῖ που ρε. Τὸ οδὲ ἴδμο ἤαεὶ 
οἵ ΟἸετίδε, ἰ4 ἴο το} }}26, ἐπὶ Οἱ" ἐπιοατὰ ἰτ7ε, ἐλε πιγείσσγγ ο΄ Βΐε 
Βοάν ποιὺ ἔπ Ἀλεαυεῆ,---ἰο αἀτρεεί μεϊία!ς ΟἿ οἱ Ὁ ΡΟΤΈΟΒ 
ἐπ ἰλαὲ Βοάν. Το ἀτίηκ Ηἱδ ΒΙοοὰ ἰδ ίο γεαζέξε, ἐπε Οἱ τπιοεγά 
{{7ε, ἰδε πινείετν 4} 11 ξαξίεγαεσίϊον 707 δίη,---ἰο ἀϊρεεί ακά αν 
εἰηκίϊαίε ΟἿ σισπ Ῥογίίοῃ ἴῃ ἰλαΐ καῤὲἐε᾽ασέϊον, (λι5 οὔ! 
ἰλαί Βίοοά. Αὐὰ νοΐ ἐμοδ89 ἀοδη θοὴν ΤΑΥ͂ ὕὉς χει βογοὰ ἰπΐο 
οΟΏ6, ὙΠ ΐσἢ ἰδ: ἘΠ9Ὸ οαἰίπας οὗ Ηἰδ Β]6δὮ ἁγίῳ ο} 
ΒΙοοὰ ἐπηρογὲ ἴδιο τρια κίην ἴο ουγϑοῖνεθ δὰ Ὡπίηξ 88 τές 
ἦγ γεαΐ, ᾿πο80 ἔἴνγο στοαὶ 1ἴὴ5. οὗ ουν Ἐοἀειιριίου ἴῃ ἢ πη, 
οὗ νος οὐνγ (δἰ ἢ δου θ᾽ος νον σοηγίησεθ υ8. Αμὰ οἵ Ειὶ8 
το ζίηκς οὔ Η6 δϑ ὕθΟΏ ρῥ᾽οδδοὰ ἴο δρροίπί οογίαίἢ ἐγ" 
ῬῸ}α ἰὼ ἴπ6 ΗΟΙΥ Οομτο ππίοη, ἩΒΙΟΒ ΠὼῸ 1185 οοπιπδηάσαά ἴο 
6 τοςοϊνοά : ἴο δἰ κε Ὺ ἴ 05 ἴμο δρί σι }81 ργοουϑα, δὰ 10 8. 

[6 τὲ ΌὉΥῪ ἴδ ΥὙΘΤῪ δεῖ οὗ ἰητγαγά γϑδ] σδείου ἴμ6 ροδϑεββίου οἵ 

οἴογδὶ ἴω ἐ οογΔοά. ὙοΡάθογ ἢ οη [δ 6 ΟἾΒΟΓ μδηὰ ὑγεϑ- 

τίου, δαυγὸ {Ππῶὶ τρώ 
δηὰ βῇονθ 6 ἢ 
πίοι ψῖἢ ἀονουῦῖ ογαυϊηρο ἃ 
ΒΟῈΪ ἴ0Γ ΠΟΔΥΘΏΪΥ οοὰ.--Ρ. 8.} 
ΦΓΜογοῦ: ἀληθής ΟΧΡΓΕΘΒΟΡΒ ἰῃ Ορροσίἰἑοη ἰο ΤῈ: ΔΡΡΘΒΣ" 

ΔΏΘΘ ἴμο αοὐναὲ γοαϊείν (1 Φομα [1]. 27 ; Αςῖ: χίϊ. 9), ΨΒΙΟΒ Ὁ» 
Φόνα σουἹὰ ποῖ οοιαρσομεπὰ, τὸς. ὅδ. ΑΜοσά: “ ἀληθής Ὁ 
δοτο Ὠοϊ“-ἡ ἀληθινή, ποῦ ἰ6 12:0 6δ35," λίγ Αωλ ὑ (ὰς ἰσμε 
«αεαΐ᾿ εἰς., Ὀὰχξ "Αγ Μεελ ἐς ἰσως πιεαί, ἱ. ε., ΓΕΘΙῪ ἐὸ δε ΦφαΙεΉ, 
ἢ ἢ ἸΉΟΥ ἀουθίοά. ΤΏ ἀληθῶς ἰδ ἃ κ'οκε, πῖΒ [ες 
δοεῖ οἵ [6 ἀορι οὗ [86 δ)θοῖίνο. Το τόσϑὸ ἰθ 

οἵ οοπιης ἴο ΟἸσίδε ἐπ 116 ΠΟΙΥ οοιαῖοδ- 
υὰ οοσποδὶ ᾿Ἰσῃκίηρε οἵ ἃ ἔλ 
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εἰ6. ---Ἅ«Ἴ6 1116 οὗἨ [86 8.65} 15 ἰη {86 ὈΪοοα,᾽" ΒΔ Υ8 
[ογ. χυῖ!. 11]. Ησγο 1 18 Βαϊ, ἴῃ γὸῦ 68: 410 19 
(6 ρὶ σι ἐδβαΐ αυϊοκοποίῃ ;᾽ δορὰ ἰῃ 1 Οογ. χυ. 
458. ΙΓ ποῖν, 858 Ὑ6 Πα6Υ9 881ἀ ὁ γ6 Ὁ. δ8, ἰἰ6 Β65} 
ἀδποίθ5 σϑίβοῦ ἰδ 9 ἱπαϊγἀ4)ζο ἃ πδίυτο οὗ π8ῃ, 
δηὰ (86 ὈϊΪοοᾶ γΑὺμοΥ (ἢ 9 σοπογαὶ, ἰθη {86 ὈΪοοά 
οὔ Ομσίβὲε δἷβὸ ὈΘΑΥΞ ἃ σοίογοποο (0 Ηΐβ ζϑῃοτὶς 
118 828 ΟὨ εἶδ ἰὼ αἰδβιϊηοίίΐοη ἴσγουι Ηΐ8 ἤοβὰ, Η18 
ῬΟΓΒΟΠΔ1 χη οβίδιϊοη ἱῃ ἰδίου. ΤῈ0 ὁ0Ὲ- 
πεοίΐηρς ποιΐοη Ὀοίνγοοη Ηἰἷδβ Ὀ]οοὰ πὰ Ηΐ8 868} 
5 ΗΪ5 116. ἴο τηυϑὲ οαὺ Ηἰ5 αἰβιϊηου Πἰβίοτὶ δ] 
ἴοντα ἴῃ Ὀοϊϊονΐπρ, ὃἰϑίοτῖσαὶ σοαἰοιηρ]αίΐοπ, Ὀπ 
Ηὶς Ἰϊο νσο ταδὶ ἀντί ηκ ἴῃ δρ  τἰίυδὶ σοηἰοπιρ]δίλοη 
δηά ἴῃ ἰ8: 6 ΔΡργοργίδιίοι οὗ ἔοσυθεὺ Γ810}. 
εν. δ6. τι οῖἢ ἐπ το, 81 ἰῃ Ὠἰτα. 

--α οδαμπῆθδη Ῥῃγαβϑθ (οΔΡ. ΧΥ, 4; χυὶϊὶ. 28 ; 
1 Φοη 11. 24; ἴν. 10). οπούϊῃ ; ῬΟΥΒΟΠ8] 6οπ|- 
τσ ηἰὶγ οὗἨὨ ἸΠ6 1} ΟἸσ δέ ἴῃ 8 ὑψο σου αἰ γΥ9 
ἐππἀδιηθηίαὶ [ΟΥΙ5 Ἡ ἰσἢ ΡΡΘΔΥ ΒΊΟΥ ἴῃ Ῥδυὶ; 

᾿ Ἧο ἴα ΟΠ τὶϑβι, ἰ8 86 γϑὶὺ (6 4]. ἰἱ, 10): Ομγἰϑὶ ἴῃ 
τ5, ἰ9 Ξοοοῃά (6.]. 11. 20). τοι (μΐ8 οθοοὶ οὗ 
(86 ἈΘΔΥΘΏΪΥ Τοοα {Π6 τοσορίϊοη οὗὨἁ Σὺ ΤΏ Υ ὈΘ ΠΔΟΓΘ 
Ῥτοοίβον ἀοδηρα: Το Υἱία] δρρτορυίδιϊοῃ οὗὨ {μ9 
ἩΐΠΟΪΘ ῬΟΥΒοῺ οὗ ΟἾτὶϑι,., Τμὶβ ἰ8 ποὺ ἃ πμπὶὸ 
ποία (Δογεν, Το] Ο1κ) ἰὰ {16 δ γϊοίον ἐμ θοῖο- 
εἰολὶ βεα86, ὑἐβουρὰ ἰλ9 ᾿ἰνίηρ αὶ ἢ σοι δ᾽ 186 
2515 ἴοσ ἱὲ. Τα δὴ οἴδοὺ [πὸ 0.189 σδηηοὶ Ὀ0 
εἰδίιποὰ ἔον ἰδ 6 χεοθρίζοῃ οὗ ἐμ οτ ̓5 ΒΈΡΡοΥ 
ἴῃ διυὰ οὗὨ 1.536], 19 ῥ᾽ δίῃ. Ὑοί [9 τοοϑρίΐοη οἵ ἰμ9 
ΒΟῚΥ σομασηηΐοιῃ 18 ἰδλ6 πιοϑὺ οἴδοϊοηί δηα οορίουβ 
τηραϊῃπι, δὰ (80 βρροϊηΐοα 864] ; {86 Ὀο]Ἰ νης 
Ῥδυεεϊρδίϊου 18 80 Ηἰρ ιοϑὺ Βρ6ο180 δοὺ δῃηὰ ζΌΓ πὶ 
οὔ 8159 νἱϊα] δομητλυ πίοι : δηὰ [ὋΣ {1118 σϑαβϑοῦ {86 
ὉΠ Ο] ονϊηρς Ῥατγ ϊοϊ ρδίϊομ ΤΌ σ 8 {116 πλοδὲ υἱο]θηὶ 
οΟ]]15᾽ 9 (ἢ (15 Ὑ]ῖ8} σοϊηπλ πΐοῃ ἰο ἡπάρτηοηί. 

γΈον. δ7. Διάᾶζϊ ᾿νθ ὃν ἴ86 ἘἰΔΈΠΟΣ --- ότο 
αἶδο (86 τ ϊαὶ σογγοίαἰΐϊου ἱβ8 ἐμὸ ταδΐὰ ἰμΐηρ; 
Οδνίδε ᾿ἶνοϑ ἰπ ἐμ Εδίθου ἐμαὶ 15, ὈΥ (16 6οπ- 
ἰο ρ᾽ δι ο οὗ {80 [ἰνίηρ, ΔΙ πὶ σὺν ΕΔΙΒΟΥ, ὙΠῸ 18 
16 δ βοϊαίθ, δπὰ ρυσγο 1Πἴἔὸ, ΟΣ ἰδὲ 18 ᾿ἰνίης απὰ 
9 βοΐ Ὁγ 86 Εδίμορ. 180 ΕΔΙΒΟΥ ΠΥΘΒ ἰπ Ηϊ; 
ἰδδὲ 15, γῖϑι ἢλ5 Ηἷβ. ονῃ 189 ὉΥ (86 ΕᾺΓΒΟΓ᾽ Β 
᾿νης ἰὼ Ηΐμ ἴοτ (86 ΕΟ ΘΥ᾽ Β Β81Κ6, ἱ. ὁ., Η9 1ἴνο5 
ἤν ιλε Βαίλετ. (Διά πιὰ (16 ἀσουϑαίϊνο ἀθποίθ5 
ποὺ 6 δσαμδέ: ὉΥ ἰδο Εδίμον, δηὰ μαγάϊν ἐλε 
ϑτοιπά: Ὀσσαυ80 {μ0 ΕΔΙΒΟΣ 88 Ἰἰζο: 7 Ῥαΐ [86 
ἐπίϊγο ΡΏΌΤΡΟΒΟ Δπὰ ἀϊγοοίϊοη. “10 ΒΔ νν1}} 
δ τηυϑῦ ἰδτο βυοι, 16 866}.5 8110}},᾽) οἤΡ. ἰν. 
235. ΑὨροΐμ5 Θ᾽] 6518: “1 81 ἃ5 τη οἢ ἰο Ηΐτ ἃ 5 
Ἧς ἴ5 ἰο τὴϑ ᾽). Εῇο 86... 588}1} ἶνϑ ὉΨΥ τὩ9. 
--Ηογὸ {89 οδιίης 15 ἀσαΐῃ ἐμθ οδίΐηρ οὗ Ομγτὶβϑί 
Ηἰπιδοῖ. Ηο ἰο τ μοσὶ 10 15 {6 που Βτηοηΐ οὗ 
Ηἷδ ᾿ς ἐο βἰηὶς Η πη56]} πῃ (Π9 ῬΟΥΒΟΠ ΑΙ ῬΓΘΒΘΠΟΘ 
οὔ Ομ γῖδὲ, 688 δ σῖδὶ 88 βυ 8 κ ΗἾἸ π]56}} ἴὰ ε116 6ο0ῃ- 
ἰορ ἰδίου οὗ ἰμὸ ἘΔΙΠΟΥ,---θο 18 βοηὐ ἔοσὶ Ὁγ 
180 Ἰο οὗἩἯ ΟΕ νβί, δπὰ ᾿ἷνοβ ἴον Ηϊηι, ἃ59 Ογἶϑὺ 18 
εοπὶΐ Τοσί ἃ ὉΥ ἐδ 1116 οὔ [16 Εδίμον, αηὰ ᾿ἶνο 5 [ὉΓ 
το Βαίμοσ. (“Ε46 8|18}} ἀϊνἱὰθ ἐῃθ βροὶ! Ὑὶιὰ 
[86 βίσοῃ "᾿ [ἀογῆδη Ὑουβίοι : “ἢ16 888}} δυὸ 
(8Βε βίγοῃ "ὶ ΤῸΣ ἃ ῬΓΟΥ "]. [8. 111}. 

δραϊποὶ 81} οχρίδίηἶπας ΔΊΓΑΥ ΟΥ τησίρῃοῦ εἰ ηρ, [λ6 Ραδβεδρο. 
Ἑυοὰ διὰ ἀτίπἰς ἀσὸ ποῖ ὮΟΤΘ ΙΩΘΙΓῸ ΤὨΘίΡ ΓΒ :-- ΤΑ ΠΟΣ ΔΙΘ 
σὰ σοζοτασῃ τοδίογί81 ἰοοά δἀηὰ ἀσίηἰς 6 ΤῸ δηδάονθ δηὰ ἰπὶ- 
Ρογίδοϊ ἸΥΡοα οὗ {π||9 ΟὨΪΥ στοαὶ γϑοορίίου οὗ σοΐγοβῃτηθηῦ δηὰ 
τε πο ΤοΝ ὍΝ Ἰοΐης." Ἐμοῦ ΩΝ ὙΑΣΙ (ἀληθῶς) οἱ 
γε 7 (ἀληϑής) ἐπρτίπιε πη τύώσϊε οογεηιμπῖοα- 

ἔοι εἰίαῖε ορέγέξς ῬαγΥ οεδ ἐϊέκιεπ!:."--Ῥς Ὁ, 
(εν Βαϊναιν, 86 1: ἰοπηίδίη οὗ 6. 80 Εοζα, θ)ὸ Ἢ οἔΐο, 

ΑἸΙοτά, εἰς.--Ῥ. 8. 
ΑΞ λΚκοα ξ: τοεσῶι οἷδε Ῥαΐεγε, αἰ. {. τοεῖξ ἈΔίεϊῃ 

ῬαΐΕΥ ἐν ἐξ. Ἠο αηπὐοῖοθ ΡΙαὶ. νην... Ρ. 203, Κ.: 
ἘΠ Ε" τὴν τοῦ πατρὺς φύσιν.--". Β.] 

γον. ὅ8. Τὲ5 ἐδ ᾿ἴΒδῖ Ὀσθαᾶ. Οοπο]ιβίοη οὗὨ 
{Π|ὸ τ ἢ 0}]6 τιϑίίοσ, ἈΔ8. ΟἸσίὶδὶ μβδὰ ραϑ8θὰ ἔγοταᾳ 
189 Ὀτοδαὰ ψ οι Ηὸ ἱπ ΗΪπ1861} Ῥγοβϑηΐβ, ἰο ἴθ 6 
Ὀτγοαὰ νοῦ Ηδ καἷνοβ, Ηθ μοσὸ σϑίασηβ ἰὸ ἐΐθ 
Ὀχοδὰ ψ δ 1ο ἢ Ηρ Ηΐτη861 718. Ὑ οἱ ποῖ τη 6 γο]Υ ἰὴ ἰἢ 9 
8816 Β6η80 ἃ5 ὈΘ[ΟΤΟ 18 ἤο πον ΗΣ 56) ΓΓΠ 6 Ὀτοδα. 
ΤΠΟΓΟ 1 ψγ͵δβ ΟὨγὶθὺ ἴῃ Ηΐ5 Ἀἰϑίοσί 41 πιδηϊ  οβίδ- 
οι ; ΒΘΓῸ 1ὐ 18 ἐμ οδἰθγηαὶ Οδσῖϑέ, Ὀγ {116 οἴου μδὶ 
ἱπία! ἶοη (τρώγων) οὗὨἨ σψίοτα νὴ6 ΕἰΥ̓́6 ΤΟΥΘΥΟΥ, 

γεν. ὅ9θ. 1056 τδίηρ5 δαϊᾶ 86 ἴῃ ἴδ0 
δυπαροδῦθ, 85 δ6 ἵδυρμῦ ἑη ΟΔΡΘΣΥΣ ΔΈ. --- 
Α Βἰβίοσιοαὶ ποίθ, δοοουῃίϊηρ, ἴῃ Ῥαγ σα, ΚῸΓΣ 
ἐδ ἔδοί {πα ποὶ ΟὨ]Ὺ ἐμ9 Φυάααΐϑεϊο βρὶγὶὶ ἴῃ (ἢ9 
ῬΟΡΟΪΔΓ τλ888 ὙΠ ἴοῖ ἔ0]]ονγοὰ Η πὶ, θυ} 4180 ἸπΔὮΥ 
οὗ Ηἰ58 ο] 4 δα μδεγθηΐβ πὶ ἀϊβοῖ ρ᾽68 ἰπ Οἀροσπδῦτα 
1.861 ἰοοὶς οἴἶεμποθ αἱ Ηΐ8 νογτά8. Εσοῖὴ {818 1ο- 
οΔ] ἰγ οἵὗἁἨ ΗΪ8 ἀΐβοουσβο {16 βοηβιουβ οοπβίσαοίἑοῃ 
οὗ [8 οαἰηρ οὗ ἐὸ θοὰΥ οὗ Ομ γἶβύ 88 θ6θῃ βίγ]ϑᾶ. 
ἃ Οπρεγπαϊίὶς οαἰϊηρ. 

γον. 60. δὴν τπϑσϑίοσϑ οὗ Βἰβ ἄϊδβοίρ]οβ, 
6) ΠΟΥ Βθεσᾶ τ8}15.--- Δ οἵ Ηἰβ δἀ- 
ιονθη 8 ἰπ Οδροσπάῦ πὰ {δ6 Υἱοϊαὶίγ. Μαθηταί 
ἴῃ ἐϊιθ ΟΣ Β6η86. 8.66 ἐμ νοθ οὗ Ομτγὶδὶ ὁ 
Οδροσηδιτ, Βοειμβαϊάδ, δὰ ΟἸιοχαχζίη, Μαίι. σὶ. 
208. Ἡαχᾶ; σκληρός, ἈΔΥτΒ, βίθυῃ, σὶ ζοσοιβ: 

ΟΡΡοΒβοά ἰο μαλακός, βοῖϊ, ἰοπάον, κομ ]6. Δ.» Δ, 
ΡΥΟΥ. χΥ, 1. Ἡδγὰ ἰο δοῖυε, βατὰ ἰο ἀἄο, Βαγὰ 
ἰο δεαγ. Ἴμθ ᾿πίοσρτγοίδιου 18 οοπίαϊηδὰ ἴῃ (ἢ9 
ποχὺ ποτάϑ: ἯΠ|Ο ὁπ ΘΑ Ὁ ὦ 4., ὈΘῸΓ ἰϊ. 
Ηθδοο ποῖ: λατά ἰο παάογδίαηα (ΟἸιτ Υβοβίοτα, ατοὸ- 
(15, ΟἸϑϑυβθ). ΑΑσοοογάϊηρς ἰ9 ΤΟΙ. δπὰᾶ 
οἴου β: ρ»γεδωπιρίμοιδ, ἴῸΥ 1.8 τηακίηρ Ἰἰξδ ἀοροπα 
ὁπ ἃ βοδιῃμάλ]οιϑ οδίΐπρ οὗ Η 8 ἤεβὶι απὰ Ὀ]οοὰ (οη 
ἸΑδ-Θϑἰἰηρ). 9 οιίο (Κυΐποεῖ, Μ6γογ): Β9- 
Ὅδ0.89 ἰμον ψου]ὰ ποὶ δἀπαϊῦ (116 ἐἰου καὶ οὗ ἐ}10 
ἄθϑί οὗ ὑπὸ δθαβί δε; ποῖ θοσϑυβο {μ6 7 ὑηᾶογ- 
δἰοοὰ ᾿ἰέοτΥ 186 οαἰΐης οὗ Ηἰ5 8665} (Λυραδβιίηο, 
Οατοιϊι8, 1,ς].60). ΤὉὉπαιθϑιϊ οΠΔΌΪΥ ἴα ἐμ 6 Β6ααοὶ, 
{16 βυδοσίηρς Μοβϑία δπὰ Ηἰ8 ἀθαῖ] οἱ {116 ΟΥ 85 
ὍΟΤΘ, 88 ΜΙΟΥ͂ΟΡ ΟΌΒΟΣΥΟΒ, (ἢ 0 βίδπαϊης δηἀ 8ρ06- 
οἶδο σκάνδαλον οὗ {πὸ 76.178 (ἜΒαρ. χὶϊ. 8:; 1 σον. 
ἱ. 28). Τΐδπἰοσρζοίδίϊοι 18 ἔα τ μ 6. δοτητηοπαθά 
γ {πὸ ἤδοί ἐμαὶ οὐ (μἷ8 οσσαβίομ 988 766Πὶ8 0 
Βαῦθ οομοοϊγοα 18 βγϑὺ δυδσβίοῃ, Ὑοὶ 860 βυο- 
οοοα τη ρ υἰξλογδῃοθ οΥ̓͂ {μΠ0 ᾿ογὰ σίτοβ ἃ 8.11} τῆουϑ 
Αἰδιϊπμοῦ οἷον. ΕὉΤΙΔΙ]Υ, {ΠΟῪ σαγία ΠΥ δβέυπ- 
Ὀϊ]οὰ δὐ ἐμ ἰάϑθα οὗἨ βαἰϊηρς ἤθβ δπὰ ἀγιηκίης 
Ὀϊ]οοᾶ, ἔπ σομβοαῦσοποο οὗ ἐμοὶ Φοιν 8} 1Δὺ8 οὗ 
ῬΌΓΣΙΥ 1 ΤΟίδγομοθ (0 Β 6 ἢ δΔοίβ ἐπα ἴῃ ΣΟΙΌΓΘηΟΟ 
ἴο (;6 Δοοπιϊ δ οι οὗὁἩ Ὠυτηδη βαουϊῆσο. Βυί(Βοῆ, 
ταδί Δ}, ἐμ ἐπουραὶ οὗὨ Ηἰἷδ βαουϊῆδο 70 {πο ὶν 
βαϊνδίϊοῃ ὙΔΟῈ ΒΒΟΩΘ ουὗὐὼ ἐπιθ6 }]} 1 Ὁ] 7 ΘηουὮ, 
Ὑ85 τηοϑὺ οουίϑὶ ]Υ Βαγὰ ἰο ἐβοω. ΤΟΥ βουσὶ 
ἐμο Νῇοϑϑίδηϊσ κἰηράοιῃ π᾿ ἃ σαΐῃ οὗἉ τηϊγδουΐοι8 
Ἰηδηηδᾶ δὰ Οὐδοῦ Ὀ]οβδίηγβ ἔγοια θδύϑθῃ; Ηο 
πουϊὰ μαγο ἱμοῖὰ ἤπά ουοσγίΐηρ ἰη ΗΒ οὐ ΡοΣ- 
8Β0η, δηὰ οὐϑῃ ἴῃ πὸ βδουϊ βοῖαὶ ϑυ οσίηρ οὗἨ ταὶ 
ΡΟΥβοῦ. πᾶ ἰδ ΤΠ0Γ70 Τορυρπδηΐ ἰοὸ ᾿δοτ ἐἰ}}0 
βυσαοδίξου οὗὨ (1118 168, {116 ποτ (ΒΟΥ ἱπο]ηοα ἴο 
βέϊοῖκ ἰδ [89 Ἰοιίοτ ᾿π τ αἷοὶι 16 8 ΘΧΡχθ586α, δπὰ 
ἰο βηὰ ἴι μετά. | 

γον. 61. ἕξηϑνν 'ῃ Εἰτ591:.---ν ἑαυτῷ. Βοι- 
618 δἷπε ἱπαϊσὶο ἐχίεστηο ἰ8 ἴ'ο0Ὸ δβίσοῃγξ. ἸΤμ6γθ 
Ὅ6͵Ὸ ἱπαϊσαίϊοιιϑ, πὸ ἀουδί, οὗἨ {Π6ῚῚ ΔΥΘΓΒΙΟΏΒ: 
δαὶ Ηα 4130 πον ΠΟῪ ἰο ἱβίοσρσος ἰμθαι ἃ8 {88 
ΒΟΔΥΘὮΏΡΤΥ οὗ Βοατίϑ8β. Ὁ δΒὲὶ8 οδηαᾶ νοῦ 
Σκανδαλίζει. Τὴ6 ον 8} 1468 οἵ οἴζοῃοο, σκάνδαλον; 
ἴ. δ.. (86 ἰαἰκίηρ, οΒἜΠΟΘ ΟΥ οοοαδβίοη οἵ ΧΔ]}1ηρ (899 

σκάνδαλον, Ὁ εἰ ΟΣ ἴῃ Βεοιβοβῃβί οῦ ; 



2206 ΤῈΕ ΘΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΖΟΗ͂Ν, 

(οορΡ. ἴλομι. ἶχ. 88; 1 σογ. ἱ. 28; 6]. νυ. 11; 1 
Ῥοῖ. 11. ): 

γον. 62. αὶ δᾶ 1 γὸ 5841] 660 ἴπο οι 
οὗ ΔῈ ΒΒοθὴ αἰῃβ ΒΟ σΘ δΒΘ νγ8β Ὀθϑέἕοιϑ 2--- 
“Δροοϊορεδὶδ [ἴτοια ἀπο-σιωπᾶν, ἴο Ὀ6 8116η1]. ἘΠδὲ 
160 ἕογηι οἵ {1.6 ὈΓΟΙΚΘ Βοηΐθηδθ ΙΩΔΥ͂ Ὅ6 6οπι- 
Ρὶοἰθα ὈΥ ἸΡλαί δλαὶξ νὲ δα ἰλεπ3 (τί ἐρεῖτε; 80- 
οοτάϊηρς ἴο γα. Ζὶρ., Καϊποοῖ, δα οἱ] 6 γ8) 18 
στουπα 655}Υ ἀϊβραϊοαὰ ὈγΥ Μογοῦ. 86 ΟἹΪῪ αἰ168- 
ιἴοη 18 νοι ον ἢ 6 τιοδρὶηρ ἔμ 6 ῃ του] Ὀ6: δλαζέ 
ψείλοη δ(1 ἰαζὰ οὔεπεε3 (ἑτι τότε σκανδαλισθήσεσθε;) 
ΟΡ δλαϊϊ γε ἰλεπ ποί δὲ πιοτὸ οἤεπαάρα 3 (οὐχὶ μᾶλλον 
σκανδαλισθήσεσθε;) Οφρορίϊα ἱπίογΡσοιδίϊοῃΒ : 

1. Μογοσ, δἴϊον "6 εἰὶσ : Το ἀναβαίνειν, εἰς., 
ἀεηοίο8 (6 ἄγιπρ οὗὨ 5688 (ΘΟ. οἰαρ. Υἱἱ, 88 ; 
χΧὶΙ. 8; χγὶ. ὃ, 28), ἀῃηὰ ἰο ἐμ6 οι ο 6 γ8, γγ}ὰ0 
ΒΑῚῪ ΟὨΪΥ (8 ἈσΌ]6, ᾿ζηοιϊηΐου8 ἔαοὶ οὗἁἨ (89 
ἄρδδι οὗ Φοβϑυβ, {818 δικουπίοα ἰοὸ 6 ἰρσ ιαϑὺ οἵ- 
ἔοθῃοθ (80 Βε6ζΖᾶ, ϑὅϑιλν, εἰς. ; {80 οὖν α͵80 ἰδ δά- 
ἀποοὰ ἴῃ Βαρροχὶ). 

2. ΟἸββδυβεῃ Ε ει νειν ἐγώ ἀοάοί, ΑἸζογα] 
δηἀ᾽ οἴμοτβ, αἴζοσ 86 οχροϑιίουβ οὗ (6 δηοϊθηὶ 
οδαγοὶι; ᾿Αναβαίνειν ἀδποί68 (6.5 1π ΟἾΡ. χχ. 17) 
16 αϑοοηβίοη οἵ Ο εσἰϑδὶ, δα νυ} {π18, οὐ τὲ ἢ Ηἰδ 
οχϑ]ἰδιΐοη, οδδθποο τπλυϑὺ οο880θ. Τἢυ8 (0 αιἴ165- 
ἰΐοη 15: Ἧ11} γο {868 8.}}} θὸ οὔοπάοα ἢ Αυρι8- 
{ϊπ6, εἰ αἰ.: Το 1} ἃ ἀθορον ᾿μϑῖσαύ ἰαΐο {110 
φαγεὶν τὴν σάρκα οοταο.7 Οαϊγίπ: Τμόη ΜΠ (86 
οἴοποορ τ σὰ 86 Υ ἰοοῖς αἱ ΗΪ8 βοῃβύοιϑ Ιλ πἰ 69- 
ἰαϊίοι, Ὀ6 ἀομθ αΑΥ. γ8οῦ: ΤΆθη, ὈΥΓ Ηἰ8 ρ]ο- 
χὶβοπίίοη, ἐπ6 ρ]ογ βοαίΐϊοη οἵ Η8 865} ον Τοοὰ 
Ὑ}71}} α180 Ὀ6 Ῥγουϊἀοὰ ἴοσ, 1αϊπατάϊί : Τὴ ρ]ον!βεὰ 
δίαίο οὗ αχ᾽ϑίθηοο Μ1}} ἰαϊχο ὑμ9 ρῥἴασο οὔ ἐμο ἤββηυ. 

ΜΌγοΥ στου πη 655} ΓΒ 68, ἐπαὺ (ἢ 9 ΒΒΟΘΠΒΊ0Π, ἃ8 
8 υἱοιδίδ ΟΟΟΌΓΡΤΘΠΟΘ, 18 ποὺ δὐἰϊοϑίοα ὈΥ ὯΠΥ σροε- 
ἐἶ., 1 ἀπά ἴῃ ὑο Ἀπαροβίο] θα] δοσουηίβ ὃ ποὸηθ θα. 
αἰβοῖρ]ο5 ἰῃ {6 ΠΑΥΤΟΥΤΟΙ 8686 ἃ ΓΘ τη οῃἰϊοηοα ἃ 
ΘΟΥΘ- Π68503.}] 86 ἴδοὺ 1.861} γχ|ωβ που .}}01685 
δ. Υἱδ8᾽ Ὁ1]0 ὁΠπο. 
Μοαλν 11 10 18 ἀοι Ὀΐ[16595 ὯΟ ΤλΟγ6 ἐἶι6 Δ566}- 

δου οχοϊ υβίγον τ ἱοῖ 18 μοτα ἰὰ γἱοιν, (ΠὯπ Σὺ τὰ 8 
. ΘΧΟΪαδίγοΥ {μ6 αἰοπίης ἀοαΐϊι ἃ 11{{18Ὸ 116 ἀρο. 
Τόσο (δ 9 ἀοαία ἱποϊα 65 ἰμο 118 απὰ {86 οχα]ίδ- 
ἐἰἰοῃ; μοῦθ {πθ θχϑϊίδίϊοα ἱποϊυάοβ ἐΐθ ἀοδιίἢ, 
ομα 05. 1}, αηὰ χὶ!. Βυ 1 18 ουἹ θη }γΥγ. ἐμ 6χαὶ- 
ἰκἰΐοη υἱοινθὰ οβρϑοὶα! Υ 88 Ῥγοἀισοῖ ὈΥ 0 
ϑρίγὶι, οὐὁἨὨ ψΐσ (π9 ποχὺ γΟσ89 ΒΡΟΔΚ 5, ΠΠ6πΠ6ο 
1ὰ {πὸ δαπι|θ σΟΠΟΓΔΙ Β6η860 8ἃ8 ἰῃ Μωιί,. χχυὶ. 61. 
10 ταιιδβί 190 Ὀ6 οσοῃϑιἀογοά, ἐμαὶ ΟἸιγῖϑὺ ἐπ του ρὶ- 
ουῦ ρσὶνθ8 ἰο (}}λ0 76 15 ποῖ, ΟὨΪΥ Πὶ8 ἀδαίϊι, θα 1} 
10 α180 σαγοίυν Η 5 σϑβαγσοοίϊου, οὶ ἃ βίβῃ (πο. 

4 [Ὁοιρ. 6150 (8 ὑψωθῆναι ἐκ τῆς γῆς, ΧΙ. 32. Τὸ τπακὸ 
4ῖ5 ᾿πἰογργϑίδιίοη εἴ ἃ}} Ρϊδυβὶ Ὁ]6, τὴ9 ἀναβαίνειν ὅπον ἦν 
πρότερον Ἰπυδὲ Ὀ9 πιπάογοίοοα ἔτγοπι ἔπ6 δβίβδπαροϊηπξ οἵ Φοδιβ 
ἵν ποβ8 ἀοΔ ἢ ΜΝ ῺΒ ἃ γοΐῃ τη ἴο ὑπ 9 οανοὴ Ὑ Πθη09 Π16 ἀοβοθηβοά, 
τη ἴο ἐδο αἰοῦν Μ] οἢ 716 μαὰ υοίογο ἴπ9 Τουσπάἀδίίοῃ οὗ τη 9 
ΜΓ, σοι. χνὶΐ. δ. Βυξ [6 ἈσΒΓΟΥΒ ΘΟ] ἁ ποῖ δᾶνθ Πῃἀ6Γ- 
κἰοὐα ἀναβαίνειν ἴῃ 1.18 Β0169.---Ρ, 8.] 

Τ[Αὰς.: Οὐνίε υεῖ ἕμπο υἱωεὐτίίς, φμΐα πΟΉ 60 πιοᾶο, χειο ριΐα- 
ἐΐε, ἐγοραΐ οοΥ̓Ρι8 εῖετι; σε υἐΐ ἐμπο ἐπίεἰδονίς, σμῖα σταίία 
φ΄μ8 ποΉ σοπδιιαί" πνογείῦδ. ἩλτὶοΒ8 ἀηὰ Βιίοῦ: ΤΏοη γουὺ 
ὙὙ1}} υπάοτείδη ἐπα, δηἀ ΒΟ ΤΥ ᾿ὐδά μος ΒΟΔΥΘΩΪΥ Πιυιηδη- 
1 ἃπὰ ΘΟΥΡΟΓΟΙΥ σολὰ δὸ Τοοα δηα ἀγίηϊς. Βιιξ {π|8 πτουϊὰ 
τᾶκο ΟΠ τἰβὺ δρολῖκ οὗ αὶ Σινα οὶ. ΜΘΥΘΥ ΓΟΙΉΒΣ 8 ἰηδὶ 

, Ἠασῖοβα: Τὴο ρσίογίμεα Ὀοὰν οἵ Οἢγίϑι ἰ9, 88 “εελ, απὰ , 
“ἐποοποείναδὶς (1 Οοτ. χν. 40 [..---, 8.] 

{{Ὁοτν. σαί δῦ {18 αὐϑογίίοη οἵ Μογον ΦόΒῃ {Π|. 13; χχ. 
17, ν οτο ἴΠ6 αϑοθῃϑίοη ἰδ ΟἸΘΟΥΙ͂Υ δι υἱἱο το. δύλ!ν 96- 
ΞΕῸΒ ΚΌΘΆΪΚ οὐ ΠΙ5 ἀοαίἢ ἰῃ Φ0.Π 88 8 κοίῃῃρς ἴο πο ΕΛΊΠΟΓ ΟΥ 
ἴο τὰ τπαὐ δορὶ Μο, Υἱ], 833; χίϊὶ, 8, χίν. 12, 28; χυὶ. δ, 28; 
χυὶ!. 11,.18..--Ρ. 8. 

ΔΙατὶς χυ!. 19: Γλἴκὸ χχῖίν, δὶ: Αοἱδ ῖ. 9.--, 5.1 
Βαιὺ Ομ γίδὲ πιλὺ πνο κα ἀγΓοδεεὰ Πόσ βοῖηο οὗ [6 Δροδί]68. 

Ἡδησβίοπ ΟΣ βαγα, {1|ὸ τϊςφαϑοα οὗ [λ6 Γοϑυτχοοῖζίου ὙΕΓΘ 
Ὅλο τοργοθοηϊαίίνοοῦ οὗ δὶ} ἴδ: 9 ἀϊδοΐ "}ο8.---Ρ. Β.] 

11, 19; Δαιςι. χίϊ. 890, φηὰ χυὶ. 8, ἐϊτο βίχη οἵ 
Φολλ). Το τϑϑιγγθοίΐοη ἀοβίγογοα (μ6 οἴὔοποο 
οὗἨ {Π6 ΟΥ̓ΟΒ8 [86] ἴῸΣ (πο Ὀο]ϊονίης ; δηὴ ἐμογθ- 
[ΟΥΘ [ὉΣ Β 6} 1 ἀ065 ΔΙΊΨΑΥ 8180 ἐμθ οἴοηβῖτο νγογὰ, 
Αἰὐἰδὲ δαπιε {πηι {{ σίοτίΠεα (λε ρεγδοηπαὶ ἐΐε οὗ «,έδυΣ 
ὃν (λὲ ομροιγίπρ 97 τὰ6 Ηοῖν Ολοεὶ 7ὸ᾽ λ6 τροτῖα ὁ 
δεἰϊουϊπ) ρατιϊοίραίίοη, Νογουί πο οῖθ55 ἐμ 6 Φυ αῖδβὶ5 
σοηἰϊπαθὰ ἰο Ὀ6 οἴεομαοά, δηά ῬΟΓΠΔΡΒ [01 (85 
ΤΘΆΒΟ0; {π86 ποσὰ οὗἨ ΟἸχὶβὶ σοιηδίηθα δὴ δρθβῖο- 
Ῥ6515. [ὅπου ἦν τὸ πρότερον ΟἸΘΑΤΙΥ ἱταρ] 165 [86 
Ῥτο-οχίβίθησα οὗἩ Ομγὶβι; δοῖὰρ ἱ. 1; υῇϊ. δ8: 
χΥΐ!, ὅ, 34; (ΟἹ. 1. 17; ον. 1. 8.---Ρ, 5.] 

γεν. 608. Τὸ 18 186 βρίσχις ἴδδὲ τ Θ᾽ ἢ 
αἰϊνο, ἴμ9 ΠΘδῈ ρσγοβιθι ποιϊμίῃρ.--[Ομτίϑὲ 
ἀο65 ποὶ ΒαΥ ἀΐν ϑρίσιι (τὸ πνεῦμα μου), δῃὰ Ἀίν 
ἤοβῃ (ἡ σάρξ μου); ἰ86 Βοῃίθῃοο ἰ8 σϑῆογαὶ δὰ 
οοπίδϊ 8 ἃ ΠΕΣ ΘΠ Θα 168] σΔΏοὰ ΜΠ ἰοΝ ΔΡΡ 1165 
ποὺ ΟὨΪΥ͂ ἰο ἐπΐβ, θαΐ ἰο 41} ἐμ ἀϊδοοῦγχβοβ οὗ 
ΟΒσῖβί, δηὰ ἐμὸ ῬΧΟΡΟΣ τλοάδ οὗἩ Δρρχοβμβομάϊης 
δηα ΔρΡΡσορυίαίϊρ Ηΐπ)η. [1ἰ πιυδὲ ποὶ Ὀ6 Ὡπᾶον- 
ἐιοοά 80 ἃ8 ἰ0 Θοῃῆϊοὶ πῖι (η6 ῥῬγεοοάϊηρς ἀφοϊα- 
ΤΘΙΪΟ ΟΟΠΟΟΥηρ ΗΪ8 658}. ']ὸ ἤθϑῃ τοϊλομί 
ἰμ9 Κρισῖῖ, οσ πο 86 βὴ 85 ΙΏ6Γ6 τηδίἴοῦ ἃπὰ σοϑ- 
(6 ΓἾΔ}}} οαίθῃ, 15 γον  }] 655; Ὀὰϊ (ἢ 6 Β΄6 5} τοέζὰ ἐδ 9 
ϑρίσις 18 ΤΌ ἢ σοὶ, τλοϑί οὗ 4}} 8:6 ἤ65ϑῃ ᾿ΒΙοἢ 
ἴ9 Ῥοροβ δϑβυτηθὰ [Ὁ οἂν δαϊναίίοη (ἰ. 14) δὰ 
νον Ηρ βδου οθὰ οἡ (μι σσοβ8 ἴον ἐμ: δὶ ῃβ οὗ 
(π0 σοχϊὰ.--Ρ, 5.1 Ια γργοίδί  0}8 : 

1. Οὗ ὑδο ΒΟΙΥ ϑάρρογ: δρὶτἰ τυ} ραν τοὶ ραιίοι 
πνεῦμα], 88 Ορροϑθοά ἰο Οβροσμδιἐἷσ ΟΣ τηδίοσὶ δ) 
σάρξ]. 80 ἸΤονίυ}} 6 η, Αὐρυδιϊπο,Ἐ Βυροτὶ τ. 
οἰ, Οαϊγίη, [τοί α8]1 ΟἸΒβδυβοη, Καδβηΐβ 

[ελτὸ υοηι Αδεπαπιαλὶ, Ὁ. 122]: “«“Τδὲ ψ ὶςοὴ 
᾿ρηγίβ ἰο {Π0 Θαίον οὗ ΜΥ θ68}} (μ6 Υυἱσίαο οἵὨ οἰετ- 
ἨΔ] 119, 158. ποὺ (89 Η:68}} 88. Βασι, Ὀὰϊ ἐμὲ ϑβρίσίι."» 

2. ΤᾺο ϑρίτιν ἴβ ρυὶ ἴον (89 δρὶτἰίυ8] δρργο- 
Ββοπβίοπ οὗ 86 ποσὰ οὗ Ομτίβι, (86 θοὰγ σερσο- 
βοηιηρς (6 σΔΓ Δ] ΡΤ μοπδίου (ΟΠ γβοβίοιω διὰ 
ΤΑΔΗΥ͂ Οὐ] 6 ΓΒ, [81ηΡ6). 

8. ΤΠ9 πνεῦμα 18 (9 Βυαπιδη βου], ψὩϊοἢ δηϊ- 
Ἰῃαίθ8 (9 ὈοὰΥ (ΒΖ, Ἐτὶ (Ζβο 6). 

4. Νοὶ ΗΪ8 ὈΟΑΙν τηδηἰ οβίαιίοι, (6 ἀρ ρσοδοῖ- 
ἴὴρς ἀἰβϑοϊυίίοπ οὗὨ τυ αἰοὶὶ τῦδ8 80 οἴ ΘΏΒΙΥα ἴο ἐμθῖη, 
δὰ Ηἰ8 ϑ'ρ᾽σῖν 18 ἐμ 11}16-σἰνίης ἐδίης. Ηἰἷπ Ὀοάὶ- 
ἸΥ βυϊδβίδιῃμιοθ τη ΤΟΥ οὗ 1.861 ῥγοδίβ ποιβίηφ ἰο- 
ΑΓ 89 ζωοποιεῖν. ὕπάον (μ 6 ἥσυχα οὗὨ Ρμγεὶςδὶ 
116, ἰῃ Ἡ ΒΙΘᾺ {8 δρὶχὶβ δπἰπιαδῖοβ (86 865}, ΟΝ δὲ 
ΘΟΧΡΓΌΟΒΒ6Β ἰδ ὑγ ἢ (6. {μ6 βίον! 6Α] βἀθ Ὀοί ἢ 
οὗ 15 {6 ἀπὰ οὗ Ηἰ5 ἐροτά, προὰβ ἰο θ6 δηϊαχαίοα 
δηὰ ρ]οτοα Ὀγ Ηἰ8 ϑρίτίι. Τὶ (μθγ δῃουϊὰ 
πὰ τισι 866 ΟἸΘΑΥΪΥ ἴῃ ΗΠ8 ὙΘΥΥ ποτάϑ. ΤῈῈΘ 
Β ΒίδηΓΥ68 ἀϑδοσί: ΤΏΘΥ ΔΘ ϑέιζα δρέγίί, Ῥαγο {{{ὲ. 
Ηον ἴδον δηὰᾶ Ζνίηρὶο οοπιομοὰ οτος (88 

8688 οὗ (680 ὙὙΟΓΑΒ, 806 'π ἨἩΘυΌΠΕΥ, ρῥ. 321 βαᾳ. 
ΖΦιυϊηρὶο δρρεαϊδὰ ἰο ()ο80 ψογὰβ Ὡραϊπεὶ ὑμο [ὰ- 

πἰλί »γοάξξ 
“ἴσης δοιΐ. 

“επεε. 

ΟἄγῸ εεί υελίσιζιπι σἱτίματα αἰσί ἱεοἰτίλοανεία, ἐπ (ἈΓὡν, ΤῸ εεἰ υελίσδεπι οἱ ὑυίπε οτεπίς υἱτὶ ἐς, ἴη ἷ 
ἰο εἰ ἐπ ογεαάεηπέΐδιδ: εἰ Ολιγίείες, σαντα τιον ἡ βοαίες, ἐρίσιδςε 
υἱοϊβοαδις, οἰγίμέετι εώαηι πιαχίπιε ἐσεεγαζί, 1 ΤῈ. ἐἰϊ.18.; «Ἱολια 
ἘΙ ἴ : Αἰ Ὁ Βρὲ δὲ ἐραδι ἘΠ 

δ 8ὴ Ὁ] τη ὯΒ ΤῸ ΤΟΣ, ΟὉ δὲ ἃ 7σὙϑε 
78 οὗ τὉΠοὶγ ἀοοϊτίηθ οὗ (86 ἔστ διΡΡοΥ; γεῖ Ζσἰε σι, 
ἴΠκὸ [826 ΟἾΒΘΓ τοίοστηοσβ, ἀἰἃ ποὲ ἀἰ ΓΟ  ΕἾὙ ἀπ ἀοτοϊδηὰ τ μα» 
8859, 018. 81--ὅ8, οὗ [9 Βδογαπιειῖ.--Ρ, 8. 
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ἀἰδεϊη συ ϊθιο ἰζ6 658} αηὰἃ λν 68}, διὰ οχ- 
Ῥὶαϊημοα “10 Η653}" 88 {86 σϑγῃδὶ, δσογσγυρί μἱϊπὰ 
οὗ ὥδῃ. ΤῸ ΥΟΥΒΘ 20 ΠΊΟΤΘ ΒΌΡΡοτίΒ Ζιννι πρὶ 
Ὁ φαϊηϑὲ α« ὈοάΙγ Ργθϑθηοο Οὗ ΟἸ ἰβί, ἰμδῃ 1ὑ ΒΡΘΔΙΚΘ, 
Ὡοοοτγαϊης ἴοὸ υ πο γ᾽ ᾿οἰοχρτοίδιίοη, οὗἉ {116 60 Γ- 
σχυρὶ Βο68} οὗ (ἢ. 9 5 ΠΌΘΟΣ. 

γον. 64. ΕΣ 7968 Ἰζῃϑνν ἴσοι ἴδ Ὅθ- 
εἰ τΐπρ,.---ἰ Ἐξ ἀρχῆς τπιοδῃ8 ποί, τη ΡΥ δ᾽ 6Ά}} 
τότ ἴδ Ὀδσὶ πηΐῃρ οὗὨ ἃ}} ἐπ ρ8 (Τ᾿ ἸΘΟΡΒΥ]αοΙ), 
ὯΟΓΡ ἔγοτῃ ἰἶο Ὀορσὶ ππὶηρ οὗ Ηἰ8 δοαιαϊπίαῃηοθ τὴν 
δλσ ἢ ομ6 ΤΣ γεοιίο, ΤΒοΟΙΆ61κ), πον ἴροιὰ {|ὸ Ὀ6- 
εἰππίηρς οὗ Ηἰ5 οοἸ]οοίϊης οὗ ἰμο αἀἰδοὶρ]65 ἀτουῃᾶ 
Ἡϊπι, οὐ {0 Ὀορίηπίηρς οὗ Ηἰ8 Μοββίδμϊο τοὶ }8- 
ΕΥ̓ (ΜΟΥΟΣ ; ΘΟΡ. ΘΠδΡ. χυὶ. 4; χΥ, 27), ΠΟΥ 
ἔἴγοια {6 ὙΟΡΥῪ τιυτγηυσγίης ((00 Βρθοῖΐαὶ: ΟἾσγ- 
εοβίοιω, Βοηχοὶ), Ὀὰὺ ἔσομαι {0 ἢτβι ϑοοσοὺ βοΣΊΩ5 
οὗ υπϑοϊϊοῖ ''ο α͵80 6 Κηθιν Η18 ὈΘίΓΔΥΟΥ 
ἔτοτα ὑμὸ Ὀδριπηΐης. [0α δυα(ὰβ 560 ποίθ ἰο ΥΟΓ. 
11. 
γε: θῦ, ΦιΘτοίοιθ βδια αὶ πηῖο γου, ἐμαὶ 

ὯΟ ΣΏζΔ:) ΟΘῺ ΟΟἸ16 υπῖο Σ196.---Τῆδὶ 15, Η6 
ΘΧΡΓΟΒΒΙῪ ρὶνοβ {6 πὶ δρσαΐῃ ἰο ὑπάογβίαμπα ἰπδὶ 
Ηδ Βεδά δβροΐκοῃ ἐμαὶ βοηΐθῃσδο ποῖ 88 ἃ 6 16 ἰμ60- 
γοίϊοδὶ ρῥγοροβίζϊοα, Ὀὰὺ νἱϊὰ τΤοΐοσοθσθ ἰο [86 
[αλ1 δὰ (860 ὉΠΌΟ]ἰ 6 ἰοψαγὰβ ΗΠ πὶ 101} τν ἃ 8 
Τοσταϊῃρ ᾿ἰ861{ ᾿ἢ μασι Δ Ρ ΡΘΙΒΟΏΒ. 

[Εχσυπβυβ ΟΝ ΤῊΗΞ ΒΑΟΒΑΜΈΝΤΑΙ, ἸΝΤΕΆΡΒΕ- 
ἸΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤΗΙΒ ΠΙΒΟΟΒΒΕ.---Τ}ο τοϊδίϊοι οὗὨ ἐδμθ 
Ῥδϑδαρο, τοῦβ. ὅ1-ὃϑδ, ἰο {10 Ἰοτ 5 ΒΌΡΡΟΣ ἴη- 
νοἶῖγεβ ὑνο αἰιοϑιΐομβ: 1. Ἡ ΒΘ ΠῈΣ (80 ΡΡΕΒΗ δηὰ 
διοοα (σὰρξ καὶ αἱμαὴ οὗ ΟἸ τὶϑί ἈΘΤΘ ΒΡΟΙΚΟῚ Οὗ, ΔΓῸ 
9 Β5Βδι0 88 Ηΐ8 ὈΓΤΟΪΟΠ ΒΟΡΥ͂ δπα βιὰ δίοοά 
(σῶμα καὶ αἷμα) πῃ {9 ψοΣα8 οὗἉ ἰηϑἰϊ αὐΐοι οὗ ἐμαὶ 
δδοσϑα ογαΐϊμαποο (Μαίι. χχνί. 260-28 δηὰ Ῥαγ8}10] 
Ῥ85585. 5765), ΟΥ (16 ἐϊυίπ λωπιαπέίψ οὗ ΟΠ τ ἶδὺ (σοι. 
86 τηδδηῃΐηρ οἵ σάρξ ἴῃ ΦοΒη 1. 14, δῃὰ {πὸ ποίθ 
{μ6το); 2. ΤΥ ΒΘ ΒΟ ἐαίίη δηθὰ ἀγίπλίπρ (τρώγειν 
ΟΣ ἐσθίειν Ἔ δια πίνειν) 5᾽ ΣΕΥ, 6 Δ }}γ, δασγα- 
“πεπίαὶ Γταϊιϊοη (πιαπαάμοαίίο οταἰϊσ), ον, ἀρξαταίίγνο- 
Ἰγ, (μ6 «ρίσίίμαξ Δρρτορτίδιοπ οὗἨ ΟΝ τῖβὲ ὉΥ 7αϊιλ. 
Ἰ{ἰὴ0 ἀΐϊδοουγδο δα Ὀδ6Ὼ Ῥγοοραοα ὈΥ ἔδο ἰπϑι1- 
ἐαϊίοη οΥ̓͂ (ὴ9 βαογχδιηθηὺ ἃ Τοίογθησο ἴο ἰὺ οου]Ἱὰ 
ποῖ Ὀ6 τηϊδίαϊκοι ; Βαΐ 88 ἰξ τνχὰ8 δρόκοῃ Ἰουρ Ὀ6- 
ἴοτο ἐμο ᾿ηϑι {10 οὗὨ (818 οτάΐπδηοα, δηα ἰο μοὰν- 
ΘΓΒ ὙΠῸ 85 γοὶ Κποὸν οί ἰηρ οὗὨ ᾿ύ, Βιιο}} 8 Το Σ- 
δῃο6 5 τοδάο ἀουδία]. ΤὨ15 ἀουδὺ 18 βίσοηρί- 
δηο, ὅτϑι Ὁ 186 ι.86 οὔ {89 ἰοττὰ ἤεδὰ ᾿πδίοδα οὗ 
δοάμ; ΒΟΟΟΠΑΪΥ ὉΥ {πὸ Βαρϑιϊυαἰοη οὗἁ .,,ε, ἐ, ε., 
ἐδ ᾿ἰνίησ Ῥεγβοι οὗ Ομ τὶβὲ (γ 6 γ. δ7 ὁ τρώγων με, 
ςοΡ. ἐἰμο ἐγώ ἴῃ 88, 40, 81) ἴον ΗΐβΒ ἡεδὴ ἀμπὰ 
δἰοοά, ΔΒ 186 οὈ͵οοί οὗὨ ΔρΡΡτορυ δῖ οα ; δηὰ {πἰ γα ὶν 
δηὰ χαρῖ γ ὉΥ 86 ἴαοὺ τδαὐ ΟἸγδί ΡῬγθβοηΐβ 6 γ0 
{δ)ς οαἰΐης οὗ Η15 Β6βὴ ποὺ αἃΒ ἃ ζείωγο, Ὀπὶ ἃ »γέδ8- 
εἈἰ δεὶ, δα δ8 {Π0 οβϑοῃί18] οοπάϊέοπ οὗ Βρ᾽ γί δὶ 
πὰ ενϑυ]αδίϊηρ ἐΐε, τ ΐομ, 1 ππάἀογβίοοα βδοσγα- 
τροία]γ, τουϊὰ ουλ οΥ᾽ ἔγοτῃ 80 ῬοΟΒϑθββίοι οὗ 
115 16 ποὺ ΟΪΥ ἰδὸ αἰδοῖ ρ᾽095 Ῥτοβοοΐ οὐ δαὶ 
Οδοδβίο, Ὀυὺ 4190 Δ᾽} ἰμὸ βαὶπίβ οὗ ἰδο οἱὰ ἀ19- 
Ῥοπδβαιϊϊοη δθα ἰδ 6 Ἰαγρο ὩυῦοΥ οὗ ΟὨΥβιϊ ΔῊ 8 
Ἧ}10 ἀϊ6 Ὀοΐογα ἔμ ν τοσοὶνθ ὑπ ΠΟΙΪΥ͂ Θοτπτη πΐ 0 
(1οΐληί8, σμ]άτοη, ἀοαίῃ-Ὀθ ἃ οοηγογίϑ, Οὐ Δ ΚΟΥΘ, 
διὰ 841} ἀποοηττηοα ρογβο 8). [ἔ ραγ οἰ ραιΐος ἴῃ 

. 5085 865 ΠοΤῸ τρώγειν [ΟἿΓ {{π|68, φαγεῖν οἴςο: ΜαΐΠον, 
λέδτι δπὰ [πϊο, ἐπ ἐδ 6 ττοτγάβ οὗ Πηβιἰ τας ὁ), 80 φαγεῖν ΟὨΪΥ, 
(Ἐ  ςἢ [5 οαρ! οΥϑ 85 1Π 6 Ββοσοηᾶ βογὶδὲ οἵ ἐσθίειν τοῦ δἢ οὐ- 
δοϊοίο φάγω). Οη ἐδ θοῦ αν τηοδηΐῃς οἵ τρώγειν, πιαπάμοαγε, 
680 Ὠοΐδ οὔ τοῦ. δ4. 1 σδηηοξ ὈΘ ΘΒΒΘΘ ΓΔΕ} αἰ ἴσο ΠΟΙῸ 
ἤγοσι νὰ βίϑοθ Φόοη υδὸ8 {16 ἰαίτοσ, γοσ, 68, ἰῺ [110 Βα 10 
ϑεῖδε. : 

(86 Τότ 5 ΞΌΡΡΟΥ ὝΟΓΘ ἃ ΠΟΟΘΞΒΑΤῪ ῬΤΟΥΘαυ δὶ 10 
οὗ βαϊναίίου, Ομ σῖβὺ τνουϊὰ ππάουδί α]γ αν βαϊα 
80 ΜΘ 16 ἰηϑίϊυϊοὰ ἐμ ογάἀϊηαποθ. δαΐ 
ἰτουχδοαί 86 ἀο8ρ6|9, αν θβρθοΐν ἴῃ ἰδ 18 
ἀϊβοοῦσβο (σοῦ. γογ8. 40, 417), δ ταδῖζοβ χαϊ ἢ (86 
ΟὨΪΥ σοηάϊίϊοι οὗ εἰδυπαὶ ᾿ἰῖ6, Ηο ἢγϑὶ οχ ἰδ 
Ηϊπ8617 ὃΒ ἰμ6 ὈγΡβδὰ οὗ Ἰ]ἴο, δηα ΡγΟπι1868 οἰοΡῃαὶ 
Ἰἴ6 ἴἰ0 ΟΥ̓ΕΓΥ͂ ΟὯΘ ΒΟ οδὲ8 (818 Ὀγοδὰ, ἡ. 6., Ὑ80Ὸ 
Ὀδ]ίανο8Β ἰῃ Ηΐ. Ηδ ἰμθη 0]18 οὐδ {9 ὙΘΥΥ͂ 
ΒΔ Π10 ῬΤΟΠΙἾ80 ἰο 811} ἴο86 τ)1ἅᾳΑιο οαὐ Ηἰ8 68} οδπὰ 
αὐ κ Ηἰβ ὈϊΪοοᾶ, ψ10}), σου ϑοα τ! ν, ταυϑὲ 6 
6ββϑη( 1} }ν (0 βατιθ δοὺ ἃ8 Ὀοϊϊουίης. ἜΠ6 ἀΪ8- 
Θου 86, ὑπο ἴο Θ, ΟἸΘΔΥΥ ΓΟΙΘῚ8 0 ἃ ὈΡΟοΔάοΣ δηὰ 
ἄξορον ἔδοί τ σα ργθσθ 65 δηα ὉΠάοΥ]165 {Π0 88- 
οσαπχοηΐ, δῃὰ οὗ ἢ 16} ἐμ Βδοσατηθηΐ ἰβ ἃ βίη ἱῆ- 
οδηὺὶ δίβρῃ δῃηά βεαΐϊ, υἷ., ρεγδοπαὶ μπΐοπ οΓ᾽ (δὲ δέ- 
ἐϊευΐὶπο δουΐ εοἱἢ ΟΛγίδί, απά α ἰϊυϊπσ ἀρργοργνίαζίοη 
97 Πι8 αἰοπίη7 δαογὶ τε. ΤἈ15. ἀπίου συ]πιϊπαίθδ 
ἴῃ ἐῃ9 σοἸοὈταίϊοι οὗ {10 ᾿ογα 5 ΒΌΡΡΟΣ δηὰ 15 
Βίγοη ρίβοηδα ὃὉν ᾿ὲ; δῃηὰ 40 χαν (μ6 αἀἰβοουγβο μδᾶ, 
πῃ {|| πη οὗἩ Ομ γῖδὺ τνῆο Ἰοοϊκοά αἱ {86 {ἰπ|0 ἴον- 
νατὰ ἰοὸ Ηἷ8 ἀθαίἢ {νϑσ. δ]  “ΜΥ Π68}} ἩὙΒΙΘΒΙ 
8}8}} σῖνο ἴογ (89 1176 οὗὨ {116 τν ου] ,᾽ σοι. γϑ 08. 
60 δηὰ 70), ἃ ρῥγοβρϑοίϊγο Ὀθασίηρ οἡ {16 Ῥσ- 
Ῥδθίαα] πιθτλοσ δὶ οὗ ΗΪβ βου βοθ, ἀπ πᾶν ὈΘ 8Ρ- 
ΡΙοὰ ἐο 1. ἱπάϊγοοιγ, θυΐ ποὺ ἀϊγοοίῖν, οὐ ἴῃ ἃ 
ΠΑΓΡΓΟῚ δηα οχο]υδῖνο Βαουδιμθῃ υἢ Β0η806. Ἶ9 
ταδί ἀἰδεϊη ρα δ Ὀοὶ ιν 6 ἢ ἃ δρίγέίίμαΐ πναπἀ ποαίἑ οι 
οὗ Οσίϑὶ ὈΥῪ ζϑ ἢ, δὰ ἃ, δαοσγαπιοηίαἰ ται ἀιποδ- 
(ἴοι ς ἐδ ἔοτΙμ 6. ΔΙΟῺΘ 18 6ββθηίίαὶ ἰο ϑυθυϊαϑίϊης 
᾿ς, δπὰ 195 86 Ῥσοόρογ δβιιδ)οοί οὔ (16 ἀἰβοοιγβθ. 
Φοδη οὐαί δὴ δοσουηὶ οὗἉὨ ἰδ ἱηδεϊ αἰΐοι ὈΟΒ οὗ 
Βαρίΐϑπι δα {πὸ οτἀ᾽8 ΘΌΡΡΟΥ, τ ὶοὰ τγὰΒ Κπόννὴ 
ἰο Β1Β γοδάϑγβ ἔγοιῃ (86 ρ050ρ6] ἰγαάὶ (ἴοι Ὡπᾶ ἰδ 6 
ϑΥπορ ϊϑίθ, θὰ π6 ρίνοβ ἰβοϑὸ ργοϊουμὰ α18- 
ΘΟΌΥΒ6Β οὗ ΟἾγὶδὶ τ ὶσ Ἔχρ]αΐη (μ6 βρίτἰίαδὶ 
τοδηΐηρ ΟΥ̓ {0 ΒΔΟΥΔΙ θη 8, ΠΔΙΟἾΥ ἰῃ6 ἰάοα οὗ 
Τοξοπογαίϊοι τοὶ 18 β'σποά δηὰ βοα]οὰ ἴῃ Β8}- 
ἰβπὶ (ομδρ. 111.}, δὰ 86 ἱάθα οὗὨἨ Ῥοσβοπαὶ δομλ- 
τοὰηΐο τἱ Ηΐτη, τυ ϊοῖὶ 15 σα] ταϊθὰ ἴῃ ἐδ9 
Γοτὰ 5 ΒΌΡΡΟΣ (ομδρ. υἱ.). Τ 5 βυρροδὶβ ἃ το ΣῪ 
Ἰη)ρογίδης ἀοοίχϊῃα] ἰηΐογθησο, υἱΖ., ἐμαὶ {86 
Βρ για] ΓοδΙ ΠΥ οὗ τοροπογδίίοη απὰ ππΐοη τ τὰ 
Οἰγῖϑὺ 18 ποὺ 8ὸ θουπὰ (0 ὑπ οχίουηδὶ βϑοσὰ- 
ΤΑΘηἰ4] βῖρῃ ὑμαὺ Ὁ σαληοῦ Ὀ6 Θπ͵ογεα πὶ μουΐ 10, 
Ἠΐε ταυϑῦ οὔουν αοα᾽ 8 ογσάϊπϑησοϑ, Ὀὰὶ Οὐ 18 ἔτγθο, 
δηἃ νψ͵ὸ Βμο ἃ 1655 Ὑμοὰ Ηο Ὠ]68865. ΗΕ 
Βδουδιηθη ιν δηΐδαι 18 ΘΟ ΓΑΤΥ͂ ἰο (8.9 ἐθδομίης 
οὗ Ομ τἰδὲ δοοοτάϊηρ ἰο 8ι. Φοβῃ. 

Α8 ἴο ἴδ Ηἰβίονῦυ οὗἉ ἱπίοσρσοίαι οὉ τῦχ9 ΤΩΔῪ ἀΪ8- 
ὑἰη συ θἢ (ὮΓ66 νἱθ 08: 

1. Το ἀϊδοουγβο 888 Ὡ0 Ὀθαγίηρ εἰἴμον ἀἰγϑοὶ 
ΟΥ ἰπαϊτοοὶ οα [86 βδοσαιημδηί οὐ ἰηο Τωογὰ δ Ξ0Ρ- 
Ρογ. ὅ.ο Τογιυ ἕδη, ΟἸἹοπιθαΐ οὗ ΑἸοσχ., Οτίρϑη, 
Βα83[}1 διηιοης (80 ἔδλίμοσθ, Οδγάϊπαὶ Οα͵οίϑῃ, 
Εοτυ5 δηὰ 92.54η805 δυιοπς Βοιμαη Οδι} 0}168, [Ὲ- 
{πο ν, ΜΘ απομίμοι, σίου, 1, οἰτο, ΤΒοΙαοὶς (τγ- 
νοῦίηρ) ομοηρ ἰμ6 υβογληϑ, Οαϊνίη, Ζυὶπαιὶ 
{πο .ΡΈ ΠΡ} Βεζῆ, ΒΠΠηρσοσ, ατοίϊαβ, Οοσοσοΐαβ, 
ΔΙΩΡΘ (ἴοπι. 11,,) 268 84ᾳ.), Ηατιοπὰ, ἩΥ̓ΒΙΓΌΥ, 

ΒΑΤΠο5, ΤΌΠΟΣ, Ὅν, Ἀγὶο διό ἴδ6 Ἐο- 
ζοστηοά, Ῥαυ]υ5, ὅ6 12, θ 68 Ὑ͵οί6 αἴλοηρ {86 Γδ- 
{108 8] 88. . 

2. Ἧι τοΐεσβ, ΒΥ Ῥτορβοίϊο δι οἱ ραίίου, ἀϊ γθοὶὶγ 
δηὰ δχοϊ βίου ἰοὸ {86 Το Β ϑυρροσ. Ταΐβ ἰη- 
ἐουρ τοί ὁ 88 σΟὨΒΙ βίο }Υ ἰοα ἰο {μ6 ἱπἰτοάπο- 
(ἴοῃ οὗὁἨ ἱπίδης δοτηπιιπίοη ἰπ ἰἢ 6 ΘαΥΪΥ Οδίμο]ῖ6 
δηά ἴῃ ἐμ αἀτοοὶς οδσοι, ὅ.0 Ογγυγβοβίοτη, Ουτὶ!, 
ΤΒΟΟΡΥ]δοὺ δοης (6 ζαί ΒΟ 5, ἴΠ6 ΟὨΟΟΙ ΘῈ 
δηὰ Βοιμᾶπ Οδίμο]ο Ἔχροβίςοσβ ἩΠῚῈ ἃ ΤῊ 6Χ- 
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δορί ΐουϑ, σαὶ χίαϑ, Ζιπζοηάονέ, Βομοῖθεῖ], ΚῶαρΡ 
διηοηρ [{Πόταπ8, Ἦ οσἀβύσοσί διηοπς ΑὨΡ] 68 Π5, 
Βτοιβοβηοίαον, δίσγαυβ απαὰ Βδὺσς οδιμοῦς [0 
ΒΙκορί οϑ. 

8. 1 τοίοτβ αἰ γον ἰο ἐμ Βρί γἐίθαϊ 1116-ππηϊοῃ οὗ 
ἐδ9 600} νυν Άνὦ2ἀνι (ἢ 6 βανίουν ὈΥ 411}, ἀπὰ ἱπά γον 
ΟΣ 1π: ΡΘη 14}}γΥ ἰοὸ (86 Βδογδτωθηία)ὶ σα οὈταίζοη οὗ 
(18 απΐοι πὶ ἐπα Βοῖν ΒΌΡΡΟΣ. 80 Αὐυρυβίϊπο 
(Ρ6 μ 05), Ὁ Βοηροῖ, Ἰοάάτιρο, ΚΙίης, ΟἸβιαα- 
Βοη, ϑδιιον, ἕδηρο, υϊμαγάί, ΑἸΐοτὰ, Θοάοι ἢ 

Φ[1 βὰν φεγῆαρε, ἴος Αὐχυβίπο ἰ8 Ὡοΐ οἷοδῦ δηὰ ἱβ δοϊηθ- 
Κἰηο 5. (6. 95. ΟΥ̓ ΝογδΥ) αὐυοϊοὰ ἰῃ ἴκνογ οὗ ἴῃ Ὥγεξ, ζογϑ 
Τγοαυθη τ  ἰη ἕανον οὔ {πὸ Ββοσοηᾷ ἐπίιίογρτγοίηοῃ. ἴῃ δα 
Τγαςί. 28 ἐπ “ο᾿. Εναπο. καὶ Κὖ (οἂ, Βοποὰ, 111. 600) ΒΘ Βα γα, [ἢ 
οχρουημάΐης {πἰ8 Ῥδβεακο, {840 (Π6 δδοσγαιμθηῖϊ οὗ ἴπ0 βοὰν 
διὰ δ]οοί οὗἨ ΟἾγίδι ἰ8 το οί να ὉῪ δοῖὴθ αὐ υἱέαπε, ὉΥ οἰ ΟΓῊ 
αὐ εατίμτε (1 ΟοΥτ. χί. 29), νπϊ ἣθ δαὐδθ: γὲξ υεγοὸ ἐ οὐ) 
δαςγαπιεπίιπε ἐεί, οτππὶ “ δ ἢ Ἢ Αναν αὐ οπίίίιτη, 

ἰσεηχια 9)μ8 ἴσερε 7μεγίΐ. Οοτὴρ. [8:0 Β8Π16 ΠΟΙΩΪ] 
ΠῚ. ἐπ τ τῳ ἐρθα παηεΐ ἐπ ΟΥγίεο εἰ ἐπ πΟΗ βάβεανᾳ 
Ολτίρε, Ῥγοσμῶ ἀμδίο πεὸ πιαπάμοαίΐ (δοῖηο Μ5 3. ἰῃδοσὶ 6 γ0 
δρίγιμαϊτίετ---εΥὐἸ ἀμ ΠῪ ἃ Ἐογδ ἢ ΟΟΥΓΘΟϊΪ0Π) σαγηδπι ὁ), 
φιοο δινὲξ ς)μ8 ξαπριιΐπεπι, ἰἐοεὶ σαγπαϊείφν εἰ εἰει δέ εν Ῥγεπιαέ 

ἰδιιΣ εαογαπιεπέμπι ΠΟΥ̓ΡΟΤῚ εἰ εαησεϊπίς Οἰγίειι. ΤῊ σου)- 
πιθητίηρ οἢ νοῦ. 29 (Τραοί. 25, ἃ 12, Τοπι. 11]. 450) ἢ ἰάδη!ι - 
Ὧο5 {πὸ οαἰἰης ἢ Ὀο] ον: Ογεῶς εἰ πιαπαπμοαείί. ΑἹ ΑἹ] 
ϑνυομῃίδ, Αὐκιϑδὲΐηθ σδπηοῖ ὕὉθ αιιοῖοα 1π ἔκτοῦ οὗ οὐποῦ ἴγβη- 
Βυυ δίκη αιῖοη οΥὁἩὨ σοηδυρδίληςαἰίοη. Οὐ}. οἡ δὶ8 ἀοςίγίηο 
ῷ 108 Θυυσδεαχίδιὶ ΤΩΥ̓Ύ Ομυγο 1ΕἰδίουΥ, Υο]. 11. ρῃ. 498 ἴ.--- 

Τ|ΓΗ ἐν τίοτν πὶ ἢ 1 ἤαγο ἀοζοη ρα ΤΥ ΒΟ} Γ [ἢ (ἢ ἰοχὲ, 
ὍΔ5 ᾿γϑοῖ ΟἸΘΆΓΙΥ ὈΓΟΌΚΙΣ οὐ ὈῪ ἴδὲ ργχοίουπά, δουῖο απὰ 46- 
γουΐ οοτηηοῃίδίον, ΒοηροΙ, ἴῃ ᾿κἰ5 σποηκοῖ ΟὉ τοτ. δ], ἡ ΠοτΟ ὮΘ 
ΒΑΥΒ: " 9680}8 μυΓΡΟΒΟΙΥ {γαπθα ΗΒ ογὰν δ0 δὶ Π Π}Ὺ ἔμδὲ ἐτα- 
τηοαΐδίοΥ δὲ τπ8} τἰπλ6, δηά πὲ 8}} {{π|6059 βυ Ὀϑο ΘΠ ΕΥ (ΠΟΥ 
Ὑοὐ]Ἱὰ ᾿πἀοοα ΔΡΡΌΙΪΥ͂ ἴῃ ἐἰοὶγ δίσίεἰ {60 Γ8] δοῆβοὸ ἴο ἴη δρίτγίειαὶ 
δηϊογιποηΐ οὗ Ηἰπηδοϊί (4 ἐρίγίἐμα ὁ 7τιἴοπέ 5ι1), δηὰ γοῖ 
ἐμαὶ δἤοσναγὰβ [0 δα 8 ῬΟΓΒ δῇου ἃ, ὈΥ Το βοηΠοησα, δ6 
ΔΡΡΤΟΡΓΙαίθ ἴο ΟΧΡΓΟΕΒ [Ὧ6 τηοδ δυρηϑὶ ΠΥ ϑΓΟΓΥ οὗ ἐὸ ΗΟΙΪΥ 
ΒυρΡοΓ ἡ πθὴ ἴδ βῃου ]ά Ὀὰ παι τϊο, Ἐον Ηδ δΔρρ ἰοα ἴο [ἢ9 
ἨΟΙΥ βυρροῦ ὑπὸ ἰπἰπρ ἰϊδοι προ ἢ ἰ5 βοῖ ἐστ ἴῃ δ 8 ἀϊ8- 
ΦΟΌΓΕΟ: δηα οὗ 80 στοαὶ τηοτηοηΐ ἰ6 {π|5 δβδογβτηθηῖ, [αὶ ἐξ 
ΤΩΩΥ ὈΘ σΣοδά ἢν που ΡΟΒΒ  01]6, ἐπδὲ “2683ι.5, Δ8 Ηὁ ζοτγοίοϊ ἃ 
Ἐ|1ὸ ἰΓΟΔΟΒΟΥΥ οὗ Φυάύκα αἱ υόσ. 71, δῃά ἨΗΐπ οὐ ἀοδί ἰῃ 
18 γΟγΒ6, δ0 αἾ80 Τογοϊοϊ ἃ, οὴθ γϑασγ οίογο ἔπ ἱπδιϊτυτίοη οἴ 
1.16 ΗοΙΪν Βαρροτγ, οομοοσηίηρ νπΐοῖ Ηθ πιοδὲ ΒΌΓΟΙΥ ἱπουρδῖ 
πΠ πη ΗΪΒο  ἔΠΠ|κ ΒρΟΑ ἢ ρ [Π|680 ττοσν : δπὰ νεῖ [ἢ {Π|8 οὐ- 
}οςῖ ἰῃ ογάογ πα [ἢ 6 αἴχρι ἀνε της αἰτογινασαάδ γοηοση 6 Η [5 
Ῥτγοάϊεϊίοη. Τὸ Ὑ0]6 οὗ ἐποθθὸ ψόογάθ οοποογηίΐης Ηἰἷδ Ποβἢ 
δηὰ Ὀϊ]οοὰ ἢδνο ἰῃ Υἱον [Π9 Ραδδίοῃ οὗ Φοϑιι Οτίβι, δηὰ δἱοὴς 
ψίὰἢ δ [0 ΗΟΪΥ Βυρροσ. Ἠσηςθ αγίβοϑ ἴΠ16 δβορασαῖο πηοπίίοη 
οἵ οπο ἥεελ δῃὰ οὗ ἐλε δὶοοα δὸ ἱπυαγίβ νυ ; [0Γ ἱπ Ηἰδ ὑββδδίοη 
τὸ ὈϊΪουὰ ν 88 ἀγαννῃ ουὖϊ οὗ 118 Ὀοάγ, αηὰ {π8 [Δ Ὁ τνὴδ τ π|5 
εἰαίη." Τὴ παῖδ ΥἱΟῪ 16 σι ϑία πον Ὠο] ἃ ὈΥ̓͂ ΟἸΒηδυδϑοη, 
ὙΠῸ δαγ8: “ἼἸἢ6 Βδυίουν οοι]ὰ ἱπὰ οὶ τὙΓΠῺ ῬΓΟΡΓοΙΥ 

οὗ ἃ γέίε Ὀείοτο ἐξ τῶ ἰδὲ! τυϊοα, 6ο τδὲ ΠΟΡΟΟΥ οου]ὰ 
πηἀοτγβίαηἀ Η ἢ ; θα δ τἰκμὶ ἰουςἢ ἢ.ι9 ἑάξα, ουϊ οὗ τνϊο Ὦ 
πο σθ δυυ θΟΑ. ΘΠΗΥ ζτον. ΤΗΐ ἰάοδ ἰ8 [αὶ Ζ26δι15 5. [86 
Ῥυτίης! 16 οὗ ἴδ δῃά πυϊγίπιοηΐ ἴο [ἢ ΠΘΎΥ, ποΤΑΘ ΤηΔΏ, 
ΒΟΓΟΠΪΥ ἴῸΓ ΒΪ8 60} δὰ βρί τίς, Ὀνξ 6150 ἴογ ἰδ σἰογ ἤϑι Ὀοάγ᾽ 
(τῆ ςὮ, δοοογάϊης ἴο ΟἸδἰιαυδοη 8 ργοραγοά ἤθγοὸ ἔῃ ζόγαὶ ἴο 
ΒΡΡΡῈΣ ἰῃ [11 Ὀϊοοπι δὲ ἐμ δδὶ σοβυτγγοςιοη). Καβδηὶν 
(Σιμλ. Ἣν μύμηνο γο]ϊ. 1. Ρ. 625): “ὙΠ ἀϊποοιυγθθ οὗἩ ΟἸἩ τίσξ, 
Φονη νΥἱ., 4068 ποῖ ἰΓοδὲ ἀϊγοοεῖν οὔ πο [οτὰ᾽  ΒΌΡΡΟΣ, Ὀυϊ οὗ 
1αἰ τ ΗΟ ἀπίϊο5. υ8 ἴῃ ἰνίης υὐΐοη τὰ Ομτίβί. Βυῖ ἤο 
ὌΓΡΟΔΟΙ͂Υ νοὶ ]οὰ τῃ[6 (τὰ ἰη ἴ)0 ἰπλακο οἵ δαϊίηρς δηὰ ὀγίηϊ- 
Ὡς Π|}8 δοκὴ μη Ὀἱοοά [π οΥθΥ ἴο χρτοδ8 ἴΠ6 Τὴ γϑίοΓ ΟἹ ἰάθα 
ϑπιθοαϊδὰ ἰῃ ἔπθ ΗΟΪΥ βΒΌΡΡΟΓ, ᾽υδὲ 5 Φολιη Ηἱ. δ ὀχργϑαδοβ 
πὸ ἰάρφα οὗ ναριίδη)." ΑἸΙοτὰ δαγα: "Τῆ6 αὐϑδίϊοη ὙΥΒΠΟΙΒΟΥ 
ἽΠΟΥΟ ἰ8 ὮΘΓΘ ΒΥ ΓΟΐογοΠοΘ [0 ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΒΩ ΠΟ οὗ ἴΠ6 1ογὰ 5 
ΒΌΡΡΟΓ, μπ8 Ὀθθη ἱπαοσυγαῖοὶΥ Ραΐ. ΠΟ οἰθαγοὰ οὔ ΠΟΘ ΌΏΓΔΟΥ 
ἐῶ τογτηβ, τ πΓ 111 τηθδῃ, ἷς ἐδλιό διε γεςέ πενε αἀτοεῖξ ὩροῊ (δε ξαημε 
ας ἰλαὶ υυλίολ ἐὰ εεἰ ζογῦλ ἴῃ δε οταϊπαηοε 7 (λα Ζογα") ὔ 
Αμα οἵ (μία [ΠΟΓΘ ὁδῃ ΒΌΓΟΙΥ ὯΘ πὸ ἀουδί. Τὸ ἴδιο ογαϊπαπος 
{ἰεεἴ, ἰμότὸ ἰβ ΠΟΙῸ πὸ Τα ΥΕΉσΕ ; ΠΟΥ οομζα [ΠΟΓΟ Ὑγ6}} ἤανθ 
ὈσΘΩ Δηγ. δὶ ἴ8οὸ Βρ γί] του εὐ ἢ] ἢ μάοΥ] 686 ἢ οτὰ- 
ὩΔΏΘΘ ἰδ ΟὯο δῃὰ [}6 δδπι6 ὙΓἱῈἢ {Π δὲ π6Χ6 ἰπδὶδίθα οἵ ; δῃὰ βὸ 
οοπβίἀοχοι, [π6 αἀἰδοουτῆθ 18, 18 ΚΟΠΘΓΑΙ τγοδίθα, πηοδὲ ἐπ)- 

ΤΊΔηΐ ἸΟΝΔΣΟΝ ἃ τίχις υπάοτοίαπάϊηρ οἵ [1|ὸ ογἀ πδηο0.᾽" 
οὐδοῦ θὰ ΥΥ ΠΠἸκίπδοη: “ ὙγΠδὲ οὖν Ψοτὰ βαϊὰ δὲ {πὶ {ἰπ|θ 

Ἧο αἴογιιαγὰν ὀχργοβδο ἰῃ ἃ βουῃδηοηῖ όσα ὉΥ [6 ΒΕΟΓΆ- 
τοθηΐϊ οἵ 11|8 Βοάγ δηὰ ΒΙοοά. Ἠὸο ἷδ ποῖ ματὸ αἱ υἀΐηρ ἰο ἴμδὲ 
Βδουαϊηθηῖ: Ὀυϊ πμδὲ Η6 πόσο ἰοδοῆοδ, πὰ μοὶ Ηἴο αἴἶοσ- 
ἭΔΓΑΒ ἰυρὰ ὉΥ [ἴ, ΔΓΘ (6 δ6ηγ6." Οοὐοῖ (11. Ρ. 135): “ ΤῊ 
μενα δι οἵ ουὖυῖῦ γνοτίοςεϊ υπίοι τ] ἢ τ.) 6 γΡοσβοι οὗ Οτἰδὶ (Ερἢ. 
νυ. 380-82) ὙΠΟ ἰὼ 108 ἀΙΒΟΟΌΣΒΟ ἰ6 οχργοδδοὰ ἴῃ τοογὰξ (ἐπ 
φαροίαιν, ἰ6 Ῥγροίδο! υ [19 88π)60 ὙΠ Οἢ Φοθῦθ ἀοείγοὰ ἴο ΟΣ ΡΤΟΩΝ 
Υ δὴ δοῖ (9α} ὑπ αοίέ) ἰῃ ἴδ89 τἰΐο οὗ [ῃὴ6 ΠοΙΥῪ βύρρογ. 11 ἰ8 

ποῖ ὨΘΟΘΒΒΩΙΓΥ ἴο δῈῪ Ὁ 1 (μ16 ἀἰθοουτθο δ αὐ οὰ ἴο [89 

0 οδημοὺ Ὀ6 δβαϊὰ ἐμαὶ 86 αυδβίϊοῃ ἢδ8 ἃ ἀ6- 
ΠΟΙΆΪ δ 108] ΟΥ δΒοοίδιίαῃ ἰηίοσοδί. ΤῈ6 5δ0γ- 
τηθηίαὶ ἱπιογργοίδιΐοη δ85 Ὀ6θῃ ὈΟΙΒ ορροβεδὰ δπὰ 
ἀοίοπά οι Ὀγ αἰγὶ 685 οὗ 4}} οοη βϑϑϊουϑ δηὰ ἴῃ [ὴθ 
ἰπιοτοϑί οὗὨ ΘΥ̓ΘΕΥ͂ ἐΠΘΟΥΥ͂ οὗΘ (89 Το Β ϑαρρον, 
{0 Βοηδῃ, ἐμ 6 0 (Ὡθτδῃ, ἐπ 6 σα] ν᾽ ηἰϑιϊς, δηὰ (}6 
Ζνϊηρ) η. Ὅλο Ἐοιηδη βὶβ (Ὁαταϊπα)] Υ ἰϑθιιδη, 
6. 5.» 0 πγοίθ δ ΟἸαδοταἰθ ἐγθδί 86 οἡ Χο δ Υἱ.) 
ἀγρθ (Π0 1108] τηθαπίηρ οὗὨ (ἢ ὙΘΓΥ͂ Βίσοηρ Δῃ- 
ξάλρο υδοὰ χοροαίοα]ν δηὰ τῖὶουΐ Ἔχρ δηδίϊου ὮΥ͂ 
οὐν [Κοτὰ, 88 δ ἃγζυπιοηὺ ἴον {Π6 ἀορίια οὗ ἰσδη- 
βυ θδίδη(ίαἰίοι ; δῃὰ οὐϑη ΤΟΙ Οἷς 18 οὗ {86 ορὶπῖοι 
(αὐ (86 ΟΔ Π0}165 μὰν ἐμ 6 δἀνϑδηίδρο οὔ με ἀγζα- 
τη ΐ ἢ {π6 αἀἰβοοῦσϑθ 6 ἀπαογβίοοα οΥ̓ ἐπ 6 βδογὰ- 
τηθηΐ. θυ 10 Β6ΘΠῚ8 ἰ0 τὴηο ὑμδὲ Ὀοίἢ ἐγδηϑυ βί88- 
εἰδιϊοι δη ἃ σδοηϑ βίη (αἰ 0. Δ. ΟἹ ΘΑΥῚΥ οχοϊαάοὰ 
1) Ὀγ ἰδ οδποῦ οὗ ̓ αἰογρτγοίδιϊοη Ἰαἰὰ ἄονα ἰῃ τοῦ. 
608; 2) Ὀγ {80 ἀφοϊαγαίΐοπ οὗὨ οὰσ Κογὰ δοποοσηίης 
{86 οὔεεί οὗ 6 Ζγυϊιίοη οὗἩὨ Ηΐ5 Ὀογ δηὰ Ὀὑ]οοά 
οὶ 15 ἴπ 411 68.568 δἰ ΘΓ] 1170, τ ογ8. δ4, δ9, δ, 
ὅδ; ψ 116 Βοπιδη 58 δὰ (βγτα Ὀ0]104}) [κα ΒΟΓΔΏ8 
ὮΠΤΟΘ ἴῃ ὑθδοιίηρ ἰδδὲ μηῤεδὶϊδυ!ῦ ςΣ 88 ὙΠ] 85 ὃὲ- 
ἸΙΟΥΟΓΒ ΤΑΥ͂ δδοσδιηθηἰ}} Υ Θαὶ {ἢ 6 ὙΘΥΥ͂ ὈΟΔΥ δηυὰ 
ἀνιεὶς {λ9 ὙΟΥΥ͂ Ὀ]οοὰ οὗἉὨ ΟἸιγἶδι, {8:6 ομθ ππίο 7μά- 
“πεηΐ, (8 οἰλογβ πίο ζζ,. Νῖο δυσὶ ἀϊδεϊποίΐοη 
[85 ΔῺΥ ἐουπάδίΐου ἴῃ (15 Ῥαββαρο, Ὀπὶ 18 οἱ ταῦ 
τ 11. Μοσϑονορ (π0 Βοπιΐβη πὶ βάγαδιγαὶ οἵ 
(86 ΟἿ ἵτοταῃ ἴδ 11 18 (88 ἯΔ5 ΒΙΤΟΔΟΥ ὑτροὰ ὮΥ 
{πὸ Ἠτυ551168) ἱποοτιρδιθὶο τὶ ει γον ϑ. δ4-δ6 τ Βετο 
(86 ἀγϊπκίηρ οὔ Ομ ἰβιΒ Ὀ]οοὰ ἰβ τλϑὰ 85 οδϑοιί δὶ 
85 {1:6 οαἰΐην οὗ Ηΐ8 Ὀοάγ. ΑΒ δ Γ 85 {1Π0 ἀἰΒοοῦγϑο 
ὈΘΔΥ5Β ἃ Βδοζαιηθηίαὶ ἱπίοσρσγοίαίοη δὲ 8]], ἰὲ ἴν- 
ΤΟΣ ὑμ6 Βοίοστηοα ἱβθοσγ. Βυιΐῦ ὈΥ {851 τιθδὰ 
Ὠοὺ 9 ΠΟῪ τ] οΙγ- τονδὶ Ζινυιίησ ἴδῃ τἱοτ, 
ὙΠ ΟὮ 15 ματα ν᾽ Θοπιρδί 019 τι τ ἐμ 6 βίγους δοὰ 
ΤΥ βίου ο.8 Ἰαηρῦδρο οἵ οὔ Γοτά, Ὀυὲ (δο Οαἰνία- 
ἶϑιῖ]ϊο, ὙΠ 10} δοϊκποπιοάροβ {μ 8 χηγδίοτυ οὗ ἃ 
Βρ᾽ γα] Κ68] ῬυΌθθη69 δηὰ ἃ οοπιιπἰσαίϊοι οἵ 
{πὸ νἱίαϊ ροῖνοσ οὗ Ομ τ ϑι 8 ΒαπιδαὶΥ (σάρξ) ἰο [8 
βεο]ίονον ὃν ἐδ9 Ηο]Υ ϑρίτιι.---Ρ. 8.1} . 

ὨΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΠΙΟΘΑΙ,. 

1. 8566 [86 Ἔχοροβὶϑ ἐ[5017, ραν οι 1 τῖν οἢ. τ γϑ. 
81 ἀπὰ 82 δ᾽; ἀπὰ γον, 62. [Απὰ ἰμ6 Εχουζδυβ 
8ΌΟΥΘ.---", 5, 

2. Οἰιγίϑιί, ἰὴ 11{8 οὗὉἨὨ 16 τνου]ὰ '5, 85 {πὸ δγεδὰ 
οὗ 11ἴδ, ἐλὲ περοδδατῳ πιδαπδ 97 {32 707 186 διτδκοη- 
ἱησ, ᾳυϊοϊκοίηρ, δηὰ δ γοηρι οπίπρς οἵ πρὶ ἰὸ ἃ 
ῬΘΥΒΟΙΔΙ Θίθγηδὶ 1176. Βαϊ γα οι 18 ποὶ ἰῃ ουἱ- 

ΒΟΙΥ βυρρογ; ὑὈὉπῖ νγο τηυϑὲ δδὺ ἰμδὲ [9 ὨΟΙ͂Υ ΒΌΡΡΟΥ δηὰ [δ ἰ8 
ἀϊδοουτδο ΓΟΙῸ ἴο Ο86 δηὰ ἴ[ῃ6 βΒϑῖηο ἰάθδ, οχ ὑγοαϑοὰ μδζγὸ ὉΥ͂ ὃ 
ΤΑΘΊΔΡΠΟΥΣ, 6 ΟΥ̓͂ ΔῈ οἰ 6). Ἡδηοο ίη ἴδο ἐπδι ταιίσο σΐ 
ἴδο ϑρρον, ποιά ΐπρ διὰ Ὀγϑαϊκίη  ομ6 Ρίϑοο οἵ Ὀγοδὰ, Ηθ υϑδοὲ 
[Π9 ἔόγῃ) σ ὦ μ ας δον, νΒΐοΝ ἃ8 8 ΟΥ̓ΣΔΏ ἴ81πὶ οὉ ἠἷ ἴο 
ὅο ὕγοῖκθῃ Ὀγοδᾶ ; ἴῃ ἴπο ἀϊδοοῦγβο δὲ Οαροσοδαι πιοτὸ ΠΘ 
ττοαῖβ ΟὨἿΥ οὐὗἩ πουγβητηθηΐξ ἰῃ δόδρίλιίοη ἴο ἐδ τηϊγβοῦϊοῦβ 
ταῦ ρ] σατίοη οἵ Ἰοατοῦ οὗ Ὀτοδὰ, Ηὁ τεργοθοη Ηἰν ὑοὰγ τροτὸ 
85 διιδείαποε (σάρξ) τἰΠΔἢ δΔ5 Δὴ ογραπίδῃμΒ. ΤΊ μοσίοοὶ 
ΡΓΙΘΙ͂ οὗ [6ΓΤΩ5 ὑγούοδ ἴὴ6 οτί κί ΔΙ δὰ δας θη τ οὐ οὗ [δὲ 
ἔπο ἰοστη5.᾽} 

Φ[μαηΐδθν, Μοϊδηοίδοη δηὰ ἢ οτίβοάοχ 1 ἐμοταης οἵ [80 
1718} οοπίυγγ ζεῖῖ (Π͵8, δὰ ἴον τ 86 τοϑβοῦ (ποῖ, 25 Τποϊυοκ 
ἐμ πἶκα, ἴγοτ ἴθ οἵ ἐγαπϑυθδίδηεδείο) [ΠΥ σορυάίαιοὰ 189 
ΒΛΟΣΒΙΩΟΘΏΤΔΙ ἰπτογργοίατοη δἰϊοκείπογ. Τλιῖποῦ δογο: “" Ἐκ 
ἴῃς ἴη 118 ρῬδδβαχοὸ τηθϑὴ5 Ὀσ] ον : ΒΟ ΎΠο δ] ονοῖα, οδον 
δηᾶ ἀγίη κοι ΟἸγίδ!."" ἈΜΟΙδΒ ΠΟΣῚ : “1 ἀο ποῖ πηἀογείεοὰ 
19 ἀἰβοοῖγβο 85 τοίοστί πα ἰο ἴπ0 Στ 8 ΒΌΡΡοΥ ΟΥ ἴδιο Οὐτθ- 
τηοιἶ8] ταδηἀυοπίοη, θὰ 89 ἐμ6 πογὰϑ οὐὔἨ ΟἸ γϑῖ τ ὶοΒ Ρῥγο- 
οϑάϑὰ δῦουθ Ἤεσγο δϑουῦὶ ἔν ἢ, τ ΒΟΓΘΌΥ 'νὸ Βαϊ ίονο ἔμας οὐ 5 
ὙΓΤΆΪΝ ἨΔ8 ργορὶ τἰαίοὰ ὈΥ ἴ8ὸ ἀοαὶ οὐ Ε1}6 ὅοη, ὙΠῸ 
Πὶ5 Ὀοὰγ απὰ διοιὶ Ηἰφ Ὀυἱοοὰ [ὉΓ υ.,--δ)Ὴὸ 1 υπάοθγειδῃ ἃ 41} (δ 
τοδὶ οἵ ἔπιο δαπιθ ἴδ [." ΤΠΐ8 ἐπιογργοίϊδείο ττδϑ δδηοουδά 
ὉΥ 6 Βοστὰ οὗ ΟοποοΓά, Ρ' 143. Ὑδη Οαϊχἕαθ σδπῖο οὐ ἰὰ 
ἔδνοτ οἵ πο δλογνιηθηϊλὶ ἱπιογργοϊδιίοη, δ9 τὰ ομασροὰ τι 
ἈΟΓΟΔῪ ὈΥ Οαϊονΐυδ οὗ ὙΓ ΘαΌοΓΚς.] 
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ὙΔ͵ΙᾺ ΘὨ]ουοπί δηᾶ ουαὐπαγὰ ἐπίῃ ρς5, Ὀὰΐ πῃ ἰῃ 6 
ἈΘΑΥΘΏΪΥ Ἰΐο οὗ ἐ9 ριγὶῦ (δηἰι 6518 οὗἨ ἐδ 
ΒΟΘΥΘΏΪΥ 8δηα ΘΑΥΓὮΪΥ τη 4) ; {86 δἰ σ ηρ ΔἰὮΟΥ 
ΒΟΔΥΘΟΪΥ͂ ὑπ] .5 ΘΟὨ 5818 ποῦ ἰη Ἰοραὶ, Ῥου ποίοΥΥ 
ὍΟΥΚ5, Ὀυΐ ἰπ ἰμ6 ἰατατὰ, βἰηχίθ, ρϑυβομδὶ, αἰ- 
τπο ῬΟΥΚ οὗὨ δὶ.) (6 π{{{8 0518 οὗἩ {16 Βρὶ τα] απὰ 
86 Ἰεραὶ μαίαχο) ; 11 ἴδ σομϑἰδὶβ ποὺ ἴῃ {89 ἀοίησ 
οὗἩ δβρίγιίυδ) ἐλὲπσε 5 5ι6οῖν, θυὲ ἴῃ ἰὴ 6 ῬοΥβοι οἵ 
Ομ υῖδὺ ΗΪπι361 (ἀμ{1}}16515 οὗ Ῥϑυβοπδὶ ἃπὰ ρμθγ- 
Τὰ ποίογΥ ΟἸγ ϑυδηϊ γ). ΤῸ ῬΘΓΒΟΒΑΙ 119, Ἰιον’- 
ΟΥΟΣ, τδηϊίοϑιβ 1.56} (᾿ ἰῃ ἐμο ἰοία], υπάϊνι ἀοὰ 
σοηβοϊουβηο88 (Οὐγίδέ Ημηδε17), (2) ἰπ ἰἰ8. ρίνίης 
οὗ 1.59} (71 Πεδἢ), (8) 'π ἐΐϊ8. πραγίδίλοι οὗἉὨ 119 
("εεἢ απά ὀϊοοά). 

Έ86 ϑρέγεί (ολδρ. 111.) Ὀνῖ 5 ἐμ 6 ΒΘΑΥΘΕΪΥ Οὐσία 
ἰο 1ἰζ ; ἐμ τρείῤ οΓ᾽ ἰϊε (ὁ Ρ. 1ν.) σῖνοβ ἐμ6 γί 
της ἴῃ τοζοηογαίιου, ἐδ 6 γοίγοβτλθηῦ οὗἉ {πὸ 8Βοὰ] 
ἐπ γϑίϊη ἴον Ἰἰΐδ πὶ ἐμ6 Ῥοδοθ οὗἨ ἀοὰ; ἐμ 
ἀεαϊπα τοαίογϑ οΥ ἰϊϊε ἼρηΑΡ: γ.) εἶνο ὑμ9 Σοβίογδ- 
(ἰου οὗἉ {86 119 ἔσομαι ἀἴ8θ880 δηὰ ἀθδίἢ (βρὶ εἰϊαοὶ 
δ ον); {116 δγεαά 97 16, ὑΐλ0 ΒΘΔΥΘΏΪΥ͂ ταϑα- 
τ (ΟΠ δΡ. γἱ.), ψῖνοϑ δὴ οἰθγῃδὶ, δι ϑίβη 181 οΧ- 
ἰδίθῃσα. 
Βγ {89 ἰά68 οὗ ἰδ9 Ῥογβοπαῖ 1116 οὗὨ ΟἈ τ ἰϑὲ 8]] 

ῬΟΙΒΟΠΑΙ ΤΟ] ὁη8 ἃτὸ ρον ρα. Μ Οα τς 
Ὀδδοπι68 8 ἰδϑοτίης ἴῃ ὑἐμ6 βοῦυῖοο οὗ αοᾶ. (2.) 
ΤΔΌΟΣ ὈΘ6ΟὨ)68 8 Ῥγοἀυοίϊου οὗ ΒολΎΘΏΪΥ οοα. 
(8.) Βτεοδὰ Ὀθοοῖμθβ 189 ρόσβοη οὗ Οἰηγὶβί, ἐδ9 
βο58}} δῃὰ Ὀ]οοὰ οὗἨὨ ὝΟἸιχὶϑὺ; δας διὰ ἀνγίπἰκίησς 
Ὀοσοθ ἃ Γδδὶ ΘΟσΡοΥ ο-Βρί γιίαδὶ Ῥδνι οἰ ρϑίϊοη 
δη γοσοϊντηςρ 1ἰ0 ΟΠ0᾽5 86] οὗ (6 ἰχοδβί 1178. 
Ηδεδτγίηνς ἰ8Β ἃ βοαυίηρ οὗ ἔπ νοΐοο οὗ αἀοα, ψϊοἢ 
ἰηνί(65 ἴο {18 ἔδαϑί; βϑοίηφς 18 (80 ροσίοοί Κποντ- 
Ἰεάρσα οὗὨ Ἰπιυϊέϊοι. 
Τα σμδρίον {8015 δοηΐδὶηδ (86 ΒΥ ΡΟ 1θτὰ οὗὨἁ 

Ὀτοδά, οὗὨ ἱπαυϑίγίαὶ οδ]]ΐηρς, οὗἨ ΙδΌοΣ, οὗ δαϊϊπρ 
οαπὰ ἀτίη κῖηρ, οὐ δοδυΐηρς οαπὰ βοοΐπρ ; {16 ΒΥΠπὶ- 
Ὀοϊίβτη οὗ (6 π|1016 Ἰιἴο οὗὁὨἉ βΒοῆϑο ἴὰ 1.8 οοη γα] 
τεϊδίίοα ἰο {86 ΡΘΥΒΟΏΔΙ 116 δηὰ ἰο (πὸ αἰσιιθδὺ 
ῬΟΓΘΟΙΠ ΔΙ γ. 

8. δ ονϊης 'ἰπ τη }10]4 ἀἰνι ἀοα οαΥ ]Ὺ πον κ8 
ἴον θαυ ]Ὺ Τοοὰ ἴῃ (80 βούνιοο οὗ ἰἢ9 ψοσϊ ἃ πὴ8 
ἴθο Ρονϑαϊης οὗ ἰδ 1ἰξΐα 1.8617, τ [86 ΡοΥὶ8}- 
ἷῃς οὗ {πο τηθδδὶ, ἴον 18 τοασχὰ (6.]. νυἱ. 8; 1 
Φοδπ 11. 17); Ῥαΐ {86 νογκίηρ οὗ ὑπ ο.9 αἰγίῃθ 
ποτΐκ ἴῃ 86 ΒΕΡΥΪΘΟ οὗ ἀοά, 11 ἴῃ ΟΕ ΣΙ] δί, 85 
ἐμ ΟΔΥΘΩΪΥ͂ ΠπιΔΏΠδ [ὉΡ (8 τοινασα. Ηρ ὙΠῸ 18 
ἰαίοπὲ Ὄροη Ῥδιιδιζιης οὗ 19 ΒΌΡΤΘΙΘ ΡΟΓΒΟΙ, 
δοτ!68 ἰο ἐδ 6 ἀοἰ ΣχὨὺ οὗἁἨἁ ΡΘΥΒΟΏΔΙ, οἴου 8] οχίϑίθῃδθ 
ἴῃ [9 ἰσάοτῃ οὗ αἀοα. 

4. Το Ἵχαϊιδίίοι οὔ {0 πιαππα οὗ ἰἰιὸ ἀδβοσὶ 88 
ἃ 57γαιῦο] οὗἨ ἰδι6 Υ7081 τβϑδῆπα. ἘῚ(μοαΐ (κΐ8 Σ68] 
τπιδηηδ πο ᾿ἰΐθ οὗὨ δὴ ἷἰ8 ἃ ὈγοδαΪο88 ἀδθϑοσί ἐη 
186 δἰσϊοίοϑὲ 86η86. Τὴθ 1ΔΔ7}59 οἵ {πὸ Ὀγοδὰ οἵ 
ἀοὰ: (1.) [6 τπιυβὲ οοῦιθ ἀονῃ (μοὶ 7611 ἀονγη) 
ἵγοτῃ θαυθῃ : Ὀ6 ρὶτὶ - 11, ῬΘΥΒΟῺΔ]) 110, ἀἰνῖπθ 
16. (2.) Γὲ τυυδίὶ ρίνο 119 ἴο {πὸ του], Νοὶ 
ΔΘΡΟΪΥ ΚΊΥΟ ΓΟΒρ 19 ἰο ΡΒ ΥΒῖοΑ] 118 ΠΟῪ δηὰ (θη, 
Ὀπὶ ὅγδυ δυδκοι, ἰμ6ὴ δυϑίδὶη δηα ΤΟΠΘΥ, Ῥ6Ὶ- 
Β00Δ] {6 ΤΌΓΟΥΘΓ. 

ὅ. Καγίλίν ᾿πίογαϑὺ ἰῃ ΟΠ γἰϑὺ δηὰ ἴῃ Ομ ν δ Δ ΒΥ 
ἴῃ ἀἰϊκιϊποιί οι ἕγοτῃ λεασοηῖψ. 8 ολ ϊἑαδίϊς αρὶτῖι 
ἴῃ οφρροβίίζοῃ ἰο {116 βρὶ τὶς οὗὨ {π6 ἀίπσάοπι. 

6. 1 18 σοῦ νῖ 80 ]6 ΠΟΥ (15 αἀἰδβοοῦγβο οὗ 56- 
δ ηοί ΟἾΪΥ Κἰηἀ]οὰ δἰγυ διηοὴς (16.968, Ὀυὶ 
1129 εἶθο ἴδ {1:16 ΘΟὨ ΓΟΥΘΥΒΥ οὗ Αἱ γος σοῃ768- 
κἴοιβ [ἀδποτιὶηα 0}95) ἰῃ ἐμ 6 αὐδῇ 6 1168] ομαγοὶ. 
ΟΟπίσουοσϑῖο8 ΟΥ̓́ΟΣ (86 ἀοοσίγϊπθ οὗ »γεοϑίϊπαίίοη 
Βατὸ δ ὉΡΟῺ ἴΠ6 ποτ οὔ γοσχϑ. 87, 44, 64, 
δηὰ Ὁ; δπὰ ὕὃροπ ἐμθ ὙοΡα 5 οὗ γογ8. ὅ8 Βαα., κῃὰ 

68 844., Θοῃίογου βίο οὐοῦ ἴδ λοὶν ϑρρεγ. ΤῈ0 
τηϊάα!]6 διὸ 85 ὑγαπϑβιηϊ ἰοὰ ἰο {6 δυδηκο} 168] 
ΘΠ ΡΟΝ 8 Ὁ. [00 τθδ στ ἀοοίγῖπο οὗὨ βρί τἰἱα 8] ροτ- 
ΒΟΠΔΙΪΥ; 6180 σου ἰμ0 ἀοοίτγϊῃο οΥ̓͂ ΨῬογδοπαϊὲψ 
6 ἔουμπὰ ἰο γἱο]ᾷ {86 εἰ 6Υ ΒΥ 1}}6818 οἵ ἴ8 9 Β6- 
Τοτιηθα ππὰ ἰμ6 μυίμοσγδὰ ἀοοί τί 68 Ὀοΐα ὁπ »γ6- 
ἀεειἐπαίϊοπ δυιὰ (6 Ζογα 8 ϑώρρεγ. 

Μιμοαῦ {9 ΡΟ Βοῦ8) ἀγανίησ οὗὨἩἉἍ 86 ΕΔΙΒοΥ 
ΠῸ σοιμλίπρ ἰο Οἰγίβὶ 18 οοποοίγαῦίὶο; αὶ {116 
Εδίδμον, ἰοο, ἀγᾶνγ8 ΟΠ ἴῃ ἃ ῬΟΥΒΟΙΔ] ὙΨΔΥ, ἑ. 6., 
ὩΠὰοΡ ἴμ6 ἴογῃι οἵ ἔγοθάοιη, Ἡδθηοθ ἴῃ νουϑ.. 44 
δὰ 4 αἰνῖπο ἀοίοτιηϊπαίλοι δὰ Βυδη ἔγοοδοιι 
8.6 ᾿ἰηἸκοὰ ἱοροίμον. 
ἩΠΒοαὺ (ἢ 9 Δρρτγορσίδιίοα οὐ ἰδο ϑηξτο δΪ8- 

ἰοτὶο8ὶ Ροσβοῃδ]ιν οὗ ΟὨγὶβί, δρί τιν δὰ ὈοαΥ͂, πο 
1.1}, βανίηρ ρμασίδικίηρ οὐ ἰΐὸ σϑαοιηρίϊου Ρατγ- 
ομδϑοᾶ Ὀγ ΟἸ στ βϑὺ 18 δομοοί σα ῦϊο; δαΐ ἴῃ ἐμΐ8 ρδΥ- 
ἰακίης ΘΥΘ ΣῪ πηϑαΐυτλ οὗ χοἀοιηρίΐοι 19 σοπα ἰἰοποά 
{πγουρὰ ἐπο 119 πὰ ἱμρ ϑρῖτιν οὗ (16 Βοάθθηον. 
ἤφῃοο, οἱ {ϊπ ὁπ9 αηάᾶ, ψὸ 8τὸ γοαυϊτζοᾶ, ὙΠ 8 
Τουτίοϊά φῃλΡ]18515, ἰο οδὺὶ δηὰ ἰο ἀσπὶς {86 Ξ:98 ἢ 
διὰ ἐπ6 ὈϊΪοοᾶ οὗἩὨ Ομ τὶβί, αῃὰ οὰ ἐμ6 οἴου, Ὑ76 
68 Ὁ ἐμ βίσοιρ σοπάϊἰΐοη: “410 ἰ8. ἐπ ϑρ᾽γῖ (δι 
αυϊοϊκοποία; ἐπ 868} ῥγοβίοίι ποιίιίηρ.᾽" 

7. Ἡοπεεὶ εἰτγὶυἵησ, {λ6 αποοηβοίουϑ ἀταπτίηρ οἵ 
Εοὰἂ ἰο λοὲψ ἐἰοίηρ. 

8. Ἡλίερεγῖπσ δπὰ πιργηιιγίπρ, {πο ᾿πάἀϊοαί οι οὗ 
ΠΔΥΣΟΥ-τϊἀ6α οἴἶδηοο δὐ 6 ποτγὰ οὗἉ ἱγαίϊὰ. 

9. Τ8ο τρδσὶς οὗἩ ἰο80 Ὑπὸ 8τ0 ἐγωὶν Ἰαυλὲ οὗ 
Οοὐ: ἸΔΟΥ͂ μ858 (1) ἔτοια ἰμο οὰ που] [ραρδ- 
8ι1} ἰαίο ἐμ0 ΟἸα Τοδϑίδιηθηί, (2) ἔγουιαι τ ΟἹὰ 
Τοβίδπιοηῦ ἰπὶο ῃ6 ΝΟ, () σου 86 ΝΟΥ 
Ἰοβίδπιοηϊ ᾿πίο ἃ ὩΘῪ “ΟΣ]α. 

10. Ηο ἰμαὺ δείϊἑευδίδ, οχ. τὴ0 Βα ἢ (1) 116, (2) 
οἔθγ 8] Ἰἰΐρ. 

11. Οινῖβι ἐλ δγοαά οΥ ἔὐε ἴῃ ὑμ6 ἴτοθ9 βίδροδ 
οὗ ἐλ τηδηϊξοϑίϑίϊου οὗἨ ΗΪΒ 1176: (1) [πὰ Ηἰβ ροσ- 
ΒΟ δηὰ ἰϑίουυ. (2) ἴπ Ηἰἴβ8 ““468}},᾽ οὗ “Ηἰ8 
εἰνίης Εἰ πι861} ἃ βδουὶβοο," ψ ΒΘΥΘΌΥ Ηο 18 ἐγβῃβ- 
ἔογιροὰ ἔγοιῃα (089 ουγδο οὗ ἴ86 σου] δὰ (δ9 
Ὀαυγπἰ-οὔδογίηρ δῃὰ οχρίαἰΐοη οὗ αοἀἂ ἱπίο ἃ ρυτθ 
δπὰ οηζτο {μη Κ- οδουὶηρς οὗὨ Ὀδ]ουης πη. (8) 
ΤΒΟΓΥοΌΓΟ 18 ΗἾ8. ““868}} δηᾷ ὈϊΪοοά,᾽" νποτοίη Ηθ 
ΤαἾἶκο 5 ΗΒ "ἰδίου 81} ἤηϊδοὰ 116, ὈΥ ἰβίονἱ δ] 
ογαἀϊμδηο68, {π᾿ 119 οὗ {9 νου]. 86 ἔτϑὶ βίδχζϑ 
ΟΡ δθηΐβ ἰδὸ ἰσὰθ Ὀγοδὰ 186]; (μ6 Βοοοηᾷ, {89 
Ῥτορδαχαδίίζου οὗἉ ἰΐ 10. δαϊϊπρ; {πο ἐμἰτά, 18 θοΐης 
Ῥονθο Υ τοϑὰν ἔοὸν Ὀο ἰονίηρ ρατυϊοϊ ραιΐοι : 5.68} 
δηὰ Ὀ]οοά. 
Απὰ θη ἴβογὸ 8.6 8150 ἐδγοθ βίαζοβ ἴῃ ἐδὸ 

Ῥαγίδκίηρ οὗἩ Ομ γίβι: (1) Τ6 ρυϊιίηρ οἵ οοπῆ- 
ἄφησα ἰπ Ηϊπὶ 8ἃ8 ῬουΒΟΏΔΙΪΥ ὑ86 ϑοῦγοο οὗ Ἰ᾿ἰΐο. 
() Εἴγτα ἔδἢ ἴῃ 89 ᾿ἰἴ9 τυ ιϊοῖι 15 ἴῃ Ηΐ8 βδουϊ- 
οἷαὶ ἀϑαῖβ, (8) ΤῊ 1464] οοπῃτηπίομ, ὑγο ἢ 

ΟὨ ἴ)6 ὁπ0 ᾿αῃὰ χϑοοῖγοβ ἐπ ᾿ἰΐο οὗὁἩ Ομ υὶβί ἴὰ 
Βρ᾽γὶῦ δηὰ Ὀοαν ἱβτουρὰ Ηἰδ8 ἰιϊδίονϊοαὶ οταϊ- 
ὨΔΏ668, πο Βαιταὶὶ οὗ τ ἰοὶ 15 ὑμ6 [οτ᾽ Β ΒΌΡΡΘΡ, 
δὰ πιιΐϊοδ, ὁπ [Π6 ΟὗΟΓΡ δαη, ΟΥ̓ στ ΐδυβ (6 
δοίιι] πνουϊὰ τότ δηα τότ ἰο ΟἸ γί, δη ἃ πα κ 68 
ς, πὰ ἸαΌΟΣ δηὰ πὶ δη)ουτηθπί, ὑμ6 ταδηὶ οϑιδιΐϊοι 
οὗ Ομτῖβί. Τ8ὸ Οτἰδιίδπ τηδὶ τϑὺ οὗ 8}1 οαὺ {89 
ἤα58}} δηά Ὀϊ]οοὰ οὗ Ομ κἰβϑί, ἰἢ οσγάϑὺ δἱ 1δϑί ἰοὸ οδὶ 
ἐπ18 Β659}} δηὰ Ὀ]οοα ἴῃ 4}} {πΐη 8. 

12, Τ8ὸ ἔοι κγοαὺ τογὰβ ΘΟ ΟΡ ΪῺρ ἐλέ ἡ εδἢ, 
απά ὀίοοά 9 Ολτίδί, οΘοιβττηοὰ τὶ ἰῃς ““ὙοΥΙ]Υ, 
γοῦν." (1) γεν. ὅ8. Το νϑηὶ οἵ [18 θαϊης 
οπὰ ἀγίηκίηρς οὗ ἱμὸ 985} δῃηὰ δ]οοὰ οὗ ΟἸιγῖδὲ 18 
86 ψηὺ δα 1088 οἴ 6 (ΟΥΘ} οὗ ὁΠ.6᾽8 Οἴνπ, ῬθὉ- 
8008] Ἰἰΐθ; “Νὺ 116 ἱπ γοῦ"). (2) ον. δά. 
Το οδἰϊηρ δὰ ἀν ηκίηρ οὗ ἰμ6 8658} δὰ Ὀ]οοά 
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οὗἉ Ο!γῖϑὶ γί] ὰ οἔογ δ] 116 οὐθῃ ΠΟΥ, 8 ΥοΒγ- 
τοοϊΐοη μογοαῦοσ, (8) ὅογ, δὅ. ΤῈ9 ἢγϑί τϑα- 
Β0η: Ηἶ5 658} δπὰ Ὀϊοοὰ δ΄6 ἐῃ6 τϑαὶ βίδῇ οὗ 
118 (πιοαὺ δηὰ ἀγὶηκ). (4) εν. ὅ6. ΤῊδ δπἱρὰ- 
δϑί γοδϑοῃ: Τὴ ραγίακίης οἵ ΗΪ8 688} διὰ Ὀ]δοὰ 
ἰα {ἰπ6 οομπαϊιϊοι οὗὨἨ σοτιιηυ πὶ οὗἉ 1ἢἴ9 τ ἢ Η πὶ 
("ἀπ οι ἴα Ν6, δά 1 ἐπ Ηΐπι ἢ). 7Άε ἰταπε- 
ωταίίοπ 9. ἰλὲ ραδδουετ, 9 (λ6 ραδολαὶ ἰαπιδ, ο 
ἐλε ραβελαϊ γεαδὲ οΓ ἰλδὲ “εῖσε. 

18. Το Ἰνίης οὗ ΟΒγῖϑὲ ἱπ αοἀ '5 πο ΟὨΪΥ (ἢ 
γοοί, Ὀὰΐ 6180 ἐδ ἐψ»έ οὗ {πα Ἰἱνίπῷ οἵ Ὀοϊίονοῦβ ἴῃ 
Ομγνὶϑι. 8500 ΒΡοΪΥ ἃ5 αοα 18 {Π6 βουγσοο οὗ 1178, 
Ομ τἰβί, ἂ5 {89 Ῥᾷυτο σουοϊαίίου οὗ αοά, ἰ5 86 ἤοοσυ8 
οὗ ἐπ Ἰἰἴο ἴὰ ἐμ ψουϊὰ. θαΐ 80 Βυτοὶν 45 Ομ τῖδί 
ἦα ἐπὶ8 ἔοσυ8, 6 τῦῖιο ΣΟΥΘΥΒ 815 118 δηὰ μ18 του]ὰ 
ἰο Ομ γῖϑὶ, δηὰ Ομνὶβα ἰο δἷ8 Ἰἰἴθ δῃὰ ἢ}}59 ψοσγ]ὰ, 
βιαπὰϑβ πὶ ἐμο Κπγχάοιι οὗ οἰθγῃδὶ 116. 

14. Το τηοϑὲ δοιζογίϊης δπα τηοϑὺ ρἰοτῖουβ οὔ 
4Δ}1 010 τνοτὰβ οὗ Ομ σὶβὶ 8 λαγά βαγίῃρς ἴο {μ0 50 }7- 
188 πιϊηα, 

10. Τ6 ἐγαπβῆρατγαιίοη οὗἨ ὑμὸ λωπιαίϊοπ οὗ 
Οχίϑε δηὰ οὗὨἨ ἰΐἰ8 Ὀϊοβδίηρσθ ΌὉΥ Ηἰβ ἐχαϊίαίίοη. 
Ομ σι βιίδη τουδὶ ἐν, "89 ἀπίοη οὗ βρίτῖς δηὰ πᾶ- 
ἴατο ἴῃ Ογὶϑί. Τμθ οτρϑηϊζαιίοα οὗ (80 δ» 1ν1 
(βδουαιλθηΐβ δπα σαν ); ἰδ6 Βρὶ εἰ] Ζίης οὗ 
ἔπ οτραπὶζαϊϊοα (186 παίυγα] 119 οὗὁὨ τῃδ}),, (1}} 
αοά 5}18}} 06 4}} ἰῃ 4]}, 

16. “1 ἴ6. {80 ϑρέγέέ {πὶ αυϊοϊκοποί,᾽᾽ εἰο., 
Βο]ὰ σὰ (1) ἴπ οἂν παίαγαδὶ ᾿ἰΐο, (2) οὗ [6 ψογὰ 
οὔ σμνῖβι, (8) οὗἨὨ (86 ἰδίου σα] τιϑηϊοβίδιίϊοη οὗ 
Ομγὶβι, (4) οὗ {Π|0ὸ Βδοσατηθηίθ, ραγ ο΄ οὗ ἐμ 9 
ϑαρρον οὗ {πὸ οτὰ. Το τουο]αίϊοι οὔ ἰ}|6 ὅρὶγὶϊ 
ἐἰονῆθοβ ὑπ6 Ποτὰ 859 ἰμο 1179 οὔ (πὸ του], τὰ ΐο ἢ 
πᾶ κ68 ἰδο πον τνουϊὰ (110 Ὀοὰγ οὗ Οτἰδὺ, τυ βοσοίῃ 
ουοσυ της 15 Ὀτοδὰ οὗ Ἰ1ἔδ [Ὁ 4]]. 

17. 10 18 ε᾿ὸ Ῥτοῦϊοαι οἵ ζαϊίι, αηα οὗὨ ὑΠΘΟΙΟΒΘῪ, 
ἰο ΘΕΥΥΥ͂ οἱ {δὲ δυπίλεδὶδ 9 δρίγιὶ απα ἤεεὴ ἷπ 1.6 
τί σαῦ γ3Υ, (1) ἰπ τοραζὰ ἰο δ τοϊαϊϊου Ὀοίνγθοη 
Αοἀ δπὰ {119 τγου]ὰ ἴῃ σοδοχαὶ, ἰδκίηρ {πὸ νου] ὰ 
ποὲ, ἱπά 664, 848 8 Ὀοαγ οἵ οὐ, γοὺ ἀου 1988 ἃ5 
ἃ τουοϊδίϊου οἵ Ηίμπα; (2) ἰῃὰ τοχαγὰ ἰο (86 ποτὰ 
οὗἨἩ Ηοὶν δοτίρίατο; (8) ἱπ τορδαγὰ ἰο 8:6 Ῥούβοῃ 
οὔ Οσμνῖϑι; (4) ἴἰπ σοραγὰ ἰο ἴἢ80 ογάϊηδῃοθβ οὗ 
ΟἸσὶβι, (86 ον ατοἢ, δηα Θϑρϑοΐδ! Υ ἐπ 6 βασγϑιιθπί 
οὔ ρ ϑαρρου. Τὴ ἄγϑὺ βία ἰπ {818 ῬτοΟ698 15 
{110 βία ρ]6, ἀϊτοοῖ γοσοσιὶϊ(οῦ οὗ ἐμ δοίια] πηδηὶ- 
ξεβίδιΐου οὗ ϑρὶνι δὰ ἢ68]1 ἱὰ δομογοίθ πηϊίν. 
Τα ῖὶθ βίιρὶο χοσοραϊ(ἴου, απᾶον {6 ΒΥ ΠΑ] 68] 
ΡΥΪϊαἶνο σοι κίοα, 8665 αοὦ γογϑαϊθὰ ἴῃ (16 
νγοσϊὰ ; υπᾶον {μ6 το] χίοη οὗ τουοϊδίϊου ἰη ᾳ6η6- 
ΤΆ], ἰ0 8665 6 ϑρίγι οὗ αοἀ τονθαϊοα πη (ἢ 6 
ἰΠΘΟΟΓΔΟΥ δηὰ (110 βουὶρίυγοβ; πὶ (89 δροβίοϊϊο 
Ομ νἰβυ δ Ώ 1 γ, 1{ 8668 (110 ὅοη οὗ αοἀ ἴῃ 16 ΒοΥΘΡΑ] 
ταΐϊγ 6168 οὗὨ ΗΒ 16; ἰῃ [0 Ῥγϊπαιϊεἶνο στοῦ, (Π6 
ἈΠ οὗ ἐλ9 ϑριτὶς οὗ Ομ τὺ δὰ Π|ΙΒ οτ ἢ η 068. 

Υοἱ (86 σοηῃϑοϊου 8688 οὗ ἃ αἀἰδιϊποίΐοη δὰ 8η- 
{π||6818 Ὀοίνοθα 186 βρεῖς δηὰ {μ6 ἢ 688} 18 ΟΥ̓ Υ- 
ὙΠΟΤΘ Ῥγοβοί. Απᾶὰ Ὀθοδα8θ [86 ΘΑΥΓΒΙΥ τηϊηὰ, 
αἱοὴς ἰἷ8 016 } πο, 18. ἰΠ6] 1 πο [0 ]056 {Π 6 Β6ηΒ0 
οὗ ἰμ18 ορροϑι(οη, πὰ Ὀοσαιβθ, 'π {10 Τη888 οἵ 
τχθῃ, ᾿ῦ ἀοα8 δοίιι}}Υ 1086 ἰἰ, (6 βδίσοπρ αἰδβίϊηο- 
ὑΐοὰ ὈΘΟΟΙΩ68 ἃ ποροδϑὶίν ("1 185 (89 ϑ ιν μαὶ 
ᾳυϊοκοποίι; (16 68} ργοδίοι ἢ ποις). 
Το ΟἸἹὰ Τ᾿ οϑἰδηηοηΐ αἰ διΣ σα 8}}05 Ὀοΐιτοοπ οα 

δηά (116 τγου]ὰ 'πὰ ορροϑίίϊοι ἐο μοαϊδοπίβιῃ. ΟΠ ἰϑὶ 
ἀἰβιλησαΐθ68 δοίνγθθα 1}}0 ᾿ἰνίηρ σουτοϊδίϊοι δὰ 
ουὐινατγαὰ ὑμοοσταο ῦ δηᾶ (89 Ἰοίίον οὗ δοτίρίυτγο, 
ἴῃ ορροβί(ἴοπ ἰο Φυαδαΐϊϑῃ. ΤῈ6 Απίϊοοϊ δ οΥἰἐἰ- 
οἶδχλ δηὰ ἰμθ πηραΐουαὶ τηγϑίϊοῖβλ ἀἰβιϊη κυ δὴ 
Ὀοί ΘΟ ἢ (δ6 βρὶ γι] ῬΟΥΒΟΏΔΙ Υ οὗ Ογὶδὶ δπὰ 

18 ΒΕΥΘΓ] ΓΤ δ 08 δηαὰ τηππηὶ Γεβίδεϊοδ, ἀραϊηϑὲ 
(86 ἐγδαϊοπαὶ ὀχοζοδὶβ. ΤῊο Βοίογπιαϊζοη ἀΐ8- 
εἱπρυΐθῆθ8 Ὀοίνγθοη ὑμ9 δρίγὶῖ οὗἩἨ ἐἰο ἔστι σμαγοῖι 
δηὰ {118 ὀχίοτῃδὶ ἔογηι : δὰ Ὀοίπγοοη ἐμπο δι δσίδησο 
διὰ (δ ΤΌται οὗὨ ἐδ6 δβογδιιθαί. 

Βαῖ 1086 αἰδιϊποί ἢ Β ἰοοῖκ ἰο ἐδ χοβιογδλίϊου 
οὔ ὑμ8 ἰτὰθ απο. ΟΠ γὶδί οχ αἰ δ105 (86 ἐγ ηΐοη 
οὗ αοὰ δηὰ {πὸ ποτ] Ὀοίὰ ἱπ Ηΐπ ρϑγβοῃ δηὰ ἴῃ 
Ηΐβ8 οοῃβοίουϑηθβθ ({π6 ἱποδυμαίοι οὗ ἀοἀ): 
Ομνϊβείδπ ἐΒΘΟΪ ΣῪ ποτ 8. οαΐ ἐμ6 Κποσῃ Β.η- 
ἰμοϑὶβ Ὀϑύοθῃ χϑυθ]αἰίου δηᾶὰ ϑβοτγὶρίυγο (τς 
ποτα οὗἉ αοἀ ἰῃ 1(8 οὐ ζαπίο 119) ; βαοσϑὰ οσὶἐ]οῖϑαι 
ΔΙΙῚΒ αὐ ἃ ΥἹΟΥ͂ οὗὨ 116 ζΌΒΡΘΙ ἢ ἸΒΈΟΥΥ ὙΝ.059 Βοδτὶ 
διὰ ρυ}860 ἷβ 9 Ῥοσβοπδὶ ΟὨγἰβὲ (τοὶ σίουβ μἷ9- 
ἰοΓΥ 18 ποὺ ἀοσυϊηθηίαγγ)}; δυδηρϑὶ οὶ ἀοκπιαίϊοϑ 
8501268 ὑπ 6 ΚΟΙΩΘΪ οὗἩ {π6 ἰσὰθ σμυτοι ἴῃ ἐδ γΥἱϑβὶ- 
Ὁ]6 οἴατοι (1468] ἰγδάϊἰοὴ 18 ποῖ Θχίθ 8] ἐγᾶ- 
αἰι108), δηὰ ἴῃ ρ]α66 οὗ ἰμ6 τχράΐεοναὶ 1Δδπ :Βο8- 
[ἴοπ οὗ σγδοθ διὰ (86 δχίθγῃαὶ Βδουδιηθηΐδ) ΡῈ Σ- 
Τουϑηοθ 1 Ρυΐ8, ὰ ὑπ Τα τη υἱϑῖν τυ ϊοὶ ἰ5 
ΤΏΟΥΘ ἔογυθηί [0 ἐδ πηΐοπ, ἐἰ6 ογσαπὲς ΒΥ 6818, 
δηά ἱπ ἰΠὸ Βοξοτμοα [(α]ν᾽ηἶβι 19} υἷθνν τ δῖ οἢ 18 
ἸΏΟΓΘ σϑγοία οὗ (ἢ αἰδιϊποίΐοη, {6 δυπιδοίἐεαϊ 
ΒΥ 6818 (ἰΠΒΘΡΑΣΔΌΪΘΠΘ88 οὗ νογὰ διηὰ ββϑοσδ- 
ταί). 

Ηφῶοθ ἰὐ ἔοϊ]ονα {μαὺ {Π6 ἀδηροῦβ οὗ ἐπ [,υ- 
ἰβογδὴ υἱὸν 1ἴθ ἴῃ (ἢ 6 ἀϊτϑοίϊ οη οἵ σοῃ βου, απὰ 
80 ἀδηροῦϑ οὗ {19 Βοίοτγπιοὰ γον ἰπ {89 αἀἶτθο- 
ἰἴοῃ οὗ βορδγδίϊοῃ ; δῃὰ ἰϊαὺ ὑμογοίοσο ἐμ ἱπὸ 
Υἱ 8 ἐμ Ιλ 56} 798 ΘΔ Δ Υ6 ὑμὶν βαΐοϑὶ ορϑγαίίου 
ΟὨγν ἰπ ᾿ἰνῖηρς Βυπίμοβὶ5. Απὰ {1|Ὸὸ ἐγ ππΐοῃ, 
186 (μἱτὰ δηὰ δἰρὶιοβί βίθρ, δοῃβὶβίβ ἰπ ἴ 9 σϑοορ- 
πἰτοη οὗ ὑμ9 ϑΡισιν ἃ8 ἴῃ το]αίΐου ἰο (110 ἤ 6βῃ, (1) 
πο 8019 Ῥόνοῦ, (2) ἃ ἰγϑδυβίογιαϊηρ, γϑηθνίης 
Ῥονον, (8) ἃ σον γί, ΡΟΤΘΣ, ἰδ κΚίηρ οἱ ἐἰβοὶΓ 
(86 θὁ8}} 88 118 ὑΥδηβραῦθπῦ ΟΥΥβι8}- 1 κ οὔρδα. 
Πθῃοο, αἷβδο, Ομ τ ῖϑὺ αεσθ Ῥοϊπίβ ουὐ ἰο δχαϑϊία- 
(ἱοη. 

18. 765809, ἐπ λεαγέ-δεαγολέγ ᾿ῃ ΤΟ θυ ποθ, ΘΌΟΥΘ 
81}, ἰο ὑπ ἔαϊηὶ ρσογιὰβ οὗ ἔα ἢ δα ἀπ 6] 16 ζ. 

ΠΟΜΙΓΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ,. 

866 10 Ὠοοίτγϊ Δ] δπὰ ΕΠ 68] τοβοοί, 0:8. 
89 δι οὗ δ 6858 οὐδ {10 808, δῃὰ Ηἰἶ5 ἀΐ8- 

δοῦτΒ9 ἰη (Π6 Βγποροόρσιο αἱ Οδρογηβαμῃι,, 8. σοπίϊη- 
υσἰΐοη οὗ Ηΐϑ νἱοίοσυ ΟΥ̓́ΘΣ ἴμ6 ἐδιωρίαυ ἴῃ ἐδ6 
ΠΟΥ 688, δαί. ἱν.-Τὴο ἀδοίθιγο δὰ ἀἰν δὶγο 
ἀϊδοουγϑθ οὗ (ἰὸ οτὰ σοποογπίηρ βαϊνδιϊοη ἰπ' 
Ῥθύβοηδὶ ἰ1}6- απο νυ Η ἐτη86]1.---Τ 86. πρὸ 
Βθοῖὶς βδ᾽ γαϊοη ἰὼ ἱπρθγβοη Δ] Ομ τ ϑιϊδη ἐπί: ρΒ 
ὙΠ} δὰ τπρογβοηαὶ οοηαποί, σδηοὶ δηᾶ Βαϊνα- 
ἰἰοπ ἰὰ ἐμ Ῥοσϑοη οὗ {9 1οχὰ τὰῖϊῃ Ρϑυβοηδὶ 
ζαὶ!}..---Ἄ[1} 16 Βορὶηρ οὗ [86 πιοτὸ σαΐϊπὰ ἴῃ Ομ ὶϑὲ 18 
γαΐη: 1. γαΐη Ὀοίδι ἴῃ 118 ἈΔΙΚΘΩ ἴΌΤ πὶ οὗὨ ΘαυίΪΥ- 
πιἰηἀθάπο85 δηα 8618 685 δηι ἴῃ (8 Βα ῃοἰΐηγο- 
πίουβ ἄγοββ οὗ οδἑ]!Ἰαϑιΐο δπἰ]ιυβ᾽88:. 2, δίῃ 
Ὀοῦ ἰπ 18 δίδηἀϊηρ δηὰ Ἰἰπρογίηρς (οα ἰδ Θαϑέοσαη 
δἰ οὗ ἐμ 868), δὰ ἴῃ ἰἰ8 ᾿"α8ἰ6 δῃηὰ τιηπίης ([0 
ἐδ Ὑοϑίοση β[.0γ0). 8. Υϑὶμ μοί μον ἴῃ 1.8 
οἴοτί ἴο πιο σι Ὑ ΟἸ τ δι Δ Υ ἴῃ δε Ό]αν 8ι}]6 (10 
τϑῖο Ομ γὶϑὺ Κιίηρ οὗ ὈΓ68ΔΑ), οὐ ἰὼ ἰ15 οἰἴογτί ἰο. 
Ὀ6᾽ 1016 10 δοσοτάϊης (0 8 νου] ἶγ βίδηἀαγὰ (ο 
ἀΘῃΥ͂ 18 ἈΟΘΔΥΘΏΪΥ ἀοβοθηὺ δ πα 105 ΠΘΔΥΘΗΪΥ πιιοΐο- 
8, {89 δἰοποιλθῃΐ). 4. γαΐῃ ἱῺ 18 ἀθϑῖγο ἰο δἰϊοσ 
Ομ γβυϊδηϊίγ, ᾿ἰπϑίθοα οὗἁὨ {8017 Ὀδοοπιίΐίηρ αἰϊοτοὰ 
ΌΥ ᾿0, Οὐοποϊυαδίοι: γαΐη, ἡ, 4., τυϊδοι.--- 89 
τὰ6 Βουυϑῃίβ δὰ τόυκαθι οὗ αἀοα, δηά {δ ἐσὶιθ 
το Κ οὗἩ ἀοα..-- 89 ἀδιηδηα οὗ (πο βοηβιουβ δὰ 
Ἰοχαὶϑιϊο τὰν οὗ ὑἱκΚίπηρς, (αὶ ΟἸιχὶβὲ βιου]ὰ ἴῃ 
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δὴ ΟΙΪὰ ἸΤοϑίατηθηῦ ἸΩΔΠΠΟΡ σὸ Ὀογοπᾶ ἰδο ΟἹᾷ 
Τοϑίοιηοπὶ : ΟἸγὶϑὺ βου βιγραβα ΜΟΘ68: 1. [ἢ 
τοΐϊγϑοὶοβ οὗ ουἱϊναρά δοποῖϊ (“Πα ἀοβὶ ἰμοὰ 
ποὺῖκ ἢ). 2. ἴῃ τεαυϊχοιλθηὶβ οὗ οἰθγθαὶ 1ανν 

ες  Ββαὺ 588}} να ἀο ᾽᾽). 8. [ἢ ἰοστοῦ οὗ οσίθγηδὶ 
)αάριημοηΐ (85 Ἰεϊησ οὗἩ ὑπὸ 7601 συαϊΐηρ οὐδοῦ ἐδ6 
μοδ 6). --- ὙΕΥΙΥ, του], ποὺ ΔΙοΒ685, Ριΐ ἐπ9 
ἘΔΙΒΟΡ ἴῃ ΒοαγΘΏ, οἾΥ68 {16 Ὀτοδὰ οὗ Ἃο4.--- 
Ομ γῖϑὺ ἐς (6 Ὀτολὰ οὗ ἀοὰ ἰπ Ηΐβ Ῥοσβοῃὰὶ αἰ- 
ψἱμο ἰἰΐρ, γογβ. 83-40: (1) Τ6 ἰγρὶοαὶ δπὰ ἐμ6 
ἐσθ Ὀτοδαὰ οὐ αοὰ, γβγϑβ. 82, 88. (2) Τδο ἤλ]586 
δηᾶ ὑπὸ σὰ δρροίϊίο ἴὸγ (} 15 Ὀγοδα, γϑσβ. 854-98. 
(8) ΤῊ ἰθοταιϊηρς δὰ αυϊοϊκοπῖπρ ορογδίΐοι οἵ 
{818 Ὀγοδά, υϑτγβ. 89, 40.---Οτ δὶ σίσεα {16 Ὀγτοδὰ 
οὔ 16 ἰὰ Ηἰβ ρίνῖης ἃρ οὗ ΗΒ Ά65} ἴῃ ΗΠ18 δίου- 
ἱπσ ἀθαί, γϑσβ. 41-81: (1) Ηο ρῖνοϑβ ἐὺ ποὺ ἰο ἐδὸ 
ΤΟΟΤΙΣΌΓΟΥΗ, Ὁ ἰοὸ ἴδηι ἐμαὶ δῦὸ ἀγα δηὰ 
ἰδυραΐ οὗ (6 ΕΔ ΒΟΥ, γοτϑ. 41-47. (3) Ηρ ρἶτνεϑ 
πιὰ ὁ ἐπ0 71} Ῥασγίακίηρ οὗὨ οἰϑγῃαὶ Ἰ1ΐἴθ, Ὑ6 Υ8. 
48.009. (8) Ηο ρίνοβ 1 ἴα ρἰνίπρ Ηἰπ156], γὙθ 
ῦ]. (4) -Ηο ρίγνοβ ἐξ ἴπ ρσίνίηρ Ηΐ8. Η6 8} ἴὸ᾽ {86 
19 οὗ {9 τνου]ὰ, γορ, Ὁ].---ΟἸ γϑὺ ἐποίεε ἐλδ 
“π“αἱ ο ἰϊζε ἴῃ ταδλκίηρ Π|Ι5 ἤο8θῃ διὰ Ὀ]οοὰ αὶ ἔδαβι 
οὔ μΔ Κ- οἤουῖπρ ἰο ὑπ6 ψοῦ]ά, γογ8. δ2-ὃ9: (1 
Τὸ οὔοῃααο αὐ [0 ὙὙΟΥΑΒ ΘΟΠΟΟΣΠΪ ΗΖ ἰμ6 8658 0 
Οπτῖδὲ, τον. δ2. (2) ΤῊθ μοὶ ἰθαϊης οὗ {10 οἵ- 
ἤοῃοα ὈΥ̓ 0 ΤοΌΥΟ] ἃ δϑϑουίϊοα σοποογηΐηρ {10 
68} διὰ Ὀ]οοά οὗὁὨ Ομ γὶβί, γογβ. δ8-ὃ06. (8) ῬΠ6 
ετουπά ΟἿ [818 Διϑϑουίίος : {80 119 οὗἨ ΟΥ δῦ τὰ 189 
Ἑαίδου, νοσ. 867. (4) Τὴθ δοποϊ]αβίου οὗἉ {818 α5- 
δοτί ἰοῦ, ΨψοΥ8. ὅ8, δ9.---ΟἸγ δὶ ἰγαηϑῆρυτοθ (80 
τιθϑὶ οὗ 1116 Ἰη(ο ἃ τη68] οὗ {πὸ Κρ γι, γοσβ. 600-68 : 
(1) ΒΥ ΗξΣ5 οχα)ίδιΐοη, γον. θ2. (2) ΒΥ [89 βοηά- 
ἰὼ οὗ [86 ϑρίτιῖ, γον. 68. (8) ΒΥ Ηΐβ ποτγὰ, γυϑῦ. 
68. (4) ΒΚ (6 οχοϊβίοπ οὗἠἨ προ] ον 5, σεν. 64. 

Οη εἰπσές βεπίεποσδ : ὕου. 25. Τὸ {680 56 1)0ὺ08 [89 
δΟΟΟΠα τηΐγδ 010 οὗ 7689 ((16ὸ ΜΔΙΚΙπρ ὁ (ἢ9 
868) ΤΟΙΏΔΙΏ5 8. 61030 Βοογοὺ, ὈθΟδιι36 {Π 6 Υ ἀο πού 
ΤΕΟΟΡῚΪ29 ἐδ ὸ ἀϊνίπο βίη ἴῃ ἐμ9 ἄγϑὺ ({λ16 Ὀχοδ- 
ἴῃς οὗἩ Ὀγοδά).--Ἴ ον. 26. ὁ“ ὙΟΥΥ, ΟΡ, γ6 θεὶς 
λίς,᾽᾽ εἰς. ἸΏΘΥ Βᾶγο β6θὴ ποῖ {Π9 χῃϊγασ οι 8 
ἴση ἴα {δ ζδοάϊῃρ, Ὀυὺ ΟὨἿΪΥ (1.0 οοάϊης ἰῃ {ἢ 6 
ταϊτδοῦιϊου5 εἰ ζη.-- - ΤᾺ} ὑπῸγ ἃτ0 8 ἰγρθ οὗ αἱ 
ἴ4180 Τγὶοη 5 οὗ σοὶ σίοη, γο Β6οὶκς ποῖ ἐδθ ἰεϊηζ- 
ἄομῃ οὗ ποανο ἴῃ δου Ὺ δαἀναπίαροθ, μαὺ ΟὨ]Υ͂ 
δατί ἢ γ δἀναδπίαροβ ἰῃ {6 Κη ράοπι οὗὨ ἈΘΑΥΟΏ.--- 
γον. 27. Ομ στ ϑὶ, το 849 ποῖ ὙΠ ΠΘΥΘ ἰο ἴα ἢ 15 
βοδά, ἰηϊχαβίοα ὉΥ αοἀ νι Π 6 οΒιοΐα] δβθα] 
π οὶ τλ8 Κ68 Ηΐπὶ βίοιτατα ΤῸ ὑμ9 τγ016 ψοσ]ὰ, 
-- οτβ. 28, 29. Το 16 χα] ϑίῖο Ομ ν διίδη ἐλίπκϑ λα 
οαπ ὧο τσοτῖδ ὙΔΟΝ ΘΆΓῚ ἴῸΣ ἷπὶ (9 Ὁ]6551 0 οὗἁ 
ἀοἂ; ὙΒοτθαΒ 86 ρΌΒΡ6Ϊ σοαυΐϊτοϑ ἃ ΜΟΣΚ ἷπ 
τ οἢ αοα 15 {π0 δροηῦ: δι. ἢ.- -- ΕΔ ἢ 18. ἃ νου 
οὗ τῦδη ἔγοια ἀαοά, πὶ αοὐ, ἴον αἀοἂ: δηὰ ἴοτ 
(18 ὙΟΓΥ ΓΟΆΒΟΏ 85 ποσὰ {μ0 οΥΪς οὗ αοα ἃ8 ἰΐ 18 
(δ ἱρ!ιοδί, ἔγοοϑὺ γουὶς οὕ. ΤῈΘ τϊτασυϊουϑ 
Τοοάϊηρ [6 868] δῃὰ βοαϊΐηρ οὗ ἰ1ὸ ἀἰνὶπο ϑίον- 
δια.---ν. 80. ΤησταϊϊυἋο ἑονγαγὰβ ἐῃ9 Ἰογὰ : 
ον ἰὸ δἰτγδυϑ ἔογροίβ ἐῃ9 ρμαϑὶ βίγῃ ἔγοιι αοὐ, 
δηὰ ἀδηλπη 8 ἃ ΠΟῪ 900.---ο Ὑ. 8]. ἨΟΥ͂ δὴ 
ΘΑ ΒΥ τηϊη ἃ οδὴ Ῥαγτοσὶ ούθὴ ἰὴ 9 δοτγιρίυγθ.-- 
Το ἴγαθ Ὀτοδα ἔτγομι βθῶνθα οὴπ 6 σίγϑῃ ἰο ἃ8 
ποὺ ὈΥ͂ τπᾶῃ, Ὀιὲ ΒΥ αοἀ αἴοῃθ ((16 Εδῖδμον οὗ ΟΣ 
1οτὰ 7655 ΟὨ ΓΙ 8ι).---ν ον. 88. ΜΑτκΒ οὗ ἐμ Ὀτοδὰ 
οὐ ἀοἀ: 1. 10 δοπιθ8 ἀοτῃ ἔγοῃα μϑαύθη. 2. [{ 
Εἶτοβ 1τὖὰ ἴο (ἢ6 τον]ά.--- Υ. 84. “1 ον, ογοῦ- 
ἸΏΟτΟ χῖνο 08,᾽᾽ εδἴδ. Σ ἰῃὩ68 γαῖ ὈΤΆΤΟΡ, ἴο (86 ΥΟΥῪ 
ἴλδο οὗ 86 [ογτᾷ: 1. Βϑοϑῆβθ ἰὲ ΓΘΟΟρΉΪ2Ζ65 ποί 
ἴῃς αἴνοῦ ἴῃ {μα Ὀγοδὰ, 2. Βδσοδῦβο 1ΐ σϑοορ- 
ὮΪΖ69 ποὺ 86 Ὀγοδὰ οὗἩἉ ᾿1ἴ6 ἰπ ἐμ ΟἾγΟΣ.---ο Σ. 

90. ΤῊΘ δῆβον οὗ 7688 αἰτῃ8 ἰο ἀἰβοοϑο {6} 
Βρ'στὶς (1) ὈῪ ἱπβιβύϊηρ οα (6 ἤσιισα, (16 ΤΟΡΓ- 
βϑῃίἰαίϊοη οὗ (9 Ὀγοδα ἱπ ΗΪΐ5 ρογβοι; (2) ὈῪ 6ῃ- 
Ἰαγρίης ἰιο ρυγο: Ὀγοδὰ ζὸσ παῦχον δηὰ ἐμ ϊτϑι; 
(8) ὈΥ οσριδϊηΐηρ ἱμὸ ἤἄσξυτο: σοῦ ἰο τιθ, Ὀ6- 
Ἰῖονθ οἱ 126.---Ο Υἰβι Δ ὑπὸ {τα }}} απὰ ἐπα ἰσὰθ " 
βϑῃοἰἰ δοδίίου οὗ οαἰΐης : 1. ΔΙαΚίηρ ζαϊ} ἂἢ οαὐ- 
ἴῃ. 2. Μακίης ϑαϊηρ ἔδιιἢ. νον. 86. ΤῈ 
ἸΠσΔΡΟΟΙΥ οὗἨ ἁ {80 φαγὶ] γοϊπἀοὰ τηὰὰ ἰὼ 860 
ἰηΐο ἴ80 Πιγβίουυ οὗ ὑπο αἰνίηθ 116. ΟἿΘ σδ 866 
ἤοδβαϑ, [80 ΟΘὨΌΓΟΙ, ΠΟΙ ΓΤΟΙΌΓΣΙΔΟΥΒ, ΒΟΡ ρστοδί 
Βρὶ γι, τὶ ἐμὸ ογθ, τι πουΐ βοοίηρ ἰδ βρίγὶὶ, 
οΥ ὑδο σίουυ οὗ (9 ρῬογβοπὰὶ 116.--Ἴ 9 Μ|1}} 860 
πα Ὀο]ίονα ἐλίπσϑ, Ὀχὲ {πον πᾶν ποὺ ΒΘ6ἢ ΠΟΣ 
Ὀοογθα Η8 »έγδοη.--- οὐ. 87. 1 πορ 8 ἃ βιϊγυϊης 
οὗ (89 ῬΟΥΒΟδμΔ)ὶ 1106 οὗ Ιονο ἀδβοθημαϊηρ ἔγοπι ἀοὰ, 
ἰο 860 {116 “ἸΟῪ οὗἨ (..9 ῬΘΓΒΟΠΔ] ᾿ἰἔθ ἴῃ Ουγ18.--- 
ΟἸυγῖϑὺ ἀσανϑ 4}} αἰνί πο} ομόβοπ δηᾶ Κἰπἀγοὰ 
ΟὉΠη68 ἱἰπίο ΗΪ8 Κίησάοχι, βίῃσο (1) Ὁ}} ἐμαὶ ἐδ 
Βαΐμον ρίνοβ Ηΐπι, σοι ἰο Ηΐϊηϊ, διὰ (2) ΠΟΠΘ 
ὙΠῸ ΘοΙη6 ἰο Ηΐπ, ἀοο58 Ηρ σαβὺ ουἱ.--- ον. 88. 
Ἡ πὶ ἰλαΐ σοπιοίδ, εἰσ. Ἠρσ οαϑὶβ ουὔῦ ποηθ, Ὀδαδιι56 
Ηο 7υάρο5 τπιθὴ ποὺ ὈΥ ἰδθ ροτγίοθοίίοη οὗ {μον 1176, 
δι Ὁ 86 ἀἰϑροϑιιί οη8, δδη (168, μα θορί πη 9 
οὗ 1(.--τοὔᾺῳδ 6 ϑ᾿σὶ ἰδοῦ 5 Ηἰτηβο 1 ουοσν ὙΒΟΥΟ 
ἰο ὑδ9 πουκ οὗ {6 ὅομ (οαρ. χὶν. 26; χυὶ. 18), 
80 Π6 ὅοῃ ΘΥΘΡΥ ΘΓ (0 [9 ὙΟΥΪς οὗ ὑπὸ ΕἌΓΒΟΓ, 
--ΟἸγῖϑὺ Ἀϑρῖτοῦ ποῖ, δοοοτάϊης ἰο ΠΠ 5 οὐνῃ τυ ]]], 
ἴο δὴ 1ά68] Ῥοβίίϊϊου οὗ 1116 ἴον ΗἸπλ561}, Ὀὰ 6η- 
ἰογβ, δοοοσάϊηρ ἰο ἰδ ΜΨ1}} οὗ Η! 18 Εδίμ ον, Ἰηΐο {ἢ 9 
Ἰιϊβίοσὶοδὶ ἀυίὶν οὗ 116, ΗΪ8 νν1}} 18. οὗἨ ΒοΔΥΘΩΪΥ 
Ρυσιίν, δηἃ γοὶὺ Η8 118 156. ἃ σΘοῃεϊηα)ὶ βδογῖθοθ 
οὗ Ηἰ8 νὶ}}.-- ον. 88-40, Τῆο στδοίουβ ν}}} οὗ 
{π9 Βαίμον: 1. Ιῃ σοραχὰ ἰο ἰο Βοάβθοιηοσ. 2. 
Ιπ σοραγὰ ἰο ἰοϑο ἰο Ὀ0 τοἀοριμοὰ δηὰ "ἼΠο89 σο- 
ἀδοιημοὰ, 8. ἴῃ χορατὰ (ο [86 ψΔΥ οὗἉἩ γοἀοτηρίϊοη. 
-- Το Ρύγσροβο οὗ ἰὸ Εαίμπον ἴῃ Οἰγῖϑὸς 1. πα 
ἦν Του] 8. (τοῦ. 89: “1050 ποις). 2. ὙΠιαὶ 
ἦν Θῃ]οἢ8 (γογ. 40).--- 8 Ηθ 15. πῃ Ὀοίλ Ὑἱον8 
0 Ὀγοδὰ οὗ ᾿ἴὸ: 1. Ἀδαοομληρ ἔσοτα ἀθαίῃ. 
2. πηρανιϊηρς οἰθτηδὶ }1{8.--- )θ απο] ἀπ οὗ Ροσ- 
ΒΟΏΔ] 119 ἱπ σοἀοτηρίίου : 1. [π (0 ἢγϑί Ρῃ 880 οὗ 
γϑαριμρίΐοῃ (πὶ γ0. 89) ῬΘΙΒΟ ΙΔ 15 Ὀαὺ ΤΟΥ 
ἀονεϊοροα; ἰμο ποοᾶγ ᾿ἰἴῸ 18 βροόκϑῃ οὗ (ἰη (μ9 
ποαίοτ), ὙΠΟ 15 ἴῃ ἀπηρον οὗ Ῥοΐηρς Ἰοβὲ; ἴῃ ἐδμο 
ποχύ ρῥία86 (ἴῃ γον. 40), τὸ βαᾶνθ πὸ Ἰοῦροῦ {δῸ 
ὨΙΘΙῸ σοϑοιο ἔγοτῃ ἀϑϑίσιιοιϊίου, Ὀιὺὶ (6 σοπίογστίης 
οὔ {μο αἰ χίιοϑὺ 1ἰἴο; ἀμ μ6γῸ ῬΟΥΒΟΠΔΙ ΠΥ ΘΟΠ]65 
ΟἸΘΑΥΥ ἰο γον. 2. [ἢ ἰδ ὅγϑί ο50 σοαθῃρίϊοη 
5 ἰο ἀο νι Ἰοδὲ το ἰῃ εἶ) Τὴ. 85: ἰὼ (6 860- 
σομᾷ, πίία ἐμαϊγνι ἀ}9. 8. ΤΏΘΓΤο (ἢ χοἀοσοιηοά 
ΟὯΟ 8 ΘΟΙΡΑΓΔΙΣΥΘΙΥ Ῥαδδῖτο; ΘΓ 0 18 Δ 86- 
{ἰπἠπ Ῥϑύβοῃ, ἰυτῃθα ἰο ἰμο Βοάδοιον, Βπάϊηρς Ἰἰ9 
ἴα {9 θ6])ο] ἀὴρ οὗ Π|5 16. 4. ΤΉ ΓΟ Το Ρ- 
(ἷἰοχ Ὀ68Γ8 Ομ οῆν 86 ᾿πΡΓ 685 οὗὁὨ ἀἰνηα Ῥτοαοϑβίϊ- 
πδίϊοι ; Β6ΓΘ 1 ἴδῖκο5 ἰμαὺ οὗ δη 1ΓΘΘᾺΟμΙ).--- 
ΤῸ στδοΐουβ Ορου 1008 οὗ Ογὶϑὲ ρὸ ΟΣ ἴο ρ]ονῖ- 
οὐ σοπιρ]οίΐοη ἰῃ ἰ.)9 1αϑὺ ἀδγΥ .--- 16 στοαί 688 
οὗἨ {Ππὸ Ῥχουηἶδο οὗ 8 πο, ἱπδηΐϊίο ἔᾺ] 6855 πηὰ 
ἔγθβ 685 οὗἩ 119 δὖ ἐμο οπὰ οἵ ἐμο νου]ὰ.---Ἴον 
οὔθ {0 Ἰωογὰ ρῬοϊπίβ. ἔουγατὰ ἰο {1:0 σοι Ρ]οι ἴοι 
ΟΥ̓ Ηἰ58 ψοῦῖὶς δὲ ὑμὸ Ἰαβὺ ἀδγ.--- οὐ. 41. “ὉἸιο 
ψον8 (θη πηυγπυτοα;;᾽ Τὴ9 σΠασδοίου 8[105 οὗὨ 1.10 
ΠΠΙ θόσαὶ ραν ϊϑδη βρὶτὶι : 1. ΤΊΘΥ πιατπιαγοά. 2, 
ΤΟΥ͂ τηυσηυγοα ἰο ὁπ6 δΔηο 6 γ. 8. ΤΠΟΥ χπὺγ- 
τηυγοα δραΐϊηβι {16 Τογὰ δπὰ Ηἰβ ποτ. -- νον, 42. 
Τ1μο οἱὰ δη οὐὸῦ ποῖ οἴὔδησοο αὖ πὸ νοτὰβ οὗ 
ΟἸγίδὺ τοϑροοιϊίης 118 ΒΘΔΥΘΗΪΥ οὐἱρίη: 1. Β6- 
6Δ.896 Ηο 15 ἔγοιῃη Ναζαγοίῃ, 16 σαηηοὶ Ὀ6 ἔγοιλ 
Βοᾶγθη. 2. Βϑοδιθο Ηο 18 ἐιο ὅοῃ οὕ Μϑδῃ, Ηθ 
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ςσαπποὺ 0 ἰδ6 ϑοη οἵ αοά.---Τ} 9 διηΐα νον] 8 
οοηἀοπιηδίϊοη οὗὨ ἰἰ501 πὶ 1.8 δυπάοτίης οὗ {μ9 ἀϊ- 
γί δπὰ ἢυδῃ πδίιτοβ 1 Οἰτἰβί.--- [ο ἀθοοΡ- 
ἰἴομβ οὗὁἨ νυϊχαν σοπσοὶΐ ἴῃ τηαϊίογ8 οὗ {16 5 τ. 
1. Τὸ Ῥϑορὶϑο ὑπ ῖηὶς ἐμὸν αοι Ηΐπαι, Ὀθοδαδθ 
86 Κποὸν Ηΐβ ραγοηίβ, 2. Τ λοΥ διἰηἰς (ΠΟΥ ΠΟ 
Ηἱδβ οτἱ κῃ, θθοδυ89 {Π6Ὺ πον 118 ζοβίογ- αὐ ἢ 6 Γ. 
8. ΤΥ ἰαϊαὶς ἐμΠ0Υ Κποῖ Ηΐθ τοῖον, Ὀθσϑα80 
07 ΚΗΟῪ ΟΡ ῬΟΥΟΥΙ͂ δηα ἰον 685. ΟΟΏΏΡ. 
οἰαρ. υἱὶ. 27; Μαιὶ. χὶϊὶ. δδ.-τῦογ8. 48, 44, 
“. ΜΙΌΣΙΠΌΣ ποῦ δου ὙΟΌΣΒΟΙΥΘΘ:᾽᾽ (88 ἀγα τίη 
οὗ Ραγιΐίβδῃ βρίσιῦ ἃ ἀσανίης οὗ (6 οατί, δραὶπϑι 
(80 ἀγανίης οὗἩ ἰμοὸ Εδίμον ἴγσοπι ᾿ιοᾶνυθη.---Τ]}.0 
ἀσχασίηρ οὗὨ ε1ιὸ ΒΑίμον ἰο (6 β0η.---Ἴοσ. 4δ. Α8 
ΟὯΘ παιιϑὲ ἄτϑί ὈῸ ἃ Ὀοϊίθνον, ἰ(ο ὈθσοΟπΠλΘ ἃ ἰγὰθ 
αἰβοΐρ᾽θ οὗ αοἄ, 80 τω υνϑὺ ομθ, 'π δῃο οί» σίου, ὈΘ 
δτεὶ ἰδυρὰὶ οΥ̓͂ ἀοάα, ἴῃ οτάον ἰο ὈΘΟΟΙΩ9 ἃ ὈΘ᾽ἰΘΥ ον, 
--γεον. 406. Το χογοαϊϊης οὗἩ Οο(, 88 ἱΐ νγὰ8 (ἢ 9 
Ῥοουϊαν Ῥυοροσίυ οὗ Ομγίβί, ἰ8 ΔΌΟΥΘ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ὁχ- 
Ῥοσίθηοο οὗ Θοἂ ἴἢ βίηἶὰ} το. Οὐπιρ. οἶδ. ἱ. 
18.----Ἦο Ὀοσία ἰλ9 ΠΟῪ 11{9 ὈΥ ποανίηρ δὴ οὐ- 
βουγο ποτὰ (866 66ῃ. Χἰϊ. 1); Ηθ. ᾿)Δ8 Βοθῃ ἔγοτῃ 
δἰθυἶ Υ (86 ἤκοθ οὗἩ ἰδ6 ΕΔ.}16Υ.--Ὗοσ. 47. “Ηδ6 
ἐπαὶ Ὀοϊανοί ἢ οἱ πι6,  ιαἰ]ι,᾽᾽ δἴο. 

γόον. 48. Ομγίϑε {πὸ Ὁτοδὰ οὗ 119: (1) ΤῈ 
Ὀτορὰ 88 116. (2) ΤῊΟ 9 88 Ὀγοδᾶς (α) (9 
ἰσὰθ τδῆπα; ἱποτοΐοσο (ὁ) ἰμ9 Ὀγοδὰ οἵ 6οά, 
Ὁτοδὰ οἵὗὁὨ Βοαάγνοῖ, ὑτοδα οὗὨ 11ἴ6.--}}0 ἔσο ὈὉτοσὰ 
ἰο Ὀ6 Καονγῃ οϑροοὶδ! ! Υ ὈΥ 80 ἔασί ἐπαὺ 10 σίγα 
1186]17.--Ιὐ 158. (19 παίυγθ οὗ δ Ἰονίῃρς Ῥδυβομα ἰἰγ, 
ἰο ρὶνο 1ἰ861.--Ηο ρσίνοβ ΗΪππδο] ἢ, 45 (μ9 Εδίμοσ 
μ88 αἴγοη Η]π).---Ηο ρκῖνγοθ Ηἰ8 ΟΠ]Υ 11 ἰο ἀφαί, 
ἰο ΔΆ ΚΟ ἢ {9 Ἰνοσ]ὰ ουὐ οὗ ἀφαί} ἰο 110. ὙΥ}}110 
Ηδθ ν88 ἀοδὰᾶ, 86 Ἰ᾿ἰΐο οὗ ἰὰ9 "ουτ]ὰ απ ὁπ ἰδ 6 
β'ηρὶθ βοοὰ δηὰ σον Βρατῖς οὐ Ἧϊ5 116, τ ΒΊΘΒ 
Ὀτοῖο ἔοσί ἢ [0 Π0 τοβυγσθοίί οι δᾶ σϑ- δηϊαγχαί 0 
οὗ ἐδ9 νου ]α.---Ἴογ. δώ, ΤΟΥ οπάον δαὶ ἐπΠ0 
βιουϊὰ οαὐ ΗΪ8 465}}; ἰδ Ηο δροδῖζβ οὗ οδίϊπας 
Πὶ8 β.8 δπὰ δ]οοά.---ΟἸγὶϑὺ (0 ἰγὰθ ῥϑξβοὶιαὶ 
Ἰαπῦ (1 ὅοσ. ν. 7). " 

γετβ. δ8-06. Το ἴουν στοδὶ αϑϑουογα 0}8 οὗ (ἢ 6 
Τιογὰ σοποοτηΐης ἔἰὸ οαἰΐης οὗἨ ΗἾ5 Π65}} ἀπὰ {10 
ἀν ηκίης οὗἩ ΗΪ8 δΪοοά. 8.969 δῦογϑθ.--- 0 ΔΡΡτο- 
Ῥυὶαϊϊοι οἵ {}λ0 1ιἰϑίογ! 68] ροσβοῃδ Υ οὗὨ ΟΒτῖϑι ἴῃ 
ἐϊ8 νἱ αὶ, Βϑδυοηΐν οροσαίΐοῃ ὈΥ πιοδη8 οὗ ΟἸ τ 5.8 
ἰϑίοσῖσαὶ οτάϊμαῦοο.---Ηονν ΟἸιτῖϑὲ 8.}}} σίνος 
Ἡϊτ 8617 ουοὰ ΠΟῪ ἴῃ 1118 ἤσβ δηὰ Ὀ]οοά, ἴῃ Ηἰ5 
Κα }} Βυμπηδ ἕοσια δῃὰ 115 Θη ἶγο ΒοΔΥΘΏΪΥ πδίυγο, 
ἰο Ὀ9 οαἰοα ὮΥ̓͂ πιοῃ.---Ηοῦν ἰδ οαἰΐῃς οὗ ἐμ Η 65} 
δηὰἃ Ὀ]οοά οὗὨ ΟἸεγῖαὶ 19 οδεοίοά: 1. Του ἢ Ηἰ5 
τον, Ῥδυιου]ασὶν Πἰ5 μιἰβίοσγ. 2. ΤΗσουσὶὰ Ηἰ5 
Βδουδιηθηίβ, Ῥαγ συ] Υ] (6 δδογταμιθηί οὗ Ηἰ8 
Ὀοὰγ διὰ θ]οοά.---]Ὼ ΟΌΥΒΕΙΤΟΒ 4180 ΟἸ ἰδ Δ Ὡ1Υ 
ταδί ἴῃ ἃ ΠΟΙΪΥ͂ Β6890, ὈθοοΙηθ Β68}} απ Ὀ]οοά.--- 
ἢ ον ΟἸιγὶβὺ ἀοο8 αὐ αΥ ἐμ ορροβί(ΐοη Ὀοίγθοι {80 
βρ σἰΐαα] ἀπὰ [89 ΟΠ ἱπ Ηἰ8 Κἰπράοπι: 1. Οοτ- 
Ῥογϑδ ζὶρς (6 Βρί γι] (Ἰγοσὰ ἸῺ Ββαοσδιηθαί, 
ξο38ρ6] ἱπ οἰαγο). 42. ϑρι ει] ζίης (110 ὈΟΘΠΥ 
(πο πιΌ 6 Υ8 ἐπίο ἱπδίγαμηθηΐϑ οὗ τὶ) θοιιθη 85, ἐμ 
τον]ὰ πο ΗΪ8 Εδυ] ον Βοιι56).---Ἶ ον, ὅ7. Α8 
ΟἸισῖδὺ ᾿ἴνοβ ὉΥ {ἰὸ ΕΑΔ ΟΡ, τγ͵ὸ Βιουϊὰ Ἰΐῖγο ὌΥ 
Πι.---Ηο 80 Ἰἴνο8 ἰῃ Ομ τιϑὶ, βίη 8 αὐ πο ἴοοιι8 
οὗ εοἰθγη8) γολαγοηϑίίοη.---Ἴ ον. δὅ8. ΑἸ] νοὸ παγο 
Ἰἰνοὰ οὨΪΥ υπᾶον 80 ἰὰ πὰ πῃ Βυτ 018, ἸιΑΥ͂6 
Θαΐθἢ ΙδΠπΠ.)Β δηὰ δτὸ ἀοδι. Μοϑῦ δαγα ἀϊἱοὰ 
ὉΠῸΟΥ ἢ οαΥΥ υἀ πχηιοηίθ, ΗἩ οὗ. ἰϊ, 17. Οομρ. (Β6 
Εἰ ϑίουυ οὗ {89 πιοράϊςουαὶΊὶ σδυτοι (Οὐγρως Οὐγιδίξ, 
ζοϑιϊνα θ, δ8..}0-8 615, ἐῃ9 ρΡ]δρυο).---Ἴ ον. ὅ9. 
Το ποπαονίυ] βουπιοὴ οὗἨ Ομ γἰϑέ οα {}1ὸ Ὀτοδα οἵ 
11 ἀοὶνοτοὰ πῃ (0 ϑγπδροχὰθ οὗὨ ἐπθ 29 1}8 δί 

Ολρογηδαπι.--- ον, 60. Το σγαπάοϑὶ Ἰἰνίησ ποτὰ 
ὁ Ομ νίβέ, ἃ βατὰ βαγίης ἰοὸ (9 76 βῃ τοϊηὰ, 
--- Υῦον. 01. Οἴἴδθησθ αὐ {.:.6 ποσὰ οὔ βαϊγδίίοη.-- 
γον. 02. Ηον (δαὶ νι ἰσἢ 15 ἀδτὶς δηὰ οηϊσιηδίϊοδὶ 
ἷπ {119 Βυαπιἰ]Ἰαἰΐοη οὗἩἨ ΟἸτῖϑι 18 οἰθατϑὰ πρ Ὁ ΗΪ5 
Θχαϊαιίοῃ.---τ οσ. 68. “1 158 86 ϑρίγιι,᾽᾽ εἰ.-- 
γον. 62. Το ᾿ογὰβ οὗὨ Ομ σὶϑὲ 88 βρὶ τὶ δηὰ 16, 
δη4 88 ἃ ἰγρο οὗ Ηΐδ8 Ὑ1016 δἀτχϊηἰδίγαίΐοη. ΤῈ 
δρίγὶῦ απὰ 16 ἰάθη ἤγοπι Ὁπθο]ΐογοτα, στοὰ 
6 (ΠΟΥ͂ Κυ5ἢ τ βρὶ τ ἐᾺ8}}νγ πὰ Ὑἱ δ} γ.-- 
ΟὨγῖϑὲ θοῖνδ 80 ορίμηΐημβ οὗὁὨ ὑπο] 167 88 πο] 
88 οὗ ἔα." 

ΒΤΆΕΚΕ. εν. 26.{4{ ΗΒΡΙΧΟΚΕ: δ εἰ (-ληοτεαὶ 
ΤΥ Ἰἰατὶς ἀράν ἐμ6 ΒοΙ οβὶ σου κ9.---Ζειβιῦσβ: 0 
ΠΟΥ δ (16 ἃ Ῥοΐδοῃ ἰ8 8618 5 π65581---Ἴεγ, 29, 
ΟὕΈΒΧΕΙ,: Τ9 στοαὶ ποῦκ οὗ Θαοά ἴῃ υκϑ 8 ἐδ9 
ὙΟΥΚ οὗ ἃ ᾿ἰνίηρ ἔδιι ἢ ποῖ ὑσοσῖςα ὉΥ 10 γ6.--- 
γον. 82, Δίασυβ: ΟΕ τῖϑὲ ἐμὸ σηοβὺ ργθϑοίουβ εἶτ 
οὗ ἀοά, ἱπ πιϊοὰ δμὰ τὰ τ ΒΊΘΒ ἀγα σίνοη (0 8 
Δ}1 (ΐη 8. Βοπι. Ὑἱῖϊ, 82.-- ον. 88. ΟὔΕΒΚΕΙ,: 
Ο Βεγοιδὰ οὗἉ Θοὰ, ἰδοι δστὶ 19 ἱμάοοά, ἰσὰθ 116, 
οἰογηαὶ }16, 119 οὗἨ Ὀοὰγ δπὰ οὗ δου], ᾿ἰἴα ποί οἵ 
ΟὯΘ ῬοοΟρὶθ οὩἶΐγ, Ὀυὶ οὗἁὨ αο]Ϊ παι: 018 !----ὕετ, δ. 
ΟΑΧΒΈΤΕΙΝ ς Νοί ΟὨΪΥ ἰπ ΗΪ8 Ῥϑγβοι ἰ8 Ομ τἰβὲ ἐδ 
116, Ραὺ ἴγοιῃα Ηΐμπὶ 119 ρσοοδ ζογί ἰο 811} πιδῃ; 
πδίαγαϊ 116, βίηρο Ηο ἰδ (19 οτὰά οὗ ἰδ Εαίδον, 
αδεη. ἱ. ὃ; ΛΑοίβ χνὶϊ. 28 (89 }}}9 οὗὨ Υἰ κ]ιοουδη 685 
ἴῃ 1115 θα] θυ ομ68 Ὀοΐοτο {86 δι κηιοηί δβοϑὶ οἵ 
αοΐ, οι. νι. 10; βρὶγιΐαδὶ 116 ἴῃ χοχζεπογαίϊου, 
1 Ῥοίον ἱ. 28; δῃὰ δἰϑσγῃαὶ 11ἴ6, ᾿παβιιυ οὶ 88 αἱΪ 
110 ΊΟΤΥ οὗ ὈΟἸ ΘΎΟΣΒ πιοὶ ΟὨΪΥ͂ ΘΟΣη68 ἔτοπι Ηΐῃ), 
Ὀαΐ 4180 Θομβίβίβ ἴῃ (ποῖ ρδγιαϊἰκίηρ οὗ Ηΐπ δυὰ 
ἴῃ Ηἰ8 θοΐης δἱϊ ἰῃ 4}} ἰο ἐμιϑτι.----ΟΒΙΑΝΡΕΕ: ΝῸ 
ἰθτΆΡΟΥΑὶ Ῥοββοββϑίουϑ δηὰ Ὁοαῖγ ῥ]δαβυσγο οδῃ 
{ΓΌ]Ὺ δαί δὙ δηᾶ αὐΐϊοῖοα ἐμ6 ποτὶ; ποίμίηρ αΐ 
Ομ νι βι, -ποχ. δὃ7. ΟΥΒΒΧΕΙ: Ῥδδίοσβ δίϊοσ ἰδθ 
ΘΧΔΙΏΡ]Ὸ οὗ (9 οἰἱοΥ ΚΒαρδοχά, βου] τϑοοὶτο 
Δ}} πλιοῖὰ αἀοα δβοηὰβ ἰο ἐμοπι, δα ἃ Ἰδῦοσ ζὸγν {δεν 
Βα] γα] οῃ,--οϑο ΒΌΓΟΙΥ 85 ΟἸνδὶ ἀἰὰ πο δβυδοῦ 
ἴῃ γαΐῃ, 80 ΒΌΓΘΙΥ Β8.8}} πὸ Ῥϑῃϊίθης ὯΘ0 Οδλδὲ 
ουΐ.---(ὁ885 ποὺ ΟΠΙΥ͂ 4068 Ὠοί οαϑὲ οὔ ἃ ροπϊίοπὶ 
βΒπηθῦ, δὰ νὉ1}}} 8190 Ἰοδὰ μἷτὰ ἰηίο Ηἰ8 ἱμπηιοϑὶ 
ΒδηοίΥΥ.-- ογ. 89. οι. Υἱἱϊϊ. 81. Ἧδι Ὁθ- 
Ἰομᾳ8 ἰο Ομ τἰϑί, που ρ οβίθοτηοα ἴοβί ἴῃ {116 εγ9 
οὗ ᾿ἰὸ ψου]ά, 1ἰ8 ποὺ {πογοίοσο 1οβὲ πὶ ἰγυίι; 1 
{μ6 γοβυγγοοίίΐοῃ οὗ ἰδ9 ἀοδλὰ 4]] 8.}}8}} οοῖῃθ 
ἰοχοίμον δρδίπ πὰ ππῖγθγβαὶ 10γ.--- Ὑοτ. 41. Ηοτὸ 
γ8 πὰ {μ9 σουπίοτρασὺ οὗ {λλ} πιυγαατίης οἵ (89 
[βγδ 6] 1068 ἱῃ ἢ 6 τυ] ογ 695, ΒΘ ΤΘ ἐμ 07 τοῦ [εὰ 
ὙΠ} Ἰδῆῆα. Ησογο (0 96 078 ΣΩΌΓΙΙΟΣ δραὶποὶ 
ὑπ ὑγμὸ σηϑπηηᾶ.---ΗΣΡΙΧΟΞΕ: ΒΕ δβοιῖι δίυπιθ ο08 
αἱ ἀἰνίηο ἰοδολιίηρ, 1 Οοσ. ὶ. 18, 28, 24.---ἡν. 42, 
9 6808, Βυ)]οοίοα ἰο στοαὶ οοπίθιιρί. [ΙΓ ἰδοῦ, 
ἀοαν Ομ τί δια, τῇ οΝ ἐλουρῦ ΣΤ ΘΕΪΥ οὗ, (μου 
δυῖ ᾿ἰκὸ 86 ϑατίουσ, δὰ ἔμποὰ Β8]ὲ Ὀ6 μοπογοὰ 
ἴον ἰὺ ἔογονον.---Ἴ ον. 44. Τμὸ ἀταινίηρ οἵ αοὰ ἰ5 
ποῦ ἃ ἀγαννίηρ ὈΥ ἕοσοο, γοὶ ἰξ 'ἰ8β α ἀγανίης πίιὰ 
ΡΟΣ. ΑὐαΌΒΤΙΝΕ: “απιῶπι οδίεησ ουἱ εἰ ἰγαλμ 
ἐαπι, Δίωσες Ῥμεγο αδπιοπδίγαπίωγ, εἰ ἰγαλ (μι, εἰς. 
Τραλὲέ δια φωόπιφα υοἱμρίαδ. Ομοτπεοαο ἨΟΠ ἰγά" 
λεγεὶ γευείαίις ΟἸιγίδίια α ραίγο. ΕἾσο ἰγαοίῖο εἰ 
ποῦ Πὲ υἱοϊεπίετ δορά πιεαϊαί6.᾽" ῬῺΪ]. 1]. 18.---ἾὟ τ. 
45, Ζειβιῦβ : ΕΨΟΕΥ͂ ὁῃ9 ὙΠῸ οοΐη 65 (0 ΟΒτὶδὶ Ὁγ 
ἔαὶι ἰ8 ἰδαρλς οὗ ἀοὰ.---Ηοατίηρ, Ἰοαγαίηρ οὗἉ [διὸ 
ἙΔίδον, δὰ σουχίη, ὅτο ἰπιϊιηδίογ 1οἰϊπεά ἰο- 
ξοῖμον.---Ἴὴθ ΗΟΙΥῪ ΑἸιοϑὺ ἰθϑομοβ ἴῃ Θχρογίθθοθ 
88 ἰῃ Ηἰβ οἴῃ βοποοῖ.---Ἴ ον. 47. ΤΠ6 Βρίτἰἰυα] 
Ἰϊἴ0 οὗ ζαϊι 18 α Ὀορσίππίης οΥ̓ (δ 6 οἴοτγηδὶ [19 
ὙΒΊΟῊ ΘΟ ϑἰδί8 ἴῃ τυἱβίοη.-- ον. 48. Π ἰδοῦ τὶ 
0}} οὗ ἐδιοὸ πηοδβὲ σοβίὶν ἀφίῃ 165, Δα δδδί ποὶ οαίθα 
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οὗ ἐδ Ὀτοδλὰ οὗἉ 1116, ἑβοὰ 10 Βοοὰ 0 ΠΌΆΠΡΥΥ 
θηουκσῶ, διὰ τηυϑὺ 6 ΒΌΠΡΤΥ ΤΌΓΟΥΟΥ,---Ἴ ον. 49, 
γεν. 81 δὲ9 “0: ΕΔΥΠΟΥ.᾽" Βογο ἰδ οὐ» 18 
οὐδηρσοα υνἱἱ} ἀαβίσῃ ἰηἴο “ ψοι." --Ἴ 6 τη. Ὁ 
τὲ ποῖ 81} πο ἔδίμιουβ; ἴ9Ὸγ ἐμ:6 Ὀοϊἰονίησ τοσοϊγοα 
ὃ Ξρ1γϊ[υ] Γοοα (1 ΟονΥ. χ. 8) ; Ῥαὺ (Π)}0 πο] ονίης 
ἢ096 ΤὈοἰδί6 08 ὑΠΔ6Υ σοΓο [0] οί σ, Μαιί. χχὶὶὶ. 
δ32: 1 Οοτ. χ. ὅ.--ἶΑΕἩ νὸ ἀο ποὶ σι ΠΥ τ89 {80 
ΣΟ 65 οὗ ἀοα᾽Β ζοοάπο88, τῦὸ πον {Π|0 ΠΒΟΑΥΟΥ 
ἡπάχαιθαί.---- εν. δ7. ΤΑΜΡΕ: ΤῸ ρόνοῦ πὶσὰ 
δῖνοβ ΒΟΔΥΘΩΪΥ Τοοά ἰο {1160 ᾿πυγα γα τηλῃ, ταυϑὺ ὯὈΘ 
ΔΡΡΙϊδα ἰο ναϊκίπρς ἰὰ (6 ψ8Υ οὗ {πο Τοτὰ, απὰ 
ΘΑγΉ 690} ΘΑΥΡΥ ΩΡ [οΥ σαν ΗΒ γοΥΪΚ.---ΟΟ8Β ΝᾺ: 
Τὴο νοὶροϑὲ δηὰ ἰσιοβί ὑτα }18, γα] σοὶ ταοϑὲ 
αὐυϊοῖκοη δηὰ οομΐοτὶ ἐλ 6 Ζ4108{], σοπίουηα {116 
υπσοάϊν. 

ΒΒΑΟΧΣΕ : Τὴ Ββαουδιχθηΐ, τι ϊοῖ αἀἰὰ ποὺ οχὶϑὶ 
11}} αἴἴονρ 9 ᾿πϑιϊι λοι, 16 ποῖ ἱπιθηάδοὰ ΒοΓο: 
Ὀυὲ, 8ἃ9 ἰπὰ (Π σοηγογβαίϊζοηῃ ὙΠ Νσοάοχηιβ τνὸ 
Βαγο ἰδ ἑάεα οὗ Ὀαρίΐβηι, 80 ΟΣ γχὸ αν {π6 ἑΐδα 
οὗ {πὸ Πότ 8 ΞΌρΡΡοΣ.---Βοΐοσο Ηἰ8 τοϑυσγθοί 
Ηἰβ Βρ γι τνὰϑ ἰάθη ὑπο ν ὑπὸ 68}: Ὀΐ δἴπδθ 
ἰδὸ Τοδβυτγτγοοιίου 86 Κ'ρίγὶῦ 60 ρογνδὰθβ δπὰ αὐ- 
ΥΔΏ665 (Π6 8168}} ὑμδὺ Σὺ ΠΟῪ οδῃ πιδῖκο σοοά ΘνοσΥ- 
(δὴ ΗΘ ΠΟΙΟ 588 οὗ ἰΐ. 8.0 τηὰῶῦ 1 Ὀθ6 βαϊὰ οὗ 
οὔὐῦ ἐγ: Ἦμδὶ 15 ἰάθη ἰὴ {δ 1186116 ὈΪὺ οὗἉ 68] 
(Τ δὴ ζ0 110 7189 ἃ σοηἰταβύ Ὀοίτγοθα Π6 ᾿ἰνὶπρ Ογ6 
δηὰ (}ὸ ἀ684.)--- 1500: 1. «805 Θη͵}οἷη8 ΙΔοτίηρ 
ἴον ἔο πη ρ ον 888 0]0 πηϑαί, 7 εγ8. 2ὅ-81. (4) Ηδ 
Τοῦ Κο5Θ ὑπ ΘΑΥΒΙΥ͂ τοϊηα, τοσβ. 20, 20 : Ἧ ΗΘ 
Οχδογίϑ ἰο ἸΔΌΟΥ [Ὁ ἐμ ᾿π ροΥ ΒΔ Ὁ]9 Τ0οα, γον. 
21; (6) ΕΗ Ροϊπίβ οαἱ ἐμαὺ 16 1ΙΩ 00} 158 ζδιἐ}}, ΤΟ Υ8. 
28, 29. 2. 946805 Ηἰτη86} 18 (6 ἔγὰθ Ὀτοσα οἴ 
᾿|ὸ (τογϑ, 80, 81), τοσβ. 82-40, είο.---ΟἜΠΙΆΘΗ : 
ΑΙΙ ὀδυ γ οοά ΟὨΪΥ͂ που γί. 95 ΒΘΥ6 ὈδΙο (ἢ 9 
ῬΟΣΙ 580] 6 Πρ, δα θυ 65 1 ἰΐ ; Ὀὰΐ ἃ8 ἐ}19 
ἸδΔὴ ἭΔ οτα ἰὐ 18 σίνοῃ ἰ0 που γί8}, 4068 ποὺ ροΥ ἢ, 
ἱξ γοϊπίβ ἰο απὰ ργοάυοο8 ΒΏΚΟΥ [ὉΓ δὴ ἱπ|ρΡοΥ- 
ἰδ 816 Τοοί ΤῸΥ 118 ἱπηπχοτίδ)] βρὶ τὶ .---Ἴ 6 λῦη8 
Ἧ85 ΤΙ ΠΙΔΥΪΥ Ο}ν 8η οαγἕ]γ 1004, οἔο.; ἱΒοὺρ ἢ 
ἰδ ττῦδῦ σου δὶ ΠΥ δὰ ΘΙ] οι οὗ ἐμ πουγἱθηΐηρ, 
ζοϑίουϊης; δι 1 685 οὗἩἨ αοἄ, 4 Ρ]οάμο οὗἩ σγδλοο, 
ἃ Ββογατησηὺ ἴῃ ἃ οσογίαϊη 5086, 1 (ΟὟ. ΣΧ. 8. Ηοντ- 
ΟΥ̓́ ΒΙπ06 ἰὑ ὈΓΪΠΙΔΥΪΥ ΒΟΌΣ ΒΕ θα ΟὨΪΥ (π9 Ὀοάν, 
ΨἘ1Π0Ὸ ἴπ υἱτίαϑ οὗ (80 πδίιυτο οὗ {18 πουτβὶηρ 
ἱξξανο οοά ἰο {6 δρὶνϊί, οίο., ΟἸγἱβὶ δου] δοι- 
ἰγαβὲ 1Ἅ τι (πο ἔγὰθ Ὀτοδὰ οὐ μϑδαυθῃ.-- Οὐ νογ. 
871 (ὺυ ΤΗΞΕ) : Τ 8 18 ΘΡΟΚΘα δἵνονῦ ἰΠ9 ἸΏΘΠΠΘΡ 
οὔ ἐμ6 ϑοτιρίατοϑ, τ Βίο, τ ΒΘΡ6 ὑΠ6Υ ἀΘΠΥ͂, ἀο ἴῃ 
1.0 ΥΟΡῪ δίγοηροβέ ΤΏΔΉΠΟΡ αϑ86τι ; τ 6 ΟΠ σὶβὶ 
ΒΔ8γΥγ8: κ1 ὙΠ1 1 πΟΥΤΙ8Β6 οαϑὺ οαυἱ,᾽" ἰἰ 18 85 10 Ηρ 
δδὶὰ : 1 ψ| }}} σϑοοῖγθ ὙΓᾺ ἸΟῪ ; δπὰ {8158 ἀδρίοὶβ 
88 νυν .Ὸ}} Ηἰΐ5 τυ Πρ δὰ ΠοαΥ Ὺ οὈοαΐοσο ἰο {86 
ΒΔιΒον, 85 ΗΪ5 τηοϑὺ ὑχθοΐουϑ 1076.---ἸῈῸ ποτὰ 
Ἄβελ 'π (9 Νὸνν Ταβίδιηϑηῦ ἐβ ὭΘΥΟΡ Θααϊλτναϊοηὶ ἰο 
(λο ποσὰ δοάψν. Ἰδ9 ΟΥΠΙΟΥ δἰ βρη  ῆθ5 ὈΣΙ ΤΩ ΔΤΙΥ 
(80 ση8.58, (ὴ9 Βυδδίδησο, οὗ ἡ] οὶ {6 ΘαΣ 
Ὀοὰν ἀξβίϊ ποι ὙΟ]} οομϑ᾽βίδ; ἐμὸ Ἰαίίον, (89 58Κὶ]}- 
ζ0}}|γ οοππίγυοίοα τλοῖο.----Τ 18 αἰ ΒοοῦΤΒο 8180 6χ- 
Ρἰδὶπδ ἰμ6 ἀοιῖο ἴοσα οὗ ὑμ6 ΗοΥ βυρροτν, δῃὰ 
8Βογ5 ΠΟῪ {8056 τῶἅο τ] ΠΟ] {}10 ΘᾺΡ ἔγοιῃ (ἢ 6 
Ἰοϊίγ, ἀορτῖνο ἰβϑὰ οὗ ἐμὶν ἦγθθ Ῥθύβ0}]} δοηι- 
τπιππΐου τὶς Οδτὶϑέ ((86 Βρὶ τὶ] ΡῥΥἱοβιμοοά, 1 
Ῥοι. 11, ὅ, 9; δον. 1, 6), δῃὰ 8βὸο ζδν 88 ἱπ {μι δηλ 
1166, τοάποο (πο ἸΔἰ ἐγ ἐο ἃ ΖΟΏΘΓΣΔΙ τη888 οὗἨ ΟἿ γ18- 

(ἴδ ῬΘορὶΘ ρονοσποὰ ὉΥ͂ ἃ ἴον 7.11 τοι 6 78 οἴ 
86 Τωοτγά. 
ἨΕΌΒΝΕΕ: Εδ͵β8 Ἰογο ἰο Ψ908..8 τηηῇ Ὀθ (1) 

ΒΟΏΒΌΟΙΒ, ΒΘηἰ πιθηΐ8] ; (2) 8616}; (8) Βγρο- 
οὐ ἶσα] ; (4) οβίοηἰαἰίου 8, Δι Ὁ: 1οι18.---Ἴ}}6 οΑτὶ ἢ- 
ΙΥ ταὶπᾶ δῃὰ ἴονὸ ἰο ὕθϑιι8 ἃ δοβοϊ ον ἱποοῖα- 
Ῥδι10]9.--,ἨἨὙοηϊταϑὶ θούγϑοη Μ΄ 865 δηὰ ΟἸ τὶϑι.-- 
Μοβ68 σουἹὰ ποὺ οοτηπιυηϊοδλίο ἰπταγαὰ βρὶ γι δὶ 
11{6.--͵θϑον, 86. Ο, ἴο ὑ᾽πηἸς οὗἉ {Ππ|ὸ ἐμοο]οσ ΔΒ νυ ο 
Βδυύθ Ὀ60ῃ οσοιυρίοά ἴῸΓ Τοῦτ τι {μ6 Νὸν Τ68- 
ἰαυιοηΐ, γοὺ δ Υ6 Ὧ0 ἸΟΥ͂Θ ἰο 798ι.3,---ἰν δὺ οβϑι βοα 
ἤδοὶς βΒοῦϊϑ Ἐ ἈΠΟῪ τηυδὺ Ὧο [|--- 6 ὭΘΑΓΟΡ ΟἸγἰβὶ 
ΘΟΙΔΘΒ (0 ἴδ Ὠθαγί, {6 τηοτὸ ἴθ, Ἰογο, 1ἰρὰ, --- 
γεν. 87. Το ροβϑροὶ οὐὗἩἨ ΟἸιυῖϑὺ 18 ἃ τηοδβᾶρο οὗ 
Βα νδίΐο ἰο 8]].--τὟ- ]1 ον. 48. σπ 61 166}188 ᾿ηϊοοίϊου 8 
ῬοτθΓ.--- ον. 40. Α τοῦθ Ῥδυιουϊαν οχρ  δηδίΐοη 
ΟΥ̓ {89 ἀγαίηρ. Βοΐηρς ἰδυρηὶ οὗ αοά. ΤᾺθ 
ῬΡῆΓΔΒ8Θ δαί} απα αγίπειη ἴγοασοηὶ δος {μ9 
76 1)8 70 βρὶ γἰ 4] 6) ογτηοπξ (560 ΤΠ ἰϊρμίοοί, εἰς.) 
--ΒΕΞ8ΕΒ, εν. 80: ΤΏΘΥ ἀορτοαάθ {116 ““θοϊΐονθ 
ου ἶτῃ,᾽ ἰο 4 ““Ὀοϊΐογο ἐδμ60.""--- 71 ὁγ8. 88-40. 
Ομ θα 2 σ68115 δἰ θηἰΐοα ἰο ἐμ ὑθυτ8 ἰπ {18 ἀ15- 
ΟΟΌΣΒΘ, δοδίησ (γ 6. 86), δελοιϊαΐπρ [8.6 ““6ϑοῖηρ᾽ οὗὮ 
γον. 407, δείίευίπσ, δια εαϊπο απα ἀγίπλίησ,- το 
ἀοηοίϊῃρ;, 80 ΤΏΔΏΥ δίορ8 οὗ ἰαϊί : 1, Ηϊβίοτνοαὶ 
Καον]οᾶρο (ποία). 2, ἨθαΥῚΥ αϑβοηὺ (αδδ6η8ιι5) 
ὃ. Τνυβίϊηρ ("Παμοία). 4. Ῥογβοπαὶ ἀρρσοργῖα- 
(ἴοπ (αρρ[έοα(ο). ΒΟΗΙΒΙΕΕΜΑΘΗΒΕ: ΤΉΘΥ 670 
υϊῦο πιϊβίακοῃ ἰῃ Ἰοοκίηρ ροῖ ὑμ9 τηδῆπὰ τηΐγα- 
οἷθ οὐ Μοβεβ 88 οὔθ ὙΔοὰ μα Ὀδοη ἰο ὑμοὶν 
Τα ΒΘ ΥΒ ἃ στουηᾷ οὗ ζδι ἢ ἴῃ 1110 τιϊββίοη οὗ ΝΜ οβϑϑ. 
Τὴ ἄγβιί. ὑπ τὰ τ ΙΘᾺ ἐπ Τιοτὰ σΟηΒοΪ65 
Ηἰπιβοϊῦ, (ον ἰδ οἷν ὈΠΌΘ]16), 18 Ηΐ8 στοαί, ἴπ- 
ἀοταϊδ Ὁ] Ἰοπρ-ϑυβδοτίηρ.--- Τὴ 9 Τογ᾽Β Ἰηγιαἰλοι 
ἰο Υἱἕδὶ ἀπῖοπ τυῖ Η πηι. 

Ομ τῖδὺ {86 Βουγοθ οὗ βρ᾽ γιέ δ] δηα οἔοτηδὶ 116. 
1, Ναίυνγαϊ 119 ἴῃ {119 Ρ]δηΐ, {μ6 δῃΐιηδὶ, δπὰ ἴῃ 
τηϑη; 18 σἰατγδοίου, ρἰθαβατ δ, συ ἰοῦ 68, ὙΔΏΪΥ͂ 
δηα ἀοαίῃ; 2. ϑριτἰίαδὶ Ἰ1ἴο, 115 οΥἱ κἰη, ομδγαοίοτυ, 
ἀονοϊοραιθηΐ, μα δη4] σομϑυτϊητηδίϊου ἢ (ἢ 0 ΓΘΒῈΓ- 
γτοοίίοη ἰο ΡΊΟΣΥ͂ θυουἸδϑίϊης. Αὐαύϑτεινε (Τ7γαοί. 
ἵπ Χζοἢ. χχνυὶ. 18, ἴοι. :ἰϊ. 499) : Ο δαογαπιοδηίιιπε 
»ιεία(ἷδ, ὁ δἰσππι παι, ὁ υἱπομίωπι σατγιξαιἷς ἢ 
φυὲ υἱέ υἵσεγο, λαδοῖ μδὲ υἱοαί, λαδεὲ μηαὲ υἱυαί. 
Αςοεάαί, ογεάαί, ὑϊοογρογοίων μὲ υἱυϊΠεοίεγ. ---- 714. 
(ἰἰϊ. 801): Του εἰ εγ7σοὸ πιαπάμοατα ἐἰδαηι 6δοαηῖ, 
εἰ ἐπι δίδοτε ροτιπι, ἐπ ΟἾγίϑίο πιαπορα, εἰ ἐἰζιιηι 
πιαηδηίοπι ἴθ 86 δαῦεγε. (ον. 687.) --- ΒυΒΚΙΤΥ 
(γὸσβ. δ1-ῦὉ9). Οαγηδὶ ΡΘΥΒΟΩΒ ῥρυΐ 8. σΔΣΠΔ] 
Β6η36 ὩΡΟῚ ΟὨ ἰδὲ 5 βρὶ τἰΐια] τγοσᾶβ, απ 80 οοδ68- 
βίου ἐμοὶ ΟὟ δ απ Ὀ] ἢ 9..--θάτη, 1. Τα {110 
Τοτὰ 79805 ΟἸ ἰδὲ 18 (89 ἐσθ βρὶ ἰ 18] Τοοὰ [ῸΓ 8]} 
ὈοΙονοσβ; 2. Τιδὲ ἔμ 080 δηα [056 οὨἷν Μ110 ἔδρα 
ὌΡΟΣ Ηΐπι ὉΥ ἔδι (ἢ, 8.181} οὈίδίη ἃ 119 οὗ ρστασθ δηὰ 
σἸοτγ ἔσο Ἡΐη1.----7δια. 16 (λ}0 Ῥαβϑβαρσο μὸ πηᾶον- 
βίοοἂ οὗ {6 βδοζαϊμοπίδὶ οαϊϊπρ δὰ ἀσιηϊκίηρς 
(τ πῖο Βαγκίιὶ γοὐθοῖβ), ἐβθ σοθ ἐὸ 189 ΟΠ το 
οἵ Βοπλθ ἴον ἀδηγὶπρ [ἢ 6 Θὰ Ρ ἰο ὑ860]1αἱγ..---- 5 τηϑδὲ 
8. ἰυτηθα ᾿ηἰο ἐΐο ααἰογ᾿Β βυ υϑίϑδησο, 80 ο] ΘΥ ΓΒ 
δηὰ Ομτὶϑὺ Ὀθοομθ ο6; δηὰ ὮΥ 1ϑοάϊης οη. Ηΐπι, 
ἃ. 6., ὉΥ͂ Ὀοϊονὶπρ οα Ηΐπι, ἔμ σο ἔθ] ον 5 ἃ τηαἰ δὶ 
ἰπμδοϊαίλου ; ΟὨΥἶβὲ ἀτγ9}}8 ἴῃ ἰλι6 πὶ, δη ἃ (πο Υ ἴῃ 
Ηΐπι.---Ρ, 5.1 

4 [Ῥεγκηϊολετίε απ ισεγκϑεεεϊδ}. 

“ 



284 ΤΗΕ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ 20ΗΝ. 

ΠΠ. 

ΑΡΟΒΤΑΟΥ͂ ΟΥ ΜΑΝΥῪ ὈΙΒΟΙΡΣΕΒ. ΙΝΟΙΡΙΕΝΈ ΤΒΕΈΑΒΟΝ ΙΝ ΤΗΞ ΟἸΒΟΙΒΟΥ ΤὯΠῈ ὙΝΕΙΤΕ. ΟΟΥΣΈΒΒΙΟΧ 
ΟΥ ΡΕΤΕΒ. 

᾿ ΟΠΑΡΤΕΕΒ ΥἹΙ. 66.7]. 

06 ἘΎομ ἰμδὲ {πη [ἀροη {818} ΤηδὴΥ οὗ Ηἰ59 αἶβοῖ 0165 τοῦ Ὀδοῖς, δα πὶ] κοά πὸ 
ΟἿ τοῦτο ψιἢ ἃ. Τμοη [ΤΠ ΘΓΘΙΌΓΘ] βαϊα “6808 υπίο [Π6 ὕπεϊνο, Ὗ}1}1 γα α]βο [ἀο γο 
608 4180 υυῦῖϑὶι [0] γὸ δα ἢ ὙΒΘη [οηνἱέ ΤῊ] βδίτπαοη Ῥοίου δηβιογοα ἴπι, 1,ογὰ, ἰο 
09 σΠοῖη 5}8}} ψ6 ρὸ [ρῸ ΔΥΑΥ͂, ἀπελευσόμεϑα] ἢ ἔῃοὰ μαϑύ (Π6 [οπιῖξ 8.67 τγογαβ οἵἉ δίετ- 

8] 16. Απὰ τχὸ Ὀ6]1ογο δηα δγο βυτο [ὕ32|αϑ' βᾶνο Ὀο]ονοα δηᾶ πᾶν Κηοπη] ἰἰδὶ 
70 βοὺ αὐῦὺὸ7'. (μαὶ ΟἸ γίϑυ [86 ΟὨΣΙ5ι7,) ὑπὸ βοη οὗ {86 ᾿ἰνίηνς Οοὐ [{86 ΗρΙγ Ομο οἵ 

αοα]. Φε805 δηβϑιπογοα {ῃ6π, Ηανο ποὺ 1 οΒοβοη τὰ ἱποῖνο, [Ὠιὰ 1 ποῖ οἰοοθθ 
71 γου {ἢ6 ὕτγεϊνα ] ἀμὰ ομο οὗ γοῦ 15 84 ἀν] [ Ηρ βρϑῖα οὗ 9448 Ιξοδυίοὶ [80 

50} οὗ ϑιιχοη [0648, [Π6 Βοη οὗ δίτχοη ᾿βοδσὶου]δ: ΤῸΓ Ὧ6 1ὖ γᾺῸ5 [1ὖ τπδ8 86] ἰδαὶ 
Βῃου]α [π|ὲ8 δοιᾷ 10] ὈΘΙΓΑΥ͂ Ἀΐπι, θοϊηρδ οπ6 οὗ (86 ἔΧ6]Υ6. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ἱ Ψοῦ, 66. -[Ἐκ τούτον ἰβ σηυ5.}, δη ἃ ΟΧΡΓΟΒβοα, δοεσοογάϊης ἴο Ἰληρο δηᾶ ἈΠΟυΟΥ, ἔπ 6 ΓΟΑΘΟΏ, ἢο! (πὸ ἐἶτ6. ΑἸίογὰ δηᾶ 
αοὔοξ σοιπιῦϊηθ τὸ ἐδ ρογαῖὶ δηα σαυ381 τηϑδηΐημ. ΑἸίογα ἱγαηβ]αῖοβ: ὕροπ δίς. Νογρθ δὰ Οσοηδηῖ: γοιι ἐλὲξ ἐΐπι6.---". ἃ] 

8 γον. θ8.--ἰΤῊθ οὖν οὗ ἴῃ ἰθχῖ. τος, 8 οπι ἐἰοἃ ὈΥ̓͂ [Π0 ὈοΒὺ Δ ΠΟΥ [[163.--ἘΡ, Β.7 
8 ΨΥ, 69.--[ΤΠ11|6 ἰοχῆ, τϑο. ἰπϑογίδ ἴγοσὴ Ἀξαϊξ, χνί. 16 ὁ Χριστός, ψ])ΐοἢ ἐδ τνβτίης πὶ [Π6 ο᾽ ἀδθῖ κοτγοοβ, δπὰ ἐδ οὐ δὰ 

ὉΥ οτἐἰςαὶ οἀ!οτβ.--Ἴ 6 ΟΥ̓ μβΊ Δ] ἰοχί [κα ΒΥ, ἅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ, ἐλαὲ λοι ατὲ ἰδλα Ἡοῖν οπ φ Οοα. ἸΤαίδ, μον- 
ΟΥ̓ΘΓ, ἰᾳ. οαυἱϊναϊ!οπὶ ἴο Οπνίσέ ον [Ὧ6 ῥγοιηβοα Αἰεσείαλ.--. 8. 

4 γοτγ, 09.--Ὀὐά. Β. Ο.5 Ὁ. [,., εἰς., τίσασθαι, [Δοδμπ, δηὰ ΤἸθομοηδοτί, τοδὰ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. Τῆι Ἐοσορίδ οὐὩ- 
[οττὴϑ ἴο Μαπι. χνὶ. 16. [(οἄ. 5΄η. βυρρογίβ 110 ὁ ἂγ.τ. θΘ., ΜὮΪΟΙ 8180 ΔΡΡΟΔΓΘ ἰὺ0 δυὸ ὕθθῃ ἃ οἰιδγασίογιβεϊς μΏΓΑδο ἘΠῚ 
Ῥοΐογ; σοι. Αεἴβ ἢἰ. 27. 31; ΠΠ. 14; ἰν. 27, 80.---Ε Υ᾽ Υ.] 

δ γεν. 11.--Τὴθὸ γοδαΐης ᾿Ἰσκαριώτον 8 τὸ διιρροτίοα ὉΥ Β. (Ο. 6. ,.. (Δοδηη, Τἰθοποηδοτγῶ, ασαϊηςὶ Ἰσκαριώτην. 
ΑἸδὸ δ ας. χὶϊὶ. 26, Ὁ. ἀδοίϊδίγο διε ογί ἰ68, Οἡ {πο οἴδοῦ Ὠληὰ οἱ ο. χίν. 20, δἴτος [6 Γορδοηαῦϊο ἀρδοϊδίος, Φ υάπκβ Εἰ 86}7 ἰδ 
αἰβε! συ βἰιοὰ δ5. ᾿Ισκαριώτης. 818 οΥποθ8 ἃ Ὠἰβιογίοδ)ὶ ἀ 6] ἰσΟΥ̓͂, Ὑ ]Οἢ ΔΙΘΥΘΙ Πκί5θοα Ἰγπθῃ ἮΘ ὈΓΟροβοα ἴο Γοδλὰ ᾿Ισκαριώτης 
ἰη α}} Π6 Ρἴδοοα οἡ [110 βίγοπρίῃ οἵ σ. χίν, 22. [διίογ δηὰ ὙΠ0110 δβάορι! ᾿Ισκαριώτην ἴῃ {Πἰ8 Ὠΐασο ἀπά ἱπ χὶϊ. 26: Ὑ 810 189 
Οοὰ. Βίη. μὰ ἴῃ 186 ἰδοῦ οα86 ᾿Ισκαριώτον, ὈοΙοπκίηρ ἴο Σίμωνος, απ ἰῃ ΟἿΣ μαδϑδαρο ἀπὸ καρνώτον, 50 χοίογτίῃς ἰο Σ.-- 
Ἐ.ΡὉ.0Υ.] 

6 ὙοΥ, Τ1].--ἰ ΤΊιο ὧν οὗ (δ9 ἴοχῖί. του. αἴθοσ εἷς ἰ5 δηϊίης ἰὰ [Π6 Ὀοδὲ δυϊμοσ (65 δηἃ ῬΤΟΡΔΟΪ Σῃδοσίϑα ἔγοτα Ματκ 
χίν. 4.--". 5.) 

ἘΧΈΕΈΘΟΕΤΙΟΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ψν. 06. Ὅροι [δΐ5 τϑην οὗ Ηἰβ ἅϊδβοὶ- 
Ρ185.---᾿ Ἐκ τούτου. (1) Εἔτοιι (18 ταοτηοηί (1,ἴοἶκο, 
}))6 ει(6). (2) ΜοΥΘΡ, το ΓΘ ΘΟΥΤΘΟΙ]Υ, δοοογά- 
ἱηᾳ ἰο ὁ. χὶσχ. 12: ἡ δοσουῃΐ οὗὨ {118 ἀἰβοοῦγβο, 
“1 οἢ αἰϑαρροϊηἰϊο ἐμοῦ σἂν] Μοββϑίδηϊο 
.οΡ65.᾽" Απὰ ἴῃ οδἀάϊ(ίοι Δα Ὀδσδοσηο {110 Βίγοηροϑί 
Ῥοβίτῖνο οἴθησο. 

Ὁνοϑμῖ Ὀδοῖς ; εἰς τὰ ὀπίσω.---ΟΟτὴρ. ὁ. ΧΥΪΙΐ. 
6; χχ. 14. 

γον. 67. ὙΨ11 γὸ αἷδο, εἰς.---ὅο Γαι ον, 
Βαυπιχανίθη- Ογυβῖυϑ [πὰ (Δ. ἘΠ 188} Ὑϑυβὶ Οη], 
ποὺ δοουγδίοὶυ. Βδίμον, “Βα ψὲ Ἡ1}1 ποὺ ρὸ 
ΔΌΓΑΥ͂, Ὑ}}} γο Ὁ Ὲ Ἐχργαβϑίης σοηἄοησθ τα ρ]οα 
ψ}} δαβρίοΐοι ἴῃ Υοΐδγοῃ69 ἰο {πο ἰταϊίογ, Ααἰνίην 
οσσδϑβίοῃ (ὉΣ ἃ γοϊυίαΥΥ ἀθοϊϑίοη. [786 Τωογὰ 
αϑἰζοὰ (86 αποϑίϊοη ἴῃ οΥοΥ ἴο οβί {861} ζ4 1 {π 1" 
655, ἰο 6Ἰἰοι {ποῖ} σομοϑϑίοη, δ ἰο αἰίδοι (ΠῸΠὶ 
ἸΏΟΥΘ ΟἸΟΒΟΙΥ ἰο Η]πι86], ὈὰΓ ποῖ, 48 ΑἸΐογὰ βυρ- 
ἐεδ8ί8, ἴ0᾽ Ηἰ8 οὐνὴ οομΐοτί δα δποουγαροπιοηί; 
ἴον 88 ἢ Κποῖν {Π|0 ζαΐιγο ἐγοδϑοη οὗ 7188 (6 γ8. 
64,11), 8ο Ηδθ ἔοΓ ΒΑ 8180 (Π6 ἔα: }} 1] 688 οὗὨ 16 
οἴουοη. [Ι͂π ({1}18 ρίαοθ, Φοδῃ ἢγϑβί στῃηθηιϊοηβ {86 
Ἐν εῖνο, σιίβοαῦ ἃ ψοτὰ δρουΐ (μοῖὶσ Ῥτουϊουβ 
σΔ]]ΐπρ.---ὸ οἶθαν Ῥσοοῦ (μὲ μὸ ἰοῸ}]ς [ὉΓ σταπίοά 

4 [Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν. ΤΠ ἰπιοττομβιίγνθ μή 
Ἰοοῖζϑ ἴο ἃ πορὰϊινο δῆννοσ ( πολέ) οοπιρ. νἱ!. 81; χχίὶ. 
δ: Ἰοτα. {||. ὅ, είο. αῃὰ ΛΊΠΟΣ 5 γι. 4106. ΟΘοάοῖ, ἀϊδοατά κα 
{85 τ ΤΤΌΒΕΙ͂Σ οχρίδίηϑ: δὲ τοῦς ἰξ υοιἶεε, ὑοις ῬοιυεΣ 

ἃ ζΟΘΏΘΓΑΙ Κηον]οχο οὗ ἰδ ζο90Ρ6 1 Διἰβίοσγ.-- 
Ρ, 5. 
τ 68.(. ο σοὶ 5881} νγ7ὸ δο.---ϑὸ αἷδὸ 

ΓΟ ΠΟΥ ΒΒ σουδίοη, Μίοσο δοουγδίοὶυ: Τὸ ὙΒοπὶ 
8.1.8}} τῦὦ8ὁσοΙ 50 ΟΥ̓́ΣΣ, 50 ΔὟΔΥ ἴγουι Το Μογοῦ: 
ἀπελευσόμεθα, ζαϊαγο, ΘΥγὸν σὸ δῦγαγ. [Ὁ θηγῖος 
(πὸ Ταύατο ΡΟΒ8᾽ Ὁ} 1 γ.--ρ. 8.1] Νὸ βοοοπὰ Με8- 
Β'8 ἢ Ὑ}}} ἀρροᾶσ. [Λυρυδίίη: 225. ποδἧ αἰίετωπ 
ΤῊ]. Ῥχοϊυάθ ἰο ἐμ σοπίρββίου οὐ Ῥοίον ἰπ Μαιί. 
ΧΥΙ, 10. ΓΡοΐοσ αυϊο Ἶν, Γοϑο αἰ ΘΙ} δὰ οι δί- 
168}} Βροδ κα δῃηὰ δοίβ βθσὸ 88 εἰβϑίἝοτο ἴῃ (9 
ὨΆΩ6 οὗ ἰμ0 Το το. ΗΘ ἴθ {(ἴ0 τηοι}1-Ρί606 οἵ 
186 ἀροβίοϊίο σοὶ ]οζο. Τὰ ΐβ ρῖνοβ ἰπὶ ἃ οοτίδίπ 
ῬΓΠΏΔΟΥ δηὰ ρῥυϊουιΥ ἀἄοννη ἰο {86 ἀαγ οἵ Ῥοῃίο- 
οοϑὲ απὰ ἐμ9 φαἰϊϊης οὗ Ῥδὰϊ, νὴο ψ͵ὰ8 (Π6 ἱπά6- 
Ῥοπάοῃς μοοᾶ οὗ αθπη(116 Ομ τἰϑυϊδηΐΥ ΒΥ Ομ τίβι 5 
οὐ ΔρρΡοϊπίμηοηὐ. Τμ6 Βουιΐβιι ΟΒυγοῖι {078 
(0 οι ΡΟΥΔΡΥ δὰ Ρογβομαὶ ὈΥΪΣΔΟΥ οΟὗἁὨ ῬδΙΟΥ 
ἰπίο ἃ ρΡογηλῃοηΐ δηα οβιοϊαὶ Βυργοπιαοῦ οἵἉ {{9 
Βίβμορ οἵ οπιθ. ΤΊ], αηὰ (80 ἰἀοηε γί οὔ {0 
ομυτοὶι οὗὨἨ Βοπλθ τὶΐὰ (μ6 Κιηρσάοπι οὗ Ομ τἰδί, 18 
{86 πρῶτον ψεῦδος, {16 Γι πα δηποηίαὶ ἜΥΓῸΥῦ δηὰ {110 

ζαπάλαιοηίαὶ βίη. οὗ (ἢ 8 ρδρβογυ.---. 5.] 
Ὁνοσᾶβ οὗ ϑΐϑσῃβὶ 116. Δηὰᾶ νο.---Τ!ὸ 

οὈϊοοίϊνο δηά δβιιθ]θοιΐνο σγουπᾶβ οὗἁ οἰθαυϊῃς (0 
Ηϊ. γογᾶς τ) ϊο σοπιὰ ἤογίϊι ἴγοσι, Ῥ055688, 
ἀπ Ἰοαὰ ἰο, οἰθγημδὶ 16. 83.360 υϑὺ. θῦ.--Α Απᾶἃ 

9: καὶ ἡμεῖς} 18:6 ΔΏΒΥΓΟΣ οὗ Τ81} (0 {π| οὈ])θεί 
οὗ ζαϊ. Νοὶ δχοϊαάΐης, οὗὨἨ ἁ δουγβα, {18 ΟΙΒΕΡ 

“ὁ Δ 6818 ἰο ἐπ ἀοβογίουβ" (Μογ τ.) 
[Υγ. 69. Δηᾶἃ γ)7ὸ Βανϑ Ὀθ]ονθᾶ δ ἃ ΒΑΥθ 



ΟΗΑΡ. ΥἹ. 66--Ἰ. 

πον η.-- Το ροτίοοί: πεπιστεύκαμεν καὶ 
ἐγνώκαμεν, ΟΧΡΥΘΒ56Β (6 ΘοΙΡ]Θ 64 δοιΐοι πὰ 
Ῥεγδηδπὶ γοϑ] : αϑϑυγοὰ Κα ἢ ἀπὰ ἄγη Κπον- 
Ἰοεᾶχο. Ζϊάεα ργϑοεάϊέ ἐπίεἰϊεοίμπι, 4“ Ταὶὶ ἢ φυθοθα 68 
κοον]ορο.᾽" Τῆΐθ Αὐχυπιϊηΐλη δηἃὰ Απβο]τηΐο 
παχῖτα (τ ἰ οι ΒΚ Θ᾽ ΘΥΤΙΒΟΙ ΟΡ 8180 δαορίθα; 860 
ἰδ ταοϊΐο οὗ Βὶ8 Ζοσπιαί158) ΤΑΔῪ 6 ἀοΥῖνοα ΤΓΟΤὰ 
{16 οτάον οὗ πίστις εηὰ γνῶσις ἴῃ (818 γογβο. Βυΐί 
{6 του 86 πιαχίτῃ: {π|εἰοοί 5 Ῥτεϑοοάϊ πάσηι (ΑΌο]- 
τ), 15 δ'ϑὸ ἔσθ, ἐπουρῃ ποῦ ἴῃ ἃ σϑίϊομα] βίο 
80186, δηα 8 βιρρογίοα ὈΥ [9 οτάοῦ, Φοδπῃ χ. 88 
((λαί γὲ ππαν ἔποιο απα δείϊευθ) διὰ 1 ΦόοΒῃ νυ. 18. 
6 ταὶ τβὲ Ὀ6 πιαάθ ἀοσαυδίηἰοα τὴ ΟὨ τ ἰϑὺ Ὀ6- 
ἴοτο γα σδη Ὀοϊΐογο ἴῃ Ηἰπὶ (“10 σοΙλ 68 ὈΥ 
Βοατίηρ,᾽ Ποῦ. χ. 17), θὰ το τηυδὺ Ὀο]ογο ἰπ 
Οδγῖϑὺ ἢ ογάον ἴο δἰϊαϊῃ δὴ δχρουϊπηοηΐδ] δαὰ 
βαυΐηρς Κηαομσ]οάρο οὗ Ηἶπ. Ἐἰδἰ μὰ ἰἰβοὶ ἢ 15 δὰ ἰη- 
6] δοιαὶ ἃ8 γΥ068}} 88 ἃ ποτ] δηὰ βρὶ εἰ] δοί.-- 
Ρ. 5. . 
ΤῊΡ ΕΗΙοῖν Ομ οἔο [8ε0 ΤΈχτυΑΙ, ΝΟΤΕΒ.] 

Το Οπ6 δοπβοογαίθα ὉΥ͂ δδα ἴον ἀοα. ΟὐΟμΡ. Χ. 
δῦ. Μετ ἱ. 24; 10Κ0 ἰγ. 84; Αοἰβ 'ν. 27; ον. 
ἰ. 7. [{1Πἢπὸ οοἰποϊάοποο οὗ [6 οΥγἱρίηδὶ ἰοχὺ τὴ ἢ 
86 ἰαϑι ΠΟ ΠΥ οὗὨ (6 ἀθιποηΐδοβ (δίδνϊς 1. 26), πὸ 
σ᾿ σθοϑι! κο ἰπίαϊοη Ρῥογοοίγοα ἐπὸ ἰσθμοῦ 
ΘΠ ΔΥΑσίοῦ ΟΥἨὨ Ἅ968118, 18 ΓΟΙΔΒΥΪ 816. --, ὼ" Μοτθ 
ἰπἀοδηϊίο ἢ δἰ ρηαδιϊοα οὗ ἰμ6 Μοβϑίδῃ. 1.6 1Ὁ]], 
τηαϊυγοα σοὨΓο5βίοη, Ὀογὰ οὗ ἰμ0 ϑρίτι, τὸ ὅπα 
ἔτβι ἴῃ δίδιι. χυὶ.;- τὸ ζαού τἰδίδ το ὈΥ Ἦ 6886, 
Μ 6. δ6 τ. 8 Κ68 {1118 ρ4 888 56 ἃ νδυϊδίϊοη οὗ ἰδοὺ 
ἴα (86 Βγπορίίοαὶ δοσοαυί. ἡ Ῥοίθυ᾿ Β δηϑινουίηρ 
ΒΕΓ ἴῃ (15 σοτορ  οὐθ ἹΨΑΥ͂ 0 81} ὑμ6 ἔτγοῖτγο οσουϊι 
ποΐ Ὀ6 οπίίγ ον οὗ ὑπὸ ϑρίτὶι, [45 ὑπ ἰδ ὺο  σοῃ 65- 
βίου δλ[αιὶ, χυΐ. γὰ83]. [Ὁ ὉΠΟΟΠΒΟΙΪΟΙΒΙΥ Βορυϑα (0 
δαϑίαϊη 7 ιἀ 6.5 ἴῃ Βὶ8 4180 οηὰ οο]ἃ 56} -οοτοϊηδηᾶ, 
δὰ ἰο σοΥου ἰἢ6 ἀνογϑβίου Ὑ810}} τναϑ ἱπ Εἶπ αὐ 
186 ΤΟΥῪ ἰἰππὸ; δηὰ ἐμ08 1 ζᾶγο ΟΟΟΔΒΙ0Ὲ 10 (89 
Β6ΥΘΤῸ ποτε οὗ 7650. 

γεν. 10. ὨΙΔ 1 ποῖ οδοοβθο γόοῦ ἴἢ9 
ἔσψοϊνο 72---α πιογθ ἀοβηΐϊΐο οχροβίζίοη οὐὗὁἨ (89 
ποτὰ οὕ υϑσ. 67. Μίογον : “ Νοὺ ἐ|ὸ Ἰαησύδρο 
οὗ τοδοοίίοη. Ὀὰϊ οὗ βΒιιάάθῃ Ρϑΐπ οὐοσ (μο ἱταρὶο 
γΘϑ0}1, ἰὰ σοηϊγαβὺ τὰ ἐμαὶ 7ογίαϊ ΘΟ; ἤθ5510. 
ψΕϊοὰ Ῥοῖον νγ88 οομυ ποθ ἢ9 δου]ὰ σῖτα ἴῃ ἐΐ9 
πδπῖρ οὗἔἁἨὨ 4]}.᾿᾽) [0 ῬΤΟΌΔΟΌΪ γοΐοτϑ ποὺ ἰοὸ {16 
“ἰγασίο τ β}},᾽ Ὀαὺ ἰο [86 Ἰ20Γ8}] αἰ δπαίΐοη, (δ9 
ξότα οὗ ἀροδβίϑϑυ, τσ ῃὶοὶ ἤγοιῃ (158 ἰἶηιο Τότ ἢ ἀ6- 
γοϊοροά 1186] ἴῃ Φαἀλ5. Τ86 αἰβίγιθαξΐοι οὗ (μ9 
Θρ μα 515 158 ὙΘΥῪ δἱρηϊβολπί. “1 19 ἢγϑί; [68 
ἐγοῦ :᾿ (6 “189 ἔνγοϊγο." [88 (16 ΗΟΪΥ Ομ 
οὗ ἀοὰ ; αν οἴιοϑοῃ γοὺ, ἰο {πὸ Ηἰρ ιοβὺ ΠΟΠΟΥΒ. 
Αὐὰ πον {86 δαγα} οοπίταϑυ : ΟἿΘ οὗ γοῖ ἐδ 

ἃ ἅδον ]}}---ἰἸπίοτργοίδιϊοηβ: Δ ἰμοσιηονῦ (Ἰ60- 
Ῥμγ]αςὶ, {ΡΟ ΠΕ ΠῚ δ ΔΟΥΘΥΒΑΥΥ ΟΥ̓ὈΘΙΓΑΥΟΣ 
(Καϊηδὶ, ᾿μἴοἶκο, ε αἰ.}; ἄον!], ἀοΥ: 18}, οὗϑ ἀϊα- 
Ὀοϊῖςαὶ παι το μζγοῦ ἢ Τὴ Νον Τοδίαμηοηΐ ἀ6- 
βἰηδίϊοηβ, ΠΟΊΤΘΥΘΡ, 8Π 1168] ηϑδηὶῃρ 18 ΔΙΔΥΒ 
Ἰοάχοά : πὸ ποσὰ 18 ποῖ ἃ Ἰπ6γ0 ποηιθη ; 8ἃ8 Μαίι. 
χἰ, 89: ον. χὶΐ. 10 ργουθ. Απά {18 158. (ἢ 

5 [8ο Βεηροὶ: δῆάεπι δεφιιξμ οοσπίξίο, 2 Γεί. ὑ. δ. ΤΡεγυεγεὶ 
δππ| σιΐ οοσπέξοηεηι ὑγίμς Ῥοε[απί.---Ῥ 8, 
ἱ ζετο πΡῸΥ τοιραυκ8 ἀχαίϊηδι ΤΥ οἶ856 [Ππαΐ [ἢ [Π 6 ΠπΑΕΠΓΤΟ 

οἵ ἴὴο οσ356 ἃ σοπίρδαίοη ἵμαὶ 8116 π6 Ὠϑετίϑ οὗὨἨ 16 ΔΡΟΒΙ168, 
τοῦ! ᾶνθ Ὀθοη γορθαϊοα ΟἹ δἰ πλ}18 1. ΟΟΟΔΒΙΟὨΒ.--.. 5. 
τὴς ἐπιοστζοσδιίίοη βίορθ τἶτ τοὺς δώδεκα, δΔηα τῆδὲ 

ζο!ονσα ἰα δὴ οχοϊδιηδέίοη οὗ ΠΟΙ βαάποαϑ. ὅο Μογϑῦ δηὰ 
Ἰαῖξν. ΑΙΓοεὰ ἐοϊονδ 189 τοῦς Ρυποίυδιίοη οἵ ἔϊο ΑΟΥ. 

ὅτε αἷδο ΑἸΓοτά, ἀπά τἰ ΚἈΤΙΥ, ἴοσ σπγίϑε μαὰ ἴπ τίου (ὴ0 
ἴζοαδου οὗ πἀδλα ϊο ἢ ἨΔ5 1Ὡϑρίτοῦ ὈΥ ἴπὸ ἘγῚ} Οη6. Τἢθ 
δίσοης ἴογῖῃ ΘΟγγ ρου 8 ἴ0 {6 ῥτοίοππα ἱπαϊκηδίίοη δῇ τῃ0 
ΒΥΡουσίευ οὗἩ 186 Ἰγαΐτοῦ ἯἮΔΏΟ οοτογοὰ Ἀϊπ461{ πηᾶον [86 σοΏ- 
ἰδαύίου οὗ Ῥοῖοτ.--". 8. 
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ἸΏΟΤΘ Βυγτ9 ἰο Ὀ0 (06 ολ86 ἴῃ {μ18 ρυταί, νγο ἀο- 
β᾽σηαϊΐοη. [πῃ Μαίί. χνυὶ. 28 9 ἰθσπὶ ““ϑαίδῃ "" 
15. σμόοβθῃ, Ὀδθσδυ86 «6808 ἱπίθη 5 ἰο ἀσοβοῦῖὶδο 8, 
θηρίον ᾿ηβιϊχαϊοθα ὈΥ ἐμ ἀ6Υ}}; 80 ὮΘΓΘ 8}80 
“46 711 ἀδῃοίοβ δὴ δοίιδ] ἰγδάυσον ᾿πϑιϊχαίοα 
ὈΥ (86 ἀοΥ]]. ὙΘ τουϑὺ ὈΥ 81} πιθᾶπϑ δοϊὰθ ὉΥ͂ 
(16 ἰογ. Τὸ οχρυδϑβίοη : “Ἢ ΒΟη8, Οὗ οἰ] άσοα 
οὔ {86 ἀον!ϊ,᾽ (οἈ. γ}, 44; 1 Φο ιὴ 11}. 10), 18 ποΐ 8ὸ 
Βίσουζ. ΤΒοχηθπίίοη οὗ {86 υΟ θ6Υ ὑνγοῖνο ΒΒΟΤΒ 
[8δὺ 089 ὈΤΟΙΒΘΙΒ οὗὨ {110 Ποχὰ 180 γογο ὈΥ ἐ}15 
ὑζπι9 πῃ (86 οἶτοϊο, [7 8.66 Ὀοΐον, ᾿. 241.---Ρ, 85.] 

γον. 71. Εἴθ βροΐϊζο οὗ διιᾶ88.---Τμαὶ 15, Ηδ 
τηϑαπΐ ἶ. ὅ'60 ἴ)0 Τοχίυα) Νοίοϑ, Οχἡ Ψυ88 
Ιβοδυῖοί 566 1.0 Οουη. οἱ “]αίίλειο, ὁἈ. χ. [ρ. 182,1] 
Νοί ἰο θ6 δΘομζουπαθα τὶϊὰ 86 οὗν Δι 85 (80Ὲ 
οὗ Ζ4α1165), οἰ. χῖν. 23, 
ἘΣ τ νὰ Β6 ἴ88ῇ τυ δϑοτιὶ ἴο Ὀθϑῖσαν 

Ὠὲ1.---- Ἡμελλεν 15 ματα ἰο ἰγϑδῃβ]αίθ. Ζ77αὐἀϊίωγιδ 
ἐγαϊ."Ὁ ΤἘο Βοίγαυαὶ σογιιϊπαίοα ἱη Ηἷπι ἤγουι {}}}8 
ὑτπὴ9 ἔογί ἢ. ἤονον, σγοιῃ] 658}γ : “Νοί ἰμαΐ δο 
τὰ ΔΙΡΘΔΑΥ͂ χαοαϊἰἰαἰΐπρς {88 Ὀοίταγαϊὶ, (866, οα 9 
ΘΟΠΙΓΑΤΥ, οἷ. ΧΙ! 2), θαὺ {μ8. (8 ὈοίΣΓαν 4] νγὰϑ8 [816 
αἰνίποῖν δρροϊμίοα γοβ}}}.᾽ ΦΟΙ. χὶϊ!, 2 Βρϑα}κ8 
οὗ (88 ὅπλ] σοϑοϊυίϊου ; (818 Ῥαββαρο οὗ {86 ἢγϑὲ 
Βγοσυίηρ οὗ {Π6 ἐδιῦροῦ δῃα ἱποϊϊπαϊΐοπθ, ΟἿΘ 
οὗ ᾽89 ἵννοῖνο.--- ον ίης ὉΡ {18 τηοπβίγουϑ, 
ἀἰαὈο 1681 σμδγδοίον οὗὨ {18 ἱποϊρίθαί ᾿ῃ ΒΟ] γ, 
ΤῊΟ βιΐθῃοο οὗ 7845 18 'π Κοορίηρ τὶ (ἢ μ18 σμΣ- 
δοίοῦ. [{ ΠΟῪ ἤγμγ Ἰοάροβ 86 βοοά. Οἱ {9 
Πογὰ Β σβοοβίηρ οὗ 5485 8689 Μογον [Ρ. 28ῦ, δι 
θἃ, Κ366 8130 {86 1ἱιοταίυσο αυοϊοά ὨοΙΟῪ ἢ 
θόοοτκ. δηἃ ΕΤΗΙΟΑΙ, Νο. 8.---Ρ, 5.] 

[ΤΠΘ ΘΑΙΣ ΟΡ Φυῦ λα 18 ΟὨ]Υ ο29 οὗ ἐδὸ ἱπηι- 
ΤΠ ΘΓΑὉΪΘ Τυγβύουοβ ἰῃ αοα᾿ Β τόσα σουογαπιοηΐ, 
Ὑ ΙοΟΒ 0 Βγβίθι οὗ ῬΒΙἸΟΒΟΡΕΥ σᾶπῃ Βοῖτο αὐ ἃ]], 
πὰ τ ὶοὰ θυ ΟΕ ΣΙ Βυ ΔΉ Β01γ68 Ὀαΐ ᾿π Ραγί, 
Το ϑοσυίηρ (Π0 ἤηΔ] ΔΏΒΘΥ [ὉΓ ἃ εἰ ΒΟΣ ΘΣΡΔΉΒΙΟΣ 
οὗ οὺν ΤἈσυ] 165 ἴῃ δηοί ον του] ἃ. [Ιἐ ἱπγυοῖνοϑ 
{Π9 ψΒΟ]9 ῬτΟΌΪΘτα οὗ ἐμ το]δίΐοη οὗ (ἰοα ἰο (ἢ 9 
οΥἱρίη οὗ βίη, δά ἐμο χοϊαξίου οὗ Ηΐβ ξογοϊζηοιν- 
Ἰεᾶζθ δηὰ ἔοσθοραϊηδίίΐοῃ ἰοὸ [10 ἔγοθ ΔΘ ΠΟΥ 
οὗ ῶδῃ. Τὸ αυοβίϊοη ὙΕΥ͂ ΟἸγδὶ οα]]οὰ δαὰ 
γορεϊγοά Ζυάδα5 ἰπίο {89 οἶτοὶο οὗ Ηΐθ σβοβοῃ 
ὑνγοῖγο, 18 τοτο ἀορτηδίϊσα] ἐμὰ ὀχοροίϊοαὶ, γαῖ 
οδῃμοῦ Ὀ90 Ραββο ὈΥ ἀπηοίϊοοᾶ,. [1ὑ δατ 15 οὗ {ΠΓῸΘ 
ΔΏΒΙΨΟΙΒ, ΠΟΏΘ οὗ ὙὙ110}), ΒΟΊΤΟΥΘΡ, 18. ΘΗ ΣΟΙ 
Βο  ἰβίλοίοΥΥ : 

1, Ομ τῖβι οἹοοίοα ΦυὯ25 Δῃ ἀροβίϊο, ποὶ ἱποοα 
ἴοῦ 89 ΥΟΤΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΟ ἰδαὺ 6 ταϊσῦ Ὀοδοϊὰθ ἃ ᾿ 
ὑγαϊίον (τὶ σὰ ΠΟ Β6Π51016 αἰ νη ΘΥ̓ΟΡ δϑϑβογίοα, αἱ 
Ἰοαϑβὺ ποὺ αἰ γϑοι ]Υ) ; υαΐύ (Βαϊ, ἱΒγοιυρἢ 1.18 ἰγθαβομ, 
88 δὴ ἐπεϊδεπίαξ Θοπα 100. ΟΥ ἃ ΠΘΟΟΒΕΑΓΥ ΙΔΘΆΉΒ, 
(19 βονὶρίυτοβ ταὶ ρῦ 06 7.18]196ἃ (σοῃρ. Φόο ἢ 
ΧΙ; 18; χυὶϊ. 12), δηὰ ἰἶΐθ τοἀοτηρίΐοη οὗ {ἰμο 
ψ ΟΣ] Ὀ6 Δοσοτῃῃ]θηθοα. 8500 Αυραδίϊηο (εἰεοίὶ μπ- 
ἀεεῖπι αα οριι8 Ῥτοδαίϊοπῖδ, εἰοοίμα ὑπ αα ορμ5 ἰδπ- 
ἑαίϊοπὶ8), ΒΆΡΤ ΑΙ ρβασίδα Οαϊνίηἰβίβ, 8180 θδυὉ 
0 (ἴῃ ἷ8 δρϑου]δίγο ἰγθαῖβος: ὥμάαδ 7εοατγίοί) 
χοργοϑοηίβ 86 ἐγ τοῦ 858 δῃ ἱποδγηδίο ἀ6Υ]1}, Ρτδ- 
ἀφϑιϊπαϊοα ἰο οχαῖοὶὶ το κοάηθβθ ἰὰ (9 τγογϑῖ 
ἔογα ἴῃ σοηἰγαβὺ υἱ να ὑμ6 ἰρθοβὺ τη βίο 
οὗ ροοάποβ8 ἱπ ΟἸιτἰδὶί. Τ7}}}8 νἱϑνν, δι ἐποόουρὰ ἐ 
οοπίαἑ 8 πη ο]οιηθηί οὗὨἨ ἐσαΐ, ΒΟΘΠΙΒ ΔΥΟΥ 4}1} ἰὸ 
ἱλγόϊτα ον Ὀ]6 586 Τοτγὰ ἴῃ βοπιθ Κἰ πὰ οὗὨ Γθϑροῦ- 
ΒΙ 1 ἰγ ἔοσ ὑμο ἀλη κοϑὺ οὐ πθ9 ΟΥ̓ Θοτμτηϊί 64. 

4 [1 [5 τοῦθ [ἢ 8ῃ ἴδ ΤΩΘΤῸ ζπΐασο (ΑἸΐοτ), δηᾶ γοῖ ποῖ 
ᾳυϊίθ 85 δίγομ ας 88 ἐπέσπαξα ; 1ξ ΤΟργοβοη ἴθ [π9 {ΓΘ ἃ9 ΔῊ δο- 
οομρ δηθὰ ἴβοῖϊ, (Π6 ζόγτη οὗἨ ὑῆϊς ἢ νὰϑ ΔΙ ΓΟΛΑΥ͂ ἰπ οχίσίθηοθ 
αἱ [6 ΕΝ Ὅ58 ἀοἰθοϊοὰ ὈΥ [20 Ρὑοποίγαϊλπς 6γὸὺ οὗ 
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2. 3 6591.3 ΤΟΓΟΒΑῪ ἰδ 6 δηδηοίαὶ δηὰ δά πη 9 γ8- 
εἶν δ! 169 οὗ Φιάἀα5 (οΘορ. χἰὶ. 6; χὶϊὶ, 29), 
τοι ταὶς ἤᾶτθ Ὀασοηθ οὗ ζύθαὺ 086 ἰ0 ἐδ 
δροϑβίο]ο οἰνασοῖῦ, θαὺ ποὺ ͵8 μ᾽ ον 8} 8π4 ἰγϑᾶ- 
οἰϊογουϑ ἰοηἀθηοῖαβ, τοι ἀονοὶορϑὰ ὑπ ΘΠ] 56} 768 
αἰϊογιναγα, δηὰ Ηοδ οἱοοίοα ἷπιὶ ΒΟΪΘΙΥ (Ὁ ἰδ 
ἔοτιιμογῦ. Τὰ 8 ΟΧ Ρ]απϑίϊοι 158 σίμ9 Υ Τα  0η8118.10 
οηὰ ἱποοιραί Ὁ1]6 τὶ [06 ῬτορΒοίΐο ζογοβί ρει οὗἨ 
ΟἸγἰβέ, ω8 Μὁὸὶ} δϑ {86 οχρῦτοββ σοιῃδτῖς οὗ 90 μη 
ἤδει ἐξ ἀρχῆς, τότ. θέ, δηὰ το γ59. 70, 71. 

8. 54 ο805 Κπον {16 Ὑ]101]0 οτἱ σίηδὶ σμαγδοίου οὗ 
δυάαβ ἔγοια {89 θοαὶ πη, ὈοΌΓΘ 10 τῦῶϑ8 ῬΓΌΡΟΥ- 
Ἰγ ἀογοϊοροά, δπὰ οἱοθοίθα ἶσα ἰπ ἐμ Βορθ {δαὶ 
ἐπ ροοὰ αυ4}}168 δηὰ ἰθηἀομοῖθ5 που]ά, ΠΟΥ 
{116 ᾿ηἤιοποο οὗ Ηἰ8 ἰοδοδίησ, Οἱ Εἰ πη Υ δοαυΐτγθ 
{86 τη ϑ. ΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΥ {Π0 Ὀαά. 80 Μογχον, Ραγὶς δὰ 
ὩΙΔΗΥ͂ οἰμοτα. ΤῊ 5. 1Π10}168 ὑπδὺ 9981. τὴ]δῈ8 τη 8- 
ἰδ καη, ἐξ ποὺ ἴῃ Ηἰδ ᾿υἀ κιμοπὶ αἱ (116 ἐἴπλ6, αὖ Ἰεαϑί 
ἱῃ ΗΠ5 οχρεοοίαἰΐου, δηὰ 15 1 κουὶβο δύ γᾶν τ ἢ 
Ηἰ5 ροσΐθου Κηον]εάρο οὗὨ [16 πυπιδῃ Βοδγί. 

ΑἸοτὰ ἀοϑραῖσβ οἵ βοϊ υἱηρ πο αἰ ουϊ γ. οΓ8- 
τοῦ δηὰ οἴπον ΕΠ βἢ σοι οῃίδίο  Β ΡΔ838 ἰΐ ὈΥ͂ 
ἰῃ τηοάοβὲ οὐ ργπάθῃι Β.190 66. 

1 τυβὶ δαἀ ἰδ αΐ {89 1411 οὗἩ 7 Ὧα8 ἀο65 ποὶ πο- 
ΔΟΒΘΟΥΣΪΥ ἰηϊοτίοσο ἢ [π9 ἀοοίτιηθ οὗἩ [6 Ρ6γ- 
ΒονΌΥδ 60 οὗ βαϊηῖ8. ΕῸΤ ὉΥ ιἷ8 οἱοοίἑοη 18 ονὶ- 
ἀΘὨΕΥ πιοδῦ 6 Θχίθτ μα] ἰδίου σαὶ 64}} ἰο ἐϊι0 
ΡΟ] 6510 ΜΔ }σὰ ὙΝ88 οοηβποα ἴο (δ6 ὑτοῖγο, 
(ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, γον, 70), πο {δ 
οἰ δ] οἱδοίϊου οὗ (86 Εδίμον δηᾶ (9 ἀγαπνίης 
οὗ (86 Εαΐδβονρ ἰο {86 ὅοπ, δος ΔΡΡ]168. ἰο 48}} 
σὰ αἰθοῖ ρ19085 ΒΟ ῬΟΓΒΟΥΘΤΘ ἰο ἐθο οπὰ (ἔοι. 
Υἶ. 28 δ΄.; Φοὴπ χ. 28, 29; χὶϊνὶ. 18). ὙΠ ἐΐα 
ἐπρογίδης αἰπιϊοίΐο γ͵ο ΤΑΥ͂ Θηάογβο ΒΘη ΚΟ Β 
Το αΣο: ὙΤΠΟΣΘ 159 ἰπογοίοτθ 8. οεγίαὶπ ἀὐπα οὗ 
εἰεοίΐοπ ἔτοτα ΘῈ. τηδῃ την [8}} αἴγαν (εἰ ἰσίίων 
αἰΐψωα εἰεοίίο ἐς φια αἰϊψεΐδ ροίεδί ἐχεοϊάεγε)," Ὀὰϊ τγ9 
τουϑὺ δά: {μογθ 18 δηοί 6 Γ Κιἰπὰ οὗἉ οἹοοιΐοι τ σοὶ 
8 ἃ8 οογίαἰῃ δα Ὁπο δ 68 ]9 88 (οἀ.---Ρ, 5. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΑΙ,. 

1. ΤῈ {ωγηΐπ-»οίπί ἴῃ (ὸ 1176. οὗἨ ΨΦ 6855 τιϊοὴ 
Φοῖδπ μοῦ Ὀτγίηρϑ ἰο Υἱοῦ ἷβ8 οὗ ὑπὸ ἱρῃοβίὶ ᾿π)- 
Ῥογίαδποθ ἰῷ {1|ὸ ἰβίοσυ. [ δοοουῃίβ [Ὁ (6 
ΤΑ 1 Σ ΑἸΔΥ οὗὨ (88 τη) οΥ  ἱγ οὗἩ 89 Οα)]οδη ζο]- 
Ἰοῖγοῦϑ οὗ 96905, δῃα ἰπδὶ ἰῇ ἃ ὙΔΥ ῬοΓΙΘΟΙΥ 
ἈΖΥΘΟΔΌΪΟ ἰο ὑμ9 Ο8}}]Θ8ὴ ομαγδοίοσ, Ἡ]ιῖσ ἢ τα 
ἱποιϊποὰ ἰο Ὀοϊϑίθγουβ ὑπβυντθο  ΟΠΔΥΥ͂ Ῥτο)οςίβ. 
Βοοδῦυ86 26805 σοΐυβοὰ Ηἰπιδθο] ἰο {δ 6 ἴδηαι σαὶ 
ῬΓΟΡΟΒΑΙ οὗ [080 Ῥ6ΟρΡΪθ ἰο τρ8ῖθ Ηΐπι ἃ Κίηρ, 
διὰ ἀοπιδηδοά ἴῃ εἰτίη χοηὺ ἰοσπὶθ δὴ ἰηνατγα, 
ΒΌΙηἰβδῖνο ἔδιι  ἰπ Ηΐ8 Ῥότδοῃ, ἰπδίοδα οὗὨ δὴ 
οαἱνεαγὰ Βορίηρ ἴοῦ ἐπθ ἰμίηρϑ οὗ δὴ ΘΑΥΝΙΥ 
Ἰησάοπι, πιδῺν ὈοζΆ ἰο {41} δος, : 

2. Ὁπαουθίθα!]ῦ, αἶ8ο (ἢ 6 ἥτβὶ ἀϊβϑαοοι ὁπ ΠΟΤ 
Ζοτιοὰ {861 ἰὰ τ80 πιἰη οΥ͂ ὑμάαξ ; β'ποο δὐἿΘΡ 
[89 οχρ᾿ δηδίΐου οὗ 9985, Βὸ τπυυδὲ βαγο 76]. ὑμαὶ 
Ὧ6 Βαὰ Ὀθοῃ ἀδοοὶϊγοὰ ἴῃ ἷ8 ρἰονίπα οχροοία- 
(ἰοη8. Ηοῦν ᾿1{1{16 ὑπὸ αἰδοῖ ρ]θ5 ἰῃὰ χοηθγαὶ πο- 
ἐἰσοαὰ ἐμἷ8, ΔΡΡΟΔΥΒ ἔγοπι ἰδ6 φγχοίοϑίδίϊοη οὗ 
Ῥοίογ. Ὑοί, Ὀδβί 685 {μ 8]1-βοοίῃρ ὁγ9 οὗ ΟἸτἰδβὶ, 
(89 ζδοϊϊηρ οὗ Ζο0.1π βοθί}8 8180 (0 δ ῦϑ οδιρι 8ῃ 
ἐπιργϑββίοη οὗ (818 δ] δηδιΐου. (8690. Ζιεδεπ ὕει, 
11. Ρ. 609. 

8. Οὰ ἰλ9 οαἰϊίπσ [απᾶ ολαγαοςοίεη} οἵ ὑμαάαξ, 
ΘοτΡ. αίίλεισ, ». 188; Μογοῦ ἐπ ἰοοο [δίιι 6. Ρ. 
280] ; 1,ὕοϊο 1. Ρ. 182, [Α180 86} 8᾽ 8 ἰγϑδ 86 οἱ 
(πὸ ϑὲπ ασαΐπδέ (δε Ἡοῖν Οαδλοδί (4116, 1841), ῬΡ. 
8ῦ 8., 10 ατίΐοϊο μάας ἰῃ ΥἿΣΏΟΡ δυὰ ἱπ Κι, 

ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ (86 8} 81γ818 Ὁ Ῥτοῖ. Ρασγὶς οἵ Απάουου 
ἴη Παοϊκοί 5 οαϊίῖοι οὗ ϑιυλίιι, 0]. 1{. ΡΡ. 149ὅ- 
1608.---Ρ. 8.] 

4. Το »γοίοδίαἰϊοπ 07 ῬεΙε ἴοττηβ ἃ Ὀοδυιζυὶ 
οοῃίγαϑι ἰο (86 Β.}}}6 ἢ Β']θῆςο οὗ 5 1485, ἰπ Ὑ 056 
ΔΡΟΒΙΔΑΥ͂ ἰΠγ60 ῬΟΥΙΟΩΒ 8.6 ἰ0 Ὀ60 τηλτκοά: 1, ΤῊΘ 
Ὀορίππίης οὗ αἰϊοπαίίοη ἤγουι ἰἷ8. {ἶπιο 1οτί - 2, 
Το ἱπουχῶὶ οὗὮὨ Ὀοίτδυ δ] δπά (9 «ἀ] δὴ σα πιὰ 
ἢ δον ἰμ0 δποίμιϊηρ ἰπ Βοίηδην ; 8. ΤῊΘ ζ0}} 
ῬΌΓΡΟΒΟ δηὰ (89 ὀχϑουϊΐοη οὗἉ Σὺ ἴον (80 Ρδ88- 
ΟΥ̓́ΘΟΡ. Απὰ γοὶ ἰἐμὸ Ῥοδυι ι] σοῃηίγαβι 15. τοί 
Ῥογίδοί, Ὀθοδῦβθ Ῥοῖοσς ἐπα βοσϑοὶὶγ δὰ πίιμουὶ 
τηϊϑρὶ νης Θηβιγογοα [0 (8:0 Ὑ1010 ΘΟΙΏΡΔΗΥ, ἰῃ- 
οἰυαάΐης Φυάδθ Βἰπη86}. Εγοῃ ἰ}16ὸ ρσγαπὰ βεη- 
ἰθη6ο: “ΤΈοα αϑὺ ὑπὸ τογὰβ οὗὨ δἴϑτγῃαὶ ᾿1{6,᾽"-- 
ἄοθβ ποῖ ΠΥ σϑαοῖ (6 ἄδοΡ χιδδηϊηρ οὗἉ 76518 
ἴῃ Ηἰ8 ἀΐβοοιιγβο, ᾿ζ Δ γοΐθυβ ἰο ἱϊ. Τ}ι6 ποτγὰ οὗ 
(16 αἰδβοῖ]9 [4118 Βοπγχοίἰης βογὶ οὐ {118 βε! ρυο- 
δοηίβίίϊοη οὗ ἰδ9 Μαβίοσ, 76 δοηίδβϑίοη ἰὴ 
Μαῖίί. χνὶ. 16 18 δὴ οσργοβϑίοῦ οἵὐΓἽ ῬΌΓΟΥ δηὰ Υἱροῦ 
ἔαιι ἢ, Ηδρησθ 906808 ΒΗΒΊΎΤΟΣΒ ΠΘΡῸ πῖζἢ (86 δίοτῃ 
ορὰ: “0η6 οὗ γου ἰ8 8 ἀοΥ]],᾽ π 116 αὐΐον (πδὲ 
οἶον σοηῃζοβϑίοῃ ἢ6 Ὀ]65868 πίσω. Ἐγσφῃ ἴῃ (86 
Ἰαιο ν σᾶ80 ἰξ 18 γα, ἐμαὶ 116 Βμδτν σϑῦυϊο, “ οἰ 
60 ὈΘὨἱπα τη6, βαίδΔη,᾽--- [Ὁ] 0» (.λ6 Ὀδποαϊοι 0η: 
ἴον ἰπ ὑπαὶ 0850 8180 {116 ἀἰνίμθ δηἰυβίαϑτα οὗ 
(ἢ δᾶ ποῖ γοῦ τραἰυτοά ἴῃ Ῥοίοῦ ἰδίο 8 ἤγπι 
δρίγι οὗ ΤΆ ; Ῥεῖ ψ͵δϑ ποί γαοί ἔγϑϑθ ἴγομι δὶ] 
Βυτηρδίθν τι 9488 1π ΟΕ] κϑιῖο διρὈϊ ΐοη. 

ὃ. ἢ 18 ποὺ ἰο θ6 βαρροδβϑὰ ἰμαὺ ἐμ6 ἀϊβεὶ ῃ}685 ἴα 
ἔθηογαὶ γοοοϊγοᾶ δὴν ἀοδηΐίο 468 885 ἰ0 ποιὰ [86 
μοτά τηθδηὶ. [1,6δϑὶ οὗ 811 ἀο {π6γ βϑϑῆὶ ἴ0 ΒαΥΘ 
ἢχοα οπ ΨΔυάδθ, ψῆο, χα. ἴδ: ΘΟΠΙΤΆΣΥ. ΔΡΡΟΔΥΒ 
ἔγοιι ἐμ6 δοοουηί οὗὨ ἰδ αποϊπίϊηρ δὶ Βοι ὕδαγ ἰῃ 
Μαίμον δα Ματὶς ἰο παῦθ οὐ]ογοά μἷκι οοπ5ὶ4- 
ΘΥδίΐοη δ. ἰμοη.. ἸΤηδὶ 785 {οὶ Ἰιϊ 561 718 
ΒΟΙηΘ ἬἜΒΥ ἷΐ, 18 ὙΘΥΥ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ; δηὰ 8130 ἰδεὶ 
Φοβὴ ν͵ὁ8 1εἃ ἰο βυβροοὺ Ἧδ8ο 86 Του ϊ ἀἀἰης ζοἰ- 
ἴον αἰβοῖρ]ὶ9 νψϑ (860 ΨΦο π᾿ 5 δοοουῃηὶ οὗ (0 
δηοϊηἰἰηρ) {90 βίοσῃ ποτὰ οὐ Ομ γίβὶ πισεὶ 
(Βοτοίοσο αν Ῥυγάοποά (89 χηΐῃ 48 οὗὨ ἐμ ἀἰδοὶς 
ῬὈΪθ8 848 ἃ ΒΟΑΥΥ στ α]ς, σἰνίησ (ποτὰ σοπίϊπυοι8 
ὙΔΥΠΐ ἢ, ΟΥ̓ΘΏ διηϊαβί (86 τοδὶ βιιοοθ8868 οἵ ΗΪ8 
Βυ θοαυ θη τηΐϊη δι σγ. 

Τ86 ἰυγῃ ᾿Ἅ9 ἈΘΓ6 τηδυὶς ἴῃ (86 ἢ ἸΒέΟΥ οἵἩ 7εδ09 
ΠΟΥ͂ ΟΟΠΙΘΒ5 [ΠΥ ἰοὸ υἱὸν ἴῃ Ηΐδ δυ Ὀβοαυοηΐ 608- 
ἀυοί 88 ἀδρίοἰθα ἰη (16 ποχὶ οἰιαρίον. 

ΗἨΟΜΙΙΈΤΙΟΛΔΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ.. 

ΤῈ6 γβὶ δροβίδϑυ ὕἤγϑιῃ ΟἸγὶϑέ ἴῃ 118 βοΐ θη 
πὰ ἰγρίσδαὶ ἱπιροτῦ: 1. 18 χπιοιϊΐνοβ.: 2. 118 ἐχσ- 
ἰοπΐ ; 8. 118 σοῃΒΘαΊ 6 668.---Τ]|16. τ᾽ β16 οα]π- 
Ὧ688 ΟὗἨἁ {ἰπὸ Γογὰ ἴῃ {Π|0 ΔΡΟΒίαβΥ οὗὨ ζδ1]86 ἀἰβεὶ- 
ὈΪεβ, 88 γουϑδ]ο ἴῃ Η]5 βίθση ἀθδιϊης τ ἰ{ (8086 
Μ80 τοιηδίη.---Τ 9 ἄθορ ατὶοῦ οὗἩ [8 Γιοτὰ γΥἱβὶ 09 
οὐθὰ ἰπγοῦριι ΗΒ ἴγοθ δῃὰ ἰγδπαῦ! οοπάμοί, ]. 
ΗΪ5 σδϊπιηθ88: δ Ὀσορ8 ποὶ, Βαίογϑ ποῖ, τη δῖ(65 
ὯῸ ἴθγ8; ΕΗθ ΓΟπΙδἰἢΒ δ0γ6 οὗ Ηἰτ586 1 δουὰ οἵ 
Ηἰβ νογτᾷ. 2. Ηἰδβ στεϊοῦ: Ηθ 8668 ἃ ἀδηχοτ (ο Α]}} 
Ηΐβ8 ἀἰϑοῖρ]65; Βθθι8 αυὐδὴ ἰ0 τηΐβϑ μοαγίης (δ 
αὶ. ποτγὰβ οἵ Ῥοίον ; ἀθοῖδγοβ ψὶι 6 βιιυ Δ ἀεν 
ἰδὲ οπβ οὗ ἐμ οβοβϑθὴ ἐνγοῖνο 8 ἃ 46γ]].---Τ}Ὲ 
ἄγϑι δροδβίβδυ, ἐμὸ ἄγϑί βίας οὗ {μα μοβίβ οἵ 
ΟἸ τ δὶ ἀϊβοῖ ῃ]68, 1 πο. ἱἰ. 19.--ΗΠοτνοτοῦ στοαὶ 
[86 ΔΡΟΒΙΔΒΥ͂ ΤΙΔΥ Ὀ6, ἰδ ΠΟΥ͂ΘΡ σαῃ δ6 ὈΠΙΤΟΓΒΑΪ.-- 
186 βίαροι οὗ βδροδίαβΥ: 1. Ἰοϊδηϊίοι οἵ {6 
ΘΑΡΓΕΙΥ τηϊπαὰ ἰπ αἰβοὶρ᾽ οϑεΐρ, Μαίὶ. χἱϊὶ. δι. Ὁ 
Ῥονοϊοριηθαξ οὗὨ ὑπὈο]ϊοὗ, οὗ ταρίατε πῖῖ Οτϑι. 
8. Τὸ δοίιδὶ δροδίδβυ 186 ]7.--- Αροϑίβϑξυ : ὃ ἰοίδὶ 
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υἱοῦ οὐ ἔδο ουτηΐαὶ ἰδ : 1. 115 τηδΐη δαί Γ68 ἢ 
890 ροβροὶ δἰϑίοσγ. 2. [8 ργοϊυὰοϑ ἰὰ ἰμ6 ΟἹὰ 
Τοβίδιμοηΐ Ὠἰδίουυ. 8. 118 ἀογεϊορπιοαΐ ἴῃ [86 
ἈΪδΒίΟΥΥ οὗ {πΠ6 Ομ σι βίίδῃ οὔτοι. 4. [18 818] 
ἴοττα 85 ἀεορίοἰθα ἐπ [86 ῬΤΟΡΒΘοΐοΒ οὗ (16 ΒΙ0]9. 
Τὰ δ ΠῚ οὗ (86 ΔροϑίδϑΥ ἴῃ 6811}1060 τι (ἢ 6 
ΒΟΒ. Δ Υ ἰὼ συ ρ8.---Τὸ ΔΡΟΒΙΔΒΥ οὗ {110 978 8 
Ῥτοὶαὰθ ἰο τ16 ἰΓαϊϊοσουβ ροϑίαδϑυ οὗ 7.0 88.---Τ}}0 
τ] ἰσηδηΐ δἰ θησα οὗ {488 ἃ "δα Βὶμῃ.---ΕἋ]80- 
βοοὰ οἵἩ (86 ἀἱδθο  οα] παίυΓο. 

“ΝΟ Ως πιοτὸ τί] ΠΟ] 5 1π06 ὕπο 
ΤΏδὴ δι] θοῃοοά οὗ (ΠΥ Ὀοΐπς.᾽" 

--ΤΊιο δί]ϑησο οὗ ὅπ.ἀ88 ἀπὰ ἐμ ουἱ-δροακίηρς 
οἵ Ρεοίοτ.---Τ8ὸ βίσ κίηρ οοηἰγαϑ ἰῃ (8) οἷτοῖὶο οὗ 
6 ἱπτοῖνο : Ῥοίοσς δὰ 914848: 1. Ποῃποϑβὶ Ἰουδὶν 
δηΐ [4189 δβεσζθοῆοθ. 2. ΕὙΥ̓ δῖ, οἰθϑδὺ ΟΡΟΠΏ 655 
δὰ ἀαΥὶς οὐάυγδου. 8. ἩΔΡΡΥ σοπἤοββίου δῃὰ 
ὈΠΌΔΡΡΥ Σόβοστυο.---οίοσ, 54 λ5 δηὰ Φ081ῃ.---ΤᾺ9 
ἀοοϊατγαιΐοα οὐἨ Ῥοίοσυ. ἴῃ 1.8 Ἰἰζδύ δηὰ β)ιδαᾷθ.-- 
“[Κοτὰ, ἰο τνδλοῦλ 8818}} ψγὸ ρὸ ἢ -οΟἾ ο τηυϑὲ οοῦ- 
ἐπ τὶ ἢ 9 6808 οὐν Ιοτὰ, ὈθΟ6δι156 (1) πὸ ΟΙΠΟΣ 
ΟἸιγὶβὲ νν}}} σοιηθ; (2) πὸ ομὸ ὙΠ1|} Ὀσὶπρ ἃ οιίοΣ 
ποτὰ ; (8) ὕδμογθ συϑηδίηβ πὸ Οὐμοῦ ἢ : (4) 
ἰβοσθ σϑιυδί δ 50 ὈΓΡΙΖΏΪΟΥ Κηον]οά6.---Τ 0 δο- 
Ἰοἰγ δηὰ ἀγοαὰ πὶ το! 9685 δηϑιγογθα 
(80 ἀφοϊαγϑδιΐομϑ οὗ Ροίογ.--- 6 ἴϑᾶτῖα] οοπίγαδί : 
Τὸ ὃθ ΘΒΟΒΘΏ ἴο 8 εἶσθογ ΒΟΥΥΪΘΘ ΒΔ ΔηροἾ8, δὰ 
ἴο Ργοῦθ ἃ 4ἀ97]].---Τ)ὸ ὑογεὶ Ὁ1]0 οὔθ, {Π|δὲ ἔγΟΙΣ 
διηοος (ἢ. 9 ἐ 6.9 ΔΙΟΒΘ ἃ ἰχαϊίον ἰο (0 1οτά, δηὰ 
ἃ Ὀείγαγον οὗ ἰδ Γοτὰ ΗΪπ156]7.-- 0 ἀοΡταΥ 
ξοτταϊπαίοβ ΞΙΟἾΊΥ, Ὀὰΐ ΥΡΘΩΒΓΑρΡΙαΙΥ ἰοα ρηγοῃί. 
- Το βεοοῃὰ ἰὰση ἰῃ ἐμο Ἰ᾿ἰο οὗὮὨ 6808 (πὰ 6α]- 
ἴ166), σοῃρ δοὰ τ (86 βτβί [᾿ Ψυἀ68).-- 
Βοοδυϑο Οιγὶδϑί ργοϑουίοα Ηἰπιβοϊζ ἰο Ηΐβ ἀϊδβοὶ- 
ΡΪε8Β 88 ἰ8:6 Ὀγχοδά οὗὨ οἰθσαὶ) 118, δὴν ἴορᾶτοα 
1Β6Υ βου ]ὰ βίδσυο, δῃηὰ 1611] διναγ. --- 7 τ Ϊ8Ὰ 
ΟὨΪΥ ἐπίῃ 8, (πίη κΒ, ἐμ ρ8 (ἸΟῪ ἐπ ϊη ΡΒ, δρὶ- 
τἰζυδ] ἰη 58, οοο᾽οϑἰδβι16 4] ἐμ] 65), δπ ἃ 50 δοῖμθ 
ποῖ ἰ0 ῬΟΓΒΟΏΔ] 118 πὶ ἐπ θο  ο]ἀἰηρ ἀπά Ραγίακίης 
οὗ ἰδ αἰοτίουβ Ῥθυβοῃδιὶ ιν οὐ Οἰιγὶϑί. - τὰϑ ἃ 
ἸΏΔ}8 ἰάρα] 18, 80 18 6: 6 ΕΟ νι Ἶ81}108 ΟὨΪΥ 
ἰάο19 δηὰ βίοοϊβ, 18 11|κο 1019 δῃᾷ βίοςϊκβ; 6 ΨῈΟ 
ὙΠ 15.168 ΟὨΪΥ σγοδίυσοβ δηὰ ἐπίῃ ρβ, 15 ἰτ56}} Ἔα 
ογεδίαγο δὰ πίη ; δηὰ {118 Ἰοδαβ ἰο ἀροβίδβυ. 
[ὁο!ρΡ. ῬΒ. οχυ. 8.--Ττν. 7--ἼἸἰθῆοθ ᾿ἀροδβίαϑυ 18 
ἵτοια ΟἿ ΥΙβ ἰδ} ἰο Φυάεδίδια, ΓΟΩΣ ρΌΒΡ6ὶ ἰο 
ἰδ ν,.---ἶἰἴ π6604.9 οΘουγαρο ἰο ἰσιιϑὶ ομοϑοὶ ἰο ΟΠ γἶβί, 
180 ἴοσαΒ οὗ [ἰΐδ, δῃὰ οὐ {μ9 πυοῦ]ὰ ρο; ὑὕαΐ 8 Ὅ6- 
Ἰιονίης οουταχο ψμΐοι ἔδο Τοχὰ ρὐνο8 ἰο ἷη) ἯΒΟ 
δδῖ8. 

Π͵ΙΑΒΚΕ: ΟὔΕΒΝΕΙ,: Α ῬΤΘΌΟΘΒΟΣ ΤΏΔῪ ἴο89 ἈΪ8 
ΘΑΡοσβ ἰβσουρὰ πὸ ζδυ]ί οὗἨ 18 οἴνη.---λίασυῦθ: 
Α5 92ε68β058 ἀπ ἰκίηα]γ ἰμγυϑύ πῸ ΟὯΘ δΙΥαΥ, Βὸ [19 
ὙΠ ΤΟΥΟΙΌΙΥ͂ τοδὶ ποηθ. [αύ ἔμοβοὸ σὸ ψ80 
ἩΪδ ποὶ ἴο βία᾽υ. Ηο ὙΠῸ ζόγβϑαοβ ΟἸἰ σὶβί, (10 
16, ζ0]]ον 8 βαίδη ἰο ἀδδι.-- ΟΆΑΝΒΤΕΙΝ : ΟὨσὶβὶ 
ποθάοὰ ποηθ6, Ὀὰᾳϊ Ὡ0 ὁη6 σα ἀο τιουῦ ΠῚ. --- 
Ις οὔδῃ ἴδγοβ σὶτὰ Τα μὰ] ἐθασμογ8 85 ψ 0} 
Οδεῖδι (1π {86 ἰδίουυ μογὸ Ὀοίογο 8).--ἼἼ ΔΒ 6Ὑ0 18 
ματα 4 ΘΟΙΏΡΔΩΥ, Ὀυὶ {πο ἀθν]} ἤπᾶβ ὁπ ΟΣ 
ΔΏΟΙΒΟΙ ἴῃ 1ἰ.-- ΡΥ ΘΟ ΘΥΒ ΤΥ σΟΥΔΙΏΪΥ ΓΤΟΌΘΪΘ 
86 δ'η8 οὗἨ τποῖτ ἈΘΆΓΟΤΒ, γοῖ τὶ στο ὑμαὺ ὑπο Ὺ 
08}} 0 ΟὯΘ ὉΥ͂ ὨΔΙη6 ; [ὉΓ (18 ΘΙ Ὀϊ 6.5 τυἱπουὶ 
εὐϊγίηρ.---Ἴἢ πηθο]ΐονογβ ϑαίδη 80 πθδ.168, ὑπδὶ 
1Π6Υ ἐποτη 86 1798 8.6 848 ἰΐ Ὑγ6 γ9 {86 ἀ6ν1}, ΒΡΆ. ἱἱ. 
2.-- τοῦ 6 (Ὠγβοὶῦ ποῖ απὰ ἀουδὶ ποὺ ἴθ᾽ (Ἐ96 
ἰσαϊῃ οΥ̓͂ μ6 ζοβροὶ, τ Βθ ὁπη6 οὗ {πὸ τηοβί ἀἰδβίϊη- 
Κυϊδμβοὰ σωϊηίϑίοσβ Ὀθοοηθ8 αὶ Μαδαιοίυϊκο δηοὰ 
Ῥτοτεδ ζΖ4 10 }10658 ἰο ΟἸχὶδι.---ΟΘΙΆΝΌΧΒ: Ετθα 

18 ο86 ὙΠπ0Ὸ τὸ δἀογηῃϑᾶ τὶν ὀχοϑ οὶ οἰ 5, ΠΛΔΥ 
Β{1}1} ΤονίοιΕ (μ6 ρτασο οἵ αοὰ.---Βονγασο οὐὗἁ ὑγθ- 
δΒατηρίᾳουβ βοσυτὶν ἢ ΆΪ86 ὈγοίΠγ ἢ ΚΘ ΤΔΟΥΘ 
Ρϑΐῃ ἰο {116 ζαϊ μι} βοσγαπίβ οὐὗὁἩ αοά, δὰ ορϑῃ 
ΘΏΘΙΏ108.---ΒΕΝΟΕῚ,: ΟἸσὶδί 1 σοποδγηθαά ποὶ [ὉΓΣ 
86 πα ον, Ὀαὺ [90 (6 Ρυγ ἐγ οὗ Ηἰ8 αἰδοῖ ]68.-- 
Οὕὔὐσοββνεβ, ὁ υϑσ. 67: δ γ (ἰδ ΗΘ πουϊὰ μον 
ἰμαὺ Η6 ἴΌγ668 πὸ οὔθ, θυὲ του]Ἱὰ δα νγοὸ 41} γοϊὰ- 
[ΣῪ ἀἰ8οΐ 168, -- ἩΒΌΒΝΕΚΒ: ΤΏογΘ 8 8 9,ΤΟΞΒ 
ΔΡΟΒΙΔΘΥ͂ ἔΓΟΙΩ Φ6808; (818 18 ΤγΘ; Ὀὰσὲ ἐθμογο ἰδ 
8180 8 8.010 ΔΡΟΒΙΑΒΥ, ὙΒΙΟὮ 18 (8Π0 ΙΊΟΣΓΘ ἴγϑ- 
ααθηί.---Ἴὸ νοϊυπίατΥ ἀορατίατο οὗ βρυτίουβ 
αἰδοῖ ρ]68 18 πο 1058, Ὀθαΐ ἃ ψαΐῃ.--- ον. 67: δοδὺ8 
ῬοὰΓΒ ουαὐ Ηἶ8 τ Βοῖθ θατὶ ἴῃ (8 αποδιΐου, Η8 
ΒΟΤΓΟῪ δηὰἀ ΗΪ8 ]ογ6.---Ηο δι1}} μαίβ (μ18 αποβίϊοῃ 
σορὐΐυ 8}}0} ἐο 411 θ᾽ ἑΘΥΟΥΒ (ὦ. 6. 'ἴπ ΘΥΘΓΥ ΒΟ] ἢ 
ἰ68.) ἴον 186 γδὶ οἵ ἐμοὶ 84} γ.---Ὀροὰ {π9 
Ἰοαϑὺ 11 ]  βοοὰ ἰμαὺ Φ6808 ταῖχῃῦ ἀουδὶ μοὶ" 
ΘΙ, Ῥοίοῦ Ὀγθακβ οοὐ (80 Ἰοιΐοῦ; 80 {116 
Οιν βέΐδῃ τὴ }}} αὐΐδοῖλ ἢΐ 861 (Π|0 ΤΩΟΤΘ ΤΟΥΥΘΏΥ 
ἴο Φ68085 δὐ ὑμὸ ἔαϊπίαβι ἐγβοθ οὐἉ δροβίβδβυ.----ἤἶαῦδ 
δεϊευεά απᾶ ἔποιυπ. Α Ἀϊηΐ δαὶ ὑμ9 Ὀεϊϊονίης, 
σ68114.-1}}κ6 Ῥοδβίαγο οὗὮ πυϊηἃ ταδὶ Ῥσοοθάθ ἐδ6 δἱ- 
ἰδἰηπηοεῦ οὗ Καον]θάζΘ.---ὐοβαβ 8.1}} Κηονβ 8}} 
ἐμ 74 088] δῃ ἃ ἐμ ζ1}}}}688 (“Το Τοτὰ Κηονσοίι 
ἔβϑῖ ὑπαὶ ἃγο ΗΪ8᾽").--οΒγὶδὺ θογο τὶν Φυαα8 ; 
86 Βαγάοβι ἰθβὶ οὗ Ηΐβ8 ἴουθ. Βθασ δἰ θοσ 
τΡ τ τθῃ, ἐπ οι μοὺ οδηδβί ηοὐ πὰ {μ γ86]7.---- 
Νοὶ ἰο 9 ἀρτὶριὲ ἐοιγαγὰβ {116 τηοβὲ ἀργὶ χαὺ Οηο, 
ὈοίχαΥϑ ἃ ἩἹοκοα μοατί. ὉΠ σἱσμοϑί σταοθ οἴ 
ἰπίθγΘΟῦ Γ86 ὙΠ} (ἢ τηοϑὲ ΒΟΥ Οηθ οδῃ ἐάτῃ ἰο 
Ῥογάϊιϊοι τὶ ἃ τ οκοὰ Βοαγί. “Ζυα8 νοι ουὲ 
ΟΥ̓ {86 Βομοοὶ οὗὨ ζ680}8 76 ἼΤΟΥΒΘ ἔμδῃ ᾿ὸ τῦϑθηὶ ἴῃ, 
- ΒΈ58588: Ὀπδο]ίοΥ ἑονγατὰβ {18 βίη ρὶο ατίϊο]ο 
(88 ϑδίϊης δπὰ ἀνἱηκίηρ οὗ Ηἰ8 86βϑι ἀπὰ ὈΪοοα) 
Ὀγουρίιδ οὉ ἃ σοιμρ!οίθ στεπυποϊαἰιΐοι οὗὨ Ομ γίβί. 
ΓΜοτο δοσαξαίογ : Οθποθ αἱ Ὀοΐης τοαυϊγοὰ ἰο 
πη 4]] βαϊγαίίοη ἱπ Ηΐ8 νυ 016 86] -βαουὶδοθ δπὰ 
8601 -τιραγίίπρ Ροσϑοι 1ἰ86]ζ, 1οα (Π6 πὰ ἰο δορασγαὶθ 
ἴγοιν ΗΪβ8 ρβοσβοῆ. Οβϑῃοθ αἷβοὸ αἱ {89 1δ8ὲ υἱέογ- 
8πὸ0 οὗ 9236808, νοῦ. θΘῦ, τος ΥὰΒ 8δἃ5. ἃ 60}}- 
Ῥϑῃΐοαῦ ἐμουρὶ (ἄγουσὰ ἰμ9 016 ἀΐβοουσδθ, 
ταδί πῃ ΒΟ0Π16 ὙΔΥ ΘΟΠ190 ἰαέο ἐπ 9 ἀσσουπὶ. ΑΒ ἐδ 
ἀοοίτίηο οὗ ἰπ αἰ νίπϑ ρϑγβοι οὗ Ομ σῖβὺ δηὰ ἰ{8β ἐτῃ- 
Ῥασίαϊου οὐ ρογίοοι {1{ {πσοὺ σὰ ἃ Ββουῖβ οἶα] ἀοοὶἢ 
Ψ Δ ἾσΝ Ἰη840 10 ἃ ΒιουῚ δοῖα] πιθ 8] τγγ88 δὴ οἴὔϑησο ἰὸ 
ὑμθηι, 80 γγχ2αὰ8 ἐμο ἀοοίσί πο οὗ ἃ αἰδιϊποἰΐοπ τρδάο 
ὉΥ͂ ἃ φστδοΐοιβ βρί γἰΐ.] ἀγαινίης οὐ αοα Ὀοίνοοπ 
1.1.6 8:18}} οἹδοϊίοι οὗὨ {19 Βρὶτἰϊυδὶ [8.80] δῃὰ ἐΪ10 
ἸλΆ885 οὗ {π0 ἱμοοοσγαίϊο 15.861} 0188} ΘΒΌΓΣΟΝ. 7--ο 
7 .ἀΔ5 χορτοβοηΐβ νυ μδὺ 19 6 78}1 6 ἰο (δ 6 61 18 ἢ 
ῬΘΟΡΙΘ 88 8 ὙΠ010θ. Ηοῖν ἐπιπλοαϑυγ ]Υ ἰδοΡ 
τηιιϑῦ Ὀ6 (πο στίοῦ οὔ ]οτοθ, ἐπδὶ τ δὶ τῦα5 ἱπιοηἀοά 
ἴον 1[8γ86}᾽8 δαϊγαίϊ ου Ὀθοϑῖηο 118 βατάθηΐησ! Ηο 
οἸιο850 Φυλ8. Ποὺ ἰυτηθα ὑροη ἶπὶ ἰμ6 1.}} 68 γ- 
ποϑβίηοϑϑ οὗ ΗΪ5 βανΐηρ ἰουθ, δὰ Ηο ὁπάυγοά ἐμαὶ 
οὔθ οὔζμθο ὑποῖνο βδιιουϊὰ ἀο ἐδθ βουυΐσο οὗ ἰμο 
ἀ6ν1} ἰο Ηΐπι, ἐμαὶ {ο βου ρίατο τΐκὺ Ὀ9 ζι18}164, 
ΧΥΪ. 12; Ῥ8. οἷχ. ΘΟ ΠΈΝΚΕΙ: ἩΏΥ τὸ ΔΥῸ 
γοβοϊγο ποὶ ἰ0 50 ΔΨΑΥ ἔγοιῃ 968508 ΟἸγῖβι. ὁ 
δηδίγοῦ, τυ Ῥοίαν, ἴο ἐπ απθβίϊοι οὗ πο Ιοτά: 
1. ὝΔΙΓΒΟΣ τουἹὰ γα κοῦ ᾧ. Τὴὸ οσὰ μἃ8 {89 
ὙΌΣ 5 οὗ οἰθγηλ) 116. 8. Ἧ 6 ἴᾶνο Ὀο]ϊονθὰ δπὰ 
Κκηοπη ἐμαὶ Η6 15 Ομ γὶϑί, ἐμ 8ὅ0ῃ οὗ ἰμο ᾿ϊνίης 
αοα. 

[ΤῊ θτΩ68 [0 ἀϊβοουγβοβ: ΤῈ6 δι πηρ ῬότοΣ οὗὨ 
γα. ΤᾺ βἰῃ οὗ Ὀδοκβι αἴης (γον. 60).--Γ οἷον 
(86 Οομῃἕθϑβοσ.-- -Τ]ι.9 ὅτι δὰ Τὰ π ἀατη οη18] ΟἸ γ18- 
(ἰδ οοὨἔθββί οη.---ΟἸχὶδί, (89 Ὀαδὲὶ οὗὨἩ (θοῦ 6Υ85, 
(9 ἐσαθδί ἔγιοπά, ἐἢ 9 ΟὨΪῪ χσοΐαχο οὗὨ 86 βίπῃθνρ. 
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---γογὰβ οὗ δνυου]αβίϊης [18.--ΟΑἸγίϑι δηὰ Ῥοίου. 
--ΟἸγὶθι δὰ 7443.---ἰ 16. Ὀοίίαν, τ ἢ Ῥοίον ἴῃ 

γοχασὰ ἰο 7υάλ8, ἴ0 ΟΥΥ οα (86 β'ἀ9 οὗ σΒΥΪ 
(δὴ βϑυϑυ υ οὗἩ λιάσιηιοηί.---ΟὨτὶδί, [86 ρυτοϑβί 
οὗ ἰλο ρυγο, απὰ (86 ᾿ο]οδὺ οὗἁὨ {0 ΒΟΙΥ͂, ὈΟΓΘ ὑπ 6 
ἰγαϊίον ἴῃ ΗΪ58 δοπιρδηῦ ἰοὸ (μ6 ο1ο86 οὗἨ ΗΪ5 ΡᾳὉ]10 
ταϊηἰδίσγ  ΥΒαὶ 861{-ἀ θη 8], τ δὲ σο ἀοβοθμαϊ πε 
ΤΘΤΟΥ͂, μὲ ἃ γῦαϊίο ἴο οὐγ ἰοἸοσῶπ 66 δ πα ρΥ]ά6. 
---ΤΊ9. ΠΙΘΓΟΥ δηά βουθυὶ οὗ Ομγὶβὺ ἰῃ ἀθδ]ϊηρς 
αὶ 7 ἀ15.--- 9 ὑπθονῃ βυβδογίηρ οὗἨ Ομ γὶδὶ 
π Τοτοδϑοίηςς (0 ὈοίΣαγ 8) οὗ οὁ89, δηῃὰ (89 ἰγεϑβοῖ 

οὗ δῃοίμοῦ ἀϊ8ο1}]6.--- ον οδ θὰ ““ ϑαίϊδῃ ᾽᾿ [ὉῸΓ 
ἷβ Βυπηδὴ Κη 658 (Μαί(. χυὶϊ. 28), δ υἀδ8, 
“« ἀογ]] ᾿᾿ [0Ρ 118 ἸυτΚὶηρ ἰγθ880}.---ΟἸΥ δι᾿ 8 νν18- 
ἄοτι ἀπ πιστοῦ ἴῃ 1} ο] ΑἸ ς 0.1.6 πϑίη 6 οἵ 485, 
Ὑ 1116 αἰ τις εἶτα ἃ οἶθαν ἰπὺ οὗ 18 ἀδῆροσ.---ἃ 
ἈΥΡοΟΥΪθ ΤΩΔῪ (ὉΥ ἃ ἰοης ψἘ116 ἀσοοῖνο 8}} τῷδε, 
Ὀυὺ Βο σδῃποὺ ἀδοοὶνο Ομ νὶδί. --υ 8 δὴ 1πγ0]- 
ὈΠΙΔΥΥ ἱπδβισυπιοηΐ ἴον ἰ8ῃ6 ρστγοδίοδὶ ροοὰ.---Τ 90 
οὐογγυϊϊης ΡονοΣ δα τυϊβάομι οἵ (οἀ.---Οσὶβὶ, 
(86 συ Ῥγορμοὶ οἵ δυδϑη ἢδλίυσγο τὺ ΚΠΟΥΣ 
δια ΓΟΥ08]8 88 Βοογοίδ οὗ {89 Ποδτί.---ὶ 5. 

ΙΛ. 

ΑΡΡΒΟΛΟΗ ΟΡ 1ΒΗῈΒ ἘΒΛΒΤ ΟΥ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΈΒ, ΑΝῸ ΟΥ̓ΕΡΕΝΟΒ ΟΥ̓ ΕΥ͂ΕΝ ΤῊΒ ΒΒΕΤΗΒΕΝ ΟΥ̓ 9Ε 508 ΑἹ 

ἫΙΒ ΠΕΡΌΒΑΙ, ΤῸ 60 ΤῸ 17. ΟΗΒΙΒΤ᾿ Β ΤΙΜΒ ΑΝ ΤῊΗΒ ΤΙΜΒ ΟΥ̓ ΤΗΞ ἸΨΟΠΙΌΣΥ ΜΙΝΌ. ΟΗΒΙΒΤΈ 

ΤΠΒ ΟἸΦΕΟΥ ΟΥἩ ΤῊΞ ΜΟΒΙ 5 ΠΑΊΤΒΕΌ. 

σε. ΥἹΙ. 1-9. 

ΓΔπάᾶ]} Αἴον ἔμιθθθ (μἰηρβ᾽ 968ὺ8 τα] οᾶ ἴῃ Ο411166: [ὉΓ Β6 που]ὰ ποὺ πδὶκ ἴῃ 
9. Φοντιγ᾽ [54:98], θθοδυβο (μ6 «6078 βουρβῦ ἴο Κὶ]1 ἴπι. Νον [80 16 νν8᾽ ἔδαβί οὗἉ Τα θου- 
8. 820]1605 ψὰϑ8 δὖ ῃδῃᾶ. Ηἱἰἴβ Ὀγοίβγαῃ [Ὀγοῦ μ618]" ὑμογοίοσθ δα] ὑηΐο Βίιη, Πδρασί 

6η06, δηαὰ ρῸ ἱπίο “πάθε, [πὲ ΠΥ α18010168 8180 [μΐπ αἀμογθαίβ ἰπ ἐμαὶ οουπίγ, 
Α φαρϑοί δ! ἰὰ 7ογαϑα] θαι} ἸΠΔΥ͂ 8060 86 [{80}] ψΟΡΚΒ ὑμαΐ ἔμοὰ ἀοοθί. ΕΓ ἔλθγε ἐδ πὸ 
τὴ ἰμαΐ ἀοοί δηγυμίηρ ἴῃ βοογοῖ, δη ἃ μ6 ΒΪπ|561} [ΕῸΓ ὩΟ ὁπ6 ἀοοίἢ δηγίμΐηρ; ἴῃ 56- 
οτοὶ ἀπά γαῖ ᾿ἰπ1961}} βϑοϊίκοια ἴο Ὀ9 Κπόνῃ Ορθαϊγ. [δίδου ἀ0 [ἀο680] {686 ἐμΐηρθ, 

δ 86} ἘΠ γ861} ἴο {86 νοῦ] 4. (Εοῦ ποίίμογ ἀἰὰ ἢἷ8 Ὀγθίβισθῃ θ6]1θγθ ἴῃ μπ..} [ΕῸΓ ουθῃ 
Θ μἷ8 Ὀγοίμοῖβ ἀἰὰ ποὺ Ὀο]ΐονα ἰπ εἶπ.) ὙΒρη" 6808 βα]4 [8810}}} απο [μθαι, Μν (16 15 
7 ποῦ γοῦ οοἴῃθ: Ὀαῦ γοὺΓ {ἴπ|0 18 Δ᾽ 875 τοδᾶγ. ΤῊ που] οδπηοῦ μδΐθ γοι ; Ὀαΐϊ τη 6 

16 μδίοίι, Ὀδοαιβο 1 ἐθϑε ΕΥ̓ οὗ 1, (μαὖὺ 6 τΟΡ8. ὑμουθοῦ τὸ δου]. ΟὉ γ8ὺ ὕρ ππῖο 
8. {19 [[86] ἔδαϑι ; 1 ρὸ ποῦ ὕἃρ γοῦ ὑμίο (818 ἔθαϑί ; [ῸΓ ΤΩΥ͂ {1π|6 18 ἠοὐ γοῖΐ .}} [[11]}] 
9 τς ὝΒοη δ δὰ 8814 ἰμ680 ψΟΓα8 αηΐο (μοι Ὧθ δοᾶθ δέϊζ [τϑηχϑὶ 64] 1 

66. , 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

τ τον. 1.---αί ἰα οτ ἐἰοὰ Ὁγ δὲδ᾽ απὰ δξοῦ͵ Ο, 3 Ὁ. ἰοχί. τος. ΤΊβοι, (οα, ΨΙ1Π,.), [πβογίοα ὈΥ δὲοο (σα ογαβοά). Β. 0.41, χ.᾿ 

δηὰ οἵπονῦ υποίαὶ Μϑ55. μάσμῃ, ΤΊορ. ΑἸ. Υόϑεσοῖς ἃ Ποτγῖ.-Ρὶ 3.] 
8. γοτγ, ἐπ μετὰ ταῦτα ἰαινηιοά αίοὔῦ (υἱ]Π0 8 189 καί ἰῃ [ἐξ,] Β. Ο. Ὁ. α.ὄ Καὶ, εἰο. [1ὰ ἐδὸ ἰεχέ. τοο. 1 00] ον. 5 δἴξος 

ὁ ᾿Ἶ[ησοὺς.--Ρ. 8. 
δ γεν, 1.--ἰςὕεωγν ἰδ ἀπιφυλίοα. ὙΠῸ Εἰ Ὗ. υ8685 1( ἔπνίὶσο ᾽πὶ ἐμο Ν,, Ὁ, (χπἶκὸ χχῇ!, δ), ἴῃ 41} οἶβοῦ Ραϑδβϑθδ μάνα. 

4 Ὑ6Γ. 8.--[0ὰ 1Π6 Ἰρολυπις οὗ ἀδελφοί, 8.00 ΤΈΧΤ. ΝΟΤΕΒ οἱ 1.12, Ὁ. 114.-- ΗΕ. Β.]. ) ΠΕΕῚ 

ἡ - γον. Ἢ Ξ Οὖὗν, ἐλεέγφίοτγε, 5 Ὑϑεϊίας ἰῃ δ. Ὁ. δηὰ ομοὰ ὈΥ Τἰδομοηά,, ὑὕα. τοϊαϊ θὰ ἩΠᾺ δδ.9 Β, 1,. εἰο., ὈῪ [Δδοβτὰ. 
, ἐ..--Ῥ.. 8. 
6 γον. τ᾿ δπμιν Διηὶ ταύτην ἰ8 ναπίίης ἰη Β. Ὦ., εἰο., δη ἃ ἰδ οην ἰοἀ ΕΥ̓͂ ᾿ΔΟΠτδπη δὴ ΤΊθοποη ἀοτί. : 

Ἴ ψοΥ, 8.---" Ε]Ζ., Πα ἢ πιάπη : οὕπω, ποί ψεῖ ; υρρογίοί, ἴσο, ὈῪ ἴῃ Ὀγϑρομάογδβησο οὗ Οοαἀ. (οπ}γῪ Ὁ. Ε΄. ΔΓ. [28] απ !ὰ Ὦχος 
ταϊπυβοῦϊοθ παγο οὐκ); αὶ σαί δὲ ([Π6 τνοῖρξ Οὔ ὙΟΓΒΙΟΏΒ, Ἰηο5ὲ οὗ νδίοϊι, πο] υ ϊ χαῖα ἀηά [{818, ΓΤολὰ οὐκ. ΟΥ̓ ἴδ 

(Δῖμοτβ, Ερὶρμδαΐαβ, ντί!, Ομ τυ ϑοϑέοτῃ, απ ὦ ΠΊΔΏΥ͂ ΟΥ̓ ογϑ, ΠΆγῸ οὐκ. ῬΟΓΡΆΥΓΥ ἰουπὰ οὐκ ἊΝ ΨΦεογοιλο, δηὰ ἄγον ἴγοιῃ ἐξ [ἢ 

σδασζο οὗ Ποκ]οηοδθ αρλιμϑὲ 2054, Ζι80 (0 ἀνοία {1.19 ΟἹἿ0 5.8 οὕπω νγὰ5 [πἰγοάιιοθᾶ." ΜΟΥοτ, [{ηρὺ κἀορῖβ, π ἢ Ἀἤογετ, οὐκ, 
(ποῖ, ἰῃμϑῖλολα οϑ 57» “ποῖ νεῖ, 80 αἰδο Οοΐ. 8ίη., Τιϑεμοηά. οἂ, Υ111.) ΑἸΩ, Ὑγοβ., Ἀ}19 δόμα. δὰ Ἡεδίοοις πὰ Ἰοεὶ 
τοίδίῃ οὕπω.--". 8. 

᾿ ᾿- γε ΡῈ τοδϑ αὐτύς ἰαΞἰοοὰ οἵὗἩ αὐτοῖς αἴτος δοῖο τ 15οἰδῖνο Οοὐαὰ. [Ἴπ0 Οοά. 81π. Ὁ. Ἅυ]ς. (ἐρεεὴ δαρροτί 
αὑτός.--Ῥ. 

το Ηΐπὶ ἃ Κίηρς. Βα Ηο Βοα σοτῃρ βίο }]γ ἀ6]}- 
γψογοὰ Ηἰπιβ6] 7 ἔγοτα ἰθθπι, δὰ νοὶ ποῖ τὶ 

ἘΧΒΘΟΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, {θὰ ἰο {86 Ῥαββουθῦ, ΝῸΡ αἱὰ Ηο οΐπ (86 ποσὶ 
“«Ασοογάϊηρ ἰο ΒαῸν (818 βουθηϊῃ ομδρίοτ ρῸ68 

ἴο βίιον μοῖν {6 ἀἰα]οοίϊ 65 (οΥἸ(1οἶβπι 7) ἱπίο τυ] οἷ 
ὉΠ 6116} ΟὨΘΓΒ, 18. ΟἸΪΥ ἰ(8 οὐαὶ ἀἰαϊδοίϊοδϊὶ (ογ ἰ- 
«αἱ 3) τούιϊαίοη.᾽ ΜΟΥΟΓ. 

γον, 1. Δῃᾶ εἴϊοσ 11659 δίῃ 5 ὅ65τ,.5 
τυα] το ᾶ.---Αὐἴον (η0 ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘΒ ἃηἃ ἀἸΒΟΟΌΓΒΟΒ5 
πη δ] 1166 ἴῃ 6. Υἷ.; ἃ ΠΟ ΖΘΏΘΓΡΑΙ ἀκλίθ βυσοροά- 
ας [μ0 μετὰ ταῦτα οὗ οἰ. τὶ, 1, ὙΠ} οβιϊναὶ σατ- 
δύδη μαὰ ρῥγοροβϑὰ ἴο ἰδῖκο ροββϑϑϑίοῃ οὗ Ηΐπὶ διά 

(ταὶ, Ὑ ῖσἢ γομὺ ὉΡ ἴο {}10 ἔδδδὶ οὐ ἰδ ΌΘσΏ δ οἑοβ. 
Το ΜΟΓᾺΒ “4 ψ ϑἰκοὰ ἰη ἀ1411166,᾽ (ΠΟΥ ΟἴΌΓΟ, πλθδῃ, 
88 ἰμοὶν ὈΥΪΠΊΔΥΥ Δ 1} 6518, ὑπ8ὶ ΗΘ ννοπὶ ποὶ ἃρ 
τὰν (6 σΆταυϑῃ (0 [86 ἔθαϑί [ραββουοσ, νἱ. 4 
ποχὺ ΓΟ]. Φ 0. π τ ΘὨ 08 ΟὨΥ (ἢ Βϑοοῃ 
ϑη 1 1λ6818: ἐπα Ηδ σουϊὰ ποί νγδὶῖιῖς ἴ Ζυάοα, 
στ πουῦ ΡΟΡῚ] οὗ θα. 1 ἢο δὰ ποῦν δὲ ὁῃοθ 
ομθ ἀδουΐ ΡυὈ] οἷν ἴῃ  υἀθ8, δπηα Γοσιαϊη οα {Β6το, 
ΒΗ πουϊὰ ανὸ ἴἰ00 ΒΟΣΙΟΟΞΙΥ Ομ ατταϑεοὰ Ηἰ8 
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οσὶξ. [ἡ Δυάοα, {Πὸ τιδΐῃ ἐμοϑίγο οὗἩ Η]5 τη ϊη ἰϑίγυ, 
Πδ6 πὸ ᾿οῆροῦ δὰ σόοοῖλ ἰο "γοτὶς ; Ηδθ β1}} να 
σοοῖὰ ἴῃ ἀλ}1]|06. Απὰ Ηἰΐ8 ἰβοϊαϊε ἃ κηᾶ βιυάοῃ 
ἈΡΌΘΔΓΔΠΟΘ δη ΗΪ5 τὰ ἰΒ ΣῪ ἰπ θα ΒΟΡΘΔΙΟΣ 
(ΔΚ6 γΗ͵ἷδοθ ΟΥ̓ πᾶσ ἰμο ῥτοίθοίΐοη οὐὗὁἨἁ ΒΟΟΓΟΒΥ͂, 
ΟΓ οΥ̓͂ ἀΔ|Ἰ]οδπ δηὰ Ῥογθδῃ ἔγ θη 8 δηὰ δα μβοσοηίθ, 
898 νοὶ! δ8 ἱπάϊνιυα] ἀἰϑοῖρ]68 πὰ Φυάεδ. Τ|}}0 
Ῥγοχίτηδίθ ροιὶοα οὗ ἰδ ναϊκίηρ ἰῃ Οδ.1}16 0 8 
ἔγοιὰ ἐμ6 ραβδὶ οὗ Ῥυγίτα ἰο ἰῃ0 ἔραϑί οὗ ἰδ οσῃα- 
οἶο5 οὗ 86 γοδῦρ 782 (Δ. Ὁ. 29), ἔγοιι ἐμ9 τροηί 
Αἀδὺ ἴο (86 τιοηίδι Τὶ βεὶ. ( 1656 16 : ἔγοιῃ ἐμ 19} 
ΔΙΆΤΟ; ἐσ ἀδουΐ ἐδ 121} Οοἰοθογ.) 

Ιπ {πῖ8 ροτγϊοὰ οὗὁἩ ΟΠ] 6δὴ Εἰ ΠΟΓΔΏΟΥ 7411 {89 
ΘἸΔΡΖΟ8 οὗ ΒΟΥΟΒΥ͂ ἀραϊηδὺ 96808 ἱπ ἀΔ]1190 ἀπὰ 
Πὶ5 σομπίοϑίβ νὔὴῦίξαὰα ἰδ9 Ὠοβὶὶ]θ ῬΔΥΪΒ608 ἴἤογο, 
λίαδίε. χὶϊ.; τχοϑβί οὐ Ηΐ8 ῬδΥδΌ]68 ΟΣ ΒΟΥΏΟΠ8 ΟΠ 
(86 858, Μαίι, χὶϊὶ. (αι. χὶν. ἀδίθϑ (110 Ὀερίη- 
πἴασ); Ηἰἶ8 ἰπίοννίον τὴ [86 ἀοραίαιοι ἔγομι 
Φογυβαίοω, δηὰ ἰδ στοαί ρα μους οὴ {86 τηουἢ- 
ἰδ, τ Ἀ1ΟᾺ Ζοϊ]] οτνοὰ, Μαῖι. χυ.; (6 1Δ8ὺ δοπίαδι 
ΣΙ ῬΒΑτίθοδῃ ΡΟ ἴῃ (ἀΔ}1166, (86 τοι Γοιμοπὶ 
οὗ ἐμοὸ μοτὰ απὰ Ηἰβ ἰγαηῃβῆχυταίοι, αι, χνὶ. 
διὰ χΥἱ!. 21 (πού οἱ. ΧΥ. ἰο χΥ͂Ιΐ., 88 ΔΘ ΣΙΥΘΒ 
τ 
ἊΝ 2. 8)ὸ ἔϑαβῆ. .. ὑ͵β δὲ 8δῃ --- 

ΤῈ6 βοοοπὰ οσοδδίοιι δπὰ ἀδιηδπά ἰο ρὸ νι ἃ 
[εϑιν8] σαγαυδῃ, Ὑ 816} Φο805 ἀφο] η68, ΤΒουρ 
Ἦοδ νοηὶ ἰο Φεοτυϑαίοιη, Η6 ἀἰϊὰ 80 ποί ἰῃ ἰδ 9 ζ0}} 
Ῥυδ οἱ οὗἨ ἰμο ζοβίλγαι ὈΣΙ τὶ πᾶ 6, ΠΟΥ ἐπ ἰδ9 
ΘΒΡΒΟΙΥ͂ οἵ 8 [δϑιϊγδ] ρἱϊστίαι. 
Ἐϑαβὶ οὗ ἴβῦθσμδο]θ8.---ΠἸΞΟΙ 2Π|, σκηνο- 

πηγία ἴῃ Ζοβορβυβ, σκηναί πα ΡΕΪΟ.Ἐ ΤΒο 
ἰἰγτὰ οΥὮὨ ὑἰπ0 στοαὶ ζοβιϊναβ οὗ {89 2618 (Ῥα58- 
ΟΥ̓́ΘΡ, Ῥοπίοοοϑι οὐ Ἰἕδοκθ, ΤΑΌΒΓΠΔΟΪΟ8) ; 66]6- 
Ὀταιοα ἴπ (9 βθυθηίῃ πιοηΐὰ οὐ ΤΊθγὶ (1 Οσίοῦον), 
ἴον ϑο θῇ ἀαγ5 ἔγοιῃ ἰἰο 1, πῃ ΙΔΘΙΊΟΤΥ οὗ (Π0 
ἅν της οὗἨ (86 ΙϑγΔο 68 ἴῃ ἰδΌΘΓ 8 6168 ΟΥ θη 8 
οἵ ἐμοῖν Ο. ΠΟΥ͂ ἰπτου σὰ {116 Ἡ 1] ΟΓΠΟΒ5, πα ἰῃ 
{πη καρσίνίης ἴον ἰῃ0 παγγοϑί ποῦγ, ἢ {πο ἔγαϊι 
διὰ στὰρο ραϊουίϊη , ΘΠ ΙΓΟΙΥ͂ δηΐϊθϑηῃοα. ΤΏυ8: 
Ῥαββουξκι: ἀο᾽ϊσοόγαποο ἔγομι ὑπΠ6 ἀθβίγογΐηρ δη- 
κεοὶ διὰ ἔγοιι Βσυρί, Ὀορί πίῃς οὗ Βαγνοβὲ; ΡΕν- 
ΤΕΘΟΒΤ: οοπιρίοιίοη οὔ ργαὶ πη -αγυοδὶ, {μα ηκ8- 
εἰνίπρ ἔοδαβὶ οἵ ἢνγϑί- ἔγα 5, ηο ἀουδὲ 8180 ἴῃ οοἷ6- 
Ὀγδίϊοῃ οἵ βοῖμθ ροϊηΐ οἵ ἰῃὸ ἐποοσογδίϊοσ ᾿ιἰϑίουν 
(ΜΝ αϊπιοπῖάαβ : ὑπ6 ρἰνίηρ οὗὨ {πο ἰανγ ὁπ δ᾽ ηδ]) ; 
ΤΑΒΕΚΝΑΟΓΕΒ: ἴοαβδὶ οὗ [1.0 πδηάογίης δα οὗ 
νἱηίαχο. [ἰ 18 ἴἰο Ὀ6 γοιηοιιδογο ὑμαὲ [Π0 οἰ σα ἢ 
ἄαν οὗ ἰμ19 [6α8ὲὶ (2324 Τ΄5:1) νγαὰβ Κορὺ ὈΥ {π6 
ΦονγὙ8 89 ἰδ [ραϑβὶ οὗἉὨ (0 οΥ οὗἩὨ ἰΒὸ αν. ἅμ6 
ζεδϑὶ οὗὨ ἰδΌΘΡ 0165 Τοτγθα αὐ {Π6 Βατη6 ἰἶτηθ (ἢ 
σουπίογχρασί ἰο (89 στγοαΐ ροῃϊθηῖα)] ζοαβὶ οὗἩ [89 
ἀδγ οὗ αἰοποηιιθηί ποῖ οσουγτοά ἢνο ἀΔγΥ8 Ὀο- 
ἴοτο, 85 ἃ βογὶ οὗ Ῥτοραγηίζοη [ὉΣ (89 ζοαδβὺ οὗ [ογ. 
Ἴπὸ ζοδϑὶ ψγ8 αἰβιϊηχυϊδιοα Ὁγ 1.8 στγαηᾶ οὔου- 
ἰηζ8, 85 Ὑὁ0}1 859 1.8 Ἰογίυ] ἰοῃ6; 80 ἐμδὺ 10 νγὰ8 
οδ]]οἃ ὈΥ ΨΦοβορμ5 “19 Βο] ο8ὲ δῃὰ σγοαίοβὲ οὗἁ 
186 ζοδε8ὶ5.᾽ [4ἀπιίίψιε. υἱϊῖ. 4,1 : ἑορτὴ ἁγιωτάτη 
καὶ μεγίστη.--οὖὸό 8.7] Ῥόοορ]ο ᾿ἰγαὰ ἰπ θη 8 ἔοτιθα 
οὔ ἔἴτο ὈΓΔΏΘἾ 65 οὗ ἰγθοβ, ὁ σοοίϑ, ἰῃ βίγοοίβ, Οὁἢ 
ΟΡ ατουπαᾶϑ; {δμοΥ͂ σαγτίοὦ Ὀουρἢδ οὗἩ ἔγυϊὶ, 
ποῦϊο, μβαπάβοιηθ ἔγυΐίβ, οβρϑοΐδ!  ὈΤΆΠΟΙ 68 οὗἁ 
ΡΆ]πι58 δηὰ οἰ ΤΟ η 5, ἴῃ ὑποὶν απ 5, δη ἃ Πδα ἸΔΟΥΤΡῪ 
Βαπαυοίθ. 86 7οαδβί οὗ ἰΔ ὈΘΥΏ80165 Δα 80 70Υ- 

4 [0 [86 σκηνοπηγία οΟΥἩἨ ἑορτὴ τῶν σκηνῶν (ὩῸΠπὶ σκηνή Δηά 
ἥγνυμι, {.- 4 ὈοοιπΠ-ρ οίηρ, ἘΠΕ ΡΙΚΒΙΒΕ) φορ. [ΟΥ.Ψ 

,ς Ῥουϊξ. χΥῖ,; Φοδβορδτ, Απέΐχι,, 11]. 10, 4; [ν. 8, 12; νὴ]. 
4,1: Ἐπαο!ὰ, “ειοίελ Ατγολοαοῖ., ν. 481 {. ΚοΙ!, Αγοὶ. 1, Αὶ 8δ, 
παρὸ Υ τοαροςενο σι ὶςϊοο ἢ Τί Ποσ, Βα ἰ ἢ, ΚΙ ἐο, ῬΑ ΣΌΔΙγα. 

οὔϑ δὴ ΒΡΡΟΑγΔΏσΟΟ ἐμαὶ Ρ] αἰτοῦ; οου]ὰ (δ᾿ ηϊ ἱἐ 
ἃ ἰεαϑὲ οἵ Βαοοβυϑ. Βαΐ 10 18. ἃ Ὠχἰβίαϊκο ἰο ἰγῪ ἰο 
ἰγασο (86 ΙΒγ8 6} {15} ζοβίϊνα]8 οὐὕἩ ουθηίβ οὗἁὨ {(}ι60- 
ΟΥΑΙΪΟ ΔΙ ΒΙΟΥΥ [0 οΥἱ αἰ 8] ζδβίϊγα]8 οὐ παΐίατο Α58 
1ϑγδο 18} ΤΓοδ808 ὑπ Ὺ τηυβύ ὍῸ ὈΓΪΠΙΔΥΙ 15- 
ἰοτῖοαὶ. ἸΒΟΥ͂ ΤΑΥ͂ μαγα διἰἰδομβοα {Πθι 8 Ί γ 8, 
δον, ἰο οχίβίϊης ῬΟΡΌΪΩΡ ἔδαδίβ οἵ Αβίβ, δὉ- 
Βουθίηρ δηὰ βριγι δ] ζίης μοι, ἃ5 γγὙἢΑ3 60Ὲ- 
ἔς 586} Υ ἀοπῃο ὈΥ Ομ βϑιΐδπ ζοϑιϊτα]β [ΟΠ ϑἰπηλ8, 
Ἐδβίον, εἰς. ἴῃ σοΐθσοποθ ἰο οσχίβιΐης Γοαβίβ οὗ 
λιοδι οηΐϑαλ (σοῖαρ. Ζέδεη υεδι:, 11. Ρ. 941). Αἱ- 
ἰοπάδηοο οπ ἰΐ680 [653 1578]8 ἴῃ «96 Υ ΒΆ]ο 188 
διπάϊης ὑροη {110 τηαϊὸ ρογίϊου οὗ [83γὯ0] (θοαί. 
χυὶ. 10). Βοδροσίϊηρ (μ9 ῬΑΡ ΟΡ Ῥχδοίϊς 685 οΥ̓͂ 
(ὴ9 1ϑαϑὲ οΥ̓͂ ἰΔΌΘΓΠΔΟΪ65, 866 Ὀοϊοῦν. 

γεν. 8. Ηἰ5 Ὁσοῦμοχβ ᾿Ββοχϑίοσϑ δβεϊᾶ πηῖο 
Βΐη1.---Αοσοτάϊης ἰο Μαι. χὶϊὶ. δῦ (686 ΟΓΘ 
9 π|685, 0868, δίπιοπ δηὰ ΨΦυἀλ8. Α ἀἰϊδροδβί(ΐοα 
οη {πον ρατί ἰο δοὶ 85 ριυιδγαϊδηβ δηὰ δάνίβουϑ ἴῸ 
0508 ΔΡΡΟΔΙΒ διαίΐη, δη τοι θην ἰὰ Ματὶς 
ϊ1. 21, Βυὺ (ΠΟΥ 88 βυ του τχθδὴ Μ0 61} τε} ὑπ οἷν 
ΘΟΌΏ86] ΠΟΓΘΟ, 88 {πΠ6 7 τηοϑηΐ ἴῃ ὑμδί οἷον οα80 ἰο 
αοὺ πη δι] Ββοϊ οἰ ἂθ ἴον Πίπι. ἙΕυϊμγπιΐι8 
Ζ᾽ σαθηυΒ [4180 [167], αἰἰγϊθαϊεα ἰο (Ἰοτ ἃ 
τα] οἱουβ ἀοδίρῃ (ἰ0 ἄταν Ηἰπὶ ἱπίο ὑπὸ Βαπάβ οὗ 
86 6718), θθσαιβθ ἐμοὶ ὉπΌ 0] 18. αὐοΥ ναγ 8 
ταθῃ οποα. Τ8δο βροθοὶ οὗ Η]58 Ὀγοίῃσθη γοΐογϑ ἰο 
180 ἔδοὺ ἐμαὺ 688 ἀἰὰ ποῖ σο ἰο (ἢ) Ἰαίο ῥῬαϑβουθῦ 
τμδαὐ ἴῃ σΟΉ6ΓΑ] ἈΘ δΒοοῖῃβ ἰ0 νυ δὰ ἰο ἀνοϊὰ ΨΦαάθα, 
δηᾷ ἐμαί, ὈΥ χοϊης ανουϊ οὐ 1116ὸ τηουπίδἰ 5 δηὰ 
10 868, Π6 τλαῖκ6 5 ούϑὴ Ηΐβ8 χοβί ἄοποθ ἰὴ (14}1160 
ἃ [ια]}-σοῃσοα]οὰ οπθ. ΠΟΥ ῥγόροβθ ἱπαΐί 16 
ΒΒου ἃ ΔΡΡΟΔΡ ΡΟ] οἷν ἱὰ Φυαάοα δηὰ δοοχοϑάϊ 
Ηϊβοὶῦ α8 (6 Μοββία) Ὀοΐογο ΗΪ8 δά θύῃ ϑ 
{ηθγο. Ενιἀοπί]γ (86 δοο οὗἉ {1} 6 Βρί τι οὗἉ ο}ι. Υἱ. 
18. ΤΟΥ σποτο υἱζί ἴῃ αβϑυσηΐης ἰδαἱ ἃ Μοββίδ ἢ 
οουϊά ποὶ σομρ]οίο Ηἰα Ἰορὶεἰπχαϊΐοα οὗ Π τ561 
δηὰ Ηἰ58 πογὶς ουἰβὶ49 οὗ Φιυἀθα δηὰ Ψογιυβαίθτ; 
Β0Υ ΜογΟ ὙτοΩρ δηᾶ ἔγίγοϊουβ (1) ἀπ Ὀορίππλης 
ἴο τῃΐηὶς ΠΕ οὗἨ Ηϊ5 ααυϊοῦ ταϊἰϑίγυ ἴὰ (ἀΔ}1166 ; 
(3) ἴῃ 8.}}} ορίπρ ἰλδὺ ὈΥ͂ ἃ Ρα Ὁ]16 ἈρΡΡροαᾶγδῃοο ἰὰ 
ΨογΌβα οι, Ηθ πη σύ ΘΟΣΤΥ {μ6 παϊΐοι τ ἶ{} ἢ ̓ πὶ, 
δηα ῬθοοΏ19 ἃ Μοββίδα σίοτὶουβ αἴϊον δὴ ΟἹὰ 7188- 
ἰληπγχοηΐ βοτί ; (8) ἴῃ ποὺ βυδταϊ τς ὑπο πιβοῖγ 685 ἴὸ 
Ἠϊ8 νίβϑάοιαῃυ δῃὰ Ηἰβ βοὶ-ἀοίου πὶ ηΐηρ σου Γ56 οὗ 
δοίίΊοῃ. Απᾶ διογοΐπ οἰ ον Ἰαγ {6 ῖν πῃ ο] 6 Γ, 

γοῦϑ. 8,4. Ηον ἱπιροτίαπο ἔπθ ὈΓΤΟΙμΟΓ8. οὗ 
Ψο8ὰ8 [πουρσὺ δ, (88. ΗΘ βου] οἰδηρο 1118 Β6] ἃ, 
ἈΡΡΟΔΓΒ ἔγοπι {ἰὸ ὑἱμοΐοϊὰ οχργοββίοη: Ὠθρασῖ 
ὮΘΏΟ0Θ δ8δῃηᾶἃ ρο ἑπῖο Φυᾶεθα, ὑδαῖ ἴν ἃΐ8- 
ΟἷἱΡΙ65 εαἰδὸ ΣΏΑΥ͂ 566 ΒΥ Ὑνυοσὶζβ, εἰο. μετά- 
βηθι ἐντεῦϑεν, καὶ ὕπαγε, κι τ. Δ. [π{}}8 νίαν το 
δΙΘ ἰο υπαογβίδη ἃ Ὀγ ἰμὸ ἀἰβοῖρ᾽959 νῸ σον ἴο 
860 Ηἰ8 γόον, Ἃ}} Η18 δά μβογεηίβ ἴῃ ἐιο Ἰδηὰ οὗὨ 
Φδυάοα ; οἰιϊογ (10 ἱμδυοηί αὶ ΟΠ685 ἰη Ψογαβαΐοηι, 
αι ποΐ ὑμ689 δίοῃθ. ἴἷῖπ σοπίγαδὶ ὑσὶ ἢ βυο Δ 
ΔρΡΡδδγδηοο Ηΐ8 Οδ᾽]68ὴ σου, ραγ σα] αΥν Πὶ5 
αυϊοί Εἰ ΟΥΘΏΟΥ δηὰ Ηΐ86 πὶ άτγαινγαὶ ἰο (9 
Ῥμοηϊοίδῃ Ὀοτάθ6Υ8, ἰο 86 δἰ ]αη 8 οὗ {80 90Γ- 
ἄδη, δηἀ βόσοϑϑ [80 868, Β66}18 [0 ἰμοῖη 8 1Π60Ὲ- 
ατυουβ ψογκίηρ ἐπ βϑοσχϑῖ (τοῦ. 4η. Δπὰ τὺ ρὑγο- 
Βοη β8 ἰο ἔποι (( 6 οοπίγααϊοίΐοη οὗ Ηΐ8 Ῥγοροϑίης 
ἰο Ὀ6 ἃ ΡυὈ]Ϊο Ρουβοόπαμο τὰ ῖ(ἰ ἃ βδοογοί χα ἰῃ]ϑίγγ. 
(θα {116 τ ἰβ ἰοσργοίδιοπϑ οὔ ἐν κρυπτῷ, ὉΥ͂ 
Βαυτηρενίοη-Οτυδβίαδ, Βνσκηον, δοὰ Τα ᾶγάι, 
Β06 Μίογον.) Νοῦ μο Ἰοαϑὶ ἰπἱὴς 16} Ρογίδ! ἢ8 
ἰο (μο΄ δαϊποη  σδξϊοπ οὗὨ α ρυ ]ο ομαγδοίθν, ἀθ68 
ΒΌΘΝ 8 ΟὯ6 ῬΟΓΐογ ἰπ δοσγοῦ; τηποδὶὶ 1688 (068 
86 τναβϑίθ βυοἢ (Ετϑαῖ) ὙΟΥΚ8 {{ῦτο) ὁπ. 8ῃ ΟὉ- 
ΒουτΘ χοζίοθ, πο εἰ [“1ὦ μου ἀοοδὺ [8080 
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(μη, 5᾽7 15 ποὶ ἱπίοηδεὰ ἐο ἐβγοῦν ἀουδὺ οα (86 
ἩΓΟΡΚΒ; ἴὑ ἀοποίοθ {89 Ἰοχίοδὶ Ῥσγθιΐβθ. (ΜογοΊ, 
ἀραϊηϑί 1, ἴοἶτο, εἰς.) 

γεν. δ. Ὑοη 86. ΦΌΠἢ ΤΟΙΠΑΓ 8: ΕΌΥ θυ 6 1 
Ηἷ8 Ὁσοῖμοσβ ἅϊἱᾶ ποῖ ὈΘΙ]Ιθυθ ἐῃ Εἷσω, 1 19 
οπἰΐγοῖν σταϊαϊ οι [0 τηδῖο οὗ (18, ἃ5 [85 Ὀ66 8 
ἄοπο, ἃ ἀἰ50 6.16 οὗ Ηΐ8 ΜΙ οβϑί δ βῃὶρ 186] 7 οοπι- 
ΤΟ ἰο 8}1 ἐΐο ὈΤΟΙΒΘΓΒ, δὰ ἰοὸ ὩΣ ἐμαὶ ἰδ9 
ὈγΟΙΒΟΓΕ οὗ ἐδ9 Γοτγὰ, Φάπι68, δ υἂὰαϑ δηᾶ ϊπηομ, 
ταδί 0ὈῸὺ ἀϊδιϊη κυ βη6α ἔγοτα (8:6 ΔΡοϑί]68 οὗ ἰμ9 
Ιιοτὰ, απο, δ ἀα58 δηὰ Βίτηοπ, νο Ηθ δὰ 
οἰοβοα ὈοΙΌΤΟο {116 ζοδδί οὗ Ρατγίπι (Δίαἰ(. χ.) 8.06 
οι. οὐ δ εαηΡκιί λει οὐ οἷ. χ. δῃὰ χὶϊ. 46 4, 
οὐβς Μίατα, δἰ οἈ. δἰ. 80; 2α(ἰ. χὶϊ!. δ6).; 

ἐδεη, ὕεει, 11., Ὁ. 189 βᾳ4., δηὰ 920; ἨοΓΖΟρ᾿ 5 
Ἀβεαϊ- πενκίορ., Ατί. «αζλοδωδ, αδΥ᾽ Βγμαερ αε8 
Πεττη. [1 15 ργ᾽δΐη ἔἤγομα 86 σοππηϑοίΐουῃ ἐμαΐ ὑπὸ 
ὉΠΌΟ]ΪοΥ͂ οὗ ἰ}1686 ὈΓΟΙΠΘΥΒ οὗ (89 ᾿ογὰ νγ͵ὰϑ ἃ 
τσαπί ο7 εοπἤάεποο ἰῃ Ἡΐτ οὗ ἰμο βαῖηο βοσί, αὖ (16 
γγοσϑί, 68 ἰπΠαὺ οὗὁἨ ΜατΥ ἴῃ Μααν 111]. 81], οὗὁὨ Ῥοίος 
ἷη Μαίι. χνὶ. 22, δηα οὗὨ ἸΠοΙΩα5 ἱῃ πο. χχ. 25 ; 
ἐμαί 15, τυ 116 θα] ον; ἴῃ Η15 Δί6 55:6 }8}} 10, ὑπ 6 Ὺ 
Ἰαοκοὰ ἰῃ ἰμ6 ροχζοοὶ γἹοϊάϊηρς οὔ ἃ Ὀοϊονίης οὐο- 
ἀΐομσο, δπὰ δβϑϑυϊηθα ἰο Ῥγοϑουῦῖρο ἰο Ηΐπὶ ἔτγοσῃ 
{Ποῖ οσὰ ᾿υάριοπί; Ὀαΐ {ΠΟΥ ψγότὸ πο ὑπ06- 
Ἰϊουΐηρ 'π 086 Β56η80 ἱῃ Ποῖ Οδίδρ 845 δηὰ {116 
ψον 8 ῬΘΟΡΙῸ οσο. ἸΤΘΔΟΪΟΥΒΙΥ 88 {16 ΕἸ 1 0Ὲ- 
ἰϑιϊσ ΟἸοιηοηιηο ἰγδαϊΐοη, ἀἰδβιί συ Βΐπρ θείνγοα 
{86 ἰσθθ δροβίο]ο Ὀσοίμοσϑ οὗ 80 ᾿οτὰ δηὰ {δμ9 
δ γ66 Δροϑβϑί]685, 78πι68, (δ βοὴ οὗ ΑἸρίιθυϑ, 6 Δ8, 
δηὰ ΗἸπηοη, ΘΠ ἀθΑΎ ΟΣ ἰο τηαἰηἰδὶη ἐἰβοὶ, ἱὲ ψΨν1}} 
πού υἱεϊπηδίοὶν τὶ μδίαπαᾶ, τι 118 6] }-ἀορηιαῖς- 
οδ], μα} οὐ τἶο8] ργολυάίοθ, (80 8689 οὗ Βογίρίυγο 
διὰ {πὸ ρῥυϊταλίῖνο σδυτοῖ ἰσααϊ(ίοη. [1 ἀἰβϑθηὺ 
ἔτγοτα (ἷ9 υἱὸν, 5460 ΤΥ ΤΟΙΠΔΣΚ5Β ὈΘΙΟΥ͂ ΟΠ ὙΘΡΕ. 
9, Ρ. 241. Τδὸ ἐΠΘΟΥΥ Ἡὐβ ΟΡΡοβοα 18 οοτγίαϊη- 
Ιγ οἱὰεν δῃὰ Ἔὀχοροί 6811} τροτθ παΐυγαὶ, ἔμ 8η ὑμ0 
σου ϑ᾽ -ἰβ ΟΣ, 816 οσαπηοὶ 9 ἰγασοα Ὀογοηά 
Φογοπιο ἴῃ {πὸ ἤοαγ ἢ σοπίγΣΥ,Κ δῃ ἃ ΒΟ. οὐν 8 109 
ῬΟΡΟΪΟΣΙ(Υ ἤατ Τλοτο ἰο δ δϑοθίΐο οὐϑῦ- ϑι ϊτηδίθ 
οὗἩ {π6 Ῥοεγροίααϊ γἱγρί αἰ γ οὗὐἨ ΜΑΓῪ (απὰ 7 050Ρ}}) 
ἰμθδη ἰο οχαροιϊοαϊ οὐ οὐ  ἶδ8] ἀυρυπθηίθ. [0 18 
ΟἸΘαΥΪΥ ἸΣΓΘΟΟΠΟΙ]Δ 016 Ὑνὶ ἰλ9 8016 ἴθπον οὗ 
ἐλι 18 Ῥαβϑαζο, 88 1 888}} ῬΓΟΒΘΏ(ΙΥ Β]1007.---Ρ, 5.] 

γον. 6. ᾶᾳψνη εἰπὶθ 5 ῃοϊ γϑῖ ΟΟ;19.---ἸηἰοΣ- 
Ῥχγοίαιϊοηϑ: 1. 189 {πὸ ἴογ Μο ἴο ρὸ ἰο ἰμὸ ἔραϑβί 
(9}6ῃβθη, δέ αἰ.)}; 2. Ὑπὸ ἐἶπι0 ἰὸ ΒΒΟΥ ΔΊγ86} 
ΟΡΘΩΪΥ ἰο (0 του] (8 {Π0Ὁ μδὰ ἀοπιαηάἀθα ἴῃ 
ΟΣ, 4, Γἴλοκο, οἰ αἰ.}; 8. Το {{π|6 οὗ ΤΥ Ρϑββίομ 
(Ομ γγϑοβίοιι, εἰ αἰ.). Τὸ ἢγϑβι ἱπίουρτγοίδιϊ οι 15 
σοπποοίοα τι} ἐμ δοοοπά, ἐδ βοοοη νὴ (80 
(ἰτά. ΗΪ8 ἄσνϑί ρυῦ]} 5 θῃπίγϑῃοθ ἰηΐο ΦοΥΊΒ8]6 1 
τὴ88 86 οηίγαμοθ πὶ ἰμ0 Ῥτοσοβϑίοη Ἡ1Γ ὈΔ]Π18 ; 
ὉΥ ἰμδὶ Ηο βμοιννοὰ ΗΪτ)501}7 ΡΟ] οἷν ἰο (119 που]ὰ, 
δηά ὉΥ ἰμαὶ 4130 Ηδ Ὁτγουρὰν οἡ ΗΪΐ8 οὐγῃ ἀθαί. 
Ποποο: ΜΥ (π|9 ἴον σοΐϊηῃρ ἰο {86 ζοδβὲ ἰο τηϑηϊ- 
ἴοϑὶ ΜΙ γβοὶ ἴἰο (16 που], Ηἰἱβ πογάβ, ἐμοσοΐοσο, 
Τοΐογσοά ΡΥ ΡΠ ἰο {6 ἐἶτπηθ οὗὁἨ ἡουσπογίηρ, Ὀυϊ 
ἰῃ οοπποοίίοῃ πιὰ (ῃ6 ἄθοροῦ τηϑαπίης. ΤῈ 
σοπησοίΐοῃ 168 ἴῃ ἐδ6 ἤδοὺ (πὶ 171.5 ἤχεα {ἰπιὶ6 
(καιρός), 1κο Πα λοι (ΘᾺ, ]. 4), ἀθῃοίο5 ὑμ6 {ἰηι0 

Φ[ΤῈθ οὔ Ῥαρὶδβ αδουϊ (π6 ἴον ΜΆΓΥΒ, Ραμ οα 
Ὁ ταῦθ δπὰ ἔοι ἤτοι ἃ Βοιϊοίαη ΔΗ͂, (ΝΟ. 2907). ψῃ ἢ 

1, ογάθνοσιῃ, ἀπὰ τὸ ἩΣΙΟτΒ ἴῃ ΒΔ 5. 2) ἐοἰζοπανν 
(δ. Βγοίμετε δῃὰ «]..τι28) Βανθ ὉΠοΥ ΙΟΔΙΙΥ αὐυοίοα ἔπ ἔδνοῦ 
οὗ 1.ὸ οουδίῃ-(ὨΘΟΓΥ, ἰδ ποὺ τότ ἴπ6 Ραμίϑδ οὗ [πὸ βοοοῃὰ 
σοπίαυτγγΥη, Ὀπὶ ἔγολ ἃ τηραΐϑουαῖ Ὠδίλοδαῖτο οἵ {80 ἱθο οὗ 
ΠΙΟΓΑΡΟΙ 5 απὰ διιΐμοῦ οὗ α ἀϊοιίοπασγ. Οομρ. [ἱκδτίοοι 
Ομ. ου Οαζαίίαπς, “ἃ οἀ,, 1866, ». 2605 ἡ. 1ἠκμιίοοι δεβογὶϑ 
Δηὰ Ῥγούοδ πὶ ἴηὴ9 ΗΪογοηγιαίδη ὨΥροΙοδἰθ ἰ5 ἃ ῬΡΠ͵Θ σ01- 
ΠΥ Ὠδυρροσίοα ΟΥ̓ ΔΩΥ Ῥγουοῦδ ἐγδάϊ το] δα μοί 0 Ὲ.--Ὁ 

ογάαϊποα απὰ αρροϊπίεα ἰο Πῖρι ὃν Οὐ ἴοτ Ηϊΐβ νυ"- 
115 ΔΡΡοδσδῃοο, πὰ ἀϊδιλποίΐοη ἤσοσι (88 ΒΟῸΣ ὃ .- 
ὈΪΙΓΑΣΙΎ ΟΠ ΟΒΘῺ ὉΥ͂ ΟἾΒΘΥ τηθῃ. 

Ἡδποθ δο ΟΣ πύτος Βπαὶ γοῦς ἔἰπιθ 15 
ΘΙ ΑΥΒ σοϑᾶγ ; ἀοβουϊ ης (86 ἔγοθ, ΔΥΌ ΤΑῚ 
ἀἰϑροβαὶ οὗ ἐἶπιθ8 νοι Βὶ 7] Τὰ ἢ τη8Κο; πιὰ 
ῬΥΪΠΊΟΓΥ ΤΟίΘΓΘΏΟΘ ἰο ἐμ οἷν ἐγδυο!]ηρσ, θα τυ Ὶ ἢ γρο- 
βρϑοῦ 8180 ἰο (86 βαίδίυ υλ τι τ 101} (ΠΟῪ ΤΩΔῪ ΒΒΟῪ 
ὑβοιηβο 88 ἰο {110 νον], τ] Ἡ ΒΊΟΝ ἐμ ον ἀο ποὶ 
γοῦ βίδῃα, ᾿1κὸ Ηΐπι, ᾿ῃ ζ}} ἀπ ἃ ρυτοὸ δι ροιΐδτα, 
ΤΣ . ΑἈῃ ἰπἰϊδίϊοι οὗ ἐμοῖς παπὶ οὗ ἀφοϊἀοὰ 
δἰ}. 
γεν. 7. Τὴ9 ὑυοσ]ᾶ οαπηοῖ μδῖθ νου.--- 

ΤῊθ που]ὰ σοηβιἀογοᾶ ἃ8 ὉΠθΟΙἸονίηρ, ἴὰ 1.8 δσι- 
ἱδροπίβηι ἰο 0 Τογᾶ, [ὁ ΘΔῺ ΠΟ ΠλοσΘ ἰακο (86 
ἸμίοΏΔ]}Υ σοτῃρίεο αἰὐἰἰξιαἂο οὗὁἨ πιοτί8ὶ] ϑηταὶΥ 
ἰοναρὰβ γοῦ, ἐπδῃ γὺ μᾶγὸ ἐμ ΓᾺΡ ἐδίκοι {18 αἱ- 
ἰἰαο ἰονατὰ 1(8 βρὶγιί. ΑἹ] οἰ] ϊαβίϊο Κ᾽ πὰ οὗὮ 
αὶ}, (4. σΞ ἴῃ {86 οἰ τοῖν οὗἁἨ [86 τυϊΔ 16 ἃρ65) 
ἤδυθ δὴ οἰοπιθηὶ ακίπ ἰο {π6 σου] πὰ ὀρθῇ ἰοὸ 
1.18 Βυτραίῃγ. Βα τ29 ἐϊ Βαῖϑιῇ.---ΤΒὸ οπεῖσα 
δηίαροπίδπι Ὀχουρίς ἱπίο ῬΙΔΥ ὈΥῚ ΗΪ8 ἰθΒι ΠΟΥ͂ 
δικαϊηβὺ 86 τνον]α. 

γογ.8. ΟοΥγϑ τΡ ππῖο [818 {6851.---ΤῊΪΒ 
8, ἴον (86 σἰϊ 1 ΔΉΠΟΥ οὗἉ ἢ 6 15γδο}} {188 ἴᾶνν, 
88 ΡΙρτίτηβ ἱῃ {89 ζο 8178] οαγάυδῃ, ἰο Ῥδσγιϊοὶ ραίο 
1 110 ΘΧΟΙΟἶΒ8605 οὗ ἐἶι6 ζελβί, 

Ι1 δο ποῖ τρ (γϑῦ) πηῖο τ ὲ8 ἔθαϑδ.----πέου- 
Ρτοίδιϊοἢ8 ννῖν ΤΘίδγθοθ ἰ0 υογ. 10: [οχιἱἰλης 
116 ““ γεί.᾽}} 

1, 78 Βοβέ!]9 ἱπίεγρσγοίδίϊου οὗ ῬΟΥΡΆΥΤΥ, δαὶ 
Ψεβὺ8β ργογϑᾶ Ηϊπιβο] [ἢ 616 (9 6τόπιθ, Οοπέγα Ῥεϊ.) 

2. Βτυπο Βαυον᾿β τηοαϊβοαίϊοῃ : ΤᾺΘ Ενϑηρο- 
11ϑὺ δηΐδηΊο8 ἈΪτ)561 ἰῃ σοηἰγδαϊοίϊοη ἐπ 19 πᾶ Υ- 
γαϊϊνο (860 [ϊοκο, Ρ. 108 ; Κἰπάγτοα οοπδίγασίϊ οι 
ὈΥ Ε΄. ΟἿ ν, Βδϑυγ, δίς., 860 ἴῃ Μογον.) 

8. Μογοῦ: “Δ 6508 τηὶρμί αἰέν 5 Ρ]δὴ πὰὺἰΐἢ- 
ουί θοϊπς ᾿ΠσοηΒ᾽βἰοηΐ, ΟΡ ΟἾΔ ΠΪΥ βίποο {Π6 τηοίῖνθ 
οὗ ἐμῖ8 σοἰδηρθ οὗ ρυτγροβο 18 ποὶ ρϑίςπί. Πεα 
8180 ομδηροὰ ΗἨΐ8 ρυγροβο τὰ ἐμ 6 ΟΑπαδη 5 ἢ 
ποῦδη (λιαίί. χν. 26 844ᾳ.). ΒΒ Ηδ ;ο σῆοσο 
ομδηροά 10 {π6γ0, ἐμδη ἴθγθ. 80 δηίγδῃσο οὗ ἃ 
ὩΘῪ Ιλοίΐγο, τηυϑί δί ἰοαϑὺ να ὈθοῺ ἰηἰϊτηδίοα. 

4, Το γοαάΐηρ οὕπω [᾿ ἰοῖ 15 οαἱ ἐ6 ἃ ὈΥ͂ Βοσὰθ 
οὗ {πὸ οἱἀοϑὶ Μ58., Ῥαὶ ᾿μπβογίϑα ὈΥ͂ οἰοσβ διά 
ὉΥ 16 ΟΡ ὙΟΥΒΙΟΏ8.---, 5.7 ΟΣ ἰο {86 88:8 
ῬΌΓΡΡΟΒΘ, {89 φιαρμαβισίηρ οὗ (ἢ »γεδοηΐ ἀναβαίνω, 
ἰπϑογίϊηρ ἃ νῦν ἱπ ἐβουρεῦ (σμγγβοβίοηι, 1,οἾἶκο, 
δηὰ οἴδογβ). Οὗ ἰδ βαιῃο 6158 15 (89 Σοβίσ οἴη ς 
οὗ (πὸ οὐκ ΟΥ̓ ἐιὸ οὕπω Ζο] οννίηρς (09 Ἰ͵εοὶ6 δυὰ 
οὐ] 678). ; 

δ. ἘΠπΙΡΒαβἰζίηρ οὗ γεαδί, ἑορτῇ ; Ογτ!ϊ : οὐκ οὕτως 
ἑορτάζων. Ἡς ἰοοἱκ πο ρῬατί τἰζα 1} ἴῃ 1η6 ζεβίδὶ 
ἰγαΐῃ οὐ {80 [6818] Βοθ 68, (Ζεδεπ “εδω, 11. 0. 997; 
ἘΡταγὰ δηὰ οὐμοσ8). ἴῃ ἔἴδτοσ οὗ (1118 158. ἐλ6 6ι- 
Βαΐης : οὗ φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ. Ι 

6. Το οχρ᾽δηαίΐοη : Νοὺ σὰ {Π6 σαγϑύβῃ 
(Βειροὶ, Επναϊά, Τα ατά ), 18 ῬΓΟΡΟΤΙΥ͂ ΟὨΪΥ ὁπ 6 
Ῥασὶ οὗ 9 ρῥγοοράϊης ἐπίασρσχγοίδιϊοη. [1 18 ϑι- 
Ῥδδ ΔΙ Βαϊ, ΤΟΥ ΟΥ : ἐὰηΐο ἐλ ἔδαβι 
Ψφ658 {88 ΔΙΤΟΔΥ ΔΟΙῺ 1π ἢ ΏΔΠΠΟΣ Ηἰ5 
ἰηἰοημἀθα ἀδοὶθῖγο ΟὈβοσύϑησο οὗ ἴ86 ποχί Ῥαβ5- 
ΟΥ̓ΟΡ, Α ρἴαποο δἱ ἰμαὶ 1δϑὶ ἴθαβὲ τν Β60 ἴῃ ἰδ 8 
ψοτὰβ: ““ ΌΓ πὶν {ἰπι6,᾽" δ. 

γον. 9. Ηὸο σοιμδδϊῃϑᾶ ἰῃ Ο4]111966.---ΤῊοὶ 
8, Ηο Ἰοὺ (89 ἰγαΐῃ Ῥ888 οἱ, ἀπ Ῥοσβδρβ Ηϊβ 
Ὁτοίμοσβ 1} Σ, 

[ΒΕΜΑΒΕΒ ΟΝ ΤΠῈ ΒΠΟΤΠΈΠΒΟΣ ὅκ8υ8.---Τ 0 
ζδταὶυ ἀἰδβραΐθ ψ πΐοῖ Φοιῃ Το]δίθβ ἐπ ἐμ5 βϑοίϊοῃ 
ἔτσοτω βῬοσβοῦδὶ Καοπ] θα ρο, τὶ ἐμ 9 Βἰ τα οἷ ἐγ δοὰ 



ΟΗΑΡ. ΥἹἱ!. 1-Ὁ. 24] 

{ἈΠΕ 059 οὗὔ ἃ ρσοηαΐπο ἰϑίονίαπ, σῖνοϑ 18 δὴ 
Ἰπϑῖσις ἰηΐο {16 ἀοπχοϑιϊο ἐγ 18}5 οὗὐἨ οὔῦ ϑδαγίοιιν. 
16 ὑπο] οῦ οὗ ΗΪ5 ὁγοίλεγα ποοὰ πού βυγριυΐϊδο 
Ὧϑ ΔΗΥ͂ τοὺ ὑμὰπ ἰδο ὑῃὈ6] 16 οὗ ἴῃ ΝΆΖΑΓΘΙ 68 
δΟΒΟΓαῚΪγ, δοσογάϊηρς ἰο {Π6 δΒοπίοποθ: “ἃ ῥτο- 
Ῥδοὺ 88 ὯῸ ΟΤΠΟΡ ἰῃ [18 ΟΥ̓ ΘΟΘΠΙΓΥ ̓̓  (σ0Ὲ}Ρ. 
ποία οὐ ἷν. 44). Νοὺ υπίγοαιθηι Υ (0 πρὰγ- 
68 ΓαΪδίϊνοϑ ΓΠΡΟῪ ἸΔΟΥῸ ΟὈϑίδοϊοβ ἴῃ (ἢ6 ὙὙὰγ (0 
Θοὐ᾽5Β ΟΠ] στο ἰΠ8ὴ διγαηροσθ. Οἰγϑὺ οαἰογοα 
ἰαῖο {86 δοπαϊτῖου οὗὨ δ Π]|οη στα Υ τὰ (ἢ 81] 118 
ἀδιὶγ ἰγοι Ὁ} 65, ἰοπι ρίας 08 Δηὰ πιο ῖ.8. Το υὰ- 
ὈΘ] ΟΥ̓ δΔοὰ πιϊδοοπ οί οὗ Η 8 ὈτχοΙ]ΟΥ5 τηυϑὺ μα νθ 
ὑεοῃ ἰο Ηἶπὶ ἃ ἀθορ βουχζοθ οὗἉ ρτίεῦ δηά ἃ δοῖιο0] 
οἵ ραϊΐοποο δηὰ [ογϑατδηοθ ἰῇ ογάδσ ἰἰιαΐ, Ὀοϊης 
τορι οἀ ἀν ῃ ἃ5 Μῦ6 ἃτο ἴῃ 8]} (ἴῃ 5, [16 χηὶρσ ὺ θ6- 
ὁο.}9 8 τοῖα Ηρ Ῥυίοϑῦ Δ0]9 ἀπ ψ]]Πἔοὴρ ἴο 
ΒΥΏΡΑΙ ἾΖο τ ῖἢ [115 ΤΟΙ ΟΥΤΟΓΒ η ραϑϑίης ὑπ του ἢ 
5} 180 ὀχ ρουΐθηοο5. (Η6Ὁ. ἰἰϊ. 17, 18; ν. 7, 8). 

Βυι (6 [1] 5 σπϊ ἤσαμοο οὗ (15 ράββαρο ἀοροπα 5 
ὍΡΟΣ [6 ΤΟΡΟΓ ΥἱΟῪ οὗὨ {}4 ὁ)γγοίλεγξ 0.) ὕεϑιι8. 
Απὰ οτο 1 ὐϑὺ ἀσαΐϊῃ ἀἰβ8οηΐ ἴγοπι {μο σου ϑὶη- 
ΓΠΘΟΣῪ οὗἩ Φόσοπηο, Δαἀγοοσδίοα ἰῃ ἃ τη οα δ 6 ἴογπι ὉΥ 
Ὁσ. Ταῆσο, τὶ ο ΔΒΒΌΠ)65 ἰμαὺ {Π|686 Ὀτοὶ 68 
ὝΘΓΘ ΟὨΪΥ͂ α81:83ηὑ ΓΟ] Δ 68 οὗ δ ο8.8, αηᾷ ἰἰαὺ [το α 
οὔ 6, 7:65, διηοη ἀπ Φπἀ6 { 6., 811 θυ 4 0965 
οΥ Φοβορἢ). δ σο ἰἀθηίοαὶ τῖζἢ [6 (ΓΘ ἃΡΟ51168 
οὔ ἰμδὶ πὰπι6. 1 σοραγὰ {1118 ραϑβϑαρο (ἸΥ1{} ΔΙΟγ ΟΥ, 
Οοάει, ΑἸίογα, ἱ'χαιίοοι) ἃ8 οπο οὗ ἰ1λ0 βίο σοϑὺ 
Δλχυτηοη 8 ἰὼ ΖΑΥΟΣ οὗὨ {119 ΠΟΤ ἢδίαΓΔ] υἱο ν ὑμαὲ 
186 Ὀτοίμοτα οὗἨ 65.183 Ὑ ΓΘ ΓΘΔΙΪΥ Το] Ὀ0 ΓΒ οὗὨ {110 
ΒΟΙΥ͂ ἔδιν δὰ ἀηᾶον (86 δλγϑ οὗἩἨ Φο560ὰ δηὰ 
ἈΓΔΡΥ ἴῃ 8056 ΘΟΙΏΡΔΏΥ (Π6Υ͂ ΘοηΒίδη }ν ΔΡΡΘΆΓ. ἢ 

1. 1015 ροντίδοι Υ ρἷδια ἐμαὺ Φομ ἢ μοΣΘ, 8 ἴῃ 1]. 
13 δορὰ ἰῃ ΒΡΙΟΩΥ 18 ὑπ6 ΘΥΠορί  ϑίβ, 4180 τυ} 
Αοἰϑὶ. 18, 14, ἀπὰ 1 Οον. ἰχ. ὅ, ἀἰδιϊη σα ΐβλ68 (ἢ 9 
Ὁτοῖθοτ5 οὗ Ομγὶϑὺ ἔγοτα ἐμ ο ροϑβϑίϊοβ. 86 Ὁγο- 
ἐμοῦ ἰμοτηβοῖνοϑ πιο {.λ19 ἀἰϊδιϊποίίοη ἴῃ γον. 8, 
““Τπαὶ (ΠΥ αἾ5010}65 4150,᾽᾽ δίσ., οὐ τν ῖοσῃ Βοηροὶ 
ΣΕΙΏΔΤΚΒ: Ε0 ἴρ40 οδίεπάμπέ 88 ποὴ 6886 αἰδεὶρωϊοϑ. 

2. Βαϊ ννῆἢλὺ 15 ΏΟΓΟ ΘΟΠοΙαϑῖνο, 9011} ΓΟρΡΤ᾿Θ- 
δοη 8 ΒΟ 16 ὈΤΟΙΠΟΥΒ ἃ8Β ὠπδοῥῥευεῦ 8, δα ἃ8 δὶ ηρ; 
ἱστευοσουΐ, Ῥγοϑαιηρίαουϑ δηά ἰγοηΐθαὶ ἰδηραδρο 
ἀραϊαβί ον Γογι. ὙῈ18 15 ΔΌ5Ο] αἰοὶγ ἱμσοιῃρδί Ὁ] 8 
ἢ ἐπ αοϑατρίοη {μαὺ ἐΠΟΥ τύ οτ ΔΡΟΒ(108, 6506- 
ΟἸΔΠΥ αὐκοΡ Ἐ.6 Β᾽ η ς Ῥτοσ6585 ἀθβογι θὰ ἰὴ οἢ.. νἱ., 
ἃπὰ {86 ὨΟΌΪα σοι ἔοϑϑίοπ οὗ Ροίοσ ἰη [86 Ππαιηθ οὗ 
8}} (υἱ. 61, 68). Ε1 τϑδ γ αἀχῖϊὶ ἰμαὺ (1.6 ὈγοΙ 6 Υ8 
πογὸ ποὶ ὉΠΌΙ ἸΟΥΟΓΒ ἴῃ {88 Β6η86 οὗ (80 ΒΟοΒ.116 
δοντϑ οὐ ἱπά ΠΤ γα ρα σαηβ, θα (ΠΟΥ͂ ΘοΥί ΔΙ ἸῪ ὙΓ6ΤῸ 
ποὶ δείἐφοέγα ἴῃ ἃ 5611868 ἴῃ γν οἷν τῦ θη αϑ5ὺ ΒΌΡΡΟΞΘ ἃ]] 
ΔΡ053:165 (αἰνὰ 1116 χσορίϊοη Ρ6Γ] ὰ0}5 οὗ 7 ἀ885 153- 
ΟἌτΙοἰ) ἰοὸ αν 66 ῃ δἰπλοϑὲ ἔγοτλ ἔποὶν γί δο- 
ααδϊπίαποο ΓΕ 96 51|9, πὰ 85 Φοη ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ 
δδγ5 (Πλ| [ΠΟΥ ΜΟΥΘ ΟΥ̓́Θ ἃ8 ΘΟΓΪΥ ἃ9 ἐπ πιῖγδο]0 
δι ὕδηδ, ἰϊ. 11; σορ. Υογ. 22; χυϊ. 17; χνυὶϊ. 8. 
Ἰΐον, ἰὴ 86 ἤδῆ)θ οἵ δοηϑίβίθῃσυ, οουϊὰ 6 ΒΑΥ 
ἴδαὶ (Π0 δΔροβι]θβ δοίἑευεὰᾷ ἐπ Πίπι (ἐπίστευσαν εἰς 
αὐτόν), ἀηὰ αὐἴοτινατάβ, (μηδὲ Ηΐ8 ὈΓοΙΠ 6.8, ἰπο]α- 
ἀϊῃρ δἱ Ἰεδβὶ (ἢ τοο οὔ [86 ἀροβί]ο5, αἱ ποί δεϊίουε ἱπ 
ἀΐπι, οὐ δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὑτοῦ ἐπίστευον---τλατὶς (π6 
Ἰπρόγίοοι τσ ἀφηοίο8 σοηςππθοὰ δη πανὶι δ] 
ὉΠ ο]ϊεῦ, ἴῃ ἀἰδιϊποίϊ οι ἤἔγομι ἃ ΓΠΟΠΙΘΠΙΑΣΥ δοὶ ἃ8 
ἐχρύθββε Ὀγ (860 Δοτϑι--(ἐπίσγευσαν) Ἦ ΊΥ ἀϊὰ ἢ 6 
ποῖ Δγοἱἃ 5300} ὅπὶ οοηίσχοάἀίοἰΐοι ὈΥ {Π6 φυλ] γὶηρς 
ὙΟΓΑΘ: δοηι οὗ ΗΐΒ ὈΓΟΙΏΘΥΘ, ΟΥ ΌΥ͂ υϑἷηρ ἃ ταὶ 6 Γ 
ἴοστο {[π8ῃ ἈΠ ΌΟ]16Ὑ7 7 ΨΦόΒη γοοορηΐζοβ ἰηἀθοι αἰἴ- 

8 [ΤΠῚΠ5 τᾶϑ ΤῊ σον 0) ὩΘΑΥῚΥ ΓὨΪΓΕΥ γὙδαγα ἀσὸ σππθη ὦ 
ἔτεϊ ᾿Ασοί!}}Υ ἐχασιίποά {15 τοχοὰ απορίίοη ἴῃ ΤΑΥ͂ ἀοΥπιλῃ 

ΟΣ «“]α«πεες δε Βγοίλεν 9 (δὲ τὰ. ἘΒοτὶίη, 1842.] 
1 1 Ὁ (ἷ ἢ ἐ ΤΩΝ οὗ ἴδο γναγίουδ δἰζοσωρίβ ἴο τιοαϊζο ἐδ 

ἔεγοπῦ ἀορτθο8 οὗἉ Ὀ6] 16 (σοτῃΡ. ᾿ἰ. 28; ἱν, ὃῦ; νἱϊ, 
81; χὶϊ., 43), δὰ ἀἰϊογθηῦ ἀορστθαϑ οὗ ππυο] οὗ, μαΐ 
ἰ.ὸ πόνον σοῃζοιιη 5 {6 Βαγρ μι 65 ψ]ιϊσὃ, ἴῃ 5 
Βγβίθηιχ οϑρθοί! νυ, ἀἰδεϊη ρου δι Ὀ6]16 7 ἔγοπι ἀΠὉ6- 
Ἰοῦ, Ἰσυ ἔγοπι ἀδτί689, ἰσαΐ} ἔγοσι ζ]ϑο]οοά. 
ΜΙΟΥΘΟΥ  {ἰὸ Ἰαησαδρχο υϑοὰ Ὁγ πο Ὀτοί!οῦ 8 οὰ 
{18 οσσαβίοῃ, ΒΟΊΘΥΘΙ ΓΔ] ἸΥ τὴθ τααΥ οχρϊαίη ἰ{, 8 
ΥΘΡΥ ὑπὈδοοιρϊηρ, πὰ ΒίΓΟΏ ΡΥ σοηίγαβίβ ἢ (110 
Ῥτγοΐοαπὰ ΥΟΥΟΥΘΏ60 ΒΟ ὈΥ {Π 6 ΔΡΟΒ(1608 ἴο ΟὉΓ 
[βοτὰ οῃ ΟΥ̓ΟΣΥ Οσσαβίοι, δυὐϑὴ ὙΠ Ογο ὑπο σουϊὰ 
ποὺ αηἀονβίδηα ΟΣ δρργθοΐαιο Πΐ8 δομά ποὺ (δορ., 
Φοῖα ἷν. 27). 

8. ΕἸΏΔΠΥ οὐ Τωογὰ ΠΙπΒ61 Βοτο οαγδοίον 268 
ΗΪ8 Ὀτγοί!ογ8 ἃ8 ποθὴ οὗ 9 πουϊὰ νιοὶ ἰδ 
ὙγΟΥ]ὰ οαηηοὺ Βαΐο (νον. 7); ὙΠ|16 16 ΒΑΥ8 (80 
ΥΟΥΥ ΤΌΥοΥΒο οὗ ἢΠ5. ἀροϑί168, χύ. 18 ζ. δΟΙΏΡ. 
Μλιί. χ. ὃ Π, 22, 40 Ε΄. 
Ἶο ἰὸν ἰμοη ἐμαῦ 411 (86 ἤοατ Ὀγοίμοιβ οὗ 

296805 Ὕοτο ἀἰϊδιϊησι ἔγουα (6 ἀροϑβίϊοϑ, δὰ τγοσὸ 
ποί οοπηνογίοα {11} αὐὔἴον {86 γοβαυσοοιϊΐίου, ΦΔαῦλο8, 
6 τνουἱὰ βοοπι, Ὀδσοατηο ἃ Ὀο] ἴον ον ἰπ ΘΟ, ΒΟ 6.69 
οὗ ἃ Βροοίαϊ στηδλῃϊοϑίδιϊοη οὗὨ (Ἰὼ χίβοι [ογὰ,] 
ον. χνυ. 7. ΤΠΟΥ ὥγβιὺ ρΡροαῦ ἁπλοηρ ἴμ9 ἀἰβοὶ- 
ῥὶοϑ, Δοὶϑ]. 14, 

Α59 ἴτἴο (890 οἶον αιδϑίϊοη, χυμβοίπον ἐμ ο Ὀτοί ΒΟ Β 
οὗ 9681 ἼΟΥΘ οὐεγ ὈΣΟΙΠΟΥΒ οὗ 92650ὺ9 ἴγοῃ ἃ 
Τοσπλοσ, Οὐμον γγ1ῖ80 ὉΠ ον τηδυγίη μα ΟΥὨ Φο5ορὶι 
(80 οἷά ατοοκ ἰγδαϊίοι ἀοίδηάοι Ὁ. πρὶ ρμαπ 5), 
οὐ ψομησοῦ ΘἸ]άγοη οὗ λ΄αγῳ διὰ 9 οβορὶι ((Ἐ 6 νὶϑν 
61 ἃ ὃν Τ᾽ ογια  ἶαπ ἀπὰ Ποϊνι ἀϊα8, δὰ ἀοποιιηοοᾶ 
βνϑὺ ὉΥ Ψογοπιθ ἃ8 δογοίϊοδϊ ομα ρῥστοΐαμϑθ Ὀοσδ89 
οὗ 158 σοῃῆϊοὶ τὶ {86 Ργουαϊθηῦ αβοοίϊο Ὀ6116} 1 
[16 Ροτρϑίπὶ υἱγρίοϊ γ οὗὁἨ Μαγυ), οἂν ρΡαββαρζο 
Εἶνεβ πο ἀοροϊϑίγο θοῦ. Το Ραϊγοηίζίης ἰο0ὴ9 
Δ551261 ὈΥ [6 ὈΓΟΙΒΟΓΒ ἰοιγαγιὶβ 9653 οὐ ἰ(μῖς 
ΟὐΟΆ510Ὲ. 86,8 ἰ0 ΔΥῸ [1.0 ΤΟΥ ΟΥ̓ τἱοιν, Οὐ ὨλΟΥ͂ 
θο!Τουηά 4180 υνἱτὰ γουσῃροῦ Ὀσοί!οσθ, (ὐοΩρΡ. ἐδ 9 
ἔα]. αἰδβουββίοι οὗ {118 Ὑ ΠΟ16 αἰιοϑίϊοη ἴῃ ΤΩ 
Ὡοί65 οἢ ϊαζίλειο, Ῥρ. 250-200, α͵1580 οἡ Μαίί, ἱ. 26 
δηὰ Ζο ιη ἰἰ. 12, (Ρ. 11δ οἵ {18 γ0].)--ἩῬ, 5. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑῚ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΛΙ, 

1. Το ΒοΔΥΘΗΪΥ ργεοαμίίοη πὶ υἱοὶ Φαδιι8 
ξυδτἀ οἱ Η5 116 ἴγοῦὶ ἃ ΡῬγοσιαῖατο δηὰ, ἰμαὺ Η9 
ταὶρυῦ βδουιῆσο 10 ΜΠ [1] οὔοοι αὖ τὸ χὶρα 
ἸΟΌΓ, ΌΓΠΙ8 ἃ δου γαβί τ} 0116 ἢ 6611659 δοἰάποδ8 
ἢ τ ΐο} Ηΐβ Ὀτγοι τ νου ρΡα8} Ηἶπὶ ὉΡΟᾺ 
(80 Βίαφο οὗἩὨ ἰμο τηοϑὲ σἰατίηρ Ῥα] οἱίγ ; δη ἃ 
δσοηΐγαϑὺ ὙΠ} [89 ΣΔΩΥ Ῥσχϑιμαίυγο βΒδου ἔἤοθ8 
ΜΠ ΐσ ΟΟΟΌΡ πῃ ἐμοὸ ᾿ἶνοβ οὗ τνου] αἷγ Βοτοο8. δηᾶ 
οὐύϑθῃ οὗ ΟΒ τ βίϊδῃ τ ϑβί ΠΥ 165 Δ τηαγίγτϑ. 186 
116 οὗἨὨ {116 ὈεϊῖθνοΣ ταϑὺ ὃς ἴῃ βρὶ εἰ οἤδοτοα ἂρ ἰὸ 
Αοα κἱ 411 ὑἰτθ8.. θυὺ (ἢ δοίι8] βαβονῆοο οὗ 1 
τηυϑὺ Ὀ6 ῬΡαΐ τὶ} 41} ἀδοϊδίοη αηᾶον ἔδιο αν οὗ 
Ομνϊβιίδη νι ϊϑάοη. ΝῸο οὔθ βἰιοῦϊὰ ῬσχοιηαίτοΙΥ 
Βα ΠΡ δἷ8 118; ΘΥΘΡῪ ΟΠ6 8δοι)]ά, ἰπ (6 Ἀιο]Ϊ- 
οϑὺ Β6086, ““ 860]] 1 αὐ (86 1) ο8ι Ῥοβϑ: ὉΪ0 ρσυὶοο.᾽} 
Βυι ἴον ΠΙ5Β πίὶϑο σόϑοσυο, ἰἰα ᾿ἰἶῸ οὗἩ (6 Πιογτὰ 
γουἃ ῬΟΓΒΔΡ5 πᾶγθ ζ] 6 Ὀοΐοτο ἰἢ6 Βηϊγοα οἵ 
ψυάαΐδιῃ ἴῃ (86 ὙΟΥΥ͂ ἢτϑί γον οἵ ΗΠ5 τα δίτυ ; 
ΘοΥί δἰ ὨἸῪ δὐὖ (86 ἴεδδὶ οὗ Ῥατίηι ἰπ ἰπ0 βρτίηρς οὗ 

ἴογοο οἴ οὐκ ἐπίστενον, 866 ΤὯΥ͂ ἰΓΘΛ [96 ΟἿ υὕεηι25, εἰσ. ΡΡ. δ] α΄, 
Ι͂π Φοπη νἱ. 6,. τ1ὴ0 μαθηταὶ οἱ οὗ πιστεύουσι «τὸ οἸθαΓῖν ἀΐυ» 
τί πιχυ ίβηου ἔγοσι [86 ἔποῖνο, δηα (ΠΟΥ οσϑοοῖς ἴπ6 μογὰ ἦδῶ, 
116 [Π6 ΔρΡΟΒΌο5 τουγχδίηοα (63). [ἢ Δπκο χίϊ. 23, [πὸ ᾿- 
ῬΙ65 Δ ΓΘ σα] θὰ "“ πηδῇ οὗ {{{π|6 (Δ 1," θη 0119 ἰ5 νΟΥῪ αἱ ΓΟ Σ 
ἴγοτν ἀυο] ε΄. Τἢὸ γενεὰ ἄπιστος, Μαῖῖ. χν]. 11, τοΐθγβ ἴὸ ἃ 
Ῥδυυσα αν ἴασῖ απ ἃ βίη κ᾽ καῖ, ποῖ ἴο 8 βίπεῖθ οὗ τὰ ΟΥ̓ [6 5" 
ἀσηοῦ. Τῆθ αἰοβτίοπ, Φομπ χνί. 31, ἄρτι πιστεύετε (ἰ{ 1 ὃθ9 
8 αιιοδείο), σλῃ [ἢ 0 ΦΥ͂ σοπίγβαϊοϊ (9 πεπιστεύκατα ἰῃ ΥΟΣ. 
2 δηὰ 19 ἐπίστευσαν, χΥὶϊ. 8.] 
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(09 δροοηδ γοᾶῦ. ΑΚ τιϊηἰθίγγ οὗ δϑουΐν {πΠῸ60 
ὙΘΑΓΒ ἴῃ (0 πιϊἀ5ὺ οὗὨἩἉἁ Ῥὶιατίβοϊο Φα68 οου]ὰ Ὁ 
βοουτοῦ ἰο Ψ68..8 ΟὨΪΥ ΌὉΥ Ηἰ8 ἸΙΘΑΥΘΪΥ ΙΒ οτ. 

2, Τδο βυϊθβοαποπὺ ἀρρεαταάποᾶ οὗ ΟἈγἰϑὺ αὖ (86 
ἔοαϑὶ οὗ ἰαΌογηλοϊοβ ἀο08 ποὺ σοπίτοαϊοί (δὲ8 
σϑαϊΐοη. [ὑ 15 δῇ δοῖ οὗ οοῃηβϑυτητηλίθ Ῥβυοβοΐο- 
εἰοαὶ τηαβέουυγ. Ἐν 818 οὔϊ-τορθαϊθα βυθάθῃ ἈΡ- 
Ῥθδγαῦσο, Ηθ ρῖαοε8 Ηϊΐτη56]7 85 δὴ αβίουπαϊης 
ἸΟΌ(ΔοΣ Ὀοίογο Ηϊ8 ΘΠ 6 Πλ1689: (ΠΟΥ {Π ΘΠ 56 ΙΥ 68 ΓΘ 
τοβίγαϊποι ὈΥ͂ δ, ΟΥ αὖ Ἰοδϑὶ {Π|6}} βεσυδηίβ, δηὰ 
ΠΟΥ ἀο ποὺ νοηΐατθ (0 Β56120 Η. ΤμοΥ ἀτὸ ἃἾ8- 
δηθὰ ποὺ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ἐλὸ ρουβουδὶ ᾿πιρτγοϑϑίοη οὗ 
4ο805, Ὀὰκὶ 4180 ὉΥ ἴθαν οἵ 1:6 ροινοῦῖα ΡορυΪϊαῦ 
ζοϊοὐσίπσ ψν δῖοι δ δδᾶ, ρδυιου]ανὶν οὗὨ {}16 ρα - 
ῃς Ολ]]]οΔ9, Νοῦ 11 {πὸ σοπίϊμαοι δίδυ οἴ 
Οἰυγῖσὺ αἰθοὺς ἰμθαὶ αὐ ἰη0 Ἰλ8ὺ Ῥδϑϑοόουον οουϊὰ 
(ΠΟΥ ΘΑΥΓΥ͂ ουὐ ἃ ἀοδηϊ ρμΪδηῃ ἀγχαϊηϑί Η πὶ. 

8, Τὸ αἀαύοοϑ τὶν ἰδ 6 Ὠδίυγο οὗ δυιπιλῃ Γαβὺ- 
1059Πη695 [δὲ 86 Βλ6 ὁγοίλεγε οἵ ἰδ 9 οτὰ, τ πὸ 
τὶ! ΗΠ15 τηοί κὸν βουχοῦ ἰο ταβοια ΗΠ ΐπὶ Ββουιθ ἐΐηγο 
δοίογο ἔγοῖὰ (86 ὕτ688 οὗὁἩ αὉ] 1198} ΘΠ τ 65 (του ρ ἃ 
ἔδαν (ΝΜ ανὶς 111., ΔΙΑ, χὶἱ.}, ποῦν δουρί ἴῃ σϑοὶς- 
1059} 689 (0 ὑΓ695 ΗΠ τα πΡου (δ ἰμοαίσο οὗἩ ἀθοϊβίοῃ. 
Αραγὶὺ ἔγοτα {80 ἔδοῦ ὑμαὺ βιιο ἢ ΟΧΊΓΟΤΑΘ8 Ὀοσοῦ δὰ 
δοοοιηῦ 20 Θασἃ ΟὗΟΣ, {116 Θχρου θῃσο τυ} λοι (89 
ὈγοΐΘΥΒ οὗ 6808 Βηὰ πὰ οὗ {9 86] 6 85}698 οὗἁ 
ἰδοῖν ἴοαν δὰ οὗ 8 Βεουγην οὗ 65:13 δπιὶἀ8ι (89 
βιγοηραδὺ ῬγοῦδὈ11195 οὗ ἀδηρον, πΐχιῦ ὑΣζο 
ιοὴλ ΠΟΥ ἰο (1196 αἰτηοϑί γἱϑ]ς πὰ Ηἰ58 Ὀο δα, 

4. 7658υ05, ἰπ τοβροοὺ ἰο Ηἰβ ἐΐπιε δη ὦ φἼασα 18 
δ )οοί ἰο (86 ἐπα ν]4] ἀἰτοοί'οα (ἐντολῇ) οὗἨ Ηἰ8 
Ἑδιϊδον, Ὑ8ὰ58 ΗΪ8 ἰἰτὴ9 δὺ ΘΥΟΥΥ͂ Ῥοϊηΐ 13 8 ροΐϊηὶ 
οὗ οἰαΥἸ Υ͂, δη4 Ηἰΐθ Ῥοΐπο ἰπ ΘΥΘΕΥ͂ ΡΪδο6 8 ἃ 
Ὀοΐησ ἰὰ Βοαυοη. Τ|ιο οοηίταβί Ὀοίιγοοῃ ἰἢ9 Ὠ]- 
υἱὴθ ἀἰβοοσηηθηΐ οὗἨ Η]59 ἰϊηθ δῃἃἀ Ἠϊβ8 ποὺν [ἴῃ 
(860 ᾿ἰἴα οὗ Ψ6850}8] διὰ ἐῃθ δι Ί ΓΆΓΥ οαρτίὶοο οὗ 
τ 60 ἴῃ ἰδ δ 080 οὗ ἰΐτη 658 αι ΒΟΌΓΒ. 

ὅδ. Το ποέϊου οὗὨ {16 τσογία νυ οὶ ἐμ 6 ὈΤΟΙΒΘΥΒ5 
οὗ 655 ΟΧΡΓ6535, αἰ ὍΓ.5 σθαι ἴσο {6 ποίΐοη 
οχρτοβϑοὰ ὈΥ ΟΠ γίϑί. ΔυἋλϑ ΠΟΌΡοθ8. ΤοΟῸΥΒ (0 
{18 ἕο Δ Ὁ]9 ἰάοα οὗέμο νονὶᾷ ἱπ οἢ. χῖν. 22. Τ|]10 
ὈτοίμοΥ5 οἵ 96 81:19 δ ΌΘΙΥ 806 ἃ γοΥ]ὰ σοδαγ ἴο γθ- 
οοἶνο Ομ γὶϑὺ τὶ ἢ ΟΡ Ὼ ΔΡΠ.8; ΟΠ τ ϑὺ 8068 ἐπ οΌ ἢ 
ἃ ΟΣ] ἀ8ρο596 ἰο ἰ61}} Ηἰα, Ὁπαάουθίοαϊγ ΟΠ νὶβὲ 
ΗΠ πιϑο Ὁ αἷ8οὸ αἰϑιϊη συΐϊϑθ5 οί γθοη (80 ἸἩνοΥ] ἃ8 
ἐμ6 οὐ͵οοὶ οὗ ()6 Ὀ᾽ν:9 ἸοΥο (οἈ., 111, 160), διὰ (89 
σοῦ] ἰὴ 118 ἀοοϊἀοἃ υπροά]ηο88 δὰ ἀηθ61166, 

6. Ομ 3ι᾽5 νογὰ : Τῆἧς τυογϊα σαπποί λαίὁ ψοι, 6Χ- 
ῬΤΟ65568 {10 ἰγσαϊὰ {παὺ (Π6ΤῸ 18 ΠῸ ἀθοροῦ, 0 ΓῸ 
ἀποῖβῖγο ορροϑιί οι ἰλδη ἐμαί Ὀοίνγθο 8 ΧΟΟΪΥ͂ 
τὶμὰ απὰ ἃ σου] ἶϊγ τϊηά, ζαϊ ἢ δὰ ἀρ ο]] οὗ, 
Τ|0 νου] Β μαίγθα σοτηθ8 ουὐ σου ]Θ ΟἸΥ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ορροϑβιί(ΐου ἰς ἴμαῦ τυ ιΐο 18 ἀἰνῖη6. 

1. ΤΊοτο 18 δα ἰαδηΐϊ6 αἰ ἤοτοποθ Ὀοένοσθ [89 
Δεϊϊοαῖο Ῥτγοοϊβίου οὗ 89 [οτα Β ΖΌΓπι οΟὗὨ ΟΧΡΓΘ8- 
βίου δαπὰ ἃ ᾿πδἀθ-Ὸρ τεδογυαίίο τιοηίαἰ, Ἰδαῖ ἴον 
(8194 τοᾶβοι {16 τογὰβ οὗ Ομ τίδϑί, δῃ ἃ θβροϑοὶ] 
Ηἱδβ ἐσργοββίοῃ Β6γθ: 7.90 ποΐ τ} (0 ἐλὶ8 7εαξί, ΔΥΘ 
880 οχροβϑα ίο' (ὴ9 σον δΌυ56 οὗ θη. ΤΠα 
ΔΌυΒ6 156 ποὺ ἄτι ἰο αἰαὶ ρυϊῖθ5 οἡ ΗΪ85 ραγί, αὶ 
ἴο 86 τ)υὰὯ},ἱ οὗ αἰβογὶ ιϊηαἰϊοη οἢ [86 ρΡαχὶ οὗ Ηϊ8 
ὀχρουμάοσβ. ΕἾ5)0 1ὲ νουϊὰ αγθ ὈΘΘῺ ΘΆ 51} 
ΒοΘη ἐμαὶ Ὀοίγθοη ἃ ΡΟ Δδίοββίδηϊο ῬτΟΖΓΘ88 
οὗ 9 695.05 ἰο ἐπ δοαγθ!οη 8] ΟὈϑούναησο οὗ ἃ οαϑὺ, 
δηὰ δὴ ἱποϊδοηϊαὶ Ἀρροᾶτδησο οὗ {6 ΠΟΥ ΠΟΙ 8 
Ῥτορμεὺ αἱ {Π0 ζδαδὶ, 186 ἀἰ ογθη06 15 γἱά6. 

ΗἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

896 πᾶν ἰλ6 ρτγουΐϊουβ ποδά, 
Τδο αυἱοὶ ΝΑΙ κί; οὗὨἨ δο59 ἴῃ 614}1160 ἃ ἰοΐζθῃ 

8180 οὗ ΗΪ8 ρἴογγ.--τὰ ἰοΐκοι οὗ Ηΐδ Ῥταάδηοο, 
Η8 ογοϑι χοΐ, ΗἸ5. βάσιν, ἰὰ ΗΠ5 βρισὶς οὐἁ βοὶ- 
δ8ουῆσο.---Ηον 96905 Ὁ τὸ Ἰϊβάοπι Ῥγαβογτοὰ δηὰ 
Βραγοὰ ἢΪ5 οήοϊαὶ 11{8 {1}} (10 σὶρ, ἀθοϊεῖτο 
τηοταθηΐί, ἐπ οι σὰ ἰὺ νγὰ8 ζοτίοϊ δὰ ἰο ἀθαίἢ ἴγοαι 
89 ἢτβι.---Ἴ ο τηοβί βρὶοπαϊὰ δηὰ 3ογοὺυϑ ἴδαοὶ οἵ 
189 Φον 8 0 Δ]Πυτοπιοπῦ ἰο ἰμο Τιογὰ, ὑὰὲ δὰ οὉ- 
ὁοοὺ οὗ ΠΟΙΥ Βοϊϊοἰαἀθ δηὰ ἀτοϑὶ.--- Το πδηὶ οἵ 
ἴμ0 ονοάΐοηοσο οὗ δι ἴῃ {86 μι] 8[α58ι1ς 168] οἵ 
ἴα ἴῃ (86 ὈΤΟΙΘΥ5 οὗ Ψ68υ8.--- 6 σοηίΓαδὶ Ὁ6- 
ἔσο ΟὨγ δι᾽ 8 Κπον]θᾶρο οὗὨ ἰμ6 του] απὰ Ηΐ8 
ὈΓΟΙΒΘΥΒ᾽ Κηον]οάρο οὗ 1ι.--- ΔΓ αΥ 8 οὐ (6 πον ἀ- 
Ἰγ εἰοτηοηΐί ἴῃ ἐπθ Ὀα]ἸοΥ οὗ ἐδ Μοββίαὶι.--- 
ποσὰ οἵ 246505 ἰο ΗΪ8 ὈΓΟΙΠΘΥΒ: γογβ. θ-8.---ΤῊῈ 
ἀςοϊαγαίίοη πὶ συ σϑ. 6 δηὰ 7 :---ἰῃ 9 δουοσαὶ πογὰβ 
οὗ νϑγϑ. 6-8.--- Νὸ ρι}]6 ἔουπὰ ἴῃ ἢΠΪ5 τοοῦί," 
ΟἿ, Φο85, οὐϑῃ ἴῃ (6 ρυτο δηὰ φῬγϑοΐβα ἴοσηι οἵ 
Η59 ννοτάβ, ματὰ ἰο υπἀογπίαπα ὈΥ (16 οΥἀἸΏΔΙΥ 
ὙΔΥ͂ οὗἩ {μ1ηκίηρ.- 6 ΒΡ ῬὉτοοϊϑίοη οἵὨ ἰδ 
ψογαβ οὗ 965.5 ἃ τοποοίϊου οὗἩἨ ἰὴ ρογίοοί οἾθ87- 
Π688 οὗ ΗΒ. τηϊπᾶ.---Τ 8 655οὸη οὐ {116 ἀἰνῖηε 
Ροδορ ἴῃ ἴδ Τοτ᾽Β αὐυἱοὶ ἱδγυγίηρ δἰ μόπιὸ ΜΉ 9 
118 Ὀγοίμογ8 ροὸ ἰο (δ9 ὈΣ1}}Ἰ]δὴὉ ζοαδβί.--- 8. 680 
τησϑί, Ὀ6 Δ0]0 ἰο ΒίΔΥ αὖ ΒΟΙΊΘ.--ἾὙ}} πδαὶ 8 αἰ 
ἰογοηὺ ογ6 ἔγοπι (παὶ οὗ Ηἰΐθ Ὀσοίμουβ ἀϊὰ Ο γὶδὶ 
Ἰοοῖς προ ἰῃ6 σίοτ!68 οὗ {μ6 ψοσ]ὰ δηά οὐεὰ οὗ 
189 Ψ6υν δὲ Ρ6οΡ]9 οὗ αοα (οΥ ““ομυτοῖι ἢ), 

ΞΊΛΕΚΕ: Παβίοη ποὺ δου βυδογίηρ: ἱξ π|]} 
ΘΟ 8005 ΘὨοΙιρ.--ΟΠΑΜΕΠ: [μοῦ ΘΟΥΟΣΥ 000 
Ἰοοῖς νγο}] ἰο Ἀἰταβ86} ἱπ }νὲ8 οὔ͵ οο (μα ἢ6 Τ2Δ7 Ἰος 
ΒΟΙΥ͂Θ (ἢ9 οἤθγοι οὗ 6ο4.----ΟἸ ἰδί 8 8 58.}}} οεἶθ- 
Ῥταῖο {μ6 1} ἔδαϑί οὗἩ ἰδ ΌΘΓΏ86168 86 {μ 6 7 Βοαγί- 
ΕἸ ρταΐβϑο αοὰἂ ἴου Ηἰδβ βοϊίοσς δηὰ ἀείοῃοε.-- 
ΒΈΡΙΧΟΕΠ: Ποῖ πὸ ὁ16 ἰογὰ 1ὲ οὐδὺ 86 νἱδάοηι 
οὗ ἀοά.---ΟΑΝΒΤΕΙΝ : ΕΟ]]οΥ ποῖ {π᾿ γοΐοο πλῖοι 
ὈΤΖΕ6Β ἰΐ 66 0 Β66}ς ἃ στοῦῖ πδᾶσηϑ πα ὈθΟΟμι6 ΓΟ- 
πονηρὰ ἴῃ ἰΕ9 που]ὰ, ΤῸ 58.190 στοΐϑο οἵ δβεὶϊΐ- 
Ἰονο οὔίθῃ 16) 8 ἃ ταϊ ἰδίου ἰ0 Ιθαᾶγο 8 υΪδοο ἩΔΘΓ Ἐθ 
ΙΔΔΥ ἀο το ροοά, ἀπ πιόντα ἰο ΔηοῖμοΣ ἘΒ6ΓῈ 
80 ὅδ ἀο ποῃο.---Κἰηᾶγο ῶγα πιοβϑὲ δΟΙΩΠΟΩΪΥ͂ 
(86 οὔ68 σψῆο οὈδίσιιοὐ (16 ροά]γ.---Βιδὲ, ἩΜΙ.: 
Αἰσὰο Ομ βεϊα Βοατὶ ἀθϑίσαβ ποὶ ἰο ἀἰϑιϊ κυ ϊϑ 
Διβοὶῦ; {μ8 τόσο βοοσοὶ, {16 παρ ον. --σοὰ ἀο068 
ονοσυ ΐηβ ΘΣΧΔΟΙ]Υ αὖ {1|6 σὶρ μς τἶπχο, δα πιεὴ ἀ0 
τ οἢ οὐἱ οὗὨἨ Βοδβοῆ.---Ὅ.)6 μανὶς ἀο68 ποὶ Ρῥἰοκ 
ουν δηοὶ ον Β Θγ68; Ὠ6 ΨἘῸ δοσοτητηοάδίο8 Βἰπι- 
801 ἰο ἰμ6 τνοῦ]ὰ, ν}} Ὅ6 Ἰονϑὰ ὉΥ ἱἰϊ.--Τὴθ 
Γρϊθη 8}}}0 οὗὨ [η)6 ττοσῖὰ, 748. ἱν. 4.--ΟΑΝΈΤΕΙΧ: 
[0 Ὀοθροακβ Βα λ]  Ὑ δμὰ Ῥταομποο [ῸΣ ἃ τϑϑὴ [0 
ταὶ Οοἀ᾽ 8 ἰΐπηθ, ϑορὶπῷ ᾿υϊχηβ6 Ὁ αυἱεί {Π]] 
Ομ; {1158 4068 ποὲ οοηδῖοὶ ΣᾺ ἐπι6 ᾿ογουβδ088 
οὗ αϊν 8, τ ἢ δὐιεν νατὰβ σοθ8 70. ΡΠ} ον παρὰ 
θη ἰΐ Ῥοτγοοῖγοβ 1(8 ἰἰπγ6.---ΟΟΒ5ΧΈΕ: 1 ευϊάθ 
ἸΩΥΒ6]Γ ΌΥ (ἢ 9 ΒΟῸΓ- 1.58 οὗ ΤΥ Εδίμον ; γ6 (δ 
ὅο δοοογαϊης ἰο γοῸΓ Ρ]ΘΆΒιισα; γ6 ΠΙΑΥ͂ ΒΑ πδδὶ 
γο ὙΠ], γ9 ΜΠ Πουον θ6 δυγαϊζαρα ἴοσ ἴδ; ὃα} 1 
ταυϑὺ τπνλῖκ σαα ἸΟΙΒΙΥ, ἰδὲ 1 ΤΩΔΥ ποῖ πδηίο}ῦ 
Θησοιῦηίο " ΤΥ Βυδογίηρ. Ηο ὙΠῸ [0110 008 Ηἷ5 Οὐ 
Ψ 1, Ὑ8Ὸ ἀοο8 ϑυθυγιΐηρ ουἐ οὗὨ δἰ8 οσῃ δορὶ, 
δηὰ πεῦ67 σοπδμῖίς (δε αἱοίπε πιοπιεπί,--- ὶϑ {{π|0 13 
ΔΙΓᾺΥ8 τοδᾶὰγ, Βαΐ Β9ὸ Μ|ὸ Ἰουοβ Θοά, ἱεἰ8 δἱϊ 
δἷϑ τλοπιθη 8 ἀδρομὰ οη ἐδ6 Ὑ}1} ἀπά ἱπαϊοαιίου οἵ 
αοἀ.---Βπαῦν : Εγνθπ ἰπουρ (867 (86 Ὀτοίβετθ) 
μαϑιοποα ἠογιναγὰ ἰὸ [ῃ6 [οαβὲ, ΕἸἸΘΥ δὐογ 41} τὸ- 
πιδίποα Ὀδδϊπα, ΤῸ ΤῸ τὸ οσπαγὰ τὶ 
ουϊνγατὰ ὙγοΥβαῖὶρ, ἂο ποὶ ὑμογοίοσο ποσβιΐρ (89 
Πονὰ ἴα βρινῖῖ δὰ πη ἰσαῖ ἢ. ὙΠ} {86 Ὀοϊδίεγουϑ 
([8. ν᾿. 19) 9 Βοάδθπιοσ ολπ ΒαΥΘ πὸ 716]]0 88]. 
--ἴν 15 ἐγγίης ἱπαθοὰ ἰο Ὀ6 1εἴξδ Δ] ομθ τῖτι 080᾽5 
ΘΟ σι βυδηϊ ν ἴῃ 6 βορὰ οδαδ8ο, θα 1 18 Ὀεί(εῦ [0 



ΟΗΑΡ. Υ11. 10-86. “249 

6 δίοπο ἐβδὴ ἰὸ Ὀυγάθῃ ΟἿ 6᾽Β 8601} τῦῖτἢ Ῥγοσαγὶ- 
οὰ5 σομραπίουβ ΨΠΟῸ ταῖπονρ σογγυρὶ ἰμθδη ἰπ- 
Ῥτουβ. (Ἐ 1560 ΕΠ).---ΟἸἰτουιηβροοίίοι δη ργυάθῃ06 
Ὀεθὲ Ὀεσοπια ἐμ Ὀο}68ι.--- ΟΕ ΚΗ : δαο δὰ 
ΒΡΌΘΆΤΘΔΏΟΘ 88 γ6 ἀοιηληα τοι] ἀγα ὈΡΟΠ ΤῺ9 
ποῖ Βρ᾽ο πον δ Βοηογ, Ὀυ ἀσαιι ἀπά ταΐῃ. 
ΗπΌΒΝΕΒ: 186 του ὰ ἰβ δι}}} οἰιω! οησίηρ : 

ΒΟ ὑπ γ 861, σοι οἱ, τραϊο {Π Υ8617 ἰςπογη ἴ0 

{πὸ στοδὶ ΤΌΪΘΥΒ, τοσοτησηθηα ἐπ γ561} ὈΥ τυϊτἰηρ8 
δπὰ ἐ1π6 11|κ0.---ἸΒ ΕΒ8ῈῈ: 7λεὶν ἰἰτλθ ἀϊὰ ποί δοἷη- 
οἷάο νῖν 7175 (ἴθ. [ἐ 15 [10 Ῥϑουϊίαν βἴουυ οὗ 
Ὀδ᾽ίονοτβ, ἐαὺ ἴῃ 41} ἐμποῖὶν δοϊΐοηβ, αοἀ᾽ 8 {ἰπιο 19 
4130 ᾿11618.---ΤῊΘ ΠΟΤ ΟἿΘ 8668 ἰδ οχίγαοτγαϊ- 
ὩΩΓΡΥ͂ πη ἀονοῖορ 1180} πον (ἢ 6 σοτατηοη 
᾿τϊ δι] 05 οὗ 16, (89 δαγίοσ 6 ὅπιβ {86 8ο- 
Κηον]οακαιοπί οὗ 1{. 

ΤΉΙΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 
Ῥοσιθδῖ πῃ τἴδ6 Οοηῖοδιὶ Ὀθῖννοθη 86 ἘἸΘτθε δ οὗ Ζιὶρὲ δαηὰἃ αΣῖςηθδα. Ἑοχιμαῖίοι 

οὗ Ῥασχῖθδ, 65 ἃ Ρσοϊπᾶθ ἴο ἴπ9 ἔπ}} Ορροίϊτίουι θϑῖσσοϑθῃ ἴδ 6 ΟΕ] ἄσθῃ οὗ 
τσ δα ἴδ 9 ΟὨἱ]ᾶσθῃ οὗ δι 965. 

ΟἜΑΡΤΕῈΒ ΥΙ1. 10---Σ, 21]. 

1. 

ἘΕΒΜΕΝΤΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ῬΑΕΤΥ ὈΓΨΊΒΙΟΝ ΑΜΟΝΟ ΤῊΕ ῬΕΟΡΡῈ ΙΧ ΟΕΝΈΒΠΑΣΙ, 

(α) ΟΗΒΙΡΥ, ΤῊ ΤΕΛΟΠῈΒ ΑΝῸ ΤῊΣ ΟΝΧΝΕῈ ΒΈΝΤ ΕΠΟΝΜ σΟΌ, ΙΝ ΟΡΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗ ΗΜΑΝ ΠΑΒΒΕΙΝΊΟΑΣ 

ΟΕΕΙΟΕΒ, ΑΝ ΙΝ ΛΟΠΒΕΕΜΕΝΤ ὙΙΤΗ ΜΟΒΘΕ8.. 1Πἅ ΒΑΒΤΗΓΥ ΘΕΒΟΕΝΈ ΙΝ ΟΡΡ̓ΡΟΒΙΤΊΟΝ ΤῸ ΕΒΟΕΝΤ 

ΥΒΟΣΜ ΗΈΑΥΕΝ. ΙΒ. ΟΡΡΟΝΕΧΊΤΊΆΒ, ΜῊΟ ΜΙ ΙΒΗΒΡ ΤῸ ΕἸ ΠΙΜ, Ι1Ν ΟΟΝΤΒΑΘΙΟΤΙΟΝ ὙΤῊΗ ΜΟ583, 

ΤΕ ῬΒΟΡΗΚΞῚ ΟΥ' 60, ΙΝΤΕΝΘΌΙΝΑα ΤῸ ΒΕΤΌΒΝ ΤΟ Οὐθῦ. 

6 παρ. ΥἹΣ. 10--86. 

Βαΐ τ Βθα ἢ 15 Ὀγϑίβσγοη [Ὀτοῦμ 613] τ τὸ [Π8] ροηθ ρ [0 186 [645}}} ἐθη σπϑης 
6 4150 [86 8180 ψ6}{] ἃΡ υπΐο ἴδ ζδαϑι, ποῦ ΟΡΘΏΪΥ [8 ἃ ζοϑίαὶ ρι]ρτί], θὰ εἰ 10 

11 πογὸ ἴῃ βθογϑῦ [88 δ ρυϊναὶθ ρουβοῦ, 8 ποῃ-ραγίἰοἱραπε βροοίαίου]. ὙΤΒΘη {86 6078 [ΤῈ6 
“6118 [μογοίοσθ] βουρσιύ ᾿ἷπὶ δὖ ὑπ ἴδαϑί, δηιὶ βα14, Ἡ ΠΘτ 15 μ6 [ὑπαΐ τπηδη, ἐχεῖνος] ὃ 

12 Απά {δογο ψγ88 τι οἢ ΤΩΣ ΕΥΪΠρ; ΘΟ Ὠρ' (ἢ 6 Ρ6ΟΡ]6 [{86 πτιυ οί ἀ65, ἐν τοῖς ὄχλοις] 
σοποογηΐηρ πη: [ὉΓ ΒοΙῚΘ βϊ4, Ηθ 18 8 ροοά τηϑδη: [015 οἰδιοῖβ βαϊά, ΝΥ ; Ὀὰὲ ΒΘ 

18 ἀεοοίνοίι {89 Ῥϑορὶθ [(π6 τωυμϊξαάο, τὸν ὄχλον). Ηοπθοῖί, πῸ τάδ βρβῖο [Υεὺ μὸ 
ΟΠ6 ΒΡΟΚΘ] ΟΡΘΩΪΥ͂ οὗ πἴμι, ἴο Ὁ ἔδαγ οὗἨ (μὸ “6 νν8. 

1{ Νον δροιΐ [16 τιϊάϑὲ οὗὁἩ {80 ἴδαϑβί, 6818 ψϑαΐ ἀρ ἰηΐο {89 ἐθπιρῖο απ ἰαυρῃὶ. 
15 Απᾶ [ΤὨ6}]" (89 96 173 τηδυνο]]66, βαγίηρ, ΗΟ Κηονοίῃ {118 τηδη Ἰοἰίοσβ, μανίηρ 

ΠΟΨΟΙ ἰοδτηθα [Ὀδοῃ βομοοϊοὰ α8 ἃ ΒδΡΌ]]. ; 
16 Φαϑυβ [{μογοίοσθ]" αμϑινογοᾶ (ῃθιω, δηά βαϊα, ΜΥ ἀοοίτϊηο 8 ποὺ τηΐηθ, θαὺ ͵8 ἐμαὶ 
17 βοῃηΐ πὸ. 1 Δὴγ χτῇϑῃ [0}6] Ὑ11] ἀο κιὶβ Μ1}}1 [18 τ] Πρ, ἀοϑίγουϑ, δηχίουϑ ἕο ἀο ͵8 

. 7}, 3. ἐλῃ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ], Ἦδ 588}} Κποῖν οὗ [οομοογηϊηρ] (Π6 ἀοοίτίηθ, τ ῖ ΠῸ 
ἱς Ὀ6 οὗἉ [15 ἴσο] Οοά, οὗ ευὐλοίλον 1 [ἴπ τὶν ἀοοίτϊ 67 ΒΡΘΔΙΚ [τρϑῖκο νοσάβ, λαλῶ] οἱ 

18 [τῸΠ}] τ 56} ΗΠ ἰμδὲ βρϑακϑίῃ οἵ [τοτα} ἢ η156] ἢ, βθο κοί ἷ8 οσσῃ ΡΊΟΥΥ : δυΐ 
9 ἐπαὺ βθο κοί}! [158 ΦΊΟΥΥ [π6 φΊοΥγ οὗ Ηϊ] ὑδαὺ βοηὺ ἶσα, (6 βδπλθ0 18 ἔτ, 

19 δπὰ πὸ υησὶρὐδουβη 685 [᾿ς 6. πο ἰσδιϑχγοβϑίου οὗὅὨ δ9 1δνν, 860 γον. 21] ἰ8 ἰὴ ἴηι. Πα 
ποὺ Μοβθβ ρὶνϑ γοὺ {6 αν, [7] απά ψοΐ ποπο οὗἩ γοι Κοθροία {86 αν ἢ [0 ὙΨῈΥ 
δο ̓  δρουΐ [ὙΠ ἀο γου 5Β66.] ἰο Κὶ}} πιο 

20 [1Θὸ ῬΘΟΡΙΘ [πιυ]υὐξυ ἀ6--τποὶ [86 τῦ]015}] Βηογοα δηά βαϊά, Τῆου μδαϑὲ ἃ ἀ6ν]} 
[8 ἀθτηοῃ, δαιμόνιον, ἃ δρὶτὶξ οὗἨ πιο πο ο}7γ]} : ΜῈῸ ρφοοίμ δρουῦῦ [ϑθαϑἰςοῦ }] ἰο ΚΙ11 {860 

2] «{}.69ὺ59 Δηϑθογοα Δπὰ β8]α πηΐο ἴμθπι,  Βᾶγθ ἄομθ οὴθ ΜΟΣΚ, δα γὸ 8411} τηδυνοὶ 
22 [οῃ δοοουηΐ οὗ 11]. Μοβεβ ὑβογοΐοσθ [σὰ {8 δοοουηῖΐ, [Ὁ {μι18 σϑι86, 860 ποίο 17] 

γο υπΐο γοῦ ρα αἰγοιυπηοίβιοη (μοῦ Ὀοοδυβο [8.80] 1 15 οὗ ΠΠἾτοτ] Νοβοϑ, θαὶ οὗ 
28 [ἴτοπὶ] ὑπ ΤΆ Π6Γ8 ;) δηα γ8 οη ἐΐθ β'αθθδίῃ-ἀΑΥ [οπιῖξ ἀΔΥ] οἰΓΘ τ οἶδ ἃ δὴ. [ἢ 

8. Ἰη8ἢ ΟἿ 10 ΘΑ Ὀ Δ ἢ -ΟΑΥ [οπιϊέ ἀΔ ]} τϑοοῖνο οἰγουπηοἰβίοη ὑμπαὺ {86 ἰΔν οὗὨἨ Νίοβοθ 
δου] [π|87]} ποῖ Ὀ6 ὈτΌΚΘΩ ; 8.6 γ7ὃ ΔΏΡΤΥ 80 τη6, ὈΘΟΔΌΒΘ 1 ΠαγΘ Τη86 ἃ Ιη8Π ΘΥΘΓΥ͂ 
ἢ 8016 οα {86 ΘΑ θαι ῃ-ἀδγ [Ὀδοδιι86 1 Πανθ τηδἀθ βουπηά, ον, γοβίογθα ἴο μβϑ] 8 
Ἧ0]0 τωδῃ, ὅλον ἄνϑρωπον (ἃ, 6. (λ6 φαςῖχθ ὈΟΑΥ οὗὨ ἃ πιδῃ, ποὺ ΟὨΪΥ 8 βἰηρὶο τἸμθιο δ Σ 885 ἰῶ 

10 



2.4 18ΗῈ ΟΘΟΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 900ΗΝ. 

24. οἰγουπιοϊ βίο ἢ} οῃ 8. ΘΑ ὈΡδΓ}}} Φυσρο ποὶ Δοοογάϊηρ (0 {μ0 [οηοῖξ [8}6} ΒΡΡΘΆΓΑΒΟΘ, 

Βαϊ Ἰυάρο τἰσθίδουβ Ἰυάρηιοηΐ. 
25 Ὕ οη βαϊά βοηιὸ οὗ ἐβϑιὰ οὔ Φογυϑαίθηι, [5 ποὺ {μ͵9 Β6 πῆοπι (ΠΟῪ 5} ἰο ΚΙ} 
26 Βυι [Ἀμ4] 1ο, 6 βροδίκοιῃᾳ ΒΟ] γ, ἀπά ἐμ Υ͂ ΒΑΥ͂ ποι ἴηρ' απίο ΗΕἶπι. ο {86 ΤΌ]οτβΒ 
27 Κηον ἰμάοοάδ (μα. (18 15 [16 ὙΘΓῪ [οπιὶξ ὙΘΥΥ͂, 866 ποίο 8] ὀμησι. Ἡονδοὶῖι, γὸ Κηον 

(μῖ8 πδὴ [011], 88 ὑο (18 τηϑη, γχὸ ΚΠΟΝ]), πίθαοθ μ6 13: θαΐ ψμθὴ [186] Οὐκγῖδε 

οομροίῃ, πὸ δὴ ἰκηονοίμ Μ ἤΘΠΟΘ ΒΒ 18. 

93. Τοη [ΤὨοτϑίουθ] οτἱϑα {688 ἰῃ (86 ἰθ 6, 88. μ6 ἰδυρ μι, βαυϊηρ [ἰοδομίησ μὲ 

{Π6 θη} 016 δῃὰ βαυϊῃρ], Υ8 ὈοΓἢΒ ΚΠΟΥ͂ τη6, Δηα γ9 ΚηΟΝ ΜὮΘηςΘΊΙΪ 831: δα 1 81 

29. ποὺ οοπιθ οὗ παγϑβοὶξ, θαῦ 6 ἐμαὺ βϑηὺ πλθ 18 ἔσιιθ, ὙΒοῖα γ9 ΚΠΟΥ μοί, Βυϊ 1 πον 

Βἰπὶ; ἴον [ δαὶ ἵγοια Βἷπι, δπα 6 Ἀδιἢ βϑηΐ τη6. 

80 ΤὭρα [ΤΒογοΐουϑ] ἐμ 6 Ὁ δουγχιῦ ἴο [δ κθ [86126] πὰ : θα [πᾶ γοῦ7}5 πο τηϑῃ [086] 

21 Ἰαἰά δηᾶϑ οἡ ἷπι, θθοδυϑ6 ἢἷ8 ἄοαν νγὰ3 [8] ποῖ γοῦ οοῆθ.0 ἡΔπά τηϑῃγ οἵ {86 

ΒΟΡΪΘ [Βαϊ οὗὁὨ [6 πιυϊλύπἀθ τη} 7" 6! ογοά οὐ δἶπι, δηά 56]4,12 θη ΟὨγιβὶ 

δοπλοίν, Ὑ1}} ἢ6 ἀοδ Ἰηθγ6 τηΐγδο 168 [8150] {πη (8680 ποι (μ͵5 πιανν ὨδὲΒ ἀμ 3 
80 ΤΏ ῬΒανίϑοος μϑαγὰ (μδἱ [86 Ρ600]6 τηυτιμυτγοᾶ βιο} ὑμίηρβ [Ὠθᾶγὰ {86 τι] 9 

ταυγηλ της [639 ἐΐηρ8} ΘΟὨΘΟΓΒΙῺρ Ἀπ: δηᾶ 6 ῬΠδτίϑ668 δπα [Π6 Οἰϊοῦ ῥυιθϑίϑ 

(89 οἰΐοῦ ρτίοοίν 84 [Ὧ9 ῬΒΔΓΙ5Θ68}"" βοηΐ Οἤἕ ΕΓΒ (ὸ [8|κ6 [56126] εἶπ. 

583. ΤΏ θη 5414 76590υ8 [δου (Βογοίοτο 8814} ὑἀπίο ἰμθη, Υ οὐ ἃ 1016 116 δὰ 1 τ ἢ 

834 γου, 8η4 ἐδθη 1 σὸ υπίο Ὠἷπι μαῦ βοηῦ τπῖθ. Υ 888]} [π|1}] βϑϑῖκ πιθ, δῃὰ 588}8]} 

[1}}} ηοῦ ἤη4 η)9 [π16} "4 δῃᾷ πῇογο 1 [1868] δ, ἐῤύίδον [οπιὶλξ [810 60] γ8 οδπηοῖ 

ΘΩΠ1θ, 
25 ΤΆρη με {μ6 7658 [Τ|19 9178 ὑβαγθίογθ 8814} δυιλοηρ ἐμοιιϑοῖ νη5, ἮΥ ΒΕ ΓΟ Μ1}} 

"6 [πἴ5 τω8ῃ] σο, {μ8ὺ τῷ 588}} ποῦ πη ἰπι ΜΠ] μ6 ρῸ απίο (δ 6 ἀϊδρογβθᾶ [189 

86. Βιαβροταῖ δυιοηρ [86 αἸθη{1168 [(ἀτ 668] ἀπ ὑδδοῖι 80 Οδηΐ 695 [ἀτοοκ8] ἢ δὶ 

απ η6Ρ οὗ βαυϊῃρ ἰ8Β (818 [ΥΥ Βαὺ 15 [818 τνογὰ] {πὲ 6 βαϊ ἃ, Υ βῖ}} [π|}}] βϑεὶς χηθ, 

Δ: 588}} [Ὑ}}}1 ποὺ πὰ πι9 [π|6] “6 δμὰ πβιθγο 1 8πι, (ἠίδλον' [οπεῖέ {Ἀ| 0807] γ8 οαπ- 

Ὠοΐ 00Π10, 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ͂, 

1 ον. 10.-[ΤῊὴο ἴοχί. γος. ἘΓΔΉΞΙΟΤΒ εἰς τὴν ἑορτήν αἴτοτ ἀνέβη. Βπὶ {80 Ροδί [00 τπἀοιῖοᾷ ἴῺ Ὀσχαοῖκ 5 18 τοδὶ πίαϊ πο ὮΥ 

ἐξ. Β. Κ. 1... εἰο., διὰ ἴΠ9 Ὀδαὶ οὐἰεἰςϑ.--Ρ, 8. 

4 ὕογ, 12.--Δέ αἴτιον ἄλλοι ἱβ νδητίης ἰπ [8] Ὁ. 6.Ὁ. εἰο., δῃὰ ἴῃ Τἰδοπεπάοτῖ. [Ππβογιοὰ ἴῃ Β. Τω ΑἸΙ, Ὑ. δηὰ Η.--». 5] 

δ νον. 15.--[ἰδοϊπδληπ βηα Τἰϑεπϑηάοτί: οὖν ἰπϑίοα οἵ καί, ΑΙΓΟΓ ἸΘῪ δος λον εἶ69. Α190 8[Γ0Γ ἀπέκρ., ΥΟΥ. 16. 

4γοτ. ΘΕ ΤΗΝ οὖν, “Εἰσὶ ἰ5 ψΔηϊος ἴα (μ6 τοχῖ, τϑῦ. δὰ ἱρπογϑὶ ΟΥ̓ μϑηρο, ἰδ γ76}1} δυρροτίοα ὉΥ ἐξ, Β. Τ, εἰς. ΑἸ, 

Ὕ. δηὰ Η. εἰς.---Ὁ. . 9 

δ γον. 11.--[Τ}ὸ ἐ, Υ͂. ἀϊετοκατᾶ5 {πὸ θέλῃ, δῃα [86 ἱπι}}16 ἃ ΒΑΥΠΙΟῺΥ οὔ πιδη δ ΜΓ] πὶιῖ οὐ δ ̓ ἢ], δηὰ ταῖσι ΘΌΠΥΕΣ 186 

ἰάοα {πᾶξ ἔμ πιόγο ρογίοσιμδποο οἵ (008 οοιριαϑηδιηλοηῖθ νῊ}}} 1οδάὰ ππρη ἴο α Κπον]οάκο οὗὨ ΟΠ ιγὶσῖ, νυ οι ἰ6. ΟΣ ὨΘΟΘΑΒΑΓΙΥ 

1869 οα96. ΟΡ. ΑἸζ, ἐπ ἰρο.--Ρ. 8. 
ὄγον. 19..--{}}86 ἰηϊοττοχαίϊίοι τπατῖς βου ὰ 0 μὰ δον [89 δτδὶ τὸν νόμον. ΤῸ αποδίίοη ἰδ (ΟἸ]ονοὰ ΟΥ ἃ οατοροτγίο αὶ 

εἶδῖαο. 80 ἰδόμαι,, Τιϑοποηά., Μέγαν, μϑη76.-- "Ὁ. 8. 

γοτα. Αἱ πὰ 22.--ἰ Ὅτ. αῦχο ποῖ ΟἿ]Υ σομηθοῖθ ἴηι διὰ τοῦτο Ὑἱεδ θαυμάζετε ἰηπἰολά οὗ δέδωκεν, Ὀαὶ ἀϊν! ἀθα {116 ὙΦ Γ5 68 

υϑίνγοοῃ τοῦτο απά Μωῦσ. ΤΠ ἰδίῖον [5 ποῖ ἀοὴο ούθῃ ὮΥ δΒοπὶ9 οὐϊτοτς ὯοῸ σομηθοῦ ἐπ διὰ τοῦτο ψι͵Απι ΟΠ ν ὙΠ ἢ 186 

«Ῥτοοαάίης νογβο; ὑὰς οἵἨ οουτηθ ἰξ δῃοαϊὰ νο ἀοθο. Τὰ Οοά. βίῃ. Ἰδοῖζϑ ἴμο δ. τ. δΙἱομοῖμον, θὰ ἔκῖι: θανμάζετε ᾽Ὃ Μωῦσ. 

“-Ε. Ὁ.Υ. 
ὁ Μοῦ. 26.---Αληθῶς, ἴῃ πιοϑί ΜΒ3., Β. Ὁ. Κ.1;,., εἰς., οασιγα ΟὨΤΥ οποο, πὰ (πδὲ Βοΐοτο ἔγνωσαν, Τἰϑοποπάοτέ. Ὑοῖ ἱὲ ἴ8 

φυοῦαῦϊθ {πῇ 189 βοιυομὰ ἀληθ. 5 Ὀθθα ἀγορροὰ οα δοσουπῦ οἵ ἰδο δἰγίκίης τοροι οι, τ ἢ, ΒΟΎΘ ΤΟΥ, [6 ὙΘΥΥ͂ ΟΣ ΡΥΘΘΘΙτΘ 

δηὰ εἰκκηϊδοδηῖ. 
9 ὕες. 22.--ἰτοχ. τοὺ. ψΠ{ δδ, Ὁ. [πβοτὶ δέ αἴτον ἐγώ, Β. Τ΄, ὕπ|5.. Τοτὶ., Οτίρ. ΑἸΩ, ὙΥ. δηὰ Η. οπιΐί ἰἰ.---Ρ. 5.] 

10 ψογ, 30.--ἰ Καί Ποτο, 88 ἴῃ γοτα. 13, 938 δῃὰ οἴϑη ἰπ “οἴη, ον Δῃ ορροξίζε Ἰδοὺ ξακαῤφιμ, μηὰ αἀοιδ, απὰ ψεί. Οορ. 

Ἡλτίσης, ῬαγίϊκοιεδΡε, 1. Ρ. 147 ἴ, ΜουθΓ οἡ τοῦ 28: “ ΡΥΓΟΠΟΊΙΠΟΟ απὰ οἰρ ΒΔΕ Ά1ΠΥ, δὰ πὰρ ἀρ ὴ 8 ἀκ9}} αἴτον 11."-ν. Β.] 

1 γον. 31 ---Ἐκ τοῦ ὄχλον δέ πολλοί, μϑοππιδΏΠῃ, αἰθομοπέοτγί, [ΑἸΖ,, Ὗ. ἀπά Ἡ., νεῖ Β. α. 1... εἰσ. ΤΙδ Ῥοδίἰο μυΐὲ 

4 ὄχλος [ἢ Βίγοημος οοῃίγαδὶ ἰο [16 δυ  ύοοῦ οὗ ἐζήτουν, ΥΘΓ. 30, διὰ ἰ6 ργοίοσδθ!θ ἴο ἐμ πολ. δ. ἐκ. τ. ὄχλ, οἵἩ ἴδιο Κος., "ἐπα 

15 Ὀδοϊκοα Πογο ὈΥ͂ ἀξ, ὮὉ.-Ρ. 5 
13 10[4.--Οτι [αὔτον ὅλέγον) ὈΘΙΟΤΘ ὃ Χρ. ὅταν, ἰδ Ἰλοϊκίπρ ἴπ Β. Ὦ. 1. εἴο.. δηά Τδοτδη [δὰ Οοὰ. 8[η.} 

18 να ---[ἠσἰοκά οὗ μήτι [ἰδχὲ. τοο.} ΘΟ Βη ἢ πὰ Τἰθοποπάονῇ (ΑἸ, Υ. δηὰ Ε1.] τοδὰ μη [ἀσοῖι τοὶ]. 

16 10{4.--ΤῊ τούτων πιυϑὲ Ὀ0 οοπϑίἀογοὰ δΔῃ οχρὶδπδίοσυ δά ἀἰτίου. {ϑομπιδῆῃ, ἰφεβοηάοτγί, ΑἸογὰ, εἰσ., οταΐε δξ οἱ 1.9 

Δαϊπογὶ ἐν οὐ ἔπο υποία] Μ58.--Ρ. 5. ᾿ 

16 γον. 82.--[Οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαίοι (5 δυϑίαίηοά ὈΥ πο πποϊδὶ Μ58. αραίηδε (80 ΤοτΈσθ9 οσγὰογ οὗ (86 ἔδχξ. σϑο.-- 

Ῥ. 8. 
ἡ Μετ. ΠΣ βοοοῃὰ με Βοῖὸ διὰ τϑγ. 30 ἰδ οτχίεἰοὰ ὈΥ̓ [6 [οΧ᾿, ΓΟΟ.) δη μϑῆοθ {81:1 οἰδοὰ ἴῃ ἔμ ο Κ᾿. Υ., "πὶ δυπιλϊτπιοὰ 

ὉΥ Β. Ἰ.Χ.--Ρ. 8.) 
. 

νοι ἄὐξα δορὰ ΗΟ 614 τοῦ ἢ ἀπηὰ ἴῃ {δ6 
πογαϑ, 866 Μογογ.)---Βαὶ 88 ἐὉ νγθ 19 1ῃ δϑοσϑῖ. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣ, --Το2ὔβ ΡΣ ἀρὸ ἐξ ΤΡπΑνς ἃ 580] ἈΥῪ ἸΟΌΓΣΠΟΥ͂, 8 

ψον. 10. Ἐαᾶ ξομθ. ὑὉ.--Τὴο ἀνέβησαν ἴδ] αυἱοὺ δία  ΠΡΔΓ Φογυβαΐθαι (ΡΟ ΓΒ. ΡΒ ῃ ΒοιΒΔΏΥ), 
Ῥ᾽υρονίοθοί. ᾿ δηὰᾶ 8 δι Ὀ5οαυδπὺ ΔΡΡΘΑΓΔΠ66 αὐ ὑΠ|6 ζοεαβὶ ποἱ ἴη- 

Ιὐϊὰ. Νοϊ ΟΡΘΏΪΥ .--- παι 18, ποί ἴπ ἐπ ζοϑίδὶ ᾿ δοσαϊίο, δηὰ ποὶ ἰπ [86 σμδυβοίοσ οὗ ἃ 76814] Ρ1]- 

ἐγδίη, ποῦ ἃ8 ἃ ἴϑβίαὶ Ὀἱ]συΐπὶ ; αὶ ποῖ : ὉΥ͂ δἢ-] ατίπι, θαὺ ἴπ (890 ΘΔΡΔΟΙΥ οὗἨ ἃ Ῥσορδεοῖ οοϊηΐης 

οἶκος τοδὰ, 6 ἤειϊε, εἰσ. (Θα ἰμθ Ῥοοοιΐδια ἱ τογίι ουἱ οὗἨ οοπμορδὶχθαΐ ἰο 80 ζεδδβί, ἴο μοϊωὶϊ 
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οαἱ (86 ᾿πϑυδοϊθηου οὗὁἁ ἰμὸ ἔοϑδίδὶ βυτ οἷα ἴῃ 
δοπίγαδ τὴς {πο ν γϑαὶ 0] ΔἸ τθηΐ ἴῃ Ηΐ8 ρϑυ30η. 
Λπὰ Ὀοσδυβο Ηο αἱὰ 5δο ρρϑαγ 1ὑ 18 βαϊαὰ ὡς, ““ αὲ 
ἱ ᾿οέγε ἴῃ βοογοὶ." 1818 γ͵ὰϑ8 ὑδο οπδαγαοίον ἴῃ 
ποι Η6 τοηῦ ὑρ, ποῖ ἱπ πιο Ηθ δοπιϊηαρά. 
Μόγγαν 18 ἱποογγοοῖ ἰῃ βαγίηρς ἐμαὺ {818 ννγ88 (190 
δη.] ἀδρατίατο οὔ 9ς6505 ἔγοτα 6811166. 86 Ῥχο- 
βοπὶ ἀδραγίατο οὗ 765118 ἔγοτα 4] 1166 νῦ88 ΘὨ ΕἸ ΓΟΙ͂Ὺ 
Ῥείναίο ; (89 ὅηδλὶ ἀορασίαγο ἰοοὶς ρἷασθ πάθον ἃ 

οδ΄ ΘΟΣΥΟΥ͂ (λίαι(. χῖχ, 1,2; Ματιὶς χ. 1: 21)6- 
ἐπ «τε. Ὁ. 938). Δίοτο Ὀ6]ΟΥ, αἱ οἷ". σ. 22, 
γεν. 11. 86 ὅονυυβ [βοσϑέοσθ βουσὶ Πἰηι 

εἰ 1:6 ζο851.---Αοοοταάϊηρ ἰο γοσ. 18 (6 μοϑι 119 
Φενγβ το, οὗἁὨ σοῦγῆθ, ὈΥἰπηΥ  Υ ἰηἰοηἀθα 6ΓΘ. 
Τθογ ἰμδουσμί ἰο οσοηϊϊπαθ ὑπο ἀθαί {86 Ῥ6Σ86- 
ουἱίοα οροηθα δρηϊηδὲ 768ὺ8 ἴῃ οἷ. νυ. Ηθῃσθ 
8150 6 Ἔχ ρ γϑβϑίοη ἐκεῖνος, “"  ΒΟΤΘ 18 ἐμ αὐ τη 8} ᾽᾿ 

γονβ. 12, 18. Δηᾶ ἴδο1τ9 ννὰβ ζἸΟΒ ΣΣ- 
ταυτὶ η κ.---Δὴ ὀχργοββῖνο ἀδβί χηδίΐοη οὗ ἐμ ὅδ Ὁ- 
τδΐ ἴῃ (86 ῬΟΡΌΪᾺΡ ΤΙη895, Δπαὰ ἰΐθ φρονογίυϊ 
πογκίης οὗὨ ἰλὸ ἈοΒ81110 ΤΌΠΟΣ 5 ὌΡΟΣ 89 Βοπιἐπηοηΐ 
οὔ ("9 Ῥ6οΟΡ]6. ἴη ἰδὸ αἰνίβίοῃ οὐἁὨ ορί πίοι ὑμὸ 
{το 8 οὗ [1 δ8118 Οχρτ 88 ἐμοπιβοῖνο 8 Υ] 1} εἰτπϊὰ 
Ταϑοττο: ΕἾΘ ἰδ ἃ βοοῦ τ8 (ἀγαϑός), Κἰὶηά, 
θεποτοϊθηῦ. Αοσοταΐηρ ἰο {0 ΝΟ Τοβίδυγοηὶ 
υϑι536 (860 Μαὶίξ. χχ. 1ὅ; Βοπι. ν. 7), {86 ἰογπὶ 
πὸ ἀοαδὶ Ἰη68 5 Βοπιοί αἰ πρ' Ἰποτὸ ἐμ8} ““ποποϑί, ἃ 
τδη οὗ ποιοῦ" (ΜΟΥΟΓ); ἰοῦ [86 αἰϊθησα- 
ἰἰοα οὗἨ 89 σοῃζοϑϑίοη οὗἩἨ 4685 ἰὰ ἰμθ Ρεοτὶοὰ οὗ 
ΤΑ ]Ο Δ 15πὶ| σου] ρῸ 80 ἤδτ ἰμαὺ βΒοῖμθθ οη90 Ὑγκοίο 
8 Ραμ ἶοῖ : ὡέσδωα απαὰ Ηϊ 7)ιϑεΐρ 68 τοϑγὲ λοπεϑί 
Ῥεορίς. πὸ σοῃζοβϑίου 18 ου ἀθη 7 ΒΡ γοβϑβοά 
8150 6γοὺ. Τ7|1ι9Ὸ οΟἰΠΘΥΒ τηοτθ ὈΟΪΑΪΥ ΒΡροαῖ ουἱ 
ἰεῖν ορροβϑὶϊθ ορ πίοι : Εἶθ ἅϑοθίνοιβ ἴ89 
ῬΘΟΡΙΘ. 

Βυλ τπᾶὲ (6 τηοτϑ ἕδυουδ ὉΪ9 Ῥυ]16 ορί πίοῃ 
Ἄοοποοτηΐης Ηἶασι τὰ8 ΔΙΡΟΔΑΥ πρᾶον [1.6 ἐοΥΓΟΥ 51 
οὔ {μ6 μοϑὲὺι1]6 ῬαΥΥ͂ Βρὶ τί, 18 ἰο] ἃ 9 ὈΥ ἰἰἱπ αἀ- 
ἀἰΐοη : ὥοῖ 0 ΟἿΘ [{. 6. οὗἨ ὑπὸ ζἔγίθπαϊυ ραγὶ] 
ΒροΟΙτΘ ΟΡΘὩΪΥ οὗ Εἷπι, ἔοσχ ἔϑθασ οὗ ἴ89 ὅϑυυδ 
--Αοοσογάϊηςς ἰο ΜογοΣ ἰδ ἰ8 1αϑὺ ὑσβθ ἱποίι 68 
᾿ϊξουαν 4}. “νθῃ {μὸ Βοϑβϑίϊΐθ ΟἿΘ5 ὝΟΥΘ 
αἰταϊὰ, θοοιαϑ6, 80 Ἰοηρ 88 ἐμόοβθ ((Ὲ6 πἰούδιτ- 
ΘΒ Υ) δὰ ποῖ γοὶ ογέοϊαἰἐψ ἀοοϊἀ64, ἃ γευσγδίοη οὗ 
(Βεῖν βοηϊϊτηθηΐ Ῥγὰβϑ σοῃοοΐγθ]ο. Α ζαϊ [ἃ] 
Ῥίείατο οὗἩἨ Ὀαά, Φεδυϊ σαὶ ἀοταϊηδίϊζοα οὗἨὨ {δ 
Ῥϑορὶα.᾽ Τ}9 οὐδείς μέντοι 111 οοΥδΙ ΠΥ μᾶγ6 ἃ 
τηοδηΐϊησ; ὑποῦρῃ ἰμο ορίπΐοπ, “119 ἀδοοίϊγοίἢ 
186 Ρ60}]190,᾽ τγὰϑ ὁρὸπ ϑῃουχι. Ὧι αἰδιϊ ποίϊοι 
Ὀοίνοοη λέγειν πὰ λαλεῖν ταυϑύ Ὀ6 ΟὈΒΟΥΥ θα Π6ΓΘ. 
Ῥογβοῦβ οὶ Ὀοὶδ 8168 ὙΧ6γ9 ΘΧΌΤΟΘΒΙ Ωρ Δ ΘΙΏΒΘΙΥΘΒ 
ἴῃ 8 βοδηὶν λέγειν ; γοὺῦ ἀἰά ποὺ σοπ!θ ἴο ἃ λαλεῖν 
παῤῥησίᾳ, ἃ ἴα], ἔλαθ Δ}, δοποοσηΐηρ Ηΐω, Ὀ6- 
Θδῦξθ ΔΏῺΥ οχργοϑϑίοσι οὗ δοκηοπ)εαάριαοηὶ οου]ὰ 
οδϑ}γ Ὀ6 οσοτα πῃ ηἰοδίοἀἁ ὈΥ ΒΟΣΟΒΥ-αηίογϑ, πὰ 
δεσδῦβθ δὴ ππίδυοτδΌϊθ ορ πο 180 παῖ ὺ 6851}}} 
δΑγα δοιῃοἰ Εἷπρ ΘΟΠΙΤΑΥΥ ἴ0 ἤοσα. 16 Ὀοημάαρθ 
οὗ δοῃβοΐίθῃσθ ψὰ8 δύο ἐπα πὸ 0090 γοῃίυγοα ἴο 
αἰίον ΤᾺ} 186 ἱποσριιθ οὗὨ ἷ8 Ἀθατί, Ὀοΐοσο [89 
δ τ το δα ΒΡΟΙΚΘΏ. 

γεν. 14. Τηο τοϊᾶβι οὗ ἴ86 ἔθαδι.---ἴὰ ἃ 
Βεγ ἢ ΟΥ οἰχῃί ἀδυβ᾽ ἴοαδὶ ὑπγ60 ΟΥἩ ἴουτ ἀδγ8 
ὝΕΤΟ ΠΟῪ ρϑβί, δηὰ 1 Ὀθσδλ9 οἷον ἰμαὺ Ἠο αἀἰὰ 
Ἐοί ἱπίοπὰ {15 ἰΐπι6 (0 ἰΔ].90 Ραγὶ ἱπ {Πη6 οὔδοτυ- 
8η006. [7 7680. δα 606 ΘΑΥ] ΟΣ ἰ0 {89 ΡΪ666, ἰὑ 
ἷδ τῶοτὸ ῬσΟΌΔΌ]6 ἰῃδὶ Ηθ Ἰοαφοὰ ἴῃ (μ6 Υυἱοϊη 
«Δὴ ἴῃ Φο σι ΒΔ] 6 πὶ 8061. 8.66 ἀῇογο, οἢ τοσ. 10. 
Ὅν ἰῃπΐο ἐδ ᾿θ:ΏΡ]ὁ6.---Ἴὐῷ͵ ταῖ κοὺ βοθῖη 881 Ὺ 

{μ18 βίον Ηθ ρμαββοὰ ἕγτοιὰῃ οσχίσθῃιθ σδυίίοη ἴο ὁχ- 
σε Ὀο]ηπ665. Βα ὁνοῖ ὉΥ [818 Ὠ6Ἦ ΙΏΔΏΠΟΣ οὗ 

ΔΡΡΘΆγΘΠΟΟ Ηδ Ῥγοόνοβ Ηἰ 86} (6 στοαὶ ΔΙαβίοῦ 
ἰπ 186 Κπον]θᾶρο οἵ θη. Εοπι {815 (ἰπ|0 Τοσι}ὰ 
[10 οου]ὰ Βα ύθὶ Υ ρῬοδνΡ ἰὼ Φπᾶοδ δπτὶ Δ11166 ΟὨΪΥ͂ 
ὈΥ͂ διά Ὠ}Ὺ Θηϊοτίης ἃ στοδὶ Ἀ5ΒΟΘΌΪΥ οὗἁ (0 
Ῥοορὶο, δπὰ ποσκίηρ ἴμοσο. 80 βρί τιν οὗἁὨ γουο- 
ΤΘΏ66 ον Ἤϊτα, πϊοὶι δαϊπηδίοαὰ (μ6 Ρθορὶς, 8{}}} 
ῸΓΡ 8 ἰἴτὴο βι1οϊἀοα ΐηι πη {μ686 δἰἑααἰϊοι 5. ἔγοῦι 
Ηἰ8 ομϑιιΐθθ. Τδι85 Ηο τδὰθ 86 ΟΥΟΥΤ ΟΥἉ [1810 
οὗ (06 ΡοΟρυΪΐΪὰΡ Δϑβοι Ὁ} ΠῚ8 αὶ 1] συαγά, 850 
Ἰομς 88 ()ο Ὀοίίον ΔΓ βαϊδηὶϊο βρὶγὶῦ οὗ 10 ῬΘΟΡ]οὸ 
σοοοσηϊζοα ἰὼ Ηΐπι ἐπ ὅοη οὗ θαυ. 110 τῦϑϑ 
δαἀογποά ἴῃ {)6 ρῬγόβθποο οὗ ΗΪ8 δποῖῃμΐοβ τ} {116 
θα οὗ Ῥορυϊὰτ υϑπογαίίοη, {}}1} {π18 τοδὶ 
ἰοο νγ͵ὰ8 ἰογῃ δηὰ πὶ ιϊμοτοά ὈΥ (.6 Ῥοϊδοῃουϑ 
Ὀγοδίι οὗ εἐἰἸ6 ὶ Θατϊγ. (ζοδοι 65, 11., ». 982). 
Δηᾶ τΔπῸδῖ.-- τοῖα 116 δαθθοαθηῦ ΠΑΥΓΔ- 

εἶτ 1ΘΟ ΤΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμπαὺ Ηΐ8 ἰοδοιίης τοδί οὰ 
ἰο ἐδο ζοαβί οὗ ἐδΌργπδοϊοα. 8.0, πὰ οἷ. ἰἰ., Ηΐ8 
ἰθαοϊιίηρ σοηποοίοα 1ἰ86}( σπῖζὰ ἐπ6 δυο }108] 
ἱπιροτὺ οὗἩἍ ὑπ6 ἰσπιρὶο, ψ ΐο Η6 τα ἰμ πὶ ἕο {119 
ἢτϑὶ (ἰπιθ οδιοῖα  ἶγ νἱδιιτίης; Η15 δοημνθγϑαίϊοςα 
τ} (1.6 ἰποοοσγαϊϊο Νίοοάἀοιη8. οα {6 ποορᾶὰ οἴ 
ΤΟ] Τοοποσγδίΐοη ἱπ ΟΥΘΥ 0 Ἀ858 ἴγοιῃ {9 οἹὰ 
ἐπΘΟΟΡΔΟΥ͂ ἰο ὑμβ6 ΠΟῪ Κιηράοιμ οὗ ποαύθη οοπ- 
ποοίρα ἐἰϑ6} τὶν {89 Ῥχοβοϊγίθ Ὀδρίϊβῃι; Ηΐ8 
σοηγογϑαίϊ οι πὶϊῃ ἐμ 9 Βδιηδυὶδη ποϊηλῃ ἰοοῖς 19 
ἰυση ἤγουν ἔπ ΠΟΙΥ͂ γγχ6}}8 ἴῃ [8ζδο]; Η5 ἀἰβοοιτϑο 
ἱπ οἷ. γ., ἴσοια (86 τηϑαϊσὶηαὶ δρτίης δηὰ ἴδὸ 
᾿θ8]} αρ; δημα οὐοπ ἴῃ Ηἰβ αἰ] }]68πη ἀἰβοοῦγβο ἰῃ 
οἢ. τἱ. βόχθ 18 ἃ τη δηΐϊοδί οί γομο9 ἰ0 [6 Δἢ- 
Ῥτολοδίης Ῥηββουοῦ ἐπ Φογαϑαΐθηι. 

γον. 16. Εἴονν Ἰσηουνϑὶδ {815 δι 1ΘΕΘΙΒ 
[γράμματα οἷδεν].---Εἰτδὶ ἅτ μβοασαὰ {δ6 
γοΐοο8 οὗ [89 δάνουβαὺὶθβ οὗ 298βιι5. Τμοῖν ἄγϑί 
οὈδ]θοίΐοι 18 Τουπα δὰ οπ ἐἰδο ἰδοὺ ἐμαὶ Ησ 8 ποί ἃ 
Ῥτοιμιοίοά Βαϊ; {16 βοοομὰ (γϑν. 27) οὐ Ηἰβ 
οτίρίη.--- 9 ὅοντδ Βοῦο ἃσγὸ ου θη} (μ6 90- 
ἀαἰϑίθ, δη ἃ ῬτγοΌΪΥ, ἡαάσίης ἴγοια (6 ΟΣΡΤΟ58- 
ΒίΟΏΒ, βογΐο5, ΠδΌ 81. ΤμοΥ [180 Βἰθγαγολΐοαὶ 
ΟΡῬοποπΐδ, ῬΧΟΌΔΟΙΪΥ τη 6 Ὑ8 οὗἨ ἰΐθ 88 η86- 
ἀγίη, ἃ5 ἴῃ χὶ. 18.--Ρ, 5. ασνθ}16ἅ; πὸ γ᾽ σδη- 
ποῦ ἀοηΥ͂ ὑπαὶ δ Κποῖτβ (16 ὈΟΟΚ8 πὰ [85 (86 
εἰϊι οὗ ἰαδοιιΐηρ; θαι, 71] οὗὨ ΘΏΥΥ, δΒομ οοἷ-Ὀἱ ΚΟΙΓΥ 
δηὰ μίαϊις ΟΥῪ 6081, {Π|Ὸ} 16}1} ἀρὸπ (86 οἰγουπι- 
βίδησο ἰμδὺ δ λα ποὶ δίμαϊεα [μὴ μεμαϑηκώς], 
δηὰ 8 ποὺ ἃ γορυϊαν σγαάυαίο οὗὨ (89 ΒαὈὈϊηἰς4] 
ΒΟΠ001. Ἰβογράμματα νὶϊμουῦ ἱερά (2 Τίπι. 
1:1, 16) ἀθηοίθβ ποῖ (0 ΗΟΙΪΥ βδουγιρίυτοβ (ἡ 
γραφή, ἀδοογάϊηρ ἴο ἐ|160 ῬοΒῖίο, μαΐμον, ατοί 8), 
Ὀαΐ ᾿ἰἰοτγαίαγο, ἰδ Βο]ά οὗἩ Ἰοατηϊης (ἴὰ (6 Ὑὰ]- 
βαίο, ἐἐίοτεε, 866 Αοἱβ χχυΐ. 24). Τὸ Ῥαββαρο 
18. ““ἐπιροτίβηῦ δροϊηβὺ ὑπὸ αἰἱοιαρίβ, δηοϊθηῦ δηά 
τηοάοτῃ, ἰο ἴτασο 6 τιίβάοπι οὗἩ ΨΦ 6808 ἴο υτΔἢ 
οὐποεδίϊοπ" (Μογου). ΤῈ ΟΣ 8 οὐ ΘΠ 01} Κ͵ΤῸΡΘ 
ἴῃ δοῃὕιϑίου Βαϊ τ ΔΥ Ὀθοίτγοθα Δοκ πον] οὐ ραηχθηὶ 
δηά ἀφηΐαὶ οὗἨὨ Ηἰ8 νἱβάοω, Βα 860 δίγοϑϑ 1168 
ποὺ οα (89 σοῃδοβϑίοη, Ὀὰ} οα (16 αποβιϊοπίης. 
Τῆουρὰ Ηθ Ββορῖηθ ἰ0 ΠΟῪ ὈοοΪκ8, γοὺ {Πλ6γ6 ταυϑῦ 
Ὀ60 Βοιη9 ἀδοορίΐϊομῃ δνουΐ ἱΐ, δ'ίποο Ηθ 885 ποὺ 
βιυάὶοα δηὰ οὐγδηοορὰ ἴῃ {π6 ΓΟΡΌΪΑΡ Ῥγθβοῦὶ θα 
ΜΑΆΥ͂. Α γουμπρ κα! 00]-οηἰ δ υϑἰαδί ἐγαβὶβ ποὺ ἷ8 
ΟΥ̓68, ὑτυδίβ ποῖ Ἷ8 ΘΌΣΒ, ὑγδ8 ποί Οὐ ἷ8 61- 
ἐμυβίαβπι δπὰ δἷβ ἰπι 6] οί] ρηΐη, θη ΒΘ τη θο08 
8 ἰδδόδον ψἰὶο δα8 (η6 Ῥτο)ιάϊΐσθ οὗἁἨ (89 δοβοοὶ 
διααίηδβι ᾿ἶπι; ὑπ0 οἱὰ βΒο!ῃ!οο]- Θη  Βυβίαδί 15 δύ Οῃσ0 
ζ}}} ἀφοϊοὰ ἱπ 18 ργοϊιΐϊσο ὈΥ ἐδὸ δΌβΒοῃοσο οὗ 
Β6)00].ομἀογβοπιθηί. Τμὸ ροϊηὺ δὺ "νμίοι [89 

4(Α8 ἰη ἴπο Ἐπα 88 ρθταϑο : Α τωδη οἵ ζείέεγβ. Ὑοῖ Ποῖ ἰξ 
ΤΩΘΔῺ5 ΟΠ ΘΗ͂Υ Νογιχέμγε-ϊεαγπίηρ, Ἰπιοδῦ ἴλ0 ΟὨἹΥ Κίῃάὰ οὗ 
Ἰοαγηίης Κη διυλϊς ἴ80 249.8.-.-". 3.] 
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ἐρδοβίηρ οὗὁἩ 2654 σᾶπηθ τοοδέ ἰῃ σοηίδος νἰ (ἢ 
4 ον 8} Ἰοδσηΐηρ, τῦδβ ἴμ0 χοϊαϊίοη οὗ Η18 δυγπδο- 
1164] ἱπίογρτοϊαιίοη ἰο ἰμὸ ον 88 δ] θρονί ζίης 
(οΥ ὑμε ΟΙα ἸΤοδίαϊπδηξ δπὰ ἐϊ8 ἰγρε8). [ὁ νγ͵ὰ8 
ἰηάερὰ 4. τοϊαἰἱο 88 Ὀείτγοομ 8 πιοῖ08 8πᾶ ἃ 
ἐουγὰ ; Ὀυΐ ἐπ Δρρθασδηῆοθ οὗ δἰ  ]αΥν τηυϑί 
λιαῦο δβίγιοὶς (89 ογοϑϑ οὗ {11656 ῬΘΟΡ]6 ΣΠ0 76 ἐμ 8ῃ 
9 ἀϊογοηςο. Ὑοΐ, δίϊον ἐμοῦ ΔΉΠΟΥ, τορᾶγά- 
1694 οὗἩ (9 δΔοίυα] ἰοσδοϊιϊηρς οὗ 2688, {πο Υ ζ6]] 
ὍὌΡΟοΠ Ηἰς παηὶ οὗὨ Ἰορ᾿ετηαϊοη. 1118 ἀοοίσ!ηθ 18 
ποὶ ἀεἰϊυεγεα Δ8 ἰμ6 Βαοτοά ἐγααϊίτοη 97 ἐδ δελοοῖς, 
ποί συ είεπιαίζεα δοςοτάϊΐηρ ἰο ἐμὸ συΐέ απά »γας- 
ἐἰε6 9.07 {λὲ δελοοῖ, ποὶ ἱεσαξῤϊζειϊ ἃ8 ἰ).6 Ῥγτοάιοίϊ οι 
οΥ͂ α στααμαίε. 

[118 ἰοα  πΠΟἹΥ͂ οὗ Θη Θπι168 ἴο ἃ ἴδοί γγυ6}} πόοῦτῃ 
ἰο ἐἤθτα, ΒἰγΟΏ ΣῪ σοπῆτβ Ἡδαὶ Μ͵α ΟἰΠΟΙΤ 180 
ΚΠΟΝ ΟΥ̓ τηυδὺ σου͵οοίαγο Θομσοσηΐηρ ΟΠ τ δι Β 
οἀποδίϊο;, ΟΥ̓ ΤΑΙ ΟΡ (ἢ6 αΌϑοῃσο ἰῃ ἢ 5 6480 οὗ 
(8:9 ΟΓΙΠΑΥΥ͂ ΔΥ͂Β ηἀ ΤΩΟ8Π8 ὮΥ ὙΔΙΘῊ οΟἰΟΓ 
ταθη γῬδοοῖνο ὑμοῖνρ πον]οάχο. 1{9 γγὰ8 ποῖ Π0Γ 
βοῃοοϊ-ἰαὐρχηΐ (ἀλλο-δίδακτος), ΟΡ δοϊ-ἰαασὶ 
(αὑτο-δίδακτος), ποΥ αὐτο ἀοἀ-ἰδυρθν (ϑεο-δίδακ- 
τος, Ἰἴϊτο ᾿ηβρὶ γοὰ ΒΓΟΡ ΒΒ 80 μδυασξ Β6Ώ86 οὗ 
(689 ἰογβ. Νὸ ἀοιιδὺ ἢφ ]Ἰοδσποὰ ἔγοῃῃ ἢ 5 
τοοίμον, Πο τυοπύ ἰὸ 0 ὅ'γπαροσιο, Ηο  ιοδτὰ δὐὰ 
τορὰ (6 Βοτίρίατοθ, Η6 βίυιἀϊοα παΐαγο Δα τηδῃ, 
δηὰ 86 Ποῖὶγ αμοϑὺ ἀοβοοηἀοα ὕρου Ηΐαὶ αἱ (119 
Ὀδρίΐδηι ἴῃ Φογάαῃ ; γοὺ {16 Βοοτοῦ Τοιπίδίη οἵ ΗΠ 8 
Κηοπ]οάκο οὗ αἀοἂ δπὰ τῆλ τηυδὲ Ὀ0 Τουπὰ ἰη ΗΒ 
τηγϑβίογϊουϑ δη4 πᾳ Ττοϊαἰίοα ἰο ἐμο Εαἰδον πὰ 
ἀογίνοα ἔγοιη ἀἰγοοὺ αἰαὶ οι ᾿πίο ἔἰιο ᾿νἱηρ Τοὰη- 
ἰαἰη οὔ ἐγαϊ ἰη αοὦ,. Ηοθ να8 διά οοπίἰηυ δ ἰο Ὀ6 
{8:90 ΟὨἸΥ Ὀδροίίοη βοη ἴῃ ἐἶιο οϑοῖα οὗ ἰδ 6 Εδίο 
Ὑ500 σχρ]αἰηοα Πίῃι ὁ 08 ἃ8 πο ἘΣ ΟΒΟΡΒΘΙ ΟΥ 
Ῥτγορμοῦ σουἹὰ ἀο. 1 ααοίθ ὧῃ ΔΡΡγορσίαίΐθ ρα8- 
δΒαρὸ ἔγομι Τὴῦ ὈοΟΪΚς οὐ {μ6 2 εγδοη ὁ. Οἰιγῖδέ, Ὁ. 
84 [Π.: “Ὁ υνῖδί βρουὶ Ηἷβ γουί ἢ Ῥογθσὶγ δπὰ 
ΤΛΌΠΌΔΙ ἸΟΌΟΣ, ἴῃ {.0 ΟὈΒΟΌΓΣΙΥ οὗἨ δ σαΥρϑηἑθυ Β 
ΒὮΟΡ ; 1ἴὯΤ ΔΥΑΥ ἴγοηι ὉΠΊ ΥΘΓβ 108, δοβ δ ῃλ}685, 11- 
Ὀτδγὶοθ, πὰ ἘΠΕΤΆΤΥ ΟΥ Ῥο] 8) Βοοίθίγ ; Ὑϊι- 
ουὔΐν ΔΏΥ [0]}Ρ, 28 1. 88 τὸ ΚηΟΝ, οχοορὶ δ 9 
Ῥδτγοπίαὶ οᾶγο, (89 ἀδιΥ Ἰγοημογ οὗὨ παίυγο, ἐμ 
ΟΙὰ ἸΤοείδπαοης βοιὶρίυγοϑ, {869 προ ΒΑΡΌαι} 
βουυΐοοβ οὗ "6 ϑ'υπαροζυὰθ αὐ Ναζαγοί (1ἶζο 
ν. 16), ὑλ6ὸ αἀπῃσοὶ ζοϑίϊναἹβ πὶ 89 Τορίο οὗ 
ΨΦορυϑα οι (μα 1ϊ. 42 Π.) δῃηὰ (9 βοογοί ἰηίου- 
οοῦγβο οὗ 15 8οὺ] πὶ αοά, ΗἰἾβ8. ΘΑΥΘΩΪΥ 
Βαιον. ... .. ΟἸιγίϑε σαῃ Ὅο Γαηϊκοα ποίίπον τνῖι 
ἐπο βοβοο]-ἰγαϊποα, τὸν ψἰι{π {πὸ βοϊζοιναϊη δα οὗ 
86} -ταϑδο τηθη : 1 ὉΥ (6 Ἰα 6 8 υηἀογδίδηα, 
85 Ὑ70 ταιδὲ, {080 ὙΠΟ, υἱίμοαῦ {19 γοζυϊαΣ αἱὰ 
οὗ ἐϊυίπο ἰθαοίνογβ, γοὺ τὶ 16 βαλο οἀὐποαϊϊ οηα] 
“ιέαηδ, διοῖι. 88 ὈοοΟΐΓζ5, 1.86 οὐδογυαίίοα οὗ ποθὴ 
δηᾷ ἱμίηκβ, δηὰ {πΠ6 ᾿πίϑθηδθ δρρὶ)ϊοαϊίοι οὗὨἁ {ἰοὶν 
τηϑηΐαὶ 1δουϊ(68 αἰξαϊηοα ἰο νἱχοσ οὐὨ ἱπηιϑ]]οοσί, 
διὰ ὑγο8}0} οὗ δον ΒΕ Ρ,--ἸΚὸ ΒΒ ΔΚΒΡΘαΓο, 
Φασοὺ Βοῦπιο, Βοη)δΐη ΕΥΘΏΚΙ ἢ, απ οἰ ΒΟΓΒ. 
ΑἸ] 86 αἰξοτηρίδβ ἰο Ὀτίος 9688 ᾿ηἰο σοπίδος τινὰ 
Ἐσγρίλδη τυϊϑάοτα, οὐ (86 Επδβοηΐο (ΒΘΟΒΟΡΙΙΥ, ΟΥ̓ 
ΟἰΒΟΥ ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ Ἰοαγηΐηρ, ἃγὸ τοί ἃ, ΒΔ ΟὟ 
οὗ ρῥτγοοῦ, πὰ οχρὶδίη ποίη δον 41}. 110 
ἈΘΥΟΥ αυοίο8 ἤχου ὈΟΟΚ8, ὁχοορὲ ἐμ ΟἹὰ Τοϑία- 
χηθηΐ. ΗΘ ΠΟΥΘΡ γοίοσΒ 0 ΒΟΘΌΪΑΡ ἢ ἰίοτυ, ῬοοίτΥ, 
τι οίοτῖο, τη Πποπιαιΐσθ, Ἀϑιγοποταυ, ἤογοίση ἰδ ῃ- 
ξυσςο9, ΠδΔΙΌΓΡΑΙ ΒΟ ΘΠ 068, ΟΥ̓́ΔΗΥ͂ οὗ {πο586 Ὀτδη οἷ 68 
οὗ Καον]θάχο τ ΐϊο τὰκ ἀρ Βυαμηδη ᾿Ἰδαγπίηςἢ 
διὰ ᾿ἰἰοταίυγο. Ηρ οοπδηρα Ηϊπ8617 βίγι ἐ]γ ἰὸ 
τοίου. αΐ, ἔἴγοτῃ {δαὶ οϑηίσο, Ηο δῃοᾶ Ἰἰ χὰ 
ΥΩ ἰμ0 Ὑδοῖο τνου]ὰ οὗὨ πίδὴ δὰ ἠδίαστο. [ 
218 ἀοραγίμαοηϊ, π}}1κ6 41} οἱ μϑ᾽ χγϑαὶ σχθῃ, θὕθῃ 

(86 Ῥτορδβοίβ δηὰ (8 ἅροϑβί]εβ, Ηθ τῦὰϑ δβοϊαἰεἶγ 
οτὶ σίπαὶ δὰ ᾿ηδορθηάοηῖ. Ἦο ἱδυρδί (0 ποτὰ 
85 Οη6 ὍἍΠ0 δὰ Ἰοαση θα δοίην ὕγοιυι ᾿ξ, δηὰ τὴῶϑ 
ὍΠΟΥ 0 ΟὈ] χαϊΐοα ἰο ἰ0. Η6 ΒΡ 688 ἔσοτῃ ἀϊ γ᾽ ἢ9 
ἰπίαϊϊοῦ, ἃ8 ΟὯ6 ΨἘῈ0 ποῦ ΟἿΪΥ ἄποιος {86 (ταί, 
Ὀὰῤ ὦ ἰμὸ ἰγυΐίῃ; δηὰ πὶ δὴ δου ΒΟΥ Υ ἰπδὶ 
ΘΟΙΠΙΏΔΠ45 ΔΌΒΟ]ι 6 Βυ Ὁτα 58] ἢ, ΟΥ̓ ΡΥΟΥΟΚΘΒ ΣΘ- 
Ὀ6]Πἴοπ, θαὺ σλἢ ΠΘΥ͂ΟΣ ὈῸ ρῬα5βθα ὉΥ πὶ ὁ0Ὲ- 
ἰοπρί οΥ ἐπα ογοποο."᾽"---". 5, 

γόον. 10. ΜΜἥὌΝἙΝ ἄοοῖσηθ (ογ, ᾿θδοβίηρ), 18 
ποῖ σα γ9.--Τδὲ 15, 1 δὰ πὸ δΒο᾽{-ἰδυ σὰν τηδη 
ἴῺ ΒΌΘὮ ἃ Β6η86 88 (0 Ὀθ δὴ υρϑίατί δη4 Ῥχοίοπάοτ; 
{μογ6 ἰ8 ΔοίΒοῦ ἢ 059 Βο1οοἱ Γ ΠΑΥ͂Ο ΤΟ ΌΪΑΤΙΥ 
οἀναηοοά. ὙΠΕ ουὐηρ ᾿τον Πὸ οἵ-δβοίβ Ηϊδ 
ἰοδαπὶης δραϊηϑὺ ἰμοῖν ΠΑ ΌΪἶσΑ] ἐθδοιίης (Ὀοίἢ 
885 (ο ἴοτγηι ἀπά τηοσίί6γ); ΗΪ8 δυϊ βοσιυ, ἰμ9 Βδ- 
{Β6ν, διζαϊηϑὺ ἐμοῖσ δι ον 168, (86 οἷά ΒαὈδίπὶ- 
68] Ιηϑϑίθσθ. 186 ἤγϑβι “" ΔΙγ" (βογοίοτο ἀδηοίοϑ 
Ηἱΐβ ἀϊβοουτϑβο (Ηἰ5 5βυβίϑιῃ, ἐμ βοῖιοοὶ Πο 680 }}68)} 
(89 δοοοῃά, Ηΐβ8 δυϊδογὶγ ((1 δοῆοοὸὶ Ηθ 88 
Ἰοδγμ θα 8). Μογοῦ: “Οὐκ--ὠαόλλά ΒΟΥΘ 8150 18 
πού οαιἰνα]οπὶ ἰο ἐαπι---ουαπι (ΟἹ, εἰς.}), Ὀαΐ ἰδ 
ΔὈΞΟΪα  ΟΙΥ Φὀχοϊιιϑῖνο." ΠἊΑΓΟΙΥῪ ““ Δοϑοϊαίεῖν," 
ὈαυΐΓ ΟἾΪΥ 80 ἴῃ ἃ8 ΗΪβΒ Ῥ6ῦβοὴ 18 σοσραγαοᾷ ἴῃ 1(5 
μυπιδῃ αϑροοί. Το] οἷ : “6 ΗἸ5 δ ΡΘΓΒΟΏ- 
ΑἸἸγ 18 τἱοοὰ ρϑίσδοι Υ ὉΥ 1:50], 85 ἴῃ οἷ. Υ. 
81; υἱῖϊ. 10. ὙΤδὸ Ῥυϊπιαυυ αἰϑιϊηοίΐοῃ 8 δ0- 
πνοὴ πο βοῃ βοηΐ, τὸ Ὀοΐὰ ἱπ ποτὰ δὰ δοὶ 
ὀχοσαίοβ ἰΐθ ἐντολή οὗ 0 ΕΠ ΟΡ, ὙΠῸ ΒΡΟΔΚΒ 
δῦ Ηο δα οὔ ἰδ6 ΕΑΙΒΟΡ, αηἃ ἀο685 Ὑᾶδὶ (89 
ΕΔ 6 Γ βῃοῖγβ Πΐηι,---Ὀο νοι {8 Ῥότβοὺ δαὰ 
(86 Εαίμον Ηϊ 86]. Απὰ Ἦο 8ο ἔδυ υἱονβ Ηἰ9 
ῬΘΙΒΟΏΔΊΔΥ ΘὈϑίσα οι ὉΥ ἰἰ86] ἃ8 Ηο γὶοϊάδ (ὁ 
ἐποὶν λάοα οὗ δὴ ἰηἀοροπάρηϊ μυυτμλῃ ῬΟΓΒΟῚ ἀϊΐδ- 
(ἰποὶ ἔγοια αοά. 

Βαυϊῖ ἰδ ἐμαὶ βϑῃξ ζ09.--Τ αὶ 18, 1ξ 19 πο 
ΟὨΪΥ αἰγοοιΥ (86 ἀοοίτι!θ οὗ αοὐ, Ὀαυϊ 8150 τῆοτὸ 
λῈ ἀοοίνῖπο, ἐπ6 αἀἰδοοὶ ταοϑϑαρο οὗὨ ἀοὰἂ ἴο γοῦ, 
ἃ ἀοοἰγίηο οὗ (9 πιοϑὲ ἀθοΐϑι το 'νοσ 48 οἵ 118. 

γον. 17. ἢ ΔῺΥ Οἵ 15 Ὑν ἔξ το ἅο δΪ8 
ὙΠ} [ἐάν τες ϑέλῃ τὸ ϑέλημα αὑτοῦ 
Ἀπ πρόρς ̓πα  ϑρο Βα ὉΪ6 οοπάϊίϊου ἴον πὸ- 
ἀοξϑιδπάϊης ἰμο ἀοοιτίηθ οἵ Ομτὶδι. 6 τουδὶ 
Ὀο ἰγυϊγ ἰυτηρᾶὰ ἰοπαγὰβ αοά, ἱπ ογάοτν ίο τοοοβ- 
ὨΪ26 {1|ὸ ἀϊνίπο, π ἰοὺ Ῥγοσοοὰβ ἔσο οά, 88 
ἀἰνίηθ. Απὰ τροσθ φαγί σαϊαυὶγ, τὸ τουδὶ 6 
ΘΑΥΒΟΒΕΪΥ Ὀοηΐ ἀροη ὧδ ἀἰνίπθ πὰ Ῥγδοίϊςα, ᾿ἴ τ 
πουϊὰ Κηαον ἐξ ἰῃ ἰΠΘΟΥ͂ Δ5 ἀοοίγίηα. ἈΜδπ᾽'Β 
τροτα] ϑέλειν οΥ̓͂ (δ πιογαὶ ϑέλημα οὗ αοἱ 18 (ἢ 
οσοῃαϊιΐοη οὗἨὨ τλϑη᾿ 8 ἰη(ο]]οοίια] γινώσκειν οὗ ἱδὸ 
ἱη ο} }Πρῖῦ]ο διδαχῇ οὗ ἀοἁ. ὙΠ οαὶ {8Π6 δαγποβί- 
698 οὗ ἀοϊπης ἱποσοὸ 18 η0 ἰγαΐῃ ἵπ οαν Κποπνὶῃβ: 
οὐὰ 1κο οαπηοῦ Κηον ᾿ἰκὸ πὶ ποαΐ ἃ 1ἴΚα Ροπὶ οἵ 
βου. Ῥ]αίο, 1.}Χ,.: Ὅτε τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἀνάγκῃ 
ἀεὶ φίλον εἶναι. Οορ. Μαϊὶ. χ. 40-42. Τμῖ8 
οοπάϊεΐοι οὗ τ] ΠἰἸϊπραο58 ἰο ἀο, ἐμαὶ 18, οὗὨ Ῥγδοιὶ- 
οἱ οὔοτί, 888 1.9 χοοί ἴῃ ἐμ) ἀοΐπρ οὗ ἰδ. 6 ἴσα, 
ΟΥ ΙΟΓᾺ] δίπουν (οΒ. ἰ1ϊ. 31), δηὰ ἀδυοῖορδ 
Ἰπΐο {119 Ἰογὸ οὗ αοἀ (οἷι. γν. 42). Τῶο ροϊηϊ σδῶ- 
ποῖ Ὅθ ἐἰλε αἀοίηφ οὗ 8 νν}}} οὗ αοἄ, ἃ8 δραϊπϑ 
ΒΙΏΠΟΥΒ δηἃ ὈΟΡΊΠΗΟΥΒ 'π Κηον]ορο:; ἐξ 15. ΟΕΪΥ 
ἐι.9 ϑέλειν ( ἱοῖ,, οὗὁἨ δουγδβα, 18 [89 Ὀοκὶποίης οἵ 
(Δ6 ἀοΐϊπρς δοσοταϊηρς ἰοὸ {μ6 Ὀδϑὺ οΥ͂ Ομ θ᾽ 5 κῃον- 
Ἰοᾶχο δηὰ σοῃβοίΐθῃοθ, ἱπ 6 ἔογια οὗ ἐσυίησ ; 
Άοαι. υἱῖ.). Μογοῦ: ““ἼΒο ϑέλῃ 18 ποῖ γχεάυῃ- 
ἄδπηι (οἱ, ᾿υὅβηθν, δ ἃ τηλ ἩΥ̓͂ Οἴ}16.5}), Ὀὰὲ ἴ8 ΠΥ. 

ὙΘΙῪ πόγῦδ οὗ ἰμ6 ποδίΐος ; ἴῃ ϑέλῃ---ϑέλημα (δ 
διιαυὶδ λαγπιοπία (ΒΘ. 561) Βα5 Ὀθθη ποίϊσοα.᾽" 

Ηἰδ υτὶ: 1. Το ΟἹὰ Ταβίαπιοθης χαυοϊδέϊοι 
(Ομγγβοβίοπι, εὐ αἰ.). 2. ΤῈ6 ἀοπιαπὰ οὗὨ ἔδιι ἰδ 
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ΟΒτίδιὶ (Δυσυπίϊηο, Γαΐ π6Σ, ἐεἰ6.}; ΟΥ δἰ Ἰοαϑὲ 
8. [Ιῃὰ Ηἰβ ἀοοϊτγίπο (β΄ πι] ον, εἰς.). 4. ὙΒοΊ]ιοΙΚ : 
“5.}}} ασίμ ον ἔγοτα ἰ6 ἔγα ἢ 18 {86 ἰπίογργοίδ- 
ἰἴοι τ θὶο ἢ λα κ68 1ἰ ογθ ἃ τοαυϊτοιμοηὺ οὗὨ ζδ}}} 
ἴοτ ν»τοοῖ." ὅ. ὙὙΠΙΙῚΣ οὐοάΐϊοηοο ἰο αοἂ ἱἰπ 
ξοπογὰὶ (0 Κο, ἈΓΟΥ 6 .). : ᾿ 

1115 ἃ Ῥγοροβιιίοη υἱοῦ, ἴῃ 1.8 ὉΠΙΥΘΥΒΔ ΠΥ, 
σδνίδ ιν τοῖοτϑ ποὺ ΤΠ ΘΓΟΙΥ ἰ0 ὈΘΊΊΟτΟΥΒ οὗ Γϑύο- 
Ἰαϊΐοα : Ὀυὺλ νἱἰοι, οὐ 6 οἷος μδηά, μα8 ἴῃ 
γον ἃ υπίνοσβαὶ σουοίδιίοα οὗ 8 ἀϊγὶπο ψ]}]]}, 
ἘΒογδίογο: Ηθ ὙΠῸ δἰσγῖγοβ ἴο ἀο (δ Ἀν}}1 οὗ αοἀ 
ᾳ«οσογάϊηρ ἰο ἰ1λ0 Ὀ68. ἱκαον]οᾶσο μ6 οδῃ σοῦ οἢ 
δἰ ἰονοὶ οὗ Κπον]οῦρσρο. Τἷϑ 1015 ἀνοη ἔον (89 
μιϑαῖμϑα ; Ὁαΐ 70᾽ ὑπ 56 8 1ὑ 88 βροοΐδὶ τοραγὰ 
ἐο ἰδλ6 ΟΙὰ Τοβίδπιοπὶ χουοϊδίίοη οὗὨ ἰλο 5}}} οὗἨ 
αοὰἂ (866 οἷ. γΥ. 88), δῃὰ πον ἴοῦ ΟΠ τ βίϊδηϑ ἰοὸ 
ελα ΓΪγ ἀογοϊορεοὰ ΟἸ τ ϑἰΐαη ὑγὶ ποῖ ρ]68 οὗἁ 118: 
αἰνλγθ, ἰονονοῦ, ρας (δ 6 οἰιϊοῦ βιγ 685 ου []}} 
πη πναγὰ οαγηθϑίῃθβ8 οὗ ποσὰ] οπάθδυον (ϑέλη). 
Μοεγονῦ: “Τ|}}}8 ραϑϑαζθ δοσογ σὴν οομπίδὶ 5 ὑἢ- 
ἀουθιοάϊγ ἰδ ἐεδίἐπιοπέωπι ἐπίεγππι, Ὀὰὺ πού ἰη 
ἐδ ογ πα ἰ60]υρσίο8)] 56η80, 88 Δρρ  γίης (0 
ῬΌΓΣΒΟΣΒ δἰγοϑαγ Ὀο᾽ίογοτβ, θα 88 δΔρΡΡ  Υἱὰς ἰὸ 
ῬΟΓΒΟΩΒ ποί γοὺ Ὀδ᾽ 6 ν 5, 6 ἰμ6 αἰνίηο ἀ06- 
ἐσσὴο λα γο5805 ἰμοῖη.᾽᾽ ΤΏ ἐεδίϊπιοπὶμπι ἐπί ογπ γ, 
ὍΡΟΣ οδηϊαὰ οομβίἀογαίϊοο, 1θδ8 οπα ἴτοπι ἐδ 6 
ΒΏΒ] οοΐίγο ἐεείυποπίωπι οὗὨ 6ὁ841}πὶ σο,γ]Ἱ οἰ 10Ὁ, 8.5 τῦ0]] 
8.5 οὗ υηϑαι 8864 ἀοιδί ἀπά Ἰοηρσίπς, ἰαῖο 80 οὉ- 
οοιίνο {εφέϊπιοπίμπι δρίγα ϑαποίδ, τ ἈΙΟῚ ὉΥ Δ] 
ΣΑΘΔῺ5 8 Ρτουχλίβοα ἴῃ ἰδ γνώσεται περί, κ. τ. Ἅ. 
Ζι 18 ἔωϊδο ἰο αϑἷς τ μοί πον, ἰὰ ἰδ σοπῆϊοί ἰπ Εοηι. 
τὶξδ. 7, Δ6 υποομηγοχί οἷ 1ηΔη, ΔρβίγδοοΥ υἱοτνοά, 
οὗ ἰδ) 6 σοπγογίοί, 15 ἐδ δβιι]6οῖ ; δηὰ 1{ 15 ΘᾺ ΔΠΥ 

. ἴα 139 ἴο ἱπίγτοάμοοσ {1118 ἀἰγίϑίοα Βοσο. Το βυὺ- 
2εοἱ ἰ8 (86 δΔοἰακα] Ἰἱνίηρ; οἰοοὺ πῃ {πο ῖν πιοίΐοι ἰο- 
νατὰς αἀοὐ πον (πὸ ἀγανπίηρ οὗ Π᾿5 στδοο. Ἐ 

Ἐῖ6 5881} ἱξῆονν οομοθσηΐηξβ ἴ89 ἀοοίσίηθ, 
εἰς.---Πὸ γνώσεται 18 οὐαριιαίοσ. Ηθ 58Ὰ}} ᾶνὸ 
ποὺ ΟΠΙῪ οϑϑυσδησο οἱ ζαϊ, αὐ Ἰἰνίηρ σον ὩΓΥ 
οὔ ἀϊδοογησχθηῖ. Απὰ ἰζ πὸ ἀοτηδηα νγ858 πηΐγεῦ- 
δι}, 80 15 (1109 Ῥτοπιῖβο. ἢ ἰμο γϑὶ ἰπϑίαησο: “ Ηα 
5}. 8}} Κποῖν οοποογαίης ἰλο ἀοοίνϊπο,᾽ ἰηἀδοδηϊΐο- 
1γ, οὗ ἜΥ̓οσΎΥ βοῦὶ οἵ σοϊϊ σοι ἀοοίγῖηθ, τοί μον, 
δοιὰ μον ἕαλυ, ἰὸ Ὀὸ ἤγσγοῃ αοἄἁ. Ἐυΐ ἔγοτῃ (118 (ἢ 9 
οἶον {πη ᾿πιτηο Ἰα ον 21011οἵν8: Ηο 888]}} ΚΌΟΥ 
ὙΠοΙΒΟΥ 9 6519 ΟὨΪΥ Βροα ΚΒ (λαλῶ) οὐ ΗΪ58 ονῃ 
ΔΌΪΒΟΣΙΥ (15 δὴ τ σα]]6(, Βοϊ  -ἰαὐυσι πα ἰ νἀ 84]), 
ΟΣ ΒΕ ΒΟΡ, Ομ {|0 ΘΟΠΙΓΣΆΤΥ, 118 ποτὰ Ὀὸ ποὲ 
Δὺεοϊυϊοι γ (ἦς αοοίτίπα (ἴγοτα (ο4). Οαἴλογοι 15 
εἰρας, ἐμογοΐοτθ, ἴῃ σηαϊκίης ἃ ἀἰδιϊ ποίΐοι Ἰιοτὸ δ6- 
ἔπθοὴ ἐδ τότ] ἀοιῃδηὰ δηὰ (πὸ (Ποοτο 68] ἀο06- 
ἰγίηο {(π|ιἰσὰ Τοϊαοὶς ἀἰδραϊο8) ; ΟὨΪΥ {μ6 (Π6ο- 
Σοίΐοαὶ ἀοςιχίπο οὗ Ομγῖθὶ 18 85 ἔν ὕγοτη Ὀοϊορ 
ΣΟ ΤΟΥ ἐμοογοίϊοαὶ, ἃ5 δὰ ἱηναγὰ οἰ ἰσαὶ θοηΐ ΟΡ 
πῖσως 15 ἴγοτα θοΐῃ ΤΘΓΟΙΥ Ῥχδοίξο] ΟἹ 1 (110 ΟΥ- 
ἀἰπατν 86:86 τιοτηὶ. ὅοο ἢ. 111. 19. 

γορ. 18. Ἐξ τ᾽δδὲ βρϑαϊσϑῦ! ἔγοιι Βἰτηθθ]ῖ 
δοϑισ ῖδ δὶ5 ΟὟΣ ΘΊΟΣΨ, εἰς.---Τ 8) φγοοῦ ἱπαὶ 
Ἧὸ ἀος5 ποῖ βροδὶς ἴγοπι Ηἰπιβοϊ δ, Τὴ τηλτὶς οὗὨ 
ΟἿΘ 0 ΞΡοδ ΚΒ ἴγοπι δἰ πλβο] ἢ 18 δἰ (10; 0 
νοῦ ἱὰ γἱοτιγ Εἰ πιβοὶ. Π6, ἐποτοίοτο, το που ]Ἱὰ 
ποῖ σ'οΥ τυ δἰ σαβοὶΐ, υυἱὺ αἀοα, Εροακ5 ποὺ ὕγοτῃ Βἷπι- 
8οῖῖ, 6 ἰ5 ἔίσῃο. Τ1π0 αϊτοοῦ δρρὶ γὶπρ οὗἨὨ ἐδὸ 
Ῥιοοῦ Ομγὶϑὺ Ἰθαᾶνοβ ἰο ἰμοτηβοῖγεϑ. 189 ἀγρα- 
Σοοηί, ΒΟΎΟΥΟΡ, 68 Ὠοὺ δὴ δὈϑίταοί, ΒΥ] ορ διϊο 
ζοτια : ἴὲ 8 οπτὶσμϑα ΌΥ α ἴοτῃλ οὗ ᾿ἰἴ6. [Ιπ (]ὸ 
Βτπὶ ρίασθ ἃ δοδσοῃὰ Ῥτζοοῦ 18 ἰπβοσίεα ἰπίο (86 ἢγϑί, 
1Γ 16 ρογϑοῦ βοηΐ 866 Ὲ8 ΟΠ]Υ (Π6 ΠΟΙΟΥ͂ οὗὨ ἐδ ο 

4 [Ὁ5εΊῖ [86 τίοπ ἀοποῖοα ὈΥ ἐπα οονεπατί. ὙΠῸ ἰδίοτίὶ- 
«δὶ ἀώρανον Ῥοαπο οἵ ἴῃο9 ογαζξία ὑγεαυσπίεη.---Ἐ. Ὁ. ὙΥ.} 

Ῥυΐησο οὗ ἰἸοστὰ τἔὸ βοηβ Εἶτα, ᾿ἷβ τποβϑασθ 18 (ὁ 
Ὀ6 ἰξγυβιθὰ; δο 18 ἰτὰθ. Απάὰ δο ἰ8 ἐσθ, ὑθολδθ 
ΠῸ υπτὶ ιθουϑη 685, Ὡ0 Ἐπ} 1] οοηάποὶ 8Ρ0- 
ῬΘΆΓΒ ἴῃ δ͵8 ταθβϑαζο. [{ Π.ΔΥ 0 ἀοροπάοα ὑροῃ, 
πᾶὺ τῦδὺ ἢ9 Βαγ8 [18 Ιηϑδίον μὰ8 βαϊὰ ἴο }ιίηι, 
ἘΕτϑοάοπι ἔγουῃ αἷἱ αϑϑβυατηρίΐοη Ὀθθρθακ8 ἰδ6 τοι] 
ἰοαοίιον; 116 Βαλα σασαϊγοα ποιμΐῃ ας ἴο ἐοδοῖι, 6 
οου]ὰ ποΐ ῬοΒϑ Ὁ] Υ ματὸ ἰδυχιί, ονυβοὶαὶ ἀΪ8- 
Ἰαἰθτοβίθ 688 Ὀ6Βρθα}5 (δ) οΘοτηηλἰϑϑἰοπμοὰ ἀροηῖς 
17 ὸ Βαὰ γοσοϊγοαὰ ποιπίηρ ἰο ἀα γον, 6 ᾿γουϊὰ 
Ὡοὺ αν δΔρροᾶτοά. Απάὰ ἔγοθάοῃ ἔγοπι ἃ] 88- 
Βυτηρίΐοη πα 5] {-ἰπίογοδβέ ουΐπσο (πποπιϑοῖνοβ ἴα 
86 υηάϊγνιἀοὰ ΘΠΟΡΡῪ τ Ἡδοἢ ἐμο ομο βοηὶ 
Β861.8 {109 ΒΟΏΟΡ ΟΥ̓ {ἰπ0 τηδϑίου τ} βοη48 ἴῃ). 
ΤῊ 8 [πογοίσγο οοηδβιϊίαΐο5 {0 αἰ το σο οίιν οι 
ἃ ἴ.180 Μοβϑίδι δηὰ ἐμ9 ἰσαθ. Τὸ τηοίϊγο δπὰ 
80 οοπίτγο οἵ στγανῖ οὔ (πο {4130 λ65818}1 1ἰο ἰὼ 
86] - σον βοαιϊίου : ἐ}1080 οὗὁἩ Ομ τῖϑί }16 ἱπ ἰμ6 ρᾳο- 
τἰΒοαϊίοη οὗ ἐμ αίμον, ἰο μοῦ Η6. αἰἰτϊ θυ 65 
δυογγί ἷηρ ΗΘ Βλὰγ5 οαὐὰ ἀο68. 

Τιι9 ἮἨΘ ὰ8 ῥγχγογοὰ ἰμαΐί Πο 15 ίσυο ἰὼ Πὶ3 
ἀοοίγίηθ; οὐϑη ἐπ] ] οί} ἰγαο, Ὀοσαι80 ἔμ ογθ 
8 δ0ὸ πιο] ΟὈἸ αἰ ἰὰ Η πὶ, πὸ 56]1[-8βος Κη ΟΣ 
ὉΠ Δ Βα] 688 ἰο (9 ἑπγοπο τυ]ιΐοῖ δου. 1{|πὲ. 
Α5 ἴα πιθη μο ἑπίοἰ]οοίαα] Καονίης οὗ (ο σα 
ΟοΟΠπι68 ὧ8 ἰδ0 χοιννατὰ οΥὗὨ τποταὶ οπάρανοι, 80 ἴῃ 
Οἱ γῖϑι 86 ἐγ ἢ οὗ Ηἰ8 ἀοοιτῖμο 18 Του ἀοά ἰῃ ἐδ ο 
τἰ ϊοου8Πη088 οὗ ΗἾδ Ἀ16, 'Αδικία, ἰμποτοΐοσο, ἰδ 
Ὡοΐ Θαυϊναϊοπὺ Ἰιοσὸ ἴο ψεῦδος (τοί! 8, εἰ αἰ.}; 
ἐπουσὰ δοπηοοίοα τῆν Σὲ, ἱπαδυυοῖ ἃ9 ἀδικία 
νου] φῬγοάσοθ ψεῦδος. 8.1 -βοοκίηρς ἀστκοῶβ 
Κηον]οαρο. 

γον. 19. Θιᾶ ποῖ οπϑ65 ρίνο γου ἴδ9 ]1ανν 
--Ἴ ο βυάάοση ἱταπβίιϊοι οὗὨ 7659 μϑτὸ ἔγοιῃ ἔδιο 
ἀοἴοηϑῖνο ἰο 89 οὔοπδῖνο 45 1ο ἰο ὑπὸ ῃυροίμο- 
818 ΟὗἩἨ Δῃ ἰηἰογπιοάϊδίο σομγογϑαίίοη (Ἰζυϊθ6}} οΣ 
αοὺ Ὀούνοση γα γ8. 18 αηὰ 19 ; 70} νυ͵]ἱιϊσὰ ἐποτο ἀπ 
ΤΘΆΪΥ πὸ στουπά 8 4]}1.0 ἾΥ6 πιυϑὲ σϑιῃοηθοῦ: 1, 
Τα δίποο ἰἰὸ ἴραβὲ οὗἩἨ Ῥανΐίπι, αἱ πιο 66 (19 
76 108" μηά αἸγοδὰν Ὀοσαῃ οαρί 8] Ῥτοσδ 055 ὃραίϊηδι 
Πία, 5 6505 Βαά ποῖ πιοὶ οι, Ὀὰΐ Βα ὁπ ἰμοὶν 
δοοοιηΐ ἀγοϊάοα Φυάοα, απ ποῖν γϑτθησοαηίοτοά 
ἐθόοῖα ἕο (6 δτϑὲ (πο. 2. Τμαΐ 411 (μον ““ 85- 
Βϑ 8 μα πορσαίοῃ5᾽ (00) ἱποϊυάίηρ ὑμποὶν 
Ἰαϑὺ αἰΐαοὶς οα Ηἰ8 γίχλί ἰο ἱεαοῖ, οοτογοὰ ἰδ ἀο- 
βίσῃ οὗ Ὀγϊηρίηρς Ηέμι ἰο ἃ οαρίϊα] οοινίοἰΐοπ. ὃ. 
Τιαῦ 10 ῬοΡΓΘΟΥ δοοοτἀοα πὶ (6 Ορολη 659 δηᾶ 
τιϑάοπι οὗ 685 ἰο ἄγαν ουὐ ἐμοῖς ἰάθη Ῥ]αῦ, 
δηὰ (ο πᾶ κο ἰξ ἃ δβυδ᾽οοῖ οὗἉὨ ἰΔ'ὶς Ὀοΐοτο 1} {80 
ῬΘΟΡΪΟ ἰπ (9 ἰοπηρῖθ. 70λε οπὶψ »τοίεοίἰοι ασαίπϑὲ 
δεογοί αανογϑαγίεα 18 (0 ἐΧΡΟδΟ ἰλεὶγ αοδίσηα εοἰ(ἡ (λά 
πιοδέ τοἰοη ε55 ρμϑϊοῖίψν. 4. ΤΠ αὶ ΟἸιτῖϑὲ 1188. ἃ]- 
ΤΟΔΑΥ͂ ἰπ ἰδοὺ ἱηϊτοἀισοὰ ἰἰὸ οἰδοπϑίνο ὈΥ {10 1α8ὲ 
ΟΡ 9 οὗ (0 ἀοϊοηϑῖνο: “ἼΒΟτΟ 18 0 αὐτὶ ρ ΐ- 
ΘΟ 80655 πῃ Εἷπι᾽ (05 (μον δὰ ομαγμοὰ οὐ (89 
τουπὰ οἵ 9 Θα αΙ ἢ ουτο).---ἸΝο598, αυοιϊϊης 
(οἷν ἰρίιοϑέ δυϊμουιγ.---αἷνθ σοῦ ἴτ89 Ἰατν. 
--Οὐ δουτϑο ἴμο αν ἱπ χοηογαὶ; [0Υ7ὁ 6 10 
ὈγΘΔΚΒ ΟὯΘ σοπιδηἀπιοηΐῦ ἰΥΔΏΒΟΓΘΒ568 [6 τν ΒΟΪῸ 
ἴατν. [ὑ 18 ποί βρϑοὶ ἤσαν {116 Ῥυ ἢ (Ἰοὴ ΟὗὨ τ Γ- 
ἀον (Νοππυ8), ποσ Βα θαι ᾿αν (Καΐποο]), τι]ιϊοῖ 
5 ἰηϊοηἀο μογο ὈΥ "9 αν." 150 {ππν {ἰὸ Χο- 
Ὀυκο ἀο65 ραν ϊοαϊαΥ]Υ τοῖον ἰο ἐμο Ῥχοϊιὶ Ὀϊίοη οἶ 
ΚΙ ες, 18 δυο ὉΥ Ἡβδὺ 70110ὁ 8. 
Δῃᾶ νοοῖ ΠΟ. οὗ γοῦ θοροῦ ἴδ} αν. 

--͵αἡ δοῦογα] δάάγοβθ. δόλιο {ΠἸ6γ6 8 ἰπ γοῦ Ω0 
ἰγὰθ δἰγι της ἰο ἀο (9 Μ1}} οὗ αοά, γ9 οαπποὲ 
Κποῖν ΜΥ αϊνίηο ταΐβϑδίοθ. Απὰ ΒΟ ἐσγυγ (8 18 
189 σα80 ψ1{}} γοὰ ἴῃ σοπογαὶ (16 “΄ποπδ᾽" ΤΟρΡτο- 
Βοπεϊης (80 δρίτὶξ οὗ (89 Ρθορὶθ δῃὰ 1(8 βοῆσαι 
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δἾπ}} ΔΡΡΘΔΥΒ ἵγοτι (μι ἤλοὺ ἐμδὲ γὸ ({π0 [ΟΡ Γ- 
ςἰιἰς4}}7  υἀὐαϊδίϑ ἴῃ 16 τοί Ἰηβίδη 6) 566 Κ (ο [61] 
Δ... οὐ (Π6 Ρ6ΟΡΙΘ ἃτὸ ἀποοηβοϊουϑιΥ ἱπρ]Ἰσαίοα 
δηά ἱποϊαἀοα ἰῃ 1119 σἤαγρο, Ὀθσαι86 ἔπ ἰζἢ- 
Βενἀοά οσοπάποὶ οὗ {μλ6 ΐοτα Γ6}15 11.458 118 Οοσαβίοα 
ἴὰ 1819 πηϑηΐαὶ ἰηοϊοηοα οὗὨ (6 Ἰαἰγ. Το Ρθο- 
Ῥἷὶο τασδὶ ἱηον ὑμαῦ ΒΥ Βαίο Ηΐτα δὰ “Ρ6γ86- 
ουἱο Ηἰπὶ νἱϊῃουϊ ολ.80.᾽»} 

γεν. 29. 889 υλαἱταᾶθ απβυοσθᾶ δηᾶ 
δαϊᾶ, οἰο.--- 9 [Πἰθγασο ἶοα}}] Φυδα θί8 ΒΓ 
ΒΡΟΘΟἨ 655 πηάον {6 οἰατχο οὗ Ομ γῖβί, Ὀδοδιιϑ9 
(Π6Υ σοηϑίος ἰὑὺ ἀαηφοτοῦβ ίο πᾶγο ἐπ οἷν ΡΪδῃ 80 
8005) οδηταβϑοά Ὀοΐοτο ἢ 6 ροορὶθ. Το βίη οα 
5 ἃ Τα] Ἰοἰου 9 ΓΌΒΟΣτΟ, ᾿ἶἰκὸ ἐλδδὶ οὔ Δι 4δ4 ἰπ 6}. 
γΥἱ. 70. Τὰ Ῥδορῖθ, Βούονοῦ, ἰαἶζθ (116 δοσιιϑὰ- 
ἰΐοη ἰο {ἰϊιοπιβοϊγοϑ, (ἰ ηἸκίς Ὁ τ ΒΟΙῪ ἀπέοππάοά. 
Α5 “ὙΠΟΥ οὗ Φογ ΒΑ] τα,᾽" 0 Βρϑαῖὶς ἰῃ γον. 293, 
ΨΟΥΥ νγ6]} Κηον οὔ ἴδ ῥτοϊοϑοὶ, τ οι Βα ΔΙγοδαν 
θδοοῦ!θ ποίογίουϑ ἴῃ Φογυδβαίοτω, 1ὑ τηϑὲ Ὀ6 (89 
[οϑ.8] ρ᾿]στῖπιϑ πτῆο δροαὶς π6γθ, ὙΠῸ ὍΟΓῸ 8.}}} 
Τὰν τοὶ ΟὨΪΥ ἤγοτῃ 0 ἀοβί χη δῃημουποο, Ὀα( οὐ Ὰ 
ἔγότω ΔῺΥ Κηον]οᾶρο οὗ 1. 
Του μαβὶ α ἄθσμοῃ [δαιεμόνιο ν].---Τ 9 

ἴοσαι ἰοτο ἰ5 Πχαυταιϊνο, ἄγατγη ἤγομι ἰδ 9 ὈΝ]1ο ἴῃ 
ἀοιλοπΐαοδὶ ροβϑοβϑίοῃ. [{ τἫὸϑ ῬΣΟΌΔΌΪ ἃ ὑσο- 
γοΥὈἷΪ Δ] οχργοϑϑίου ἴῃ ἐ}19 χοπογαὶ 86 η86, 63ρ6- 
οἰ" γ ἴἰο ἀοηοίθ μὶοοταΐῃ 655, Ὡ1 Θ᾽ ΔΘ ΒΟΪΥ͂, Δ ὈοΥίηρ 
ὉΠ ΟΣ ᾿οαϊουϑ, Ὀτοοάϊης Βυβρίοϊοηϑ. ὅ.0 δ νγὰ8 
ΘοΣ 855] Δ ΟΙΥ βαϊὰ οὐ σοῦ (ἴθ Βαρίϊϑι: “6 
παῖ ὦ ἀοοι " (λίαι,. χὶ. 18). Μοη ρἱϊοα 4 
Ταλῃ ΟἰΠΟΥν 180 80 αὐἷθ αηὰ ἀογουί. Ηδγο 430 
{6 ΤΟΡΙῚΥ ΒΘ6οΙ8 ἰο Ὀ6 ποὺ τρλ]οἰοα9 [Ἡδαηρϑίθα- 
Ῥετς ἀπά οἱάθν οοπητηθπία! 78}, Ὀὰὺ ΤΆΓΟΥ ΒΥ ΤΩ- 
Ῥαϊῃϊζία. ““Νοὺ δῇ. ὀσχρυοβϑϑίοη οὗ πλδὶϊσο, δὰ 
οὗ βαυρτγ80 (δα 8. τῆλ τη οου]ὰ ὑοδοῦ 80 ΠΠΟΪΥ, 
οουϊὰ τπϊηἸς οὗ α ἰκίης τυ ἰοῖι ἔπ Ὑ σοηιϑἰἀογοά πιο- 
ΤΑΙ ἱπροβϑῖ0]ο δηὰ 8 τροσο διδιἰποϊπαιίοη 
ΓΟΣΘΕΣ Βαΐ (86 βᾶτλ0 Οχργϑϑίοι ἴῃ οἷ. ΥἹὶὶ. 
8 οαηά χ. 20 8 βῃονῃ ὮὉΥΓ ἰδ6 οοπηθοίΐοηι ἰο0 0 

6γ]}-τϊηἀοα, ΟὨμνυβοβίοσι οηἃ οὐμβοῦϑβ ἰδΐζο {110 
ὄχλος ἰο 6 ἰδ9 γεεΐογσδ, πὰ {61 αυοϑίϊοῃ ἰο ὉΘ ἃ 
ἀἰδϑί παυ]αϊλοα. 718 ΟὈἸΣἰοταίθβ (6 σὰ 80}858 οὗἁ 
ἀπὸ ἰγαηβδσοί! 0}. 

γεν. 91. Απᾶἃ Βαϊ ποῖο ἔθ, 1 Βανθ ἅοῃ} 9 
ΟΣ6 σοσῖς.---οϑα5, σοπιϊηυΐϊηρ ΠΠ8. ἰγαϊῃ οὗ 
(πουσῶῖ, αἀναηο68 ἃ8 οἰ ΘΑΥῚΥ Ὀογοηα (Π6 ΥΘΡΙΥ Ο 
18:6 Ῥ60Ρ]8 ἃ8 ο ἀἱὰ ἱπ οἱ. νἱ. 70 Ὀογοπά (μο δΔ- 
ΒΊΟΥ οὗ Ροίαγ. 89 ρῥἱογοίϊης δηα ἤογοβοοὶῃ 
Κκηονϊοάρσο σοπίταβί8 τὶν ἃ δία ρ αἰ Υ τυ οι 8Βο(8 
ἊΡ δζαϊιβὺ ἴἴ, ἀπ τυ ἰοὶι σοηϑἰ 6.8 «688. 1π {1115 
6880 Θγο Βηλϊ ἰὴ τὶ ἢ 8 οἱ (16}01]0 ἀο]ιι5ῖοα, Ι1ἰ 18 
ποὺ 88 ἱπασουγδο  (Τ Δο01. 61.) ὑμαΐ Φοίια Τορτο- 
Βθη(8 10 ὄχλος [6 τι] 40] 85. Δηϑσοτϊηρ (0 
ΤΠοτὰ, ΟἸιγίδι ἱπίοπαβ ἰο ὈὉσίηςς Ὀοίοτο ἔθ ὄχλος 
{86 τι] οἷοι ᾿ηαυϊδίίονϊαὶ οοπάποι οὐ ἐ 9 ἷον- 
Δοῦγ. Το ὄχλος τηιϑὶ Ὅ6 τηδθ Ὀσγῖνυ ἰοὸ 1110 
βοσχοῦ δϑαῖϊν δηὰ βῇονπ ὑπ6ῖν ἀποοηβοῖοι8 6Ο001- 
Ῥ οἰ ἴῃ (9 νος ο ἢ 658. 
Τὸ ΟΣἹΘ ὙΟΣΪς 15 [86 Βοα]ΐης οἡ ἰδ ΒΑ ΌΡΑΙΉ, 

ΟὟ, τ, 2. (ΟἸβιιαυβϑθῃ πο] ΒΕ} Ὁ ἰηϑογίϑ Βογο Β9 
Βα θοαποοὺ τηυτάἀογουβ ἀθϑἰρη8), Τῆθ οτὰ οΔη- 
ποῦ Β6ΓΘ θη ἰμαὺ 16 Βα ἀ0Π9 ΟΠ]ΪΥ͂ 056 πΐγ80]9 
ἰη Φογαβαι οι (6606 5π0. 111. 1). 110 δη {Π 6515 
1168 ἴῃ ἐῃ6 καὶ πάντες ϑαυμ. 1ὺ 15 ποὺ {6 τηΐγᾶἃ- 
οἷα, θαὰὺ ὑπὸ ποῖ (αὐ Βόγο ὈΘΑΥΒ 6 Βίγ6 55; δπὰ 
ἐς 15 ποὺ ττοπδον δ ἃ τιΐγβοϊο ἐπὶ 15. πηοληΐ, Ὀαὶ 
ΒΌΣΟΥΪδΘ οὖ οὁηε τνοτὶς, ἐποαρὶ ἢοὐ ἰΘΥΤΟΥ, 88 ΟὈτΥ- 
ΒβΒοβίομι ἃπᾶ οὐ Υ5 αν 1ὑ. Απᾶ ἴῃ {ῃ9 ΒΌΓΡ ΙΒ 
οὗ 1 δὴ ἱπαϊρσηδίΐοι ἐπ τρ δ} ου {μ6 ρατί οἵ 
ΙΏΔΩΥ͂ 15 8150 πα. οΒ(Σ ΟὨΔΌΪΥ ΧΡ] 16εἃ, Οἰἶθαοο 

1ΠῈ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΕ ΤῸ 50ΗῈΝ. 

αἱ (μΒαὺ ψοΥῖκ μδά ἐμβϑτοίοσο βργοδὰ δὲ Ἰδαβέ Ὑϑῦῦ 
ΚΘΏΘΓΑΙΠΥ ἴῃ Ζογαβαϊοπι δη διηοηρ δ ῬΘΟρ]δο. 
Αῃηὰ {ἐΠπεὶν πιο ἃ σοπάϊ οι 88 τα ῃἰζοβί ἴῃ ἐμ9 
ΥὙΟΓΥ͂ ζχδὲ (μαῦ {Π|Ὸγ 41} βίασοἃ δὰ τπδὰθ δὴ δὰο 
ΟΥ̓́ΔΣ 0296 δοί οἴ 8 πιδ Ὑ͵ὰλ0 δοουπάοα τ1 αἰ νῖηθ 
τοῦ κΚ8. ΤΟ Βυρροβοὰ βροὺ ὕὑροῖ (6 οὯθ ποσὶ 
ἐπγολίοπ8 ὑ0 Θ0] 1086 ἴῃ ᾿ποὶν νἱ ον δ} (μΠαὶ 65 ον ον 
δΙ]εἀ ποτα τὶ τοπάοσ. Απὰ ουϑὰ ἐμὶα βροὲ ἐ8 
ΟὨΪΥ ἰπ ἰπαῖν ον γ᾽ βίο. ᾿ 
ὟΘ 84]1 ῃλδτυο)].---ΤῊο διὰ τοῦτο 18 τοΐεστεα ὉΥ 

ΤΙ ΘΟΡΆ]δοί, εἰδ., 1ἰλοῖκο, [Ο]5}., 06 Ἰοιίο, δῖον, 
Ηθηξϑίθηθογρ, Εν], αοάοι] εἰς., ἰο 86 οἴ αειθο 
ΡῬτοοοάϊηρ (ϑαυμ.); ὉΥ ΟὨπγυϑοβίοπι, Γαΐ; 
[ἀτοὶ., Βοηροὶ, ΜΚαϊπαγάς, Δίογον, ΑἸΓογὰ] δηὰ 
οἴοτβ ἐἰο (6 οἶδυ8ο [0] ον. Βαϊ ἴῃ ἰμ9 1δὲ- 
ἰθ᾽ σομῃθοίΐοι ἱΐ 88 Ὀθδη δοπϑίἀοσθὰ ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘ 
γοἀυπάδῃηϊ, ὈΥ͂ ΟΠ 6 18 611} 0016 8] (γοὸ οὐρᾷξ ἐμοτο- 
ἴοτο ἰο πον). ΜοΥοΡ 1:88 δἰἰθιωρίοὐ δηοῖδοσ 
οσχρ δηδίΐοη, ἩΔΒῖο Ἰμοϊυοὶς σομβίάοσβ “" [07- 
ἰυατοὰ, ἢ 

γεν. 23, (ῸΣ τδία οαὰ80) οβοβ ξανθ 
ππῖο γοῦ [896 (τἰ9 οὗ) οἰτουτμοίδβίοι, εἰς.---- 
6508 ΠΟῪ ῬΓΟΥ͂ΟΒ ἰ0 ἰμθηι ἔσο {μοῖρ ον ᾿δῖν 
{πᾶ 10 18 σοοά ἰο Ποαὶ αὶ βἰοἰὶς τῶϑη οὐ ἰδ Βαδὺ- 
Ὀα1}). λῖοΒ68 ογάαϊπεά οἰγοιιπιοὶδίοπ ἴον γοα. Ῥὰ- 
ΣΘα 6818: Υοὶ 86 ἀἰὰ ποὶ ᾿ηἰγοάθοθ ἐξ 88 αἰγῖοε Υ 
ἃ Μοβαίο ἰατνν, θὰῦ σοῃῆνπιοα 1ἱ 88 8. ρμαϊτίδγοδβαὶ 
ἴα (σοπιίπς ἀονα ἔγομι {86 ΓΔΙΒΟΓΒ, ὑμδὲ ἴδ ἰὸ 
ΒΔΥ͂, ἃ ἰυπαστηθηί8)] τοὶ σοι 18 οὗ ἰ6 ΑὐτΑ- 
᾿ιαπιῖο οονθπαπί οὗἉ ρῥτοι 86, α θη. χυῖὶ.) Απὰ εμὲβ 
Ῥαϊγίατοθαὶ Μοβαῖο ἰανν Βὸ ουἱϊνοῖβ {86 Ση6ΓῸ 
ΒΑ ΔΙ -ἰανν, ὑμαΐ γο ποί ΟἹἿΥ πιαῦ, ναί τχιιδί οἷτ- 
Ουπιοΐ86 ἃ πὴ οἡ (6 ϑαθὈαίΝ, θη ἐ6 Ῥσθ- 
ΒΟΥ Ὀ6ἃ ἀὰγ (πὸ αἰρίε ἢ ἀν, [μ. 1, 21; Βαδὺϊ- 
Ὠἶ68] ραββᾶροϑ ἴῃ Πρ. ἴοοῖ ; ΒΑ ἐπἾ 68] τα χίπι: - 
ΟἸγομπιοίδίο μος ϑαδδαίωπι) 1Ὰ}18. οὰ ἃ Θ'δΌΌδαι. 
Τα σοᾶβοῦ οὗ {Π18 δἰ σμ  Σ ΒΌΡΟΣΟΡΙΥ οὐὗὨ ἐμ ρ8- 
ἰγίαγομα) ἰανν 1165 ἰπ (16 ἀδβίζη οὗ οἰτοιπχοϊδίοα, 
ἴο τλλ ΚΘ {80 πῆδῃ ῬΘΓ ΔΙ (π ἃ ΑΥ πα θ01168] 8696) 
0106. με 1 ἐ}}19 18 80, ΒΟῪ τοῦδ τοτΘ 18 (ἰφ 
ΒΑΌθΔΙΒ-] αν δυβροπάοα (ἴὰ [μ6 Ἰορ8] ροΐπι οὗ 
ΥἸΘῊ ΒαΒρθηἀοὰ, ᾿π ἐμ6 Βἰρθον νἱονν ἔα} 8116) Ὁ 
{μ6 οἰ ΓΔ] δ οὗ ἀοὐ νι οὰ δ οΐῃ 5 ἐμ6 Βεοα]ϊης 
οὗ ἃ τή δῃὴ ὙὙ{011Υ ἀϊβοαβοὰ: δη͵οΐηβ ἰὑ ϑυϑῃ ἴῃ 16- 
ΕΝ ἴοτια ἴῃ [80 οομμπηδηδιιοηῖ: Τμοῦ Β818}]} ποὲ 

11}. 
ΟΜ γὶ δ ἐμ. 8βοὶβ ζου ἢ (᾿γ60 βογίβ οὔ Ἰανγβ: (1) 

ΕΐογΩαΙ ῥυϊμοῖ 168 οὗἨ μυμηδηγ, 88 οπδοιοα ἴοσ- 
ΤΏΔΠΥ ἴῃ {11ὸ ἀθολϊοραθ; διβοὴς ΜΈ ΐοὶι 15 ἐηο ἸΔΨῪ 
ποί ἰο ἀαϑίγου 116, Ὀὰὺ ἰο Ῥχοβοσῦθ ᾿ξ, ἕο [68]. 
(93) Ῥαιίγίδροῖ] ξαπαἀδιηοπίδὶ ἰδινΒ οὐ (μδοογαίϊο 
αἰ ταιΐοη ; διποις νοι Ὀ6]οη 8 οἰσουλοϊβέοπ, 
(8) δΜίοβαϊο Ἰατν ἴῃ 116 ΠΆΓΓΟΥΤΘΥ 8686. 

Το {π|8 ἸΔδὺ ο1485 Ὀ6] ΟῚ 55, ποὺ ἰηἀοθὰ ἐμδὲ 58». 
Ὀα ]-Ἰαῖν τ αἰσὰ 8 {10 βαΐο- υλτὰ οὗἨὨ Ἀυσμηλὴ πὰ- 
ἴαγο ἢ 118 πορᾶ οὗ τοϑέ (189 λώππαπε απὰ πιογαῖ 
ΒΑΔ ἢ Πβτοναῦθι ἷῃ [80 ΥΟΤῪ οοῃδιϊιυἴΐοι οὗ 
δα, δηὰ Βοηοθ ἀδίϊηρ ἴγοπι ογϑαίΐου 7), γεῖ 
ἀου 1688 {πὸ δυπιδοίϊοαὶ απᾶ γί μαὶ ϑΑ Ὁ Όδ0 ἢ τυ 
1ϊ8 ῬγοΒ  Ὀἰ[᾿οη Οὗ ΘνΟΡῪ Κα οὗ ΟΥΚ 85 ἃ βγεα- 
Ὀο] οὗ (})0 Ἰαραὶ (πδοοσϑου [Γ, (ἰογοΐοσο, (680 
Μοβαΐο ογἀἰπϑη668 τηιιϑὲ Ὀ6 Β8ροπα θα Ὀγ ραίσὶ- 

4 [Ουά. δἴη." οτ 8 διὰ τοῦτο ΔΙ ομχο ΠΥ, δηὰ δὸ ἄοο ΤΊ ϑ. ἢ- 
ϑηάογῇ ἴῃ 1.16 81}. ὦ, {6 τοδὰδ ὁ Μωῦσῆης ἰδ (86 ατιίοῖο. 
ΤῺ ΡὮΓΑΒΘ διὰ τοῦτο πῃ ΦΟΒῊ τ150}2}}}Κ δίδηι δὲ [89 πηΐηκ, 
ποῖ Δὲ ἴΠ6 ΟἾ0580 οὗ ἃ δειιἴοησο, σΟΠιΡ. Υν 10, 18; νἱ. δδ; νἱῖ, 
41: χ 11. [ον. χτί!. 1.-ν. 8. 
Τ{1 οἰ. ὅ (ρ. 801) Μογοῦ σοηποοίδ διὰ τοῦτο ὙΠῚ} (8ὸ ζοἷ- 

Ἰοσίης οὐχ ὅτι (α9 ΒΘ κΟ]), δΔῃὰ οχρ)]αΐηβ: Ἀΐοδοδ οὐ ἐλιΐσ δὸι 
σοππὶ χαΥύθ γοτὶ οἰτουπγοίϑίοη, ποῖ ὑὕοοβιιβο ἰξ 14 ἤγοῃ Μ 
υῖ θοσπιῖδο {1 ἰδ ἔγουλ το ΤΔἰ0τ3 (180 μαϊγία ΓΟ 5). Βαϊ δτι 
ΑΙΓοτὰ ἰὼ ἐἸιο θὲ} οἀ.--Ρ. Β.] ἘΥΒΙΣ 5 "ὲ 
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δ αἱ Ῥγασὶΐδο, ΠΟΥ τοὶ Ἰπογ9 ὈΥ̓͂ {89 Ῥγΐπια] 
ἰαν5 οὗ ἀ6οὐ. δαὶ Ἰι8ὲ 80 14 85 60} δΔΥΘ Β8..8- 
Ῥεπάοα ἰπ ἐπ βρί γὶῦ οὔ (86 Ἰατν, ἐμ  Υ 8. ΟὨ]Υ͂ 
ταϊδοὰ ουϊ οὗἩἉ ἃ Ῥσεβοῦὶ 6 ΒΥ })00]168] τηϑϑῃΐης 0 
(δεῖν γϑὶ] σαὶ ; (ΠΟΥ ατὸ εἰ εα, Τ1}λ6 ΘΑ ΌΔΙΕ 
19 8 |16ὦ Ὁγ ἀοΐης κοοΐ, ὈΥ͂ ιϑδ]ηρ πιθὴ (λαιί. 
χίϊ. 12); οἰτοαπισίϑίοη 18 18 }1|6ὰ ὈΥ τοζοηογὰ- 
ἔοι, δοσογιϊης ἰο (6 σοπιπιδηδιημθηῦ: “Του 
88} ποὶ σογοί,᾽ 85 ἴὑ 18 νυ υι θη οὐ ἐμ θδνί ὮΥ͂ 
ταὶ θα Ἰανν οὗ εἶθ ϑρ τὶ, 
Το ορϑοτγναίίου ἐμαὶ οἰτουπχοίϑί οἢ. 4 ἰ5 οὗ [80 
(ΑἸ ΟΣ Β,᾽ 1115 Ὀδοη ἰπίοτρτοίθα ὈΥ͂ Βαϊ γταλῖαϑ 
Ζὶζ. διὰ οὐ 6Υ 8 δ8 ἀορυοοϊαι ηρ οἰτοι πιο βίο ὉΥ͂ 
διονίηρ ἴὸ ἰο Ὀθ ποῖ αἃ Μοϑαῖο ἰηβυἰϊαιοη. “1 
ταῖσι ταῦ ΒΘ ΟΧΡΤΘΒ5 [ἢ 6 Β ρΟΥΪΟΥΙΥ οὗἉ οἰγοιτηοὶ- 
βίοι, Ὁγ υἱγίαθ οὔ 115 αἰ ΚΟΥ Δηὐ αἰ ἐγ (πα ὈΥ͂ νἷτ- 
ἰπ6 οὗ 115 πχοτο ἢππ ἀλπιθοηίαὶ οδαγδοίου). Τ 6 {89 
ἐταϊδιίοη 158 ὙΟΥῪ οἰ αυΔΏΠΠΥ οχργοβϑοα ὈΥ Βυοοῦ: 
Υο ταῖς (9 ἐπ λεγ8 ἀΌογο (δ 6 αν, 1 {86 Ζἐλε»᾽}ἢ 
(ΤΒΟ] ας ).---σ᾽τ᾽τ΄ουπιαϊϑίοη μαὰ 115 οΥτἰ χη ποὺ ἰη 
λ7ο588 (ἐκ τοῦ Μ.), Ὀαὶ ἴῃ (6 Δί 6.8 (ἐκ τῶν πατ.). 

γεν. 23, Τί ἃ πλ3} οἱ ἴ890 ϑβαὈΌ ΘΙ σϑοϑὶνθ 
οἰγουαηχοϊπίος, Ὁπ81, εἰς.---Οἰτοιαχοϊϑίοη 18 6πλ- 
Ρδαιϊία, ἰὰ πὶ 6818 τι ὑμὸ ποα]ηρ, οὗ ὑδ9 
πλοὶθ λα ἰὴ ἐμ ποχὺ οἰλι.86; ἢθπ66 ρῥ]δοθα [ἴῃ 
(89 ἀτοθΚ] δὲ [9 Ὀορίηηΐηρ οὗὨ ἰ.:96 βϑηίθῃοθ9.--- 
[18 πτοης ἴο τολκϑῃ ἴπ6 ἦνα μῇ 80 88 ἰο χοαΐ: 
τὐλοιί Ὀτοα Κίηρς ἐπ 9 ἰανν (ΒΘ πη 6), σέ αἰ.)}. Ιὺ 159 
}υδὲὶ Ὁγ οἰγουτηοίδίης; 8 δὴ Οοἢ ἰδο δαί, 1 
ἐμαὶ Ὀ6 ἐμ6 οἰ ἃ ἀλγ, ἰδαὺ νἱοϊδίϊοα. ΟΥ 20}}18- 
οδιΐοη οὗ {8.6 ἸανῪ ἰ5 ἰο Ὀ6 Ῥγουθηίθα. Τὸ ἑώδα 
ἷ {89 ργοϑοσιριϊου οὗ ἴδ6 οἰ ἢ ἀὰγ 18 ἐπί [89 
οἰτοιπηοἰδίοῃ βου] Ὧθ ῬΟΥΪΟΓΠΙΘα 858 ΘΑΥΙΥ 88 
ῬΟΞ81 016, {}:1ι6 οαΥι ον ὑπὸ Ὀρίίον., Το ΒΙΖΊΘΥ ἱτ- 
Ῥοτί οὔ τ89 ρδιγίδγο δὶ οὔ Δ η69 ὈΡΡΘΔΥΒ α]80 
ἴὰ ἐμ ἴλοί ὑμαὺ γγδαῦ ἃγο οα]]9ἃ {19 Νοδοὶ1ο Θοπλ- 
Ἰολπἀπηοπὶ8 οοηἰἰ πυρὰ Τ[ὉΡ ἃ ὑἰἶἰπθ ἐο ὉΘ πιογαϊίνψ 
Ὀϊπάϊης ἰῃ ἰο Ομ βιΐδη σατο, 8116 (Π 6 Βρθοὶ- 
β08}}Υ δΊοβαὶο ἴᾶτν, ουϑὰ ἴπ τορατὰ ἰοὸ οἰσοατηοὶ- 
δίοῃ, Ὀ6ο8π1|0 οχίϊηοὺ ἃ58 ἃ σοϊ σίουϑ βίαἰαϊο (Αοἐβ8 
χΧΤ.) Ηδησθ, ἰοο, 86 ρᾶγ4}16] οἰϊοὰ ὈῪ Γ᾿αϊμαγαί 
ἴγοιῃ 6]. 111. 17, Ὑ οὶ δυ ον ϊηδίοϑ {Π9 ἰδὺγ ἰὸ 
.}6 ρῥγοπιΐδο, 18 ποὺ σις ουῦ ἔΌΣοΘ. ΜΥ͂ΘΟΣ ἰπἰ η}(8 
ι ἰθ; διὰ ἘΒοΙαοΚ (Ρ. 216) μοτθ δρδίῃ ζ74118 (0 
800 ἰῃ6 Ῥτοοθάθῃοο ρίγοη (0 ἐμ6 Ῥαίγίδυο] ἀ18- 
Ῥοηδαϊΐοη, 85 Ὀγουχζοὺ οοὖὐ οὐϑὰ ὉΥ δρο. Ηθ 
(ἰηκ9 {πὲ 1 ἐμαὶ δὰ Ῥθϑη ἱπίθη θα, ἐμ του 8 
σου] ἃ ἤαγθ ὈΘΘ6η: ἵνα μὴ λυϑῇ ἡ ἐντολὴ τῶν πατέ- 
ρων, ἰλαὶ [8:0 δἰαϊοτηθες 18 ὑπ ΡΟ ΌΓΟ ᾿πβογί θα βἷ ηι- 
ΡΥ δϑτηδϑίίοῦ οὗ ἰδίοτυ. Βαὶ (πο ὰν οὗ Νοβο5 δὰ 
βαποίοηοἃ ΔΘ Θυ ἢ 16 υϑαᾶρ6 οὗ (10 ραΐγ ΓΟ 8, 
διὰ μ8ἀ βΒοατοὰ ΔΌΟΥΘ βρϑοὶῆο δ τορΌ] αἰ 08. 

ΑΥἵθΘ γ͵9 ΒΏΡΙΥ δ 9 Ὀθοδῦ89 ΦΖ δανθ τθ- 
διοσθᾶ ἃ 0]9 ἴδ ἴο ΒΘεΕ]ϊ Ὁ--- ΤῸ ὅλος 
ἴθ οπιρμαιῖσ ἧπ δας μο815 πὶ περιτομή, πο ἢ 
ὙΩ5 ἰἰΠ9 ΒοδΙϊηρ οὗ ἃ βἰῃρὶθ τρθρθογῦ. Ῥαγροσί 
οὔτδ8 δι 6818: 

1. νουαπάϊης δηὰ Ποδ] ηρς (ΚἸΐης, Βέμα. ὦ. Κτί- 
κ.. 1886). Τμΐ8 18 δραϊπβὺ (86 ποίΐοπ οὗἉ ἰὴ ρᾶτγ- 
εἰσαϊδν ἢ ΘΔ] Πρ, ΟΣ οὗ δὴ δυριυμοηὶ α ηπογὶ αὐ πια- 
75. {ϊΚοτνὶβο ππδυ 1 18Ὁ]0 8 ἰδ ΤΟίδγοησθ0, ἈΥ͂ 
ἴδίορε, εἴς., ἴο 9 βιυρδοαιοηῦ προαϊΐηρς οὗἁὨ {86 
πουηᾶ οὗ οΙΓουπηοϊ βίῃ. 

2. Το Ἰοχζαὶ οΌβοσυδποα οὗἁὨ οἰγσῃπιοϊβίοι, δηᾶ 
δο ΓΘΔ] ἸΠΟΓΟῪ οΥ̓͂ΓΠ6 Τα δοΌ]ου 5 σατο (τοί 8). 

8. ““ ΟἸγουτηοίδίοι 88 8 ΒΔΠΣ(ΔΡΥ͂ ΘΑ ΒΌ0Γ6, Ρα- 
τ γος δπα βοοανίηρ δζαϊηδὶ ἀΐβοαϑθ. [Γγὸ ΡοῚ- 
ἴοστη ὁοἢ ἃ δ Ὀθδ ἢ 1[ῃ6 τ Ο]ΘΒοπιο δοί οὗ οἰσοι- 
εἰδίοπ, τ ἴσο δὗδον 8}} ρου δὶ 8 ΟἹΪΥ 0 026 τη θτ- 
ὉΕΡ,1Ὑ1}} ΒΔΥΘ 8 5111} θοιίον σἰ χοῦ ἴο 68] δὴ εἶ γ9 
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τ ΟἹ ἃ ϑΘαῦδαί,. (λέϊο 1) εἰτοιμπιοϊδίοπο, δὰ. 
ΜΟΥ, Τοπι. 11. ΜΠΟΝ 4 6115 2108. ᾿εολί, 4, ἢ 
186, ραγυϊου ]αν]ν (86 δτίϊο016 “}εδοἠπειάμηφ᾽ [Οἷγ- 
ουτησίβ' ἢ} ἰῃ  1Ππ67)." 1 ὔοϊο. 5 

4. ογοῦ : 16 βδηϊ τυ ΡυγΡροΘ9 αἰὰ ποί 116 
ἐπ (6 ἰανν, Ὀαΐ ἴῃ ὑ11.0 ΣΟ] ς᾽ οι8 ποίϊοη οὗὨ {1 Ρ60- 
Ῥὶα; 180 οἰγουμπλοϊδίοη 8 ῬΟΓΓΟΓΙ 6 ΟὨΪΥ Ὑ{Π} 
ἃ ὙἱΟΥ ἰο τηλκίπρ {6 ῬΘΥΒΟὴ Ῥι9 ὅπὰ ΒΟ]Υὗ 
(Τ ΒοϊιοΚ αἷβοὸ 15 οὗ Μίογοσ᾽ Β ορἱ που. Βυὶ οἵ 8 
“4 ΒΑΟΓΔΙ]ΘὨ Δ] Π ΘΔ] οὗἉ [10 δίῃ σ᾽] 6 ΠΟΘΙ ΘΓ ἢ ΟὯΘ 
οδῃ ΒΑΡΑΪΥ͂ ἔοσι δὴ ἰάθα, ἰμουχὰ Καί 18 [ῸΓ 1ὐ. 
ὅθ 808] Ἰιϑὺ Πα8 1.8 βοδὺ ἴὰ (89 ᾿ιϑατὶ. ΟΥ̓ΤΏΟΓΟ ἃ 6- 
σουπί ἐδ 08 δυρυτηθπὶ οὔἴμ9 ΒΌδὶ ΕἸΐοΖοῦ αυοϊθα ἢ 
ὈΥ Το ΟΙς, δηα βίαν ἰο {116 Γοδϑοηὶῃρ μ6ΓΘ ἴῃ 
αὐοϑιϊο). [ἢ βυρροτὶ οὗ ἐμὶ8 Μογοῦ αὐοῖθ8 (9 
Ἰδίθσ βοῃἰϊτηθηΐ ἔσοπι Βα αΌΔΥ : “ἢ γερμίμπι 68ὲ 
υἱέέτα, ἐπ σΟΥΡΟτΤε ;᾽" υἱίΐπι ἴηι ΘΟΥΡΟΥΘ, ἈΟΜΘΥΘΓ, 
ὶβ Ραὺ δΤΑΥ, ποὶ ὈΥ̓͂ »μγὺβοαίίοπ, Ὀὰΐ ὈΥ ὁ δωγσίοαξζ 
ΟΥ πιοαϊσαί ορογαίΐοι ; ὁ, 6., (89 ΤΟΙΊΟΥ͂ΔΙ ΟΥ̓ ἰΐ 18 
δὴ δοὺ οὗ μοα]ηρ. Απὰ (8 τηυϑὺ 6 ἱπίοπάοᾶ; 
ἴογῦ οἰσουπιοίδίοη ἴῃ ἢ 6 ΒΥΤΔΌΟ]1041 Β6 86 430 
τηδλᾶὰς ὑπὸ τσλοῖδ 8 ῬΌγΟ δηᾶ μο]γ. πο 1110Γ8] 
δβυγρῖσαὶ Ποα]ΐης οὗ ἃ ρατί, (μου οσθ, τ 16 }} ϑγτὰ- 
ὈΟΪΙσΑΙΪΥ Ρυγὶβεὰ ἐμ9 ψ01]0 τοῦῃ, 18 ἐπ ἑπίης 
ἰηϊορηαρά. Τὺ 8 πιδηϊΐοδὺ ἐμπαὺ ἃ βγιῃθο ] οαὶ δοὶ 
Ῥοχέοσια θα ὁ ἃ πιδῃ ἴῃ [18 ΌΤΙ τηυδὲ 6 Τουπἀοᾶ 
ἴῃ ἃ Ῥγοϑυιηδα πορὰ οὗ ρ ιγβίοαὶ μοα] πη ρ, ΠΟΎΘΥΘΡ 
ἰΟΠΙΡΟΓΑΓΥ͂, 1068], ΟΥ̓ ῬΘΟΙΪΙΑΡ ἰο δηιϊαυ ν (818 
ταϊραῦ θ6 (9 ᾿οτὰ ρυΐ8 ΗΪ 56] δἱ Η18 δάγοῦ- 
ΒΑΓΐθ8᾽ Ῥοϊηὶ οὗ Υἱϑῦ, 889 ἴῃ ἰ6 ϑιυηορίΐοαὶ αο8- 
Ῥ618, Μαί(. χίϊ. 12, δίθ.)}; σϊοῖ 18 4130 ἰσὰθ οὗ 
(80 ον θη “1Δ 8 ΟΥἨ ΡΟΣ δηὰ ρυνγδοαοίϊοη.᾽; 

ὅ. Υο δᾶγϑ 8.1}1 ἰὸ πιοπιΐου {89 δ 6518 οὗ 
ρα] Ρουζουμιθὰ οα]γῪ οἢ (86 ο8}} (σάρξ), ἀπὰ 
ἃ οαϊίηρς οχίοπαϊηρ ἰο (16 Ὑ80]9 τη, ὈΟαΥ͂ δηθὰ 
8οὰ] (Εὐϊγταΐυθ, θοροὶ, β λον, οίθ.). ἘΠῚ8 δῃ- 
{ἰπ6818 ἀο68 ποὺ οοῦιθ ἰαΐ0 υἱοῦ ποτα, Δ] που ρ 
{Π0 ταΐ ΓΟ] ου.5 ΘΌΓΕΒ οὗὨ (9 ᾿ογὰ αἰὰ οχίεπὰ ουθῃ 
ἰο ἰἕ)9 8Βο], [Ιπ ὑτγυΐὰ ἐμ 6 ὈΟΑΙΪΥ οἰγου πιο βίοι 
ΑΪ80 ταϑ ἰπηἰοηδοὰ ἰο 6 (80 τιθδ8 οὗἨ οἰγοιπιοὶ- 
βίο οὗ [89 ᾿θατγίύ. 

γον. 24. δαᾶρο ποῖ βοοοτάϊιπρ ἴο ἀρ ῇθαδσ- 
8ῺΟΘ [κατ᾽ ὄψιν].---Ἰ1. Αὐρυϑίληθ, εἰο. : Νοὶ 80- 
οοτάϊηῃς ἴο ἐλ9 ρόσβϑοι, Ὀαὶ ἀοοοταϊηρ ἰο ἰμ6 ἔδοί, 
2. Μοϊδπολίδου, εέσ. : Νοί δοοογάΐϊηρ ἰο ὑμ6 οὔὐ- 
νατὰ ότι οὗἨ 09 τοῦκ, Ὀαὺ δοσοταϊηρ ἰο 1.8 τη0- 
ἐἶγο8. 8. Νοὶ δοοοτάϊηρ ἰο {π6 δίαγ Πρ ΡΡΘαν- 
8090 οὗ ἐμβίηχϑ, θὰ τὶ ἃ τυἱρῃίθουβ ἀπὰ ἰγὰθ 
δυαάσιαθηὶ, ἩΒ1Ο ἢ 18 οχργοββοὰ ἰὴ ὑπὸ φυδάδίϊοιβ 
Οὗ ἴμ9 οτάἀϊπϑδῃσοϑ, δηὰ αδχρουϊοὰ πῃ ἴμὸ δοίμ)] 
Ὠρα]πρ οὗ (μα Βυβετ ον. 

ΨοΣβ. 25, 36. ὅδοιιθ οὗ ἴβϑσῃ οὗ θυ 58 161. 
---Το89 δύο δοίίον ἰπϑίγυοίοα {Π8ὴ ἰΠ6 ὄχλος; 
ΠΟΥ͂ ΟΡΘΕΙΥ δυο ὑμαὺ ὑμ6 ΥΌ]ΘΥΒ πᾶ γο ἰδ] ἃ ρ᾽αῃ 
ἰο Κι] 2688; γοὺ σδυ(ϊουβῖν, τι μουὺ αἰ ΓΘΟΙΥ 
πδιηΐηρς ἰμθ. 7110 τοροίιϊοι οὗἩ ἀληϑῶς 58]100018 
8αὺ (ΔῈ ἀοιπαηάοὰ ἰπ {μ6 ΔΙ 658 δὴ αι} 18 Δ. 1 008 
Μ ὨΙΟΣ ὑπ 0 ἀϊὰ ποὶ πὰ ἴῃ “2ε8089β. ΤΆΘΥ 8661), 
88 88 ΕἸΣ Ρατίυ, ἴο Ὁθ Βοϊϊοἰΐουϑ ουθὴ ΟΥΟΥ ἰδθ 
οἰτοιυπιβρθοίϊοι οὗ {9 τυΐουβ, δηὰ ἰο ὑγοδὶ 10 ὙΠῈ 
ΤΟΥ. ἸΤΒΘΥ ΓΟΪΟῪ ὑμοὶνγ ἰγοηΐσϑὶ ΟΧ τ βϑῖ 0 
τ 1} (μος οσσ ᾿υάριηθηί, το Ὀτοαῦμε8 {80 
ΒΑΡ 688 οὗὨ [86 οἰ 68 οὗἉ 8. αἰ Υ οἾ 68] 68- 
Ρἰϊα]. Αϑίμθ ΒαΌδΙ8Β σορσγόδοῖ ὑπὸ Ποχὰ πὰ 

« [5 ΠΟΥ ΑἸίογὰ : Τμὸ αἰδι ποίου 5 ὈδεγθΘῺ εἰγσατηοί- 
βίου ψ ἰσὶ Ρυγ δα ΟὨἹῪ ρατὶ οἵ ἃ πιαῃ, δὰ ἴμδὶ Ρογίοεϊ δά 
ὙΠῸ μιοδ᾽ίης τίς πὸ Τ᾿οτγὰ Ὀουϊοτοὰ οὐ [π0 ΟΓὶρ»]θ.-- 

. 8, 
ἐςἈοοογάϊηρς ἰο ΜΟΥΟΣ (δέῃ δ. ὑ. 803] {πθ αρε  Πι6818 19 ὃθ- 

ἐπόθῃ πὸ μοριίης οἵ 8 βίη κί τεσηνδεν οἵ ἴ0 Ὀοάγ, δρᾶ [ἢ 
ιολοῖίδ ὈΟὰΥ (πὲ ἢοΐ ὕοαγ απὰ Ζοιμ).---, Β.] 



200 ΤΗῈ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 90ΗΝ. 

Η]8 ἰδοὶς οὗ ἃ σοριΐαν οὐυσαίίου δηὰ ρτδαιαοίοη, 
{680 Φογαδβαϊοιηἰι65 δαϑὺὶ ἢΡ ἀζαΐϊηϑὶ Ηΐὰ Η 8 
ΤΙ 6 2} οχίγδοίοη. 

γον. 27. ΨΒΘΠΟΘ 89 ἐπβ.--- 18, Ὡο ἀουδί, 
ΓΟΙῸ 5 Ὀού}ι ἰο {110 ἀοδρίβοὰ ἰοττῃ οὗ ΝαΖαγοι ἢ δηὰᾶ 
ἰο (16 ΖΛ οὗἉ {πὸ ΘΓ αΐου ; ποῖ, μουν ον, ὈΥ͂ 
οοπίγαβϑυ ψ 1 ΒΘ ΒΒ] 6), ἃ8 ἰὰ τον, 432, Ῥυαὺ ὈΥ 
δοπίγαϑβὶ τὶ ἢ {Π|ὸ ῬΌΓΟΙΪΥ Βυρτδι πά 88 ΟΥ̓́Τ γ8- 
ἰοτίουϑ οτ σὶη ψΕὶσ τὴᾶϑ οἰαϊηθαὰ ἴὸῸΣ 89 Μ68- 
βίαβ. Μογοτ᾽ 8 γοϑίγϊοίΐοη οὗὨἨ 16 ““ ψ ὮΘη0Θ᾽᾽ ἰο 
{Π6 Ταΐπ ον πὰ τοῦ πο Σ 18 ΔΥΌ ΓΤΑΥΥ, δ ἃ Ῥτοσθοαβ 
ἕγοτι 8 δοπίοιμπαϊηρ οὗἩ ἰΒο αἰ δοτγοιῦ υἱθνν8 ΠΟΓΘ 
ἜσΧΡργοββοά. 

Α5 ἰο {ἰο οτὶ σίη οὗἁἨ {ἰὸ υἱϑῦν ἐμβαὺ τη βδοιϊὰ 
ποῦ Καον τυιοησο ἐμ Νοβϑίαὶι 185, [ΠογῸ δύο αἱΐ- 
ἔεγδηὶ ορὶ πἰοπ 8. 

1. Τϊοῖο [ΑἸίοτα7 δηὰ οἴμουϑ, τοίογγίης ἰο 
Ζυιϊπ Ματίγν (2ιαίοσ. σὐπὶ Τενρλ.): Αοσσοοτάϊης 
(οί) 6 Φονίβι υἱοῦ (0 16 5518) βιου]ὰ Ὀ6 ἄγνωσ- 
τος, αὐοῖ πον ἰο Ηἰπη50}}, ἀπε ΕἸ) αι βἰιοι]ὰ 
μαγνο δποϊηίοὶ ΗΠ. Αραϊηβὶ ἐμ ἷ8 ΤΟΙ ΟἸΚ, αἴΟΥ 
ΔΙΟΥΟΡ : [πὰ ἰπαὲ σλ86 ἐπ6 ΘαΡ ΒΥ πόϑεν οἵ ΟἸγ  5ὺ 
τυοῦ ὰ ἀοαῦ.}055 θ6 πόα, θὰ ποῖ Ηἰ5 ΝΜ 6551.}}- 
διὶρ. Τἷϑ ἀἰ88}}955685 (89 ραββασοΐη αι θϑί!οη ἰ00 
ΟἸἸΘΔΡΙ͂Υ ; ἴον ἃ τῆδηῃ {Π0Ὸ ἀοο05 ποὺ Εἰπιϑοὶ ἢ ΚΠΟῪ 
ψἙ ΘΠ 6Ο ἢ 15 {ΠῚ }}0 19 ἀποϊηίοί, ταιιδὺ ᾿δΥο δοῦλα- 
(ΐπσ τηγϑίογίουϑ ἀὐουί [ιἷ58 οτἱ σίῃ. 

2, ΤΠοϊαοῖς : Ετοαι θαῃ. τἱϊ. 18 {Π6Υ οχρεοίοα 
α βιάσῃ Βολυ ΠΥ τηδηϊοϑἰαςἸοἢ οΥ̓͂ (16 ΔΜ οαϑίαϊι 
το, δοσοτάϊης ἰ9 ὁΠ6 οὗ {9 γα ΓΟ 8 ῬΟΡυΪ ΔΓ Ὠ0- 
ἰΐοη9, Ἰἰνοά 'ῃ ἃ βεοσγοῦ ρῖδδσο οὐ ἷὰ ραγδαΐϊβο (ΤᾺ - 
ξαυὰ ΔΦοπαηί δι, ΜΊο. 'ν. 8; αἰχῦγοσ, χζαλτγῆ. 68 }{εἰ8, 
1Π., ν. 228). 10 τπιυϑὺ 6 τοιπιοιθογοὰ ἰμαὺ θᾶ- 
πἶο}᾽ 8 ἀοοίγίπα οὗ ἰἰι6 ὅοπ οὗ δίδῃ ν͵ὰϑ Ὀαὶ Ἰ1{]0 
Καονα. Ομ ἔΐιο σοί γα ΥΥ͂ οἀὐποαίοα ΡΘ6Ο0Ρ]0 ἴῃ 
Φογυϑα οτα τὶ ὙΟΥΥ͂ ΘΒ Ὀ6 ΔΙ Πὰν ὙΪῈ 
ΑἸοχαημάνγίαη ἰ.668 (α51η οὐ] ἰναϊοα τορίοηϑ σ᾽ οδῃ- 
ἦη 28 οὗ βρί γἰ (1 4}19010 ἀπὰ ται] οη δ] βιῖο ᾿ ΘΓ δία γΘ 
ΘΟ ὈΪη6 ἴῃ ναγίουϑ ὙΔΥΒ ΨΠῈ τοϊρσηΐηρς οτγίϊο- 
ἀοχγ), απὰ Ῥμῖϊο ἰαυρπὺ (226 ἐχδεογαί. 8) 0} [86 
Μοβϑίαῖ 'π (ἰμ6 γοβίογαϊου οὗ 89 ρεορὶο ψου]ά 
ἈΡΡΟΩΡ διὰ ρὸ Ὠοίογο ὑπθηϊ 8ἃ8 8ὴὴ ὄψις. ὅδιοὶι 
ῬΟΟΡΪΒΘ, ἴοο, 6ΔῺ τηδῖζο ὉΡ ἃ Υἱοὺν ἐχ ἰόπιροτε, ἴον 
1} 6 Βαϊζο οὗ ἂπ ἱπιρι ἀδηὶ ἀδηΐα] ; δῃὰ {6 ἀοπιδηὰ 
(Παὺ ΖῸΓ ΘΥΘΓΥ͂ ΟΡ᾿ ΐο 8 Ῥσουοῦϑ οτἱ οἷ ταδὶ Ὀ6 
ϑβιοῖνῃ, Γοΐαϊ68 ἰἰβοὶ ἢ 88 ἃ βοϊιοϊαβίϊο ροάδηίσυ. 
Αἱ δ}} οὐϑηΐβ {11686 Φ6Υ58] χ᾽ 68 ἐπ᾽ ηἰς [αἱ 7 658. 
ουκξὺ ἰο μᾶγο αὐ Ἰοδϑὺ ἃ8 πΠοῦ]9 ἂπ οσχίγδοί αι 85 
ΒΘ ΒΟΙΥ 68. 

γεν. 28. ῬἜΘσθίοσθο ὅθβαασ οχἱϑᾶ, ᾿ϑϑοὲῃ 
ῃ τὉ86 ἴϑθ:ρ!)9, δῃηἃ βαυὶῃᾷ. --- ο ἀο ποῖ 
ἐπΐηκ, τι Μογον, (δὲ Ηδ ταϊβοὰ Ηϊΐβ8 γοἱοθ 
ἴο ἃ δλοιί. Το ὑρϑίατί ᾿ο865 οοηἤάθηδο, Ψ]ιοη 
ἨΪΐβ8 οτἰχίηῃ 8 βροκοῦ οὖ; 2688 Ρυγροβοὶν οἢ- 
(0 γ5 ὙΟΥΥ͂ ΘΠ] ΔἸ σΑ]Ὺ ἰηΐο τυνῖδὶ {ΠΟΥ ΒΑΥ οὗ 
Ηἰβ οτὶρὶπ. Ενϑῃ ἱπ {6 ἰθρῖὶθ οαὐποὴρ ἰδ 9 
ἰγοης οὗ Ῥ6οΡ]θ Ηθ πη 58 Ὧ0 τέϑασνο. [1015 ποὺ 
νἱἰΐπουῦ δὴ ἰσοηΐδ8] δοοογάδῃσο ἐἰμαΐ Ηθ ἰΔ|κ68 ἂρ 
ἐποὶν οἵνη αγγορϑηΐ ννογὰ βοῦν οἴδαμεν, ΜἘΪϊσ ἢ 
5 τὶ ἢ δῖ αὐἱΐθ οφαυϊναϊοπί ἰο ποις πόϑεν 
ἔστιν). 
Ὅὸ ὈοΟΙΒΊΚοΥν ΣΏ6, δι ἅ γον τ ΏΘΏΟΘ 

Ι 1.----Ηἶἰ ὁ Δ Κ6Β ἃ αἰ όγομοο, μβούγονον, Ὀο  ΟΘΏ 
Ἠιίπιδει  απὰ Ηἰ8 ογσίπ, Ὀδσδιιθθ ὑπ Ἰδαίου 1τὰ- 
Ῥιϊοὰ ἱπ ὑμεῖν νἱοιν ἰμ6 αἰπιοβὶ π]ΘΔΏΠ685, ἰῃ ΗΪ8 
γὶοιν Πἰ8β δαρσοιηο αἰ ηϊγ. 
ΟΜ οσ θοῦ ᾿πιουργοία [088 : 
1. ατοιίυ8, μα ρ6, απὰ οἰ Πογ8 ἑαΐκο {89 ποτὰβ 

ἑηἰεγτοφαίυοῖῃ (ΚΌΟ ιν γῸ τὴ96 ἢ δί6.). 
2. Οαϊνίη, 1ἴοϊκο, εἰο., ἱτοιὶοδ!Ϊγ. 

8. Ομγυβοβίομι δῃὰ οἴμοτβ, 849 οπαγρίηρ ἰΒοπὶ 
ἐμαὺ ἐμ ον ἀἰὰ δου ΠΥ Κηο Ηΐ8 ἀἰτνίπο Ρογβοα 
δὰ ογἱρίη, θυν ἀφηϊεά {ἢ 6ῃ:. 

4, Μογοῦ (αἴϊον 0)6 οι (6), ἃ8 ἃ σΟΒΟΘΒ5ϑἴ00: 
“6 Ρ6ΟΡ]6 ΓΘΟ]Ὺ μαά ἐπἰ8 Κπον]οᾶρε." Βαὶ 
ὑμαὺ ὑπ Βαὰ τὶ τ 10 ποιλιΐπς, δηὰ 1058. (Βδη πο- 
ἐδίπρς, οὐθὴ δὴ οὈδβίβο]9 ἰοσαγὰβ [86 Κπον]οῦζο 
οἵ Ηϊπιβε, Ομ τ ῖϑὲ αββοσίβϑ ὈῪ (86 ἱσοπίδαὶ ἰθῃ8 
οὗ Ηἰ8 νογάβ, ψ θη Ηθ βαυβ: Υ9 ὈοΪ Κποῖν Δ|9 
(ΌΥ τοίθ) δῃηά γο πον (ὈΥ τοΐθ) Β6Π06 1 8π|.Ἐ 
Δηᾶ ΥΘΌΣΙ δὶ οὶ ΟΟΣ:Θ ἴσοι Σῃγ56]:.-- 

Καί ἰ8 οἸαρ μαῖα δληᾶ οἀγογβαίϊνο: Απα ψεῖ 1 δπὶ 
ποὺ ὁ0126, εἰό. ΤΠ659 ψοτ8 ὈγΙΟΗΥ ἀοβίηδίο ΗΪ9 
σον παίατο, ψο Π 680 Δάν ουβασὶ 8 ἀὁ ποὶ 
Κπονῦ. Απ οσαϊθαυυ οχσίγαοίιίΐοα οἹοταῖοβ ἰἰ80}7 
ΟὨΥ ὈΥ͂ ἀπ ἰ(10η, ΠΟ ἢ δοϊηθ8 ὕγοιη ἰ(βοῖ δηά 
[8 πὸ ἰκίιον ἀοδδοπὶ δἱ δ]ϊ; Ο τὲ ἴδ, ἴῃ {118 
ἢγϑὶ ὕῬΪδοθ, Εἰ ΡῚῪ σοπιθ, δηὰ ἴῃ {116 βεοοπὰ Ρ] 566 
ποῖ ἔγοτῃη Η 186]. ΤῊ18 ᾿αἰτοάθοοβ (μ6 ἀοδοϊαταίϊοα 
οὗ Ηἰ8 ἀοβοθηΐ ἔγοτῃ α6οα. 
Βαϊ Βθ ἴΒδῖ βϑῃϊ 129 ἰδ ἴττι9.---ΤΊὁ ἀληϑιτός 

8 γαΥΪ 5} οχρίαἰποά, 1. [πῃ {ΠῸ Β0η860 οὗὨ ἀλη- 
ϑής, ἃ ἰγιθ ῬΟΥΒΟΏ, ὑὉόγωδ, 006 ὍΠῸ ΒρΡ6ΔΕ5 (δὸ 
ἔγα ἢ (Μυϊμον, ατοῖ 8). 2. Α σοὶ δ Ὁ]6 Ῥοτβοπ, 
γπιδ, υετας (Ο(ἈτΥδβοβίοτη, τη ρο), οἷ. τὶ, 30. 
8. τοῦΐ, ρσοπυΐπθ Ῥογβοη, ζ 1 Β᾽} 1 {86 ἰάθὰ 
(ὕοκο, ΤοΙαοῖ, τὴ οἀ.). 4. Α8 υϑοά αὔεο- 
Ἰαίοἴγ, ἴ90)5 (86 ἐγαθ, οββθηί αὶ αοἀ (Ο]εϊιδυβεη, 
ΚΙϊη5); δραϊπβὶ Δ ϊοΝ ΔΙΟΥΟΥ ΟΌΒΟΓΥΟΒ (ἢ δὶ ἀλη- 
ϑινός, νου! ἃ Ῥαυ σα] Υ δ Ὁ] δαὶ, ΤΌΤΏΙΒ π0 ἀ6- 
ἤηϊίο ΪΔ68. Βαΐ σογίδ! αἷν ὸ αν ἃ Ῥαγι σΌΪΩΓ 
Βυγοοὺ ἴῃ ὁ πέμψας με. 811}} τῦὸῦ δίορ Ὑἰτὰ τἰς 
Ἰάοα οὗ {ἰΠ6 γϑαϊ, ὑπο ᾿ἱνίης Οπο. Τῆιο 7οπε, 
1 ἰμοῖν Ἰο δι βρὶγῖΐ, ᾿ἶνο ΟὨἸΥ ἴῃ 5υτηθοΐδ, 
ἤρυγοϑ, την 8 οὗὨ ἀϊδιϊποίίοη ; (80 «ζ6}08 οὗ Ζ26τι- 
Βηΐοση, ἀουΙΥ 80: (ΠΟΥ Βανο 8 ἱσ ρίςαὶ, ραϊπίοά 
τοὶ σίου, ραϊπίοα βἷπβ, ραϊπίο ὦ ζογρίνθησδε, ἃ 
Ῥδϊηιθα ποῦ {{{Υ οὗ Ἰἰσαρο, ἃ ραϊηϊοὰ ἀοά. Τ88 
Γ6Δ], Ἰἰνίης αοὗ, νῆοὸ ἢὰ8 δβοπῇ (Π6 γεδὶ ᾿ἰτίης 
Ομ γίβι, ὑπ ἄο ποῦ Κποιν ἡ 

ον. 29. ΒΌΌΠΙ Ἰτηονν 11]. --- ΓΘ Ὡ 86 }}7 581- 
αἰδοδλπί οσοπίγαδβὶ ἴο (μοὶ 'φρμῃόγσδῆςσο. Ἐουηάοί 
οί οα (1) σοα], ἰὰ68] ἀοβοοηῖ ὕσοπι ΠΠ|π|, δη οὰ 
. Ἀρυρλ τς 1ιἱδίου: δ] σοτητηβδίοη ἤγοιῃ Η πὶ. 

ογ. 80. ΤΠ6: ἴ86Υ βουσὶ ἴο κοῖξο Ηἷπι. 
--Α5 ἐὸ δον] το 68 ῬΓΘΥΪΟΙ 5} παπηοα ΒΒΟΥ͂ 
ἰποιηβοῖνοβ 46 15.8 ᾽η {Π6 βίσὶ οἰ ὁ 5ὲ βθηβο, 1{ ̓ 8 ἢ- 
ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ μογο (0 (ἢϊηἸὶκς οὗ 5618 αἰδιϊησὶ ἔτγοπι 
(86. Βθοαῦυδθ δἰ Βοῦσ δα οὶ ψοὶ ΟΟΙΏΒ. 
-- οἴη ραἶτοβ 6 υἱιϊπηδίθ ἀπα εἰρη αϑὲ τοδβοῃ 
ΨΥ (ΌΟΥ͂ σου]α ποὺ ἰακοὸ Ηΐπι, Ρμαβϑίηρ ΟΥΘΡ δΒ0- 
ΘΟΠΔΓΣΥ͂ ὁΘΔ 1868, 116 ἴσαν οὗὨ ἰ6 ρϑορὶβ δηὰ ροϊϊ- 
(ἰσαὶ σοηϑ᾽ Δοτα 08. 

« [ΑἸίογὰ : “1 ἢα5 ὈθθῺ ᾳυοδιίομοα ἩΠοίμον ἐποδο ποι 
ΔΙῸ ἴο ὕὸ ἴδοι ἰγοπίσα! ν, ἰηϊοττορειίνογ, ΟΥ̓ ΔΙ Γαδ τον. 
1 [Ὡς] π8 ἴο {Π6 ἰαδὲ Υἱοῖν 10 {1||8 ΓΟΑΒΟΏ : ΟὈΥ᾿ΟΌΒΙΥ ΠΟ ΥΟΓΥ͂ 
Ηΐκιι ἄσστοα οἵ πον ]οὰς9 τσῆεπος 115 τοας, ἰᾳ πη Ρ} 16, (ον ΒΥ 
ΚηοῪ ποὶ Ηἰπὶ τμαὶς δοιξΐ ἑπτὰ : 860 8150 εἷι. τιῖ!, 14, 19, δο 
Ἐπ γοῦγο οουἹὰ ποῖ ΠΟΤ τσλόπος Τἶε τσας, ἴῃ ἐμ ἷπ κοηϑα, Τδ9 
ΔΏΒΘΥΟΓΙ 8 τπηλάο ἐπ ἐλεί» οἱοπ ξέπεα :--- ἴμοΥ Κηον ἴμλὲ 116 πε 
ἴτοῦλ Ναχαγοῖῃ ἰη ΘΔ} 1166. δοο νον, 41,--ηά μτγοϊχι γ τμλῖ ΗΠ 6 
τῦα8 Ο]]οὦ 1Π ΒΟὴ οἵ Φοθορῃ. [π εἰ |5 βοῆδο ΤΠΟΥ Κυοπ 
τσλέποα Ηε τιοας, υὰὲ Ταγίποῦ ἴδῃ (5 ΠΟΥ κὸν ποῖ." --Ρ. Ἀ.} 
{1Α]ογά : “ 11ιὸ πλέον δτὸ ἐπα ργεδϑθ ὁ ἔπ 6 πὶ} [Π0 ρῈ- 

πμΐηοηδδε, ἴ[Π6 τεαϊίίν οἵ ἴπΠ9 ἔπεϊ: (Πδὲ ὅ26δβι}8 τοᾶς δεπέ, 
ἐλεγε 'σαξ οΥδ τσλὸ ξεηξ Ηΐπε, τὰουκχὰ μον Ἰκηονν “πὶ Ὠοὲ, δοὰ 
ΘΟΠΘΘΑ ΘΠΓΥ͂ ΠΟῪ ποῖ πόθεν ἐστίν. ὙΠῸ ποιαγοῦὶ πρ 
ψογὰ νουἹὰ ὕὈ6ὸ γεαΐ: "αὶ 86 σου ἃ ποὶ ΘΟΏΤΟΥ 186 πλορῆ- 
ἰῃκ Ρουπρ σπου}. τὸ [5 ογά πα σῪ παἰ πᾶ :---ρογαρα ἰδ ΒΟΥ. 
ἔγωξ ἰ5 Ὀοτίογ, ργουϊάοα ἱξ ὕδ οχρίαίηοὰ ἴο τηόδῃ οὐ)ερλίοο. 
ποῖ των )εοϊτοοίψ, ἰτὰθ; γεν επσίειση, ποῖ "ἐγμζ Γμῖ" απ ΐοδ ἢ 
ΠΙΔΥ Ὀ6 γηοδεοηθα ἸΒδ. Π6 1 ἐπ ψογὰ ἀληθίνος τοῦ 1 ΕΔΓ, Α᾿- 
τπουρῖν 11 ἰ6 80 τηδἰἰδίηοὰ ὈῪ Εὺὸῖδγηια., Οντί!, ΟἸγζα., Τ160. 
ῬΉγἰδοῖ, ΓΆΣΩΡΟ, πο γυδίυδ, Τποϊθςοϊκ, ἀπ ὰ ΙΏΔ1Ὲ7 
ὉἾ1018."--.8.} 
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ον. 81. Αϑᾶ ΣΘῺΥ οὗ [86 ῬθΟ0Ρ]θ Ὅ96- 
Ἰονοᾶ ἐπὶ Βίτη.---Α τινὶ οὗἩὨ ἰὴ ἱπογοδβὶηρ [07- 
τη ἴα ἴΠ6 ΡΘΟΡ]6, ᾿νογκίηρ ἰοτν τὰ 8 βοραγαίϊομ. 
τοῖβ Ὀοϊ ονίης ἴῃ Ηἶπι πα ουδίοα)Υ ππθδῃ9 ἔα ἢ 
ἰα ἴθ6 Μαϑδίμῃ, ποῦ ΠΔΟΓΟΙΥ ἴῃ 8. ῬΧΓΟΡΒοῦ ΟΥ ἃ 
τ 59ΘΏΡΟΡ οὗ αοα; γοὺ ννὸ τπυϑὶ αἰ βι 1 ρα 58} Ὀ6- 
ποθ πεῖν Τα δηὰ {ποῖν ὑϊηιϊὰ σοηξεοβϑίοη. 
Ηοθσοο ὑἰδ6 τοτά9: “ἤἥδμοη Ομ γὶβί οοιμοὶ, π}} 
Ηο ἀο,᾽" εἰς.--τῶτο ἰο ὍΘ ἰδκοπ ποὺ δ᾽ ΡῚΥ 88 σὸ- 
ἰοττίης ἴο ἴ:6 ἀουδίὶ οὗὨἨ ἰμ6 ορροβίῃρ Ῥασὶγ 
(Μεγεῦ), Ὀὰϊ 88 ἀουδ᾽]ε-πϊηἀρα. Ηδηο66 {Π6 τλ6}- 
εἰοα οὗ α ““πυτιλυτίη᾽ αν ἢ οη. δαὶ (}}90 
Ῥεορὶο τοραγὰ (86 πιΐγα 0105 ἃ8 Δ αββίδηϊο ογθάθῃ- 
κἰα18, δοσογ 5 υἱὲ ἢ ὑπὸ οχροοίαἰΐοη οὗ ἴμ6 ΜοβϑῖδὮ. 

γεν. 832. Τ6 ῬΒατβθο5 Βϑασᾶ.---ῬΒ 5608 
ὉΥ ἰμοι50 1768 ΔΙ0η6 68 Ὁ [86 Β᾽Υ͂ τιυτιηατὶπρ οὗ 
(π6 Ῥεορῖο, τ σἢ ὈοίΓΔΥΒ 8 ἱπο]πδιΐοπ ἰο 80- 
Κποπ]οαρο Φ6508 848 (0 Μοβαίδῃ. Ὑδον ἰδ θη κοὐ 
(86 οἰιϊοῦ ρῥυὶθβϑίβ τὸ 7οῖα τὰ ὑπ οπὶ ἴθ ογαοτῖης 
86 οδοΐα)] αττοϑὶ οἵ 685. ΤῊ ΟσΟΥ8 ΠΟ Τὸ 
δοηΐ ἴὸ ἰ8κο “6805 ἃτὸ ἰο Ὅ6 ἀϊδιϊηρσυϊϑ ὦ ἔγουι 
1.6 δετυβαϊουθ ΦυάΔαϊϑι8 οΐοσο τηθηϊὶοηθὰ ἃ8 
Ἡἰδεΐης ἰο ΔΚ Ηἰπ. ὕπάον ἃ ἀθβροίϊο βυϑίοτα 
89 ΔὺΒο] υἱῖϑι ῬΑγῪ οὗ ὑπὸ ῬΡ6ΟΡ]9 ΓΘ δἰ αυ5 ἰῃ 
δίταποο οὔ (ἢ 6 ΔΟΞΟΙ υὐϊϑὺ σον ογ τη ΐ : ΤΏΟΤΘ ΓΟΥ- 
ἰδὲ {Δὲ 116 ΔΌϑοϊαϊθ Κίηρ, ΙΔΟγῸ6 Ῥαρίβὲ ὑπ δὴ 
186 ρΡορθβ. ἸΤμθῖθ νγ͵ὰβ 80 ποοά οὗ 89 Κ'αῃμοάνϊη 
δοῖης }158 ὨΙΟΥ͂ 586} 016 ἃ (48 δὖ {π0 ζηοτηθηΐ αἱ 
πδοἢ ὑπο ΘΟ ΔΡΙΘΟΥ 610565). ΑἸ δοίϊηρ δας ΟΣ Υ 
πιεϊοῦ οουϊὰ ἰβδὺ6 ΒΙΟΡΔΡΟὨΪ68] Ματγαηΐϊδ, τνὰ8 
Ρογδηθηὶ ἴῃ ἰἢ 9 ΟὨΪΟΥ͂ ῥτ᾽οβίβ; αἀπὰ [88 ΡΥ 688 
ἴον (86 Ἀρα] τς αὖ (δ 6 Ρο0] οὗ Βείμοβάα νγγχὰ8 ΒοΓΘ 
81}}} ρεπάϊηρ. 

γεν. 88. 6580 ᾿μοσχϑίοσο βαϊᾶ παῖο ΒΘ, 
γοῖ ἃ ᾿ἐτ||6 συ }16, εἰς.---Τοὸ νοΐ 1. Ευ- 
ἰὐγπιῖα5 Ζίρ. : Τὸ (6 οὔἴοουβ. 2. Τποϊυοκ: ΤῸ 
ἰδοϑὸ ῬΒΑΓΒ665 ὙΠῸ ρᾶνο 86 ἰπίουιηδίΐοη. 8. 
Μογοῦ: Τὸ (86 τ ΏΟΪΟ ἈΒΒΟΙΔΌΪ, Ῥὰΐ ψὶϊὰ ἐδὸ 
οὐϊοῦ ῥυὶοβ.8 Ἰπα ἸΥ ἴῃ τοῖν. ΑΒ {ἰ9 ΟΠΟΟΥΒ αἱ 
βγδὲ θην {116 ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ οὗ ΠΟΆΤΟΓΒ ΟἸδ ἀ65 1 ΠΟΙ͂, 
ὙἈΠΠΙηρ 116 ὈΤΌΡΟΥ τποτῃ θη (0 ΒοΘΟΌΓΟ «20811.5, δηα 
δεθ5 Κηοννβ τπ οἷν ἀοβῖση, ΗΘ ΒΡΘα (5 {11.680 τνοτ 8 
ῬΥΠΩΔΥΪΥ ἰο ὑπο; ἴον Ηο ὅχοϑβ ἰμοπ, δηὰ 8 6 
ἴ661] (Βογίϑοῖτοϑ ἰδ: ψ}116 (86 τι] ἀα ἰΔ]κ9 
Ηΐ ψοτὰ8 ἰο ἐποηβοῖγοβ. Τι6 βοηίσμοο ἢ85 ουἷ- 
ἀδὨ ΠΥ ἃ ΤΊΟΤΘ Βρϑοΐϊαὶ δῃη ἃ ΠΟΤ σΘΏΘΤΑΙ Β6Ώ86. 
Τι6 γοτᾶὰβ: “ὁ γὙεῖ α {{{{1: τολίϊς 7 απι τοϊ(ἢ ψοιι,᾽"---- 
αἰϊοτοὰ τ] ἢ σα λ)ο δι ΘΙ Ρ 18.515, ΘΠ ὈΥΙΠΙΔΥΙΥ 
ἰο (6 οἤσοΥΒ: Υο τηυϑὺ Ἰοΐ Μ6 ἔγαοϊ Υ Βρϑαὶς ἃ 
616 Ἰοῦ σον Βοτο! (506 ᾳΚο χὶ, 82, 88); οὐὰ 
86 ῃ 430 ἰο 8). 6 Δϑϑοιλγυ : ΜΥ νου διηοηρ γοὰ 
ἐγλτβ ἰὸ ἃ οἶοϑθ. Τμὸ ννοτὰβ “Απα ἐλεη 7 σοὸ ἰο 
Πῖαι ἰκαὶ δεπί ΔΜ," ταθᾶπὶ τ ΠΑΡ : ΓΙ Π α νν1{}}- 
ἄγαν ἱπίο (6 ῥγοϊθοιϊοη οὗ ἃ τοὶρ ον Ομο, 0 
.)25 δοηὶ Μοὸ ἰὴ ἃ ροῦν αἰδοτοηῦ γοτα ἰμαὶ ἰὴ 
ὙΒΊοἷ γ80 8.6 βοηΐ; ἰπ (0 ΠΟΥΘ βΘΏΘΓΩ] Βοη80: 1 
ἔο οπιοὸ ἰο ασοἁ. ΤῸ ψογὰβ “7 εὐἱϊΐ δεοῖ }ο, 
«πὰ ποί πὰ λΓε᾽ (γον. 24), τόσο 11|Κ ν 180 ΘΔΡΔὈ]Θ 
οἵ ἃ εροςΐα] δηᾶ ἃ ρεπογαὶ ἱπιογρτοιδίίοη, Ραΐ ἴῃ 
81} [Π686 6λ5365 [ἢ ὑπο πιδρηΐηρ8 1Υ ἴῃ [89 δαῖηο 
ἰϊαθ, δοὸ ἐπαὺ (86 τότ φοποταὶ ἱποϊα θὰ ἔμ 8ρ6- 
εἶδ]. Ταΐβ ἀχρίαἴηβ ἰἢ 6 οοπάποὶ οὗὨ ὑπο ΟἹ σ6Υ5, 
δυὰ {πον χρυ ββίομ, ἴῃ σον. 46. 
1ξο πηῖο Βίτα [πΠ81 πο! Τχ19.----Ασοογαϊπρ (0 

Ῥδυὶαβ απὰ Μογοῦ ῃ18 νου]ὰ Ὀ6 δὴ δ αϊΐου οὗἁ 
δομη 8 Ὀδοδαβο δοοογάϊηρ ἰο γογ. 8δ Ψο5ι8 οουἹά 
δοὺ δᾶνο βαϊά ἀοδηϊοἷγ ἈΠ μος Ηθ μψὰ8 ροίηρ. 
Βαὶ Ηΐβ ἄτης οχργοβϑίοῃ 8 πιδὰθ οἰ ζαιαίϊοαὶ 
ἰο 6 Φοννγ8 ὈΥ με δβεσοηὰ, 70 σὸ ίο (θοἀ ἀοο8 
ὯΟΐ ὨΘΟΘΒΒΑΙΙΥ τρθδῃ ἰο ἱμαῖὰ ἰο ἀἷο: 511}} 1658, 

ΤΏΟΡΘ ἀοδηϊ(ογ, ἰο ροὸ ἰο Ββοαυσθῃ. ζ724 Ολγίδιΐαπ 
λεαῦεῃ ς (δε δίεβδεα 5 γοί αἰδοϊοδοα ὃν ἰλ6 »ατίϊπῦ 
αἰδοοιγ 868 ΟΥΓ Οὐτίὶδέ απ ΠῚ αδοοπείοθ. Τὶ ποιυϊὰ 
Βανο ὈΘ6Ὲ τηοϑὺ παίατα] (ὁ ἔμθτα ἰο ἐδ πἰς οὗὨἩ ἰδ 9 
Ῥϑτδα 189 ἰὼ 58|601. Βαὶ 1 ἐμπ6Υ αἰὰ βυβρεσὶ (18, 
{μὸν αἀἰὰ ποὺ ἀ76}1} ροὶ ἰΐ, θοσαυδα {πΠ6 Ὺ οουϊὰ 
ποῦ ὑμοΙΏ 86} 7608 ΓΘΠΟΌΠΟΘ {.|6 ΠΟΡ6 οἵ ροὶπρ ἱπίο 
ΑὈτΑ απ 8 Ὀοβο. Αηά βοῆσο βου αρ5 ἐμ Τ6- 
Ταοΐὶθ Θνϑῖο δοη͵θδοίυγο: “ΠΗ σο. . ἀπιοπ7 
λὲ Οτεεζς,᾽" εἰς. ῬΔΪ8 Ἔχρ᾽ παίΐοι ἰβ οοπᾶτιηοα 
ὈΥ οἈ. Υἱῖϊ. 22, σοσο ἐμῃ6 δυαβίοῃυ 18 8|}}} Τχουθ 
τηδ]ϊοΐοιι8 ὑπ 8ῃ ᾿θτο. 186 οχργβϑίοη οὗἩ ΘΟ" γῖϑί, 
{βογοΐοσο, 18 ἃ ἀανὶς πὶ οὗ δὴ υὐκηον ποῦ 
(ζοϊκ6), (16 ἱτιροτί οΥ̓͂ πῖσια {μὸν ταϊραὶ 7966], 
Ὀαὺ ποὺ υπαδνβιδηὰᾶ (μὰ Ἐ τά}. 

γεν. 84. 6 ννὐὲ}} βϑϑὶς τῇοϑ, δᾶ οὶ δηᾶ 
(816).---ΟομΡ. οἈ. γἱἱδ, 21 ; χὶὶ, 88. [Ιμίογρτθ- 
ἰαἰἸο0 8 : 

1..Α δΒοβί1]9 βοοκίης (Οτίρομ, Οτοίϊα, 6) 
Τ}18 ΔΡΡ]1658 ΟὨΪΥῪ ἴῃ {110 ᾿πηπιραἀΐαὶθ ΤΘΙΌΣΘΩΟΘΘ Ο 
186 ἬΟΓΡΑΒ ἰο ἐπ ΟΠ ΟΟΓΒ. 

2. Α βϑοκίηρ οὗἰδὸ Ποάρδοτμον [0 τοἀοτηρεϊοῃ, 
ἰοο ἰαὶθ. θνγο βοτίβ8 οὗ ἰυγπΐπρ ἰο Ηΐα : (6) Αἴ- 
ον {80 ἐεγηπμδ ρεγεπιρίοτίιδ σταία (Αὐρσυβιίΐηο, εἰ 
αἰ.}; ψίοι, πούγονυοῦ, σδπ Ὀ6 ΚΠονα ἰπ Τα οὐ ΟὨΪΥ 
ὮΥ {μὸ οοϑϑδίΐοα οὗἩ (μαὺ δβεοκίηρ. () ΜΠ 8 
ἴα186, Εϑδιι-κὸ σοροηίδησο, ϊσ ΟἹ Υ ἐγουλ Ὁ]08 
Ὀθίοσο ἐμ ἀαπιπεπι ρεσοαίὶ ((Ἰ γ1η). 

8. Α βοοκίπες [05 186 βανίπρ Μοββία, Ὑ]ιοτα ἴα 
ΜΥ Ῥούβοὺ γὃ ΒδΥθ χοὐθοίθα, βϑροοίδ!ν ἰὼ ἐμ ο 
οαἰδβίσορο οὗ Φογιβαΐοπὶ [{λπ|Κὸ χχ. 10. ; χίχ. 
5] (ΟΒγυγϑβοβίοιι, ἴδιηρο [ΗΠ ηρϑίθη 6 τρ] δίο.). 

. “Αηά (δαί, Ηἰπιθ86 1, ὑμὸ γτοὐθοΐοα Φ 6505, ῃοὲ 
πὸ Μεβδβίαιι ἴῃ ρϑῆθγα).᾽" Μογον. 

Φοδβι8, ΒΟΊΎΤΟΥΟΡ, 18 ουπα οΥὗἨὨ ἰἴο8οὸ τῆ δβοοῖς. 
δα 1ἰ 15 βαϊά ; ““Ξβοῖκ, δῃὰ γϑ 888}} βηὰ,᾽ ἱἱ 18 
᾿τωρ] !οα ἐμαί βοοκίησ υἱϊδουῖ ἃ παΐηρς ὑῬτογοβα υἱ- 
ἔΐωπι ἴῃ ἐμ Βοακῖησ; (ποαυρὶι νο οαπποὶ, τὰῖι}λ Μ]- 
ἀοπαίυϑ δηὰ οἰ ο1 8, σοηβί ον {μ0 βϑοϊκίηρ ἕο Ὀὸ 
Ῥἰασοα ΘΓ ΤΟΤΟΙΥ [Ὁ δὴ ἀρρταγαίίοη οὗ {π0 ποὶ 
ἩπαΙηρ, ἃ8 1 ἰπο ᾿οτὰ τυουϊὰ βαῦ, ὈΥ ἃ Ποῦτα- 
ἶβπι : Υ9 8881} 6 αἱ οΥἿῪ ἀπά Ὁ]ο ἰο πη Μο, ΡΒ. 
Χ. 1ῦ; χχχυ]!. 10; 1β5α]. χὶὶ. 1925, ΤῺ9 τποτο ἰη- 
ΔΌΪΠ  γ ἰο πᾶ ἐἰδ8ο] ροϊπίβ Ὀδοκ ἴο ἃ Κἰπὰ οὗ 
βορκίηρ ; δῃὰ βροκίηρ 15 ὑπ οππρμδίΐο {ἰὴ ἱπ 
6. Υἱἱ], 21; χὶϊ!, 88; θὰὺ ἃ 7.186 βοοϊκίηρ, ἴῃ 
Μἷ16}} [5ΥΓΔ6} 858 σοπέϊη πιο ὑπτοῦ σα 4}1 (86 66 π- 
ἐυ Ὑ168 Βῖίη66. Οὗ [80 π8858 ἐδ πογὰ 18 ΒρΟΚΟΏ, 
δηα [0 (110 1888 765118 Βροῦ 8; ἱπαϊνι ἀπα]5, {μι 6 γο- 
2οΓο, γὼ ἰυτποᾶ, οὐθη ἰμουρσὰ ἴῃ ἃ πια58, ἰο 96- 
ΒΌΒ5 αὐΐον (Π6 ἀοβίγαοίΐοη οὗἩἨὨ Φογυβαίοτη, ὉγῸ 6 Χ- 
οορίΐοη5, δηα ἀο ποῖ Βογὸ σοπιο πο υἱοσ. ἸΤβαὲ 
ΤΩ 835 Οὗ (ἢ 6 768 ἢΔ8 ᾿ποοββδηι}ν βουσὶ 18 ἀ6]1- 
νουΐηρ Μ6 5518}, ναὶ (1) ἴῃ δβοίμποσ ρουβου, (2) ἴα 
ἢ ΒΘΟΌΪΑΡ πηοὐοδίγ, (8) ἴῃ ὑμο βρίγιῦ οὗ Ἰοραὶ στ 6}1- 
βίου, δὰ (4) 011 ΘΑΡ ΪΎ, ΡΟ 64], σον] αἰϊοπ- 
ΔΥῪ Ῥτοβροοίβ. 
Απᾶ ΒΘ Σ 881.---Τὸ οχρίαἰη ὑμ9 ρσοβοηὶ 

εἰμί, τιθίΡἢ 5: σ}}γ, τὸ Αὐπραβιπο: Δίεσ αἰἰεῖξ, 
εὐὲ ἐτο, δεα δὲ διεπι; δόΠΡῈ» ἐπίπι ἐγαὶ, χο χωεγαΐ 
φεαγι Ἂν 1, 18), πιοτὸ 18 ΠῸ σϑαβοῦ; 119 
ὑπάγω, ἴὰ 186. 189 Ῥταβοηὶ οὗ υἱνἱἃ σορτοβοηίίϊοη." 
ΤΒΟΪυοΚ. πο ᾿δουρλῖ ἱμαὺ Ηΐ8 ποαγοπ 18 ποὲ 
ΤΆΘΓΟΙΥ 1068], Ὀπὺ 4180 ἰτναγὰ, απὰ {Ππ|ι0 Ηο (ΒοΓα- 
ἴογο 18 ΔἸ ΥΆΥ8 αἱ Ηἰϑ ρολὶ, ἰ8 ποῦ οηἰίσοϊγ οὧὐ οὗ 
εἰσ, ἐπουρσὰ ἀπάουμιοα)ν Ηἰ5 οβίαίο οὗ σΊΟΣΥ 18 
οἰ οΠγ ἰὼ γἱον. 

4 [5}}} οἴποτβ : ΜΥ ΒΟΟΙΥ Ῥσθδθσο νν0}}} υὸ τ Ιηἄγα ΤῈ ἴσο 
γοῦ ; 1 8041} Ὀ6 ρΟΙΒΟΙΔΙΥ ἰῃ ἃ ὈΪδ00 ἱπασούσβίθο ἴο γοῦ. 80 
ΑἸτοσ.--Ρ. 8.} 
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Ψον. 90. 9 ὅθνυυβ ᾿βοσχϑίοιθ βαϊἃ διῆο: β 
ΓΘ Ώ21856]ν 68. --- 1χὸ τη οἰκί, Ἰη8}166 οὗ ἐμ εἷ Γ6- 
ΡΙΥ (ἰμ ναΐϊῃ χαοβιϊοηδὰ ΕΥ̓͂ ΜΟΥ ΘΓ) Γ1868 ἰπ ἃ οἷϊ- 
Ἰὰχ οὗ ἰγοο οἰαυ8ο8: 1. ΝΠΝΙΠΟΡ Μ}]1} Ηο κο, 
(αϊ ννο πιΐμιιῦ πο οϊ]οῖιν Ηἰἶπὶ ἢ (ἰπἴο Ῥαγδαΐδβθ 3) 
2. Ὑη1ΗΦ βθεκ {19 ἕογίαπθ δυοπς (ἰ0 {091ν18}} 
ἀἰϊβρογβίοι δος {110 α 6 .1165, 1 {μι9 1088. ΟΓ- 
ἰμβοίοχ, 1658 γοβρϑοίδῦ]6 διὰ 1ηιο]σοαῦ 96 »νν857 
8. Οὐ ν|}}] Ηο οὐϑῆ ἰθδοὶ τ ατοθὶεβ (ἰ0 Ὑ οΙΣ, 
ἱπάϑοά, Ἰπάσιηρς ἔγουι Ηἰβ8. σομάποι ἰοναγὰϑ [89 
αν δπὰ ἢ  θοΓα] υλογϑῆοο, Ηθ δοθῆ σϑί μον 
ἰο Ὀοϊοηρς ἐμδῃ ἴἰο .8)} αὶ ψμδὺ ἰμ0Υ ΒΩΥ͂ ἴῃ 
ἸΔΟΟΊΘΟΥΥ, πιϑὺ {1 Π}] 1.561 ἴὰ γα ; ὙΠῸ ῥτο- 
ῬἝΘΒΥ {{κὸ Οδίαρμδ8 (οι. χὶ. ὅ0, 1) δπὰ Ρι]δὶθ 
(εἰ. χίχ. 19).-.-σ Ὡἴο [06 ἄπροιδσϑᾶ διότ 
110 ασθοῖκα.---8ὸ δεοσπορὰ (ἀϊδρογβίοι, αὐ- 
δίγαοσί. »͵γο εοπογεί.) τῶν Ἑλλήνων (ᾳθοείεϊνθ 
οἵ τοσιοίον σγο]αιοη), δοὶ 86 ἀἰβρογϑοα (ἀοη11}68 
(δ νυβϑοβίοιῃ), οσ. Η θ᾽ θη βἰ8 οὐ ἀσϑοῖς 59.718 (8οδ- 
Ἰᾳ6γν), θαϊ, δοοογάϊης ἰο βροοϊῆο δῶρο (}88.].1; 
1 Ῥεῖ. 1, 1), (80 δον αἀἰβροτβοὰ ἱπ ὑπὸ ἀἀθῃι}}6 
ψουῦϊὰ. 

γον. 86. ΥὙμιαῖ ἰα τα βαυίῃς τὲ ἘΘ 
βαϊὰ 2---Ἰπαϊσαιίης (μδὺ ἰμογ απο κοὶ ΔΎΤΑΥ 
ἔγοπι (818 βαγίηρ. ΤΟΥ βοοῖὰ ἰ0 66] {86 ἀκτὶς, 
Τοαγῖαϊ ΠΥ ΟΥΥ ἰπ ὑμ6 γοτ8, θαΐ τα ἱποϊ θὰ (0 
Ῥογβαδὰθ {μθιλϑοῖγοδ ἰπδὺ 1 18 Β.ΘΘΡ ΠΟΏΒΘΗΒΘ, 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. 560 (86 ρτοσοάϊης ὀχαροβὶβ. 
ὦ. Τὸ τολίπρεγμ 7 σοΟΜΟοΥΠ 9 «688 7Γοπὶ 76α 7 οΓ 

ἐλε εισϑ 18 ἃ ἴγ09 οὔ (110 6016 βρί τὶ οὗὨ δίϑσασ- 
ΟἾΥ ἰπ 1.6 ΟἸατ οι, ἀπά δὈβοϊα πὶ ἰπ {μ9 ϑίαϊο, 
Ὑεδιν 118 ἸΥ̓ΤΌΒΏΥ ΟΥ̓́Θ ΟΡ᾿πΠΙΟΏ δῃ ἃ ΘΟὨΒΟΊΘΏΟΘ, 1.8 
ΟΘΏΒΟΥΒΏΙΡ, Βογοδυ- πυηίἰηρ, δὰ ἱπαυϊοὶιίοα ; 
οηὰ δὴ Οχϑ} ]9 οὗ (6 ἴλοὐ ἰπαὺ ὉΠΔΟΣ ΒΟἢ. ΒΥ8- 
ἰο.18 {110 Θῃμθηλ168 οὗ (δ 6 ἰσα ἢ ΔἸ ΔΥ8 γοπίτο (0 
ΒΡΟΔΙΚ γαῖ μοῦ το γ9 ὈΟΪ ἢν ἐδ 1.8 ἔΥ ΘΠ 48. 

8. Τίιο αρρεαγαποῦ 9 ὕέδις αἱ ἰλ6 ἥ͵γεί 7εαδὲ οὗ 
ἔλα εισδ (18 Ῥϑββουθν οὗ 181) Ὑ88 8 γε ογπιαίϊοη 
οὔ, 1118 ΔΡΡρθάᾶγϑῃοθ δὲ (89 δεοοπά (Ῥαυσὶῃ οὗ 
183) τῖῦᾶβ 8 οογιρίοἰΐπς οΓ 1. ἨΪΐβ8 ΔΡΡΟΔΓδμΟΘ δἱ 
ἐμο λίγα (119 εαϑβὶ οὗἉ ὑβΌΘμ80108 οὗ 782) νὰϑ ἃ 
εοπίγαϑί ΟΥ εομπίεγρατέ οὶ, (Εγνοϑη Ηἰ8 δοίης βοαὶ 
0 (10 ΡΘΟρΡρΙο πὰ ἢ 5 σοϊῃᾳς ἴοι ἰο {86 ΕΔΙΒΟΡ 
Β0681 ἰο αἰϊυἀθ ἰο {110 δοηἀϊηρ οὗ Μοδβοβ ἐο ἐποὶν 
ζαϊ μου δηὰ ἰμῸ ρἱρτίημαχθ οὗ ἰμοβὸ ζδίβοσβ 
ἰγουσὶ (1.6 ὙΠ ΠΔΟΓ 9958 ἰοὸ Οδηδϑῃ, Ἡ 190} ἐπ ΘΟ Ὺ 
Ὑ6Γγο σοϊοὈ ται ἢρ.) ΗἾ8 ρΡροΑγδη06 δἰ ἰἰο γοωγίλ 
(ἔθαϑβί οὔ ὑπὸ ἀθαϊοαίίοι, 182) 18 (9 γοῤίοισί 
οΓ ἰλὶ8 σοπίγαδί. ἨΪ8 ρΡρθάγδῆοθ δὖὺ ἐμ ἐαδί »α48- 
οὐεῦ (788) ψὰβ ἰμ9 γεζβἐϊησ οὗ ἰ}9 ἰγρίοαὶ ἴβαϑβι 
οὗ (19 ῬΒΒΟΥ͂ΟΣ ὙΠῸ (μ6 γτεαζὲψ, (1109 αὐοἰἑίϊοπ οὗ 
ὧν ἐπ οΥΟΌΥ. 

4. Τοινο σεργοασἦδες Ἡ ϊολ ἐλ 6 Φ90}07078 οδδὺ ὩΡΟῚ 
πὸ Γοτά, δηὰ ΠῚ8 δῆβνοῦδ, ἴῃ {Ποἷγ ῬΟΥ δῃοηΐ 
λαιρογί. ΤΠ σόρτόϑοῖὶ οὗ αῤῥίπίδπι (αὐ Ηδ νᾶ 8 
ποὺ ΣΌΪ οαἀμοαίοα, δὰ Ηἷ8 Βηϑν ον (μαι Ηθ 
ΔΒ ποὺ 86][-ἰΔυ καὶ, ναὶ ἰδυ κι οὗ αοἁ. ΤΠ το- 
ῬΓΟΔΟῺ οὗ ἐὰ9 οουγὺ αγίδίοογαον ἱμὰς δ ψδ8β οὗ 
τηθαι Ὀϊσία, δηὰ Η18 δρρϑα] ἴο ἐμ ἔδοι (δι Η 18 
Ῥόδου πὰ ΗΪ8 τηϊββίοῃ ΔΥῸ ἃ ΣΎ ΒίοΥΎ οὗ Πποὰ- 
ὙΟΏΪΥ ἀοβοοηῖ; οαΥΣγΐὴΣ ψὶὶὰ 10 (116 ἐπι αγαιί 
(παῖ, 848 (1.6 ΜοΒΒΟΏρΡΟΣ οὗ ἀοἷ, Ηρ ὈθδγΒ ἰδο αἷρ- 
Εἰῖγ οὗ αἀοἀ ΗἱἰπΒο]ζ, 

ὃ. ΤΊιο ἐοδὲ οὗ (χὰ ἀοοίτίπο, οὗ ἐμ ἔσο δουγδθ 
οὗ βίυαν ἴῃ ογάϑν ἰο οοῶο ἰὸ ἐμ κηαοπνὶοᾶκο οὗἁ 
{Π6 ἰγσαϊῃ, απα οὔίδμο ἔσθ σαρδοῖ νυ ἰο Ἰυᾶρο οὗ 
ἀοοίτϊηα, γοσβ. 16-18. Ὑγδαϊιΐοι οπὰ οτἱ ρἰ μα ἐγ. 

Το ἰγδοίηρ οὔ μ9 τνῖϑάοαι οὗ ΟἸ τ ἰδ ἰο ἐμ 6 ΒΟ! 00]59 
οὗ .}}0 5800 68 οΓ Οἰϊϑν δἀυοδίίοπδιὶ ἱῃδιϊαἱΐοιβ, 
ἷθ. 8150 ἃ 80.1.88 ΒΑΌϊ πἶδπι, τ αἰοῖ 18 ΡΟΣ ΕΥ 
δ) πάθα ἰο μ6 οτἱρίπαϊ γοβουγοοβ οὗ ΗῚΒ τϊπὰ. 

0. 74ε »υῤῥὶς αρρεαγαπεε οΓΓ Οὐγίδέ απα ἰδὲ πη- 
υοἱδίησ ΟΥ̓ ἰλὲ δοογοί αἀεεῖσπε οΥΓ ἰδ λίοτατολίςαϊ αά- 
υεγδαγὶδ8 ὈΘΙΌΓΘ ἴΠ0 ῬΘΟΡΪΘ6, 8 Ῥδτα} ]ο] ἰο Η 8 ἑατη- 
ἰης ἴο {89 Ρ6ΟΡ]9 ἐπ 64}}160 (Μαίι. χν. 10). κι Ῥον- 
τοδηθῃὶ ἰγγγρ6 δηἀ ἃ ϑρὶ γι] σα]ο, ΓΟ] ον 1π ἀΡ- 
Ρθ8]}8 ἔγοτη (89 Ρορο ἰὁο ἃ ρσϑῆβδγαὶ σομοσὶϊ, ἔἤσγοπι 
[6 ζΘΠΘΓΑ] ΘΟΌΠΟΙ ἀπο ἰσδιγτηοὶβ ο {μ6 ΟΠ ί8- 
εἶδ Ῥϑορῖὶθ; βῃὰ γαὺ δβϑρϑοὶδν αἰ δ τς ὕγοια 4]] 
ἀοιμοογαιίο δο] οἱιαι οι οὗ (8.6 ρϑορὶθ. ΟἸ ἰδ ἰσοϑὶδ 
{868 ἸΑΙΥ͂ Δ8 ΘΟΟΟΙΏΡ] 668 οὗ ἐμ Βἰογασοῦγ. ΤῈ6 
τυ θῃ ἰδ] ἱπα 016η66 οὗἉ ἐδ ΤΖΌΤΤΩΘΥ ΒυΡΡοΣίδ 86 τ δῃ- 
(81 (Υ̓ΥΔΠΗΥ͂ οἵ {μ6 Ἰαίίοσ. 

7. Ἠουῦποῦ: “ον ἰδ ἰζ Ῥοββὶ ὉὈΪ9 ἐμαὶ δῖ! οὺ 8ὸ 
βίγοῃᾳ δῃὰ ρῥ]δῖπ 8 ἀδοϊαταιίοη οὗ 2655, τῆθῆ 
ΒΒου ]α ΘΟ. ΠΌΔΙ ῬοΓδίδὶ 1 (γυβίὶπς Βυχηδη 
Ἰη 6888 οὗ εὐ υποδίίϊΐοηῃ Ὡροὰ Ηΐμπι, 88 ΑἸμτηοῦ, 70 
ὀχϑιρὶο, ἀ068 ( Ζογιδιίάμπσ ἀεε Ολτιεεπίλαπις ΖΓ 
Ἡγεἰγοἰσίοπ, Τ. Ὁ. 220). Οὐπιρ. Ξίοστ᾽ Β ἐσ ρ᾽ κὴδ- 
ἰἰοη ἐπ ΕἸαιι᾽8 Φασασίῃ, 1. ». 107 8ᾳαᾳ. : ΙΥ͂. Ρ. 
2209 δββιςἰηὰ: 75 τοοίολεα δίνη δαὶ ὥϑόοκια αἱφ 
Ο δι ιολκεὶξ δεῖπεν Τεῖγε δελδουιρίει 2 Ἢ. 258-41. Ἢε- 
ὈΘΓ᾽ 8 Ῥγορτϑιοηθ: Ζ7πίεγρτείαίίο γυάϊοϊἑ, φιοα οἷε- 
δι “οὐ. υἱῖ. 14-18 ἀε «μα ἐρεῖς ἀοοίτπα ἐμζίδεε 16- 
σίιων, Ὑ|ΠοΩΌ., 1797." ΐ 

8. ΟἸτομπιοίεῖοπ 88 ΒΘΑΙΪπρ ; ΟΥ, {8:6 αΥτο 0] 16] 
οΥαδῆσο8 ἴῃ Ιδγδϑὶ ουπάοα ὁ Το8] σοπάιΐοιβ 
οὗ ᾿ἶο δὲ ἐμοὸ ἰἰπιθ. ατγβάδίϊοη οὗἨ ογαϊηδησοδ. 
ον 185} Τὰ ἀπο] γί 0168. ΑἜ δἷηϊ οὗ {86 οἰο- 
8] ἐμπάδιηοηίαὶ] Δ} οὗ τοὶ σίου β δῃα τότ] Ἰἰἴδ. 

9. Τατίλίν, λίδίοτίοαὶ ἀδεοεπί απὰ δεαυεηῖῳ, ρετ- 
ἐοπαΐ ογίσίπαϊίν. Οοπίγαδί οὗὨ ἃ ροϊ νον] ὰ Ἰοδὶ 
ἴῃ ΒΥΠΙΌΟ]Ϊοδὶ ΤΩ ΠΠΊΟΣΎ, ὑϑᾶρο, σοηγνθη 0} 8]- 
18πι, {1{105, δηα ῥυίν  ]οζ68, δηαὰ ἃ τοδὶ, ρϑυϑομπαὶ 
118 σοτηηρς ἔγοσι αο ἀπά βιδηάϊηρ ἰῃὰ ὁ 5 ποτὰ 
διοὰ ϑρίτγιι, γϑγβ. 27, 29. 

10. Τὴ 79018 οὗ ΦεΣΌΒδΙοσα δου ἰο ἰδῖκο 76- 
Β18,--οἰ ὸ ΠΡ - ἰογδτο λσδὶ δηὰ υἱίτα- προτὶ] 
Ῥαγίγ, νυ Βΐοὴ ΔἸ ΤαγΒ ἴῃ (8 ἔδηδί 6861] 2681 ουἱ 068 
1.1.9 ΕἰΘΤ ΤΟ 68] δηὰ δΌδοϊ ἰδὲ σονογηπιθηί. 

11, ΤῊΘ νγίουβ Ομ διοϊορὶσδὶ βυβίοπιβ οὗ ἐδ 
οῖν8 ἰὴ (818 ομαρίοσ {ΥὙογβ. 16, 27, 42), 8 ἰγρο οἵ 
(16 ἀφοΡ δηὰ οοπξιδβοὰ αἰνἱ δἰ οἢδ οὗ ορί πίοῃ πον 
δ. ΔΡΡΟΓΣΘΙΙΥ υπἱίἰης οοπϑίϊ ας ἱ0η. 

12, Τ9 ΟΒΊΘΟΥΒ δηὰ {πον δεσοϑῦ ὉΥῚ ἰῆ9 ποσὰ 
οὗ Φεβι.8, ἃ δίῃρίὶ α ροϊῃί ἰπ ἐμ 1ἰηθ οΥὉὈ Ομν δι 8 
οἰ οο-ῬΒυσμοϊορκίοθδὶ] τηΐγϑοὶθα. 8306. 90. ἱϊ. Ὠ)]15- 
ουπϑίοη οὗἉ {86 Τα ΐ ΓΔ 6198. 

18, Το ὀχργοδβδίου οὗ ΟἸ σῖβὲ δοποοσπίης Ηἰἱβ 
κοΐϊης ἴο Ἠΐπι ἰμαὶ βοΐ Ηΐπι, ἐμὰ ὅσβὶ σθαπι οἵ 
(6 ΟὨ τ βιϊαη ἀοοίγῖηο οὗἁἨ μϑαᾶγϑε. 

14, γε υοἱἐ δοος Ἀἴε απαὶ «εοἱϊξ ποί πὰ Ἀἴε..ϑ6κᾺ 
πτοδῦ ργορβθου οὗ Ομ σὶβὲ τοβροοίϊης ἴδ 6 ἱγαρὶς 
τοιγὶ αι οη οὗ ὑμὸ 76 ν᾽ Ῥθορθ. ϑθοὶς δηὰ τοὶ 
ἢηα, Τὸ 8βθο0]κ βαϊναϊϊου δῃὰ ποὶ πὰ ἰΐ, ἰ8 ἐβὸ ἴοὲ 
οὗ ἃ ψον]ὰ Ἰοϑὺ ἰῃ τυϑηϊίν ; ἰο βοοὶς δπὰ ποῖ δυὰ 
(10 δίοββίδα, ἰδ Ἰοὺ οὗὨἨ τγχοιοποα ἴβγδοὶ δ ηὶς ἴῃ 
86 Ὑδῃΐγ οὗ ἴμο Ἰοίἐο Γ᾽ δηὰ οἵ ο ἢ Ἰδδιὶσ προσ] ]}}- 
Ὧ658. Απ υἱίϊτηδία τοοὶ βοδίϊοη οὗ {89 7886 βοοὶ- 
ἴῃς ἰπίο (80 ἔστι δοίης δπὰ δηάΐηρ, 18 οί ἴοσ- 
δίας. 60 Βοτμ. οἰ). ἰχ. δηὰ χὶ. 

ΠΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

8.66 {μ0 Ῥτουΐοιβ μοδάβ. 
Εν ἴῃ {6 Τογα ΒΒ ννῖϑο ἀϊβέϊποέϊοη θοίνοθη 

Ηΐδ Ὀγχοίμ θ᾽ 8 1ορζ81 οὔβογσγδῃοο οὗ {πο ἴθδβὲ διὰ 
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Ἠϊ5 οσῇ τοϊυί ΣΎ ΔρΡροάταποθ δὲ ἰμὸ ἔθαϑὺ (88 
116 Ῥϑγβοιαὶ γα οὗ ι1|6 ἔθα8ι), δο κιι}]6 ἰ8 ἕο πὰ 
ἰὴ Ηἰ5 που, 1 οί. 11. 22.--- 6 Ἰτνοη 6.1] ν15- 

ἄοτα νεῖ πίοι Ομ γῖϑὶ ργοϊοηροὰ Ηἰβ 116 ταοῦϑ 
ἰλδη ἃ γϑᾶν (ἔγοτιν ὑμὸ ἔβαϑὲ οὗ ῬΡατγίτα ἴῃ. οἷ. τὴ 
αἴτος ἰξ βαά ΓἈ]16η ἀπά ον {110 ἀθοα Ὁ ΔοΒι  ἰν ο 
186 76 :.ν8.--- ΤΊ Τογπλθηΐ οὗἩἨἍ ρῬορυϊλν ορὶῃΐοπ 60η- 
οοτεΐϊης ἰμ6 ᾿οτὰ ἰπ Ζογαϑαϊ θαι, ἃ ἰοκοη οὗ {10 
ΔΡΡρτοδοβίηρ βορδγαίϊου Ὀείνθθῃ Ηἰβ γί θη 5 αὐτὰ 
οῃοη ἶ69.--- αν οὗ ὑμ9 79690718, οΥ οὗ ἰδ6 ἀοδβροι 8ηὶ 
οἵ {πὸ Ἰοίον δὴ δηοϊθηὶ δηᾶ τροάθγῃ ἰπάγϑποθ 
ἰο ἕαϊτἢ δὰ ο θὰ ρ8.--- 9 Κ08Ρ0}᾽85 γυἱοίογϊουϑ 
Ρἱεσοίης οὗ {μὸ οἱὰ 7 ον β αἰ ΥΔΡΟΠΥ͂, ἃ ρτόβαρθ 
οὗ 1159 ονον ἔγοϑ ρἱσροίης οὗ δὶ} ἰιϊθγαγοὶι 6] ᾿π- 
οτυιβίδιϊοη3.--- 16 ἤδαν οὗἨ τηδὴ ἴῃ (89 δά που 8 
οὔ Ψ21680ὺ85, ΟΥοῦ δραϊηϑὺ {86 76 ΔΥ  6589}655 ἱπ Ηΐπι- 
8ο1(.---ΤῊΘΝ ὀχαιαρὶο οὗ 7265885 ἱπ τοὶ γίηρ οὐ [186 
αἰπιοϑὲ ρυδ] οὶ αραϊηδὺ (ἢ 9 βοογοὺ ρῥ]οιἱπρ9 οἵ 
ἃ υἱοϊκοὰ ρδαγὶν βρί τὶ. -- ὴ (μ0 τοϊάϑὺ οὗ (110 ραϑί, 
ἷῃ ἐμ τη δὶ οὔ ὑπὸ ἰθηπρὶο, ἐμ6 οσὰ δρρϑᾶγϑβ--- 
ΔΡΡΟΩΥΒβ γοὺ [ὉΓ 8 Ἰοὴρ Ψ8116, (ουρ οὶ βθϑῆ 
δἰσοδὰν (4116 ἰΐο {}}6 ῬΟΒΒΟββίο ἢ οἵ Η 8 Θποπιῖ65. 
--Το Ἰιοα-᾿{|κ βρὶ τὶ οὗἨ τὰ0 Γμοσὰ, ἱπ το ΗΘ 
8605 15 Ἰίοα ΘΏΘΙΥ ἴῃ Ηἰδ ἀθπ: 1. Ῥγονϑᾶ (α) 
ὉΥ (ἰιἷ8 ἱποϊἀθηΐ ; (ὁ) ὃν ΗΪ5 ῥτουΐϊουβ χοΐϊης ἰηΐο 
ἀμθ τὺ! ΘΟ ΥΏ 988; (6) ΟΥ̓ Ηΐδ8 Βαθθοαιθηΐ ΒΌΣΓΘΠ ΟΡ 
ἐἰο ἐδ ᾿ιυασηιοηΐ οὗ ἰμ9 εἰσ σοπηοὶ]. 2. Αραΐη 
Ῥχγοτϑᾶ 1 ἐμοὸ Ἰ1ἴο οὗ Ηἷβ δροβίϊθ5 δηὰ ἴῃ ἰδ 
οουγ 56 οὗ ἰμ6 ΟΒυΓΟΣ ({Π|0 ΔΡΟΘ.168 ἴῃ Ψογυβα θη, 
Ῥοΐοσ ἰπ Βαῦγίοη, Ρδιὶ ἱπ Βο6, πιϊβϑίοπϑ ἴἰο [9 
μοοὶ "6η).--- Το νι ϑάοπι οὗ (μ9 Ἰωοτὰ ἰη Ὀτϊασίης 
Ὀαΐοτοα τ6 ρῬοορὶο ἴπ6 βθογοὺ ἀθϑίρη οἵ (110 ὅ 8 νν 15} 
δουτγί ἰο ΚΙὶ)} Ηἰπι.---Τὴο οοποοῦ οὗ Ψ ον ίϑ Ὀνὶάθ 
δὶ ὑ86 Γογὰ᾿᾽ 5. 68}} ἰο ἰθθ0ἢ : 1. Τ6 Ρῇ!α865 οἵ ἰΐ; 
(.) Βδὐθϊηΐοδδὶ οἴδησδο δἱ ΗΪΐ5 σψαηί οἵ ἃ Βαὐῦνϊηὶ- 

οἀποδιίου ς (δ) Οἴἶϑηοθ οἵ πιο γοροὶ ἰδ Ρ60- 
ΡΙ6 αἱ Ηΐβ8 οὔβουτγο οἰγί. 2. [8 88][-οοπιγαάϊοιοα 
αι 15 ΟΧΡΓΘΒϑΊ0η: (6) Η9 ἰζηοῦγ8 ἰοἰίοτϑ ; (ὁ) Η 9 
δροδ 5 Ὀο]άΪγ, ὑμβουρὰ ὑπ Υ̓ βϑοῖς ἰο Κὶ}} ΗΠ αι. 
8. ΟΠ τἰβὶ 8 ἀθοϊατγαιίοη ἰπ ἰμ9 ἴδ69 οὗὨ ἰἰ ; (α) Α5 
ἰο Ηΐ8 β6800} δὰ Ηΐ8 ἀοοίγίπο; (6) Α5 ἰο ΗΒ 
οτίσιὶ π.--- Το 818 π66 οὗ θοο]οϑίαϑιϊ 641 δ βϑοὺ- 
1δτ Ῥδυίν βρίσιὺ δραϊηϑί ἐμ ᾿οτὰ.".-- ο ἔδηδι!- 
οἶδα οὗ ἰμὸ ἰοτ ΓΟ σ8] ῬΑΥΟΥ, δἰ Υγ8 ἴῃ 6χ- 
6655 οὗ ἐμ ἰδηδι οἶδ οὗἨ {116 ΒΊΘΡΘΓΟΙ 641] αὐἰιο- 
Τὶ 168.--Τὸ ποσὰβ οὗὐ Φ6808 σοποογηΐηῦ (0 
Βοδυθην ἰγδαϊιίου οὗ Ηΐθ8 ἀοοίτγίπα. 1. 10 ἐβ ποὶ 
8. σοσὰ οἵ δὴ (οὗ Βυπιδη ᾿ηγθῃίο}), Ὀαΐ ἃ πι68- 
βαρ οὗ ἀοά, οἵ εοἰογηδὶ δηὰ ἈΘΑΥΘΩΥ οτὶρίη. 
2. [ι αἰϊ69ὲ5 ἰἰ861 ὈΥ͂ ὑὴ96 ἴδοι ἐμαὶ τσλοϑοεύο «6- 
δέγες ίο ἀο (6 ἐοἱἱέ οΓ αοα τλυδϑὶ Βηὰ ἴῃ (9 ἀοο- 
ἰχσῖὶπο (8 208] οὗἁ ἰδ οὔονί. 8, Ιὲ δἰϊϑϑίβ (88 
Ιμοτὰ ψο ἐθδοΐ 68 1, ὈΥ 118 Ἰοοκίπς β0]9}γ ἰο {ἢ 9 
εἰονϊγίης οὗ αἀοά, δὰ ἐμοΥ ΌΥ ργονΐηρ (δ6 ἔτγοϑ- 
ἄἀοπι οὗ “965. ἔγοιι Βαπμδη μοι δηὰ πη 
8611-ἀοοορίϊοη.---1. ἀπῷ πιαη το ὧἀο Πὰς εοἱϊδ, οίο.; 
οῦ : Ομχὶβε ἐἰμ)9 χ98] οὗ 411 ΓΔ] βίποογο, ἀσνουΐ 
διτι νης. --- σον 7 οὗ ΜἩΠ|, (ὴ6 ἢγϑι απὰ ]Ἰαϑὶ 
ςομάϊιϊοα οὗ ἰγὰθ Κηον]οάροθ.---ὰὸ πιᾶνὶς οὗ 8 
Εοπυΐϊδο υἱίηθ585 οὗὐ ἀοά, τον. 18.--- 6 ἰσὰθ 
Ῥυγιγ οἵ ἀοοίτίηθ ἀοροηάθην οἡ ἰμ6 Ρατ Υ͂ οἵ 
10 πα 1 1.9 ΘὨΘΔΥΟΥΒ ; ΟΥ, 06 πογὰ οὗ γα 
ἀοροπάοσηϊ οὐ (δα γα ἢ οὗ ὑμ6 ᾿οτὰ.--- Ἡάν σὸ γε 
αδοιμέ ἰο ἀὶὶ Ηὲ ὅο Οἰνὶϑὶ ουονρ ἰυγηβ Ηἰβ ἀθ- 
ἔριιδο ἰπίο αἰδοῖ. - ον Β6 ἀητοὶ ἰο (86 Ῥ6ΟΡΙΘ 
ἐμπο ἴδθασα} (βουσὶ οὗ τυυγάδν δζαίϊηβί ἰμ 6 Μ68- 
ἰδ, Ὑπ10} 18 σον ποις ἰπ ἰμοῖὰ 8116 γοί 
ἐ6Υ ἰΠΟΙΏΘ6 1765 1 ηῖκ ποὶ οὗὨ ἰἰ.--- Του δαδβί ἃ 

». ἢ τοσδῆϊ Ἐχαπ 9: ΝΑΡΟΙοοΣ 111. δηὰ Ρορο Ρίυ 1Χ.-- 

ἀον!] (ἀοπιοη) :᾽ 80 Ὁ 6] 6 ..85 αὖ 811 {ἰπγ68 τα- 
Ῥτοβθπίθα {89 οτὰ 8 βίθτη, ουἱίης ᾿ἰπϑῖ σις ἰηΐο 
παμηδὴ ΘΟΥΓΟΡ(ΟΏ Ὧ8 ἃ τη οὐ ὈΪ ἃ, πη 6 ΔΘ ΠΟἿΥ 60ῃ- 
οοἷξ οὗ Ηἰ8Β οσῃ πιϊηὰ.---Τ ΠΥ οἴδνρο Ηἶπὶ ΠΟΥ 
ΜΠ Ὀνὶχῦ ΒΘΘα] 658} 688, ἢν νὰ σἸοοηΥ, ἀθ6- 
τλοπἶδοα] ἀθθρομἀθ ΠΟΥ ΟΥ̓ τη 688, Ὀδοδιι86 ἐ ΠΟΥ͂ 
ἀπἀογβίαπά ποὶ Ηΐ8 ΠΟΙΥ πιϊηα.---Φ 0809 οἴϊοη 
ἰλθ ἴῸΣ ΟΓΔ2Υ.--Ηον (ὮΡ δ΄ 9 ψονὰϑ οὗ 
3.885 ἰπ Υ6}. 2] δὴ ΔΏΒΥΘΥ ἰ0 [6 σὨΔΥρΡΟ ἴῃ γοΓ. 
201 ΤΟΥ͂ δὰ ἰδῖκοι οἴθηοο δὲ Η 8 γόους - ἐμαὶ 
18 {89 θοχίππῖηρ οὗ 86 Ὠαϊγοά οὗ Ομ τίβι, νοι 
δαἴιλου τὰκ ἀσγοὶοροα ἱπίο {λ6 τπηυγᾶον οὔ ΟΜ γἰβί. 
- Ουνί δι 8 υἱπαϊοαϊίου οὗ Ηΐ8 θα] ϊηρ οἡ [ἢ 
ΒΑ θαΙ ἢ ὈΥ̓͂ ΔΡΡΘΟΑΙ ἴο {1|ὸὲ αἱγοιπιοϊϑίοη τι ΙΟἢ 
8 Ἰασίαϊ οὐ (9 ΒεαῦΔἢ.---ΤΊ 9. σοπάἀοπηοᾶ 
(ΒΘ ΒΟΥ 68 ἴῃ ἰμοὶν ἡιααρηιοηὶ οὗ Φοβυβ: 1. ΤΟΥ 
γοχϑα ὑπ ΘΠ 86 1 768 ΟΥ̓́Τ οη6 ψΟΥ οὗ ἴμ6 Ιοτὰ οἱ 
ι.)16 β'αθ δι, τ 1190 ἰῃ οἱτουπιοϊβίου (ἢ 6Υ σοηῃεῖϊηι- 
ΔΙ Ῥογίογπηθα σοῦ Κα οὐ (16 Βα θθδι ἢ. 2. 1167 
Ὀγόῖκα ἐπ Βα δι 0 116 ΒΑ οὗἩ ἃ β' 1 ρ πο- 
οοϑϑίϊγ, 8116 (ΠΟΥ οπαγροα ἐμο Τότ Β θα] ες 
οὗ ἃ γὙΠ0}]0 ΒυβόγοΥ 88 ἃ ἰγαπβρτοββίοῃ.--- 8} Ὁ 
οοπἰοηᾶϑ πὶ αν, ον] θᾶρο πὶ} Κπονϊοαρο, 
Ἰοιίν τῖνὰ Ἰοιίοτ, θη ὑπ 0 ἀγὸ μοί ἱπιουρτγοιθα 
δηα τϑοοῃοἰ]οὰ ὈΥ͂ ἰμ6 ϑ'ρίνὶι.---ΟἸγίϑι, 1Κ Ῥϑα], 
ΟΥ̓ΘΓΡοΘΓΘα {μ6 70.015 πὶ ἢ ὑπαὶ οὐ να ρΟΊ5, 
τὶτα ὑμοὶν οὐαὶ δεὶ οὗ ΕδὈ᾽ 64] Ἰορίο.--ἼὝὮ Υ 
7.885 αἰὰ ποῖ ΟΡΘΕΪΥ τ Υθ8] ἰὸ (9 Ῥθορ]ο ψ 0 
Ὑ6Γ7Θ ᾿γο θα ΟΥ̓́ΟΡ Η 8 ἀοβοθηΐ, (9 τιν ΒιΘΥΥ οὗ 
Η5 ταϊγαουϊοῦβ αδη Ὀἷγί δηὰ Η18 οἰθγπαὶ 
αἰνῖπθ παίατο. - ον ΗΘ Το ργοβθηΐβ ἰμ6 Ἰὰνν οὗ 
οἰ γα πιοίβὶ Οὰ 88 8 αν οὗ ποδὶ ρ.--Ηονν Ηο ἃΪ8- 
ΟἸ05695 88 (0 Καγηοὶ οὗ ἱΐ, ἃ ἸΔῈ οἵ Ἰονθ, οὗ 
ἸΩΘΤΟΥ͂, οὗ ἸἰθοΥγ.--ἰ “πᾶσο ποὺ ἀσσοτάϊηρ ἰὸ 
ΔΡΡΘΔΆγδΠΟΟ ;᾽ ΟΥ, ἡυάρίὶπρ δοοοτάϊης ἰο {110 Ἰοι ἐ6 Ὁ 
ἃ λυάρίηρ δοοογάϊης ἰο οχίοσίοῦ 100}(8.-- ἢ 6 
Ῥτουὰ οοπίθταηρὺ τἱ Δ τ 1 σἢ ἴλ6 Ρ60Ρ]9 οὗ ἀυ 8} 
ἰπ ΦϑΓυΒδίθτα ΧΡ 688 ἐμ θιηβοῖγο 8 σοβροοιϊηρ ἐλ 
[μογὰ, ἴῃ 1.5 δρ᾽ για] ἐτα ὈΘοἰ Πἰγ : (1) Μοτο ἔλη8- 
(1081 ὑπαῃ (19 6 ̓ ν 18}. δα πον 168; (2) τηογο ἱρπο- 
Ττδηΐ ἢ τοραχὰ ἰο ΟἸ τ δι᾽ 5 ἀϑβοθηῖ [Παη (ἢ 6 Ρ60Ρ]6: 
(8) το] γ ποαΡὉ]α οὗ ἀρργοοϊαιϊης ΗῚ8 βρὶτὶ- 
ἰ..8] στοδίπ658.--- 6. τηοοϊτίης 0 οὐἨὨἁ ͵Ἁ{π6 γο 9 
δΔάγογβαγὶ 8 οὗ {μ9 Τοτὰ ἴῃ υἱπίοη ὙΠ} ρΓο55 
᾿φηογδῃο9.---Τ}θ ἐθϑι πον οὗ Ομ τῖϑὲ οοπσογηΐης 
Ηἰβ ἈΘΑΥΘΉΪΥ οΥὐἱαὶη Βατάθηβ Πὸ Ῥτου.--- 9 
αἰνίπο οτὶ σία οὔ ὑπὸ ἀοοίγϊπο οὗ Οἰιγίϑε ἴῃ 18 
οοπηθοίϊου τὶν {86 αἰνίπο οτἱρίη οἵ Ηἰ8 θοϊηρ. 
--ΑΟὠΜὸον ἱπιαρί πο στοδίῃ689 158 οἱ ἰἰοτοιὶ απ 6η- 
ταροα Ὀδίογθ (πο οὐ ἄθησο8 οὗ ἔσο σγοαίῃ 655.--ς 
Τὰεν δοισλέ ἰο ἑαζε Ηϊΐπι: δυὲ πὸ πιαη, εἰ0.---Ἰτα- 
Ῥοίθῃδο οὗ {86 ΘΥΘΥΒΑΡΥ δριϊηδί (6 Γονὰ: 1. 
Ηἰα ᾿ἱπιροΐθῃοο ἴῃ [86 τπιοϑί ἀϊνογθο ἀθβϑίρῃβ ({ ΠΟΥ͂ 
βοιριιῦ ἰο ἑακο Ηΐτ ἐπ ηΊ80 1765, {Π6Υ Βουσὶ (0 
ἰΚ Ηΐτὰ ὑμνοῦσι ἱπβίσι πο 8). 2. [8 ἰππρο- 
ἰδηο69 ἴῃ μ 6 ῬγδβθηΏ09 οὗἨὨ ὑγὰθ ῬόοῈ: (4) οὗ {80 
αὶ. 8} Ὁ] οὐμοτοπίϑ οὐὁἩ Ομ τι; (ὁ) οὗἨ {μ6 Τογτὰ 
Ηἰπιϑοϊῦ; (6) οὗ ἐμὸ οὐουγα]ηρ οὗ αο4 (Η8 δοὺξ 
ποὶ γοὺ δΘοπιθ). 83. Ηΐδ ἱτηροίομοσο ΓὉ]}Ὺ ἀἰβρ᾽ αγοα ἡ 
υδβὶ πρη ΗΒ ΠΟῸΡ 5. Θοῆι6, ΒΘ ἰΐ δεεηιδ 8]- 
τοἰεὶγ.---λ [6 Θοἑ Ὑ οὐὗὁἨ ἁ ὑπο] οὗ ΤΙρΡΘῺ8 
4180 ἴιο Βογοΐδιῃι οἵ ζαϊ 1, γότμ. 80, 8].---Τ}λὸ γϑὺ 
ἀδοϊἀ θὰ αἰξοτηρὺ οὗ ὑμ0 ον θ 8 ΤΌΪΟΥΒ. ἀροη 180 
19 οὗἨ (6 Τοτὰ, Ὀτουρσιῦ οὰ ὉΥ ἴδ τὶ βρογίης 
οὔ (ἰδ ρΡοορῖὶθ ἐμαί Ηθ νγγὰβ ἐμ ΟΠ τϑὶ.-- τ 8 ἢγϑι 
οἰϊαπιρὺ δὲ ἐμ ἔδαβί οὗἩ ἰδ ΌΘΓ ἢ 6]68 ἴῃ 186 Δα 2} 
τοϊαιθα ἰο ἐμ 1δϑὲ δἰϊθπιρὶ δὲ {16 ῬΆϑϑουοσς οὗ (ἢ) 9 
Ὠοχί γθαν. Τὴ90 οχα]ίοὰ ψοτὰβ οἵ Ομ τὶβὶ ἰο (89 
Ῥθορῖίο, δἀάγοββοὰ ἰο ἐΐὸ βογνδηῖβ οὗ (9 Ομ οἴ 
Ρτίθδίβ ἱπ ραυι 6}, γοσ8. 88-86: 1, ΑὮ ΟΧΡΤΙΟΒθ- 
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δίοη οὗ ΗΪΐ5 βοουῦιν ἰα (0 {1} Ὀγοβοπιἰπιοηὶ οὗἁ 
Ηἱδ ἰῃβοοαῦγ. 2. Τμ9 ἰδηχζυύδρο οὗ βιρ]ϊοἰίγ, 
δὰ γεὶ οἵ ἀουῦϊο πιοδηΐϊπς. 8. Τὸ (190 7901 δὰ 
οσσοβίοη οὗ το ΚΟ ΥΥ, δὰ γοὺ αὖ {(ἰ)0 βαῖὴθ ἰἰπηὸ 
8, τηοπηθῃίοιι5 ΓΙ ἀ4]9. 

Κεῖ α ἐϊἐἐ6 τολιίίδ πὶ 7 οὐδ ψοι (τον. 88): (Ἀ9 
τοῦ ἱπιρογίδηοο οὗ {89 ἐμ εολϊίε: 1. Τ 9 ρογιοά 
οὗ κῖασθ. 2. ΤῺΘ γῸὺδνρ οἵ ζγδσθ. 8. Τὴ9 ἀαγ 
οὗ στοθσθὺ. 4. Τὴ9 Ββοιν οὗ ζτ8060.--47110 ἀθαι ἢ 
οἴ ει. βοτὰ δὰ οὗ ΗΪ8 ρθορὶο, ἃ τοϊυπίδνν κοΐϊης 
.ιοπ18.--- ΚἼΠοἀ αἱ Ἰαδί, δὰ γοῖ ΘΥΘἢ ὑπ ΘΥΘΌΥ 6808}- 
οἷ ἴγουι ἢ 5 πυτάογογβ.---ΗΟῊ (δ 9 76 }018 σδῃποί 
δοὺ ααν ἴγοηι {ἰ6 ψοτγὰ οὗ 3 6808 : ““ὙὯο Β.)8]}} 806 Κ 
Με,᾽ εἰς.---Τ 9 ἀϊνογχοηῦ Ῥαΐμ5 τ ίοα Βορδατϑίθ 
(19 Μογτὰ ἴγοιῃ Ηἰβ ἀεβρίβονγβ : 1. Τὰ 9 ραΐἢ ὑρ- 
ποτὰ. 2. Το ρα ἀοψηνατνά.---ΟἾγῖϑὲ ρον θαυ 
ἱπασοοϑϑί 19 ἰο ΗἾ8 δάυϑσβᾶγιοβ: 1. Τ ΠῸΥ δϑοὶς Η πὶ 
δηἃ ἀο ποὶ πὰ Ηϊπι. 2. ΤΟΥ πα Ηἰΐπι, απὰ 
υἱπὰ {|π|, δι ανὸ Ηΐπὶ οἱ. 8. Τ ΘΥ 41] 1] ἰπὶ 
ὉΡ, δὰ θυτῪ Ηἰΐπι, απὰ βο4] ἐπα βίοῃθ, δηὰ ἰθαρ 
Πίπι ποί.--δοὶβ χχυΐ. 7. Το ὑγαρὶοδὶ πορθ οἵ 
ἴβυηλοὶ [ο Ὁ (1.6 Μοβϑία! : 1. ΗΟΥῪ πορὶθ ἰῃ 1.8 ἰγαί. 
2. Ἰοὺ ναὶπ ἰη 114 ροσυοσβίοῃ. ὃ. ΗΟΥ ργορϑιϊο 
ἰὼ βρὶϊ9 οὗ (5 ἀ6] 15 0ῃ, 

ΚΤΑΒΚΕ: Οοὰ Ἰκον5 ἰδ 6 ἔγιο δηἃ Ὀοίέον ἐἶπιθ 
(Ὁ ἌΡΡϑαΣ δηὰ δο6]ρ.--- Τὺ ποϊίμον Ἠδ ποῦ Ηἰ5 
ΔΡοΒιι99 ἴγοῦθ ἰηβίγαοιοα ὈΥ̓͂ πιθη, ΒΟΥΒ [110 
Ἰιοαυ Ὁ οτἰ αἷα οὗ Ηΐ8 ἀοοίνὶπθ.---ΟἼΆΜ ΕΒ: [ἢ 
ΟἸυυ δὲ ἀσὸ ἐἰ 6 8}} ἰγοαϑαγοβ οὐ πίϑάοι : Ὀαϊ 
Ὑ͵6ό2 τηυϑὲ 50 ἰμ6 ΟΥΪΠΑΤΥ͂ ὙΑΥ, 3ὸ ἰο δβοδοοΐ, 
δίυγ, α51κ, οίο., {παὺ τνϑ 8190 ΤΏΔΥῪΥ Ὁ0 νΥ136.---Π1ἃ 
(λαί εεπὲ πιε: 1. Βδοαιϑ9 ἱΐ [Η|ἰ5 ΠΡΘΓΕΙΒΟῚ 60ῃ- 
(αἱ 5 ἐμ τ λοὶθ σουα56) δηὰ ρἰθαβατο οὗ ἐδ Εὰ- 
{οὸν, πο. γἱ. 89, 40. 2, Βοοδιβο ἐξ γγὰβ ἰῃ δυὺ- 
δβίαῃοθ ΟἹΘ τ ἢ Δο868 δΔηὰ ἰλλ9 Ῥγορίιοἰ8, ὑπτου σὰ 
ὑοῦ ἰμ6 ΕἌἰΝΟΡ δὰ βροΐζθῃ, ἢϑθῦὈ. ἱ. 1. 8. 
Βοοδα86 Ομγῖϑι 'γὰ8 δ)1οὰ τυῖι ἢ {16 ϑρίνῖς οὗ (89 
ΕΔ ον, οἷι. χΧΥΪ,, 8. 4, Βοσαυϑο Ηἰβ ἀοοίγϊηθ 
δἰιηοιὶ αἱ ἰδ ρΊΟΣΥ οὗ (6 Εαἰπθν.-- -ΖΕιδιῦϑ : Ἰγδλο 
ἰοϑὺ οὗ ογίμοάοχ δηὰ γἰ χιιΐθουϑ ἰοδοθονϑ: 1. Τοῖς 
Ῥοΐηῃᾳ δΌΪΘ ἰο βαῦ ψιλὰ ΟΕ γῖβί πὰ Βοῖὰθ ΏΘΆΒΌΓ6 
δηὰ ὑγυϊὰ : ΜῪ ἀοοίγῖηθ 18 ποῖ χχΐπο, Ὀδι, είς.; 
ἰαἰκίης (κοῖς ἀοοίγ 8 ποὺ ἔγοια ὑμ 6 ἷΣ ΟὟ ΤϑΆβοι, 
Ὀυϊ ἔτγοια {ἰ6 ΠΟΥ, σονοδ]οἂ ποτὰ οὗ αοὰ. 2. 
ΤΠοἷγν βοοκίης ὑποροὶη ποὺ ὑποῖρ οὐ ΖΊΟΣΥ, ὃυὶ 
80 καἴοῦγ οἵ ἀοα δπὰ οὗἁ ΘΟ ιετἰϑέ, δηὰ ἀϊγοοίϊπς 
ΘΥοΥΥἐϊρ ἰοιναγὰ8 (8 ῬυγροΘΘ οὗ ρἰονὶ ἔγίης 
(89 πδῃθ οὗ ἀαο. Ἡδδγογϑ αἷἶδοὸ ἃἂγὸ Ὀουμηὰ οὐ 
ἰδοὶν ραγὶ ἰο ΟΌΘΥ (ποτ, οἢ Ῥευὶ οὗἩ ἐμποὶν βαϊνα- 
ἰἴοι.--- ἀπν ππαπ τοὶ, εἰς. Α8 ταυοῖι 89 ἴ0 ΒΥ: 
[ἀΡροαὶ ἰο ἰ89 Θχρογίθῃσθ οὗ α]ἱ ἴπο ἀονοαῦί. -- 
Μαυῦβ: Ησ ΤῸ ..5605 ποὺ ἐδο ποτὰ οὗἩ αοἀἂ νῖ ἢ 
(89 ἔγὰθ ῬΌΓΡΟΒΟΘ οὗἉ ἰθησεϊης οαπὰ ἀοΐης ἱἰ, νν}}} 
ποὺ Ὀθ Βιγο οὔ (9 ἀἰνίηἶγ.---ἰὰ ἀϊνίθ δὰ βρὶ- 
νἰϊασὶ ὑμἴη χ8 γ͵ο τι Ὀ6᾽ ον 9 0 ὁΠη9 ΔΌΒΟΙἰΟΙΥ 
(Ὀ11 παν}, Ὀὰΐ (ΥΥ̓ ΘΥΟΡΥ͂ ΟὨ6᾽8 ἀοοίτϊηο, ΒΟ ΒΟΓ 
ἀξ θὸ οὗ ἀοἀ, οὐ τ ΒΘ Ρ ὑΠ 0 ΤηΔῃ ΒρΘΔΚ οὗ Ηἷπλ- 
80].---ΗΕΡΙΝΟΕΒ: ΔΙΘΔΩΥ͂ ἀΥὸ δυὐϑὺ ἰϑδσπίῃς, δηὰ 
γοὺ οδῃμοῦ οοπ)θ ἰο ἐϊ0 Κπον]θαρο οὗ (ἰ9 γαίῃ. 
ΠΥ ΤΟΥ 68. ταῦοῖ, δημἃ ἀο ἰὑ ποὶ.--ΑΥΕῈ5- 
ΧΕΙ, : Α Ρτόδοθ Ὁ τδὶ θθοἷὶς ποί ἷ8 ΟὟΩ ΟἼΟΣΥ, 
δαὶ οηἷν Θοἀ᾽ 8.---ΜΑσῦβ: Ηθ σΠο86 γοτὰβ δά 
ὝΟΓΕΚΒ δἷτχ ΟἿΪΥ ἰο Βομονῦ ΟΘοά, 8 ζδι ἐπ ΐαϊ δοὰ 
ἔγιιθ, δηὰ ποσίν ἰο Ὀ6 ὈρΙἸονθα.--ἰὖ 18 χοοα ἰοὸ 
τουχϊ πὰ ρθΟ00]9 οὗ μοὶν ονἱϊ ἀοθ6495, αῃ ἃ σομυΐῃοθ 
ἀβοια οὗ ἰπθῦλ: ῬΟΓΟΒΠΔΏσΘ δΒοηθ Ἐ|} ἸΔΥ ἱΐ ἴο 
οατὶ δηὰ Ὅθ σοπηγογίοα, ἈΪανκς ἰἰ. 27.--- ΛοΧουα 
Βιδί. Τμδι: 11 15 ἃ ΒΥ τηανὶς οὗὅἨ ΘΗΥΥ͂ δηα τ28]106, 
ὙὮΘΩ 8 πᾶ ΟΟηΒΌΓΟΘ πῃ Οἰ6Σ8, αηἀ δομ ἀθῃ8 
οἰδοσδ ἤον, Ἡδμοὶ πὸ ἀο08 εἰ )8617.---7όια.: Ὗ ΒΘ π66 

ΤΗΒ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑα ΤῸ ΖΟΗΝ. 

ΘΟΙΔΘ 80 ΙΩΔΏΥ ὉΠΟδΠΔΥΙ Δ 016, δῖα ᾿πά στ οπίβ οὗ 
ΟἿ ποῖ ριθοτ δ οοαἀποὶ ἢ ἔσοιυ οὐν ποὶ βοοῖῃᾳκ 
(ο 0 Ὀοϊίουχ οὗ {10 μοδτί, εἰς.---Ζειδβιῦϑ: ον 
οδῃ ργθοοῃοοί νὰ ορί ἰοῦ Ὀυΐ ὈΪϊπὰ υ8, πὰ Ρ᾿Γο- 
γϑηῦ οὖν ἰσγὰθ ὑπαοτγβιδηαίης οἵ ἰἰἶ6 δετγίρίιγχοδ 
--Ἴτἰὸ (δ ρῥγοϊθηϊςουβ δῃὰ ἤπε-(Δ)κίης, το Ὀοδδὲ 
80 ποῖ οὗ ἐμοὶ Κπονϊοᾶγσο, τῦὸ πὲ ΒΠ0᾽ ἐμδὲ 
{Π0Υ ἰδοὶς ἐμ6 Ὀθ5|.--7όἰά.: ϑαΐίδη 1} }18. ἐοοΐδ 
οϑηποὺ πυτὶ 8 μαὶσ, σἱπουῦ {86 νν}}} οΥ̓͂ 6 οἀ.--- 
ΟύΈΒΝΕ.: δ ρ] οἷ δηπὦ Ὠαυΐ ἢ Υ οροα ἐδ 
μρατὶ ἰο ἀϊνίηα ἔσαϊῃ, Ὀαὲ ὑγῖά6 ἀπὰ Ὀοσαβιία 6585 
0610389 Ἶ..--Ἴ θὰ ΟΠ τι 8 ὅτ ρογβοουϊ θὰ, ορϑῃ- 
Ὠθατίθα σοηΐδϑβουβ ΔΓ σοι ΟΠ ΪΥ ΨΟΓΥ͂ ΘῪ ; ΣΩΘΏ 
ἴθ Ὁ ἐἰλοπιβοῖν 6 5 80 σοῃσοδὶϑά, ἐδαὲ [Π6 σοηἤοβδῖοα 
οὗ Ομ τῖβε 18 ταὶ μοῦ ἃ πιυσιααγίηρ {Ἰὰπ ἃ ἐγὰθ 
οΟὨ δβϑϊηῷ.---ϑ'μδπιο, ὑἐπαὺ ἴῃ δρὶτὶ 4] ἐδίηρβ 
ΘΔΓΏΩΪ ἸΠ6805 816 ἰπουρὰϊ οὗὅ, ἀπὰ ἰμθ ρονγοσ οἵ 
{110 ϑρίγι. 18 ορροβϑοὰ ὃγ (86 ἀτιὰ οὗ βοουϊοαν δυ- 
᾿ποτὶγ.-- -ΗἸΈΡΙΝΟΕΒ: Το δοδϑοὴ οὗ σσδδο 1δβἰβ 
ποὺ ἔοτογου : 10] ον ἰἰ8 ἀγαινίηρ !---ΟΑΧΒΤΕΙΝ: 
[υ 15 Βαϊ 6 11{{1Ὶ0Ὸ τ 116 ἰθὺ ἴἢ6 Ῥὶοιιβ ἃἂσϑ 'ἱπ ἐδθ 
ὙοΣ]ὰ ; αὐου νδσὰβ 86 Ὁ Μ|1}} Ὀ6 ἸΌΤΟΥ ΟΡ Ββοραγαίθὰ 
ἔγοτι 1ξ Ὁγ ἀοαίῃ. Ἰπογοΐογο ὑμΠ6Ὺ σὴ ἴὸσ ἐδὸ 
1119 ἐπλ9 Ὀθατ ἃ 1{{{16 ἔγοτα (80 τ ϊοϊκοαὰ τ7γον]α.---- 
ΟὐκΒΝ Ε,: 78ὸ ἀολί οὗ Ὀδ᾽ἰΘΥΟΥ8 18 ἃ ΓοϊΣΩ ἰο 
{πον ΕδιθοΓ.---ασῦβ : [πὶ Βοάνοῦ ἔθ τθ 8 Ρ6360 
ἴον 411 ἐἰγσου Ὁ] 0 δῃὰ σχοδϑὲ ἴγοια δἱϊ Ἰαῦοσ.--- μαι 
{19 του] ΒδΥ5 ἱΏ ἸΩΟΘΚΟΣῪ Μ|ΠΟψἍϑοἴξοπ ῥσονθ ἱσῦο 
(ο ἰἰ5 πανί. 
ΟΝ ΟἜΒΙΑΟΗ: Α βυθ]πηο ἀἰβροκίἑϊοῃ που]ὰ 

ΘηΔῸ]6 ἐδοθῖλ ἰ0 ΚΠΟΥ αἰϊνίῃθ ἴῃ 8.--- ΤΠ ἷ9 
83.1}} {10 ῬΤΟΡΟΡ ἩΔῪ (ο διίδαϊῃ ἴἰο ἐιὸ Κποπ]θᾶκο 
οὗ (89 ἀϊνῖπμο ογἱχὶπ δὰ τηδίίοσ οὗ Οἱ δι ϑ ὩΣ ; 
ἰο ἤο] ον πὶ ἐδὸ Βοατί 8}} ἐγ οὗ (86 αἰνῖπο, 
οῃὰ ἰδυ5 ψὶ ποηοδὶ ῬΌΓΡΟΒΟ (0 οπάθδυον ἰὸ ἀο 
ψ δὶ αοα ΤοαυΓ68.--- 6808 ἰπ ρ]ἰοαῖοα (86 τεῖ0}9 
ῬΘΟΡΙΘ, Ὀθοδυδ9 Ηθ σηδϑ 81} γοϑροηβϑι 1 ἔον 8 680 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ δηὰ δ8οίβ οὗ ἐο συΐογα; 'νἱίμβουαςξ ἐδ 
σορϑθοὶ οὗ ἰ))ι8ὸ Ῥϑορ]θ, {116 Συϊογϑ, οὐθὰ δέϊοσ- 
ψαγαβ, οου]ὰ ποὲ ἔδυ ρυὶ 76808 ἰο ἀδδίἢ.---Ῥ ΡΘπο6- 
ἰγαΐὶθ ἰο [89 δβρίγιΐ οὗ τὔῦ πογάβ, δὰ οοπίγδϊο- 
ἰϊοη8 ΣΘ8ΟΪΥΟ {θη 56 1 68 

1.ι1ιθ0ο : ΟΡεάΐοπος ἴο 6805 Ἰοδά5 ἰο ἜΣ Ῥογί 69 
οὗ {πη9 ἀϊνίπο υἱγίιμθβ οὔ Ηι8 ἀοοίγίὶηθ διὰ Ἠΐ 
οβρεὶ (Βοαι. ἱ. 16), οὗ νυ] σοῦ (ποτ ὅτ ἰδτθο, 
οοΡσοϑροπάϊης ἰο ἔδο ἰπτοο ρῥυϊηοῖραὶ) Σου] 165 οὗὨ 
86 Βυμηϑη Βρ γῖϊ : ῬΡΟΥΘΡ ἰ0 θη] χἸιίθη (πιἰπὰ), ἰο 
δδ πο  Ὗ (1ν}}}}, ἐο Ὁ16859 (Βοαγὶ). (ΕΤοτὰ ΡΑΒΟ ΑΚ). 
Ἠυπιδη ὑἰἰχ8 γ͵ὸ τπιυδβὺ Κηον ἴῃ ΟΥΟΥ ἴο 1079 
(οπὶγν σοπάϊιϊοπαῦν ἐγ 6), ἀἰϊνῖπο τὸ τησβὲ ἴὸνθ 
ἴῃ οτγάον ἰο Κπον.--- 8 7 6}008 πὸ ἱπάϑοὰ {δ 
ἔγιαθ αοἀ, δι ἰδ ον πον Ηΐπ ποί ἃ5 (6 ἰγὰθ δὰ 
Το 8] (67 Κηθιν Ηϊτπὰ ποί ἰγυὶγ ἴθ Ηἰ8 ἰσὰϑ πὸ- 
ἰγ6).----ἼἶἈ ΒΘ 1οβ8 ορρογίι πη! οὗ ρταοο σαμποὶ ὈΘ 
τοκχαϊηθα.---ΒΕΆΑΌΝΕ : ἸΒογοίογο Ὡοῦ 6 ἀοΐερ οὗ 
(16 ψΠ1| οὗ αοἀ, Ὀυΐ ονϑὰ Ὀοίοτο ὑπαὶ, {Π 6 τοίέἐ ἴο 
ἀο ἐδ π|ῖ}] οὗ αἀοα, μα Ὁ]68 οὁη6 ἰο Θσροσίθῃοθ ἐδ 
ἰγαΐῃ οὗ ΟἿ γ 5.5 δδεουίΐου ἐμαὶ Ηἰθ ἀοείσὶο 18 
οὗ ἀοα. [1 ἰδοῦ οπἶγ μδδὲ ἐἰο ψ]]}, ασὶ ἀοοϊἀοὰ 
ἴῃ [Ὦγ τῖβ, ἰο ἀο (Π6 ψ1}} οἵ ἀοἂ δ8 ποὺ πον- 
οβὲ ἐὺ ἔγοιῃ σομβοΐθησθ, ἢδίυγο, οἀπολιΐοι, ϑοτὶρ- 
ἴαγο,---ἰδ 18 Ἰοδοϊος; οὗ πνῖ!] απ μοατὶ ἰο ἐδ ψ|}}} 
οὗ ἀοὰ ρεἶνοϑ (88 ἃ οοῃάϊεϊου) ἰῃ6 Κπον]θάρο οἵ 
{10 ἰσατ ἢ. --- Αι 1 010 ΤΆ Κ68 ἃ δὴ 40}}} ἀπά υἢ- 
δ δοορ  Ὁ]9 ἰο Καον)οᾶρο. 

Οὐδβδνεδ: Ἰβλογε ὁ 3 ταϊσῖιε ομ6 οἴϊοιι δεκ 
ἷῃ Ὀυδιϊ ον, οἰυΓοὨ -5οἸ θη ἶ68, οὐ ἰπ Ἰοδτηθα, 
ΒΟΎΘΓΥ Βουοηϑ. ἤμθτθ 15 Ξ2ε, [6 οἰίαῖ Ῥὲσ- 
800 ὃ---7άεγε τοαϑ τεμοὴ πιμγπεμτὶπσ ἀπ 005. (λς Ῥοορὶὲ 
οοποογπὶπσ ἩΜΏ.-σϑο ΟἸτῖδὶ οαὰ Ηἰἴ5 τσ τοῦδὲ 
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0 σϑηγηββοὰ ὈΥ̓͂ ΡΟΓΥΟΥΒΘ Ορ᾿ηΐοηθ. 7119 18 8ὸ 
ἴο ἐἀα ἀΔγ.---Ησονν πιο τοσϑὶ ἀυοϊὰ βροδκιπε ονἱϊ 
οὔ ΔὴΥ οἱδον, Ὀκΐ ΒΡΟΔΚ 85 τ} 6Υ]} Δἃ9 ῬΟΒ9 10 10 
οὔ ζ9.65039.--Οσιγῖδὲ σοπγ68 ζοτίδ δὲ (6 τἰχζὰῦ πιο- 
τηοηὶ.--- 8 τινοσ]ὰ οδ}}9 10 Ἰοδτηϊηρ δηὰ δαπδδ- 
κἴοῦ, ΟὨΪΥ ὙΠΘη ΟἿ Βὲ8 ρ8586ἃ {τουδὶ ἸΔΗ͂ 
οἴα5865 ἴῃ ἃ 8600]; οὗἩ ΔΠΟΙΒΟΣ ἸΥΔΥ͂ οὗ Ἰοατΐης 
: Κποννβ ποιῖαρ.-Τ)ο ἀοσίγίηθ οὗ “9680 γιι(8 
1.5 ΔΙΤΆΘΔΟΥ ἰὴ ᾿οδαγοο, δη ὑμο ΘΟ ΟΥ͂ ΘΥΪ 065 ΟἸοΔΥΙΥ 
δηὰ υἱβ ὈΪΥ δπουρὰ 1.8 ἀϊνὶπο οτὶ σἰη.--- 0856 το 
τηυβῦ Ὁρμο]ὰ ἐμ Ἰοίίον οὔ ὑπο 1δνν, δηα ἔοντῃ, δῃᾶ 
σου ϊὰ ὈΔηΐδἢ τ 6 ϑρίνι ἔγοσι ἱΐ, ταοϑὺ Βα] γ Ὀσοὰκ 
180 αἵ δῃηά ἰδ [ὈΥΠ. 
Ἡπύδνσπ: Ηυπιδηϊ Βροδκίηρ, 96515 τγὰ8 δὴ 

πηοάἀυοσαίοα τη8π, Ὀὰ: Ηο ἰονγοῦβ ᾿ΔΠπ᾿ 6] Υ ΔΌΟΥΘ 
8}1 (6 οὐκτιοδίοα.--- 1 ἀπ πιαη οἱ, εἰς. ὙΠΙἸΒου 
τοϊ σίου ποοᾶ, σἱϊμοιΐ Ἰοαρίὶης ἴον ἀοα δηά 88]- 
ναϊϊοη, δ0 σοργϊοίίοι οὔ ἐμο συ οὗ Ομ Υἰϑιϊαηϊίγ, 
50 ἤσαϊ ἢ ἴῃ ΟὨ δὲ, 19 ρΡο99101ὁ6.Ὠ ΤῸ ἐμ Θοηϑοΐθποθ 
11 Ῥτοοῖβ τηυϑῦ ΔρΡΡΘΑ].--Απὰ 1 {0110 Ὁ78---τἰν ῃ1σ ἢ 
ἴον τΒῖῖκ οἵ---ἰαῦ 1.19 ἀοοϊαταίίου οὗ 6509 6ου- 
ἰδἰη9 χαρυκο δηὰ σοπἀοιμῃαϊίζοη οὗ {110 δίτοηροϑὶ 
Εἰπὰ : 6 τᾶο οδηποὶ θ6 οολυϊηποθα οὗ {πο αἰγὶ- 
ὨἿῪ οὗ ἐπ 6 ἀοοίτῖηο οὗ 7688, εἴδ.,) ᾿8Δ5 50 Θᾶτἢ- 
οβίῃ 685 ἴῃ τοχασγὰ ἰὸ ἷ8 βαϊγαϊΐοῃ. ΤῸ Ῥτορο- 
δἰεοη οὗὨἨ ΟἸγ δι 18 υὐΐνουβα; ἤόγο ἰἶἰ6 μη υογδὶο 
ἰοσίςα ΒΟΪ(3. --ὐτὰ Ὁ ἱο 18 ἃ Ὀοίσαγον οὗ ἃ 61]}- 
πη ποὲ αἰνίπο, οὗ ἃ 8οὶ ἰποομλ ἰβϑὶομθὰ Ῥσγοροί, 

200 

Ῥευΐ, χτῖ!. 10.---ἰΤάοις λαδέ α ἀευΐ. Ἡον {ἢ 059 
Ψ|Ὸ ΠΟΥ 80 ἱπιρυ ΘῈ }}7 οἶθαν {1} Θ 86 1 768, ΒΟΟᾺ 
αἴϊονρ οοηγυϊοὺ {ποπιβοῖὶνοβ οὗἩ ζ6]Βομοο - 0 {110 
ῬΘΟΡΙΪο Ἰουαϊν ἀοιμαπαοά ΕἰΒ ἀ θαι. -- οἰ ̓ σΚὰ π6959, 
ΘΠ, ΑἸ ΔΥΒ Ἰαάζο5 δοσογάϊηρ ἴο ΔΡΌΘΑΓΔΏΟ68. 
Εἰχαίοουβ ῥα καιοῶν 15 ΟὨἿΥ τ (μ9 ἔνια ὰ8 οὗὨ 
Εαοά.---Α11 σοὶ χίοη 15 ἱπα ον οηὐίβια, 110 ΠΣ 0 ἢ 
ονογ {Π ΘἸΏΒΘΙΥΘΒ ἱπ 1ὑ ὉΚ {80 Δ ΒοΥΥ οὗ τ ]6τ8; 
0819 18 ΘΟΠΟΓΑΓΥ͂ ἴο (ἢ 6 ὈγΙΏοἾΡ10 οὗ Ῥχοίοβίδηιίδιω. 
--διιὲ 7 κποιο Πιπι. Ὑ89 ιοαγὶ Οὗ (6 ὈΘΊΊΟΥΟΡ 19 
8 ἱΠΔΟΟ65510]6 δα πο  ΠΑΓΥ͂, ἔγουλ τ 6} (6 τγοτὶὰ 
σδηποῦ θοὸν οὐὖ μ}.6 σοηβοϊοιβη 658 οὗ Βα] γαϊϊοη.--α 
ΒΟΗΨΕΒΙΕΒΒΜΑΟΘΗΕΒ: Παυΐϊπ7 πρυὸῦ ἰεαγποα, [1,1ῖ6- 
ΤΆΥ ἰα κοι, ὑμ19 18 ΘΟΡ ΔΙΔΪΥ 10[4]86:; ὅον ἔγοτι ἐἢ}9 
δορί πηΐης οὗὨ ουν 1οτὰ δ 19 ἔμο 1} ἸΒΕΟΥΎ ἐπ ΙΟΓ ΠῚΒ 
15 (αἱ Ηδ ἱπογοαϑοᾶ ἴῃ νἱβάοιῃ, τ ἰο ἸηΘ ΔῈ 5 
ἰδ Ηο ἐσαγπεα. ΤΟΥ (ἰἰηὶς ἐμο το τνότθ δὐ ὑμδΐ 
{ἰπιθ ραν ον ᾿ϑι1{π|| 008, εἰο. [ΙῈ 886} ἃ 5600] 
ἰ9 ᾿ογτὰ μαᾶ ποὶ Ἰοδνποὰ.---Ὗ ὁ 4190 σαῃ ΙΔ Κθ ἃ 
αἰβιϊηοίΐοηῃ Ὀοίνγοοθη ταὶ 8 Ὀσουρ)ὺ ἱπίο οὖς 
8019. ΌΥ ΟΥΕΥΒ δηᾶὰ αἀδνυοϊορϑα ἔγοιῃ ἐμοῖσ ον 
ῬΟΥΟΡ, δῃὰ τᾷἊδί ἴῃ ὑπ οῖὶ 5 (16 σἰἔν οὗὨ [}.9 δρί τὶς 
οὔ αοά.---[Π 1955 πῆδὴ ΘΟΔΥΒ ἰμῸ γοΐοθ οὗ ἰὴ 
αἰνγίπϑ τῦ}}}, 6 σαπηοὶ ΚΠΟΝ τοί οΣ {86 ἀοοίτλαθ 
οὗ Ονὶϑι 15 οὐ αοάἀ οὐ ποί.---Τογο 18 ΟῸ ΙΠΟΥΘ 
ἀδηρονοῦϑ ΘΏΘΠΥ͂ Οὗ (110 ἔσο Ἰγϑὶ το οὗ τϑδϑῃ, οἵ 
86 Ρᾳγο βαϊναίϊΐοι πῖσ γ1͵1ὁ αγ6 ἱπ ΟὨχϑί, (δὰ 
ΒΡῚ γι 41 ΡΣ ἱάο. 

(Ὁ) ΟΠΣΙΒΥ ΑΒ ἘΠῈ ὈΙΒΡΈΝΒΕΙΣ ΟΥ̓ ΤῊ ΒΡΙΠΙΤ, ΤΗΕ ἘΣΑΙ͂ ΒΙΠΟΑΜ ΜΊΤΗ 118 ὙΑΥΤΕΒ ΟΥ ΣΙΞΕ. 1Γ- 
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δ] Γ[Νον]' [ἢ ἰδο 1α9ὺ ἄδγ, ἐμαῦ [{Π6] οδὺ ἀαν οὗ (16 ἔδαϑί, 9 6805 βϑἰοοά δηᾶ οτἱοᾶ, 
88 βαυίην, 10 ΔΏΥ τι [Δ}Υ̓ ΟΏ6] ἰδ γϑὲ, ἰοὺ πὶ οοτθ ηἴο τλ6, δηαἃ ἀγίηκ. Ηὸ ἐδδὲ 
Ὀο] ον θοῦ οἡ [11] π|6, 85 ἴ86 δοτὶρίυγο Βα βαϊά, ουὐ οὗ 19 Ῥ6 1} [ὈοἀΥ]2 5.141} ἤοτν 

89 τνοῦϑβ οὗ Ἰἱνίηρ γαΐογ. (Βυὺ {18 Βραῖκθ δθ οὗ (86 ϑρίγιΐ, ψῃϊοῖ ΤΠ6Υ ὑμαὺ Ῥε] ον ο 
ου [1η] ἷηλ βῃου]α [ὑγογθ δου [0] τϑοϑῖνο, ἕο {80 ΗοΙΪγ Οοβῦ [86 ϑῬρ 10] γγὰ8 

40 ποὺ γοεῦ σίνοπ, [οπιῖξ σίυθη}" Ὀαοδυβο {μαὺ [οπιῖξ ὑΒ8}] 9} 6808 νγὰ8 ποῦ γοῦ ρ]ογ θα.) 
λίδυγ δ [80516] οὗ [ἢ6 Ρ6ορ]6 [πλυ] 16] ὑμογοΐοσο, θη ὉΠ6Υ Ἀδαγα {18 ΒΑΥΪΏ σ 

41 [(π680 ψΟτΣα8]," β814, ΟἹ ἃ ἰσυύὰ {18 15. ὑπ6 Ῥτγορ]ιοί [18 15. τυ γ τ[86 Ῥτορδοί.] 
42. ΟΙΥΘΥΞ 5δ]α, "15 15 116 ΟἸ τ ϑί. Βευὺ [οηιῖϊξ Β΄] βοπλθ [ΟΥ̓ 615] βαϊά, 54} γὶϑῖ 

οοῖλθ ουὔἰὐ οὗ ΟἍἈ}1160 [οὐ] ἐμ6 Ομ σῖϑυ (μθη σομλθ ἔγοια (ὐὅ81}1067 ἢ δύ ποὺ [89 
Βογιρίατο βδα, Ταῦ [[86] ΟἸγῖϑὺ σογμοίι οὔ [ἸῸπ17 [Π6 βορὰ οὗ αν, δῃα ουὖ οὗ 
{16 ἴογη οὗ Βεοίμίοβοιι [ἔοτα Βο]θμθτω, (86 ἴοττη 5 σῆοτο αν τγ88 ὃ 

48 ΕΞο ἴΒ6γθ Μ͵88 8 αἰ ν᾽ βίο διμοηρ [86 ΡΘΟΡΪΘ [{πὸ τα 46] θδοαυβα οὗ ἃ. Απὰ 
44 βοτὴθ οὗ βοὴ σου Βᾶνθ ἰδῖοη δῖα [π|ι8]168 ἴο Εαὶ26 Ὠϊμ7; θὰὉ ΠΟ τηδῃ [08}6] 

Ιδ1ἃ Ββαηῃάβ οἱ Εἶπ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ 

1 γον. 37. 
8 γον. 38.---Ἕ.ζἐκ τῆς κοιλίας αὑτοῦ. 

τοὐδιέπ, κύπι ; 1ιἴπον ἀπ [δηρο: 
ΑΙυτά 

δοάν. Ἰοιλία ῬΓΤΌΡΟΙΙΥ πιορηδ δεῖν, 

Ι 

ΟσΟΕΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ,. 

9 δέ αἴδοῦ ἐν ἰ6 ποὶ τ [του ἴοτοο, δ ἃ Βῃουϊ ἃ ποῖ βάτο Ὀθσπ οτηϊἰοὰ ἴῃ ἐδο Ἐ!. Υ.--Ρ. 8.1] 
δηὰὲ Οοπμδηὶ τοϊλίη ἐμθ δβίτοης ἴθτλ οὗ ἔπ Α. . Νογοϑ ὑγδηβίδιοθ: σοι 

ἐπ, δοισεῖε, δεἰοπκαοΐ, 48 ἴπ9 γοσορίδοϊο οὗ οοά, 
ὑσὶ ἱτορίοι!} 7 αἰδο, ἴῃ Η6]119πί δὲς ὕϑᾶκο, ἴΠπ9 ἐπισατα ραγές, ἔθ ἐηπν πεαπ, ἴμο κατέ (καρδία ; οοιαρ. ἴπο 1,(Δὲ. οΐξοεγα), ἀπά δὸ 
ἰς 5 τλζεῃ ποθ Ὁ ΟἸγυδοδίοτι δὰ οἴμοτα, ὙΠῸ ΧΧ. οἴξϑη ἐπίθγομδῆκο κοιλία Δ καρδία. 866 ἴπ0 ΕχΧΕα.--Ρ, 5.] 

8 Ὑεῦ, 89.--ΤΑοΒηδηπ [ΑΠΠ0Γ4] γοσὰβ πιστεύσαντες [[Ππο80 ὙΏΟ Ὀ6]οΥ64] ἰῃδίολᾷ οἵ πισταύοντας, οὐ [89 Δι ΒΟΥ Υ οὗ Β. 1» 
Ὁ. τοῦ. Τιδομομά.: πιστεύοντες.--". Β,] ὦ ΓῚ Φ 

ἃ ὅδε 29,.- Αγιον ὐῤη δαλνς ϑρέγι) ἰᾷ οτα! ἰοὰ Ὁγ [Δομλη δηὰ Ὑἰβοποπάοτί, αἴτον πο Ψαϊρκιίο, Τίλ]δ, πιοϑὲ γογβί ἢ 5 
. Α4428Β.}. διὰ οἴδιοσο γὸ [80 ἩοΤά, ἮΘ ΙΏΔΥ ΒΌΡροΒΘ ἐδ Ομλίδϑίος οὗ ἅγιον ἰο ὮΔΥΘ 960) οοοδδίοησθα ὈΥ ἀοσίγ! 8] οοἢ» 



2586 ΤΗΒ ΘΟΟΘΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ 10 ΨΦΟΗΝ. 

εἰδογδ(ίοηβ, ἘΠ ἢ, πουσονοῦ, Ἦδυο Υαί 6 Γ τοράσθ {Π6 βδδθαρο τη0Γ9 αἰ ΠΟ Ὁ} ἐπα η οαϑίοσ, δεδομένον [πίνε η} τη ϊοῖ Ἰλοτηλης, 
αἴϊον Οὐὰ. Β.. γοϊαίηδ, βεαμαμ ἴοδ.. ἥτιῃ. [Βο[ἢ ἅγιον δῃὰ δεδομένον δ΄Ὸ νυαῃίΐηρ ἰπ Οοά. ϑίη, νυῃ[0}} Βἰ ΠΥ τεθὰς οὕπω γᾶο 
ἣν πνεῦμα (τιπουΐ (Π6 ἀΓΌΪς19). 80 ΤΟ Ποηἀοτ ἴῃ {πὸ 81} ὁ, ΑἸΙογὰ οὔθ δεδομένον δηὰ τοι 9 ἅγιον, ας νυ ἰδ ἴω 
Ὀγαοϊκοῖϑ, Δύο ϑίσοιῖξ δηᾶ Ηοτὶ ραὶ [ἅγιον] δεδομένον οὐ [ὁ πιαγκίη.--Ρ. 8. 

δ ον. 4).--- Ἐκ τοῦ ὄχλον οὖν ἀκούσαντες. ΤΠι6 πολλοὶ [ἰοχῖ. Χ60.] Οὗ τινὲς [ΟΧΡΙΔΏΔΙΟΤΥ] τὸ ἀτορροῖ, βεσοσγάϊηρ ἴο 
Β. Ὁ.1,.. Ὁ. ἃς. 

6 Ψογ, 40.-- τῶν λόγων, ΤΟΝ πη, Το οπάοτί, δοοογά!η' ἴο [28] Β. Ὁ. Ἐ. 6. ἄς. Οοά. δίη., Τἰβοποηὰ,, ΑἸ: τῶν λόγων 
τούτων, 1,Αἴ. λοϑ ἐγττῆοπδα, τοτύα {1|α. ἣπὸ υοτδα. ΤΠο ἴοχί. τος. το ]8 τὸν λόγον --Ρ. Ά. 

ἼγοΓ. 41.- -Ἰηδίοιὰ οἵ ἄλλοι δὲ, ΓΔΟΒ πη ὯΔ6 οἱ δὲ, αἴζοσ Β. 1... εἰς. |Γἰϑομβοηά. δἵδοσ Οοά, Βίη.: ἄλλοι---ἄλλοι πίίδουὲ 
δέ.--Ρ. 

8 ἐπὰν, 42.--[Τ}}5 [5 ἴμλ6 νοπί(ἰου οὗ [0 ατοεῖκ, ἀπὸ Βηθλ. τῆς κώμης ὅπον.--". 3. 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γον. 87. ΣΙ 189 1458 ἅδν.---Μογοῦ: “Α59 (80 
εἰρίιια ἀν (πὸ 224 Τ ἰδεὶ δοοοτάϊηρ ἰο μεγ. χχὶϊὶ. 
81. Νυπιὺ. χχίχ, 8ῦ; ΝΕ. νἱϊῖ. 18) νγὋ8 σϑοὶο- 
οῃοδὰ ἴα υἱτἢ 01|ὸ Βαυθὰ ἀδΥϑ8 οὗ (89 ζοδϑί Ῥγοόρου, 

δη α9, ϑμοσαῆ, ἴῖ0]. 48, 1, (9 145. ἀδγ (ὙΠῸ) οὔ 

εἰ6 ζοιϑὺ 18 (6 οἷ, οι π σοτία! ΕΥ̓ ϑϑπὶ {18 
ἀαγ αηὰ ποὺ ἴμ6 βού (ἸἸΒοορᾶ., Βυχίογί, Βοη- 
κεὶ, οϊαπά, Ῥαυ}ι8, ΑἸππιο})}; ΘΒροΟ Δ}}γ 45 1ὑ τ 8 
Θυϑίοτηδ ΡΥ δὺ ἃ Ἰἰαῖοῦ ρουγὶοά ἰο βρϑαὶς οὗ δὴ οἰχιῖ 
ἀαγϑ᾽ σοϊοθταίίοη οὗ 110 δεαβϑί οὗ ἱδθθγπμδο]95 (2 
Μαςοο. χ.θ ; Φοβορῖ. “Ἅ4πη|. 1Π{.10,.4; απ.  γμυΐη. 
40, 2; Μααν. ΙΚολεῖ. 118, 8). Το 18 ΘΟΥγ65- 
Ῥοηά5, ἴοο, ἰ:9 ἰσαδηϑβϑιαιίοη ἐξόδιον (Ηπᾶῖ9 οὗὨ ὑμὸ 
ζολβι), ὉΥ Ὑοἢ {9 οριυδαίηῦ ΟΧΡΓΘΒΒ65 ὑπὸ 
ἀοδιρφαδίίοη οὗὨ 6 οἶσε ἄαγ, ΠΣ [βοϊϑμῃ 

Δ5Β62ὈΪΥ] ἰπ μον. χχὶ!. 86: Ναῃι. χχῖχ. 86; 
Νοῖι. γἱὶὶ. 18, Οομρ. Επναϊὰ, “ον πιθοῦ, Ῥ. 
481. ἸΤοϊυοῖς : “ΔΑ σοῆθγαὶ λυδιϊοο (Ρ]αίατοῖ 
6819 ἰξ α Βασο μη} 8]) δηὰ Βρ] η αἰ ὰ σογοπιοηΐθβ οὗ 
ΣΩΘΗΥ͂ Κὶ πα 5 ἰοοὶς Ρ͵466 αὖ {18 Γθαδέ, δο ἐμαὶ (89 
ΒΑΌΪΒ τόσο δοουδβίοηιοα ἰο0 Βα ῦΥ͂: 16 80 Π68 
ποῖ Βο6η [689 ρα λν! 168, τ οῖν5 ποὶ τ αΐ 1 Ὁ1100 
8. 8.9 Π. Μαυδ: 228. ὧδ λαμϑίις ἀφμαγιηι.᾽" 

[ἀϊίοτὰ ἰαΚο8 [89 βαπιθ υἱοῖν 88 ἰο ()6 ἀΑΥ͂, πὰ 
θὰ ἰγὶο5 ἴο βοῖνο ὑ1:9 ἀϊδουϊν ποῖ αἰΐϊαοῖ 65 
ἰο ἰ. “1]10 εἰγλίλ ἀΑΥ͂ ϑθοῖηϑ θτοὸ ἰοὸ Ὀ0 τιθδηΐ, 
δπὰ ἐμὲ ἐαδέ 97) ἐλὲ ζοραδὲ ἰο Ὀ6 Ῥορυ]αυῦ υϑοά. 
Βυὶ ὁ ἀϊουν αἰϊοηβ {.ι1ῖ9 γον. Ουν ογὰ 
σον Υ 808 ἰο 8106 Βοτθ ἰο ἐδθ ουδίοπι 
ΜΘ Ῥγοναϊ θὰ ἀυγΐπας ἰδ βούθῃ ἀδγθ οὗ ἰπ9 
ζοαβϑὶ, οὗ 8 ρυϊοβῦ Ὀγιηρίηρ ταῦ ἰῃ 8 μοϊάθῃ 
γ68501 ἴγοὰ [9 ΡΟ00] οὗ δι]ὁδ τὶ ἢ 8 ἡ δ᾽ϊαπὶ 
Ῥτοσοϑϑίοῃ ἴἰο 8:6 ἴθι ρ]θ, βίδηἀϊης οα {116 ΔΙΓΆΡ 
δηἃ γουγίης ἰ οαὐ ἰθοτο, ἰοροίμον τὰ τΐῃθ, 
Ὑ 119 τηοϑηςΐπθ ἐμ6 ΗΔ}16] (ΡΒ. ΠΕ ΕΘΕΥ ΕΣ 
ὙΓ05 Βυπρ. Τΐ8 Ῥγδοίίοο γ7Ὃ8 ΟΥ̓ δοῦι6 ΒύρῃοΒο 
-᾽:δδ ἴὸ ἀπο] ες ἴθ ἱδθογη δ 6168 σορτοδοηίρα 
{ποῖὶν Ἰι9 ἰὰ ὑπο ἀαβογ οὗ οἰ --οὶο το ίοσ ἐὸ ὑμ6 
διγι κίης οΥ̓͂ (ὴ0 τοοῖς ὉΥ Μοβο8:---ΌΥ οἰ 6 ΓΒ, ἰο 
416 ταῖη, ἴὸν σι ϑὶσα ΠΟΥ ὑπο Ῥγαγοάᾶ, ἴον ἴῃ 9 
8064 οὗ (Π6 Θηβαϊη ΥΟᾺΓΡ :--πΌΥ ἰπ9 οἷον ΒΑ 5 
κα οὐρὰν οἰίοὰ Ὁγ διίον, ἱν. 881, οα, 2), ἴο 
88. Χὶϊ, 8, ἀπὰ (89 εἴὔιϑίοη οὗὨ {μ9 Ηοὶγ ϑρίγιϊ 

ἴῃ (0 ἀαγϑ οὗ 6 Μο5814}.. θὰ} 10 τγὰ8 ἀηΐγοτ- 
ΒΒΠῪ ἀργοϑὰ (σι (Πῃ6 δβἰπαὶθ οχοορίΐοα οὗ (μὸ 
(οϑί"οῦῦΥ οὗ ΚΒ. Φυἀα ΗακκΚαάοΒὮ, ηποΐοά ἰπ {119 
ἰταοῦ ϑμοσα, ψῃ θοῦ 1.861} αἰΒι  ΠΟΕΙ͂Υ ἀϑϑοτὶϑ {116 
σοπίγανυ), ἰμαῦ οὰ ὑμ6 οἰ Ὦ (ἢ ἀαΥ {1118 ΘΟΥΘΙΠΟΏΥ͂ 
ἀϊά ποῖ ἰαξε ρ'ασοο. Νοῦν, ουὺ οὗὨ (πἰ8 ΙΒ ΘΪΥ 1 
ψπου]ὰ οχίγαοὶ ψ]αὺ 1 Ὀο] αν ἰο 6 {πο τὶχεὺ ἴη- 
ἱεγρυοίαιίοα. [ὲ τσαδ {6 οἴρσί ἀαγ, ἀπά {6 
Ῥουγίηρ οὗ ψαίορ οἷά ποὲ ἴκ9 ρηἷασθ. αὶ 18 
(ΠοΥοΐοτο (65 [υϊοἶκο τ }}} πάτο 10) Δ} δ᾽ βίοι ἰο 
(110 ΘΟΓΘΙΏΟΩΥ͂ ΘχοϊΪα οα ἢ 1 (μ]Ὸ ποῖ: ΠΥ, 1 
Βεϊΐογο ἰὐ 15 (ἢ τότ πδίυγΆ]. ΕΌΥΡ βούθῃ ἀλυϑ 
{110 ΘΟΥΘΙΔΟΠΥ͂ δι θοθη ρΡοτγίοστωηϑα, δπὰ (6 Πα]- 
1οῖΪ δας. Οἱ ἰδμὸ οἷκί ἀν (86 Η4}16] τὰϑ 

δι πς, θυ  ἐμ9 ουἱρουγίης οὗ (89 ναῖον αἰὰ ποὶ 
ἰδκο ρῖαδθ: “ ἀεδι ἀεταυεγμπέ αἰϊφια." “ ΤΆξη “ζεῖ 
δίοοά απά οτγίφα,᾽ εἰς. ΑΒ ποὶ τ} 18 (8.6 τηοβὶ πἃ- 
( 4] (ἰοῦ 75 ἐΐ ποὶ Ῥτοῦδ᾽]9 ἰμαὶ Η9 πουϊὰ 
μαγο βαϊά ΐ δἱ ἃ {ἴπη6, ταί ον ουοη ἰδ δὴ 8110 
189 σΟΓΟΘΙΙΟΩΥ͂ ἰ(βοὶ ἢ νγἃ8 ροΐϊῃς οἢ 7 Τ}ιῖ8 80- 
οογὰβ υἱτν {}ν0 σίοιν ἰάθη ὈΥ ᾿ᾶηρο (860 ὈΘΙΟΥ͂ 
δηὰ Ῥοστπ. Αχρὺ Ετηιῖῦλι, Νο. 1), θυ ἤονάϑ- 
σοί, ΟἸνοη οαἠἰ οἰ γβ ἀοίοηά (ἢ τυ] ΟΡ᾿ πο 
ἐμαὺ οὐ 6 οἰχί ἢ ἀΔΥ 88 ὙῸῚ] δἃ8. οἡ (μ056 ὑ͵θ- 
σοαϊης, δ ψὶῖὰ Ἰουάοῦ δηἃ τότ ροθογαὶ οχ- 
ῬΓΟΞϑ10Ὼ8 ΟΥ̓ ἰοΥ, (86 ῥτγίοϑὺ Ὀσου σας Τοσίἢ, ἰῃ ἃ 
Κοϊάοση νοϑϑοῖ, τναΐου ἔγοτι (19 βργίὶῃς οὗ 8]οδΏ, 
πὰ ρΡουτοα ἐὺ ὕροὰ ἔδο δ] αν, ἀπὰ ἐμαὶ Ψ 6805 δὲ 
ἐπαὺ ὙΘΓΥ ἐΐταϑ ργοβοχοὰ {π9 νναίον οὗ Ἡϊ ἰο δ]} 
ἯΒ8Ὸ του Ἱὰ δοτηθ ἀπο Ηΐπι δπὰ ἀγίηϊς.---Ρ. 5.] 

ΤῈ9 ζαδέ ἀαΥ οὗἨὨ {ἰδ ἴοα8. οὗ ἐδ Ό ἜΣ Δ0168 1783 δὰ 
Θϑρϑθοΐ ἢν ἰρχὰ ἄδγΥ, Ὀοϊης {π6 οἷοβα οὗ (116 [δαδὶ 
(88 νΥ6}} ἃ8 οὔ ἰδιο {6818] δβοαϑοὶ οἵἉ {10 γ6 81), δῃὰ 
δοΐϊηῃρ 8 βανδαί, ἃ ἀν οἢ Μὶο ἔμ σοιρτοχε- 
ιἴοπ 885} ]ο ἃ δοοογάϊηρ ἴο {86 ἴανν (μον. χχὶ, 
80), δ νν ἰ σὴ τγ88 ὑμδγοΐοτο ἀἰβεϊηρυ ϑῃοα ὮΥ 8 
ΒΡ6ΟΪΔΙ βδογι οἷα) γί]. δαΐϊ οπο ἰνῖης (86 ἀΔΥ 
ἰδοϊκοά, νι ΐϊοῖι ἀἰβιὶηχαϊδοὰ 186 ΟΥΒΟΥ ἀλγβ. Οὰ 
680} οὗ ἐΐ6 βουθὴ Ῥγοοθάϊηρ ἄαγ8, ἴῃ {6 ἸηοτῺ- 
ἴῃς, οοσυγγοά (Π0 οί] δίον- ἀγα νη. Α ῥυὶοδὲ 
ἄγον ψαίον ἀδὶὶγ τὶ ἃ αν ζο κοϊάοῃ ῥἰ (οἶον (Δ 0] ἀ- 
ἴηφ δου! ἔνο ρἰπἰ8 μὰ 8 μ6}0} ἔγοια (ἢ 6 βρτίπρ οἵ 
8: ]οατλ οα {ΝΠ 6 ἐδιρὶο ἈΠ], Ὀγουσαῦ ἐλ ἰπῖο (88 
(οἴ Ρ͵]ο, δὰ ρουγοὰ ἰξ ουἱν ταϊηρίοα πὶτὰ βαοτὶβ- 
οἷα] πὶ, ἰπίο ἵνο ρουογδι οὰ ἀἰ8}}68 δἰ {110 δἰ (δι. 
ΤῊ ΘΟΓΘΙΔΟΗΥ͂ Μ)ὲϑ δοσοιμρδηϊοὰ ψιῖ (Π6 δουπὰ 
οὗ ογπιθαὶβ ἀμ ἐγαϊτηροίβ, δηὰ {116 δἱηρίης οὗ (80 
ποτα οἵ 1538. χὶΐ. 8, ῖοὶὶ ΒΑΌΟὶ δοπδί πη ρῶΓγ- 
Ῥιταϑοὰ: “Ἴ ἸΟΥ͂ 8.18}} γὸ σοσοῖνθ' (Π6 ΠΘΗ͂ 
ἀοοίγῖ ὁ ἔγομ (110 οοϑοα σἰχδίοθουβ.᾽" ΤΙβ τϑδ 
{μι δοϊουταϊίοι οὗὨ {}16 πιϊτδου]ουβ βρσίῃρϑ Τδῖοι 
αοἀἂ οροποα ἴον ἐΐ6 Ρ6ορὶθ οὰ ἐδμοὶν μ᾽ χυϊπιδρθ 
(Βτουρὰ (9 πὶ]άογμοβϑ. Βυὺ Ὀοοδάϑ9 {119 οἰκίαι 
ἀΟΥ του ϊοά {πὸ Θείγπο96 ἑηΐο Οδῃδδη, ἰδ0 γδίετ- 
ἀτανίπς οοαδοά. Οἱ {ιΐ8 ἀδν (9 Βρτγίῃ 8 οἵ (10 
Ῥγουιίβοα Ἰδπὰ ζαγνθ {λον τγᾶίογϑ ἴο 6 ΡὈΘΟΡ]Θθ; 
8δη Θδΐθηι οὗ ἰδ 6 βίσοοῃβ οὗ βρὶ γι (181 Ὁ] οβδίης 
νιοὶ Φο ον μδα ρνουϊβοα ἰο Ηΐβ ροορὶθ. ΤῸ 
18 Βα 011641 Ῥογίοσπιδμοο ἐμ 9 Ῥνογὰ8 οὗ 6509 
οὔ (9 1αβ8ὲ ἄγ οὗ ἐπ ἔδαβί οὐ ἀθηιγ τοῖον (δε- 
δεπ εδι, 111. ». 619). [εἐ 15 οὗ πο δοοουπὶ ἐμαὶ, 
δοσοτάϊης ἴο ΒΑ δυάδα, ἐμ6 ροατγίπρ ουἱ οὗ (89 
ναίον ἰοοῖς Ῥΐδοθ οα (89 εἰμῃιῃ ἀν αἷϑο. ΤὨΐδ 
ὙΩ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ Ἰαΐον δυρρίοπιοηί, ἱζ {πὸ δβίἰδίθ- 
τηρηΐ 8 ποὺ δῇ ΘΥΤΟΥ. 
ΤᾺΘ ρτϑαὶ ἅδν [τῇ μεγάλῃ] .--- Τπαὺ ἰπ, εδρ9- 

οἶδ! στοαὶ ἰὼ οομρανίβοι τὶ (16 οὐ οΥ ἀαΥν ἢ 
866 188 ρῥγοοοάϊηρ γολδυ 8. ῬΒ1]Ὸ δἷβὸ [26 δὲρ- 
(επαγὶδ 11. 998] ΟΌδΒουνοδ {αὐ ἀξ τῦαϑ (86 οἷο86 οὗ 
{10 ὙΘΑΡῚΥ ζοΑΒβίϑ ; ἐ, 6. οὗ 6 ἰιτὸθ ρτϑαὶ ζο85(8, 
ποὺ οὗ αἰ]. ᾿ 
Οτϑᾶ, βαγὶπρ.----“ 6808 μαὰ ποὶ δἰ (Πποτὶο 80᾽ 

ΦΙΓΜΟγοΓ : ΤῊΘ μεγαλότης οἵ {πο οἰκατ ἢ ἀδν οοπεϊαιοὰ λυ 

ἐμ τ. 15, τδὲ ἐξ ΠΣ αὐ ἐν [80 ατοδὲ ἔεαϑὶ ἴο ἃ βδοίϑπλῃ οἱοϑβ.) 
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Ἰγ φγοβοηίρα ΗΪ 861 αΒ {6 Ῥουβοη 4) ΟὈ͵οοί 
86 βανίηρ δι. : 
ΣΙ ΘΏΥ ΟἿΘ τ ἰχαῖ [ἱ. 6. σοβοονοσ Τ᾿ Σ5Ὲ8] 

ἴοῖ ὲτὸ οομῖθ ἴο σὴϑ δηᾶ ατίηὶς.---ϑὔθο {}}0 
οὈβογυα 08 Οἢ γογ. 87, ΤΠ6 τοΐοσγοποο οὗ {15 

-Ῥγοδοβίης οἵ βαϊναιίοα ὑπάον {Π6 Ὀτοτηἶΐβο οὗ 8 
τοσοῦ] ου5 ἀταυκί δηὰ οπηίαϊη οὗ ναῖον (0 {116 
νλίογ-ἀτανίης 15. ΘΥΟᾺΠἀ]6Β8}Υ7 σοηῃϑιάοτοιὶ ὈΥ͂ 
Μεγοῦ ἰο ὃὈ6 ἀυδίουβΒ. [ὑ δρτοοθ θῃίϊγο ον υυἱ ἢ 
9 οἰαγδοίοσ οὗ ἐδ ουσί αοσϑροὶ, ἴθ ψ Ὡ] 6} 
4 51:5 ργοβϑοηΐβ Ηἰπλβο] ἢ ἴῃ (δ6 τηοϑὺ γασὶ θα τν 8 Υ8 
85 (86 {18]πιοηὶ οὗἩ {86 ΟἸΪὰ 7 οϑἰδιηθηὶ ΒΥ} 015. 
Τὴ δρίσιίααὶ ἱπροτί οὗ {πὸ τναϊ ον -ἀταινὶπρ ἅΡ- 
ῬΕΔΥΒ ἔῃ [58. χὶϊ. 8 [4 1} ἸΟΥ 58 4}} γὸ ΑΥ̓ΔΩ͂ 
ὙΔίΟΡ οὐἱὐ οὗ (μ6 τὙ0}15 οὗὐἨ βαϊγαίΐοτι ν᾿: Τμὶϑ 
σπδιοτ- ἀγα υϊηρ τσὶ Ὀ6 αἰδιϊ συ ϊ θη οα ἔγομι (89 
ἀονοιϊ ομδὶ ναϊοτ-ἀγαπίης ὁπ ἀὯγ5 οὗ Βα} Δα 10 Ὲ 
διὰ ἕδβδιίης, 1 ὅλαι. υἱὶ. 6. 

[186 ἰην ἰδίου ἄγϑ ρίνθῃ ἰὁ (80 ϑαιηαγίδη 
ποϊηδη δὶ Φδοοῦ᾽ 5 'χο]], 19 ἢότο οχίθηἀοά ἰο 4} (ἢ 9 
ῬΘοΟρὶΘ οὐ ἰδὸ ρτοοῖ ζοδϑὺ ἰῃ ΔΨοτγιιβαίθ. Τ1}16 
Ν. Τ. οἴοϑοθ ἩΠ1ΠῈ ἃ βίαν ΟΠΘΥ οὗὨ (110 ψαΐοσ οὗ 
ι8 (Εν. χχὶϊ. 17). ὙΒ τ 15 δὴ ἴηπον ἐμ τδί 88 
1861 18 8 ἱπῆου τλη, δη {ΠῸ ΤΌΣΟΥ 18 ἀθοροῦ 
δηὰ ξιγοηχζου ἰθδη ἰδ ἰϊγϑὺ οὗ ἰη6 ὈΟΑΥ͂, ἀπά 
08 ΟἿΪΥ Ὁο 5αι1586ἀ ἔτοπι ἰ6 Τοπἰδίη οὗ ᾿ἰΐο ἴῃ 
Ομγίδι. “ὁ ὕπαᾶον (Π6 ἱπη ΟΣ οὗὅὨ οδ6 ἐἰιϊ τίη 
ἴοΣ νδίοσ, συ Ὡἱο ἢ} ΟΥ̓ΟΓΥΤΘΥΟ, δ πα ΘΒρΟΟἾ8}}γ πα 
οουπίτίο5 κα Ῥαϊοβίΐηο σοσο ἐἢ6 ττϑοὺ οὗ Ἰγαΐϊοσ 
Ϊ3 80 Γγοσθοη  ὀχροσὶθησδοα, τγουὰ Ὀ6 νῦν 6}} υἢ- 
ἀοτείοοῦ, οὖν μογὰ Ῥγοο 5 ἰ0 81} δ σα ῬΟΤΒΟῚ8 
(δι τιον Ψ111 ἤογαυον βα  ἰϑν 186 Ἰοη Ίη 28 οὗ 
[886 δοΪ δὰ ρὶνϑ ἰΐ ρουπιδηθηὺ χοϑϑὶ. Ομ δῆ. 
““ΑῈ δι] υπῖίου ἰ0 (0 ναῖον ἀἄσανη ἱπ ἃ ροϊάθῃ 
γὙδ30 ὕγοτῃ ἴθ ΡοΟΪ οὔ ΄]οδπὶ απ ρουτοᾶ οη ἰδ 9 
ΔιΡ ἰὼ 889 ἰθῖηρ]θ. .. ἃ8 ἃ τῃοιιοτὶαὶ οὗ ἰΐο 
πΔίον ὕγοια ἰδ 6 τοοῖς βιιϊ θη ἰπ (ἢ 6 τῷ ἀ ΓΠ 658, 
δηὰ ἰγρῖολ)] οὔ {6 ᾿ἰνίηρς ναῖον οὗ ἐμο ϑρ᾽σῖ Τγόοτα 
ἰβείτιιο οοκ (1 ΟοΥ. σ. 4). ογαάβπτοσι.--Ρ. 5. 
εν. 38, Εἶθ τδδὶ Ῥο]θνυθιμ ἐπ ΤΏΘ, εἰς. 

---Ἐχριοϊηΐης (86 ΟΧργβϑίου : “" Οὐτὴθ ἀπίο τηο΄ 
δὰ ἀνίηϊκ.᾽᾽ πα τδ9 δοσίρι τσ Βα 68: --- 
ΤΏ εδ0 ΟΤ ΔΒ δτὸ ποὺ ἰο Ὀ6 οοπποοίοα τ11}} ὁ πισ- 
τεύων, 885 ἰῇ ἰῃ0 τηρϑηΐηρ Μογο: “ΗΟ ψ 0 80- 
εογάϊηξ ἰο ἐϊὸ δοτὶ ρίατο Ὀ6] ον ἰῃ Μο " (Ὁ γν- 
δβοϑίομῃ, Οδ]ουΐυ5, δῃὰ οἱ βθ.8). ΑὮ ἐστι ΤΩΔΥ͂ Ὀο 
πηἀεοτοίοοά. Μογοῦ: “0 πιστεύων ἰβΒ πορεΐηαί. 
αὐοοί. Τὸ αποβίϊοη (ἤθη ἷ8, νοὶ ποτ8. οὗ 
Βορρίατο (50 βοτὰ τηϑθῶῆϑ8. Τὴ9 οσργοββϑίοη 
[τ ϑϊςοὰ Φ0]]|ὁγ8: ““ουἱ οὗ μὶβ ὈΟΑΥ͂ 5888}} ΠΟῪ 
ΤΊΥΟΓΒ οὗ ᾿ἰγίπηρ παίον ᾿"7 ἀο65 ποὺ ΟΘΟῸΡ [ἰἰΟΓΔ]}}Υ 
ἷπ (Βςο ΟἹὰ Τοδίδηχοηί : 8ο (Παὶ Ἦ ἰδίοη δπα Οὐ ΒΥ 8 
ἰοοῖς υν {8:8 ἰάοδ ἐϊαὺ 1ὺ γγὰ8 ΤΟ. Βοτὴθ ΘΔ ΏΟὩ 168] 
ΟΥ ΔΡΟΟΥΥΡΟΙ ΒΟΌΓΟΟΒ ΠΟῪ οβϑί. Αγαΐηϑβϑὲ (8 
810 (1) {πὸ ἰϑαρὸ οὗ ἐμ Νενν Τοϑίατηοηί, (2) (Π9 
ΦΘΠΘΓΑΙ ΤΟΙΌΓΘΙΟΘ (0 “1Π6 Βογίρίατο,᾽᾽ νι ΐϊσῖ, ἃ 8 
δας ὮΝ, δεοῖαϑ (0 Ὀ6 ἰηἑοπάοά ἰο μοϊπὺ χαίμον ἰὸ ἃ 
Ῥτγοσιΐδε σα ηπῖηρς [Βγουρὰ ἰδο ΟἹα Τ᾽ οβίατοῃΐ ἰΠΔῈ 
ἴο ΒΗΥ͂ ρδυ  ἸΟαΪΔΥ Ράββηρο (866 188. χ]ίν. ὃ; ἵν, 1; 
ΟΞΡΘΟΙΔΙΙΥ [Ὑ1}}. 1]; ἘΖοκ. χὶνὶὶ, 1 Β΄; Φοοἱ 11, 28. 
Φεοϊ. χἰ!!, 1; χὶν. 8). ΟἸβιιδυβοῃ ἅχοϑθ ραγίϊοι- 
Ἰατὶν ὁ ἰδ ο56 Ῥββα 68 ἩΠι|ΟΝ ῥτοπΐδο ἃ δονίης 
ἴοτι οὗἉ ᾿ἰτίης ταῖν ἤσοια 86 ἰσπιρ]ο, (μ9 Ὅ6- 

3 [Ὁ πιστεύων [5 ΔῺ ΟἸΠΡΗΑΙΟ ΔΌΘΟΪ πὲθ ποπιϊπαίίτο. ΤῊΘ 
οδἷο ἴβ ποῖ οχργοϑϑοά, δαὶ ἱπιρ!ἰοὰ [ἢ πὸ ποτὰθ ποταμοί 

..εῤεύσουσιν. ΒΌΘΒ ἱγτοκΌ]ΑΥ ἰδ ποὲ ἀπίγοαποπὶ [ἢ ἴλ6 
, εδὲ στθεὶκ εἸδδαείςα. Ιξς ἰ8 ἰπίοηδοὰ ἰοὸ ρίγο ἜΠΕΙΣΕ Τοτη - 

Βεῖιοδ ἴ0 ἴδο ποπῆ, ΒΘΏ.6 ἴο ἔπ σορδαίν οἵ ἔμ. δἰ τ αν 
᾿ασίληοου Φοδὰ νἱ. 39 (τᾶν: χΥϊ,. 2; Αοἰκ υἱἱ. 40; ρου. 
1. 26 (ὁ νικῶν--δώσω αὐτῷ); {Π|. 12, 21; οοπιρ. Βαϊίαιδυς, 
«Νακβοίαι»ηι. Οταπενιλείκ, Ὁ. 320.---Ῥ. 8. 

Ἰίονον Ὀοΐπς σοηβί ἀογοά ἢ5 4 ᾿ἰνίηρ ἰοαιρὶ.. Ὁ Απὰ 
που. ]Υ ΟἸεγῖϑι αὐ Ἰοαϑὲ τοῦ] ἃ8 ΒΌΡΟΙΥ Βαγοὸ 
Ηϊπι86]Γ σομδίἀογοά ἔδο ὑἰγὰο ἰοπιρ]ο-[οὐηίδίη, ἃ 5 
Ηο ἱπ οἂ. ἱϊ. ργεβοηίθα Ἠϊ 8017 ἃ5 86 ἰγὰθ ἐδπι- 
Ρ»ὶθ. Το ποίΐοῃβ οὗἉ (116 ἔθτρ]6 (οἷν. 1ϊ.} δηὰ (89 
ἰουπίαϊπ (ἢ. 1ν.} 6 γὸ σὰπ ἰοροί! ον. Ὑδθ ατ168- 
ἐἰοη 5 Ὑ ποῖος {119 ὈΘ]ἸΘΥΘΡ 4180 Ὑ1}} Ϊ η)36}}7 9 
ἃ ἰορ]6-βρυίηκ. ὅ66 {Π|ὸ ποχ Ῥαγ αταρΆ. 

Ουαλξ οὗ ἷἰβ Ὀ611Κ (Ὁ) οᾶν).--- Εκ τῆς κοιλία; 
αὐτοῦ. 'Τιαὶ κοιλία (723) τᾶν ἀοποίο 'ὰ ἩΘΌΓΟΥν 

αϑῆρο (δ6 ἱππινατὰ ραχὶ, (6 ποηγί, 15 Ῥτογϑαὰ ὈΥ 
Ῥγου. χχ. 27, δηὰ βίαν ρϑϑβῆροβθ (800 Βτοῖ- 
ΒΟ οἰ οΥ ΒΒ ̓οχίσοη); Βοποθ ΟἸιγυβοβίομι [|}}5 
ΒΘΘΘ6Β80ΓΒ] δη οὐοΥ8 μᾶγο (Δ κοΏ κοιλία ἃ8 64ι}- 
ταϊθηΐ ἰο καρδία. [Λυρυδϑίϊπθ: (9 ΠΟΤ ΙΏΔΠ, 
{86 θαγί 8 Θοῃβοΐθ} 68.--, 5.7] ΤῸ ΟἿΪΥ 41168- 
(ἴοῃ :8, ὙὮΥ ἐμ Ποτὰ ομοϑο (89 βίσγοηρ ἰδζῃι. 
ΜογοΣ ΠΡ 812] (πη κ8 ἰδ βῃουϊὰ Ὀ6 βίγιογ ἀπ- 
ἀεγϑίοοα οὗ ἐϊΘὸ δϑάοιηθῃ [αυολλῦλίςο, ἃ5. ἐμ9 
γοσορίροϊο οὗ ναῖον ἐδκοη ἱπίο ἃ τηὰ}], δηὰ 
ἰμθρῃ {19 διουϊα ὍῸ ἰδία Πχαυτγαϊγοῖγ. Ηἰ8 
θΟΔΥῪ 8881] ρίνο Τοσί ᾿ἰνίης γαῦοῦ 885 ἃ δβίγοδῃ οὗ 
ἃ Ἰουπίαἷ ((Βγοῦρ ἐ}6 τπουΐὶ 1); ψὶςβοαΐ {110 
βΒζαγα, (Π6 ἀἰνίπα στᾶσο δὰ σα νοὶ ἐμ 6 Ὀ6- 
᾿όνον ἰ68 ἰαίκοη ἔγομι {110 1}. 688 οὗἨ ΟἸ γ᾽ ἰηΐϊο 
αἷ8 ἴδ) ν 1176, τοπιαῖηϑ ποὺ δα ρ τυῖτ δίῃ Ἀἰπι- 
8017, θαΐ ἱπιρατίὶβ 186] 7 ἰὴ οὐοσβονῖηρ θα πμάδηο6θ 
ἰο οἴμοσβ.0 Τ1}}Ἐ18 χοηαογίπς δοσουηΐθ ζὸγ (89 
δ γι κίον ΟΧρτβϑίοη κοιλία ἀὸ ὈοίίοΣ ἔθη ἰμαΐ οἴ 
ΟἸιγγβοβίοῃηε. ΚΚοιλία, ἴπ ἐ6 τυῖ ον Βθη86 ἀδηοίοϑ 
ΔΗΥ͂ Ὀ6]]γ-}}κὸ οδΥυἑΥ [11 ὈΟΙΪΥ οὗὨ ἐμ 86ᾶ, οὗ ἃ 
πιουηίδίη, οὗ ἃ ἴᾶτ 29 Υ6850], εἴσ.1. Πἔ τὸ Κοορ ἴῃ 
υἱοῦ (16 ΒΥ 0 168] τοϊογοησο ἰο ἴμο 4“ ναίον- 
εηβί,᾽ τῦῶ᾽ι ΠΙΑΥ͂ τοῖον ἐλ οχργοβϑίοη ἴο ἐδ 9 ὈΟΙῪ 
οὗ (86 ἐθ}}}6 Ἀ1]1  ΟπΕΙον [ἰπ 186 διμάίεη ἀπ. 
νι ίξεη, 1829, Ῥ. 188 ...1; βε6 1ἴοϊο, ΠῚ. Ρ. 229), 
δηα 4150 ἰο {9 Ὀοαγ οὗ ἐδο στοαὶ σοϊάθη Ρῥἱζοϊιοῦ 
τὶ τ Βῖοἢ (89 Ῥγῖοϑί ἄγον (80 τνδίϑυ (Ββαξεὶ). 
Ἦο Βανθ ὈΓΟΥΪΟΌΒΙΥ (Ζεδεπ ὡὔεδω, 11., ν. 940) 
κίνοι ἐδὸ ἔΌΣΤΠΟΡ ἱπ ογργοϊδθϊοη. ἡ Βα Ὧ8 ΟἸ  ἶὶϑὶ 
Ηϊ 8617 15 9 Ῥαγα 16] οὐὗὁἁ (6 ὑουρ]6 }]} τῦῖεὰ 
(80 δρυίῃρ οὗ β᾽Ἰοατι, 80 {πὸ Ὀοϊϊουΐης ΟἸιν δι ϊαα 
18. Ὑ611 γχορσγοβοηιοα ὈΥΓ {86 ροϊάοη Ρὲΐομον τ ὶὰ 
10 {6 Ῥυοδὶ ἀντ (ἢ 6 τοῖον; δὲ Ἰοαϑέ {815 
οὨἰΟΥΒ ἰμίο (9 Ομ οΐο9 οὗ ἰν6 Θχργοβϑϑίου. 189 

ν 6 τηοδὲ ΣΟΊ ΔΓΛΌΪΟ δη δρρσορτίαϊο οὗ ἔῆοβο Ῥαβδηχοβ᾽ 
αἴὸ ἔσζοκ. χὶνὶὶ. 1-12, ὙΠ 09 σύσεγε ΓῸ ΡτΟρ ΠΟ ΙΔ ΠῪ ἀοβοτί θοὰ 
Δι ἰββυΐηςς 7γοηὶ ἐλγεελοίαὶ 9 ἰδλε ἑεηαρία εαςίισανα, 
(νοῦ. 1). δὰ πιβκίπα αἰΐνο δηὰ μοαϊίῃς 41} (πᾶϊ ἰα τους 64 γ΄ 
ἴποιῃ (Υογ. 9); Ζθοῖ. χίγ. 8: “Αῃηὰ ἰξ 8}18}} Ρὸ ἰὴ 1μδῇ αν, {πᾶς 
ἰνίυς ταίογϑ ΒΠ8}} ργὸ οἂὖξ ἔγοπη Φογηιβαίοιῃ " (ἐξελεύσεται. 
ὕδωρ ζῶν ἐξ ᾿Ιερουσαλήμ); δηὰ {π8. 1ν11|. 11, ΏοτΘ ΦοΒοΥδἢ: 
ῬΓΟΤΩΪΒΟ5 ὅμοὸ ἐπ γί (0 δαςίϑίν ᾿εἷἰ6 δοὺ] ἰῃ ἀγουσῆν πὰ ἴο 
τλκο ἷπὶ δ 1Π|κ6 ἃ ταϊογοα καγύοῃ, απὰ 11 ἃ βρυτίηρ οὗ νναΐοσ,. 
ὙΠῸ0Β5Ὸ Ἡϑίοσϑ (811 μοἱ."" Τὸ 1π6890 ὑσορθοῖίς ψοΓάδ ἴΠ0 αὐοία- 
τἰοῦ δρΡ]ἷο5 ἢ 8 ἴγοθ δῃ σοι ργοθηδῖνο ψΑΥ, ἀπ [Π)0 ΟΠ ΓΔΟ- 
τογίδεϊς ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ἰ5 δὴ ἰπἰοτρτγοίδιίου Ἰη ΔΡΡρΙ ςα- 
του ἴο {δο ἱπαὶ νι] Ὀοϊΐονοσ, ΟΟΥΡαΓΘ ἰογο αἶθο 19 Σὸ- 
ΤΏΔΕ ΟἿ Ρ. 182 ἰη τοχαγὰ ἴο [9 ἔλοϊ το ϑὁ αἸπλοϑὶ σογα  η ὮΥ 
ΤΟσΟΩΣξ ΣΟΒΘΆΓΟΒο 5 ἴπαῇ ΠΟΌΓΤῸ ΜᾺ8 ἃ ΠΥ δρτὶρ, Ὀαπρλτἢ (Π6- 
ΔΙίωσ οὗ ἐμιοὸ ἰοτρὶο, Ττοῦλ Ἡ]}ιἰσἢ 8}} (Π9 ἰουηία! η9 οὗ “οΓγιϑὰ- 
Ἰοτλ Ἤοτὸ 70, {8:9 ΒΟΊΓΟΘ οὗ ἔπ “ Βγοοῖκ ἵπαΐ ονοα Ὠαγὰ ΓΚ 
[πὸ Ογσοα οἵ Θοὐ,"- [ἢ “Ῥοτγοηηΐαὶ ΤΥ ἴΠἸὸ Βίγοαπιδ 
ὙΠογοοῖ 8881} τοῦδ κο αἰ 1Ὸ9 οἰτΥ οἵ Θοά " (5. χ)νί. 4).--". 8.] 
{80 4190 ΟἸπδβδιιβϑοὴ: ΤΠὸ Ὀσ]ίονοῦ ἰ8 ἤΟΓΘ σοργοβοηϊοὰ ὡϑ 

8 ἰἰνίης ἰθη 0} 10. ΑἸ οτὰ : Τὴ ἴθ }}]0 ὙΓᾺΒ. ΒΥΠΊΌΟΪΙΟ οὗ [Π6 
Βοάγ οἵ {πΠ6 1οτὰ (966 οἷ. ἰἰ. 21); αηὰ [8 Βρί γε ΧὮΙΟΝ ἀν γ6}}8 
ἴπ δηὲ ἤον ἰογ (τοῦ ΗΕ 15 ρθοόρ]ὸ δἷδο, σαθαγο τηρο Ε||κ0 
Ὠπίο Ηἰἴπι, 6Α]. ἱν. 6: οαι. νἱ }]. 9: 1 Οον. 111. 0.-Ί|, 5.] 
1 {ΠῸΠ6 πο Υργοιδ! 0 κοοτῃθ γα ῖποῦ ἔα οϊο!οὰ, ΤΠ6 ΘΑ͂ 

οὗὮ ἃ ηιαἶ νομ80} ἰ8 ὨΩΓΑΪΥ ἀοαίχηκίοα ὉΥ͂ ὑεΐν. Ἰορί οι 1ῃ9 
Ομ τ βείδη ἰ6 ποὶ ΟὨΪΥ δὴ ἑμκίγυμπιδηῖ, πὲ ᾿{νἰὴς τιϑταθοῦ, οὗ 
Ομ γίδε, δὰ ΟἸ τι ΗΠ πιβο]ζ ἰδ ἢ δι. Οοάρε ΒΒ τοίθτομοο ἴὸ 
[πο στοοῖς ἰη ἴῃο ἩΓΠῸάογησΒα, τ ΐσἢ ἈΖΟδοΒ 5πιοῖο, δὸ {πππ| ἐκ τ᾿ 
κοιλίας αὐτοῦ σοΟΓΓΟΒΡΟΙΝ ἴο 3332, Εχ. χυϊὶ, 0, [5. 5:}}} ΣΏΟΣΘ. 
ΑΓ οἰΔ].---Ρ. 3.) ὁ" 
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τιοδηΐπῷ 15: Τίιο σ]ιοΐο ΟἸγιβδη 18. ἃ γ6550] 
οὗ σταοθ δπιρίϊοὶ οὗὨἨ ταπὶϊγ, 8]16ὰἀ τὰ (6 
ϑρίγιι, ΟΥἁ σουγβο ἔμ Ῥἱλο ον οὗὨ ἰἰβο 1 γἱ 6115 πὸ 
βίτοδυι οὗ 1ἰνίησ ᾿νδίου ; θὰ0ὺ {818 18 Ἰαδύ (6 
ταΐγδοϊο οὔ ἰι6 ἔσο 116, ἐμαί, θοΐηρ ἀσυιῖ (6. 

ἶν. 10) οὐ ἄγαπη ἴπ δῖ (8 ἴθ οἂν ρδϑ5ὰρ6), ἰΐ 
θδθοοῦιο8 ἃ Ποντίηρ ἑουπίαϊα οὗ ᾿ἰνίης παΐοσ. ΤῸ 
τοῖον ἰδ0 ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ἰο Ομτῖδὲ (11Ὰ]1Ὲ : 
Τλοοϊογία αο5 Νίειιεη, Τεδίαπιεηίδ, 1. ν. 230 [απὰ 
ἄἀσθ8: 7᾿γδοὸπ Οἰγιβιὶ, Ῥ. 1067), ῶγθ τῖϊι (86 
σοπίοχῖ, ΘΒΡΟΟΙΑΥ τοῦ. ὃ9. Ἴὅδο ᾿ἰνϊὴς παΐοσ 15 
οχρίαἰποα Βοϊοῦ. 
[5811 ἥοτν σχίνϑιβ οὐ ᾿ἰνίηρ τυδῖθσ.-- 

Ποταμοί ἴθ μιιὺ ἄχϑὺ ἴπ (8 οτἱζίηδὶ 0 Θιμρμαβὶζο 
{ἰὸ αυυπάλποο, ΟἸιγγβοϑίοια. οουμηθηΐβ οα ἐ89 
νἱαναῖς: ““ Ζδίνογϑ, Ἀοὺ γέλοῦ, ἰο βου (6 οορίουϑ 
δὰ ογογῆβονίης ῬΟΤΟΣ οὗὨ ρτγδσθ: πᾶ ἔυΐη 
Ὡσαίογ, ἑ. 6. ἸΑΥΒ Ἰλονϊηρ; ἴοΥ ΒΟΩ [9 στδοο 
οὗ πὸ ϑρίγιι 8 οπίογοα ἰπἰο δπα βοιἰ]δὰ ἐπ (μ6 
ταϊη, ἰὺ ον 5 ἔγοουῦ {πὴ ΔῺΥ ἐοπηίαΐη, δοὰ 
ποῖίμον 78.119, ΠΟΥ διαρίΐοβ, πο βίασῃαίο9. Τ86 
τνὐἰβδάοτῃ οὗἩ ϑίθρμοη, (86 ἰοῆρυθ οὗ Ῥοίορ, {110 
δἰγοηρί οὗ Ῥααϊ, ἀγὸ ουϊάθῃοοϑ οὗἉ {}||3, Νοι πίη 
μϊπἀοτοὰ ἰδποὰ; Ὀὰΐ, |Κὸ ἱιωροίϊπουβ ἰουσοηί8, 
(ΒΥ πουῦ οπ, δαγυυγίης οὐοσυὑμίης δ᾽οὴς ὙΠ} 
ποπ.."΄--Ῥ. 5. 

γον. 89. Βαϊ τ 15 βροϊοθ 86 οὗ ἴ89 ϑδρίτίιϊ 
ὙὉΒΙΟῺ δον τ8ᾶὶ Ὀδὶίονθ ἐᾷ Βἰπιὶ νγθ 19 
αῦοαυϊ ἴο τοοθίὶνϑθ.---[Δὴ ὉσΡΙ Δ ΔίΟΥΥ ΤΟΙΒΆΥΚ 
οὔ {ἰοὺ Εναμροὶϊ ϑὺ δἰ αλ αν ἰο {1190 Ομ ἰπ ἰΪ. 2]. 
Ιπρογίδμαῦ ἕο ἀροϑίο]ο οσοροβῖὶβ. Οὐ  ν 180 {116 
Ἐναῃ χο  δι5 ΠΟ νοΣ ᾿ἰπβογῦ {Πιαὶν Οὐ Ὑἱο 78 ΟΥἩ ἴ66]- 
ἴῃ 559 ἴο ἱπίογσαρύ πο ΠΟῪ οὗἁ {116 οὈ͵οοίδνο παρσα- 
ἀἰοι ΙσὮ Βροῦ 8 Ὀδδέ ἴον 1.56]}.---ῬΡ 5.1.---Αο- 
οοταάΐηρ ἰο τϊραιοοὶ 16 ΒΑΌΡΙἢΒ α͵80 σοπϑί ἀγα 
(09 τνναϊοχεροιγίησ οὐ ᾿ἰθαϊΐου οὗ ὑμ9 ἴβαβὲ οὗ 
ἰλΌΟΓΠΔ 6109 48 ἰδ οὐυἱρουτίης οὗ ἐμ ἀϊνίῃθ 
ϑρίνιυ (λαμδίϊο δριγίίι δαποιἢ. [Οορ. ἱμ6 ῥγο- 
Ῥδοίϊο φχοαϊοιΐουϑ οὗ ὑι9 Δοθβίδαϊσ οαἱρουγίηρς 
οὔ (6 ϑρίτιι, 206] 11}. 1; 188, χχσὶῖ. 16; χ]ῖν, ὃ ; 
ῬΖοὶς. χχχυΐ. 2ὅ; χχχῖχ. 29]. 

ἈΑοοοτάϊπα ἰο 1 ὕοϊκο (11. Ρ. 290) ἐο ““Ἰἰνίης 
τνοίον ᾽᾽ 5 ἱπίοπα δα ἰο τηθδῃ ἃ8 τρποὶὶ ἃ5 “ εἰοσπαὶ 
Ἐϊ {9 [ἰν. 10, 14], Ὀὰ} πού ὑλ6 ΠοῚΥ ϑρίγιο; δπὰ 
Φο ἢ Β ΟΣ ροβι (ἴοι ΤΩΔΥ Ὀ0 ἱπάοοα “Ἅ ἐρεχεσοίϊοαϊιψ 
σοτγοοῖ, Ὀὰὲ 15 ποὺ δχεσείϊσαϊ δοουταίο. Ὁ 8 
δυραμπιοηίθ ἃτο: (1) “ὙἼμο οὐἱβοπίης, ῥείσουσιεν 
ἐκ, 18. ποῦ ἃ τοσοϊνιηρ (λαμβάνειν). Βαΐ ὑπὸ γο- 
οαἰτίης 15 ΘΥΟΥΥΤΒΟσὸ ᾿άθηίϊοαὶ τὶ γαϊίλ, απὰ 
(πὸ ϑρίτιε, ν οι ἰλὸ Ὀοϊΐογοσϑ χοοοῖϊνοα, α180 ἱῃ 
ἴαοι Βοιγοὰ ἔοτί!. (2) ““Τμὸ ῥεύσουσιν οδαπποί ὃ6 
δὴ δ3ο]αίο αίαγο, Ἔχοϊαάίηρς 6 ῥγοβουὶ." αὶ 
ποῖί ον 8 ὑῃ9 φοβρϑὶ ΔἸ ΒίΟΥΥ Ἰπδᾶρ ὑμ6 οιι- 
Ρουτίηρ οὗ ἴλ)6 Ἡοὶν ἀμποδὶ 80; 90. Ὀοίοτο {}}15, 1π 
1'οἱ, ἃ σοτίαϊ ἃ τα γδουϊουβ ῬΟῪΟΣ αἰγοδὰν δον 
ἕοντ ἔγοπι ἔπ 6 ΔΡΟβ0165 [6οΡ. 6]80 χχ. 23]. (ὃ) 
“« ΟἰΒμδιβδη, 10 5 ἔσο, ΟΌΒΟΣνοϑ (Π80 ογοὴ 1 (86 
Νον Τοβίαμηοην ὑπο ρὶτιῦ 185 σοῃοοϊνοα ὑπο Ὁ 
4.0 ἤρατο οὗ Μαΐου, 85 (110 ἀδβογσὶριϊοῃ οὗ ἰδ 0 

4 [ΑἸ(οτὰ {ππῈ]Ὺ τοτηατ κα ἰπαὶ [ζ ἰ6 Ἰαπηθηίαθ]ο ἐο 8660 δο οὮ 
δὶ ΟΌΪΘ δὰ ΡΌΠΟΓΑΙΙΥ τσὶ ἢ -πιϊηἀοὰ σοιμπηθηΐδίοῦ δὸ μί οἰκο 
αὐρίος αὐ (Ππ|ὸ ἱπιογργοϊαϊίοῃ οὗ δὴ δρουνὶΐθ, οδροσία ΠΥ Φο η, 
Ὑ0 οἵἨὨ 11 θη μοὰ ὑπ6 ἀδοραοθὶ ἱπδίχας ἱπῖο {0 το όσα! 
μηδ οκίοβ οὗ «κΦἰτγίτυα] (Ὠἰηρα. πὸ αἰ Ποῦ εἶθ. ταϊδοὰ Ὦγ 
Τλοϊο τοβὶ ἰπ 18. Οὐ Τα ἰδ ρργοπϑηθίοη. Φολ (1003 ποῖ ΒΥ 
4Ππδ}ῖ [Π6 ᾿ΧΟΙ 86 οὗἩἨ ΟἿΥ ΤΟΥ τΥαϑ ἃ ῬΡΓΟΡΒΟΟΥ οὗ τῦλαξ λα" 
ἡοηδα οἷ ([10 ἀν οἵἩὨ Ῥαομίοςσοκξ, θα. οὗ ἴη0 δρέγίξ τ] ἢ 1110 

ΠΙΟΥΟΓΒ τνότο αὐουξ ἴο τοςοίνο, ἘΠῸ τοαίδν 077 {934 αἴϊογ δὶ] 
6 ἴῃ. 6 οὗ [Π9 δρίγί, ἴοτ 0“ βρί γί: ἰ8. }{{9᾽" διὰ “19 
τηϊηὰ οὗ ἴῃ ϑρίτίς [5 16. λοτα. Υἱῖ. θ,10. πὸ σου η - 
ἘΠΕ Ὲ οἔὗἵ Χ ἐτα 1 δἰ ιταγδ ἰσ ρ 165 [6 εἰς οὗ 0λλὸ6 Βρίγίι οὗ 

... . 

ϑρίτυ δ “ρουγοὰ οαἱ,᾽ Αςἰβ χ, 40, Τίιί, πὶ, ὃ, 
οἰσαῦγ βδοννβ. δαί Ἰιοῖν δουηδ8 ἰΐ, (ἰὶ (9 ὁ01- 
ΤΟΘΡΟΠαἰπρ ΘΙ Ό]6πὶ οὗ ᾿δίθυ 18 ὭΘΥ͂ΘΓ ΘΧΡΤΟΒΘΥ 
αϑοὲ ἴῃ ἰὸ Νὰ Τοβίδιμθηῦ ἴον {Μὲ Ηοὶγ (διοὶ, 
ἦγε ανὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς, θὲ ονοῦ ὕδωρ τοῦ πνεὺ- 
ματος." Ἐὶ8 18 δοσοιυπίοαά [70 ὈῪ (λς ἔδεὶ (δαὶ 
186 ΒγΥΤ. 00] δτο80 ἔχγουῃ {πὸ οοπίγαϑβί, 50 τὶν ἀἁ ἰὸ 
Ῥα]σϑιϊηΐδη5, Ὀοίνοοι {16 βίδσπιδηΐ Ἰγαϊεῦ οἱ ςἰ3- 
ἰθΓῺ8 οὐρὰ ἐπ ᾿ἰνίηρ παΐοσ οὗ δρτῖηρβ. Τ}6 
ἰεσαΐ βγβίθτη ρᾷγρ 8. οογίαϊ ἢ τϑάϑυγο οὗ Ἰιΐς, 1116 
οἰβίοσῃ ταίοσ, τ οὶ ἀἰὰ ποὺ Ῥχοραμδίο ἰ(βεὶζ, 
δηὰ οδϑιν οσοσσυρίοα. πο σοερεὶ ἀἰβροηβδιϊθῃ 
οὗ ἔτ ρανθ {16 ᾿ναίορ οὗ 1τΐδ, Ὑ]1 6} 1|κθ 
Τουμπίαϊῃ χορ οπἰβθα ἐ(8οὶ ὅ, ἡπογοδβοα, δηῃὰ ν)89 
ΑἸτΔΥΒ ἴσγοϑιι. Απὰ ἐμὶβ γὰβ (8 ϑρισγιί. [ἠοῖχθ 
ΒΔΥΒ: “ΤΏ 688οηι.4] αἰ πἰΐν οὗ {116 Ἔχ ρυθββίοῦϑ 
ζωὴ αἰώνιος δηὰ πνεῦμα 15 υπάοὴϊλῦ]ο." ΠοΓα, 
ΒΟΥΡΟΥΟΥ, 18 ΤΏΟΣΘ (μΔὴ αὐὲπίν ; (9 ἔτνο ΟΣΡΤΟ9- 
ΒΙΟΏΩΒ ἀδποίθ ἐ[16: Βδιο 1 οὗἁ (6 δρίὶ τὶς, ΟὨΪΥ 
ἀπά ον αἰ ογοηῦ δϑρθϑοίϑ. 

ΜΟΥΟΣ ΣῪ δάάυδοβ 9. (9 ΘΟΥΡΘΟΙΏ 689 οἵ 
(19 Ενδηρο δι᾽ Β οχρ δηδλίϊοη (δ 6 βίσοηχίὶι οὗ (86 
ἴοστῃ ποταμοί (10 ὙΔΐο. ῥεύσουσε τᾶν ὉὈ8. δα οι). 
Βυὶ ψ θη Βθ 2068 ὁ ἴο τοπηοσὶς, ἐμαΐ Φοιῃ ἀ065 
πο σοηϑιἀοσ ἐδ ΗοΙΥ αΒοϑὲ Η ἱπι56] ἴο Ὀ6 πηεδῃῇ 
ὈΥ (89 ἐυέπσ τισαίεγ, Ὀυὺ ΟἿΪΥ 88 05 οὗὨ (86 Ὑμοὶδ 
ἀοροϊαγαίίοι, ἐπὶ 2688 τοοδὴΐ ἰδ οὗἩ ἐ!:6 ΒΟΥ 
αἰιοβὲ, Ἰοανίῃς {80 ΟἈ τὶ βιίδῃ σΐϊπὰ ἰὰ δορθαὶγς 
ἐμοὸ ϑρίτιῦ 88 86 “447εη8, ἃ5 (ὯὩ 0 ἔπ ρο] ] ης ῬΟΝΟΥ 
οὗἩ 116 βίγϑαυαμ οὗ ἰνης αἰ οΓ,--τθ ΣᾺ8 δι βίδῃ- 
(14}}γ Ἰηἰο 1,6]. 0᾽8 ᾿πἰογρτοίαι 0}. 

ἯΥο ἢᾶγα ΟἿ]ἹΥ ἰο ἀϊδιϊπσυΐδὶι Ὀοίτοοαι (ἰο ϑρ τὴν 
οὗ ἰδο Ἰἰῆα, 85 (6 οδιχ80, δηά {86 Ἰϊἴα οὗ {μπ8 δρίτὶς, 
ἃ8 {0 οἴἶοοῦ ; σατο σοιοιογίης (δαὶ ἰδς 
οδ.86 δα (6 εἴἶοοῦ ᾶτὸ ἤθγθ ποῖ ΡΥ 846 8}}} 
βοραγδαίο, θαὺ ροποίγαίθ δᾶσὰ οἰμον.  Αβϑανθαν 
(6 τγοσάβ οὗ 9 65}5 βροαῖς αἰ ΣΘΟΟΥ οὗὨ ἴθ Ορεγα- 
ἰΐοη οὗἩ [80 ΠΟοὶγ α]ιοϑὶ, Τὸ βδριγι 18 ἃ δβεὶΐ 
ΒΌΡΡΙ γἱπρς ΒΡρτίηρ. 

θα 9 ἀοοίγίηο οὗ ἐμ6 ϑρίτίὶἘ οἵ οὐ ἰδ ἰδθ 
ΟἹὰ Τοϑίαμμθῦ δηὰ οὗ ἰδ9 ΗΟΙΥ Ομοδί ἱπ ἰδθ 
Νο ιν, σοῖρ. ὑμ6 ὈΪΌ116Α] δηὰ ἀοσιμαίϊο ἐΠεο]οςίοϑ; 
ϑρίνγιι 18 (89 ποϊης Σοντιμδιἱνϑ ρσϊποῖρὶα οἵ Τὶδὶ- 
υ]ο 118. δ πὸ αἷν, {6 δυο] 1οδιὶ βρὶ τιὶ οὗ (λ9 
οδτί ; 8Βὸ ἐμὸ βρὶτὶ! πὰ δ. Απὰ ἐδε ϑρίτις οἵ 
αοὰ 18, ἴῃ {886 ἄγϑε ρίασο, (116 υμλιίης ᾿16 διὰ 
Τοττωαίίτο ρυϊποὶρὶθ οὗ (6 οτοδίϊΐου (θα. 1. 3; 
Ῥ. χχχὶϊτὶ. 6); ἔμθῃ, οὗὨ (86 1Ἰἴο οὗὨ (86 ογοδί τὺ, 
δηὰ ἴῃ Ῥασίσαϊαν οὗἩ τῶδὰ (6 6π. τὶ. δ; ΡΒ. Εἶτ, 
20, 80) ; δοθῆ, οὗὨ 86 {μϑοοσϑου (Ναπ.. χὶ, 20, 
εἰς.). βὈϑθαυοηΥ (6 Ῥγοηλῖβο οὗ ἃ ΠΟῪ Κὶβρ- 
ἄοπι (866 (119 ΤΟΡΒοί8). 80 ἱπ ἐμ6 ΝΟΥ͂ Τεϑίδ- 
τηϑπί, (Π 6 οἱ 11 Ὁ δπὰ ζογπιδίῖτο ρυίποίρὶο οὗ (0 
9 οὗ Φ68ι8, οὗ {86 Ὀοὰγ οἵ ἀϊδοὶρ]68, οἵ ἰδὲ 
Νον Τοϑίδιηδηϊ Οἰιυτοῖ, οὗἨ (Ὁ θῖν νου. 

ΕῸΣ 189 (ΕἰΟΙΥ) Θμοβὶ τναβ ποῖ γοῖ 
[οὕπω γάρ ἦν πνεῦμα (ἃγ εον)."---Εον [8 

. [8 ὃν ολῃ, οὗ οοῦγδο, ηοὶ τοῖδι ἴο 1:6 Θββομτίαὶ οὐ ρεγβοηιῖ 
ἐσϊείονοε αὐπιὰ ργονίοιβ αἰΐοπ οὗ ἴῃο ϑρίτιῖ, ο 8. σοῖο. 
ἘΔ] τ τὸ ΒΑΊΠοΥ δηὰ (0 βοὴ, ἯΠῸ τηδη οκίοα ἨΠπλβοΙΓ ἐπ 
πο οσοδείοη (θη. ἱ. 8; Ρ8. χχχ!!. θ) ἀπὰ τπσουξὰ ἐδ πιβοὶ 
Ο. Τ᾿ ΘΟΟΠΟΏΩΥ, α8 τῦΘ ογχδηϊχίηκ, Ῥσοδοσυΐη, ΘΟ] με πί;ξ, 
τοχοποσαιϊ ων ἀπὰ βαποι γίης ῥγίαςὶ}] εκ. νἱ. 3; ἔχ. χσσί. 
8. Ρᾳ, 1ἰ.; εἶν., οἴσ.), χἴὸ ἱῃδρίγοὰ οβοα δηὰ ἴδ ῬτΌρ δὶ 
(Νυηι. χί. 25; 1 βϑῃ. σ᾿ 19, 26; 158. ὕ1χὶ. Ὁ - 2 Ῥοῖ. ἱ. 1}, δ 
ονοσβιιδθοποα ΜΑΓΥ δἱ 188 ςοποϑρίίου οὗἨἩ Ομτίες (δίας 1. 3); 
1μικο ἰ. 35), νῆο ἀσεοοπάοα προη {τὰ πὶ Ποῦ πιοαθΓο δὲ [86 
Ὀαρίΐσιῃ η Φοτάδη (Φοῖιῃ (. 82, 8 : 11. 33), θπῈ ἴω 1πὸ ῬΤΈΘΕΗΓΟ 
δι τοογκίηρ οἵ {πο βδρμίτ!ς 88 189 ϑρμίγὴξ οὗ Ολσίδέ ψῈ (δ 
[Ὁ] 688 οὐ {{π|ο΄ δοσοιαρ! δοὶ σοἀοιαρίίοη ἰὼ το Ομπϑθδη 
σμαγοῖν, οσ ἴο ἐμ ἀἰμμοπβαου οὗ 6 δρί τὶς, τ Ἰήςιι, δοουγά- 
ἰηκς ἴο ([ὸ ῥγοπιίδο οὐ Ομγὶδὶ (“οί χὶν.-χν,), τὺ 
αἴτοῦ ΗΠ8 τοϑογ γος οὦ δ δδοομβίου, οα ἐμ9 ἀδὺ οὗ Ῥαξίοροθι. 



ΌὈΞΑΡ. ΥἹΙ. 87.442, 

χοΟΔΒΟῺΒ Αὔονο ρίγοη ψγ͵ἣὋὸ ΚΟΟΡ ἴΠ6 ἅγιον. ΤΆΘ᾽ 
ϑρίτι τὰβ ΔἸΤΟΘΟΥ͂ αἰ τναυ8 ρτγοϑοηῦ; 86 ϑρίνις. 
οἵ αΘοἀὰ μεά ονἱἀοηοοὰ ΗἰτΩ56 17 ὁσθη ἰπ ὑπο ΟἹὰ 
Ἰεβέλταθπῖ; Ὀαΐ (86 τονοϊαίίοη οὗ αοα 88 ΗΟΪΥ 
Οδοσὲ 858 ποὺ γοὺ ρίνσαῃ. [Ι͂π (86 φ)]οτὶ δολίϊοη 
οὗ Ομ τὶ πὸ ϑρινὶὶ οὐὁἩ αοα γβὺ οδτηθ (0 ΥἹΟῪ ἃ8 
8. ΗΟΙΪΥ ἴῃ ἐμ βροϑοϊῆο Νεὸν Τοϑίαπηθαῦ Β60Π80. 
6 ἦν 18 ἰΒογοίοτο δρηδίίο; δ ψὰβ ποὺ γοῖ 
Ῥγοβοὶ δὰ τηδηϊξοϑί ὩΡΟῸπ εατὶδ ἰο θη. ἮἘδ6 
δὰαϊτἴοη [δεδομένον, σίνεπ, ἴπ (80 Εἰ. Υ.} ἴπ οοὰ. 
Β. (δομπιδηη) Βθοιη5 ἰο ὈῸ ἃ ΄ο88 δχαρ᾽ απμδιοσΥ 
οἵ ἴ86 ἀἰΒῆςσαϊἑς ἰοται. ΟἸγ ϑὺ τῦῶϑ οοποοῖνοϑα, ἰῃ- 

αἰεοα, ὉΥ ἐμ ΗΟΙΥ Ομοβί, διὰ δηοϊπίοὰ ψἱ8 
46 ἔπ. 1689 οὗὨ ὑδ9 ϑριτιι ; Ὀαΐ ὑ8}8 νγὰ8 858 γοΐ ἃ 
ΣΩΥΒΈΘΤΥ ἐο ἐπ6 που] ; (86 ΗοΙΥ αμοϑί οου]ὰ ποὶ 
οὐμῖο ἱπέο ἐμ9 τορ]ὰ {}}} αἴἴον ἰδ δβδοθηβίοη οὗ 
Ομ τῖβὲ, Φόολ χυϊὶ. 7. Ἠοΐπιαηη (δελγιἠδειοεὶς 1.. 
Ῥ. 196) : ““ΤΙΘ ουἱρουτὶπα οὗ (16 βρ'γὶ τὰ 8 ὑΠῸ 
ἀεοτποσ τίου οὗὐ ΗΪ5 βυροσ- ἀπά ληο παίυγο᾽"--- 
δηὰ οΥὉὨἩ ΗΪ8 ἐπίγσα-παυπάαποε οχὶβίθηοθς ἐμ9 ΔΡΡτο- 
φυϊδιΐου οὗἩ Ηΐ8 ρμοσίοου ἔοττω οὗ 11 δηὰ υἱίαδὶ 
ορογδίϊοα ἰοὸ ἐμ9 νον] (οορ. Αοἰβ χίχ. 2).-- 
“786 Μαδοϑοάοηΐδηϑ 6γ0 πδγτδηίθα ἴῃ ΔΡΡΙΥ- 
ἴὴς ἰμὶ5 ῬΡαββδαᾶρο διίζαϊπβέ {89 Ῥθυβοη δ ν οὗὨ {δ 
Ἡοΐγ Ομοξί. [ἐς 15 πιείοπνπιΐα οσαμδε8 »γο ἐβεοίω.᾽" 
Ἡδαρθυ. (ΟΥ̓ δἷ80: "πείοηγπιὶς ἐχίδίεη ἴδ Ὀ͵Ὸ 
φευεϊα ]ΟΉ:εῚ. : 

Ἐθοδῦδο ὅθε τα Ὡοῖ γοὶ εἹοσὶδοᾶ 
(ἐδοξάσϑη).---Βγ (86 δἰοηίηρ ἀοσαίη, γαϑυσχοοιίΐοη 
διὰ δϑοοϑηϑῖοι οὗ 6815 ἰ0 ἐδθ σαὶ Βαηᾶ οὗ αοἀ 
ἐδ Εδίβοσν, ἤγοαῦι ψἤθηοο 6 Ῥγχοιηΐβοα ἰο βϑοπὰ 
αὐὰ ἀἱὰ βοπὰ δο ϑρ᾽νὶξ, 88 ἰλ6 ϑ'ρ᾽σὶἐ οὗ (80 ρο8- 
φοὶ γεἀοταρίϊΐοη. [Ι͂ἃὦ Ῥτοϊαἰβίηρ (5 ϑρχὶί, ΟὨ Υἶδί 
ΟΧΡΓΟΘΒν βαϊὰ ἐμΠδὺ Ηθ τηυϑύ τὶ πάχαν Ηἰβ υἱδβὶ- 
ὉΪ6 Ργοϑθῇοθ ἴσοι (80 ἀἰ501}168 δὰ τϑίυγη ἰο ἐμο 
ἘδίδοΣ Ὀοΐογο ἐμ 6 Οοπιέοτίον οου]ὰ σοπι6 (χγΐ. 7). 
Τὴὸ γτουΐουβ ποσκίηρς οὗ (6 ϑ'ρ᾽γὶ ὑπᾶον ὑ86 
οἷά ἀϊϑπροηϑβοίϊΐοῃα τϑ Ῥσχορδσζοίοσυ, Ῥγορμοίΐο, 
Ζτα στα ΔΚ απ ἰγαηβίίοτυ, 1|κ6 {μ6 χηδῃ θβία- 
ἐΐοπϑ οὗὨἨὨ μα Τορο8 Βοΐοτο {πὸ ᾿ποασπδίΐϊοη. Οἡ 
ἐμ δ οὗ Ῥοεπίθοοβὺ ὑπο ϑρίνγιυ ἰοοὶς ὰἃρ Ηϊ5 
δῦϑοδα ἴὼ ἐδ ο Ομυχοῖ δηὰ ἰπ μά ϊνιἀπαὶ Ὀο᾽ ον Υ8, 
89 ΔῺ ἰτωξηδποηΐ πηὰ Ρογιηδηθηΐ ὈΥΪΠοΥΡ]6, 85 {ἢ 9 
Βρίσίε οὗ 10 Θοά-δῃ διὰ βαυϊουγ, 88 1.10 ϑ' ᾽στὶ 
οὗ δὰἀορίϊοῃ, 89 ἐΐὸ δι ρ᾽ τι οὗ ἐγα δηὰ ΠΟ] Π 655, 
ὙΓὯῸῸ ΤΟΥ6818 δηὰ ρον δοβ ΟἸ γὶϑὺ ἴῃ {μ6 Βοαχὶβ οὗ 
ὈΘΙΊΙ του β, 88 Ομτὶϑὶ τουδὶ θὰ δηὰ ο)]ουϊ θὰ ἐὰμο 
Βαϊδμον, αὐ ὰ δρ1ἀ68 ἘΠ ὑμοτὰ ἤΌΤΟΥΘν."--Ρ. 5.} 

γεσχα. 40, 41. ) 98 ΤΟΥ Βθατὰ ἴδ9 5αγ- 
ἔπ ρβ [᾿ηϑἰεοὰ οὗ ἘΠ15 Βα] Ἀ}].--ὴο τοδαϊηρ: 
“ῃραγὰ {λ δαγίπγε,,") ἈΔ5 6 ποῖὶριηὶ οὗἩὨ δυϊδονὶ- 
ἐϊ.5. Τρ ἰοίΔ] ᾿πιργοββῖοι οὗ ΟἸ γ δι᾽ Β αἰΐοτληο 68 
δὺ {86 ζδαϑὲ 15 ἰμογοΐοτο ἰεἰοπάθ, ἸΤ6 “ λεαγα᾽» 
ἐθ σα ρ μιδίίο - ἐ.0860 οὗ {8.6 ῬΘΟρ]Ὲ 80 ]ἰβίοποά ἰο 
ἩΗΐπι ττἱν οδυποβδίηςββ (ἀκούσαντες τῶν λόγων), 
δαϊὰ, εἴς.---Οὗ 8 τ ἰδ 5 τ} 9 ῬτοΟΡΉΘΊ.--- 
ΟΤΟΡ ατουη!] 655}}7 Βα Υ8, {818 τηθᾶῃ8 ἐδ Ῥγο- 
Ῥϑδὲ ΒΟ ννδ8 ἰο ρσγοοθὰθ ἰΐοὸ Μοββίαι, ποῖ (89 
ΜΙεσβία; ἨΪ Βο] 7; απὰ γοὺ 1ὑ τηθᾶπ8 ὑπ 9 ΡοΓΒΟῚ 
Ῥτοιηϊβοὰ ἴῃ θοῦ. χυθῇ, 10, Ὑδπαῖ 1:8, {8689 
ῬΘΟΡΙΘ δζγὸ ἃ]} αρτοοῖ (δύ 768185 18 (6 Ῥχορβιοῖ 
ἦπ ζΌΠΟΙΒΙ. ΑΥΟΣ ἰδ18, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, μον ἀϊνά6. 
ὅσαι ασὸ ἀοοϊἀοα, οἰ ΒΟΥΒ ἀσοσοί. Το ἀκούσαν- 
τὸς δοραγδαίο ἰηΐο ἄλλοι, ἄλλοι. ΤῊ6 ΦΙΌΣΔΟΥ ἀο- 
εἶδτο ουἱτγί κΐ, ἐπα Ηο 15 ἰῆ0 Ῥτορδεοί οὗἩὨ θεαί. 

τὦἃα τεδύξηχοε δεδομένον, δοθέν, ἐπ᾽ αὐτοῖς, αΥό 41] διιρογδυουδ 
εἰοσιοβ ἴο κυλτὰ πδῖ ἃ πιϊβηηἀογείδηά! ηρ. 10 δηγίης 8 
40 ὕὉ6 ἰἰοὰ το ἦν, ἴ᾿ δΒΒοι!ἃ τοῖον ὈῸ ργεέξεηξ (αὐεγαῖ), οτ 
«οοὐκέν, (ἐνεργοῦν), οὐ ἠη ἔϊις δείζετεγα (ἐν πιστσεύονσι) ἴτοτὰ 
ἔδνε ὑτοοοάϊης.--Ρ. Β. 
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ΧΥΪΙΪ. 16; Ησ ἰ5 {89 Δίοβδι δὰ. Το Ἰαίίον, τνῖῦϑ 
πουϊὰ οαἀμηῖ Ηΐπι ἰο Ὀ6 ἰμ:6 Ῥτορβοί, (πο ἴογα- 
ΤΌΠΟΥ οὗ (6 ΔίοΒβι δὴ δοσογάϊηρσ ἰο ἐμ 76 ..18}} 
ἐπ ΘΟ]ΟΦΎ, μᾶγθϑ ἃ ἀπ ου} Υ---16 Βυρροβοὰ (Δ]}}6 8 Ὲ 
οτἱσίη οὗ Οὐγσίδί. Ὑμὸ ὈΪΡΓΒ οὗ Ομ γῖϑι ἴὰ Βοίἢ- 
Ἰ6 6 πὶ τνῶϑ ὑπ ΚΟ ἰο ἰμ6 πηι. Φομη σοηδίἀ 6 Γβ ἰἰ 
Βαρογβυουϑ ἰ0 ΒΟ ὉΡ ἐδοὶν ΟΥΤΟΣ, ἃπὰ ἤοηδα 
θὸ ειίο ἢδΔ8 στγαϊυϊ ὁ) ἰηἴογσοὰ ἐπαν ΖΟΒῈ 
πἰπη861} αἰὰ ποὺ Καον ἐμαὶ ΟὨσῖβί ττῶϑ ὈΟση ἴῃ 
ΒΟ ΒΙ θα. Φοπη ὍΜῸ0}} Κηθν ἐμαὶ ἰη6 60“ 
ἀἰομ8 οὗ ζ6 1 Βαά ἰο 1ὶΘ Εἰρθον ἀηαὰ ἄθθρες 
ἰὴ βο ἃ οἰγουτηβίδηςο. Μὶπὰβ ψλΐοὶὶ δ᾽η- 
σΟΡΟΙ γίοϊὰ ἐμοιηβοῖνοθ ἰο ἐμ ἱπργοββϑίοι οὗ 
Ομ τὶϑὺ, οου]ὰ δαβῖὶγ Ἰθατὰ Ηΐβ οτίρία, δηὰ 89 ὃ 
αεἰϊγογοα ἤγουν ἐμοῦ ΘΥΤΟΥ. 

γεν. 42. Ηδϊὰ ποῖ 1.9 δοσίρίῦτο.---ἰκβα. χὶ. 
1; Φον. χχὶϊὶ. δ; Μὶο. νυ. 1.-- 8 οτθ ϑανὶᾶ 
ὍΥ85.---1 ἤδη). χνυὶ. 

γεν. 48. 8ο ἴΏΘΙΘ τὰβ εἰ ἅϊν βίοι .--Ταῖς 
αἰνί βίου οὐ υἱοϊοηῦ βρ]ῦ διθοηρ. ἐμο86 10 δ6- 
οοτα ρα χοσορηί οι ἰο (9 Τ᾿οτὰ πῃ αἰ δτοπί ἀ6- 
ὅτοοϑβ, τηυσδὺ 86 αἰδιϊ συ ἤγοπι ἐμ 9 αἰγί βίοι 
Ὀοίνϑοη 41} {1086 ῈῸ ὙΟΥΘ ΓΡῚΘΠα]γ ἰο Ηΐπὶ απα 
ἀῃΠ:9 ΘΏΘΙΙΘΑ͂, οὗὨ ὙΒοτὰ νοῦ. 44 αἵ οῃὴ69 ρο685 ὁπ ἴο 
ΒΡΘΔΪ,, ΟΥἩ (80 διηδίοβρουβ αν βίοηϑ ἴῃ οἷ. ἰχ. 16 
δυὰ χ, 18.. ΤΉΘΣΘ ΜΟΓῸ δἱ ἄγϑὺ δὶ ἃ ζϑν δἴλοης 
19 ῬΘ6ΟΡ]6, ψἴο σῃδὰθ σοϊῃμος οαυ80 τνῖλὰ (ἢ 9 
Βοδίῖ]ο Ῥμασίϑθοθ. 8.60 Ὀοϊον. 
. Υον. 44, Απᾶ βουθ οὗ 18.612.---ΤῊ αὶ 15, ποὶ 
οὗ {110 ἧτο ῥγβοβαϊῃρ οἰδββοβϑ, θυΐ οὗ (89 Ῥ60}}9 
ὙΠῸ εαγτὰ Ηϊ59 τυογά8, ΑΒ ἐξ αὐτῶν βΒίδη 8 αἴϊιον 
ἔϑελον, ἰὺ 5 Θγοῃ ἃ αποβίϊοη τῇ οί (09 ψοχακ 
Βῃου ἃ ποὶ ὃὉο ἐξ ἑαυτῶν: που]ὰ δαγα ἐακοη Ηΐῃ 
οὗ ὑμοπιβοῖνεβ, ὁπ ὑμὶν οὐαὶ ΤΣ ϑρο 5.1} 1 γ. 9 
οἰἰθ ἐπ Κ8 ὑπο ν ταϊσΐ Βαγνὸ πὶ β θα ἐο χα}}ν ἐμ 
Ἰα πϊἀαοα οἴ οοΥ8. Βυΐ (9 ῥτο ΔΌΣ 185 ἐπας 
λ9 οἴἴοΟΥΒ, ἃ8 ἃ Βοογεῦ ρ01166, ἃ8 τυ π ἀρ -8θ 6 Υ 185, 
μδὰ χαϊηρὶοα τὶς 1Π6 ῬΘΟΡΙΟ; [ῸΓ πὸ ροϊπὶ :8 
τηροἰϊοηοα, δῦ "σὰ ἔμ 77 βῃονοὰ ὑμθηβοῖγ6 5 
ΟΡΘΏΪΥ ; δηά βυσὶι δὴ δυτδηροιηθηί ψουϊὰ σΟΥΓ68- 
Ῥοπὰ πῖΐὰ (9 Βογι ρΌ]ου8 σααίίοι οὗὨ ἰμ6 β'δημο- 
αἀγβίβι Τμ659 ᾿οβίὶϊθ Ῥϑορὶθ, ἐμοσοίοσο, ζοῖ: δὴ 
᾿τρ 80 ἐο ΟΡΘἢ (89 ΒΌΠΙΩΔΥΥ ῬΓΟΘ688 οὗ ποα]οί- 
ἦϑτα δραϊηδί Ψ6508.---Βα ἢΟ 8 αἰ δαμϑᾶκ 
ΟἹ ὨΐτΩ.--ΤΊ. ΘΓ 801}} ἐοιἰοτοὰ ὉΥ 6 δουδ- 
Β6] οὗ αοἄ, οἡ ἰδ ομϑ Βαπά, ἱμο ἴδαν οἵ ἰδ δἀ- 
Βογοηίβ οὗ 7685308, ὁ {ἰὸ οἴ οΓ, 8 ἐπνοϊ υ αΥΥ͂ 
ἂν. Απάᾶ (δύ ἰμὸ βοσγδηίβ οὔ ἐδ 6 'δηδαγίῃ 
ἀἰά ποὺ γοηίαγο ἰο βαῖζθ (9 1οτὰ, τὸ ὅτβὶ Ἰθασῃ 
ἴῃ ἰδθ ποχὺ δϑοίϊΐοῃ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΥ̓ΠΙΟΑΙ,. 

1, Τὸ γί 6148 δὴ ἱποορτιουβ σοποθρίϊοη, ἴο ΒὰῸΡ- 
βο80 {σ|0 ἙΒοΟΪυοἷς δὰ ἐμ οἷον οχροϑίίοσβ,) 
(παῖ 4655 βιοοὰ επὰ Ῥτγοοϊαϊτηοα αἱουὰ ἐδθ πογὰς 
οὔ γοσβ. 87 διὰ 88, 8110 ἐμ ῥσυὶοδϑί νν88 δαυυ υἱης 
ἐδαὺ ΠΟΥ ψαίοσ ἐπβτουσὰ ἰδ Γογϑ- ουσί, ἀπὰ ἰδ9 
ῬΘΟΡΙΘ ΜΟΣΘ ρἰνίπρ ἰΠΘΙΒΟΙΥ68 ὋΡ ΟπἰΐγοΥ ἰο 

δ [ΑἸίοσὰ : “ὙἼδΟ πιοητίση οὗἩ ἴπο αποδίίοη δοουὶ ΒΟ ΒΊΘοτα 
ΒΟΟΙῺΒ [9 116 ΓΑΙΠΟΓ ἐο σογτοῦοτηῖθ Φυσγ ὈΘηοΥ ἴπδὲ [Π6 Ἐνδπ- 
ἔπε ΜῺΒ Ὑ611 ΒΊΨΑΓΘ ΒΟῪ ἴδ ἴλοί δβίοοά, ἴδδὰ (}ο ΥΥ̓ οἔἴ6) ἴο 
ΤΡΙΥ ἰμαῖ ἢΠῸ "Δ ἱμπογαηΐὶ οὗ ἰξ,. Ὑπαῖΐ ὯῸ ΠΊΟΓΘ ΓΟΙΛΗΓΒ 

81Ὸ ΔρΡροηοί, ἰδ ΔΕ]. ϑολη πα Οη6 ᾿ὰνν ἀοδίρκη ίη στη; 
Βα αὐοϑροὶ, δὰ ἄοοδ ἢοΐϊ Δ|1|ὸν ἰϊ ἴο ὕο ἑαιϊουογοὰ ὙΠ Όγ 6ὁχ- 
Ἰδῃδε θη οὗ τηδίζογα οἰ μβοσινίβα πο. Βοβίάσα... ἰ ΦΌ088 
ΠΟῪ ποίη οὗὁἨ {0 ὈΪΣΙὰ δἱ Βοιθ] μ τη, δηά γοῖ ὑμ6 το  Β6Γ 

οὗἩἨ ἴδ [τὰ Πνοά γε [ἢ Πίτη, [26 ἐβίοσθποθ τῦδὲ ὈῸ6 (παὶ 2γὲ 
Κηον ποϊπίηρ οἵ ἰξ,---ἰῃ οἴον ψόοσάβ, [Βα [Ε πονοσ Παρρϑηθά.᾽" 
Οὐδ δύο ἴγοτῃ (ἰδ ὈῆθβκΟ [ἢ ἴἈγΟΥ οὗ {πὸ ἐτηρογίδποθ οὗ 
{09 ροποεϊοσίοαὶ {8 0]05. οὗἁ {μὸν δηά 1 ὸ ἴ0 δΔΏΒΥΟΣ 
“ον δι οὐοοςίοηϑ ἐκ ἘΠ6866 ἀραϊοδὶ ἐΐθ ϑοκηοπ ρα κτιροπέ αἵ 
“Ζοὁδ}85 ὃἃ5 0 Νέοβαίδἢ..--Ὁ, 5. 



“0 ΤΗΕ ΘΟΒΡΒῚ, ΑΟΟΟΒΟΙΝᾺ ΤῸ Χ50ΗΝ. 

(οἷν ᾿υ Ὁ] αἰΐοῦθ οὐὸν ἐσ βγτῦο]. Φι8ι (Π6ὴ Ηθ 
τνουϊὰ αγθ δοπουηοθα ἱμπαὺ ἴη Ηΐπὶ τῦι8 οδεγοὰ 
ἰῃ ΤΟΥ ταύ 88 ἐθογο δἰ χη δοὰ ἱπ δυτθοὶ. 
80 ΡΟ δ ἀϑϑαιγ ΡΟ ἐμ 6 ἰδ Ρ]6- ΤΟΣΘΕΪΡ, 
88 δου] δυο δυο {86 ΔΡρΟΌΣΒΠΟΘ οἴ ἃ γϑὴἢθ- 
πιοηὺ ΥΥΥΑΙΡΥ, σδπηοῦ ὯὈ6 ἀχροοϊοὰ οὗὨ ἰμ6 ογά, 
Οὐ ἰδ οοπίγατυ, {Π6 εἰρσα ἢ ἄγ, τὶ (ἢ 118 Ἰδ εὶς οἴ 
189 ζοβίδ) ναϊογ- ἀγα νίηρ, τουϑὲ ἰανο Ὀγουχδὺ τι} 
ἱς ἰο 89 αἰἱομάδαϊ Ῥ6ΟΡ]9 ἃ δθη890 οὗ νγαηί, ἴο 
Μ ΐολ 0508 δἀἀγοϑβοὰ Ηἰἷδ 60]} νῖ1} σοοὰ εβδοί. 
Αὖὐ ἐδ. τπηοπιοηί, θα 1116 ΒΥ. 0116] ᾿ἰκιι 8 οὗ ἃ 
Ἰοχ}ν ἱποδοϊοηςϊ τοὶ σίοα ετὸ Ὀατηΐηρ Ἰοὺν δπὰ 
δοϊηρ οὔὖἱ, ἐμο ουδῃ οὶ) σαὶ δυδπίδηοθ οὗ 86 Βγη)- 
ὍοΪ5 ΡΡΘαΥΒ. Τῃο Ῥοϊηίβ Ὑ]ιῖςῖ ἀοίοΥ 6 ἐδ 6 
ΒΥΠΛΌΟΪ 1681 αἰΐεγαποο οὗ ἰδὸ Τοτὰ ἃγὸ (686: (1) 
ΤΠ6 παίοτ- ἀγανίηρ 85 ἃ δυμὉΟΪ οὗἉ βρί τἰϊυ αὶ 
Ὀϊ]οβϑίης. Ὁ8ὸ τοἀδοιηθὰ οὗἉ ἴϑγδδὶ, οὐ ἰμοῖτν 8οο- 
ομὰ χοίυση (09 Οδημαδη, οτο ἴο ἀΓΔῊῪ ταίοσ οἡ 
ἀπ ὙΔΥ͂ πιὰ ἸΟῪ οἷ οΥ̓͂ ἐμθ νυ. ]}5 οὗ βαϊναίϊοῃ, 
16. χὶ. 12; χὶἹ. 8. (2) Β:|Ποδῦλ τῦᾶβ δἰἐπαἰοά, ἱ- 
ἀδοά, οὐ ἐξΐ:6 ἰδτρ]6- }}}, τὺ Δϊ Σο56 ποὺ ἐπ {8:6 
ἰθαιρὶο 1561, θαὶ οαἰϑἰάο οὗ 1ξ, δἱ {9 Τοοὐ οὗἨ {89 
ΒΟΙΥ τοουπίαϊη. 500 (89 ἔγυθ βρίσὶϊ οὗ 8 Μὰ 8 
Ἰαοϊεϊηρ ἰῃ (110 βδασογάἄοίδ] τνοσϑ}ἷρ οὗ (6 ἐφ ρῖο; 
10 ΔΡροδγοὰά τηοϑβὺ 'ῃ (8.6 Ῥγορμοίὶο ΟΠ σο, δγηθοὶ- 
1Ζρά ὈΥ͂ 9 ἔουπίείη οἵ 51] οᾶπὶ ᾿ἢ 18. Υἱ}]. 6. (8) 
Ηδησθ ἐδ 9 ρῥτορμοίϑ ἔογοϊοϊὰ ἐμὸ ζαίατα ῥγὶοβὶ- 
Ἰοοὰ δηὰ ψουϑιὶρ οὗ 16 βρί τὶ ὑπάον (Π0 σατο 
οὗ ἃ βίγσϑδῃ ἱϑϑυΐηρ ἔγου {Π9 θη ρῖς, ἘΖοῖς. χὶυὶ], ; 
06] 11.1.18. ΑΙ Φογυβαίοτα 8 ἴἰο Ὀφοοῦθ 70}} 
οὗ Τουπίαἰη, ΖΘοδ. χίγν. 8; ἴῃ 1δοὲ (16 ὙΒΟΪῸ Ρ60- 
Ρἷο γγ͵ὰβ ἴο Ὀ6 1110 ἃ ψίογοὰ σαγάφθη, δῃὰ 1κὸ ἃ 
δργίηρ οὗ ναίοσ, 18. }ν1}}, 11. (4) Τὴθ οἰ κδι 
ἀαγ οὔ ἐμ 76 α9ὲ οὗὨ ἰΔΌΘΤΏΔΟΙΩ6Β, 1 15 Βυπ 0] 160 α] 
Ῥίαοο, ἀδμποίοα ἐμ6 (ἴω οὗ {8 συβεὶηρ [16 οὗ 
180 βρίτίι; μϑῆσθ 1 ῶ5 ῬΡΙΟΥΙΪΥ ἃ ΑΥ̓͂ οὔοχ- 
Ῥϑοίδιίοη, οὗ Ἰοησίπρ, Οὗ ῬΓΔΥΟΥ [ῸΓ (86 οαἱροῦγ- 
ἰὰς οὗὨ {.:ὸ ΗΟΙΪΥ αμοβὲ (860 ζεδεη “εσω, 11. ν. 
942). Τὶϑ 18 {16 1μοτἀ᾽ 8 ὁρρογίαπὶίγ. [ἴὰ Ηΐῃ 
16 τυϊτδουϊου5 Τουπηίδίη οὗἨ ἴδὸ οἰ ἄδγ, ἴῸΣ 
189 Ὀγοαϊκίηρς ΓΟτ τ} οὗ τ 1 οἢ ὕἤσοτῃ [Δ 9 ἐθτῃ 19 {πο γ᾽ 
Ἰιοροά, νγὰϑ σίνδῃ ἰο {)0 Ρ60}]6. 

2, Οι οΥ ἀὶδ δεὶϊν. ΤΒοΪυοἷς : Ια πατα ᾽8 οὉ- 
βοτυδίίοῃ, ἰμαὺ ἐθύθῃ ὑΠὸ σΟΥΡΟτΘαΪ δίιγθ ὙΓ2Β 
ἴο ὈΘ δὴ ἀνοάθ οἴίπο ΗΟἿΥ Θ]ιοϑι,᾽ ---ἶϑ ἱγγοϊουδηῖ." 
Υοἱὐ ἐμὲ δ. ἴῃ ἰαοί, ἱπνοϊγϑὰ ἴῃ {86 ἰά68, οὗἉ Σαβα η- 
οταϊίου, οὗ {110 ᾿πὴῸΡ τηδη, οὗἨ ἰἰ:6 Σηθτ θ 6 γ8 χη θ 
᾿πβίγατηθη(Β οὗ σἰ ΘΟ ΒΏΘ85 (860 Ζεδέπ «εδι, 1]. 
94δ:. ὙΒΟΙ͂Ρ ΠΟῪ Βυμπηδη παίυτο ἰἰβ6] 7 ὙΠ} Ὀ6- 
οο!θ ἐδ6 σγτουπα ψ ΘΏ6Θ {1686 Βρχίη 8 οὗἩἨ τυϑίονς 
88}} 1889). Ζίνεγα ὁ} ἐἰυϊπσ τοαίεν. ὙᾺΪ]ο ἴῃ 
ΟἾΔΡ. ἦν, 14, (86 86] -τορ] οαἰβῖπς ΟΥ̓ (86 ἴπποΣ 
1:8 18 Ῥγοιιϊβαά, ᾿ογο {116 ἐπιραγίδι οι οὗ ποῖν 119 
ΔΡΡΘΟΤΒ πῃ ἰἰ8 ἰοπσποῦ ἰο ἰβ8ι9 ἰαΐο {86 τνον]ᾷ 
85 ἃ βίτοεμπι [Ὁ ἰδ τοίγοϑῖης οὗὁ οἰμοσϑ. ΟΟμΡ. 
ΤΠοΙΟΚ, Ρ. 224. 

8. Ου ἰδ χοϊαϊΐοι θεοί πόροι ἰδ ΗΟΙΥ αἸλοβὶ απᾶ 
οἰθ ΓῺ 8] 1178, οορ. 9 Εχοχοιΐοαὶ διὰ ΟΥιισαὶ 
ΧΟΙΊΔΥ 8 Οἡ γον. 9... 

4. Σὸν ἰλς 11οἷν Ο΄δοδέ τραφ ποί ψεΐ (σίσοη). ἴῃ 
ταῦ ΒΘη867 δίποθ οὐϑὴ ἰῃ (86 Ο]ὰ Τεβίδιηθηί 
110 ϑρίγι οἵ αοἄ, 865 (10 Ποἷγ ϑ'»ἱνγιί, ἱηβρίγοα 
(16 ῬγΥοΟρεί8, 2 Ρεὶ. ἱ. 21, δπὰ νγὯδϑ {}0 ϑυϊ μοῖρ] 
οὗ 9 ἱῃ ἰμὸ ἀογουῦί, 15. Ἰχ|ϊ. 10,11; Ῥβ. 1ἰ. 12, 
ΟΣ. 10, ΤΒαὐ (πὸ ῥτορ οί οὗ ἰδ ΟἸἹὰ Τοβία- 
ταθῃξ 0 Γ6 Θοηϑοΐοιϑ οὗ ἃ ἀἰδδγθηοο οί θη 89 
ΤΩ ΘΒΌΓΕ οὔ ἰμο ϑρί τὶ νουομδαίοα (ο μοι δπὰ (80 
Νεν Τορίδιμοηὶ τουοϊαίίοη οὔ (16 ϑρίγιῖ, 18 βΒοσσα 
υδβί ὉΥ ἰλο ΟἹὰ Τοβίδηιοηί Ῥγϑαϊοίϊοπα οὗ ἰ(ἢ9 
Βίγϑϑιῃϑ οὗ ᾿ἰνίηρ ψαΐον (566 ΔΌΟΥ6); οὗ (π6 68 - 

δίου οὐ ἰμὸ ρὶσιε (9061 11. 1); οὗ (Π6 δηοίηϊὶ 
οὔ 19 Μεβϑίδὰ πῖι (86 βουθηζο]ὰ δρίτι οἵ 
([8. χὶ. 2; Ἰχὶ. 1); διὰ οὗ ἐδ 8δρίγιι οἵ {86 1ῃ- 
Ματὰ 77, ΟΡ οἵ τορχοηθγδίίοη (δοσ, χσχὶ. 88, 
Ἐζ6Κ. χχχνΐ. 20), ἸΤδοϊθοκ: “ἼὯὰ6 τρδ)οσῖ οἵ 
δυσϊοηΐ δηα ΤΟ ΟΣ ΟΟΙμτηΘηἰδίουβ σουδί ες (δ6 
αἰ όσθθοθ ΟἹΪΥ ὐγεθλγμῦρε: (οη9 οἵ ἀεξτθο). 
Ομτγδοϑίοιι : "μελλε τὸ πνεῦμα ἐκχεῖσθαι δαψιλῶς, 
εἰς. ΟἸιγγβοβίουι, ΒΟΎΘΥΟΣ, ΕἾΤΟΒ ἃ φιαϊ αἰεε 
ἀἰδογεηοο (ἀ  θτοποο ἴα κὶπὰ (7) ποί ἰπ ἰμ6 πνεῖμα 
(βού, δαὶ ἴῃ 86 δὶπὶ οὗ 1.8 οροτδίϊοῃβ: Εἶχον μὲν 
οἱ παλαιοὶ πνεῦμα αὑτοί, ἄλλοις δὲ οὗ παρεῖχον. 
ϑυςἢ ἃ ἀἸΒΈγοποΘ ἴῃ ἐμ πνεῦμα 1.86} Αὐφυδίϊηο. 
Ῥοϊῃί(8 ουΐ, ἴῃ 1.6 ἔδοὶ (δοΐ (π6 ΟἸ ΤΙ. 18} ̓ τρρ8Γ- 
ἰδίΐϊοῃ οὗ {πὸ δ ρίτι 'τδβ δσοπηθοίοα πιὰ τοϊτδοι 
Ἰου5 ρϑ; 80 Μα]ἀδοπαίυβ, [86 1 ΒΟΓ ἢ ἐχροϑὶ- 
ἰογϑ Τδστπον, Ἠυπηΐιθ, αογβασγά, ζοεὶ, Ι., 808, 
Τγβον, Οδ]ονίυβ, λίργοσ.᾽"" ἘΕνὶἀ 0} (818 που]ὰ 
οί ῬΤΟΥΘ τοι; ἴον ἐμ ΟἹὰ Τοβίαπιοπί ρτορδείϑ 
8150 Ὑσουζῦ τ ΓΔ 0165. Β͵ΘΏΣ, ἰπ ΙΖΌΪΔΓΙΥ 8Σ- 
ὈΠΙΓΑΓΣΥ͂ βίγ]6: “Νοὶ ε}1}1 αἴἴϊενς. Ῥομπίθοοδέ ἀϊὰ {6 
ῬΧΟΔΟΐπς (6 τοπιϊδείοηδ εοοσαίοτωπι ο ἔοτίϊι, τ θὰ 
88 ἴῃ ἰ}:6 δίσὶοὲ Β6η89 ἐδ ορις ϑρίγι8.".---Τὴὶϑ 
15, ἴον 81], οὐ ἰδοὸ σεπίσο οὗ (86 ἐδίηρ, ἰδουξὰ 
ποῖ {86 ὙΠΟ1ο ἐδίη. Οα (88 ΘΟΒΙΓΑΥΥ [υἰδεταὶ 
τορβαγὰβ 85 (Ὧ9 αὐα]ἰαϊδνο αἱ δγοπος ἐμαὶ πδὶοΒ 
15. ἱπαϊοαίοα ἴῃ Βομ. Υἱἶ!. 16 δυὰ 2 Τίη, 1. 1: 
“ΤΉ ΗοΙΥ ΟαΒοϑὲ νγᾶβ ποὶ γοΐ ἱῃ ΗΪδ8 οδῖοο; ἰδθ 
014 Ῥγοδοιίης δηὰ Ἰδνν ΤΟΥ 5{1}} ἱῃ ΤΟγο 9." Τδαὶ 
8, ΘΟΓΤΟΟΙΥ, ΣῚ ττγὰ8 ποΐ χοῦ 1:0 ΘΟΟΠΟΠΙΥ οὗ (88 
ΗΟῚῪ αμοβί. ““Οοσοοὶυ8 4180, ἴῃ ορροβί(ἰοῃ 19 
{|1ὁ6 ἸΔοπεϊβοδίζου οὐὁἁ ἐμθ σσοῃοπιΐθβ τ Βἰοἷ [129 
σΌΣΓΟΣ ἱπ Βὲβ {(ἴπη6, ῬΣ6858565 (18 αἰδέϊποίίου οἵ 
{10 ἐέεπιριδ Ῥχγοπιϊδείοπὶ οἱ σοπδυπιπιαίίοπῖδ. χυς 
ἄεηι ρμίο, δὲς ευϊ επί ἐδδῖπιε αἱοὶ, αδο πεμΐζυπι ἐπίετεδες 
ἱμίον ἐεπιρα, σμοα απίεοεεδὶς σίοτίβεαίίοπεπι Ογι εἴ 
εἰ τά, φμοΐ ςοπεοομέμπε εαἰ,᾽" εἰς. Ῥ. 226.--- 6 οοα- 
Ῥἰοὶο οσβί διϊοη οὗἩἨ Ομ γὶβὶ δβπὰ ΗΪ8 τοῦς ἰὼ δἰ5- 
(ΟΥΥ πγῶβ (δ οὐγεοίἷσα οοπαϊ τοι ῥτοοοάεπὶ οἵ {δ 
ουϊρουνίης οὗ {π0 ΗΟΙΪΥ αμοβὶ; ἐἰθ οομπιρ]εἰθ 
Βρὶ γι] βυβοορ ὉΠ γγ οὗὁἩ {πὸ αἶπο 168, 88 πιαλίίες 
οὗ ἱβίοτγ, ἀπά ἰπ ἰμθῖὰ ἐμ βυβοθρι Ὀ }}} οἵ (89 
πονὶὰ, 8 ἐμ διδ,εοίέσε οοπά ἰοη. Νοὶ τμι]] 
811 16 οἸοιιθηίβ οὗ (89 119 οὗἨ Ομ τὶδὲ δοὰ οἵ ΕΪ8 
τοάθοιΐης ΒΡΘΠΟΥ μοὰ δρρεατοὰ ἰῃ οὐ)εοίἑ το διὰ 
Βιι )οοίϊνο τϑα γ, οου]ὰ 186 βρίτις οὗ (δε Ἰ1ἴ οὗ 
Ομ σίϑε οαΐορ ἰηΐο οι ΐθυογθ, δη Ὀδοοπο (88 
βρίνγῖς οὗ θεϊίονεσβ. Απὰ ποὶ 111 ἐβοα οουὰ ἱἱ 
ὈΘοοΙη6 ταδηϊεβίὶ δὰ Ὀδρὶῃ δὴ Θοοθ οι οἵ 1.8 
ΟὟ 89 ἐμ ΗΟ αδοΒί, ννο μη85 Ηἰς }}{6 ρεγβοῦ- 
ΔΙΪῪ ἱπ ΗΪπιβοὶ}ῦ (Ζεδτη «)εδι, ΤΙ. 2, 946). Τδ 
ΔΌΒΟΙυἱθ οχα]ἰαἰΐοη οὗἩὨ Ομ δέ ἀδουο {86 τοῦ] τᾶ 
{86 οοπάϊιϊοι οὗ ΗἸ5 δοβοϊαίο βἰεἰκίης ἐοὐλία (86 
ποτ], τ ΐσι πιαᾶἂθ Ηΐπὶ ἐδ 6 ῥυὶποὶρὶο οἵ (δ6 ὨΕΥ͂ 
Ἰ176 ἴῃ οἰ θνοῦβ; (818 τὶ ὑτουρ) ἰηίο ζ0]] πιδαὶ- 
ἔοβίδιϊοι (μδὶ ρἴουυ οὗ ἐϊο ΗΟῪ ΟΠ ποδὶ νι λῖςὶ 88 
ἈΘῪ ἕοτι, απᾶ ἰἸι6 ἰμἰτὰ ἔοχαι οὗὨ [80 ῬΟΓΒΟΙΔΙ 
οὔ ἀοἄ, δῃρΒᾷ αἱ ἐμὸ βδιὴθ {ἐπι ἃ ὙΟΙΥ ουϑ 
οροτγαίίοι (σταίία αρρὶϊοαίγχ). Ὑ οὐ (λ}8 Ὀ] εβ5ιηᾷ 
οὔ (μο 119 οὗἨ Φοϑυβ τηυϑὲὶ Ὀ6 ἀϊπιϊησυϊδιοῦ ἤτοι 
Ηΐβ8 ρουβοπδι ιν 1861, δὰ (86 ϑρίτις ἐπιρατγί οὐ ἰ0 
ὈΘΙΘΥΟΙΒ 18 ποῖ ἰο Ὀ6 οοππίἀοτοα, ἃ5 ἱΐ 18 ὉΥ Τ80- 
Ἰυοκ, “189 ὅθι οἵ δη ΗΪπιβοὶῦ ἰσαπδῆρυγοα ἰδίο 
Βρίσίι,᾽ ᾿ 

δ. Ππηροτίδη! 85 ἐξ 18 ἐβαὶ ἐμ ἀἰδροπβαδίίου οἵ 
[86 βρίσίε Ὧθ ἀν δρρτοοίαἰοά, ἰδ 18 σσοῖς ἰ0 
4}, αἃ8 {9 Μοηίδηΐβίθ, ἐμ6 Εσδηοίβοδῃ ϑρί γιὶ- 

τ] θέα, (89 Απαραρίΐβϑι8, δὰ Ηοκοὶ ἀο, οἵ 8 
βερδζωὶθ αζθ οὐ; κϊΐηράοπι οὗ 86 Ηοὶγ αΒοσί, δ" 
Ῥοβοὰ ἰο 116 θογοῃὰ ἰδ6 ἰῃχάοιι οὗ {86 ὅ05. 
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6. Το ἀϊνὶβϑοη8 διθοὴς ἰμὸ ἀΐ801}165 οὗ 680.8 
ἐμπουιβοῖτοϑ, οὐ ψ  ϊσὰ (6 Ενδηρο] δὶ 6115 08, ἃ γ0 
ἐπεϊπιαίοα 4150 ἰῇ ΜαιίθΘῪ (ομΔρ. χυὶΐ. 14). [ἢ 
ἐδοι 159 τοβοοιοαὰ ἐπο τους ἰασρον αἀἰνϊ βίοι Ὡς ἃ 
Ὑ845 ρογοϊπαιΐηρ Ὀοίνοο {80 ἔγίοπὰβ δηᾶ (89 
δῃοΐοα οὗ Ομ τὶβὶ, δηὰ τ μοὶ 8 (η6 τιοΐα ἰδίης 
ἴῃ ἴμο βοοίϊΐοῃ Ὀοΐοσθ Ὧ8. 1, ζοἸκ0᾽ 8 ΒΡ Ροϑί('οἢ 
ἰδὲ πὸ οϑίθηϑὶ Ὁ1]6 οὐ͵οοίϊοι ἐαΐ Φ 688 τἸγὰ8 ποὶ 
ἔγοῦι ΒΟ Β]οἤ πὶ, τυ Βοησο (6 Δίοββίαι οὐρὰ (οὸ 
δοῖηθ, α8 Ιηλο πὰ ῬΑΓΓΙσΟΪΩΣ ὈΥ ἐῃ9 Βογὶ Ὀ68 
διοοησ ἰμ6 ῬΘΟΡΪο, 185 σταίαϊΐουϑ. Βαΐ 1 οου]ὰ 
ποὲ οῃίον ἰπΐο ἰμ6 [οτα 5 Ρ]απ, ἰο ποσῖὶς ὕροῖῦ (δ 0 
ῬδοΟρΐο τῖτὰ {86 ἐσ βεϊ π ΟΩΥ οὗ Ηΐ5 Ὀϊγί ἰὰ Βοίἢ- 
Ἰοδοτα ; θοσδι56 ΗΒ ὙΔῪ 88, ἰ0 ΙοδΥο ἰδ 6 ρορυΐαῦ 
ποίϊοτι οὗ ἰ.1|ὸ Μαββίδι αὐἰΐθ δεἰάθ, δῃὰ ἰο ἢδυο 
ΗΪ5 ΝΜ δϑβί δὴ} σθοοζηϊζοα ἔγοπι Ηΐ8 βρὶ τὶν δηὰ 
Ηΐϊα ποτῖκ. 

7. Ηοτο δἱ 16βϑἰ ἃ Κυοὶ οὗ ἴδῃδίϊο] θμθτη 68 οὗ 
Ψεξα5, τ ῖο που]ὰ ζαΐη βοῖζο Ηΐτ, σοιη68 ἰο Ἰἰχὶ 
ἴῃ ἃ τοογκοα τῆλ πον ΘΙΠΟΩΖ ἐμ 9 ῬΟΟΡΪθ ἰδ θτι- 
δεῖτοϑ. [1ὲ 8 ἐπ τυσάογουβ ἰπίοῃϊ οὗ 10} 
2ε55 Βοὰ Ὀεΐοτο ἰοδ θα: ““Ὑο Βοοῖς ἰο Κὶ]1 Μο." 
ΤΌΟΥ ζαΐϊπ που, {ΠῸ} Μ 6 11 ταῦ; θυΐ ἱπνοϊαη- 
ἰδ ῚῪ ΤΟΎΘΓΟΏΘΘ [Ὁ 80 Τογὰ, ἴθαγν ἔγοπι ΔΌΟΥΘ, ἀπὰ 
ἔδδσ οὗ ἰ8ῃ9 Ῥϑορὶδ, 8.1}} χοβίσαϊ ποᾶ ἐμ οτι, 

ἩΟΧΠΙΈΤΙΟΑῚ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

Φ65.5 δὲ ἰδθ ἴοαϑδὶ οὔ ΗἨΪΐΪ8 ροορῖίο: 1. Αὐ [86 
Ὀεσξίπηΐης: βίαγίης ουἵ οὗ βἰσιϊ. 2, [π (89 τχϊά- 
ἀϊο6: βρροατίης δηὰ ἰοδοιξηρ. 8. Αἱ {80 6]086: 
διἰδπάϊη ς δ σΔ]} πῃ δ]ου.---ΤῊο 1,8 ἀαΥ̓͂ οὗ ἰΠ9 
ἴεαϑὶ, {86 τπηοϑὺ χἰοτὶουΒ.---Αϑ {Π 6 ΒΟῸΣ οὗ ρτδοθ 
ἀοοϊπα, Οἰτίϑυ βουπὰβ Ηΐθ ρκταοίΐουβϑ 64}} (89 
Ἰοπάον. ---Ηοῦν στρα] βι 1 σ4}}}7 Ομ Υἰδὺ νν1}} βἰαημὰ αἱ 
("6 1151 ἀδγ οὗ [6 ἤοαδὺ οὗ 86 πον], δὰ δοῖν 
Ἰου 19 68}} νι}}} 6 {Π10}.---ΕΟἸτὶδὺ ἰΠ 6 ἔσθ πὰ 
οἵ 8}1} σδϑίβ.-- -Ονγῖδὺ 86 ἰσαϊ δὰ βυϊβίρληοθ οὗ 
ΦΥΕΤῪ β5δοτοὰ ζοαβί.---νϑη οὗ ἰἰδὶ ζοδ8ἰ.--- Α8 (89 
ποεοὰ οὗὨ 5αϊταίϊοι 18 ἃ ἰμἰγβϑί, δὸ δὶ 15 ἃ ἀτὶ - 
ἴῃς (8 σΣογοββιβθηἝ) ἴῃ ἐῃ9 δἰφοϑὺ απα Πο] οβὲ 
86η.36.--- γί, 88. ἃ Ῥγορμο 164] ροϊηἰΐηρ: (1) ἰο 
ερὶ τι] ἐίσδυ; (2) ἰο [89 Βρί εἰ] στο γοβμλθηῖ 
οἵ βαϊνα(ίου; (8) ἰὸ ὑμ0 ἀφδίϊπαίίοῃ οὗ ἐμ σῆδῃ 
6 ὃ6 4 1ουπίαϊη οὗἩὨ 116 ἰο οἰ οσβ.--- 0 64]} οὗ 
Ομ σῖϑὲ αὐ ἰδ 76Δ8ἰ οὗ 'γαϊογ-ρουγίης: 1. Ηἰδβ ἰη- 
υἱϊαιϊίοη. 2. Ηἷἱβ Ῥγοτηΐβο.---- 6 Τηθα δι οὗ {80 
ΒΌΡΡΙΥ ὙΒῖο Ομ τῖϑί σῖγοβ (ὁ ἐμ6 ὈΘ] 1ΟΥΘΥ᾽Β {{Π|γ50: 
1, Τηὸ οι ΐουοῦ Ἀ] 86] 58}8}} ἀσίηῖ. 2. Ουΐ οἵ 
͵ἷ5 ὈΟῚΥ 5}}8}} ΒοῪῪ Βίσοδπιβ οὗ ᾿ἰνίπρ δίου (6 
8818}} κῖνο ἀσῖηκ ἐρ ΤΏΔ}Υ}.---Αα ΟΠ χ β ἑδπ8 ΔΙῸ (ο 
6 σι Βτουρὰ ἰδ Ἰδὲ οὗ ΟἸ σίϑί, αἀπὰ β6ῃ- 
ποσὰ (τουσὰ 189 Βα οὗ ΟὨγῖδβί, Βὸ ἐμ 60 ἅτὸ ἰοὸ 
Ὁο Τουπίδϊη5 οὗἩ 119 ἰΒτουρὰ ΟΠ γὶβί, {μ 6 Γουπῃίαίη 
οἴ βδ]νδιΐοῃ.--- Ομ οὗ λὶς δεὶϊν (Ὀοαγ):᾽" Εγνϑῃ 
ΟὟΥΡ ὈΟΔΙΥ παίυγϑ. 15 ἰο Ὅ6 δαηῃοιδοα 88 8 υ6 886] 
οἵ {16 ϑρίτγῖν (ἴγοπὶ που ἀπὰ δδηᾶ, ογ6 δηὰ 
[οοἰδίερβ, ἰὑ δϑουἹὰ ἰσίοκὶθ δηᾶἃ ίσοσῃ νἱἱἢ 
δἰεϑαΐ πη ᾳ).--- 9 Ῥτοπιΐβο οὗ {86 ποῖν 116 ἃ Ῥτοχἶδθ 
οἵ ()6 ϑρίὶγιι.---ο7λ6 Ποὶν Οοεὲ ισαϑ ποί νεῖ :" 
1. Τι ἀφδοϊαταίΐίοη. 2, 18 ἱτπηροτὺ [0 υ8.--ΗΟΝ 
180 ουαἱρουτίης οὗ ἐο ΗοΪΥ ΟἸοβὲ 88 ἀδβροηάϑῃὶ 
οἢ ἰδ οχαϊίηιίοη οὔ Ομ στίδι: 1. Τ|0 του] ταδὶ 
δγεὶ Ὅ6 Ῥογίδοι ν σοοοηῃοὶ θα, ὈΘΙΌΣΟ ἰδ οὶ ὈΘ 
βδῃοιϊδοὰ. 2. Ομγὶβὲ τηυδὶ ἢτϑὶ ἰγδῃβοθη ἃ βοηβὺ- 
οὔ ᾿ἰπιϊαἰΐου ἰπ ἰἶπ)6 ἀπ Βρδοο, Ὀοίοτο Ηδ σδῃ 
σοι πηϊσαίο Η :π86 17 ἰο 81} ΟΥΟΥΎ ΤΟ δοοοταϊης 
ἰο Ηΐα εβδοηΐὶ 1116. 8, ΟἸτῖδῦ τηιδὶ σδί δ 
{}}γΚψ ἰμο Ιογὰ οὗ φρίουυ, Ὀοίοτσο Ηθ οδῃ ρου 
Ηϊπαβεῖ ἰμβγοῦσῃ ἐμο ϑρίτιι ἱπ 4}} ᾿ιοασίϑ.---] ὴ 

Ηΐτ ἰδ 9 που] πγὰβ οδεογοὰ ὕρ ἰο ἀοὐ ; (μαγοίοσο 
(πνουρσὰ ἴηι αοἀ οου]ὰ δπίονῦ πο ἔδο ψ οὐ]. --- 
ΑἸ] γματίβ οὗ Ηἰἷβ τοἀδχηρίϊνο τὶ οβίαι θη. ΥΘΥΘ 
σοπιρίοίοα ; (μογοΐοσθ 6 ὥριγιὶ οὗ {(Π6 Ὑ]}1010 
δουὰ οοῖαθ ζΌΓι}}.--- 6 0.10 τη λη δϑιαιοη οὗ 
(89 ΕΔΙΠΟΥ 8 οοπιρ]οίοα, ἐὺ τνγᾶ8 90]]οὐν οὐ ὉΥ {110 
τηδῃἱοϑἰαιίοι οὗ ἰμ6 ὅοη. ὮΠ6 [16 τηδηϊοβία- 
(ἴοι οὗ ὑὸ ὅοιῃ 8 δηϊβ)ιοᾶ, 1ΐ τνᾶβ ζ0] ον ὉΥ 
{0 πιδηϊ οβϑίαι οι οὗὨ (110 Ἡ οἷν αἰιοβί; 8116 γοῦ 
(818 1861} τῦδϑ ἃ ρου γίηρ οὗ 9 ὅοη, απὰ οὗ 
ἱμὸ ΕΓΒ οΥ ἱβσουρῃ {πο ὅοῃ.---Τ}6 σΊΟΥΥ οὗἉὨ {(1ὸ 
ἀϊδροημδβαίϊοη οὗ ἐ89 ἤοΪν αἢοϑί.--- 6 αἰ δδτοπὶ 
οἴεοίθ οὗ 09 ψοτὰβ οὗ Ομ γνἰδί.-- Τὸ αἰγὶ βίοη 
ΟΥ̓́ΟΡ ἰΐ9 ποσὰ οὗ Ο γἱβί. ---Τπ6. αἰνβίοη Ὀ6- 
ἔπνθοη (μο ἔγίοπ 8 απὰ ομθηῖαε8 οὗ ΟἸγῖϑι βιαὰοα 
ΟἹ διγοὴρ ἨΪΐ8 δά βϑροηὶβ (μΘΊΒΟΙγ 68 (νοσ, 4]), 
δηα δτηοηρ ΗΒ Θμετΐθ8 (το. 44).--Τ ο μαπὰ οὗ 
αοἂ ογδγσυϊρς 86 μαμάβ οὗὨ ἐμ δῃοιηΐθ8 οὗ 
ΟὨγτὶθὶ: 1. Α παπᾶ οἵὨ οὐηπὶροίθῃηοο ({Π 6} οαὰ ἀο 
ποίλίπσ, 80 Ἰοπῷ 88 δ χϑβίγὶ 8). 2. Α μαπὰ οἴ 
τνϊϑάοσ ((ΠΘΥ οΔῺ ἀ0 πὸ ΆΥτὰ, Ῥ]Θὴ Ηο 168 ἐλ 6. 
]00586). 8. Α Βαηά οὗ ζ6 1] 688 (ΠΟΥ τασδὶ 
ΒΟΙΥΘ ΗΪ8 ΡῬθορϊὸ, ψΒοὴ Ηο ]Ἰοἰ8 {116 πὶ Ῥγουδὶ]). 
4, Α μαπὰ οὗ ἐγ Ρ ἢ (ἸΟῪ πιυδὲ ἀδδβίσου ἐμοῖσ 
ΟὟ ΟΣΚ, απὰ Ἰυάρο {ΠΏ 56}γ68). 

ΕΤΑΒΚΕ: ἤπιαι ἰῦ 16 ἴο (εἶτα. ΤῸ Ἰοης δἴξοοσ ᾿ 
τ ἰοουβη 688 δηὰ βαϊναϊΐοη, Μαίί. νυ. 8; Βον. 
χχὶϊ. 17, οἰς.--- Νουα Μιδὶ,. Τωδ.: ὙὍῇα οδὰμ τηοβὶ 
ΠΟΥ͂ Κ6ΟΡ ουν ἔϑηβί- ἀαΥβ ὈΥ οοτηΐηρ [0 768118.---- 
Μασῦβ: πὸ νν6}15 οὗ βαϊ γδί' ουι 8.6 ὀρθὴ ἰο ἃ]} ἵὭϑῃ 
ὍἼ0 ΔΓ {|κὸ ἀτγ στουπᾶ.---ΟΈΒ ΧΕΙ: [ἢ ναΐῃ ἀο γ7Ὑὸ 
δοοὶς ἴο Βα 197} Οὐ ἀθϑῖγοβ δῃὰ απόποῖὴ οὐν (μἶγδὲ 
δι ο!ς οτοδίοα (Πἰηχ8: Ὑ6 ΟὨΪΥ (ἰμκδὺ (110 τη το, 
ν ἢ ἃ ὑἰγτδὲ Ὁπαῦ Δ Ὦ]6, {11} ννὸ ΒΌπχο ἰο ΟἸἈγνἾϑὲ. 
---Αοοοτάϊηρ ἰο (86 Ὀγοδ ἢ πὰ ἀορίἢ οὗ (89 γα8586} 
οὗ ον διὰ ψ1}} θ6. Οὐγ ροτίϊοη οὗ {6 νναΐθ}.-- 
“ἘΚ ἴνοΥβ,᾽ 8 ἰγρθ οὗ ογσῆοιν, 18. χἹν ], 18; Ιχυἱ. 
12.---Μασυβ: ἴταο ΓᾺΔ 11} 18 1116 8 δορίουϑ Γοαηΐαΐη : 
ἴξ οαπποῦ γοδί γα 1(86 1 ΓΥότη ρυβαίηρ ἔου τ ἰῃ ΠΟΙΥῪ 
Ἰογαβ.--- ΗἸΚΌΙΚΟΕπ: ΟΕ ἰβι Δ Υ̓ Βργοδὰβ.: ἰἰ ἰα ζαΐη 
ἰο σοτῃγγιηϊςαίο (56 1 ὈΥ ΒΟΙΪΥ σοηγογβαίϊου, ἰοαἰὶ- 
το ΐἷ68 οὗ αἰβαρρυοῦδὶ, Ραιΐθηςθ, εἴς.---ΟἸ ΑΜ ΕΒ: 
Τὸ ποσ]άὰ 011 πόυον Ὀ6 οὗ οπα πϊηἃ σοῃδογηΐης 
ΟἸσιδὶ; δηᾶ γοῦ δὰ ἃ τα] εἰς οὗ ἀν 5 οἢ8 (110 
ἰσὰθ ἤτοι αηα (Π6 ἐγὰθ Το] Ζίοἢ ΘΔ} 6851} Ὁθ 
τοδὶ ἰδ ᾽ π64.---Ηο στὸ ἰοτδϑ δηὰ βοοῖκβ ἰδ ἰσυί, 
δηάβ᾽ῖ. Βυὺ ἢθ πὸ δοῃίοτορί Οὐ ΒΥ 8818, Ἧιαὶ 
68. ναι} [4118 ἰῃίο ἜΥσοσ.---ΟΥΈΒΝΕΙ: Ἦο ὃδγνο 
ποῖ 80 ΣὉ0}} ἰο ἴδ δ ἤἔγοιῃ {1:6 ουὐἱ] νν1}} οὗἨ χγθῃ, ἃ8 
ἔγοση ΟἿΣ ον ".--- δία. ; ΒΒ] ββοὰ 8 "6 τγῶἴο 18. ἴῃ 
[86 διὰ οὗ αοὐ, Ὑμοῖ πὸ 688} τῶι οὗ ζΏ8η σδὰ 
Βυτί.--πὶ 18. 186 τοι μοὰ οὗ δῃιοτὶϑὺ δἰ ἴὸ 
1.80 ἴΌΤΟ6.---ΟΒΙΑΝΌΕΕ: αοα ὈΡΠΟ]Δ8 ἰπο86 ὙΠῸ 
Το] οὐν ἰμοἷνς σ4]Π[}ΠὺῸ} ἰῃ ερὶ(6 οὗὨ 41} (86 γχαρο δηὰ 
Ὀ]υδίον οὗἩ οποιηΐοβ, (1}} τ 6} ἢαγο δηθὰ ἐμπεὶγ 
ΘΟΌΥΒΘ. ᾿ 

ΒΒλύνε: “ἸΥ ΔῊΥ τῇδ ἰδἰγαί, 1οζ Ὠΐτι ΘΟΙη6 
Ὁπίο π16, ἀπά αἀτῖηϊ.᾽ Εαιὶ Βα8 ἰἢΓ60 οοπδιϊία- 
ομἰδ: οηρίης [Ὁ (10 βαἰἰβίδοιϊοῃ οὗ [86 τηοδί 
βίσϊροηὶ νηί; ἰαγηΐης οὗ (86 Ποδτὶ ἴο {9 8.- 
Υἱοὺν τΠῸ 8 6108; δηὰ γοοορίΐοι οὗἩ (μαὶ το} ΗΘ 
οἴοσθ, πὰ τ Ποἢ ΘΧΔΟΙΪΥ τηθοῖϑ {1160 Ἰοπρίῃς.--- 
Ετοιι Ηΐπι, ἔγοσι Ηΐβ Ῥευβοι  ἀ8. Βα ς 1 ῆ6α ὉΥ͂ 
αὶ! ἢ, γίνοῦβ οὐὔ Ἀἰνίηρ τταΐου, δοῖϊγο, υἱρόροὺβ 
αυλοϊκοηΐη 8 ἴῃ σῖσἢ ἀουηἤδληοθ ογοτῆοι ἰο Οἱ Β6ΓΒ. 
ΤῸ Ὀο] ον ον σδθ ΜΠ} ἐλίγεί, ιὶ (ἢ {86 Το! ηρ οὗ 
παπὶ; δηὰ Πα δΒοη 5 ΤΟΣ γίυ678. 
ΟΕΒΙΆΟΗ: 8116 Φοδη χσοοοχβ (6 ρστδηᾶ 

ποτὰ οὐ (86 γοδγηϊης ἰμνϊ(αἰῖοπ δηάὰ τσὶ ν 
ῬΓΟΣΙΪ86, Π6 76618 ΒΟῊ ΤῈΣ (Β6Υ Ὑ6ΓῸ ὕγοῃ δοίης 
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δι] 8]1οἃ ἰο ΘΩΥ αἰδοῖ ρ]ο νὰ σατο ἰο {μ6 Τωοτὰ αὐ 
ἔα [ἰὴ Β6 ΒΡΟΙκ6 ἴοι; δηᾶ ἰμαὺ {89 ἀὯΥ οἵ ἰμ9 
ουϊρουτγίηρ οὗἩ ἐη6 ΗοΪγ αμοβῖ "γὰβ Ὀαΐύ ἐμ ὃ6- 
εἰηπίης οὗ μοῖρ ἔσθ ζ] ΔἸ οηί. 

Ηεύυδνεπ: ῬΕΕΝΝΙΝΟΕΙ: ΕΥΟΤΥῪ ροοῦ [πΐηνρ ἴῃ 
ἐῆο ψον]ὰ πλυϑὲ Ὀ6 Ἰοηροά ζογ, {}]γϑιθα ῸΓ ; οἶ89 
ἦι 158 πο α ροοά.---ΒΕΝΟΕ: Νοιδίηρς δὰ ἐμ γϑέ, 
γοῦ βίῃοουθ {Ππ|τϑί, 18 πθοὰθ, 70 Βΐπιὶ το 8 8 
ἴγασ ἐμ ἰτϑί, ποι ίηρς 15 οὗ 8ὸ στοαί δοοουπὶ ἃ8 ἰ}}9 
βαϊϊϑίαδοιϊο οὗ ἰ. ἩΠΙΒουΐ Οἰσῖϑι ον ογυὶπρ 18 
ἀτγγ δὰ Ῥαάγγοῃ: ουουυγίμίορ διιουϊὰ ἀγῖνο δοὰ 
ἄγδν υ8 ἰο Ηἰἶπι.---Τὴθ ΒΘΙΊΘΥΟΣ 18 ποῦ ΟὨΪΥ [0 Σ6- 
οαἶτο νἱ 8] ἔοσοα 0» ἰταβοὶζ, δυΐ δ͵50 ἰο ὈΘΟΟΙΘ 
ἃ Τοαηίἰδίη οὗὨ 119 70 Οὔ Β6ΤΒ.---Το Βρὶνὶ οὗ αοἀ ἰ5 
α ἔυ]πε59, ουξ ΟΥ̓ ΪοΟ ἢ τ 8.6 ἰο0 ἐτηρατύ 0 ΟΥΠΘΓΒ. 
--.ΦὅἹἕΒοὴ ΟἸγ ϑι18Π8 σὴ σὶνο Ὁ 11{{16, (ΠΟΥ ῬτοΥθ 
{ΠΘΥΘΌΥ ὑπ (ΠΥ ὑπ τη βο} 68 ἤδγο πού πηποἷ οὗἉ (80 
ϑρὶγὶι,--- αἱ σοηγ68 ἔγομι {μ6 βρὶτιξ ἰδϑί65, 8ο ἴο 
ΒΌΘΔΚ, {πὸ ἔγϑϑὶι ϑρτῖ πρ- σαίον, δοὺ Βαὺ 116 ναῖον 
γον λ49 στον Βί8}9 ἰΒ ἃ Ὑϑϑβοὶ,----ὐίο Ἰδοὶς 

ΤῊΕ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΔΟΟΟΈΒΚΌΙΝΕ ΤΟ Ζ0ΗΝ. 

αὶ! ἢ, ὑμογοῖοτο ᾿δοὶς ὑπὸ ἔρίτι.---Ὠἱβοοτὰ δοηι- 
ΣΩΟΏΪΥ 8 γ 568 ΒΟΤΟΥΘΡ 7658 ἀπὰ {86 ρσο5ρ6}] δἰίδοῖς 
τπθῃ.---Ποτοῦ σι! ̓ αυ τῪ δπα οτουρσὰ Κηον]οάσο 
νου ἃ Βανο δβοϊνοὰ {86 ἀουνὺ δὰ αἀἰβοοτὰ, ΤὴΣ 
Δυΐμουβ οὐ αἰν᾽βίοηβ δὰ βοίϑτηβ ἅτ βιπθιϊηρ. 
δβιηδί ΓΟ Υ5, Ὑ80 γθ 80 ἔσιιθ Κηον]οᾶκο οἵ (ἢ 
ϑουνὶρίαγοβ. 

ΒΟΗΙΕΙΕΕΜΧΑΘΗΞΕ: ῬὉΘ 806 ΘΟΥΟΤΥΤΆΘΤΕ, (δὲ 
86 ϑάθοπιον οὗ {86 ο]ἃ, ἰο τὶ οἷ ΗΒ ῬΘΟΡ]6 ον ς 
Ῥουβὶϑί ἴῃ δα μοσίηρ, ροϊηΐβ (86 πὶ δ ΘΥΘΡῪ σΡρογ- 
ὑαπὶίγ ἐο ἴ86 ποΥν.---Βυὶ τ ὴῆδί εἶ86 πδϑ ἴδ {γαὶϊ! 
 ο ἴπ6 19 οὗἩ ἔπ9 Τιοτὰ γ͵χὰβ (ὁ Ὀτίπρ (οτ}, 
(δὴ π8ι ἐμὶθ: ἰπαῷ ἐπ 1] 688 οΥ̓ (86 ἀοἀπεδὰ 
ΜΒΙΟᾺ ἀπ οὶῦ ἱη Η πὶ, Βουϊὰ Ρ855 ἴδθηος ἴὸ (ἢ9 
ΘΟΙΒΙ ΠΥ οὗὨἨ ὈΘΙΓΟΥΟΓΘ, {16 ἢ 0]6 δομηστοραίϊ 
οὔ ἰμο 1 οτὰ,---ΒΈΒ5ΕῈπ: ΤΉΘΓΘ 18 ἃ ἀου] ΘΠ 688 ἰδ 
(89 παίατο οὗἉ {μ6 στο [8η8 οὗἁ ΘΥΘΤῪ δε] εγο}]: 
{κ ΑΌΥδῆδαι, 88.1.6 18 ὀῥεδεεα ἀπ 5} 15 ἃ ὀϊεξδίην 
(αθμ. χἱΐ. 2).----ϑο 18 Ὀοΐἢ δὲ ὁῃςο: ἃ ραγάθῃ διὰ 
ἃ ““ξουῃυδίη οὗ κατάθη8᾽" (Ξη ς οὗ 8]. ἵν. 16, 16). 

1. 

ἘΒΕΧΈΕΝΤΑΊΙΟΝ ΑΝ ῬΑΒΤΙΡΒ ΙΧ ΤῊ ΗΔ ΟΟΥΧΝΟΙ͂Σ.. 

σβαν. ΥἹἱ1. 4ῦ--ὅ8. 

45 ὙΤιεηθιατιθ ἐμ6 οβῆίοοιβ [Το οἤοοτβ ὑμογοίοσθ 6816] ἰο (89 οἰ 6 Ὁ ῥγίοβίβ διὰ 
ῬΉ ΑΓΒ θ8 ; δηᾷ {Π6Υ βαϊα ηΐο {8 6πὶ, ΒΥ ανὸ γ ποῖ Ὀγουρμύ [αἸα γα ποὺ ὃὈτιη0} 

40,47 εἰ ἢ Το οΠσοτΒ δηβϑινοσοὶ, ΝΟΥΟΥ τη8 βρδΐκα [Βρο]κ6] Π͵ΚῸὸ [818 τηδη.' ΤΠοη" 
48 δηβυοτθα ἔμθι {89 ῬΒΑγίβοοθ, ΑΥθ σγὸ 880 ἀθοεϊνοα ἿΣ ἈΒΙΓΆΥ]} 7 Ηδνυο ΔῈΥ οἵ᾽ 
49 {86 τυ ]οτθ, οσ οὗ 89 Ῥμδαγίθθοβ θεασά οἱ [18] αἴτα ὃ Βαϊ {18 Ρ6ορ]9 [{}}83 

ταῦ! ἰτἀ6, τα Ὀ016]6 τὸ Κηοποὶ ποὺ {86 Ἰαννἢ δσθ ουγϑοα." 
0 Νοοάθπιιϑ βαϊ [ἢ ἀπίο Βοια (86 ὑπδϑὺ [ΠὈΡΠ]ΘΥΥ} οδπιθ ἰο “688 ἈΥ͂ πίρλὶ [οπΐ 
δ1 ὉΥ πῖρβι7,) θοΐηρ ομθ οὗἨ {π6πι,} Ῥο οὖν ἰδ Ἰυαρθ ἀπ [8] τῆδὴ Ὀδίοτα 1 ἈΘΑΓ 
δῶ πα [υπ1685 ἰΐ ἤτβὶ ἤθδρ ἔγοιι ᾿ϊπι}, δηἃ ον [|687}} ψμαῦ 6 ἀοεί! ἢ Τοῦ 

δηϑΤοΓοα δηᾶ βαϊα ὑηΐο αἷπι, Ατὸ μου 4130 οὗ [ἔσο] α8111606}) βρδγο, διὰ ἰοοκ 
[866] : ἴὸγ ουὖ οὗἩ Ο411160 διβοί ῃ" πὸ ῥσορμοί. 

δ8 «Δηπὼ ονὐεγῃ πιανν ιϑοηδ μπΐο ἢϊΐϑ οὐὐη, ἢοιιδο.ῖΣ 

ΤΕΧΤΊΤΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣ, 

1 γον. 46.--ἰ-Ὁοδᾶ, 24.85 Β΄ 1, Τ., εἰα., ΟΥ̓ ζοη, εἰο., ἸΔΟΒτοδμΏ, ΤΊ δοοκἀοΥ (1 ΤΌΓΠΟΓ τα} Ἰγοσϑίεοθο δηὰ Ποτῦ, τοδὰ οὉγ7: 
ἐλάλ. οὕτως ἄνθρωπος, Μα6ΌΕΡ πιὰ ἐλεθ, οὔ εἰΐηρς ὡς οὗτος ὁ ἀνθρ., {{κε ἰλὲξΣ 'εαπ.. Ὑχορο 1165 βηὴ ΑἸέοτά τοιδίη [86 ἰδ 
τόοτγάκ, θα ἰπ ὈΓγαοκοῖθ, Γἰβοποπάογί, ἰη εἰς οἰ τ οα,, δΔἀορβ [6 τυδάϊης οὗ δὲ, ἴῃ [π|8 ἴογιι: ὡς οὗτος λαλεῖ ὁ ἄνθρω- 
πος. Οπιίβϑίου ἰφ τλογο 669 }}Υ ἀοοοπηϊοά ἴογ (ὈῪ λοημαξοίεϊ.) ᾿Δη ἰπδογίίοη. Ἀἔοτοῦ δηὰ τοϊδί ἢ ἐμ οἶδυοο.--". 8.} 

8 γογ. 41.---[ἰΤὴο οὖν οὗ ἰδ ἰοκί, τος. τος ἀπεκρίθησαν 16 δυδίαἰηοὰ Ὁν Β. Τ΄ Υα]α., θὲ οπἰοὰ γ᾽ δὲ. Β. ΑΝ. Τίνοβουά. 
, ΒΩ 
; γον. τ ΩΡ ἡνμόνα ἴο ἔδιο τόσο ΠΙΥΟΙ ογάογ οἵ (ἢ ασθοκ: ΤΠλ αν 97 ἐδλδνζεγε δε" ἐευρὰ ὧι Εἶται, οΥ 4 ἴλε Ῥλανι-. 

δέε3 ἤ---, 8, 4 ᾿ “ 
γὼ 19 πόσο υδοὰ οΥὐἱάθηγ ἘΠ) στοαὶ οϑιμοιιρέ, Ὡοὺ ΟἈΪΥ ἴο ἐοαί χωδίθ ἐδ με" 4 ον. 4θ0.--[ὌὈχλος, πε ἑκα ( 

δοῦ8. πὲ ἴο ἐηάϊ!ῇσοαῖο τΠοὲγ οἰ δγδοῖον.---Ῥ, 
6 1ψνἱἀ.---[βοπιο ρυΐϊ αὶ σοι πη αἴ Γ νόμον, Βοπιοὸ ἃ Βοπμοοΐομ, [ἢ 6 ἘΠΕΊ ἢ Ὕ, ᾿δ8 τὸ δίορ. Ὦγ. [δῆμρο, ἰὴ διἷ6 γοπάδοτίηρ οἵ 

ἔδιο τοχῖ, δἀορίϑ ἢ110 δοιηἰσοΐοη, Δῃ ἃ Θοηβίτγιιο8 (115: “ Βυ ΟΩΪΥ {Π||8 τα ]ο τὸ Ἰηονν ποιπίης οἵὨ ἐμὸ αν (θοϊίοτο ἰη Η]π); 

συνθοὰ ἀγὸ ΤΠΟΥ 1 Μόογογ δἷδο τη κοι ἐπάρατοί εἰσι] δὴ ὁχοϊδηαϊίοη. Τὴ6 ὙΠΟ] δβοηΐθηρο 8 σογίδ  ΠΪῪ ἃ μαδβείοηδίο οαΐ- 
τὐόμ οἵ ὅῃ ἐπσ᾿ μοι γαδέεε ἱλεοίοσίοα, ὕὰϊ Ὧο ἄθογθο οἵ Θχοοχητρ μπἰσαδίοι (Καὶ αἰ 061) το τῶ ἐπαρρ! σα Όϊο ἴο [86 πιδεὸ οἱ 

Θ ΡΘΟ]6.--Ρ, 5. 
6 Τρὶά.---ηϑἰορά οἵ ἐπικατάρατοι, Ταιοπτηαπη δηὰ ΤἰΒΟποπάοτί, ΒΟΥ [δὲ.} Β. Τ᾿, Οτίχοπη, οὐσ., τοαὰ ἐπάρατοι. 
ΤΕ ν, δ0.-ἰ Πρότερον, δοσοτάίης το Β. 1. Τ. δῃ οἴ ΒΘΓΒ, ΤοΒβδδη, ΑἸδοτά, Βαὶ ΕἸδοβοηάοτγί, δὰ. νἱ]]., ψτἘ Οὐά. δίῃ.» 
ἱπια Ἰβαπμ) οἷα δ {Π| οἴλυ8θ ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτὸν πρότερον, ἀπ τοιάδ δἰ ΠΙΡῚΥ : Λέγει Νικόδημος πρὸς αὑτοῦς. 

πι.. ΑἸῇ,, ΜοΥ. τοϊδίη (ἢ οἰδῦβο 1} 1Π6 ὁχοοριίοη οὗἉ νυκτός ; οοιρ. χὶχ. 39.--, 5.] 
8 Τ0[4..---ἰΝΝυκτός ἰ8 ΟὨ]Υ ἰῃ πιϊπ 80 1}}68 [Δηὰ ἰῃ δὲ,5]); ΒΡ» } 198 ἔγοπι ἢ. {1}. , 
Ὁ γογ. 52.--Οοδά. Β. Ὁ. Κα. 8. [δὲ. Ὑ Ὸ}ς.} τορά ἐγείρεται. 80 λοΒτηληιν Το ϑηάου [ΑἩοτὰ]. ὙΠῸ Οορέϊς δπὰ βδμ ϊο 

τουβί ἢ ἤᾶνο οὐϑὴ ἴδ Πι[ΌΓΘ. Ογοῦ: “Ἀη ἱηνογίθα αἰζοια θῇ ἴο οοΥτοοῖ ἃ ᾿ιϊϑίογὶ 681 ὀγγον"" οι ἐγήγερται [[οΧῖ. τες} 
εὐδαν ποῖ ἘΥΠΡΟΙΘΒΗΥ δοογοά οα, [1Ὁ ἸὨαῖκοΒ το τρϑιοσίδὶ ἀἰ θγοποο ἰπ {110 56086 Οὗἴπ6 ῥϑδδαρο; Ὀδοϑυϑο ἐμ6 ψογὰ “ μοατὰ 

μἷϑο [Ὧ6 ῃϑ8ῖ. 
10 Ψογ, δ8.-- Π6 τοράϊηρς ἐπορεύθη ἰΒ ῬτΓΟίΌΓΔΌΪΟ ἴο ἐδ6 τοδάπρ' ἐπορεύθησαν ἴῃ Ὁ, Μ.8. 
1 Ὑογ, δὅ3.- 118 νόῦδο 5 ΠΑΡΘΙ Υ ΤΟΠΕΤΟΣ αἰτὰ [86 ΤΟ]ον τς βοοϊίοῃ, νη}. 1.11, δηὰ δι οοῖ ἕο (8ὸ βεῖαρ «τί ἐρδὶ 

δοτιυῦδ (500 7Ζε, απ γαπι. ἴῃ οἂ, Υἶδλ.}; Βρῶρο αὶ μανὸ ἐτα!οἰχϑὰ ἱκ,--Ῥ. Ά.} 
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ἘΣΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΠΙΤΙΟΘΑΤ,. 

γον. 45. ΤΆΘΠ οατὴθ ἔμο ΟΞοΘΥ5, [οἱ ὑ πη- 
ρέται].--- πο ἱπίοσθποο 8: 45, ἰῃ ρόμογαὶ, πὸ 
9088 τοηῃίυγοα ἰο ἸΔΥ̓ πα 5 οὉ 9681..18, 80, π᾿ ῬᾶΣ- 
εἰσι ῖατ, (ἢ 6 οδσονβ αἰὰ ποί. 

᾿ ἢΡο ἐδθ ΟΠἱΘθἕ ὑσίϑδῖβ ἐπα ῬΒασἑθ665.---ΤῊ 6 
Ἰαϊέον πϊϊμοιν 6 δύο. Τὸ ὑνγο ἃγΘ 6 ΣῸ 
γίοινοα ἴῃ 6 δα μοανγιη 845 ἃ 1. 
ον. 40. Τῖϊτο 1818 Σ1281.---α ὑῊο]]-ουηἀοῖ 

ϑὐαϊιϊοι, ΟΧΡΥοϑϑῖνο οὗ ΒΌΓΡΥΪ86 δηἃ δϑίοῃ ϑἢ- 
ταὶ. Αὐκυβίίηο: “ ΟἾγι5 υἱία ἐεἰ γμίσι", 6718 
οογδα ἰοπίίγια.᾽} 

γον. 47. Ατϑ γ εἷἶδο ἅϑοοίὶνϑᾶ 2--Εγου γ9 
οἴδοοτϑ οὗ ἰδ 6 Βα ρτοῦλα Βρ᾽ υἱϊ 18] ΘΟ] ορο 

γεν. 48. [ἢ {1115 τἱθιν 1.10 οοπ λα αίϊοι 18 610- 
τοοίογχ᾽ βιϊο : Ἐξανθ δὴν οὗ [8:9 ΣΠ]ΘΣΗ͂, ἐἰο.----ΕΟΥ 
ἔδοπι 0.6 ΔΌΪΒΟΥ Υ ἀπμὰ οχαρ]ο Οὗ (86 Συ]6Υ8 
ταῦϑὶ ὍΘ ΘΥ̓ΟΥΥ(ηρ. Ἦο βου] ποὺ ζαϊϊ ἐο πο- 
εἶοο ὑπαὶ ἰδ ἐσ. ΠΩ Υ οὐ (0 ΟΥ̓ ΘΟΥΙΒ ΤΏ Δ Κ65 ποὺ [ἢ 
δ᾽ ̓ ς ἰοϑὺ τ ἈΟ] βόα θ ἐπ ργθϑϑῖοπ ἀΡΟυ [86 ΓΌΪΘΥΒ; 
δ᾽ ΓΑΒ Υ, ἰἰ σχίσιν αἰδέιυγ 8 δηὰ οὀχοὶίθ5 ἐδ τη. 

Οε οὗ ἴ9 ῬἘ3τ5665.---ΑΟβϑ ἰζ μον δα ἀοὰ (κὲ5 
οὔιὲ οὗ δὴ 6Υἱ] σοῃβοΐοῃοθ, οϑδὺ γὸ δου] ποί 
ἐτυϑί γοΟῸΣ ΧΟΥΘΥΠΟΥΒ Δ]0Ώ0, 8600 ΠΟΥ ἐΠ6 Ὑ}101]0 
βτοαὶ οτἱμοάοχ, δγϊβίοογαίϊ ο “9018 Ῥαγὶν 18 
αρξεϊηϑὲ Ηἰαι! Πον ᾿ἰπασουΓγαίθ {860} ἃΓ6 πὶ Ὀοὶἢ 
Ῥοϊηίϑ, 15 ᾿τητα θα 1 Υ δἰϊου σασὰβ ργουθὰ 'ὍΥ ὑμὸ 
Ἔχϑιαρ]ο οὗ Νίοοάοιηαϑ. 

γεν. 49. Βαυὶ {8ἰ5 πλυ]τἰτπᾶοσ.---Α5 οΓΟΟΒ 
αὶ ἐοτηβοῖτοα ουὐ Ὀοΐοτο ἐμοὶν γα]οίβ, 80 {ἰι|ὸ ἢΐο- 
ΤΑΤΟΝ 681] ΤΌΪΟΥ9 Μἰϊ} (μι 6ῖν οοοϊοδβίαϑίϊοαῖ 86Γ- 
νλπΐβΒ. Τὴ6 γ ΒΘ ΓΑΌΪΟ ἔδ 6 Υ8 ρῖγο {Πποϊηβοῖνοβ ἀρ 
ἴο ἃ δὲ οὗ ταρϑ, δῃὰ δυσβο. ΤΟΥ δυγβο ἐμδ9 Ρ6ο- 
ΡΙ6 ἰπιγαβίρα ἴο ἰοῦ; ὑμοὸν οὐυγ8ὸ ἔμ ἀθνουὶ 
ΔΙδοΩς ἰδ 6 ῬΘΟΡ]θ. Βαΐ ἐμοὶ» σΌΓΒΟ 15 αἱ (8 0 βᾶτηο 
{ἴπ|6 8 τοδὶ οὗἩ οχοοπιπχιαηϊσαίζοη. Ἐιΐ5 18, μον - 
ΟΥ̓ΟΣ, ἃ ΟΠ ΠΩ ΠΊ68}5 Οὗ ἰπεἰπιϊἀπεΐπρ (μ0 ΟΒΊΘΟΓΥΒ, 
δὰ οὗ βοεἀποΐηρ; ἢ 6 πὶ ἰο ΟΣ 4} ἐπ οσ,Β6}Ὺ 65 Ἰ|Κοτν1860 
Σὰ Εἰ ΟΣ ΛΟ Ϊσ8] πδαρ 658 ΔΌΟΥΘ (8 6 Ρ6ΟΡΪ6. 
Ὅγ8ο Ἐποντοῖδ ποὶ ἴδ6 ]εν.--- Βαὺ ρσοπα- 

ἦπϑ ἰΟΥΆΓΟΒ5 Αἰ γαΥβ ὑπ 1η}ς, ἡπᾶρο, κῃ ἐπ γαεί 6χ- 
»εοί οὗ (80 ῬΘΟΡΙΪΘθ ἴῃ 41] 64568---ἃ Ἰαΐο ἱζηοσδησο 
---.᾿π͵-δαῦ ἰπ Βροοῖὰ] ὁ..805 ἐμ γ οαϑί ὉΡ δραϊηϑὺ ἐδ οῖὰ 
88 Δ ΤΟΡΤοδοῦ. Τ 1699 Δ.Θ ΠΒΟΥΘ οἢ [809 ὙΔΥ (0 
ναὶ ΟΠ γῖβὶ ἰο ἀδαί, 88 ΠΥ Ῥτοίοπα δοοονΐης 
ἴο αν, 85 ἃ 3196 Ῥσοριιϑί, νγ8}}]16 ἐῃ 8 ῬΘΟΡΙΘ δἃχὸ 
οἱ ἴπο ῬΑΥ͂ (ὁ Δοϊςπον]οᾶσο ΟἿ γἰϑὺ ἃ 5 ἰ}}λ0 Μ.65514}}. 

Αι οὐὔσβϑᾶ.---Νοῖ 84 Τοσιλυϊα οὗ ὁχοοιταπηϊ- 
ἐδίΐοη (Καϊποο)), Ὀὰΐ δὴ ᾿πεϊτιδίϊοη ἐμαΐ {Π0 θδᾺ 
25 ᾿ππροπάϊηρ, μοι ἴῃ οἷ. ἰχ. 22 18 Βγροί]οί!- 
ΘΑΠῪ ἀοοτοοά ἢραϊηϑὺ {}16 ΓΟ] ΟΣ Β οὗ 6508. 1110 
τγοαῦ 15 Ἰη θη (ΕἸ ΟΔ Πν οααΐγοσαϊ. Τ}6 ΘΒ α915 
Δϑϑϊδὶ5 ἴῃ (18: 7Τὴ6 ρεορίδβ τοῖο ἔποῖῦ ποίλίπ, ἰ. ἐ., 
80 ἴδ γ ἃ59 [8607 Κποῖν ποίμίπρ, οὗ ἐλε ἰαισ; οΥ, νι ιαΐ 
18 6 βδᾶτηθ, ΒΟ δοκπον]οῦρσο Φοβὺ8 ἰο Ὧδθ {16 
ἈΓοϑδίδῃ. Τὸ ρυΐ [6 Ῥ6ΟΡΙΟ ἱπ ροποσαῖ πον ἐ}16 
Όδη, οοὐ]ὰ ποὺ οαὐον (89 πιϊπὰ οὗ (ἢ σὨΙοΥ Ῥτιοβίϑ. 
“Ὁ ἘΠο ΒΊΟΤΑΤΟΒ 64) ΒΟ] ΟΠ66 δηὰ ἰΠ60]ορἑθα) Β6}1- 
οσοποσοὶΐ ΒΟΤΟ ὈΟΔΓΒ ἃ σομαΐηρ Βἰβίοσὶσδὶ ομασγδοίος 
(σορ. Οὐδγον, 22).6 Χυαλγλωπάετ Ὧ66 Ηεἴϊα,1 ΑἸ Ηρ. 
Ῥ. 240). Το Βαῃλοάτγὶϑἰ5 ἀπ ἐμ Οἱ χοϊοα ῬΔΤΙΥ 
οὔ 06 ΒΔΓ 5665 Μου]ὰ ῬῈ88 70. (8 0 ΒΌΡΤΘΠιΘ δὰ- 
ΠΟΥ ἃ59 ἰο {ἰμὸ ἰγαΐϊ!. Τὴθ σοχμῶοι ῬδΟρὶο 

ΕΥΘ οΔ]]οὦ ΤΡ Ὁ}, ουθῃ Υρῦ, σεγηῖπ; ουΘ ἢ 

ΔΙΩΟΩς ἰδ6 ΠΟΌΪΟΙ βοηΐοθσο8 ἴῃ 2 σλε Αδοίδ, 2, ὃ, 
4 18 βαϊά : “71:0 ΣΠΠΙαγταΐθ ᾶπ 18 ποὺ ροάϊγ.᾽ ᾽" 
ΒΟ, ΤὙμὸ ΤΑ] Ἶβἰ8β τγοὰῦ 80 1ἋΡ 1ηὴ ἰμοὶγ 

[ΟἿ ἃ5 ἰο βϑογὶ ἰδ αὖ ποθ δαὺ (6 Ἰοατ πο ποιὰ 
Υ156 ἴσοι (μ6 ἀδδ, 60 [υΐϊοϊκο 11, Ρ. 889. 
[πὸ ατγιβίοοσαιϊϊο οοπίοαιρὺ οὗἁὨ ἰ}10 Ῥ6Ορὶο 18 

ουηὰ νοῦν ογο ἴῃ ΟἸτο αηὰ διαίο. ΤῈ 
Ῥυϊάο οὗ ρυϊοϑίογαίε, Κι σοταῦι, απὰ βο]} οο]ογαῖν 15 
ἀΘΟΡΙΥ δβοαίοα ἴῃ ἰὸ απαη Πποατί. Τ]|ιῸὸ σαδὲεσ 
ἐλοοίοφογα Ε͵180 ΤΟΒΡΡΟΔΥΒ ἴῃ δ᾽] Οδγίβιϊαῃ 
ΘΟ ΌΣΟΒ 65 Δα 8Β66 8 πὶ {ἰπ105 οὗἨἮ Ἰολξοα σΟὨΙΓΟΥΘΥΒΥ͂ 
(4. 5.. ὑμο ἐγϊηϊανίδη, Ομ Υἰβϑίο] ορίοαὶ, δα βδοσγὰ- 
τηθηἰδνῖδῃ σοη ΤΟΥΣ Β168 πὰ ἔδο Τοαχίλ, ΠΓ1}}, β'χ- 
ἰθοηΐῃ δηὰ βουθπίθοηί δολία 68). ΤΠοο]ορίοαὶ 
ῬΔΒ5: ΟΏ8 ἃγο ἰδ ἀδοροβὺ δηὰ βίγοη ροϑί, ἃ8 χοὶὶ- 
Βἷουβ γὰγϑ (ἰδ ἰαἸς οὗ ὑπο ΤΡ Ὑοαγϑ᾽ 78) ἃγτὸ 
ἰμ6 βογορϑί.---, 85.} 

ψογ8. δύ, Ὁ]. ΤΙοοδουλαρ αὶ τ απῖο ἘΒΘΙΏ. 
--- [ο στουπά Βοθι8 τοῦτο δ τοῦτο (0 ΒΎΔΥ ὑη- 
ἀον ἐμοὶν ἴοοῖ, ΕἸγϑὲ (0 οΟἸἕΘΟΥΒ. ΒΡοΪτο ἰὴ ἔΆΥΟΥ 
οὗ 5698.9. ΝΟΥ͂ 8 οοϊϊοᾶρυο 4068 50. [ὲ 158 ποίοα 
ἰμαὲ 6 δὰ δοτὴθ (0 9680, ἐποὰρὶ μ 0 τα 8 ἃ τγοτη- 
ῬῈΡ οὔ μοῖν ΟΥἰϑι- Βαϊ Ὀοᾶν. 1115 τότ ἃγο 
(86 ἄγϑιίέ ρυ ]ῖο αἰξογαηδο οὗ 118 δουτᾶχο ἴο ἐ68- 
ἰἰγ, ᾿πουσὰὰ σουοθα ΟὨΪΥῪ ἴῃ ὧπ ᾿πρδτίϊδὶ δ ηχο- 
ὩΣ ΟΣ ἥγομι 8 ἡ αϊοΐα) ροϊαί οὗ υἱοῖν. Ὑοὐ ἐπ 6. ΔΥῸ 
ποὺ τυἱιϊμοιΐ δὴ οἂρο. Το Οὐ ΒΟΥ που 6 185 δα οαβὲ 
ὉΡ ἰο (ῃ6 Ῥϑορὶο ἰμοῖὶν ψαπί οὗ Κπον]οὶσθ οὗ {80 
ἴανν ; Νίοοάθῃνι του ηθ ἐμοῖς Τα δί16 8} Ζο8], 
(δαί ἰὲ 18 οοπἀποίιϊας ᾿(86} 7 ΠΟ ρΆ]Υ ἰὼ δοπαουλη- 
εἷς 186 δοουβοᾶ ὑπάον ραβϑδίοπαϊθ ργοὐυᾶϊσο Ἡϊ}- 
ουΐα ϑανίηρς. Τ|ι18 τῦὰ8 ΘΟμ ΓΆΤΥ ἰο {π0 αν, ΕΣ. 
χχὶϊ!. 1 (ἀραϊηδὶ 74.159 δοσυβαίοη) ; Ὀοαΐ, 1. 106: 
χῖχ. 1ὅ ((16 ΣῃΒΟ ΒΟ ΘΏΟΥ οὗἩ ἃ Βιηρὶο τ} [Π088).Ψἄ 
ΤΈΏΘΥ αγο δϑϑυγοα ὑπο οἰἥοοῦβ {Πηῦ πὸ οπο οὗ 
{μὸ συϊοτβ οὐ ῬΏατΙΒ6 658 ὈοΘ]ον 5 ἰη ΨΦ681.5 μ6 ἰμ{ἰ- 
ῃλαΐο8 ἐ8 6 ῬοΟΒ510}}}} οὗ (}19 θοῖη σ ασίγαα, αἱ Ἰοιτὶ 
88 ΘΟΠΟΘΡῺ5  ιἰπ|30]ἢ.---)οῦ ἃ ΟἿσχ Ἰανν ἰᾳἅσπθ ἃ 
ΘΙ, ὉΠ1655, εἰς.--- 0605 ἰδ αν Ὧο ἃ8 γ8 ἀο ἢ 
ΤΪ9 15 δὴ οσάΐϊμϑησθο οὗἉ ἰμὸ Ἰὰνν : ΕἸγδὺ βοαγὶησ, 
{ποη ᾽υάαγοαὶ, ΤᾺ Ἰανν ἰἰ561 15 ἤοτο ἀοβίρσηδίοα 
88 ἴῃο δυνδουν πιο 15 ἰο ἀθαν {Π|Ὸ σῆδο; δηΐ 
ῬΥΓΟΌΔΟΌΪ ψ ἢ ἃ Ρυγροβο. ΝΙσοομλ8. υν15.165 ἰ0 
Ὀτίηρ ουὧἵ {μ6 οΟὈ͵δοῖϊγα παίιγο οὗ ὦ ράσο υἀρτιαθηὶ. 

γον. δ3. Ατῷ ἴδοι εαἷδοὸ ἔχοσαι Ο614111690 2---Δ 
οοῃέοτηρίιοι8 ἀαϑίρηδίϊοπ οὗ ἐπ ΤΟἸ]οννοΥ8. οὗ 
Φ68115:; 0 τηοϑὺ ΟΥἨ {6 πὶ Ἰγογο ἴγοιῃ 6 Δ}1}1606.Ὁ Το 
ΔΩΡΥΥ͂ ΒΌΓΔΟΡ ΟΥ̓ {116 δουπο}} 18 ποὺ σαϊπιοὶ υι 
ΟὨΪΥ Ταγίμονῦ ᾿ηΠδιηοά. Αὶ βίσικίης ρῥἱοίαγο οὗ 
ΤαπαἰἸοἶθϑα. Οὐ] 6595 δηὰ σοῃί]οη 658, δαἀτϊηοῃὶ- 
ἰΐοῃ οὗ ἰσαξδ ἀπὰα σἱιιξοουβη 658, Δατο. 08 οὗ 
{μ6 νοτὰ οὗ ἀαοἀ :|596],---4}} ἰηϑδηλο Σΐ, θθοδυ 50 
ἰϊ8 ξϑὰ] (ἴῃ ρ δα ΓΠ4]) ἱποϊα 465 }υ8ὺ ὑπ 6 ΒΌΡΡΓΤΘ68- 
βίοῃ οὗ (6 Βθη80 οὗ ἱχαί, (0 8680 οὗ 5.106, 
Δηὰ γονθγοῆσο ζ0᾽ ἰδ 6 τγογὰ οὗἩ αο(, διά 15 οἱ {116 
Ῥαὶὴ οὖ α νΠΠταὶ ἀἰ Δ Ὀο0}} 64] Ὀ]1 πάποβ5 πὰ μαγ ἀπ 658. 
--ΕἸοσὰ 6411199.---ΜΌΟΟ ΚΟΥ δπὰ ἔπτοα οοτὰ- 
Ὀϊπο6: ν͵ε δου] ἰαἶζο {8.66 ἴ0Γ ἃ σου πίγυ δη δηὰ 
ΓοἸϊοτσον οὔ ἐμ α18]}}]68 πη, δηα ποἱ [Ὁ Οὐν Ομ οΥ Δ Ὁ] 
6Ο]]δασαθ. ““ ΟΔ}}160 νγνὋϑ ἀοβρϑϑὰ ἔον 1.8 τοιγοίο- 
698 ἤγουν (π6 σοπίτο οὗ ον 18} οαϊίατο--ὸ Το αἀ- 
Ἰ]οδη 18 αὶ Ὀϊοσ Κποδᾶ,᾽ Βα γ8 ὑμ6 Τα]ανα δα ΠΟΥΓ 
--᾽ἁἡὐὰ [ον ἰἰᾳ παϊχίαγο οὗὁἨ ᾿οαίίοὴ Ῥοριϊαίί οι." 

ΒΘάσοῖ, δα 6600: ἔοσ οὔδ οὐ Ο811160 
ασθϑῖ τὸ Ὀτορθὶ.---]ο5ὸ νον β Δσοῖη γθ 
οδαγδοίον βϑέΐο οὗ 1196 Ὁ] πὰ, σα 3] τἀ ΘΟΏ Β010}- 
80] 268], τυ] οἷ ἀ6δρ᾽808 ονογυί ἰηρ αἰνίης δηὶιὶ 
Βατηδῃ [ἀπὰ 4065 ν᾽ οΙΘη6ο ἴο ἸιἰδίογΥ]. Νοὺ ΟὨΪΥ͂ 
Φόοπαῖ, Ὀὰὶ ΕΒ] 1) 6} οΥἨὨ ΤΙ ἾΪΒΌ 6 α͵1850, απ [ΡΥ 805] 
Ηοβοα δηὰ Ναϊιῦὰ οσο οἵ ἀκα] 1|]ο6. Ῥδο]υοκ : 

49 0}|λὲ ἴ[Π86 Αροδβέβίθ, ἰπ Π6 Τουγὶϊ σΟπ ΠΙΤΥ, σοΟὨ ΟΤῚΡ- 
ἐπουϑὶν οὐ θὰ ΟἸ τι “ [πο Ο4}1}10 685," δηὰᾷ 1.9 ΟἸΣΙΒΗΔΏΔ 
" ΟΔ112}56π53,"-, 8.) ᾿ 



20: ΤΠῈ ΘΟΟΠΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ 590ΗΝ. 

“41ὶ ἰᾳ φῬοββίυΪο, ᾿ιοτσουον, (μαὲ (800 ζο]]οινεὰ 8. 
ἀϊνοτροῦ ὑγαάϊιίοι τοβροοίϊης (89 οτἱρίη οὗὨ (89 
ΤΌΣΟΙ ἔνγο Ρσορμοίβ.᾽" [ΟοΡ. ϊπον, Ηοσζορ, 
Βα, εἴα. διδ ἘΠῚ15 ἀπὰ 20.85.1] Ηδυῦπανῦ: “46- 
οογάϊης ἰο ἰ89 ὑγδαϊ ἴοι ΕἸ 784} ἐπὰ ΕἸ18.8, ἤοδοδ 
οὐ Απο8 Ὅογο Οδ) ]οδηβ: ἰὺ 18 οογίαϊπ ἐμαὶ 
Ναδυὰ δηὰ Φοπαῖ ογθ. [Ἃῖἢ ΤἸΌΘΥΪΔΒ ΘΥ̓ΘῺ 8 
ΒΟΠΙΪΏΩΤΥ ΜὙΟΔ8 (αἰξουνγατ 8) Τουπάεα, ἱπ ἩΒΙΘΒ 
ὙΟΥΘ γορονποῦ Βαθθὶη9. ᾿ἰἶτο αἰ αάοβ, δίο. 
ΤῈ6 Ταϊαια 4130 οαπιθ ἔγοια ὑμαὲ αὐδτίθγ, 8ὸ (δαὶ 
{Ἰ|ὸ 7 τῦ8 ΠΟῚ ὯΓ6 δϑηδιηθα οὗ {18 Ῥγουθτ (860 
Οἰδαγῖυβ: υέδια (λδ ἰγθ Μοδδιαΐ, Ὁ. 228). 

Τρλῖ8 σΥΌΒ5. ΟΓΓΟΥ, ὑΐ6 ΠΟΘ ΓῺ ΒΙΚ Ρ 1641 οτἱἐῖ- 
οἶβϑιη (βίποθ (9 ἰθ οὗ Βγοίβομβποὶ 90) 888 δΔῸ- 
ΒΌΤΟΙΥ οπἀραγογοᾶ ἰ0 1.30 88 ἃ τῇδ τὰ οὗὨ ἰδ9 βρυ- 
Υἱουβη 655 οὗ (πο ΤΟΣ αοβρεὶ. ον οουἹὰ ἐδο 
Βδημοαγ βία, τ (ἢ 18 οἷν δου ρίαγαῖ ᾿Ἰϑαγηϊηρ, ὈΪὰἢ- 
ον ἴῃ δυσὶ ϑηϊοη Βαὺ μον οἴϊοῃ μα5 {Π18 ογὶ- 
ἐἰοίϑτῃ Βο] ἃ {19 6 05Ρ618 ΣΟΒΡΟΏΒ10]Θ ἴῸΣ [ἢ9 Υἱο- 
Ἰοὺ ὈΠ]1η ἀπ685 οὗὨἨ δηδί  οἶβηι, 10 1116 τῇ ἰβῖ 4 }κ68 οὗ 
ἸΠογοὰ, ἴον (19 δβιυρί ἢν οὗ ἐ|6 ἀ6 711 δἰπιβ6] ἢ. 
Ἧο χυϑὺ ποὺ 121} ἰο ποίϊσο, θαβίο5. {1}18 ἔϑαίυ το 
οὔ υαποοηϑβοίουϑ ΟΥ ἱπίοηςολα) 7819] δοδιΐοη οὗ μ15- 
ἰοτῪ ἴα (86 ποῖ οὗὨ [16 βαημοάνβίβ, (86 οὐδὸν 
ἕλοι ἰμαΐ ἐμ 6 0 χλαῖζθ δὰ εὐ οΥἿ στο ρίουβ ρΡοϊηὶ 
το {ἰπ 0} ΒΔγ: ““Ουὐἱ οὗ 6Δ]}1660 ατί οὶ ἢ πὸ Ῥγο- 
γ]ἱιοὶ.᾽" ὙΠπῈγ ἄθηγ, ἰπ ἰδ ἄτβί. ρίαοθ, (μ6 64]1- 
Ἰολ [5780], αῃλὰ πὶ (0 βδοοσοπὰ νἶδοθ, ἰδ ἔγοϑαοπὶ 
οὗ ἀοά; δυὰ ἰῃ γνανίϊσυϊον [ῃ6 ῬΓΟΙΠΙΪβο ἐμ 158. 
ἷσ. 1, . Το ἰΐμιςβδο δαἀά 86 (ἰγὰ ΤοΡτόδοῖ, ἰδαΐ 
{πὸν ἰακο ποὺ ἐμ δ᾽ ̓ ριἰοϑὺ Ῥαΐπϑ ὑο δβοογίδὶ {86 
χ6Ὰ] οτἱ χίη οὗ 7680. 

ψον. δ. Αμδᾶ ονοσν 288 νυϑῶῖ, εἴο.---Τ 5 
15 ϑυα }}7 σομησσίρα τὶ 1} 1Π0 τϑί βοοϊΐοῃ οὗ οἈ. 
Υἱ, Βυῦ δὲ 15 ἃ οἱοβίηρς νοτὰ, οὗ σγοαῦ βἰ χη ϊᾶ- 
οᾶποθ, ἱπίοποἢ ἐο Βα γ᾽ {ἰπαὐ {16 βεπμοάγίη, αἴθ ν 
δ πϑυοσοββέι! αἰἰοπιρὺ ἀραϊηβὺ ἐμ ᾿ἰἴο οὗὨ 65115, 
Τουπὰ {]ιοιηβοῖ 98 σομ ΡΟ ]]οα ἰο δοραγαίθ δηὰ ροὸ 
μοῦ, πιίαουϊ παντὶ δοσοτα]  }8]10ἀ {λον Ῥυγ- 
Ῥοβϑθ. ον ἰἰιο ἰάσδα {Πῶὺ ἐμὸ τρογὰβ τοίου ἰοὸ {116 
χοϊανη οὗὁὨ (μο 165818] ΗἹ τὶ πι5, 185 ἀν ο Υ οὗ 
ποίϊσο. Ῥχγορδὶν (86 Βαιβοαγιβίβ γόγοὸ ἰὰ 10]}} 
Βοββίοῃ, οχσρϑοίϊηρ {Ππὺ]΄ 6805 του Ὀ6 Ὀτουρδί 
Ὀοΐοτο {ἴθι ἴον ὑμὶν σαηἀδοπηῃδίίοι. [1 {1115 νὰ 8 
ΒΟ, ὑὶ8 Ὀτοδκίηςς ὉΡ οὗὨ (ποῖν Βοβϑίοη ψγ}ὰ8 ἰδ9 
ΙΔΟΓ6 του ἰγίηρ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΑΤΙ,. 

1. Τῆο ἔννο πιοί οϑ ψὩλολ Π6 ἸηΘΙὉΟΓ5 οὗἁ ἐἶιοὸ 
οοιδοῖ! δἀορίοάα Μιὰ {μ οἷἱν ΟΠ ΘΟΣΥΒ δηὰ τ 1{}} {Π16 1 
οοἸϊοᾶσαο Νισοάογαιϑ, ἃ {γρ9 οὗὨἨ οὐνάιπγαίο λίεγατγ- 
εἰιϊοαὶ απαίἰοΐδηε ἴῃ 18 Ταπααμοηίαὶ Τδαΐατοβ: (1) 
Ῥονγίοοι ἱπβοηϑι ὉΠ ΠΥ ἰο {᾿|ὸ τσοΐοθ οὗ ἐσ ϊ ππὰ 
{86 ἀϊοίαί68 οὗἨ δοηϑοίαῃοθ, Δπ 1 8. ΟΟΥ̓ΓΕΒΡΟπαΐῃς; 
ῬογέοσιΥ ἄχοα ργοϊυάῖοο. (3) Ησαυ ΕΠ 6858, τ δίῃ ας; 
ΟΥ̓́Θ 0 ΟΥΆΖΥ οοπίοτηρὺ οὗὨ (8 9 ῬΘΟΡΙΘ δῃὰ οὗ δι 
οαίΐτο αἰνιϑίοη οὗἉ ἐϊι6 δονιηίγυ, γοϊμοὰ τἶ Ὁ} ΟΥΑΙΥ 

- ΑΜ αἰ ηρ προ βιιυογάϊηαίοβ. (8) ΑὈυβῖνο γυ]ρὰ- 
ΥἾΣ, δγγαγίηρ 1861 ἰὰ ἰ86 τοῦθ οὗ βαοθράοίαὶ 
αηὰ ἠυαϊοία! ἀἰσηλὶν ἰῃ Ἄχοσυί(ίοη οὗ ἐδο 7. ρ- 
ἱποηῦ οὗ ἀοἀ (ουγβίηςς Θχοουηῃ:οα[οΥ8). 4) 
Βεοιν θοαϊίπρ χοϑοοϊίοη ἀπὰ ἀογί βίου οὗ ἐραῦγίϊα 
ἡυάἀκαχομπί, 7οἰποὰ τψῖϊ ᾿τωρυἀθοηὺ, ᾿ἱπθης πα], ΟΥ̓ 
μια] θη οπδὶ Ῥογνογϑίοη δηᾶ 7888 οα ἴοη οὗὨ 
βίου 681] ζποὶ. Βγιηρίης (ὸ νοΐοϑ οὗἉ αι 5(1696 
ἘΠᾺΟΡ βυβρίοίοη οὗ Ὀείηρ ἃ Ῥγολυάϊοοαὰ ράγιϊβδῃ 
γοΐοθ ἰηδαπιοὰ ὈΥ ματιϊβδαθ μαϊτοᾶ. (Ὁ) Ῥεν- 
Ῥοΐιδὶ Γγαϑίγαι ο5 αἰ γαίης πὶ} ογάοτβ οὗ 
δισόρβάπορ, 

2. Ενοι ἴῃ ἃ οἷτοΐθ Βὸ ἀοροποσαίο 88 ἐμἰβ ἐπὸ 
Ιοτὰ μΔ8 ΗΐβΒ υἱΐθοβϑοθ. δὸ ΟΒΊΘΟΓΒ δῃλτωθ 
(πον διυροσίοσθβ. Τ86 τα ΠΟΥ Υ οὗἁἨὨ οὐδ ΟΥ ἱἐπὸ 
γοΐσοβ (Ν᾽ οοάδταιβ, Φοϑορὰ οὗ Ατὶτοδίμβοα) οὔϊ- 
τορηϑ {86 ἸΟΥΡῸ ΤΙΔΊΟΥΙ οὗ 1 πδι1σ8] Ργοϊαάΐοο, 
δὰ γοί ἃ νν}}1}}0 ἀθ]αγβ ἐμ9 λυάρηχοηί οὗ σὰ ονοὸξ 
8ὸ πἷσίι δουποὶ]. 

8. Νιίοοάεπιιδ. ΤῸ τοῖοο οὗ ἱπιραγεϊ λὲν διὰ 
λυβιϊσο 'π ἀθέθῃοοθ. οὗ Ομ σὶβέ, ἃ ὑσοϊαθ οὗ ἐπὸ 
δοὶ δῃὰ δοπίοδβϑίοσι οὗὨ ζδϊ (ἢ. 

4, Α5 (80 Ββαῃβοάσίη Δρροδὶβ ἰοὸ ἐδε Ῥηασγίβοδπ 
ῬΆΓΙΥ 85 δ δυϊ ποῦν, 8ο Π6 ΟἿ ΘΟΥΒ Τοΐον ἰο ἐμοῖσ 
Θχροσίθηοσο, πὰ Νίοοίοππ5 ΔΡΡθδ}8 ἴο {μ6 ἰδῦγ. 

δ. “ ΔΝευοῦ πιαπ ὁραζε ἰΐξὲ ἐμὲ πεαη :᾽" ἰ0 ἐδαὶΣ- 
ῬΛΟΟΥ οὗ {110 Ὀ4118 ἰο {19 δυο στοῶν ῬΟΤΟΡ 
οὗ (ῃρ νοχὰ οὗ 605805. Τὴ υἱοίογῦυ οὗ Ηἰ πορὰ 
ΟΥ̓́ΟΣ [110 οἴἶοῖα] οτάον οὗ ΗΪ8 δ πιὶο8." 

6. Αἴἶον υἱοϊουϊοῦϑν τ ϑίαπάϊΐηρς ἰΠ6 ον 158 
ἰασηΐ, ἰδαὺ ἰδ ΟγΊ8ι18η8 οτο (Δ]1}]|Θῶππ, οὐὰ 
Ομγῖβϑί σγὰϑ ἃ Νδζᾶσγοῃθ, Ομ σι δι δ ν δον τὰδ 
ἀραὶπ ἐγ τὴ 8. οὐον {89 οδίμβθῃ ἰασπί (οὗ (οὶ- 
δι.5), ὑπ Σὺ τῶϑ8 ἃ υυ ραν σοὶ ρσίοῃ. 

1. Το [Δ] δ᾽ δοδίίου οὗ ἕδοὶ Ὁγ (86 σδί οὗ γτὶοϑίς, 
ςοπίϊπυροὰ ἱπ Μαίί. χχυῖ. 18. Τὸ Ταϊθαϊο 
Ἰιϊαἰϊοη οἵ {1118 ὀχαρθ. βία εν ἔγαπὰκ οὗ 
ὑπ τηϑάϊθοναὶ Βίθγασοιυ [6. σ. {80 Ῥβουάο-[9180- 
τίδη Ὀβοσθίδ]}8]. 

ΠΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΘΑΙ,᾿ 

Απ ιοὺν οὗ ΒοΙρ] βθη 655, 88 8Ὲ ποις οὗ νἱπὶία- 
ἰΐοὰς 1. ΤῈ 186] δοπβίἀ γᾶ : (α) Τ}λ6 δ] ρ᾽ εβ5- 
Ὧ655.. πη ΠΟ Δ]0 ΟΠ ΘΟΥΒ. Ορροβίῃρ ςο0]- 
Ἰεαραθ8. ἱπιροίοῃ! δαὐϊοιυγηπιοηὶ. (ὁ) 86 σα] 
ἰο χοροῃπίδποθ ἴῃ (158 βἰἰασδίΐοπ. Τ7ὴ4 οἵἥεδενε: 
“ΝΟΥΟΣ ΣΔἢ ΒρΡΆΚο,᾽᾽ εἰς. Ἐγθὴ γα γουγβοῖγεβ δηὰ 
ἰδ 9 ῬΠΑΓ86 65 ΒρΘαΪὶς ποὺ ἰκὸ Ηΐηι. 1118 νυγοσὰ 15 
τη ΧὨ 16 ἐμ8 ἢ ὙΟΌΣ ΟΥ̓ΔΟΥ ΟΥΟΡ υ8. ἰϊεούεηιι 
Υο σοπάρσιῃη {110 Ῥ6ΟΌΪΟ ἃ5 ποὺ Κπονϊηρ ἰδ 6 ἴων, 
δηὰ γὺ γοιγβοῖνοϑθ ἀοβρίδο ἰῃ0 Ῥγασορίβ οὗ ἰῃ6 
Ια. (9) Τ|19 ἱπιροηὶίθηοῦ ἴῃ 6 ΠΟΙ ΡΊΘΒΕΠ 688: 
ἷὰ 9 υἱχογτᾶηοο ἰοὸ ἐϊιθΘ ΟἸΘΟΓΒ, ἰὼ τΠ6 πἰίοτ- 
δΏ0Θ ἰο Νοοάομηθθ, ΒΥ ἰμο86 ἐδποὶρ δ 61}}655- 
1.685 ὈΘΟΟΠΊΘΒ ἃ ἀθορΡ6" ἱπαιυϊβι(οη δὰ δάνϊξεϊηρ 
ὙΠ Π61}1, 2. Α5.ἃ μἰϑίογὶ 8] ἰγρθ. δἰ σαΐϊδν οο- 
ΘΌΓΓΘΏΘΘΒ ἱπ ὑδο δἰ ϑίοντυ οὗ Ομ τἰδι ἴδῃ τηατίγχάοι, 
δὰ ἰπ (λ9 γνογβοουΐϊου οὗ ἐπ9 Βοίοσιηδίξοῃ.--- 89 
Ῥογίγαϊς οὗ διαί οἶδ. Οοπίοιηρίποῦβ δηὰ ἔλπτη- 
ἴης ἰοιγαγὰϑ θη. Πυγροονὶλολὶ δὰ δυγσβίῃζ. 
Ο(δϑίϊηρ βυϑρί οἷοι δα Ἰγίῃρ. Τμχοδίοπϊηρ πὰ 
ἰακίης οΟΥ̓ΑΓΙΪΥ χτοΐαχο. ΗΟ]Ρ16 85 δηὰ οὐβιὶ- 
Ὠδίο ἰο ἐδ9 Ἰαϑί.---ΟἼὰ} ΣΘΑ] ἀοροπογαίθα. [ἷὲ 
Βἰ ΚΒ σνγαάυλ!ν ἴγοῦλ ᾿ηἰοπεΐομδὶ ἑσηουϊηρ δηὰ 
[4151 δ σαι οη πο δοίια] ἱσοσαημσθ. [ἐ σοπαθισῃ8 
᾿ἰβο τὶ ΘΥΟΤῪ ποσὰ: “ΑΓ γ0 αἶδο ἀδοοϊνοα 1 
εἰς.---[ ΠΟΥ ποηΐ Βοῖηθ ἴἰὸ {Π6ἷν ὨούΏΒ65, θα  ΟΠΣ ἰδὲ 
νοηὐ ἰο (86 Δίουη! οὗ ΟἸἶνεβ. Ἐμοῦ Ὑοπΐ, ἴο τὸ- 
ΟΟΥ̓́ΘΣ ὑποῦλΒοΥγ68 ἴῃ ἰδ ὸ 56] 658} οοτηΐοτὶ οὗ (δεῖν 
οσιαίοδ; Ηρ Ῥγοραγοὰ Πὶμπβοὶε ἴον 86]-βαοτὶ ἔσο. 
--ΥὯ65868 οὗ ἰλλὸ ἐγαΐϊι πὰ ἐπ 6 σϑιὼρ οὗἨ Ο γτὲδί 5 
ΘΠ ΘΙΪ68, --- ΤῊΘ ἰοδϑι ΠΟΥ οὗὨ {16 οὔσογθ δοη- 
οογῖης ἰμ9 τνοσὰβ οὗ Ομ γῖβι: 1. ΑΒ ἐδποῖς σα 

 [ΙΩΤΟΪπ ΔΡῪ τ ξθαϑ08 οὗ [ἢ6 ἱππόσοσμοθ ΟΥἩ ουὐοῦ δἰ τ ΠΥ 
οὐ Οἢγίβι, δὰ τη0 συ ἢ οὗ {π0 αοδρ9] : Ῥοπῆίυϑ ΡΙ]δίο δὰ πΐ8 
υἱΐο. [0 σοπίμπγίοι πο 19 ΟΓΌΒΒ, “ πιὧπϑ ἔ6 σαι ίοχ, Ταςὶ- 
18. (ἰὰ ἢΪ58 δοσουηΐϊ οἵ {6 Νοτομίδῃ μογβοςυοπ), (οἶξυδ, 
Τιοίλη, ῬΟΓΡΏΨΓΥ, “{. 2. Ποιιθδοαι, Νϑροίδου, ϑίγαπβα, ἘοπδΔη, 
εἶς. Α οο]]θοῖϊίοι οὗ δυοῖν ἰοδιἐποῃ ον ἴο ἴθ Ἑομδγϑοῦοσ οὗ 
ΕΟ γίβε ἤὕγοσι ἴμο τοῦ (ἢ οὐ Ρ6Ὼ οὗ δποιλίοϑ Οὐ δκορεϊοξ βοο ἴῃ 
ἴΠ0 ΑΠροηἶχ ἴο ΤΥ ὕΟΟΚ οἡ ἴῃ9 ΓΌγ ου οΓ᾽ Οὐτίεί, Βοβίουι 
δηὰ Νοὺγ ον, 1868.--Ρ. 5,] 



᾿ ΟΗΑΡ. ΥΙΙ. 48ὅ--δ8, 26ῦ 

Φχουϑο. 2. Α59 δὴ δοουϑϑίϊοπ οσαϊηβὲ ὑπο ὶν Βι}06- 
Σοσθ. 8. Α5 8 φἱογ  ποαίίοη οὗ [6 βυ ρου 8 
ἡπηοοθσοθ οὗ 99809.---ΑἼὐσογχαΐης ἰο ἴΠ6 αἰνίηθ 
δρροϊοἰπιοπὶ, δρ' γα 81 δὰ ἰθρογαὶ ἀαβροίβ ἰἢ 
ἰμο εηὰ ἴδ} οΥἩ ἱπβίγυπθη.8.--- 9 ΡαΒΒΙγ 6 Γοβὶ ϑὺ- 
δ66 οὗὨ ἰδ9 ΟΠ ΟΟΥΒ.---Τ 0 ἀοΌ]6 τηδάδυτο οὗ (0 
ον ΤΪ]ογ8: 1. Τὸ (86 βουπὰ Ῥορυϊλῦ υὰρ- 
τοθηὶ οὗ {16 ΟΒΘΟΥΒ (ΠΘΥῪ ΟΡΡΟΒΘ ἐ86 δῖ οΥ 
οὗ ἰδοὶν Ῥαγὶν 1αϊ ἢ. 2, 3ο ἐμ βουπὰ τοχαγὰ οὗ 
Νισοάρστηυϑ 1ῸΣ διι οἰ Υ, ΔΡΡΘα ἰὴ ἰο αν, {μ6 Ὺ 
ΟΡΡΟΒ6 ἐδ ρστοββοβδὸ ρορυΐδν Ἰυάριηοηί.--- ἤδλγθ 
ΔΗΥ͂ οὗ ἰἰιὸ ῬΒΑΥΪΒ6685 δο᾽ἰονοὰ οὐ Ηΐπὶ" Α ἀο- 
δροίίς 600] 6514 8.108] σογογῃπθηΐ ΒΌΡΡΟΣίΒ 1(36]7 
Ὄροπ 8 ἀοϑροίίοα ραγίγ.----“ Οαΐ οὗ ἀΔ}1166 νι βοὶ ἃ 
ΠΟ ῬτΟΡμ οί. ΒΕ Δ]5. Βοδί]008 οὗ Βαογοα Βίδίουν : 
(α) Το Ταϊαυά, (ὁ) Θμ6 τηϑάϊεοοναὶ ἰγαάὶιϊοι 
(Ῥβουκο-Ἰϑἰἀοτίαδῃ Θοογοίβ)8, είς.). 

ΝιΙοοάοπιυβ: ἰδ Ββὲϊθηΐ, βυγο δαἀγωῦσοβ οὗ ἃ 
ἴἔγιιϑ ἀἰ8οῖ 016 οὗ Φεβυθϑ: 1..,Α ἐἰπιίά θυ Βοποϑὶ 
Ἰδαυϊοῦ δῖος ἰγυΐὶῃ (οδ. 111.). 2. Α δαἷαι δυΐ 
ἀϑοϊάρα δἀνοσαίο οὗ }ιιιῖοθ (οἷ. νἱ!.). 8..ἃ 
μοροΐο σοῃίδϑ8θορ» οὗ (1ὸ Τωογὰ, Ὀχίηρίης 1ιὲβ 
ἐταϊοίαὶ οβονίηρ8 ἰο Χὶχ.).-- -ον Νοοάθαλιβ 
τἸηθο(8 ἐπ οῖν Ὀοδϑίδιϊ Ὀ]αϑίον πὶ (89 τογὰβ οὗ 
ΟδΙπλμο885 δηὰ Ἰαβίϊοο: (1) Τ 0 Ὀοδϑί, ἱμαὺ πῸ 
ΤΌΪΟΥ ὈΘΙΙΟΥΟΒ ἰπ 9688. (2) Τ|ιο Ὀοδβί, ἱἐδαΐ 
ΠΟΥ͂ πΘτΟ ΣΘΔ]Οι5 0 (.)6 Ἰανν.----ΟἼΓΠα] 260] ΣῸΠΒ 
ἄθορϑνρ δπὰ ἄδθθροῦ ἰηἰο Ὀ]ηἀπ655 ἀμ ΟΟἀΌΣΔΟΥ: 
1. 1ο βῆδπιθ 688 γου της οὗ 86 αϑι169 1ὲ ᾿τοῦθθ- 
868 ἰ0 Δἀμιϊηἰϑίοεγ, (2) ΤῸ Β}|8161058 ἀοσηΐαὶ οὗ 
189 γα ἢ δηὰ [ιἰβίονυ, ἴοσ βίοι 1 ἱτιδρίηοα 1ἰ- 
86 1 ζ οοπέοπαϊῃρ.--- Απα ΟΥΟΡΥ͂ τᾶ Μψαπὺ πηΐϊο 
μΒῖβ8. οπσῃ ἰιοι.86.᾽) Μοὶ οὗ ἰθὰ ποηΐ ἔγοῃμ ἃ 
ΔΘ ΟΥΪῊ Ρ᾽ ΔΒΒΟΙΔΌΪΥ (0 ἃ ᾿ινδπάοσίης Βουδο δῃηὰ 
8, Ὑδηθονίης Βοδτὶ, ποὺ ἴἰο σοτηαιπθ ΜῈ {16 
Κογὰ ὑροὰ ἐμοῖς θ048.---Ηονν ΑἸ ΟΥΘΏΠΥ ἐμον 
νγοηῦ Βοιο: ]. 1116 Θῃμοιηΐθ9. 2, ΝΙοΟάθμΠγ18. ---ὸ 
ΤΠΟΥ ποηῦ Βόσλθ, Ὀαὺ ΟἹ ἶϑὺ τυοαὺ ἀπο ἰμο Μουμὶ 
οὗ ΟἸϊνο9. 

5ΤΑΒΚΕ: ΟΑΝΒΤΕΙΝ: 50. ἐμῃο πόῖβο αοα ἀ6α}5 
ἢ Ηΐβ οηδιλΐθδ ἰπ {πὸ αἀἰβροηϑαίίοπ οὗὨ ζτδοο: 
Ηο οἔϊοη τοδὶκο65 ἔτ η 45 δισοηρ ὑπο ῖτ ΟὟ ὈΘΟΡΪΟ, 
οἰ] άγϑη, που 56}}0148 δηὰ βοσυϑδηίβ; δὰ ἱδμογοίη 
18:9 τηϑδίθυβ ΣΠΔΥ 860 ἃπὰ δΒ)ιου]ὰ 860 (Π6 βηροῦ οὗ 
Οοα.--Ζβιβιῦ8: ΝὺῸ τηδη, ΠΟΎΘΥΘΡ ρτοαὺ ἢ ΤΊΔΥῪ 
Ὀθ ἱπ ἐδ Ὑγου]ᾶ, 18 ἰο Ὅ09 οὐογοα δοπίταγυ ἰο (ῃ 9 
Ὑοτὰ οὗἨ Οασὰ δηὰ αὶ ροοὰ δοῃϑοΐθῃ66.---ΟΥΈΒΧΕΙ: 
ΤΒοδ6 ὙΒ0 ἴδ806 υπ}δ ΘΟΙΩΤηΔη 45 ἔγοτι (ἢ 9 Ὦθ- 
οοδϑὶγ διὰ ἀδιηδηὰ οὗ ἐμοὶν οἵοο, τὶ πουΐ Καοτ- 
ὼς [86 υπΣὶ χη ίθουϑη 685 τ ΐοῖ ρογναᾶθβ ἰβοτη, 
8δῖ6 ποὶί 850 ἴδ τ ἔγοπι (89 Κίηρκάαοπι οὗ ἀοἀ 88 ἐπο89 
ὙὯΟ 189:ι6 ὑπ δ8Δ1ὴ 0 ἔτοπι ΘΗΥΥ, μαϊγοα, οὐ οἴδοσ 
πὶιοϊκοα δθϑοί0η5.---ΖεΙδισδ: η]οιἱογοᾶ, Βοποδί 
δἰ ΠΡ] ΟΣ ΤΥ 18 το θοίίον διιοα ἐο Ἰκηον ἐδο ἔσυ ἢ 
οὗ ἀοὐ, πδη (9 βιν6}}ηρ, σοησοοὶἑοα τ βάοτῃ οὗ 
80 86}100]5.---ἨΌΙΊΝΟΒΕ: Ο ψομάονία} ῬΟν ΟΡ οὗ 
8 νογὦ, ΜΒΙΟΒ οΔἢ βίορ ἀοϊυἀοὰ Βοανιβ ἱπ ἰδ9 
ουγγδηὶ οὗἩ {Π6 Ὁ τ οἰ ςΘ 688, πὰ οοηγοτί ἐδόθη. 
Αςἰβ ἰχ. ὅ, 6.---Εἔνοῦ (π9 τηθδὴϑ τλῖϊσὰ ἃσὸ ἰὰ- 
ἰεπάεὰ ἔον δὴ υὐδουῦὶν 0450 οπὰ, Θοἀ οαπ ἐυγῃ ἰο 
89 ἩΒΟΙΘΒΟΙΩΘ 1150 οἵ 8ουΪ8.--- δὲ, Ἡγίγί.: ον 
ΒΙΣΔΏΡΟΙΥ αοα τοῦτα τ ῖϊ ἢ Ηΐβ8 ΘμΘμλΐ68: ΠΟῪ ΗΘ 
ἸΏΔΚΟΒ (Π 61, ΒΟΒΘΙ.6Β ΤΩΙ ΒΟΟΓΓΡΥ, Δ ΘΟὨ 115805 (Π 0 
ξδτηθ 80 Θσυσίουβ Υ (ἰδὲ οὔθ {μο86 το 8γΘ Θοτῃ- 
τοϊϑδ θα ἴο ἀο 671}, ᾶτὸ σδοιῃρδ]]θα ἰο ἀο το ]} ἰο 
ἃ βοοά τ:5η. Νπι. χχὶϊὶ. 11; Ῥ͵οΥ, χυὶ. 7.-- 
Μίδδίοσβ οὐρδὲ ἰο βοὺ {Ποῖν βογυδηΐβ ἃ ροοὰ 6χ- 
ΔΙΏΡΪΘ Γ0Γ ἐπλϊίαἰϊοη, θὰ (ΠΟΥ ΓΘ οὔθ 80 τη- 
ον ἐμαὶ μὸν χαῖμοὸν 1οδὰ ἐμοὶ δβίσδυ ἰμαη 
διϊξυϊ. Ο νῶἊἢδὺ Ὑ11} Ὀθσομιθ οὗ ἰμθ1ὰ ἰ---Μαυσθ: 

Ττὰθ δοηγορβίου δηα οοηἴοϑβίοη οὗ 86. ἰγαΐῃ ἰῃ 6 
τοῦ ἱὰ ο0α}15 ἀοϊιβίοη. Μάαιί. χχυϊ!. 08. 25. ΟοΣ. 
Υἱ. 8.--ΟΑΟὍΕΒ.ΝΕῚ,: Τμ6 νουϊὰ 18 80 σοῦχυρί ἰμδὲ 
ἦν ὄυθὴ μδίθϑ ὑπ οδὸ γἢοὸ ΜΠ)Ι ποὶ οἷα νι ᾿ς ἴῃ 
Ῥογβοουιπης {μ0 μοοά.---Η ΚΟΡΊΙΝΟΚπ : ΙΔ ὈΟΪἾο 4] 
Ῥγϊάο! Εθαρ οὗ 6 [8 1688 ὑμὰπ ποίπὶηρ ἴῃ 
τηϑίίογ5 οὗ δῖ, ῬΟΟΡ δΒοιι18, Ὑ]ἰσὰ ΒᾶγΘ πῸ 
οἶον συΐϊὸ οὐ αἱ ὑθδὴ ὑπὸ ἄδογθοθ οὗ Ὁ] πὰ 
ὈΙΒΠΟΡΒ, εἰσ. 0 πουϑὺ ἴ8 ὙΠ ΘῈ {116 βίδίθ ῬΟΙΪσΥ 
ῬΓΟΒΟΡΙΌΘΒ Γ]68 οὗἉ ζ810}.---ϑ'απηθ οἵ 1116 ἰδλοῖ 6 Υ8 
οὗ [86 ἸΑῪ (μαὶ {Π6 Βαγο Ἰοῖν [186 ῬΘ6ΟΡ]6 'π βυσδὶ 
᾿ΖΏΟΥΒΠΟΘ. ΠΑΜΡΕ : [{ 18 8 ΥΟΣΥ͂ 5118}} ἰὴ ἰο 
Ὀοὸ συγβοὰ ὈΥ θἢ ΜΟ Δ,ΤΘ {ΠΟ Πλ86 765 ὈΠῸΣ {110 
ουγϑο, τ Β 6 αοα ὈΪ]65968.--- συ: ΟἿΘ ΠΠΔἢ ΤΩΔΥ 
βού δἰ τη80] 7 δραΐμδὲ ἃ 8016 Ἡ ]οΙςοα ὩΒΒΟΙΔΌΪΥ ἴ 
ΟἾΪΥ 6 18 θαυἱρροᾶὰ νὴ ἐπα ψοὶο ᾿'τορὰ οπὰ 
ϑριγὶι οὗ αοἀ.---Ζειβιυδβ: αοἀ 8.}}} Αἰ νΑΥ8 18 
ΗΪΐ8 οἴγῃ ουθὴ διλοὴςβ δροϑίαϊθ σῃ 8868. 

Βμαῦνε: ἤαυςε αἣν 9,Γ) ἰλὲ τιιΐεγε δεϊϊευεα ὁπ 
Ἡϊπι3 ἴπ ἰμδ6 ποαυρ ὶ οχα]δἰΐοι οὗ ὑμεῖς ον 
ῬΘΥΒΟῺΒ ἰΠ 6716 1168 ἃ ἔγὶ {1 σοι οιηρὺ οὗὨ οὐ οτβ. 
---Τἰἷϑ 19 Βανί  βαίϑηι, τ ἰσῖ ΒΟ 8 88 οχίοσπαὶ 
Κηονίθάμχο οὗἠἨ ἰδὸ Ἰείίου δηᾶὰ (9 ἸαῪ οὗ ἐδ9 
Ββοτὶρίατο, οὐ ἐμ ο] ΩὙ, δῦουθ σοὶ σίομ.--γέ λοι 
αἴδο οὶ Οαἰϊϊ63 ΑΒ ἃ αἴδρταοο {Π6γ δαὰ ἐ}1Ὸ 
ΤαἸΒθῃοοα : βοαγοῖ, δηὰ Ἰοοῖς, οδίο.---Τὴθ βδοη 15} 
ἦογ ἰμαὺ πο συϊοῦ οὐ Ῥδαγίβοθ μδὰ Ὀο]ογοὰ ἰμ 
6515, ΒΕΡΘ σοπι08 ἰὸ πουλύ. 

ἩΡυΒΝΕΙΚ: Τὸ Βυϊ Ὁ] οδὺ βουυδῃὶβ βδτηθ ἐμ οἷγ 
τηβδίοσθ. 8050 ὙΠΟ ΔΓῸ δοῃί ἰο ἐδ |κθ 7688 Δ.Ὸ 
ἐποιηβοῖγοβ ἰδκοῦ. Τμ6 ΤΌΪΟΓΒ οουἹὰ ΠΟΥΘ 866 
9 ἥηρον οὗ ἀοά. Τμὸ Ιοτὰ χοϊρηρα ἴῃ ἐμ 
τηϊάβὲ οὗ Ηἶΐ8 οποηΐοβ. Τὸ 6 ἀδοοϊγοα Ποτθ 
ἸΩΘΔΏ8Β, ἰ0 αἶγο ΒΟΩΟΣ (0 ἔδο ἐγαίῃ. 8500 Ἰἰνίησ, 
β'ρ1]6 ΟἸΥ ΒΟ 8 ΓΘ δἰ Υ5 σοηδίἀογοα ἀ6- 
οοἱγοα.---Τὴὸ Ἰυσρταθηὶ οὗ τθη 18 Βοὺ ὋΡ 88 ἰῃ9 
ΣῸ]6 οὗ ζά ἢ : ΟΟυγίθ, ὁ0]] 6,8 τὸ ἰο ἀεδοϊὰθ 
οοποογηίϊηρ ἰδ9 ἐσαΐμ. Βυὺ (μ0 γα 888 ποὺ 
αἰ γαγϑ Ὀθθῃ Ἰα1ἃ ἄοτῃ ὈΥ͂ ἔμ τ, ἃ8 γ71ὲὸᾶ ΒαΥΘ Β6Όἢ 
ἴπ ἐμὸ δουποῖ]8.-- -Ἴὸ ἄγβί ἰγασο οὗ (80 σοηΐ]ο 
δηὰᾶ ἐἰπιϊὰ δηποπησαπιοηὺ οὗἁ δαϊοβϑίοῃ ἰο “6858. 
ΝΙσοάθιλϑ ΠΊΟΤΟΙΥ ἰμδὶδίβ οὐ ζαὶν ἀθδ]ηρς τῖϊὰ 
Φοδυβ: [ἰ 15 ππ᾿αδί ἰο Ὀορσὶη ἰῃ9 Τγοσέδϑιι8 αὖ 61- 
δέεσιμξϊο6.--- ΤᾺ 6 ΟΡ οπΘηἰΒ οὗἩ χουοϊδίϊοῃ δοὺ βυὉ- 
Βιδη ιν ἰκὸ ἰποθο Ῥμδνΐίβοοθ. ἸΔΟῪ Ὀορίη 
τὰ 8158: ΤΟΤΟ 8. δὸ τογοίαἰΐοη, πὰ οδὴ ἢ0 
ΠΟΘ; ΜΈΏΘΥΘΔΒ ΠοΥ οὐχαύ ἰ0 ΒΌΡΡοΟΒΘ διὰ ἴπγ88- 
ἰϊχαὶθ δὖ Ἰοαδί 89 Ῥοβϑὶ ὉΠ| οὗ ἃ ἔγιιθ σϑυ6]8- 
{ἴο0η.---ἶἰ ο ἐσ Βα 418 μανο Ῥτγοοθϑάθα ζχροῦο ἢ- 
τἰχαϊδουβὶγ (Π8η Βρ᾽ὶ τὶ 4] ἰγἱ ὉΠ α]9. 

ΟΟΒΒΧΝΕΒ: ἜΠΘΥ ΤΓΘΟΙΥ σοηΐο88 δραίηδί ἐὑποῖσ 
Ἰηϑδίουϑ, ἰῃ ψὮΟ80 ῬΔΥῪ ΠΟΥ ὙΟΓΘ δηἃ 086 ΒΟῚ 
ὑἐμογοΐοτο (δοσουράΐϊης ἰὸ (86 γΔΥ οἵ ἐμ ποχ]άὰ 
{μον βου μᾶνθ βυῃρ---ἰῦ τγὰ8 ποΐ {Π9 κουῃ 
ποῖ 80 βίγυοἷς (86 ῬΘΟΡΙΘΟ, 85 ἰζ Ηθ βροῖκθ νοὸ- 
ΒοΙΩΘΒ ΠΥ, ἐἰπαπᾶογοά δὰ ᾿ἰριοποά ; Ὀαΐ ἃ ἀἰνῃο 
δΔυϊποΥ ἐγ ΔΙ ταΥΒ ἸΔῪ ἴῃ ΗΪ8 κϑη]9 δαάτοβα. ΗΪ5 
πογχὰ, ἴῃ ποὺ ΗΒ ὙΘΓῪ ῬΥΘΒ6ΠΟΘ, δβἰγαοἷς 88 ᾿ἰρμὺ- 
πὶπρ ἰο ἐπ ϑαχύ. [|ἢ ἐ818 0 τηδῃ οου]ὰ Βρθδὶς 
11|κὸ Ηΐμι. 

ΞΟΗΣΕΙΕΕΜΑΘΗΕΕ ((80 ΟΥ̓66Υ8): ΤῊ 8 15. (ἢ 9 
ἄγϑυ θερίπηΐηρ. πὸ στουπα πιυϑί ἢγχβί ὃθ Ἰαϊὰ 
ἴῃ ἐδ βοιϊ ἰπ ἃ ΒΟΥ ατἴνὸ Ὀοΐοτο 1.9 ἀοοίγηθ δηὰ 
μὸ ῬΟΥΒΟΣ οὗ ἰη9 Ι,οτὰ. 
[Τὸ Ῥγοδοίης οὗ {9 ρΌ5Ρ61 Ββοιμοίἑπι68 Χθ- 

βέγαὶ 8 (16 γ]οἶθποθ9 οὗ (δα παπᾶ τ οὴ 1ΐ ΤΟΥ 8 ὯῸ 
οἰδῆρο ἴῃ πο Βοατί.--- 8 η Ομ τὶ Δρροδγοα, {πο 
στοδὺ οπ68 οὗ ἰδ πψουϊὰ ποὺ ΟὨΪΥ τοϊιδβοὰ ἰο Ὀ6- 
Ἰῖονο ἴῃ Ηΐπι, Ὀυὶ Ὀοδδίοα οὗἩἨ {μοὶ ὉπΌ 6116 δ5 Ὧἢ 
δτααυμοηί οὗ ἰμοῖν πίβϑάοιμ.---ἀτοδΐ πὶ ΒΟΠΟΣ δπὰ 



“60 ΤῊ ΟΟϑΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΙΝΕα ΤῸ 9Ὑ0ΗΝ.᾿ᾧ 

Ὑ180 πῃ υπαἀογβίδηἰηρ, ΓΘ ἃ βισϑοὺ σουρ]δ, Ὀαί [Ἰοης, ἀἰγοοί δὰ οἰτουϊ(ου3.---Ετοα ἱὴ Ὠἷσὶν υἾδοοβ 
Βοϊάομι βϑθὴ ἰοροί 6 Γ.-- 16 γ0 18. πὸ τγϊβάοιῃ, ὩοΥ  ΟἸΥἶβϑὺ πᾶν μᾶνο [το οὗἨἁ ἡ Βοῖὰ νὰ πον δο- 
ὉΠαοτβϑίδπαϊηρ, ποῦ ΘΟ 86] δραϊηϑὶ ὑπὸ [ογά, (μἱηρ'-- ] ὐοΥ (168 ̓ π ΘΟ ΏΒ61 ΙΠΔΥ Ὀ6 ΤΟΏΡ 88 
(Βτοῖι ΒΟΒΚΙΤΤ.)--- ΝΙοοάθπλιβ δὴ ΘΧΔΙΏΡ]6 οὗἉ ἴμο  γγυ}} ἃ8 ταϊ μου Ἶ68.---Ῥ η 0 τηδὴ ὙΠῈ αοα οὐ Ηἷκ 
βίον" Ὀυΐ βυτο τνοσὶς οὗ ρυϑοθ, ὕγοταῃ {86 ὑἰϊτηϊα Βο0Κ-  Β46 18 δίγοη σὰ ὑμΠ8 ΔΗΥ͂ Τρ 8} Υ1γ.---Οηθ 11{||6 
ἵὴς οὗ 186 ᾿οτὰ ὈΥ πὶρὶι (ὁ (818 ΤΩ 8 1Υ Θοπ οββίοῃ. νου Βροίζεῃ ἴῃ 86 800. ΙΩΔΥ ἀνοσί ἃ ροσβοουίίοη. 
--διδεγοιὶ γ8 ἰο ὑμ9 βαπιθ ΟἿ τ βί, βοσί δηὰ ] ---Ρὶ 8.} 

ΠΙ. 

ΟΕΠΒΙΒΤ, ΤῊΒ ΣΙΟΗ ΟΥ̓ ΤῊΝ ΟΒΙΌ, ΤῊΒ ΒΕΑΙ, ΕΌΟΙΥΓΣΜΕΝΤ ΟΣ ΤΗῈ ὕΕΎΙΘΒΙΙ ΤΟΠΟΗ -ΙΟῊ ΣΈΞΤΙΥΙΤΙΕΒ, 

Α5 ΑΟΑΙΝΒῚ ΤῊΒ ῬΒΕΤΕΝΌΣΌ ΒΕΕΒΗ͂, ΤῊΒ ῬΑΙΒ ΚΙΟΗΤΒ, ΙΝ ΙΒΒΑΕΙ. ἸΤἸΤῊΞ ΑὈΓΣΤΕΒΕΒΒ, ΑΧῸ 

ΟΗΠΙΒΤ Β ΒΕΈΝΤΕΝΟΒ. ἘΠ ΚΑῚ, ΔΡΡΕΑΒΑΝΟΣ ΑΥ ΤΙ ΟΟΥΒΚῚ ΟΥ ΤΗῊΒ ΦΕΥ͂Β, ΑΝ ὙΠῈ ΤΎΟ ἯΠΤ- 

ΝΕΒΒΕΒ. ΤῊΣ 0) 6 Ε8Β ΒΒΑΙ, ΟΟΥΞΒ ΙΝΤῸ ΡΟΜΕΝΤ. Α ΤΝΟΕΟΣΙὮ ΓΙΣΤΙΝΟ ὕὑὃῦ[ ΟΡ ΟΠΒΙΒΤ ΑἹ ΠΑΣΧΏ. 

ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕΒῸΟΣ ΥὙΙΕΓΌΙΝΕΟ; ΟΕ, Α ΟΒΕΑΤ ΑΟΙΣΙΑΤΙΟΝ ΤΟΥΑΙΠΌΒ ΤΑΙΤΗ. 

σπλ». (11. 68) ΥΠΠ1Π. 1-80. 

Ομδρ. ΥΠ. δ8. «πᾶ ὀυοτῳ πιαπ εὐθηΐ απο ἰδ οὐσπ δοιδε. [;} 
8.ΤῈ ΠῚ. 1,2 [Βι} “όδιιδ ισοπέ υπίο ἐδ πιουιπέ οὐ Οἰΐυοδ: Απά δαγῖῃ ἴῃ {{ι6 πιοτη- 
ὁπ δ οαπιὸ αφαΐῃ ἱπίο ἐλ 6 ἐεπιρίε, απὰ αἰΐ ἰΐ6 ἰοῖ δαπιθ απίο ἀἶηι; απα ἦδ ξαΐ ἄουῦπ, 

8 απᾶ ἰαυσλὲ ἰλεηι Απά ἐδ6 ϑορῖδο8 απὰ [ἰ6] αγίδοεβ δτοιοἧξ μηίο ᾿ΐπι α τοοπιαπι 
Ὰ4 ἰαΐξεπ ἴηι, ααπιζίοτῳ [ον ἵπ 8.1," απ ἴδῃ ἐΐου ̓ ναὰ 86ὲ ἢν ἵπ ἰδ πιϊαεὶ, Τήον βδαν ππιῖο ᾽πὶ 

[7:6 ρτίοδί8 βὰν υπίο λῖηι, ἱοπιρέϊπρ ᾿ΐην ἐμαὶ ἐδον πρὶ ἤανο ἕο ἀδοιι86 ᾿ΐπι], ΑΙαδίον, 
δ ἐλὶδ ιοοηναπ τσαϑ ἑαϊξοηδ πὶ αὐ ὑπ ίλο υογῳ αοἰ. Νοιν Μοδο8 ἴηι ἰλ6 ἴαιῦ σοιηπιαπαοα 
6 μϑ, ἐλαΐ διιοῖ, δδιοιιϊα δὲ ϑίοπθά : διιέ δα [ὡδαΐ ἰλ6η} βαγεδὲ ἱμποι ἢ Τὴΐ ἐπε βαΐά, 

ἐοηιρέϊπσ λΐηι, ἐπαΐ ἐδον πυϊοί καυδ ἴο ἀδοιι86 ἢ ηι. μὲ «68ιι8 δἰοοροί ἄοιυι, ανιὰ ωὐἱ 
λὶδ ἤπσεν, ιὐτοίο οηἡ, ἰδ6 στοιιπά, αϑ ἱλοιισῆ, ᾽6 πεαγά ἔδιδηι ποῖ [οπιὶϊξ α8 ἰλοιισὶ, ἢ 

1 Ποαγὰ ἰλκόηι πο] ὅδὸ [Βιμ] τὐἰοη ἰδεν σοπίϊπιιοα αδξῖπρ ἢΐπι, ἀ6 {ἰ{|6 ἃ ἘΡΈΈΕ,. 
απὰ ϑβαϊά πο ἰΐδηι, Ἧδ6 ἰλαΐξ ἐδ ιοἰϊποιή δῖαν απιοπσ ψοιι, ἰοὲ ἀΐην βΥθὲ σαϑὲ [δ6 

8 βγδὲ ἰο οαδι] α δίοπα αἱ ἦθγ. Απᾶὰ αρσαΐῃ ὧδ διοορεα ἀοιῦπ, απὰ ὠτοία [το λὰ 
9 βησοῦ οπ ἰδ6 στοιμά. Απαά δον τολιϊοῖ, ἀφαγά ἐξ δεΐπρ σοπυϊοίοα ὃψ ἰδεῖν οιση οοη- 

δϑοεΐσπιοο [Απα υἦόη δου ᾿οαγαά ἐλῖδ, ἐλ ον}, ωὐεπὲ οὐἱὲ οπα ὃψ οπο, δοσὶππΐησ αἱ [ὐἱἱ ἢ] 
ἐδι6 οἰ(οϑέ [οτ, οἴάθγδ, ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, δυον εἰπίο ἰδ ἰαδὲ:5 απα «“οδιιδ τρας [6 

10 αἴοηθ, απά ἐδ φὩοπιαπ δἰαπαάϊπρ ὧν ἰδ πιϊάδί, Ἡγλδη, Ψόδυια παά {ἰΠ|6ὦ τ διἰπιβεί,, 
απα 8αιῦ ποηθ διέ ἰΐ6 ιυοπιαπ, ἰ οπιΐ! απο 8ϑαὶῦ ποηθ δι ἰΐζδ6 τῃυοπιαπ.},}} [6 δαΐξα “πιπΐο 
λον, Ἰγοπιαη,.2 κὐῆεγα αΥὸ ἰΐοδο ἰξῖη6 ἀσοιιδογ8 ἢ [ἤόγ αγὸ ἐδεν }" καιἢ, πὸ απ δοπ- 

11 αεηιποά ἱλεοῦῦ [)ὲα πο οἸδ δοπάσπιη, “το λό βαϊά, Νο πιαπὶ πο ο"ε], ]οτα. 
Απά “όϑυδ [6] βαϊὰ κὐΐο ἤν, Νοῖδιον ἀο {{οοὠπάσπι ἰδ66: σο, ἀπά [ἠεποοίοτίλ]" 
ϑὲπ ὯΟ ἨΙΟΤΘ. 

κ κ κ κκ κ κκ κκ ᾿ κ κ - 

12 ὙὙΒθη βρδῖο Ψ6808 [.}6809 ἐμ ΓΘ ΌΤΘ ΒΡΟΪΚ6] δρδὶπ αΐο (6 πὶ δεο οΒΆΡ. Υἱΐ. 87 54ᾳ.], 
ΒΆΥ Ωρ, 1 δ ἰμ6 ἸΙρς οὗἉ [0 τνου]ὰ : ΒΘ ὑμαῦ [0] σοί ἢ τὴθ β8]} πού ταὶ ἴῃ [{86]}" 

13 ἀλυίζηοββ, θὰ 5681} δνο {86 ἰρὰὶ οὗ 116. Τηθ ῬΠΑΥβ668 {μα γοίοσθ βαϊ ἃ πο Ἠλπι, 
14 Τῇου Ὀοαγεϑὺ γϑοοσα [π|ι0}685] οΥὮἨ {γ86 1; (ὮΥ τϑοογα [τῦῖ{Π6885] 18. ποὺ τ8. «7σβὰβ 

ΔΗΞΊΤΟΙΘα 8δπἀ βαϊὰ υπίο (μ6ηη, ΤΒουΡἪ 1 Ὀ6ΔΓ τϑοοσγὰ [π]Ώ 689] οὗὨ Ταγ8ε] ἢ, ἐγ [οπιῖΐ 
γαῖ] ΤΑΥ͂ τοοογα [π[Π655] 15 ἔσγὰθ: ῸΓ 1 ΚΠΟῪ ἩΈΏΘησΟ 1 σϑτη6, Δηα ὙΒΠΕΓ 1 σὸ: Ὀαυΐ 

15 γο οδηποῦ [61] [ΚΠΟῪ ΠΟ] ὙΒΘΏΟΟ 1 οοτη6, Δπα [0Ὑ]} Ὁ ΠΒΙΒΟΡ 1 ρο. Ὑα6 υᾶρσα δἴϊεσ 
16 {Π6 ἤθβ}, 1 Ἰυάρθ πο ἵδη. Ἀμπᾶ γοῦ 17 1 Ἰυαάρο [Βαυΐ νοι 1 1 τγεοὶ 1068], τοῦ 
17 Ἰυάρτηρης 18 ἔγα :} [ὉΣ 1 δὴ πού δίοπο, ρθᾷῦδ 1 δῃηά {89 Εδύμον (δῦ βθηὺ τὴθ. [1 15 

8130 [Μοσθουογ, ᾿Ὁ 19] τυϊ θη ἴῃ γοὺγ ἰανν, ὑπδὺ (86 ἰοΒΕ ΠΟΥ οὗὨ {Ὅν Τ26}}) 18 {τ 6. 
18 1 δῖ οὔὸ ἰδαὺ ὕθασ [86 Ὑ8Ὸ ὈΟΔΓΘΙΒ] τυϊ νη 655 ΟΥἨ ΤΥ ΒΟ] ἢ; δα (86 ΕλίμοΓ {παῖ εοηὶ 

ΤΩ6, ὈΘΑΓΘΙΒ τυϊέηθϑα οὗ τὰθ. ΤΏρη β81( ἐμβοὺ [ΤΏΘΥ̓ Βαϊ ἃ {βογοῖουθ] απίο δἷτα, ΑΓ ΒΟΙῸ 
19 19 {ὰγ Εδίμοῦ ἢ Φ68ὺ8 Δηβιγεγοα, Ὑ8 ποίίμου πον [Ὠ6᾽ 617} Π1Θ, ΠΟΥ ΤΥ ΕΔΙΒΟΥ: 

" γο δὰ Κηονῃ τη60, γ0 Βῃου]α ῃαγθ Κποῦῃ [που] ἃ ΚΠΟΜ] ΤῺ ΕΔΟΒΟΥ 4180. 
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20 ΤΠμο680 πογὰ8 Βρϑκα “6815 [86]}8 ἴῃ {86 ἐγοΘΒΌΓΥ, 88 6 ἰδαρῦ [8116 680} 17 ἴῃ 
ἐμ ἐδ} 16: 8πα ΠΟ τηϑῃ [Π0 0}6] ἰΔ1ἃ Ὠδη48 οἢ ᾿ἶπι, ἔῸΓ [18 ΒΟῸΣ τγαϑ [ἢ84] ποῖ 
οὖ ΘΟΙΏΘ. 

21 Ἴμοα 8814 9659 δραίῃ [Αρεὶπ ὑμοσγθίοσο ἢ 8814] υαπίο {Πθ, 1 ρῸ ΤΥ ΜᾺΥ [1 ρμὸ 
ΔΎΔΥ], δη4 γ8 8881} [111] Β66]Κ π16 [ἴῃ ναΐα], δ 8881} [ν1}}7 ἀ16 1ῃ γοΟῸΓ 8115 [βἰη]: 

22 ΜΈΘΥ 1 ρο, γ8 σαπηοῦ οοπθ. ΤἼμοη [ἼΒΟΙΘΙΌΓΘ] βαϊα {6 608, ὙΗΙΙ ἢ6 Κὶ}} Βἰπι- 
28 β6] ΥἿ Ὀθοδυβϑθ Β6 βαῖυμ, ὟΥ ΔΙΓΠΟΡ 1 ρῸ, γο οληηοῦ οὐ. ἀπᾶ [9 βαϊα (ο ἴμϑῃ, 9 

8.6 ἴγομλ Ῥϑηθϑίῃ ; 1 δὰ ἔγοταῃ δῦουθ; γ6 δῖο οἵ (8 ψου]α; 1 δὰ πού οὗ 818 που]ά. 
24 1 551α ὑπογοίοτθ ηἴο σοῦ, ἐμπαῦ γο 588}8}} [11] ἀϊ6 ἴῃ γουγ 8188: ἴὉΣ 1 γο Ὀο]ῖονθ ποὺ 
20 {δμαὺ 1 8τὰ ἦθ, γ9 88.811 [νν}}} ἀ19 ἴπ γοὺγ βίῃβ. Τ θη [ὙΒΟΓΘΙΌΓΘ] βαϊα ὑβ0 Ὺ αηΐο 

δῖ, ΒΟ δὶ ἱβοαῦ Απάὰ “6805 Βαῖ μι ααΐο ὑμοπὶ, Εσϑη ἐδλ6 δαπιθ ὑμαΐῦ 1 βαια υηΐο 
Το ἔγοτα {86 ὈΘΕΊΠΕΙΩΕ [ΕῸΡ ἴμο Ὀορίπηΐηρ; ον, 1ὸ Ὀορίῃ τῖθ (1 αμι) μὲ τ οἢ 

20 1 δυύϑῃ Β8Υ͂ ἴο γου]." [αν ΙΏΔΠΥ ἰδίηρβ ἴο ΒΔΥ͂, δῃὰ ἴο πάρα οὗ γοῦ [Ὀοίοσϑ σἱὶ ἔα] 
ΘΧΡΓΕΒ88 ΣΩΥ̓́Β6Ϊ σοποογ πη β τ γ8610} : Ὀαὺ μ6 ἰδαῦ βοηΐ 1Ώ6, 15 γι; δηα 1 Βροαϊκῆ ἰο (86 

21 που]ὰ ἰδοϑθ ἰμίηρθ στ Βῖοι 1 μδνθ μοατὰ οὗἩ μἴπῃη [π88ὲ 1 μοδγὰ ἔγοτλ ϊπ}]. ΤΕΥ 
“28 υπάοτγϑίοοα ποῖ ἰδδ8ὺ 6 Βραῖκο [β8ρ0Κ6] ἰο ἰβϑῖῃ οὗ (ὴ9 Εδίμου. ΤΉρὴ [Ἴ ΠΟΓΘΙΌΓΒ] 

Β81Ἃ 9655 απο μο, Ἶ θὰ γὸ μανὸ Πα ἃρ {μ6 δὅοῃ οὗ τἤδῃ, {86} 8584]} [π11}} 
γ0 ΚΠΟΥ͂ δαὶ 1 δχ ἦὧθ, δῃηὰ ἐλαξ 1 ἀο ποίμίηρ οὗὨ τιγβοὶ, θὰ 88 τηγῦ ἘΔΙΠΟΓ 

29 διαί ἐδυραῦ πιθ, 1 Βροδκ ἐμιοβθ ἐμπίπρθ. Απα ἢ6 {μδὺ βοῃΐ τὴ 8 τ τη6 : (89 
ἐἰαρνης ες ἃ Βα ποὺ δέν τὴ δίοῃο; 0. 1 ἀο δἰναγϑθ ὑμοβϑο [{86] ἰλίηρα ὑμπδὺ 
ΡΪΘΆ886 δι Ἶπὶ. ͵ 

80 ΑΚ Βθ ΒρβΚθ [3Ρ0Κ6] ἐμι656 ογᾶϑ, ΤΏ ΔΎ θα] ογοα οη [18] ᾿ιΐμλ. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ 

ὕὼς ὙΓ80]6 δοοίΐοῃ ΘΟ σΟΓΏΐἢς [89 Δ] 6 Γ6 55, ἤγοσῃ ΟἾΔΌ. Υἱΐ. δ3 ἰο φῇ, 11. 15 οπι  ἔθιἷ 845 Βρητίουπ, ΟΥἹ Ὀταοϊκοι(οα 646 ἀουῦ- 
7ζαὰ  ΌΥ [06 ογί Εἰς 8] οαϊίοτα οὗ πο αν. Τοῦί. Ποποο  παυὸ ἐΐαϊ οἰ οὶ [89 Ε. Υ. ἴἰο αἰδεϊη σα ἶδ᾽ι ἐς ἴσο (89 παρα ιοὰ ἰοχὶ, 
(6 σαπιθ Θοῦγδο ϑῃου]ὰ ὕο Ρυγϑιιοὰ ἢ Δίαει χνὶ. 9 Δ.) ὙΥῚοαΣ δας ρδιίης [ἢ 0 ὙΘΟΤῪ 701} δπὰ [υἀϊοίοι ἀἰδουκδίοι οὗ 
Ὅ1Π᾽6 ΚἜΠΌΪΠΟΠΟΒΒ ὮΥ τ, ἴλη χο ἰὰ ἴῃ ΕΧΕΟ. ΑΝ ΟἿ. 610, 1 6.181} ΟὨΪῪ βίδϊο 1110 οἰλἱοῖ δαϊπογίἰοα ΤῸΣ ὈοΐῺ ομρἱ πίοηβ, δηὰ 
τ)16 σοῃοϊιϑίοη ἴο ἩΠἰςοἢ 1 ἢαγο διϊαϊ πο: ' : 

1. ΤΠὸ βϑοιίοη [8 ἀοίδη οι 85 ζοπαΐηθ Ὁ Λυρυβίίπα (το ΟΟΙΏΙΠΟΩΙΣ ΟἿ [{ ἴῃ Τταοί. χχχ]ϊ!., δη βυσχοδίδ, ἰη Δηοί οΥ ΠΪΔοσ, 
2. ε οοπ). αὐἀμῖξ.. 11. 1, τῃαῇ ἐξ τψτὰϑ Ἐβτόοῦγῃ οὐ οὗ ἔ116 ἰαχὶ ΌΥ Θῃμθιαἶο8 ΟΥ̓ τγθαὶς ὈΟῚ ΘΥΘΓΒ ἔγομῃ ΓΘ Ὑ [Παΐ ἰδ ταὶ ὁπ σοῦγασο ἐΠΟῚΓ 
υΐνοϑ ἴο [η866]1{γ}, ΜΠ, ΓΒ ΓΌγ, Ἑα τοί, ᾿Δπιρο, δα] ἀοπαῖαθ, Οογῃ. ἃ [ρ140, Βοπ ΚΟ, ΜΊσ)186115, ζοῦν, ζαἰοο!, Πιρς 
(Εἰ. 6.}. δοιοῖΣ, ΚΕ] 66, Μαῖον (Β. Ο.), ἤοσγηο, Οὕϑη, γδυβέος εὐὰ ΥΠΚΙηϑοΙ, ΥΙοβοῖον, Εὐυγασὰ, Βιίογ, [λχο. 

ὦ. 11 ἰυ τοϊοθοϊοα ἃ5 δὴ ἐπίογροϊδι οι ἀιουκα ποῖ οὐ [8 δοοσουῦπί! δ τίσ) Ὀγ ἔγαδιιυβ, ΘΑ! Υἱη (7), 8624, ατοῖϊυ, οἱ. 
διαί, βου οσ, ῬΑ 05, ΕΔΡρ, υἱιοϊκο, ΤΒοϊαοῖς, ΟἸδΒαιβοη, ΒΊοοΙ,, θ6 εῖζο, Βαιν, ἔθυβθ, μας παγάϊ, ΔΙ γοτ, Ἐννα]ὰ, ΠΟ κβίοη- 
βοῦς (Ὑῃλὸ ταραγὰβ ἰξ 88 δ ΔΡΟΟΥΥ͂ΡΒΔΙ δοιίοη οὗἁ Βοῖὴθ βιγοηὶν δπι}-ϑν 188 ΟΠτιδι δ οὗ 186 βοσοῃᾶ οϑμίυγυ), ἀοαοί, 
ΥΟΡάφιγοτί (1), Βοσίνοπμοσ. 80 8180 [δοβιηδημ, Τ ϑο πο ηοτῇ, Ττορο}168, ΑΙογά, οβοοῖς δηὰ Ἡοτί. 

ἘΠὸ Ὠγευαζεηπρ ογίἐοαϊ οὐ άθηοο, {που ἢ} ΤΩΟΘΕΪΥ ποχδίνθ (ΘΒ ρον ἴτοπι ἴπ9 Ἐαδίοτῃ ΟΠ ασΤῸΒ), [8 ασαίηεέ ἐπ δ μαβθαρο, [ἢ 9 
᾿ισχαὶ οΥϊθοηοο 70 ᾽ῖ; ἴἢ ΟἿΠΟΣ ὙοΓα 5, Σξ Βοοϑ ἴο ὕ0 Π0 οτἰχίπαὶ ρμαγί οὗ οἴ Β ισγίξέεπ ἀὐοδροὶ, θὰ 189 τοσογὰ οἵ δὴ αοἰμαΐ 
ἐοεπέ, τ Ὠ ἰοὶ ῬΓΟΌΒΔΌΙΪΥ ΠρΡροηθα δοουΐ ἴδ τἰπλο [ἰηἀἰσαϊοα Ὀγ [5 ροϑι τοι ἴῃ ἴΠο 8(ἢ} σμβδρίον. 110 βίοτγυ σοι μοὶ μανὸ ὕθοη ἰῃ- 
τορίοιὶ, ἐΠ0 1683 80 88 ΐ ΓΙ ἢ9 ΟΟΠΊΓΕΓΥ ἴο (ἢ ἀβοοίίο δὰ Ἰοα] δεῖ ο Το μάθποῦ οἵ ἐδ δηοΐθηῦ Ομ υτο τ ἰσἢ σου ἃ Ποἵ δρργοοίμῖο ἰξ, 
1 ἰθ Θαλ ΠΟΒΤΙΥ ΟἸ γί δὶ. ΚΘ δηὰ {0}} αὐ οοτηΐοτι ἴο ρομἰθῃΐ ουἱοδδβίβ. 10 Ὀγοαῖ πο ἴΠ0 βανί ουΓ᾽ 5 δρί᾽ γί! οὗ ΒΟΙῪ ὨλογοΥ ψὨίἰοὶι σοη- 

ἀομη 5 ἴΠ0 δίῃ δ'ρἃ βαυϑα [ἢ δίβηοτ. [1 5.4 ράγα 6] ἔο ἴ86 Ραγαῦ ἷο οὗἩ ἔμ6 ᾿γοαΐραὶ, ἔμ βίου οὗ Μαὺν Μαξάδϊοηοθ πὰ ἰπδὶ οὔ [Πο 
Βαοιοατί Δ ποπιδῃ, δηά τπἰὶὶ ἢ ΙΏΔΏΥ ΟΧΡΓΣΟΒ59 ἀρ ΓΙ 00}5 οὗ ΟἾτίδὲ {πὲ Π10 σδῖλθ οὶ ἴο οσοπάθιηπη, αὶ ἴο δαγθ 0 1δ8ὲ 
(Ψ9οδὴ Εἰ. 17; χἧ!. 471; 109 ἴχ. δδ; χίχ. 10: σοιῃρ. ΦόοΒη Υ. 14 ; ΤΌΚο Υἱ!. 37 2,.). ΗἰΪϑ τοίπβδὶ ἰο δοΐ δ υυάχο ἴῃ ἴΠ σαβο, 89 
8 ΡΑΙΔ]}1Ε] ἐπ ἃ βίπι [8 ΟΘ536 τοϊαίοα Ὁ. Πυϊο χἰϊ. 13-156. ὙἘῸ οοπάυςι οὗ ἐπ βογθ65 δηὰ Ῥματγίϑοοθ ἴῃ δά ον Φ68}5 νυ ἢ Θἢ- 
δολίης 4υοδίίοη 5 [5 ομαγδοίοσγίβιἰο δηὰ δυδίδ πϑοὰ ὮΥ ΙΏΔΏΥ ΘΧΘΙΆΡΙ68 οὗ ἐ..6 δγπορίίοαὶ (08Ρ018. ΟαΙνίη, νυ ο ἰ6 ἀἰδροδοὰ ἴα 
ταὐθοῖ ἰΐ, ἀπ} 8 ἐδ ἰδ “ ΟΠ ἢ ποῖ  Ὡρ σΟΠΊΓΆΓΥ ἴο ἴΠπ0 ἀροδβίοϊίο βρ τί." ΟΥ̓́ΡΣ (Ρ. δὲν ὙΠ|10 ἀἰδοννΐηρ; [15 ΦοΠπαηθΔ ἢ 
οσίείῃ. ϑγο : “11 ΘΠΕΙΓΟΙ͂ δέγοϑα τ. 100 ἰοηθ9 οἵ ἔμο βγπορίἰοαὶ ΘοαΡ618, δὰ Ὀοϑίγαυθ ποί [πο 1οδβὶ ἰηἀϊοσηϊίοη οὗ ἃ ἀορηηλδίίο 
ΟΥ̓ οεοϊοπίαδβεί οι] γϑαϑοὶ πὶ Ὠἰς ἢ τ] Ζ ῦ δοσουπῖ Τ0Γ [8 ἰδίου ἱηγοι οι." 106 ΠΠΟΥΘΟΥ͂ΟΣ δὸ πιδ!Δἐ Γ050}} οΥ κί πα], ἃ ἢ. 4 80 τη Υ 
Ῥοσξίνο ὙΠ 65866 ἴῃ [{8 ἔΔΎΟΥ, ΘΒρΟΟΙΔ ἢ ἐπ [η6 ΤΥ ὀδίοσῃ ΟὨΏΓΟΝ, (Ππδὲ [Ὁ ἸΏΔΥ Ὅο τορχαγάοα 65 ἃ κοῃμαΐηθ το] ς οὔ {Ππ| να νο 
ΦΥΔΏΚΟΙΪοΔ]) ἐγ  ἰοἢ ἩΓΒΙΟῺ τσ 8 Ια παρὰ ἀοΤῃ ἰῃ ναγίοιϑ σϑσοηδίοῃβ, θα τοῖο ὙΠῸ ρκγοαὶ οδυ το ἔγοτῃ 168 οὗ ἀθαδο ἰῃ ἃ 
᾿Πςοπεουν ἀρο, 600} [ἢ τὴ δοοοῃά, οογίαί ΠΥ ἐπ ἔδο ἐγ, σοΏΌΤΣΥ ἰΐ ἰουηἃ {18 ἩΔῪ ἱπίο0 ΤΏΔΗΩΥ͂ ΤΟΡ[68 οὗ ἴδμο 608ρ6] οὗ ΖοΠη. 
ΟοαιΡ. Μίεγον) ὅϑοῖμθ ΟἹ θΥ οσ εἶσ βδυρρονοὰ ἐμαὶ ἰὲ ἰ8 [ῃ}9 Βα π|θ δίΟΓΥ 88 ἐμαὶ ὙΒΙΟΝ Ῥαρίαβ (ρουθδρδ ἔγοταῃ [{|0 τηοῦτἢ οὗ 
ὉΠ) τοϊδιθὰ οὗ “ὁ Ομ δα ἰδ κοη ἴῃ ἡπᾶπν εἶπ " (ἐπὶ πολλαῖς ἁμαρτίαις, ποῖ ὁη9 ἁμαρτία, 63 ἰπ ΟἿΤ 6886), αηὰ ν᾿ Ὠΐοδ τνᾶβ 

οοοϊλίος ἰὼ “180 αοσροὶ οὗ ἔΠ6 ἨΘΌΣΘ " (ΕΟ. 5. Ε,, 111. 89); θυ ει}9 Φυὐδϊζίης οδ001 ποῦ] ἃ Βαταϊν πατὸ κίνθῃ σαγ- 
ΤΕΠΟΥ͂ ἴο ἃ ΒίΟΥΥ Βοδίγου σ᾽ Υ δηϊἰ-ον}5}. ΑἸίοτὰ δυρκοϑβί ἐμαὶ Φοθη Ὠἰπιβο ] ὗ ΤΑΥ͂ Βᾶνο, ἴῃ [Π|5 βΒο] ἴα ΓῪ οδ56, ἱποογρογαίθα 8 
Ῥογιίου οἵ ἴΠ6 συτταπὶ ογαξ ᾿γδα ἰοι ἰηΐο ἰῳ Ὠλγχαεῖνο; Υογβνογ ἢ δὰ οἴμογα, ἔπος “ον 61 νϑγοὰ ἐἶλο βίογυ ογαῖίν, αὐὰ ἴπδὲ 
διησῖδον παπᾶ τοῖο ἰδ ἢγδῖ οὴ 18:0 πηαγρίη ἤγοσα Ἡπϊοἢ ἰΐ αὐτοσυγαγὶβ μδϑϑοὰ ἰηΐο ὑπ ἰοχῖ. Βαὶ [8880 ΔΓΘ ΠΙΟΥΘ σοη θοΐιγοδ. 

Τ86 ΠΌΤ ΌΟΓ οὗ γοδϊηρϑ 5 ΠΠὉΔΠ4}}γ ᾶσρο. ΤὮΘΓΟ ΔΙῸ πὸ Τπαΐῃ Γοσθηβίοηδ, ἔπδὲ οὗἩ ἴΠ6 τοοοϊνοα ἰοχὲ (το τὰ τυ ἢ ἐπ ΒΕ. 
Υ (6 εϑατθιν τ8δῖὲ οἵ Οοά. Ὁ. ((ὐ. εχ) «ἰιϊο ἢ ἰδ δοτοονσμαὶ δυγί ἀκοὰ; ὈΟΪΉ αγ κίνυϑη {ἢ ἘΠ ἰξοέέοησα ναγίαηίδς Ὁγ ΤΊΒΟ ἢ 6 ἢ- 
ἀρτί, εὐ. Υ11].. 1. Ρρ. 8.0-830, ἀπ ΤΊΟρ6}165, ἡ. 4117. Τὸ [Π686 πιαῦ ὕὉδ6 δα ἀρὰ ἃ ἐπϊγὰ δηὰ τηοτὸ ἰΘΏΖΊΗΥ τϑοθηδίοη οὗ οὐδοῦ 
Ἀ155, αἰ ἤοτηης ὕγοιη [Πο866 οἱ νι ἢ ἴῃ τοσοϊνο ἴοχὲ ἰα ἐουπάοὰ (560 Ὁ ΓΕΒ οἾ δοὰ ὙΓοτάβινοτίῃ, ρ. 309). 

ἔοτ [86 οτί τς 8] ἀοία δ, [ἢ 9 γεδάου ἰᾳ γοίεγγοὰ δὸ τ, [ϑηχοβ ἀϊδουδβαίοη Ὀδ]ον, [δοκο᾽ 8 Οὔπι., Υοἱ. 11. ᾿ρ. 343.219: Μογοτγ, 
Ῥ 92). 3.23. Τ͵ΤΟρΡΘΙ]08 ΟἹ πο Τεχέ 277 ἐλὲ ΟΥ. Τεξεῖί., μὴ. 230-48; Τἰδομβοπαοσί (οα, Υ111.), ΒΙοοτιδο1 4 8 εοκηξο ϑιυπορίϊοα, ΑἹ- 
υγὰ (δε. Υ1.}, δηὰ ΑΥ̓͂ ογτάϑιν ογἢ.--Ρ. 5.] 

1 γον. 1.---|, δέ, απηπραιοποά ἴῃ [116 οὐ αἴπλὶ, ἀοοθ μοὶ δρροδγ ἴῃ 86 Ε: κα ΙΔ Ὑοσβίοῃ. 
4 ὅν. 2.--Ὁοσά. 0. 8, υ΄., ὄχλος :- ποῖ ἀθείϊθίνο βχαίϊηδέ λαός. 
8 Χγυϊά.--ἰ[Ὁοά. Ὁ. οὔ 5 106 ῬΟΓΩ8 οἵ {ἰπ9 ἰοχί. τθο. καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. Νοὶ ἀοοίδἶγθ.] 
4Ὑγσ. 3.-- σοά, Ὁ.: ἐπὶ ἁμαρτίᾳ γυναῖκα εἰλ. [ἰπδιορὰ οὗ ἐν μοιχείᾳ). ἘΌΡΒΟΠΥ. : 
δος, 4.---ἰ ὙΠ ὁ ̓πϑογιίοη ἰδ ὕγοιη Οοᾶ; Ὁ. : λέγουσιν αὐτῷ ἐἐνειρκύοντες αὑτὸν οἱ ἱερεῖς, ἵνα ἔχωσιν κατηγορείαν αὑτοῦ. 

Το ἰοχέ, τοὺ. οὐνἱἵθ ἴΠ689 πΟΣδ Ὦδγο, Ὀθύὶὲ ὨΔ8 ἴθι ἴῃ γον. 6. Οοὰ. Μ. μα8 ἴβόσὴ δἵ πο ο]οθο οὔ τοῦ. 11.--Ρ. 8. 
4Υον. 6.--[Ὀ|δδγϑης γοδ ρα ηὰ προ] χα: κατειλήφθη (Δοτ. 1., ΝΠ αὐρτηεπίμηι [ΟΥΓ κατελήφθη. 5 εἴληφα Βίλπἀε ἰηδιορᾶ 

οὔ 86 ππυδηδὶ λέληφα, 5660 ὮἩΤΏΟΣ, Ρ. 69), ΚαΤΙΛΉΘθῚ, κατείληπται, εἴληπται, κατειλημμένην, καταληφθεῖσαν.---!. 53.) 
ἼΨος, θ.- -ἰ ΤῺ 15 οἰδιιϑο πιισὲ Ὀθ οτἱἰοὰ ἢοτο, ἰζ 11 ἰ8 ἰηδεγῖοα τυ δ Οοὰ, Ὁ. ἴῃ νοσ. 4.--Ρ. 5.] 
8 Τὐυϊά.---1 ΒΕ, 6. Καὶ. μὴ Ἐροσποι δι βενὺς [5 δἀἀοά. [Ιη οἰ ιογα, καὶ προσπ. ἨοΟΙΝ οχοροίίοαῖ. 
9 γεν. 8.--(1}0 τθῦ. οἵη 8 μθτὸ τῷ δακτύλῳ, πο Οοά, Ὁ. διρρ!ίο6. (οά. Ὁ, απὰ οἴἶλοτϑ ᾿δγυο (19 θίταισο δἀ οι : ἑχὰς 

ἑκάστου αὑτῶν τὰς ἁμαρτίας.--Ρ, 8.) 



268 ΤΗΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΖΟΗΝ. 

10 Ψοσ. 9.--Ε. 6. ΗἸ εἰο., οταϊ ἢ ἕως τῶν ἐσχάτων ; Ὦ. δῃὰ οἴδογα: ὥστε πάντας ἐξελθεῖν. 
Σοδάϊηρς οἵ Οοά. Ὁ. : “'Βυϊ δα ἢ οὗἉ [πὸ “εῖσα οπξ οὔ, Ὀορσίπηΐης τ Ὦ ἐηο ο᾽ ὁ 

11 γος. 10.--Καὶ ἰο γυναικός (απὰ δεείηρ ποῆς δὲ ἰλὲ ἰιυοπιαΉ), [5 Ὑδοϊης [ἢ 
13 Τυ]α.--- Ὃ γυνή ψμηΐης ἴῃ Ὁ. Ἐ. Ε',, εἰς. 

[ΑἸοτὰ ἐπ μἰ8 τεσβίου δὲορίε [89 
20 ὑμον αἷϊ τοεπὲ οἱ.,"--Ῥ.8.} 

Τηο ἰεχί. γος. ἰπρογίβ ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σον.--Ῥ. 8.] 
14 Ὑογ. 11.-Γ1.}Ὸ Ἰοχέ, τθο. τοϑβ καί, Ὀθαϊ Ουά, Ὁ. ἀπὸ τοῦ νῦν τὸ ίου 18. πλοῖο Τυγο  Ὁ]6.---Ρ. 5.] 
16 γετ, 1.2.--Ἰηρτολα οὗ περιπατήσει, [ΔΟπιμδπη δηὰ Τιβϑοποηάοτί, αἴτοῦ σοάά, Β. Ο. Κα. Τ΄ ανὸ περιπατήσῃ. 
1 γοτ. 14.--Οοὐά, Ρ. Κα, ἘΞ δμὰ πίδὴγ οἰμοῖβ γορὶ ἥ, Τμὸ καὶ ὈγΟ ΔΌΙΥ οοπλθα ἤσοπι ἐμ9 ργοσθάϊπας ϑοηίθηςο, [Οοάά, 

1}, καὶ. 
ἱπη οὶ. 16.--Β. Ὁ.Ι,, εἰς. ἀληθινή. 80 Το πιδηπ, ΤΊϑοβομάοτ [ΑἸίογά. Οοά, Ξίπ. δαρροσίβ βοσὸ [μ9 ἰοχί. σϑο., ἀληθύής.] 

ἸΣ Ὑογ. Ἰμ τ τις εἰσιν; Ὁ... εἰο. 

18 ον, 20.-- 8ὸ ὁ ̓ ἰησοὺς ἰητογνοϊαϊοα δλοσ ἐλάλησεν. 
19 γογ. 25.--[οὴ [816 ἀἰ δῆσαι! μάβϑασθ απα [5 πΙΔῺΥ ἐπί ΓΡΓΟΙΔΙΙΟΏΒ, βοοὸ ἴΠ6 ΕΧΕΟ. ΑΝ ΟπῚῦ. ΑἸογὰ γϑηάουβ τὴν ἀρχὴν 

ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν: }π τεγν ἀδεα (0Υ «εδοπίίαϊν), ἐλαξ ιολίολ, 1 αἴϑὸ δρέαῖκ (ἀΐξοοιιγ8ε) ᾿πίο ψοι. ΝοΥδα: 7 ἰλε Ἀγεῖ μίαεε, 1 
απ 7μ5ὶ (λαξ ιολίον, 1 ἐρεαΐςς ἰο γοι. ΑἸὰ. Β. ὕ. (Οοπαηῖ): 7Τλαέ τολίολ 1 αἷεο αν ἰο νοι ἤγοπι ἰδλε δεσιππίησ. ἴδυσε: Ῥωγσε. 
Ἔγεῖς ἀκα. τσας ἰοὶ αἰμολ εἰιοΐ ξασέ (εασεη, πκαρ).---". 8.] 

80 γεγ. 286.-.-Β. ἢ. Κ., Ιδεμπδηπ, Τἰδοποπάοτί: λαλῶ, ἰηϑἰοδά οὗ λέγω. [(4 Βίη., λαλῶ.) 
51 ον, 95.-Ὁ Μον, δὴ ἰπϊοτγροίϊδιεί οη, δοσογάϊηρ ἴο ΠΥ δα ον [65 [(οα, 

"ὈῸ9 ἀτγορροά. [Ὁοἀά. βίη. μᾶ8 ἰξ, ναὶ Ὁ γοτγ. 29.---αοοσοτάϊηρ ἴο Β. Ὁ. Μ,., εἰα., ὃ πατήρ Βῃου 
ἀφῆκέ με μόνον, τορι οὐκ ἀφῆκέ με μόνον' μετ᾽ ἐμοὺ ἐστίν. 

Α. ΟΗΑΡΤΕΒ ΥὙΠΠ. 1-1]. 

[σΠΒΙΒῚ ΑΧῸ ἘΠῈ ΑΡΟΙΤΈΚΕΞΒ, ΑΥΤΡ ΤΉΣΙΏ, Ασου8585.] 

ἙἘΧΈΕΘΈῈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΔΙ,. 

ΙΒΟύΒΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΝ ΘΕΝΟΙΝΕΝΕΞΒ ΟΡ ΤΗΙΒ 8Ε0- 
ΤΙΟΝ.---Τ9 αἰ ΒΘ οὗὨ Βδπαϊϊηρ ἰδ 6 φποβίϊοη οὗ 
ἐμ6 σοϑηυ θη 688 οἵ {18 δοοίϊοι, ὅγ ΒδΥθ δΙγοδαν 
ἱμαϊσαϊοὰ ἰπ {{Ππ|ὼῚ Ιηἰγοάἀποιζοπ [Ρ. 81]; ἀπ τ 
Βαγο ἰβογο ἱπαϊοδίοα 480 ἰ6 Ῥγϑβϑεί βίαίο οὗἉ {110 
ααρϑέΐοη. ΕὉΌΣ Ῥοϊηὶδ δῖ ἰο Ὀ0 Θοπϑίἀοτοά: 1. 
ΤῊ δυι μον 195. 2. ΤΠ οοπαϊἰΐοι οὔ (Βα ἰοχέ. 8. 
Τὴ9 Ηἰϑίογὶ δ] οοπηδοίΐοη οὗἩὨ ἐμ 9 ΟσσΌΓΓΘΠΟθ. 4. 
ΤΗη0 οοπῃηθοίΐοη οὗ {86 βοοίϊοι τῖ ἢ μαὺ ργθοθὰθ8 
δηα δαὶ ζ0]]1 78. 

1. “Οτ᾽οβῦσοι δηὰ ϑομυῖ σὶνο ἃ 118ὲ οΟὗἁὨ Σ0ΤῸ 
ἰδαη ἃ Βυπάγοα τη ηυδουρὶβ ἴῃ πο ὰ {16 Ροτὶ- 
ΘΟΡῸ ΔΡΡοδυβ." Ατοης ἰμοῖλ το Ὁ. α. Η. Καὶ Μ. 
ὕ.1 Φδόογοῦιο, ἱπ κιῖ5 ἀδγ, δϑβοσίβ ἐβαὺ {10 Ῥοτγὶ- 
ΘΟΡΘ ΔΡΡΡΘΟΥΒ ἰἢ ἸΠΔΩΥ αὙγϑοὶς τωδηυϑογὶ ρίδ, ̓  δηὰ 
ΒΟΙΩΘ ΒΟ ο] α ΔΡΡΘαὶ ἰο ἀρχαῖα ἀντίγραφα,᾽" εἰε. 
1,ἄςἶκοΘ. Οπ ἰδ ΘΟΒΙΊΓΑΓΥ͂, “1116 τη] 50 }08 Β. (. 
Ι,.. Ἐ. ἀο ποὲ οοπίαϊῃ {80 ραββαροι: ἢ ποῖ μον ἀο 
186 οἷον τηδπυδβοτιρὶβ οὔ (6 Ῥοδβηϊίο, ΟΡ {10 
Ναεβίοσίδῃ τη ϑουῖρίβ; δηὰ ἰὑ 15 οογίδϊη ἐδμαῦ ἱΐ 
ἴγα8 ποὺ γα δ]αἰθα ἰηἰο βυγῖδο {1}} (Πὸ βίχι ἃ οϑα- 
ἰὰγγ. ΟΥ̓ ἐμ9 τηλῃηυβονὶρὶβ οὗ ἰμδθ Ῥμὶ]οχθηίδῃ 
ψοσβίοη, ἱῃ Ὑϊσἢ 1 ΟΟΟΌΣΒ, δοῖηθ αΥ9 ἰΐ ΟὨΪΥ ΟΠ 
10 πηγαί, δὰ οὐμ 5 μᾶνο ἰὰ ἴῃ ἰδ9 ἰοχίὺ τυῖ 8 
{πο ποίο ἰῃϑὺ 1ὲ 18 ποὺ ΘΥ̓ΘΥΥΤΒΘΓΟ ἰουμ. 80 ἴῃ 
ταοϑὲ τϑηυβουρίδ οὗ πο (ορίϊο νογϑίου, πὰ ἱπ 
9 Ατδϑὶο υογδίουῃ Ὑδὶοδ νγὰ8 Ὀαβοὰ Ὡροῦ ἐδθ 
Οορίΐο, νγὸ δῖ ἱξ ἰῃ ταῖῃ. Οὗ ἐμοὸ πιδηυϑβογί ρὲ 
οὔτδο Αὐπιϑῃΐδῃ γογβίοη, Βοῖη 6 Βαγο ἰἐ ἠοὶ, οἰ ΠοΥΒ 
Βαγο ἰξ δὲ ἐμ6 ϑηῃὰ οὗ ὑπο αοϑροὶ. [Ι͂ὼ (89 Δ} 1} 
δα ἀοὐ]ιῖσ ὙΘΥΒΊ ἢ ἰὐ 158 8180 δπίϊπ. ΑἸηοὴς; 
ἐπθ ζαίμοσθ, ἐ6 αγϑοὶς οχροϑίίοσϑ Ογίχοη, ΟΥγὶ]} 
οὔ ΑἸοχαπάσγία, Ομγγϑοβίουι, Νοπηυδ, ΤΒΘΟΡὮΥ- 
Ἰδοί, πίον οταϊί (88 Ῥουίΐσορθ, δὰ βοϑὰ ἰοὸ 
ΚΠΗΟΝ ποίμίης οὗ ἰέ. Κὅ.0 {86 Οαίεηδ, ὈοΐΒ Ῥυὺ- 
᾿Ἰἰβηοὰ δηὰ πρυδ]αοὰ. Ἐπ γηλ8 Θχρουηά 8 
ἧι, 48 ἃ προσϑήκη ὙὨΪΟΘΝ 18 ποὶ τὶ βουΐ α50.} ΤῸ 

 [ογάδιννογ ἢ (; 909) δαγὰ ἱμαῖ ἰξ ἰΒ ἰουμαὰ ἰῃ τηοΓῸ {Π|Δὴ 
900 ουγείνο ΔΓ 8,---, 8. 

{{4{18ὸ0 ΒΕ. Ἑ. 8. ναὶ ἴῃ Ε. (6 γῬβεδαρὸ [58 τιασῖκοὰ ἢ 
διδίογί δὶς ἰπ [Π6 τπαγαίη, ἰῃ 8. πε τὰ οὔοὶ. Τϑη ΟΓΕΙγΘ οορίοδ 
ὕυΣ ἰ ἴ {9 οηὰ οἵ Φόομ, δοη0 ἰηϑοτί ἰΐ αἱ πὸ ὁηὰ οἵ 1ϊκο 
ΧΧΙ. Τὶ ἃ, 

τ [ὅν νπερῖδίε εὐ Ονιείε εἰ ζαίίπίς οοανοίδιξ; Αἀυ. Γεῖαρ. 11. 
11. [0 δῃηου ἃ 4190 ν"»Ὴ αὐ δοὰ ἐμαὶ τηοοδῖ οὗ ἴ:|ὁ οορίο8 οἵ [9 
ΙΔ δηὰ νυκζαῖα σοηϊδίη {π6 δΒοοίΐοη.--, 8.] 
ἐ{1ὸ ΜΠ ταῦπὲ ὕὉς οἤάοά Οοά, βίη. ὙΑΟΒοΊἀΟΥΥ͂ (ἴ., Ὁ. 

820) ϑηυπηογαῖοα ὑπο (οί, ὑπο] ΜΩΝ, δα ὙΠῚΉ66869 
ἢδϑ[ {Π9 βΒοσιίοη : δὲ, Α. Β.Ο. ἢ. Τ. Χ. Δ.:; Ρυΐ Α. δηὰ Ὁ. δγϑὸ 

Βόγο ἀοίροϊνο, δηά 1,.. δΔη Δ. ᾶγο ΔῺ ΘΙΠΡΙΥ δρδοο, ἐμοῦμῖι 
Ὡοὶ πυίδοίοην ἴον ἴπὸ ὙΠπ0]6 ῬΆΜΒαΧ6.---. 8. 
ι[Ευτγιλίαδ τοδιῖχα (πα [80 Ρογίοορο ἴγζοτῃ Υἱὶ, δ8 ἴο Υἱῖ [, 

ἰη. διοὴς {6 1]. 
ἰδ οὗ μετ᾽ ἐμοὺ ἐστίν οὐκ 

σαυγηθηΐ τηθηΐΐοι δηᾶ τι86 οὗ (89 Ῥουΐοορθ ἴῃ ἐδ 
1αἰΐα ομυτοῦ Ῥορίηθ Ὑἱ τ ΑἸθγοθΘ δπὰ Αὐζα8- 
ἰϊπ6.᾽ Ι[0]1]4. ““ΕΡΙΒΘΥΠΊΟΓΟ, βου οὶ ΤΩ βηπΒοσὶρίβ 
ἴῃ ἀτ  ΘΘθαο08 οοῃίαΐϊη {16 ρᾳβθβᾶζο, θαὶ δὰἀ οἱ οΣ 
{80 δἰᾳα οὗἉ το) οίΐου ΠΟΡ οὗ ἱηὐογροϊαίίου. Οἰδοσα 
Ῥυΐ (89 Ραββδᾶρο αὐ {1ὸ δῃηὰ οὗ {1186 ἀ08ρ6] ; οἰοτδ 
δραεαΐη, Δί" σθδρ. Υἱΐ. 80, οὗ υἱἱϊ. 12; 8}}} οὐ σα 
ΡΪδοθ ἰὁ αἷϊον ΖΚ χσχῖ. [0 ποῖ ΤΆΤΟΪΥ ἈΡΡΘΘΙΒ 
ἴῃ {110 ΤΏ ΒΟΟΣ οἰ ἸΔῸ ἐἰ]δἰοα.᾽" [δϊ4. 

ΤῊΪ8 ροβι (ἴοι οὗ 89 δι μου (168 ρτοβϑηίβ ἃ στοαί 
οὐ εἴο8] ῬτοΌΪοα, πίοι δὺ Ὀοδὺ σδῖεοα ἰδ 6 βαοίΐ 08 
πῃ 1.8 ργϑβϑῃηύ ἢΪ]800 Βυδβρίοϊουβ; Θβρϑο δ γ ΒΘ η 
Ὅ76 ΘΟ 8146 Γ ἐὑμαὺ ΟΥΐ θη ΜῈ5 ποί 6 μδϑβϑαρο, (δὲ 
Τοσγί] δα πὰ Ογρυχίδη, τ θη {πΠ6 γ πτῖὶα ὁπ βυὉ- 
οοίβ ψΐοι τνουὰ Ὀγΐηρς ἰὐ ἷπ, ἀο πο πηιοπ οι ἱϊ, 
δηὰ ἰδδὺ (9 ΟΪΔΟΣ ῃηδη δουρί οὗ (86 Ῥϑβἑϊο δ σὸ 
Μἰουὶ 1ἰ, 

2. Τ)ο οοπάϊϊίου οὗ ἐἶΐο ἰοχί. Τ}}15 18 ἐμ βογοβὲ 
β'ἀοὁ οὗ ἔα ρῬαϑϑαρο. ἘΒοαάΐης ἀἰδρυΐε5 γοϑάϊηρ. 
Οοταρατο Οτίοϑῦδοι, Τδοδιηδηη, Τιὶβομβοηάογχῆ. ἢ 
“ὁ ΒαΥθ ἔπ γοθ ὙΟΡῪ αἰδοτγοηὶ ἰοχίβ,---ἂπ υπ- 
δΒοαγά-οὗ οα86 ἴῃ {6 608ρ0] οὗ Φοδη. Ἐοβίἀθ8 
ἐμ6 τϑοοὶγοᾶ ἰοχί, Οὐ θβθδοι αἶτοβ ἐπὸ οἰβογε: 
Βτβὶ {86 ἰοχὶ οὗ Οοὰ. Ὦ., ΒΘοΟΠαΥ ομ6 οοτορίϊοὰ 
ἔγοτα οὐδοῦ ζωϑηυδόγρί5.᾽ Γἄοἶο. ΤῊ ἷθ αἰ υβι Υ 
Β6ΘΠΠΒ ὩπΔοοου (Δ Ὁ]6, ὉΠ]088 ἃ ὑγααϊ 008] 8Ρο8- 
(0119 τοὶϊο (οταὶ οὐ ἱπ ΗθΌγοιν, ΟΥ Ῥγοδογυθα ἴῃ 
Βυθδίαῃσθ ΠΗ γοο υδυίδίϊοῃ8) ττῶβ βοδίίοσοα 
ἱπγουρὰ ἀἰογομί οοΡ168 Ὀεΐοτο ἱΐ γοϑυϊ δὰ ἰὼ (19 
Ῥαββδρο. 

Τὸ ἰμἷᾳ ἀπυβυλῖὶ πατλῦ ον οὗὨ τατὶ αἰ 00}8 πιαδὲ ὉΘ 
δαάορα ἰπ9 οηἰΐγο ἀἰγουβὶιυ ἔγοιῃ ἰδ 6 παογγδίϊνθ 
δβίγὶο οὔ ϑοδη, τιϊοῖ ΜΙ ΟΥΟΣ δηὰ ΑἸέοτὰ τοραγὰ 5 
εἶθ τηοϑὺ ποῖ ἈΓ δυχυμοηΐ αἀσαΐπδί (μ6 Ῥδ5βδζϑ. 
Ηδτο Ὀοϊοης ἐδθ ἰθγὴ8 ὄρϑρου, πᾶς ὁ λαός, οἱ 
γραμματεῖς καὶ οἱ φαρ., ἐπιμένειν, ἀναμάρτητος, 
καταλείπεσϑαι, κατακρίνειν, ΨΙΘΏ τα ποὶ οἶδοῖ- 
89 δορὰ ὃΥ Φοδη, 89 ΔΌΒΟΠΟΘ οὗὨ Β13 τι888] οὖν 
Μ ϊο ἢ οσοῦτβ Ὀϊὺ ὁΠ69 ἰπ ἐπ8 Ῥαββαχα, νγν1]9 δέ 
8 Β6τὸ Τοπηᾶ οἰ νοη {ἰπ68. ΗΘ ΗΒ ΠΌΘΟΣ πιΐβδϑα 
αἷδο 8.9 ““Ἰηγϑίϊο ὑΥ}]}} καἰ τ ἰοῖι 18 ὁπδγδοίογὶ5- 
ιἶο οὗ Φοδη᾽ 5 βίγϊ9. ὕροπ ἐμ9 ψοῖ6, 86 δίγὶθ 
8 Ἰη0Ὑ0 ᾿ἰϊτ0 ἐμαΐ οὗ ἰδο ϑ'γπορίϊϑίι8Β. ΤΙΒΟΝΘΕ- 
ἀονῖ (δα. ὙἹΠ. ν. 1:9) ΒΑΥ͂Β σαί ρΟΡΙΟΑΙΪΥ: “20- 
οὑπὶ ἀ6 αὐμίίοτα ποὴ αὖ «“ολαπῆς εογίρίμπι ἐδ46 ςΕ7- 
ἐϊεείπιμπι ὁδί." --Ῥ, Β.] 

8, Τ86 Βἰδίον! αὶ] οοηποοίΐοη οὗἉ ἐμ 15 ὙΣῈῈ Οὐ Ὁ Υ 
ΟΟΟΌΓΓΘΙΏΟΘΘΒ ἰῃ ὑμ6 αο8ροὶ. 

Α. Ιπ 0 ῖ8 τοβροοῦ Δ .Υ ἀου δὲ ᾶγο Ὀθοῃ χαὶβοι, 
10 ἢ τησδί, οὗὁ σουγβο, Ὀ6 σαγοία ἢν τνοϊκίιοά. 

12 παρὰ τοῖς ἀκριβέσιν ἀντιγράφοις ἡ οὐχ εὕρηται, ἣ ὠβέλισται. 
Διὸ φαίνονται π᾿ ραπτα καὶ προσθήκη.--". ὃ, 

ΔΊΑΙδο ΤΊορο 68, ΑἸ ογὰ ἀπὰ ΥΥ ογάδποτίμ, Οοὐοὲ (ΤΙ, 192) 
Β.ΛγΥγ8: ἔπι υατὶ (ἐπί ἀκρμμρν χῇ π' α )απιαὶξς ((ζΖ ἐχροξέ ἀ αἀεε αἷ- 
ἐίταίίοηε εἰ οοπείἀέγαῦῖε.---. 8. 

. 



ΟΗΑΡ. ΥἹἱΙ1. 1-80. 

(α) Τ8αῦ οδδρ. υἱΐ. δὅ8 σοῖοσϑ ἰο β'δῃμβθαν ϑ.8 
γοϊυγηΐηρ ἴο ὑπο ῖὶν Βου868, ποὶ ἰο ζοϑέαϊ ΣΙ συ τι8 
Το Σἑης; ἰο ὑπο Ὁ ὨΟΙΏ68, 18 οονΐουϑ., Τ}}15, Βοιν- 
ΑΥ̓́ΘΡ, Υἱ0.5 ἃ ὙΟΥῪ δ] 8 0Ὁ]6 οοπηθοοίΐζοη. ΤΟΥ 
δὰ οχροοὶθα Ομ γίϑὶ ἰο Ὀ6 Ὀτουρμὺ Ὀοίογο ἐμ οὶν 
ὈΔΓ, Βπ ἃ ΠΟῪ Ψ6ΓΘ ΟΟΙΡΟ]164---ἰο σὸ Βοῖῃηθ α15-:’ 
ΔΡΡοϊηϊοα δηᾶ αἰνϊἀ δὰ. 

(6) Τὴ6 βἰδίοιαθηῦ ἴῃ ομδρ. Υἱἱῖ. 1, ἐμαὶ 7568508 
τοὶ πηΐο {μ6 τηουῃὶ οὗ ΟἸϊγοϑ. [Ιἔ 18 δουρί 
τ-πδὲ {815 χηοϊ πο οὗ βοσυτίηρ ΗΠ 56] ἀραϊηϑὺ (110 
ΒΏΒΓΟΒ οὗ Ηΐ8 ΘΒ ΠΏ Ϊ68 γγ8Α8 ποὺ ΘΙ ρΡΙ ογοα ὈΥ͂ 296- 
85 {1}} [ῃ6. ἰἶπλχθ0 οὗὨ (86 Ἰαϑὺ Ῥαβϑοόύθσ. Υϑοὺ (6 
λοι {ὑπ8ὺ (8195 88 ΠΟΟΟΒΒΔΤῪ 8 δοΙῸ οὐἱάοπς 
Θδουζῇ ; ἴον {110 βδῃ βοῦν γἃ8 δβοοκίηρ ἐο ἀγγοδὺ 
Ηΐπι. 1,6κθ᾽ 8 γοδϑοηΐης (Ρ. 266) οΥ̓ΟΣ]ΟΟΪΚΒ (818 
οἰκί. 
(9) ΟΒαρ. υἱΐ!. 2: “.Α11 ἐδ ῬθῸΡ]9 οαθ υμΐο 

Ηϊπι.᾽ Εγοη ἱἰΥ πὸ χροὶ ἀΔΥ οὗἩ ἰμ0 1088, οἢ 
ὙΒΊΟΘΝ 96508 τη800 ΗΪδ 1Δ58ὲ ΔΡοΌΓΑΠΟΟ, γγὰδ8 ἐμὸ 
οἰσδία, ἰλοτο νου]Ἱὰ Ὀ6 ποίδῖμρς ἰο ργουϑῃΐ 41} ὑπὸ 
Ῥϑορὶο Ἧ8ο αἱὰ ποί ἱτητιοαϊαίο!Υ ᾿θαν 76 γυ Β8 6 .), 
ἔγοτο 8595 ]ης ἐδ 9 Ὠοχὺ ἀΔΥ ἰπ {116 ἐοΙ}]0. 

(4) Το ϑουῖθεβ, γραμματεῖς, ὙΝΟ ἀο ποῖ 6]86- 
ὙὮΟΣΘ ΔΡΡΘΔΡ ἴῃ ΦΟὮΠ, Δ. ΒίγδΏρο βοτο.ἡ ΤΠοὶν 
ἈΡῬΘΟΔΥΔΠΟ6Ο ΠόΓΟ, ΒΟΊΨΟΥΘΡ, 18 ἴῃ οορίῃρ 10} ἐπ 
ἐπετηοα δέον βυσοοοαϊΐορς ἴδοὺ ἱμαὺ 8 ᾳιοϑίϊοῃ οὗἁ 
{8 ἸΔῪ σοιμθ8 ὕΡ; [Π6 ΒίΓΔΉΖΘΏ 658 οὗ 10 18 ποί ἀ6- 
οἷβῖγσγο. ΟΥΒΟΡ αἰ ΌΣΘΠΟΘΒ Οἵ ΟΧΡΣΘΒΒΙ ΟῚ. ΓΘ 1038 
ἱπροχίδπι (860 Γὕοκο, Ρ. 257). 

(6) 1 806 πὶ8 ποὺ οἷθδν τοῖον (86 ΚΟΥ Ό68 ΔΡ- 
ῬΟΔΓ 85 ἩΪΏ6Β8568, ΟΥ Δἃ8 ΔΟΟΌΒΟΣΒ, ΟΥ 828 }ιὰ 68. 
ῬΊΔΙΟΪΥ 849 δοουβοῦϑ, ΟΥ ἃ5 }ὰρ68 νὰ 0 του] ΥΟΙῸΣ 
(Βοῖν ἀοοϊϑίοῃ, ἴῃ ἴγοῦν, ἰο {816 ἐνὶ 8} οὗἩ 2650; 
ποῖ 85 Ζϑ δ] οίβ, δοσογάϊηρ ἰο οἰϑἰοὶῃ. 

7) ὙΒοσΘ 18 πὸ ταθαϊοη οὗ (δ δά α]έθτον (μον. 
χχ, 10; θεώ. χχὶϊ. 22,232). Τ15 βἰ σα ῆο5 ποι ἢ- 
1 δὶ 41}. 

(σ) Δοοοτάϊΐηρ ἰο ἐμο Δ Ὀ ὲη8 {868 1658] ρΡᾳη ΒῈ- 
τπιθπΐ οὗ 80. ΟΥΥ Ῥἃ5 βἰχαηρα]αίϊου (ΐϊϊοϊτο, Ὁ. 
259). Οἱ ἐπῖ5 ροϊαὶ Μ16}186}158 Βὰ8. 7.8} ἀοπλοὰ 
πὸ δι ΠΟΥ Υ οἵ ἰμὸ Ταυά, Δ ἢα5 οϑϑογίρα, 
ΟΠ 8 ΘΟΙΩΡΑΥ ΒΟ0ὴ οἵ Εχ. χχχὶ. 14; χχχυ, 2 1} 
Ναυ. χν. 82-8δ, ἱμαΐ ἐἰο Ιογτηΐα φωέ ἰο ἀεαίλ, 
ΚΞ ΟΠΘΓΆΙΠΥ͂ τλθλ 8 βίοηοθα. Βθϑ᾽ 68, Ββίσδηραϊα οι 
15 (γοα ον υ564ἃ ἤτδί ΟὨἹῪ 85 δὴ δ] ουϊαιϊιίοη οὗ 
1ὸῸ Ργοϑοσὶ 6 ρϑπα ν, ἃ8 ἴα ἰμ9 Ὀυγπΐηρ ἰὼ ἐμ6 
τοϊὰα!ο δρ68. 

(λ) Βυὶὺ τν)ὰὴδέ ἐδπιρίδίϊοι τνὰβ ἔμ οτο ἴῃ {80 48 08- 
ἐἸοη ΟἰοἽγ (ἰμὸ δου ὑμαὺ 96808 ᾿ιαὰ ποῖ γοί 
ΟἿ οἱ Δ}}Υ ἀοοϊατοὰ ΗΪπλ8617 Δἤοσϑιδῃ, τ 8 1]9 Ηρ 
ΒΟΥΘΣ ΙΝ 616585 5 ἸΔΥΖΟΙΥ Δοϊκζη ΟΠ] κοα 85 βυ 6 ἢ 
διηοηρ (86 Ῥ6ΟΡΪ6, δηὰ βϑθουλθὰ Ηϊπιβο]ζ ἰο αἶγα 
οδοδβδίοι 105 Βισἢ τοσορηϊίοηῃ. 189 ῥῬγοοθάυγο 
ψῖ (6 δι! θγο585 843, ὑμογοΐοτο, ἴθ 118 ΥΟΥῪ 
ἵοττη, ἃ ἰοτηρίδιίοη ἰο Πα ἰο ἀροίατο Ηἰπ5ο] ἢ 
οοδβσογηΐης Ηἶ8 δυιμου υ (ὙΠ γοίογομοΘ. (0 
Μ0508). ἸΤμοη ἴα ἐδ)6 τηοίίοῦ οὗὁὨ 1}. 0 σ8539 Δ ἃ 
Τυγίμον ἰοπιρίδιΐοη, ἰο νῖϊ, ἰπ ἐμβὸ σομῆϊοὺῦ Ὁ6- 
ἔπθϑι ἐδ 80-6Δ]}6ἃ σοτητηδηάπηιοηΐ οὗ (μ6 ἰδν οἢ 
{86 ὁ86 δὰ, δηΐ ἐδ Ῥγουαὶ] ης ΠΣ] θ᾽ ῥσαοίΐοθ 
δὐᾶ 80 Κπονγῃ σΘΏΙ]6η 688 οὗ ΟἸὨ τ ἰβὺ ὁπ ἐ.9 οἰ ον. 
Το (μ18 ᾳιαθϑίϊομ, ΒΟΊΤΟΥ͂ΘΡ, γὅο τΙηδί ΤοίΌΓΩ. 

Β. Βιυὺ ποῖ ἐδ ΔΌΡΑΓΘΏΓΥ δίγδηρο 10ΔυΓ 68 
ΔΙῸ οὔπεοί ΕΥ̓ ἃ ΠΌΠΌΟΡ, ἩΔΙ6Ὶ ΒΡΘΔΚ 1ῸΣ ἐδ9 
ξοου 6058 οὗ (88 ΠΑΓΓΘΙΪΥΘ. 

(α) Τ8ο ἔδαβί οὗὨ ἐδ ΓΔ 0165 τῦ88 ΡΤ Θ- ΘΙ ΘΒΓΥ͂ 
ἃ ̓ 0γοῦβ ΡοΟρυΪΑΣ 7οαϑὺ οὗ (πὸ 7608; ἰῦ τγγχὰ8 66]6- 

Φ[ ΟΠ τπιδῆιο8 ἴμ6 ῬΠΆΓΙΒΘΟΒ ΠΤΌΠΙΥ {{π168,---ἰοαγ {{π|68 [ἢ 
ἐοππροίίοπ ἢ 1.0 ολίς  Ὀγίεσίε, Ὀὰς ἤθνοῦ ἢ [πὸ δογέδεξ 
88 ἢ67Ὸ.---. 8.] 
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Ὀταϊοα ἰῃ {π6 ροοᾶ {ἶπι6 οὗ ἐ16 γθΑγ; ΒΟ ἢ ἃ 81π 
ἃ8 [9 ΟὯΘ ΒΟΥΘ πδγγδίοα, ταὶ ῦ ΘΆ5}1Υ ΟΟΟΌΓ. 

(6) Τ1μὸ υυϊίης οὐ 768..8 οὐ {}|ὸ σγοχηᾷ 18 80 
ῬϑουΪΔΡ 8 ἐθαίασο, (αὉ 1 του]ὰ Βασὰν Βαγο ὈΘΘ Βα 
Τα Ὀνϊοαἰθα. 
ἴω Τ|Π16 581η6 ΤΩΔΥῪ Ὁθ Βαϊὰ οὗ ΗΪΐβ ΘΒ Δ]]ΘΏΉρο ; 

«ρ ἐβαὶ 15 ψὶουΐ 8. αἴηοῃς γοι;,᾽ δέο., δῃὰ οἵ 
Η!8 οἱοβίῃρς νογὰ ἴο {10 ψγοιηδῃ. 

[(47 (19 Ῥδσυϊαγὶν οὗὨ 1110 τ βοῖο ἱποϊἀθηΐ, ἃ9 
Ῥτγοβοηίηρ ἰο ἰλ6 οτὰ 8. 6886 οὗἉ δΔοίια] δῖ}. οἡ 1(9 
αἰχϑοῦ του 8, 5 ἰῃ ἰἰ8 ἔάγοσῦ. ὅδ.ο} αἡ ἰηποσϊάοης 
τηΐϊσιὶ Ὀ6 βαϊὰ ἰο τχϑοΐ ἃ τύδῃΐ, οὐ αὖ 1Ἰϑαϑὶ ἰο Η͂]} 5 
ῬΪδοθ οὗ 18 οσῃ, ἰῃ ἰδ χοβροὶ πἰδίοσγΥ. Απα.! 
Β.ΘΝὮ δὴ ἱποϊἀθηὺ οσουγγοα δὲ ἃ}, Φόοδα τγουϊὰ ὉθΘ 
δ9 Ενδηχοῖϊδὲ τού ΠΠἸΚΟΙΥ ἰο ποίϊοθ δηὰ σοοοτὰ 
δῦ ; Β'πσθ ἢ9 8 ἐμ ΟὯΘ ἰο γοσδογὰ {16 βοιῃ δαὶ 
κΚιμάγοαῦ ἰββὰο γαϊϑοαὰ Ὀγ ἐμ9 ἀΐβοῖ 68 ΟΥ̓́ΘΡ {116 
ΤΩδ ἢ ὈΟΓῚ Ὀ]ϊηα, ΟΡ. 1χ. 1} 80 ΠΙΔΏΥ 6Ά505 
οὗ αοἰμὰ] πη ΔῈ Τα  ΒΟΥΥ͂, δηᾶ οὗ σοῆογ] β᾽ηἴυ]- 
685, Ῥγουσθῦ Ὀοίοτο {1160 ᾿οτὰ ἔον Η8 ἰχϑαϊιηθηί, 
“ ὙΒΟΙΒΟΣΡ ἴῃ Ῥγοίθησο οὐ ἰὼ ἰγρυΐῃ,᾽) δηἃ ῖ} 
γανΐουϑ Ὠγροίμοιοαὶ οᾶ808 οὗ δΘοῃδοΐοῃσθο Ρυΐ ἰο 
Ηΐμ, ᾿ς πουϊὰ βαοῖὰ βυϊίΔ 16 ὑπαΐ ᾿νὸ Βῃουϊἃ μαγα 
026 6886 οὗ δοίια] δηἃ βαρτδῃὶ οΥἿπ|6.---Ε, Ὁ. Υ.} 

Νούδησ, ἐμογοῖοσο, σα 6 δἀάυοοα δρηϊηβὺ 
80 ἀοία:}]8Β οὗ (110 Βίοσυ οὐ; 18. σοπῃροίἑου τΪ(α 
οἶμον ζδοίβ οὗἉ {1ὸ 40906]5 ; 1 18 αγοη ἃ αυσβίζοῃ, 
ὙΒΘΙΠΟΣ {8 6Γ0 8γ0 ποῖ Βρ6οῖ4] ἀδία ἴῃ 1.8 ἕδυου. 

4, Α58 ἰο ἐδ οοπῃοοίίΐοῃ οὗ {80 Βοοίΐου 8 {119 
Ῥγεοϑαϊπηρ δηᾶ 0] νης Ρογίϊοηβ οὗ ἰδ αοϑροὶ: 
10 18 οἷθαν ἰδὲ 16 ΒίοΥΥ οὗ {80 Δα] 6 γ 055 πὰ (818 
Ρίασο ποῦ ΟἹ] ἱπίσοάιοοθ πὸ αἰβίαγθαῃοο, Ὀαὺ 
ΟΥ̓́Θἢ ΒαΥο5 ἰο οἰποϊἀαίθ {0 ἀΐϊβοοῦσβο οὐ Ομ νὶβὲ 
ἴῺ οἰΔΡ. Υἱῖ!. 12 βΒααβ. Τὴ0 πορῶῃ μαὰ ψδ])κοᾶ 
ἰὰ ἀαΥ 6895; Β6᾽ ᾽υάροβ μδᾶ οὐἀταϊαα (Παὐ {πον 
Τουπαὰ ὑπ ογαβοῖνοϑ ἴῃ ἀδΥΚ658 ἴῃ σχορατὰ ἰο (80 
ἀἰβροϑβαὶ οὗ (18 οαβο; Ὀαὺ [ὉΣ {19 ὙΟΥΥ͂ ῬΌΓΡΟΒΘ 
οὗ τιαϊκῖηρ δὰ δϑβδ] οὗ {89 ΡΟΤΘΣ οἵ ἀαΥν 689 
ὍΡΟΩ ἰμδὸ Γογτὰ πιὰ ὑμοὶν οαρίΐουθΒ αποϑίϊοῃ. 
Τιιὶα δομπϑοίίΐοη ἀο68 ποὺ Θχοϊάθ ἃ ἔπγ 0 Ὁ Το- 
ἴοσϑῆσο ἰοὸ ἐϊα ἐθαιρ]6-}  ρ}ι}}8 δὰ (86 ἰοτοῖ-Ἰ 
οβιϊν (168 ἴῃ (110 φο] Ὀταϊΐοι οὗὨ ἐ86 ζ688 οὗἉ ἱδῦ6- 
ὨΔ0]68. 
Ομ οὗ ἐδ Ῥυϊησῖραὶ αυοδιϊ 8 15 (Π0 αυοβίϊοι 

οὗ ἱπίοσῃϑ] οὐλυϊοΐβιῃ : 18 10 οοποθίγαϊο ἰμαὶ (89 
ον 8} ΥΌ]ΘΥΒ ἡγοῦ] 80 ΘΟΥΪΥ͂ ΤΠμἾ6 ἃ οαρίϊου 
αἰδοῖ ὑροὺ ἴδ Γοτὰ ὮὉΣ δὴ ΙΣΟΏΪ6Δ] Θοποδϑβϑίοη 
οὗ Ηἰβ Μοϑβϑιδῃϑὶρ ἢ ΥΘ πισδὺ Βότθ, ἴῃ 86 γϑί 
Ῥΐδσο, τοιροῖθοῦ παΐ ἐ8:6 ΘηομἾ65 οὗ 7688.8 οὐ ἐπ 9 
Ἰαϑὺ ῬΆΒΒΟΥΘΥ σδὰθ ὦ 806 σσὰ πα, 8. ὙΘΥΥ͂ Β[ΟΥΤΊ, 
ΟΥ̓ Βα σ ἢ δ8860}}5 Ἰροὰ 920809 (εδεη ὕεδμ, Ε]. 8, 
Ῥ. 1218). Το βἰιυδίίοη ὑπ Γ0 δ (158: ΠΟΥ 
ἄτϑὶ οηἀοανοτοά, Ὀγ ἐμοῖν δαϊογὶγ, ἰο σοηουπὰ 
Ηἰπι Ὀοΐοσο ἐμ ροορὶα ἴὰ (μ)6 ἐθῃρ}6- ΘΟ]ΟΒΌΓΘ 
γΪῈῊ (Π 6 ααοϑίΐοη, ΟΥ̓ Ταῦ Ρόσγοῦ Ηθ ἐμὰ8 ἀἃΡ- 
Ῥοδχοᾶ,; δι δ Ὀαοοα ποτὰ τὶ σουηέογ- α168- 
ἰ(1οη8. Ηο πιαϊηἰαϊποᾶὰ ΗἾ8 Ῥοβίίοαυ Ὀοίοτο {89 
ΡΘΟΡΪο, δῃὰ βϑοιπιδὰ υπἰσροδομδῦϊο; Ὑ1}1 16 ὙΠῸ Υ 
6 Υ0 ἱροίοηί. ΤΠ ΘᾺ (Β6Υ Δα ΓΘΟΟΌΓΒΟ ἰο ΟΥΑΙ ; 
{6 ἱγομίσα! νυ αβϑυπιοὰ ἐμαὶ Ηδθ γγὰϑ ἱμὸ Μί68- 
βἰδῃ, ἴῃ ογάον ἰο οαίοὶ Ηΐτπὶ ἴῃ οπἰδηρίηρς α1.65- 
(ἰοῦ. [Ιὑ 185 ΠΟῪ δδοὰ, [5 1ξ σοποοινδοϊο, (Παΐ 
6 δα αἸγοαὰν αἰξοτηρίοα ἐμὶ8 ὑτῖοῖ Ὀοῖοτγο 
Ιῃ {μ6 5 πορίϊοαϊ α08ρ6}8 ἰμογο οου] ἃ ὈΘ ΠΟ Χ16}- 
ἰΐοπ οὗὨ ἐδ 18, Ὀθοδι86 ὑπ 6 0 χοϊδὶθ ΟἸΪῪ {116 1Α8ὺ δὺ- 
ἰοπάδποθ οὗ 926808 αἱ ἃ ἴοα8ίέ. Βαΐ ἰῃ Φοθῃ τ7θ 
880] οχροοὺ δ τ] ν διίδοῖβ οὗὨ {πὸ βαπιὸ βογὺ ἰὸ 
Ὅ6 τιοπἰϊοηοα, 1 δὴν μβαὰ οοουστοά. Α ἀθοϊβίνθ 
ῬΣΟΙΣ πη ΠΑΥΤῪ αὐοδίϊου, ΒονγοΎον, 18 ἰδ8: ΗΟῪ 
οοτὴθ {μ0 Φ ον θη ΤΌΪΟΓΒ ἰο ὑμοὶγ ἀἰα Ὀ0}168] ΤΟΥ͂ 
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δα {6 οβηδτγίηςς αυοδιϊ 08 Μ}} 160} ΡΓοσοοα θα ἔγουλ 
1:1 Τ6 ΒΙΒίΟΥΥ͂ ΔΏΒΙΨΟΣΒ: ΟΥ̓ (Π0 Β60580 οὗὨ ἰτὰ- 
Ῥοέθποθ το ἢ οδτ6 τν ἢ} (86 Ροτοορίϊου (μα 11 
ἔοτοο δῃὰ δυϊ μοῦ Π6Υ δοσοιῃρ} 86α ποίμίηρ. 
ΤῊ] οοπαϊίοη αἰγοοααν οσἰβέθα μογα αἱ {116 ἔδαϑί 

οὗ ἰδ θγῃδο]ο8, τυ βθη οὐδ (110 ΟἼΟΟΥΒ ΜΠ.0 δαὰ 
θοΘῺ Βοηΐ ἰο (κα Φ6808, το αγηοα Ρδγαϊυζοὰ ὉΥ͂ 
Ηἰ5 ποσὰ δηὰ ὑὑπβιισοοϑϑίμ!, πὰ 6 ἃ ἀἰν᾽ βίη 
Ὀοσαη ἰο ἀρροὰγ οὐϑῃ ἰῃᾳ ἰμ9 ὅϑημοαγιη ᾿ϊβο]έ, 
ΤῈ ἰπιροίοηϊ Θ θατγαβϑιλθηὶ οὗ [0766 ν͵ὰϑ {Π6ΓΘ, 
απὰ υἱυἢ 1 {16 ἀ ον} 185} οου 586] οὗἁ οταῖϊ. 
Ασοοταϊηῖ {1|8 τηηθαντθ ὰὼ8 ἰπγῖοθ ΤΘ- 

Ροδιοὰ ; ὅτϑυ αὐ (1 ἔοαϑύ οὗἉ ἰδθθυ Δ 0168 85 γὸ- 
οοταοά ἴῃ ἐμὶ8 5οοίλου ; (Β6Ὲ δὲ ἰμὸ [οϑϑί οὗ ἀϑὰϊ- 
οαἰΐου ἴῃ ἐμ9 ψὶηΐον, 88 σοοογὰ θα ἴῃ ομδΡ. Χ. 24; 
ΒΠΑΙΙΥῪ αἱ ἰμ6 Ἰαδὺ ῬΆΒ8Ο ον, ᾿ν θῃ {8.680 ἰΘΡ 16; 
ῬΣΟΡΟΒ418 Ὀδοδπη6 80 ἐμ ο]ς, ἐμβαὺ γ76 ΧΩΔΥ͂ Ὑ76}] 1Π- 
ἴον 110 γι ]6 18 οὔ [}ὸ 6178 ᾿ι8ἀ δοοιιδίοιηθα ἰμ6ηι- 
Βοῖτνρα ἰο ἰξ ὈΥ͂ ἤοστ ον ῥγδοίίοθ. Οὐ σουγβο ἴῃ {1118 
δγϑὶ ἰπϑίδποο {μι 6ὲν αϑϑιιπιρίϊοι οὗ [118 ΔΜ 688: 5810 
18 ΥΟΥΥ Θαυΐγοοῦὶ; ἰΐ ἀο68 πο γϑαθῖ ἰμ6 ζ.1} 
τΑΘΆβιτο οὗ ἰϊ9 ἰΠ8016866 {11} ἰῃς Ἰαβὺ ῬΆΒΒΟΥΘΕ. 

Βαι μο βαπια οοπαϊίΐοπ οὔ ἰΐ ρ5 νοὶ σου ρδὶ 
ἐμ συ]ογβ οὗ (Π6 Φογ8 ἴο (818 δἰγαίδκϑηι---ἰ αὶ 18, 
ἐμο Ῥσχονίουβ ζαϊ το οὗ ἐποὶν Τογοὶ 16 δἰὐθιηρί,.---- 
Ἰ9ὰ 3680, ἴοΣ (6 ῬύγροΒβο οὗ βεουγιίγ, ἰο τ ἰ(ἢ- 
ἄταν ἴον ἰ6 πἰκαιὲ ἰο ἔθ τιουηΐ οὗὨ ΟἸΐγε8. ἢδθ 
πουϊὰ ὑπογοίοτθ Ὁ9 ᾿6γ0 8. ἰὰ (80 χἱχαξ Ρ]α6ο 
αοοογτάϊης ἰο οἰιδρ. Υἱὶὶ. 1. 

Τ]αῦ 0.16 2090] αἰ ΒίΟΥΥ {815 ρα ἰη8 τασοῖι ἴῃ 1118- 
Ἐ|κὸ ἀςγοϊοριμοῦί, οΘομμοοίαἃ ΡΥΟΣΓΘ585, 18. Ρδ]ρα- 
Ὁ16. Απὰ αἱ ἰδ βαπιο ἰΐπιο ὑὸ Ἔχ αἰ ἰ(ΐοη οὔ [80 
Φου θ}ι ἔοαβί8 ἴῃ (οἷν το σῖουβ δα τρογὰὶ ἀοροηθ- 
ΥΔΟΥ͂ ὈδΟΟΙΏΟ0Β ΣΊΟΤΘ Οοιηρίοίο, ἴ7ο αγὸ ΔΙΡΟΔΟΥ 
οὐϑογυϑὰ ἐμαί, ἰπ (δ νἱοι οὗἉ Φοϊιη, (10 ἰγαρίο αἀἰ8- 
Βοϊαίίου οὗ 7 αΐδβηι ἰῃ ἐἶ6 στδάσα!ϊ σοπιρ]οιίοι οὗ 
(116 ταυτοτου8 ἀοϑίχη οὗ ἰλ6 79 1})}8 ἀρδὶηϑὺ ΟἸιγὶδὲ 
αὲ (μοῖὶν Βιισσοβϑῖνθ θαβϑίϑ. Τλΐβ ἰ8 {1|ὸ ΟΠ0 δἰάο; 
{116 ΟΥΠΒΟΓ ἰ8 (89 το] κίουϑ ἀπ τχοτὰὶ ἀοοδᾶν οὗ 
«ἰ9 ΡΘορ]ο ἐϊοηλβοῖνθθ, ὙΠ 10. Θοπ68 ἴο0 Ἰἰαμέ αἱ 
{πὸ στοαῦ Γ649.(8. Αὖὐ ἐμ Ῥαββούδρ, ἰδ σγϑαΐ ρα38- 
ονοῦ οἵ ἐὸ δεῖν, (818 ἀΘΟΔΥ τηδῃ 6818 (861 ἰπῃ 
{80 ἐγαμϑῖον οὗ {Π|0ὸ7 ἯΔΟ]9 ἰγδῆσ ἰῃ βδουὶβοὶαὶ δηὶ- 
πια}8 ἀπ ᾿πΟ ΠΟΥ ἱπῖο (19 ἐοπιρ]9 (861, οἰ ρ. 1]. 
Αἱ ἐδ ἔοαβὶ οὗἩἨ Ῥαυτίαι, 86 76αϑὲ οὗ Ὀτοϊμογποοῦ 

μὰ ἀοϊίνογαποο, 1 Βιοτθ [0856] ἰη {116 Ἰοανὶηρ οὗ 
(6 δἰοὶς σίτποαΐ διιθμάδησα, Β6]Ρ, οὐ ΒΥ ΡΆ ΠΥ 
ἰὼ ἐμοῖν Βοίμβοθάα, ομαρ. γ. Τδο [οαβὺ οὗ ἰδ θογ- 
Ὠ86]168, (80 στοδὶ ζδαϑὺ οὐ Ῥορυΐϊδν ἐδ κδρίνίηρ 
απὰ 70, ἄρρϑδγβ ἀοδἤϊ]οα γ᾿ ̓ ΙσοῃεϊουΒη 688, ΒΟΘ 68 
οὗἨ δάυίοσγ, απὰ ραγιίζαη, ἰθιμρουϊζίης, ΡΟ] ΟΥ̓ 
οἰθοης ἰδ ΡΙιαγίβοοθ (ν]ὸ μοτο 1εὐ ἰδ6 σαν 
πιαπ ται ἴτ66), οἶα ρ. Υἱ]]., τυ Ἀ}}ς 116 ὉΠ Ὀτοίμο Υ 
ὧφ ον ἰο ὈΟΩΖΆΓΥ δπὰ Ῥμαγϑαϊσ ἃ] 18, οἰιδρ. ἶχ., 
δραϊπδί ἰμ9 ἰὼν οὗἩ θουΐ, χυ. 4. Τὴ ἤοαϑὶ οὗ 
ἀραϊοαίίοπ, οἰ. χ. 22, βοϑίωβ ποὺ ἀἰβιϊπρυϊδιοᾶ 
ΌΥ͂ ΔῺΥ Βἰπιϊΐαν πιλὺὶς οὗὨἩ ΘοΥΓυρΡ ΟΠ, 1}1088. 1ὺ 18 
ΒΥ πι οἰ σα] (Παὐ [}}9 βίογτα οὗ τϊηῖον Ὁ]Ο "8 ἐμοῦ σα 
Βρί τ ι- ἔουϑακοα Β8115 ὁ} ὑπο ϑρίτι οὐ Ομ γὶδὶ 
αἰομθ 8.111 αὐἱοῖκοηβ, δηὰ ἐμαὶ (λ0 του! 49 οὗ 
186 Ρϑορὶϑ, 110 αὖ οἰμδὺ {ἰτλθ8β αἰτγδυβ σαϊπογο 
ἴο Ῥτοίθοι {πὸ ᾿οτὰ, βανὸ 86 Ὀείοτο ψἱπᾶ απὰ 
οαίμον, 80 ἐμ αὐ (ἢ 6 ὁ ο178 ὁδὴ δυο η}Υ βυστουπα 
Π, απὰ δὲ Ἰαϑύ ρσύόροϑο (0 ὈυΤΥ δἷπὶ ὑπᾶον ἃ 
᾿θᾶρ οὗἉ δίοῃοϑ ἰὼ ἐδ)6 τω 419 οὗ {10 ὙΘΓΥ οουγί οὗ 
{πὸ ἰσΠ}]6. 

ΓΤ οΓ δ] οσί που, ὑογοοσο, βρολῖ8 ἀοοϊ 6] Ὺ 
ἴον {μι 18, 88 {9 ῬΤΟΡΟΡ ῥἷαοθ [0 ἰδ δβοοίΐοῃ ἴῃ 
πδπὰ. [1{ς{λῸ δἰιθγπαιΐνο 18, οἰἰμον ὑἰμπαὲ 1.6 ἰγὰ- 

αἀϊιϊοα οὗἨ 6 ΘΑΥῪ συγοὶ ΤῸ ἀοβηϊὶ 6 ΣΟΆΒΟ.8 

Ῥδιι αν ονοσ]οοϊζοὰ δπὰ ἐμὴ ἀγορροὰ {18 566- 
(ἰοῃ, οΥ (μαὺ 1ἰ ἰηϑοτίοα (Π6 Ῥαββϑαᾶρσο ΠοΥα 885 88 
δηοϊοηὶ τοῖο οὗ Ερμοβίδῃ ἰγαὐϊιΐοη ἴσοι ΦοΒη,--- 
{Π6 ΌΓΙΙΟΥ ὑΠΘΟΥΥ 18 ποί τοῦ αἰδηουϊ, ἐμ δη (86 
ἰαϊίοσ. Ἱπάοοὰ ἐ}ὰ Ῥσουδίοποθ οὗ ἰδ6 δβοείϊσ 
Βρὶ γι ἴῃ ἐπ συγ οὶ ταὶ σα ϊ αἸπιοϑὲ τ δῖζο (δ 6 οὔ ]Β- 
βίοῃ οὗἷδ Ἰαγοῦ βοοίΐοη οὗ {818 οδμαγδοίοῦ ἸΏΟΓΘ 
ῬΓΟΌΔΌΙς δὴ Ἰμβοσίϊοη. 6 οΌὔβογγο ἃ ]αίθ ᾿πί θ᾽ - 
Ροϊδίΐοη οὗ 8 ἔοιν τοτὰβ ἴῃ 1 Φο.ὴ νυν. 7 δὰ 8. 
6 ὀομβί ον ἐ86 Ῥᾶββϑαρο, 2 Ῥεί. ἱ. 20 ἰο 111. 2, δὰ 
᾿ηἰογροϊδίϊοι, θὰ ΘΠ ΓΟΙΥ ἰ8 6 ἴῃ δυθϑίδῃοο ἔγογα 
(116 Ερίδ8ι19 οὗ διάο (“ροείοἱ. Ζειϊίαζίεν, 1., Ὁ. 155). 
Οὺ ἰδθ οἶον μδῃὰ, {16 δοῃμοϊυβίου οὗ Μαγὶς, οδρ. 
ΧΥΪ. 9, ΞΘ6118 ἰο δῇδοτα δὴ Ὄχϑρ]ο οὗ οὔ βϑῖοα 
Γϑίμον δὴ οὗ ἰηἰγροϊαίΐοα. Νον ἴἴ 19 ΘΑ δΥ ἰοὸ 
᾿τπιαρσίηο ἐμαί {Π|ὸ οομίυΣ 68 οὗ δϑοοίϊο δυβίοσὶίγ, 
ἔγοτῃ {πο οηἂ οὗ (6 βαεοοῃᾷὰ σϑηίαγΥ ἰο [89 οηὰ 
οὔ τ}9 Τουτίῃ, ταϊχὐ Βογα ρ᾽6 ἰο Γοδὰ ἴῃ ΡΌ]1ο (18 
Ῥδββαρο, ἴῃ Μϊοὰ (ἢ 6 ρα οὗ δ ΘΡΥ δεεπιεα ἰο 
Ὀὸ 80 ἰοῃἰφηςν ἀθα]} νυ]. 

Ἧ 6 τηυδί, ἐβογοίοσο, ὈΥ 411 τΏ98 8 ΘΟ 5: ὧδ᾽ ΒΗΥ͂ 
ἩΟΣδβ οὗ ἐπ 9 ας ΒουΒ τ] 16} ΒΡΟΔΙς οὗ δι ἢ ἃ δοσγὰ- 
ῬΙ6. Απρσοβο: δγοϊεοίο εἰ φιῖβ εα αἰγίδειδ οἰἱοεῖδ 
αοσεὶρίαί, ἐΥΤοΥὶ8 ὑισεπίίυμπι ἐγτοτὶς ἱπειμστὶὶ [σῶμα 
ἰεσὶξ . .. ααμίίογος αὐδοϊιμμίοπεπι, Ζιυδγίοσα ἐσίίμ 
αα ἰαρεδιυπι υἱα] (44ροἷ. δαυϊάϊδ ροδίετίον, ΟὨδΡ. 1.). 
Απρυβίΐπο: 22ος ἑηπαείίπι δεπδιδ ἐχλοττεί, εἰα μί 
ποηπε  πιοαάίοδ υεἱ ροίΐμς ἱπίπιϊοὶ υετας Παεὶ, ογεάο, 
πιοίμεπίε8 Ῥεσοαπαὶ ἱπιρμηπίίαίεπι ἀαγὶ πιμϊϊεγίδιδ δι, 
ἐἰ μα σμοά (ὁ αἀμίίοτε ἱπαμίσεπίϊα δοπιίπμς ζεοῖί, αὐ-- 
Ζεγγεμί ἀε οοαϊοίδιιδ διεῖδ, φμαξδὶ ρογηιϊδδίοπεπι ρεοοαπαὲ 
ἐγίδιιογῖί, φμὶ αἰχέί: “ }είποῦρα ποῖϊ ρμεοσαγ 4 (2 ὲ 
ααἀμίιεγὶπὶα οοηγωσὶϊδ, 11. 7). Νίσου τὰς (9 10.ἢ 
ΘΟΠ ΡΥ ἐπ Οοἰοὶον. αΐγ. Αροεί., 1. 288]: ΤΒο 
Ατὐιμθοΐϊδηθ οχρυηροα ἰμ6 Ῥογίσορο ἔγομλ {ἰλιο 
ΨΟΥΒΊΟΩ: ΡΖ ρὸν εἶναι λέγοντες τυὶῖς πολλοῖς τὴν 
τοιαύτην ἀκρόασιν (8090 1 ἴϊοκρο, Ρ. 249). Αυχυ8- 
εἰ 9᾽8 ἀφοϊαταί ου ὁ Πα ΟΕΪΥ (ὁ οὔδηρο ἔγοσα 
ΟὯ8 οὗ ραϑίοτα δηϊπδανουβίοη ἴο οὁ09 οὗ δἰϑἰοτὶοαὶ 
οὐ ἰοῖϑ. 186 ΒΟΥΌΡ]0 νγὰβ Ὀεζοίίοη ποὶ οὗ ἰδ6 
ἰπἰοΣοβίοα ἈΠΌ 6] 16 οὗἩ Βοτηθ ἱπάϊνι 4] 5 Όδη 45, 
Ὀυὺ οὗ ἐμ αϑορίϊς, ναοῖς 141} οὗ ἃ Ἰορα) βιὶς αζο. 
(Δραϊηβι {μ18 Ιλϊοῖο, Ρ. 248 δηὰ 252, σὴ Ὀτίης 
Βοιπῖηρς ἐμαὲ διιουπίδ ἴ0 τλοτο ἰμδὴ δ8βοτίϊος. 

ΤῈ ἸΩΔΥ 6 Βυρροδοά ἐμαΐ (πο ἀΐδιδα οὗ (δ 6 Ρ88- 
ΒδΖ6 Ραβδβοα (βσγουσὰ αἰ ογοηί βίαχοβ. 1. ΤῊ μδι- 
ταῖϊνο βίροἀ ἰὼ 118 ρΊδοθ, θυὺ τγδ8 Ἰοἷϊ βίαπαϊην δοὰ 
Ῥαββοα οὐὸν ἴῃ ἐμ ρυῦ 19 τοδαϊηρβ, οσ ἴῃ ἀϊβουβ- 
ΒΙΟΏΒ οὗ (86 αποδίϊοῃ οὗ Ὡαυσίαρο. ΤῸ δβοοίὶο 
Τογί δ οου]ὰ [ΟτῊη ἃ ὙΘΣΥ͂ 50108]6 ΡτοάΟοΟβ80 Ὁ 
ἰο ΟΥρσίαῃ ἴῃ δυο ἃ βίθρ, δπὰ Οσίζει δὴ δα 0 Δ}}} 
Β 8010 Ὀγθάθοσββοσ. ἰοὸ οἰβοσδβ. 2. Νοχί, ρΡογ- 
Ἰιαρ5, {10 ΡῬουΐσορθ Ὀδζδη ἰὸ ὕὑθάουρο ΣΡ σοτο- 
τιορηῦ ὈΥῪ ΟΥΒΟΣ ταδαϊῃ 8 (ἐ. 3.. Οοὰ. 1), ἐπὶ ἁμαρτίᾳ 
ἰπϑίοδαά οἵ ἐν μοιχείᾳ), αῃρὰ οΒρϑοίδ! ν ἀὐυχονΐδ- 
ἰἰοη. 8. ϑδοχηο ὑγδηΒοΥ ΌΘΥΒ ὑμθὴ γοπί ζυγί μον, 
δηὰ ἰχαηϑίοσσοα {86 Ῥαοσίοορο ἰὸ ἰμὸ δῃὰ οὗὁὨ ἐδ9 
(ο8ρ6] 88 ΔῺ ΔΡροπάϊχ. 4. Τ|χΔῖβ 16 ἐο (9 1αδβὲ 
βίδχζο οὔ θηΐΐγο οὔχϊδδίοη. Βαΐ πον ἰδ6 σοάϊοοβ 

“ [ογάβπουι α͵ϑὸ ἃ «ἰδ νοϊηῦ, οκρδοία!ἶγ (ἢ 6 ΒατῸ σΘ 
ἀἰβο! Ρ} πο οὔ 89 Εαδίοτη συ γοΝ ἰΟ ΓΒ αὐ αἰ οσγ. Αςοοτάϊος 
ἴο Βίηριαιῃ (4πέχμ. ΧΥ͂Ι., ομαρ. 11), 8. Βαβι} 5 Ολῃ 5 ἈΥῈ- 
βού ῦο δίθδουῃ ὙΟΔΓΘ᾽ ῬΟΏΔΠΟΘ 10Γ 8ά Ὁ} }ΉΓὙΎ, (6 Οοθῃςὶ! οἵ 
ΑἸΟΥ͂ΤΑ ΒΟΥΟῺ γοϑΓδ᾽, ἴπ9 ΟΟΌη0]]} οὗ ΕΠοτὶο (ἰὰ ϑραϊῃ) ὅνο 
Ν δ (ὉΓ ἃ βίη ρίο δοῖ, δπὰ ἴθῃ ἰἴ γεροδίοα. ἩΥΓοῦδίοσ δὰ ἘΠ }}- 
ἰηδοη: “ἼΠὸ υἱοῦ οὔ ἴῃ αἰδοῖα οὗ [Π|ὸ πδίΌγο δηα οὈ͵δοῖϑ 

οἵ ΟΠ" γβὲ᾿ Β τη ἰαδίοη, δῃὰ οὔ ἰῃ6 ἀϊδιοϊίο Ὀθίπ οοη ἐδ οονὸ- 
πᾶπὰ οἵὔ πο ἰὰνν δηὰ ἴΠ6 χοδροὶ, ᾿σοσο ἱπιρογίεςϊ απὰ 1ἰπιϊεοϑὰ 
νν. {1} ΒΙΟΥΥ δρροβδγοῦ τ ρργο δ ΌΪ6, ἔχοι πλΟΓΒ] σοι 5 ἀο6 Γ8,- 

κτίομδ, ἴο οχροβίζογα οὗὨ πὸ [ηἰτά δηὰ Του τ ἢ οδιίατΥ, ἐξ που]ὰ 
ΔΡΡΟΑΓ {Υ ΤΟΓΘ 80. οἢ ἴηο 886 ζγουσῃάδβ, ἴο ἴλιοδθ οὗ ἰδ 
Βούϑη ἢ δηὰ οἰκῆ!."-Ρ. 8.) 



ΟΗΑΡ. ΠῚ. 1-80. ο1ι 

Ὑ]1 10 Δα Κορὶ {{Ὸ Ῥογΐσορο σοδοίθά. Το Ρ88- 
δᾶ 56 6816 0 Ὀ6 ἰηβοτίαα ἀραΐη ἰῃ γαῦῖοι 5 ῬΪδο68, 
οἰἴἴποῦ ΠΟΥ 6. ΠαΥΘ ἰΐ ὨΟΙ͂, ΟΥἩ Αὕἴζον σὨΔΡ. Υἱ!]. 
80, οΥ δον. οἤαρ. τἰϊὶ. 12, οσ, τὰ (10 τσίοινν οἵ 
δου Ὀϊπίης {5 ἰοιαρίαἰΐοη τι {1086 οὗἉὨ (ἰ0 15. 
ῬΆΒΘΟΥ͂ΘΡ, ΠΟΥ Γκὸ χχὶ. Ιῃ (ἢ 8 ῬΤΟΘΟΒ8 ΒΟΠῚΟ 
δοοσορίοα ἱὲ νἱτἢ ἃ τλασὶκ οὗἁὨ αὐ τιῖομ οσ ἀνοη οὗ 
τοϊοοιϊΐοαθ. Ετοῦλ (18 ὑνοζοϊ ἃ φτοσοάυγο {ῃ 6 
ον ἐἴοαϊ σοιἤιϑῖοι ἰπ χοραγὰ ἴο {118 Ββοοίϊοῃ Χο- 
Βυ] 6. 

ἴπ ΔΩΥ͂ 6486 {0 ραϑϑᾶρο 18 8 δροϑίοϊο σοὶ. 
Βαΐ δηοίμον {ἰιης ἰπ ἔαγοτ οὗὨ {110 σοπῈ ΘῺ 655 

οὔ 15 (86 πάλιν οὖν αὑτοῖς ἐλάλησεν ὁ ̓ ἰησοῦς, ΟἾΔΡ. 
Τ|Πἱ, 12, δηὰ 10 εἶπεν οὖν πάλιν αὑτοῖς, γον. 21]. 
Τ8ο γοτὰβ ἴῃ Ὑἱϊ!, 21 1Π 6 ΓΔΠΪῪ τοῖον ἰο (89 τότ 8 
οὔ γἱΐ. 84, 1019 δαγάδν ἰο 860 (80 τοίθγθῃοϑ οὗ 
πὸ ὅτϑί πάλιν, 1 νὸ 'αγα ἰο ἰαἶκο ἰη ἐἰδο ἰάσα: “1 
δὲ} ἐμ Ἰϊρὶιὶ οὗἉὨ ἐπ 6 τον] ." Ὑπὸ Πογὰ, Βοινονοῦ, 
δἰτοδν ἐπιρ]ϊοά ἐ}ι19 ἰοὸ ἔθοῖὰ ἰπ οἰδΡ. Υ. 88, 86 
8ηᾳη. ΦοΒη "8 ἃ ᾿ἰσῃί, δηὰ γοῦ ΟὨΪΥ ἃ ὙΪΠ658 
ἴο Ομτίβῦ Ὑ8ὸ τῦᾶ8 ἀρροϊηϊε ἔον ἐμοῖν ἀ οὶ ἶνον- 
8Π66, γον. 40. Λρατὶ ἔσγοιῃ 118, (8 9 ἰθυτ8 οὗ 
οἶδ. Υἱἱῖ. 12: “1 δὴ Βρᾶκθ Ψ268089 δζαΐῃ ὑπηΐο 
(6α.," ---»ιἰχϑὲ Ὀ6 δῖοι ΔΌΘοΙ αἰ Ἰγ, τηθαπίης β᾽τα- 
ΡΪΥ ἐμαὶ Ηὸ αὐάτοθιθοά (θὰ ἀραὶ. [Ι͂ἢ ΟΥΠΟΣ 
ΜΟΥ 6: Ὁ ὑδμοῖὶν αἰἰδοῖς ἀροὰ Ηἰ8 119 ἐποὸγ Βαά, 
ἷπ 4}} τοαϑοῃ, αἰτοδὰν Ὀτουριιὶ Ηΐ8 ᾿πίθγοοῦ 80 
πὶ (ποτ ἴο ἃ 61050θ. θαὶ {ἰ᾿6η, σἾΔΡ. Υἱϊ!. 1-11, 
(Π6Υ Δ ΔΡΡΑΓΟΠΙΥ γτα]ϊοηἰοα, δηἃ ὑπουρ ΠΕ 
Καον ἰδδὺ ὑἐποῖν φυασσιΐοη ᾿γὰ8 Ραΐϊ ἰο Ηΐπὰλ ἴῃ τη8- 
Ἰἰοϊοα5 Βγροοστίϑυ, γεὶ 6 οὐ 10 0888 ἴῃ {πο οΒτοΐΔ] 
ἴοται ψὨϊση ἰὑ αϑϑυτηρα Ὀρίοσο ὑπ Ῥϑορῖίο ἢθ 
Ὑ15 σοιηταϊ (64 ἰο ἐΐ6 ΡΘ6ΟΡ]6, δἷϊον ἐπ 8 σοσορηὶ- 
ἰἴοη οὗ ἰδ γυϊοσϑ, ἰὁ τοϑιαιθ ἱπίογσουγβο τὶ ὴ 
ἰδοαι; δαὶ {πὶ Πο τηΐρὶιῦ Βοοῃ ΒαῪ ἰο (ἢ 6πὶ ὍΠΟΘ 
ἴΔοΓο, ὑπᾶὺ Ἠδ 588}} ἔόγβαϊκο μοὶ ἀπά ρῖνο {116 πὶ 
Ὁρ. Τὺ πὸ ὑνῦᾷ|ῊῸ ΟσσυΓ ΓΟ 668 οὗ πάλιν ἰῃ ΟΠ ΔΡ. 
γἱΪ!. ἔοσχη, ἴῃ ον τἱοῖν, ἃ αἰβιϊποὺ ἀοπχαπα [0Γ 1.10 
δοοίΐοη σοπσδγηΐης ἰδ ΔῈ] ΘΡΟΙ8. 

Α5 ἴο (6 ΟΡ οποηίϑ, ἃ5 ὙὉὺ8}} ἃ5 186 Δαγοσαίθϑ, 
οὗἩΙΒ6 ρσοπαϊμθποβ89 οὗ {818 ραϑϑαρο, σΟΠΊΡϑΓΟ 
Κῆςκο, Ὁ. 248, δα λίογον [ρ. 820-8:28, δι}ι 6α.71. 

εν. 1. 2 6805 τυϑῃὺὶ πῃῖο [86 τρουπῖ οὗ 
ΟΙ νθ5.---Τ 19 τοι γοθαῦ ἴον ἰδ πἰρῃῦ ἴο ἰδ 6 
πιοαπὲ οὗ ΟἸΐνοβ (δἰ ϑοίδδῃθ οὐ ΒΘ ΠΔΏΥ) τῦῖβ 
σδυθοα ὈΥ {μ9 αἰτοῦ ἀοπιοπϑίγαίοι οὗ {110 86 }]16- 
ἀτίῃ ἀσαϊπϑί (89 ἔγοθάοτα δηὰ 116 οὗ 6885. Αἱ 
186 δΆτηα {ἴπ|ὸ ὁ ΤΌΣΙ5 ἃ β'ηϊδοληῦ οοπηϊοτρατὶ 
ἴο ἰδοὸ νοτβ: “" ΕΥ̓ΘΓῪ Ἰδὲ ψοηῦ ὑπο ἷ5. ΟῚ 
δουϑο.᾽" ἔᾳὍἔὺ ἰἰιοῦλ ανὐογυίΐηρ,  τισϑηϊΐ πιο, Σο- 
Ιοαϊηδα ἴῃ ἀ)0 οἷ ὙΓΆΥ ; Ὀυὺ ποὶ ἰο Ηΐπι, ἴοΣ Ηθ 
δΔῪ [υτὶ ον. θαΣσὶπρ Ηἰβ 1α8ὲ τοϑίἀσοποοὶη Ζ26Γὰ- 
δα] 6 τ 5 πιοί ο 1 οἵ δροῃαϊηρ {ἰὸ πἰρὶιὺ ἴῃ {86 
ταουηὺ ΟΥ̓ ΟΙΪγ65 ΡΌΘΟΥΒ 885 8 ἤχοα χυϊο, [010 
χχί. 87. 

γον. 2. Απϑα Θατ]ν ἢ 86 σοσηΐῃᾳ.---:Ὄρθρου. 
οδῃ προ 9 Θ᾽ 6 γῸ πρωΐ (ΟἤδΡ. χυὶϊ!. 25; χχ. 
1; πρωΐα, ΘΔ. χχὶ. 4), 11, ὁπ. 1:0 ΘοπίγανΥ, 
ὄρϑρου. Τὶ ἰ8 ἴο Ὀ6 οὐϑογγοά Βογθ, βοῦανουῦ, ἰμαΐ 
δο ἰετῖι ὄρϑρου ἀρηοία5 ταοτὸ Ῥγϑοΐβοὶυ (80 ἄλγη 
οὐ τοοσπίην, αδπὰ (μα. ἴὑ 18 ἰπίοηἀοἃ ἰο ἀσηοίο 8 
1819 6. Απᾶ 8411 [86 ΡΘΟΡ]9.---Πᾶς ὁ λαός. 
7 ΖοΒπ οἰϑον οτθ ῥσυοίοσβ ὁ ὄχλος, ἐλ πρμϊι μα, 
ΟΥ̓ οἱ ὄχλοι, ἐλδ πεῖ μαδα, 16 ταυβὲ σοη βίον ἐμαὶ 
Ηδ 'ιοτο ἰμῖθπα8 ἰο βϑίρῃαὶῖζο ἰμ6 σα ποτῖηρ οὗ {110 

4 φρο Ζεδεη ὕεει, 11., Ὁ. 952; ΗΠ Σῖς. δον σοῦ. λίαγξ., ν. 
208 κηᾳ.; ἀπὰ ΜογοτΒ ἀεδοϊσηδίίοη οἵ ἰδ 88. δῇ “ Δρο.γυρἣαὶ 
ἀοοπαιεης " 15 Τῃογοίοτο Ἔχίι το ΟἿ. πη θδοοϊηΐης. [1ἢ δ΄8 δ 
εὐϊτίοη (Ρ. 320), ΜΟΥΟΣ ἀοοθ ποῖ (Ά]] ἰἐ 90, δὰ γλῖμοῦ “ εἰπ 
ἄμε ἀεν ἀροκίίεο σα Ζεὶξ δενγγώλγεπαᾶες ϑολγίσιείοῖς, εἶπ 
πργαὶ ε Κείγιεϊε ἐταπιγεϊίξολεν Οαεολιολίς."--Ῥ, 8. 

ὙΓΒΟΪῸ σου δ᾽ ἶ ἢ ρ᾽ Π]155 οὗἉ [οϑίι] Ηρ νὶ πὶ ἐο 7 6509 
ἴῃ {πὸ ἰοαρῖθ. Τὴ ΒΔΙΩ6 ΤΑΥ͂ ὈΘ9 Βαϊ Σαδροοίϊ 
ἰᾷ9 καϑίσας ἐδίδασκ. αὐτ. [ Εϊοῖ 18 ποὺ υϑοὰ ὈΥ 
2085]; Ἦο δζαΐπ βοὺ ΗΪπλ86 1] σὶρ ἀονσῃ δαλοης 
{μι 6η, ἃ8 ἱζ Ηο τνῖβιοὰ ἰο Ὀοσία αἀσαΐῃ, αὐἴίοσ Ἦο 
ἰαὰ ῥτου βίο} ἔοι] οα ἐμ αἰίαοῖς οὗὨ ἰδ Κ΄'διμε- 
ἀνϑι8. Ὅμαῦ (80 γραμματεῖς, (110 δογίδεϑ, ἃτὸ ἸλοτῸ 
πατηοά, ἐμοῦ ποὶ ΘΒ ΒΟΥΘ, ὉΓ1868 ὕγοσα {110 
ἴαοῦ [αὶ ἃ αυοβίϊοη οὗἩ βου ρίαγαὶ 1840} σοηλο8 ἊΡ 
ἴῃ ἰδ Βοαι 8]. Απὰ ἐδὸ ἔγοαυθηιν χοσαρσίηρ δέ, 
ἴοο, ἱῃβιοαά οὗ 6 Φομδηπμθδῃ οὖν, Πὰ5 ἢ ᾿ηίοτγηαὶ 
ῬΘΆΒ00 ἴῃ 8 ρστοδὺ 86 Υ168 οὗ υποχροοίοα ἱποϊἀοπίϑ 
ὙΠ οἢ ΒόΡο Ὀορίη5. Ταῦ 7681: ροθ5ίο 6 πιο πὐ 
οὔ ΟἸίνςεβ, ἰ8 δσοουπίοα ΤῸ ὈΥ͂ (60 Ὀοριηπὶπρς οὔ 
(ὴ)6 Βοϑι1|]9 τηδολιὶπαίίΐομ5, γον. 1. Τμαὶ Πα το- 
ἰσγηϑ ἰο {6 ἐσρῖο ἴῃ βριὶο οὗ ἔδο ρουϑοουί οι 
(νον. 2), ἰ8 ἄαθ ἰο ἐμ ἴδοὶ ἐμαὶ ἐμὸ βουϊθ68 δηὰ 
ῬΒανΐίβθοβ ΠΟῪ τᾶ κ0 845 ἱἔ ἐμοῦῪ που]ὰ δοϊζηον- 
Ἰοάρο Ηΐπι (γον. 8), ἐβουρὰ {Π| 60 τηθᾶπ ΟὨΪΥ ἰο 
ἰοταρὺ Πίπι, γον. 6. ΤΟ ΚΘ ΏΔΥ 0 Βαϊ οὗ Ἰηοβὲ 
οὗὨ ἰδ Βυθδϑοαυθηῦ ΟΟσΌΥΣ 668 ὑπ 5 ἰαἰγοάἀμποορά, 
Οπὶγ ἰδ ζγϑαΐ δοσαπιυ]αίΐ οι οὗἩ {16 δέ βαοτῃϑ 66 τ- 
(δῖ δίσγαηρο; Ὀυΐ ἴῃ {Ἰ1650 ἀραβ.8] {ἸΤῺΒ {π6ΧῸ 
259 1688 Οσοαϑίδη ἴὉ᾽ 8 οὖν. 

γον. 8. Δῃηᾶ [890 δοιίροβ δῃηὰἃ ῬΒδσίξϑϑβ 
Ῥτουρδῦ πηῖο δ Σ, εἰς.--- ΟΥ̓ ΔΙ ποὶ 88 ἃ 
αἰβιϊποὺὶ αδοὐ οὗ ζραϊοίσυ (εἰβί θ᾽! ἢ); ΠΟΡ ἃ8 ἃ 
Τουσααὶ ἀδραίαίοη οὗ πὸ δαηϊιοάγιη. ῬΓΣΟΌΔΟΌΙΥ 
0 18. {80 σοχληλί6ο οὗ ἃ Ῥαγι ον δθδροριθ- 
οοατὲ, ψ᾿ ἢ} ϊολ οα ἐδθ οὴθ δΒαηὰ 6 Ζοαϊοίβ 
Ὑ80 δα ἰΔΚοπ ἐμ τοϊηδπ πῃ ΒΟΥ οτῖτηο, Ἰεαρσαοὰ 
ἐμοιηβοῖνοϑ ἃ5 τῦἢῊῖ65808, ἀπ τ δῖοι, οἱ 1.0 οἴ 6 Ὁ 
μαηά, δοία ἱπ σοπμοοτί τὶ {μ|6 Κσαπμοαγίῃ, ΤῸ 
68.860 88 δὲ ποτ Ὀτουρσμὶ ὈΘΙΌΣΘ ἃ 7618} οοαυγί; 
0 18 ἐπουρῦ τηγὸ}} ἐφ ἴο 6 τη80 ἃ ἐτὰρ [Ὁ (89 
1οσὰ, ὈΥ͂ δὴ ἰσοηΐοδὶ δοποθβϑίοηυ, [Ὁ ΤΣ ΆΒΟἢΒ 
ΔὈογο-τηϑηἰοηθὰ, (μα Ηα 5 ἐδ ομο ἰο ἀδοϊάο ἱΐ. 
ΤῊΘ ῬαΡΥ οαπποὺ Ὀ9 ἀοβουὶοὰ ἃ8 ““ ποὺ οΟΒο1α]"" 
ΜογοΥ), Ὀθοδαϑο ἱπ ἐἰιαΐὶ σ880 16 οουϊὰ ποῖ Βα γ9 
ἀοίεντοα 18 ̓ πἀσηλοηὶ ἰο ἰΠ 6 μοτὰ, Α5 {1 ἀθδι}}- 
ῬΘΏΔΙΥ τῦῶβ ἱῃτοϊγοῖ, (16 Κη ποάνγίη τηὰϑὲ ἰιανο 
Ὀθοῦ πῃ σοποοτί,. 

γον. ὅ. ΦάΘ ἱπ τ σον δοῖ.--- Ἐπαυ- 
τοφώρῳ, ἵ. 4., ἐπὶ [ἐπ᾽] αὐτοφώρῳ, ἐπ ἵρδο {ιτγίο. Ἔ 
“1 ηδῃ, ὙΠῸ τῦαῦ ᾿ἰκον 80 ᾿ἰΔὉ]9 ἰο ἀθδίἢ 
([μεν. χχ. 10; θεῖ. χχὶϊ, 23), ταϊσιιὶ πᾶ 689- 
οαροᾶ," Μογονρ. ὙΒουρ βἰοηΐπς, δοοοταϊηρ ἰο 
ουΐ. χχὶΐ. 28, 24, γὰβ ογτὰἀογοα ἴον ἐμ Ῥασίϊου Ὁ 
6880 ἴῃ δος ἃ Ὀοϊτοιίμοὰ Ὀτὶάο γ᾽οϊἀ θα ΒοΓΒοΙ 
ἴο αποδαβιϊ ἐν (Ὀασα56 886 τγ1αΑαβ σϑρᾶσαθα 85 α]- 
τοοᾶγ (ἢ 9 τῦ]Ἥἴο οὔ ΠῈΣ ΒΡρΟι.56)ὴ, ἰξ ἀο68 ποὶ ΖΟΪΊΟῪ 
(πα ἐμ ̓8 καὶ ποδῃ τα ϑὺ μᾶγο Ὀ6Θ6ῃ ἃ Ὀο το  μοα 
ὁγίἀ (Μογ67), βίῃοο θὰ 80 Ραββα σοΐοσγοὰ ἴο 
{μ6 ἀφας- ΘΒ ΑΙ ἀπ  ἸΟΥΤΩΪΥ ἀρροϊμ οα ἴον δά ]- 
ἰοΓ65868 (ογ. χχ. 10; Θοαί. χχὶΐ. 22) 566 }}8 ΟὨΪΥ͂ 
ἰο, θ6 τῃοῦὸ Ῥαγιϊουαυνν ἀοβορι Ὀεἃ (ΜίοΒ 6118, 
ΤΠοϊαοῖς, Εν] ἃ, δὰ οἱδθτθ)ὴ. 18 βθῃηΐίοποθ οὗ 
ἐποὸ Ταϊαυά: Ζγϊα 1ετγαεϊἑίς δὲ αἀιίογα, εἰρη περία, 
δἰχαηγμίαπάα, οἰπὶ ἀοδροηδαία, ἰαρίἀαπάα, οι (10 
080 δδῃᾷὰ σαπηοῦ Ὀθ ἀοοίϑὶγο ἴον ἐδαΐί ρουϊοά, οα 
{μο ΟΥ̓ ΒΟΥ ΤΥ ΟΠΪΥ τθδῃ ἃ τηοάϊ! δοδίϊοι οὗ ἰ]ιο 
ἤϑηθγαὶ ρθη οὗὨ βίοπίης [0 ἃ πυρία. 

γον. 6. Ῥοχαριίηρ Βἰπλ.--- Τῆδὺ (ἢ 5 τηθαῃ8 ἃ 
τλα]ϊοΐου5 ἑοτηρίδιΐοι, ποὺ ἱπποσοὺὺ αυοβιϊοπὶης 
(ΟἸβιιδιιβθ}), (}}6 ο θα ν 5686 οὐ ὑπ0 ἔθγαι ἱπ οἶον 
ὈΙδοο8 Ῥσούθα. Βα πλοτοὶῃ οοῃδβίβίθα {86 ὈΓγ6- 
οσδνίουϑ δἰιουπαῖτο, τυ ἰοἢ τγ88 ἰο οηἰΔΏ 19 Ηΐπὶ 
Τηϊοτρτοίαϊίοπβ: 1. 16 δαϊδροιΐϑηι Ὀοίγθοη ὑπο 

ΦΓΑΙΡο ἴμ0 δαθοΐίνθ γόλλος τ ᾿ς οαυρὴξ ἱπ ἰλὲ υέῦγ ἐδ ε, 
Βπγ πὸ ϑιτ: ἕῃ ἰδὲ υεῦν αςί.---". 8.) 
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Βοιμδῃ οτἰ πιεῖ αὶ ἰδυν, τ ]οἢ ἀϊὰ ποῖ Ῥαπἶϑῃ ααι]- 
(ΟΥΥ τ ἀσαί, απὰ {116 Ἰανν οὗ Δο865. ΤΟΥ οχ- 
φῬοοίδίϊοι τγῶϑ {Ππᾶὺ 16 νγου]ὰ ἀθοϊατο Η  π|861} [0 Υ 
ΔΙο868 αραϊηϑὺ ἰἰὸ οδῃ ἴα, ἀηὰ ἐμθη ἰδον 
τνουἹὰ δοουθο Ηἶΐπι ἰο ἰμ6 Ἰοπιᾶη8. Ηδποθ ἰ}6 
σὺ οὖν τί λέγεις, γαγ. δ. Α Ρΐδῃ, {πο ΓοΙότο, δὶ τ ἷ- 
αν ἰο ἐμαὶ οὗὨ [86 αυσδίΐϊομ δϑουξ ἐγ θα θ0-ἸΠΟΏΘΥ, 
ΔΙαίι, χχὶϊ. (βομυ 6855, Μογοσ). 0 18. ποιιϊος 
δσαϊηδὺ {}}15, ἃ5 Τλοϊκο {π1} Κ8, ἰλαὶ (δ οτί πχϊηα] 
Ἰὰνν οὔ ἐπ λοιηδη8 ἷπ (δ 6 ῬΤΟΥΪΠ668 αἰὰ ποὺ ΟΥ̓ΘΤ- 
χΣὰθ (86 Ῥδου] αν συϑίομβ ΟΥ ογάϊπμδποο8 οὗ (δ 
ΤΟΒΡΟΟΙΥ͂Θ Ῥ6ΟΡ]65. υΐ ἐϊιἰ5 ἰπἰογρτοίδιϊ οη 18, 
ὯῸ ἀοαδὲ, ορροβοὰ ὮΥ {δπὸ ζδοὶ ἐμαὶ ἃ ἀθοϊαγαί ὁ 
οὔ 89 τοπιδη 8 θοΐηρ ποσί οὔ ἀραίῃ ταὶσῦ 0 
)οἰποᾶὰ τὰῦῖϊῃ ἃ στοίθγσθμοο οὗ ἐπο ρἱαἰ αὐ 5 ἰο (86 
Ἰορ8)] σουγὶ, Ὀ65ἰ4695 ἐπα ἔλοί ὑἐμαὺ ἐμοῦ πυουϊὰ 
ΟἾΥΒΟΣ δύο ἰο ὀχθουίο ἐδ 8 ῬΘΒΑΙΥ͂ {ΠἸΘΙΏΒ6ΙΥ95, 
ΟΥ̓, 88 ἱπήο στ οΥ8 ἀραϊηϑὺ 968101}5, ΟΡΘΏΪΥ Υἱο]αίθ (9 
Ῥχσοορρῦ οὗἉ λῖοΒοΒ. 

2. Τμο ἰ581ι10 ἰΑΥ Ὀθοένθοη ἰδ6 ἰγαάϊ(ἰοπα] {γὶ- 
Ὀαυηαὶ οὗ ἰἰὸ ρϑορῖο αῃὰ ἰμὸ βυρροββαὰ Ὡθὺ ἰχὶ- 
πὶ] οὗ ἐμ0 Μοαββϑῖδὰ: ἐ{δ0ὸ ααοϑίΐοη Ὀαοΐης, 
ὙΒΟΙΒΟΣ 968115 τνουϊὰ Ιοανο ἐπ 9 ἀοοϊβίοι ἰο (Π 6 οΥ- 
ΑἸΏΔΓΥ ΘΟοΌ 50, ΟΥ Ἰνουϊά δ οποο ἰαἶζο 1 ρου Ηϊτ- 
80], ὕπάουθιραϊν (18 τῶν ἃ Ἰοδάϊπρ Ροϊμπί ἴῃ 
ἐμ ἑοτιρίαιίου ; ἐ}}18 σαγο (80 ἐθπιρίδίϊοι 18 ΤΟΥΣ 
(ϑ8ε9 δΌοΥΘ) ; νὰ 16 τῦλβ ποὺ {6 ὙΠ010 οὗὨ ἰΐ 
(βαυπισαγίθη- γιιβίιι8, εἶ αἰ.). 

8. Τμοὸ αἸἰογηδιϊνα ἡγὰ8 ἰἰι6 οΪἃ, βἰσὶοί Ἰοξίον οὗ 
{μο ἰδτν, απὰ (9 Ἰοοϑοῦ ῬοΟρυΪαΣ Ῥγδοίΐοο ψπΐοῖ 
Ἰιλὰ καϊποα ῥτουδϊθησο, ]ϊοὰ πο ἸοΉρΟΥ Υἱδι (θὰ 
Δάυ]λοσΎ τυ ἀοραίῃ ; Β6ηοο {86 αποδίίοι οἴ ἃ ͵8- 
αἰοἶ8] Ῥτοσ688 ΟΥ̓ ΠΟΩΟ δὺ αἱ] (Ετασα). υΐ πὶ 
{18 αἸλογπαῖῖτο ἴῃ 7[1}} γἱθῖν {π6 Ὁ αυοβέϊοι τπγου]ά 
μαγο οοπάοτηηθα {Πιοτϑοῖγοϑ. Τ}10 ῬΡΟρΊΪαΣ Ῥταο- 
(ἴο0 Βαὰ ἃ δβοτί οὗ ἱπάυϊσοπὶ ἐχοαάϊιίοι οα 118 5146. 

4, ΤὮο δ]ϊοσπαίϊγο τῦαδα {8:0 Δίοβαϊσ αν 116 Σ- 
ΑἸ ΔΡΡΙ1οα απὰ {}10 ποισ ζοπ ] 6 688 οὗὨ ΟἘγἰ 50. 
Α πορζαιϊνο ΔΒ Ἰσοὰ ΔΡΡΘαΣ, ἰμογ οσθ, ἃ5 
ἴῃ σοηἰϊγοάϊοιΐϊοα τὶϊῃ Μο565; δὴ δ γπιαιδνο δῈ- 
ΒΊΟΥ, 8ἃ8 ἴῃ οοηΐγϑαϊοίζοη τνῖνλ ΗΠ] Ππ18617 (ἀπρα8- 
ὕπο, ἔνδϑηιθ, αΐπον, διὰ οὐ θγ 8). Α πιοαϊῆςδ- 
ἐΐοι οὗ ἰμ19 Υἱοῦν 15, (πῶὺ {Π 0 οοσίδ  ΪῪ οχροοίοα 
ἐμὸ Ιθηαϊοαὶ ἀροϊϑίου, ἰπ οὐοΣ ἰοὸ σατο ΗΠ πὶ τ ἱτ ἢ 
ορροβί(ἰοῃ ἰο Μοβοβ (αἰ γα, Βοηχοὶ, Νϑαη- 
ὅογ, εἰ αἰ.)., Τΐα τηοαϊδοαίΐοι ἱπογθαβοθ [10 
πρὶ παρ; ἀἰἸοῦτα. Ἐαΐ ἐμ 15 τνδθ ποὺ ΒΙΠΡΙΥ δα 
ἴβϑιαο Ὀοΐτγοοπ {116 σῖρσοῦ οὔ Μοβοβ δηὰ ἰδὸ πι]]ἀ- 
Ὧ658 οὗἉ ΟἸιτϊϑῦ; 10 Βλὰ γοΐογοῃσθ ἴο ἐμ οΪ4 16ρ}8- 
Ἰδίζοῃ οὗ Μοβϑοβ δπὰ 9 ΠΟῪ τοζοσσραί οι οὗ (86 
αν ὈῚ ΟἸγἶβὲ 88 ὁρροβοᾶ ἰο ἐδ ἰσαάϊἴομα] ρτδο- 
ἰἴοο οὔ μο 6178. 1 ἢ παᾶ Β᾽ὨΡῚῪ αἴθ τιμοά {}19 
Μοβαΐο Ἰοϊίον, Η6 σουϊὰ δαγθ ἱηνδάρα {μ6 σαὺ- 
Ῥἱπῖοαὶ ἰγααϊίϊοπ δὰ ῥσδοίίοο, ἐμ οχ βϑίϊηρς; ΟΥΟΣ 
οὔ ἰπίηρθ, ἱπ9 Ρορυΐαν ορίπῖοη απ ζοο]ϊης ὁ0Π- 
οοτηΐης Ηϊϑο]ῖ; ἱμον σουϊὰ πανὸ ἰυτηρα ἐδ 
ἰγδαϊιϊοη ἀραϊηϑὺ ΗΠ. 1 Ηκ δοαὰ δϑὶτπιοὰ (6 
ῬΟΡυΪδΥ Ῥσγδοίϊοο, (ΠΟΥ͂ του] δυὸ ἰπγηθα ἐπ9 
Ἰοίον οὐ δου ρίαγο ἃραϊηϑὲ ΗΠ. αὶ (60 τ δι οᾶ 
ΔΌοΥΟ Δ]1 ἰδίημ8 ἰο πὰ ουὐ τμοίμον Ἠὸ τνου]ὰ 
γϑηίατο, ὙΪΓ} Δ οβϑίαπίο δα που, ἐο Δ ἀν ἃ 
ὩΘῪ ἰὼν. Οπ δῃοίϊον ἰηἰοσργοίαιοη, ὈῪ Ὀίοκ 
(διωά. ὡπά Κνὶί.,) 1882), δῃᾷὰ Βϑδιινγ᾽β υἱόν, 866 
Μογον. 
Απὰ υἱἣδἌβι δπἰπ Βηροσ στοῖϑὴ οἱ ἴ89 

θδτουμᾶ. ---ϑοταθ τιδηυ δον ρίϑ, β6}1 ἃ8 Ε. Κὶ,, 

4 ἰ᾿ὠβάρι ορομη ΟΥ ἔγραφεν, 8 ἀοβοσίρεῖτο ἱτηρογίοοϊ, 5 κερί 
εοὐί ηρ.--. 5. 

Τηΐδ τηἰπυῖο οἰτουτησίδηοο ΗΘ ΧΒΕΘΌΟΓΙΣ σοηδβί ΘΓ 65. 8 Τ 
ταδτῖὶς οἵ Βοϊίοη ὉΠ ΤΟΣΙΩΥ οἵ ΟἸσίδε; δίογοσ, βείοσ διὰ Αμογὰ, 

δὐὰ μὴ προσποιούμενος [αἰδδὲπιι]απ8}, οἱιοτ5 καὶ 
προσποιούμενος [5ἰπιμίαπε); ἰμαὺ 158, ἀοσσοτάϊηρ ἰο 
Τάοἶκο, ἔπ (1.6 Ο.6 6886: ποῦ ΤΠΘΓΟΪΥ͂ ζοϊρσηΐϊηρσ : 1π 
80 οἰΒοῦ : ΟἿΪΥ ζοϊσυϊη. ἈΙΔΏ οι χοροί οα] 
δαάϊτῖομϑ. Αοδογαΐηρ ἴἰο {116 σογσχοοὺ πο σρσοίδ- 
ἰἰοὰ οὗ Ἐπίμγιιίαβ Ζιραῦθηυβ, (86 πΒοΪ6 δοὲ οἴ 
βιοορίηρ ἄονῃ ἀπά τυὶθς οα ἴδ 6 στγουπά τγ89 
ΒΥΠΌΟ]164], Δῃἀ νγ88 τηθδϊ ἴο ΟΧΡΥΕΒ5 πα ἐδη ΐοπ 
ἰο {6 απροδίϊομογα Ῥεΐοσθ Ηΐω. [ἴσκο: “ΤΒ19 
ξοϑίατθ νγὰ8 ἤδη αν ἰο δος α Υ̓͂ 88 ἃ ΓΟΡΤΟΒ6Π- 
ἰαἰΐοα οὗὨ ἀ66Ρ χῃυβίη, ΡΟΓΡΙΟΧΙ(Υ ΟΥ ἸΔΏΡΌΟΣ οὗ 
τιϊηα ;᾽) 860 (80 ΘΧΆΓΩΡ]68 ἰπ 1, ἴϊοῖςο, Ρ. 269, ποίο 
1, ψ θοσο Ἡοιβίοιη 8150 ἱβ αὐυοϊοα. [Ιὲ ἰ5, (6 σο- 
ἴογθ, ΘΟ ΣΑΤΥ ἰο ἐδ βρ γι οὗἨὨ {Π6 ἰοχὶ ἴο δϑεὶς 
Ν]δὺ 0808 πὶ ραὺ ματο Ἡγι θὰ (ΜΠ 1οἾ.86}}8: ὑπ 6 
ΔΠΒΟΥ : “15 1( 15 ὙγΪ(οα ἢ Βράο; (86 Βοπίθῃοθ 
ἷῃ τον, 7; οοῃ οί Γ68 ἰη ΤΟΙ πὰ ΓΔ ρ6).Ἐ 

ΠῚ τὸ α5}ς, ΒΥ 9688 ἀ068 ποῦ ΘΓ ΘηΟΥ ρὸπ 
ἐμὸ αποδβίϊοη, 88 δ ἀϊὰ ἴπ 16 σαβ68 αἱ ἐπ ἰδὲ 
ῬΆ58Ό0Υ 6 Γ,---ἰν 15 ποί Θῃου ἢ ἰο δΔΒινοΡ, (88. Ηο 
πο] ποὺ ᾿αἰθγΐοσο ἴῃ ΟἾΥΙΪ τηαἰίογα (Δ1δἰ{. χχίϊ. ; 
1. χὶϊ, 18 8βαᾳ.. ΜΟΥΘΕ), οὐ ἐμὰ Πὸ που]ὰ ἱπεὶ- 
ταδὶρ ἐμὲ (80 αἰιοϑἰΐοη τγχα8 (00 τυ] οἴου ἰο ἀ6- 
ΒΟΙΎΘ δ ΔΠΒΟΣΡ ([υϊπαγάϊ). 9 Παῦο γϑίπ ον ἴῸ 
σοηϑίαον ἰμαΐὶ Ηδ 88 ποὶ γεὺ σοσοϊγτοὰ ΗΪ5 ἀΪ8- 
(ἰποὶ ἱηιγοἀποίϊοα 88 Μοββίδῃ ἴῃ 96 γι βα οι ὈΥ͂ 
186 ρυ ]ῖσ Βοϑαμδ, δηἃ ΠΟΥ δοϑίαἰηβ ἔγοτῃ ΔΗ͂ 
οΠοῖ4] οὔον οὗ Πἰϑο]Υ ἃ5 Μοδβι ἢ, πὰ ᾿ἱπάἀοϑὰ 
ἱπίοηβ πο ἰο ΡῬΘΔΓ δὐ ἃ]} ἃ8 δ οββίαι, δοσοσάϊης 
ἰο {πον Ιἄοὰ. ὙΤΒΟΓΟΙΌΓΟ, ἃ5 ἐμ) ΐα Σηλίοσ 15 80}}} 
ἷπι ΒΌΒΡοη 86, Η6 4130 Ἰθοᾶυοβ [118 ροβί(ἴου ἑοτνατὰς 
ὑμεῖς αποδιϊοι ἴῃ ΒΌΒΡΟΠΒΟ; Ηρ ποῖ Π!0} Το)θοὶ 5 
ΟΡ ΒΟΟΘΒΪΒ ἰὑ. Βα Ηο οονίαὶ ΠΥ ἀο06 58 ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ 
8550 1η6 {6 Θχργαββίοη οὗ 8 οδ]πὶ τη Δ) οϑίυ τ 6} 
ἷβ ποὶ ρΡ]οα8θ0α ἴο δαγνο 18 Ἰοΐϊβυ το δηὰ σϑογϑδίϊοη 
ἰπἰγυιἀοα ἀροὰ τὶ ἃ βίσθοὶ βοδῃ δ]. [1 (ΠΟΥ͂ 
ΤΟΥ (αἶκο Ηΐπὰ Ὁ ἰ.)0 Δ[οβδιδ, (ΠΥ σΣλαδὲ Θοη- 
Βοηΐ ἰο (ἰι}9. 

γον. ἤ. Εἶθ τ᾿8αῖ ἰ5 νυ ιτδοιῖ εἰ δσθοσ 
γοῦ, εἰο.7--Τὴ,ὸ ἰοϑὲ υϑὺ παπιοά, {πΠ6Υ δίϑδῃὰ. 
'ΤΉΘΥ σουϊϊηῤιθ ἰπ ἰοἷν αὐοϑίϊοηΐηρ, Ἦρδποο δ 
ὨΟῪ ρσίγοβ μοὶ ἰδ Νὸν ἸΤοδίδηιοης ἀδοϊδβίοη, 

ΘΟΓΤΘΟΓΙΥ͂ 85 6 δ σκ οὗἉ οΥ κί μα} ἶν. ΤῊΘ ὨΥΡοοσ εἰς 8] τπδ!  κοδηὶ 
4 ΘΒ. ΟΠΟΣΒ Μ6]}1} αἀοδβογνοὰ {1||8 σοπϊοιηρίθσυα ἐχϑαίηθηῖ. 
υγίηκος δσυτνίπας οὐ ἔθ στουῃὰ τδὺ ἱπαϊοαῖθ δ θΐ ΟΓ ἀϊ8- 
ἰγδοίίοη οὗ πη οὐ σα στ ββηλοηξ ΟΣ ἀδο0 το οοῖ ΟΣ; ΟΥ ἰἢ- 
Ἰοητἰοῃ αὶ ἰηαὶ ἤθτοησο ἴο ὙΠαῖ [8 ΔΕ οἢ. ΤΠ0 δὲ οὔϑοὸ [8 
ἐἶνο ΟὨΪΥ ΟἿΘ ἐπδξ 18 ΔρΡΡῚ ]}ΟΒΌΙ6 ἴο “Φοεῖυ, δὰ 1110 χοδίῃ τα Πότ 
88 [6 δι 19 1 Δ πς 86 Ηἰβ πον, Μλτς. χχὶ 18: ἩΓᾺν ἐειερὲ 
γε ῖιε, γε πνροογίίεε ἦ (Οοταρ. δ'89 1816 χἰί!. 14.) Τιὴϑ ἀΐκτε- 
κατὰ ἀπά γοῦυκο ἱπιριοα ἰη {80 δεῖ ἐϊδο]ῦ, ἐδ ἐμβὸ τῆΐηςς οαθϑῦ- 
ταὶ, ποῖ 0 πΟΡΟΔ ΟΥ δίχῃπβ γί ἴ6 : 6180 ΠΟΥ νοῦ ᾿δτὸ 
Ὀθϑὴ σροογάθά. [ι ἰ6 τμογουίοσο ἰά19 ἴο δὰ μα ἢ19 ᾿ττοῖθ οἱ 
ἴο ατοπῃηά.--", 5.] 

4 βοιηο Μ553. οὐδ αὔΐον [Ὧ6 ποτὰ κατέγραφεν (τοτ. 8): ἐλ 
δἰπ 07 οης 97 ἔλεηι. ὙοΥἀβοσἢ : ΑὮ δι ὈΪθ ιν δὲ ἴῃ 6 
ἴανν Ἡδΐοἢ Ἦοσ Ηἰτηδβοῖῦ μαὰ ρίνου, μοὰ ὕϑϑὴ νυ  ο ΟἿ δΟΓΗΪΥ 
δα ΒΩ Υ̓͂ μεαγίϑ. ὙΟΓΥ ἰἀποίζ]. 1 ἰρπῃιἊοοῦ πὰ Βοαδοῖ: 186. 
ΟἼΓΒΟΒ ἩΓΠΙΘΗ Ὁ ἴ86 ῥγίοβὶ ρα! δὲ πη δ Ὁ} πτόοτοη, ΝΣ. 
ν. 11. Αὐριβθίηπο πὰ Οὐδιογ8: Γοΐοσσοῃοθ ἴο «{6Γ. χτὶϊ. 18 : 
ΦΎΠΟΥ ἴΠπᾶὶ ἀορατί ΤΌΤ πὸ Β18}} ὈῸ6 τί τρη ἴῃ {πὸ φασι." 
ΥΟΪ δηὰ 1 ρ6, Ἰἰἶκοὸ Βοάρ, οοινοσῖισο ἴδ Ηθ ττοίο 109 
Βοηῃίθηςθ ἴῃ τὸσ. 7: σαυδοῖ: [Π6 δοπίομςοο οὔ, ἴΠ6 υγὸ πρϊοὶ 
τσὶ ὑθ ττίτθη. Βυὶ ΘΟ τίβὲ οὐ ἀοπὶν ἀἰὰ πρὶ τυΐῖϑῃ ἰὼ ᾿ἐδϑέδει 
ἴο ποτ ΟΥ̓ ἴο δοῖ δδ ἰυᾶκο, δη ἃ τ ΘΠ δεϊκοῦ [89 δοσοῃὰ {{106. 
Ηο ἀϊάᾷ ποῖ βῆβινοσ ἰποὶγ αυοδιίοη αὐοῦΐξ ὅθ ΨΟΣηδα, ὕτὲ χὸ- 
τηϊηἰοά ἐποῖ οὗ {οἷν ΟὟΤη δ[}8.---, 5] 
Ἐ [Ὀνϑὰ ΓΟΙΏΑΡΙΒ ΟἹ ἐπ18 γ Υ80: “Τὴ ἰδ οὴ9 οὗ ἐδ σησβέ 

Ρτοίοιιμα δῃἃ βου ΓΟΙΠΆΓἾΝΒ ἴοὸ "Ὁ Τοπηὰ ἔπ {πο ὙΠΟ]9 
οϑροὶ. “ὙΠῸ ἂῖὸ γοῦ ἴδμαΐ γοιι δ'ιου ὰ θὸ 580 οἰδιβογοὺ [ὉΓ 
ἐπα πιοιίίηρ οὐ οὗ Ρῃηἰθ το ἴο {}}|5 το δη ἢ ἢητο χορ ἢ0 
Β'.94 οὗ γοῦν οὐ ἢ ἴο ὈῸ τορϑῃϊοὰ οὐ [185 ἰδ γοΟΌΓ ἀρρτορτίλϊο 
[9 ἴο δἰζ ἰῃ ἡυδρπιθηξ ὈΡΟῺ γΟῸΓ 10 ]]οὐγ-Ἰ θη, ὧδ του σἢ γοῖ 
γΟΌΓΒΟΙνο5 ΨΟΙῸ ρογίοοσςξ δη ἀοροῖθα οἵ Θοὐ ἴο ἄο πἰ6} 1οοὶς 
ἴο γοῦΓ ΟὟ ᾿ραγίβ, ἰπιϑροσῖ σου οὐ σοπάαςί ἴῃ 16 ἰκὲϊ οὗ 
αοά δ ίαν (Μδι. ν. 28, 82), δῃὰ ὃθ 1689 δβοὶ]ϊεἰίου5 ἐῃ τεσρδεῖ 
ἴο ἴμ)6 ὁχαοῖΐῖ ἄορστοο οὗ κἰηὰδ οὗ ρυπίβῃιηοηῖ ἴο ὕὈΘῸ τιοίοα οἱ 
ἴο ΤΟΌΣ ζ9]1ΟΎπλθη.᾽,.--Ρ, 8.] 



ΟΗ͂ΑΡ. ΥἹΙΙ. 1--80. 

“ὙΠ μουΐϊ 81η.᾽ Α8 ἀναμάρτητος, δἴπ:θ88, ΟΟΟΌΓΒ 
ΟἿΪΥ {18 ὁπ669 ἷἴπ 86 ΝΟΥ ἸΤοβίδιπθηΐ (πουσὰ 
ΤΥΘαΘΏΛΥ 1 οἸαβϑὶο υ8866), 10 ὁδοῦ θ6 τη868 
Σηΐο ΔῈ ἸΠΟΟΠΒΙΒίΘ ΠΟΥ͂ ὙΓΠ (Π6 δ. γ]6 οὗἨἩἨ “ΖοΠῃ. 
Ηον ἰ5 ἰ!6 ψοσὰ “" τοὐέλομέ 8ἰη,᾽) ἴο ὈῸ ἀπ 6γ- 
βίοοα ἢ ᾿ 

1. Ἐτγαβϑυθ, Ζυϊησίο, Οαϊνίη, Βαῦν, Ηδβθ 
ΟὑΘῺ7 τλαϊκο ἱξ δοβοϊαίθ β᾽ ῃ]655:.6589. ἤη80 

ἀπ οτοΐογο ἐδ 1 )Κ8 (Ἰαῦ {110 ΔΏΒΙΨΟΥ 15 ἃ Ῥγχοοῦ οὗὨἉ {16 
ΒΡΟΟΣΥΡΑΙ παίατο οὗ 86 δοοίΐοῃ ; 80 ἀο Ῥαυ]ὰ8 
δηα Βαυτγ, βίησο μ6 ἀοιιδηᾷ (Παΐ ΟὨ]Υ͂ 81 1689 Τη6 ἢ 
δἴοηο βοιϊὰ δοὖ 88 7υᾶκοβ αϑἃ Ῥγομοιιῆοθ Β60- 
ἔθ6θ, 18 ΓΘΟΥΪΥ ᾿πλα τ }5810]6. 

2. ΜΟΥΟΣ [Ρ. 380], αἴϊεν ᾿ΐοϊκο: “ ὙΠΘΙΒΟΥ 
Ηδτς πιοδὴϑ Ἰγϑοάοϊῃ ἔγουι ἰΐ9 »οϑδεδιϊίψ οἵ ἴκαϊ! 
(ΟἽ ἜγτῸΡ ΟΥ οὗ 581}), ϊκο Ρ]αΐο ἱπ βοΐ, 1. Ρ. 889 
Β., οὗ ἔγοοάοπι ἴτοπι σοίμαξ ἔδαϊυ [οοτὰρ. γυνὴ 
ἀναμέρτητος, Ἡετοί, γ. 897; δηὰ ᾿ΠἸΚονγ156, τ ΒΟΊ ΒΘ Σ 
Ἠδ πιοδῃϑ (815 Ἰαϊξο» 'π φεπεγαΐ (2 Μδοο. γἱϊ]. 4), 
ΟΥ ἴῃ τοϑρθοὶ ἰο ἃ ραγίϊομϊαῦ σαίς ΠΟΥ ΟΥ̓ ϑρέοΐοα οὗ 
βὶα (2 Μδοο. χὶϊ. 42; Ῥοιυϊ. χχῖχ, 19), 18 ἴο Ὁθ 
ἀφοϊάρα Βο] εν ὉΥ ἐ!|Ὸ σοπίοχί. Απᾶ Β6ῖθ ἴγϑο- 
ἄτη ἔγοιῃ βὶπ ταδὶ 6 υπἀογβίοοα, ποὺ ᾿Ἰηἀδοα οὗὨ 
αὐεμίίεγῳ ΒΡ 6 οἰ βοΔ}γ, 6 σδι156 7681. σοι] ποὐ ῬγοΣ 
δίτηθ (ἰι18 οὗἉ 10 τ 1010 ΒΪΘΥΆΤΟΒΥ ΘΥΘῺ ἴῃ ΥἹο οὗ 
811} {μ6ὶ» πιογὰ] οοτχαρίϊοη; δα. οὗ μπολαϑίϊ, Ἠ6- 
οδῦ99 056 σΪΥ οὐ (118 βίδη 8 ῃ αὐοϑίϊοη δηὰ 
Ὄσζοτο {μ6 αγ65 οὗ 81] 88 8η δοίΔ] ορροβὶία οὔ 
ἀναμάρτητος [5Ϊ]}1658 00η6]. Οὐμρδγα ἁμαρτωλός, 
1,α. Υἱϊ. 87. 'ΑΔΑμαρτάνειν, 786. 58᾽ αα Απίιλοῖ. Χ., 
Ῥ. 111; δπὰ ἴῃ οἰιδρ. Υ. 14, ἴῃ μηκέτι ἁμάρτατε, ὦ 
δροοϊῆο βοτί οὗ βίπηΐϊηρ 18 πχοδηΐ; δηα ἰῃ6 ΒΏΓῺΘ 
ΣΔη)υποίϊοα σίτοη ἱπ τοῦ. 11 ἰο {π6 δαυ]θοτο 58, 18 
[πὸ δ Βοηϊὶσ ΘΟΙΩΤΙΘὨΪΑΤΥ οἡ {818 ἀναμάρτητος."" 
Ξο 6 ήεοίιο αἴ8ο, δπὰ Τοῖς κ [αηᾶ ΑἸ ΟΡ]. 
Υοὶ Γὔςσκο (πη }))6 οίίθ 11|κ61}86) ἔ8|κ68 ἴῃ δά- 
αἀτϊεΐου {μ6 τηοτὰ] Ῥοϊηῦ οὗἁὨ Υἱθῖν : 9681. τυουἹὰ ποῖ 
ἰγοποῖ ΡΟ ἰδ16 οἴὟἕοὁ οὗ ΟἾΥΣ 1υ8ί166; Ηο Ἰοοκοάᾶ 
δὲ ἴπΠ6 68.360 ΒΟΪΘΙΥ 1 1198 ΙΔΟΤΔΪ αϑροοὺ δηᾶ τὰ 
Τοΐογοησο ἴο. {6 βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ (μα 6: 
“ ἘΠογοίοτΘ γὼ ΠΑΥ͂Θ ῬτΟΔΟΒίης ἰπ ἰδ6 Κἰηράοτῃ 
οὗ Ομτϑί, πὰ ψῃθὴ {18 Ῥσοηοίηρ σοτηο8, 1 
ΒΌΡΟΓΞοά 65 βυογαβ, διάκο, δῃὰ 4]] 7). 

ΤῊΟ αποϑιΐοῃ 18: [πὰ ψΗδὲ γχοϊαϊίοη ἀἰὰ ΟΕ Υ δὶ 
Ῥίαςο Οδγιϑιΐδη ΤΟΣ] Υ ἰο ἰμ6 ἐμοοοταίΐο οἰγἹὶ 
Ἰανν οὗ Δίοδβοβ ὃ Απὰ Βοσο Ὁ τηυϑ 06 ΓΟ] οΥοα 
{μπδῖ, τὶ 86 ῬΒΔΥΐΒ665, {10 ἰάθα οὗ Ὀοΐης 8 βὶη- 
ΠΟΥ, δπὰ οὗἨ δοίης νἱιμουΐ βῖη, πδὰ γϑίοσθῃσο ἰὸ 
(η6 ἰᾶαὰνν. δωδέϊσαηϑ απα δίπιπεγϑ τὸ Βασῖὶ 85 810 
1416 υἀπᾶον μον σα] αἰ ΒΟ: 1116, 118 Ὁ]6 ἰο ΘΧοοτη- 
τοσπἰςαιίοη. Βα ΠΟῪ ἱἐμ9 1μον [168] (1801}}} 9 
ὙΓ45, δοσογαϊης ἴο {80 δρ᾽γιὺ οὗἩ (Π0 14τὺ,) 8ο 1άἀθαὶ 
{μαῖ, διγίσιγ ἰδκο, ὁ Ιηδὰθ ΟΥ̓ΟΣΥ Οὴ6 Π60668- 
ΒΆΓΙΙΥ υμοϊοαῃ (866 Ηδρ. ἰϊ. 12 Βαᾳ. ; οἵιγν Οομμτλ. 
ου δαί! 68 δρ..111.).0 Απὰ (15 18 τηοϑὺ θβϑρϑοὶδ!ν 
ἰγτὰθ πιὰ σοραγὰ ἰ0 Βοχυδὶ ἐπι ρογ 1685 ἀπά οὗ 
Ζοπσο59. ἼΠ6 ΨΥ, ἱμογοίογο, ἰπ 118 7.1} 1ά θὰ] 6οῃ- 
ΕἰϑίσὩσΥ, οουἹὰ ποὶ 6 σαΣΥγὶοα ουἱὐ; δηὰ {86 χη ϊἰ- 
καϊϊοῃ5 οὗἉ ἱύ ἴῃ Ῥσδοίΐοθ ραγίοοὶς ποῖ ον, οα ἐμ6 
ὁ56 Βαπὰ, οὗ Ἰαχίΐγ, Ὀυΐ, ὁπ {86 οἰ6Γ, οΥ̓ Το] 
ΦΑΡΠΘΑΙΠ655, Ὑ ἰοί. τησϑὺ ΒΟΟΥῚ ἰο ΔΡΡΙῚΥ {80 ΔΚ 
ὙΠῚῚ ΒΥΡΟΟΣΙ 68] ΓΙΘῸΣ ἴῃ Ῥαγ σαν 68568,  ΒΘῺ 
ες οουϊ]ὰ ποὺ ΔΡΡΙΥ ἰὺ σοῃβὶβίθη γ ἴῃ αἰ}. (μα μον 
ἀπ 2» ἰηρία λα ΒΟΣΈΡ]65 ἀϑοαυὺ ἐδ 6 αἰδοῖ] ΐη9 οὗἨ 
οἰατο Ἰανν ἱπ β' τα 1] 8τ Θοηβἰβέρῃον.) ΟἸγῖβῦ, ἐμ 6 γ6- 
ἴοτο, ὈὉῪ ΗΪΐ8 τνογὰ, ΡΡσΟΥο5 ἰ86 Ῥγχουδϊ πὶ Ἰθηΐ- 
ΘΏΟΥ, Ὀαϊ δὲ (86 8810 (ἴπι6 1Ι6)ἀ 58 Η18 ΠΘΆΤΘΥΒ ὉΔῸΚ 
ἴο [6 ρῥκυἱποὶρ]ο οὗ (89 1468] 5. ΓΙ ὨΦΘΌΏΟΥ. 

ΗΪβ8 Ἔχρυ ϑ5ῖ 00 Π688}8, ἰῃ {Π6 ἢγϑύ Ρ]400 : Ὑ}10- 
ΒΟΘΥ͂ΘΣ ΔΠΊΟΠρ Κγ7͵όῖ! ΚΗΟῪΒ Εἰτη8617 (ὁ Ὀς ον} {10 8}}Ὁ 
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ΟΙδαη, Ῥαγ ΟΠ] ΣῪ ἴῃ τοϑροο οὗἁὨ βόχιδὶ ἀαἢ]6- 
τηθηΐβ δὰ ὈΠΟΏ ΒΥ, Ἰοὺ δα Ὀοχίῃ (119 οχθου- 
ἰΐοπ οὗἩ (6 ῬΟΠΔΙΥ͂ ΡῸπ {6 ψοδΔΏ. [Ι{ Ρτϑ- 
Βπ|68 ἐμαὶ ΠῸ ΟὯ6 Ὑ1}} σρηΐασα ἴο Ῥγοςσοθα, 8δηἃ 
(16 οοπηϑοίθῃσα οὗ 80 ΔΟΘΌΒΟΥΒ τηυδί βδποίϊοι {119 
ἡυάρσπιοηί. Τ θη, ΒοοοπαϊΥ, ἱπ {118 δοίαα] ἱπι- 
ῬΟΒΘΙ ΟΠ οὗἨ γχοϑίονίηρ (9 Μίωοϑαϊο στἱρογίβιηῃ 18 
σουοσποα 6 ἄθοροῦ ΣᾺ] ῬυϊηοΙΡ1ο, ἐμαὶ, ἰῃ 189 
Ομ γιβίδη ροϊηΐ οὗ υἱϑνῦ, Δ ΘΟπαοιηηδίϊοι οὗ ἢ 
ΖΟΛγ Ῥοτβοη ὈΥ͂ 8 μοϑθὺ οὗ δοούϑοσβ δηὰ υάρος 
το ἄδοπι ὑπο, 56 1765 σα} {1685, τηϑὶ Ὅ6. Δρλη- 
ἀοποά. Εον ἰὑ χηϑὲ Ὀ6 οοπϑιἀογοὰ {Πχα {Π 8 Ἰοραὶ 
οοηάονημδίϊοη ργοϑι ρΡοΒοα (118 χα }]}.1055}}688, Δηὰ, 
αὖ 0.0 βαπη6 ἰἶγλο ἰδαὺ (ΠΘΟΟΓδ 6 ΡΘΠΔΠΥ͂ οὗ ἄθαι 
βίοοά ἔος ἀδιηῃαίίοη (86 ουἰίηρ οἱ οὗἨ 1.8 8Βοὰ] 
ἔγοπλ 18 Ρ60}16). ΟΕ δὶ δουἹαὰ πὸ ἸοΟΣ τϑοορ- 
ἷΖ6 αἰ μον λλ0 ᾿ἰῃοσοο9 οὗ {0860 ΒΡ Ροϑδοά ἰο ἴ)8 
οΙδδη, ΔῸΣ ἐμο ΠΙΔΌΣΙΥ οὗὁ {86 συ]ρτὶῦ τὸ ἀδπχηδίϊοι 
(ποῖ ἰπ ἔδλοι {16 Δ᾽ οδαὶο ϑυϑίθηι ἢ δὰ ΟὨ]ΥῪ αἰπιο 
ἰο Ἔχ ἰΌἱὁ ΒΥ 0110 8}} 7). Τ 6 ΟἹὰ Τ᾿ οδίδπγοπὶ ἢ 
ΠΟῪ υπΐοϊἀοἃ (8617 ἱπίο {ἰ6 Νονν, νἱιὶοῖι Ἰαϊὰ 
ἀοῖνῃ ὁ ἐδ6 ὁ86 Ἰιαηᾶ, {116 112 Ὁ1}}γ οὗὨ ἃ}}, οὐ ϑι οὗ 
Ἀυτααπ πα ζχΧ65, (0 ἀδιηηηίίοη, δηἃ οἡ ἐῃ6 οἶμον. 
Ἀδῃᾶ, 89 οαρδοὶίγ οὗ 411 ὁυθῃ οὗἩ ἔδὸ ζ8}1 6, ἔον 
ΒΑ] να οῃ. ΄ 

ΤᾺΐ8, μόούγοτον, ἴῃ ἰμὸ ἰμϊγὰ ὈΪασο, ἄοο8 ποῦ 
ΒΌΡοΣβοαθ Βαμα δοαυϊ 8] δπὰ οοπάοτϊηπαίϊοη ; 
16 ΟὨΪΥ βίιονγβ (δδὺ ὑΠ 60 τηϑὺ ΡΓοσΘοα ἸΡΟΝ ἃ 6 
8518 (Βγιαρϑίμυ οὗ [8.6 Βθηίθῃοθ ὙΥ1}}} {116 Β᾽ Π 6.) 
δα σουϊτοη δραϊπδὲ μαϑιΥ δηὰ ογογ-ϑ γι σοιὶ 
δαάρταρηί). Ηον, ἴᾺγ, ἐμ θη, ἐ.15 ρσὶποῖρ!ο Βπουϊὰ 
]]Ὸ (8.6 ΟἾΥ] Ῥπηἰβατηθπὶ οὗ βοαποοα ον ἰηξαϊα- 
αἰοαὰ ττουλθ, ΟΕ ἰθὺ Ἰοανοβ ἰὸ ἐπο αίαγο, Ὀὰΐ ἰπ- 
τἰπαΐο5 ἐμαῖ, ο {89 Ρϑγὶ οὗ ΒΟΥΘΓΙΥ͂, Βἰ ΥἸ ΠΧΘΏΟΥ 
δηὰ ῥχίαο, ἔμοτο 18 ἃ τιοϊϊνθ δα. ΤΟΔΥ ἰὸ 
Βοϊᾷ (πο συ]ρΥϊῦ ἰο Ῥιιϊβη θη. [10 νγὰ8 1.86} 8 
ἀοϑί ἢ -Ῥοηδ)ν, ἐΒδὲ (96 ταἀυ]ίογο88 τγὙὰ8 Βοοῖα ἶγ 
ουἱαῖινοά απ οοπμἀοπηηθᾶ. 

10 τηυβὺ ἤατί! ον ὈῸ σοηϑί δογοῦ ἈΠΟῪ δἰ ρυ ΣῪ 
Ομυίβι ἀϊδινιθαϊοβ Ηἰ8 ἀοοϊδίοη Ὀοίτνθοη Η ̓τη536] 7 
δηά {πὸ Δρροὶϊ δΐθ οὐ 76 8ὴ οουτέ. δ βίδίθϑβ 
{89 γυίΐησοὶρ]ο, ἐπα 18 πο νιοὶ 1468, οΥ ἐμοὸ ]ανν; 
δα ΤΟΥ ἃγὸ Ἰοῦν ἰο ΔΡΡΙΥ ἰΐ δοοογαάϊης ἰο {Ποἷν 
δεβὺ Κηον]οᾶρο δηὰ σοηϑβοΐθησο: Εἰγβϑύ υῦρο 
{μοηχβοῖγαϑ, ἔμ θα οἰ 6.8. 
οἷ πἰτι ὈΘ ἴ86 χβι ἴο οδδβδῖ ἃ δῖοῃῃ!: Ὁ δὲ 

Β6Σ [ποὺ (86 ἢγβί βίοπθ; βαλέτω, ποὺ ΟὨΥ ῬΘΡΙηἷ8- 
βίοι, θα ΘοΟΙΩΤΩΔη].---Αοοογαϊΐηρ ἴο Ὠδαΐ, χνυὶϊ, 
7, ἰδ6 τϊθ6585085 ΓΟ ἰο οδ8 (Π6 ὅγϑὶ βίοπο. Βιιὶ 
μοσο 80 ἄγϑὺ 06 688 Ϊπὶ ὙΠΡῸ τῦ}}} αν ἐλο 
σουγαρσο ἰο σοπάρτη 88 Ὀοΐηρ Εἰχη 56] ἸπποΟΘὨί. ---Ὁ 
Ασσοταϊης ἴἰο 80 ΒΑΌΝἑ 5 ἐῃο δτβί ὈΪΟῪ δίσγαυοϊς 
{86 Ὀτοδϑί, οἴξοι τι ἴδια] οἴοοὶ, 

γον. 8. ΔΑῃὶὰ δραίῃ δ6 βοοροαᾶ ἅἄονν!.--- 
Το Ῥσορμοῖ, ὑπ Μίοβϑια, δα βοϊγοα Ηἰβ ῥγοῦ- 
Ἰοτὰ δυὰ σοίυτηορα (ο Η]5 γτοϑί, δῃὰ χοργοβϑοηι 
ΗΪΐ5 Ἰεΐίϑυγο ἴῃ Βγτθο] σαὶ στοογθαίζοη, ὑπαὶ ἘΠΘΥ 
ΤΑΥ͂ υηἀογβίαπα ὑπαὶ 10 ΠΟ Σοϑίβ ὙΠῚῈ ἰμϑτὰ ἰο 
δοί, (ἢ δὲ 15, πὰ ἐο ὅτβι ρἷασθ ἰο σοπάθιιη ἐμοιμι- 
Βαῖτοβ. 114 ἴθ αἰβοβασροᾶ οὗἩ (πὸ σηαϊίθσ. Απᾶ 
8ὃ8 Ηο δδ8 Ῥτουου 8} ποὺ Ἰοοκοά ποῦ ρ]αημθοά δὲ 
{86 τνοιηδὴ 1 6 Ρ σοῃβοΐθῃοθ οὗἉ συ], 890 ΗΘ ΠΟῪ 
ἀοοϑβ ἐδ βαῦῦθ νἱὰ (ἰοτὰ., Φοτγοῦιθ: Π6 υου]ά 
εἶνο μοι γοοῦλ ἴα τη 9 {μον ὁ5βσβρο. [10608- 
Β'ϑέθη ψὴ ἢ τον, 6.7 

γον. 9. [ἼΒΟΥ τυϑαῖ οὐ, ἐξήρχοντο, ἀο- 
βου ρίΐγο ἱπηροτγίοοὶ.---ὉΟὍ. 6 ΡΨ ΟὨΘ, εὶς καὺ᾽ 
εἷς, ΟΣ εἷς καϑεὶς (ἰπϑίρρδα οὗ καϑ᾽ ἔνα). Α Ἰαΐον 
᾿ατγοοὶκ ἔογπιι]α.--Ἴ 6 Ῥγοροβί(λοι 18 ἤθτὸ δάγνο- 
ὈΐΔ]. ΟὐμΡ. Δαν χὶν, 19; Βοπι. χὲὶὶ. ὃ; Δοίβ 
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χχὶ. 21; (ο Ποῦτον ἯΠ)5 Ἱπνῦ), δηὰ ΠΘΡ, Ρ. [88 ἱ Ῥουπάὰ, δπὰ ἀϊὰ ποὲ νὶϊιάγανγ, βθοπὶβ ἰὸ 
τ΄ ὃ 

284.---Ῥ, Β8.].--᾿Βοίπρ, οομνίοϊθαᾶ ΌὉΥ τμοὶσ 
οὐ οομδβοΐθῃοο.--- Βοος : “41 18. ἰϑίοτὶ- 
ΘΑΙΪΥ αἰἰεβἰοα, {μπδὲ δὺ ἐμ8. {ἴπ|0 ΠΙΔΏΥ͂ Ῥγουηθηΐ 
ἘΔΌΝ᾽ 8 όσα ἱνῖης ἴῃ δα] Υν.᾽ Υα ΘΏ861) οἢ 
{86 ϑοία, Ρ. δὅ3ὅ. Απά Ββοιηο οὗἉἩ ἔδδηι τμιι8ὲ δ Υθ 
ζουτοα (Π|ὰὲ 6 Ηδ 8]ου]ὰ ΠῚ ἂρ ΗΠ πη861 ἀραΐῃ, 
(Π6Υ αἰ ηῦ θὰ. βοπιοι ἰὴ ἕαγί μον, τὶ οὰ πουϊὰ 
Ὧθ 8.1}} 1688 ρ]εδβαῃὺ (λ[1:96}}}115). 
Βοείπηΐηρ δ᾽ ἴδ ο]ἅθε:."--- τὶ σβϑοῖιο δηᾶ 

οἰοτβ Θομδίσαθ 80 8ἃ8 ἴ0 τρᾶῖο ἀρξάμ. ἀπὸ τ. 
πρεσβυτέρ. Βα ϑ ΔΕ 1 Ά}} 8 Ῥατγοη 6818; ἐπ τη 
δίαἰοῃποης Ὀοίης, ἰμαῦ ὑΠ6 Υ ποηΐ ουϊ ονθὴ ἰο [δ9 
Ἰαϑέ;, ἐμ18 Ὀοϊῃ Ἰοτο Ῥαγίϊου Ὁ] ἀοβογι θα Ὀν 
{6 ΡΑΓΘὨἑ 6818; ἐπ 6] ἰο80 τηδὰθ (ῃ9 Ὀορίππίης. 
ὙΠ ΠΟΥ δὰ Τμοϊαοῖς: ΤΟΥ ποτ οαἱ, (89 οἰά σε 
Ἰολάϊηρ οὔ; κηά {δα ἕως τ. ἐσχ. ἴθ ἃ Ὀγενϊ]οαποηΐ 
δαἀαϊοη. 10 ἴοτιμοῦ ἱηίογργοίδιίϊου ΒΘΟΠῚΒ 
οἴδατον ; δῃἃ ἴῃ ΤΩΔΏΥ ΤΠ ΒΟΥΙΡ 8. (118 Ἰαϑύ δά- 
αἰιίοα 18 πδοϊϊηβ. Τηθ οἱἀοϑὺ τνοιΐ ουὖυὐ ἤγϑῖ, 
Ῥατιὶν θθοδῦδο οὗ 8. συ ΠΥ δοηδβοΐθησο, Ῥαγ ιν Ὀ6- 
οαυ830 ἰπμ0γ Ἴγοῦθ {0 ΙΏΟΓΘ διγογὰ. [8 ποῖ 
πρεσβύτεροι Ἀ6ΥΘ 85 οἶοῖα] πδπιοῖ Τμΐ8 15 δἱ 
Ἰοαϑί Ῥγοῦδοἶθ, Ὀθοδυδο (9 στοὺρ 8 ἃ υα! οἷαὶ 
οο, 666 [οϊκο, θ)6 οίίο διιὰ οὐ οτβ αῖκο 
οὗ τϑηῖ. Μογορ (δηὰ Ἰδποϊοἰκ,, 71} 6ἀ.}), οἱ {10 
ΘσΟΠΙΓΑΥΥ͂: 118 18 πο γἱοϊἀοὰ ὈΥ ἰλ9 οοπίγΓαϑδί : 
οτο τνουϊὰ ἐπθ ὯΘ ὯὨῸ ῬΤΟΡΟΥΡ δηι 6818; 1 18 
ἃ ῬΡίγαβος ἔγοιῃ (89 γβὲ ἰο πὸ ἰδϑὲ, [δαὶ ἔγοπι 
{16 οἀ 680 ἰο {110 1480 15 πὸ δι 1 {Π6815. Οὐ ἰδ0 οοη- 
ἴΓΑΡΥ, ἃ Βυ Πο ΒΕ ο᾽ αν δη {116 518 18: ἔγοτῃ {119 
οἰ ἀ6γ9 (οὗ (19 Βυπϑχοραθ) ἴο {πο ᾿λϑὲ, ἑ. 6. (80 86τ- 
γϑδηίβ, 1 ΟΟΥ. ἰγν. 9. Τὴ ΘΧρυ ϑϑίοῃ: {0 ἐλά ἔαεί, 
τηϊχῖ, πονγονον, δύο Ὀθ6η βἰτογναγὰβ δα θὰ, ἰὸ 
(οϑίγου ἰδ6 ἀοβηίίομθ885 οἵ ἐμ ἐσγτ οἰάεγδ, τ ἈΙΘῺ 
ῬΟΣΒδ05 ταῦ μα γΥ9 αἴνοῃ {116 δοοίϊοπ ἃ ΣΟΊ δηὰ 
οἴὔθηβιτο Ὀϑδνίηρ ἴῃ ἴ86 ΟΡ βιϊδα ΘΟ. Το ρδίϊ 0η8. 
{“ὙΠ6Υ τϑπὶ ουὐ--αὐνλαὺ 6180 σουϊὰ ὑπΠ0Υ 7 ἀο 

Νοῖ βίορ ἴβοσο, ψ 1 (Π9 ΡΘορὶθ ραζίηρ ΔΙ ογη δίοὶΥ 
αὐ ἔμ ο6πὶ, ἃ οὖ (πὸ δησοῦ ταουΐης ἰο δῃὰ το οἢ ἐδ 9 
ἐτουπὰ! ΤΟΥ τοίγοδῖ, Ὀὰΐ ΟΌΒΟΡΥΘ ΠΟῪ ΟΥΔΘΡΪΥ 
{867 ἀο ἱξ. Τὸ Εγνδα ρα} ἰδὲ 18 σατοίαϊ ἰο ἱπΐοτηι 
08 ἰμπ8ὺ ΠῸΥ “γοηΐ οὐ, οη6 ὈΥ οπο, Ὀαρσίπηΐϊης 
αἱ (0 οἰάοβί, ουϑῶ υπΐο {80 ἰδὲ. ῬΟΡΏΔΡ5 ὑπ 6 Ὺ 
Βα Ὀδοὶς [ῸὉΓΥ ἃ τηοτηθηΐ, ΠΟ 050 αἀἰϊδροβοὰ ἰο ρῸ 
᾿Ἄγϑβι, 1οϑὲ 6 βου ὰ ὑβΟΥΘΌΥ͂ Βθοπχ ἰο ὈοίΓΑΥ δ ἰτα- 
861 (16 φτοδίοβὺ βίῃ μον ἴῃ (89 ἰοΐ, 800, ἰο ἀνοὶὰ 
«Βαβρίοἴοι, {ΠΥ ΠῚ ἀσραγὶ πὰ ἐμ οτάθρ οὗ δζϑ. 
Α85 νὑὁ}}-Ὀτοὰ τθῃ, ὑμ 8 Ὺ γσίγο Ῥγθοθάβδῃοο ἰο βϑηΐ- 
οτἰίγ, (10 γουηχοῦ θονὶης οὐὐ {μ6 6] 6Γ.----- Νοὶ 
δοΐογο γουῦ, βὶν, γουοσθῃὰ θοοίοΤ--- ΒΑ Ὀὶ ΕἸ οΖον, 
ἈΔΌΝΙ Φοδυάϊ, εἰ. ΠΟΥ Ἰοᾶγθ; ἐμ6 Ῥθορὶθ 
βίατίης αἴτοσ βοτὰ: (μοἷν Ἰοπς ΣΟΌθ8 δηᾶ Ὀγοδὰ 
ῬγΪδοιϊονὶ 68 ποὺ αυΐΐο 80 ᾿πηροβὶπρ 88 ὙΒΘη {δ 6Ύ 
σδῖὴ9 ἴῃ. ΤἘΠΟΥ͂ 8.6 ροη9. 1110 οουτὲ Π88 8ἀ- 
Ἰουγποᾶ, ΤΊ ΘγΟ δΒ85 Ὀδοη δὴ δα) υαἀϊοαίἑου, ποὶ 
ῬτοοποῚΥ ἰπδὺ [Ὁ τοῦ ἐπα σουγὺ τῦα8ϑ 68]166, 
ΤΠ6γ6 88 Ὀ66Ὼ ἃ δομγίοἰϊοι οὐ οὗ (ἴθ δοοιιδ6ή, 
Ὀαὺ οὗ 86 δοσῦβοῦϑ, δηὰ ὑπ 6 Υ, 86] -σοηγ!οἰοα, ποὶ 
ἀαγίηρ ἰο Ἰοοῖκ (89 Φαὰρθ 'ῃ (16 ἔλδο, γμὸ σουϊά 
,Β66 θι ἑπτουρσὶι δὰ {πτουρὶι.᾽᾿---ΕἼοΙῚ ἃ 86Γ- 
τὰοῃ οἵ Ὁγ. Μυ))ΠοπΌοῦς οἱ {6 Ἡξοπιαπ απα Ὺόγ 
Αεοιδεγα. ΝΎ. 1867.---Ῥ, 5.1 

Τοῖς αἴομθ, δι τ ὑσο 8}.--- ΟἿ ἐπ6 
Ὀαπὰ οὗ δοοιβοῦϑ δὰ ροίίοῃ αΝΔΥ ; ἴμ6 ἀἰδοὶ 165 
πὰ ὑμ6 Ῥ6001]6 Ὑ8ὸ 6.6 Ἰοοϊκηρ οἡ οουϊὰ το- 
χαδΐη. αὶ τἘπαὺ ἰΒ6 ψοδη Σοπιδηθα δβιδπάϊηρ 

Φ[οτγ 85 ἴδηρο Ὀοῖονν οχρί δὶ πρεσβύτεροι ἴτοπι {}16 εἰέγξ, 
Ὧ1ο ργεευνίεγε οἵ [πὸ Βγῃμχοζχαθ.-- "}. 5.) 

ΒΟΥ ὑγδί δὴ ἱπηρτϑδίσῃ 96808 τηδθ ὭρΡΟΩ ΒΕΓ 
ΘΟ, ΒΟΊΘη006. 8:6 βίοοά, 88 17 Ὀουπὰ ἰο ΗΪ8 ἰυἀς- 
τηοηἰ-δθδί. 

Ψψ εν. 10. ΕΔΓ ΠΟ 8 οου ἄδιπϑᾶ ἐδ 662 
--͵λ οὐδείς 18 δι ΡΒ Διο; Ὀαΐ 80 18 6 εοπάεπιπ, 
κατακρίνω [ποὺ ουπα ΦἸϑονοτο ἴῃ Φ08π]. [ἐ ἀ6- 
ποί68 {δ δεπίεπίία ἀαπιπαίοτία οὗ ἰμεοογαιϊς πὰ ς- 
τηθηΐ, ἃ Βοπίθῃσο οὗ ἀραίι δοηϑβίἀογοὰ δὲ {π6 βδπιθ 
{ἴπ|6 88 8 το] σίου τορτορθαϊΐοῃ. Δίογον σοτηδυὶ 5 
ἰμαὺ δ'ποθ {1686 ῬΘΟρΡὶΘ οϑίῃθ αϑιεϊπρ δάνῖσθ, ἐμ 8 
γοίθ οὗ 6δο οπθ 18 ἐδ οἱγ ἐμίηρ ἱπιοπάοα, 
Βαΐ ἴῃ δδιεῖπρ δάνίοθ ἐμ ον τίβῃθα ἰοὸ τεῖος ἴο ἐμ 9 
Ποτὰ ἃ ͵ααϊοῖα] βοηίθησο, το Ηδ τοΐζοσγοα 
Ὀδοὶς ἴο ἐμοπι, δὰ {15 18 ἐμογοΐογθ (89 ἐπὶπρ ἴα 
ααοϑίοη. Ηθῶοο ἰἰ 5 ποῖ μοΣ, οα 8.6 οὔδ μιδηᾶ, 
86. δου] “" βίοπίη ς᾽" (ὮΟΙΣ) τ ῖο ἢ 19 τηεδηΐ, 
ὯΟΓΡ ΟἹ ἐδ οἶον Βαηά ἃ ΤΏ6Γ6 Ἰπογαὶ οοπάσδιμῃδ- 
ιἴοι (Ἡ ΒοΪα6Κ), ΠΟΥ ΔΩΥ͂ ἀἰδαλῖδ881 οὗἩ (Π6 τοΐον- 
6η09 (Δεν 6»). ἘΣ ΤῸ Ῥ600]9 μαὰ Ἰοῖν ὑπὸ ἀθοῖ- 
βίοι ἰο Ηΐ πὶ, ἰοῦ ρ ἢ ἴῃ ἸΤΟΩΥ ; ἀπὰ ἐδον ἀἰὰ ἐμ 9 
Β0Π16 δραΐη, στο Ηθ ἴὰ ἃ σοραϊ(ϊ οὶ] ΨΥ οαβὲ 
190 ἀροϊδίοῃ Ὁδοὶς ρου ἰβο. δου δ ποῦν 
ΒΆΥΒ: 1 (Π6Υ το ἀο5ἰβίοα ἔγοιι (οἷν σοπάρτω- 
ὨαιΐοΏ, 7] αἶδο εοπάεπιη ἦτε ποί,--ὰπα αο5 ΣΟ ΔΌΪΥ 
Ηὸο πιοδῇβ (18 ἰῇ {80 Νοῖν Τοβίδιαοηὶ β0η86, 8.9 
ἴη οἱ. ἰἰϊϊ. 17; Μαίιέ, χυὶ!. 11. Βαι ἰῃ ἐδ ο8858 
ΒΟΥ δοαυϊ4) 18 ᾿Ἰποϊαἀοα ἴῃ Ηἰΐβ ἀφδοϊδίοη, 80 ἴδ τ 
89 Ηο ἱπίογργοῖβ ὑπ ἰδοὶΐ Ῥχδοίϊσαὶ γοράϊοὶ οὗ Βοθ 
Δοουβοσβ. Ζ1|118 18 Ῥγούθαὰ ὃγΥ Ηΐβ8 ποχὶ σογάβ. 
Τοῖβ ψ ΒΟ] ἀὴρ οὗὁἨὨ ἸΔΟΓᾺ] οοηάεπιπαίίοπ ἴδ, Ἀον- 
ΟΥΟΡ, πὸ ὙΠΠΒΟΙ αἱ ηΩ οὗὨ ΤΠΟΡᾺ] ἡμάσπιεπί. ΑὉ- 
κυϑίϊηο (Τιραεί. 88): διὰ ἐεί Τοπιῖπε 3 ασυεξ ἐγσο 
ρεοοαί3 Νοη ρίαπε ἰία. ΑΑἰἰεπάδ, φμοα δεφωϊίω : 
ἐοαίζἝα, ἀείποερς 7απὶ ποῖξ ρεοσαγε. Εἔγφο εἰ οπιίπα 
ἀαπιπαυϊί, 8εα Ῥεοοσαίιπι, ποπὶ λοπιίποηι." [[ΑΥ̓ΩΌΤΟΒΟ: 
Αἰπεπάαυϊέ γέαπι, ποπ ογίπιοπ αδεοίυϊί.----. 8.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑ ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΔΙ,. 

1. 8.9 (86 Ἔσχορϑϑὶϑ ραγ Δ ΥΪΥ ΟἹ ὙΟΣΒ6ΒῚ], 2, 
6, 7, εἰο. 

2. Τὸ (110 βοοίϊοπ οὗ 6 δά οῦο98 σδὴ 6 ΣΘ- 
βίογοα ἰο ἐμὸ ογϑαϊ οὗὨ ζοηυ 6 Π 688, 1ἴ τίου 8} 7 
ἐητγίολεδ (ῃ6 ΕἰΒΙΟΥΥ οὗὁὨ ἴδ ᾿ϊο οὗ 96.805. Α Ἔ6γ98- 
ἰαπιαιΐο τίου οὗἉἩ ἐἶο Ῥσοστοδ8 οὗ 89 Ῥογβϑαοουιοῦ 
οὔ 2 6808 ὉΥ͂ 6 ϑ'εαρδοανίη δοιη θη 48 [86 (ΒΘΟΓΥ͂ 
οὗ 118 σοπΐποη 688 δοσογάϊηρ ἴο [Π6 συ}]65 οὗὨ ἰη- 
ἰογηα]ὶ οσἰἰοῖίϑ. [10 τψουϊὰ Ὀ6 πεαίυγα), ἰἢδι [86 
ἰειιρίαιΐοι οὗ 9685 τ σὰ Ῥγοοθοάθα προῦ (πὸ 
ἰγχοηΐσαϊ αϑϑυρίϊο ἰπαὶ Η6 νγὰ8 {μ9 Δ᾽ 6ββι δὴ, 
Βδουϊ ἤογτῃ 8 8ογῖ68 απὰ οἰϊηαχ. Απα ἐμὰ δοὺ- 
ἀυοὺ οὗ 685 ῬοΥ͂ΘΟ(ἸΥ δοοοχὰδ τ ἰἢ (Β6 οχ ϑιὶης 
δίαίθ οὗ (69 Μοβδίδηΐο αὐοϑίϊοη, οἡ δοσουσπὶ οὗ 
ΗΠ] οδιοεϊαὶ ρΡοβὶιΐοη ἰοτασ 8 (86 απ δδϑίϊου ΒΟΟΣ 
Ηδ νψ͵ὰβ 6 δέ βδίδ. 

8. ΤΠο οοπαμοὶ οὁ., Οὐγδέ ἴῃ (18 βἰίδιϊο οΣ- 
δ 118 τηα)οβιὶο οδἱουδίίοη, θα] λη688, Ῥγαάθμῃσο, 
τἰβάουι, δη ὈοΪ] ἀπ 68. 

4, Τὴ6 ΟὨΥ ταυθηϊίοι οὗἨὨ «685.8᾽ τογίἐπσ; ἀπὰ 
(αὶ ἰὰ ἰπ0 βαῃὰ οὗ (6 οδγίῃ, πο οὯθ δον 
ναὶ. ΗΪΐδ υϑυα] ἔογῃ οὗ τυγιτἰπρ γ89 ἃ τυ τἰης 
οὗ 189 Ἰδν οὗ ἰδο βρίτὶϊ ἴῃ μϑασὶβ τ} 1} 189 Άδαιο 
οὗ Ηἰδ8 τνογὰ. 

4 [1Ὼἢ μἷ4 Ω0ἘῈ οἀϊτίου, Ρ». 332, ΜΜογοῦ δάγε ἡ οὐδὲ ἀνΑ Ως 
κατακρ.: “Τιΐδ ἰα ποῖ ἃ βοηΐοῃοο οὗ ζογγίυερσες, ΕΚ 
ἰχ. 2: μυῖο ΥὙἱ}. 48, ῃοῦ γοῖϑ τΠ0ΓῸ γα δαὶ 4 )7εγιφαϊλοίϊοπ, . .. 
Ὀυΐϊ αὶ γευεγεαΐ 97 ἰλα οοπαεπεπαίίοη, ἰθ 1ἰΠ9 σοπεοϊουδηεαο οὗ 
Ηἷ8 Μοδβίδηϊο τοἰβδίοῃ, ἩΒοἢ 8 οὶ ἴο οοπάραιῃ, Ὀυϊ ἴο 
ἈΝ ἴο δΒΆῦθ 180 ἰοδῖ, ἐ. 17; χ]]. 47; λίαϊ:. χυὶὶ. 18." -- 



ΟΗΑΡ. ΥΙΠΠ. 1--30. 

δ. Η ἰλαέ ἰδ τοἰϊλοιιὲ δἰπ ἀπιοπσ ψοῖ: (1) Αὁ- 
Κηπον]εοάριμοηί οὗὁἩ ἴμ0 Μοβαὶσ ἴα ἴπ {πΠ6ὶν υἱοῦ. 
Βίοηο Βον 1 γοὺ Ῥ]6886; 816 δ85 ἀοϑογγϑαὰ ἀθδίι 
δοοοτάϊηρ ἰο (6 Ἰανν οὗ Μίοβοβ. (3) ᾿Αϑϑουίΐοιῃ 
οὗ Ηἰ8 οι Τοβίδιηθηὺ στουη, αὶ γβὶ υᾶγχο 
χΟΌΓΒοΟΪγτοθ. ϑίομθ 6 Ρ πού (1}} οὔθ τὶ ουΐ δἰ 
δθ Τουῃὰ το ΩΔΥ Ὀορὶμ μ6 Βίοπΐης. (8) [πάϊ- 
διιῖοη οὔ [86 τοϊαιῖοι Ὀοίτθοη πὸ ΟἹ Ἰοδίαπιοηὶ 
λυὰ Νεὲν Τοβίαμηοηΐ ροΐϊηΐβ οὗ νον. Ομ γὶβί ἀ6- 
οἷἴατοϑ ἰῃθ Ὀυϊποῖὶρὶθ δὰ δρὶσὶΐ οὗἩ ὑἱδο ἰδῖν οἵ 
ἍΠο565. ΤΠ θη ἸΘῪ ΤΏΆῪ δοὺ δοοοταάϊηρ (0 ἱδποὶς 
Ἀεϑὶ Κπον]οᾶρο δὰ σοηδοίοποο, [{ τηυδὲ ἢοὺ Ὧ6 
Τοτροιίοη (δύ (86 ἀδα ἢ ΡΘηΔΙν δοοοσάἀϊηρ ἰο (δῸ 
Δοιίον οὗἁἨ [Π9 6 18} [ΔΓ γγχὰ8 αὖ (ἢ δϑ)0 ἰΐπη0 ἃ 
χΧΟΡτοὈαἰϊο. 

ΤΠὸ Εομιδὴ ΘΠ υΓΟΝ δΟη 51 6 75 ΟἸτἶϑὲ ἃ, βοσοπᾶ 
ἍΪ05659, ἃ ΠΟῪ ᾿ΔΎ- ΙΊΥΟΣ ; δηα δοσογάϊης ἰο ΠΟΥ 
116 τιυϑὶ δ ρσίγοθη 8 βίγϊοθοῦ ἰδνγ ΟΥ̓ ΤηΡΥΪΔ 6. 
Βαὶ τ|ιϊὰ ἃ ΡΓΟΡΘΟΥΙ͂Υ τοὶ] ζίουβ Ἰορ 8] α(ἴοη ἃ ταΐη- 
ΒΙΓΥ͂ οὗ ἀφίῃ 4180 18 οοῃποοίοα (2 Οογ, 111.). 
«Απὰ οὗ ἰοβ6 το ἴῃ {815 Ὑἱ 6 07 ἰη 5180 οἢ. ΤΟΙ Δ] :- 
ΔῈ ὉΠάοΡ 86 ἰᾶτν, ὑπ6 ψοτὰβ οὗ (9 ΔρΡΟ8(19 ἴῃ 
6 κα]. Σἴἰ.. 10 Βοϊὰ ροοά. 

6. Οα μ6 οἶδοσρ δῃά, ἤογα ἰὴ ἰδὸ σγοὺρ οἵ 8ο- 
Θύϑοτ δηᾶ Ἰπάρ65 8τὸ 18]}6ἀ (ἢ 6 ννογὰ5 οὗ 1 Ῥοί. 
ἦν. 17: “189 {ἰπ|0 18 σοῃθ ἰμδὺ Ἰπαἀσπιοηῦ σχαδὶ 
Ὀοχίῃ δὲ (6 ἢου88 οὗ Οοὐ,᾽; 

7. Ομ γῖβὲ σα ἰσαηϑίοσιη 86 ἰγἱθαπα] οὗ {πὸ 
16 Α} 518 ἰἰο δὴ 5υ]ιαὶ οὗἨ οΥἰ μι η8]8, ἰηΐο ἃ 
ΣΩ68Π5 Οὗ τοροπίδβῃσθ πὰ οὔ (Π6 68]} οὗ ρστᾶσο, 

8. Το Νὸν Τοβιαπιοπῦ σ ΟΠ] 6659 ἢ 6 ΒΟΌΓΟΘ 
οἷα Νοὸν Τεβίδιηθηῦ ΒΟΥΟΥΙΥ ἰἢ ΘΒ 005 οὗ 
ΤΩΟΣΆ] οοπάμᾳοί. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

Τὴ τοι τογχοηὺ οὐ Ογϑε ἰο ἰδ6 Δίοπαί οἴ 
ΟἸΤῖνοβ ουἰβῖἀθ {86 ΟἸ(Υ οὗἨὨ Φογυβα] τα, Δ ΘΧδια- 
Ῥ]ο ἤἴοσ (86 ρογβοουϊθὰ σοι ΡῬΔΩΥ οὗ ὈΟ]ΘΥ618.---- 
ἘΒ6 ἔγϑὺ ἰοταρίδιϊοι οὗ Ομ γίϑὺ ὉΥ ἃ Βιι. ον οὗ σο- 
ςοοσηπϊῖοι ὁπ 188 Ραᾶτὶ οὗἩἨ 6 συϊοσβ οὗὅὨ (6 9678. 
--- Τὰ} 5 ἰοτιρίδιΐου οΘοτηραγοά τί} ἐμ οἴμον (βυὉ- 
Βοᾳ 6 ῃ1) Ο0168.---Ἴ͵ἘῸ0 δ] 0.688: οὐ, ἃ 116-119 
8ηἋ πδγηΐϊῃρ Β66η6 ἤτοια {86 ογοῦβ 66 6]6 51. 8.168] 
8 ῬΟΡΌΪΆΓΣ ἔοβιῖν 18 οὗἩ [5Υ86].---Ἰ 9 18ν οὗ τηὰτ- 
τίαρα ἃ ἴανοντϊίο αυδϑίϊοη οὗ ὑμ6 Ῥἢδτίβ608, --ο 
Οοηαρ81] ἰμ Βα .6110165 8. τηθαβατο οὗἨὨ (80 βρί τι 8) 
ἀσοδΥ οὗὁὨ ρορυΐαῦ 11ἴ6.---θΤὸ ἀἰδο]οα] οταῖι, 
ὙΒΙσἢ που ἃ τραῖζο {86 ΒΒΟΥ͂ οὗὁὨ ἃ ΠΟΙ͂ 2608] ΤῸΓ 
{π6 ἴητὦὺᾧὦ ἃ ΒΏΔΤΟ ΤῸΓΡ (110 1,οτά.---- ΑἸ] γ5}85. οὗ (86 
ἰοπιρίϑιϊοι: (1) ΟΥ̓ γῥ]οι ἐσ. ΑΡΡδγοῃὺ δο- 
Ἰοᾶ56 88 ἰ0 1π|ρ086 Ὁροὴ ποῖ 411. (2) Ἀ[α]ΐ- 
οΟ0.5 Δ5580}} {86} αἷπι ποὶ αἱ ὑπ οδχοοιίΐοη οὗ 
(6 ποιχδῃ, δι αὖ ἰδ6 οχοουξίοη οὗ {ἰὸ [ογά. 
(83) Ηξδνρι 1658, σσὰοὶ ργοσοῖστο. Το ψομηδῃ, ἴἢ 
ἃ ἴοτιιῃι οὗ 161 οἷ] ὈΓΟΘΟΒΒ πὸ ἸΟΏΡΟΥ Ῥγϑοίβοα, 
ὙΆ5 ἰ0 06 5Δογ  ἢσρα 8ἃ.8 ἃ Ιη]6ΔῺ8 ἰο δη οπηἀ. (4) 
ΘΒΑΙΏ 6.055 ἰὼν αασδίΐοη. ΤΟΥ Βουρδῦ (0 ΤΔ ΚΟ 
ΘΙΒΟΡ 268] [ὉΡ ΔΙοβαβ ΟΥὁἹΎ δὴ δΡΡσυοΥαὶ οὗ ὑδ ον 
οσῃ ἰγδάϊἐΐοη δη σαβίοπι ἃ σϑρίϊαὶ μα Υρθ ἀρσαϊηϑὺ 
180 Ιοτᾶ, (8) ὕπβϑαβροοίίπρ ὉΠ πάμο88. Τ ΠΟΥ͂ 
Κῦον ποὺ ΠΟΥ δοοῦ ἐμοῖς ἀουῦῖα ᾿πάρσιιοηί 
αξεοϊηϑέ (ἢ 9 τοιηδὴ δηᾶ δραϊηϑὺ ὑ86 Ποτὰ 18 ἰο ὃ 
ἰυτηροα ἰηίο ἃ λα ρτιηοηὺ ἀραϊηδί ἐμοτηϑοῖγσοθ. (6) 
ἸΤὺς πιοϑύ ποβαάβίγοης οὐάμπτγαογ. ἸΤΒουρῊ ἴῃ 
{ποεῖν σοπβοίθησθ σοηΥϊποοα οὗἁἨ [ἢ ΟἿΣ ἈΠ ΤΟΣ  Ἶ Π658 
ἰο σοπάθσηπ ἐμ τνοσδὴ {6 Υ 8.11} ἀο ποὺ ῬΘΥΟΘΙΥΘ 
(πεῖν β'π ἀραϊπδὺ πὸ Ιογὰ, 
ΤΙ σοπάποί οὗ (86 Πιογὰ ἐἰοτγατβ ΗΒ ἰοτηρίο 8 : 

1, Τοῖς Βγροον (1081 Βοηαζοὸ ἰο ὑμ0 λ΄ 585: } }Η6 

τὸ 

τηοοίβ (8 {8 σα], βἰαίθὶν δοίϊοη οὗὁἨἩ λΓοϑβίδηΐο 
ΤΑ) δ (Ηο βἰοορθᾶ ἄονη, εἰς.). - 2. Τοῖς 
ἰοιηριϊης οὗ Ηἰ8 ϑριγι: Ηθ πιϑοίβ τ ἱ ἢ ἐ}16 Βα γ ἢ- 
ἴῃ οὗ ἰδεῖν οοηϑοΐθποθ 8. Τμοῖρ ῬΒατυίβαὶο 
αποϑίξοι οοποογηϊηρ ἰμ9 πἰσμοβὲ σταάο οὗἩ ρμυη- 
ἰϑ το ηῖ Ηο τηθοῖ8 ὙΠῈΕ (86 αυοδβίϊοῃ οὗὨἨ {μ6 σοβ- 
ῬοὶΪ σοῃσογπίης (μ6 ἱμηοοσοηῦ πἀρθ. 4, Τ]ιοὶν 
δυάρηιοηΐ ττῶβ ἰο ὑγοσκ ἀδαί ἀπ ἀατηπαίίοῃ ; 
Ηἰβ λυαάρτηοηῦ αἰτη8 αὐ ἀο] γοσάποθ δηα βαϊνϑίϊοῃ. 
ὅ. ΤΊΘΥ ΘΟΙῚΘ ἃ8 ΔΊ 865 ἀπ Ἰυάραϑ, {Π607 50 85 
σοπαἀοιηποα. 06. ΤΟΥ ἱπίοπμ θα ἰο ἀΘΒίΓΟΥ ἃ ΒΟΙ͂Υ 
Οη6; Ηθ χαοβοιιοβ 8 ᾿ἰοβὺ βΒ᾽Π}60Γ.--ΟΥ;: 1, Ηἰ8 
Β']6η60 ἃ σοπαοπηπαίϊου οὗ ἐμοῖς σγαῖϊ δηὰ δχοϊιοα 
Ῥδβϑίοῃ, 2. Ηἰβ βίοορίῃβ δῃᾷὰ ]Ἰοοκίῃςς ἀοόνῃ ἃ, 
σοπαοπιπαίϊοη ΟοὗὨ ἰμ6 ὶ} βιδῦλ6 1688 ἰγοδίηθηΐ οὗ 
16 ττοϊηδιι᾽ 5 Βα πη6. 8. Ηἰ8 τυγιἰηρ, ἃ τηγϑίογὶ- 
οὐ8 8οί10Ὲ, ρΡοϊπιὶηρ ἴο {μ6 τῦϊοϊκο ἃ τη γβίθυἱοβ οὗ 
ὑμοὶν 1176.---ΟἸιγῖϑὺ δὰ {119 Ῥ)ιανβθοθ οοπιρατοὰ 
8ἃ8 υάκο5. οὗ {116 δάἀυ]ΐογοβθ: (1) ὙΠ τοϑροοί 
ἰο γῖροσῦ. Ὑδμοὶν σῖροῦ 18 δ ΠΟΙ ΔΥΙΔΌ]6 ἀρ! σὺ 
ἴῃ ἐμ ἀδταπαίίοη οὗἨἩ ἰδ ΒΊΟΥ ΔίΌΟΡ ρζτο88 ουἱἰ- 
ναρὰ βίη8. ΗΒ χὶροχ 46]10}} 185 ἰῃ βαϊγαίΐοη, δηὰ 
ῬΓΘΟΒΘ05 ΟἹ ἰποὶρ Θομϑοΐθηοθ ἢ ἃ γ᾽ Βοϊθϑοῦιθ 
σοηαθηιηδίϊοι οὗ ἰμ6 ϑρῖγιυ. (2) 1ῃ σοβροοὶ ἰοὸ 
ΚΘ. ]ΘΏ 6885. ΤΒΟΙ͂Ρ σΘὨ ]ΘΏ688 18 ΘΑΡΠΔὶ ἸασΣῪ 
ψ ἢ16}} ΘμσοΌ χα ρ 68 βίη. ΗΒ σϑῃ ] 6 688 15. ΟΥ̓ΟΓ- 
Ῥονονῖηρ ρστᾶσθ ἩΒΙΟΒ ἀοβίσουϑ βὶη.-- -ΟἸγ δὲ 15 
Ὡοῦ ἃ ὩΘ6᾽ ίοθοβϑ, Ὀὰαΐ {11ὸ Πα ΘοΠΟΣ ἔγοπι βὶη 
ὉΥ (89 Ἰαν οὗἩ ἐμ ϑρίτιι.- --Ἴθ. φῬοβί το ν ἃϊοὶὶ 
ΟὨμγῖϑὺ ἰδῖζοβ ἑοτταγά οἷν!] οἰ 8] αίοΥΒ δαὰ υάρ68: 
(1) Ηο βίαπᾶβ ἀϊϑιϊποῦ ἔγοτα ἐἰιθιῃ, ἱἰπ (καὶ Ηθ 
ἸΏΔΙΟΘ ΠῸ ΟἾΥ]] Ἰατν8. (2) Ηο βιδηᾶβ ἴῃ δοη- 
ποοίϊοῃ τ {Π|6, ἰὼ ἰδαὺ Ηοσ ἔυγη 8.165 ποτὶ 
{16 Ἰατν οὗ ἐπα βιρὶγῖξ, (16 Ταμπάδιηθηία) Ῥνὶ 61 0165 
ἴον ἐποὶν Ἰοραὶ δἀπνλὶ ηἸδίγαίοῃ.---Ἴ 6 σἰογΙ Βοοίίοπ 
οὗ {πὸ δῃοίοπί ᾿ἰρὶ απ αν πῃ (ἢ 6 ΠΟῪ σογοηδηί: 
(1) Τ86 ρογέδοϊλοι οὗ σῖροσ. ΤῈ} ρογίδοί Κηον- 
Ιοᾶρο οὗ βίῃ σϑοοηζοβ 8}} 88 του ΒΥ οὗ ἀραὶ 
δηα Ῥογάϊοη. (9) Τὸ Ρογίβοϊϊ οι οὗ ρθη ] 6 688. 
186 [0}} σγαοίουβ ρεγοθρίϊοι οὗὨ ἔαϊί τϑοορηῖζαβ 
811 88 οδ] ]οα ἰο {16 βαϊγδίΐοῃ οὗ ὑπ οὶ] άγϑηῃ οὗ 
ἀοά. ο ΤΠ μΡογίοοϊίοη οὗ δἀπηϊηϊϑίσγϑίϊοη. Τ|]1Ὸ 
ἀοοΐάρα 1 οὗ {10 ϑ'ρίγι ἄχοϑ ἰ88 βίδηἀδγα οὗ 
Ια δῃὰ ἀ:βοῖ ρ] πο δοίνγθοη ἰδ 6 Ῥογθοῦ στῖροῦ ἀπά 
186 ρΡονγῖδοῦ σϑηί θη 655.---Τ 9 Ἰυάρηχοηῦ οὐἨἩ ΟΠ ἰϑὺ 
ἃ ὙΟΤα οΥὗὨ ἰουγοῦ [Ὁ (80 ΚΙ Υ σοηβοίΐθῃμοα8. οἢ 
ὈΟΐ᾿ βἰάθβ: (1) 188 ομδῃ πιυϑύ ἰγθτ Ὁ]6 ἈΠΔΟΡ 
ἰδ ᾿νογάβ: “"ωμοὲ τα 6 ἰμο γβὲ ἰο οδβί ἃ βίοῃο 
αὐ μον. (2) ΤῊΘ δοουβουβ ὑπᾶον (6 ΨψοΓάβ: 
“Ἢ ἐδαὺ 18 τῦιίμουν βίῃ διποηρ γοὰ᾽" (ὲ, 6. Ὠ9 
ἐμοῦ 15 ποὺ 1 π|861] ψοσί ῃν οἵὨ ἀθ8.}}). 

ΤῈ6 συγ ποπα Ὀοίοσο ἔπ6 Ἰυἀρπιοπὶ βοδὶ 
οὗ Ομγίϑε: (1) ΗΠον 886 βἰαμὰβ Ὀουῃά ἰο (}9 
λυάρπιοηῦ Ββοαί, 1] Ηθ 8 βροόοῖθηβ. (2) ον 
Β86 18 τοϊδαβοά τὶ ἃ ϑανίουν᾽ Β ψοτὰ: ϑδὲὶπ πὸ 
πιοῦ6.---Τ]νὸ ΟΠ ἰδία δρὶ σι .8] σατο οἵ τοϊοδβοα 
οΥἾ τ Π 815, Ραγι συ ΔΥΪν οὗ ροιϊίοπί 8110 ΟΠ 68. 
---Ἴ Ἐ Βὸ ΒΙ16Π66 οΥ̓͂ ἐϊν6 ᾿νοϊαδῃ 8 ἱπίο!] σι Ὁ]6 Ἰαη- 
δυλφο οὗ Ροπίίοποο ἴο {86 μοτά.---ΤῊο πα ρηηδπῖ 
οὗ {ὸ ῬΒαγίβοοϑ πὰ ἰδ9 Ἰίρῃ απ Ἰυᾶφηιοηί οὗ 
Οδγ ϑύ. 

ΚΞΤΑΒΕΚΕ: Δίουα. Μιδὶ, Τμδ. : Το τ] οϊ άπ 6885 
οὗ {10 υὐροῦϊν Κοτ5 μον ἰ0 δθυδο δὐοὴ {πὸ 
ἴατν, (ἢ Ῥυη 1 Βἢ πηθηὺ οὗ ζαυ]ῖ8, {8:6 Ὀ6ϑὲ ἀπά Πο)]ὶ- 
οϑὺ ἐΐηχθ, ϑ'λπια, {Π8ὲ}ιὺ δια ρ αἰ ἐγ απ 8:}}1π685 
ἀπαογίαϊκο ἰο ἰοτηρὺ τϊβάοπι 1.861 [0 ἀο68 ποῖ 
Ὀσδοοπθ ἐθϑο Υ5 δπα ῬΓΟΠΟΠΟΥΒ (0 ἰγγ ἴο γα 
οη6 ἴοοὐ πᾳ (6 ρυϊρὶὶ ἀπά {86 οὐδοῦ ἴῃ {186 σουη- 
ΟἿ] σΠ ΔΙ Ὁ6Υ.---ΠΕΡΙΝΟΕΒΕ: Του ΒγΥροογὶίο, Ἰοοῖ 
ἱπΐο ἰδ ον Ὀοβοῃ.-- Του ἢ ΠΟ τηδρ δ ΓΟ 



2τ0 

δῇ ὃ6 τὶϊ μουν βἰη ἰὑ δ ου]α πυρί 61658 οὺ ὮὉΘ 
ΘΠ ΔΥΚΟΔΌ]6 ν᾿ 186 515 ΜΉ ΘῈ ἰΐ πιυδὶ γἰ δῦ τ 1} 
ΒΟΥ ρΡυπὶβιιηοπὶ ὉΡΟῚ Οἰμοῖθ. Μαρίδβιγδίθϑ 
οὐχὶ ἰο θὰ Βοποβὺ Ῥϑύβοῃβ γι.0 ἔραν ἀαοά, ἔχ. 
ΧΥΪΙ. 21.,--ΟύΈ 5  ετ, : Ργυᾶάοηοο δῃα ἸοΥθ σραυΐγθ 
ἰμαὶ τὸ δἰιουϊὰ κἰγθ ῬΘΥΒΟἢΒ 8Π ΟΡρΡΟΓ( ΠΥ ἰο 
τὰιϊπάταν, τἱι μουῦ δὰο δὰ ἀἴθργαοο, ἔγοτῃ ἃ θαὰ 
6890, ἱπίο τ Βϊοὰ {Π|6}} ῬΔΒ58: 0 48 βράἀυσεαᾶ 
{861|.---ΖΕΙΒιῦ 8: μαι ἢ πὰ κῃ γ, πὰ ἰη ἰταςῃ 
ἐνγοβιϑιϊ Ὁ1]0 τυ 6589 19 (Π0 σοῃδοΐθηοο οὗ ΤηΔ ! 
Τὰ τηῦβ (Β6Υ ΠΟΙΏΒΟΙΥ 65 σοηθ ἰ0ὸ Βιιδῖμο 80 
Β66!κΚ ἰο Ῥυὺ οἰ 8, 6ββ ρϑοΐδ}ν 1 Ἰ 7] ἰθαο 6 8, 
ἰο Β|8π|0; ἰγθδο  ΟΛΥ ΘΟΠΊΘΒ πο6 (0 δ ιἶπι (δὶ 
ἔογζοϑ 1(.- ΓΘ Δ 5. πιϑὶ 0 πὸ ἀοιυδί Θαγποϑὶ 
διὰ Σοα]ουϑ τὶ [ἢ στοαί βίηποτθ, Ὀὰΐ πο τ ἢ σ,Ο88 
ΒΔΥΓΒΊΙ 659, [Ὁ (18 ἀο65 ποὺ ἱπρτουο πὰ οὐ γ. 
--ερινχαεα: Το Ρυϊρὶλ βῃουϊὰ ποὺ τηραα]ο ἴῃ 
Βασι αν Αι αῖγα, απ τυ σῇ 1655 Βιουϊὰ (πὸ Β6οι αν 
οΥον τηοᾶὰαϊο 1} δρὶγ.8] τη 6 Υ8.- ΟΆΝΒΤΕΙΝ: 
Γ ΔΩΥ οη6 ἰ8 τοβοιο ἔγοπι {16 δη45 οὗἉ ᾿ι,ι166, 
ἢ βου] ὃ6 αἰ] ΟΠ ΕΥ οχ]ιογίο ἃ ποὺ (0 δΌυδθ0 18 
ἀοϊνοταησθ, Ὀαῦ ῬΣΟΥ͂Θ 88 χτοιίἰὰὰ0 ἴο αοα οαπὰ 
Τη6Ώ. 

ΟΕΒΙΑΟΘΗ: Τὴ6 δΏΘΙΥΟΥΡ οΟὗἩἨ 9}685808 Ὀαΐθ ἰδ οἷν 
οαπηΐης ἴο Βδαπιο, τὶ πουὺ ἑνί ηρίης ἐμο Ἰάνν, 
}αϑιῖσα, οὐ Ἰον6.----αι {Π6 απο {ἰπ|06 ΠΠῚ8 βοπίθῃοθ 
ξυδστὰ9 {6 τοηλῃ ἀρηϊηϑὺ ἀσβραῖν ὉΥ Ροϊπίϊης 
αὖ (16 Βαϊ π659 οὗ 84]. [116 ἀο65 ποὺ δχίθηυδίο 
(110 βίη οὗἨ {Π6 δἀυ]ίογοβ8; Ὀὺύὺὶ Ηο Πἰηΐβ δὲ ἰπ- 
τασὰ βὶπ ἩΒΙΘΝ ῥα 8 ὁπ6 ΤΥ μον ὕγοι αοα μα 
δτοβϑ ουϊναταὰ ὑγδηβυθϑδ: 0}8.---Ἴὸ αἀσὶτο {8686 
ΥΡροοΥ 65 ΥΔΥ πο ΟἿΪΥ ἃ ποτὰ οὗ {19 Τοτὰ 
ΜΠΊΟΣ βίο {19 Βοαγὶ ΚΘ ἃ Ββαπλον ἰἸλαΐ 
ατὶπαβ 6 τοοῖς.--Ν ον 9658 σου ἃ ὁσχογοῖδο Ηἰ8 
Βανί Οἤο6. Ηδῤ ἔογρίτοϑ μοῦ (19 δ΄, εἴο.---Τ 18 
1 1168 ποὺ ἐπ β᾽ χη ῖοϑὶ ἀἰβαρργοναὶ οὗ Ἰοραὶ] 
ῬυμΙβηδηί8. [ΒαὉὺ 0 πο ἀουδὺ ἀο68 ἱπΡῚῚ ἃ 
Ομ τ βιῖδη ΡὈΥΐΠ61ρ016 ον (8:6 οΥ1οϑ᾽λ ἀπ ΤΟΙΌΓ- 
τηϑίϊοπ οὗ οἷν] ρα ϑ πιο ῃ[8]. 

ΒΒΑΙΝΕ: ΕΔΥΙΥ ἴῃ (}}0 τηιογπίηρ, τὶς τ 
τνδί ἢ] 655,  65801.5, »σᾶβ ἰὴ ἐπ 1616, {Δλὸ Ρΐδοο 
ἜΒΟΥΟ Ηο Ἰογοὰ ἰο Ἰαῦον αἱϊ (6 ἄἀδυ. Τ}ι 
ἐδουρῃηί οὗ ΗϊΐΒ ΔρΡρσυοδοβίηρ ἀοδίῖ πὰ (6 ταγὶ- 
οὐ8 ἐπ ργθβϑίοῦβ οὐ Ηἰἱβ ὑοτῖς ὑροὴ ἀϊβοτγοηὶ 
Ἰιοραγίβ. ἰὲ 866Π)8 ῶ5 ἱἴ (18 ἀοι ]οὰ ΗΪ8 ΣΘαΩ].---- 
ΤΟ 818 ΜΔ 1Ο ἢ ἴῃ ΟἸ νι βίοπάοπι 4180 αἰίβο ἢ ἰοὸ 
δυπάδγ5 απ ζοαβί-ἀα Υ8.---Τ 0 ῬΤΘΥΣΟῸΒ ουοηϊηβ 
{Π|δὺ 8οϑϑίοη δζαϊηϑί (ἢ 6 ἰοάσοιηον δά Ὀ6οὴ μοϊὰ; 
(6 (ἀατίης ἰδ 6. πἰριι) {Π|Ὶ8 ο489 δοῖηθβ. Ηον 
πηλίαγαῖ (86 τΒουχαί, (μὲ 9 6511 ταϊχιιὶ 6 σδυρῃὶ 
ὉΥ πιρδῃ8 οὗ 0. Απηὰ ΠΟΥ ἴὸ Ῥμαγίβοοβ δηὰ 
ΒΟΥ 68 8.6 ἰῃ δοῃοογί, ἐἴο.-Ἔϑῃ6 ΒΑγΒ: “]ογὰ .᾽ 
8.10 [668 {10 τη] ο5ίν οὗ Φ6588, οπμὰ {118 ἱτὰ 1168 
ταῦ 5.160 δογίδ ΩἸΥ σομαἀθιηηδ Βοεβοὶῆ, Μδιὶ. χχὶ. 
8].---[Ι» Ιγοσϑησο ἔγοια (6 Βαπα οὗἁὨ οἷν! ] πα 8166 
15 ποῖ γοὺ ἀοἰἰνοσγαησο ἔσο (86 δ᾽ τα σίν πδπὰ 
ΟΥ̓͂ {π6Ὸ ΒΟΙ͂Υ αοἀ.---(ὀ8ὺ5 ψιὰ Ηἰ8 πῇ ΘΟ 685 
δβἰιοιν ἃ ἃ στοδίον πα ϊοῖα] οδγηθδίηθδθ μη (89 
βουογοϑὲ οοπαοπιηδίϊοηι ἰο9 ἀθδαί ἢ οδϑὴ ΘΧΡΥΘΒΒ. 

Ηξύυβνεπ: ζὕπίο (λὲ Μοιμπί 97 Οἰΐυε8. Δοῖϊη 
Εἶντοβ ἃ ἰπὶ ἐμαὶ 7 68508 15 Δρρυοδοβίης (Π6. ἰἰπὶθ 
οὔ Ηΐ5 ραϑβϑϑίοῃ.- --ῦοσ. 8. “Βμί ἰῃ6 βδοῦῖῦοβ δηὰ 
Ρμαγίβ6 08 [ἰηϑἰθδα οὗ ἐμ Ἐπρ. 6 γΒ. 4{π4], ἰη- 
εἰπιαίο5 56 σοπίγαβὺ: ἰῃ680 Ββογΐ 68 δὰ βροῃὶ 
{η6 πρὶ ἴῃ ψοσκίης οὐ ΠΟῪ ΡΪΔὴ8 δροϊηβί 
δ8υ8.---(16 τοΔ). ΤῸ ἃ]}} ΘΡ ΒΗδπιθ, ἰο ΠΟΥ 
θα οΥ͂ ἀοα1} τ ΒΙΟΝ δἰτγοδὰν ἱοοῖὶς Βοϊ]ὰ οὗ ΒΕΓ 
ΒΟ.Ϊ, ᾿γ88 ΠΟῪ δαάρα {6 ογϑ οὗ {186 Ῥυτὸ αδπὰ 
Ηοὶν πὸ ὅδ υύσοι ινἱι]οὰν χεβροοὶ οὗἉ ρδὺ- 
ΒΟΏ5.-- ͵Ὸ 18. το ροοά ζογίυαπο ἰο χοιμαΐὰ ἀηκ}9- 

ΤΙΒ ΟΟΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΡΌΙΝΕ ΤῸ υοῆΝ. 

οδογεγοὰ ἴῃ ἰγδηϑ τ 581 0}8.--ΤῊῈ6 ΠΟΑΥΥ χΌἷ δηὰ 
Β8η9 οὗ Δ υ ΠΟ ΓΥ δτὸ ουὐἱάθηϊ ἴγοαι α]] ἰδ τν8 οὗ 
δηιαυἹ  ἀραϊηδὶ ἰὲ (ἀπ 4180 1μ0 6Υ]] οὗ δαί 
πορίοοῖ, ΟΡΡΥΘββίοη Δ Πα ΠΠΏΡΤΟΡΟΥ 0.86 ΟΥ̓ ΟΙΏΔΏ, 
ὙΔΊΟΝ ΠαγΘ ὈθΘη φγϑάυαἾΥ ἀ0η6 ΘἸΤΑΥ τῖ11 ὉΥ 
ΟὨ τ βυ Δ Δ]0}6).---Μθη ΤΠΔΥῪ ὸ ΣΕΔΙΟῸΒ ΖῸΣ 
{π8 ἀϊν 9 )δὺ7ν ἩΣΓῈ οΥ}} μοατί8.---Ἰ οὐ ἢ κ5 πὰ 
ἈΥΡΟΟΡΙΙΟΗ ἢαῦθ ἃ Ῥαβδβίουῃ [Ὁ Ὀτιηρσίης σοοά 
ῬΘΟΡΪΘ ἰπΐο Ῥδυρὶ οχὶ ἐγ 11} ΘΔ ηρΊ πη ς αι 68{10}8. 
Βαυὺ 7651. Β.ι0 8 8 [6 τ᾿ οὗ ΟΠ τί ϑι Δ ἢ τ βάοαι 
ἰο Θβοᾶρθ {16 ΒΏΔΓοΒ οὗ τηοη.-- ΤΌΠΟ Γ ἴγοιι 8 
ΟἾΘΟΣ ΒΥ σουὰ ποὺ ΒΑΥο 80 ἰονγὶ δοα (6 εἴππονβ 
88 116 τογὰ οἵ ἰμὸ Τογχὰ, τ Ιοἢ τηυδὺ Βαγα δῃιὶ- 
θη ἐμοὶ τ (δ 6 ἔραν ἰθαὶ Ηο Κποὸν ἐμοῖσ βοοσοὶ 
81ῃ8.--ΕΟἼοεγο Αἀ Ῥέγγοη 111. ἐἀχοσά. : ΡΣ οογτυρρ- 
ἔοτγεέπι υεἶ αὐμἰίεγωπι αἀοεοιϑαγεῦ τουϊάοπάμπι αἰ ἐ- 
σέπίεν, πὸ ἴπ ἱμα οἱΐα υεείϊσίμπι ἐδιαάπιὶδ ἀργατεαΐ. 
ἘἸεμίπι πο ἐδί ζ᾿ωιγεπάμα αἀσομδαίοῦ δ, ψφεὶ σιοά ἐπ 
αἰΐεγο υἱίίμπι γορτελεπαιί, ἵπ θο ἵρδο ἀερτελεπαϊίετ. 
--Τὴὴο νοπάογία! μόνον οὗ σοηδβοίοποθ οὐθπ ἴῃ 
ΒΥΡοΟΣ068.---Ἴτὴοα͵ πιαπ, Ζοτά: Τὶ βουπὰβ {Κ 8 
βἰαὶι οὗ δηρυΐβῃ, βιιαο δηὰ {δι} .-- -ΟἾ 15. 5 
ΟἹ 696 18 ποὺ ἰο δΘοπάδῃ, Ὀπὲί| ἴο ΒΟΥ ΣΠΘΡΟΥ δηἃ 
τοάφοτῃ.---Ἶ͵. βου ἃ ΠΟΥ͂ΘΡ ὉΠ ΑΥΙ(ΔΌΪΥ Ὀτῖηρ 
186 βοογϑὺ βὶῃ οὗ οὔὐῦν ποίσῃ ον ἰηΐο [6 ᾿ἰχδί.--- 
εϑραὶγ ποί οΥ̓͂ ηρτουίης 086 τΠ0 πατὸ ΓΑ] θη 
ΥΟΡΥ 10 ν7.---ἀΟ55Ν ἘΠ: Ηθ ποηί ἐαγίὶν (ἰο Ηἰ5 πουὶς; 
(0 ῬΘΟΡΙΘ οδϑιὴθ ἐαγίψ ἰο θᾶ Ηΐ. ατγὶψ ει 
ΟΌΥ 8Βοι}}8 6 χίσοη ἰο Ηΐπι, [ἴὉ. ΗΘ δομδδ ἐατὶν 
ἰἸηίο Η]8 ἰεπιρίο, (Ὸ μοατὶ.---Ὁ ΡΟΟΥ σηθῃ, εἰ 1}10 
Βίοῃεβ 116 ψιΐοῖ γ9ὺ τοι] οὐδὲ δὲ γοὺυγ ζε]- 
Ἰον-ΒΙ ΠΏΘΣΒ δηα ζ61] 0 - Οὐ χτὶ 8 οἡ 18 δον ἢ. ---- 
ΒΕΒΒΕΒ (ΔἾἸΟΥ ΒΈΝΟΕΙ): ὙΟῸΡ Ππδῖγο5 δτὸ πσὶϊ- 
ἰθπ ἴῃ (ὴ6 φαγί, 26. χυϊ!. 1, 18.--ἰ( σοι 1- 
ΤΗΚΕ) : ΤΟΥ ΠΟΥ (παῖ {0 Βίομθβ δῦ Ἰοοϊκίπς 
αἱ ἰοπὶ δηὰ ἱΐ βοοιϑαὰ Ἰοης ἰο ἐβοῖηὴ Ὀοΐοτθ ὑπ Ὺ 
οουϊὰ δηὰἀ ἃ Πο]6 δηὰ κοί ἴο (89 ἀοογΥ8.---Τ6 αἱ - 
ἴοτοησθα Ὀδίτνοοϑη ἰἢ6 ῬΒΑΥδοο8 δηὰ ἰδ6 τοΏΔῊ : 
ΤΒΟΥ, οοηγϊοίοα ὈΥ ὑμοὶν σοηϑοίθησθ, σοί ἀν 
ἔτοιι ὅοδβι9; 886, οσοηγίοίοα ὈΥ̓ ΒΟΡ σοπδοίΐοῃςδ, 
βίδγϑ ὈΥ 96508.---Τ ὑνγὸ 6,6 Ἰοἵξ ΔΙοΘ : ἈΠΙΒΟΥΥ͂ 
δηα οοΙμχ βεγαιϊ ἢ (πιίδεγία εἰ πιϊδετισοταάϊα, Ῥὶιὶ- 
ΔΌΪΘη 688 δηὰ Ρὶ.γ), ΒΥ 85 Αυχζυϑιῖπθ.---Ἶ δὶ τδ- 
1166 Ῥτοπρίοα [869 ῬΒαγίβϑοοθ ἰὸ ἀο0, ττῶ8 πιδὰθ ἴ0 
αἀγῖγο ἃ Ἰοϑὲ β!δρ ἰηΐίο ἰῆ9 δι28 οὗ (6 κοοά 
ΒΒ. ΘΡΒΟΡά. 

[ϑΟΗΑΡΥ: Α βυϊ 8016 ἐοχὲ ἴῸΣ ἰμ6 ἈΓιἀηϊμδὲ 
Μιββίοῃ δηὰ δὖ ἰμθ ἀδαϊοδίϊοα οὗ λῖαχαλ]θηθ 
ΒΥ] 5, Ὀὰΐ ἰο ὈῸ6 ᾿ΐΪΒΟΙΥ δὰ σδυίτοιυβὶν Βδη- 
ἀϊφςφά. ὅθ δὴ οσδϑὶ]οηΐ βοόύθοι ὁπ ἐμο ἰοχὶ ὮΥ 
Ὧν. ΜΟυΗΓΈΝΒΕΒΟα, οὗ δ8ὲι. [κο 8 Ἡοερὶίδ), 
Ργοδοϊιοὰ δὰ ρυ)] 8 πῃ Νοῦν Υοσὶς, 1807.--- 
Τὴ6 Βίαγι πς οομίγδδὶ : ἃ ῬΟΙΏΔῺ ΟΌΪΥ οὗ 85 
τηοδὶ Βοϊημουβ οὐ ὴθ δηὰ Ἔσροβοὰ ἴἰο Ῥυ}16 'σηο- 
ΤῊΪΠΥ ΟΥΓΒΟ ἰμῃδὴ ἀδδίἢ, οοηΐγοηίοα τὰ {6 
Ῥατγχεδί οὗἉ (86 ρυγο, ψ110Ὸ Θοημ ἀρτηηθα οΥο πὴ δὴ π)- 
Ῥυγο ἸοΟΪΚ ἃ8 δ] ΟΥΥ ἴῃ σοση).---ΟἸἰΥἶδβί δοίβ ἤθ ΤῸ 
οί 88 88 Αὐϑηρίηρς Ἰυάρο, ψ ο86 ΑΕ 18 ἰο δἀ- 
τη ηἰβίον ἰ}ιο Ἰατν, Ὀὰΐ 85 8 τι ογο ἃ} βαυϊουν δπὰ 
ϑδογογοῖη τ ἢ (Π 6 ΡΥ] θ56 οὗ ραγαοπίηρ. 80 
Ηο δοἰοὰ ἰοναγὰβ (6 ϑαιηασιΐαπι τοῦδ ἃπὰ 
ΜατΥ Μαχαδ]θη9.---Ηὁ ἀοε8 ποῖ τδκο Ἰ᾿ἰρδὶ οὗ 
Β'ἢ8 δρζαίϊηβυ ἐῃθ βουϑηίῃ σοϊητηδηστηθηΐ, Ὀυὶ, ἴῃ 
Ηἰβ ραγιϊορς νογά : “"1π ΠῸ τη οτο,᾽ ἢο ΣΘΟοζΏΣΣ68 
λ6 ΘΕΟΣ Υ͂ οὗ ἐδ 6 Ῥοπλπ᾽8 σα ἀπὰ οχοτίβ 
ΒΟΡ ἴο ὈΣΘΑΚ ΟΠ ἴγοιι δἷϊ βίῃ (μοὶ δα] ΥΥ ΟΠ]Υ) 
δὲ ΟΠ06 δΔπὰ ζὈΓΘΥΟΓ.---ΤΠὸ Ἡϊβάοση οὗ οὔὖσ 88- 
ΥἹΟῸΡ ἱπ δυοϊἀϊηρ {δ ΒηαΓΟ οὗ ἐδ ῬὨδνΐβ668 δπὰ 
σοδυκίης πον οοηβοίθησα, δηὰ Ηΐ8 ἐδηάονῦ δυὰ 
ΒΟΙΪΥ͂ ΙΏΟΣΟΥ͂ ἴῃ ἀοδ]ϊης τὶΐὰ {89 ῬΟΟΣ Ὁ ΟΙΙΔΏ.---- 
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ΤῊ6 Ὠραγί 1658 ΘΥΌΟ (Υ οὗ πιοάογῃ 8οοί οὐ Υ ἴῃ ἐαΓῺ- 
ἴπσ (86 βοιιυσοα δάἀυϊίογθθ8. ΟΥ̓ΟΣΡ (0 ρεγροίαμὶ ᾿ἰη- 
ἴδιαν, 8106 τυϊπκίης αἱ 186 συθαίθν ογίπηο οὗ ἐμ 
βοι αοίης δάυϊίοσοσ. --- εἶδ πιοίθ8 οαὐ (Π9 Ββῖωὼθ 
ἰσατὶ δὰ αϑιϊς6 ἴο Ζγῆοδὶ δηὰ 81:}8]}, γοβρϑοίδ ὉΪὸ 
δά αἰβγορυίδὈ]6 αἰϊκο. ““Ηδ ΓΘΥΘΓΒ68 [86 )υὰρ- 
πιοδηΐ οὗὁἩ (Βα πον] ἩΒΐοΒ οαϑὶβ ἰδ 6 βίοπο οὗ ἴῃ- 
ἔλταΥ δὲ {89 τυϊηοα δηὰ ᾿ἰοᾶνοδ ἐπ δαῖμον οὗ {116 
τιΐη ἀπδαγπιο."᾽ -ϑοοῖδ) ΓΟΒρΘΟί ΔΌΣ ΠΥ γ88 (810 
βϊο] ἃ οὗἩΪ 6 ομβαγδοίαν οὗ ἰθ Ῥ] δ 5608 δηὰ 
ϑοτίθο5, δηὰ γοὶ ἰδεῖν βρίυἰ 8] ρυὶάθ, ΒΥροοΥΙϑΥ 
δηά βοοχοῦ ποθ βι (168 τδὰθ μοὶ μοῦ μα }}Υ 
ἴῃ τ.6 οΥ88 οὗ {πὸ ογχὰ ἔδδὴ ἐμ 6 Ορϑῃ. βῃαπιὸ οὗ 
116 ῬΟΟΣ τνοδῃ δὺὴ μοῦ (ΠΟΥ͂ οτῸ ΤΘΔαγ ἴὸ 
οαβέ βίοποθ. “Ἴ) ρΡυ Ὁ] 6855 δῃά {110 πατὶοὶϑ 50 
πο {86 Κίπχάοαι οὗ αοἀ Ὀϑοέοτο γου;,᾽᾽ Μαὶϊὺ. χχὶ. 
81, 82.--Εσοσι ΜΙ ΟΗΡΕΝΒΕΒΟ): Τ1π6 βουυΐοθ οὗ 
19 Μιάπίρηι ΜΙϑβίοη ἰ8 ἴο δρργοδοὰὶ {4]}6ῃ 
ὙΟΠΊΘἢ ἴῃ (η6 ϑρίνῖν οὗ [19 ϑαγνίουτ, “« {Δ (86 
τοῖο οὗ ὈΓΟΙΒΟΥΙΥ͂ δηἃ β᾽βϑίθυ Υ σοθο τη; ἰο 16οὐ 
ἰμόῖῃ 766] (πὶ ΠΟΥ δῦ ποὺ υἱύοῦ]ν ἐγ θη 1688 ; 
ἴο δάγοββ ἐμοὶ τἱϊ πηδοοίοα ΒΥΓΡΔΙΔΥ ; ἰὸ 
ὙΠῸ ΙΒΡΟΣ ἴῃ ἰδ 6 ΘΔ γογὰβ οὗ ἰδ οπθ ἰσυθ Εὐγϊθηαᾶ; 
ἴο ὃὈ6 ΟἸ τ θ᾽ 8 τη ϊβϑί οπατὶοβ ἴο (Ποιὰ ΟΥ̓ εἰσαί, 1ἰκ0 
ΗἰΪπι86} βοοκίης (Π6 1οϑὲ ἴθ δ᾽ θοπἰχίοα ΜΟΥ]: 
(815 15. πο ἀατῖς πιϊδϑΐοη, θαΐ ἃ πιϊβϑίοη οὗἩ Ὀ]658οα 
Ἰίσιι, Παταϊηποα οὗὁὨἨἁ οατθη, ομοογοα ἰοοὸ ΜῈ ἐδ 9 
χὰ οὗ ροϑεϊίοηοθ δηὰ στοαί ι6.᾽] 

Β. ΟΗΑΡ.ΥΠΙ. 12-80. 

[ΟΗΒΙ9Τ, ΤΗΒ ΠΙΟΘΗΥ ΟΣ ΤῊΣ ὙῸΕ1}.] 

ἘΧΈΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γον. 12. Αρεαΐῃ ἱμβοσοΐοσο ὅϑξυβ βροϊζσθ ἴο 
ἴδοι [τάλειν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
Ἰησοῦ ς].---Τ 8 οοῃποσίίοη τα Υ1608 δοσοτάϊηρ 88 
18) δροοίΐοῃ ΟἹ (80 Δι ἰυ ]γ6 88 18 τοχζασα θὰ 85 ἴῃ 
18 ἔχ ΡΪδου οὐ ᾿οἱογροϊαδίοα. 

Οα ἰδ 6 δυρροβί(ἴοῃ οὗ ἰἰ8 ἱηἰοτροϊαίΐοη ΜΟΥ͂ΟΣ 
ςοὨδίγι 68 ἰδ5 (απα [,11ο6].6) : ““Αὐον (8 8ὅ81}16- 
ἀτὶπ πδὰ ζ4116 4 ἴῃ {μοῖν διἰθιαρὶ ἴἰο κοί μοβϑϑββίοῃ 
οὗ 6808, δῃὰ μα Ὀδσοοιθ αἰν  ἀθὰ δπιοπς ἐμ 6πι- 
ΒοΙν 8, 858 ἰ8 γοϊδίϑαἃ ἴῃ οἷ. Υἱἱ. 48-δ2, 6809 νν85 
8ΔὉ]6, ἴῃ Θοῃηϑοαῦθηοθ οὗἁὨ ἰδι18 τηϊϑοανυσίαμχο οὗὨ ἰδ6 
Ῥίδη οἵ ΗΪ59 εποπιῖθϑ (οὖν), (0 ἀρρϑᾶγῦ δραΐῃ δηὰ 
δροδὶς ἰο {86 ΔΒΒΟΙΔΌΪΥ ἰὼ ἰδΐθ ἰθῃ!ρ16.᾽ {186 
πάλιν ῖ8 ΘΌΡρΟΒαι ἰο 5δονν ἰμαὺ {(ἰ0 (ἰπ|0 οὗ ἐδΠ6 
ἀἰϊδβεοοιγβὸ 18 ΟὯΘ οὗὨ ἐμὸ ἀδγ8 ζο]οννίης; (η9 ἀδγ 
οὔ ἴη6 ἔδαϑί, )ὸ οίί6, οὐ ἰδ 6 ΘΟΠΊΓΑΓΣΥ͂, Β0Ρ- 
Ῥοβ69 ἐμαὶ Φοῆη [85 ποὺ ἱπίοηαἀϑα ἰο ὈγΟΒΟΣΥΘ 
ΟἸΟΒΟΙΥῪ ἰδπὸ ἱμτοδὰ οὔ ἰῃ6 ἰβίοσυ. Ὑδοϊυοὶς 
ΘοΟμΒίἀΟΓΒ ἰῤ ἐπηροϑϑ9: 010 ἰο ἀφοϊάρ τμοίθοΣ {110 
ἀἸβοοῦγθο τγδ8 ἀθ] σογοὰ οα ἰδ6 Δδὲ ἀΔΥ οΥ̓͂ ἰμ6 
ἴοδϑὶ ΟΥὁ αἷϊοσ ἰ(. Ηο βᾶαγβ: “1 ὑπὸ ρουΐοορο 
8 ξοπυΐπο, {18 Θχοϊδηινδίϊοη τσδὲ παν οσσατγτοὰ 
ΒΟΙΠ6 ὨουΓΒ ἰαίον."" ΒδΙμον, 8 80 1]9 πίσιϊ δπὰ 
Βοῖμο ΒΟΌΓΒ ἰαῖον. - 

ΙΓ 1.6 βθοϊΐοη Ὀ6 σοητΐπα, (86 τοτ8 ζο]] οί ς 
816 σοῃῃοοίοα τὴ [ἢ {0 δἴἴδὶν οὗὨ {᾿ὸ δά] 6 Γ688 
(οσοεΐυ8, Βεησ6]). ς πανο ρίνϑη (1118 ΘΟ 60- 
ἰἴοὰ ἐμθ ρῥγοέδεγθρησθ. [πῃ τἱϑν οὗ ἰπ9 Το; 8 
μὲ (Π6 τοροαιοα πάλιν ἴῃ γον. 12 δηὰ υδϑὺ. 2] 18 
αὐυϊίο υππηθδοΐης; ἩὙΪ δ ουΐ (8 ἷ9 βοοίΐοη, ἴοτ 7 6808 
5 οὶ Ὀδ66ῃ ἱπιογγαρίοα ΝΥ 186. δἰδίογυ οἷ. Υἱΐ. 
456-55. οὨἿγ (Π6 ΘΥ̓α ζο] δὲ 88 ἱπίοτγαρίοα }ιΐτα- 
ΒΕΓ ὈΥ σοιπιηππὶσδίίης Βοόπιθ ἐδίηρθ ν ἰσῖ ᾿ΓΘ- 
δοἀοὰ Ὀομηὰ ἐπα δοθῦθϑ. Βαΐί (ἢ οὔϊοϊαὶ βίαίβ 
Οὔ ἰδΐηρβ δύιδν {86 ῥγοἀαποίϊοι οὗἉὨ [9 δ] 6 Ὁ 688 
Ὡυ5ῖ ἢδγθ ὈΘ6Ώ 6586 18 }}γ ομδηροά, 786 ΓαΪο 8 

αἰῖὸ ἐπγοδίθηθα ἴο Κα «6818, δηὰ οοοαϑίοηοὰ 
Ηΐβ βαγίη, 1 88.4}} Β0ΟΟᾺ 50 ΔΙΨΑΥ͂ ἴγοπι γοῦ,---- 
Βαγο ρίνοη Ηΐτλ δὴ ἐηΥο]υπίδτΥ ἰοίζοη οὗ δοκηον- 
Ἰοἀφαιοηὶ Ὀεΐογο 86 Ροορῖο; πον ΗΘ Π8 ἰη6 δοϊὰ 
δξαϊη [ὉΓ ἃ {ἰΐπιθ, δηὰ σδῃ ΒρΘδΚ οὔδθ οσο. 7.9 
ὑγαηβδοίοη8 10] ον ἱὴρ ἰοοῖς Ρΐδσθ, δοσοσάϊηρὶγ, 
δίϊον (89 Βοθῃβ ι1.8ὲ ργασοαϊηρ, οα (16 ἀΑΥ Δἴ Σ 
80 Ἰαϑὲ ἀν οὗ ἐἰ6 ζθαϑ8., 

Ι δ: [86 ᾿ἱρμῖ οὗ [86 νυγχοσ]ᾶ.---Ορ᾽ ηἱοηβ 89 
ἰο (86 οοσαϑίοη οὗ (8 Ἀχυταίϊνο αἰΐογδησα : 1. 
ϑαμγὶβθ, ΟΡ βυηβϑοῖ, ΒΒ (86 ΦΟΓΠΙΟΣ 'νγὦ58 Ἰοὺ 
Ρϑβὶ, δῃὰ (δ Ἰαϊίον δὰ ποῖ γοὺ σοϊῃθ ; διὰ 6811. 
ΒΡΡΘΔΥΒ ΒΟΓΘ πού ΔΒ δηϊίγρο οὗ [Π86 δι1η, ἃ8 ἴῃ 
οἷν. ἰχ. δ, θυὺ 88 [ῃ6 ὁ886π|ι.8] ἸἰχὮι, 11λ6 Ἰἰραὶ οἵ 
186 αἰεί. 2. Ἴὸ τοδάϊῃρ οὗ (6 βοοίΐοῃ [82. 
ΧΙ, ; βίηοο ἰ86 “Ἰκυ οὗ ἐμ6 ἀθῃ 168" (φῶς 
ἐϑνῶν) οὗ γον. 6 18 δαυΐναϊθαξ ἰο ὑμ0 “Ἰὶραὶ οὗ 
{96 νοῦν] (φῶς τοῦ κόσμου) οὗ ἰμιὲ8 ΡΪ]466, διὰ 
ἀοϑὶχαδίοϑ ἐΐ6 Μοββϑίδῃ. ΦΨοβυβ, δοοογάϊηρίὶν, 
Βογο δά άγοββοβ Ηϊ 86] ἰοὸ (86 ΒΟρΡο οὗ ἰμθ ᾿ἰχδς 
οὗ ἰβγδθὶ δηὰ (6 θη 1168 (υο ἰϊ. 82 ; Ζο)η Σ. 
4, 9). Αραϊηβὺ {πὶ8 1ἃ Βὰ8 Ὀδ6οθη οὐθογνοὰ ἰμδὶ 
86 τοδαϊηρς οὗ βου ρίαγο 16880η8 Ὀοϊοη ρα ἰο (Ὠ6 
ΒΥΠδρορίθ85, πού ἰο 186 ἰθ0}0 ; Θύ θη ἐδο ἰθταρ6- 
δγῃδροσίο, τ ῖοι γι τίηζα δάάυδοβ, γγὰ5 ποὶ ἴῃ 
{π6 ἰθρ]ο ἰἰϑοῖ ἢ (λοῖκο, ν. 288). 8, Τ]ια ἰοτνο- 
ἔδαδβί, οὐ ἐἰο Στ ϊπαἰίου δὲ {6 ζθαϑβί οὗ ἰαθθγπα- 
οἶο9. ἴῃ ἰμο οουγὶ οὗ (10 οΙΏΘῺ δἰοοά στοαί 
βοϊάθη σδῃ θ᾽ δΌταϑ, τ ἷοἷλ 6 0 110 οα {Π6 ανοπΐης 
οὗ ἐδιο ἢγϑὺ ἄδγ οὗ (ἰδ ἴθαϑί, δπὰ βρτοδά (μοῖν σοῦ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἃ]1} 5 Γ 8816 πῃ), Ἡγ 8116 ὈΥ (86 πιθῃ 8 ἰουο -Ἰἰ κε 
ἄδηοο νἱὰ τηϑῖο απ βιηρίης γγᾶ8 Ῥοσγίοτιλοα 
Ὀδίοτο {650 οδη 6] ὈΓα8 (866 ἩΓΠΘΡ, ζαμδλίίοη- 
͵7εει. ὙΠι60861χἢιἰ8 ἀγὸ ποὺ ἰο θ6 οοπέουηαοὰ τὶ ἢ 
τ86 ἰαγρο ρφοϊάθῃη ἰδτρβ ἴῃ ἐΐ 9 βδῃηοίι τυ). Α0- 
σοτάϊηρς ἰο Μαϊτηοπί 08 ἐπὶ Πατϊ μα ϊοη ἰοοῖὶς 
Ῥἷασθ 8180 οὐ ἰδ οἰϊιοῦ ουοηΐημϑ οὗ (δα ζοβίϊνα,. 
Ενθῃ δρασί ἔγοιῃ (18, (19 ὀχ δία ᾿Δπὴ ΡΒ ἴῃ ἐπι9 
ὑγο θη ̓Β ΘΟυτὺ, ΟΥ ἱῃ {ἴ6 ὑΓΘΑΒΌΓΥ-8}} τυ μόγα 96- 
8.8 δοοοταϊῃρς ἰο Υγὸ Ὁ. 20 νγγἃ8 βροδικίηρ, νου] οἢ 
ὑμ9 ἀδΥ αὐΐου {86 ἔδδαι ἃ8 ἀἰβι η {} 7 βαρ χοδί [ἢ 9 
ΒΥΤΩΡΟΙ ΪσΔ] ἐγ: (ΟΥΥ 1ΠΠατϊ παίϊοη οὗἁ 96 Γαβαά θη), 
85 ὑμ6 οἰκί ἢ ἀν οὗ (Π 6 ἴθαϑὺ 'νου]ὰ βυρχοϑὺ ἐμ 9 
οοϑϑαϊΐου οὗ 8 βυῃιὈο}} 68] βίγοδπ οὐ ννδίου; 
απ (Πἷ8 σῆνο ἰη6 Ἰογὰ ἐμ βαῖμθ οοσαϑίου [Ὁ ἀ6- 
βου ίηρ ΗἸ δε] 88 (6 ἰσιιθ ΘΠ] ρα ΐοποΣ οὗἩ {ἢ 9 
πἰρσαί, τυ οι 6 Ῥτουτοῦθ ἀν δὰ αἰ γοὴ [ὉΣ ρΓο- 
ϑθῃιίης; ΗΠ π]56]7 Δἃ8 [89 ΟΡῈπορ οὗ 16 (γα ἔοιιἢ- 
ἰαΐη (ἰδία, Ῥϑυ]ι5, ΟἸβδδαυϑοη: 800 ἤεδεηῃ 
“εδω, 11., ». 968). Ορἰπϊουβ ψΕὶσἢ Ἰδοῖς ἃ {1} ἀρ- 
Ῥτγθοϊδίϊουῃ οὗἁ 70) 8 δυο] ζαϊίοη, ᾿ἰἶτοὸ ΜΙ ογοτ᾽ 8, 
ῖοβο ἰΒοὶν ποϊρῦ ὈΥ ὑπαὶ ὑοῦ Ἰδοὶς ; ἰπουρσῇ δο- 
σονάϊηρ ἴο ἐΒ6πὶ τν τη αϑὺ ἰδ κα ποῖ {86 [ογ6}}-ἸΠρις 
ΡῬατί οὗ (ὴ96 ζ688ὲ, Ὀαΐ, ψ ἢ Ηρ, (μ6 δἰ αὶ οΥ̓ (9 
σΔὨἀΟΙΔΌΓΑΒ, 88 ἰ 6 οσοαδίοι οὗ ουὖνῦ 1μογ 8 οχ- 
Ῥτοβϑίοη. Οὗ δουγβϑο {(ἰὸ δέοββιδηϊο τόρ οἷοβ 
ἰπ 18. χὶὶ. 6, Μά]. ἱν. 2: ἴμι. 1ἰ., 85. τῦῬ}} 85 ἰἢ 8 
ΥΔΌὈΙἶοΔ] ἄρσυτοθ ([ἱχιοοἱ, Ρ. 1041), δββἰβίϑα 
{1118 ἈΡΡ᾿Ἰσδίϊοῃ. ΒΒ Ὀογορ ἀουδὲ (ἢ 6 1ἸἸτὰ- 
Ὡδίϊου γὋ8 ΒροοΙ Βολ}ν δὴ ΘΠ] 6 πὶ οὗ {110 Ρ᾽]]ὰΡ 
ἔὅτο τὶ ἢ δὰ Δοσοιηρηπὶοα 18Γ86] δἰ {Π6 ἰἰπ|6 οὗὮ 
1(8 ΡἸἰσντακο ἴῃ (π6 τ]!  ἀΥΠ6 88 ἀπᾶ 18 ἀγο]]ης 
ἴῃ ἐβδΌΘΓΠΔΟ]6Β: ἐποχοίορο 8180 δὴ οι Ὁ] τ οὗὨ ἐμ9 
Ἰδίον πιδϊοϑίδιΐοη οὗἨ {μὰ δόξα οὗ πὸ Ποτ, ἐμ 9 
ἰάθη οὗ (110 5.8 οἰκί παῖ) (8668 [8. ν. δ). Το {118 'ννᾶ8 
Γαγίθον δά ἀθα, 848 (σ ᾿τηοάϊαία οσσαβίοῃ, (9 
ἤλοῖ ἐπ δὺ {Π6 Δαἀυ]οτου8 τ οδη Βαὰ ζἈ]1|6ὴ ἰπίο 
ἀλυκπο88. δηὰ {παὺ (8 ἰοτηρίοτθ οὗἩ Ψ968058 δὰ 
ΘΟΙη6 8η4 βοῆθ ἈἸΔΥ ἴῃ ϑρ σι 14] ἀαΥ 688. 
86 Πρμὶ οὗ [86 ὑυοσ]ᾶ. Κόσμος ἰ5 ΒΕΓΘ, 88 
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ἧη χυϊὶ. 11, πὰ οἰϑοσογο, ἰδ νου] οὗ Ἀπ ἰΥ 
ἰῃ 118 οὐβουγαίίοη. Τῃὸ ἔσυρ Ἰσῃΐ, τ ἰοῖ 6η- 
Ἰἰφδίοπϑ 110 απιᾶη αἷσι, {86 δαξγρο οὗὨ {86 
ἰοταρῖὶο ᾿ἰριὺ οδὴ οἵ 81} Ἰδτρ8 δηὰ πίριι ρα 8, 18 
16 ρογβοηαὶ γι δηά ρυγγ, Ὑϊολ ΘΗ} ΚΒ 68 
δηᾶ βδηοί ῆ65, ΟΥ ἀ6] ν.8 ἴσοι 4] πρ 18 ΓΘ- 
Ἰϊκίουϑ δῃἀ ποῦ] ἀδυκπθβ8. Τὴ0 βυθδίϑποθ ΟΣ 
Νον Τοβίδπιοπὶ [1 ΑἸ πιθηΐ οὗὨ (86 ΡῚΠδΡ οὗἉ ἦτο. 

Ε. 8811 ἐπ το υυἱὶβο νγαὶ]ὶς ἐπ [9 ἅκασὶς 958 
[οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ].--λο- 
οογάϊης ἰο [89 τοδάϊηρς περιπατήσῃ," 18 18. 88- 
Βυτίηρ : Ηθ 8}}8}} βΒυγο Υ ποὺ νῶῖ]κ. Α δίγοη ον 
ΘΧΡΥΘΒΒΙο; οὗὁὨ [16 ΑΘ5ΌΓΘΏ66 Ἡ ΠΊΟΝΙ 18 ἱπιρ] 16 1η 
ἴλ9 Ἰίχαν οὗὨ ΟἸιγῖϑι; ποὺ ἰο Ὅ0 υπμἀογΙβίοοα 85 ἃ 
ἀφαδηά, ἔοτ (815 18 ργϑοϊ ἀρὰ Ὦγ (6 ψοτὰβ: Ηθ 
ἐμαὶ Το] ονοὶ Μί6, Ζαγάποδα; ἰὯ0 Βρίβθσθ οὗ 
ογγον, οὗ ἀθ] υϑίοη, οὗἩ Ὀ]Ϊάπο88. Α ἔππαδιμομίαὶ 
οοποθρίϊΐου οὗ οι. 

Ε' Ὧ8411 Βανϑθ ἴ89 Ἰίρδῖ οὗ 11{6.---Σκοτία, 186 
ἔοαν οὗἠἨ ἀοδίῃ, δὰ 1ἰ ΘΓ γ Ὀτγουσὺ ἰκ6 δα ]- 
[6Γ658 ἰο (6 γοῦχζο οὗ ὈΟΘ ΠΥ ἀοδιἢ ᾿ἰ8ο] Ὁ, Ηθησδ6 
186 Ἰίχαμὶ οὗὁἨ }1{8 15 τὸ ποὺ {89 Ἰ1{8 85. ᾿ἰρὰϊ, Ὀαὶ 
1μ0 ᾿ἰσὰϊ 88 Ἰ1ἴθ, 5 ρίνϊης, βοουγίησ, ἀπὰ 888- 
ἰαἰπίηρ ἰδ9 σὰ 1106, 116 δλαὶξ δαυε ὶϊ ἴοτ ἃ ΒιΓ6 
Ῥοββϑοϑϑίοι οὗ 8 ΟὟ, [07 ἐμ0 10] της οὗ Ομ τ ϑὶ 
ὉΥ ἔδιι οαυδο8 Δη 6]  ππθης ἔγοη Ηΐϊτι 
ὙΠΟ ῬΓΟΥ͂ΟΒ (5617 859 ἃ ἰἰντὶηρ ᾿ἰσῃῦ, π0 116 
ἐυτηαϊης ἱπίο Ἰἰρσαῖ, (86 Πρ ̓ ῦ ἰυγχηΐπς Ἰηἴο 116, ἃ 
ζοιυηίδίη οΥ̓͂ ἸΙΐο,; 28 ἴ6 νδίου νοὶ Ηθ οἶγθ8 
ὈοσοΙ68Β ἃ ἔοιιηίαῖη τὴ {Π1η. 

γον, 183. ΤΥ τλῖη 6855 ἰδ. ἢοΐ ἴστιθ.---Τ}0 
ῬΠΑΥΒ668 0 ΤΟΥΘ Ὀγοϑοηΐ χοὐοοίοα ἐμ9 ρστοδὶ 
ΟΓΟΤΆΠΟα ΟΥ̓ 6808 χοβροοίηρ ΗΪ πδο , 4 Ὀυϊ, 
Ῥγυάθηυν οῃοικὰ δγοϊαΐηρς 186 τηδίίον οὐ [ϊ, 
ΤΠ6Υ αἰβραΐο 119 ζογ πα] τδ] αἰ γ.᾽ Μίογου. [Ιἢ 
Τοίδγθησο ἰο ὑῃ9 χῃηδίίον οὗἩ ἰΐ ὑμΠ6 7 ῬΘΡΒΔΡ5. ζε]ϊ 
μα θοαμᾶὰ Ὁ ἰδ ρῥγϑοοάϊηρς Ὠγροογίεἶδαὶ δοὶ οὗ 
Βοιηδζο οἢ 86 Ῥϑγί οὗ ἐμποὶν ἔ6]] ον 8. Φ6805 Η τὰ- 
861 8130 βοοιμϑα ἴο ἐμθια ἴο ΠΑΥ͂Θ ΟΤΙΘΥΪΥ, ΟἾΔΡ. 
νυ. 8], βιρρεβίοα ἴο ἐλιοπὶ 18}8 σὰ]ὸ πϊοῖ (πον 
ΠΟΥ͂ Βίδίθα. Βαὺ (88 γ5 1.10.6) 86 0439 18 αἰΐ- 
Τογοηὶ. δίδιίουθ οὐ σοῃϑοίθῃοσο, οὗ ἐπ ἱηπχοϑὶ 
86Ώ86 οὗ ἀοἀ δῃηὰ οὗ ἀϊνὶπο ἰδὶη ρ8 τασδὶ θ6 Ἰυροὰ 
οὗ οἰβουν8βο δὴ πιδίίοτϑ οὗ ουϊιναγαὰ οχροσὶ- 
Θ0η606. 4Σ5 Οοἀ οδῃ ΟὨΪΥ͂ τονϑαῖὶ πὰ θθᾺΡ 0 Π658 
ἰο Ηἰπη86}7 (ὁ δὲ ϑεὺς αὑτὸς ἑαυτῷ ἀξιόπιστος μάρτυς, 
ΒΔΥΒ ΟΠ Υ̓Βοϑίοτῃ), 80 {88 ἀϊνίηθ 10 δπᾷ 11] ἐπ 
{86 ποῦ] ἀγὸ ΟὨΪῪ ἐἰοῖν οὐ ουὐϊάθηοθ. “ πμπιθη,᾽ 
Β8Υγ5 Αὐγυπίϊηθ, “εἰ αἰΐα αεπιοηδίγαί οἰ 86 ἐρϑιιηι. 
Τεείπιοπέμα δἰδὲ ρεγἀλϊδεί ἴω, σρεγῖὶς δϑάπος οομίοξ, εἰ 
διδὲ ἵρεα ἰεδἰὶδ εεἰ.᾽) Ὑοὐ 9 (ἰτ68 αἰ ον, ΟΠ ιν δι 
πηαϑὺ Ὀθ ἢχβὺ δοοχϑαϊ θα δηὰ ἰηἰγοάυςοὰ Ὁγ ἐΠ6 
ΕΑ οὐ ἴδ ἐδδβιϊ ΠΠΟΠΥ͂ οὗἔἩ δοτὶρίατο δπὰ 
Ταΐγδο]ο; δίίουνψαγὰβ Ηΐ59 ΟῚ ἰσ5 ΕἸ ΠΠἸΟΏΥ οὗ Ηΐἰπι- 
86] 18 γα]. Τὴ σοππροίϊοη 8530 ἴῃ πα! ρ͵δοο 
δηὰ ἴῃ (818 18 ὙΟΥῪ ἀἰϊεσοπι. Τα γο ΟἾ γἰδί ρῥστο- 
ζοββοὰ Ηἰπιβο] ἢ μῃ6 δ οποΣ οὗ (116 ἀεδαὰ, δηὰ 
85 Β008 (86 ΕΔΙΠΟΡ Βοὰ δοογθάϊθ Ηΐ ὉΥ 86 
ταϊγϑουΐουβ γταϊϑίης οὗἨ ὑπὸ βἰοῖς.υ Ηδοτο σ γΡτο- 
θη 5 ΗΪπ|56] 88 (6 βυγ συϊὰθ [του ρὴ (μ6 ἀδΥὶ- 
Ἠ6Β8 Οὗ ἐ}}15 τὩνου]α ἰο {ἰπ᾿ὸ ἔτσι 1176, Δηὰ Ηἶ5 οσοάθῃ- 
{141 ἴῃ ὑμ) 18 ΘΠ ανδοίθυ τη δὶ 6 (ἢ οοΥἰἰἀ9 οὗἩ ΗΒ 
οὐ οοηγἱοϊΐοη, Ἔ|10 ῥτοοῦ οὗἁ {ἰδ9 γα ῃ οὗὨ {18 
σον σϊίοη 1165 ἰπ ἰδ ἔλοῦ ἐμπαὺ Ηθ ͵8 οἶθδῦ γϑοβροοί- 
ἴῃς (86 οουτβο οὔ Ηἰδβ ον ᾿ἰΐο, 1118 οὐκί πὰ Η 8 
βοαὶ, δηὰ {πὶ ῥστοοῦ Ηθ δβοοὴ βίαϊοβ {γι ΠΥ οῃ. 
[Οοταρ. πιν ποὶθ ου οἷι. ν. 81, Ρ. 192.--, 8.] 

4 [ΤὩὌὔ} τοὺ. τοδϑ περιπατήσει, ἩΠῚῊ Ὦ. Κ᾽. αἷ., Ὀὑὰϊ περιπατήσῃ 
[8 δυρροτίοα ὉΥ ἐξ, Β. Ε. Ὁ, εἰο. δεῖν. δὰ αὐορίοα ὈΥ [60 }- 
τολῃη, Τἰδοοπάοτ  δηὰ ΑἸίοτά.--". 3. 

ΤΗΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕα ΤῸ 90ΗΝ. 

γεν. 14. ΤΒΟΌΡΕ 1 ῬὍθος υυἱῖπθ855 οὗ σὴν- 
86], εἰς.---γο θη 1 8. 1ἢ {8 διἰδἰΐοη, 88 
Ι ἀπ 8 πον. Ηθ ΒΟΓΘΌΥ ἰπιϊππαίοβ, ἐμαὶ ἴπ 
οἰ Υ σϑϑρθοίβ Ηρ αποίθ8 8180 ΔΠΟΙ ΠΟΥ τ] [685 ((89 
ΕΔΙΒΟΓ), 88 τητ οα ον αὐϊευνναγὰβ ἴῃ νογ. 17. 
ἘῸΣ ΤΊΚΠΟΥΥ ΏΘΏΟΘΊΙ οετ96.---Το οἷοατ 

ΟΠ ΒΟΙοΟΙΒΏ688 οὗ ΗΪ8 οτἱσὶῃ δπὰ δρροϊηϊ πιο οἱ 
(19 086 8η4, διὰ οὗ Ηἰ8 ἀοδβιϊπαιίοη οἢ {86 οΟἰΟΡ' 
(Ηἰβ ἀρχή διὰ Ηἰδβ τέλος), αἷνοβ Ηΐπι α͵]80 8 οἴθδν 
Κηον]θακο οὗ ΗΪ8 Ῥδίῃ, οἰ ΘΔ ΤΏ658. τοβρϑοιϊηρ Η 15 
ΟΥ̓Ώ ὝΟΥ δηά ΗΒ συϊάδησθ οὗ οἴμοσβ. Ηθ οοῖλ65 
ἔγοτα 9 Εδι μ᾽ διὰ σοθβ ἰοὸ {ἰ6 Βδίἢου (Δ. 
χυὶ. 28), Τβογοῖογο Ηθ γϑΎ68]5 86 Εδίηοσ δηὰ 
Ϊϊβ (10 ἯΔΥ ἴο ἐμ Εδίου. Οὐ ΠῸ ἐς ἴῃ Ηἶ5 68- 
ΒΘΏ6Θ ῬΌΣΘ ΡΟΓΒΟΙ, ἢ ρο68 ἰο ἴΠ6 Ῥοτγίεοίϊοι οὗ 
Ηΐ8 ΡΘΥΒΟ ΘΙ Υ, ἱμογοίογο Ηθ 18 'ῃ Ηἰ5 ΒΟΙ͂Υ ροτ- 
8058] οοηάποί (Π6 ἀὈΣΟἸΚΘΏΘΣ δ ὦ χοδίοσοσ οὗἉ οσ- 
ἱῃρ 800]5 ἰο ῬΘΥΒΟἢ Δ] ̓ ἰ ἴδ. 

Βαϊ γ9 σον ποῖ [ὑμεὶς δὲ οὐκ οἱδατε] 
ὙΈΘΙΟΘΊΙ ΟΟΠ16, δηἃ Ὁνῶδὲὲδοσ 1 ρΡο.---ἰὰ (ἢ ὁ 
ἔοτιηον 6886 ἰ 6 δογὶδί (7λον), ΒΟῪ {π6 Ῥσοβοῶξ 
(ἔρχομαι; ὑπάγω). ΤΊΟΥ οουϊὰ ποῖ ΠΟῪ ὙΠ Θη 66 
16 δά οοπιθ, δὲ (ΠΥ οὐχὶ ἰο αν βοοὴ θη 6 
Ηδ6 58{1}}} δὲ ργϑϑεηί σᾶπιθ, ἰοὸ νἱί, ἐμαὶ Ηθ τῦᾶβ βο;ῃξ 
γ αοα. Απᾶ ἴγοῃι Ηΐἷ8 ΒΡΡοΆσδμΟΘ {Π| 0} τηὶρ δὶ 
Π 6 ᾶγο ἰηΐογτοα ΗΪβ οὐ ρίη. Νὸο τῆοτο αἰὰ ὑμὸγ 
Κηονν σποησ0 Ηθ νὰβϑ σοΐηρ, ὑμπουρσὰ πον Δ} γ 
ἰηἰοπἀρά ἰο νυ Ηΐπι ἰο ἀφαδίῃ ; ἐπι 15, ἰμ8γ ἀϊὰ 
ποί Κηον ὑπαὶ Ὁ (86 δβοσῆοο οὗ Η]85 1178 ἴῃ ἀσαὶἢ 
Ης ψου]ὰ γἶ8ο ἰὸ ρίουυ. Τὸ σοδαϊΐϊηρ: ογ [ἢ ἴπ- 
ϑίορα οἵ καί, απ4] ΜῈΪΒΟΤῚ κο, 18 ΣΠ ΡΓΟΌΔΌΙς, Ὀ6- 
οαυ80 ἐμ ᾿κπον]οᾶρο οὐὗὨἨ ΟἾνἰϑι 8 δηὰ ἀδροη 5 
ὍΡΟΣ ἐδ Κπον]οὰρθ οὗ Ηἰἱβ βρὶ συ] οτἱ ρα. 
ατοί8 δοοοιηίθ 10. ΟἸΣἾβ 8 ἐοβ νη ς οὐ Ηϊπὶ- 
8601 ἔγοτι Ηἰβ Ὀαϊηρ βοηὺ οὗ αοα: “ Ζεσαίϊοπὶς ἱπ- 
2ιμποίδ οοπδοῖμδ δε ἰδ, σεὶ ἐπγμποία δεΐ, τεϊϊ σαὶ αὖ 
ἔρδο ἀος ἀεδεηί αἰδοετο.᾽") ΑΔ ἰγὰθ γοϊπὶ, Ὀυΐ ποί (μ6 
τ 016 ἰδουρί. Οοοδοῖαϑ ΟΌΒοΣΥ 8 ἰμΠαὺ πὸ Οἰ 6 Γ 
ΤΩΒῺ ΚΠΟΒ ὙΒΘΠΟΟ Ηθ οοηο8 δηἀ ΜΒ μον δ 
ο68, δηἀ ἷἴπ ἐι}8 τοβρεοοί Ομ γὶβὲ βἰδηὰβ δὍουο 
οἰμβογθ, δηἃ ΤΏΛΥ ἰοδίγ οὗ Ηϊπβ1] 8 ὕπαυοθ- 
ΕἱΟΔΌΪ Ηἰἷ8. οἷοᾶς αἰγὶ ηθ- ασηδ σομϑαΐουϑη655 
8 (Π 0 ὈτΙρΙιὺ βίαν οὗ βαϊγαίϊου ἷἱπ {19 πρὶ οὗ 
86 πψοσ]ά. 

γον, 16. ο ἡτιᾶρο δοοοσᾶΐξηῃρ ἴο ἴδ: 9 ΒΟΒἢ 
[κατὰ τὴν σάρκα] .---[Βοϊαοῖς (αἴιϊος Ὡς Ὑει(6) : 
“.Τ}}8]0088 δῃὰ Ποαϊίϊπες ῬΓΟΖΓδββίοη οὗἉ 1688 Ἰ00}5 
88 1 (0 ᾿άδὴ8 ΟΣΘ ᾿πδοουγδίο Υ σοργοἀυροα.᾽" 
Ἡδτνάϊγ ! Τὸ ἰγαΐῃ οὗἩ δουρί 18 βἰ ταδὶ ἴοὸ (δ δὲ 
αἱ σὔδρ. Υἱὶ. 22; οσχοορὺ ἰδοὺ βοῦθ ἰδ 6 ΘΙ 8515 
[4118 οὐ {80 7μασίπρ τἰδεῦ. Ὑο αἰγεααν ͵γμάσε ρετ- 
ΒΟῚ3 δηῃᾷ δοίϊ0}8 δοσογάϊηρ (0 ἐμ 65ἢ), ἀοσοτάϊης 
ἰο ἐμεῖὶν οαὐτνατα, δ 9 ΒΡΡΟΔΤΔΠΟΘ, δηα δοοοχὰ- 
ἱπς ἴἰο δυϊί6 δβίδηἀεοτὰβ (κατ᾽ ὄψιν, υἱῖ. 34). Ηδ 
Τη68ΔΏΒ, ἐμ οΥΘΙΌΓΘ, ΥΩ ΔΥΪΥ, ᾿υἀρίπος ΌΥ͂ 8. 7Ἀ150 
ουϊτναγχὰ βἰδηδαγά, Ὀαΐ, ἰὰ σοηῃποοίΐοη τυ ἰἰ, 
λυάρίης ὉΥ ἃ ζ8130 ἱηταγὰ οβιϊπιαίθ (80 Ομ τ υβοϑ- 
ἰοπι, 6 οίϊ(6: ΔιὲὴΙ͂ΘΓ ἃ σᾶσηδὶ, 860] 88} ΤΏ Π ΠΟΥ). 
Υο ͵υάγσο (οοπάθπμη) (89 ᾿ηίογη δ) σπδγδοῖοσ οὗ 
Π6 ὅοη οὗ Μρη ἔγοπι Ηἰβ πὰ} 0]0 ἴοτηι; Σ ἡπιᾶρθ 
(οοπάθι) ΠΟ ῬΘσβοῖι. Μεγοῦ υΒ.}γ ΟΌΒΟΣΤοΒ 
ἐπας (9 δἀάϊίοπ : ἀεεοογαϊΐησ ὁ 166 Πεδῆ, 18 ποῖ 
ἰο Ὧθ ογΥθ ΒΌΡΡΙΙοἃ (48 Ατρσυβίϊηθ δπὰ οὐδοσβ 
νου ϊὰ ἤαγο ἰδ; υοϊκο: 85 γα 40), Ὀαὶ {Π6 κρίνειν 
8. Θιαρμαιίο ἱπ [9 Β06η86 οὗ κατακρίνειν. Τὶ 
ἷΒ Βυρρογίϑα ὉΥ ἐμὸ ἔστ ἰὼ τοῦ. 16. Ἴδα βοη- 
ἴθη6θ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ὈΓΟΌΔΟΪΝ ἰῃοϊυοβ αὶ σοΐρογοησθ 
ἰο μοῖρ ἰμοοσταίϊο 1αἀϊοῖΔ)] οἵδοο, πῖον ἴῃ (86 
δα οὗ (86 δαυ]ίογεθβ δὰ δ οη ἃ (Πἶταὶ ἴογ 
ΤΟΡτοβραίἑ ὁ, γ71}110 Η18 ΟἿ 6 ΟΟὨ Β᾽ϑὲ8 πιοὶ ΟἿ] ν ἴα 
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ποὺ ἡυάρσίηρ, Ὀυὺ ἰῃ ἀο] νογίηρ ἀπ δαυίης. Ηδησδθ 
τὴοαἰ βοδίϊοηβ οὗ ἔΐθ δβοηίθισθ. 7.2 μάσ6 πὸ οπε. 
ου (νῦν, Αὐσυδβίϊπθ ἀπ οἱ 68) 18 πού απίραθ 
ἴο ἐδ8 66η86, Ὀυὺ δυροτῆμοιϑ. 8.0 18 {19 ὀχ ρ]δῃδ- 
ιἰοὰς 1 Βᾶγϑ πὸ ῥἰθαϑυτθ ἰὼ Ἰυσρίης (06 οἰ (6). 
ἘΠ6 τοαχὶπὶ οἵ ΟἸγὶϑί, μβουγονον, 18 Τουπᾶἀοα οὗ 
6οῦγ86 οἱ ἰδ 9 ἔδοί ἐμαὶ Ηθ αἰϑεϊηρυ 8.165 οι 60. 
86 οτἱχίαδιὶ πδίυγθ ΟΥ δϑβϑϑηίΐὶ οοπδβιϊξα οι οὗ 
ῬαΟσβοῦϑ δηὰ ἱμοὶν σαγϊοσαίατο ἴῃ ϑῖη (Ἰν ἷοὶ ΜΟγοΥ 
ἀἰϑρυΐθ8). 1 18 }υδὺ {μ18 τ αἱ οὮ Ἰρ}κ08 Ἠΐπλ 1λ6- 
ἀθοῖλοσ. 

γόον. 16. Βαϊ ονυϑῶ ἱζ ΣΦ τνδο]ΐ υἅ69.--- 
ΔΙΟΥΘΕ ΒΌΡΡΟΞΘ65 δὲ (18 480 χιοληβ σοποοη,, 
δηὰ ἰδὲ ἰο βοτὰ που]ὰ Βα  {1χὲ ὑΠ6 τὸ ΔΓῸ ““6χ- 
εδορίϊοῦδ ἰο ἰ}ιδὲ τηλχἧια οὗὨ ποὺ ἡυάρίηρ.᾽" Βαΐ (110 
οσχοορίϊοῃϑ ᾿γου ἃ ἀοβίγου {Δ Ῥοξιἐγθῃ 6885 οὗ {110 
Ῥγουϊουβ βοηίθησθθ. 1190 Ἰυάροίν Ὡ0 τὴδὴ (αῃ- 
ἔδυουγδὈ  Υγ), Ὀὰὶ Ηο ἀο65 ἡᾶὰρθ ἱπ ρΘΠΘΓΔ), ἃπαὰ ἴῃ 
δλο ϑρβθοῖὰ] 861190 Ἰυύχο08 ἱη σομαοπιηαίϊου οὗὨ δα 
ἦω ΘΥΘΡΥ δῶ. ΤΙ} Ηἰἷβ ἀρφοϊϑίοη χοβροοίης 
860 δάυϊίδτε85 δηὰ ποὺ δοοιιϑοῦ5 Ποὸ ἡυάροά. Τυ8 
Ης αάχοβ οὐ ἴοτπὶ9 ἢ 8 ϑϑιϊπδὶθ οὗ {Ποῖ δηα οὗ 
Ἡϊπι86] 6, Βυὶ 41} Ηϊβ8 υϊδκχίης 15 κρίσις ἀληϑινῇ 
(5ε6 (9 οΥἶε1681 ποΐθ8), ὑπ 9 τ64], θβ86π018) οϑίϊ- 
τωϑδίϊοη (οἵ ΡῈ βοηΒ), αἰ βου πιϊ παι ἢ ἊΝ ΒΙΠΠΘΡ δη 
δβ' ἢ), δηὰ βοραγδίΐοη (οὗ Ὀ6] ἴονοῦ δα ὩπΌΘ] 16 067). 
Το στγοιμμὦ οὗ {18 Ἰαἀφηχοπὶ, οὗὨἩ Ηἷδ8 Ὀοΐηρ {18 
ἔγας, 18 ταὶ {80 ΕΙΣ ὉΥ {π6 δοίαα] σουγβα οὗ 
ἐδίηρθ Ἴχοουίδβ {686 δᾶτη0 6ο᾽ 510η8, ΒΟΡΑΙαἰ 1 0Ώ8, 
δά υὐρηιοηὶβ, νν ἰο ἢ (86 Βρ τ οὗἩ ΟἸ γ Ἰδὲ ρα8868. 

γεγ. 17. Τὴ γουὺζσ ᾿ἴᾶνν.--- σοι {118 ἔστ ἐὶ 
Θ᾽ ΑΥΥ ΔΡΡΟδΥΒ ἰδαὺ ΟἸγὶδὶ τγὰ8 ἱποϊαάϊΐηρ υὰρ- 
ταί τοϑροοίης Ηϊδο]ζ, Αἴἵον δ Βὰ8 ἀςροϊαγοά 
μδὶ Ηἰ8 ΟὟ ἰδβι ΠΟΥ 18 δἴοῃο βιιδοϊοηί ἴον (116 
ἀφοϊαταιίοι (μὲ Ηθ ͵8 ἐἰι9 ᾿᾿ἰκΐ οὗ ἰμ6 νου], Η 6 
Του ἰο ἰὯ9 δβϑύτωησα ἰμ δι δον ἃ}}1 Πὸ 18 τοὶ 
Ἰϊπιϊοἀ ἰο Ηἰ8 οσῃ ἰθδβιπηοην, Ὀαὶ [1845 (10 ΔΙ ΠΟΣ 
8130 ἴοῦ ἃ ϊ{η6686. [Ι͂ἢ ΨψΟΙ ἸΔΥ, ὦ 6.. ἴῃ (δὸ Δ 
1 ὙΒϊο γ8 Τ.6}κ0 γοῦν Ὀοδϑί, δα {116 ὙΟΣῪ Ἰοι 6 
οὗ σι αἰς ἢ α͵80 ὈΪπ45 γοῦ ; ποί ἴῃ ἔπ 181 ΜΔϊοὶι 15 
ποίδίης ἰο λῖ6 ( ΒΟΙΒΟΡ ἱῃ ἐῃθ ἀπίποπιίαπ πιο γ- 
Ῥτοίβδιϊοη οὗἉ βολινοἶζοσ, ΟΣ ἰδ ἀοοίγίπαὶ Ἰπίογρτο- 
ἰδΔιίουῃ οὗ θὲ  εἰ(6). Οοταρ. οἰδρ. Υ. 89; υἱΐ, 22; 
Υἱἱ, ὅ, 456-47; χ, δὅ.---Τ ποϊ οι : ἢ {818 ᾺΥ οὗ 
Βροδκίης οὗ ἐμ νόμος τῦϑ τοδί ΟΥ̓ ΠῸ ΤΙ, 68}8 [2]] 
ἰο Ρεγοοὶνθ 8 ομδγδοίοσ δίϊο οὐ 7 0]1ὴ.---8 6 ἴθ581ὶ]- 
ΣΩΟΙΩΥ͂ οὗ ἴνσο 5191} ἰδ ἴσῃθϑ. Α ἴγοο αυοίαιϊοι 
ἔγοπι οι. χυὶὶ. 6. Ζ7᾽0ο πιέπ 18 οιηρῃδίΐα. 

γοῦ. 18. Σ ἴω 89 σγῆο Ῥθατοῖδ υυλῦ 988, 
εἰς. -- δ γντοάυοο8 ἱτο δἰχηϊποδηὶ τίη 68565: 
ἩΠΣ οἵση σοπδοϊοιδηό88 δ ἃ (ἢ 6 ΡοΥοΥ οὗ ἐλε Τ᾽ αιλεγ 
νοτχης ἱτὰ Ηΐω. Ῥδι]ὰ8 τνουϊὰ ἰαἶκο ἐμ 6 ἐγώ 
ἴο πιοδῃ: , 895 0ὴ9 ὙΠῸ Κηονβ Ηϊπ]80] ἢ; Ο]5- 
μβαδυβοη: ἷ, 85 ὅση οὗ 6οα. δῦ 1 ΙῃοΔ 8 430 1π 
Ῥδυι συ αν: 1, 88 89 οὔθ Βοηΐ ὈΥ ἰδ9 ΕδΙΒΟΥ. 
Τῆδιὶ ΒΟ τα 5 ἔτγο τὶ 68565 γὩ]}[ὰ ἴῃ αν, 18 
μ6 δχιθοιηθηΐ οὗ ἱποὸ σομϑβοίΐθῃσοβ 'ὰ ἃ Ῥυ]}1ο 
ἀοοϊαταιϊίοη πρᾶον οὐ. ἀπὰ ἰΓ ἐμ γθ σῇ ὈΘ 
πο ἴδ|8θ τ η65805 ἰὺ πη Ὀ6 ὁη6 οὗἨὨἁ ἰμο80 8Ὁ- 
Βογιηδὶ, Ποσσὶ ὉΪ]9 οχοορίϊοηϑ ἴοΥ Ἡ ϊοῖ ΒΔ Ὲ 80- 
οἰ Υ οδπηοὶ ργοντΐὰθ. υΐ ὙΠῸ ἐπθ ῬΟΊΤΟΡ οὗ 
αοἀ ἴα μ6 ταΐσδοῖςβ οὗ Οπγίϑὲ δὰ ἢὶ8 ττογὰ ἰῃ 
[9 ΟἹά Τεείδιηθηὶ ἀρτοο τὶ 86 ποτὰ οὗἉ 76808, 
1. 18. ἃ ΠΒΑΥΠΙΟΩΥ οὗἉ ἰθβι 1 ποη 168, ἴῃ Ἡν ΪΘ (}0 ἐδδι1- 
ἸΏΟΩΥ Οὔἰμο Βαίδ ον ΠΠ|π|80] οἰ ποὰ τὰ ἐμ 6 ἐο68ι1- 
ΠΟΏΥ οὗ Πίπι οὶ Ηθ 1.88 βοῃὺ σχυϑὺ Ὁθ 80- 
κηον]οαροα. 

γοεγ. 19.  Θ:Θ ἰδ αν Ἐαῖδοσ )---ὰ ἰηίθη- 
εἶοῃ Δ] τὰ βαρ ρτοβοηῃβίοη δὶ τπλ]ϊοΐουθ Π]ΟΟΙΚΟΥΥ. 
ΤΠοχοίοσθ 80 ἀουδὶ 2180 8 ζρίηϊ, 85 10 [ΠΟΥ ὙΕΓΘ 
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ἰηψαϊτίηρς δου ἃ δυταδη ζαί μον οὗ 56885 (Αὐρσυ9- 
ἰϊπη6, διμὰ οἰΒ6γ8); (μ 6 80 οὗ ποῦ ἱπδιβαᾷά οὗἉ τίς ἰ5 
πϑδὲ αραϊηϑὶ (8. Τ.0 ῬΒΔΥΙΒ608 50 }} ποῖ [δ αἱ 
Ααοα ἰ5 ᾿μγ δῖ ]ο; 1 ἰποῖὶν αποδίϊοη δα τοὔονγοα 
ἷἰο αοἷ, ὁ τιυυδὲ παν Ὀδοη: ἸΉΘΤΟ ἐμὴ (ἶο65 
αοὐ, ΤῊΥ Ἐδίμοσ, ἐοϑι γ οὗ Τοοῖ ΤΉΘΥ 8660), 
ἴῃ Τ]ΟΟΚΟΥΥ, ἰο ἸοοῖΚ δϑοιί ἴ0Γ ἃ υτδλῃ αι ΠΥ οὗ 
͵)} 805 88 ἢΪ8 νἰΐίποδ8. ΤᾺΪἷθ8. σοΐοσοηοθ οὗ {180 
ποτὰ ἰο δ Βυαπιλ ΤΊ ΠΟΥ ἀο68 ποῖ ΠΟΟΟΒΒΔΥΪΥ ἰη- 
γόἶΪγο, ἃ5 Το οΙ ἰἰΚα, {Π6 σα] απ͵ηΐοιιϑ Ἰη ἰπλὰ- 
ἰΐοα ἐμαὶ Ηθ ͵ὰϑ ἃ Ὀαβίαγαὰ (Ονγγ1}}; ἴῸ ἰδ9 
ἰδῖηρ ἴῃ παμπὰ 8 ηοΐ ΔῺΥ͂ ὀχϑδοῦ 1 ΟΥ αἰ 005) σ0ῃ- 
δογΐϊης; ΠΙ5. ὈΪΡι}), Ὀαὺ {110 φῬγαβοηίαίοη οὗ 1Π|8 
ἙΛΊΠΘΥ 88 ἃ τὶ 658, Υ οὐ (Π6 ἸΤΟΩΥ τα ῬΟΒΒΙΌΪΥ͂ 
ΒαΥο ζοόοπο ούϑῃ ἰοὸ (818 υυ]ἱοκοα οσχίθῃϊ. 
1 γὸ Ββᾶ ἱκῃουσῺ 1.9, εἴς.----Βοοαῦβο ἐπ ον 

ἀἰὰ ποὶ απ τνου]ὰ ποί ρογοοίῖγο {ἰ8ο αἰνίης ϑρί σις 
ἴῃ ἐῃ9 τνοτὰβ δῃὰ 118 οὗἉ «Ψ68119, {(Π6Υ τοῦτο ὈΠ1πὰ 
ἴο {6 δρὶ τις οὗ αοἂ ἴῃ Π᾿5 σι γα 0165, ἃ5 τν 611 ἃ5 0 
6 ἰεδιϊπιοπν οὗ αοὐ σοποοχῃϊηρ Ἠΐη ἴῃ ἰδο 
δογὶρίυγοβ; διὰ ἰἷθ ὑῬσοτοῖ ἰαὺ (πον ἀἰὰ ποί 
Κηον Οοἀ ΠΙΠ.Β6] ΔΏΥ τόσο ἰμδη ἐμ Κπὸποῖ 90- 
808. ΟΟΏΡ. οἰδΡ. χὶν. 9. 

γεν. 20. ΤῸ ἴ86 ἴγοδδΌσν.--- Ἐν τῷ γαζοῤυλαις- 
ἔῳ. ο τιυϑὲ ἴπ {πὸ ἄγϑι ρ᾽ασο ἀἰβυϊησαϊδ Ὀ6- 
ὕποθη ὑπο ἰΓΟΆΒΌΤΥ-}}}, (86 γαζοῤυλάκιον, τι] σὰ 
83 ἴῃ {16 οοατγί οὗὨ (116 γγοταοῃ (. 6., (80 δοιτί Ὀο- 
χοᾶ πϊσὰ (6 σγοθὰ ἀἰὰ ποὺ τοπίαγο, αὶ 
ὝΠΘΓΘ {116 ΠΟ 8180 Βίορ 6αἃ ΟΥ Ῥα886, 860 Μίαν 
χὶϊ. 41), ἀπὰ {μ0 ἐχοαβαγο- ΒΤ θΟ.Β οὗἨ {86 ἐδπι- 
ῬΗὶο, γαζοφυλάκια. Τμθη τσὶ τυβὲ ἀραὶ α1511}- 
δ ϑιι δον 6 ὴ [ἢ 6 ἸΏΟΓΟ Βρθοΐαὶ ἰοσπὶ γαζοφυλάκιον, 
δΔρΡΙϊοἀ ἰο πο ἰδ γχίοθη οἰιοβίϑ, αηὰ (ἢ Βᾶ πιο ἴσγ 2 
ἦηι 1.8 ΠΟΥΘ ΚΘΠΟΓΆΙ ΔΡΡΙ]σαἰίοπ ἰο ἴΠ6 Ὑο]ο 88}} 
ΟΥἼΒ6 ομαβίβϑ, τ ὶοὶ τγλ8 αἷβο σα ]ο ἃ γαζοφυλάκιον, 
(869 ΤΠΟΪυοΙΚ, Ὁ. 221, τ το ΜΟΥ ΘΓ Β ἰΓα 5] αἰΐοη: 
αἱ ἴῃ! ἹΠΟΠΘΥ͂ Οἰχο5(8,----ἶθ 8180 8οῖ δβδὶ 6). Τὴ 
ΟΥ̓ΔΠΖ6113{ πα πιο05 (18 Ἰοσα] γ, Ὀθσδυ80 1 νγὰ8 [ἢ 0 
τηοϑὺ ῬαΌΪο, ἤΘτο οὐ θοαν ἀσροβί(οα 18 ἐ6π1}}9 
αἰῖ8. ὙΠλ9 Ἰοσα ἐγ σὶνο5 ἐἸιο Ὀο]ὰ τνοσὰϑ οὗ ΟἸιγῖϑι 
οοποονηΐης Π|Ππ|861{ οηἃ δοποογηΐης {πὸ Ρ])ιατὶ- 
Βα68 ἐ]οῖν {11 ἴοτοα; γοὺ “20 οπα ἰαϊά λαπάβ ΟἩ 
ἸΠἔπε, 70ν 8 λοι λαά ποί ψεί σοηις,᾽) ΟἾΔ. νΥἱΐ. 80, 
“1Ὲ}9 χοίγαϊη οὗ ἐἰμὸ ἰδίου ὙΪῈ δὴ δἷν οὗὨ ἰγὶ- 
ὉΠΊΡ.᾽ Μογοσ. 

γον. 21. Αρϑΐῃ ᾿δοσζοΐοσο 6 βαϊᾶ ἴο [6 :ΣΏ, 
1 ξοῖνναν, δᾶ γ9 υΥἱ]} βϑοῖὶς σοϑ, δ πᾶ υ71}} 
ἅ:6 ἱῃ γουτσ βίῃ [ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀπο- 
ϑανεὶσϑ ε].--- 8 Ηο Βαᾷ Ββαϊά Ὀοίοτο, σμλΡ. τἱὶ. 
83. Νοί ἃ ΠΟῪ (ἰβοοῦγβο, Ρ1]8601 ὉΥ ΕἸναϊὰ δαπὰ 
ΔΙΘΥΘΟΥ, ΘΟΠΕΓΑΥΥ ἰοὸ (86 808] Υἱοῦ, Οἡ. 0106 οὗἉ ἰδ 
Βιυρβοαυοηὺ ἄλυβ. [ὑ ΒΟΘπΙΒ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΣΥ ἴο 85- 
Βιπιθ (Ἰν1 8 ΤΊ 0101) ἃ Βρϑοΐδὶ οσοδβίοῃ [Ὁ {1115 
ἀἰϑοοῦτβο; [ὉΡ ἐμ οσοδβίοῃ ἴῃ {110 Ῥγθοθάϊΐηρ 
ΤΩΟΟΚΟΓΡΥ οὗ ἰδ0 ῬΒαγίβθο8 βίδηβ οὐἱν βίγοηρὶν 
Θποῦρ (ΒΘ 60 {110 οὖν. ΤὯΘ ἸπΟἾΚΟΥΥ ΟΥ̓ πη 6- 
Ἰ1οΥ βίη 8 ϑηςὶ γον οἡ ἃ 1ἴπο τι Ῥογβοσαυϊίοῃ : 
ἹΛΟΟΪΚΟΣΥ͂ ὑπογοογο 18 Βοτο ἰο {0 οτὰ 8. ποῖν 
ΒΙ 508] οὗἨ ἈΡΡτοδοβίηρς ἀδαί, ἃ5 Ῥοσϑϑοι οη γγὰ8 
αὖ οἰ. Υἱὶ. 81. Βαΐ ἴον (8 χρᾶβοῦ Ηο 6 γὸ 
ἀθϑοϊλτοϑ 81}}} τηοτο βίτοπρν πη Ηο αἰὰ {1]Ἰοτο, 
Ὀοίὴ 1115 Γγοοάομι ἰπ ἢ19 ἄραι πηὰ ἔπ οἷν σομ δ π)- 
πδϊΐοη. [Ι͂ῃ {Π0 ὕοτηοῦ σῆδο: ΓΚ τοῖϊδ ποί ἢπα πιὸ; 
ΠΟΥ: 7 τοὶ ξ αἷς ἐπ ψΟῺΡ δἰπ. ΤὯο δεεζὶησ ἀραὶῃ 
ἀοποίοϑ ἰδ θβοκίης οὗ 6 Μοββίδι δηινϊἀϑὲ (ἢ 9 
ἐπηροπαΐηρς ᾿υδριηθηίβ: ποῖ ἃ ροηϊ θη βοοκίηρ οὗ 
πὸ Βοάδοτηογ, Ὀυΐ ἃ ἴδηδίϊοαὶ οἰ] 8.16 βοοκὶης 
οὔ ἃ Ῥο] 104] ἀο᾽] γον. Ηδποο τ] Ποῦ ΔὴΥ ἤηα- 
ἴῃ οὗ ΟἸιγὶβι, Απὰ {16 ποὺ δπάαϊηρ 18, ῬΟΒΙΟΙΥΟΙ͂Υ, 
ἃ ἀγὶηρς ἰὴ βίη, 1ὔάοκο: ΤΠ ἐπ τηοδηΐ 18 μ8- 
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ἰαταὰ] ἀτίης ἴῃ {6 κἰαΐθ οὗὨ βίη, ποὶὲ ἃ ἀυίης οὔ 
δΔοσουπῃὶ οὗἁὨ δβἷῃ. ΟΥ ὈΥ͂ Σοδβοὴ οὗ βίη. δυΐ δὸς 
Τογιλοῦ ἰάσα σαηηοῦ ΠοΥΘ Ὀ6 Κορὶ ἀρδγί ἔγοπι [δ 
Ἰαίίαγ, Το βῖῃ5 ἄγ (Π 6} βῖΠ8 48 ἃ Ὑ110]0, 868]64 
ὉΥ {Ποὶν ὉΠΌΟ]οΥ͂ δπὰ ἐΠιοῖὶν πη τάογου βρὶσὶν ἰο- 
γατ 3 {6 Μασϑία ; 6 ἀγίης 18 ἀγίηρ ἰῃ ἰδ6 
ὙΠ] 0]0 Β0η80 Οὔ {πὸ τνοσὰ : ρους πὶ τνο6, 'ΓΓ6- 
το Δ 0]6 ἀοαίῃ, αἱέον χσαΐϊη ἴῃ {1118 τντουϊὰ δηὰ ἴἢ 
ἰμαὐ ΒΟ ἢ 8. ἴο σοι; δηᾶ ΑΒΕ ὑμ 6 ῬΘΥΒΟῺΒ 
πιοδὴΐ το {16 Ῥ6οΟρίθ Ἀ8 8 Ὑ}1016, ἀδοεοῖγοῦβ δηὰ 
ἀοῤοοϊνοα, Βαϊ δ5 ([)ὸ ὑμεῖς ἀ068 ποὺ Ιγ68} ΟΥ̓ΟΥΥ͂ 
Β'ησ]ο Φοιν, 80 (86 β'η. οὗἩ ΟὈΔΌΓΔΟΥ 18 ποὶ [οτγοίο]α 
οὗ αἰ], ποῦ {1} ρῥσοβρϑοὶ οὗ ἀδδί οσίθπα θά ἰο Βορϑ- 
1655 ἀφιηποίίοη πῃ ΘΥΟΓΥ͂ ο8806. ΟὨΪΥ [89 Βα δπὰ 
ἀοοί]ι οὗ (λ9 παίΐοπι ἃ5 ἃ ὈΟΟΥῪ ἃτὸ τιιδουὺ Πἰπϊ!. 

Τίιο οσίοπβίου οὗ μα δοπάοιηπδίϊοη ἱπίο ἢ ἔὰ- 
ἴατο που ἃ Δ 6515 ἀθοϊαγοϑ ἰὼ {86 τγοσ8:; “ἢ λί(λεν 
1.γχο, γε εσαπποῖ εοπις.᾽) Α5 ἰδ6γ ΠΟΥ οοι!ϊὰ ποί 
Βρ᾿ σι 8}}} σοδοΪι ΠΠἰπὶ, εοὸ ᾿ογοα ΟΣ ΘΥΘἢ 85 800- 
Ρ ἰαπίϑ {ΠΥ σου] ποῖ σοδοῖ πὰ οα ἰδ 9 ἐΓΟΠΘ 
οὗ 15 σἸΟΥΥ͂ ΠΟΥ Ὀογοπᾶ ἴῃ Π᾿α σανοη. Α ἀϊ5- 
(ποὺ ορρΡοϑίίο οὔ 61} 18 ποῖ ἰο Ὀ6 [πουσπὶ οὗ (48 
ἍΓΟΥΟΡ 0143) ; ἃ ῥίασο οὗ ρυ 8 πηϑηὺ 19 πὸ ἀοαδὲ 
αἱ Ἰοαϑὺ 1} ]16 4, 

γεν. 932, ΨΨ11 86 111}1} Εἰ πι6861ζ2---ΕὈΥΠΛΟΥΪΥ 
ΠῚ βαϊὰ : “"Ἰρλεγα 7 απι;᾽᾽ ΠΟῪ 86 Βαγ5: “ ἢΓΛίλοΓ 
199." Ἰἴσῃοθ (ΠΟΥ͂ ΠΟῪ ((80 6») ἰπ ἐμ δπι4α- 
ἦπ: 16 86η80) ρίγθ ἰμεῖν ἸΟ ΚΟΥ δηοίμον δπὰ 8 
τλογο Ὀϊιης ἴοται. “16 ἸΤΟΠΥ͂ οὗ οἰδρ. Υἱὶ. δῦ, 
ΥἾ568 ἰσ ᾿πρυἀοπὲὶ βαροδδηλ.᾽ Τ]ο]οῖς, ΤΟΥ ἃ8- 
Βυπι9 {Πα Ηρ Βροκο οὗ Ηΐβ8 ἀοαίῃ; δπηὰ 85 δ 
σα] ϊοὰ ἐμῖ8. 4 ὑπάγειν, (ΠΟΥ ταοοὶς, Ὀδοδ.59 ὑπ 6 Υ 
Ἰιανθ 0 δοῃσαρίϊοῃ οὗὨ {116 οἰοπιθαι οὗὁἨ γοϊυπίδτΥ 
(ἰοραυίΐατο ἴῃ {Ἰιὸ νἱοΐοποο οὗ ἀοαί: “11 Π0 11} 
ΠῚ 8017 ΤὍΤΠοῪ {Ππἰηὶς Π6 μα8 βοΐ ΠΣ 86] 7 ΤᾺ 
αὔονθ ἰἸοτὰ ἰῃ βαγΐης (Παΐ ἐΠον σοι ]ὰ ποὺ ΓοΔΟᾺ 
ΠΠπππὰ; {ΠΟΥ τούθισο {Ποτηϑοϊγο 8 ΟΥ̓ Βυρχοδίϊης 
(140 0 νν}}} βἰηἷς [αν Ὀοϊον ἰμοπι. Απ οὐ οάοχ 
ον, (ΠΟΥ τγουϊὰ βαγ, αἱἱο  Υ ΔΌΠΟΓΒ βυϊοϊ 6. Αο- 
σογαΐϊης ἰοὸ Φοβορ τα, 226 Μεῖϊο “ωά. 111. 8, δ, {ὸ 
ΒΟ -ἸΌΟΓΟΥ μ0685 ἰοὸ {110 σκοτιώτερος ᾷδης. ΤΊ] 5, 
Δοσογάϊΐης ἰο {16 οτἰμβοάοχ «Ψοινϑ ἀοοίτίης, ἰο 
16} ἐμ9 ῬΒΔΣΙ86 68 θογα αἰϊοσίδησο, ἐδ βυΐοϊ ο 
{.}1}9 ἰο ἐμ Ἰοτν οϑὲ 801} οὗ ἢ άἄο8, δπὰ 18 βοραγδῖϑα 
Ὁ. ἃ στραὶ συ] ἴγουι ΑΌτα π᾿ 8 Ὀοϑοπὶ ([μπτὸ χΥὶ]. 
20), ἱπίο τ σα ὑμ 00 Βορρᾶ ἰο σο. Οοποογπίηρ ἃ 
Ῥοσυ αν ἱπιογργοίαιίΐοη οὗ Ογίροη, βοο 1ΐϊοϊκο, Ὁ. 
907: [(Πὰὲ Φ 6805 νψουϊὰ Κ|]] ΗϊπΒο] , πὰ βοὸ ζο 
ἴο {πο ρίαοο δηᾶ ρα 8 πιθηϊ οὗ διυϊοία 68, ἰο τυ 16 }} 
{16 9 ὁ )8 οου]α ποὲ΄ χο, Ὀδσδιι86 ἐλεὶγ βίῃ ἀϊά ποὶ 
Βιι 07οὐ {θαι το 1ἰ.---Τ8.] 

γον. 28. 6 819 ἔσοῃῃι θα θοαὶ; 1 δῖ ἴσοτλ 
αονθϑ. --- 650}.9 πιοοίϑ {Π|οἷν ΣΔΟΟΪΚΟΥΥ͂ κν 11} ἃ σα] πὶ 
αϑϑογίΐοα ὙΠ 1 6ἢ ἴα π8 (19 Ῥοϊπὺ οὗ 1ὺ ἀραϊηϑὲ 
(Ἰοτηβϑοῖγοϑ. ΕῸΥ ὕ7γοπιὶ δεπεαί ἡ ἈΔΥΑΪΥ τοΔῺ8 ΟΥΘ 
ἸΏΟΓΟΙΥ ὕγοπι (6 εανίδ, (ΔΙΟΥ6Γ), ἃ8 ἴῃ οἴ Δ Ρ. 111, 81; 
θαΐ, 458 ἰη Ὑἱῖϊ. 44, 10 ἀσποὶα5 {6 αἰ Όο} 1684] Π8- 
ἰυτο τυ ῖοὰ ὑΠ6Υ ᾶνὸ βίον, αρδα ὈΥ Υἱτγίαθ οὗ 
νον ΔΘ Ὀοϊοηρς ἰο ἴπαὺ ἀατὶς ΠΟΙ͂ΟΣ ποῦ]ά. 
Τὸν τ οτοΐοτο σου]ὰ ρὸ ἐΠἰ 16 τ, τ ΒοσΘ (ΠΟΥ ΔΓῸ 
ΒΡ᾿ ΓΙ ΠΥ αὖ ποῖα; 16 σοι]ὰ ποῖ, βἰαδσθ Η6 18 
“ὕροπε αδουθ, ἔσοια ᾿οαυθη (6 ΔρΡ. ἐἰ1. 8). 79 δη- 
«{Π|ο8}98 ἴῃ πΠ686 γοργὰ 18 (μδὲ οὗ δαᾶὰθθ δηᾶ 
θάνοι, βαγβ ΟΥίμβοη; ἴῃ ([.9 τογϑὶ 8680, ΒΔΥ8 
διίατ; ΟἹ {0 σομίγΑΥΥ ἸΤδοϊυοὶς, τὶ Μογοῦ, 
ΤΔΚΟΒ ἐδ 6 Δηΐ 1 }16515 οαγοη δηά οατίὰ. θα {6 
Ῥδτα]ὶοὶ κόσμος οὗτος ἀο68 ποὺ ὕΤΌΥΘ ἐἰι18; ἔον {118 
δχργοββίοη ἀοηοίθβ ποὺ ἐπ γἱ810} 6 "γοχ]α η 1.86], 
Ὀαι (ἢ οΪά Ὀφαὰ παΐαγο οὗ 6 τον]. 

ΤῊΟ ΠΟΘ ΟὈδβοιτθ ὅσβί ϑοπΐθῃηοθ Ηθ ΣΡ δὶ ἢΒ 

ὈΥ ἰἰιο βαεοοθὰ: ὍΨὥ2'ᾶ. 8δ:ῖθ οὗ {δὲ5 υνοσ]ᾶ. -.-- 
Κόσμος οὗτος, 8180, δΔοοοχαϊης ἰο 116 Φεν ἢ 
ΟΒν βίο οσυ, ἀοποίοἃ Ῥγθ θυ ΠΘΏ ΠΥ ἰδ 6 αποῖΐοηξ 
Βοδί! θ τον], τ]ιϊοὰ τᾶϑ ἴ0 δοῖηα πο δοηάοσῃ- 
παίΐοπ. Σἀπὶ ποΐ οὗ [818 ννοσἹᾶ. Ἰμοτγοίοσο 
ἰπ βρὶγῖ δ διὰ 16 ὈοϊΪοηρίης ἰο {116 αἰὼν ὁ μέλλων, 
{πῃ ΠΘῪ δηὰ ρον νου ὰ. Τὴ ΤΌΓΙΩΟΥ δος 86- 
818 ἀδῃοίοβ (πο ρ»γιποίρὶς οὗ ἰλ6 ἰΐζε; (0 Ἰδιίοτ, (8 9 
ἀρλόγα οΓ ἰζ786 οοττοβροπάϊηρ. 

γεν. 24. 1 βαϊᾶ τ-μβοσοίοσθ πηῖο σου, τδδξ 
γο νἹἱ]]} ἂἃϊθ πὶ γοῦσ δἰ: 4.--- αὶ 18 (ὁ κᾶν, ἰδ ο 
ῬΟΤὰΒ: ἦγο Ψ]1 ἀΐθ ἰπ γοὺ εαἴη8,᾽" διηὰ ἰμ9 
Ὑογάβ: ἐγο ἃγὸ οὗἩ ἐμπὶ8 υὙὑ7γοῦ],᾽ οὐ ““ἤγοπι ὑὕὉ6- 
ΠραΙἢ,᾽ ὅσο οαυϊγαϊοηί. ἹΠιοὶν Ὀοῖης ἔγουσι ὕὉθ- 
ΠΘΔίἢ 88 ἴο {πὸ ρῥγιῃοὶρ]θ οὗ (Βοῖν 116 18 1.6 γ68.- 
808 ΠΥ {Π60Ὺ 1}}} ἀϊο ἱπ ἐμοὶ 8β'η8 (Οτο]]. ΟΥΒῈΡ 
Υἱὸν οὗ ἐπ σομῃοοίΐοι 8566 ἱη ΤΒοϊοἶ). ΜΟΥΟΥ : 
“ΟὌΒΟΓΥΘ ἐμδξ ἰπ {818 στορείϊ ἴοη οὗ (ἢ 6 ἀδηυποία» 
ἐἰοῃ {116 ΘΙ. Ρ]18518, τ ἴοι ἐπ σοῦ. 2] ἸΑΥῪ ὕροη ἐπ 
ΨΟΏΡ εἶπα, [4115 Ρροη 11 ἅϊ6, διὰ ἐμ (9 Ρ6Σ- 
αἀϊκίου 1.80]7 ΘΟ 68 ἰαίο (16 Τοτοχτοῦπά, τὶς σδχὲ 
ὍΘ αγρτίθα οἹἹΥ ὈΥ σοπγτουβίο ἴο ζαἸἢ.᾽" 

τοὺ {Π 07 τυϑὲ πο πηἀογδίαπά Ηϊαι ἐμαὶ ἐΠΟΥ̓͂ 
ΔΓΘ ἰη ἃ ἔδλί4]}} 5.15 8656 ἔγοπι δεπεαίδ, οὐ οἵ (15 
νοΥ]ά, δηὰ ἐποτοΐοτο σδηποὶ Ὀυΐὶ αἀἷο ἱπ τΠΟΙ͂Σ 5ῖη5. 
Ηδπςοθ ἢο 8465 ἐμθ οοπάϊιίοη: Σέ γ8 Ὀθ]ίονθ 
ποῖ [8}Ὲ 1 δ Εἴθ. Τθοτο 8, ἐμ σου, πὸ ᾿δοῖς 
οὗ οἴθασηθ88 πη (Π6 οοπῃποοίΐοη (α8 Το οΚ δυρ- 
Ῥο869).,. Τηὸ οχφγϑββίοη : ““ἐλαέ 7 απὶ 77ε,᾿ 15 
τη βίθσὶ οαϑ᾽ γ ἀοϊνογοά, πιίβοῦϊ τηθηίίοη οὗὨ (6 
ΡῬγεαϊοαίθ. Δίογου : “"ἼἸὸ πὶΐ, (89 Μοϑβίδα, (89 
86] [-οὐνἀοηΐ ῥτγοαϊοαίο.᾽" Βαὲ (86 πιδίίοσ τγϑ8 ποῖ 
80 Β᾽ΠΡΙ6.; οἰμοῦίδο Ομ τϑὶ πουἹὰ δδγα Ῥγε- 
ψἱου 5} παιιοαὰ Ηϊπ)80] 7 (ἢ6 Μοββιδῆ. ἀπὰ {δῖ 
Πφἧὅ ψου]ὰ ποὲ ἀο, Ὀθοδιι86 (Ποῖὶν σοποορίϊοη οὗ (ἢ 9 
ΔΙοβϑίδῃ τῦδϑ αἰβίοσίθα. ὙπΟΥ τηυδὲ, ἐΠ ΓΟ ΟΓΟ, 
δίοΡ ὉΥ δίορ ρογοοῖγο δῃά Ὀρ]ΐουθ ἰδὲ Ηρ ἰδ τυβδαὶ 
Π16 Ῥγοξοββοὰ ἰο 6: {}10 οὔθ δβοηΐ οὗ ἐμ Βδίδοσ, 
ἐμ δοῃ οὗἩ λ΄ίήδη, {86 Ουϊοκοηον, ἰδ6 Γἰρμὶ οὗ {89 
τουϊὰ ; Ἰαδὲ: (6 ο͵Ὧθ ἔγοιαῃ δῦογβς. ΤΠ ΟΥ τηυδὲ 
Ῥοϊΐονο ἐπ Ηἰπὶ δοοοτάΐηρς ἰο Ηἰδ8 τγοσὰβ δὰ ΗΪ8 
ἀοοά4ᾳ; 1Π|8 Ἰιίρσοῦ οχίϑίομοο, Η18 χοδὶ Ὀοΐηρ, 
Μλιλοῖ διίοοά Ὀοΐογο ἐμοὶν ογοϑ, δῃὰ ἰμὸ Γϑ8] π8- 
ἰατο οὔ νηοῦ (ΠΟΥ οτἰ ἰοἰδοὰ αν, (ΠΟΥ πιιϑὲ 
Βοϊΐονο; ποῦ {1}} {Π|6η σου]ὰ {π0γ ταοοῖτθ 86 ποτὰ 
ἰπαὶ 19 τγὰβ ἰμ6 Ἀοββίαβ. Τῃθ Ῥτγοάϊοσαίθ ἰδ, 
ἰπογοίοτο, {1.9 Σοργοβοηίαιίου οὗ ΗΣΏ 5617 τ Βῖσοἢ 
76808 ρίνοβ 'ἰῃ {πὸ οοπίοχί, Ασοογαϊηρ ἰο Ηοῖ- 
ταδὴὴ (δολγιίγιδειρεία, 1. 62), δῃ ἱπιϊδίϊοη οὗ ὑμὸ ΟἹά 
Τοδίδηιοηὶ δ ὯΝ, Ὁπαουθ θα] Υ οογγϑοί ἐπ (89 
σίου ἐμὲ Ὀοΐ]ι τὸ δηὰ ἐμ οτ {86 86]{-οὐ ἀϑῃοῖϊης 
Ἰινίης Ργθβοησο οὗ ἰδ αἰ νῖο ΡΟΓΒΟΣ τηυδὶ θ6 ΔΌΟΥΘ 
41} υΐηρ8 δοζοαον)οαροα τἱὶπουαὶ ῥτοὐαπαΐοα. 

Τοΐδ ταγϑίογίουϑβ ἱροτὺ οὗ ἰΠ0 ψοτὰ 15 πη ϊσαιοα 
4190 ὉΥ ἰ.6 αποβιΐϊοι οὗ {10 7 αἴνϑ: “ ἸΡ΄ο ατί ἐλοι 3" 
(τον. 25). ΤΒΟΥ τυ ϊϑοά ἰο ἄγαν {8 1α8ὲ ἀφοΐδβὶνθ 
γοργὰ ἔγοια Πα. ὍὉ8ὸ δήθ Υ οὗ 6805 νυ] ἢ 70]- 
Ἰοῦ 5 δρ δ ΚΒ ἰο {μ6 βδ)9 ροϊηΐί. 018 0} ἐ8}. 65 {86 σὺ 
τίς εἰ ἃ8 οοῃίθιηρίμουϑ; 80 ἀο65 Μεγογ. Βαὲ ἴὶ ἰ5 
ΥΑΙΠ6Γ 8 ΒΥ αιοδίΐοη, (0 ἀΘΟΟΥ͂ ΟΥ ἴΌΤοΟ 6818 ἐο δὴ 
ΔΥΌ]. ΟΟἸΏΡ. οἶδ Ρ. χ. 24. 1 τὸ ΘΟΙΡΆΥΤΟ (ἢ9 
ΘΧΡΙΘΒΒΙ ἢ ὅτι ἐγώ εἶμε ἩΠ1ῚᾺ (Πδὶ ἰῃ ἢ. Υἱὶ. 89: οὕπω 
γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον,---τσο ταῖσι πδίυ ΠΥ ἰγδη9- 
Ἰαίδ: 881 δὰ Βοῦο. Τμδὶ Ηο ἷ8 Ὡγέδεηί αδ Ηο 8 
»χεδεηΐ ἴῃ ἰ8ο ἔπ] π6855 οὗ Ηΐδ αἱνὶ6- ατηδη Ἰἰζο, 
--οἰὰὶθ 0. ταδὲ Ὀοϊΐοτο δὰ ἀρργοθπά Ὀοξογο 
μον Μ1}] τ ΟΥ̓ ΔρΡΡγο θη Ηΐτὰ ἃ8 (ἢ 6 ΜΙ Θββίϑδῃ. 

γεν. 28. Ἑσθη ἴ89 βϑθ ἴπϑ ΣΦ βαϊ ἃ τοῖο 
γου ἤἄοτῃ ἴδ9 Ὀσρίμηϊηρ. [|8ο (86 Ε. Υ. 
Τοηογ8 τὴν ἀρχὴν ὃ τε καὶ λαλῶ ὑκαὲν 

Ω 



ΟΗΑΡ, ΥὙΙΠΙ, 1-80. 

ΟοΡ. ΤΈΧτ. ΝΟΤΈΒ.--Ρ, 5.1.- ἠ7ςἋΐθ Ράββαρο Πα8 
Ὀδοπ ἃ, (γι; ἐπέοεγργοίιπι, Ὀθσα 86 {16 ῬΓΟρΡΤ Ββὶνθ 
υπίοϊἀΐηρ οὗὨ ἰμ 1466 οὗὨ {6 ΜοΒδ ἢ ὈΥ ΟΒγὶβὲ 
πη Ηἰ58 ρῬυοβοηίδίίΐοη οὗ ΗϊπβοὶΥ .α8 ποὺ ὈΘ6Ὼ 
Αρρτθοϊαϊθα. 16 ἱπίογργοίαϊΐοη ἀθρομὰβ ποί 
ἸΏΘΓΟΪΥ οα ἰμ9 8Β6η80 οὗἩὨ τὴν ἀρχήν, Ὀὰᾳὺ 4180 οἢ 
(δὶ οΥ̓͂ (16 οχρυθβϑίος ὃ τὶ καὶ λαλῶ ὑμῖν. 

Τὸ βίδίϑ (8 Ῥοϊηΐβ τθοτθ ἔἸ}}γ, {86 ἱπίουρ τον 
ἐδίίοη ἀοροαάβ: 1) Οἡ ἰδ δοηδιγαοίϊοη οὗ {89 
τδμοὶθ Βοη 6 η66---Ὑ ΠΟΙ Γ ἰὸ Ὀ6 Ἰαἰογγορδίἑγο, οὐ 
ΘΧΟΪαΠπιβίοΥΥ, Οὐ ἀοο]αταιίνο; 2) ὁἢ {1116 86 }86᾽ οὗ 
τὴν ἀρχήν, “ποίη ον ἰὺ Ὀ6 ἰδκοῃ βιυδδιδης νον 
»τιπείρίμηι, ἰδλε δεσίππίπσ, ἰλ6 Ζοσοδ)Ρ, οὐ ἀἄγοτν- 
ὈΔΠῪ (ἐκ ἐλα δεσίππῖησ, ὕγοπι ἰλς δοσίπηΐπρ, ἤτγϑεὶ 
αἰΐ, (ο δίαγέ εοἱίδ, οὐ οπιμῖπο, σεποραϊν)}; 8) ὁπ ἐπ 
διηθίσυὶν οὗ ὅτε (ςοηλιποί.}) δηά ὅ, τε (τ ο]δ 176); 
4) ου [86 τηιθδαπίηρ οὗ λαλῶ 85 αἰδίϊποὶ ἴτουῃ λέγω ; 
δ) οἱ {9 Ῥγόρϑὺ ἴοτοο οὗ καί, 1 σοπιδυὶς ἰπ ἰδ 9 
Ῥγοαιΐ869 ἐμαὶ ττἴο τὺ ἰΔ 9 τὴν ἀρχήν δάγοῦ- 
Ὀΐδιγ, δὰ ᾿υσῖίθ ὅ, τί, 5Β1Π66 ὅτε (φμοπίαπι, φμΐα) 
ξἶτεβ πὸ ροοᾶ 8Β6ῃ86.---Ρ, 5.} 

1. Ὀοπβισγαοίζοηβ ὙΒῚΘΒ ἰαἶκο {0 δορίθηθο ἃ8 ἃ 
ᾳαρϑίϊοῃ. 

(α) Ογτὶ!, Οδγγϑοϑίοπι, Μαιπμοὶ, 1, σἴο (ἸΔΟΤ6 
ΟΥ̓ 1655 Θα ΪΤΔΙΟπἰ) : Ἐν ἀο 1 οτοη ϑροαὶς ἴ0 γοι 
δὶ 1 [ΟἿ ὑέγο οπιπίπο υοδίδοινπι ἰοφμοῦ 3 ΘῺΡ 
υείτα σοδίδεμπι ἀϊρείο 3---. 8.1 (Οοιρ. χ. 20). 
Το 5 15 στδιλπια 68 }}}7 ῬΟ551016, [ῸὉΓ τὴν ἀρχήν οὐἢ 
ἸΏθΔ οπιπῖπο (ἴῃ σογίδίῃ οἰ ουταβίδ η668), 8δπα ὃ, 
τι δ πλόδῃ τοὴγ. Βα Βι6} ἃ Βοῃηίθῃοο ᾿νοῦ] Ὀ6 
δοπἰγϑαϊοίοαἃ Ὀν ΟἸ γῖϑι᾽ 8 σοίϊηρ ὁπ ἰο ΒΡΘδΚ, δὰ 
ἴν ποι ]ὰ Ὀ6 ἔοο ““ορ γ᾽" (Μογ6γ). 
{Ὑπ| 1818 ἀρτοθβ ἰῃ βθη80 Εν] ἃ Β ὀχρ]δηδ- 

(ἴοῃ, τὶ ἐμἷ8 αἰ ότοηοο μα ἢθ (41.658 86 856ῃ- 
ἰθπὸθ 88 8η ἱπαϊρσηϑηὶ ἐχοϊαπιαίίοπ: 1 Βου]ὰ 

« ανο ἰο Βρθδῖκ ἰο γοῦ δ 411} (2988 ἰοὴ, αμοῖ ὧδεν- 
ἀαωρί τι ἐμοὶ τεάε.) αν (818 Ἰϑανθ8 {π0 ροϑιίίοι 
οὔ τὴν ἀργὴν Ὀδίοτο ὅτε (88 Εν] ἃ τ ΣΙ168 ᾿πϑιοαὰ 
οἵ ὅ, τι ἘΠοχΧΡΙαἰπαα.---, Β5.] 

(ὁ) ΜΟΥ οΣ (απὰ ΗΠ ΖοΙ 614): ὙΒαὐ Γ οΥἱ αἰ ΏΔ}Ὺ 
(ἴτο 1.9 ἢγβι) ΒΑΥ ἰ0 γοιυ, ἰπαὺ ἀο γὸ δϑὶ ὃ 
οΥ (θο γοι 831), γι Ὁ 1 δγνὸ Ἰοπρ Ὀδ6Θη ἰ6]]Ἰῃς 
Σου ἸΤ6 οὈ͵]θοϊϊοη ἰο {8 156. ἐμαὺ Οτϑὺ δὰ 
ἔτοιι (μ6 τοὶ ποέ ργοβοηϊοὰ Ηϊτ οὶ ἃ5 Μοϑβία. 
Βεβίαθϑ, τ γῸ 18 ΠΟ: 1)0 γ0 δὶς ἢ--οἶῆ {1.9 Βθ0ῃ- 
ἴθ 66. 

2. Οοπβέγποιϊοηβ ὙΒΙΘΩ σοπησδού ν1{11 {}}}8. 860}- 
ἴεποο 6 πολλὰ ἔχω ΤΟ] οπὶηρς [γον. 26, δπὰ γμυὶ 
ΟὨΪΥ ᾳ σοτητηδ, ᾿ἰηϑἰθ68Δα οὔα ροτὶοά, οὗτοῦ λαλῶ ὑμῖν]. 
βοιιθ τηαηβογίρίθ, Βοηροῖ, ΟἸδδυβοη. Ηοΐ- 
ἸΏΆΠΗ: “ΕῸΡ ἰδο ἤχβί, ἴοῦ {116 ργοβθηΐ, βίῃσθ Ηθ 
θ οηγαρχοὰ ἴῃ βρϑακίηρ ἰο (ποτ, Η6 88 ΤΔΏΥ Το- 
Ῥτουίης δπὰ οοπάσηηηϊης ἐμ ηρ85 ἰο0 ΒΔΥ ἰο {]ιοτλ.᾽» 
Τοΐϊβ τουϊὰ ὍὈ6 8ῃ ΘαἰϊΓὸ ουδδίοη οὗ (19 ᾳιιοβίϊομ 
{μὸν παὰ ρνυὶϊ.Ἐ 

ὃ. ΟοηβιγαοίϊοηΒ οὶ ἐλ Κο 1110 ΒοηίθΠ090 88 8 
ἀεοϊατδίίοῃ. : 

α) Αὐρυδέϊηο (8: 14 Σ]}γ Βοάο, Βαροτνί, ᾿ϑιρο, 
Ρτισοο): Ῥγίποιρίμπε (19 οροβ, 86 ὕοτα) πιὸ 
«σχεάϊε, φμῖα (ὅτι) δὲ ἰοφμοῦ υοδίδ, ἴ. 6. φμῖα μη 
Ῥτορίεν υοῦ ζαοίωϑ α ἰδία υογδα αεδοεπαϊ. [ οΥα8- 
πΟΡΙΝ : 441 δπὶ ψηδὲ 1 πὶ α]180 ἀδοϊαγίηρ ἰο γου, 
ἰλε βεσίππίπο ;" οορ. ον. χχὶ, 6, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ 
τέλος.---ΊῬ, 8.1 τὐοϊομδῦ]ο Ὀοίὰ ἰπ γοΐμὶ οὗὨ ζγδι- 

“[Βαδηη)οίη : “1 ψ͵ὸ τηυδὲ ἰδκα ἔδο αποσέίοη : ο γί 
ἰδοῦ 1 85 ὀχργοδαίηρ οοηΐϊοπιρέ δηὰ ποπάοῦ [δὲ “968 Βμου]ὰ 
ΤΟΙΪΏΙΟ ἴο ΒΑΥ͂ : ἴδ δ8Β᾽}} ἀἷ6 ἴῃ γοῦγ 8.}8,--ἰλθ ΤΟΡῚΥ : τὴν 
ἀρχὴν---ὃ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν-- πολλὰ ἔχω περὶ ὑμ. λαλ. κ. κρ. ἰδ 
ἀὐλφρλνο καἰ ΔΌ]6: ΑΒΒΌΓΘΟΟαΙΪν (το {πὸ ἤγεῖ, ἱπ ΠΟΏΘΓΆΙ)] 
ἌΕΧΗΝ Ἶ δχ ἀοΐης αἷδὸ ΠΟῪ -- Δ ἐπΐπιζ5 [0 ΒΕΥ,᾽᾿ εἰζ..- 
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ἸῺΔΡ δηά οὗ ἔλοί ; τὴν ἀργήῆν 18 αἀγονθῖαὶ, δηὰ 
ΨΦιδὺ8 οσουϊὰ ποί ρταβοηὶ Ηἰπιϑο]ῦ ἰο {680 δάυϑυ- 
ΒδΥΐ6Β 885 (19 ἀἰνγίηθ οροθ. [Α γτοΐεγθποθ ἰο (89 
᾿οροβ ψου]ὰ γθαυῖγα λέγω Ἰηβίβδά οὗ λαλῶ.---. 5.] 

(ὁ) σαϊνίη, Βεζα, αἀτοιΐ 5, Βαυτη χατίθη- ταδί, 
ΤΒοΟΙΌΟΚ: “1 δ δ 1 ἰο]ὰ γου ἴῃ 186 Ὀορίη- 
πἰηρ (απὰ (611 γοὰ π|}} πον).᾽» πθῈ 8} Ηο μαὰ 
ποὶὺ σίνοῃ (116 πὶ ἔνοπῃ 86 ὈΟρΙπηΐηρ 8 ἀοῆπὶία ἀ6- 
βουϊρίϊοη οὗ Ηἰπιβοιῦ; (2) τὴν ἀργήν οὐυρμλ ποὶ ἰο 
βίαι ἃ ἔἄὅνϑι; ποῖ ἴο Β4Υ ἰμαΐ νὸ οὐρίιὺ Τί ἰὸ 
βαγο ἐλάλησα [ἰμβίοδα οὗ λαλῶ]. 

(6) Τ᾿αϊματάϊ : “ Εσοα 6 Ὀερίηπίηρ 1 δ, 
{π8ὺ [ὅτι] 1 πιδὺ δύθῇ Βρθδ)ς ἰο γου.᾽ ΟὌὈΒΟΌΓΘ, 
δηὰ ἴῃ Ῥαγὲ ἱποογγοσί; ἴὸτ 9685 ἀϊά ποὺ οχὶϑὺ 
ἸΔΘΓΟΙΥ ἰο ΒΡΘ ΔΚ ἴο {μ9 6 τν8 (866 ΜΙΘΥΘΥ). 

(4) Βεοιβομ ποίου : κ᾽ Αὐ ἰμ6 οαἰδοὺ 1 ἀδοϊατοὰ 
σοπσοτηίΐης; ΜυΒοΙΥ τοὺ Γ ΒΑΥ 8130 πον. ΒΒυϊ 
ἔμαγο 18 πὸ λελάληκα. 

(6) θο οίίο : “1 γϑί ὁ αἰ, ΟΥ ΔΌΟΥΘ 4]], 1 διὰ 
αὶ 1 ΟΥ̓ ΒΑΥ͂ ἰο γου. 7 [αϊοῦ: “1 δ γον 
Ῥτθδοῦον; ἢ γο ἢγβὺ Ὀθ]ῖουο (ἢ 8, γ9 τι }} 4150 
Κηοῖν ὈΥ̓͂ ΘΧΡΟΓΙΘΩ6Θ ὙΠῸ 1 8π|, ἀηαὰ ἴῃ 20 οἶδ ν 
Ὰγ.᾽ (Αποη: Ηο ἰβ ἰο Ὀ6 Κποννῃ, δῦογο δ]Ϊ 
(ἴῃ ρ5, ἔγοια Η 8 τνογ 8). αΐ, ἱπ (110 σβί ρασο, 
τὴν ἀρχήν τυυϑὺ λοδῃ 2075 (δὲ ἢγσοί {λίπ, ἰο Ὀαρση 
ΜΙ; δηἃ ΒΘΟΟΠΑΪΥ, ΟΠ γὶδὲ ΒΔγ8 ποῖ {πᾶὶ (πο γ 
παυϑὺ Κα Ηἰΐπὶ ἔσο Ηἰἱ5 νοσγάβ, Ὀὰι Ε1ὁ τοῖθ}5 
ἴἰο δοοουλὶβ σοῦ Ηθ δοίπ!!Υ ζᾶγνο οὗἨ Ηἰπι586} Ὁ. 

(υ) ὙΙΙΠοΥ : “1 δηὶ τισλοὶΐψ Β 6} ἃ8 1 σρτγοβθῃί 
Μγ5ΟΙΓ ἰῃ ΜΎΥ ποτὰβ.᾽ 860 {86 ργδιωσηαίϊοαὶ 
οὐ] οοἰλοι ἀχαϊηϑὺ τολοὶΐψ ἴῃ ΜΟγοΥ. 

(σ) “Ἰο Ὀδρίῃ νι, ἴον 016 γβέ, 1 δὰ ἰμδὺ 
Ὑ 16} 1 ΟΥ̓ ΒΔΥ ἰ0 γοι :᾽" ΟὟ, “ΕἸἾγχϑβί οὗὨ ἃ]}], 1 δπὶ 
ἐμ ὙΘΥῪ ὑηρ 1 τὰ ἀθοϊαγῖπς απίο γου." ἘΤα8- 
ται, Βασον, ατοίϊ 8,7 εἰ αἰ., “.εδθη «68, 11., 908, 
Βνάοικηον. ᾧ Εν πο ὅτβε ἰΐηρ, {8 60 πηι τθοοῖνο 
1} οοηβάθηοο Ηἰ8 ἀοβογὶρίοη8 οὗ ΗἸ 56] 5 (89 
Γοιπηίαΐη οὗἉ Ἰἰἔο, {89 Ἰίσμι οὗ 6 νου], εἰς., νι ῖσἢ 
Ηδ ΟΡΘΏΪΥ πὰ ζαυ]ἸαΥῪ ἰ41|Κ8 (λαλῶ) ἰο ἰπθηι; 
ἐθὴ {ΠΟΥ͂ Ὑ71}1 δΘοπιο ἰὸ ἃ ἴὉ}} Κπον]οῦρο οὗ Ηἰ5 
οδδγαοίου ; [ὉΣ 4}1 ἀδροπὰβ οὐ ἰμοὶς οοδεΐῃρ ἰο 
ἀοίογιαΐπο ΗἰἾΒ σμαγαοίον ὈΥ (μον στα σ ποίϊοι 
οὗ ἐι9 Μαεβϑίανι, οοδβίης ἰο σααυῖΐτο ἱὰ Ηϊπι βυοὶ 
ἃ Μαεββίδϊν ἃ58 ἐμ 6 Ὁ μανὸ ἐπιαρὶποα, δηὰ Ὀορί πη ς; 
ἰο ἀοίονιΐηο ἐ]οὶν ἰά688 οὗ {6 ΜοΒββίδἢ ἔσγοπι ΗΒ 
τογοϊδίΐοη οὐὗἨ Ηϊπιδ6) 7, πὰ ἰο οογγϑού δηθὰ βρὶ- 
γἰζα1129 ἐμθῖα δοσογαϊηρὶγ. Ὦμαη ΤδΒο]αοῖς οὔ- 
θεῖα ἐπα, ἀροι ἐιῖ5 Ἰαϊογργοίαιίοη, 9 68808 πουϊά 
υκ ἀταπίηρ ἰἰοπ) αγϑὲ (0 8 ἸοῦοΣ υἱὸν οὗ Η 186] ἢ, 
δη δϊοσυγαγαβ ἰο 8 ἰσιιον, ἢ6 18. χη ϊβίαϊκοη ; 1ῸΣ 
ἐμ6 1889 6 ΓῸ 18 Ὀοΐγθοη ἃ ἀοδίρηαίϊοη οὗ Ηϊτ- 

4[᾿Ἐγώ εἰμι ἰ8 τὸν τ ἢ ἔγοσα ἐπα Ῥγοοοάϊπας ατοδίίοη οὗὨ 1Π9 
ον: σὺ τίς εἶ ;-. 5. 
{{ πὴ 0η| τόσης πεγείη, (το Υ αἴεη ίπρομ) δέῃ, ἕολι, τοας ἑοΐ αμοὶ 

σις μοὶ τες; 1. 6., 1 ἄτὰ ἴῃ ἴαδοϊ ὙΠ8:1 ΒΑΥῪ : 1 πιλιιδὶ "6 ΠΟΤ 
Ιτοῦὶ ΜΥ Βρϑϑοοβ, ΑἸώγὰ ᾿ ἐλ κν ἴο 9ΤὉ]1ον 1.18. ΠΠΟΥΡΓΘ- 
ἰδλιίοη οὗ 9 Ἰ εἴίο 85 οχραπαο ΌΥ Βιίον, υπὲ ἰΓαπδίαΐθθ θ0ῃ10- 
ναι ΑἸ ΠΟτοΠΕΥ: Ἐπ βεπίϊαϊϊν (τὴν ἀρχήν, ἰτασοά πρ ἴο ἰδ 
ΡΥΪηοἶρ]θ, σοη ΓΑ} γ}), ἐλαΐ τολιοΐ 7 αἶδο εἰἰβϑοριῦ86 πίο ψοῖι ; ΟΥ̓, 
ἵπ τεῦν ἐλαὲ δαππε τολίον 7 ξρεαΐ ὠπίο γο. 116 8. 10 
Τοκοβ---Π8. ἀἰβοοῦΓγβθδ ἀγὸ ἴΠ6 τουϑ]αϊίοῃ οὗ Ηἰπιβοῖζ,.. θη 
Μοβοθ αϑκοὰ 1Π6 πϑιὴθ οἵ Οοά, 7 ἀπε ἐλιαὲ ισλιίοῖ 1 ἀπε, Δ ἴῃ 6 
ΤΟΥ ΒιΟΓΙΟΌΒ ΔΠΒΎΓΟΓ; . . .« Ὀυὲ ΨΒΘη Οοὰ τηδηϊ[δδί ἴῃ ἴμ6 δοδῃ 
5 αὐ κοὰ ἔῃ παπιθ ηποδέίοῃ, ἰὃ 8:  ἀπὶ Ταΐ ἘΠ] ἢ 1 ΒΡΒΑΚ. "ἢ 
Ῥγχοίουπαά δηά τυ ἴῃ {1861{; ὈθπῚ παΡαϊν δὴ ἱπίογργοϊδιίοη οἶ 
{1ὸ ἴοχῖ ἴῃ απ, ἘΠ|ὸ αιιοϑίίοη, ἱΠ 411 118 εἰγουηιδίδηοον δηὰ 
ἴα δρί γί, [5 ποέὲ {π6 βϑηθ 85 ἴπαΐ οἵ Μοδοβ: δηὰ ἃ μἰάάοῃ σοίοσ- 
Θἢ69 ἰο Δόγος νου] ργοάτποθ λέγω ΓΑῖΠοΓ (πη λαλῶ.--, 5. 

τίατοιϊυβ: γνώμηι λοο ξιρηὶ εἰ αἶοο νοδὶς (ἷ. ἐ., ἰμᾶ 
Ἰιμγμ11) τα πρῶτον μὲν ὃ, τι καὶ λέγω ὑμῖν.--, ἡ 

δ[Βτδοκπον, δὰ, δι, ἀο68 ποῦ χπβιοσί δι! ἰοῦ ἔγομπη ἨῸ 
Ὑοῖῖο, ὀχοορ [Παξ Π6 τοϊθοῖβ ἰδ γοηδογίηρ οἵ τὴν ἀρχήν ὈΥ͂ 
αδους αἷξ ἰμίπρε (ὉοΥ αἰΐεπ Ὠϑέπρει), απὰ τγϑηβαἴαβ : ὁ εζεν 
τοὐϊδ (τοῦ τοῦς λεγεΐη).---Ο οὐδὲ ὑγαηβ]αΐοβ : (1 δὼ) Τγοσϑείῳ . 
ὙΠ411 1611 γοὺ (80 τποτὸ ΟΥ̓ 1685).--Ρ, 8.} 
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86] ὃγ (86 Νοὸν Τοβίατηοης ἐλίπσ (Πδὲ Ηθ ἰδ8, δὰ 
8 ἀοδισηδίϊου οὗ Ηϊηι 56} 7 ὈΥ {116 ἐμοοσγαῖο πάππε, 
ἢ ἰσἢ ἴῃ 118 ΣΔΌὈΪἶσ68] ἴοται 8ἃ ἰο Ὀ0 Το ρθη6- 
χαϊθα Ὀγ ἐμ Νὸν Τ᾽ οϑίδπιοηὐ βρί γί, δπὰ {89 ΘΟ ΓΒΘ 
οὗ ἱπουρμὺ 18 ποὺ ἔγομι ᾿Ο6 } ἰ0 ἰσβον, Ὀὰΐ ἔγομι 
ἐδ ΙὩΏΟΤΘ ΖΟΠΘΓΆ] ἰο (89 Ι0Γ6 Βρθοϊῆα. 

γον. 26. 1 ανϑ δον τδίηρα ἴο δῦ δηᾶ 
ἴο ἡᾶβρο οἵ γου.---Περὶ ὑμῶν ἰΒ απ! ρΒδίῖϊο. Β6- 
ὁδυ80 ΗΘ ᾿88 80 τη0}} ἰ0 ΒΔΥ δηὰ (ο Ἰαάρο οὗ 
(πὶ, 80 6 ἢ} ἰο ΟἸΘΩΣ Ὁ 118 ἱμοῖη, Ηθ οδπηοί 
ἔο οἱ ἴἰο μ6 ὅπηδ], ἀθοϊβίνο ἀδοϊδγηϊζοη σΟΠΟΟΤῈ- 
ἱηρ Ηἰπι861 5. [0 τηυϑὶ ἤγδί ὈΘ6 8ι1}} Ἰλογθ ΟἸΘΑΥΪΥ 
Ὀγουσιῦ ουἱ, τι ἢδὶ ἐλὸν 8το, δι ἃ στ οσ ἐλεν βίδῃα, 
ΤΒοΙοΚ, ἈΠ ογ όσα, στουπα] 55}. ΤΘΙΊΔΥ ΚΒ, ατιο- 
ἀἰης δὴ ορί που οὗ Μαϊ]ἀδοπαίυβ: “18 ΟΧρτοδ- 
Β10} 4180 αἰβία 5 (8 6 ΟἸΘΑΓΠ 688 οὗ (88 σοιγ86 οὗ 
ποῦχαι.᾽" Το ορϊπΐοη, οἵ σουγδβθο, [.48 ἴῃ ΥἹΟῚ 
8180 ψ μαΐ {0110 ν18. 

Βαϊ Βὸ ἴδαὶ δϑῃϊ 29 ἐδ ἴστι.---᾿ Αλλά 18 
. ἀἰσαϊι. Μογοῦ, τυ ῖῦι ΑΡΟΙπαρὶϑ: πολλὰ ἔχων 
λέγειν περὶ ὑμῶν, σιγῶ. 8. Επι για δη οὐ 6 Γ8. 
Βοιίος [υὕσϊκα, ΤὨοΪιοῖς ἀπ οἰ ογβ, δὐθοσ οἷον 
Θχροβίίουβ : ΗΟ ΘΥΟΣ σ6}} 1 παγὰ ἰο Ἰυὰρο ὁοη- 

,δογηίδς γου, ΜΥ κρίσις 8 8ι.}}} ἀληϑής. Ὑεἰ ἰμῖ8 
δΒοι{ϊπιραΐ 18 ἐο ὈΘ τηοαϊῆοα, [Ιἰ ρατίονον Πίω ἐπαΐ 
116 .λ8 80 πιῦοῖ ἐο ἡ ρμο οὗἨὨ (ποῖα; γοῖ 10 τηδὶ 
6 βο; αοἂ, το μαι! βοηὺὶ Πίηι, 18 ἔγώε. οὐ 
υάρ68 ἰὰ δβοὲ δοοογάϊης ἰο ἰσυΐῃ, δηὰ Ομ τὶβί, λ6 
ἐπίουρσθίον οὔ Ηΐβ οϑϑϑῃίΐαὶ ποτὰϑ νοὶ Ηρ 
Ἀθδγβ οὗ Ηἶπ ἱμγοῦρῃ {16 1468 δπὰ {προῦρὶ {1190 
διονίηρ οὗ ἰμ9 Κρίγιῖ, πὰ ἂἀο ἰμ9 βδῖὴθ ἴῃ 
ΒΡΘΘοΒ. Τα ἀλλά, ἐμογοΐοσθ, ΤΟΥ ΙΒ δὲ δάγνογβα- 
{ἶἰτο (5864 ἰπ (15 νοῦν ὈῪ ΜΟΥ6Γ) ἴο ἰἶἰθ πολλά 
ἔχω. Αοοογάϊης ἰο ΟΠ Γυϑοβίουχ {16 ΘΡρΟ(Οο818 
νουϊὰ παϑὰπ : Ρυ61 ᾿ἰτϊὶ Μ ΒΟΥ ἰο βρεδικίηρ τὰ 
πρὸς σωτηρίαν, οὗ τὰ πρὸς ἔλεγχον. ΜογοΡ: Ηδ 
888 ἰμηχ8 ἰο0 ΒΔΥ ἰο ὑπὸ νου], οἶμον ἴδ {86 
τον] 88} .685 οὗ ΗΒ οιοιηΐοβ. Βαΐ ἰπ (8 ἷ59 ν᾽ 6 
αοἀ πουϊὰ γαίμονῦ ὯΘ τοίογσοαἂ ἰο 88 φγδοίουβ, 
(8η 8398 ἰγιο. Απὰ Ομ γὶδὶ ψουὰ ποὺ ΔΡΡΘΆ] ἴο 
ἢΠἰ8 ἀαΐγ ἰο δρϑαὶς ψμαὺ Ηὺ θᾶ γ8 (σομιρ. ΟἈ. 
υ. 80). ᾿ 
ΔΝ 21. ῬΘΥ υπῃδοτοϊοοῦ ποῖ.--- 1 ογοηι 

οοηρορίϊοῃβ : (1) ᾽᾿Ὦ τῆς ἀγνοίας, ΟΙ τ γβοβίοτα. (2) 
Βίγδηρο δὐα ργοθα 0] (}.8ὲ ὑΠλ6  ἀἸὰ ποΐ απ άογ- 
εἰαπά, 9 ἤοιίίθ. (8) ΤῊΟ Ὀορίπηΐϊηρ οὗ ἃ ΠΟΥ 
ἀἰβοουγδο τὶ οὐδ ̓ πθᾶγοτθ, Βασι ραγίθη-Οτυ- 
βίυβ, Μουθν. (2) Α ποσὰ] οὐ ΒΘΏ698, δηὰ γοΐυ- 
88} οὗἩ δοκπονίοαριηοπηί, Το. 500. 516. δηὰ 
Τμοϊυοὶς : δΒαγάμοαβ οὗ δοατί.---Τ}}9 1] ΌγῸ ἰο 
ππἀογβίδηα τγ8 ἀσθ, οἢ ἐμ! ΟΘΟΠΙΓΑΓΤΥ, ἰο {16 τ 
Βυθρθοοίίηρς ἃ βοογοὶ Ὀοιΐπὰ (89 δσχρυϑδβίοη: 176 
ἐλαΐ δεπὶ Με, οχ. ἀοσουαὶ οὗ ὑμεῖὶν στοοαγ ΟΠ 8016 
ΟΡῸ οὗ ἃ Μοββίδι. ΕῸΡ δ Μοββίϑδιι ἴῃ {μ6ὶν 
Β6η86 (Ἡγὶϑὶ σουϊὰ μᾶγο βι}}} Ὀδθὰ  ]οολθ ἴο 
ἰοπι. Τ|118 ᾿Ἰπίγοάθσοβ τμδί 100]10 08. 

γον. 28, ὕΒβθῃ γὸ δανϑ Ποᾶ πΡ [86 
Εἰοη οὗ Π8}.---Ἴἰ 15 ΒΟ (μοὶ ἔστη ἰο ὉὈθ ἰοιηρίοα 
ὮΥ 2688, (που ρῖ πὶ ἃ ΒΟΥ πιϊηά, «Φ6808 δὀῥΡ)Ὀ}ᾶ- 
ΣΘΏΪΥ γ 6145 ἰο ὑμὶν σαριθηθ88 οὗ τιϊηὰ Ὑ10} 8 
ἰοσλ οὗ ΠΙΔΠΥ τηϑδηΐηρδ; Βοποθ ἰΠ9 οὖν. ΤἢΘ 
ΒΘΏΒΘ 18: 1764 ἊΡ οὐ ἢ} ΟΥ̓ΟΒ8, 48 ἴῃ οἷν. 11). 14; 
Ῥαξ ἰὑ σαγσὶθβ δἷδβο {86 ἱμβουραῦ ἐμαὶ (πὶ8 Βῃϑιλθ- 
70] ΠΩ ἂρ που]ὰ ὍὈθ9 [86 πιοαῃ8 οὗ ΗΪΐβ σα] 
οχδϊἰαἰΐοα ((δἰνίη, εἐ αἰ.). ἡ ΐσθ Θοτ 8 ΙΏΟΤΘ 
Βίσοη σὴν ἰο Πρ πῃ οὮ. χὶϊ. 89, Νον Ηΐβ8 ΘΆΓΟΥΒ 
ἀπαἀογδβίδπὰ ἰν 0 τηθᾶη: ΘΠ γ8 παῦθ ΔΟΙΓΠΟΥ- 
Ἰεάροα ("6 ὅοη οὗἩ Μδῃ 88 Μοβϑβίδι, διὰ ργοοϊδἰ τη θὰ 
Ηΐτ ἴῃ μοὶ ἶσα] ἔοντη.--- ΘῺ 88.811 γ8 ον 
ἴδαῖ Σ δῖ 89.---βοῖὴθ Ὑ1Π1ΩΡΊΥ, ἱπὰ ὑμ6 ουὐ- 

Ῥουτίηρ οὗὨ ἐδ ΗοΙΥ Ο]ιοβί ; οἰδτβ διζαϊηδί ἐμοῖς 
Ὑ01}], 1π {86 ἀδδίγυοιίοι οὗὨ Φογυβαίθπι, είσ. (Θοτρ. 
οΒ. Υἱ. 62, 8 Ῥαββᾶρθ ὙΔ81ΟΒ 18 οἰυποϊ διε Ὁγ 
18. Οὐ ἰμ0 ἀἰϊδετοηῦ ἐπιουργοίαι 08 οὐὁἁἨ {110 
ἀποιρῖησ, 800 ΤΒοΪ 61). ΤΟΥ ἰδκα ξ ἐδιι5: 
ΤΊΘη 888}} γα Ρεοσοοῖνο μοῦ  τηδηϊΐοβί δηαὰ ὑσουα 
ΜΙγΥΒβο ΙΓ 6 Μαββία αὐΐος γουν ταϊηά.--- Δ ἡ ἃ τδΒαϊ 
Ιἄο ποιδὶῃρ οὗ τὰν 596]ἴ.--- Απ᾽ ἐμαυτοῦ Θομιοδ 
ὉΠῸΘΓΡ ὅτι, δηα 8 ποί, 88 δίηρο ἰδῖκοδ 1ΐ, 8. ΠῸῪ 
Ῥτοροβί (9). Τμδί ἰδ: Τιδι 1 ἀο ποί οὗ ΜΥ οπῇ 
Ὑ1}} δῃὰ διὰ Ὁ 0105. ΒΡ ἴῃ 6 ΒΟΠΟΥ δηὰ ρου οὗ 
Μοβδίδῃ. ΤΟΥ υπάδογρίδηά [ἰ : Τὴδὶ 1, [ῸΣ βοσγοὶ 
ΓΘΆΒΟΏΒ, ἀο ποῖ δοπὶ6 Ὁ ὙΑΣα ΟἹ ΤΩΥ͂ ΟὟ ΓΟΒΡΟΏ- 
ΘΠ γ, Ὀὰΐ δὐϊάθ {μ6 τϑδβυὶϊὶ.--- Βα δρϑαῖὶς 
Π6809 ΠΡ 5 85 ἴ89 Ε'δίβοσ ἱδΌρμϊ τ6.-«---- 
Η8 δοίϊοῃ 18 δοοοσάϊῃρς ἰο 86 ἰηβίσαςσιίοη οὗὨ (89 
ΕΔΙΒΟΥ, ὈΥΪΤΩΔΥΙΥ ἃ ἐοβι γί, βρεδκίηρς ({Ποτο- 
ἴογϑ ποὺ ἃ σοτμῃρ]οἰΐηρ, δοοοσιϊηρ ἰο Βδθηροὶ δπὰ 
θο ει: λαλῶ σοτιρ!οἰεἀ ὈΥ ποιῶ, ποιῶ Ὀγ λαλῶ); 
δηα {818 Ὑ ΡΥ {πΐπρ πο] υἂ68 56} 1- σοτηηδπα ἴῃ 80 
τηλίϊοῦ οὗ ἃ ἀβοϊβίνο Μοββίδηϊο ργοϊεββδίοῃ. «Φμβὲ 
(818 ΣΤ ΒΟΣΥ͂Θ 1685 Ηΐη ἰπΐο {16 ἀπ σα ροβιτίοι, 
ἴῃ σὰ Ηθ ΒΘ6Π18 (0 κἰδηά δἴοπθ, δῃηὰ γοὶ 18 ποὶ 
8΄ΙΊοηθ. ἢθ πιαῃ᾽ζρϑ 8 ΗἱτΒο} πὰ δοῃοοΔ}8 Ηΐτὰ- 
86]7 828 {86 ΕΔΙΒΟΥ ἱπβίγαοίβ Ηἰπι. 8.466 π6 18- 
ἰΟΥΥ̓ οὗ ἐμθ ἰθρίαἰΐοη. Νοῦν ΗΪ8Β ἸθάΤΟΣΒ ἰ8}.6 
λ πὲ {8η68 ἀϊγίηθ ἀγγϑὴ οι θη χοαυΐτοβ (μ 6 Μ68- 
βὶδὶ ἰο 1οί 86 Μ αββίδῃλο ρϑορὶο ἰδ 86 ᾿πἰ(ἱαιῖτθ 
ἴῃ ΗΪδβ οἱουαιΐοη. 
Ὑεγ. 29. Διμλᾶ Βο [δεῖ βΒϑιϊ 119 ἐξ υὐὲἱτ το. 

--τἰΠὴὸ Μοββίδ᾽ Β ἐγ ἰοὸ 186 δγγαυροιηοηὶ οὗ 16 
ΕδιμοΡ ἰῃ {86 ἰσγίης ΘΟΌΓΒΟ αβϑίρηθα Ηΐ. αι 
ἴῃ 110 ῬΓΟΡΤΟΒΒ οὗὨ 1μοῖν πδαρρσομβοηβίοη ἐμὸν 
τσϑί ἰδ κα Ηΐη) 38 Ἔοσρτοββίῃρς Ηἷβ οοπδάδῃοο οὗ 
ΔΔΡΡΥ͂ Βσ0688 'ὰ 118 Μοββίαπϊο δέου ρυὶβο ἢ 
189 86] οὗ (οά.---ἘΠ6 Βαῖῃ ποῖ 16:ξ σϑ δ] 0:6. 
--ῸἪΤοἰμΐηρς ἰο ἰπ6 Βοὶρ οὗ αἀοά νοῦ Ηδ μδ8΄ 
δι μοσίο χϑοοϊτρά, δὰ ποῖ 18 δοσυσοα ἐἰοὸ Ηΐπιὶ 
ὈΥ {110 οο- τον Κίηρ οὗ {μ6 αἰγίπο Ῥάτγροβο ἱβτουρ- 
ουὐ (86 σογογηποηί οὗἩἨ ἰμ6 πουϊὰ τι} Η18 που κΚ, 
Δ8 Ὑ6]] 88 11} Η]8 βρ᾽σὶί, δηὰ Ὀγ {110 ὁο- του κὶης 
οὗ Ηἶβ ἀοιηϊηΐοη πῖιἢ {Π 6 Εδίμοτ. Βαϊ {Π6Υ ρΡγο- 
ὈΔΌΪΥ 1 Κ οὗἩ 0.1.6 β']σὺ Ῥγορδυδίϊοι οὗ οχίγα- 
ΟΥ̓  ΠΔΥΥ͂ ΒΌΘΟΘΟΥ. ᾿ 
ἘΌΣῚΙ αἰσανδ ὅἅο ἴδ9 ὑπ δ5 {παὶ ἃχθ 

ΡΙϑαδίηβ ἴο Βὲη2.---(Νοῖ : ΑΒ Ρροδῦβ ἔγοιῃην 1}}8 
ἴδοὺ (δαὶ 1 ἀο, εἰς., ΔΜ αἸ]ἀοηδία5. Τὴ)6 δβϑιβίδῃηοα 
οὔ ἰδ ΕδΙΒΟΓ ἰ8β ἰο ὍὈ0 αἰδιϊηχαϊδηοὰ ἔγοπι (89 
ο886 {181 ὉΔῚ οὗἩ (80 Εδίδον πὶ ἢ ἐδ 6 ὅου, δηὰ 
τοοϊρτοοαίθβ 86 οὐθάϊΐθποθ οὗ 2688.) [1 Ηἰ8 
ὉΠΟΟΙΣ τομαὶ οοοάΐηο0 Ηθ [185 6 808] οὗ ΗΪ8 
ὉΠΟΟΒα Ἰ ἰοημΔ] οοηδάθησο. Βα (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ ἴἰτπὰ- 
Εἶηθ: Ηθ 85 δἰγοδὰν Ἰαἰγοάμοθα αῃμά ἀγγδηροῖ 
ονονυιίηρ δοοοτάϊηρς ἰο ἰμ6 ἀϊτοσίΐου οὗ αοα. 

γεν. 80. Δ5 ΒΘ ΞΡΟΙζΘ ἴ 886 νγοσἅβξ, σῃ 8} Υ͂ 
Ὀσ]ονϑᾶ ἰὰ ὲπ.---ἰπ (11|6 Βιταρ εβϑὲ ἰδίοτίοαὶ 
Β6η80: Βοοδηηθ αἰβοῖ ρ᾽68, οδῖὴθ 1ου ναγὰ 85. 10]- 
Ἰοῦο 8 δῃὰ οσοπίρθδϑουβ οὗ Ηϊῃ. Ἦδπα κἱπὰ οἴ 
ζαϊ ἢ (818 ττᾶβϑ, (8. Βααλ] τηυδὺ ἰθδοῖ, δπὰ 6 βὺ8 
ἨξΒο]Υ ἰοοῖκ σατο ἐμαὶ (16 αὶ. νὰ] ἢ} Ατοδο οὐδ 
οὗ οΒἸἸϊαβιῖσ χη βοοηβίσι οἰ οη8 βῃουϊά βοοὸρ ὃ8 
ἰοβίθα δηὰ βοὶ υἱρηύ, ἩΜΒοΪυο : “ Πιστείειν 15 
ἤ6Τ6 υϑοὰ ἴὸγ᾽ ἃ δι ἢ 10} ΔΥΪΒ68 ον δὶ ηΥ ποῖ 
ἔγοτα σσϑοὶθβ, θὰ ἔγοπι ἰὯ6 ψογὰ; ὈΥ ἔΌχοο οὗ 
(9 ᾿τηροβίῃρ ροῦγον οὗἩ Ηΐδβ ἰθβί ΠΩ ΟΩΥ͂ Θοποοχπΐης 
ἨΪπι80]; 8. δι}, μου ΘΥ ον, τ ἰδ ᾿γὰ8 Ὀυΐ Βυροτ- 
βοῖδὶ, ἔον 1 ἀἸὰ ποὶ δηὰ ἰπ {10 τοτὰ8 οὗἩ 2650 
ῥήματα τῆς ζωῆς. ΤΟΥ Βίδηα Ὡροπ ἐπ 6 Ζοοιϊΐηςς 
οὗ {Π9 ἀ:δβοὶ Ρ1]68 τηρηϊϊοηθα ἴῃ οἷ. υἱ. 66; ἢθῆσθ 
μένειν ἰ8 τοαυΐϊγοά οὗἩὨ μοι." Τζ789 τηδῖῃ ἰδίης 
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τεαυϊτοα 18 Βι Ὀτϊββίοη ἰο ἐπ τνοτὰ οὗἉ ΟἈτιβὲ, το- 
πυηοίδίίοη οὗὁὨ {μα ῖὶγ σαγΠμ84] οχροοίδιϊοηθ, δα ἃ 
οἰοασίης δῃὰ βρὶ τ ἐπα] ζίηρ οὗ (μοἷν ΓΔ 11}. 

Ἑδί!υτο ἰο ΟΌΒοτυΘ {86 πιϊδοοῃβί οἰ οη8 ὑγδοϑα 
ΔΌΟΥΘ μα8 οσοδδίομοα τσοὶ σοηξιδϑίοη οὐοσ (9 
τογὰβ οὗ 7680. ᾿πιτι οαϊαίο ον 10] οὐ ρ, δ ἃ ΟΥ̓ΟΣ 
(}9 τοῖδρβϑθ οὗἁἨἍ ΔῺΥ ΟΥ τηοϑὺ οὗ (689 ἀ1801}}608, 
πῖον 10.108 Βοοη ΡΟ ἰἰιθαι. 

ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

«1. ΑΧ5. Ομ γῖδὲ 18 (886 δοιγοο ΟὗΓἹ ζ}ὲ πάθον αἰ 0 Υ- 
Θῃΐ δϑρϑοίβ: βουγοῦ οὗ ϑβειδϑίδοιοη, βουῦτοθῦ οὗ 
ἢΟΔ]ηρ, Βοῦτοθ οὗ αὐἱοκοπΐηρς δπα ἱηβρί γα οι, 
-80 6 15 ἐλ ἐϊσὴλέ αἰδὸ υπᾶὰθν ἀἰβδογοηὺ ἀϑρθοίϑ: 
ἐμ βίδν ὈΥ πίριι νυ λον Ῥγουϑθηὶβ σαημάογὶησ [ἢ 
ἀδεῖκπο88, ἰἢ 6 δι} ὉΥ͂ ΑΥ̓͂ ΟΝ ὈΥηΚ5 ἰ 
{π9 που κα οὗ ἐἰ0 ἀδΔγ δηὰ Τροἢ5 (110 Θγ8 ἰο {890 
ἄΔγ, οἰ. 'ἰχ. ἤδτο Ηθ 18 ἐδ βίδν' ΟΥ Ἰϑτρ οὗ {86 
πἰχιῦ, 16 ἔσὰθ Ἀν οὗ ὅτο, τνΐοι 18 βοὺ ἴἰο 
Ἰιχμέοα ἤγοιλ διουπὶ Ζίοα ἐδ 6 ΠΟῪ οἷἐγ οπ ἃ (ἢ9 
γοῦν. βΒυρροβίοα γ [6 ΣἸ]ασι αιϊΐοα αὐ ἐ110 
(ραϑὶ οὗὈ ἐδ 8 0168, ““ Νοχί ἰο ἰπ8 παίον-ἀταν- 
ἰῃς δηὰ Ἰἰθδιίοη, (815 Πα πιϊ παϊίοι ψδ8 ἐΠ6 168Δα- 
ἱης οαΐυτο οὗ ("9 ζοβιϊλνυϊ 165. Α5. πὸ ἀτγαινης 
διά ρουγίηρ οὗ πὸ παΐϑν ὑγρὶβδὰ (6 7}01η658 οὗ 
Βα γί τ σὴ δῆραθ ἴῃ Φογιβαίοα απ Πονορὰ 
ἴογί (βῆ 6, 80 (1688 Ἰἰρὶι8 ἐγρὶδοὰ {116 δα] ὺ- 
οὐἰηρ οὗἨ ἐἰο που]ὰ ἔγοπι ἐμ 9 τηουπηίδιη οὐὁἨ {}16 
Τοτὰ, Δῖϊσ. ἦγ. 2. 186, 11. 2; Ιχ. 8, ὅ; Ἰν. ὅ: 
Ζοοδ. χὶν. 7,17. ΑἿοΥ {19 ΤΩ ΔΉΠΟΥ οὗ ΗΪΒ [ΟΥΤΔΟΣ 
ἱπιογργοίβείοι οὗ ἐμ τινδίογ.- σα σίηρ 9 6808 Ροϊῃ 8 
Βοτο ἰο ἐμαὶ 11] πλϊμδίϊοη. [ τγὰ8 ἰη Ηἰπὶ ὑπαὶ 
ἰδδὺ Ῥτοροιίίο ζεϑιϊνιν Του 18 Ζ] ]ταθηΐ : ἐμ 9 
Ἰίχὰν οὐ τ 6 ἀφῇ. }}65, 1858. χὶὶ!. 6; χὶῖχ, 6; 1χ. 1, 2. 
Ἦο ψοῸ 100]1]ὁ γὙ8 Ἠΐη), 10]1ογ8 πὸ Β[ε{ἰπ|, ΘΔ Ρ Δ} 
εἰϊτυιηον, τ ἰο ἄσϑί ἥδ}. 65}, δηὰ (θη ἰοδυ 68 (ἢ 9 
ἀδυἢ 988 ΟὨΪΥ [16 ΤΔΟΤΘ ἀἰ8η)Ὰ] : ΠῚ8Β ρὲ 1858 σι 
οὗ. "ἴδ, 8 σις νι ϊοἢ ἴῃ 1861 15 118. ΑδνΊδοἢ. 

2. Τὴ σοῃϑβοίϊουβη688 οὗ ΘΟ γῖδὲ 18 ἰὴ6 βίαν οὗ 
εἰσι, ὑμ6 βὰπ οὗ ἄγ. 19 ἰΒ διγ οὗ Ηἰβ οτἰ κίῃ 
(ἔγοῦι (80 ΕΔ ι1100), οὗ ΗΠ 8 ἀοδϑιϊπαιοα (ὁ 1ἢ9 
Βαιμογ), δῃηὰ ἱδμογοίοτο οἵ Ηΐ8 ψὰὺ (νι {110 
Εδιμ6γ), δηἃ σἂ ὑμοτοίοσο οὔ Ηϊτ8616 νἱι 
δϑοϊυὶθ σον ἀ9 ἀηὰ οοηβάθησο 85 ἐἰδ6 κυΐϊὰθ 
οὗ }Ὼ6 ἰο τὰ ρθορὶθ γο ἃῦο τνδηδογίηρ ἴῃ ἀδνκ- 
Πο55. “ΤΒοΙρΡῺ 1 ὉφαΥ τὶ μ085 οὗ ΜΙ γβοὶέ, γοὶ 
ΝΥ νυνὶ 658 18 ἴγυθ." ΟὈὐπβοϊου βῆ 88 δἰἰοβίρα ὈΥ 
δοπϑοΐθποο 15 (6 ὈΔλΒ8ἷ8 οὗἉ 84}] οογιἰὰἀθ (Πα μον, 
Βεβοατίοβ, Καηΐί, ϑ'΄Θ ἢ] εἰ θυ θγ). ΟἸ ιν βιΒ ἀἰ- 
Τἱ]ὴΘ 56] [-σομϑοϊΟ 80 658 18 {0 βίανγίϊης-Ροϊπὶ οὗ 
41} ἀϊνπο οοσιὰθ. Αὐρυβίϊπο: Α Ἰιχίι βλοῖν8 
ἡι8 61, 88 νγν 61} 88 οὐμογ ἰδῖηρϑ9, ΥὙοαυ Ἰἰρὶιὶ ἃ Ἰααρ, 
ἴογ ὁχδιηρῖο, ἰ0 Ἰοοῖς ἴῸΓ ἃ ξιγπιθηΐ, δηὰ ἐμ Ὀαγη- 
ἴῃς Ἰαπρ ἰο]Ρ8 γοὺ δηά ἰ; θὰ. ἀο γοι 4180 Ἰϊρὶ 
8 ἸΔΙῺΡ ἴο Ἰοοῖ ἴθ ἃ θατηΐηρ Ἰατρ' ὅ 

8. Τὸ 4584}}} οὔ μ6 τη 6ὴ οὗ {}16 [οἰ ἴα Ὁ οὐ ἐδ ἐθ5- 
ἐπποὴῪ οὗ Οτἶϑὶ σοπσογηΐηρ Ηἰπλ86], ἃ ὑγρ6 οὗ [ἢ 9 
ὈΔ(116 θείνγθθῃ ἀθαα ἰγδαϊιίοη δὰ Ἰἰνίηρ ἔλί τ. 

4, Τὴ σΟΥ] 8 ΨΥ οὗ 7μάσίησ, δα ΟἸιεὶβ 8 
ὙΥ: (1) Τὸ που]ὰ ᾿υάμ68 οὗ ἐλ 9 παίαγο οὗ {110 
Ῥότβοὴ δἴξοσ (9 ἢ68}} (6) οὐΐγοὶγ, τὶ ἃ σᾶ Υ- 
μδὶ λυ κχαιοηΐ, δὰ οΟὈ͵ οι γον, ἔγομιλ (ἢ. 9 ΤΩΘΓΘ 
ἈΡΡρδδσαποο); Ομ νϑὺ ᾿υάροβ ποὺ ὑπὸ πδίαρο οὗ 
ἐμ6 Ῥούβοπ, δαὶ 18. σαϊτ, (2) Ἴ8ὸ πουϊὰ ζογο- 
δἰ} }]9 180 Ἰυάδριμοηί οὗ ἀοἄ, διὰ, τηξά γ8γ, 60Ὲ- 
ἀδλπβ Ομ νϑὲ ἰο (ἢ 9 οὔοββ: ΟἸγῖβῦ ῬΤΧΟΠΟΌΠΟΟΒ 
ιιὸ ᾿αάχαιοηῦ οὔ αοά, δῃηὰ ἐμ δοίιαὶ Ἰαἀρσιιθηὶ 
Ἠς ἀοο68 ποῖ ὀὁχοουΐθ (111 ἐμ6 οῃὰ οὗἨΙ 6 τνονὶὰ, 

δι Ομ τῖϑυ᾽ 85 ΔΡΡΘΔΙ ἰο ὑμ6 ὑθϑιϊιηον οὗ Ηἰ58 

Ἑαίδον, δὰ ἐπ 6 τλοΟἴζ ΤΥ οὗὨ (6 Φοῖγ8 ; (16 ἔασί, 
δηα {δ6 τη ἰδία κίηρ δηὰ ἀθηΐδὶ, οἵ {9 οΥνἰ σίμδὶ 
ἴδ. “Τὶ 18 Το Κα Ὁ ]6 ον, ἰῃ ἐμ τον β: ἐπ 
ΜΟΊ ζαιο (οὗ ΜὨϊο ἢ γ8 ΓΘ 80 ργοια), Ψ688.8 ἰΔ1κ08 
ἰϑϑὰ6 νυ ἰμθηι, ἀπὰ ἱπάθοι, ἃ9 1ὑ οτθ ἀὐ18 
{πο πι.᾿ αὐτο. “ Ηρα ποὺ ἀοἂ ἔτγουαι οἰοτηὶϊ 
οσηθ Οουἱΐ οὗ ἃ τἱχὶ, βο91-πυρνϑοηθὰ επί, δὰ 
τογοαϊοα ΗΠ Β6]7 88 βοαοοῃαὰ Ῥϑύβοῃ ἰῃ {δ ὅοῃ, 
εἰς., Ηα αὰ ποί Ὀδθη 80]6 ἰο γοάδοι (116 Δ 
Τᾶσθ, ΠΟ ουύϑῃ ἱδπογοΐογο, ἰο γουϑᾶϊ, ἀδηχοηβίγαιϊο 
Ηἰπ 56] ἰο 1 ἴῃ Ηἷ5 [111 ἐγα .᾽"" 7014. 

[5ὲ. ΤῊ δἰρηϊβοδαὶ ὀχρυθβϑϑίοη: “ {(Ἰι0 δι 10 
6 τι} Μο,᾽ 18. ἃ σουπηίθγραχὺ οὗ: “Το ονὰ 
ὑγὰ5 τ ΐ 1 αοα,᾽ ἰὼ οἷ. ;. 1, Ἐχοῦλ οἰσοτγ ν {9 
ϑοη ψ͵ὰ89 ὙΠ} ἐμ ΕἌΙΠΘΡ; ἴῃ (αι (6 ΕΔΙΠΟΡ 
15 ψῖ (6 ὅοῃ. Τ7|}18 ῬΟΥΒΟΏᾺ] αἰδίϊηοίΐοη οὗ 
(86 ΕΔίμοΥ δηὰ ἐμ ὅοη τοὶ ὁδοῦ οἰμον 18 (80 
ΒίΓΟΙΖΟΥ Γαίου ὑἐπαῃ ὑπ0 θά ον, τὸ ὑμαὺ οἰ ΒΘ Ὶ: 
“9 δοτὰ τάδβ (ὐοὐ,᾽ νΒὶοὮ δία π ἀ8.ὈΥ̓ 1.8 βι(ο, 
δηὰ τὺ οι 85 8 ρα σα] οἱ μότὸ ἴὰ σοῦ, 19: 1 γὸ 
Βεδὰά κπονπ Μ6, γ8 βου] αγϑ καοννα ΜΙΥ ΕΔ 6 Ρ 
8150. [Ιἰ 18 πῃ ροϑϑ: 019 ἰο ἀο (166 ἰο 1.8 δἰ σηϊ- 
ἤσαποο, τὶϊπουΐ ἰῃο ἀοοϊγίηο οὗ {8} 9 6βϑϑηι1α), 
δἔθγ 8] ὑσίηἶν οὗὁὨ ἰμ6 ἀοαἀϊιοδὰ ; δπὰ ἐδὶβ ἀοοίτϊπο 
ΤΑΔΥ͂ ὃ δβαϊὰ ἰο 06 οοπίδἱπηρὰ ἰἱπ {118 ΘομλὈϊ δἰ οἢ 
οὗἉ τηγβίοσίουβ σοσὰθ. Αὐρυϑίϊηρ, ᾿ὰ [86 Οἰπέεπα: 
“4 Β)..5}, ἔθου βδθο ]Ἰἴδη; οὐν Τιοτὰ ἀοίὰ ποὺ ΒΥ, 
Ια ἴλὸ Παί ον, δὰ 1 {110 56] ἔπβδτηθ Ῥθυβοα δ1ἢ 
ἐπ οι ; Ὀυΐ 7 σην ποί αἴοῆξ, δοοαμ8ὲ ἰδὲ Κ΄ αἰλοῦ ἐ8 
εὐ }1...-Ἑ. Ὁ. Υ.} 

6. Τὸ βυϊοϊἀα)] ϑνου]ὰ βϑυβροοὶβ ΟἸιγῖϑὺ δηὰ 
Ομ τ ϑιϊδαϊυ οὗ ἃ βυϊοϊ 4] ἰπίθαί,. ΟΒδγδοίον οὗ 
Βιυϊοϊάθ οὐ ἐΐὸ ρατὺ οὗ (6 ογᾷὰ. γοπι δοηδαίὴ ς 
1.6 σοπίγαϑί οὗ ϑυϊοϊθ, τ ιϊο ἰ8 ἔγοτα Ὀομοαίῃ, 
δηᾷ 56]}-βδογιῆσθο, Ἡ ἰοἢ 15 ἔγομλ ἃῦοναο. 

[0Σ. Ποτο ἰλ9 Ποτὰ Βαγ8: “1 τὰ ἔγοιῃ δρουο; 
γο ποῖον Κῆον Μο, ΠΟΣ ΜΥ Ῥαίον;" “γ9 
σαπηοῦ (61} Θη69 1 οοτηο, δηα τυ] ἰὸν 1 ρο.᾽ 
Ηο πο βεϊὰ ὈσίοΓα, σἢ. Υἱϊ. 28: ““Ὑοὁ Ὀοἢ ΚηΟ 
Μο, δῃὰ Κῆοὸν ψΏΘηΟοΘ 1 8ηι.᾿ Τα ἷ8 Δρραγοηῦ 
οοπίγϑαϊοιϊξοι ΟὨΪΥ σϑϑοοίβ ἰὴ ΗΒ ἴσου, βροηϊδῃθ- 
οὔ αἰΐογδησοο (Π6 Ροτίδο ΒΑΣΙΩΟΏΥ δηα τὶν οὗ 
ΤΘΑ] ἀοῖ ἐγ δὰ σγεσΐ διυπιαπὶίψ (ακαϊηϑὲ 1) οσο 81 
δα Αρο]] παν δηΐβπι) ἰπὰ Ηΐ. πὰ γοὶ 1{|9 
μανίης ἃ ΤΘΔΙΥ δον ν, ἰατδὴ οΥὶ ρἶμ, ἃ8 Μν68}} 
85 ἃ ΧΟ] αἰνίηθ, νὴ8 ποὺ ἴμ16 βαῖηθ ἃ8 Ὀοϊηςς 
ἴγοηι δεποαίλ δὰ 9 ἐλί8 τοογϊά. Τὶς ιοογἰἃ “116 ι} 
ἰπ (86 ννἱιοϊκοα οπ6."--Ε. Ὁ. Υ΄. 

1. Ομ νῖδὶ σονθδὶβ Ηϊαβοῖ ἴῃ ἰδ Ββρίὶτῖς ὉΥ͂ 
νοὶ ης Ηϊπ861 ἴῃ (9 865. “Τὴ ἰοδλολίης οὗ 
Ομ εἶϑὺ 18 ηοὐ βοιηοι ΐηρ ουἰδίὰα οὗἩ Ηΐπ οὐ αἀἀοὰ 
ἰο Ηΐπι ; Ηὸ Ηϊπιβο] 15. 811 ἑδδοόθοσ, 411 σϑυθὶα- 
ἴοη ; Ηἰβ ἀοοίσίπο 18 ΗΪπ2861: Οἰοτίδο. 

[72. “Το Βοίηρ σψπὸ βοαῤ 9658 ἰηΐο {110 
νγοσϊα, τῦὍδ πὶ βυσἢ Οοἶοβθ ΘΟΙΏΡΘΏΪΟΙ ΒΡ τὲ ἢ 
Ηΐπι, ἐμαὶ Ηδ βιιδγοὰ νὰ Ηΐηι, 80 ἰο βρϑαῖς, δ]Ϊ 
6 οΡρσγοῦχίαπι δὰ ἢ δι ν 11} τ ὶοῦ Ηἰ5 
τϊϑβίοη 7848 τιρί, δπὰ ουϊὰ ὍὈθ0 Ῥγοϑθῃί ἰο ΗΪ8 
δἰὰ ἰὴ ΘΥΟΙΥ͂ ἀδηραγ. . . . 10 βΒῃουϊὰ οὐδὸν Ὀ6 ὈΟΓΩΘ 
ἴῃ ταϊηὰ ἐδ δὲ {18 οὐθάϊαποοθ οὗὈ ὑπὸ ὅοη, δἰιποαρὶι 
Βυρ 1 ΟΕ Ῥγθάϊ 16 οὗἨ Ηΐπ οὨἹῪ ἱπ Η18 Μοβϑίδπὶο 
οἵου, ἰϑ ἐο Ὀ6 τοραγὰ θα 848 ργοοθοάϊης ἔγοιῃη Ηἰβ 
Θ8Β86ῃ 014] ππϊὲν τ [86 Εδίμ ον ; 6188, 8 ΟἸδιδὰ- 
80 ὙΗᾺ511] ΓΟΙΊΔΙΚΒ,. .. 1 πουἹὰ ἀοροῃᾷ ἴον 115 
Ῥοχροία υ ἀροῦ {86 6} Ὁ οὗὨἨ ὑπο ὅοῃ.... 1 18 
Ὀαβθὰ ὕροη ἔμοβο ἱτπιπιυςδ ὃΪ6 Γοϊαἰϊοη5 οὗ ὁ01}- 
Ῥϑηϊομδῃὶρ βρτίρίηρ ἔγοτῃ [0 6586} 18] αν οὗ 
Π6 ΕΔΙΒῸΣ δηα ὅοη, δηὰ στοΐδγγοὰ ἰο 80 δι ρηαὶ}- 
ΘΟΪΥ ἴῃ [μ6 ῥτοοοάϊης τνοχίβ, ἐδ τοί πι6.) Φ. ὅ. 
Ονθὴ.--Ε. }. ΥἹἵἍ 
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8. ΤΊ οι ϊίασἰὶς οἸατλοι 8. ἰη 1Π8 116 οὗἨὨ δεν 15} 
Ῥοορῖὶεο: α. ϑυτγίηρ 86 16 οὗὁἨ δο6δβιι8, ἱπ (1411166 
(Τολπ τἱ.), ἰὰ Φυἀε8 (Φοιια Υἱὶ!.); ὁ. Αἴον 188 
πἀϑοθηϑίοη οὗ ἰμο Κογὰ, (1) αἱ (}9 (ἰπι6 οὗἩ ἔουπά- 
ἱὰρ οὗὨ (89 οδυτγοῖ, Αοἰβ τἱ. 7; (3) Ὀθέοσθ ἰδ6 
ἀοαίὶι οὗὨἩ 8165 ὑπ 9 υ38.ι, 8,60 8 ὈΪΟΖΤΔΡΙΥ. 

9. ἴἰ ἰβ ποὺ γἱχιΐ ἴο ργθβητηο ὑπδὺ (ἰλ0 τυ ϊο τα οὗἁ 
(10 ὅονγβ σου]ὰ ανο ΔΌϑο] αἰ 61. οἱοβοα ὑποιλβοῖν68 
Ὀοίοτοδηὰ δρχαϊηϑὶ 896 ἱπιρτοϑβίοι οὗἨ ἰμ6 λ[655]- 
853} }0 οὗ Ζοβυ8. Οἡ {110 ΘΟ ΓΑΥΥ͂ ὑμΠ00 τΥ6 ΓΘ 
τοτου ρον ἀἰβροβοὰ ἔγουλ {16 Ὀορίπηΐηρ, ὑπᾶον 
δογίδιϊη σοηάϊιίοηϑ, ἰο Δοῖςπο ν]οσο Ηΐπλ 88 λ68- 
Β'δὴ ; υἱΖ., 1 Ηο νουϊὰ πιοοί ἐποὶν 1ἀθα οὗ Μο98- 
δὰ (866 δας. ἱν.) ἸΤμὶδ δοοουπίβ ἴον {116 ἃ] 06Γ- 
μδίο αἰἰγαοίϊοη8 απ ἰ.6 τορυ]ϑοηϑ, το Φοδ ἢ 
αἱ Ὀἱ5 ἰο ὺ5 ἰὼ (6 Ὀοϊάοϑπῦ σοπίγαβί, οἷ. 11}.; 
σἰι5. Υἱἱ. αηὰ χ. Ἐνοη ἰῃ ὑπὸ του 5 δραϊηϑί 
Ομ νῖϑί οα ἐ) 0 6γ0858 (6 ογαυϊης [ὉΡ ἃ ΟΣ] αΒιϊσ 
λ|68518}} ΧΩ αὟ ὯΘ ροτγοοὶγοα (Μαϊιὶ. χχνὶϊ. 42, 869 
7 εϑόη “έδιε, 11. 8, Ρ. 1002). Τιῖ8 ὀχρ] αἷῃ δρδΐῃ 
180 1ροτά᾽ 5 τοβογυγαϊίου οὗ Π|15 ἤδη οὗ δίοββί δῇ, 
νοῦ Ηο ροϑιἰγο}γγ τοΐαϑοὰ ἰο παν Ῥι Ὁ] ΟἹ 
Ῥτγοοϊαϊηλοα ὈΥ (6 ῬΘορῖθ αὲϊ]} 6 Ῥα]πι- δαπάδγ, 
απ ἰο πιιΐϊοὰ 16 Ηϊπιϑοὶ ὗ ἀἰὰ ποὺ δοηΐθ88 πὑπι}]} 
16 ον οὗ Ηἰβ οοπἀοπιηαίίοα Ὀοίογθ ἰδ ἰσ ἢ 
οουπηοὶ!. 

10. [π ἐ}ι6 πυϊταουϊουϑ σ᾽ ἀΐης οὗἩ ΟἸσῖδὲ ουἱ οὗ 
(80 Βδηάβ οἵ Π|5 οηθηιὶθϑ, Ὀοϊ αγο δηὰ οἴζθῃ 
ΟἰΒοΎΒογο, μα μαγὰν Υἰρκ 5665 8 Ῥτόϑαρο οὗ 
(9 σαϑαγσγϑοίίοι οὗἉ ΟἸιγὶδὶ, ὈῪ ψΐοῖ Ηθ Ῥονίδοι Υ 
ἰγαηϑρογίοα ἢ 961] [ ἴτουι (8:0 Υυἱοΐθῃοθ οὗ Ηἰ8 
ἴο68. 

ΠΟΣΙΚΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΒΔΑΟΤΙΟΑΙ,. 

8699 ἐμ οοίγί Δ] ἀπὰ ΕΠ Ἶσαὶ ρΡοϊηί8.---ΟἸ γιβὶ 
{{π|0 ἔγὰθ Ρ᾿}]ὰν οὗ το ἰο Ηΐ8 ρβϑορὶθ: 1. 116 αῖνϑϑ 
1 σαῦ ἀροῖ {16 που] ὰ οὗ βίῃ. 2. 116 ρίνοβ ᾿ἰρὰΐ 
(του μι {π6 Ἰνου]ὰ οὗἩ παίυσγθ. 8, Ηο ρίγϑ Ιἰρς 
ἴο ΠΠ19 Ὀο] ονίης ΤΟ] ον 6γ8.---ΟἸτῖϑὲ (9 ᾿ ρα οὗ 
{10 τνοτ]ὰ ἴῃ ΗΙ8 βαυίηρς τυουὶς ἴῸΣ {Π|080 110 [0]- 
ον Πα: 1. Το Πρ οὗ (10 νογὶὰ, 2. 78ο 
Το] ]ον 6.8 οὗἨ {86 Ἰἰρῖ. δ. ΤΟ βαυΐηρς εἴθοί : (α) 
ΤΟΥ 8.}18}} ποὺ νγ}κ ἰὰ ἀν κη 655. (ὁ) ΤΊΘΥ 8}18}} 
λιᾶσο ἰμ6 Ἰ᾿ἰχιὲ οὗ 1ἴ68.-[86 βίαν οὗ θανθπ ἴῃ 
{16 πἰχιιῦ οὗἩἨ οϑγι}.- Το τπογηΐϊης βίαν, Ὑϊο ἢ 
δυϊάο5 ουοὐ οὗ ἐμ πἰσιὺ οὐ ἀοαίμῃ ἰαΐο 110 
ἀλγ οὗ Ἰ1ἴ6.--- πὸ Ἰίαιιῦ οὗ 116: 1. 6 Ἰχς ἃ8 
᾿ϊΐο, Τ9 οδδοῦ οὗ ἐλ δ] οπῖπς οὗὨ 1.6 πιὴ- 
ἀοτϑίαπαϊης 5 {1 αυἱοϊκοηΐης οὗὨἨὨ {89 Ἀθατί. 2. 
ΤΊιο {8 ἃ8 ἴσας. Οαἱοϊκοπί ας 18 ΘΕ] αἰ θηπιθηί, 
--ἴμὸ ἰσὰρ Πρ δπὰ ἐδο ἐσαθ ᾿ἰθ ἂτθ οη9.---6- 
ἀοιαρίϊοη ὉΥ ἰμ6 Ἰίρῃΐ οὗ 119 ἔγοασι να! κῖηρς ἴπ 
ἰ6 πἰρ νὶ.---ΟἹ γἰδὲ {9 Ἰἰρῦ οὗἨ {1|ὸ ννονϊὰ: 1. [ἢ 
(ἢ ΒΙΓΟΠΘΒΒ ΟΥ̓ ΗἾ5 οοῦγθθ. 2. ἴῃ ἰδμδὺ πο ἢ 
Ηἰ8 νοσὶς θορίη8 τὶ: ποὶ Ἰυαάρίης, ποὶ ἀδδβίσογ- 
ἴῃς, θυ  αὐἱοκοηΐίηρ. 8. [χὰ ἐδιαὺ τυιίοὶι 115 τον 
οηἷς ὙΠῈ: βοραγαιίῃρ ὉΥ͂ ἰμθ οβθοίβ οὗ Ἰρὺ, 
λυαάφίηῃς ἀσοογάϊης ἰο ἐμο ἔδοῖ, βεραγαϊίηρς ἀθδὰ 
δηὰ Ἰ᾿ἰνίηρ. 4. ἴῃ ἐδιαὶ πιο Ηΐ58. ψοτὶς Ὀοὶὰ 
Ὀδχίη5 δη δηβ ψ ἢ: (Π9 γον ϑδὶης οὗἁὨ (6 σϑα] 
ἀοά, οΥ̓́Ιμ6 ΕἌΙΒΟΡ ἰὰ Ηἰβ8 νψογκίης, Η8. αὐἱοὶκ- 
οῃἰηρ, Πα ἡαάρίης. 
Το 76 ν)υ28᾽ ἡυϊδρίης δέον {16 Ποϑῖν, α ᾿υάρηιθηί 

δφαϊηϑὲ ὑἐμοηθαῖνοϑ: 1. 1ὐ 19 ἃ ᾿υδρπιοῦ οὗ (ἢ9 
ΟΔΓΠΔ] τηΐϊπὰ, οὗὨ ραββίοῃ, οὔ ἐΐι9 σϑυθίδ 9 η5 οὗ 
116 δρίτιι, 2. Γὲ18 8 ἡιάρτηοηὶ δοοοτάϊης ἐο οὐ - 
ῬΑ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ δ ροάϊρτθο θη 19 γο 6 Γ8 οὗ 
89 πὸνν 116. 8. [0 ἰδ 8 στ π ἃ] σοηἀοταπαίῖοη οὗ ἐμ 6 
ἀἰνὶηο χοη 6} 638 ἡ 10} Θου]ὰ τοϑσὰθ ἔγοπι ἀα πιὴδ- 

(Ἰοη.--χοϊυάἴοο, ἃ ᾺΥ ἰο οομαἀεοιηπαίϊοη.--- 9 
δον βη βδιι θη οὗἉ αοά, ἴῃ 86 ἰγδδβιιγγ οὗἉ σοὐ, 
ἀπ ϑκοὰ 885 ἱζηογδηί ἀοδρΊβουϑ οὗ ([οἀ.--Τἢ0 
πηϑηϊοϑί ΕΙμ6Ρ οὗἩ Ομ γὶβὶ, 4 δἰἀάδη αοἀ ἰο Ηἰδ 
δάνουβαῦὶθ8.-- - ον ΟΕ γι οδὴ οἰατα βρὶγὶ ἐπα] 
Ἰξαοόζαηοο ἀροὴ Ηἰΐ8 αὐνουβαυΐθβ δὺ (πὸ μοὶ κιὶ οἵ 
ὑπο ν ῬΡΟΥΘΓΡ (1π (6 ἐγθαϑαγυ). Δίθη οὗ (86 Ἰεἴ(οῦ 
αν 16 ἐγ ΒΌΓΥ οὗ 604, δηὰ ποῖ {116 Κηον θὰ ζο 
οἴ ἀοὰ. 
Το ἔραγίυϊ ποτγὰ οὗὐἨ Ομ γὶϑὲ δοποογηΐηρ Ηἰδ ἀ6- 

Ῥαγίιτο: 1, ΤῸ ΒοΥΓΙΌ]6 τῇ δι πί γρσοίδίϊοι οἵ ἰἰ. 
ὦ, 185 ἴγσαθ τπηϑδῃΐηρ.---ϑαϊοϊ6. δ] οἰ ἀδιοα ὉΥ (δ 
σοηγορβαίίοη οὗ Ομ γϊδὺ 1} (86 6 }8.---ϑ . 1 1}}- 
ἸῃΣ δαμῃᾷὰ Βο]-βαουϊῆσα; οὐ, ἐμῆο ἀραίῃ ἔτγομ ὃ6- 
ποαΐῃ, δηὰ ἐμ6 9 ἔγοτῃ δῦονο.---- [Ὁ Ὅ6 ἔγοιῃ δ6- 
πραίῃ, δηὰ ἰο Ὀ6 ἔσγοια αδογα.--- ον ΟἈνϑὶ που]ὰ 
Ὀ6 Κπονα δοοογαΐϊηρ ἰο Ηΐδβ οὐ Τρσθβαπίδίϊοα 
οὗ ΠΙπιβοϊ ἢ, δηὰ ποὺ δοοοσάϊηρ ἰρ {ἢ Ῥγυδοοποοίγοά 
ορἰ ἰοῦ οὗ ἰἰὸ ψοτ]ὰ : 1. Αςοοτάϊης ἰο ἐδ ΟἹά 
Τοβίδιηθηξ, ποὶ δοοοτάϊηρ ἰο ἰδ 6 6 18} βοδοοΐβ. 
2, Ασοογάϊηρς ἴο 89 Νον Τοδίδπιοηί, ποὺ δοοογά- 
ἷης ἰο τηθάϊγαὶ ὑγδαϊΐοη. 8. Αοοοτάϊηρ ἰο Ηἰδ 
ἀϊνὶπθ κἴοτυ, ποὺ δοοογάϊπρς ἰὁ οἷν Βυπιδη ποίϊοη. 
---ΙἸμορὶυἱπιαῖο βίο ρ5. ἴπ {116 τανο]αιϊοη οἵ ΟΠ γὶβὲ ἴο 
1.8.---Βοίογο ὑπὸ ον] τνουϊὰ σοπιο ίο ἃ ἀδοϊβίοη 
οοπσογπίης ΟἸ γίβί, 1ὑ τηῦϑὲ μᾶνὸ {86 λυ ρπιεηὶ οὗ 
ΟἸνἶϑε σοποοσηϊηρ ἨϊτηΒο] .- --Ἄ)οσ. 26. 17πὸ Ἰας- 
ταθηΐ οὗ Οινἶϑὺ σοησογηΐηρ (ἢ 6 που] υπαγο  ἀ80]6: 
1,.Α5 ἃ ἰσϑ Δ 0 Υ ἰο ὑπ Σοὶ σονογηπιθηὶ οἵ Οοὐ, 
Ὡ, ΑΒ ἃ ἰθΒ 1 ΠἸΟῺΥ ἰο Ηΐ9 ἔσὰθ υἱοῦ οὗὨ ἐμϊη8.--- 
ΤΙ νοτὰϑ οὐ ΟὨ σἱδὺ σοῃοοσηΐϊης Ηἰβ οἱονα οι, 88 
{Π6Υ ἃ.γ9 τι ἰδ αἰοσργοίοα Ὀγ ἰμ6 φὰν οὗἉ ἰδο 6108. 
--͵Τ 6 ΡΟΣ οὗ (πὸ βρί τὶ ἴῃ (ἢ 650 τνογὰβ οὗ [89 
Ιοτὰ: (α) ΗΐβΒ σοπδάθηοο (Παὺ Ηἰ8 οἱ ουδίϊοθ. οα 
(80 ΟΥ058 Ψ1}} 6 {πὸ Ἰονγοδὲ ἀθρὶῖ οὗὁἨ ΗΒ μβδί (ὁ 
Ηΐβ8 Βοδυύθη]ν οχαϊαἰιΐοα, (6) ἘΠιῸ τιον σῖὰ 
τ οἷν Ηας Αἰ1}} σῖνοβ ΗΪ5 δ οι 68 ἐπ ῥτοβρϑοὶ οὗ 
Κπονίηρ {ΠῸὶν βαϊναϊΐοη Ὀγ Ηΐ8 δαὶ δῃῇ τ ϑαῦ- 
τοοίΐίοη. (6) Το οἷθαγ ργοάϊοΐου οὗἉἨ (Ἀ9 οἴἶεοί οἵ 
{1Π0 Ῥυϑδο)ίης οὗ {80 ΟΥῸ58 ἴῃ ἰδ 6 Νοὸὰνὺν Τοβίαπιοπί 
ἀἰβροηϑοίιοη.---ἴὴ8 ὑπο] ἃ Κηοσίηρ (παὶ “6808 
18 ἐμ! ᾿οτγὰ, ἃ5 ργοδυοσρα ὃν [1115 ἐτνοῖο ἃ ὁ] ονταιοη 
((ὰ8 5 Κπονίηρς τον ΒΟ] ον 5 Βμανθ, πὰ {δδὺ 
ὙΠ ΘὮ τ Ὀ6] 1 οΥ 9 8 ΑΥ̓͂Θ). 

Τηὸ ποτὰ οὗ Ομιγὶϑὲ: 7 ἀπι ποί (Ἰο) αἴοπεὶ 1. 
ΤΊιο 8680 οὗ ἰΠ)6 οχργδββίοπ : ΤῊΝ δίδου [8 σῖτα 
Πίπι (ρου ἐπ9 τ 0]6 δουγϑο οὗ ΗΪ5 βυδογίηρθ 
(ἀ εἰ βθδπο). 2. Το οοηδάρησο οὗ 1{: Νοιίπιἢ- 
βἰαπαΐϊηρ Ηδ νγ͵ὰϑ βοοῦ ἰὸ Ὧδ [ὈΓΘλ ΚΘ ὈΥ͂ 8]} ἰδ6 
ΟΣ] δηα δΡρΑσυ μ Ϊγ Ὀγ αοα Ηϊτβοὶζ, 8. Τὴ 
Τουπαἀδίΐοι οὗ ἰΠ6 σοηδάοπσο: 7ογ 1 (0 Δ᾽ Αγ8 
{8ο860 ἐδΐη 5, είς. 

Τιὶιοβο το Ὀοϊΐανο ἔγοηι τ ἰϑαη ἀουβίδηϊηρ.- 
Τ6 ἕοσιαι οὗ δηἰυ5᾽αϑίϊο ΒΟ] 16, ν 16 ἢ ΘΔ πη π}16- 
ἀϊαίογ ἰατα ἱπίο ἰδ Ὀϊ((οΓοβί ἢ Ὁ6]1 οΓ.--- λ 1θυη- 
ἀετγβίδηἀίης οὗ ἐη9 ποτὰ οἵ αἀοά: 1. 18 ἰοτι8, 2. 
18 οδιιβοϑ. 8. 115 την. 4. 18 βοϊαίΐοη. ὅ. 
18 δοῃϑοα!6Π 665. 

5ΤΑΒΚΕ: Αχαξ: Το ΠΠΙατιϊ δι ϊοπ οὗἁὨ ἐμ6 υπ- 
ἀονϑίδπαϊηρ Δ] ΤΥ ΔΥ5 ᾿ΠΒΟΡΆΓΔΌΪΥ σοηποοίοα Μὰ 
89 βδῃοι βοδίΐοη οὐἵἉἨ ἐμ νν 111. Οα {6 ἀοροῃὰβ 
Ἰχῦ ΟΥ υ80 οὗἨ 6Υ68.---Τ ΔΟΒ6Γ5. δ λοι ϊαὰ δ᾽ ΤΔΥδ 
Ἰοϑὰ υἱεἷν ἈΘΑΓΟΣ8 ἔγοτι (Π6 ΘΑΡ(ἈΙΥ ἴο (ἢ 8ρί τὶ" 
1.8].- -ΗἩΒΌΙΝΟΕπ: Π6 τΠῸ ἔρον ΟἸτὶϑὲ ΠΕΥ͂ΟΣ 
Ιηἶβ868 {Π0 χἰχαῦ ὙΔΥ; δία τὶ πν}11-ο᾽ -ἰ}16- 
τνΐθρβ8! [5. χὶ. ὃ, 4,--αοἀ, ψο 18 (αὑτόπιστο() (88 
ἰγα ἢ ἰἰ8ο 17, σα (ο50}} οὗἨ Ηἰ πδ61}, πὰ Δ]] πιθα, 
ἱπουχὰ μον 6 Ὀὰὲ ᾿ἴϑ᾽8, τασϑὲ Ὀοϊΐουο Ηἰ8 (6δι1- 
ἸΏΟΠΥ.--ἰ 6 ΕἌΙΠΟΣ πὰ ἰπὸ Ββοη ἐδβι γ (89 
ΥΟΓΥ͂ Βῶτη0 (ἴῃ, ΠΟΥ͂ ΒίΓΟΏΡ, ΒΟῊ ἱπυΐηοί δ ἰ8 
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ἔμιο ἐοϑβίϊ τη ον !---ϑὐ 8 -ἢ ΘοἸςοα ὁπ οιηἶθδ οὗ {16 (γὰ ἢ [ Ἴἷγ. 19; σοαρ. νυν. 87. ΤῸ Κηοπίηρ οὗ (π9 
ἀονὶάο τνὴῆδὲ ἰὸν ἀο ποὶ δπὰ ν}}} μοί υπἀογβίδηά, ΒΔΙΒΟΥ δαὰ {116 Κποινυηρ οὗ {116 ὅ05) ΔΥΘ ᾿Πβοραγα- 
δηὰ τνίιθη ἰΠ6Υ ὁδΔῃ χ0 Ὧ0 7τ 16 Γ, (ΠΥ βίανιί βουχθ-  09.---7 σὸ πὶν τσαψ. Ουτν Θδῃογηχθηΐ οὗὨ [89 ΙπΠ 68} 
«απ ρ τἰἀϊο]ου3.-- (1 {6 ἰγοαβαγν.) Ὗαοἄἂ ποῦ- 
ΠΟΥ Ῥγοίθοὶβ [8108 Ὁ} θα οἴ 6 Γ5 Δηα ΘΟὨ ἴ6Β5078 
οἴ ΗἸ8 νογὰ.-- -ΟΈΒΝΕΩ: 9 68..8 Βαγ5 ποιμίηρς Ὀυΐ 
Ὑὴδὺ λ9 Βαΐμον δ145 Ηΐῃχ βὰν: ἱμογοίοτο β]ιοι]Ἱὰ 
ἢ118 τηϊηἰβίθσθ 4180 Ῥγϑαοῖ ποίησ θαὺ τυμαῦ (6 
ἢαγο Ἰοδγηοὰ οὗἉ Ἡϊαηι, ομ). χν. 18.--- ον, 28. 
Ζειϑιῦ8: Τὴ6 Ῥσορῃθοῖο9 οὗ αἀοα Μ|]1] πόνον 6 
ΙΏΟΓΘ ἰγυΐγ δηὰ {ΠΥ υπαἀονϑίοοα ἰμ ἴῃ ὑπ 6 
τὰ] ] πθηί.---Ὁ ΠΟῪ ΤαΔῈΥ Ο τ ἰβιϊδ 5 ἀο ποὺ ΚΠΟΝ 
Ομ νῖϑὺ Ὀοίογο (6 Υ Βαγὸ ογυοϊβοα Ἠΐτ τ ἰ ὑπ οἷν 
8151 

ΒπΑΟΧΝΕ: ““581|4]11] ποῖ τγαῖῖκ ἴῃ ἀδυϊκη 655,᾽ ἰὰ υ- 
ΠΟΙ 658, ἴῃ δα. [ 15. Τηλη  Γ650}γ ἃ ζυπάδτηοηῃία) 
ρας (Πα πη δηὰ νν1}} 6] ης ἰοροῦμα; πρὶ 10 
ὁ8ῃ ὃ6 σογγυρίθα οΥ ᾿ρτογοϑα τ]ιϊδοαῦ (116 οἰμο τ; 
δηὰ φη] ρῃἰοητηθηὺ δηὰ βαποι σαι 0. ΟΥΟΣ ΟΪΔΥ͂ 
ἱπῖίο ὁῃ6 διοί μοῦ. Αὐ 86 δβϑθ (1η16, Ἰοοκίπ ρα δὺ 
186 ργϑοθάϊης; ΟΟΟΌΥΤΘΠΟΘΒ, ἰμ6 ἸοΓἃ ΒΘΘη18 ἰ0 ἰη- 
ἰοπὰ ἰοὸ συδτὰ Ηἰ5 ἀδα]ης τὶ τὰ ἐμ 6 ζλ] 16 ἢ ὑνοτλδὰ 
διραεϊηϑ 8}} ΑΌυ869ὅ. Ηρ 4068 ῃοὶ ]οἱ δΒἷηῃ; ῬΥΟΥΔΙ].-- 
οο5 πού ἐδ βπ ὈΘΔΡ ἩΪ Π6Β5. ΟΥΘᾺ ἰο 18 ΟὟΤΕ 
αχἰβίθῃσοῖ οί 1ὲ δ5ῖ.6, 1 γοῦ 68. --- 6508 8Δ]0}9 
Κηον Ὀοὰ Ὑμόποο Ηδ οδπὶθ δπὰ σιμὸν Ηθ 
τοῦ; ΗΙ59 δἀνουϑαυΐοβ Καον ποὶί 6 ν.---Οοηϊοηᾶ 
πο ψὶ ἢ Ὀ]ΔΒΡὮΘΙΩΘΥΒ οὐον αἀοα, ὈὰὉ ΟΥ̓ ὩΟΌΪΘ 
Ἰ1{6.--ΟΑἈἸ16 ΟΥΟ55 15 9 Κηοί ἴῃ τ ΐοῖ Βα Πα 108 
δῃᾷ οχαϊ διϊοη τὸ δηἰϊνιηοὰ. [Ι͂ῃ {πῸ οΓΟ88 (6 
ἀφοροϑὺ δυσὶ !αίϊοη οπαάθὰ; ἰῃ (19 ΟΥΟῸ88 Θχαϊίδ- 
ἐζοῦ Ὀθζϑη. 

ἩΒΌΒΧΕΒ: ὅουιο Ἰραὺ ἃ ταδὶ ὙΠ| αἸτνδγβ ζοὶ- 
ον; ἰμ9 ᾳυσϑίϊοι 15 ὙΠοΙΒΟΡ 6 Ὑ}}} σΒο086 (89 
χὶσυῦ ομθ. Ονίϊοσίου: ΤῸ ΤΟ] ονν πη οὗ 9650 
6α5.8 ουίΐ 84}1 πησοτίαϊη, Κοδί 6585. στορίηᾷ.--- 6 το 
δῖα ΟἿΪΥ ὑνὸο ὙΔΥΒ: ἰμαῖ οὗἨἩ 89 ἀδυῖζη 685, δπὰ 
δὲ οὗὨ {86 Ἰκχ81.--Ἰ͵θ ἐθ8ι οὗ ἰγὰο 1Παπλϊ δι! θη 
15 (Βαὺ ἰΐ σίνοβ 1176.---Ποατίης τυ 658 ἰο ΟὨΘ᾽ 5 
ΒΟΙΖ ὈΥ ΠΟ Π6805 8.080] υἱο}Υ Δ γ1851}]9.---ΤῊ 9 
ὈοΙΐονον αἶδο ΠΟΘ ἰμ6 βΒουγοθ δπα ἰῃθ ροαὶ] οὗ 
διῖ9 11ἴ6.---Ηὀ᾽Ἠ ον 11 {116 που] ὑπὸ ἈοΒ.110 79.075 ἢδνθ 
βυαϑροοίοα ἐμαὶ ἐδ 15 7 6808, {π61} δηἰδροπίδί, ου]ὰ 
ΒΟΟῚ Ὀ6 οΣΧδϊίοα δ ἐδ σἱριιὺὶ μαπὰ οὗ αοὰ. 80 
Ὧδο οἰἰ]άτοη οὗἩ (86 τνουϊὰ βυυϑρϑοὺὶ ποὺ (π 9 ΒΡΘΟΑΥ͂ 
εἰονιβοδίίοι οὗ ἴμο σον ὙΒΟστῺ ὑπ 6 Ὁ ἀ65}189.--- 

οὗ σγαδθ δ ἰΐϑ ἀδν.--- Κε δὴαἱέ δοοῖ 6. ὙὍὙ8ο {ἰτὴ9 
ἷθ ΒΓ ἰο Θομθ 6 89 τηλῃ 888]} ποῖ {056 
Κπγουσὰ τ οπι αοα νου] ἢᾶνθ βαυθα εἶτ: 6}}}}- 
ἄγοη ἱὑποὶν 7 6 Γ, εἰ6.-- Κ͵ὲε σαπηοί σοηιθ. Ἠσδγοη 
᾿πασσοβϑὶῖο ἰο (Π 6 4554}8 οὗ {μ6 τιὶοκοα --- ζγοηι 
δοποαίδ, εἰσ. Βοίποοι ἐμ πουν]α]γ-πϊηδοὰ δηὰ 
{16 Βα ΘΕΪΥ -τϊἀθα ἔθ γο 18 ἃ8 στοαὶ ἃ ἀϊβίαῃμσθ 
δηὰ δὴ ΔΌΥΒ8) ἃ8 Ὀοίψθθη βοᾶνθῃ δηᾶ θαυ. --- 
ἢ ΘΗ ΘΙ168 ΟὗὨἨ })}0 ρφοοα 64.836 χαιιϑὅ ἱγΟἸ Ὠ ΔΥΠ 

Ῥχοτηοῖθ 1. 
ΒΘΟΗΨΕΙΕΒΜΆΘΗΕΠ: ἸὐαϊκΚίηρς ἴῃ ἐμο Πρ ἢΐ, τ αἱκ- 

ἴῃς ἴῃ {19 τι .---ἴΓ οὰν ΓΑ τἢ ἰη (ἢ 6 Τονά γοβίράα 
ΟἿ ΔΗΩΥ͂ υτηδῃ ἐοϑυϊ πον, Η6 σουϊὰ ποὶ Ὀ6 (αὐ οἵ 
πο τὸ τῖριῦ Ὀα]ἃὰ {π0 ΣᾺ}1 δογίαϊηίγ οὗὨἨ οὐν 
Βαϊνδιΐίοῃ. [0 πηυδβῇ οθδβα ἰὸ ὃθ οὗἨἉ ἐδὶ8 νγουϊὰ : 
ἐμβθὴ "ὸ 68 Ὀο]ΐανο ὑμαὺ {6 8. {μπαί.--Ἴἀ 9 1,οτὰ 
ἸοαΎοϑ ποὲ δἴοπο ἔδοβοὸ 80 ὃἃγϑ οϊποά τοῖν (86 
Ἐραρφοτλογ. --- ΒΕΒΒῈΠ: Ζθο., χίν, 7: κ΄ Αὐ ουθῃ- 
ἵπρ ἰἶταϑ 1 8.18}} Ὀ9 Ἰρὶ."".--ΟἸθλ ἢ ΟὨσ δι ἰβ {8 ᾿ἰραὶ 
οὔ (16 τψοῦϊὰ, 86 τνουϊὰ πὶϊμουὶ Ηΐπὶ 18. ἀδγὶ- 
Ὧ688. -- παι ἃ ουἱέϊηρς σοπίταάϊοιίοη : ΤῈ60 
ἐγεαδινῳ οὗἩἁ Οοά ϑυττουυ θα ὉΥ 8 Οοἀ- ΟΥΒΆ Κο 
ῬΘΟΡΙΘ, 089 ΟἸΟΣΪΠρΡ8 ΘΓ 85 Βοιτ 655 85 {89 
οοἷῃ οἰ πἰκίης ἴῃ ἐμ ο οἰ οδί.---Η οὐ. χὶ!. 8.---ΟἼγῖδι, 
δὰ Ομγίβιϊδηϑ τῆ Ηΐ, χοὸ δῦογο, ἰο μϑᾶγρη, 
Ὀθοδιβθ ὑπο Υ ΔΓῸ οοηθ ἀονχῃ ἔγοπι δῦοτσο; Ὀαὶ 
[6 Βογυδηίβ οὗἉ βίῃ δηὰ οὗὨ (89 ἀϑυὶϊ ζὸ ἄόοντῃ, "9- 
οδσ86 ἐμ 0 ἃτῸ ἔγοτα Ὀθηϑδί. 

[Μάᾶττ. Ηξνκυ: ον. 12, πε ιλαί Τοϊϊοιοοίλ Δ. 
10 18 ποῦ ϑηου ρα ἰο ἸΟΟΙ αἱ (195 ἰρἢΐ, πὰ ἰο χ829 
ὍΡΟΣ ἰδ; θαὺ ψὸ τηυϑὲ 1Γ0]]ΟὟ δῖ, Ὀοσ]ΐονο ἴῃ ἐϊ, 
τα] ἴῃ 1ἰ,- πῦον 10 185 8 Ἰχῦ [9 οὐ 16οῖ, ποῦ ΟἿΡ 
ΘΥ̓65 ΟὨΪΥ.--- ον. 26: 7 λαὺὲ πιαην ἰλίπφα ἰο δαγ, 
εἰς. 1. ὙἩΒαίονοσ ἀἰβϑοουουίοϑ οὗ βίῃ ἃγ9 τηδάθ ἰο 
ι9, Ηο ἐἰπδὺ βοδυοῃ οί ἐμβ6 ραγὶ αι 8.1}} ΤΟΥ͂Θ 
ἰο ἡυάρο οὔ υϑ, 1 Φοδὴ 111. 806. 2. Ηον τυοἢ Βο- 
ΟΥ̓́ΟΡ αοἂ ΤΟΟΚΟΏ8Β ὙΣΣΔ ΒΙΠΏΘΥΒ ἰῃ ἐμ189 Ὑοτ]ὰ, 
ποῦ 18 8.}}} ἃ ἔδγίμον σϑοκοηΐηῃς γοὺ ὈΘὨηά, 
Ῥοαυί, χχχῖϊ. 84, 8. [μοὐ πι8 ποὺ Ὀ60 ἔοΣ παγὰ ἰο ΒῈ Ὺ 
8}} γα οΘδ ἢ ΒΔΥ, ΟΥ̓ΘῚ δραϊηβὶ (6 τγοτδὲ οὗ πη8ῃ ; 
Ἧ6 ΙὩΔΥ ΠΑΥ͂Θ ΠΙΔῺΥ ἰπἰηρ5 ἰο ΒΔ ὈΥ͂ ΨΥ οὗἁὨ 6θῃ- 
ΒΌΓΟ, ὙὙΒΙΟῺ γοῖ 1ὲ 18 ὈοίίοΥ 0 ἰθᾶυθ μα, ζὉΡ 
ταῦ 18 ἱ( ἰο υ ᾿---Ε, Ὁ. Υ.] 

ΙΓ. 

ΟῊΒΙΒῚΤ ΤΗΒ ΤΙΒΕΒΑΤΟΗ, ΑΒ ΒΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒ ΗΟΥΒΒ ΙΝ ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΤῸ ΒΕΒΥΑΝΥΒ; ΤῊΗΒ ΟΧΕ ΒΕΝΤ ΕΒΟΜ 

ΟΟΡΌ, ΑΒ ΑΟΑΙΝΒΤ ΤῊΞ ΑΟΕΈΝΥΒ ΟΥ ΤῊΒ ῬὉΕΥΙΙ; ΤῊΝ ἘΤΕΒΝΑΙ, ΔΑΝῸ ΤΗΒΞ ΗΟΡΕ ΟΣ ΑΒΠΒΆΑΗΑΝΜ Α8 

ἈΘΑΙΝΒΥ͂ ΤΗΒ ΒΟΌΣΣΥ ΒΕΒΒΌ ΟΓ ΑΒΒΑΗΑΜ. 

ΒΑΤΑΝ, ΤῊΗΒ ΗΟΡΒ ΟΝ ΑΒΒΑΗ͂ΑΜ. ΑΟΒΕΑΤ ΒΥΓΙΝΑΙΝΕ ΕΒΟΜΡΑΙΤΗ ΤῸ ὑΝΒΕΡΙΒΕ. 

ΒΤΟΝΊΝΟ. Η 

σμαρ. Υἱ11. 81--ῦ9. 
Φ 

ΟΒ : ΤΗ ἘἩΙΒΕΠΑΤΟΙ ΟΡ ἸΒΒΈΛΕΙ, ὙΠῸ ΑΥΕΒΒΑΠΝΥ͂ ΟΕ 

ΑἸΤΕΧΡΤΕΡ 

(ὕ ογ8. 406-090, {16 Ῥεγίσορθ ἔον ὕμάϊοα ϑαπᾶαγ.) 

91 ΤἬθη Βαϊ 96βὺ8 [9}6808 {πο οσΘ 8814} ἰο {μο86 9619 ὙΒΊΟΙ θα] Ἰονθᾶ οα Ὠΐπὶ [π80 
δά Ὀοϊονο μἷμ]. [1 γο οοπίϊπυθ ἴῃ ΤᾺΥ ποτα, ἐλόν τὸ γο [γ8 86] Τηγ' (18010169 

92 Ἰπαάρεα ; Απᾶ γο 58}4]}} [111] ΚΟΥ͂ {86 ὑγαΐῃ, δπα {π6 ἱτὰΐ Β.811 [1}}1]] τα γοὰ 
89 ἴτοϑι ΤΏΘΥ δηβνογοα τα, Ἶ 6 Ὀ6 [816] ΑΡΥΆΒδταΒ Βθοα, δηα Μ6ΓΘ ΠΟνΘΥ ἴῃ Ὀοπα- 
94. ἀρὸ [0 ΔΗΥ͂ 8}: ΠΟῪ βαγοδὺ μου, Ὑὁ 8}4}} [1111] θ6 τηϑδάθ ἔγοο “6808 δηβιυογοα 

ἴμ6πι, Δ ΟΣΙΥ, ὙΟΥΥ, 1 ΒΑΥ αηΐο γοῦ, Ὗ Βοϑοουοσ οοσωμη ϑίδι 81 18 {μΠ6 βοσγδηΐ [8 



280 ΤῊΞΒ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 9090ΉῈΗ Ν. 

85 Βοπάπηδῃ, ἃ β]ὰν6] οὗ βίη. ἀπά (ἢ6 βογνϑδηΐ [[Π6 θοπαπηΔ}7} δὶ ἀοί ποὺ ἴῃ [86 Βουδ6 
36 ἴον δυϑῦ: διέ [οπιῖίΐ Ὀὰ0]7 [6 ὅοι [80}} δι άθὶ ονον 1 {ῃ6 Κοῃ {μογοίογα 884]] 
97 τῇδξο γοῦ [{{ θη {Π6 βοῃ ταϑῖζο γου] ἔγθο, γθ 888} [511] 06 ἔγϑα ἱπάθοὰ. 1 πον 

{ῃδύ γ8 8ΓΘ Αγδμδπ Β 8664 ; Ὀαΐ γα Β6δῖκ ἴο Κ|}} Ἰη8, Ὀθοδιι86 ΤΥ ποτὰ Πϑίἢ ΠΟ 0]409 
88 [τι κοί ΠΟ ῬΓΟΡΓ688] ἴῃ γοῦ. 1 δρϑὰκ ἱμαΐ ὙΔΟἢ 1 μᾶνθ βοὴ ψ ἢ ΤῺ με] 
ὃ9 ΒδΙΠΟΓ: δηὰ γ6 {πκοπίθο ἀο μαῦ ΝΠΙΟΝ γὺ μᾶνθ Βθθη ἩΠῈ γοὺ [Δί μογ 5 ΤΏΘΥ 

ΒηΒΓοα δηα βαϊὰ υηΐο Εἶτα, ΑΌΓΔΠΔΠ 1Β ΟἿΓΡ ἔδίμοΓ. «6808 βαϊ(ἢ αμΐο ἐμ ηι, 1 
40 γα ψογα [8.675 ΑὈΥΔ δια Β Ομ] άγθη, γ9 νου]α 7 ἀ0 (16 ποτ 8 οὐ Ασαβια. Βαυΐῃον 

Θ βοαῖς (ο Κὶ]] τηθ, ἃ τηδη ἰδὲ μαίι ἰο]4 γοὺ [ϑροΐϑῃ ἰὸ γοῦ] {π0 ἰσυ ἢ, ΜΕΘ 
41 ᾿--- μοαγά οὔ [1] μοασὰ ἔγοῃμῃ] ἀοα: {μῖβ [186 11 οὗ 18] αἸά ποῖ Αὔσϑβδαῃ. Ὗα ἀο 

[π6 ἀοοα5 [χογἘ5] οὗἩ γοῦν ἔαίῃον. ΤΘη Βαϊ ὑμ6γ [ΤΥ 5414] ἰο μἷπι, ὟΥ᾽ 6 6 [6 Γ6]} 
42 ποῖ Ὀοτὰ οὗ ἰοτηϊοδίίοη ; τὸ ἢᾶνθ οη6 ΕΔΙΒΟΣ, ουοη αοά. Φ|6808 δαῖὰ υπΐο ὑπο, Γ 

Οοὐ ψοτὸ γοῦν ΒΑΙΠΟΥ, γθ που] Ἰονθ Ττη6: [0 1 Ῥτοοθοάθα ἔοσίῃ δηᾶ οᾶπι [81Ὼ 
48 6016] ἔγοιῃ αὐᾶ ; [107] ΠΟΙΌΠΟΡ σδτη6 [1 οὗ ταγβοὶ ἢ, θαὐ ΒΘ βεπὶ 6. ὙΥΥ͂ 40 γα ποὶ 
44 υπάἀογβίδηἀ ΤΩΥ͂ ΒΡΘΘΟΪ ἢ ουόπ ὈΘοδυδοθ γὸ οδμηοῦ ΠΘΔΡ ΤΩ πο. Ὑ 8Γ6 οἵἨ ΨΟΌΓ 

αὐλόν [οὔ [86 ἴΔΓΠῸΥ 00 15] {Π6 461], δηά (86 1088 οὗὨἨἁ γοὺγ [86 γα π}}} [γ8 ἀ6- 
ΒΙΧΘ (0] ἀο : 6 83 ἃ τη γάογοῦ ἴγοτι [ῃ6 θορίππῖηρ, δηα 0046 ποῖ ΤᾺΝ πού 5βἰ886] 
ἴῃ {86 ὑταςῃ, θθοδυ 88 [Π6Γ6 18 0 ὑγα ῃ ἴῃ πη. ἮΥ̓ Βθη [θ᾽ Βροβ οί ἃ 116, Βθ ερϑβϑῖ- 
δἰ οὗ μἰ8 οσῃ [τοπὰ Ηἷβ οὐαὶ πδίιΓο͵ : [0᾽ [Ὀ6οδι186] Π6 18 ἃ ᾿ἰαγ, διὰ {86 ΤᾺ ΒΟΣ οὗ 

45 0 [[Ποτ60]. Απὰ [Βα] Ῥδσδῦβο 1 (611 ψοῖν [Βρ681{] {86 συ ἢ, γα Ὀ6] ον 6 τὰθ ποῦ. 
40 Ὑ͵ οι. οὗἨ γοῦ οομνίηοοίῃ [σομν]οίο( ἢ] τηο οὗ βίῃ Αμπᾶα [οπηιυΐξ Α πα] 11 βὰν (868 
417 γαῖ, ΜΠ ἀο γ0ὺ ποὺ Ὀο] ον οῦ Ηθ {βμιδύ 18 οὗ (ἀοα Βοαγϑίῃ Οὐα᾽Β σποσὰβ: γα 

ἐβογοίοτθ ἤθδγ ἰΐθηι πού [ὉΓ {818 σδῦδθ γο ἀο ποΐ 687], Ὀθοϑβο γ6 ᾶτὰ οὶ οὗ αοά, 
48 ὙΠρη δηβνογο {πὸ 9658 [ΤῊ6 9608 ΔηΒΟΓΟα], Δπα Βαϊ ὑπΐο Εἷπι, δ τ ποΐ 
49 ν|}}] μα δου ατί 8 ϑ'ατηδυγ ίϑη, δΔηα Παδὺ ἃ ἀοΥ1] [ἀθπηοπ] «6513 ΔΒ σοί, μανὸ 
δ0ὺ ποῖ 8 ἀον!] [ἀδοῃ7; θυ 1 ΠΟΠΟῸΓΡ ΤΩΥ ΕΔΙΠΟΥ, Δηὰ γο ἀο αἰββοποῦΓ 6. Απᾶ. 
δ1 [Βα] 1 866 ῖκ ποῦ πιΐπθ Οὐ ΡΊΟΣΥ : ἔμ6γθ 18 ὁ. ἐμαὺ ξϑοϊκοῖ]ι δηα ᾿υάροιῃ. ὙΨΩΣΙΪΥ, 

ΨΟΓΙΥ, 1 ΒΑΥ͂ ἀπίο γου, 1 ἃ τηδὴ Κθὸρ ΣΕΥ βδγίηρ [ΠΙῸὙΥ σπΟΣα]}" ἢ6 5888]} [{1}}] 
ΠΘΥ͂ΘΡ 866 ἀοδίῃ. 

02 ΤΆΩΝ βαϊα {η6 9008 υπίο Ηἷπι, ΝΟ τὸ ῆον ὑμαὺ ποὺ Βαβι ἃ ἀ6υ]] [ἀδηηοηΊ. 
Αγ ΒΆΙΩ 18 ἀθδὰ [(164], 8η4 6 Ῥτορμείβ ; δπα ποὺ βαγοβί, [{ 8 τηδῃ 660 ΠΥ ξαυἱηρ 

δῶ [τὰν ψογά], Βθ 88}81}} [11] πούϑὺ ἐβϑίο οὐ ἀθδίῃ. Ατσί ἴδοὺ ργοδίον [δὴ ΟἿΓ 1886 
ΑΡγϑἤῆϑι, σ]οἢ 15 ἀ6Δα [πο αἀ164] ἢ δῃα (μ6 ργορίιοίβ ᾶτὸ ἀθϑδα [[Π6 Ῥγορῃδίβ 8530 

δ4 ἀ1647: ψῇοτα τηδἰκοϑὺ ἐμβοὺ [ἀοβί μοῦ τ8 6] ἔμ γβο ἢ) «0658 Δηϑπογοα, 1 Βοπουτγ 
[σ]οΣ ἡ }}3 ΤΑ 561} ΤΥ ΒΟΠΟῸΓΣ [ρΊ]ΟΥΥ] 18 ποίμίϊηρ : [Ὁ 18 ΤΥ Εδίμον {πα ΒΟΒΟυΓΟΙῃ 

δῦ [ρ]ογι οι} τὰθ; οὗἨ ὑ]ιοπὶ γ0 ΒΔΥ, ὑπαὺ ΒΘ 18. γοὺρ [οὐγ]" Οοα: Ὑοῦγο Βᾶγνα ποί 
πότ δἷπα; θα 1 ΚΗΟΥ ἰιΐπὶ: δῃὰ 11 βου] βαν, 1 πον εἴπῃ πού, 158}8]] [5 οὉ]α] 

δῦ "08 1ἴαῦ 1 ἀπο γοὰ : θα 1 ΚΠΟΥ͂ πηι, απ Κοθρ ἷ8 βαυϊηρ [πόσα]. Ὑουτ 
06 ν ΑΡΥϑδσα γο]οϊοθα ἴο 866 [(μδὲ 6 βμου]ὰ ξθθ, ἵνα ἤδη] ΤΩΥ͂ ἀΔΥ͂ : δῃᾶ 6 5810 

δ7 τέ, Δηα γψὰ9 ρ͵δά, Ἴ μοι 881ἃ ὑπ6 68 [Ἴ86 678 ὑμογεΐοσο 5814] υηΐο ἴῃ, Του ατὶ 
δ8 ποὲ γοῖ δέιγ'δ γοατὰ οἱ, δπᾶ μαδί (μου βϑϑη ΑὈσαμδ ἢ «6808 δαϊἃ πο {Π6πι, 

δός, Υ͂, γογ γ, 1 ΒΑΥ υπΐο γου, Βοίοσθ Αγδλδπὶ γὰ8 [323Δ8 1Ἰη866, ον, ὈΟΓΏ, γενέσϑαι 
81ὰ [εἰμί]. 

δ9 ὝΤὍΒροη ἰοοῖίς {πΠ6Υ ἂρ [ἸΒογοίογο {ΠΟΥ ὑοοῖς ὉΡ] βίομοβ ἰο οδϑὺ δ δἷπι: Ὀυΐ “6808 
Ἀϊὰ Βἰπηβο 1, ἀπά πϑηὺ ουὐ οὗ {86 ἰθπ1016, ροϊηρ ὑβσουρὰ πθ σταϊάβὲ οὗ ἰθθι, δπά 
80 ρΡαϑϑθα ἈΥ͂ [οπιΐξ σοΐῃρ---Ὀγ].}5 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤΙ, 

1 Μοῦ. 31.---τ- }Ὁοάᾶ, Βίη. οτη 5. (Ὧ9 μον, δο ζΚοποΙΆ χης [Π6 [468 οὗ αὐ οΐρῖ6..-Ἑ. Ὁ. Υ.] 
3 Ὑογ, 51.-- Τῆς ἁμαρτίας ἰ5 παπίίπρ ἴῃ Οοὰ, Ὁ... Γγοη.. ΗΠ]., εἰο. [Ὁοἀἁ. δίη,, ΠῚ} ἡλοδὲ οὗ πο Ἰοδκάϊης δα που! 68, 85. 11} 

ΤΏ οτηϊβϑίοη μα5 ὕθ0ῃ σδαποα ὑγ 1ῃ8 βΌΠΟΓΑΙ ΘΧρΓ αϑίοη ὁ δὲ δοῦλος [ΟἹ] ον Πα. 
ἃ γον. 8ῦ.---ἰ ΤΊ 8 ΠΟ]9 οἴδυδθ ὁ νἱὸς--αἰῶνα 18. γαητπρ ἴῃ Οοά. Βίη. Οἰπογυίδο ἰΕ [5 ππαποριίίοποά. ΤῊΘ οπιϊβεΐοη ἐς 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ δὴ οἴοτγὶ ἴο Ηὐλὴ ρθι ὁ δὲ δοῦλος, νον. 9, οὗ ταῦ ΚΘΏΘΓΩΙ 655 Μ᾿ ἰοὮ δοοιηθὰ (0 ΟἴΟΓΒ ἴο γοαψιΐγο (6 οταἰδδίου οὗ [9 
τῆς ἁμαρτίας Ὀθίοτο [1.---Ε. ἢ. Υ.] 

4 Ὑγ. 38.--ἰ οὖν Αὐἴον ὑμεῖς [6 ἀϊδραϊοὰ [ἢ ἐπι ατοοῖς ἰοχέ, πὰ βῃου)ὰ ὃθ ἐγαπδ]αὐοὰ ἐλεσο ΟγῈ οὐ ἀοοογα πρὶν οὐ ἰϊξειοίθε οἵ 
ὃν ἰδιο ξαπις γεῖθ. Μογοῦ: “7π οὖν ἱἱερί εἰπε εοἠηιεγ ει ίσὴε Ιρομΐς....-ῬἘ. 8. 

ὅ γον, 38.--ἰτ-: ποιολὰ οὗ ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν, νύ ΒῃοιΠ ἃ τοδᾶ, δοοογάϊηρ ἴο ἀδοίδί τὸ δι ποσί 65 (Β. Ο. Ε.): ἃ 
ἠκούσατε π τοὺ τατρον. [Δὴ ἱγοπίοδὶ δι! βίοι ἴο {πὸ 46ν}}} Μον δπὰὶ ὑμῶν αἴθ ῬΓΟΌΔΟΙΥ οχοζϑίῖςδὶ ἐπϊοσγροϊδιίοηβ. 
{Πρ τδηπ, Τἰδοποπάοτί, απ ΑἸΓοτὰ οταίς (6. δὲ. Ὁ. πανθ ἔπ 6 πὶ. ΤΙΣ αἶδὸ βυρροτὶ ᾿ο λδπη δηά 7 Ἰϑο ποὴ ἀογ ἰῺ σοδάϊης 
ἃ ἐγώ ἰποιοιὰ οὗὨ ἐγὼ δ, ἰῃ 6 ἢγαϊ εἴδβο, Βαξ ἴῃ 1}10 Βοοσῃᾷ ἐΐ τομάβ: ἃ ἑωράκατε παρὰ τοῦ πατρός. Νοίπίης ἰπ [0 Ὠπίατθ 
ἴ ἦο 886 ποι ἃ βοϑπὶ (0 Γοχαῖΐτοε ἠκούσατε ὮόΓο γαῖ Ποῖ (Πιᾶ1ι [Π 6 ἑωράκ. τ ΟΝ ἰ5 υϑοὰ οὗ ΟΠ τἰδὲ ἰη Ηἰκ5 τοϊδείοι ἴο ἔθ Βδίδιοῦ; 

ἴον ἰπ σον. 40 ἴ9 ἀπατέπρ ἰβ Ἀρρ!) θα ἰο Ομ τίϑὲ, δηά [ἢ τοῦ. 41 [86 δοεπρ ἰΒ ἐπιρ| 9 ἐπ ἢ 6ΔΗ9 οἵ ἐδ 9 ἦε: γ8.---ὙὉἽ ] 
6 γον, 39.---Β. Ὁ. 10.ὄ [8] ἐστε, [ἱπϑίορα οὗὨ ἦτε, τοεγε, [οχί. τὸς.] ἰο ψςΒ, ποτθνογ, (80 ἐποιεῖτε ἀ065 ποῖ σοΣτοδροηά. [Μογτογ: 

“ 1ηὸ δρραγοηΐ ψϑηῖϊ οὗ κγδιτδιίοαϊ σογστοδρομάοησο ὑθῦνεθο [6 {π0 ΣΔΟΙΔΌΟΣΒ μα5 οσολδίοηοα [116 ΟΠ δΏχΘ ποὺ οὗ ἐστε ἰηἴο 
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ἦτε, ὯΟΥ οὗ ἐποιεῖτε ἰπὲο ποιεῖτε (Υ υἱζ., ΑὉρ.).) ἈΜΌγΟΓ, τ ἢ ΟΥ̓ ΟΞ Οἢ δηα [Δοππιδληη, Ργεΐοσ ἐστε, απὰ ἰδ δῃρρογίϑα ὮΥ 
(οὐ, δἰ η.--Υ. 

Τταυϊά.--- 6 ἄν 5. ποῖ δΒ0 Π10 6 } Ε}Ὺ δοοτοαϊοᾶ,. 
δ γος. 23.--ἘΡ τ. Ἰληζοὸ γα υϑ]αῦοα ἐπ 13. 8. ὑδ᾽ οησίης ἴο 1816 φαοϑείοπ, ποῦ 88 ΔῊ ΔΉΦΨΟΥ ; ἔα κο5 ὅτι" πῶῷστε: “ ΤΏ ἀ0 γὸ ποὲ 

ππδογαϊλη ΙΔ ΒΡΟΟΟΉ, 80 ζἰαὶ γ9 σϑηηοὶ ΠΘΑΓΣ Υ̓ ΟΣ 1 8.0.0 ἴἢΠ6 ΕΧοίο518.--Υ.) 
γον, Ἡ..--ἰ (λ6 τοραΐηκς ὃς ἂν ἰ8 ΒΒΙΘΉΚΌΙΟΟΝ 
10 Τοῦ, 81.-- τὸν ἐμὸν λόγον. Το τοραΐημ τὸν λόγον τὸν ἐμόν ἰβΒ οχοχοίίςα]. [ΓΟ δπ πὰ Τὶβο μοηάοτῖ τοδὰ τὸν ὁμὸν 

λόγον, δι Δογον τὨϊηκ8 [6 ΒαΙδ ποθ οὗὁ δας ΒΟΥ Υ ἰῃ ἴανοῦ οὗ ἴπηΐ τοδα!ῃζ. Πα η, δίον δηᾶ ΤΊ] 616, εἰς., ρτοΐδσ πὸ ΟΥ̓ΠΟΥ, 
δοιὶ (οὐ. δίῃ. δυρροτῖϑ ἰξ. σοΐά, ϑίη, 4130 18 τὴ9 ΘΑΪΚΟΡ {εἰ γο9 τηρήσει ἀηὰ θεωρήσει, ἰηδίοαὰ οὗ ἐ6 Βιιυποιίνοβ τηρήσῃ 
δὰ θεωρήσῃ. Βυῖ ἰη γοτ, δὲ ἰξ ἀχτοοθ Ὑ{1ι4}} τ116 χτοαῦ δυι ποῦ 68 ἰὰ γεύσηται, ἀσαϊηδὶ (πὸ ζὰζυτο γεύσεται οὗἨ [0 ἴοχί. 
Ἐσο.--ῷ 

τ ψοτ. 53.--τἰὉοά, 5[η. δαρροτίϑ Τλομβιηδηη δηὰ ΤΊδοποπδοσ ἰη οὐαί εἰς οὖν.--Ὁ 
σον, δ1.---.Α τοοταϊηρ τὸ Β. 6.5 Ὁ. [Ὁυἀ. Βἰ..1, εἰο., δοξάσω. [ρε-.: ἀφώ.} 

8 Κοοορῖδ, απὰ τμογοίογο πὸ Βπμ 5.1 Υ ὀγϑίοη, ΓΘ δυρρογῖοα Ὀγ 89 Οοἂ. Β΄π.: ὑμῶν, Ὀπὲ Α. Β.3 Ὁ. δ]. τοαὰ 18 Τυ14. 
δοξ 

ἡμῶν, ἀϊτοςῖ ἀἰδοοῦτγθθ. {. 2. Οὐθα: ὁ βοιλο οὐ [08 σοηηθοῖ "ἢ [86 Βυισοοοάίης οἰαι80 νυ {Ππ|8, “ἀπ ὰ ὈΓΔηδαἴθ 977 τἸσλοπὶ Μὲ 
δι "Ἀε ἦε ΟἿΣ Οοα,᾿ απαᾶ ἕποιῦ Ἀίπι ποί. Βαϊ {π|5 ρτγοβοηῖα 1685 ΓΟΓΟΙΪΥ [Π6 σοπῖγπαις Ὀούνγθθῃ [οἱ τ ἀστοχιηῖ οἸαἰ πι8 δ ΓΘΔ] 
᾿σπόγβποο οὗ (οα ἡ 
διὰ (μτίβ 5 ξηονϊοάχσο οἵ (Σοα.---Υ.} 

ΤῺ σοπ] αῃοξίου ἰδ ΒΙ ΠΡΙΥ και. Τδο τηδὶι οοῃ Γαβὲ 8150 ΨψΟΌ] ἃ δθϑπλ ἴο 116 ὈοΐΘο [0 760 8᾽ ἱζχποχαῦοθ 

16 γοσ, δ6.--- 9 αἰποτίεἰ68 τῶνδ Ὀεΐτσδοη ἡμῶν (ὁ ἴα 6 Ὁ) ἀπ ὑμῶν (ψοΟ» ζαϊμογ). ὙῈ6 ἥτσὲ τοράϊης [6 Π]ΟΓΟ ῬγΟΌΔΌΙΟ. 
{πηκτὸν ἧκ ῬΓΟΌΔΌΙΣ ἃ υὐἰδῖαϊκο πογο. 1δομτηληη ἰηάδοοα αποΐοα Ογίροιῃ ἴῃ ἕανοτ οἵ ἡμῶν, Ὀαῖ Τιὶβομποηάοτί, Τγορο! ο9, ΑἸοτα, 
Ἐρειςοῖξ δπὰ Ἡοσῖ πιοηϊίοα πο συοἢ τοράϊης ἰπ [815 ὙΘΓδ6, νΥΏ116 ἰὰ ὙοΓ. δῷ ἴΛ10 δπι ον ἷο8 ἂτὸ ἀἰϊνἀο Ὀδίτοοι θεὸς ὑμῶν 
διὰ θεὸς ἡμῶν.--". 8.] 

15 αν, δ7.-Τὴ8 γολδίηρς τεσσαράκοντα ἰπ ΟἸγΥβοδίοηι Δ ΟἾΠΟΓΒ 18 ὁΧ 
σοά. 5ίη.1 ἑώρακεν σε; λαῆ, Αδναλαπε ϑεεη ἐλεε 7 ἴο σοπίοτγηῃ {ἰοὶν φιοδεοη ἴο ΟἜ τ 9:ἢ 8. βββογιίοη, τοτ. δθ.---Ὑ.] 6 Τυϊα.-- 

(ἰοΔ]. 

11 γον. δ69.--- 8 του ἴσο διελθών ἴο ἴδο ἐπιὶ ἀγὸ νδητίης ἰη Β. Ὠ., Υαἱκαῖο, αο βοθὴλ ἰο γὸ Ὀθο ἐγαμδίογγοα ἔγυσα 
ἴλικο ἱν. 80 ὈὉῚ πΑΥ οἴ ὀχοξοείβ. ΓΛ απτίπς α180 ἐπ Οὐὰ, δ8ίπ.---Ὑ .} 

ἘΧΈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

[1ὸ 1αβὲ ἀΐβοουγϑθ δὰ τηδθ δὴ ἱπιρτθδβίοη 
ΟὟ ΙΩΔΠΥ͂, δηὰ Ὀτουρὺ ἰἤσπὶ ἰο ἐπ 6 ἀοοῦ οὗ 8 
Βυρογδοΐα] ἀἰ8οὶ Ρ] οβἷρ (τσ. 80), ψ Ἀ119 γοὶ ἐμοὶν 
Βοδτὶ νγαὰϑ ]} οὗ ργολυάϊοο. 71.686 Π1]7 σοηγοτίβ 
89 ᾿οτὰ ΠΟΥ͂ δι γοϑ808 βδηὰ ἰσγάγηϑ ἰμ6πὶ ποὺ ἰ0 
δ6 5ρ (168 ἃ υὺῦίὶ{πι ἃ ρΡαβϑίηρ οχοϊϊοιηοηὶ οὗὨ ἔοο] ηνρ, 
δαὶ ἰο Ὀδοοῦιο ἰγὰθ δπὰ βίοδαν ἀἰβϑοῖὶρ]θ8. Ἔμοη 
{67 που]ὰ ΚηΟΥ ἐμ ἰγυἢ, δηὰ ἐπ ὑἰγα ἢ νου] ὰ 
εἶτο 116 πὰ ἔσο ἔγοθίοσχ ἤγουν (6 ἀορναάίηρ Ὀοπά- 
826 οὗ δ') Δῃα οὐτόῦ. πον οάμβο ΡΡρθασβ 6 Γ6 
88 1Π6 ἤγαϊὶ οΟΥ̓͂ Γαἰ (ἢ, δηὰ ἔγοοάοιῃ ἃ8 ἰδ6 ὕγαῖϊὶ οὗἁ 
κυονιοάσο. Τἷ5 δδτηθϑὺ ὀχμογίδιϊοη Ὀτὶπρ5 ουὐἱ 
ἰμο ἰδίδί Βαίγοα οὗ ἰῃ9 678, Ὑβουθυρου ἰἢ9 
Ιονὰ, τὶ δανγία] βουϑυ λίγ, ΟΧΡΟΘ965 δ ἀἰΔὈΟ0]1- 
οΑ] παίυτο οὗ {μον ὁρροβιτου ἰο Ηΐπι, τ 8116 ἢ δἱ 
(86 βδι6 {1π1|6 Του 8}5 Η18 ἀνθ παίτγο 88 (86 ἀ6- 
βίτογοΥ οὗ ἀθδίῖ δηὰ ἰπ9 Οὴ9 0 νγ88 ὈοΘίοΓο ΑὉΤα- 
δὶ γὰ8 όσα. ΤὨΐβ δὐἀάΓαββ, ἴῃ ἰδ 6 ΠΥ ΟΙΥ ΟΣ 
οὗ ἀΐδοσιαθ, τιηΐίθβ ὑπ ομδυδοίοῦ οὗ 8 ὑοϑβιϊ ΠΟΥ͂ 
σοπσογηΐης ΗΣη1861 Δηα ἃ ᾿υἀρτηοηὶ οὗ ἰπ9 768, 
Δα σὶβο8 ἴο ἐπ ϑιιηταϊὶ οὗἁὨ ΠΟΤᾺ] ἴΌΤΟ6.---Ῥ. 5. 

γον. 81. Τύ γϑ οομίϊῃηυθ [ἢ τὴν τνοτᾶ.--- 
Τρδὶ ἰ8, Β6Γα, ποὺ τη ΓΟ ν: οοὨίΐπυθ ἰο ὈΘΙΐα6Υ6Θ, 
αὶ Ὀ6] αν δοοογάϊῃρ ἰο ὑμ6 βρὶσιὺ οὗ (86 ψοτά, 
δηὶ ἴῃ οὐδάϊδηοθ ἴο ἰμ6 ποσὰ, σΐο Ηδ Βροΐκο. 
γοτκίησ ἰονατὰ 5 85 Θχροϑιγο οὗ ἱποὶτ' τα  βᾶρρτο- 
ποηϑίοη οἵ Ηΐ8 ψοτα8--- 79 ἃ1Θ ΤΥ ἄϊδβοὶρ 165 
ἰπ 68 .---Τ 6, ἱμογοίοτο, τουδὶ ἔγϑὶ ΔρΡρϑϑυ. 
[1 6τὸ 15 ἃ Ἰαϊθῃὺ δης μι θ518 Ὀοΐτσοοι πεπιστεῦυκό- 
τας διὰ μαϑηταί. Τὺ ψγ88 οὁὴ9 ἰδίηρ ἰο Ὀ6᾽Ίογο ἴῃ 
δου, αὐαἰί6 δηοίθοῦ ἰο Ὧθ αἰ861}165, ἐφαγη 678. 
Τὴὸ οὴ6 σουἹὰ Θ 8 τηοπιοῃία ΤΥ ἱρυ}86; ἐδο 
ΟἰμΡ τοαυϊροα οοπδίδηὺ βίαν πὰ οὈοραϊοποθ 7] 
τα αἰδοῖ] ΒΡ 5 (πο οοπαϊιΐοη 8δηἃ ρσυλτδαηίγ 
οὔ ἐδοῖν Κπονίπς ἰλ6 ἰγαϊ ἢ; δηᾶὰ ἐῇθη ἐ}ν}8 Ἰπον- 
Ἰεᾶρσο σδυστίθβ μι ὈΪ]οΘϑίηρς, (πὲ (86 συ Βουϊὰ 
τδῖζο ἰπθι ἦγοθΘ. Ετοθάοιμῃ 18 ἐμ 6 ΥΟΥῪ ἐμὶηρ (ΒΟΥ 
γι Γ Ὀοπΐ ΠΡΟῺ 8]1 δίοῃςς ; Ὀυΐ ἃ Ροὶ  ἰδα], {π60- 
ἐταιὶς ἔγοράοπι, 85 ῥἱοίατοα ὈΥ ἃ δἰ Ἰ]ϊαβιϊσ ταϊηὰ. 
Οτῖβὶ Τρθὴ8 ἰο (μδπὶ ἰπ6 Ῥτοβροοὺ οὗ ἃ Ἀἰί ΟΣ 
γϑεάοπι το, 1 Β6Υ βου] θὸ ἔγὰο ἀἰ8ο:}}}68, 
τὰοΥ̓ που]ὰ οὐνα ἰο ἰΐο Ἰ᾿ἰθοτγαίϊηρ, οἴἴδοι οὗἨ (6 
ἰγυτδ, ἐμο ἰνίπρ Κηον]οᾶρο οὗ ἀοὰ; Ηθ ΟΡθῃ8 
(86 Ῥτοδροοὶ οὗἉ ἔγοοάοιι ἴγοτι βίῃ. 

γεν, 82, Το 5881} πον 189 ἔστ ϊἢ ΤΟΣΘ 
ἃπᾶ ζοσθΘ. [Ποηρβίθαθογζ: “ΔΑ ἀμΐογθηοο οὗ 

ἄοστοο οὔ Κηον]οᾶρο 15 Ραὶ ἴπ ἐδ ἕογτα οὗ Κηον- 
Ἰεάρο 8617 88 ορροβοᾶὰ ἰο ἱρῃοῦϑῃςθ, Ὀθοδι80 ἰῃ 
σου ρα νίθου Μ{} ἑαία το αἰϊδληπθηί8 οὗ Κπον]οᾶρθ 
ἴῃ (6 Ῥϑὶ οὗἨ δά ο)γ, (9 Ῥσγοβϑηΐ Κηον θᾶρθ 
νοῦ Ὅ6 αυἰΐο ἰηϑἰχηϊδοληί. πὸ γα 18 ποῦ 
ἸΛΘΓΟΙΥ͂ βοπιοι ίηρς ἱπουρι; ὁ 848 ἰακοη 68} 
αῃὰ Ὀ]οοά ἴῃ ΟἸ τ ἰθὺ, νν}10 584 Υ8, 7] απὶ (δε ἰσιίδ. ὮΥ͂ 
8 ἀθοΡ6 Ὁ δῃηὰ ἄθορον Καονίην οὗ ΟἸ τὶ πὸ γ που]Ἱὰ 
ΚΏΟΥ αἷ8ο (86 (τυ ἢ, Δέον τ ῖο ἢ, 45 Δίτον ἔγοο- 
οπι, ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΤΏΔη ὙΠῸ 18 ποὺ αἰϊοῦὶν 1οϑὲ Πὰ8 ἃ 
ἄφαρ δοῃϑιϊα]0η8] Ἰοπρίπς, απὰ {πἰ5 ᾿ἰνίηρς ἔστ ἢ 
νου ὰ στηλο {πο πὶ ἔγοθ ἔγοιῃ (6 Ὀοπάδρο οὗ βὶῃ 
δη ογτοῦ; 8116 ὑπο γαῖ σοημβιἀοτϑα ΤῊ ΘΓΟΙΥ 88 
ῳ ᾿δουφσμὶ οὗἨ ἰῃ9 τιϊλα ττου]Ἱὰ Ὀ6 πἰὐονὶν ροῖνοτῦ- 
Ι06955. Τὴ βαῖο Ἰ᾿ἰθοτγαϊϊηρ οἴοοί τνὶσ 18 ΒΟΓΘ 
ϑουϊθοὰ ἰο 6 ὑγυίῃ, 18 ἰῃ γον. 86 δϑογὶροὰ ἰο 
Ομ τίϑι," -- Ε. Ὁ. 0.] 
[16 ἴγ ἢ τῦΣ!] ταῖς γοτι ἔσθο, ἡ ἀλήϑεια 

ἐλευϑερώσει ὑμᾶς. ΟΟΏΡ. γοόγ. 8δ: “1 (π9 
ϑοη τηδῖζο γοῦ ἔγαα, γ6 111} Ὀ6 ἔχοο ἰηἀθ64,᾽ ὄντως 
ἐλεύϑεροι. ΟἸγὶϑί αϑβοοϊδίθβ ἸΙΟΥ αἰνγαν8 
ψὶίὰ {πὸ γα ἢ, το} Ηο 18 Ηϊπι5617, πὰ ῥγο- 
δβοηΐβ 86 ἐγυαϊῃ 88 ἰπ6 δδι.86, δηὰ ἸΙΌΟΘΥΙΥ 88 (ἢ 9 
οἴεοί, Κ80 4180 Ῥηὼὺὶ βρϑδϑ οὗἁὨ [ἰὈΘΥ Υ Δ᾽ ΊΥΑΥΒ 1 
{818 φροειἐϊνο, εἰσίιοϑῦ δὰ ποῦ] οβὺ 86η86, ΠΙΌΘΓΙῪ 
ἴῃ Ομ νίϑι, }10 σἰοτίου5 ἰονὶγ οὗὁὨ ἰμ6 ΟΠ] άτϑη οὗ 
αοά, ἸΙ αΓγ ἔσο λο Ὀοπάδχο οὗ βίη δηὰ δσστοσ, 
σοιηΡ. Βοαι. Υἱϊδ. 2] ; 2 σον. 111. 17; 6]. ἰ, 4; τ. 
1,18; 249. ἱ. 2δ:; 1 Ἐσὺ, 1. 120. Μδὴ ἰ8 ἰγ}Υ 
ἔγοϑθ ἤθη ἢ 8 Τοϊοαβοα ἔγοτα δΔΌΠΟΥ πιδ]ὶ Τογοῖρα 
τοβιγοϊηὶβ ἀπ ΤΠΟΥ͂ΘΒ ἴῃ ΒΑΡΙΏΟΩΥ ΜΊῈ {86 πιϊπά 
δηὰ ν]}} οὗ αοἂ 85 π͵8 Ῥγοροὺ θ]θηθηῖ. “2. ε0 
δεγυίτο πόα ζδεγίαε εεῖ.᾽" -. μι 

γον. 83. ον δῃδβυυοσϑᾶ Ἀΐπι, 786 τὸ 
ΔΌτσαΒμδσι᾽ 5 6668 (ον, ΟΡ. 6).-- οτο σοπη69 
[86 ἰυτηΐηρ-Ροὶπί. ΟἸγῖϑὺ 88. ΟΡΘΩΪΥ ἰο]ἀ ἐθτὶ 
δε δ τουϊὰ τοάθοιι ὑμθηὶ βρὶ εἰ 8 }}} ἔγοσῃ δὶ 
ὈΥ ὑπὸ σαί, δηθὰ ἰπ (818 5686 τη ῖκθ {8 6Πὶ ἔγοο ; 
δπαἃ ΠΟΤ (ΠΟΥ͂ 860 ἐϊι6ὶΓ τα θαρργ θηβίοη οὗ ἢ]9 
ΤΌΥΠΙΘΣ ΟΡ 8. Βαΐ ἱη Ὀϊιἰο τ σϑχαίοη ἰμ 6. Ρ]υη 9 
ἰπίο ἃ ΠΕῊῪ τηϊβίακο, βυρροβίηρς ἐμαὶ ΟΒτῖβί δὰ 
{πο ῬοΙ ἶσα] Ὀοηάαρσο ἰπ νἱον, δπὰ πουἹὰ γο- 
αυΐγο ἴθ ἰο δομϑοὶθ {βοτηβοῖν 5 ὉΠῸΟΣ ὑπο ὶγν 
Ῥοϊ ἶσα] ορρτοϑϑίοη τυ ὑ86 ΘΠ ΟΥ πηοηὶ οὗ βρ᾽ Υὺ- 
8] σα. Ἡδποο, ᾿ἰπβίοδά οὗ οχρ]δϊαΐης : Του 
ϑιου] δὶ ἔτορ α.8 ἤγοπι {86 ἀοπιϊπδίΐοη οὗ (86 Βο- 
ΤΔΔ 8, {Π00 οχρί δῖ τὶ (ἢ Ἰηδυ] 6 ῥτίάθ, (μαὺ {ΠῸΥ 
8.0 αἰγοδαὰγ ἔγϑθ; 86 Ὺ ΠΑΥ͂Θ ΠΘΥ͂ΘΣ ὈΘΘΉ ΔΗΥ͂ ΠΙ8 ἢ 5 
ϑΙανοβ. ΤῈ18 ΔΏΒΙΤΟΥ σοη (δ. 88 (1) δὴ ὉΠ 6] οΥἱης 
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ἀοηΐ8) οἵ ἰμοὶν βρί γι] ϑουνυϊίαἀθ; [Ὁ {860 
βιυἀ]ουβὶν δυοὶ (ἢ 6 βρ᾽ γἱ 84] πιϑδΐης οὔ 6 γογ 8 
οὗ 7688; (2) ἃ τονοϊα οπδγυ, οἰ ΠἸ]Δϑι15 Ῥγοϊθδί 
δραϊηϑὺ (80 ἰάθα ἰδὲ ὑπ6Υ δοϊκηον]εαροά {86 ἀο- 
τἰηΐοη οἵ Π6 Βουμδη8, ΟΣ ἐμαὶ {Π6 Ὁ οου]ά, 88 (6 
ψοΓ8 οὗ 7681.5 ἱπιρ}16, σομβοῖο ἐμ οηβοῖγοδ πο γ 
ἀΐ τ δορί τί] οἰουαίίοη. Τ15 ὈΤΘΔΙΒ δραΐη ἰδ 
ΒΟΔΓΟΟΙΪΥ Τογηηθα πηΐοη νΥ1 18 ΟἸιγῖϑί. Τ}}}8 ΒΒΔΥΡ 
σοηἰγαϑί ἰῃ (μ6 Β8πλ6 76 378 Ὀθί ΘΟ ἃ στοδὶ ἀοιη0ῃ- 
βίσαϊϊου οὗἩ βιιθπιββίοη ἰοὸ Ζ68ὺ5 δῃηὰ ἃ δ οϑι ΠΥ 
Το γ ἰο βίομο Ηΐπι,---ἰ 1} 9 τϑαοίΐοι οὗ βθηϊθηΐ, 
οοπχλίης (ἢ 6 πιοπιοηΐ ὑπΠῸῪ ποτθ υπἀοοοϊγοὰ οὁο0η- 
οογηΐης ἰποὶν σα ΠἸαϑιϊο ὀχροοιαι  Ο.8, ΔΡΡΘΔΓΒ Γ6- 
Ῥοοίοαὶγ ἴῃ ἰ(᾿6 ἀοΒρο]ὶ οὗ οΙλη ἴῃ βί σοὶ οδηὺ ρσγὰ- 
ἀαίίομϑ. [{ 88 ΔΙΓΟΔΟΥ οομλα αἰδιϊ ποῖ] ἰο υἱθῖν 
οἰδρ. τὶ. 80 (σοπρ. Υο . 16) ; δῃά ἴῃ ΟἤδΡ. ΣΧ. δὶ 
(ὁοτΡ. γον. 23) ϊ 18 811}} πιοσο ρίαγίης ἰμΔὴ Β6ΣΘ. 

1{ (ο86 ἰϑίοσϊ σαὶ ροϊῃι8 αγὔὸ ποὶ ἀυν οο0η- 
βἰάογοὰ, ἐὺ πιυϑὶ βθοῖὴ βδίγδηρο ὑπὺ [ἢ Βα Π10 6078 
Ὑ}0 δὰ ᾿μυδὶ Ὀοϊονοα ἰῃ ἃ πια88, Βδουϊὰ 80 800 
ΤΟΙ Ρ86 ἰπίο {δι6 Ὀϊ ἐγ οδὲ ἀηθο] 1 οὕ. Ηθη66 ἸΔΗ͂ 
Βᾶτθ βυρροβοά ὑπαὶ 'ογὸ οὐμβοῦ Ψ6}78 οὗ {}6 Ση888, 
αυἱϊίο ἀἰϑιϊηοὶ ἔγοτα ὑμο80 ΘΙ ΟΥ ΠΡ ΟΠ68, ΠΟῪ 
οὐπιο ἔοσνατὰ δηὰ ἰδὸ ἂρ 80 οΘοηνθογβαίίοη (ἀὰ- 
ξυϑίϊπο, Οαϊονίι8, εἰο., υλοἶκο εἰ αἰ.). ΤΒοΟΙΌΟΚ : 
418 ἴδ τζογϑ 1 κοὴν ἰμαὺ (6 βδῖὴθ δυθυβαυὶο 8 
ψο Βᾶγτο εἰ ποσίο Ὀδοη ἴῃ γίον, (0 ᾿Ιουδαῖοι, ΓΘ 
8 δι )οοὺ οὗ ἀπεκρίϑησαν. Βοῖοτο {6 Ὀο]ονίης 
ἈΘΆΓΟΣΒ Βρθϑΐς, δοὰθ οὗ ἰμ6 ΤΌΪΟΥΒ ἱπίαγροβο, ἰ0 
ΧΘΡΘ6] ὑμ6 βυρροβθοὰ β᾽απᾶθυ Ὁροῖμ ἰδ6 γγ711010 Ρ60- 
Ῥ]6.᾽) ΤΊϊ8 ννου ἃ ̓πΡ}Ὺ δὴ ᾿μΔΟΘΌΓΟΟΥ Οὔ ΟΧΡΓΘΒ- 
δβίοῃ. Οἱ ἐμ ΘΟὨΓΓΑΓΥ, δοοοτάϊης ἰο ἰμ6 πᾶΥσα- 
ἐἰνο οὗἩ 89 δυδηρο ἶϑὲ, {ΠΟΥ δύο τη ϑ 8} (89 
5810 ἰ0 τ οι 6808 δοὰ ΒροΚθοῃ, δῃὰ ἀπεκρίϑησαν 
σϑηποὺ ὯὈ6 ἰτοαῃϑίδι θὰ; ἐ ισαϑ απϑιρεγεά,. Φαβίϊν, 
ἐδοτοίοσο, Ομγγβοβίοιη, Μαδϊἀοηαίιβ, θη κα, δηθὰ 
ΟΝ ΘΓΒ, μᾶγυο ἰδίῃ {ἰιοτ ἐο ὉΘ {110 Βα 9. ΟἸΓΥΒΟΒ- 
ἴοτλ ζᾷγο {ἰ|ὸ βυ δ οἰ θη ἱπιογργοίδιίϊοη : Κατέπεσεν 
εὐϑέως αὐτῶν ἡ διάνοια" τοῦτο δὲ γέγονεν ἀπὸ τοῦ 
πρὸς τὰ κοσμικὰ ἐπτοῆσϑαι. [““Τ]ιεῖν 6116 1π}πγ0- 
ἀἰαίοῖγ κᾶνο ΨΥ: δηὰ ἐμαὺ Ὀθοδιϑ οὗἨ ἰδοὶγ 
ΘΔΖΘΣΏ698 ΔΙΌΟΣ τ οΥ  ἷγ {πη ρ8.᾽7 [{ ΒΘ61}8 ΓΔ Π8- 
Ῥαγϑηὺ (1) ἰδαὺ 6685 ἴῃ Ηἰ8. ΤΟΡΙΥ, γον, δέ, ἰο 
1Ππό90 το Βρθαὶς ἰῃ Ὑϑ}. 88, Β᾽ΤὨΡῚΥ͂ Ῥυγβαθ8 ἐἢ8 
ἀἰβοοῦτθο Ηθ μαὰ Ὀοζαη ἱπ υογβ. 81, 82; δηὰ (2) 
ἐμαὶ Ηἰβ5 βυχροβιΐοη οὗ (Π6 ποοὰ οὗ Ὀοίηρ ᾿ηδὰ9 
ἔγβθα, τον. 8.), νν88 ἱπίεπαδα ἴὸ ἰοβὺ {8:6 Β᾽ ΠΟΘΙ Υ͂, ΟΥ 
Ῥτόγοῖκο {86 Ἰαϊθηΐ ἰμϑ ποοΥὶίγ, οὗ {πο Τα (ἢ οὗὨ {89 
ῬΟΙΒΟῚΒ οὗ γὙογβ. 80, 81. ΟὈπίΓΑΤΥ ἰοὸ τ. Τ8ο- 
6 κ᾽ 8 τοῦ δΌογο, {86 ΟΥ̓Δ ζΟ θὲ 88 Β6Υ0 ὙΘΓΥ͂ 
δοουγαίο Υ ἀοοὶρηδίοα {μ0 ἸἰοΓ]οσΌ ΟΥΒ, γοΣ, 81, 
88 768605 δηὰ (π086 760 .10718 ὙΠῸ Ὀοϊ:ονθὰ ου Ηΐμ. 
ΜΟΥΟΥ δυχκοδίϑ ὑπαὶ “110 πολλοί, γ97Ρ. 80, δΥΘ 
ΤΩΔΩΥ͂ ΒΟ ἰδ6 λεαγέτ πὶ σεπεγαὶ; διροῦρ {11.686 
ΦἸΩΔΏΥ Ὑ6ΓῸ ΒοΙη9 ἠϊεγατολίοαὶ ὥεισα, διὰ ἴο ἐλέδέ 
Φοϑυδ ΒΡΘΔΚ8 ἰῃ σον. 81]. ΤΏΘΥΘ ῬΣΟΌΔΟΪΥ γ΄ 85 
(ιΐ8 ἀϊδδγθησο διποης 86 6] οΥἱὴρς Δ ὯΥ ; Ὀαΐ ἰΐ 
18 ΒΔΡΑΙΥ ἴπ ΦΟΝ ἢ ̓8 υΥἱοῖν ογο. θη ρϑίοηοΥρ, 
ὙὯῸ δ2γθ68 οὁἡ (818 ροϊοὺ ψ|8 ΤΒο]αοῖ,, ἐπ Κ8 
“ἍΦΟΒη 85 αὐἰΐθ ἴοο το ἰπίθηῦ ὉροῺ ΓΘΔΙΣΥ 
ἰμδὰ ἰο αδοῦὶ Ὀ6 δι} ἰο Βα 6. τυ Γάθτου 8 68 6- 
τηΐοα οὗ Ομγίϑε 88 ἰμθ86, οὐ ἰμ6 σγουηῃὰά οὗ ἃ 
τοοτα βοοίϊης οπιοίΐοη.᾽ Βαὶ {118 ὙΟΥΥῪ ΘΟ, ἀθγ8- 
(ἶοα παρ ποτ {86 ΟΥΒΟΡ ὙᾺΥ: {0.86 ΕΥ̓ΔῊ (6 ]18ὲ 
ὑοῦ ὰ ταἶκο οὐ ἃ ἰγδηδίθηΐ δα ΠΡΌ ΤΘ ΓΑ 10ἢ ΤῸΓΡ 
ψδὺ 10 18 τοῦ ἢ 88 1 ἴο (μο ἐη6. Τ}ι8 στολαὶ 
ΤοΙαρϑ6 ἴγοιῃ 8 Ηδϑὰ οὐ ζδ 11} ἰαΐο ἀδοροηθα ἀδκ- 
Π688 οὗ Ὁπθο οΥ ΤΔΥ Ὀ6 υδὺ (6 “ΤΘΟ ΠΥ ᾽ οα 
νι ϊσἢ Φό 15 ἰαίοηί. [ΟἿ τϑοθηῦ ὀχροβίίουϑ Ο8- 
μαυβοη, ΔίουοσΣ, βίος, ΑἸΐογὰ, ΕἸ] σοι (“Δ ύὕτε οΓ 

Ολνὶδι"}), ὅ. 8. ΟὟσθα, δηὰ οὐβοσθ, ἰδ κο {8.9 Βδπι 
γον τἱν}} τ. 08 η668.---Εἰ Ὁ. Υ.] 

Ιυἱά, ῦο δἵὸ ΔΌσαμασ᾿ Β βϑϑᾶ. --- Τηεδο 
ὙΌΣ 8 8ΓΘ Ρυΐὺ 88 {86 Τουπά αἰΐου οὗὨ ν]ιαὶ 70] ὁπ 8: 
Απᾶ νγϑσθ πόυῦϑσ ἴῃ Ὀομᾶδβθ (πετεν γί εἰ οὰ 
ΟΌΓΒΕΪΥ 65 88 Ὀοηα-Βουυϑη 8). Ἐθοδίβο (ΠΟΥ ΤΟΓΘ 
ΑὈΤΑΒδΙλ 8 δορὰ (οη (δθ δἰγϑησί ἢ οὗὨ πρδὴγ Οἱὰ 
Τοδίδιηλθηὺ ῬΆ58Β8 668 [ἰἶϊὸ ὁπ, χχὶϊ. 17; χυῇὶ, 16), 
{μον ο]αϊτηρὰ, ἀΔοοοταΐηρ ἰο 7 6 νυν 8} {ΠΘΟΪΟΡΥ͂, ποὶ 
ΟἿΪΥ ἔγοθάοπι, Ὀὰὺ ουὐϑὴ ἀοιΐῃΐοη ΟΥ̓́ΣΡ {Π|8 Π8- 
ἰἰοῃθ. Α8 πώποτε ἱποϊαάοβ (6 τ 0]68 ραβδί, (680 
ῬΟΤΒ ΘΔ ΟἾΪΥ͂ τηθᾶῃ: Οἰΐϊεη 85 ψ)ὰά ΒΑΥ͂Θ Ὀδοῃ 
ὍΠΟΥ Ορργθβϑίου (πον Ἐργρίϊδπβ, ΒΘΟΥ]οιΐδη8, 
ϑγτδ8), Μ)}'ὸ ΔΥΘ ΠΟΥ͂ΟΥ Δοκπον)θαροὰ ΔΗ 0Ρ- 
ῬΥΘΒΒΟΥ 88 τηδδίϑῃ, Ὀὰΐ δ Υθ δ᾽ 8 γ8 βιιτιὶἰεἀ 
ΟἾΪΥ ἔγοιῃ πΘΟΘββ  (Υ, ΓΤ ϑΟσυηρ ΟΡ τἰχαὶ ἰο ἴγεο- 
ἄοαι, απὰ βἰγϊ τίη δΓ16. 1ξ. ΤῊΪ5 τοβοστυδίΐοη 
οΑΥγοα (110 Βρί τὶ δπὰ ἀοδίρῃ οὗὨἩ τογοϊαϊίοη, δηὰ 
δον τ, ἰὴ (86 76 18} τνῶσ, δοιϑα ἰὰ ουν ἴῃ (8 
Ζοδ]οίβ δῃὰ Κ᾽ οανὶὶ (9686ΡἈ. 226 δείϊο “ιἀ.,γἹ}. 8,6). 

ΤῊ8. ΟΧΙΓΘΙΩΔΘΙΥ Β᾽ 016 βίδίθ οὐὁἩἨ {86 6886 ΠΔΗΥ͂ 
1 οΥρσθίοσϑ μᾶΥῦο ]Ἰοϑβὶ δἰ χῃί οἵ, δ᾿ Ἰἶπς ἰο ἀϊεί!η- 
ἐυΐδιι Ὀοίγθοη ἃ Ὀοηάδρο ἐἐ 7αοίο δὰ 8 Ὀοπάδζθ 
ἄς Ἴωτε; Ἀρη60 ἃ ἰδὲ οὗὨ Σῃἰδίδιζο οχρ᾽ δηδίϊοη9 
(ϑρεοϊθεὰ Ὦγ ΤΠοϊαοκ, Ρ. 250). ἸΤΒοϊυςῖ, τοῖοσ- 
Υὶπς ἴ0 ΤΥ Ζεδεέη «εδι, 11.2, Θύ8: “ἼΒΟΥ ἯΤΟ 88 
Δ᾽ ἴτοια αοἰποιρί ας Βυ )] οοα ἰο Βόοπιθ, 88 
τηούρσῃ Βοτηθ ἰδ ἔγομι δοίζηο νυ] σης Βοου1Γ τθ- 
Ἰαϊοη8 ψΒσὰ οοδίιγαάϊοί 118 Ὠἰοσγαυο σαὶ ὁ0ῃ- 
Βαοϊουθη 655." “ΟἿΪΥ 88 ἃ ἀοτηϊηαίίοη ἀεὲ 7αείο, 
δηὰ ποὶ 66 7ωγε, 4068 ουὐδὴ 9 ϑορ λυ 8 τοργοϑεηὶ ἰ0 
ὑμοιὰ {Π 6 Βοδη ἀοτηϊπαίἑοη, ο ἐἶτα Ῥγυοη αὶ 
Ργϊποῖρίο οὗ γίοϊἀϊηρ ἰο βυρογίοσ ἔοτοο (22ὲ δεί ἰο 
“μά. ν. 9, 8). Απά ἰο {μ18 ἀΑΥ͂ 1 βἰδῃἀβ διποηζ 
(16 ἤἴοομ Ὀοηοαϊοίοὴ8 ΜΒΐομ βου ὰ Ὀ6 δεἰά 
ΟΥ̓ΟΡΥ͂ ΙΩΟΤ Ως: ὁ ΒΙοβϑοὰ δνυὶ Του, {μὲ ΤΒοι 
ἢδϑὶ ποὺ πηδθ 1Σ26 8 δ'ανο.᾽ δολώἑξελαη Ατυολ, [Γ. 
Οταεὶ Ολαγία, ἴοϊ. 10, οἢ. 8. Τηὸ τηοδποδὶ Ϊ8- 
ὈΟΡΟΣ Ἧ2ο 18 οὗ ἰδ δορά οὗ ΑὈσδδι, ἰδ {κὸ 8 
Ἰεῖη, Βᾶγ8 ἰμ0 Τα] πα. Ἢ 

γεν, 84. ὉΒοκοῦνθσ οοσωσαἑτζιοῖι δίῃ 
[πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ᾿ἰνῖηρ ἴῃ 186 
Ῥτγϑοίΐοθ οὗ βίῃ], 8 ἃ βίανϑ οὗ δίῃ .--- αὶ βοϊθηιῃ 
ἀφοϊαγαίίοη, θῃξοσοοὰ ψῖϊ: Ἱεγὶψ, υετῖϊν. 1 
(6896 ποθ 76ϑὺ8 αὐτοῦ ΟχροΪβ (89 μοὶ]! οαὶ 
αυθδίΐϊοη ἤτοι Ηΐβ Β0οορθ. Ηο βίδίοβ ἤγεὶ (}6 
Ργϊδοῖρὶο, ἰμθὰ (80 δρρ]οαίϊοη. ΤῸ οὐπ- 
πε ἰπρ οὗ δἷπ 8 ἰο 6 ἰδίζοῃ τῦῖτ Θαρμδ518; Ηθ 
ΜΠ086 ἐθῃἀοηοῦ δηὰ Βαρὺ 18 ἴο δοιαὶ 58:7} 
ΜΒΙΘἢ ΤῆΔΥ Ὧθ ΔΡΡΙΪοὰ ἴῃ ἃ ᾿τῖἀ9 8686 ἰ0 ΘΥΟΙΥ 
δ Ὀοτῃ οὗὨ (80 ἤσδβι (οι. Υἱὶ, 14), ἰὼ [86 πδτ- 
ΤΟΥΘΙ 8686 ἰ0 (90 6Υ]]} ῬγΟΡΘὨβίος οὗὨ [86 ΘΔ Υ Β]γ- 
ταϊπ ἀρ (6. 111. 20; 1 ὅπο. 1}. 8). ΗΠ ἰϑ 186 
βοσυδηίΐί, (6 δίδαυο, οὗ βίῃ; ζδ] 1] ῃ ἱπίο (89 τογϑὶ 
δοησοἰΥ 8019 Ὀοπάδχθ, ΟΥ ΤαΙμοΡ (μ6. ΟὨἹΥ Τερὶ 
Ὀοπᾶαχο; ἐδ τρᾶὰ Ὀοΐπρ ούθῃ δ βδασχί 8 8670, 

Φ ΓΜ ΟΥΟΓ ἸἈΓΟΕΡΓΟΙΒΗΗ ἰῦκι [9 ζεττα ἤόγο ἴῃ δὴ Ἔσο ἰοὰ 
δίδίδ οἵ τηἰπᾶ, οομηο {οἷν σίο ἴο ᾿ποὶσς οτἢ {{π|6, δη με 
τῆι κο δασποδὶ οὗὕἩ (86 διον οἵ ἰσοθάοιῃ δ᾽ϊονγοὰ {ποῖ ὈΥ [ἢ 
Ἐοϊηδηδ (ΦΌ66ΡΉ. γἱ. θ, 2), ΟΥ ΠΟ τη 6Δη8 ὀχοϊμἀ68 ὉΓ. πων ηλς 
ψ]]ΟῈᾺ ΠΙΟΤΟΣ ἐπὶ ΚΘ ὉΠ μδοοθδασυ. Ιπάἀθοά {9 σΟΏΦΗ(ΠΙΟ 
διὰ ἐγδα ἰ οΑ] ἐθταροῦ οἵ {6 96 νν5, 88 ἴδῃ ρο μογὸ θη6Ι. ΔΒΑ] 
το6 ἴἴ, πτοι]ὰ ὕθ ἐσὲ [Π6 δβοιτοθ οὗὨἨ δυςὶ οχοϊοὰ οχαξζογδἤοη 
85 Ὦτ. Μοόγοῦ δηὰδ πὶ {5 πὸ πογάσ, Απῃὰ ΟΠΏΤΟΤΒΟΙΥ, ἔληχοϑ 

Υἱοῦν παΐκιὶ Ἐπ 6}} ἱποϊαὰθ ΜοΟΥΘΓΒ; ὯΣ [6 ζον:9 δα ΒοΙῸ λοῖ 
Β0 τυ0ἢ δἰδιίηρ ἃ τοδηθὰ πεϊςαὶ ἀοείτίηο, δα Ὑϑητ ῃΖ ἃ Ρ69- 
βἰομδίο ΘΑ] ΟΌΒΥ͂ ΒΌΡΡΟ ὉΥ ἰϊ. Νὸῦ ποοὰ δύϑθῃ ἴμὸ 5[1}} [εν 

αυρ! δοι νίον οὐ Ὁγ. 7. ὅ. Οὐθα ἢ Ἰεῖς ουΐ: “10 τοίεῦ {0 ῸῚΓ 
τοΡρὶν ἰο 186 Ἰοο46 δῃὰ ἰποοηβίογδαίθ πλῃ ΠΡ οὗ προδ Κίῃα πρὶ 
οἰαύβοϊοτίζοθ βοσϑομδ ἰῇ δ δἰαῖο οἵ μἰκὰ οχοϊἰοπρδηῖ, διὸ 84 
ἐππὰΐ ἰπῖο μοι ἔλ689 ῬΘΓδΟῺδ ὙγθγῸ {δ τΌ τ ὉΥ 186 δδποῦ οἵ 
“οδ08.," Υ0ὺὔἵἡὔἢ : ᾿ 
ἦ [σοχωρ. δαϊε. τἱ!!. 23, ἐργαζόμενος τὴν ἁμαρτίαν.) 
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ὙΓΌΠΘΓΘΩΒ ἢ ΟΥὮΘΥ ΒΟΤῚΒ οὗ βοσυϊίαθ ἐἢ 9 Τ᾿ ΔῊ ΙΠΔΥ 
αἰ π.56} θ ἔγθο τὶ ΐπ, ἰδου σὰ ἀπ οαϊινδγὰ ὈοΠα8. 
Απὰ 186 ΔρΡρΙ σαι οη τῦλ8 οουΐουϑ. {6588 ἱπηιρ]οα 
δαὶ {πο γ, ποὺ ΟὨ]Υ͂ ἴον Ὀεΐπρ Ὀοτη οὗ ἴΠ0 Η 68}, 
αὶ ἴον ὈδΙηρ δΑΥΠΔΠΪΥ-πιϊπυοὰ ἀπά Ῥσασέϊοα Υ 
Βοϑι]]ο ἴο 86 ἐγας, σοπιαχιἰθἃ β'η. 0 δἰπί 
ἐμαὶ ὑΠῸΥ ογὸ {ΠπΠΟΥΘΙΟΓΘ πὶ ἐπο Βαγἀα5ὲ ΒΙΔΥΘΓΎ, 
Θὰ ἴῃ (6 υἱπηοϑὺ πορὰ οἵ ΠΙδογαιϊοη ὈΥ {πὸ ρα ἢ 
νοι ΤΠ6Υ ἀοδρὶβοα, ἴῃ 6 ᾿ογά ἴῃ [89 δροαμοὶ ἰ ΓῺ 
τδάμδγ ἰπὶο ἃ ἀοδοϊἀοα ορίηΐοη. Οὐρ. Βομι. 
γἱὶ. 17; τἱῖ. 14, ἢ ““ Απδίοζουβ ᾿ἰπβίδοοβ ἔγοηι 
ἘῊ6 6] 559105 866 ἴῃ  εἰϑί οἴη : ἤγοιχ ῬΒΪΪο, ἴὰ 1.0 5- 
ΠοΣ, Ὁ. 140. Μογοῦ, [“1ῈΘ τη 6 70 ΠΟΤᾺ] Βοπηίἰ- 
ταϑηΐ οὗἩ τ ϊοῖ ὑ}}18 15 ἐπ 6 ποτὶ ΘΧΡ ΓΤ 85101, ὙΥΔ8 
σοσατηοῃ δηοηρ ἰἢ6 τοῖς δηα Ἰλοδη ῬἈΪ1ο80- 
Ῥίιονβ.᾽ ΑἸ ογα.---Ρ, 8.] 

γεν. 85. Απἃ 189 Ὀοπᾶδτηδῃ αοὶᾶθιμ ποὶ 
Σ ἴ86 Βου59 ἴοσ θνϑθι.--- Τὸ ἱπουρι ἰδ Κκ68 108 
ἴυτη ἴτγοιῃ [6 ἰ6 658] τοὶδίοϑ οὗἨ οἷν! 116. ΤῈΘ 
Ὀοηά-ϑογνδηὶ 15 ποὺ 8π οὐρδηΐσ ΤΩΘΙΘΥ ΟὗὁὨ ἰδ0 
Βουϑομοϊ ἃ, ἢα5 πὸ ἱηδογιίδησο, αηα σὰ ὉΘ 6Χ- 
Ρ6]]οὰ οἵ 8014, ὅοη. χχὶ. 10; 6Δ]. ἰν. 80. Αςοογά- 
πρ ἰο {16 Ἰἷν οὗὨ λῖ οϑοϑβ (η9 ΗΠ ΘΌ το βοσυδηΐ τασδὶ 
6 βοὺ ἔγϑο ἴῃ (6 Βουθηί γον, 1116 ἀοϑῖγο; αὶ 
Θύϑη ἢ 6 150 65 [0 τοπχαῖῃ βοσγαμΐί οὗ (ἢ 6 οα86, 
Βο ἀοοβ ποὶ ἐπογθ ον ὈδοΟΙλΘ ἃ ΤΟΙ ὉΘΡ οὗ ἰδ9 
αταὶϊγ, Ἐχ. χχὶ 1 8. Τὸ ἰδ18 16 3ὰ] βἰαίπ 5 οὗ 
{πὸ βοσυηηΐ, ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΣ, ἃ8 ποὶ ἃ ρου παποηΐ ΠΠΘΙΩ ΟΡ 
οὗ 89 Ιου βο μο]α, 5 6505 κῖνθβ δὴ δ᾽ 6 ρουῖσδὶ 68 - 
ἀπ. Απά ἴῃ 80 ἀοΐῃρς Ηθ μκοθ8 ὕροὴ 8. Ργ0- 
ΒιυιηρίΐοΩ, τ 016 Θχροβίίοτϑ ΓΟ 1]Υ πο] 19 0 Β60 
δ) υῦρ. Ηθ σι 18 88 δβουυδηΐ οὗ βίη, 18, ἀπο ν 
ἐμο αἸβροηβϑδίϊοη οὗ ἰδ ᾿λτῦὼ, δ πο] ΔΤῪ Βα Ὁ- 
ἡ θοὶ οὗἩἨ 188 ἸαΥ; {ΠΟ ΓΟΙΌΓΘ ἃ β'δυο οὗ ὑπ Ἰο 6}: 
ϑηὰ ἢθ Ὑἢ0 18 Βυ6} ἃ βίανο οὗ ἐμ Ἰοϊίον, 18 8.8] 4 019 
οὗ βἷῃ. Ῥδὺ] 8180 ζο68 οἡ {ἰ|15 ργϑϑυτηρίΐοη ἴῃ 
64]. 111. 10. ἜἘΠ10 βίαγο οὗἁὨ ἰμθ Ἰοίίοτν, ὑπο τ  οτο, 
Ὀοΐπε 8 δῖαγνο οὗ βίη, δὐϊά 68 ποὲ ἰῃ 1:6 Βοῦ89 οὗ 
αοά, ἐμ ἰΒβοοσγδου πο ΔρΡΡ᾿Ἰοαϊΐοη 18 ΟΌΥΪΟῸΒ: 
Τ᾿ (τὸ Κη χάοι οὗ αἀοἄ ἰδοῦ βανὸ Ὀθθὰ δἰ μοτίο 
ΟὨΠἸάγοη δηα βοσυδηίβ (6 8]. 11}. 22; ἔν. 1); ἐπ9 
δουυδηίβ δὲ {15 ἐἶπ1ὸ 16 [8.6 ὑπο] νης 678; 
ΒΟΥ δσὸ οὔθ ἀΔΥ ἀγίνοη ουἱ (λίαδίς, νἱ}}. 12; Βοπι. 
ἶχ. 81; 64]. ἰν. 80), Νοῦ 4]1} ἴ5γ86], Ὀὰ( ΟὨΪΥ (9 
ἘΠῸΘ] ονἱηρ Ῥοσγίϊου ; οὗἩ {Π|686, γᾶο ἰγοδὺ Π6 Δ Ὺ 
85 8 ἸΏΘΓῈ βίδίαίο, ἃ ΒΙΔΥΘΙῪ ἰο {10 Ἰο (αν, ἩΠΙΘῺ 
φοτγοϑροηᾶβ ὙΠ πὸ Ὀοπάαρο οὗ δἴη, ἱξ 18. 46- 
οἶαγοα τπαὶ {πον Βοϊ]ὰ πο τοϊαϊίου οὗ δἰ Υ δὰ 
ΒΟΏΒΌΪΡ ἴο {Π0 τηλϑίον οὗ 6 ουδοθ. 177]10 Τί "- 
6π66 οὗ ([Π9 βοσυδηὺ ἰο ΜόΌ865, ὑσορουπάδοα ὮΥ 
Οδγγυϑβοβίουι δὰ Βα ἢ γταΐα8, Ὀ6]οημ8 το ἃ αἰ δογοηὶ 
ἰγαΐη οὗ ἰδουχηί δηὰ 4 αἰ ογϑηΐ δϑρϑοὶ οὗ (116 Β6Γ- 

,. Ταπὶ, Ηςὺ. ἴτ, δ. Ὁ 7λε λοιδα; ἰγγρὶολ!ν ἀοηοίϊης 
[9 ΤΟΥΔῚ] ἔλπι}ν οὗὨ ἴμ 6 Πογὰ, (86 Βοι86}})01ἃὰ οἵ 
Θοά, 8. χχὶϊ!. 6 ; χχνυὶϊ. 4. 
86 δοσι δρί ἅϑτ ἔοσονοσ Γοκὴ ἰπ (6 ΒοῦΒ9. 

--Ηο [5 ὉΥ Ὀ]οοᾶ οπο νι ἢ {π6 λοιι.89 δηὰ μοὶν οὗ 
86 Βου86. 718 ροϊηὶ οὗ Ἰὰνν 18 8180 ἃ βἰ πὶ! αθ, 
ἐχρτοϑβϑίηρ ἰδ 6 Ρογροίυλ) ἀπ] δα τυ]ὶπρ οὗ 
Οδτῖϑὲ ἴα πὸ Κίηράοιῃ οὗ αοἂ, 45 {110 Βο0ῃ 18 
δΡΟΚοὴ οὗ ἴῃ {1|ὸ βίηρυϊαν, (9 ποτὰ σϑαηοῦ Ὧθ 
ἰδοὺ ἰο ἱπΙΡῚὉ 8 61.588 οὗ τὩϑη ὙΠῸ 8.6 ΙΩΟΤΔΙΪΥ͂ 
δπὰ τοὶ σίου ἦσο Απὰ ἰὰ ἔδοῦ ἐμ σμλ] ἀσθα 
οὔτ Ὠου156 {[Π ῃλβοῖγο5, υπᾶον ἐμ ΟἸἹὰ Τ οϑἰδιηθηὺ 
ἘΟΟΒΟΙΩΥ͂, ποὺ μαγυΐηρ δἰἰαϊποα {μον τη αν, ΔΣΘ 

4 (ΑἸοτὰ, πὶ Βδηροὶ, Βείον, ΕΌταΑγα, ἈΒΒΌΤΩΟΒ ΠΟΤ ἃ χοΐθν- 
ΦΏΘΘ ἴο 15ῃπ|86] δηὰ ἴεαδας, (ηὴ09 Ὀοηῃὰ δηά {πὸ ἴγϑο 8008 οὗ 
180 ἐβη16 Αὕτγαδαπι, 61 1[Π6 Ὀοη ΤΟΙ Δ πὰ ΠΟΥ ΒΟῚ 8ΓΘ σδϑὲ 
οὔ. πε ν οδήθοϊδ; ἴδ δοηΐθηοθ θείης ΚΘΏΟΓΑΙ.---Ρ, 5.] 

᾽ν 

Ῥυὺ υπᾶον {9 Βαπ16 ἰανν ὙΪΓΠῚ [89 ῬΤΟΡΟΥ ἃ] Ἰ 6 ἢ 
Βανϑϑ Ἐ ; 
[16 οοπέγαβὺ 8 Βογθ δοΐίνγθοη θομάδρο ἰο βἷη 

διὰ ἃ ἔγοοάοῃι ἰο οὶ οὐοη {Π6 οὐϊάγοη, ΟΥ̓ 1.6 
Ἰιουϑο οὗἨ ἀοὰἂ δου] αἰαὶ ΟἿ]Υ ἴῃ ἃ ΠΟΥ βίδρα, 
ἃ Δ ΟΟά, οὗἉ Βρ᾽γἰίυ4] 116: δὰ ἱπίο (ΐβ πον 
δίαρο οὗ {0}1- σςῇον ἢ ΒΟ ΒΒΪΡ (8 6γΥ, δῃη ἃ τη ἢ ΣΊΟΓΟ 
{8086 80 δα Ἰοὺ {πο 86 1] 768 ἄοτγη ἰῃἴο δογυϊίμαο, 
σου ϊά οοτμθ ΟὨΪΥ͂ πη ΟΠ τἶϑί, ἐλ βοὴ οὗ ἀοἂ. ΤΉΘτο 
06 γ6 0 δ0η8, Ὑ ὮΟ56 ῬοΒί (05 ψου]ὰ δῇοτά, ὀχοορὶ 
Ῥχοβρθοί, νεῖν, ἃ σεπεγαΐ πιαχίηι οὗ (6 Κίηἃ ΒοΓΟ 
Ὀοΐοτο υ8. Εγνϑθῃ ὑπὸ οἰἸ]άτοη αἰ βοτὰ ηοὶ γοί 
ἔγοϊῃ βουυδηΐβ, {Πα ἢ ΠΟΥ 66 ποὶ ΒΟΡΥΔΗ(Β οὗ ᾿ 
δίῃ. ὙΒ110, ὑμπογϑίοτο, ὑμθ ΟΣ δοη οὶ αἰγοοίν 
ἀεπούϊης Ομ τέ, Ὀὰξ δοίης υυϑοὰ κοΠ ΟΡ ΔΠ]Υ, 
χοϊσιῦ ῬΓΟΡΟΙΙΥ ὈῸ ῥγϊηἰθὰ οί Ὦθγο δηὰ ἴῃ {}9 
ΟΙΒΘ [0] οὶ ης τὶ μου ἃ σαρὶίαὶ, Ὧν. Ψ. 7. 
ΟΥΘΠ᾽ Β ΣΟΙΠΔΥΚ ὍΡΟΣ ἰὐ ἴῃ ἰμΐθ γΟΓ86 18 ὉΠ γΑΡ- 
ΤΘΏΙΔΌΪΘ, δηὰ ἴῃ δ ποχὲ ἱποοηβίδίοηϊ: “ ΤῊο 
ὙΟΓὰ 405. ἱπηΡΓΟΡΘΥ]Υ ΘΟΙΏΤΏΘΏ66Β ὙΠ αὶ οδρίἑα] 
ἐπ ΟἿΤ ΘΟΙΏΤΩΟΙ ψογβίοη, 858 ἱμουρὰ ἀ{' Τοοσσθα ἰοὸ 
(86 βου οὗ αἀοἄ. [( βίδῃη 8 μοσο ορροβοὰ ἰο δὲ7- 
υαπί, διὰ 18. ζ,ΟΠΘΣΙΘΔΙΥ Ῥαὶ ΤῸΣ 41} ἐἢοϑ9 Ὀοτῃ ἰο 
ἃ εἰδίθ οὗ ἔγοθάομι, δὰ ΘΟ ΘΑ ΘΠΕΥ οἶτβ ἰοὸ (ἢ 6 
Ῥδίθυ μα] ἱπμουϊίδηοο δηὰ ρυΐνι]οοθ. [ἢ (86 ποχὶ 
τ πε Υ" νοσὰ ΔῸΠ 18. ῬΓΟΡΘΓΥ οαρί(4}1Ζ6.."-- 

γον. δύ, ΖΓ 1865 ἴπὸ ὅοὨ πιϑῖτο σοὺ ἔγθϑ. ἡ 
--ὶ πον Ἰ6ρᾺ] ῥυϊμοῖρ]ο 18 ἤθγο δραΐῃ Ῥγοθὰρ- 
Ῥοβοὰ ὈΥ ἐδὶ5 ὀχργοββίοῃ. ΤῊ βοὴ οδῃ ρὶνϑ Β6Γ- 
σϑηΐβ {Ποὲν ἔγοθάοιῃ : πὰ Β6 σὰ χϑοοῖγο {ποτὰ ἴο 
ΤΟΙ ὈΘΣΒΒΐρ ἰῃ ἐμὸ ου80, ἃ59 δάορίοα ὈτοίΠ ΓΒ, 
δὰ ἰ0 γαγιϊοϊραϊΐοα ἴῃ ἷα ἱπμδγιίδηοο, 110 
Βρ γ ΐ.81 δρρ]οαἰΐοα τυνῖσι 7 681:5 τ Κ68 οὗἉ {5 
ῬΥΪΠΟ1Ρ}]9 βίορβ υἱἱ ἐδ θ ἄγϑὺ μοϊηί, Το Βοιιβοὸ 
οὗ αοἀἂ δὰ 18 Βοπι ; δῃά ἰΐθ Βοὴ τηυϑὲ τηβῖα ἢ 9 
ΒΟΥΡΥΔΗΐΒ ἴῃ ἰῃ9 δουβο οὗ Οαοα ἔγϑο, θοΐουθ δῪ 
ἔσο ἔγϑθάοτ οαπ Ὀ6 ΒΡΟΪΚΘη οὗἁ διροπρ γου. 

Νοίο, ὑπαὶ δ βΒρϑδκβ ρυϊαδν Υ ΟἿΪῪ οὗ (Π6 Βοὰ 
οὔ ὑὴ9 ουδβο, ποὺ οὔ 86 ὅοῃ οἵ ἀοἄ, δηά {παὶ Ηο 
ἀοο8 ποί ἀοδίσπδίο Ηΐπη8615 88 {89 δοὴ (σομρ. 
αι. γ). Βαϊ Ηἶβ πιρϑῃΐηρ, ἰδὲ ΠΟ 18 ὑθ βοῃ οὔ 
{π6 Βου86, δηὰ 88 βιισῖὶ ἐμ ὅθ οὗ αοὰ, (Π9 ΟὨ]Υ 
ΟὯΘ 0 18 Βρ᾿ εἰ Δ }}Ὺ ἦσϑο δ σἂ ρῖγο δρί σϊίααὶ 
Ιροθάομι, δίδῃ: 48 ουὐ οἰ οῃουχὶ. ΤῺθ Βοη- 
ἰθη069 18 80 ἔγδιηρα, {παὺ Ὁ ΙΔ Ὅδ (ΔΚ ἢ 88 60ὴ- 
ἰαἰηἰηρ δ ομ69 ὑπ 6 σοηα! ἴοι οὗ [6 ἔτ ο ἔγθάοσηῃ 
ἴον 5γ8 6], ἃ ῬΥΤΟΡΆΘΟΥ Θοῃοογπΐηρ ἰμ6 Ὀο]ονὶηρ 
Ῥονίΐοη οὗἁ Ιβγδοὶ, δῃ!ἃὰ ἃ τυαγηΐηρ απ ἐπγοαίοη- 
ἱπς ἴο {86 ἀπηδο]ϊονίηρ ρονγίίοη. 
Ὑθ ὙἹἱ]] ὈΘ ἴτοϑθ ἐπ ϑϑοᾶ [ὄντως ἐλεύθε- 

ροι].-τὰβ ὁρροβϑὰ ἰο ἐμοῖσ υἱβίομπαυυ, ζαπαιϊ σαὶ 
οἴοτί δέον θχίογπμδὶ, ΡΟ 168] ἰγθοάομι ἐμ ἐμοῖς 
Βρ᾽γ.8] θομάασο. ἘΙΒουδ {1160 στοαὶ ἔγαοάδομι 
(ΠΟΥ͂ οου]ὰ ποῖον δἰΐαῖη, πο πιδὶπίδὶ τ, ΠΟΥ 
ΘΕΟΥ͂ ἐηο οαὐματὰ: τπῦ}}1]6 ἐΐο ἱηνγαγὰ Γγοθάοαι 
τηυδὺ αἱ] εἰ πιδίεΙγ Ὀτὶπρ δου {16 ουὐτατά. 110 
ἴοῦ ὑπαὺ {Π6 ΒΟ ΔΡΡΟΔΥΒ 48 {86 ἸἰὈογαίο, ἱπδίοαὰ 
οὔ ἐμ Ἰογὰ οὗὁἨ πὸ ου86 ἢιϊ1861}, στο 68 τ τ (89 
ἤρσαυγτο; 4}1] ἀοροηᾶβ ἴὰ ἰμ18 οᾶ86 οἡ τνρμδὲὶ ἢθ 18 
μν Πρ ἰο ἀο ἰῃ τοραγὰ ἰο ἷ8 ΒοΡΟ ΤΥ σῖσαὶ ἴα 
(89 βοσυαπίθ. ΟὐΡ. οἢ. χ. 26, 27. 

γεν. 87. Σ ἴσον [δὴ γὸ δῖ ΔΌσδ ματα 8 
Βθ0698; Ὀτιῖ γοὸ δϑοὶς ἴο [τ1}} π19.---ΤῊ 6 ἀοἰζηον- 

4 (Μογογ: “ ὁ υἱος μένει εἰς τ. αἰῶνα, ΠΆΤΩΘΙΥ, ἐν τ. ἢ οἰκίᾳ --- 
15 ᾿κονν 180 ἃ ΠΡΏΘΓΙΑΙ δβοηΐοποο, θὰϊ τ τ τη ἰπτοηἀοα ἀρρίέ- 
σαξίοπ, οὗ 1Π ὁ νὶός ἰο Οὐγίφί, 0 'κ5 10 βοη οὗ Οὐυά ἴΌΓΟνΟΣ 
τοίδὶ 5 ΗΙκ ρμοβί(ἰοπ ἐπ βΟνοΣ ἰη ἴπ6 Πουϑθ οὗὨ Θοά, ἑ. (. ἰπ 
189 (ΠΘΟΟΥΔΟΥ͂, σοηρ. Ηθ}ν. 1), 1. --Ρ᾿ Ε.] 
ἡ [ατοῖίαπ: “ ΤΡίδιρίε;" πὲο Αϊΐο τοοῦο (το χ. 32) ὙΕΠΣ- 

ΦΑΤΙ, σμία ἐαπὶ Ῥγαζετί Μἰΐμ,."..---. 8. 



200 ΤΙῈ ΟΟΘΡΕ, ΔΟΟΟΒΌΙΝΕΑ ΤῸ Ζ0ΗΝ. 

Ἰοάχηιθπί οὗὨ ἰδεῖν οἷαι ἰο παία γα] ἀδβοοηῦ ἔγουι 

ΑὈτϑδηὶ δΟΡΥ͂ΘΒ ΟἿΪΥ ἰ0 βίγοηκχίμοη {Π0 σοργοοῖῦ 
ἐπ δὲ ἤοϊϊοπτβ. Ἦμαί ἃ οσπίγαβί: ΑὈγδ ἤδη 8 8β6ρά, 
ταυγάοσοσβ οὗ Ομγῖδι! Ογδέ οδὴ ομδῦρο {6 .ὶ 
ΜᾺ δβοοϊκίης ἴο ΚΠ] Ηΐπὶ: (1) θθσϑυδβο ΒΘ Υ̓ ἃΥ0 
δἰ γοδὰγ ἰατηθά πο δὴ δροβίδϑυ ἔγοπι Ηΐπ), ψν ἱο ἢ 
οδπηοί δβίορ διοσί οὗ ἀθδ!υ δηταἑΥ ; (2) θοσδυ50 
{ΠΟΥ͂ ἀγοὸ προ !]ϑὰ Ὀγ ἰδ σὨ Διο 1άθ8 οὗὨ Ομ τἰϑί, 
σοι Ἰοδὰα ἴῃ ἰδ9 οηὰ ἰσ ἐπ ογυοϊβχὶοη οὗ 
Ομ τῖϑε; (8) Ὀοσδῦβο ἔπ ν 50 Ὀδοῖ ἰο {110 ἴδ Γα- 
ομῖσαϊ ορροβὶ ΐοι, τίσ δ88 δἰγοαὰν ἀείοτιαϊηοα 
Ηἰδ ἀβαῖῃ. 

ΒΘοδΔΌδο Τ᾽ υτοσᾶ στϑὶςοῖὶ πῸ Ῥσοόορσθδβ 
πὰ νουῦ.---Χωρεῖν: ἴο τηλῖζθ ῬΔΥ͂, Ζὸ ἰΒτοῦρ, 
ΘΠΘΟΙΙΡΑΒ88, ΔΘ ΔΡΌΣΟΥ : 0 Θοπθ 0 ΒΟΙΩΘ- 
(ἷηρ, ἴο βυσοαρα,; (0 Ἰῃ8Κ0 Ῥγορίοβθ. ΤΠ ]αβί 
τηοαπίης 1586 πιοϑὲ ῬΓΟΌΔΌΪΘ μοσο. ΤΠ650 δάνον- 
ΒΟΥΪΟΒ ΔΥΘ (6 ῬΟΥΒΟῺΒ ἰῃ Υἱοῦ; θῆ69 ὧν ὑμῖν 
οληποῖ τηθδ απιοηῷ ψοῖε (ἀ069 ποῦ ἰδκο οἴθοοῖ: 
Γαίμον; 885 8Ο Βιιοοῦβ8: 16 κο). .ζἢι ψοι: (α) 
Εἰπά5 πὸ σοοπ, σζϑὶηδ 80 ατουπὰ ἰη γου. Οτΐοῃ, 
Οἰγγβοβίομι, Βοζα, οὐ αἱ. ΜογοΣ δαύϑ, ἰ{ σαηποὶ 
πιοδ {μ18; ὙΒοΟΙυΟΙΚ ΤΆΨΟΥΤΒ [} 18 πιοδηΐηζ; δηὰ 
Οτίζοη δηὰ ΟἸιγυβοβίοτι ουρμὺ ἰο αν Κποση ἰΠ6 
δά 551019 180 οὗ ἰδ9 ψοτὰ. ΥὙοί (8 ἐπουρδί 
τηυβί {0 ὉΘ γοἀυσοά (ο: (ὁ) Εἰπι8 πο ϑῃίσδηοο 
ἰαίο γοὰ (Νοπηυβ, νοΐ, μυϊδατγάς, Το). 
1θν ἔθ 189 δοουδβαίζνο [07 εἰς ὑμᾶς πουϊὰ Ὀο 
οχροοίφα. Βοίἑον, ἱμογοΐογο, θὸ οι ἀπὰ Μογον: 
1 ἸΏ Κ68 πὸ Ῥσόρτοϑδ ἰὰ γου. [ἰ ἀ0698 ποὶ ἑδτὶνθ 
ἷη γουα. 718, ἱπ Ζαοί, Ομ νΙϑὺ ᾿δ5 υ8ὺ δὰ οχ- 
Ρογίϑαςσο οὗ ν λυ} ὑμοῖα. ΤΊΉΘΥ Βαγο τϑὺ τηϊβαπθν- 
βἰίοοὰ Ηἰἷ8 ποσὰ, [6 ]00890 μοϊ]ὰ οὗ ᾿ξ ἀραῖὶη. Τ}}18 
(θη ἱυγηδ ἰηΐο δὰ ορροβί(ΐου, ψ πο ὈΥ ἐδ9 
Βίγϑηρσί οἵὗὁὨ 1ἰ8 βρίσἰῦ δῃὰ 18 τοδοιΐοη (“6 μὸ (πιδὺ 18 
ποὺ ψῖῖ Μο,᾽ ἀο.}) πιπδϑί Ρ885 ἰπηΐο ἀθδά νυ θη Υ. 

γον. 88. Σ δρϑϑδῖὶς δῖ Σ πανϑ δ66}} Ὁὐὲῖ 
[86 (τὰν) Ἐαῖδοι.---ΤῊο οοπίταϑὶ Ὀοίπθοη Πΐτα 
δηὰ (6:8 ἐμτθοίο]ὰ: 1, Μῖγ ἘΔ] .6Ρ, χουν Γδί οΣ 
ἐδουρὰ ἐδιθ τοῦδ] δη μι οβὶ8 ΠΘ τ 18. οὐ {ἰ68}}7 
Ἰουδι2}; δ00 ἐμ9 ΤΈΧΤ. ΑΝ Ομ. ΝΟΤΕΒ.) 
2. Ηο δοὶβ δοοογάϊΐῃρ ἰο ψιδί Ηθ [858 οἸΘΑΥΙΥ Β66 5 
τὰ Ηΐ6 Εδυδοῦ; {ΠΟῪ ἀοὺ δοοσοτάϊης ἰο δαὶ 
{0 Ὁ παγο ἐμά ἰϑι 00} μοαρὰ ἤγουν ὑμοὶν ἔδίθο Ὁ 
(διὰ ἃ ἔν 6 Ὁ δα {6818 Ὀθύτνγθθη ἐπ μοτοοί ἑώρα- 
«κα πὰ ἐμιὸ δΔοτὶβί ἠκούσατε.) Ὑοἱ ἰο Ἰ᾽ὶ ἑώρακα, 
ἢ Μογοῦ, ἰο ἴλ6 ῥγο-οχ  βίθῃης βδἰδὶθ οὗ ΟἸ γί βιί, 
ὧδ ραγὶλα}. Ὁ 8, Ηΐ8 8Υ ἰοναγαβ ἐμ θῃ 18 ἰ0 Βρϑαῖ 
ΟΡΘΕΪΥ (λαλῶ) νιοὶ δ 85 Κπότῃ ἰο ὃ (π6 ν]]]} 
διὰ ἀφοτοθ οἵ (6 Εδίμοῦ; {86 7, ΟὨ 08:9 ΘΟΒΙΓΡΑΤΥΥ, 
ἔσθ ἰο [16 πιοῦν οὗ ἐποὶν ἔδίμ ον, οὐύθη ῃ Ὠοσαὶ 
ΘΟΠΘΟΥΏΒ, 5Ὸ ἱρὰ οἢ ἰο τηδ]ἰοΐουϑ ἀθα]ἑης. 
(““ [ἢ οὖν ἔμοτο 18 ἃ βοὰ ἱγοην.᾽᾿ -- Μογ6 0.) [ἐ ἰδ 
18}0 σοπίταβί, ὑμογοῖογθ, οὗἨ 8 ΙΏΟΣΑ] Ῥαγοηίδβο, 8 
ΤΊΟΤΔ] ᾿πϑίγιισίΐ ὁ, 8 ΟΡ Ὰ] ὙΔΥ, ὙΝΊΟΒ ἰὰ ΟὨγ δὲ 
188108 ἰῃ 8 ῬΌΓΟΙΥ βρὶ εἰ ἔτι] τ ποββ- αν, δπὰ 
Ὁ59 Μδὶοδ ἰπ ἴμ0 796 07 ἰββθ8 ἴῃ 8, Τὰ παίϊο δ], 
ΤΑ Τα θΓΟᾺ8 1Δ}1Π}{πὴρ ὑροῦ ΟΠ τὶϑί, 19 δρϑδ 8 Οοὐ 8 
ὁυαάπιοηῦ τοβροοίΐης ὑδθὰ; {π 60 ρυΐ Ηΐπ οἡ 
Βαίδηϊο ὑγῖα] [ὉΓ ἀοαίῃ. Τὴ οἴμοῦ σοβα]ὶ οὗ 
ΟἸνῖ δι Β βϑοίῃς: Ηἰβ ἀοίϊηρ σαὶ Ηδ 8005 Ηΐβ 
ἘΔίπον ἀο, 4068 ποῦ ΠογΘ οοπιο ἰπίο υἱο, ΗΪ8 
ἀοΐπρ 18 8}} ἃ ἀοΐπᾳ χοοά, δηὰ ἴον (18 ἃ Βυιϑοθρί!- 
ὈΠῚΓῪ 18 Ῥγογθαυΐϊβίίθ. Βυὶ ἰο ΗΪΐ8 δάυδυβαυῖθβ 

4 [ὃγ, [ληρο, ἰδ Μ{1 6 οὐθογνοά, δάορίβ ἴδ9 σορ ΐης: Υ9 
“.(ό ἰλι ψπσῖ γὸ λεαγὰ ΜΓ νοῦ ἴδίμοῦ. 8.060 τὸ ΤΈἘΧΈ. 
ΝΟΤΕ. ΤΊ τυβάϊηςς δοοιδ, ἱπάροᾶ, ἴο Ὅθ ἀομυδια]. Βαϊ 
παρὰ τοῦ πατρός ᾿θτο (,77Ὸπε γοῦν ΔΈ 6γ), ἰῃ αἀἰδεϊποϊίοη ἔτοι) 
Π0 π. τῷ πατρί (τσιἐλ' πιν Βα ΠοὉ) ἰπ τ1|ὸ ἔουπιοῦ οἰδιιδο, 8 1οα8 
ἀουυ Ὁ], ἀη ἃ ὙΔΥγΩἰδ δι υΒί ΔῈ Δ Πγ ὉΓ. δ κο 5 δοοορὰὶ απἰὶ- 
.ιἘ1λ0812.--- 

Η8 ΒΑ4Υ8 δοῦν ἰΐ βίαπὰβ τ ϊῈ} (Βοῖὰ Ὀοΐοσθ ἔδιο ἴδ τ 
δὰ Ἰυάδχιηθηὶ οὗ αἀοὦ. Ἧο Ηἰ8 Ἐδίδον 15, δυὰ 
πο 18 {π6 }Ὑ8, {86 τησϑί ἴῸΣ {ἰἰπ6 Ῥγοϑϑηὶ ἴοτο- 
Ὀοάθ. Μογοῦ: “ἢ Πη68}8, ΒΟΥ ΟΥ͂ΘΣ, (86 ἀεγ]], 
086 οἰ άτο ἰὰ (πὸ οἰλίσαί Υἱοῦν ἰμ6 Ὺ ΔΓΕ, 
 οτθ885 Ηθ ἰδ ἱπ [86 τοί Υβῖ6 8} ΥἹΟῊ δα ἴὰ 
τον ἐμ0 ὅθι οὗἩ αοἀ." Βαϊ {86 οἰ ῖο 8] Υἱδῖν 19 
8180 ἱποϊυαάρά. Οἱ ἐἰμθ9 οὔ δδηᾷ, οἶϑδσ ἱπιργοθ- 
δἰοῃ, ἦγθθ δου] ΐδη66, ο1τπ, ἀδοϊαταιΐοι; ὁπ (ὰθ 
οὐ ῦ, ἀδνὶς, δ} 16 ἐριἷβο, ἔοτοοὰ οὐθάϊδηοθ, 
τοδὶ σηδηΐ Ῥγδοίΐοθ. “Ἅ Ποιεῖτε: δοπβίϑῃϊ οοσαῃεί; 
Ἰποϊαάΐϊηρ ἴμ6 δοοκίηρ ἰο Κὶ]1, Ὀὰΐ ποὺ ἜΧΟΙ 5 γε γ 
ἀθηοίϊης ἰμαὶ.᾽" Μογοτ. 

γεν. 89, ΑΌσα Βασι 15 οἂσ ζαῖμοι.---ΤῊς ἀ18- 
ἐϊηούϊοι Ὀοίπνοοι ἔσαο οἰ] άτοη οὗὁἨ ΑὈγδμ δαὶ δπὰ 
δρυγίουβ οὨΣ]άγοη πο ὑδμογοΐογο, 88 ἰὸ (δον 
ΤΟ] πδίυσο, τὲ μαγΘ δηοίμος ζαί μον, Οἰτὶδὶ 
[85 ἱηίγοδασοα Ὀγ ἐδ ἐογοζοίπᾳ βοῃίθησθ. ΤΕΥ 
Βυϑροού {πο δἰϊηρίην Ῥοίηὶ οὗ Ηἰἷδ8 ἀϊδβιϊποίϊου ; 
ἤθησ6 τμοῖὶν Ῥγοιὰ δϑβοσίΐοι, Ὑ οὶ 68}}8 Σοτίὶ 
1860 [μοτὰ 5 ἀδηΐαὶ]: 1 γ9 σσοῖθ ΑὈΌτσδμδαι 5 
ΟὨΙ]ᾶσθῃ. [Ιπ ἐμ βρίγίταα] βθηδβο [σα ]άγοα ἴῃ 
ΤΔ0Γ8] Οἰαγδοίον δη ὨΔΌΙ(8, 88 ἀἰδιϊηοί ἔγοτα δορά 
ΟΥ̓ ΤΏΟΥΘ ΠδΔίΌΓΔ] ἀοβοθηΐ, τοῦ. 87.---. 8.)] Ὑ9 
νυχου]Ἱᾶ ἄο [9 σὙσοῦεβ οὗ ΔΌΣΘΒατΩ, στ οσκϑ οὗ 
ἔδὶεἢ, δον 4}} ἐμὸ πογὶς οὗ ζδίιῃ. {τέκνα δυὰ 
ἔργα τα οογγοϊαίν 6.1 ΑὈτδμδπι ᾿ιλὰ ἃ Ἰοπρίης 
ἴογῦ ὑμ6 σοπιΐηρς οὗ Ομ γτιβί, νοῦ. δ, “ δὶ 88 Ρδυὶ 
ἀοο8 ἱπ οπι. ἰχ. 8, 9 6805 Βογα αἰδίϊη υὶϊδὶιε8 (89 
οἰ ἶ6 4] Ῥοβίου  υ 88 τέκνα ἔτομι {80 ῬὮγ 5168) 83 
σπέρμα." ΤοϊοΚ. [80 6180 Δογον δὰ ΑἸίογα, 
--Ρ. 8.] Σπέρμα, φεεά, ἰΒ ταὶ 6 υϑοὰ ἰ0 ἀοδὶρ- 
Ὡδίθ ΑὈτΔ Πα πὶ Β ροβίοσ ἰΥ̓ 85 8 πὶ, 64]. 11, 16. 

γον. 40. Βαϊ ποῦν γθ δθ96]ς ἴο Ἰεἰ}1 Σ16.-- 
Τ|19 ὙΘΡΥ ορροϑβὶίο οὗ ΑὈγδ δια Β βρὶ τ. Τ|ιῸ 
1Ἰιοτὰ ἀο68 ποὶ γοί σμδγϑοίουΐϊζθ ὑμϑῖὶν τυ ΓάοΓοῦ8 
ΡΙοῦ 88 8 Εἰς οὗ ἐμ Ομ τῖδὺ; {818 δῖοπθ οου- 
ἀοπληβ ἰδθῶι, ἰμδὲ ὑμ0 0 τὶϑιιθὰ ἰο Κὶ}} ἰὰ Ηΐπ 8 
πιαη, διὰ ἃ. τλλη τσλο λαα δροῖεπ ἰο ἐλεπι (ἧς {τιμλ, 
πιο ἀἰὰ ποιμίηρ, τλοτο αὶ ἰο] ἃ (ἢ9 ἰσαία π μοὶ 
Ηὸὁ πεὰ λεαγά ἤγοπι (3ο(1, διὰ (ΠΘΥοοσο δἰοοὰ 88 ὃ 
Ῥγορμοὶ. Ὑπὸ σοσπίογρασγὶ 18 ΑΌσδδδα ΜΊ 818 
Ὀοπογοϊοῃΐ βρὶτὶΐ ἱῃ σϑησγαὶ, τὶ ἢ 18 Ποπιδξα [Ὁ 
Μοϊομίσοά οἷ, δπὰ τι ἷπ Βρατίηρ οὗἁὨ 5880 πλιεὰ 
αοὰ ἰπἰοτροδοά. 

[ΔΑ τόδ, ἀνϑρωπον, νὶι χοΐθγομῃοϑ ἰο παρὰ 
τοῦ ϑεοῦ. Τ᾽ 18 86011-οδὶ αηδίϊοι οὗ ΟἿ Υἶβί 88 πα, 
ἃ Βυπηαη ὈοΐηΖ, ἱπ|}}168 8}} {μὲ 18 6886 ηι.8] (0 00 
πδίασο. [{ ὀσσυγδ ΒΟΥ ΒΘΓΟ 686, Ὀαὶ ἰπδἰεαά οὔ ἰξ 
(86 ἐγοαιθηΐ {110 ἐλδ ϑοπ 9 Ἀέαπ, σπῖϊῃ (86 
ἀοδβηϊίθ αυίϊοῖο, Ὑΐο ἢ δ {89 βδῖηο ἐΐτηθ αἰούδίεβ 
Ηἰΐπὶ αὔοτο ἰδ ογαάϊπαγμ Ἰον6] οὗ δαμιλ Υ, 
λελάληκα, ἰἴ 3γεί ροτβοη, δοοογαΐϊης ἰο ατθοςς 
Τυ}6, 8606 Βιιίιαπη, Δ᾽, Ζ. ΟΘγν. Ὁ. 241. Τ18 
ἃἱᾶ Ὡοῖ ΔΌΣαΒαση. [1,1|ἰοί68, ἐποίησε, {κε 
(οὐ ἡεοϊδεεί), ἃ. βιδίθπιοπὶ οὗ δοῖ 411 {110 τπογὸ 
Βιἑησίπρ. Α σοΐοσοποο ἰο ΑΌσΣα δι᾽ Β ἰἐγοδαοῃὶ 
οὗ ἰμβ9 ΑὩγθὶ οὗ Φοδονδ, ὅθ. χυῖϊ. (δῶρθ, 
Ηδπ ρα βεοΠΘΓΩῚ), 8 ποῦ 61681.---Ρ. 5. ᾿ 

γεν. 41. ἴἦ}ὸἫκ ἅο ἴ8ο υγοσῖκβ οὗ γοὺσ ἔδῖδοσ. 
-- 08 τοῦο 18 ἸΟῪ ῬΟΣΙ͂ΘΟΟΥ τρϑηϊζοδι: ΤΒΟΥ͂ 
μαγοϑ, ἰῇ στοβρϑοὶ ἐὸ ἸΏ ΟΤᾺ] ομασδοίθῦ, βοῖλθ οἴδοῦ 
ἔλίΒον (δὴ ΑὈγαμ τα, 80 18 Ἔχδοίν (86 Ορφοϑβὶ(θ 
οὗ {θὰ πῃ 8ρὶτῖι, Ὑλ9 ἀ6648 οὗἉ (με. ἐδίδοῦ ἐμ 6 
ἀο; ἐμαὶ 8, ἘΒ6 Ὺ ἄο δοοογάϊηρ ἰο αἷ8 ἀθθάδβ, δυά 
ἐμΠ6Υ ἄο δοσογάϊης ἰο μὶβ Ὀιαάίης; {Π|6} ἀο δ]8 
ἀοθ48 ἴῃ 18 ΒΟΥΥΪΟΘ. : 

᾿ : “' δικατσμα ἴα ρσταάαίίον : γε πιοισίγ ΜῈ 
ἐάν τι νη λό παι “μα ωβ ΑΔ ἃ ὀῤώρθες Η ἰα νἐτὶἐ φὰ 
οἱεηὶ ἂς Ἀϊευ."--Ρ. 8. 
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ἯΥ 8 σγϑῖθ ποῖ Ὀοτη οὗ ἰοσιϊοδῖὶοι.--- ΤΊ 0 7 
Βδθ (0 βιιϑροοῦ 1110 βρίγιϊααὶ ἰμίθαῦ οὗ Οἰγἰβυ 8 
ψοτίβ, γοῦ {πον ἀνοϊὰ ᾿ῦ Ὀγ αἱ ἤγϑι βιδα ας ἀρΟὰ 
ἐμ Ἰἰί6 γα} Ἰηϊογρτοίδιϊοη οἵ ἔμοαι, {8ὺ {ἸΘῪ ἸΛᾺΥ͂ 
ἰμθὰ ἰαιοαϊαίοΥ βᾶγθ ἰπμοηχϑοῖτοϑθ ὈΥ ἃ δοὰ 
ϑρτίης ἴο ἰμὸ βρίἰίιαὶ. [πὰ ἐμ ἢγϑι ᾿πβίϑῃοθ, 
ἐβεγϑίογο, ὑπ  Υ ΒΥ: 6 δτὸ ποὺ θαβίαγ 8 ἕαϊμοτγοα 
ὌΡΟΣ ΑὈγβῆδηι, Ὀυΐ σοηυΐπο οἴδβρεϊηρ οὗ ΑὈτα- 
Ιδὰλ (θαϑίατ 8 τσοόσθ ὀχοϊιιἀϑὰ ἔγοιλ ἐμ 9 σοη  τθ- 
ξαιϊίοη, θουί. χχὶϊϊ. 2). Βαΐ {πΠ0 Ὁ ἰπίοπα {μθγθ- 
ὈΥ δἱ {9 88:16 ἰΐπη9 ἰο Βα Ὺ; Ἦ0 ΔΥΘ ποὶ Ἰἀο] Δύο γ8 
(ὐτοιὶι8, ᾿δῖρα, [υἱϊο 6); 858 15 ουὐἱάοαῦ ἔγοϊῃ 
ιἰεὶν ποχὲ νψογὰ8: 79 ᾶνθ οἕἱὸο Εἰ δῖθσ, Θοά. 
--Τ εἶν σορυϊηθ ἀδβοοοῖ ἔγουχ Αγδδδπι, 18 80- 
Ῥοβαεὰ ἐο ἑηνοῖυθ ἰἰιοὶρ δανίηρ αοα ἴον ἱδμοὶν 
Βαιονρ, ἴῃ 186 βρίγίϊυαὶ βοηβο; δηἃ Ὑμθὴ {67 
δροᾶκ οὗ Ηΐπ 88 ἰλ6 οπ6 Εδίμον, ἰλὰο ἔνα 18 8150 
Θρδίϊο. 
ΑσσογαϊηρΙ (Π6Υ ἱπίοιῃ!ά ἰο βαὰγ: Ἀ’ὲ (ἡμεῖς, 

τὶ ῥτου δι ρΡ 8818) δγθ ποὶ Ἰΐκὸ {πὸ δαί θη, 
ψ|0 ἃτα Ὀογὰ οὗ Ἡδιογοάοτϊη, ἰὼ ἀροβίδϑυ ἔγουλ 
ἀοὰ (Ηοδβοδ ἰἱ. 4; [ΕζΖοὶς. χχ, 80; 15, }υγι1, 87), 
δὶ ΠΑΥ͂Θ ΙΏΒΗΥ σζΟ(8 [ῸΣ ἰΠοἱν δρίγίταδὶ [δέ μο Υ8 
(48 ἰὸν οδαγροὰ θβροοὶ δι ἰΔ0 βασι γι 88) ; 
ΟΣ Υ ἀπὰ δορὶ γιὰ }}} τῦὸ τὸ ἔγοα ἔγοια {86 το- 
Ῥγόδοῖ οὗἩ δα αἰίογουβ Ὀισί. ΟΜ] άγοῃ οὗ ΔΌτα- 
8, σμἰϊάγου οὗ αοά, Ῥοιέ. χχχὶϊ. 6; 15. Ἰχὶὶ. 
10; Μα]. 11. 10; Βοαι. ἰν. 16; 6]. ἰγν. 28. ΤῈ 
Ῥοβιιϊοα : αοὰ ἰδ ουὖν ξζαΐμον, 18. {ἐπ ΘΓΟΌΣΘ ἱἢ ΠΟ 
ορροϑίιίίοη ἰο {6 Ῥδίογῃηϊ νυ οὗἔἩ Αὔσϑδβδι. ΤῈ0 
Τοΐδεγουσο οὗ Ευϊ για Ζ σα Όθηι.5 ἴο {π 9 δομίγαϑί 
οἵ ἴϑδο δῃηὰ ᾿βϑτηδοὶ 18 ἢ γΑσσαηί8 }]0θ. [ΕῸΓ 
ἰὰ6 ὲν8 ουϊὰ ποὺ σ4}1 ΑὈγαμαπιβ οομηροίίοη 
σι αν ὁΠ6 οὗ πορνεία, ψ ΒΙΟῚ ἐπιρ]}}65 βούθγαὶ 
δίμβοτθ, θαῦ Οη6 Σρο.}}67.1] [ὑ 18 οὐγΐουβ {μαι 
πιὰ ὑμοῖν ΔΡΡΘ4] ἰο (89 αι μου οοά οὗ αοἄ {116 7 
ψ]5 ἰο ογοιν ἃ 9 6511 ἔγομι Ηὶ5 ροϑβιιΐοπ; οί ον 
(Π6Υ αἱ ἐπ δα16 ἰΐπ|0 ἰηοη ἀ6α δὴ δἰ] βίου ἰο ἐμ9 
δίτι οὗ Ν 6585 ( οἰϑίοϊ πα δπὰ οὐβοτβ) 18 ἀουδι}], 
ἴα ἱβοῖν πιοῃοί οἰϑιΐο ρυϊὰθ ὑμ 6 οου]Ἱὰ Ὀοδβὶ οὗ 
Ὀεΐης [16 σμ!]άγοι οὗὨἉὨ αἀοα, ογσοη 116 (π δοοι88- 
ἰἰοη8 οὗἨ 86 Ῥτγορ ιοίβ, ἐιαὺ [9Ρ86] τυῦϑ οὗὐ ἀἰθμ{1}9 
ποοτοίοαι (Ζεϊς. χυΐὶ. 8; 8060 Τμοϊποῖ, Ρ. 2ὅ4), 
ὝΟΥΘ ἴῃ ὙΠΟῚΣ αἰπά; δηἃ Ἧοἢο δΙυΌδαΥ ΚΠΩΟῪ ἸΙΟΥ͂ 
᾿Ἰι|19 ἰδ6 Φον 158} ἐδηδι οἶϑηλ ἔθ]. Ὀοιπὰ ὈΥ͂ {116 
δογίρίαγοβ. 

γον. 42. 1 οᾶἃ νγοσθ γοῦσ ἔδίῃϑι, γ8 
οὐ] Ἰονθ σ:Ώ9.---ΕἸρμαίϊο: Υὸ ψου]Ἱὰ ᾿ανο 
(Ἰοῦς ἀσο) Ἰραγποὰ ἰο Ἰογο Μίο; ἡ ἰμδὺ 15, Ὀθιηρ 
ἰπμπάτοα τὴ βρ σι δηὰ 16. αϊπαγάϊ: Τ} 15 ν ου]ὰ 
058 (π6 οὐδιῖσαὶ ἰ68έ, Ετοια ἰδ6 ἔδοί, ἱπογϑίογο, 
(μαὲ ἐμὸν ἀο ποὺ Ἰογθ Ηἰἷπι [(6 ὅομῃ οὗἩ αἀοὐ, ἐἰ6 

Δ ΓΜΟΥΟΣ ἀοπΐοα ΑΔ] τοίργομοο ἐο ἐδοϊδίστυ, δὴ ἀοίοη θα ὉΥ 
ἴδιχο ἰτἢ ἴδπερα, είϊοκο, θ)ὸ Ῥοτίο, ἘΠποϊαοῖὶς, Βεῖοσ, Ἠοπηᾷ- 
διορηῦογζΖ, Βλατ]οίη, ΑἸΙοσ. Βοηροὶ ΔΡΕΥ ἙΒαγδοίαΓ 265 (ΠῚΝ 
οὐὐοςεΐοα οὗὐὠ [ο 29 88 ἃ που ἐπρογίωπιίαίίξ, Ὑμἕαίος 
Ῥατοχψεπυα.--. Βἢ 
{ [ὃτ. Ιλ κο ΒΌΜΕ ἴδο ἐπιρεγίοσς ἡγαπάᾶτα, Ῥπὶ {Πα ἰ5 

εὐρήϊπίοποα Ὀγ πο ἦν ἰῃ [πο Ἀχοϊαϑίβ, απὰ 19 ΒΟΓΟΓ Χοπιογοά: 
Τε ιοχ ἰουα ἈΑἴς, Δ : γὰδ τυομὰ παυς ἰουεὰ λίε. ΤΏ Βοῃ- 
ἐξηοθ ῬοΪοΏρη ἴο ἴΠ0 ἴουτι ἢ οἶθδ5 οΥ͂ ΠΥροί οι 1] Βοπίοῃσ69 
τηερίϊοποῦ ὈΥ͂ Ὑ]Ίδογ, Ὁ, 213 δὰ 28ὅ, ψοτο ἐπ 9 οοπάϊείοη οὗ 
{9 ὑγοϊδαὶδ 19 δι ροδοί ποῖ ἴο οχίϑε: ἰῃ ἰππ|656 Ο.868 εἰ ἰ5 υδοὰ 
ἘΠῸ τὸ ππρογῦ, ἰπαΐς., δηὰ ΤΟ] ον ἴῃ ἴπ9 ἀροάοβὶθ ὉΥ͂ ἃ 

ἰοσγὶ τ σἰτπ ἐμ ΒΆΙΩΘ ὉΓΟΘ.: ΘΟ. ΥΟΥ. 39: εἰ τέκνα τοῦ 
Αβρ. ἧτε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβρ. ἐποιεῖτε, “γέ τετε Αὐγα- 
λαχ εἰ γεν, ψνέ τοομὰ ὅ(ο ἐλ τισοτῖς 4,7 Αὐταλανα ;᾽" σομη 
γι 46: εἰ γὰρ ὁπειστεύέτε Μωῦσῃ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί 
{} γε ὑνϊἱευρα λίοκες, γε ιυομϊαὰ δεῖϊφυς Ἀε; ἰχ. 41: εἰ τυφλοὶ 
τε, οὐκ ἀν εἴχετε ἁμαρτίαν, “ὦ γεσεγε δἰἐπα, νε τορι ἃ 

'ί ἦστε εἴπ; χτ, 19: εἰ ἐκ τοῦ κόσμον ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ 
ἰδιον ἐφίλει, “ (7 γὲ Ἰτοεγξ 9 ἰδ τοογἰἀ, ἰλε τοογὦ τυοι ἰους 
ἰὼ οι: χτῆϊὶ. 86; μ0Κθ Υἱΐ, 89: εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν 
ἄν, “τ δε Ἰσεῦε ἃ ὕῬτορῆεί, λε τοοιμα ξηοιο," εἰο.---"". 8.) 

Βεϊογϑᾶ οὗ {6 ΕΔΙΒΕΣ], ΗΘ σδη ἱπίον 1} 66 Υ- 
(αἰ ΠΥ ὑπο ὶν ὉΏΖΟΑΙΥ ἱρὰ δὰ πδίυτο. Ῥχοοῖ: 
ΕΣ 1 (ἐγ ὦ) ργοοθθᾶθᾶ ἔοχ δῃ ἃ δ οοῃλθ 
ἔτομι αοᾶ.---Ηἷ8 οομϑοϊουβη 688 18 116 ΟἸΘῸΓ ταΐγ- 
Τοῦ, ὑδ6 ἔτ βίδηἀδγὰ, Ηο ἰ5 οογίαϊῃ (1) μαΐ 
Ηϑ ρῥγοοοθάρα ἔοτί ἰῃ Ηΐβ δϑβϑῦος δπὰ ἰπὰ Ηΐπ 
ῬΟΡΒΟΏΔΙ ΣΎ ἔγοπι οὐ, οπίο]οκ ΘΔ} }Υ̓ μὰ ο(}}168}}ν ; 
(2) ὑἰμαῦ αἷδβδο, ἱπ Ηΐβ8 δρρϑᾶγϑδηοθ δηὰ χρἰββίομ 
διροηρ μοῦ, 'ἰπ Ηἰ8 σοιίης 1κ9 ἃ Ῥγορβοί ἰο 
ἴοι, ΗΘ οαἴηθ ἔγοπι ἀοα.Ὁ 1λὰ0 ἀραΐη, Ηθ ἴ8 
οθγίαϊη οὗ 1118 Ῥοοδῦϑ9 776 εαπιθ ποὶ 97}; Ηϊπιδεῖῇ, 
ἧ, 6. Ὀθοαυ8ο Π6 Κποὸν Ηἰπιβοὶῦ ἰο Ὀ0 ΡὰΓΘ ἔγοπὶ 
8}1 οροιϊθίο τιοίϊνο8 (ἸοΥθ οἵ Ῥ]θαβιιγθ, Ἰουθ οὗ 
ΒοΙΟΡ, Ἰογθ οὗ ρονϑῦ; 860 ἐϊ:0 ἰδίου οἵ (89 
ἰθῃιρίαιίοη, Μαίϊ. ἰν.); δἀπὰ Ὀθοδυ8ο Ηο νγαϑ 60ῃ- 
Ββοΐοιιϑ οὗ ὀείπς δέπέ ὃν οὐ, ἱ. ε. οὔ Ὀοϊηρ δοιιαιοά 
ὉΥ αἰνίηθ πιοιῖνοβ. Νοιδιηρς δας {8 αἰζοσγηαιἷνθ 
νγὰ8 σοησοιϊγλῦϊο: ἔγοπι ἈΠ ἰπιβοὶ, οὐ ἤγοια αοά, 
(δ Ρ. υἱΐ. 18, 28); πο ὑμῖτα ονἱρίη (ΝΜ θγου) 18 
ΒΏΡΡΟΒΔΌΪΟ. 

γον. 43, ἂν ἅο γ8 ποῖ υπδοχαιδῃᾶ ΣΩΥ͂ 
ΒΡΘΘΟΒ ---Λαλιά, ἴῃ ἀἰδιϊποίίοη ἔγομι λόγος ; (80 
ῬΟΥΒομὶ Ἰ᾿Ἰδηρυδχο, {6 πποΐὶθ οὐὗὁὨἨ βρϑϑοῖ, [9 
δας ἰοῆο δηὰ βοιπὰ οὗ (9 νοταβ, ἰῃ αἰϑιϊπο- 
ἰΐοπ ἔτοπι (μοῖρ τηθϑηΐηρ [χὶϊ. 48: ὁ λόγος ὃν 
ἐλάλησα; οοτρ. Ῥ})}. ἱ. 14; Η 60. χὶϊ!, 7]. Εγχοῖὰ 
1.8 οὐ δὶ ἰάοα οὗἁ ἑαϊίς, δαδόϊε, λαλιάϊ 'θτο ῥτϑ- 
ΒΟΡΥ͂ΟΒ {6 ο]οιηθηί οὗἩ γἱνι ἀποβϑ, ψχασιαί ἢ, ζϑπηιὶ- 
Ἰίασῖγ. [ὁ 18 ἐϊὸ φωνή, ἰ.ὸ ἴοῃθ οὗ δβρίγιί- 
ΔΙῚ δὰ ἰοηθ οὗὨ Ἰονθ ἴπ ἰδ 6 βῃορ ον -υοΐοθ οὗ 
ΟἸγϑι. 1 ὙΏΘΥ ἀγθ 80 1Δν ἔγοπι γοοχηϊζιηρ ἐλ 18 
“Ἰονγίηρ ἰοδθ,᾿" ἰδδὺ {Π0}7 8Γ9 ἰπσαρδ]9 οἵ ουθα 
᾿ἰϑίοπίηρς ἰο ἰδθ βαϊδίδποοθ οἵ Η19 ψογὰβ πὶ 8 
Ῥατο, υπὰἰθιγδοίοα, βρίγιλαα] οανῦ. Εδηδιίοΐϑτα 18 
οδαγοοίονζοὰ ὈΥ “ ἴλ139 ϑαγὶης διὰ σογὰβ."»" 
ΡΥΪΩΒΥΥ ὈΥ ἴα180 ϑατίηρ. Οὐυγ Ιογὰ Τχθ8Δ 8 
μπργ οὐ μαϊοοά, κλπ] γ-αἰβροβοὰ Βα; δηὰ δἰΐθῃ- 
(ἴοι ; δοιηοί ἰῃ ἴΟΤῸ {6 ΡΟ ΌΣΘ, θύοι μογθ, (Δ 
10 ΖΘΏΘΓΑΙ ΡΟΨΟΣ ἰο υπάογβίαπα, ἩΔΙΟᾺ 18 6χ- 
Ῥγοβϑοὰ ὉΥ γινώσκετε, δ4, ἰῃὰ {δ6 χβὺ ἰηβίδῃοο, 
Βοιῃηθ  ἱηρ 1688 ἰΒαπ ἰδ 6 ν᾽ Πρ ποατίηρ τ δῖ οὶ 18 
6 Ὀορίπηΐπρ οὗ ἔαϊι 1861}, Τὸ ἰδκο λαλμά ἀπὰ 
λόγος ἃ8 οαυἱνγαϊοηΐ, αηᾶὰ ἰο ἸΔΥ͂ Βίγ68585 0ὁῃ). ἀκούειν, 
δη τρᾶΐζο 1Ὁ (δ 9 οΘοηα ἴοι Ῥγθοθά θη ἰο γινώσκειν 
(15 Οτίζου δὰ οἰβοῦβ 40), ἴῃ ἰμ9 ἤτβύ ρ͵]δοο 
ἱζσῆοτοβ ἰδθ αἰδιποιΐοη οὗ τ89 ἔτννο τηοϑδηΐπῃρ8 οὗ 
λέγειν ἀπὰ λαλεῖν, ΜἘϊσ. αἰ οα Υ Τὰ π5 ἰμγουνῃὰ 
{15 ἀ05Ρ6], ἀπὰ ἴῃ εἶα βασοπὰ Ρ͵809 ἰΐ ογθγϊοοῖβ 
{16 Ιδησύδρο: οὗ δύνασθε ἀκούειν. 6 Ροϊπί 6.0 
18 δὴ ΔΌΪ Εν ἰο σαν (ἢ ρ λόγος, ἰο ψ]]οὰ (6 Γοοοξ- 
πἰϊΐοπ οὗἨὨ {6 λαλιά ὶ5 (16 σομάϊιΐοη Ῥγθοθαθῃΐ, 
ἾὟο ὑπβοτοίονο, υἱὲ ΟαἼγ, ἰαΚα ἐΪνο ὅτε 88 ἱῃο Γοἢ- 
ἰἶαϊ], οααἰνα]θοῦ ἰο ὥστε, ποὺ 11 Γ᾿ 6Υ 88 θα ἢ- 
ἴῃς 70γ. Μαπὶ ΒΕ} δύνασθε 18 ἰο Ὀ6 υπαἀογβίοοά 
οἰ οα ΠΥ, ποῖ, νυ ἱ ΕΠ] 6 6], πὰ ἃ αποϑιίο, ἔα 8]- 
δι 16 Β61890 (809 ΤΊ 101 6.). 119 Ἰ|Υ6}]Υ δπιοίΐοι ἴῃ 
8 ΡαϊηΓα] ᾿ΓΘΟΥΤΟσΑΙΟΥΥ͂ αἰίογδηοθ οἵ {1686 τνογ 8 
ἰηϊγοάποοά (ἢ 6 Βοϊοιιη ἀθοϊαχαίίοη ζ0]] ον ῃ ς. 

γον. 41. Ὑο 819 οὗ ἴδ αΐδοσ σγο 186 [89 
ἅθνυ]].---[ΟΥ (6 (ϑρὶ γί] οὐ ποτα ]) ζαϊ πον ιοοά 
ΟΥ Ῥαΐθσυμῖγ οὗ ἰδο ἀθν}}, ἐκ ταῦ πατρὸς τοῦ 

4 ΓΛΙΌΤΟΙ Τοΐογϑ ἐξῆλθον ἴο ΟἾ τ ϑ 8 ἱποαγηδίίοη, πὰ ἥκω 
ἴἰο Ηἰφ ῥγοβαποθ, [Ὁ 18 {1Π|ὸ τοδὶ οὐ ἐξῆλθον, δὰ 8.11 υὸ- 
Ἰοησίης ἴο ἐκ τ. θεοῦ.--. 1] 
{{1π οἱαβϑίςαὶ αγαοῖὶς, νξ ἰῃ 16] ] οἰ ϑεῖς αστοοὶς δηὰ τσ (ἢ 

Ἰαΐοσς ὙΧΓΠΈΕΥΆΒ ἰξ οὗἕοι 18. δέγηιο, Ὡρεεοὶ, ᾿νἱ Ποιὰ ΔῺΥ σοῃίθπιρ- 
τοῦδ τποδῃΐηρ. λαλιά Γοῖδγβ ἴο [Π0 (ΘΙ ΥΘΓῪ ΟΥ ἸΩΔΏΠΟΓ ἐπὰ 
ἵοσιω, λὸγος ἴο {116 τητίοῦ οὐ δυθδίθμλοο, οὗἩἨ }118 ἀἰθοοιιΓ898.-- 

1 [ΑἸίοταά : “ ΤῺο ερύγίξμαΐ ἰαΐοτα, ἴῃ νὩ οι ΠῸ δροξκο, δὰ 
ΜΓ ΟΒ σα ΟὨΪΥ "Ὸ Βρ γι 4 ΠΥ υπἀοσθιοοα,᾽.-Ρ. 5.] 
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διαβόλου. ΤΠπὶ8 '5. (μ6 τηοϑὲ ἱπιροτίδηϊ ἀοοίτὶ- 
παὶ βίδίϑιπηοηΐ οὐὁἩἨ Ομτίδιὶ σοπσογμΐης 86 ἀοΥ]), 
ἰϑϑ οἱ Ὡς ΒΟΌΟΥΙΥ δηὰ βοϊ θην νἱτΒουΐ ἤρατο οὗ 
Θροθοὶ: (1) [89 οὈ)δοιΐνθ ΡΘΓΒΟΒΑΙΣΥ οὗ {πο ἀοΥ]] ; 
(2) ἷθ διζθθοῦ ἴῃ 189 [8}} οὗ (μ|9 μυτηδῃ γ806, δπά 
.)]9 σοπῃδοίίοη 8} (86 “016 ἸΒΙΟΣΥ͂ οὗ δίῃ 88 
{80 Δ 086 Ὁ οὗ πιῦγ ὁ Γ δὰ ἐ]ϑομβοοα; (8) πὶ οσγῃ 
ΔΡΟΒίαΒΥ ἴγοπι 8 Ῥσγϑυΐοιιϑ8 ΠΟΓΙΩΔΙ βίαϊθ ἴῃ τ’ αἰοῖι 
ἨἈ6 Μ͵δ οτοδίοα; (4) ():ιο οοπῃροίίοη οὗἨ Ὀδὰ τηθῃ 
σὰ (89 ἀογν1}}.-τμεῖς σι} ρτοαὺ θα ρ.515, 

γο Ὑὰο Ὀορδί  Υ οἰαΐπι ἰο Ὀ6 11π68] ομϊϊάτθῃ 
οὕ Αὐτδίδαι δῃὰ βρίτιυὰδ] οϊϊάγοη οἵ Ὗἀοά, 

ατὸ ελϊϊάγεπ 9. ἨΗΪΐ8 κνηοϑαὺ δἀνθυβαυυΥ, ἰλὲ ἀευϊὶ. 

τοῦ διαόλου 5 ἷπ δρροϑἰ(ΐοη ἴο πατρός.---. 8.} 
Νοί: ΟΥ̓ ἐμ ἴδιον οὗ ἀου 8 (Ρ᾽ ταὶ τῶν διαβόλων : 
ατοια8); πον 89 αποϑιϊο δοϑυσάϊίγ: ““ οὗ ἐδθ 
ζαῖμον οὗ ἴμο ἀρνὶ] ᾿" [{π|6 ἀοπιίιτρο1, (δὲ 18 [86 

αοὰ οὗ ἰμο 95 [Ηϊπ]ρξοηΐο]ὰ, ὙΟἸΚπ.87]; 8180 
ποῖ: “οὗ ψουν ἰδίου, (6 4671} (ψάοκο, [06 
οίίο, Ε. Υ., ΑἸέοντα," ογάϑυνοτι 7); Ὀαΐ: “οὗ ἃ 
Γαι μον 0 8 116 ἀοΥ11 (Μογοῦ). 119 ἰάθα 18 
οἰθαυΪγ οουβηθὰ (ὁ οἰμὶοαὶ {δι μογβοοὰ ὈΥ (9 
Ρἰαοίηρς οὐ ,είλεν ἔγϑι; 80 δεῖ Φοῖα οοα]ὰ ποὶ 
ἢπνθ Ὑγὶ ἰἴ6η ΒΙΠΙΡῚΥ ἐκ τοῦ διαβόλου. Δπᾶ [89 
Ιυδῖα [τὰς ἐπιϑυμίας τοῦ πατρός ὑμῶν 
ϑέλετε ποιεῖν7Ὑ--ΡΊ ΓΑ}; ῬΥΙΠΠΑΡΠΥ ταρδηΐϊηςς 

ποῖ τθ τον ἐμ τϑί ἴον Ὀ]οοά [αὐ μῖ8 18 ᾿πο] 6]. 
Αδοοτάϊηρ ἰο Μαίι. ἷν., {0686 ἃγβ6 οὗἩἨ (ἢγ89 πρδὶῃ 

οἴα85868 [ἰονϑ οὗ ρ᾽θαβασθ, Ἰοὐϑ οὐ βοποῦ, ἴἰοῦο οὗἉ 
Ῥονθν.-πΡ, 5.1. ΤΊ686 Ἰυ8ἰ8 οὗ (}|09 ἀὁ00]1} τὸ (116 
τοδί βργίηρϑ οὗ ἔθ 118 οὗἉ Ἰνἱϑ 11 Κο-πιϊπἀ 64 οἢ}1ἀ- 
Τοῦ, το, νι (μοῖρ σαρίϊνθ ῬΥΟΡΘΏΒΙἰΥ, ἀθϑίγο 
(9 ἐλετ εὴ ἰο ἀο {6.7 
ἘΠ στὰ ἃ Ἰουχάσσοσ [{.- ἃ ἸΒΏΒΙΑΥ͂ΘΙ] 

ἔἕγοζα ἴ889 Ὀθοθρίπηΐηρ [ἀνϑρωποκτόνος 
ἀπ᾽ ἀρχῆ ς].--ἼἼ Μ.ν Βρθοΐδὶ σϑύθσθηοα ἴο {Πιθὲ Ὁ 
μαϊγοὰ οἵ ι}||86 Μοϑβίδῃ ἰβϑιΐης ἰὴ Ὀ]οοά-(Β᾽ τϑί- 
ἴη695 ἀηὰ {ι]9οοοά, μαγἀ δηθὰ δα Το πο6 ἰοὸ ἀθ- 

Ἰαϑίοι δηὰ οσαϊατηπίουβ ρογβοουίίοη οὗὨ {89 ἰγα ἢ 
αηὰ {80 ονὐἱϊπθ88 οὔ ἱϊ. Τὸ ἀθ0}} νγὰ8 ἃ ἸηυγάοΓῸΓ 
οὗ τπιϑὴ ἴτγουι ἰ}10 ὙΟΥΥῪ δεχιπηΐπσ (ποὶ οὗ δι'5 ὁχ- 
ἰϑίθηοθ, δι.) οὗ Βυπηϑὴ ἢ ἰΒιΟΓΥ͂ ᾿βανοι Μαῖι. 
χῖχ. 4, υποτο ἀρχή ᾿ἰἰκονν 80 βία 58 {0Γ ἰ 6 Βορίη- 
πίῃς οὗἩ Βυπιδὰ ἰιἰϑίουΥ) Σ [Τὸν βοΐ Ὁ. ἴογοαὶ 
ἰατογρτοίδι!οη8. 

1) Το ἀον!] 18 ἃ τηυτάσυον 88 (89 δαϊμπον οὗἁ 
(6 1411 οἵ Λάδιῃ, ὈΥ͂ τυ ϊοῖ ἀδδῖ ἢ ΛΠ] 6 Οἢ ΤῃΔἢ 
(απ. 111... Ἰίοαι. ν. 13). 80 Οτίχϑη, Ομ γυβοβίοιι, 

Αυχαβιϊηθ, ἃ τηοϑί πῃ το Υ {{π|68. πε ανοναμς 
Τ80]., ΟἸ5}.., ατῃ., Μογον, να], Πϑηχϑίοπῦ., 

θοίοι, ΑἸΐοτά, Τ οτάβινοτι!ν.---, 8.1 ΤῊβ ἰηΐον- 

Ῥτοϊδίϊοι 8 διρροτγίθα ὈΥ {10 ἀχρυθξββίοῃ: “ ἔγοτα 
(πὸ Ὀαρίπηΐηρ ;᾽ δηὰ Ὁ Βα. οὗ δοὶ. 1ἱ. 24; 
Βλον. χὶϊὶ. 9; χχ 2;82 δοπρ. αἶβ8ο Ζυ. ΜΝΙοοα, : 

4 [ΑἸτοτὰ ἀοίδη 8 πο γοπἀογίηρ οὗ ἴδο Εἰ. Υ͂. οἡ δοοοπηὶ οἵ 
0 ἀοίτο ατιὶς!]θ οΐογο πατρός. Βυὶ ΜογοΥ οὐ͵οοῖϑ τμαῖ 
(5. τυ] τοηϊίγο ὑμεῖς ἐκ τοῦ ὑ μῶν πατρός.---", 8. 

{{{Π||6 ἔοτοθ οὗὁἨ θέλετε, ψεὲ αγέ τοὐ πο, τεαών, ἀεείγοιις, ψὲ 
ἴους, ο ὧο, ἰα ΟὈΠΙογαῖοα ἴῃ ἐδο Ε. Υ. Οὐομρ. οἱ {15 1186 οἵ 
θέλειν οἷν. νἱ. 21; Αοῷα χ, 10; Ρμὶ}. 1... 1; ΡὨ θαι. νοῦ. 14. 
ΑἸώωγὰ : 1 πα δίοϑ, 88 πὶ γόσ. 40, (6 Γγϑοίοτῃ οὔ [0 λυπλλ1 
Ψ}Π, ὧα (ὴ9 ἑουπάδιίοη οὗἨ 19 σοπάοιηηρτίοη οὔ [Π|ὸ Β΄ 6 Γ.᾽ 
Αοὐοϊ: “76 τεγὸ θέλετε ἐξ οογταίΐγε ἃ ἔ ἰωώζε ἀπὲ ἀς- 
»επάαποε 7αίαίεἰ6 φμε Ηἱ ρεη εἰ αἰἐνίδιιε ἃ “Ψεαπ; {ΐ ε- 
γφγίπιε 1 αεδεπίϊπιετιξ υοἱοπίαΐγε, Γ᾽ αὐοπάαλιολ ὧδ ἐγηιραίλῖε, 
αὐεὸ ἰαηιινὶα τα δε πιείίεπὲ α Ψ' αμῦγε ῬΟῺ δαϊίςαῖγε ἴες 
αρρείϊ8 ἐδ ἰεμ ἢδνε.." -, Β, 

[ἀρχή ἷ5 το]αῖίνο δηὰ πηυιϑὲ Ὀ6 ἀοῆποά ὈΥ͂ {1:8 Θοπησοίίοη, 
Βοτο ὈὉῪ ἀνθρωποκτόνος Ὑεὶσὶι ἐπ ἢ} 108 1.6 οχἰδίθηῃοο οὗ τα. 
---Ῥ᾿ κ. 
φ ΙΑ ἃ Ἡδοῦ. 1]. 11, ὙΒοτο ϑλίδῃ ἰ8 οδ᾽οὰ (ἢ ῥτγίῃηςο οἵ 

ἀοαίιι, ὁ ἔχων τὸ κράτος τοῦ θανάτον. Τὴθ ΓΑΡΌΙ 8] ὙΓἰ1- 
ἐπα ὕγουο ἐμαὶ [Π0 ΔΙΌΠΟΥ οὗ ἐὴ6 ἀοΥ ἢ {6 ζ4}} τῶϑ 1} 
Ἰπίγογβδὶ ὑο ἰοῦ οὗ (1ὸ δοννω.-- Ὁ. 5.] 

ὙΠΟΤΘ (Π6 ΟΟΥ] 15 οδ]Ἱοὰ ἡ τοῦ ϑανάτου ἀρχή 
[δηἀ ἡ ρίζα τῆς ἁμαρτίας, ἰλ9 Ὀοσίπῖηρ οὗ ἀσδι}, 
δα ἐδο τοοὶ οὗ δίῃ.---Ρ, 5. 

(2) Α8 ἐδ6 δυΐδον οἵ δίῃ Β τωυγου οὐ ΗΪ8 
Ὀτοίμοσ, Ουγὶ!, Νιϊζβοῖ, 1ὕοκο, δηὰ οἰ βουβ. 
δο δὶβο δ)ὸ Υείί6, Κ᾽ης, Βοῦβα, Βιαυτηϊεΐη, 
θη. ΤΠ δυρυμπηεπίβ ΓῸΥ {118 ἰηἰεγρταοίδιίοη 

δτο 105 ΔΡΡΙΟΡΓΪδίθ 688 ἴῃ υἱὸν οὗ {86 ἀοβίχῃ οἵ 
189 1ἰογαὶ τυγάὰον οὗ Ομ γτὶδὶ δηἰοτγίδἰ ποὰ ὉΥ {10 
εν, απ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ (80 ἀρραγοηὺ Ῥ8γ8}16ὶ ρ88- 
886,0, 1 Φοθη 1|1. 12: “δίῃ ν)͵ὰ8 οὗ {16 νἱοϊοά 
096 (ἡ. 6. ἃ ΘὨΠὰ οὗἨ 6 ἀογ!], 11 οὐ μον Β᾽ ὨΏ ΘΓ, 
1 “οι 111. 8) δηὰ 8]6ν ἷβ Ὀτοίμ 6 Υ,᾽᾽ ΘΟΙΏΡ. ΥΣ. 
18: ““ ἩΥ̓ΒοΒοουον Βαίοι ἃ ἢἷβ ὉΤΟΙΒΟΣΥ 18 ἃ τυγ- 
ἀοτον.᾽" Βαϊ ποῖ μο ΘΓ ΠῸΡ 1 ἃ6ῃ. τ. 18 (88 
ϑβαίδηϊο ΔΖΘΏΟΥ ἰπ {116 τον οὗἨὨ ΑὉδὶ ΘΧΡΤοΒΕῪ 
τηθηἰοηοα, 859 ἐἰΐ 158 ἴῃ (ῃθ ]ιϊδί ΟΥΎ οὗὨ ἰοτηρίδίϊοη 
(άεη. 111.), δουρὶ 10 βέδη 8 ουὐ Ῥτουαὶπ ΕΥ ἷπ 
(πὸ Β10]6 88 {ὸ ἄτγβί ρσίατί πρὶ ΘΟ ΒΘαΌΘΩΟΘ οἵ (ἰπε 
ἴΔ}} δηὰ δ8 ἰ8ὸ ἰγρο οὗ Ὀ]οοάδῃβὰ δηά υἱοϊθῃοθ 
1δδὲ Πᾶγο βίποο ἴθ ὈΠΌΤΟΚΟΣ; Βα σοοβδίου ἀθβθοτα- 
ἰθοὰ 86 αν (ΘομΡ. Ὀοϑὶἀθβ 1 Φοδη ἰἰϊ. 12, 4180 
Μαίι. χχιϊὶ, 8δ; Το χὶ. δ1; Φαὰθ 11). Μοτε- 
τον, Οδἰη᾿β ἀθϑὰ (861 ργΘΒΌΡΡοβεβ {1:6 Ῥσευΐους 
ΔΎ ΠΟΥ Οὔ (116 ἀ6ν]}}, ἤθη ὈΥ (6 Βα απβία] ἰδ ρ- 
ἰδιϊομ οὗ οὐ ἔγϑί Ῥασϑηίβ, ἢθ ἰηϊγοἀυοορα ἥτεὶ 
Βρ᾿ εἰ] δηὰ ἐμθὴ ἐδ ρογαΪὶ τυγον δηὰ ἀδαί ἢ 
ἰπίο ὑμ6 νου], Το [4}} ἰ8 {Π6 ““ θεοί πηΐηζ᾽ οἵ 
ἰδίοτυ, δηὰ οὗὮἨ υπΐνογβϑαὶ δι ηϊβοδησα 848 {8Ὸ 
σἰγῖυδὶ ζ14}} οΥ̓͂ {ἰὸ ψῃοΐΪθ Τταοο, πὰ ἰΠ6 ἔγαϊε] 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ βίη ἴῃ ρϑῆοσαὶ ἀπε συ χογ ἱπ ρασγίϊου- 
ας. Τθογο ἐμ ἀοΥ], ἢ Π 6 Β8 006 οὗ ἃ ΒΕΓΡΕΏΙ, 
Ῥτουϑὰ λἰτη86] θοΐ ἢ ἃ ἸΓάΟΥΟΡ δηὰ ἃ Ἰϊᾶτ, ἃ5 }ιὸ 
8 6γ0 ἀοϑογιροα, Τὸ 1 ἰβογοοτο (0.6 ῬΑ88Δ6Ὸ 
τηϑὶ ΘΕΟΥ͂ γαΐοτ. 1 ΦΌΒῃ 1ἰ}. 8 (ὁ ποιῶν τὴν 
ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστιν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ὁ διάβολος ἁμαρτάνει) πο 811} σοτητμθῃίδιουυ 
τοίδυ [0 [9 ἰϑίογυ οὗἉ ἐπ [4]], 15 {8.6 ΓΘ 8] ρδγδὶ]εὶ 
ἰο οἂῦ Ῥβββᾶρο, δηά μοὶ 1 Φόλὴ ἐϊὶ. 12.--Ρ, 5.] 

(8) Ηο ἰ59 αυἱΐθ ζοηΟΡΑ}ν ἀοβου θα 88 8 πιιγ- 
ἀοτον, τιϊμουξ ΔΌΥ Θραοΐϊαδὶ χοΐθσθηοθ Ἰδλυϊ- 
αν θη-Ογαβίυβ, Βν οἰ νυ. 

(4) Εν! ἀθαι}γ (μο ἐκ ης ̓ πἰοπαρα 18 ἐμ τηυγάογ- 
οὐϑ νοὶ οὗἨ βεαίδῃ ἱῃ 8}1 πἰβίουυ, δἰυιΐηρ ἰ0 οοπι- 
Ῥ]οὶο Σἰβ6] ἰὰ (ο ΚΙΠῚῚς οὗὁὨἨ ΟἸιχὶϑί, Ὀυΐ Βατίης 
Βα δ᾿ Σϑα [1561 ἴὰ 6 θερσιίππὶορ πα (δ 6 ἰοπρία- 
(ἴοη οὗ πιδῃ βηὰ (86 116 δραϊπϑὶ αοά, τὰῶἰς ἀΠοσ- 
ναγὰβ Ὀογο ὑπ οῖν Γ0}1 {σι πὰ Οαἰ ἢ 5. πιυτῦοῦ οἱ 
᾿ιὶθ Ὀτοίμον (ἸἸοοάοτοί, ΗΠ θγδοίβοη, Επιδγπιῖ8). 
Υο ὑμβογοὍΓ 9 σοηϑίἀ ον ἐμπαὺ {π6 6 15 ὈΓΟΡΕΓΙΥ 

ὯΟ ααρθϑίϊοα πόσο Ὀοίγθοη Αἄδμῃ δηὰ (δίῃ, 1 910. 
1. 1ὅ, 106, Υἱοῦ τι οἰοῦ Βίγ685 Ρ] Δ ΠΥ 1165 ὁπ 
{80 ἰοιηρίδίίΐοη οὗὨἩ Αὐαπι; ἴον (86 ἀογΥὶϊ, ὈΥ Ἀ13 
βρί ἰδὲ τυτάὰον οὗὨ δ, Ὀγουρμῦ τῆδη Εἰπβεὶΐ 
οἶδο ἰο πιυχάον; δηὰ 11018 ἀοβοσὶ Ὀ6α Ῥσυϑ- 6 7 
ἃ8 ἃ Ἰίαγσ. Βτοπι ἐπαὺ 4’ Ὀορὶ Πα χ᾽" 10 τὰ8 ἃ 
Δ ΓΘΓΘΓ οὗ Πη8Δ} τοι {ἰτὴ6 (0 {ἰπι6. 
Απᾶ ἄοσιδ ποῖ δβιδῃᾶ [οὐχ ἔστηκεν]) ἴῃ 

[86 σύ .---ἰπἰονργοϊδι 008 : 
(1) 119 ἀἰὰ ποὲ οοπίϊηυθ ἰῃ ἰδ9 ἐγ. Αὐραθ- 

πο {(Υαῖρ. : δίοἰ ι), ̓αΐῃον, Ματγίθπβοα [ Θοσπιαιιὰ, 
ὁ 108], 1)6}1ἰΣ8οὰ [εγολοῖ. Ρ. 623]. Τμἷθ τρακε 
(9 ᾿ψνοσὰ τ ῖου (0 (μ6 141} οὗἨ {1:6 ἀ 601} δοοοτγάϊῃξ 
ἰο 2 Ῥοί. ἰϊ. 4; 7.ἀθ γογ. 6. Αχαϊηϑὶ {1}}5 Ἰπίοτ- 
Ῥτοίαιίοη δο0 [ὕοκο δηὰ λίεγοσ. ἢ ψ ουἹὰ τὸ- 
ααἷγο ἴη6 ῥ᾽ αρογζοοῦ εἱστήκει, εἰοοά, Τὴ μογίεοι 
ξστηκα γῆθᾶῃ8, 7 λασῦὲ ρίαςεά πιγεεῖ, 1 εἰσπε 
ΓοῊΡ Φοδὰ ἱ. 26; ἐπ, 89; Μαιί. χίϊ. 47; σσ. ὑ, 
οἴσ. 

(2) Π9 ἀοε8 ποί βίδηὰ ἰῃ (6 ἰγαμ. Ηθ }ια9 



σμαν, ΨΠ|. 31-Ὁ9. 

ἐδίζθη πο βίδηῃᾷ δη 'ο δοὶ 9 πὸ στοιηὰ ἴῃ 1ΐ. [Ιη 
δ οπμρ]ιαϊὶσ Β6Ώ96 6 ἀ068 ποῦ ἴπἶο 8 ρΡοβί(ίοῃ ; 
Ὧδ Πα5 ηοὺῦ ΒΟΠΟΥΔΌΪΝ, ρμἱδηίοιὶ πἰπι80 1 δηὰ νὰ- 
Ἰἰϑηι διοοῦ. Επϊμγπὶαβ: Οὐκ ἐωμένει, ἀναπαύ- 
ετει; [ἄοκο: “Ηᾳς 18. Ῥαγροίυ αν ἰὼ τἴμ9 δοὶ οὗ 
δροβίαϑυ ἴγοτι ἴμ6 γα, ὲ ἤοιίο, ΜΕγΟΥ: 
“ ΕΔ] 5600. 19 ἐπ Βρίιθγο ἴῃ Ὑ ΐσ Π6 βίδη 8 ; ἰὴ 
1 μὲ 58 ἴῃ ἷβ Ῥτόροῦ οἰθαχοπί, ἴῃ ἰῦ 9 188 18 
διαἰΐοη.᾽ Οὐογγοοί, δχοορὶ ἰδ ἔθ γ6 σϑῃ δ Π0Ὸ 
δἰαη ἐπ ΟΥὨ βχεάπεδς, διὰ πὸ βίαιΐοη ἴῃ Δ βοβογὰ. 
Ῥογροίαδὶ Γοϑι]655}088 Δηἃ σοΐϊῃρ ἴο δηά ἔἴγο ἃ ΓΘ 
Ηἷδ οἰοπηϑαΐ, Φοῦ ᾿ϊ. 2, Ἡδποο μα ἰ8 ἴ6 δρὶ γι οὐ 
ἀοΥ]] οἵ οη]985 ἰοἱϊ, δηὰ (9 πυμαῦον οὗ μἷ8 το ρ- 
Τοβαηϊδῖγο, 85 δη  οὨτἰδί, 15 θ06 (ἔλον. χὶϊὶ. 18). 
Οορασγο ἴηθ ἀοβογίριΐοι οὗὨ 1 Κικο, ͵5 ἀθδορ- 
(10η59 δηὰ "ἷ8 χη 8, ἰῇ (86 ϑοιηδ[ίηδνίδη γί ο- 
Ἰοσγ. ἢο ἀδηὶς5 8 οσῃ οχίβίθησδο, ἃ8 8 ἀθῃϊθ8 
Δ} τρυϊὰ δηὰ σϑα!γ. Ὁ Βυΐδ Ἀ9 18 116 Ῥογροίααδίὶ 
ΤΟΥΟΡ, Ὀθόδυδο ἢ6 18 ἰΐο ἀδοοῖγου. 

[Τ}299 ραβϑ88 59 (δ ἀ065 οὐ ἰθδοῖ ΟΣ τ 5817 {16 
7αἰἐ οἵ ἰ6 ἀανιὶ, κὰν ἰὺ »γοδερ»ροδές ἰϊ. ἔστηκεν ὨᾺ 
86 ἔοτοοϑ οὔθ »γεδοηέ δηὰ ἱπαϊσαΐα8 [1:9 ρϑτιηδ- 
Ὡθηΐ σὨλτγϑοίον οὔ ἐπ6 ἀοΥ]1, Ὀὰὲ (5 Ββίλί 9 18 ὑΠ6 
χοῦ] οὗ δὴ δοὶ οἵ ἃ ργουΐουϑ δροβίδου, ἃ9 τηποῖι 
8.5 [86 δίηδιϊ βίαδίο οὗ πίλὴ 15 Ὀτουρχιὺ δοαΐ ὈΥ τ 6 
ΖΑ] οὗ Αἄδαβ. Ὕαοἀ πγ846 Ὁ]] ἰδΐη 5, νἱῃουῦ 6χ- 
οθρίΐου, ἐμβτοῦὰ (δ ᾿οροϑ (ἰ. 8), απ πιδάθ {110 
Ταιϊομα] Ὀοϊηχϑ, Ὀοϊὰ θη δηὰ διηροὶϑ, ρᾳασθ δηὰ 
δ΄ 01655, γοῖ ᾿ἰΔΌΪ6 ἰο ἰοπιρίαἰίοη απὰ ἔΔ1}. Α5 ἰο 
το ἐΐπεε οὗὁἨἍ 116 ογοαιϊου δηὰ ζ8}} οὗ ϑεαίδη δπὰ (μο 
δὰ δ χοῖβ, ὑμ6 ϑογίρίαγοϑ χἶνο 8 50 Ἰἰρὶί.-- 
Ρ. 8. 
ὌΡΙΝΡΕΣ ὮΠΘΙΘ 15 8ο ἴσα! ἴῃ Βἰμ1.---Βο- 

δβδυ8θ [ὰ ἰβϑῆοοι 13 ἰπ Πἷπιὶ 848 (6 τηδχὶπι οὗὨ 18 
Ἰ1[ὲ, 6 18 ἴῃ [ι]βοιοοιὶ ; θθοδυϑ6 .δ6 ΚΘΘΡ8 50 
ῬΡοϑιεϊοα υνἱτὰ ἰμ)56)} ἢ, 6. Κθθρ8 πὸ Ῥοϑβί(ἴοῃ ἴῃ 
ΤΟΔΙΪγ. ΑΒ8. 9 ἀθοοῖγοβ πἰπιϑο]ζ, Βα ἢ6 ἀθοοίγο8 
ἔλο τνου]ϊὰ. ΕῸΥ ἰπίοτπαὶ ἔγαι 18 ἢ 6 σομίτα οὗ 
Ειδυϊὶ Ὑ Β1ΘὮ 64.868 ἃ 0 τᾺ] δίῃ ἰπ [16 ΒΡΊΊΟΤΘ 
οὗ ἰγυϊὴ ἰο βίδα ἔγῃ ἃ5 ἃ μι αν ἰπ (6 Ὑγου]ὰ, 
[Μδτῖς [86 αΌϑθησο οὗὨ ἐπ δτιΐοϊθ Ὀθέυτο ἀλήϑεια, 
βιδ)εοείίυα ἰταϊἢ, ᾿σας ὕα] 655, τ 116 ἴῃ {1.86 Ῥγθσοά- 
ἧπις οἶδιιϑ9 ἀλήϑεια ΠᾺ8 1116 δνιΐοῖο δηὰ τηθδηϑ 
οὐγεοίέυς ἱταϊὰ, (86 ἰγἢ οὐὗἩ αοὦ. Οομρ. 1)6 
γοιο δῃα ἈΙΟγοΥ.---Ῥ, 5. 
ὙΜΏΘΣ Π6 Βρϑαῖσϑῖβ [λαλῇῃ ] ἃ 1190.---ἰἝτὸ 

ψειῖδος 18 ποηοχίο, θὰ ἐμ π᾿ 8} ἰδσύαρο γὸ- 
ααἰγ859 ΒοΥΘ ἴπο ἱπάοδηὶϊίο ἀγιϊοὶο, τ 116 10 τοι ἢ 8 
ιἰιο ἀοδηῖϊίο δυίΐοϊο ἰὰ (1.6 ρΡΏΓΑΒΘ ““ἰο0 ΒροδΙς ἐλδ 
ἐγαι}." 800 ΑἸίοτὰ ἐπ ἰ00.---Ρ. 5.1] Ττοῦρ 
(η6 ἀν} ζαϊϑο;οοὰ οοπιθα ἰοὸ 18 πηδῃϊοϑίαιίοι, 
᾿ιῆγουσὰ 8 ἔδ ]ἶαῦ νγ, 8 Ῥοσβυδλδίοη, ἷ8 
ψ ἰδραγίορ, εἶθ ᾿πβ᾽ παλίΐου (λαλεῖν). αὶ ἐἰἸθη 
9 δΙαΥ8 ΒρΘαΙ ΘΒ οὗ Βἰβ οὐ [ἐκ τῶν 
ἑδίων λαλεὶ, ουαὖ οὔ ἷβ οὐ γΟΒΟυΓΣΟΘΒ], ὕγοπὶ 
ΗΪ5 ονῶ παίυγθ; δἰ 186} τουθα! ηρ 8158 Ο ὑσγυ ἢ- 
1655 δηἃὰ Ἰον61658 πιϊηὰ (““7}0 ἀδγν]] ἢ88 8 ἰια]ΐ- 
οἰδιτοὰ μϑδτί᾽᾽); τονϑαϊΐης ᾿ἰαλ86 1} ἰο δὶβ ὁ 
οοπάοιῃπαίίοη, Μαίί. χίΐ. δ4 [ἐκ τοῦ περισσεύματος 
τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ]. ΗἱϊδΒ ἴδια ἃτοὸ ἰο ὉΘ 
ἔδίκδῃ δἰ βισν. Υοί {Π6 ἀσϑθονὶ ρίίοη οὗὨ 8 110 88 
δαὶ ἩΒΙΘΩ ἰφ (86 ἀ671}᾽8 οἵση, ᾿ποϊυ 68 ὑμ9 ἰάθ8 

4 [ΜορῈἰμοΡ 6169, ἱπ Οὔ 1168 δα με, ΘΠμαγαβοίογ 265 Βἰ π|8ο] 
86 (6 νοτεϊδίδηϊ ἀθΘηΟΣ δηά ΘΠΘΙΠΙΥ͂ οἵ 81} οχίϑθῃοθ : 

ἈῆΥ δίῃ ἀδν Οεὶεέ Οοδν εἰρίς τονπείη, 
πᾷ ἄας πιὶξ Πεολέ, ἀεπη ισαβ 
7εέ ιυεγίλ, ἀαδε 68 τι Ογμηδ σελῖ. 
Ῥταπι δέξδιεν γα, αἀαε8 πίοϊιίς εηἰσιπας. 
3» ἐεξ ἀεπη, αἶρε, τοσας ἦν δέπας, 
Ζωνεἰῦγιμισ, ἘπνςΣ, ἴα4 δε» πρηπέ, 
Ἀ{είη εἰρεποδες Εἰ εηιεπί.---Ῥ. 8.) 

ὍΣ ἀρ απ 4180; οὔ, “Εἴθ ἷδ αὶ ἰἰαῦ 
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{)αὲ ἰδ οὐ ρσίηδίθ8 ἔγοιῃ 118. οἱοὴ τοῖϊί, δὰ ἐμαὶ, 
Ὀθίος; ΟἿἿΥῪ [ὉΓ ͵8 Οὐ 886, ἰῦ γοπχαϊ πο 8 ἑΐης 
οἵ 118 οἵση, πανί πὸ σγοαμα ἴἢ ὑμ6 ἰοιπηάδίϊοη 
οὔ γαῖ, ἰὰ αἀοά. 
ΕΣ Βα ἰδ ἃ ᾿ἰᾶσ διλᾶ ἴ89 ἔδῖμβοσ τποσϑοῦ 

[ὃτε ψεύστης ἐστιν καὶ ὁ πατὴρ αὑτοῦ]. 
-- Τλι υιίσῖι ὸ Βα γ5 ῬγΟσΘο 5 ̓ η 666 ἔγοτῃ τι ἢ- 
πῃ ἰπιϑοῖῦ, δὰ ναὶ 6 5 νι ἰὼ αἰ πη56}} 8.5 
ἀονὶ], ἰπ 118 ἔδιον οἵ βδαίϊδηϊΐο δροίδηι, ὑμι, ἢ6 Ῥα 8 
ἔογι δοπιϊηπα}γ ἴθ ἷ8 οση ποῦς δηὰ ἴῃ {9 
ϑνοῦῖὶς οὐὗὅἨ 18 ο ἃ ἃ8 4 3}αἰλεγ. Ὀϊογθηὺ ἰδίον- 
ῬτγοιαιίοπΒ οὗ πατὴρ αὑτοῦ: . 

(1) 19 ἔλθουν οὗἨ ἐλὲ ἐΐε, τοῦ ψεύδους, Οτΐχοη, 
ΕΔ για 5, εἰ αἱ., Τυοἶϊςο, [ΜΠ ΠΕ}Δ τί ὴ66 ἰο {110 
ἤτϑυ 1 σϑοοογι δα ἴῃ Ὠἰϑίοῦυ, ὉΓ ψμἰοἢ (π6 ἀον]] 
βοάυσοὶ Ενο: “Ὑ 584}} ποί Βυ ΓΟ αἰ6,᾽ θη. 
111. 4.---Ρ. 5.1 ΟΌβοννα, οἡ {}|0 δοηίγα Υ, {}18ὲ Ομ τ σι 
ἰἰθηβ ἰο Βρθαῖκ ΟΣΘ ποὺ πι ΤΟΎ οὗἁἨ (6 δαΐ Ποῦ 
οὗ ἰμ9 ᾿ἴ6, Ὀαὺ 4180 δοπογοίοὶυ οὗ {πὸ ἔα μοῦ οὗἉ (19 
Ἰἴδυβ, ἰο οι 9 γοίυγηθ. ΤΠ ΟΧοΐοτο, 

(2) Εδίμον οὗ ἐλ6 ἐΐαν [τοῦ ψεύστου τΞε τῶν ψεύσ- 
των. ΟὐΟΠΒΘΑΠΘΠΝΥ [19 18 γοὺν ἔδίμον, δὰ γ0 
το ἷθ οἰ] άτοη, 800 Ὀοσί πίη οὗὁἨ (6 ν6γ860---- 
ψεύστης Ὀδὶης Βἰηρυΐαῦ 1896 φῬγοπούη αὐτῶν ἴδ 
αἰὐγαοίοα ᾿ηἴο {Π|6 ΒΙ σα αν αὑτοῦ.--}, 5.1 Βαυρο), 
Βεαυπιχατίθη-Ογυσΐα8, Γμυϊματάϊ, Μογὸν [Τ8ο- 
Ἰαοῖκς, βιϊον, ΑἸονά, Ηθηρϑίθηθοτα]. Τιθὰ τὸ 
τηυδὲ οὗ οουγϑο ἰαἶκα πσεύστης γβὺ ἃ8 8. σοηθτΓα] 
Ῥγϑάϊοαὶθ οὗ (89 νἱοκοα ρῬογβοηα! ίγ. 1116 ἀον}] 
18. ἃ ᾿ἴαν ἴῃ εἰ πι901}. δηὰ 18 1 ον οὗ ἰδ Ἰΐαν ἰὴ 
δΔιοιλἰ 4016 βοϊ [-ργορδραίίου ᾿γουρσὰ [1}6 ἀο᾽ αϑίοα 
οὗ 186 οἰ !Πάτοη οὗ ψ]οκοάη688 (2 Τ68. ἰἱ. 

ΤιιΘ δηοίοαῦ ἀποβίϊσ [πὰ ϊοαιο μου ἱηίον- 
Ῥτοίαιίοιυ, ἐδ κίης [86 ἀθηλίαγο 45 ἔλίμπον οὗ (ἢ 6 
ον], τϑ-δρρι θὰ ἰο ἰμ9 Οαοδροὶ ὉγῚ ΗἸἸκχοηίο] ἃ 
[απὰ οΙΚιμαν), 18 ἀϊθροβοά οὗὐ ὈΥ Μίογον [Ρ. 
809]. ΜΟΤΟΣ 90} ΟΌΒοτΥ 5 ὑμαὺ ἴῃ {π18 ρ85- 
8868 {110 ζ}}1} οὗὁὨ ι)6 ἀονὶ} 18 Ῥγοδιιρροβδὰ; δα ἰΐ 
18. ΟΥ̓ ΠΟ Τ6ΛῺ8 ῬΓΟΒΕΡΡΟΒΘα {{18ὺ ἰδ 6 ἀον]ὶ Δ] γ 8795 
ν8 τἱοκοὰ (ΗΠ ροη ἃ δπὰ οἱ] 68). [10 δβῃοιυϊὰ 
Ὀ9 δαάρὰ ιἰιαὺ ὑ18 ἀοϑοτὶρίίοη οὗὨ ὑ8}6 ἀ60]}} δ] τνᾶγϑ 
Βιυρσοϑίβ 116 6811868 οἵ 15 7[8}}; 861Η68}} 688, 4186- 
Ἰιοοά, ΘΩΥΥ͂, μΒαϊγτοά. 6 ἀον1}, (86 ὈΟΙΠΠΟΡ 
οΥ̓͂ νἰοϊκοάμθ58, 1 59ηο. ἰἰϊ. 8, 12; (6 ον οὗ 
νοΚοάποβα, (6 βρὶτιῦ οὗὨἨ ἐμὸ τ ιοκθά, [Ιὰ (9 
ἰϑαιριαἰίοη οὗ λάπσιῃι (84. ἰϊ, 24; ΗοΌὉ. Ιἱ. 14; 
ἴλον. χὶΐ. 9)} δἋ5 Ὑ0}} α(8 ἰῃ Οδἱπ᾿8β ἔγαϊγι σά θ, ὑπαὶ 
ἔἰνοΐο]ὰ παίατο οὗ 86] 58]1ὴ 688 βἰιονγθὰ [1(86]: 
Βαίτοὰ οὗὨἨ ἐγ αηἃ ἰονο οὗἩ πιυτάον, τ ῖ ἢ σαΪ- 
ταϊηδίϑα ἴῃ (9 ογυοϊᾷχίοη οὗ ΟἸγὶϑι.  ΤὭοτο ἴδ, 
ΒΟΊΟΥ͂ΘΡ, Β6Γ6 Π0 Ορροϑί(ΐοη οἵ 7ογπιαΐ ἱναίὰ δπὰ 
“ογπιαΐ [α]Ἰβο;οοα, Ὀὰὺ ((λ6 ἔ.}} οχιοηί οἵὗὨ Ὀοί}} 4688 

4 [Τπ|6 ἑαϊογργοίδτοη τοίρτα αὐτοῦ ἴο {6 ἀδν]} δηὰ πατήρ 
ἴο [}|ὸ ἀθιηΐανχο: “ Ηὁ ({1Π|0 ἀ6ν}}} 8. ἃ 114, πὰ ἷβ (ὍΠΟΥ 

ἰπκο μἱ5 ἕλίμοσ 
Ὦθπσο ἔα οἷά τορβαΐης ὡς ἀπὰ καθὼς καί ἰηϑίοια οὗ καί), 
ΤΗΐα ὑγδηβ δ ίο που σϑαιίτο αὐτός Ὀοίοτο ψεύστης, ἀπὰ 
ἰπιρ}ο5 Ἐ)6 υπδοτὶ ρίαγα! ἀοσίγί πο τ΄ [Ππ6 ἀθν}} ΠΔ5 6 (αἴ ον. 
Αποῖθποῦ ἰηἰογργουμιίοη ουθ Τηογθ δὺθυγὰ δηὰ ἀπίθηθβὈϊο 9 
1πδ1 οἵ 80 δοηβϑί υἷο δηὰ ᾿ἸϑΆγπθὶ ἃ Δη 48 Βίδορ Μίάἀϊ!θίοη 
ν 80, δοοογάίηρ ἴο ΑἸίοτὰ ἐπ ἰρο., ργοροβδιὰ 11}18 τοπάουίης οὗ 
πο Ρϑάθαρο: “" θη (ΔΏΥ͂ οἵ γοῦ) Βροθῖκβ δὶ ΒΊΟΝ ἰκ δ δο, 
ἮΘ δροϑῖκβ αἴτον [ἢ 6 τἸρδηηθῦ οὗ ἷ8 Κἰπατοὰ (ἐκ τῶν ἰδίων 1) 
ἴου [6 ἰδ ἃ ᾿ἰὰγ, δηἃ 80 εἶδα ἰ5. Πἰβ (Αἰ ΠοΥ,᾽" ὦ, 6. ἴη0 ἀον!], 
Μιάά!οίου βέυμι Ὀ]οὰ δἱ [16 δυο] Ὀοΐοτο πατήρ, ὙΠίσἢ οἱ 
[1|ὁὸ ΘΟΠΈΓΑΓΥ ἰθ οι μαζὶ δῃ ἃ ΠοοοβηαγΥ. Τπογο ἰδ Ὀσ ὁπ 6 
ΓΑΠΟΣ οὗὁὨ ἴθ απὰ ᾿ίατθ, (ἢδὶ ἰδ [0 ἀθν}}, Τὴθ Κίηρήομι οὗ 
πὰαλ  σῳ 8 ἃ ἹΠΟΏΔΡΟΝΥ δ 611 ἂἃσ {Π0 κί κάοπι οἵ ᾿ἰκμῖ.-- 

{ οπιρ. πὸ ραβδῆχο ἔγοὴ 8}: Ολαααεὴ: “ ΤΠ οἰ! άτοη 
οὗ τῃδὲ οἰά ϑογροὴῖ ψῃο ἰτη58 βία πη Αὐδπὶ ἀπὰ 41} μἰο ροθῖοι- 
ἱγ." ὙΤΠΟΙΌςΚ, Ρ. 257 [Εγλα π᾿ 5 ἸΓληβ. Ρ. 236]. 
Ζ [1 [116 πνἰϑι οἵ {Π|8 ποπίοποο {ἢ {γα πϑ]ατίοη οὗ ΤΥ ἄσαγ, 

ἀορατίρη {τἰδηὰ, Ὦτ. Ὑροπιθημ, νὰϑ ἱπιογτιρίοα Ὁ ἀἱ 
ποΥον [0 ὑθ τουυπιο, Σ᾽ αἰε--τία απἴπια !-Ῥ, 8. 
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ἦα Κορὲ ἰπ νἱονν (μαϊπατνάϊί, Το Κ); ἐδὶ8. 18 
ονυϊἀοπὶ ἤγοτη ἐδ 6 πδίυγο οὗ ἰδ ς σοπιρ]οίοα ορροϑβί- 
ἰϊοη ἰιϑ6ὶ ἢ, τ θα Βροδκίης (6 ὑγυῦὶν ἐπ Γῃ 5 1{{Ὸ ἰξ- 
ΒοὶΥ ἰηῖο ἰγαῖ, δὰ ἴῃ ᾿ἰκὸ ΔΉΠΟΥ ᾿γὶος π|4}.68 
Ἰϊ 9 1901 ἃ 116. 80 (ἴ0ὸ ὀχίθγῃδὶ τπγίον οὗ ΑὈο] 
νοὶ Βαίδη οὔἴοοίοα ἰτουσὰ Οπίη ἰδ ἱποοησοὶν- 
δϑϊο τίιμουΐ [9 βρίγι 4] τυτάοῦ Ῥοτγίογπιϑα 
η Αάδαι, τιΐο Ὀθοδιῃθ ἴἰὸ 68.599 οὗ {16 1ἰ{6Γ8] 
τοῦτον. 

γον. 46. Βυϊ 1--Ὀθοαῦδο 1 αρθϑεῖὶς ἴδ9 
ἔστι, γ9 ὈΘ᾽ίθνθ 16 ποὶ.--Τ}ι9 ἐγὼ δέ 18 
Τοτο οὶ ὈΪΥ ρΡυΐ ἤτβί, ποὺ 80 πῆοἢ ἷπ Ορροϑβί(ἰοῃ ἰο 
16 ἀον}} (Τ᾿ οϊοκ, Μ6γ9Γ), 88 πα ορροϑἰιΐοη ἰο 
{116 56 0705 ἃ58 (6 δρί γί 4] οἰ άγθηῃ οὐ (ἢ9 ἀον]]. 
Αἴτον θ᾽ 1 ὑπ οπὶ υμαὺ λὲν αγο, 86 Ἰλϑύ πογὰ 
οὗἩ ἰπθ οχρίδηδίίοηυ, μοὶ 116 ἱν, ἢονθῦϑ οὐ ΗΪ8 
Ἰρ95. 2685 οἰιαγασίοτίσοβ Ηΐ8 Εἔσο ἰο ἰδ 6χ- 
ἰθπὶ οὗ ἐΠοὶν Ὀγϑοηΐ ποϑᾶ: (1) Ηθ ἰ5 ὑβὸ νἱῖ- 
Ὧ684 ΟΥ̓ {{|6 Ῥτορδοῦ οὗὁὨ γαίῃ, ἴῃ ὁρροβίιΐοα ἰο 
ἐ6 Διο -ἰἰασ δηΐ ἷ5 οἰ ἱϊάγοη; 2) 16 51η]088 
οη6, ἰῃ ορροϑί(ἴοη ἰο ἰδεῖν 1ι8ὲ οὗ πιυγάον, ἰη- 
ἰοηάΐης ἰο ΚΙΠῚ Πα; 8) Οοαιΐης ἔγοτη αοα, τὶ 
[16 ποτὰ οὔ 6οἀ, πῃ ορροϑί(ἶοα ἰο ἐποὶν αἀἰᾳὈο}10 
πϑίυγο. ΤΗΐ8 ΒΟΊΤΘΟΥΟΡ 18 86 ρστολῦ οὈϑί80]9 οὗ 
Η ἰδ 711 58 ο] -τονοϊαιΐοπ, οὐ γαϊθον (89 λ[οββιδηϊο 
ἀοϑὶ χπαϊΐου οἵ ΗΪΐ8 70}} δε] -τουϑδιίου, δῦ ἴῃ 
ἰδοῖνγ αγάδποα ᾿γὶης ἀϊδροϑι(ἰου {Π6 Ὁ ἃτὸ ορροβϑὰ 
(ο ΗΪ8 βρίγἰϊ οὔ ὑσγαϊ; ταῦ (ΠΟΥ ἀο ποὺ Ὀθ᾽ ἴθ νθ 
Ηἰπι ἴον (ἢ}9 ὙΘΤΥ͂ σθϑβοι οὗ 1118 (θ᾽ {ἢ 6πὶ {110 
ἐγαῖη, [ΑἸίοτά : “Τ}ν}8 ᾿πι}}168 ἃ σθαγφο οὗ ψ]]αϊ 
βίτἰνίης ἀρσαϊηδβὺ Καόνῃ δα σοοορηϊζοὰ ἰγὰ .᾽] 
Ἐπιμγπιΐα5 [δ] ς ἂρ 1.19 σοπίοχι] : εἰ μὲν ἔλεγον 
ψεῦδος, ἐπιστεύσατέ μοι ἄν, ὡς τὸ ἱδιον τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν λέγοντι [1{ 1 Βῃουϊὰ Βρθοαῖ ἃ 119, γοὰ που]ά 
Ὀο]ΐοτο λῖο 88 βρθαϊζίῃ: τ δῦ ῬΓΟΡΟΕΪΥ ὈΘ]οΟη 8 ἴὸ 
ΤουΥ ἀρ νὴ ΤΣ 

γόον. 46. ὙΣΕϊοΟὮ οὗ γου οομ ν:οϊοιῃ τ20 οὗ 
δ'η 72 [τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτί- 
ας.7-- δ οτοηῖ ὀχρίδηαίί οἢ8 οἵ δίῃ. 

1) Βοσδυ89 86 ἐστ} ἢ Βροδκίῃς 8 ῬΥΘΥΪ ΟΊ ΒΥ 
τηθη(ἰοηο, ἁμαρτία πιυδὶ ὮΘΡΘ ΤὩΘ ΔῊ ἜΓΤΟΓ ΟΥ̓ ἰη- 
ἰοἸ] οί 4] ἀοίοοί. Οτίοηθδ, Ογτγὶ!, Εγδβϑαυϑ δπὰ 
οἰδιοῦ8. Αζαϊηϑί {π18 Βρϑακα α) ὑπαὶ ἁμαρτία ἴῃ 
186 Νοὸνν Τ᾽ οϑίδιηθην ὑπγουρθουϊ ἀοδιρημῖοβ δύι, 
δηὰ οὐδὴ ὙΪῈῈ [ἢ 6 οἰαβϑ8ἰο8 ἰϊ ἀ065 ποὺ πιθδῃ 6770, 
εἰδοοὶί, 1684 τινὰ 64 ἀοδηΐης δα θη, ὁ. 9., τῆς 
γνώμης. 5 [Ὁορ. Μογον, Ὁ. 800 ἴ.--Ρ. 5.1] δ) 
7ο8ὺ5 σοῦ ἴῃ {μΐ8 οΘα86 πηᾶΐο (6 οχητη δ! 0. 
οΥ̓͂ γα δὰ οὐ͵οοὺ οΥ ἰηἰοἰ]θοίαδὶ γοβοοιΐοο, γγ9 
πιϊσδῦ δύ, οὐἠἨ ἰπθο]ορίοαὶ ἀϊδραίαιἑοη, γ0}}}}0 
οἰβογνίδο Ηθ σχρσυθβοηῖβ ἐὺ ἃ8 8 πιογαὶ δηὰ τϑ- 
Ἰἰκίουθ ργοσθβθϑ. 6) 16 ὑγυΐῃ οὗἁ [118 τνογὰ 15 δὰ- 
ἐπ οηςολιοα Ὁγ ἴπ6 ἐσυϊῃἴυ] η695 Δη ἃ δ᾽] 6550 688 
οἵ Ηἰἶδβ ᾿1ἴ6, 866 σὮδΔΡ. Υἱΐ. 17, 18, 

2) δία ἴῃ βροϑοὶ, ὠπέγλ, ζαϊδελοοά, Ἡοϊπηο- 
ἴποη, Οαϊνίη [8186 ἀοοίτῖ 6], Ηούπιληπ [" δύπαε 
ἀε6 Ἡγογίεα ", Τποϊυοῖ. Αγαΐπηδὲ ὑπ: ΕΊΒ6Υ 
18 Ἰη ογρτγοία(ἰοα διηουηίϑ ο [6 Β8Ππ|6 848 (δθ 
ἢτβί, οὐ ἰῦ τυϑὶ ἰησοϊαὰθ Π6 1466 οὗ ἰηἰθη(ἰομ Δ] 
ἀοα]αδβίου, οὗἉ βἰηἴια] δηὰ νἱοϊκοα βρϑϑοῖ, ον 8]} ἐἷ8 
τοφοῖμον (“Ὁ ψἱοἰςοα ἀο]αϑίοπ,᾽" ΕΥ ἴσοι, Βαια- 
ξϑνιϑη- Οταϑ 8). Βαὺ ἕο {818 [9 ΘΧΡΥ βίο 18 
ἴοο ΖοηΘΓΑΙ. 

8) ϑὲπ, (9 πιογαΐ οἴοποο. [Τ}}8 18. (89 πηϊ- 
ἤοττο υϑᾶρ8 οὗ ἁμαρτία ἴῃ (6 ΝΟ Τ᾽ Θβίδτηθηὶ.--- 
1. 5.}] [μἴοϊκο, ϑιίον, [αϊδαγάι,Ἐ εἴθ. {0808 

Οὐθη. 
ἱ αυοὶθο 
τία ὮΟΓΘ 

ΤῊ699 

[50 αἴ390 Μογογ, ΑἸΠυτά, ουδίοσ πὰ ὙΥΠΚί βου 
(Ὑογ δ γογΕ! βὰν ποίη οἵ 1115 ἱπιρογθπηῦ ΥὙὉΣ80.) 
ἔδηο γοτηδῦίκ οὗ ΑἸογὰ, ψσἢ ἄγὸ τὸ (πὸ μοίητ: "ἄμ 
18 θέσι! 11} δίῃ: ποῦ " ΕΥ̓ΤῸΓ 1ιἢ αγριεπεεη, οὗ ἡ Λιϊδελοοῦ." 

ΒΡΘΆΚΒ ἤγοτῃ 6 Τπἀδληγλοπίηϊ σοποορίϊοη (δα ἐδ 9 
πιο!) οί εἶ Ἐϊ ἴα 18 ἸΏ ΒΟΡΑΓΔΌΪ οοηηροϊοα τ 1} [ἢ 8 
οἰ ΐσαὶ (ὉΠ πδῆη, διηίεδαπεδε ὁ ὕες, Ὁ. 99). 
ΤΊογο 18. ΠῸ ΤΟΑΒΟΏ ἱπ 18} 18 Θσχρ᾽πλιίΐου (τ 18 
Το 61) ἴ0 πιΐ85 δ “σοηποοίίπρς [Ππ}ς,᾽᾽ ΟΓ ἰ0 88- 
Β.π|ι0 8 (ἀἰοἴδοὺ ἴῃ (δ 8 παγγαῖῖτο. ἈΙθδης πη τι 8 
ἀφοϊαγαίίοη 8 αἷδβο αἰ ΠΥ ΠΥ ἰηϊοτγργοϊοὰ : αἹἡ 
ΤῊ δἰ πΠ]6 85 Ομ ἰ8 {89 γαγοϑέ δῃὰ καίθβι οσβλῃ οὔ 
(080 Ῥοτοορίΐοη δηὰ δοτηηπηΐοαιίίοη οὐ ἰγαῖὶ 
(οἰκθ), οὐ {89 Κπονϊθαρο οἵ (π6 (τ ἢ Τοβῖβ ὑρὸπ 
ΡΟΣ οὔ (μ6 ψ}} (09 δ οἰ16). δ) Ἀ΄εγου ἀραϊπβὶ 
ι͵8: (158 τοι] 6 ἀἰβοῦγβινθ, οὐ αἱ Ἰοδϑί ἱπιρὶγ 
(παὺ 5685 ποαυϊρεά (ἢ6 Κηον]οᾶρο οὐ [86 ἰσυτῃ 
ἷπ (80 αἰϑουγβίνο ὙΔΥ͂, δπὰ οἷν ἰπ Ηἶἷβ πππιδη 
δίαϊο, γι ἢ }16, δοοοτάϊης ἴο «οη Θβρϑοϊδ)γ, Ηθ 
Κη (6 ἐγας ὈΥ ἱπμἰ οη δηὰ ἥγοαιι Ηΐ8 ῥὑτε- 
οχἰβίθηί βἰϑίθ, δῃὰ ἴῃ Ηἶβ δαγί}γ βίαια ὮΥ υἱγίαθ 
οἴ Η5. υπὐυτοΐίκοη δουιτηππΐοι ἱῖ αοά. Ηἰδ τοᾶ- 
ϑοηΐης ἰδ: [{1 απὶ τὶ πουΐ. δ'η---δὴ ἃ ποπα οἴ γο 
ΘΔ ΡῬΓΟΥ͂Ο {{Π|Ὸ ΘΟΌΓΓΔΤΥ ---ἴ τὴ 8180 συ ἐπ ουὶ ΟΥΤΟΥ, 
ΘΟΠΒΟΠΌΘΠΠΥ 1 ΒΑΥ͂ ἴΠ6 (γαῖ, δηὰ γε, οὔ γοῦγ 
Ῥαγύ ᾶγα πο γθδβου ἰοὸ αἀἰβοοϊΐουο Μ6. Βυΐ 76- 
815 σοι] οχἱ Ὀἱὶ ΗΜ πιο ΓΔ}}Υ ῬΌΓΟΘ 56] [-ςοπβοίοιιϑ- 
Ὠ6Β5 ΟἾΪΥ Ὁ Ἦ]8 Ἰἰθ. Ηδηοθ 6) (16 ττογὰ 19 ἴὸ 
Ὅο πηάδογβίοοα δοοοτάϊης ἰοὸ ἐδ δἰ βίοτ σαὶ δοη- 
ποοίΐϊοη οὗ {Π|0Ὸ Τορτοδοῖ οὗ (ΠοοοΥδο βὶη. ΤΟΥ 
ἰγθ ἴο λκὸ Ηἶπὶ ἃ βίῃπμον ἴῃ (6 86η86 οὗὨ (1 
δ ονν 8.1 τοζυϊδίϊου τῖ1ἢ τοραγὰ ἴο Θχδοιηηπηΐοδ- 
(ἴοπ, θὰ {Π6Υ͂ ἀο ποῦ γοηίαγο ἴο δοσυδο Ηΐπι ρυῦ- 
Ἰἰοῖγ, 8(}}} 1695 σδ {Π60 Ὁ σοηνίοὶ Ηἶπι. Βαὶ 1τ}}5 
οοηδβοϊουβηο85 οὗ Ηἰ5 Ἰοραὶ ἰγγορνυοδο} δ Ό] 60 688 
ἱπ}}0}}68 αὐ (} 8 καλὸ {ἶπλ6 18:0 ΘΟὩ ΒΟ ΟἸ8Π658 οὗ [86 
ἸΩΟΤΑΪ ἰη[Ἀ}}} Ὁ} ὴ ὺ οἵ ΗΪ5 16 απ (86 5᾽ Π] 6 55η653 
οὗ Ηἰβ ΟἰΔΓΔΟΙΟΓ ἀπ Ὀοΐης, 85 Ηθ οἡ Ηϊ5 ρϑτί 
ΤΟΟΟΡΉΪΖ268 Π0 πιόγοὶψ ἰεσαὶ τὶς ἰοοῦυδβηθθ8. θαΓ 
οχρυοβϑίοη 18 {ΠΥ ΟΣ οογ ΔΙ Ώ]Ὺ ἃ Βο] πη ἀθ0]8- 
τδῖίοη οὗ (}} 6 ογὰ ἴῃ γοραγὰ ἰο ΗΪ8 5[᾽ Ὡ]655}688, 
Ὑ ΙΟὮ ἱπαοοά 18 ἰηάίγοοιν ἱπῃρ] θὰ 8190 ἰὼ οἵ βὸῦ 
ἰοϑιϊπιοηΐ68 σοποογηΐης Ηἰπιϑο] 7, 85 ἴογ ᾿ἰῃϑίδηυθ 
ἰῃ γον. 29. Τὴ6 οἰγουμπηβίδησο, ἐπαὶ ἰπ6 αἰγνῖπθ- 
δ τπηλῃ δἰ Θ5η 6858 οὗ ΟὨ τὶ δὰ ἴο ἀσγνοῖορ δηὰ 
ῬτΟΥΘ ἰἰ86} ἴῃ ἃ υππᾶπ ΜΟΥ͂, Δ ΟΓΒ ὯῸ ΤΟΆδΟη. 
ἴο σα] 0 (νῖ1}} ΜΙ Υ 6 γ) σείαζίυα ἴῃ ὀρροβιίϊοη ἴὸ 
εε αδεοὶμίε δὶ Α]658η658 οὗ αἀοἀ δοοογάϊηρ (0 ἢοδ. 
Υ. 8. 

[Τ}ἷ8 18. ἃ τηοβὲ ἱπηρογτίδη! Ῥαββαρο, ἰθδοδίης 
ΟἸΘΑΡΙΥ (09 δ᾽ Π]ΟΒΒη 658, ΟΥ (10 1.86 16 ῬΟΒΙΪΥΘ 
(6 πὶ} [0.6 τηοτ] Ῥογίδοιίοη, οΥὁἨὨ Ομ τίβί, Ηο δετθ 
Ῥτοβθηίϑ Η πο] α8 {86 Ἰἰνίης ἱπιρονγβοπδίϊου οἵ 
011 6895 δηὰ ἰγυϊῃ πὶ ἱΏΒΘΡΩΣΔῸ]Θ6 υπίοῃ, ἴῃ 00. 
Ῥοϑβί(ἴοη ἰο (116 ἀ6Υ]} 858 (Π6 δυΐϊ θοῦ δηὰ ᾿πϑιϊ ζαῖοῦ 
οὗ βίη δηὰ ογῦοσῦ. ΤῸ δ᾽ Π]ΘΒΒΏ 685 οΟὗἩἨ 96508 5 
ἰπιρ] ]οὦ ἴῃ ΠΠ8 ψβοῖα πιἰββίου δῃ ἃ οἸαγδοίοῦ 85 
1:0 ϑαυΐϊοιν οὗἁὨ β'Π6ΓΒ ἔγοπι βίη δὰ ἀθδιἢ; [ῸΓ 
89 Ἰοαϑὺ ἐγδηβργοδδίοη οὐ τηόσγαὶ ἀοίθοὶ του 
μανο δημὶ ]αϊοὰ ΗΪΐ8 βίημοθββ ἰο σοάθοπι δηὰ ἴὸ 
λυάρο. [ἐ( ἰβ σοπβτιηοὰ ὈΥΓ [86 τυηδῃΐπιοῦϑ (68}- 
ἸΔΟΗΥ͂ οὕ δοίη ἐπ Βαρίιΐδιὶ (Μαίι, 11]. 14: Φοδη 1. 
1δ: 1. 81), δά 106 Ἀροβιὶϊεβϑ (Δοὶβ 11]. 14.} 
Ῥεῖ. ἱ. 19: ἰϊ. 22; 11. 18; 2 Οοσ. ν. 91]; 1 Δοίνη 
1, 29; 1. δ, 7; Ηοῦ. ἱν. 1δ; νυἱῖ. 26). Ομ γίδὶ 

ἔννο ᾿δὲ[οὕ το η ΒΒ ἀγ6 ἰοπ ἃ ἴῃ οἸαπαίοδὶ Οὐϑοῖς, δα ΠοΥΟΓ 
ἱπ [9 Νοῖν Τοεϊλιηθη οὐ υΧΧ. Απηὰ Ροϑί δα, ἴΠΟΥ ΝΟῸΝ 
ἐηπττοάμποθ ἢ {Π|4 πηοπὲ ϑοϊοπιη ραΓὲ οὗ ΟἿΓ [τα ἀϊδοοῦΓθθ 8 
γαρμίά ται οί. Ὑπὸ αυοβιίοη ἰθ Δ ἈΡ ἴο Ηἰε φέσι 
97 ἰζζε, )6 ονϊάδης ἴο 1Πθ πὶ 811,--46 ἃ μἱ ἴογ 16 ἐπι δία! 
ἢ5959 οἵ νογὰ : ν]ι ον ποτὰ δαβογῖοα, Β6 ἰξ γειμϑπιθεγοιῦ, ἴπαὶ 
Τἴε σας ξεπὶ ἤγοπι σοα. Απὰ νεἰθὴ τ γϑοο ]ϑοῖ τμδὶ 16 80 
σα  ἸΘηχοθ ἤθη ἴο σοηγνοϊ Ἠΐπ οὗἉὨ κἰπ, πόνον ποη ἃ ΠΆτΘ πΡ- 
[614 ομέισαγα κροι]οβδηῆοδα πιοΡον (560 ΜΑῖι. χα . 206-23). 9 
Ὑογὰς παμοιμηϊ τὺ ἃ ἀἀδοϊαγαιϊίοη οἵ 1115 δυϑυ!αῖο δἰ] οδϑηθ, ἰδ 
τιουζὶῖ, γυσὰ, δὰ ἐθοά," -Ρ, 8. 



σΠΔΡ. ΥὙ11. 81-ὖ9. 

6 Δ]] ηροα Ηΐ8 ὁπ ομἷο8 ἰο σοηνὶςοὶ Πίπ οἵ βίη, ἴῃ 
8.9 Δοβοϊαίο οογίαϊ ηἰν οἵ ἔγθοάοηιχ ἔγουχ βίῃ. 7115 
ὭΣτΤΟΟΒ ὙΠ} Ἡ]15 τ 1016 σοηάιποὶ, νῖιἢ (6 δηςἶγο 
ΔΌΒΘΩ6Θ οὗ ονογγίμίηρ 11 Γοροηίδποο οὐ στορροὺ 
ἷη ΗΪ5 1ἴ6ὁ. Ηθ ἸΟΥΘΟΡ δδοϊκοὰ ἀοὰ ἤογρίνομοϑϑ 
ἴοΥ ΔΏΥ ἱπουρηῦ οὐ ποτὰ οὐ ἀςδοὰ οὗ ΗΪβ8; Ηδ 
διοοὰ ἔαν δὐονὸ [Π|ὸ ποϑὰ οἵ σοζοηθγαι ο:, σΟΉγΟΥ- 
δίοῃ ΟἹ ζείόοσῃι. Νο οἱϊοῦ τῇδ οουϊὰ 8.8}. Βιιοἢ ἃ 
φυρδίϊοι ἃ5 (ἷ8 τιὰῖϊθουΐ οὈΥΐου8 ΒΥΡΟΟΥΒΥ ΟΥ ἃ 
ἄοστοο οἵ 80] -ἀοσορίΐου ὈογἀοΥΪ ΟἹ ταπη 689 
156 1 Ὁ, Υ 8116 ἔγοῦχ ὑδ6 τπηοῦ ἢ οὗ 76815 νᾶχ|ῪῪ ποαῦ ἷΐ 
ΜΙ Βουῦ Βυγρτίϑθ, 85 (Ὧ6 ὩΠΑΠΒΎΘΓΔΌΪ]Ο 86] -υἱη- 
αἀἰσαίίοπ οὗ οη9 νν}10 ἃ] γᾶ γ8 ΒΡ6 85 πο ἰγυΐῃ, τ μ 0 
ἷ8 16 συ ἢ ἰ(86]7, πὰ 18 Ὀογοη {μ6 ΣοΔΟΣ οὗ ἰπι- 
Ῥοδοβιηθηῦ οὗ ϑυβρίοἴοη. [1{ Ζ2688}8 αα Ὀδθῃ ἃ 
δ ΠΏΟΥ, Ηο τὲ ἢᾶανο Ὀ66η ΘΟ ΒΟΙΟυΒ οὗὨ 1 Εἶἶκο Δ] 
οἶοῦ β΄ ΠΠΟΥΒ, δηα οουἹὰ πού παν {18 ΘΠ ]]οη σοά 
Ηἰ8 δπδπΐθϑ, δὰ σοπἀμποίοα ΗΒ ο ΙΓ ἰπχουρίιου 
οἢ ἰ16 δϑϑδιρίϊοι οὗὨ οπίΐϊγθ φϑγβοηδὶ ἴγϑοάοτῃ 
ἔτοτῃη βίη τυῖϊμου! ἃ ἀδρτοο οὐ ΠΥΡροοτῦΒΥ ΜΘ ἢ 
βΟΟ]ὰ Ὅο ἐδ σγοδίοδι ἸΩΟΣΔΪ τη ηΒ  ΓΟΒΙ(Υ ΟΥ̓́ΘΣ 
σοποεϊνοα δηα 8080] υὐ6}γ ᾿γγοσοη οἰ Δ Ὁ]9 τυ ἢ ΔΠΥ͂ 
Ῥυϊηοὶρ] 6 οὗ υἱσίαθ. Βυὲ ἱΥ ΘΟ γὶϑί τγὰϑ ἐγ βῖἢ- 
1089, Η9 ἔθ υπ5 δὴ ΔὈϑοϊιιὶθ οχοορίϊοπ ἰο ἃ τπηΐϊγοῦ- 
δαὶ γα ϊο δη ἃ βίδη 8 ουὺ [9 σγοδί οϑὺ τ οσα] πιΐ γα οἷθ 
ἱῃ τά δὲ οὗὨ ἃ [Δ] ἢ δηὰ σαϊηϑα νου], οἰ] πίῃς 
οὺν Ὀο]Ἰ οὗ πῃ 41} Ηἰ8. δϑιουπάϊης οἷαἰτηϑ σομσ Γῃ- 

,ἶας Ηἰ8. αἰνὶπο οτἰ χίη, οιδγαοίον δῃα χη ϑ8: 0Ώ.---- 
Τὰ Β᾽ Ὡ]655} 055 οὗ 76805 τητϑὶ ποῖ Ὀ6 σοῃίοιιη ἀρὰ 
ὙΠ} [86 Β᾽ Ὡ]6058}698 οὗ Οοἃ: 1 15 {110 5 Π] 58} 658 
οὗ 9 παπ 9 6808, τυ ΐοὶι παρ], ἀυτίης ΗΪ5 
ΘδΥ Β] γ 116, ΡΘΟΟΔΌΪΙΥ ((8λ 6 Ῥοβ58: ὉΠ }7 οὐδ μπΐηρ, 
»οεβε-Ρεσεαγε), ἰοτορ Δ ΌΪ Υ δηὰ δοίτπαὶ ἰθιρίδ- 
ἴοι, τε} ]9 [10 81 Π]655} 688 οὗἩ αοἀ 5 δῇ οἰογηδὶ 
διϊτθαΐθ δοοῦο [89 τοδοὶ οἵ Θομϑῖοί. [ τὸ υἷθιν 
ΟἸγϑὲ πο ΓΟ  ἴπ ΗΒ μυτηλη παΐυγθ, Ὑ76 ΤΠΔΥ͂ ΒΕΥ 
δαὶ Η5 51 }]εβ8} 688 γ)γὰβ δἱ ὅσϑί γοϊαἱΐνο (ἱπιρεοσα- 
δία πιῖπο», Ῥοδδὲ πο ρμεοσοαγε) πη, ᾿||κ6 Αὐἰδλ᾿ 8 
ἱπῃόοσθῦσθ ἴῃ Ῥαγαΐϑ9, ᾿ἰδΌ]9 ἰο {8} ((Ἰχοιῖ αὶ δυο ἢ 
[Δ}} ννγᾶ8 τηδὰθ ᾿πηροβϑι ὉΪο ὈΥ͂ {16 μα νν 6] 1 ἀἱ- 
Υἱηθ [0905); ΠΟΥΘΡΪΒ61658 ᾿ξ Ἰγὰ8 σοιρ]οίθ αἱ 
ΘΥ̓ΟΓΥ͂ δι 20 οὗ [1198 1106 ἴῃ δοοοτάσησο τ {16 
οπαυδοῖον οὐἁὨ δδοὶι, ἐ, 6.) ΗΘ τδϑ βίη]6959 δηά ροῃ- 
ἴεοεϊ 8ἃ8 α οἷα, Ῥογίοοι ἃ8 ἃ ὈΟΥ͂, ρογίδοὶ ἃ8 ἃ 
γοῦίη, δῃἃ ρογίϑθοϊ δ8 ἃ τβδῃ; ἰμογο Ὀοίηρ αἷ- 
[ἐγθοὶ ἀσστοοϑ οὗ ροτγζοοίΐοη. 8 Π]688 110] 1. 688 
τε τὶ} Η πὶ, πα, ΌΥ δ σοθ 55 01}}}}γ οὐογοουίης 
ἱεπιρίδιϊοα 1π 8Δ]]} 118 ΤΌτΊ8, 10 Ὀοσδῖηθ δοβοϊαϊθ 
ἱππροοσ ΔΌΠΥ͂ ΟΥ ἔτι ΡΟΒΒ  Ὁ1ΠΠ Ὴ Υ οὗ βἰππΐης (ὑηρέσοα- 
διμίας πια)οτ, ποπ Ῥο886 ἀελρι Π͵ἊῸΟΏσο ἱΐ 8 βαϊἀ 
ἴδαι Πα ἱεαγηεα οὈδαΐοηδο, ΗοΌ. ν. 8.---Τῆ ὁ ἢ18- 
ἰοτῖοα] [οὶ οὗὨ (110 δ᾽ Ὡ1658Π689 οὗ 7681:15 ΟΥ̓ΟΥ ΕΠ ΓΟ Β 
[0.86 ῥδηϊμοἰβιΐὶο ποιϊΐοη οὗἩ [116 ποοοβϑὶ ιν οὗἩ βὶπ ἔῸΓ 
186 Ἰηοτα] ἀουϑ]οριῃθηί οὗ ΠΊΔΠ.---Ῥ. 83. 

γεν. 4606. Ζ αρϑαὶς ἴ89 {τὺ ἢ, ΨΥ ἅἄο γ9 
δοὶ ὈΘ] θυ 9 1196. --- [ΠΡ σο-ογἀϊηαίοϑ {15 
πογὰ νὰ {Π|6 ἤΌΤΔΘΡ ; ΟἸτἶϑὺ δϑκὶης ὑπ ΓΘΔ80Ὼ 
ὙΠΥ (ΠΟΥ ἀϊΙὰ ποί Ὀε]ίονο ἴπ Ηΐπι, βίηοθ ἰθοΥ 
δου σρΏΘΌΤΟΘ ΠΟΙ ΠΟΥ ΗΒ 16 ΠοΣ ΠῚΒ ἀοοίγ "6. 
ΜΥ Ἰ1ὁ 15 Ῥαγο, 0. ποηθ οὗ γοι οαη οοηγϊοὶ λῖο 
οἵ βὶη, ΔΙῪ ἀοοίτϊηθ 4150, ἴον 1 ἰ6}} γοὺὰ ποιδίης 
δαὶ ἰδ6 γα. Βαΐ εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω οαπηοὶ 68 
Ὀ-ογάϊηδίο ἴὸ {Π0 αυδδίϊοη. Τθ6 σοππδοίΐοη 8 
Δἰθον ΠἷΝ: Κ᾿ Ὡ]ΟΒΒΏ658 16. ἰδ γα ἢ οἵ Ἰ1ἴ6 : ἢ 6 
ψίο δοὶβ οαοαὐ ἐδ ἰσυϊῃ πὶ ἃ, Ὀ]δλ 61655 ᾿ἰΐο, ταὶ 
8 δή ιἰἰ{64 4150 ἰ0 δΒρεοαῖς 89 γαίῃ δηὰ ἰοὸ Ὀθ 
ὍΨΙΙΥ οὔ (18. ῬΟΣΙ οὔ 6 συδγαπίθοϑ ΡΌΓΙΥ 
ᾷ ἀοοιγίηθ, κ5 υἱοέ ὕέγδα, ΦἈτηθ5 1ϊ, 2. 
γεν. 47. Εἴθ [81 ἰ5 οὗ Θοᾶ Βθασοῖμ αοδ᾽ Β 

ὑγοχᾶ.---ΑΟα Βυ)ορίδαι ; θα. ποὶ σι} [118 σοηοὶα- 

20ὅ 

βίοῃ: 1 ΠΟῪ Βροῶκ ἀοὐ᾽Β πογὰβ (Ὀ6 Ἰοἰί6), Ὀαΐ : 
γοῦ τὸ ποί οἴ ἀἾ]σοά, Τα 988 ΒΡ68ΚΒ 9 ποιὰ 
οὗ ἀοὰ ἰ5 ῥγο-δυρροϑθοά ἰῃ (Πθ ἔογσοζοίϊη. Αἢ 
αἰζοιιῖνο ποαυὶηρς διὰ σοσορίϊου οὗ (86 τἸνοσὰ οἵ 
Οοὰ ἰ5 πιοῦν. “815 οσοπάϊϊοησὰ ὈΥ͂ Ὀοΐης ἔγουι 
Οαοά, ὈΥ πιοτα] χσοϊα Ἰοπ3}}}0 πὶ Ο0α ; 70. ΟὨΪΥ 
ἰϊπάγοα δαὴ πον Κιπαγοὰ. Τὴ Ὀοΐορ οὗ Οοι 
88 δΌΟΥΘ ὈΘΘῺ ΠΊΟΓΘ ῬΔΓΡΓΙΘΌΪΔΥΪΥ ομδτδοίοσϊσοὰ 
88 8 Ὀεΐης ἀγασῃ ὈΥ αοα (οδδρ. Υἱ. 44), Ὀοίης 
δυσί ΌῪ Ηἶπι (τον. 45), 88 ϑιονίης 8617 ὉΥ 
ἀοΐηρ ἰσαῃ πα αοα, σὈδΡ. 111. 91]. 

Ἐχρ]απαιΐοηβ οὗ Ὺλὲ ἐλαέ ἐδ οΓἹ Θοα (ὁ ὧν ἐκ τοῦ 
ϑεοῦ): α) ὁ αϊοῖπα ἐ8εέηεε πὰ ογίχίπ, ἴῃ 1116 ἀ]- 
ἰϑί1ϊο, Μαπίοθδη 8680 οὗ ἔτννοὸ ΟΥ̓ κίηΔΙγ αἰ 0γ- 
Θηΐ 61.5565 οὗ τηθῃ (ΗΠ οηἴοϊα) ; δ) οἰδοί, »γοδε- 
ἐἱπαϊεα (Λαραβίίηθ, Ριβοαίοῦ) ; 6) δογπ ασαῖὶπ ([μὰ- 
ἱβοσαὰπ οπὰ γχϑοθηὶ Βοίογιηοα ἐπίογρσοίθσθ). [ἢ 
Τοΐογθηοο ἴο 80 ἰμῖτὰ ἱπίογργοίαϊίοη ἐὲ ἰθ ἰο ὈῸ 
διβϑα θα, ἐμαὶ ἰο 6 οὗ αοὐ δῃὰ ἰο τηδῃἰζοϑὺ 10 ὉΥ 
μοδγίηρς ΗΪβ ποτά, 15 (πὰ Ὀορίπηΐος οὗ [86 ποῖν 
Ὀἰγιὰ; ἴῃ γοΐίθγομοθ ἰὸ [9 δΒθοοῃά, ἐμαὶ ΠΟΡΘῸΥ 
ἔγιιο οἹοοίΐοι δοιη65 (0 Ἰἰκα, 1 τοΐογθηοο ἴο {}}9 
ἔνβί, (αὐ 80 δηίαροηΐβπι Ὀσίνγοοη {10 οἰ ἀγὸ ἢ 
οἵ αοἀ δμπὰ ἰδμο οἰἰ]άτοη οὗ ἰλλ6 ἀον!] 8 ποὶ πηϑία- 
ῬΕγϑῖοα] οὐ οπίοϊοχίοαὶ, ας οἰ] 61], ἀπ 18. 80 
ἀοῆηρὰ ἴη (δ9 Νον 1 οβίαπιοηί, 6Βρ6614}}Υ ἰὴ ΨΦο]1η. 
Οα οί} βἰά 65 80} }-ἀ οί ον παὐΐοπ 18 ργο-ϑαρροβοα, 
Ὀυΐ ὁ ἀϊγοοιΐου ἀπ οἰδηρο οἵ 19 8 ΠΟΓΘῸΥ οχ- 
Ῥτοϑ8οα, τυ οὶ οα (9 ΟὨ 6 819 ΔΡΌΘΔΓΥΒ ΤΟΓὸ δη κι 
ἸΠΟΥΘ ἃ8 ἔγοθίομι δη Γοβο Ὁ] .π00 ἴ0 (οὐ, οη (ἢ 
οὐδοῦ ἃ8 ἀοπηοηἶδολ})] ΒΙΥΟΥῪ (966 γ6 78. 94, 81). 

γον. 48, ΤΟΣ ετὶ ἃ ιυλασχίῖεῃ, πη δαὶ 
ἃ ἄθζῃοσ . ---- λα] οῖουϑ. γοΐαβὶ οὗ, δῃμά. γορῪ ἴο, 
ΗΒ γοργοόοδοῦ. α ϑδαπιαγίίαπ 18 ἀου Ὁ}655 {110 ἀοδὶρ- 
πδίϊοῃ οὗ ἃ βϑγοίἷο  Ὀαπὺὺ α͵80 τι [88 ΒΟΘΟΠΟΆΡΥ͂ 
τηθδηΐπηρ οὗ ἃ βρυγίουϑ οτἱρία (ἴτοπὶ ἃ τηοηρτοὶ 
πδ(100}, δῃᾶ δὴ δύ υϑΆ ΣΎ οὗ οὐ οάοχ 76 8η,. 
(Ρα]ι5). Ἐς ϑαπιαγίίαπ᾽" 18 τηθϑηΐ ἰο 6 ἃ τοίογί (0 
ΗΒ γόργοδο!: “ἴοι ΔΓ6 50 Βρ᾽ῚΡ᾿ 0.4] οἰ Ἰάτοη οὗ 
ΑὈτα πὶ." Βαυὺ Ηἰ8 τοργοδοῖὶ: “οι ατὸ Οὔ (6 
ἀ6Υ]]},᾽" ΠΟΥ͂ Δ Βινοῦ τὶ {116 ᾿ηϑ}: 4“ ΖΊοι, λαδέ 
α αἀεηιοη,᾽) ἸόΡ6 ἴῃ (0 6 ΙΏΟΤῸ ἀοδηΐΐ6 Β6η86 οὗἩἨ Ὀο- 
ἱηρ Ῥοββθ886α οἵ ἃ ϑβαίδηϊο βρίτὶὶ, Τὸ Ηἰβ ἐννο 
6111}168] ΤΟΡΤΌΔΟΙΙ68 {ΠΟΥ ΟΡΡΟΒ86 ἔτῖο ᾿ῃϑιι 5, ὈῪ 
οἷ ΠΟΥ͂ ἀχρϑοὺ ἐγὶ τ ΡΠ ΔΏΕΥ ἰο 8116 η66 Π πὰ. 
ΗΠ φησ (ἢ 9 586] -σοπῃρ]αοοηὺ ΘΧΡ ΓΘ ϑβίοη : οὗ καλῶς 
λέγομεν ἡμεῖς; Ατὸ νγὸ ποὺ γι Ἀϊὰ τὸ ποὶ 
δῖ 13. ΤῈ ἔοταηι οἵ (10 ἀχργοβϑίοιι Ὀοίγαγϑ, παΐ 
{πον ἀο ποὺ υἱοῦ {8680 ᾿νοῦ ὰβ [Ὁ (6 γϑιί {ΐπ|ο. 
Ῥοσθδρ5 (ἢ 6 ΥΘΡΤΌΔΟΙ: “Ἴδου δτὶ ἃ 5δηχαγίίαῃ,᾽" 
88 δϊηϊοα αὖ αἰγοϑα ἴῃ τοῦ. 19; αὖ 8}} ουθῃίβ 
16 οἱ χοργοδοῦ : "Ἴμου δαβὺ ἃ ἀθιμοη,᾽" 
ἴῃ ἃ τιϊ ον ΓΌΥΏ, Ὑὁ8 τηδἂθ ὈΥ͂ ἰῃ6 Ῥδορὶθ οἡ 8 
Ῥτγονῖουβ οοοδϑῖοῃ (σδρ. υἱὶ. 20); Ὀυΐ ΒΕΥΘ 6 
τηυϑὲ Σου ΟΡ" ἐἶια ἵλοΐῖ, (αὐ ἴῃ 6 ῬΒαΡίβ665 ἢδὰ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΓΟΓΠΙΟΥΪΥ δα ΠἀΘΤΟΙΞΙΥ οπαγχοᾶ Ηΐπ) τὶν 
οαβιίϊης οοὖὐ ἀ6ν1}6 ἱπτου ἢ ΒΘο]ΣΘΌυ Ὁ, ἐμ 6 Ῥγΐησο 
οὗ πὸ ἀ6ν1}5 (δίαι(. ἰχ. 84; Θοπιρ. χ. 2; χὶΐ. 24). 
Πι 15 δἰχηϊβοδηί {πδὺ πῃ ἐπ οἷν υἱανν ἀοτμοη 808] Ρο8- 
8685ΐοῃ δηἀ ἃ Υοἱ πίΑΥΎ ἀσπηγοηΐδ 08] που κίης Δ .θ 
{Ππ|Ὸ βπ|θ (Πρ, ΟΥ Ταίμον ἰδὲ {Π0Ὺ δοηβίἀοΓ {0 
ζονπιοῦ οοπαϊ (ἰοῦ {πὸ δ αἸῈΣ ἀοστθθ οὗ ἀ ον ἰὴ 1}. 

Ψ εν. 49. Σ Βανθ Ὡοϊ 8 ἄθσῃο, .---ἰοδυ5, τὲ (ἢ 
80] τὴ6 86] “ΘΟ ΓΟ] δηἃ ΘΔ] Π 688, ἱσΏΟΓΟΘ {}10 
ἢγχϑι τοργοδοῖ (05Ρ6 0 1}}}Υ ἃ8 ΗΘ σδῃπηοὶ γεσοζηΐζθ 
{πὸ ἀοϑὶ ρηδιίοῃ οὗ ϑαπιαγίίαπ Οἱ ΠΟΥ 885 ἃ {1116 οὗὨ 
ἈΌσ50 ΟΥ̓ ἃ νογαϊοὶ οὗ τοὐοθοίΐοη, “Ἅ“Ὀδοδι896 Ηο 
δὰ αἰγολαν Ὀδ᾽ΐονοτθ διποπρ (Π6 Βαιηογ (Δ Ώ8, 

4 [80 αἷ80ὸ ΜογοΓ: οἱ ᾿είσεγ ίδομεν ἩΓιε δα λεῦ ἀεὲ τε οΉ 
Θοιίἰεξνοϊδεε.) 



“06 ΤΙΣ ΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΑ ΤῸ ΖΟΗΝ. 

διὰ δα ἱπογοίοτο αἀἰὰ ηοὶ Ποβιίαΐα ἰὰ {6 ρα τ Ὁ]6 
οὗ {ἰὸ χοοὰ ϑιπιαγιίδη ἰο σοργθϑοηὶ Ηϊ 1561 τπ- 
ἄον τ 6 δΥπιθοὶ οὗ ἃ ϑαιπιαυι δη.᾽᾿ Γ᾿δπρ6). Υοί 
116 δϑυ οτϑ (18 ΤΟΡτΟδοΪ., πν ἢ}10 ΔΒ ίηρ [110 
κοσοηά. [16 ἀ0688 {18 ὅτϑὶ τὶ ἢ ἃ βἰ 016 γί 188] 
οὐ φτοίαβϑέ, δαὺ (Π6 ὈΥ̓ (πΠ6 ροϑβιεϊνο ἀφοϊαγαίϊου: 
ΐ ΒΟΣΟΣΥ ΣῺΥ ἘΕἰδίθθσ. Τ|ι18 ἔπτη 88 95 αὖ (86 
βάπιο {πὴ ἴ.6 δοιηίογ-τοοῦ ἐπὶ 6 15 πὸ 86- 
πιᾶτ ίδη δηα ἢ88 0 ἀοηοη. Νὸο δαμηδυϊίδη: Ηθ 
Ῥύουϑϑ ᾿( ὉΥ ψογὰ δηὰ Ἰ1 ἴδ ὑμαὶ ἀοα ἰ8 Ηἰ8 Βαίδοτ; 
μοῦ ἃ ἀουιοῦ: Ηθ Ῥγουθβ ἱΐ, (αὐ Ηδ 58. ποῖ Ῥοϑ- 
8658604 οὗ ἃ ἀλεὶς βρὶ εἰ, θὰ [1] οὗ (6 δρίτις οὗ 
ιἰι6 Εἰ μαν, δηὰ ρον γίης Ηΐπ. Τ}18 Ἔχ ρ᾽δὶῃ8 
(Π σπαγαοίον οὗ (μον ΣΟργΓοΘΟὗ 68: (6 Υ 1η80]} 
οὐ ὈΪΑΒρΡ6Πγ6; ἰΠῸΥ ἰηϑαὶϊ ἴῃ Ηἰΐπὶ ἴμ6 Τορτο- 
βοηΐαίϊνο οὗ οὐ 5 σίογα, {ογοίοτο πα γθοίγ (89 
είουυ οἵ ἀοἂ ἰἰ561, ΥὙἼ10} {18 οι 658 ἐπ 6 
τὰϊίοῦ οδῃποὶ γοϑβὺ, Ὀδοδυϑ6 αοα Χοϊρη8 48 {190 
ἀοβ οἵ γα ἢ δηὰ σὶρ ιθοιβηθθθ. ἢ ΐβ τιμῇ οῦὔ- 
βοιτοα ὉΥ͂ (μιοὶν ἀτιμάζειν, τηυδὺ ἴδοθ ἰβθαι ἴῃ 
Ἰσθον ὈΡΙΠΠἸΙΌΠΟΥ 88 δόξα. Ἰβαΐ ἰὑ ἰ8 ποῖ Ηἰ58 θα 5ὶ- 
Π088 ἰ0 ΔΒρίσο ἰὸ (5 δόξα ΔΡΌΪΓΑΥΙΪΎ (οἶδ. τ. 
41); Ηδ6 Ἰθανοβ {8 ἰο {9 Εαἰμὸῦ ψ ὶ ἢ (19 ὁοη- 
διοησο: ἐμαὺ αἃ8 ΒΙΓΓΘΙΥ ἃ8 Η6 δΒθοῖζϑ (86 δόξα οἵ 
Ἠΐ8 Εαἰμ6 Ρ, 80 ΒΌΓΤΟΙΥ 11} (π0 ΕἌΓ ΠΟΥ, ὉΓ Ηἰ5 
ἐυϊάδησο, βΒοοὶς Ηἰ9. ἢο Κηοτβ ὑπαΐ {115 18 Ἔυ θῇ 
᾿- σοηῃϑίαηί αἀἰταοίίοη οὗ (9 αἀἰνῖπο ριϊάλησο; αοἀ 
β. ἴῃ 118 τοϑρϑοὶ ὁ ζητῶν, αηὰ Ὀτίηρ9 (.} 9 6886 0 ἃ 
ἀἰδοϊβίοῃ 88 ὁ κρίνων, ἴῃ Ορροϑί(ομ ἰο ἐἶοϑ9 80 
γοβίγαϊη (86 ἰγαί. 

γον. δ]. Ζέ ἃ τῦϑ ΙΘῸὉ ΣΙ δαυνίηρ, Ὧ9 
Ὑ71}} ἄθνοσ 606 ἅθα: ἢ .---Τ 6 δηπουποοιμουῦ οἵ 
αοὐ᾽ 5 ἡυὰρηχοῃΐ, ποῖ 465 {86 δηηουποοριθηὶ οἴ 
ἰθαι. Τιιΐθ δηηοιποοιμοηῦ ΨΦ6808 δοιὰ ποὶ 
8 .Κ6 Ὁποοῦ αἰ ΟΠ Δ]}}Υ ἰο 4 δον 8.1 δυάΐθησο, ἴοτ 
1) ἰοῦ πιϊσς 6 Βοπιθ διηοηβς ἰδθλ δηὰ 
{5 γ0 ὍΓΘ ΒΟΠ1Θ ΜῈΗΟῸ ΤΟΔῚ Κορί Ηἰ8 τοτὰ  δηὰ 
9) Ηο οουἹὰ ποὺ γοὺὶ νι πάγον ἔτουι Ηἰἶ8 δάγον- 
Βητὶ68 (πο ἰην ἰδ ϊοη ἰο βαϊναιίοη; 8) (86 ἰδβουρμί 
οὔ 186 ἰογγὶὉ]6 Ἰαάρηχοηῦ ᾽να 8 δνακοποὰ ἴῃ 
Ηἶπι δὴ ἰπρυΐδβθ οὐὁὨ ὈΙΥ δηα τη ΓΟΥ͂ (οοτηρΡ. Δα. 
χτὶϊὶ, “ΠΣ 10 15 ἐβογοίοσθ ἱποογγϑοὺ ἴο δββιτΩθ 
(σἴ Οαϊνίη, 99 οἰ 6) {παὺ ἐπ 6859 τνογὰϑ δῖον 8 
Ῥαυ80 ψοῦο δαἀάγοβϑθὰ (ὁ ὈΘ]ΙΘΥΘΥΒ ΟὨΪΥ, ΟΣ ἰο 
σοπηροῦ ἱμοαι (ἢ Τΐ1ο].0) τ ἢ σοῦ 81, ἴ- 
βιραὰ οὗ γορ. 80. ΔΙουοΥ 11811}7 Ῥοΐη δ ουὐ {{0 δἢ- 
{6515 ὁ ὑμ6 ΣΟ μοο ἰο ἐπ Ἰυάρῃοηί. 18 
Ἁγ ΨΠ1 ΟΑΥΤΥ {π0 ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ Βα Ὁ Υ {πτοὰρ 
πα σαιοηῦ δηὰ ἀθαίμ, οὐ σαϊϑν Ὀογοῃὰ 7 ρσονουὶ 
πὰ ἀοαῃ, 85 ἰΐ6 Ομ τἰβυϊδ8 δίνουν 8. χοα} Ϊν 
οχρουϊοηοοὰ αὐ (9 ἀοδϑιγαοίΐοη οὗ 2658) 6). 
αὀμοΥΑΙΥ (16 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ 18. ΘαΌ] (0 {10 ΒΤ ΔΓ 
οηθ: ἰο ΘΔΡ {60 τννοτὰ, ἰο γοιηδὶῃ θὰ ἰδ τγογὰ : 
γοῖ ἴη (ἷ8 Κοορίης (16 ῥγοῦδδίίου ἴῃ ἰγὶ8]5 απὰ 
ἰσηΟΥΒ ΟΥ̓ ΔΡΟΒίαΒΘΥ 18 ΘΒρΘοΐΔ ΠΥ 6} Ρ}]1851268 ἴῃ 
{π κρίσις (Μαί!. χὶϊ, 21; ΦοΒὴ χνυ. 20; χνὶϊἱ. 67). 
ΕἾΘ Ὑ1]1 ὥθνοσ 6606 ἄθαδςδ (ποῖ: 6 ΜΠ] ποῖ 
αἰθ ἴον θυ 6); ἃ Ῥχοζαἶβο, (αὶ δἿ8. 119 8}18}} Ρ885 
οὨὐ ΓΟ 8α76 ἰῃγουρι (Π6 ὙΠοΟῚθ βυσοοββίοη οὗ 
αάχπιοηίβ, δηὰ Μ1}} ποὺ. 800 ἀθϑίβΒ ουϑὴ ἷπ (16 
πα] ᾿υἀ αηηθηί. 

γον. ὕὅ2. ΝΟΥ γγ1ὸ ηονν ἔδδῖ ἴδοι μαβὲ ἃ 
ἅϑθσῃοῃ.--Ἴ πὸ ἀμνὸς οἵ ὈΪΠπὰ Θηπι Υ ἴο Ηἰ5 
οἰ οΐηςς 68}1 οὗὁὨ ΤἸηοτοΥ. [ΙΓ ὑΠ6Υ υπάοτβίδπαά {δ 6 
ψοταὰ οὔ 6508 οὗ Ηἰβ παίιι ρα] ἀδαίδ, 1 18 ῬγοΟΌΔΌΪΥ 
δὲ ἰηἰοηίίομαὶ τηἰβυηἀογβίδηἀΐης ἰπ ΟΥΘΣ (0 68- 
ΘΆΡΘ6 ἐμ ἴογοθ οὗ Ηΐβ8 (Πουσὶι8. ΤΟΥ δγρὰθ 
ἰῃυ8: Ηθ νῦῖ!ο ῬΓΟΙ865 ἴ0 ΟἸΠΟΤΒ ὈΟ(ΠΥ ἱπλπλοῦ- 
8}, ταιιϑὺ Η ἰηι86}  Ρ055685 10 1 ἃ 8|1}} Εἰ κοῦ ἀ6- 
τοο. Βυὺ βῖποθ ΑὈγδδση ἀπ ἴῃ ῬσΟρΡΠΟ(8 ἀϊοά, 

1 1ἴθ. 8 80η86]68588 δηὰ ἀοπιοηΐαοι) 56] -οχδ] αἰϊοπ 
1Γ γοῦ οἸαῖτα ἴοΓ γουγβ6}  ἔγοοάοαι ἤγοπι ἀοαίι. 11 
ΒΘΘΠΊ8 (0 ὈΘ ἃ σπιγδοίογίϑιῖο ραγὶ οὗ (Β6ἷν βρϑδοὰ 
ὙΠΘῺ (ΠΟΥ ΒΔΥ: Λίοιο τος ποὺ (δαὶ Του δαεί, εἰε., 
ὦ. 6. Νον αὐ ἰαϑὺ τγῊοΗκΖ ΚΟΥ ῬΟΒΙΓΥΟΙΥ πδὶ πὸ 
ἴαῦθ Ὀοίοτο δοουβοὰ γοὰ οὖ; δηὰ ψβθη (μοῪ 
[γί μον ομληρα τόν ἐμὸν λόγον (γον. δ])) ἱπίο τὸν 
λόγον μον (γον. δ2), απὰ {᾿|ὰ ὀχργοββίου οὗ μὴ 
ϑεωρήσῃ ἰπῖο: οὐ μὴ γεΐσηται, (μουχῖν (Π6 Ἰαίίοτ 
ἜΧΡΥΘ5810Ὲ 18 4160 υϑοὰ ὈΥ ἰΠ6 Τιοτὰ ἰπ ἃ αἰ δοτοηὶ 
σοπηῃροίίοη, Μαι. χυὶ. 28, ΤΠ γείΐεσϑαι 18 8 
88] οχργοβδίοη δυιοὴς ἰμ6 Πα δἷη5 (βομδιί οι, 
Ἡοἰϑί θ᾽ ἢ), ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποὺ τη τοῖν ἴῃ σοποσαὶ ἃ ρἷο- 
ἰᾳΓὸ οὗ Θχροσίθποο, Ὀαὶ ἃ ἤριγο οὗ [16 ἀγὶκίης 
ἔγοταυ πῃ οὰρ οὗ ἀδαίδ; ἴῃ ΠΥ ὁλ86 ἰΐ ἀοηοίοβ 
σοῦ Δ ἸΪῪ {86 ἀμ 1{]16818. (0 ΟΥ̓ΟΥΥ͂ δη͵ογτηοηί οἵ 
116. ΨΥ 8116 (ὴ9 Ἔχργαβϑίοη: ποί {ὁ δεὲ ἀεαίὴ, ἀθ- 
ποίο8β {πΠ0 οὐγεοίϊυε δῖἀ6 οὗ ()6 ὈΘΊΊΟΥ Σ᾽ 8. ἐχρογί- 
6η66, δοοογάϊης ἰο ψηΐὶοι ἀσδίϊι 18 σμδηροὰ ἰηιο 8 
ΤΟ ΒΙΔΟΡΡἢΟ58 οὗ ᾿ἰἴ6, (0 ῬὮΏΓαΑΒΘ: ποί (0 (αεἰ4 
ἀεαίἦ, ταθδῃβ (80 διιδΓεοίσε οτηδποῖραιΐοπ ἔγοπι [19 
Ευϊν δἰ πη οτ 8 ἀγοαὰ δη Ποστοῦ οἵ ἀθδδίἢ. 

γεν. δ8. ὕἷΒοΙΣ ἄοκῖ ἴῃοτι τ 8]ς 6 ΤΠ Υ 8612 
-- ὙΠ} τόσο {π δὴ δα} }- οἰ σποαὰ βιαἀον Ὀοῖογθ 
(6 νοτὰ οὗ 861{-οχα]διΐου, ψ ἱοῖι Η6 ἰδ δὈοαὶ (0 
ΚΟΥ, {ΠΟΥ͂ ΤηδΔη [68 δὖ (ἢ 6 θα {Π|6 ἃ ἀσιῃοπἶ8- 
68] ΘΌΓΙΟΒΙΥ (ὁ Κπον {δ Ἰαδβὺὲ ττοσὰ οὗἨ ΗϊΪδ8 βοὶΐ- 
ἀεβίηδίίοπ. Τὺ (μ6 ΤΌτλ οὗὨ (6 Θχοϊ(οἷ α68- 
{10η8 18 Θχρ]αἰποα Ὁγ ἐπ τυϊχίατο οὗ (Π οἷν δπιἰ- 
98] απὰ σοὨ  αδίϊς δ πιοί 008. 

γον. δ4. ΖΓῚ δἸοΟΥ τυ ΒΟ], ΤΥ ΟΊΟΥΥ ἰ5 
ποῖμίηρ.--ΟΑἰ ἤγδὶ ἃ Ῥγοίοδι δραϊηϑὶ {Π6 σὸ- 
ῬΓΟΔΟΙ οὗἉ Βο] -οχαϊίαίΐοα, ΗΘ τῇδ ῖκοβ ποι ΐπρ οὗ 
ἨΪπβο Γ᾽ ἔσοπι Ηἰβ οση ὙΠ|Ὶ, Ὀὰ1 κυδονγα ΗΠ 861 
ἰο Ὀδσοπ!θ οὐθυγιης ἰΒτουχὰὶ ἐπ6 συϊάδηοθ οἵ 
αοά, Ἧδ 4068 ποῖ ΔΏδνγοΥ {6 αἰιεϑίίοη ἀἰτοοί  Υ, 
Ὀδοδυδο ΘΟΥ̓ΟΤΥῪ ἸῬοΤα γοίοσσίης ἴἰο {π6 ἰγὰθ ρτοδί» 
688 οὗ Πἰδ δόξα οὐ] ΟΥ̓ 6 ἰο (π6αὶ παϊη[εἰ- 
Ἰΐρ:0]9 δῃὰ σδᾶνι89 δὐτοσ δηά οἴδηοο. Τδ ζαυἱὶ 
τη) δὶγ οὔ πο ἀϊνὶ πο- υτδη ὅση οὗἉ αοὰ τηυδὶ 88 
ἃ ΠΟ ἴδοὶ Ὀθ Δοσοιῃραπίοα ΌὈΥ ἰδ 6 ΠΟῪ ἰά68, ὃ 
ΠΟ πδηο, ΡΒ]. 1ϊ. 9. ΤῊ δοσδοι} 8 ηηθηι οἵ 
(818 ἔποί, μού νον, Ὀ6]οη 8 ἰο (δ 6 σογθγηπιθῃῖ οὗ 
{6 Εδἰίμ!οσ. ἸΤβογοίοστο Ηθ οδηποὶ δυὈϊ ΓΑΡΙΥ 
δηςοἱραία Ηἰἷ8 ρἱ ον δολίϊου, τ μουΐ σοπἰναάϊςε  ἰπς 
Ηἱδ γϑὰ] δόξα, νυ ΙΘῺ 18 }ι8ὲ ἃ ἔγαὶξ οὗἉ 861“ }}18- 
ἰἰοη δῃηὰ ρεγΐδοί ραϊϊθησ, Ῥμὶϊ. 1ϊ. 6, Βυΐ ζὼ 
(8 ὙΘΡΥ ΤΟΆΒοῸὴ ἰ86 ΕΔ 18 δοίϊνγο 85 (0.}8 080 
ἰλαέ σίογι Ποία 1{πὶ (ὁ δοξάζων με), οὗ ποπὶ (δεΥ͂ 
ΒΑΥ ἰλαΐ 71ε ἐς ἐλεῖγ αοα (ὅτε ϑεὸς ἡμῶν ἐστιν). Τὸ 
ἔμοτα ἰὺ 18 ἐδ) ϑίγοῃ σοδί σοργοδοὶ, ἐμαὶ Ηδ ἰδ (89 
Βῶτηθ, ΒΟ ἰΠ6Υ ὙΠ δρίτλΐυα] ῥσὶὰθ ροϊηὐ οαἱ 
ἃ5 (ἸοὶΡ αοἷ, δὰ το ἢ ἰ5 ἔγτιθ ἴῃ δ δΙδίον! σαὶ, 
τπουρὰ ποῖ ἰῃ ἃ Βρ᾽ εἰ ἴα.) βθῆβα, (ο ἐπ ῖν ΟῚ 608- 
ἀοπηηδίΐοη. 9 Ὑ]10]6 ἔογοο οὐὗὁἩ (88 οοπίτοϑί ὃ6- 
ἔπϑοη {Ἰοὶρ απ Ηἰβ Κπονϊοᾶρο οὗὁὨ Θοἀ 1165 ἴπ 
(18, ἐμαὶ Ηὸ οδὴ βᾶγ: ἰὑὺ 8 ΜῪ Ἑαΐμον, πι0 
αἰονῆθβ Μο, {π6 βῶπηθ ὁπ0 ὙΠ Οδὶ γοὺ ὈΠ᾿ 80} 
οΔ}} γοιν αοά, 88 γοῖ ἀο ποῦ δυὐθῃ ΚηΟΥ͂ Ηΐπι. 
Τμδὲ [ΠΟΥ ἀο πο Καον Πίμ, {6} Ῥτουθ ὉΥ͂ ἐμοὶγ 
ποὶ τοοορεϊζίης Ηἰ5. χουθϊαἰΐοα ἐπ ΟἈσὶδί, δηὰ 
(Βοῖν Ῥογβοουϊίηρ δῃὰ ἰηβυϊὶης Ηἰπὶ ἀπίο ἀεαίμ. 

γον. δῦ, ὅἷὸο Ἰτηονν δίῃ ἠοῖ, ὈΌΌΙ ΚΟΥ 
Ἀΐ2.---ΟοἸπτιθῃίδίοσβ 8.6 δρί ἴὸ ἱξηοτα (16 σοῃ- 
ἰγαϑδὺ Ὀθίπχθθη {Π|0 οὐκ ἐγνώκατε αὑτόν διὰ (ἢ9 
(γϑοίοϊ οἷδα αὑτόν [8660, Ββονγανον, ΜΟΣ ΕΓ, ἰοοῦ- 
ποία, ». 866]. [ἴπ ΔΩΥ 6880 ἰξ τηθ818 : γοὺ μιᾶΐδ 
ποῖ οὐθὴ ἱπα ΓΘ ΟΥ̓ πιδὰο Ηΐ8 δοαυδἰίπίδηςς, δυΐ 
Ι ανὸ πιράθ Ηἰδκ κοαπαϊηίδποο ἀΐγϑοί!υ ; 1 ΒΩΥ͂Θ 
Ἰοοϊκρά αἱ Ηἷπιὶ δῃὰ Κηοῦ Ηΐωα Ὁ. ἱπίοπίίου. Ἦθ 

ἴω 
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οἴοοϑθ ἴγοαι ἰδ ο αἰ οσοαΐ βδάθ59 οὗ ἰπο 1468, 
(η60 ἀχργοβϑίοῃ : 72 ποι Πέ|ἔπι.---- βου ἃ ὈΘ 8 
"αν 1.9 γοῦ. Τμο οὨ11ἀ-}}|κὸ οχργοβϑίοη οὗ 
(9 Βα 1116 βο  ἐ-σοηβοϊουβηθ55 οἵ Οἰινῖϑί. 6 γ0 
16 ἴοὸ ἀοπγ {μ|8 απΐααθ ἀπά σοηβίαπί Ἔοχρογίθμοθ 
οἵ 6ο 48 Ηἰ8 Εδίδον (λίαιί, χὶ, 27), Ηο που]ά, 
ἰὐ ιιἰ8 ΜΡ Ῥοβϑ810]6, ὑἱβρουσῃ ταϊβίδκοη δπά 
ΘΟ ΑΓ ΪΥ πιο 6517 ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ ᾿ἴδν ᾿ἰϊκὸ (ἢ 6πι. ΤΟΥ͂ 
το ᾿ἰὰτϑ δὰ Ὠγροοσγίῖθ5 8110 ρτοϊοηάϊης ἰ0 ΠΟΥ͂ 
ἀοἱ (δοπιρ. γον, 44); Ηρ σποιυ]ὰ ζ4}} ἰπίο {116 ορ- 
Ροϑίία κΚίμα οὗὉὨ ΒΥΡΟΟΥΒΥ, ἢ Ηδ ψοτο ἰο ἄθην Η15 
σοηϑοίοι3}.855.---Τ 9 δαάϊίοη: Βαϊ Σ ΚΟΥ 
3 8η 609» ἢἰβ ντοσᾶ, 158. δὴ ιυἱεϊπιαίαιϊῃ, ἃ 
ἀθοϊαταϊίοη οὗ 8 ὺ δραϊπδὺ {89 τυ οϊθ 6 }}: 9 
νογὰ οὗἩ αοὐ σομβάρἀ ἰο Ἠΐηαι, νἱοὶλ 18. Οἢ9 
σι Η8. οὐν σοῃϑοϊοιιβηθ55, Π19 Μ|}} ποὺ ροταῖί 
ἴο 6 ἴοχῃ ουὐ οὗ Ηἰ8 ᾿ιϑαγὶ ὈΥ ὑμ9 δβίοσγῃι οὗ {δ9 
σγο83. 

γον. ὅθ. ΑΌτσχΔμ δια σοῦνΐ δι οτ σο]οϊοϑᾶ 
ἴδαῖ Εἶθ 58 ο")} 5090 [ἡγαλλιάσατο ἵνα ἰδ]. Ἴ]|ι6 
οὐ͵θοὶ οὗ Ηἰ8 ἸΟΥ͂ 15 γοργοβοηϊθα 85 118 ῬΌΓΡΟΒΟ 
δηι αἷσι. ΑὈταμδηι γο)οϊσοα, ἐπδὺ Δ6 610] 866, 
8 (δαὶ 116 ταῖσι 866. ΗἰΪ8 Ὀο] οὗ ἰὼ ὑπὸ ψοτὰ 
οὗ ργοπιὶβθ (θη. χΥ. 4: χυὶϊ. 17; χυὶ!. 10) τννὰ9 
[16 οα.86 οὗὨ Ἀ18 10γ,--οὐ 8 τ 6. σϑάβοῃ οὗ [80 τϑ- 
ἡανροηπαιίας οὗ κὶ5 ἰδ, δὰ {ὑμπὶ8 ἀσαΐϊη (9 ὁοοῃ- 
ἀϊιὶου οὗἨὨ 58 ραΐγί νοὶ ραίογπῖίυ, Ηθὺ. χὶ. 1], 
12; σορ. Φοδῃ ἱ. 18. Τὰθ Ὀἰτὶ οὗ 8886 γγ88 
τη ἰαίοὰ ΨΥ ᾿πϑρ γαίίοη οἵ ἑαϊξὰ (οι. ἧἱγ. 19 ; 
62]. ἱν. 23), δῃὰ 19 ἐβεγοίογο ἃ {γρο οὗἁ ὑαὺ σοηι- 
Ῥὶεἰθ ἱπϑρίγαιίοη οὗ ἔπ, τυ τ ἃἰσὰ ὑπ 6. γ͵τρίη 
οοποοιγοά ἐ{πμθ Ῥτοπιϊϑοα ϑανίουρ ὈΥ ἰδ 9 ΟΥ̓́ΘΓ- 
βυλαονίης ῬΟΥ͂Σ οὗ ἱμβὸο Ηοὶγν αμοϑίέ. 7} 
ἰδυζιιϊης οὗὐὨἨ ΑὈτδΏδΔαι, ἀ6π, χΥυὶὶ. 17, ἔοττηϑ ΟἿΪΥ 
Δὴ ἱποϊ δηΐ 1 ἰδ 15 σμοονίι οἱονυδίΐοη οὗ 11ἴ8, δά 
80 ἴατ 845 ἰῇ 15 οοπῃηροίοα ψ νὰ ἃ ἀουδὲὶ οὗ ΑὉτα- 
δα, ἰὶ σϑ Ὅ8 ΟΣΪΥ τορδιαοα ἃ9 ἃ 5ΒΥ1|00] οὗ το- 
ἡοϊοίηζ, ποὺ, ϑοσογαΐϊπρς το ΡΒ11ο, ἃ8 ἃ Ρι ΓΘ ΘΣΡΓΟ8- 
βίοη οὗ εἷϑ ἢορο. Τ᾿ 
Τιαῖ Ἀ9 βΒῃοι ᾶ 560 ΤΥ ἅκιν.---ΤῊο οχρτοδ- 

βίοη οὗἨ 41} ἢ 6 ἱπιπιοαϑυγδϊθ ἢ ο0ρ68 οὗ ΑὈγΔῆδ 
πηϊιοὰ ἰὼ τποὶγ σοηῖγα] ροϊοὺ οὗ απ. 7.6 ΒΟΡΘ 
ἴοσ (09 δοὶν--ἴονῦ (80 μοὶ γβ-οῖον {1.6 ᾿Ππαν 69 
(6. χὶ.) νψὰ8 ἃ Βορ9 889 αἷπι ἀπᾶ σοηὐΓθ ἃΡ- 
Ῥϑδτοὰ οὐ 6 ἀδΥ οἵ 6 Ὀϊνίηο ον ψἢῸ 6ῃ1- 
Ὀτδδ659 411 οἱ ̓ Βοῖγβ δη (86 τυ ο]6 πῃ ον Δ η06. 
Τὰ ἀαν οὗ ΟΠ τ ἰϑὺ 18 ἱμοσϑίοτο 8180 (9 ΜῈ ΟΪ6 {τὴ 
οὗ {πὸ Νοῖν Τ᾽ οβίδπιθηϊ, 85 ἰὺ σϑδο θα Ὀογοηά [ἢ 9 
δϑὲ ἀὰγ ἱπίο {110 οἴου Δ] ἀαΥ οὗ ΗΪ5 ρσίουγ. ““Νοὶ 
188 ραπβὶοη-ἰἶτα6 (ΟἸΓΥβοϑίοια), ποῦ [89 ἐϊπὶ9 οὗ 
δε ρατυβία (Β6 πη 6}), ποὺ [89 Ὀἰν ταν (βσῃ]οα5- 
ποῦ), ἢ Ὀαΐ (86 ἐΐπι6 οὗ {19 ΔΡΡΘέγδΠΟΘ οὗἁ ΟἸτἰβι, 
88 'η [6 ρῥἱυγαῖ, μ01κ6 χτΪ!. 28, ἴῃ (86 δΒίηχυΐϊλν, 
τοῦ. 24.,᾽ Ὑποϊθοκ. Οὗ ἰἰθ νον  Β] ΕΒ} 685 Οὗ ἐμ 6 
᾿γροιμοίϊσαὶ Βῃαρο οὗὁἨ 16 βοηΐθηῃοθ ψὶὶ {}16 

4 (Ὁτ. [δ χϑ τοϑὰβ Ομ (ΆΓ ΠΟΤ, δη δΔ14 [Π0 ΓΘιπαγΚ : “ ΟἿΣ 
Δι ον ἰδ ἤογαὰ {0}1 οὔ πιεαπίη χ᾽" Βιῦ Π6 βϑο 5 ἴο ἕαγο δα ἰπ 
Υἱον γοῦ. δὲ, ὙΠ όγὸ {πὴ δον 65 τὸ αἰν δα Ὀοινγοϑὴ θεὸς 
ἡμῶν (ογαίΐζο ατγεοία) ἀπὰ θ, ὑμῶν. [ἢ νοῦ, δθ ἐἸιὸ ἴοχι. 
Τες. ὁ πατὴρ ὑμῶν, ἰΒ δὐορίοα ὈΥ 1ΔοΟΒπηαπη, Τἰβοπϑηάοτί, 
Ἐτοκρ] 8 δηὰ ΑἸοσὰ, απ ἡμῶν ἰδ ποῖ ουὐϑῇ τηθητοηοα ὈΥ͂ 
τθδ ἴῃ ἐποίγ ρρδγαΐυϑ οὗ υὙδγίαἰοηϑ (οχοθρὺ ὈῪ 1ϑο πα πῃ 
Αβῖοίδο πηοδηΐη, ΜΟΙ (ΔΊΠΟΓ᾽ [8 γα ΠΟΥ τπότο ΤΟγοί 19 Μ| 
γΓοΐδγοηοο ἴο τοῦ, 39, πὰ δῆονβ 0 δηἰα σοηΐϑηι οὗ [ποῖ οἰαίτα 
κί ἐδὸ ὑγᾶο ϑρίτις οὗἉ Αὔτβἢδηι.---Ῥ, 8. 
ἐ [5:6 ἴη0 μεησεαχο ἰἢ [μοϊκο, Ὁ, 363, Π κοτνί8θ ἃ οἰ πι Πᾶν Ρα- 

βαχο (γοῦ ἢ:):6 ΒΟΒΔΓ. 
ἔπη [86 οὔογίης οὔ [5λ80 88 ἃ {Υῃὺ οἵὗἩ ἴπο νἱοαγίου 5 δι οτ ἔο9 

ΟὉ ἰδ σγοῶ. 80 αἷδο Τποορηγδοῖ δπὰ ογάβνοτί.---Ρ. 8.] 
ἐ [80 αἷδὸ Μίογοτ (Ὁ. 368, ηοῖθ6), ὙΠο ποθ: 8 ἐπαὺ [Π6 δἰ στιὰ Ὁ 

ἡ ἡμέρα ἡ ἐμή πιοληδ (Π6 Βροοϊῆᾶς ἀὅΑΥ οὗ [πὸ υἱτγῇ οὐ Οἱιγίϑς 
σψίοη ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο. δι “πὸ ἀλΥ " οὗ Ονσι 8 πὸ 
πιοῖο ἴο ὕὉ6 οοηίγαοίσα [η [88 τῶν, ἴθι) [119 ΔΔΥ ΟΥ̓στάςο, δὰ 
ἴδε ὅαγ οἵ πάξιιοῃΐ,--Ὁ, 8,] 

ϑοοίϊηΐαῃδ, 800 Τοκο δηὰ ἸΤΠο]ιοἷκς, Ρ. 267. [π 
ΤΘίογοο6 ἰ0 ἃ δἰ αἶαν ἰοηρσίης οὗὨ (9 {Ἰδοσγαιὶα 
Ρίουϑ Κίηρθ, Βοα 0} Κὸ χ. 24. Τῇο σοπηθοίίοῃ 
ὙΠᾺῈᾺ [86 ῥτουίοαβ: 1) ΟΠ χυβοβίοῃ, σαϊνίη: 
16 πιὸ αὐδεηίοηι ἀδεἑἀεγαυϊί, υ08 ργερϑεπίεπι ἀϑρογηα- 
ππὶ. 2) 0 εοιία: ΝΟΥ͂ ΨΦο8ὺ8 ΤΟΥ Ῥ᾽λ 668 
Ηἰπι861} ἀῦουο Αὔταμδπι, ὈῪῚ σοργοβϑοιίης Ηϊτη- 
86] 659 (89 οὐ͵οοῦ οὗ ΑὈγα δι᾿ Β πἰρ ιοϑὲ ἀοϑίσο. 
8) Βαυμισαγίοπ-Ογυβὶὰβ: Α5 [80 αἶνον οὗ 6 Ηο 
δου] γαΐβ8ο Ηϊτ50] 7 δῦουο ΑὈγδμ δῶ, ἴον Αὗτα- 
διατὶ Ὠἰπι5301} δά ἴῃ Ἰογίι! δηϊοὶραίίοη ὀχ ρϑοίϑα 
δηὰ γτεοοοϊγοα ᾿ἰἴὸ ἕγτοι Ηΐ. Ἅ““ΟΥγίζοῃ δ]80 
δηὰϑ ἴὰ ἰδ εἶδεν καὶ ἐχάρη ἃ ἀοδηϊίο τοαϊδιϊοι 
οὔ εἶιο ᾿Αβρ. ἀπέθανε," τιααϊοἰαϊηοα Ὁγ ἰδ 26 ν»}8 
(Τ ΒΟ. Κ). [ἢ δηβνογίης (οὶν αὐοϑίϊοη ΒΘ ΠΟΥ 
Ηδ τῦᾶβ φιθαίου (δὴ ΑὈΣδμδὰ ψο παὰ αἰἱοὰ, 
Ομ υῖϑὺ ϑϑοῦίϑ ὑνγχὸ Ῥοϊηίϑ: 1) ΑὈγδβατα ἀϊὰ ποὺ 
αἷο ἱπ ἐδοὶν Θ} 66 1658 860η80 οὗ ἀραίῃ ; 2) Ηο ἀϊὰ 
ποὺ γχαΐθο ΗἸΏ 501 ἀρονθ ΑὈγδ δι, Ὀιὲ ΑΓΔ Βδπὶ 
Βαδοναϊπλίοα 1.1η561} ἰο Πίπι; σοιρ. ἐμ6 Ράγα}}6] 
ψογὰ οἡ αν α, λα, χχὶϊ, 4δ. 
Απᾶ ὃθ9 δβανν ἰϊ δηᾶ χοἱοἱϊοϑᾶ.--- δ ογοπὶ 

ὀχρί δαί οη8: 
1) 1ὸ ἴογοβαν (80 ἄὰγν οὗ ΟἾγῖβἐ ἴῃ [αἰ ἐῃ [οἢ 

ἐδ σγουμὰ οὗ ἰμ6 Μδϑϑίδηϊο ργοπλῖθθ8 πιδὰθ το 
κἰπὶ ἀυγίης 1ιῖ5 ΘαΥ Ϊγ 116, αθη. χὶϊ,; χτυ. χΥΪΐ.: 
ΧΥΪΐ. ; χχὶϊ.; Βόοιι, ἱγ.; 64]. 11. 6 Β΄, ---Ρ, 8.1] 
8ο Οαϊνίη, Μοϊδπο πο απὰ οἷον Ῥχοίοβίαηϊ 
Θοτηπιθηίδίοῦβ [4180 θη ο]: για ἀἰεηι Οὐ γι δίΐ, 
φιΐὶ ἐπ δοηιῖηθ, φωοα δἰοἰίαγμεηι ἱπδίαγ ζιείωτιπι οταΐ, 
δἰἀμ8 πιαχίηιπι 68ὲ εἰ ζωϊσί ἀϊδοϊπιιηι.---Ῥ, 5.1. 

2) Ηθ βὰν ἱΐ ἴῃ ἴγρθ8: (δ ἔἰιτοθ δῆ μθ}]8 [009 
οὔ θιὴ Ὀοίης ὑμ6 Μοζοβ, θη. χνυὶ. ; 80 ΠΗ οημϑίοθη- 
Ὀ6Γ0], Ἔβρϑοί δ! Υ [6 βδονγίῆοϑ οὗ ἰβαδὸ [88 ξοτθ- 
ϑιδάονίηρ {11|ὸ νἱοατίουβ ἀδαι ἢ δηὰ σοβισγθοιίοι 
οὔ Ομ νῖ8ι1]. 8.0. ΟἸιγυβοβίομι, Ἐ Β6ΟΡ}γ)]., Βοϊωδη 
σοπιπιοηίαίονδβ, Εγαβϑαγαϑ, ατοίϊα8. 

8) ἴῃ ῥσορ)ιοίϊοϑὶ νἱϑίοη. 80 Φϑγοπιθ, ΟἸϑθδυβοη 
Ἵνμο σϑίθυβ ἰὸ 18818}}}8 υἰϑίοῃ οὗ {16 φίουυ οἵ 
Ομ νῖϑί, χὶϊ, 411, είς. 

4) ἴπ (μ6 οοἰο τίου οὗ [6 Ὀἰγι ἢ δᾶ τηϑδπΐης; 
οὗ 8880. Ἠοΐηδηπ. [80 4180 Ἰογάβινογιι, ΓΔ οἷ- 
Γ}γ: ΤῈ9 παᾶλθ Ζδααο (ἑαμσλΐπα), α θη. χυὶ!, 17, 
δὰ 4. τοΐβυθῃησθ ἰο ἰδ 6 ἀγαλλίασις οὔ ΑὈΥΔΉΏ ΒΕ: 
ἴον 'π [8αδο, ἰῃ 9 ῬγΟμλΙΒοα δοϑά, Βο δὰ ἃ υἱβίοῃ 
οὗ Ομ νὶβὲ, ἰῃ σβοῦλ 81} σο) οἱ 66.---Ῥ, 5.1 

δὴ γέδϊο ἐπ ἰδπδο ραίγμπι. Ἐϊϑίθ, εἰς. Ἐ 
6) 418 οὔθ Ἰ᾿ἰνίηρ ἰπ ραγδαΐβο ἴῃ {86 οὐ ον τυου]ὰ 

[ὁσρ. ᾿ὰκοὸ χυΐ. 22, 25], {1 ἐμ δηρο]8β, 1 Ῥοί, 
1. 12; Μοβθ8 δηὰ ΕἸ). ἢ οα ἰδ τηοὰαὶ οὗἨ ἰτδη8- 
βαατγαίίοη, Μαίί. χνὶϊ. 4: 1αἷζθ 'χ, 81. 80 Οτίβϑθη 
[[8:2}6], Τ᾿ΐοἰκο, 06 οῖίΘ [Μόγον, Βιΐον, Τὰ- 
ιθατάϊ, ΑἸΐοτά, Βασι ]οῖη, αοάο0}] ἀπὰ αἰβοτοαὶ 
οἰ Ββουβ. 7 οι 1685 {Π}6 ῬΓΟΡΘΣΥ 8686: {Π6ΥΘΙΌΣΘ 
Ηὶβ9 Ἰνίης ΔὈταμαπὶ ἴῃ ορροβί(ἰου ἰο μοῖρ ἀρδὰ 
οηθ6. [ΑὈτδδηὶ βὰν ἰδ 6 ἀαΥ οὗἉ ΟΠ νἾδί 8 δὴ δοίια] 
Μ] 1658 ἔγοηι 1.8 δΒίριιον ἡγουὶὰ, Κα (116 δῃρ6]8 
-.--“-..“Ἅ«ὅ 

. {{ε ἐϊπιδιια Ῥαΐγμπε, ᾿ἰκὸ τη ες ὑι γζαπίμπι, ἴα ΟῺΘ οὗ 
πο νογάοτ γοχίουϑ οὔ ὅ)ο0] οὐ ἢ μἰοα. ἰη {16 Βμογηδζαταὶ 
ΚΟΟΙΤΔΡῊΥ οὗ Βοπμιηίπδι; ἰ{ γὰ8 {1|ὸ αὐοάθ οὗἩἨ (πὸ ΟΙὰ Τοϑία- 
τηθεῦ δαί η8 Ὀοίοτο ΟΠ γὶδῇ, θὰ} ὙΠ ὴ {0 ἀοβοοηϊοῖ ἰηἴο 1868 
8δηι ῥγοοσϊαἰτηοὰ {110 τοἀοι ριίοη δηὰ ἀ] νοσαμοθ ἰο {Ππ6π|, ἘΠΟΥ͂ 
ἌΟΓΟ ἰγβῃϑοΓΓΟ ἴο οάνοη, Το ἐύειδ ραίγιρι, {ΠΘ οί Γο, ἰ8 
ἐπΙΡΙν ὩΟῪ, ὙΠ ἰ|ὸ (ἢ ᾿ένεδιξ ἐπαπίμπι ἰδ 81:11} {Π|6 τοσορίδοῖθ 
οὗ ΔΙ ἢ. ππδϑαριζοα σὨΠΠἄγθη ψῆὸ ἀΐθ ἰὴ ἱπίληου ϑηὰ δῖἴο οχ-᾿ 
οἰυάοά ἔγοια ᾿ιοαγοῃ, γοὶ ηοὶ δοίΌΔΥ ϑυδοτίης [86 μαϑίη οὗ 

ΘΡ ΠΟΤΕ, δ. [68 ἴτοπι (ἢ ΜΔ] δοιίοη οὗἢ οΥοῦ, Ὁ. ὅ68, ᾳῦυο τη [09 ΔΡΟΟΓΥΡ οἰΐοῃ οἵ [Π0 
ἐαπιοτμωπι ζεῖ, Ρ, 886 85ᾳ., ὙὮΘΓΟ ἰδ 18 δαί οαὐϊνοῦ ἔπθ Μ168- 

βἷδι ΕΠ πι8617 ΟΡΘἢΒ [116 ρηῖοβϑ οἵ Ῥαγϑάΐθδο δπὰ ἔδοβ {πὸ ὑ6- 
Ἰἰονοῦβ ἴγοτῃ ἴδ ἐτθθ οἵ Πἰ : {πη τοὶϊᾧ Αὐγαλαπα γοϑ)οΐοα (τότα 
ἀγαλλιάσεται ᾿Αβρ.), απ Ιδαπς δηὰ Φασοῦ, δηὰ 1 5.141} νὸ αἰ 
84 41} [Π6 Βα ἢ 19 88}} ρᾳξ οἡ κ᾽ η,688.---Ῥ, 8. ᾿ 
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00 Βδῃς ἰΐθ δη 6. ΟΥ̓́ΘΡ {86 Ρ]41η8 οὗὨ Βοίἢ]6- 
.ι9π|.---Ἱ, 85.] 
ΑἸ το]οὶοϑθᾶ.---ἰπαϊοαίϊοη οὗἩἨ οσἤληΖ65 ἰπ (Π6 

τ α]ηὶ οὗ ἀδαίῃ, ψγουκιιῦ ὉΥ (10 ἀρροδγδπσο οὗ 
Ομ νῖϑι. Ὁ Τὴ σα]αὶ ἸΟΥ͂ οὗ μα Ὀ]εβ8θὰ, ἐχάρη, 
ἴῃ ορροϑι(ΐοι ἰο (9 οχοϊίθα ἴον οὗἩ δηχίου 9 ἀθϑβίγο, 
ἠγαλλιάσατο. Ασοογάϊΐηρ ἰο γΔΟδὶηἶσα] ἐσ 10 Ππ8 
Οοὰ βἰιονγοά ἰο ΑὈγδῆδπι ἰὰ Ῥγοριοιΐο νἱϑίου (89 
Ὀυϊἀΐης, (ἢ 9 ἀοϑίγαοίϊοι Θὰ γϑ- οπβίγαοίίοη ΟΥὮ 
[86 ἰθπρ]θ, δα οὐθῃ 1110 Βιισοδβϑίοη οὗ θιηρὶγοΒ 
(569 ίοκο, (6 ποίθ οη Ρ. 808). Ἴπο89 ἰγαάὶ- 
(1008 γοργθβθηῦ {110 ΟΑΡΚ ΒῃΔάΟῪ οὗἩ (6 Ἰἰχμὶ 
ψ σὰ {πὸ ογὰ οὔ ἢ δύ δαβίβ ἱηῖο Ηδάθβ. 

γερ. 67. δου τί ποῖ νοῦ ΠΥ γϑᾶσε οἹ . 
--Τίιο β6οηϑ08),, δὶ ἐπ θα) δὰ ΠΑ] πια]ϊοἷου 9 
δ ἰπιθαί πα] τη δα πη ογϑίαπαΐπςς ΟΓΟΤ5 ΤΊΟΤΟ 
δηὰ πιοῦο ἰῃ ἰ8 [ΟἿ] γ. “1 πὸ διίοι ἢ γον γ785 (89 
ζὰ]} ασ9 οὗ ἃ πλη, Νυπι. ἶν. 8.᾽" "'ποϊαοὶς : Βτοα 
ἐμ 8 Ῥαβϑθαρθ ΔΓΌΞ806 ἴ86 πιϊδυηδογείδηδίηρ οἵ 
᾿γϑδϑυβ ἐπ δὺ 6508 8 ζοπο (Π ΓΟ ΡὮ 4}} (86 αζο5 
οὗ Βυπηδῃ 16. [το πυ8 ἰπίογγθα ἤγουν {} 15 ρα98- 
δᾶξ9 ὑδαὺ 9}650}95 γ,ὦϑ “οἱ αὐἰίο6, Ὀὰϊ πΘΑΥΪγ ΠΓΥ 
χϑὰγβ οὗ δρο, 4ἀυ. λωγ. 11. 22, ἢ 6 (64. διίογοη 
ἱ. ν. 860). Εἰ. Υ͂. Βυπβθη (6 βοὴ οὗ (μα οοἷ6- 
Ὀταιοα βιαἰοϑηδη δηἃ βοιοἾ. 5) ἀούοπ 8 ἐ}}8 Ὑἱθῦν, 
διὰ ἰηΐογβ ἔγουι Φοίη 1ϊ, 20 ἔ,, ὑπῶὶ ΟἸιν δέ τγᾶ8 
Του -ϑ[1χ γϑαγβ οὗ ἃγὸ (7λὲ Πίώαχοπ Ἡιϑάοπι οὗ 
Οὐγδί, Ἰοπὰ. 1860, 11. Ρ. 461 .). Κοῖπι 4180 18 
ἡποὶ]ποὰ ἰο οχιθηὰ [ἢ οαγίἷγ 1ἰ6 οὗ Ομ γὶϑέ ἰοὸ 
ΤΟΥ γοδύβ, θὰ σοηῆηοα 1118 ρα Ὁ] 6 ταΐηΒί ΓΥ ἰὸ 
ΟΠΘ ΥΟΔΡ διηὰ ἃ ἴδ Ὁ Π0Π1]}}5, ( Οὐτδολίεδιϊ, σλτίϑέιι, 
Ρ. 29ὅ, αἐεεεῖλ, “εκ υοη Ναζατα, 1. 469 7. ποίο). 
1ι 18 οὐνίουϑ (Βαι π0 οἷον ἱπίΈ ΓΘ ΠΟΘ 83 ἐο ἐΐπ 6 ἃζ29 
οὗ οὖν ογὰ οδπ Ὁθ ἀγάπη ἔγοπι ἐ}}}8 ἱπα δ ηἶΐ9 
δδβίϊλαΐθ οὗὨ 86 6 078, δηὰ [γοη 8908 τγὰ8 ἰηπποποοὰ 
ὈΥ͂ ἃ ἀοχιηδίΐο οοπϑίοταιίοη, υἱΖ., (μὲ σιν ϑὲ 
ταϑύ δαγο ραββθὰ ἐβρουρ ΑἸ ἐμ βίδροϑ οὗ δυ- 
χηδῃ Ἰἰέο, ἱποϊι αἴης οἷ ἀρ (φόπίον ἴπ δεπίοτὶδιι5), 
ΐη ογάοῦ ἴο γϑάδοηι ἔοι 41}}1.. Βαΐὶ ἰπ9 ἰάοα οἵ 
ἀδο] πη Ε{{{0 ἰ8 ᾿πσοπιρδιῖὉ]6 ταῖν (16 ἰταθ ἰάοα 
οὗ (86 ϑεανίουσ, ἢο ἀἰοὰ δῃὰ Ἰΐνθϑ ἴον ϑυϑνρ ἰῇ 
ὑπ ΤΩΘΙΠΔΟΓΥ͂ οὗ ΗΪ5 Ῥ6ΟΡ]ο ἴῃ {6 ἀπ Όγ ο Κ ὰ Υἱοῦ 
οἵ ΘΑΣῚΥ πιδη δ οο0α.---Ρ, 8. 

γον. ὅ8. Ψοτιν, νϑεν... Βϑίοσθ ΔΌσαβ- 
811 ὈΘΟΘΠΙΘ. 6.} Οοτοῦ ἀραϊποὺ 116 οοπι- 
ΡἝοῦοΙΥ Βοταθηρὰ δΒιυρὶ ΠΥ οΥ̓͂ ερί τ 41] ἄδαι ἢ 
Π 8168 ἂρ {Π.0 ρογίδοι τυ βίο υΥ οὗὨ οἰογηδὶ) 176. 
Τενέσϑαι ποῦ ““Ψψὰ8᾽ (ἸΤμοίποὶις [)9 Ἦοίίο, 
ἘπνΑ]4,1}), οὐ “"Ῥόγὴ ᾿" (Εταβηι5), Ὀαὺ “ ασΆτΩΘ ᾿᾿ 
(Δυραβιῖ 6); {1ὸ δηξ 6518 οὗὨἨ ὑπΠ6 οστεαιοὰ δῃηά 
(86 οἴθγπα), νοὶ ἱπλρ0}168 δ (6 Β8πι|6 ἐΐτη9 {110 
οὐ }16 818 οὗ (10 ἐδτηροτγαὶ αηὰ (6 οἰογπαὶ. Ἐλμέ 
ΟΧΡΓΘΒ868 {ἢ ῬΓ6-Οχὶβίθη60 (αἴξον (ἢ Δ 68), γεῖ 
Ποὺ ΟΠΪΥ 88 ἴ:6 αἰνίπο ρῥγθ- οχἰβίθησο, Ὀυΐ ἐμαὶ 
ἀν ἶο!. τοῆοοίβ (8616 ἴῃ ΟἿ τΙδι᾿ 5 αἰγὶ 6- πα πηδη 
ΘοηβοϊΟ.5η6858 ΟὗὨ ΘἰΘΥΏΪΥ δ οχίθη δ ἴο (ἢ 6 Ρ.68- 
Θηῦ δηὰ {δ6 ζπΐαγο ἃ8 νγὺ68}} ἃ8 (6 Ῥαϑί, οὐ ὑδπδὲ 
ογι οὗἨ οχίβίθῃοθ τ 16 Τηατ65 ΠΠῚπὶ ὑπ 6 ΑἸΡα 

Φ[Τη6 ἀοδέοηϊ οὗ (τίδι ἰηΐο ἴπο τοχίοῃ οἵ πο ἀθρατίϑα 
ΒρΪγιῖδ οπδηροὰ [90 κἴοοτῃ οὗ ἴπ Ο]α Τοϑίδιηθηὶ ὅΠοοῖ ἰηἴο ἴπὸ 
Ἰκῆϊ οὔ τὸ Νὸν Τοδδιιθηῖ Ραγαΐθθ; {χικο ΧΧΙΣ. 48, δοῦν. 
ΧΙ. 39, 40.--", 8. 

ἐ{1890 Εἰ, Ὑ. (Βοΐονγε Αὐγαλιατα ΛΒ, 1 απλ) οὐ ἐοταῖοϑ τὴ 6 
ἱπιροτίληϊ ἀἰδιἰποίίοη Ὀοΐνθοη γενέσθαι, ἐρ δέσοηιν, ἰο ϑεσίῃ ἰο 
ὧν, (ὁ δὲ ογγι, ἰοὸ δε πιαΐξ, ὙὨϊΟὮ σδ ὉΘθ Βαϊ οὗ ΟΥ̓ΘΟΓΙΤΟΒ 
ΟΠΪΥ, δηά εἶναι, ο δε, »Ἰΐο ρΡΡΙ68 ἴο 9 υπογοιῖθαὰ οὐ δ8 
ν0}}. Τμἷᾳ αἰπιίποιίοη ΟἸΘΑΓΙΥ ΔΡΡΟΟΥΣ δἰ γον ἰη ἰπ6 Ῥγο- 
Ἰορυθ ἘΠ θΓΘ {6 ΕΥδη χοΙ δὲ τοάϊοιίοθα [6 ἐστί δηὰ ἦν οὗἩ τη: 9 
ΘἴογΒ] οχίϑίθηοθ οὗ ἔμ8 ἴοζοθ, ἐγένετο οὗ {πὸ τη Φ0Πη : 
σΟΙΡ. οἷν. ἰ. 1,6 δἀπὰ 9 ποΐοβ ἔὮΘΓΘ. Τη6 ργοδβοηΐ “7 απι,᾿" 
ἴου “7 ισαε,,) δῃῃου!ὰ 6150 ὃὉθ ποιίςοὰ. 1ὲ ἀοηοῖοπ ΠῚ ῸΓ- 
νΡοίθηὶ ἀϊνίηο οχἰθίοησθ ἰηἀοροηάοηϊ οὗ 41} {ἰπ|6. “ἢὁ [ἰἀξῃ- 
τἰβου ΠΠπλθ6} 0 }0}} Φομονδ." 896 ΟἸὨΓΥϑοσίοια.---Ρ. Β.} 

δηᾶ 9 Οπιοζα, 6 Βοσίπηΐηρ αηπὰ ἰμ6 ἔπ. Π6. 
8 {Π6 Ργορο  ἰπς Ῥυϊποῖρὶο δηὰ οθηΐγα οὗ ἰδ6 
(ἰπ|69, ο ἀϊδιϊηρυΐθη, (Ὠδγοῖοτγο, ἃ ἰπτϑοζοὶὰ 
τπ046 οὗ οχίβίθησο: 1) ΤὴῸ αἰνίηθ, {ἰπιοῖθβϑ οσ 
Ῥτο-( ρΟΓα] οχἰβίθηοθ οὗ ὑμ6 Ποροϑ; 2) {0 ἐϊ- 
γὶπο- αι Δ ὈΡΙΠΟΙρΙ 8] οχἰβίθῃοθ οὗ (86 ἰμορο8 5 
89 ϑυσάδίϊοι οὗὁἨ Βυχηδηΐ νυ δηά {μ0 ποι]; 8) 
{π9 αἰν᾽6- πιδὴ οχίβίθησθ οὐὗἨ (9 σοϊαΐης δοὰ 
ἈΡρϑαγίος Ομγὶδι ἐπγουρὰ {86 Βιισοθββίοῃ οὗ {ἰπ|68. 
Ἐ8Ὶ8 11ρΡ 1165 αὐ {μ6 δδιὴθ {ἰπ|8 ἐδ δἰ ἷς 8] οἱονα- 
ἰΐοῃ οὗ 89 ζεοϊΐπς οὗὨ οἰδσμὶ δου (86 {{π|68. 
ΤΙ|1Διθ Ῥγί οὶ ρὶ δὶ δὰ ἀγηϑιΐσ ῬΥθ- οχίβίθῃοθ τηυϑὶ 
ὍΘ υῃιοτγϑιοοα ἴῃ ἃ Β6η80 ΒηΔΙΟΡΟΌΒ (0 {16 ῥτδ- 
οχὶβίθηοο οἵ Οἰγὶϑὲ Ὀοίογα Φοδη, οἷ. ὶ. 15, 11. Τὸ 
(80 Φοιν8 (18 δθ89 γγδ8Ὺὅ τηοϑί ΟὈΥουθ: ὗτγδ- 
πιϑῦι᾿ Β᾽οχ  ϑίθ 66 ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ΔΙ ΐπθ6, ποὺ ΔΠ1π6 (Πδὲ 
ΟΥ̓ ΑΌΣϑμδια; ἰ6 ἀδροι 8 10Γ ΗΪΒ ὙΦΥΥῪ οχἰβίθηοθ 
οἢ δία, ποῦ 1 οπ ᾿ιὶα. ἴθ βαγνὸ ἔμβθῆ Βδγοὸ δραΐῃ 
ἃ τουοἰαἰΐοη οὗἨ ἧ [198 Ἔεβϑοπίϊ) Μ οβδβίδηΐς οομπβοίουδ- 
688, Ηἰ5 Ῥγἰτπὶῖνο Τρολϊησ οὗ οἰ Ὑ οὐον δηὴ 
δΌοΥΘ 4]}}1 ἔτη. Οὐοτιρ. οἷ. τῇ. θὃ ; Ὑἱῖϊ." 20, 42; 
ΧΙ. 8; χνυὶ, 28: χυϊΐ. δ. 

δοοίηιι8 δχρὶαἷηᾳ δοοοτὰΐϊηρ ἰὸ ἷβ8 βυυβίοιω : 
«Αἀπίεγμαπι Αὐταΐαπει αὶ Αὐταλαπι, ἱ. 6... Ῥαίετ τηυϊ- 
ἐογμπι σεοπίϊπι, 670 διπὶ Αἴεδδίαδ, ἰμχ τπημπαάϊ. ΤῈ 
ἰηἰογργοίαιΐοπ οὗ Βδυτωραγιθη-Οταδίαβ: “1 πγγὰ8 ἷπ 
πο Ῥγβράθαι παιΐοη οὐ αοἂ;,᾽᾽ ἀοοβ ποί βιυβῆςο, Ὀυὶ 
ἷθΘ ποῖ ἱποουγϑοί, ἃ9 Το] οῖς ἐμ ΏΚ8: ἰὰ ἀοποίο8 
116 ρτποῖὶρίδὶ αϑηοοῦ οὔ ργο-οχίβίθησθ [8 8 βἰ πιΐ- 
ἴα 80η89 ἴδ 6 ΠΔΌ᾽ 9 Ὀοαδίοά ἐμαὶ [Βταοὶ δπὰ (8 
Ἰαννβ οχἱβϑίϑ δοΐοτο [ῃ6 του]. 
τρων Ῥάβϑαρθ τηοϑὺ οἰ ΘΑ ΥΥ ἐθδο 685. ἐἢ 6 6580ῆ- 

(δὶ δῃ ἃ ρδύβοιδ[ ρσγϑ- χἰβίοησα οὐὗἩ Ομ σὶϑί Ὀθίοτθ 
ΑὈγα δῖ, ἰῃ Οὐ ΠΟΥ ΟΓ 5, Ὀθίοτο {}λ0 τυ οὐ] (χγ]ὶ. 
δ), δπὰ Ὀδθέοτο ἰἰτηθ (1. 1), τ ΐομ τγ88 τιδὰθ ὙΠ 
86 γον], δὰ ἱπιρ} 68 ΗἾ5 οἰεγηίψ, ἀμὰ οθῃ50- 
αυθηιν Ηΐβ αεἰίψ, ἴον αοἄ. αἸοπο 8 δἴθγηδιὶ. ΤΙ ϑ 
(80 5 ν}8 πο} υπαοτγβίοοά, δῃὰ Ἰιθηοθ {πον γαϊβοὰ 
Βίοῃ 68 (0 ῬυῈ 8.) (8.6 Βυρροϑϑὰ Ὀ]ΆΒΡ θυ. Τὴθ 
ΒδῖΩ6 ἀοο γί η9 18 ἰλα ρα, οι. ἢ 1, 18; νἱ. 62; συ], 
ὅ; Οοἱ. 1. 17; Ηοδ. 1. 2. ΑἹῈ δἰἱϑιωρ β οὗἉ δποίϑηϊ 
δηὰ τοοάογῃ βοοϊπίδῃ δπα Βαϊϊομπα) δίβ ἰο Ἔχ ρ]δίῃ 
ΔΑΥ (δ6 ΡῬγο-οχίβίθηοο, ΟΥ ἴοὸ ἐθγη ἰΐ ἰηϊο ἃ 
ἸΩΘΥΘΙΥ͂ 1464] ργο- οχϊϑίθῃοα ἱπ {6 τηϊηὰ δπὰ ν]]} 
οὗ ἀοἂ (νιΐοιι που ]ὰ σοπδιϊϊαΐο πο αἰ δγθηοο ὃ6- 
ἔπϑϑῃ Ομ γϑί πὰ ΑὈΥΔἢ δι), ἅτ “1116 ὈεὶτοΡ 
ὑθδη αἰβιῃοποβὲ σα Ὁ 0165 (ΑἸέοσα). Τδἀὰ Μογοῦ 8 
δχρ δηδίϊοη τυ δὶ ἢ 18 Οἰθαν δη ἃ 8818: οίοΥγ. “Βὸ- 
ἔογτϑ ΑὈτγδμδμι δέραπιδ (τοατα, ποῦ τραγ), 7 απὶ; οἱἀθν 
8 ΑὈτδμ απ Β Ὀθσοιηΐπρ, 18 ΤΥ Ὀοΐη. δίυοθ 
ΑΡυδθδῖι μδὰ ποῖ Ῥγθ- οχἰβίοα, Ὀὰὶ ὉΥ 8. Ὀἰγῃι 
οαπι ἱπίο ἐχίδίοποο, (πμ 6 ὙΘΥῸ γενέσϑαι 8 υϑοὰ, τ 116 
εἰμί ἀθηούε8 δεῖ αἃ διιοὴ (8 ϑεὶτ αἩ δίολ), τ αΐοὰ 
ἴῃ. ὑπ 6656 οὗἩ Ομ τὶβῦ το, δοσοτάϊηρ ἰο ΗΒ ἀἰτὶπθ 
Θ5ΒΘ006, νγ͵ὰβ Ὀοίοτο ἰἰτη6 ἰ(86], ἀοο68 ποὶ ἱποϊυάθ 
ἃ ῬΤΟΥΙΟὰΒ γενέσϑαι οὐ οομαΐπρς ἰηίο οχἰβίοῃθθ. 
σοι. ἷ. 1, 6, δμὰ Ομγυβοβίοθι. ὉΠ Ῥγοβδϑεὶ 
ἰθη89 ἀσῃοίο8 ταὶ τσ ἢ σοπίέπωεε ἴτοτα {ἰ9 Ραδὶ, 
ἐς 6., Ἀ6ΓΘ ἔγοτη }}0 ὈῬΓ6-ἰοἸΏ ΟΥΑΙ ἐχϊ βίεδοο (ἰ. 1: 
χΥυΪ!, δ). σορ. ΧΧ,, Ῥ8. χο. 2; 26... ἱ. δι Βυὶ 
{10 ἐγώ εἰμι 15 ποῖ μον δὴ ἑάδαέ οχὶβίθμσο (θε Υῇ εἰ 16) 
ὨΟΡ {Π0 Δἤεεσίαπὶς οχϊβίθμοο (ϑο ΒοἸ 16), πα πιιδὶ 
ποῦ Ὀ6 ζουπὰ ἰη (9 οοωπδοὶ 9" Θοα (β6μι. Οτοὶὶ, 
ατοίϊυθ, Ῥδυ]υ5, Βαυτκδνίθη-ΟΥυΒ᾽ 08), Ἡ πο 19 
Τη8 49 ᾿π ρΟββ᾽ 0]90 ὉΥ (8 φγεδεπί ἰθη88:; ΠΟΥ 18 ἱΐ 
(ἃ ΒΟΥ ΒΟ 85) ἰο ὍΘ σοποοίγοα οὗὨ 88 ἰἰι6 6χ- 
ἰϑίδηοθ οὗ 0 Χολὶ ἐπιασθ ὁ. αοα, ΠΟΥ 18 {118 6Χ- 
ΡῬΥϑββϑίοῃ ἃ πιοπιδηίαγῳ υἱβὶοη οὗ ργορδμοίΐο εἶϑθυδ- 
ιἴοη (ἸΥ οἰσϑοἶκου), Ὀὰὶ 10 Θβϑοπ 8 }} Υ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ ϑ 
18 ΟἸιτ δι᾿ 8 ρογιαδηθηΐ ΘΟΠδοϊουθ 6538 οὗ ΡΕΙ- 



ΟΗΑΡ. ΥὙΠ]Ι. 81--69. 

ΒΟΠ 4] ργο-οχ ϑίοποο τ Πἶοἷ ἰπ Φοἢπ τηθ0.8 5 ΘΟΥ̓ΟΥΥ- 
ὙΘΡΟ. Οομρ. οἷν. χΥϊ!. δ; γΥἱ. 46, 2. [Ιὑ 18 
ποῖ δὴ ἱπίαϊίγο γοϊγοιροοίίνο οοποίμδίοη ( οἢ- 
δολ 45), Ὀυΐ 8 τοϊγοθροοιΐνο ἰοοῦ (ἰοζὀ[ιε!) οὔ 
ἀπ σοηϑοϊουθη 689 οὗἨ {6581:5." [Ι Οἱ» ψογάϑ5, 
Οτῖσκι ἀϊὰ ποῖ, ἴῃ ἃ πιοπηοηῖ οὗ ᾿υΐ 6 Ρ ᾿ηδρί γδιίοα, 
ἐπεν (αὶ δ οσχίϑιο Ὀθίογο ΑὈγαμδ δηᾶ ἐδΐρ 
σον ἃ (ΒΒ ΒΟ ]α 5), θὰ} Ηδ σΔΙ ΠΥ ἀροϊατοὰ Ηἰ8 
Κπον]οάρο δηὰ σοηυοίΐοη, ΟΡ τουθαὶοὰ ΗἶΪβ ροῦ- 
ΒΟΏΔ] δοπϑοϊοιιϑη 688 ΘΟΠΘΟΡΗἶηΖ ΗΪ8 ΘῈ ρου δπ 
οΥἰ κί δπὰ ργο-ἰΘΡΟΥΔ] οχίβϑίβηο8.--Ὀ. 5.7 

γεν. 659, ῬΘ: ἴοο!ς ΠΟῪ ὩΡ βῖοῃϑθ8.---Τ 9 
οἸοδν βουηὰ οἵ (ἢ νοτὰ σοποογηΐης Η18 ΘἰοΥἰΥ 
Βοιιη 5 ἰο ἰ 9 Φ6 Μν8 11 ὈΪΔΒΡΏΘγ. ΤΆΘΥ κοΐ 
Τοδάγ, ἱμογοΐογο, ἰο οχασαίθ {ἰδοογὰ 9 ἡ ἀριηδηΐ 
8.5 τ08ο᾽]5 οὗ (6 αἴ (σΟῺΡ. Χ. 81). Α ΒυπιΑΥΥ 
βΒίοηΐης ἴῃ ἐῃθ ἐθρὶο ἰ8 τοϊλϊοὰ ΌΥ͂ Φοβορ 5, 
ΑΑἈπιϊσ. χνὶϊ. 9, 8. ““ΤΠο βίοῃμϑδβ ὙἼΟΓΘ ῬΓΟΡΘΌΪΥ 
{πὸ Ὀυϊϊ ηρ-ϑίοηοϑ ἴῃ {6 ψϑϑίϊθα}6, 869 Πυἱρα- 

. 1οοί, Ρ. 1018 (ΜΘ γ6Γγ).᾽" Οοπϑίἀοτίης [80 γε οης 
δἰιθῃρί5 οὗ ἰδ 6 4610 9 ἴ0 Βίοῃο 655, 10 τηι80 δ 0- 
ῬθδΥ {Π|0 τΏοτὸ Ῥτουϊἀοηικίαὶ, (μαι Ηθ6 πόνον} 6 1685 
Τουῃὴ ΗΪ8 ἀδαϊῃ οἡ 10 ΟΥΌ88, δηὰ {10 τοῦθ ἀϊ- 
σἶπο (δαὶ Ηο ἤοτοϑηιν ἰΐ πὶ σοτίαϊ ἰγ. 

Βυϊῖ 79508 Βἰᾶ Πἰ 55} (ν᾿ άτοιν ΗΠ π|56}), 
ἐκρύβη. ΑΔ νϑδῃϊβῃϊηρ ουἱ οὗἁ δἰσιιὶ (ἄφαντος γί- 
νεσϑαι), 845 ἴῃ [ΚΌΚο χχῖν, 81] Δ ΕΠ ΓΟ 1κα- 
ἐμαγάι [Ποτάβνοτι!}].), 18 δ Υ ἰο 6 ἐπουρ)ι 
οὖ: ἴο Ὀσσομὴθ ἰηγίϑι ὈἷΪ9 15 ποῖ αὶ τνῦῖ μι ἀγα ῖναὶ, 8 
Βιαΐηρ, δηὰὶ «6808 γ͵ὰ8 ποὺ γοί ἰγταηϑῆρατοα. Ηθ 
δὰ Ηϊ πο ̓ ἢ 1119 ἀἰϑαρροασγίης διιοηρ {ἰ16 ταῦ]- 
«ἰὰ46 οὗὨ (6 Ῥ6ΟΡ]6, Θϑρϑοίδ!ν Η 8 δά μου ί8. 
ἘΒοΓοΐΌΤα αἾ80 ποὶ αὐυἱΐο 50 ἀνϑρωπίνως, 85 1 Ηο 
μδὰ 8εὰ (Οπνγβοϑὶ.). ΤῸ ἀουδιΐαϊ δααϊιίοι : 
διελϑών, εἰς. [860 ΤΈΧΥ. ΝΟΥΕΒ], 4065 ΠΟΙ ΟΧΡΓΟΒ5 
8. τιϊγα 005 αἰθαρροάγηποο, Ὀαὺ ταῖν ὑπαὶ Ηθ 
δοουγοὰ 8 βίοι ἱπ νυἱστίαο οὗ Ηἰ8 τιηλ]οδβίυ, 
ι8ὲ ὈΥ Ὀτοδκίηρ του (116 τη 5ὲ οὗὁὨ ἰδὸ στοὺρ 
οὗ [115 δηθηλΐθθ. Μουον, ἰΠογοίοσθ, ἢ89 Ὧ0 ροοὰ 
Τοδϑοη (0 δλγὺ [δὲ [158 ΟΟΟΌΓΡΤΘΙΟΘ 18 αὐἷΐθ ἀ 6 ν- 
θα ἤσγομι [ἢ9 οὁη6 τοϊαἰοα, Γυκο ἰγ. 89; ΤῸ δοη- 
εοοίαγο οὗ ὁ ἀοοσοίίο νυἱοῖν (ΗΠ ΡΟ π[ο]4, Βαπν) 18 
ΔΙΌΪΟΙΡΑΥΙΥ νυ ἴῃ. ΑἾϑ80 ἴπ {1|0656 (ἰοἰα1}58 ἯΟ 566 
πον (6 οΥ1519 {1} 10 65 δηα [16 ΒίοΥΙ 15 σα οΥίῃρ. 

ῬΟΟΤΒΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΠΊΟΑΤΙ, 

1. 78ο σταηὰᾶ ἀοοϊβῖνο ἐπγηΐης ρῬοϊοΐ ἰπ {116 Ρο- 
δἰτῖου οὐ {116 56 ν8 ἴῃ ΦογϑδἝοτη ἰοννγβ (ἢ ὁ [μογάὰ, 
ΟΥ {86 741}{ δ ΊΥΔΥ ἴγοιῃ {πὸ Ὀορίηπίηρ8 οὗὨ ἢ, 
8 ΘΟοη 564 6066 οὗ ΗΪ8 οχροβίιίου οὗ ἐγέ αἰἱδοΐρδε- 
δλ:ὶρ (ἴῃ δπυλι]16518 ἴο 1456): () Ἐθδὶ 2611}, ἐγ 9 
ΟΥΙΒΟΔΟΧΥ: δορί πῦϑησο ἴῃ ΗΙ8 ψοτά, ἔδὶΒ 70] 
ΟὈΘαΐΘη66 πῃ δοπίΓαβὲ (0 ΔΥΌΪΕΓΑΥΥ ΡΟΓυ υβίοη οὗ 
Ηἰα νσογὰ. (29) Τὸ ὕγαϊυ οὗ ἕβδίτ ἢ, ἰγτὰθ Ῥμΐ]ο8ο- 
ῬὮΥ : Καον]οάρσο δηὰ γοοορηίἴοη οὗὨ ἀϊνῖηθ ἐραὶῃ 
ἴα δη 6515 (0 {1.0 ἀ 6] Ι8'ὁη8 οὗ οὐτον, (8) ΤῈ 
Ὁ] βϑίης οὗ ἰσυτἢ : ἰσὰθ ἤγοοάοι, ᾿ἰοταίϊοη ἔροπι 
116 βογυίοα οὗ βίῃ, ἴῃ δη μι 518 (0 ἃ ΒΡ ΓΣΙΟΌΒ 
ζγοθάου ΟΥ̓ τηοοῖὶς ἔγοθάοπι, οΘοπἰοπιοΐηρ (πὸ Βρὶ- 
τὶϊα4] σοπα 1 0η5 οἵ ἀχίοσπαὶ Ἰγοοάοῃ. Τὴ9 ἐγμίλ 
8.111 πῆᾶκα γοῖ ἴγθο. Αὐϊοσατὰβ: ἰδ6 β80η 
στηλο ἦγοο, Τγὰῃ 18 ρεγδοηαΐ ἰὼ ΟἸνὶθὲ, ΟἸνἶϑι 
5 πίοεγϑαΐ ἴῃ ἰγαϊῃ. Ὑτα 18 {86 Ἰἰραῖ, ἔγϑθάοσῃ 
(869 παχὺ οὗ 118. Ὑσυῖ 8 ἐπ 6 δ χτθητηθηί 
οὔδο Γδδβου, ΠΙθοτγ [86 τοἀοιηρίΐοη οὔ (86 νν!}]]. 
Ττυὰ 5 {86 ΒΔΙΙΊΟΩΥ οὗ {Π6 σοπίγαβίβ οὗ 116, 
δενΐηρ 1(5. δοη γα] ροϊπὶ ἴπ {|| 18 δηα σοῦ οὗ 
Ομγίβί, 118 βοίιγοθ ἰὴ αοὐ, 1.8 ΤᾺΥ5 ἴῃ 4}1 ἔγαριηθηῖθ 
οἵ Κπον]οάσο: ἸΌΟΣΥ 110 ΒΑΓΙΔΟΩΥ οὗ τη ἰὰ 
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ἷ8 ἔσιιθ βο᾽ [-ἀοοϑυϊπαίοα ἴῃ δοσογάδῃοθ ΜΓ ἢ 8 
ΔΌΪΠ 69 ἀπά {9 Σοα ΠΥ οὗ αοά. ΤΤτυι ἢ σΟΡΓΟ5- 
Ῥομαϑβ ἰο σου] αἰίοη, ἸΙθΘΥΥ ἰο Τοἀοιηρίϊοη. 

2. Οαιι8ε8 9 (Ὺ6 7υϊη ατσαν: (1} Ῥτγὶάο (ΛῦΌτα- 
μ᾽ 8 8664) ; (2) 80] -ἀο]βίοη (“ποῦ Β]4Υ68 ᾽)); 
(8) δαγ Ὁ] ΔΒρι γα 008 (οαὐναγα ΤΘὈΟ] 08}; (4) 
ΟΥ̓́ ζ0] ΠΟ νΒΐρ, ΟΥ̓ ῬδΌῪ βρίγὶ (“ νο, γγ6,᾿" ΤΗΣ 

8. ΑἸ 6518 οὗἩ ἰτὰθ ἡγέοάοηι ἀπ ἰγι6 δογοϊμαό. 
-- βουνίίαδο: (1) Βορίπηΐηρ οὗ βογυϊϊπἀθ (89 
σομλἰβδίοη οὗ βἰη) ; (2) βίδι 9 οὗ βουυϊὰἀθ (16 
Βῖδυθ οὗ βἰπ); (8) σϑϑῦ (ΟὨΥ δὰ υπΐτοο Ὀοῃά 
βουυδηΐ ἴῃ ὑδ6 ου86 οὗἩ ἀοἀ, οΥον τνβοτα δχριυ]- 
ϑίοῃ 18 τ ροπα! ρ).--Ἴ 86 βογυϑδηῖ (αἾ80 {0 ϑου νυ 
Βρὶγ11) ΔΌΣ ἀοιἢ πού ἴπ ὑπ Ὠοῦδθ οὗ ἀοἀἂ (ἰῃ 89 
σοπμτησπίοη οὗ (0 Κίησάου) ἔοσουορ. ἘΠ8 μπ8 
Ὀ6θὴ γϑί {0]6]164 ἴῃ {16 ὁΘλ86 οὗ πο] ονῖπρ 15γ86]. 

4, ΤΠὸ ὅοη οὗ Βα Βου8θ, ἃ5 ὑμ6 χϑϑὶ δύγεσιατ, 
δἶβ8ο 89 ἔσὰ Ζίδεγαίον. 

ὃ. Το σοηίγηβὺ Ὀοίτνοοα Οὐ γίδέ δὰ ἢΠῚ8 σαρεν- 
Φαγίεα: (1) [η ἀἰβροϑίϊίοη. ΗΘ οϑβιΪπηαίο8 {ἢ θῃ ἐπι- 
ῬΑΡΕΪΔΠΥ (ΑὈτΑ δηλ Β 8064) ; Ηδ τνοο8 ἐμοὶ πὶ( ἢ 
Ηἰβ5 ψογὰ. ὙοΥ, οα ἐπ οἱδοῦ 8η4, ἀο ποί διιῖ- 
ἴον Ηΐἷβ ποσὰ ἰο βρυΐϊῃρ ὉΡ ἴα ἰΐθῖα, {ΠΥ ΙΌΓΟ 
δαϊτοα ἰο Ομ νῖϑύ Ὀυ45 τὰ ΐπ (μοι (ΠΟΥ Ομ λησο 
{80 Βᾶγονῦ οὗ 119 πηΐο 10 ἱπίο ἃ βᾶνυου οὗ ἀϑαίλ 
απο ἀθα.}}}. (2) 1π 86 ἱπηρυΐβ68 οὗ Ἰἰἴο. ΤΊιὸ 
Εδίμον οὗ Ογῖϑὲ, {16 ζαίπον οἵ {6 Φογϑ; (80 
Βθοίηρ οὗἩἨ Ομ νὶβί, 1.9 ποαγίης οὗὨ {8 9985; ἰΐο 
τ ποβϑίηρ οὗ Οδγῖβί, (80 ἀοίηρ οὗ {}1ὸ ὅοτγβ. (8) 
ἴῃ οοημάιοί: [15Γγ86}1{18}, δηι1- ἔβγα 6 1118 {61 
ΑὈγδμδαὶ 6 γθ γοῦν Τα 6 0}; Ῥχγορμοῖΐο (6 ἃ 
ἴδ ὑπαὺ (611. γοὰ ἐδ ὸ ἰσυϊὰ ᾽᾽), ΤΩ ΓΔΟΤΟυ ΒΥ 
ΔΏ -ῬσορΡ οι (“γ78 δθοὶς ἰο Κὶ}} Μο᾽᾽}); ἀϊνίηο- 
Βαδῃ, δ} -ΟΒτἰβιίδη. (4) [ἢ οτἱσίη: Οὐ 6.91, 
οὗ ἐμ ἄον!]. 

6. ““7 ἀπὶ ὕγοπι αδου4.,) ἘΤ[ιῖ9 ΔΉΒΥΓΟΥ ἰο ἐπ ἴῃ - 
εἰπιδιϊοη : Ηθ 18 δΌουϊ ἰο ἀοβοοηἃ ἔὰν ὈΘ]ΟΥ 5 ἃ 
Βαϊοϊᾷο, οσοπίλί 5 ἴλ0 1ἄσα οὗἨ [118 ἀδοοῖ. 70 ἰδ 
968 ἀθαΐῃ νγὰϑ ἰῃ βζΌΠΟΡΑΙ 8. ροΐης ἀοτεηννοτι. 
[η ἰμ9 ΟἹὰ Τοβίδυηθην {πῃ σόσὰ οὗ 186 ορροβίίο 
ΟΡ τγὰ8 ἱτπηρὶ απο, ἀθῃ. ν. 24; χχυἱ!. 12, ᾿π 
{..6 ΒΟΙΥ τιουπίαἰη-Δϑοθηΐβ ΟΥ̓ ΔΙο805 (ἔχ. χίχ.: 
θουί, χχχῖν. 4), ἰὴ Ε]1}6 88 δβοθηϑίοι ἰο μοᾶνθῃ, 
ἷΏ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟηΒ Β06} 88 του. χύ. 24. Οιγῖβι 
ἈΘΡΘ Τ868 ἴΠ6 1άο6α οὗ ἐδ θαυ οΩΥ ΔΌοἀΘ ΔΡΡΘαΓ 
ΤΔΟΡΘ ΟἸΘΑΣῚΥ (σοπΡ. ΟἸΡ. ΥἹἱὶ, 84); δὖ ἃ ]αΐον 
Ῥογϊοά, ον. χὶν., ΗΘ σϑσϑδὶβ ἀῦ ΟΡΘΩΪΥ ἰὼ Ε113 
αἰϑοΐ 165 ἴῃ ογάοῃ ἴο σοηδγῃ ἰ Ὁ 118 αϑοδηϑίοη. 

1. Το ἀοοίτῖπο οὗὨἩἉ 4 6905 σοῃμοοσπὶηρ {{1|0 ἀουϊὶ. 
5οθ ἐηΠ0 ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. Οὐοιηρ. Οοπι. οἢ 
ΔΙαιέ, ἦν. 1; χὶὶ, 26 [ὈΡ. 81]. 228, ΑἸ. ο4.1. Οομαρ. 
186 2ογπιαίξ οὗ {86 αὐὐμον (29 ὲ6.1.δὴτὸ υοηὶ Τειυ χοἰ). 

8. Ολατγαροίεγ δε οΥ ἰλδ ἀευϊξ απα λὶδ οὐλϊίώρεῃ 
(1) 1188, ραββίοῃϑ; (2) πιυγάθγ, βαίο; (8) [α]86- 
δορά ; (4) οοπίαρίοῃ δπὰ βοἀυοίίοη. δίαυῖο : 
«Ὁ βορὰ 15 βριυγαί γον δϑουϊθοὰ ἰο πο ἀογΥ]], 
ἄοηῃ. 1ϊ. 15. ΒΒ (8 18᾽ τὸ σοιατ ὨΪΥ̓ ἀπάοτβίοοα 
Ὡοὺ ΟὨΪΥ (ῃ9 ἤΔ]16 ἢ Δη ζ 615 αὐ 8180 8]} τηδ]ἱσηδηὶ 
ΒΙΠΏΘΥΒ (1 Φοδα 1}, 10; Μία, χὶῖ!. 88, 89); ῬαΥΠΥ 
Ὀασδι89 πο ἢτβί οτἱ σίη οὗὐἨ (89 οἱ τῶβϑ ἰὴ 6 ἢγϑβι 
βῖῃ οὗ (110 ἀΟΥ1], ΡαΤΟΥ Ὀδοαυ80 Δ}} τυ ἱοϊκοα Ραορὶθ 
{161 1.19 ψ11} ψι}ὰ Π]ΪαῚὶ οὐοάϊοησθ δηᾶὰ Βθῆσθ 
ὍΘ ἷ8 ἰπῆσο. Διάβολος Ττλθδῃϑ ῬΓΟΡΟΥΪΥ 8 
β'δηάουον, οαϊυμπηπίδίον, Ὀθοϑιιβοὸ ϑαίδη ἰβ (1) ἃ 
8] ΔΟΡῸΣ 80 Ὀ61165 (ΒΔ 68) δηὰ ἀοίατλθ8 αοὰ 
ἴο πιο (6 6ῃ. 11]. 8, δ), ἰη ἰδαΐ Πο βιιργχοβίβϑ (ὁ Ὀ6- 
᾿θυοῦβ τὰ (μου κη 8 οὗὨ αοἂ, δηᾷ ἰ6}}9 ἔοτα (μὲ 
Ηο 15 ΔΏΡΤΥ τἱτἢ (θτὴ, τ ἰ]αὺ ἴῃ το] Ηθ 18 
ῬΘΟΟΠΟΪ]οα ἰο ἐμαπὶ ἐπ γοι ἢ Οἢνἶϑὶ, θὰὶ Ῥοσβϑυϑ 68 
{π0 τ|ῖοκοα (δὶ αοά 15 τόσ ]α ἰο ἔμ 6πὶ δρὰ υἢ- 
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τα ϊηαία] οὗὨ ἐμ οἷν ἰπἰαυϊ 68. Π6 αἶβο δοϑυβ68 δηα | τῇ βαρ θ᾽ οη βίοι οὐὗἁ {6 οἰ δτη  Υ ΟΥ̓ {π᾿ Ενδηχεὶ 
οαϊαπιηΐαίο5. τη (Ὁ (οὐ, 20} ἱ. 9; ἴΐον, χὶϊ. 17. [ δδὰ {ἰὸ Ῥσ ταὶ εἶν 9 888 οἴ [89 76110 88} οὗἁ ἴα}ι}ν.) 
(2) ΔῈ δἀνογϑαγΥ οὗ Ο}) υἰβῦ δηὰ {11ὸ ζδ 11], ἀ θη. 
1:1}. 1ὅ ; ΖοοἈ. 1. 1; 1 Ροῖ,. γ. 8; ον. χίϊ. 9. 
() Α ἀδοοῖνοῦ δπὰ βολιοοῦ οὗ ππρη, 2 (ον. χὶ. 8, 
4, εἰς.; 6 18 (0 αἰκϊοῦ Βοάυσον, ἃ ἴμση αἶ8Ὸ 

81} οΥἱϊ βρὶ γἰἰ8 ν 8ὸ τὸ πον ἰιἰηι ἃ9 (οἷν δ 654." 
9. Το ϑιπέεδοπεδα ὁ ὕεδι8. Οὐοπιρ. {ΠΠπι|χηπ, 

ΤλἉε διπίοδδη 688 7 ὕεδιι6 [Τὶ αἀ., 1803} αηὰ ὅι μα 
οὗ ἰμθ9 εγδοπ οὶ Οἰιγὶεί--Γ αὐτῶ. οἱ, ἀοιβα, 180ῦ, 
του βοά οἀ, Ν νν Υουκ, 1810, Βηρὶ. εἀ. Βοθίοπ,1809, 
Ῥρ. 04. Τίιθ βι] οββη 688 Οὗ 9688 158 ΒΙΣΟΏΡΙΥ 
αΞϑογίρα ονοθὴ ὈΥ͂ ΑἰγπῈ8 Ὑ8Ὸ 8ΥΘ ὉΥ͂ ΠΟ :πολῃ9 
οτγίοάοχ, (Θο] οἰογ δόμον, Ηλϑς, Κοῖπι, Π.5}}- 
Π6}}} δηα 88 Ὀ66η δββαὶ δα ΟὨΥ ὈΥ͂ ἃ ἔδιν σίτου 
οὗἉ ΔηΥ̓͂ ποθ (80 ἢ 85 Ξίγαυπβ, Ῥοοδαὶ, Τ 60. Ῥᾶτ- 
Κορ, Ἐθηδῃ), δῃὰ οὐοὴ ἰ[)689 τὸ οτοοὰ ἰο δ ωϊὶ 
ἰπαὶ 119 τη8ι19 ἃ ὨΘΆΓΟΥ ΔΡΡΕΟΔΟὮ ἰο τ᾿ηοΥδ] Ρογΐθο- 
(ἰοὰ (πῃ ΔΩΥ͂ οἶμον πη. Βαϊ {Π0 ΟὨἹῪῸ Ἰοσῖοαὶ 
δἰογηαϊϊνο 18 οί γΘοῺ ΔΌΒΟΪΟ 6 81] 655}685 ΟΥ Ὁ - 
δβοϊαίο Υροογί5Υ; δηὰ ἰὸ δάπηϊθ (Π6 ΤΌΠΟΣ ἰ8 
υἱγί ΠΥ ἴ0 δά ταῖν 9 ψ}10190 ΟὨ γ βι8η ΒΥ βίθ,. --- 
Ρ.8. 

10. ζζύ.α οι  ἰα ἀηΐ ἴοται οπμαγασίογ (16 οὗ ἐμὸ 
ἀν" 151}. τιϊπ: (1) Ὁπθ 6} 16 οὗἨἁ Δ. ἰγὰ οὗἉ 
ΟἸτῖδε δέσαιδ6 ἰὰ 15 ἰγαΐι, (2) Ὀσσαι89 ἰδ 15. {110 
οἴπαοησθ οὗ Π8 Βοὶ 655, (9) θοσαιβ9 1ὑ 15 ἀἰνίηο. 
ον (1) εὲΠ|6 Ἰαοὶς οὗ ἃ Βοη80 οὗὨ {τσιι{}}, ῬΕΟΏΘΏ 688 (0 
[αἸβοιοοῖ, (2) 116 τυδοΐ οὗὁὨ Ἴδρρτγοοϊαιίοη οἵ {9 
Ῥυτγι οὗ 116, (8) (1 Ἰαοἷς οὗ οεἰδηΐϊί ἰο αοά, οὗ 
οδοάϊοπῃοθ ἴο (ΐα γοῖοο οὗ αοἀ π {16 Ὀτοδδί, 

11. “ΑΨ δαπιαγίίαπ.᾽" --}86 190} {1 ἀπὰ ἀθαδὶνο 
Ρεϊοτί ἰοὁ {10 οα]πὶ βοηίθηοο οὗ ἐγαϊ οοηίδ᾽ 8 {116 
176-Ρἱσίατο οὗ “αηαιἰοἰδπι, Ῥ αἰὶο ἢ μα8. ἄγε Ὀο]ὐγ 
οἰϊοσοαηποὰ (νον. 18), ἔπθὴ αὶ 19 αηὰἀ Ββηρογοά 
(τεῦ. 19), δέίου ἐ|5. αἰλοτοὰ ἰδυαπίθ (τος. 22}; 
(θη ψὶϊ φαροῦ Ἰοησίης [0Υ ἃ ΟΠ] 5016 ἸΥϑίΘΥΥ 
δηἀ πη ϑι104] ρτοσοοάϊης 8 ἄτατῃ Ηἰΐπι οἱ (Υ 6 Υ. 
20), δηὰ νογϑεϊρροὰ πὶ (νον. 80). Τατπίης 
τοπηᾶ αἀραΐη ἰΐ ρύον 8 ΓΔΏΘΟΡΟΙΒ (Υ6γ. 89), θοαβίϑ 
(τον. 89), αη ἃ ΔΥΡΟσ ΠΥ απὰ αὐυϑίνοι Υ οοηίτδ- 
αἰοῖβ (νοῦ. 41). Π|ὼοτθ ἴὑ δία 8 ἴῃ ἰἰ5 ἔα 1168. ἀ6- 
νοϊοριδηξ. [ἐ β᾽αμοῦϑ Ἀν 11}16 ἀὺ χοΥ 65. πὰ χο- 
Υ1165 89 ἰὑ βδηάουϑ. 

12, Τὶιθ ψοράογαϊ ρυϑοῦ οὗ Ομ γὶϑι᾽ 8 δεζ οοηι- 
πιαπ, ραίίεποδ δὰ ζγεοάοπι οΥ δρὶγἱΐ οχϊθιιοὰ 
ιἰτουρσιομὶ ἐθδ9 οἸαρίοσ, ἢΠ5 ἔτη 6585, Ηἰσς 
Ῥτυάομοθ, ΗΪ9 τυϊϑάοαι, 1118 ἰποογγαρι Ὁ] 6 658 
(νονβ. 80, 81), (89 τιοϑὲ ἀΐνογεθ υἱγίιι65 οὗἩ (9 
μμοτὰ ρῥύονθ βυρογίοῦ ἐο 86 τηοϑὺ ἀϊουϊέ βἰίαα- 
(ἴον δπα (1.0 Βοτογοϑί ἰοτηρίαιἱομθ. ΕἾοπὶ {10 
πιὶα 41 οὗ (Π| ΒΟΙ ΘΙ ΠΥ τιουϊηρ; Βουθηϊ τὴ} τ ἰδὲ 
Πα ῥγοοϊαϊ8 Ἰυσρχιμθηΐ, ΠῚΒ ἸΔΟΓΟΥ͂ Ὀυγβίβ Γοσ ἢ 
εαἰζαΐϊη 828 ἃ ἢδπϊηρ Ὀθδοοη οἵ ἀοΙΥογλη 69, ΥΟΥ. 
δ). Τμο ἀφοϊαγαίίοα ἐπ γον. δ1 χουογίϑ ἰὸ {118 
οὐπίαϊηρὰ ἰπ γαγ, 8], 

18, Οἰνὶεέ απὰ «Αὐταλαπι ἴῃ δηι {0918 ἰο {}10 
Ῥτου οι} Ὁ ἀδρίοιοα τοϊαιΐοη οὗ [πὸ 69) 18 ἴο Αὔγδ- 
λιααι, ὧδ 106 [δο]ης οἵ 116 αἀπὰ (0 7σοϊϊης οὗ 
ἀοαίῆ, 1δοίννθθη {δὲ αοοίτίπε ο7 ἰῪ6 »γδ-ισχίδίησα 
οΥΓἹ Ολνίδὶ αὐτὰ {116 ἀοοίτίηο οὗἨ ἐπ: δ ἰ οἰ ρα ΟΡΥ 0Υ 
οὗ ΑὈγδδδηι ἰῃ (9 ΜΙ οβδί ἢ δὰ ἰν15 σοὶ ϑυταίίοη οὗἁ 
{|ὸ Μιοθϑίδηΐο ἀδὺ ἴῃ ἐδο οἱδον ψον]ὰ, ἰπ6γ6 οσχ ϑὶβ 
(110 οἰοβοβὺ σοῃῃθοίΐοη ; β᾽ πὰ] Υ]Ύ, {116 σοπιΐονι] 688 
Βρϑϑοὶι οὗ (10 76 075 νἱἱ χοχζαγὰ ἰο (16 ἀφαί οὗ 
Αὔγαβδηι δηὰ [Π6 ΡΤοΟρἰιοίϑ 8 σομηοοίοα τὺ ἢ} (11οἷῦ 
ν1116585. Θϑιἰπιαιΐου οὗ ἰἰὸ ἀιϊταίζοι οὗὨ ἐπο }176 οὗ 
σμνῖϑι, (Ἀπ ἰδὺ8 {πὸ Εγαη ο] σα] ΟΠ τολ 88 Γ6- 
Ῥτοδοϊ θα τ ῖ ἢ θΓ Ὦγ66 σϑηΐατίθ8 δηα ἐμ 9 ΕΥδη κχθ- 
1164] ΑἸ᾿ΐα πο (ἢ 105 ἑἤγοθ ἀροθηηδτὶα5 πηον [ἢ 

11, Αὐναλαηιδ οχυϊιαιίοι ἱπ (μἷ5 τοῦ], Αὐτα- 
δηλ 8 ΟΥ πῃ ὑπο οἵμορ νου], οὐ (86 οχοϊ(οὰ 
οοἸοδνδιίος (οὗ 86 Νοβδίαηϊΐο ἀΔΥ) οὗἉ (δ πιοτίαὶ, 
δηὰ (86 οα}πι, ροδοοίμϊ σο]οταιίου οὗ {Πι6 ρ]οτὶ δ οά 
οὔθ. Τ0 δηι οἱ ρδίοσυ ΟΥ οὗ ἰῃ6 δηοίθηίβ τα8 
ποὺ ψιτουῦ ῬΡαϊηΓα Ἰοηρίπρ, {πεῖν Ἰοπρίης ποὶ 
ἀονοία οὗ ταρίατοιβ αἸἸπιΡ568 οἴ (᾿ι6 ζαίΐιιγο, 

15. 1886, (})}0Ὸ βοὴ οὗ ζαϊί, αἷ8ο ἴῃ {818 ἃ {γ}9 
οὔ Ομτῖϑί, νν]ὸ τγὰ8 δσοῃσεϊγοά Ὀγ (μ6 ΗοΪΥ Θἰιοοῖι, 
Ὀονὴ οἵ ΔΙΆΤΥ, ὑπο ΥἹγρίη, 

10. ΟἸἢ γἰβι 5 Ῥσυοῖον οἵ νου ϊαβίης 1178 Δοβινοτοὰ 
ὈΥ (9 ζϑινβ νι δὲν διϊθιαρῦ ἰο δίοπο διὰ Κἰὶὶ 
1ἴπ. 

17. ΑἥΨΦ. ΟἸιτῖϑῦ ουὐθῦ ἸΏΟΤΟ ροἱογ οαΒ} 7 οϑοαροά 
ἤγοτῃ {ἰὸ Φοῖγ8, 1.8 ἰοο διαὶ} (ἢ6 ΟἸυγοὶ οἵ 
Οὐ γῖϑὲ ἴῃ Σ᾽ ἀανδησοὶϊοιϊ δοηἔδβϑί ἃ δηὰ δβρί για] 
{8 ον Υ ΤΏΟΤῸ σ᾽ οΥ ἸΟΒΙΥ͂ Θϑοᾶ 9 (8.6 ΡῬΟΥΒΘΟΌΓΙΟΩ8 
οἴ ἰδ 16 σ]}:5.8. 

ΠΟΜΙΠΥΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῸ πρεϊσξι 695 οΥἹ ΟΕ τἰβι.-- Ποὺ ἰδ 6 Ποτὰ ὉΥ͂ 
1119 Βοδύθη!} Υ υρτὶἰιίπο85 συ }}} ΠΟ] δἰπΒ (9 
για ἀἰβοὶ Ρ᾽ 68, συ ΔἸ δἰ θη αἰ 68 1116 [2186 ΟΠ 68 
(8.9 Φομη 11]. 0; 'χ. 1). -πῊΉον ΗΠ6 ἀο68 ποὶ δἀρ- 
ιἰναίθ {1160 ἤα}86 ἀἰδεῖρ]οβ: 1. ΥΥ111 ποὶ σδριΐταιθ 
{6}; ἡ. οδπηοί σαρίϊναὶο ἔπ οη1.---Τ}}6 [Σὰ 6 ῬΤο- 
βία Ὁ]9 οΘοηααοί οὗὨ ἀϊδοὶρ᾽6 6. ἰοιν τὰ β π6 νογὰ οὗ 
Φοϑυ8: 1. 16 σοπάποί ; (α) ἴο Ευ ον {ΒΘ αιβ γε8 
ἰο Ὀ6 Καερὺ ὈΥ {9 ψογὰ (ἴο σοπιίπυθ ἴῃ ἰΐ, (88 
οὈοάϊοησα οὗ δι, γον. 81); (δ) ἴο θορ (π6 ποτὰ 
ἴῃ ἰοπιρίαἰΐοι ἃ8 ἃ χυϊάϊης δίαν (Βτοιύρὶι (6 ἀδτῖ- 
658 οὗ ἡυἀρτῃηθηι8 ({86 ἸΟΥΑΙΓΥ͂ οὗἁἨ ζΔΕι, γετ. 81). 
2, ὙΥμογοαπίο εἰι18 18 Ῥγοδίδοϊο : Κπον]οίχο οὗ 
(16 ἐστ δηά Γγοθάοαῃ ἔγοτα βίη (ἰἰἴα ἐπ Ὀγί χαὶ- 
Ὠ699 δΔη( ἴγοοάοαυι ἔγοτα ἀ68{}}).----Οοπίϊππδποα ἴα 
186 νογὰ οὗ Φ6805 ἰδ σοπάϊιϊοη οὗ γι 8ρί γί 
᾿ξ: 1. ΟΥ̓ ἰσὰθ Κηον]οάρο οὗ ἀαοά, 2. οἵ ἱπ|ὸ 
τη] ἔγοθάο.---Τ σοῦ γαῖ] ἰο Γγοοάοπι.--- 
ΤΕγουρἢ ᾿πθοῦ Γτϑϑάοιῃ ἴο ουἦον ἔγροίοῃι.--- ΤῈ 
ἤκ189 σοηβάρῃοο οὗἉ Ἰομαὶ δβαϊηίβ ἴῃ {ον ἔγθοάομι 
(τοϊ ἴοι, θ66] οΒ᾽αβί1σα], Ῥοὶ ἰςαὶ ἔγθθάομι): 1. 
ΤΉΟΥ ἅτ δηβὶανϑὰ ουϊνδγν ΌΥ {116 νοῦ] (89 
26 .ν89 ὈΥ Βοιμθ); 2. δπδβιανϑὰ αἱ οσλα ὈΥ {86 ἰεἰ» 
(6 οὗὁἩ ἰῃ)9 αν; 8. οηδβαγοὰ τὴ πίη δπὰ πιϊποαῦὶ 
ὉΥ βίη.---ϑοπιοβίίο σὶρ ἴα ἰπ9 μουδο οὗ Θοά: 1. 
Τα οι, 2. (ἢ 9 Ὀοῃα-βογυϑηίβ, 8. ἰμ6 ζγθϑάτθη. 
--Τιῖθ σὰ οἰϊ!άνοη οὗὁἨἩ ΑὈγϑ δα, Βοπι. ἵΥ.-- 
Ὕοτο ἰμ6 οσὰ οὗ Ομ τίβὲ σδὰ ποὶ ΖΤΟῪ ἷπ {88 
μιρασί, θησαν ἀραϊπϑὶ ΟΠ γἰδὶ Βουνγ 8:65, γεν. 87. 
-- ἰοτ τᾶρ σδὴ ὈΥ Βρὶ τἰϊαδὶ ῥσυὶάθ ἑατα ἰπμοτι οὰ 
Ὀ]οββίηζϑ, θυθη δοο]οϑἰδβίϊοαὶϊ οὔθ 8, ἰηΐο ἃ συΓ80 
(43 Ἰιετθ (9 Ὀοα8ι αὐουΐ Ὀοίῃς ΑὈταμδαΒ βθθ). 
--Τὴε ρ»γμάεπος οΓ Οἠτίδὲ πὰ δα ἢ 6818. (0 (116 (6- 
ἸΔΘΡΙΕΥ ΟΥ̓ ΒδἰΏΠΟΓΒ, γον. 88: 1. Ηδ 8ρ68κ8 (δαὶ 
νοῦ ΗΘ 848 βοθῃ οἵ Οοἄ. 2. ΤΊια ονἱὶ ἐβαὶ 
(867. μᾶγθ ζδίηιγγ μοατὰ, (Π6Υ ἀο.---Ἴ 6. ἰγἴαὶ οὗ 
(|0 ὅοῖνβ, ἱπβιϊϊταιοἃ ὉΥ (μ9 Ποτὰ, δ8. (ὁ ψΠ δῖ ον 
{Π6 Ὁ ἅτ χοπαΐηθ μοῖσβ οὗ (8 δρί γιὰ αμὰ ἤδτα οἵ 
Αὐὔγδμδηι: 1. Τὴ ττία], (α) δέον {1|ὸ ον κ8 οἵ 

Αὔτϑμαπι, (δ) αἴτον ἐμ εῖν ϑιβοθρ ὉΠ οἵ Θ06 8 
το. 2. Το γαβ]ῖ, υον. 44. 
ΑὈνδΒδαν Β βορὰ (οοπβοογαίοα οἰ! άτοη οὗ αοὰ 

ὮΥ οἰγοατηοί βίου; 64}164 τοροπθγαίθ), δαὰ γοί οἵ 
{ποὶν ἔδίμον (ἰ6 ἀονὶϊ. 8800, ἰοο, Ο16 ΠΙΔΥ͂ Ὁθ 
οα]16ἀ ἃ Ομ γίβιϊαη, δα ουὐδῃ οὶ οι] ΟΠ βίδη, οὐο.ν 
δηά γοὶ Ὀ6 οὗ ομο᾽Β ἔμίμον, το ἀογ]ϊ].---α 
ΤῺ ἀ601} ἃ ρεγϑοῦ ψ]ι0, ΒΥ ταῦτά διὰ ᾿γίπς 



ΟΗΑΡ. Υἱῖι1. 81--ὅ9. 

ΟΠ Δ }}γ, 68119 ἴῃ ἀποϑίϊοη 15 ῬΟΥΒΟΠαἸἰΥ δηὰ 
δὶ Ρουβοῃδ ν.---ΟἸγ 5. Β βόύθῦο ΨΟΤΒ ΘΟΠΟΘΘΓΏ- 
ἵπς {6 ἀονυὶ (Πθτο, Μαῖὶ, χῖ., Μαῖι, ἦν, δηὰ 
εἰϑδον Β6Γο).---Ἴ9 Ταπαδπηιθηῖϊλ] ἰγαὶῖ8 οὔ [ἢ9 
ἀον 88} παίαστο. Ηον ΠΟΥ ΔΓ οἴθγασοά ἱπ ἰδ 6 
ΟΥ̓ Γιαπαδημοηίαὶ ἰγαὶὶ οὗ ὑπθοϊ οὗ (οΥ οὗ 8009- 
[88 γ].--ΕΔἸβομῃοοάα δηᾶ δαΐθ οορῃηδίο: 1. Εδ]50- 
ποοὰ ἃ τὰυγάον οΥ̓͂ ὑγρὰ}, οὐ ϑ 1.468] σϑαϊίγ. 2. 
ἉΓαγὰ ον 716]56]οοα δραϊηβϑὶ 119 (ἀσφηΐα] οὗὨἉ αοά, οἴ 
Ιονο, βυ γἱὶπρ οὗ (δ γἱχμ ).-ῊΟΥἿ 81} (Ὠγοδἂϑ οὗ 
Βυϊηδ [Δ βθηοοά δηά παίγοα δηδ τπηυγάθν υπὶΐο 
ἴῃ ἴ.186 τηυτάον οὗ ΘΟ γὶϑέ, (6 σγυοϊχίοη.-- ΗΟ 
Ἰοῦϑ δῃὰ Ἰουδὶίυ ἰο Δἷῖ γα 8.110 ΒΟ ΡΑΤΔ Ὁ] 
δοὰ ρῥυἰβιϊηθ ἴῃ 186 Οτυοϊἤ δα Οη6.---Τ}}6 πιδ) 65. 
οὗΥ̓͂ ὅε85 ἰῃ Η8 ἰδβι ΠΩ ἰο (0 (6 01} δηὰ ἷβ 
σὨΙ]άγοι, εἰς. 4{4.---Ηδίτοὰ οὗ ἰγυίἢ.--- Ὀ ο  1οΥ 
85 ἃ δείγοα οὗ γα ἢ τ βίης ὑροὶ {Ππ9 Ἰογο οὗ βὶη. 
ΤῊ ΟὌΒΡΕΙ, 05 ὕσρισα [δ βυπάλν ἴῃ 

1,6 η1], τοτβ. 46--59.---Τῆο ὑπνο-Τοἱὰ ἠυαάρηθηῦ ἴῃ 
16 Βορδγδίϊοῃ ον ΟἸγὶϑὲὶ ληὰ Ηἷδ8 ἀάγοτβα- 
στίοθ: 1. Το [3150 Ἰυἀσιηδηί οὗ (9 τγοῦ]ά, γϑβ]- 
ἴῃ ἷἰπ ἐΠ6 υϑιδοαίΐοη οὗ Οἰιτῖϑι,; 2, ΟὨΥὶβὶ Β 
ἴγσαο ἡπαρτηοηΐ οὗ (9 ποῦ], {Παὺ 588}1} Ἰοδὰ ἰο 
πὸ πϑι1Πσϑίίοη οὗ β΄ Π} 6Γ8.---ΟἸγἰδὶ, (19 Ῥχορδοὶ 
οὗ ονοσδϑιϊηρ Ἰἰ6, σοηϑιἀογοα ἴῃ χοϊδίΐοπ ἴο {16 
Ῥτορμοίβ οὗ ἀραίῃ: 1, ΒΟΥ ὕοσο Ηθ 15 86 Ργο- 
Ῥμοὶ οὔ ἴδ, δηα ἩΔῪ (ΠΟΥ δύο Ῥγοροί8 οὗ ἀρδίῃι. 
(α) Ηδ 18 ἐπ6 Ηοὶν πο, ἰδ 3'΄η]688 Οπο, ὑπ 
ῬυὈ 5μ ον οὗ {μ0 Ἰγοτὰ οἵἩ αοἄ, δηὰ Ηἰπι5617 (6 
οτα; οχἰϑιΐης ἵγοτι δἰθσηἑΥ, ἱῺ γοβροοὶ οὔ Ηἰ8 
6550η66---Δ5 ΓΟΒρΟΟίΒ 15 ἸΟΡ 8, (Π6 ΒαΑΥΪΟῸΓ οὗ 
1176, ἴῃ {1πὴ6: () (ΠΟΥ 8τὸ {Π|Ὸὸ δἰ ΠΟΥΘ, ΘΠ ΘΠ Ἶ68 
οὗὐ 106 νογά, Ἰοϑὺ ἴῃ ἐθιῃροΥγ ΔΊ η 685, ΚΙ] 110 
Ὑ1(} (η6 ζαί4] ἸοίϊοΣ, 23, ον Ηδ ρυοοϊδίτηϑ ΘΥ6Γ- 
Ἰαϑείηρ 1176, Ὀαΐ ΠΥ σδῃ Ῥγθδοῖ οὗἩ ποἰλεΐης Ὀὰὶ 
ἄδθαίμβ, (α) Οἵἁ Ηἰ5 οίθγπαὶ 116, οὗ 86 δίνῃ) 118 
οὗ ΑὈγαβδαι; (δ) {ΠῸΥ οὗ ἰῃθ ἀθδί οὐὗ ΑὈγαΐιδαι 
δηὰ ἰμὸ Ῥγορδοίβ. 8. ον Ηο οΥ̓οΥ5 ἰἰθλ οἰ ΡἢαΪ 
11ἴ6 (τὸν. 6), ψ Ὲ 1181 ἔμ Υ, ἴῃ τοίαγη, τ ϊϑὰ ἰο Κἰὶ] 
Ἡΐτ, νον. ὅ9. 4. Ηον Ηδ ἰδ ῥγονϑὰ ἰο ὃθ (δ9 
Ἐτνον- ἰνίηρ Ομο, τ} 1196 ἐμ ν μᾶγθ ροηθ (88 ὙᾺΑΥ͂ 
οἴ ἀθδιίὶι, γοτϑ. δ4, δὅ.---ΑὔΝΝ ΟΥΤΟΣ 9 σοηποοίοα τὶς 
δΊ;, 80 '5 ἰγΌἢ τ {ἢ ᾿ΠΠΟΟΘΏ66 δηὰ τἱ ρει δου 8 655. 

ΤΠ6 Β᾽ Π]658}658 οἵ 1681::8 σογγοδογαίθα ὈΥ͂ 6Π8]- 
Ἰοηρσίος (9 ἐδβιϊ πη ον οὗ Ηΐβ δῃθιῃ]98.--- 80 
ἰδβι ΠΟΩΥ οὗ ὑμο γοσ]αὰ δπὰ οὗἩ ΟἸ τ ἶϑι᾽ 8. Θῃ  Ὠ 69 
ἴο ἐμ6 Ἰῃποσθῆςθ οὗ 27926808 (Ρ᾿ΪΔίο, 745, 189 
ΒΙΖ ἢ -ῬΤ 658 δηα 6] ἀ0Γ8 {μοπβοῖγ68, Μαιί. χχυ]]. 
43).---ΤῸ ἱπποσοποο οὗἩ Οδγῖϑὶ ἴῃ σοβρϑοὶ οὗὨ (8 
σοπιρίοὶθ γουοϊδίίοη : 1. Εουσηδρὰ προ αἰνίηθ 
τ ρΘσΟΔΌΪ ἐγ, 2. ΔρΡρτογυθὰ ἰῃ τη λη 51 6550 055. 
-“-Τὴ 6 τοΐοϑ οὗ 92656.5, ἔγοτῃ {}}16 ᾿πογ6 ἴμοίὶ οὗ [8 
Ὀτίης {Π6 σοῖο οὗ 9 ΗΟΙΥ Μίδῃ, βῃουϊὰ γοσοῖνο 
186 σοπϑιἀογαίϊοη οὗἩ ἰδ τῦπο]θ σου]. 1. 1ἢ 18 
ὈΠ᾿Ι4ΌΘη655, 2. ἴῃ 18 ογοα ὈΠἘἰγ, 8. ἴῃ 1[8 του οἷδ- 
(10η5.-- Ηρ ἰπΠαὺ ἰβ οὗἩὨ αο Ὠραγοῦ Οοα᾽58. τογάϑ. 
--εν. 48. ΤῊΘ ηΒν ΟΣ οὔ (Π0 76 0018 ἃ ἰβίου Ο8}}Υ 
ΒίουοΙΥ Ρ6 ΤΟΡΙῪ οὗ (6 βρὶγὶῦ οὐ {86 ἴὰτνν ἰο {110 
Ῥγοδομίπσ οὗ 186 μο5ρ6].--ἨὐὙὙ γοϊρίοιβ ἰ68ι1- 
ἹΠΟΏΥ͂ 18 (πτηρα ἰηΐο ᾿ηνοοίῖγοϑθ ἰἢ (16 πηουτὰ οὗἁ 
ἕαπαιΐοΐϑπι, Ὑοῦ. 48.--- 6 σΔ] 1655 οὗ (1ὸ Τιοτὰ 
ἴῃ σοῃίγδϑί ἰο ἴΠ6 ταὶ ης οχοϊίοιμοηί οὗ Ηΐ8 6ῃ6- 
1165.---ῬΘΙΟΡ ἱπιϊίαίο5 Ἡΐῃ ἷἰπ (18 ΘΟ ΡΟΒΌΓΟ 
(Ἀοἰ8 11.}; 80 ᾿Κονίϑθ ἀο 4}} ἔα} τυ 69808 
ἴον 89 σὲ .---ἼἋ 0 ΟΥΥ οὗὨ ρστίοῦ 1} νοι {ῃ6 
1ιοτὰ δρδίη οἵοτ βαϊνδιΐοιι θυθη ἰο 861 {- ΔΓ ΘΉΘΥΒ 
δηὰ ὈΙΔΕΡΒΘΙ6Υ8.--- 9 Νὰ Τοδίδιηοηὶ νοτὰ οὗ 
ἐτουϊδδίίης {6 ἀρογοα 88 ἃ ποσὰ οἵ {1:9 ἀουὶϊ ὮῪ 
{6 [4156 δοσυδηίβ οὗ (86 ΟἹὰ Το ϑἰδιηοηί. 

γεν. δὅ. Απά ᾧ' 1 ελοιὰ αν. Τλο δάἀο] ἐν οἴ 

80 Τωοτὰ ἰο νας ἴῃ 86 ἐλ! 71.688 οὗἨ ΗἾ5 Β0]}- 
οοηβοϊουϑη 688 ἃπὰ Κηονοῦμο οἵ 6οὰ.---Ὑ ον. δ7. 
Το Ἰθηρίῃ οὗἉἩἁ ἰγαθ Ἰἰἔρ, 1. τηθαϑιιγοαὰ ὈΥ͂ σαν ]γ- 
τοὶ 64 688, 2, τηϑαϑυτοα ὉΥ σοῦ ΚΥ- πὶ ηἀο ἢ 688. --- 
ΤῊσ 56 ν»7Ὁ708 ἃ8 δοσουίδηΐθ δη ΓΘΟΟΏΘΥΒ Ορροϑοά 
ἴο {6 Ἰοτὰ δηὰ Ηἰβ πυπιῦοΥ8.- ον (06 Θγοῖ- 
Ἰαβίϊης το-ρὰὺ οὔ ἰμὸ Εδίπον (8. 11.) 15 το- ϑοβορά 
ἴῃ (Π6 ονουϊαϑίϊης 1 ἂν οὗ ἰπ6 ὅοη.---Ἴον. δ9. 
ΤῺῈ6 ΟΥ̓ χοροδίοἀ δηὰ δουὐδὺ υμὶπ δἰϊοιηρὶ οὗ 
ΟΒ τ βι᾿ 8 ϑποιηΐθβ ἰ0 βίοηο Η]Π1.---Τ ΠΥ γΟΓῸ ΔΌΪΟ 
ἴα ἐπα θη ἰο σγυσ νυ Ηΐπὶ αηὰ {πο Υ (ἢ 9 οοηϊεῖ- 
Ὀαϊοα ἰο ΗΪ5 ρὶοτνὶ βολιΐοη, Ὀαὲ ἐο σοπβίρη Ηἰπὶ (0 
οὈϊἑνίοα Ὀδοραϊ ἢ Ὁ ΒΘΔΡ οὗ δἰοῃθϑ τῦὰῶϑ Ὀογοηιὶ 
{πον ΡΟ ΘΓ.---ον ΟΠ τῖβὶ δἰ 8 Ῥά59865 ρον ὶ- 
οὐϑγ ἰπτουρῃ {9 ταὶ 8ι οὗ Ηἰ5 δῆ θηι16. 

ΞΤΑΠΕΚΕ: [Ιὑ 8. ποῖ δῃουρὴ ἰο τηλῖο ἃ ροοῦ 
δοριπηϊης ἴῃ Αγ δι δ ηγ ἱἢ οὴ6 Ὧἀο ποὶ οπὰ ν6]] 
{0 δῆς δηἃ ῬοΡΞΟΥΟΓΟ).---λίακε ὕγεο, Ἄοτι. γτἱ. 
8; 6]. ν. 1: 1 Ρεοῖ. 11. 10, Εἔτοιαι (9 Ὀοπάαρο 

οὗ βἷη, γοσρ. 84, αηᾶ οὗ οἰϑσῃαὶ ἀσαί!, σοῦ. ὃ] : 
ΚΟ. 177; ὉΥ ταπιϊβϑίου οὗ χα ἀπ ρα ηΐβῃ- 
Ἰηθηὺ δῃηὰ ὉΥ οοιμηπηϊσαίΐοη οὗ {δ8 ϑρίσιὶ οἵ 
δαορίϊοπ ἀπὰ οὗἉ ἔαϊιδ.--ΤΠπαὺ ΟἿἿΥ 18. γθὰ] δηὰ 
Βοιῃὰ γα φῆ ϊοῦ ΟδΠπ ΒαΠΟΙ Ὗ δηᾶ Βλγο.--- 
ΟΘΙΑΝΌΕΒΕΒ: ΒοΙ ΟΥ̓ΟΥΒ ἃΓΘ ηοΐ ἴγοο ἔγοηι Ὄχίθγῃ δὶ) 
Ββογυϊίαο δηὰ οἷν! Ὀυτάθη5: ἐπ ῖν ἔγοϑάουμ 15 ἴὰ Ὁ 
ΤΏΟΓΟ χἰονΐοι 8, [Ὁ {Π0} 8΄6 ἔγϑο ἔγοι βίῃ, ἀθαί, 
πο ἀονῖ! δὰ μοὶ], δηὰ οδὴ Ὀ᾽ὰ ἀοῆδησθ ἰο Δ]] οη6- 
τιΐϊοϑ, Βομ. νἱ. 932.-..Ζειϑιῦυ8: ΟΥ νῆδὲ δυδὶϊ ἰ5 
ΐες ἰο ''ᾶνϑ ρἷοι8 ραγοηΐβϑ δῃα δῃσοβίουϑ, δηὰ ποῖ 
ἰο Ὀ6 Ρίουϑ ΟὐΥΒοΙ γο 87 ΤῸ 6 οὗ ΠΟΌΪΟ Ὀ]οοά, αὶ 
ἱηο0}]9 ἴῃ βοαὶ, ὅ.---1214,: ΟὨἈ; ττοιοπμοα ἸἸ οί Υ 
8086 δου Ρδηΐοι 18 {ΠΣ ] ἄοτα ὉΠΔ6Σ δῖα πα (86 
ἀον]}! - --ΟΑΝΒΤΕΙΝ: ΕΓ δία. Ὀὰΐ ῬΙΔΥ ἰΠ6 Σραϑίοῦ 
δηᾶ ᾶγο ἀοτηϊηϊοη ΟΥ̓́ΘΡ ἃ ᾿η8, 1Ὁ ΟὈϊαίηδ σἱραὶ 
δπα τἱσας ἰο Ρἴαπρο εἶπα ἰηἰο Βα ΤΥ δπὰ ργοδίοῦ 
δ'η8.---Η το Ὑ}}} Ὀ6 ἔογονον τ (ἢ αοἀ τπυϑὲ ηοί 
Ὧδ8Θ ἃ βίαγο Ὀυΐ 8 δοῦ; δηὰ ἐἰιἰβ 8 ὑῃ6 μ]ρἰχοϑι 
βοοά, (μῖ5 18 ἰσχὰθ Γο! οἱ γ---ῖο αὐ78}} ἴὰ ἐδ Βουδ9 
οὗ (9 Ἰογὰ ζογθνορ. Ῥβ. χχίϊὶ. θ.---ΖΕΙ81ῦ08 : 
Ῥυ 6688 ΠΌΘΟΣ οὗ ὑπὸ ομἰἸάτθη οἵἩ αοά; Ὁπὶ Ὀ6- 
ὙΔΥγ6 (δαὶ (μου ΔΡυ.86 ποΐ διιοἢ 1ΙΘΘΥ͂ ὈΥ δ κὶη 
ἱξ δὴ οσοβϑδίοη οὗὁἨ ΒδΌΌΥ γ!-- ον. 41. Τὴ βίθποῦ 
ἢ 18 ΤΌΓΘΥΟΥ υἱηάϊοαίϊς Εἰ 86] ( ἀο068 αὶ 6ῃ- 
ἰδηρὶο Ηἰτη861} (Π}6 Τγ0Γ6.--ἰῷ 15 (ηὴ6 νὰν οὗὁὨ ἐδο 
β65}} ἰο ὍὈ6 αἰ γᾶ ἰηΐοηῦ ὈΡΟῚ ΘΥαΒΙ0Ώ8.--- λίονα 
Βι δὶ. Τιῦδ.: δ ὙὯΟ ἸοΥθ 8 ποὺ 9 6808 18. ποῖ ὈΟΓῚ 
οὗ Θοὰά διι οὗἩ ἰδ 6 ἀρν}}.----Ἴ 6808 Ῥγοοσθοαοα ἔγοπι 
(9 Βα ΟΣ ἰο δοοῖὶς υ8; βου ἃ ποὺ γὸ ἱμθὴ σὸ 
ἴοτί ἔἤγοταῃι ουτβον 68 δηα {ἢ 6 ὙγΠ0}0 τνου]ὰ ἴο τηϑοί 
Ηἰΐπι ;ἴ- [θ ΟΑΝ ΝΟῚ τον. 48: Α π]οῖοα, ἀΏΓΟΪΥ 
Ὑ111 ΙΔῪ δὲ (1ὸ Ὀοίίομι οἵ ἐ}118.---ΖΕΙΒιῦυ8: ἔχο- 
ΟΥ̓ΔΌΪΟ ἃ5 ζαἰβοιοοὰ 15 Ὀθόδιδο 10 18 ὑπΠ6 ΟἸΒρτὶης 
οὔ εἰιο ἀονῖ!, 1.8ὲ 80 Ὀδ886 15 1ΐ, 4]Ϊλ8] Βαΐ Ο ᾿η- 
βοϊγοηῦ πΟΌ ΠΥ οὗ ᾿ἰ8 8 !--- 7 ϊά, : 10 18 ἐπ οΪα γᾶν 
οὔ (1|ὸὲ ψογὶὰ ἰο Ἰοῦϑο δηὰ ἰο βοαγκϑὴ ἴο {86 ἀ671}}8 
169, ἈΥΡΟΟΥΙΒΥ διὰ δΒαιΘΥΥ ταὶ 6 γ μη σαι. ---- 
Α8 Ἰοῃζ 88 8} οδῇ ποὺ δηάυγο ἰσαϊ ἢθ 18 ἰῃ- 
ΘΆΡΔΌΪΟ οὗἁὨ αἰ. --ν ον. 406, Αραϊπϑὶ πἷπι σ]Ὸ 
σδὴ στουπὰ ἢ͵8 ἀθίθῃοο ὉΡΟῚ ἃ χοοὰ δοῃδβοΐθῃσθ 
{0 Βαυβἢ ϑί ΠΥ ΘΟ γ68 Δηα ΔΌ1156 οὗὨ 15 δ θυ 68 
11} δοσοιρ 88} ποἰπὶηςζ.---ἃ ΘΒ ϑιίδη 18 Ὀουπηὰ 
[ὁ δΡΡΘΆΙ ἰο ἷ8 χοοὰ δοπβοΐθηοο ΒΘ ἷ8 6η6- 
Το 8 Τ6 }1}]9 δῃὰ βἰδη ον ἶπὶ τὶ θοαΐ ἃ. σα 0159. --ο 
γαγ. 47. Ζειϑιῦβ: [η}8]}}}01]0 ἰοϑὲ οὗἨ [ῃ 086 δ ο 
Ῥοϊοης ἰο αοα: το ἰγυν Ἰουθ αοα᾽ 8 ποτά, ὅτ. 
-- δου πὶ οκοά πθη τὸ σοηυἱησοά οὗ ἐμεῦ τ 10]ς- 
Θάη058 δηἃ ἰἰᾶγϑ ποι ΐηςς (0 ΔΏΒΥΤΟΥΣ, (ΠΟΥ ΤΟΒοτΣ 
ἴο δδυβ6, ἑηγοοίἑνο, αη ἃ οαἰυηΥ, Αοἰβ τἱ. 10,11, 
-ἘἼΆμΡῈ: ΤῸ 08}} ὑρτὶ σὺ τιΐη 685568 1ο0᾽ {89 ἰχαθλὶ 

δὺλ 



802 ΤΠῈ ΘΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝᾺ ΤῸ 9ΟΠΝ. 

Βογοίίοϑ δηὰ ϑηϊῃυϑ᾽ αδίϑ, ΤΟΥΘΟΥ͂ΘΣ (0 ρογβδουὶθ 
ὑπ 6πι, δηὰ ἰο Ὀοδδὶ οὗ ΟΠ 6᾽5 ΟῚ ΟΥ̓ΒΟΘΟΧΥ͂ οἢ {110 
οὐδοῦ 8η6---το οπαγδοίον 1168 οΟὗἨ δε ογἰβιϊδη 
δρίτὶ 5, 1 οί, δ]. 9,-- ον. 49. Τὴ πηοῦθ Ὑὸ 
Ἰιοδον αοὐ, ἐδ τότ ἰδ 6 Ὑνουϊὰ νὑ}}} ἀἰ ΒΟΥ 8. 
Βυὺ σουγαχο! Οαοἷ ν}}} ΒΟΠΟΥ ἃ8 ἰῃ τοίυτγη.---οΣ- 
Υ6γ80 τοῦ ! 1 ΒΟΏΟΥΓΒ ἀνα 18 ἀδβρίσδἶο, δηὰ 
ἀοδβρίβ68 τι δὺ 18 ΒΟΏΟΥΔΌ]6.---ἼοΥ. δ0. 10 18 ΠΟΠΟΣ 
οηουχὶ [0 ὈΘΙΊΘΥΟΡΒ ὑμαῦ ὑΠ0Ὁ δζο 86 ὉΒΙ]άσθα 
οἵ ἀοἀ, Οοά, πιογϑουορ, Μὶ}} ἀοοηα [ἢ 8η:.---ΤῊῈ6 
Ζο Ϊγ πὰ ψ]ιαὺ (πὸ ἀο ποὶ δββεῖς, Ὀυὺ ἐδ6 τυὶοϊκοα 
εἰιἰαὶπ ποί ὑδαὺ ἴον 6 ἢ} {ΠΟΥ͂ δἰγῖνο.----ἶ ον. δ, 
Το νἱὶ οκοά ἰγατρῖθ ὑπ ποδὶ Ῥγθοΐουθ ῬΤΟΙ 968 
πον Τοοῦ δηἀ ἀν ΟὨΪΥῪ Ροΐδοη ἔγοπι {86 ζαϊγοδὶ 
βονοῦβ οὔ ἐμ αἰνίηθ νγυογὰ.- ΟΠ ΑΜ πα: 180 ἀογΥ!)} 
5. ἃ ΒοΟρ Ῥἰ8ὲ.--ῦον, δ4, ΝΔΗΪΥ δα ΓῸΪΠῪ τπᾶῖκο 8 
τοδὶ Ὀοαϑὺ οὗἉἨ [οτηβοῖνοϑ' Οοηβίά ον ἰπ90 ϑανίουῦ 
απὰ [0]]ον ΗΒ ὀχ ]90.--- ον. δό, 7116 πιοϑὲ 
Ρίουϑ ραγοηίβ οἴΐθῃ Ἰοδύθ ἀδβοοπάδῃίβ Χ1}ἘΠη0 ἀ0 ποί 
ῬΟ535698 {Ποὶν ζὰ 1}, ΡΙΘΥ δηὰ υἱγίιθ.-- οἰ θνοτβ 
5860 ψπϑὺ 18 ἰηγ 81 Ὁ1Ϊ0,αηα Ὀο]ῖθνο ἐμ δὺ τ ϊοὰ ἰ8 ἱἢ- 
σνοα  ΌὉΪ9, αηὰ τοὐοϊσο πὸῖϊῃ 4}} ἐποῖὶνρ θατίβ.--- 
Ομ ν ϑεαῃ8 οχ βίο Ὀθίοτο ἰδ 6 Ὀἰγίὰ οὗ ΟΠ δὲ δπὰ 
ἰνότο δβογοα (Ὠτουσὰ Ηΐα, Ηοῦ. χὶὶϊὶ. 8.---ΟκνΝ- 
ΒΤΕΙ͂Ν: Τγαϊ αἸ νγ5 σΟΠ]68 ΟΥ̓ ΘΟΠΘΌΘΓΟΥ. 
ἀξπιάση: Τδ9 συ δ, (Ὧ6 γογοϊαίίου ἴῃ Ομ νὶϑί, 

1 Φοδῃ ἱ. 6, 8: ἰἱ. 21; Ηδὺ. χ. 26. Τΐδ ὑσὶ ἢ 
Δ Κ65 ἔγοο, ἴον ΟὨΪΥ ὑμπαὺ Ὀοΐπρ ἰβ8 ἔγοο ὑπαὶ ἀθ- 
γ6 1005 ἴῃ δοσογάδῃηοϑ νι 1ἰ5 αΘοἀ-ογοαίοα πδίιγο. 
--Τιιο ἄγδὺ βίππορ ἰὼ Οο(᾽ 5 σγοαϊΐοη, (9 ἀ601], 
[2}} ἔγοια (86 ἰγυΐῃ: 6 7611} ουἱ οὗἩ αοὐ, 88 {89 
οἰογηδὶ βοῦγοθ δηὰ υἱὲ] οἹοτημοηΐ οὗἁὨ δ}} ογοαίϑα 
Ὀοΐημθ. Τὺ Βο Ὀδοδηθ ἃ ᾿ἰνίης οοηἰτηαϊοίοἢ 
ἴῃ πἰπι86 17, ἃ 110.---Ἄον, 47: 1 Φολῃ τὶ 20.--ό- 
Θορηΐζθ Ηΐπὶ μον που]ὰ ποί, σοΐαίθ Ηΐπὶ ὑπ 6 
οου]ά ποὶ, ἐμβογ οΓΘ ὑπο τον δὰ Ηΐῃ).---Ἶ ὁ, δῶ, 
ΑΙ ἐ6 Ψ61ὺ8 δὲ ὑπαὶ {ϊπι6 Ὀο] ονοὰ ὑπδὺ ἰὸ Μ68- 
δ) νου ὰ ταὶϑ9 ὑἐμὸ ἀοδὰ διὰ υὰρο ὑπὸ πουὶὰ, 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ (ἢ 6 σᾶγηδὶ, ᾿ἰοταὶ δθῆη80; 6,06 {ἢ ἰδΔῃ- 
ἔναζο οὗ 9655 πιΐϊ ιὺ τ)}} ατὸ ϑχοϊθα ἐμοὶν 
ϑἰο ἰδ πχοηὺ ἰΥ ὑμΠ607 μαὰ πο Ὀ6θη ἱποϊηθὰ ἰο Γ6- 
σοἶνθ Ηἶτὰ ἃ8 9 Νίοβαίδιι: ὈΪ(οΣ Θη ἐΥ ον- 
ΟΥ̓ΟΡ Ῥγοιπιρίοα (Ποὶν ἐγοδίμχοηί οὗ ΗΪ8 τοτγάβ, δη 
πο υἱἱον οοηἰθιηρὺ ἩΔῖοῖ (ΠΟΘ Θπἰογίδἰ θα (ῸΓ 
ΗἰΪπι ἰ8 υἱβὶ 016 θὰ {πον ΣΟΡΙΥ. (Βο [ὑ οὐϑοτγυϑὰ 
ΟὨΙΥ ἰμαῖ ΠΟΥ͂ γγΓθ 8180 οἴὔϑη ἀρὰ Ὀφοδυδο Ηθ Δ8- 
βογίοα Ηΐβ ροββοϑβίοῃ οὗ ἐὑμπὶ8 ροῦορ πἰίμουϊ 
ῬΟΒΙΙΟΙΥ ρτοβϑθαίϊηρς Ηἰ591 ὧ9 (.6 Μο658518}.)--- 
16 βιγοηίμβθηϑ ἰμ6 ἐπργοβϑίοη οὗ τηγβίθσὶ οὐ 
ΤΆ ΒΥ νου Ηἰΐδ ρϑσβοι, ἰὰ ἰμαὺ Ηθ, ὈὉΥ υἱγίαθ 
οἵ ΗΒ ρσδμοο ἱπίο {|16 ΕἸ ΧΠΟΥ βρ υἱοῦ], ΔΕ ΙΒ 
{παν οἵ ΑὈὐγα δαὶ Ὑϊο ἢ ἃ ΙΏΘΓ6 τλδὴ Θου]ὰ ποί 
Κκηον. 

Βπαῦχε: Οοπὐϊηθδησο, 1 Φοδα ἰΐ. 28. ---Β)] οδϑοὰ 
18 6 {πὲ πάγοι ἀπῖο ὑμ9 6π4.---Α Τ08] ἀ6]1- 
τίυσι οὗὨ ΠΟΥ Υ δα βοϊζοα (6 76}78.---Βοηάδρο, 
2 Ῥοί. ἰϊ. 19.--Επιαηοὶραιίοη, Βοι. ΤΠ. 2.--- 
Ὕ θα ἃ τηϑῃ ἰαἶκ68 οἶἶθποθ αὖ (9 δχργοϑϑίου οὗ 
Φοϑι8, ἢ6 18 ποῖ ἴῃ ΒΑΓΙΏΟΣΗΥ Ὑ{Π}Ὲ ἢ ἐπουκῖ8 
δ τη οὗ 6805.---Τ 9 ΟΥ̓ Ὑ11} 18 ἰμοὸ ἰοοἱ οὗ 
αίδη, ἰδλο ἔσθ ἀοΥ  ] 88} ταοπιθηίθπι.---Ἐ 5 ἐμ 
ἀ6Υ1}᾽8 δίυσθ 18 πού παίυ σα! γ ου]}; Ὀυΐ τνἱῖοϊςοα - 
Ὠ088 ΖΔ 6 10 οΥἹ, [0 15 ποὺ 1 (δαὶ 18 ΟΥ̓] δαὶ 650- 
εἶϑιι., ἈΝ Πουΐ {86 7 0166 ἸΥΘΥ6 η0 Ἰοῦο 'π τ ῖο 
7ΊΘΑΡΏ8 ἐλοιρ δῃ ἃ ΒΔΥ5 106.---“" Τὸ Ηἷ8 Βδιιρ 1 Π 0585 
Βα ΠΆ 1} 18 βουυ γ, ἀοροπάθποθ ου αοἀ ΒΑ ΥΘΥΥ ; 
ἴο 8 [8186 Βογρϑηΐ- νι ἰβάοιι δἰ πιρ ἰοἰ ἐγ δηα ΒοπΘδίγ 
Β66Π) βία ρ᾽ Αἰγ, δῃηα μΪ58. ἐροί8βαι Β0]48 Ἰουθ ἰο ὈΘ 
ἴοο 8} 808. Ὁ] Υ; 18 Ργιὰο πα οοπίγὶ(οΏ,, Γ6- 
πθηίδηθο δ μα. 1 0}}8 ΖῸΣ ΙΏΘΣΟΥ 8 ἱμϑυ 6 Γ 8 0]0 

Βαϊ] ξδιΐοη. ΤῸ βίσχυρςίο 70. δυϊοοταιϊο {1κὸ- 
658 ἰο ἀοὐἂ ἀο]υ 5 γον Θαι1868 ἈΪ8 Δβδρί γα 008 δυὰ 
οοτίβ ἰο βθθπὶ ργϑῃά (ο ἷπι, 818 ποη-Β0 ͵ δο ἴ 08 
ἰο αοἀ Ββυδ]ΐπιθ᾽᾽ (ϑαδγίοσὶιι8).-- ΤΉ γο 18. οδυβθ 
ἴον ἤδες θὰ 86 ἀδοοῖγοϑ δηὰ 1168 σαί ον ἰδδῃ 
ὮΘΩ ἢθ ΣΔ063.---ἸὙῊγ ἀἰὰ (ἸΘῪ ΒΥ ΒΩΥ γεασβ 
οἰἀάΐ Τὴ πέϊϊοι γοαν 18 {μ}0 οἷοβθ οὗ τωδῃμοοῦ, 
δ ἤθη60 ογπιοὰ ἰἰτ9 ρον οά οὗὩ ἰμο 1,ονἱιοδ᾽ (πὶ 
οὗ βουυΐϊοθὺ Φ6ϑιι8 'νγὰ8 ποὺ 88 οἷά 85 (διἷ5, Ὀπὶ 
{8 6Υ τπηθπίίου 11}18 ἀρ 6, 8ἃ8. βου ρα {ΠΥ τιδζαδαὶ- 
ΠΙΟΙΒῚῪ σγϑηϊθαὰ χηογθ (ἢ οουϊὰ Ὀθ ἀοιιαπάοά, 
ἴῃ ογάον 0 κζίγθ δὴ ΔΡΡΘΑΓΒΏΟΘ οὗἩ δΌβιγαὶ (0 
ΗἿ8 Ἰαπφιιαςθ. 
Ἡβύβνεπ: Οἰγἶϑε ἀἰδιϊ χα δι 65 Ὀοίνγοομ τοδὶ 

δα ἴαϊϑθ, ἤγπι απὰ 'ναυουίης ἀΐβοΐ ]63.--- 0 
ΒΙαυο οὗ βἷῃα 008 πο 80 το δ ΚΟΥ (δδὶ ἢθ 
Ἰδοῖβ ἔγοθάοαι. Οἠθ ἀο68 ποὶ ρϑγοοῖυβ {888 ὑπ{}] 
ΟὩ6 Ὀσχὶη8 ἴ0 8660 οἰοανίγ. Τμδὶ 18. δΙγοδανυ ἐἰδ8 
Ὀορίππίης οὗὨ ἔγοοάοπι.---δίδη ἰ8 ὈΪΓ θα ὉΥ ΠΙΔΏΥ 
{ἴῃ 38 δὸ ἐβαΐ Βο {μι 118. αι α156}} Ῥονίδοι γ ἔγεα, 
ΠΙΟΓῸ ἰΐ ἰ8 8 τοὶ ζίουϑ βρϑοΐθβ οὔ ρτί ες οἵ δῃσαβίσῦ, 
δο. Βυὶ Ὀδδίἀ68 ζΑτγ ῥχίάθ ὑπ 6 τ ἃγ6 8 υϊ- 
ὈῸΡ οὗ οἶμον σοῃδι ἀδυδίϊ δ τὰ ἴοι ὀχογί ἃ ἀοἷα- 
Βίγθ ῬΟΎΘΓ: Ἔχ ί ΠΑ] Γοδησθπιθηί, γῆ κ, Δ ΒΟΥ, 
Ῥτοβοΐθηοῦ ἴῃ Ὀυ 5688, οομηπηθηἀαίξου, ἢ γδιηϊβὶι 
οὗ πιοῦν, δγί, δοῖθη660.--- ΠΥ δοσυδηῖ ῖ ὙΒοῦ 
Βο 98 γγ8: 1ὺ 18 ΤΩΥ͂ ΟὟ 111. Αὐϑνοῦ: Βθόδυϑθ 
{10 ΒΙΏΏΘΡ ΠΘΥ͂ΘΡ ΟΕ ΒΑΥ͂ αὐ ἰδ σἰοΐοθ 18 (89 
τοδὶ οὗὨ ζ}}}} διὰ βοθογ. τ πάσα οοπνίοιοα, Ηθ 
18 ΣΟΡτΤοΥυΘα ΌΥ δοὨΒοῖ6η66.--αοὦ ν}}} ματϑ πο 
ΒΙΑΥΘΒ, 0 ὉΏ Πρ; βοσυδηίβ ὉΥ͂ σοι ρα] βίοη απὰ 
ἴον ἶγο; Ηο νϑηῖ8 οἰ άτο, ἔγοθο, Ἰουΐηρς οἰ ]- 
ἀτεη. Το δυρτομο σἰἱμηῦ 18: ἰο δοϊάθ ἴῃ (89 
Εδι μον Β οι 86.--- ΜΠ ̓ 8 ἀΟΒ ἸῺΥ: αἰΐμον δάορίϊου 
ἴῃΐο ἐἢ 6 Ῥαίθγ 8] ουδ80 οὗ αοἀ οΥ Ἔχοϊυδβίοη ἔροαι 
0.9 ὅοη μ88 Ὀγοῖθὰ (89 οἰαΐπβ ζοσχθὰ ὉΥ 
βαίδῃ. Ηο 18 (19 οάδοιμοσ οὔ ἐπ υϊηδῃ Γδοα. 
--ΕΑἸοι οι ἔγοοάοαι.--- 9 ΣΟΙ ΘΙ ΌΥΔΏΟΟ οἴ Ὀΐοι8 
ΔΏΘΟΒίοΟΓβ Βδου]ὰ δ6 ἃ τλἱ σι  ν ἐτρυ759 ἰ0 φοοί.-- 
ΟἸσίδι 88 ἃ ὑυπΐᾳυθ δροοοῇ.---Ἐ 8) 6 ἀ65}1} δοὰθ 
ποί, Ηδποθ ἐἶι9 δδυ}οϑί ἔδί ΠῸ.5 οὗ ἐπ 9 ΟμΌσοΙ 
οδὶοὰ ὑμὸ ἀοΥ]] δὰ δροβίδίο (ἀποστάτης).---Αροϑ- 
ἰΔΔΥ ἔγοτῃ γα (ἢ 1θΘδ 5 ἰο {116 Θη ΓΟ 1088 οὗὅὨ ἰσθι. 
Β6 1. οὐβογυθϑα, πιουθοῦον, (δαὶ 88 ΘΑΣΙΥ 85 ἴῃ (86 
ΔΡΟΟΡΥΡΔ1 γεαϊεςαίϊο Ραμ (8 8᾽ Π]ϑββϑῆθδβ οἵ 
Φοδβιυ8 18 ἀθηϊοὰ.---Ὑοοὐ τΘἢ οδῃ ὍΘ υπάαοτγβίοοά 
οὐἷγν Ὁγ (89 1|τ6-πιξηἀθ4, ΟἾγὶϑὶ 680} 68 υἱ ο4υ8- 
καἰ ἱπ τείογομσο [0 ΜΟΡΙΑΪΥ ΒΟΙΟΤΥ.-- δαὶ ἰ8 
ἔγυθ Βομοῦ ἴ---Ἴμὸ αἰ θσοησα Ὀοίτνθο ΒΟΏΟΥ ὙΐῈ 
αοἀ δὰ βοηοσ νυ ἱ νὰ (ἶλ6 τν οΥ]Ἱὰ.---Τ αἴ Ὧο 8] δῃοΣ 
6ὁ8Δῃ β σὶρ ι.ι8 οὐὗὁἨ ον ἔσὰθ ΒοηΟΥ.--ὕοσ. δ2. Τ80 
ποτὰ οἵ Οἰγῖϑε βοοὰ ργοβυρίαουϑ ὈθΟδιι8θ 
υἱγίυθ οἴΐοη 1.185 (1 6 ΔΡΡΘΔΓΆΠΟΘ οὗ ὈΓοϑυμρίίοη. 
Ηο ψο ἰ8 πιοῦν χοοὰ ΓΘΔΠΥ͂ ΣΩΑΪΚ65 ἐμ δἰ Βοδὶ 
οἰαΐπαθ τὶς μουῦ ἐπηλ ο Θ δ Υ ΟΥ Ὀγοδβυιρίϊου; οἢ 
{16 οἰοῦ Βαπὰ ργοβυρίίοη 8 ἰο θ6 ζουμπὰ ἰπ (80 
νῸΥ]α.---Ἰὐγης ἀπο Μἱοκοὰ δηᾶ ῬΘΊΎΟγδθ 
ῬοορΙο ἐπὸ βουογοϑὺ ἰγἷὰ] οὐ δΒΟΙΥ͂ ση9}.--- δὶ 
ϑίγοηρίμοθηβ ἔτ Ῥίουβ ἴῃ {}}}8 167 1. Τ.86 σοῦ- 
ΒοϊοΒΏ 988 οὗἉὨ ὑμῖν ἸΟῪ ἀπα ἱπιϊπιδίθ 790110 8810 
ὙΠ} ὑπ6 ἀονοῦί οὗ 4}} δρθϑ; 2. Τ]ι9 ῥτοβϑρϑοί οἵ 
οὐουϊδδίϊης ὈΪθββθάμθβθ, ἤγοσι δἰθγηϊ Ῥγεραγοὰ 
ἴον ὈδΙἰόν γ8, (ὨΠγουσὰ ΟἸσὶδβί. 

αοδδνεπ: 89 ποῦὶὰ {4186} ἀθοΐασοβ 186] 
ἔγοο υχίιθη ἰξ 8 ΟΥ̓ΘΥ οδὰ δῃἃ δδὺβ ἢ 8ΊΔΥΟΣΥ.-- 
Ταΐδ ἰ8 (9 ὑγγάπηγ οὗ (89 ἀΟΥ]], ν ἰο ἢ 9 ΘΧΘΓ- 
οἶδοθ8 ΟΥ̓ΘΡ Ὠδίυ δ] τη ἴἰο βυοὶι δἃπ οχίθηϊ, ἰμδὲ 
Ῥαδαὶ τἰ κα} γ 68115 Βἷπι (10 χοά οὗἁ (δΐ5 νον], το 
μα ἷ8. τοῦς ἴῃ (89 ΘΠ ]άγοα οὗ ὑπο] οὗ, ΕΡΙ.. 
ἰλ, 2; 2 Οοσ. ἐγ. 4.--- σόοι (89 δοῃ οὗ αοὰ 8Δ}} ἐδ9 



ΟΗΑΡ. 

οἰ] άτοα οὗ αοα ἀογῖνο ὑμοὶν Ὀϊγίδ, {πον 116, 
ἐμοῖν ἔγοοάομι, μοῖρ γχοαοιορίίζοῃ, ὑμοῖν γἰσηὶ οὗ 
ΒΟΏΒὮΙΡ δηὰ Βοϊγβῖρ.--Υὐ αὺ Ηο ἰΒ, ἐμαὶ Η9 4150 
οοπτηπἰσαῖθ8 0 Ηἰβ Ῥ6ΟρΪΘ δῃηὰ τὩδῖ68 ἱμοπὶ 
Κίηρσθ, ῬΓΟΡΙΙΟΙ8Β δηὰ ῥγίοβϑίβ. ΤΟΥ ἰδνο {80 
Βόπον οὗ Ὀδαγίηρ ΗΒ υποἰΐοῃ, 868] ἀπ Πϑ81η8.--- 

. [δες ]5 Ὀοϊϊονο ἐπ 9 ἀ60}}, 8116 ἀθηγίης [κἷἰ8 οὁχ- 
ἐβίθησο. Ἐ--- πὰ ΤΏΔῪ ἰΓΥ διἰπιθ0} ὙΒΟΙΒΡ ἰ6 
ὯΘ 8 οἰἰϊὰ οὗ αἀοἄ οΥ οὗὨ ἰδ 6 ἀ6ν1].---ὐγίηρς 18. εἰ 
ῬΓΟΡΟΥΡ Θπδυηοίον.---ΟἸ ἰδὲ ψουὰ ποῦ αἀἷθ ἱπ ἰδ9 
ἰϑιρὶο Ὀθσαι50 Ηδ νγ͵γὰ3 ἰ0 Ὅο Βδονγ  ἢσοα ηοὺ αἴοῃμθ 
ἴον (86 7 ον ἶθ πιο, θυὺ ἴον (86 ψ λοΐο Ἰνου]ὰ ; 
ἴον (δἷπ ἀπο ΒΡ ΔΙΓΆΡ γα 8 ΓΟΘΌΪΒΙ 6,  ΒΘΓΘοι ΗΘ 
ταὶ θ6 οἴἶεγοά ὕρ ἴῃ {86 βίαι οὗ 811 116 ποτ], 
88 ὉΡΟοῺ αοἷχοίδα.---Ἰ μαὺ ἃ ᾿ιἀρπιοπί, ἴο οὐδὲ ουἱ 
δοδυϑ! ΥὙΥμδὺ ἃ νοϊὰ ἴῃ ἐμθ μιϑατί, {ἢ ὑθιρ]θ 

“οὔ ιδο Ομυτοι, τοῦτο 6505 τηυβὶ ᾿ιἰὰο Ηἰπ)βοὶ] 
δηὰ ρσὶνο ὙὯΥ ἰο Ὀ]1 4 204], ργἱἄθ, δι ἰτἴοη, ζ4186- 
μοοά, 5618.5}}}685---Ὀ 6 [ὉΓ6 8]}} τυ 8 10 Ηθ τηυϑὶ 866] 
ΒΟΗΙΚΙΕΒΜΆΟΘΗΕΕ: Τμοῖν Ὀθ]1 6 (τοτβ. 80 διά 

81) νγὰϑ ἴῃ (8617 αἰὐοτ]γ ἱπηρονίθοι, θα 80 ΟΧ- 
Ῥοοίδιῖ0η}5 ΤΟΥ͂Θ τηϊηρὶ οα ψἰϊ} 1ὑ τ ϊοῖ ἀἰὰ ποὶ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ ἃ ὙΠΕ {Π0 τοδὶ Ῥυγροβο οἵ ἀοά, ἰἸιδὶ 
Ηο νου]ὰ δοσοιῃρ} 88 ἴῃ δ γῖδι. ΝΟΥ Β0 Ἰοηρ 88 
(8680 ὀχρϑοιϊδιίΐοῃϑ οχὶβί, 1{ 15. ρῬο93510]9 ἐμαὺ σι] θη 
8 ὭἼΔ ὈΘρῚΠ5Β ἰο ἀουδὶ {Πο6ῖν ἰγαΐπ δὰ γοὶ 811]} 
οἰϊηχβ ο ἔπι αὖ μοαγὶ, 6 Ὑ1}} ΦΌΓΒΑΪ 6 ὑ.)6 ζ 10}. 
Βαϊ 1υβὲ ἐμαὶ οἰ ἐπρίηρ οὗἨ (89 ποαρὶ ἰο δοιοίίηρ 
Ἰθσουιρ δῦ Ὁ]6 τὶ ἰγυθ δηὰ ᾿ἰνίηρ ζαϊ τὰ ἴῃ (Π6 
Βοαδοιη δ" 18 δὖ ὑῃ9 Β41 60 (πιὸ 8 ποπ- σοη ἵπμαηοέ 
ὧι τί τοοτὰ διὰ ἃ ον βΐπρ οὗ δηοίμεῦ ϑνοτγὰ 
ἴῃ 116 Βοαχί, 2 ΟὍοσ. ἰἰϊ. 1δ.--- το 18. ἢ οἴ 6Ρ 

ΓΑ ἤγοϑ γοῃ δοίης οὗ 116 ΟΟΓΙΔΛΏ : δία σία δεη, ΙΗ (ἄδηὶ 
εἰ), ΟΦ ἸΗΝ (α(Ή, 7.) εἰς ρίαδελ.---. Β.} 

ΙΧ. 1-4]. 808 

ὝΑΥ ΤῸ 18 ἃ}1 ἰο 60 δ᾽]οα δΔηα ροηοίταίοα ΣΝ 
{π6 ἐγα  ᾿λη ὉΥ μασίης ἰηΐο ΗΒ Βοῖγ ἴδφο δὰ 
ΒΡ σ᾽ οὐ βαῖνοϑ ἰο Ὀ6 Ρυγίβοά (ἰἰισουσὶὶ Ηϊὰ 
ἴγοπι ἃ} ἐδ 156} 688. 

ΒεΒ8ΒΕπ: Ὗοτ. 82. Βοιμοιἷησ οὗἩ {μι 18 τνῦϑ ΚΟ 
4150 ἰο {16 Βοδίμοη ; Οἴδοτο Βα γ8: Τ}}6 τ 180 ἸΏ Δ 
ΔΙοΠΘ 18 ἔσθ θυ {16} σοι ρτο θη ἀοα {δ παίυγο 
ποίιον οὗ ἀϊνίηθ τϊϑάομι ΠῸΡ οὗ ἀϊνίηο ἸἰθοΥίν.---- 
Νο ἐπτδϊάοιῃ, βὰγ8 ϑὅϑηβδοα, 15 ΟΤΒΟ (ἰ188} (1.16 {Π γὰ]- 
ἄοτῃ οὔ ἐπ6 Ῥαββίοῃυ.ϑ. Ρ]αΐο 681195 ἰδ ἰηΐδπιοι 8 
Ἰα8.8 ὑμ9 αν ιἀεβὶ ἰγγϑηΐίθ. Εὐρὶοἰοίυβ βαγβ: [ἱὺ- 
ΟΡΥ 15 πὸ δὴ οὗ τἰγίιθ, ΒΙΔΥΘΥΥ 8.6 πϑιῃθ οὗ 
υἱοθ. 79 Βναμυηΐϊῃ 8565 60} ἐΐθ πδίαγαϊ βίαίθ 
οὗ το: ““Βοῃάασο.᾽" ---Ξ'ΟΗ ΜΑΙ Ζ: Τὰ6 Ταρθ [ῸΣ 
μοτοὶῖοδὶ δοσυϑαίϊοι : 1. 1 ΤΆ ]Κ68Β ̓ γϑοι ἐγ 68 ἰμ}κ9 
189 Ρἶδοϑ οὗ οοηυϊποΐης δυζαπ θη (8; 2. 10 ΟΥΑΙΟΪΥ 
αἀἰδβίοτιβ 11:16 ῥ᾽] αἰποδὺ αἰΐουϑ 68 οὗὨ οἰδιθγ8 ; 8. ἰΐ 
οΔ8.8 βυϑρίοΐοη οα (π9 μοαγὶ οὗ Οὐ 6 ΓΒ; 4. (ὁ δομ- 
δὲ ὑλοῖα ἰὑ στ805 δ απ] α να] οηὰ νἱοϊθηΐ πλοα 5. 
--ΒΑΛΒΑΘΗ: 6688.5 [80 Β0]  πχθ8. ραἰίοτη οὗ τη 6 6]ς- 
659.---. Ο΄. Ε΄. δοπνναμΖ: Εδ᾽βοιοοῖ: 1, ἰὴ σϑ- 
Βροοὺ ἰο 1.8 παίῃ Γο (ἀροβίδϑυ ἔγοιαῃ 6οἱ, γορο]]ἕοη 
δραϊηϑὺ Ηἰ8 Κἰηράομι, Ροϊ αιΐοι οὗὨ Ηἰἷβ8 ἱπαρχθ ἴῃ 
ΟἸΣΒΟΙΥΟ5 απ Οἱ 6Υ 8); 2. ἴῃ τοϑρϑοῦ ἰο 8 ἔγαϊ 8 
(56 Ἰ γί, πιϊβοι οῦ, ἐπα ρϊθθ (0 ΠΟῪ 51}).-- 
7. Μυενε: Τ6 Βοϊΐ 085 οὗ Φ4656095 Οἰτὶδὶ 19 
Ῥτοοῖ οὗ ἴθ γαῖ οἵ Ηΐ8 ἰδβεϊ πη Υ δῦοαϊ [118 
αἰνίπο ἀἰϊχαηϊν. ---ϑοινῦπ: ΤΥ γα 8 80 μαϊοὰ: 
1. Βοοδυϑθ 1 5668 ἴοο ἀξ ΟΡ} ]Υ : 2. Ὀθοδ.89 10 ΒΡΘ ΚΒ 
00 ΟΡΘΗΪΥ; 8. Ὀδδαιι80 ἰὶ ἡυάροβ ἴ00 ΒΕΥΟΓΟΙΥ. -το 
ΒΑΟΤΕΝΒΕΒΟα; Τγαι δπα 118 ἰοῦ ἀροῦ θαγί ι: 1. 
[018 τοϊοοιοα Ὀὰΐ ἀο68 ποὺ Κ6ΘΡ βίϊθησθ; 2. 10 8 
Ρουθ Ὀαὺ Ἰνϑᾶτὶθϑ ποὺ; 8. 10 8 ρογβϑουϊοα δι} 
ἀοσ8 ποὺ βυσουπηῦ. 

Υ. 

ΟΗΒΙΒ ΤῊ ΣΙΟῊΤ᾽ ΟΡ ὙΠῈ ΨΜΟΒΙΌ ΟΥ̓ΕΒ ΑΟΛΙΝΒΤ ΤῊ ΒΙΙΝΌ. ΤΗᾺ ἨΒΑΙΤΙ͂ΝΟ ΟΝὉἨ ΤῊ ΒΑΒΒΑΤῊ ΟΡ ΤῊΒ 

ΜΑΝ ΗΟ ΑΒ ΒΟΒΝ ΒΚΙΝΌ, ὙΠΠΗ ΤΠ ΒΥΜΒΟΙΙΟΑΙ͂, ΟΟ.ΟΡΕΒΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΒ ἘΕΈΜΡΙΒΊΒΡΕΙΝΟ ΟΡ 

ΒΙΚΟΑΜ. 

ΑὐΟΡΟΜΕΝΤ ΟΡ ΒΙ.ΙΝΌΝΕΒΒ ΟΝ ΤΠΟΒῈ ἯῊΟ ἹΜΆΑΟΘΙΝΕ ἸΗΕΥ͂ ΒΕΕ. 

(ΑἿΣ, ΤΙΟΗΤ ΟΕ ΤῊΒ Β8ὺΌΝ ΒΗΟΓΌ ΒΕ ὕὉδΕρ, ΑΕΤΕΒ ΤῊΒ ἘΧΑΜΡΙΕ ΑΝΌ ΒΡΙΠΙῚΙΤ' ΟΡ ὉΑΥ᾽ 5 ΤΟΒΕ. 

ΤῊ ὉΑΥ͂ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤ, ΑΝῸ ΟΗΒΙΒῚΤ ΤΗΡ ΤΙΘΟΗΤ ΟΡ ΤῊΗΛΈ ὉΑΥ. ΤῊΝ ΓΠΙΟΗΤΤΟΡ ΤῊΝ ΒΕΙΝῸ 

ΒΥΜΒΟΙΙΒΜ ΟΥ̓ ΣΙΟΗΥ, ΟΡ ΡΑΥ, 

ΟΡ ΟΗΠΙΒΤ, ΤΟ ΡΒΟΌΌΟΞΒ ΨΙΘΟΗΤ; ΗΈΝΟΒ ΤῸΟ0 ΑἸ, ἘΕΕΟΒΤΒ ΟΡ'ῬἙ ΟὔΓΤΌΙΠΒ.Α ΒΥΜΒΟΣΙΟΑΙ, ΟΒΒΑΤΙΟΝ 

ΟΡ ΓΟΗΤ, ῬΟΙΝΤΙΝΕΟῸ 17Ὸ ΗΙΜ ΗΟ ΟΠΈΕΑΤΕΒΊΙΙΟΉΤΙΝ ΤῊΒ ΒΕΛῚ, ΒΕΝΒΕ ΟΥ̓ 7568 15ἘΝ.) ΤῊ ΒΣ- 

ΟΟΜΜΟΝΙΟΛΑΤΙΟΝ, ΟΚΒ ΤῊΒ ΟὈΕΒΜΙΝΑΝΊΤ ΒΕΒΡΑΒΑΤΙΟΝ, 

σβαρ. ἸζΣ. 

Απὰ 88 «76δ18 [16] ρ48504 [Ὑ788 ῥΑΘΒΙΠΕ] ὈΥ, ἢθ 56} ἃ τΏδῃ ΜΕ] Οἷ τγα8 [οπηιῖϊξ τ ]Οἢ 
Ὅ88] Ὀ]1πα ἔτοτῃ ἠΐδ Ὀϊγ8. Απὰ 19 ἀἴ501ρ]68 δβίκθα Βἷπι, βαυίηρ, Μαβίονυ [ἘΔὈὈ]1], 
0 αἸα εἰπ [πῆ80 β᾽πη6α1], {818 Ἰη8Ώ, ΟΥ Ὦ15 ρῬᾶγϑηίϑ, (μα μ6 ψγα8 θοτῃ [88ου] ἃ Ὀ9 
θοτ] 114 ἢ 

ὃ {0εϑὺ8Β Δηδιγοχοῦ, ΝΟ ον Βδἢ ἐπ18 τηδη βἰαποά ΓΝ οἰέμον ἀἸα [818 πγδη 81} ΠῸΥ ἢ 8 
4 ρῬαγοῃίβ : υὺ ἰμαὺ ῃ6 πόγκβ οἵ αοα βου] ὃ6 πιδάθ τηδηϊοϑὲ ἴῃ ΐῃ. [[Υ7 6]; 

τηυϑύ πουῖς (Π 6 ΤΟΥΚΒ οὗ δἷπι {πδὲ βοῃῦ πιθ, 8116 ἰὐ 18 ἀΑΥ : [16 ηἰρμῦ οομηθί, ππθ 
δ ΠΟ Τῆ8} 68π ΜΟΥ. ΑΒ Ἰοηρ 88 1 δηὶ ἴῃ ἐπ που]ᾶ, 1 δὰ ἰδ ᾿ἰχῃὶ οὗ ἰμ6 ψου]ά, 
60. ΥΥ̓́ΒΘΏ Βο μδὰ {Ππ8 βροΐοῃ, μ6 βραῦ οὐ {86 στοιηά, 8η4 τη849 ΟἸΑΥ͂ οὗὁἨ [86 Βρ]{{16, 
Τ δῃᾷὰ δηοϊηίρα ἐπα ἦε οὗ {86 πα π8ῃ ψὶτὰ {π6 οἰαγ.2 Απὰ βαϊὰ υηΐο ἴηι, 60, 
ἜΘ ἴῃ [86 ΡΟΟ] ο Β]Ιοατα, (τὶ οι 15 ὈΥ ἰμ ογρτγοίδιου, βϑη). ἢ ψϑηὺ 18 ΤΑΥ͂ 



801 ΤῊΕ ΟΟΞΡΕ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 50ΗΝ. 

8 [8:87], ἐμογϑίοτθ, δῃα νϑῃ6α, δη: ἃ σϑπηθ βεοίηρ. ΤῊΘ ποὶρῃοῦΓΕ, ἐποτοΐοσο, δηὰ 
[Π6Υ ΜΑΙΟΙ Ὀοίοσα μδα βϑοη αἰπὶ ἐμαὶ μ6 γα ὈΠΠη4 [πο μαὰ Βδίογθ οὐβογναὰ ἢΐπὶ 
Βδοϑῦδο Β6 δ9 8 Ὀθρρδυῦ]}" βαϊ, 18 ποὺ (8. 6 ἰμδὺ βαῦ δῃά Ὀορροὰ [αἰεί δηὰ Ὀορ- 

9 ροίῃ] ἢ ὅβοπλα βδϊα, 118 18 ἢ6.: ΟἿ Π615 ϑαϊά, [8814, ΝΥ, Ὀυϊ,1" ΗΘ 15. 16 ἴηι: δμ 
10 [οπιὶξ Ὀὰ}} Πα βαϊά, 1 δπὶ δ6. ὙΒογθίοσο βαϊα ὑμ6Ὺ υπίο δἷπι, ΗΟ ποσθ (πϊπ6 Θγοδ 
11 οροηοᾶῦ Ηδ δηβνογοα Δηα β81α [ογιῖξ 8δηὰ 8814}, Α σχϑδῃ {πδὲ 18 68}16Ἁ “688 τηδήθ 

οἶαῦ, πα δηοϊηίθα μιΐηθ ἜΥ68, ἀῃα βαὶα αηΐο τη6, ὅο ἴο τΠ6 Ρο0] οὗ [οπιΐξ [86 Ροο] ο1}} 
ΒΠοδηι, δα 88}: δηὰ 1 ποηΐ δηα ᾿αβηθα, δηά 1 τοοοϊνοα βἰρηὶ [1 τοηϊ {Πογοίοτο 

12 (οὖν) πὰ ψδΒΠμοα δηα γχϑοοϊνοά 560} ΤΠ θη βαϊα {867 [ΒΟΥ 8814] υπίο ἀμ, 
18 ΥΠοτο 18 δ6 [{πδῦ τηδῃ, ἐχεῖνος 7} Η βαϊα [8611}, λέγει], 1 ηον ποῖ. ὙΒ6Υ Ὀτουρδὶ 
14 [Ὀτίην] ἴο 89 ῬὨατγίβθοβ ᾿ἷπὶ (δύ αἰοτγοίίταθ [Ὁ ΌΓΘ, Ομ 66] τγτ8 ὈΠ1πη4. ΑΠπα 1 νγαϑ (89 
ΒΑΡ ἀδΔΥ͂ [1ὖ τνγὰ8 Βα Ὀρδίῃ οἡ [86 ἀ4Υ]" ΠΏ θη «6508 τηδθ (Π6 οἶδΥ, δῃηὰ οροπρὰ 

15 μΪ8 αγοβ. ΤΏθη ἀρδίη [Αρϑίη ἐμογοῖογθ]) [816 ῬἢαΥΙβθο8 αἶδο δϑϊκοα ἷπὶ μον ἢ6 δὰ 
τοροϊνοα [Π6 Τοοοἶν 67 Ηἷ5 βίῃ, Ηθ βαϊ ἃ αηΐο {π6π), Ηδ6 ρυΐ οἰ  Ὁροη πιΐπα 6γεβ, 

16 δηὰ 1 ψϑϑῃθα, 8δηα ἀο βθ66. “ΓΠΟΓΘΙΌΓΟ βα] ἃ βοὴθ οὗ ἰὴ6 ῬΠδγίβοοα, ΤῊ 18 τηδὴ 18 ποὶ 
οὗ [ἔοι] αοα, Ὀοοδαβθ μ6 Κϑοροίῃ ποὺ πὸ Βα ρδιἢ ἀΔΥ [οπιϊξ ἀαγΥ]. Οὐ ο18 βα!ά, 
ΟΝ οδη 8 τη8η ὑπαὺ 19 ἃ ΒΙΠΏΘΥ ἀο Βιοἢ, ΤῊ ΓΔ0169 [Β΄ρῺ5} ἢ Απαὰ {Π᾿616 παϑ ἃ ἀἰγ]- 

17 βἷοπ διποηρ ἰμθπι. ΤΉΘΥ͂ ΒΥ [{Π0ΥΘΌΓ6}" απο ὑΠ6 ὉΠ πὰ τδ δρδίη, ΥΥ Πδὺ βαγοϑὶ 
ποὺ οὗὨ δίπι, ἐμαύ [Ὀθοϑι186, ον, βθοῖηρ ἐπα, ον, ὉΥ Βανίπρ Ορθηθα] Β6 Βδίῃ οροηρὰ 
ἰθῖηθ ογεβῦ Ἠὸο βαϊά, Ηϑ 15 ἃ ὑσορδοί. 

1 Βυὺ (δο δοὸν8 [186 96 .)18 ἐπεσοΐυσϑ] αἰἃ ποῦ Ὀ6]16γο οοηοογηΐηρ δὲἷπι, ἐμαὶ Β6 δά 
δεοη ἈΠ πὰ ἀπ τϑοοϊνοα βἰραῦ, 8 0}]} {6 Υ 681164 (μ6 ραγθηίβ οὗ δῖπι (μαῦ ᾿δὰ το: 

19 οοἰνοα ἢ18 βῖρῃί. πὰ {δ οΥ̓͂ δϑὶζϑα {μ6πηὶ, βαγίηρ, [8 {818 ὙΟῸΣ Β0ῃ, ὙὮΟ γῸὸ ΒΑΥ ΑΔ 
20 Ὀοτη ὉΠ ηα ἢ ον ὑμθη ἀοίἢ 6 ΠΟῪ 866 ἨΗΐΪπ ρδγϑῃίβ δηϑπογοαῦ [ἢ θι [οπιΐξ (Β6Π}] 
21 δια βϑϊὰ, 6 ποῦν (μαὺ {813 18 ΟΌΓ 80η, δῃὰ ὑπ8ὺ 6 ψὰ8 θοσῃ Ὀ]1πα : Βυΐ ἈΥ͂ πρδὶ 

ΤΑΘΔῺΒ ᾽)}0 ΠΟῪ ΒΘοίἢ, 6 ΚΠΟΝ ἢοῦ ; ΟΥἹ ὙΠῸ ιδίϊι Ορθηθα [πὲ0 Ορϑῃ64 Ἠ15 6γ68, τθ 
ΚΗΟΥ͂ ποῦ: δ 8 οὗ αρα; 85}ς μἷπὶ [δϑβὶς ἴτῃ : Π6 18 οὗ ἀρ6]: ἢ6 8}}8}} [{1}}] βρεὰκ 

22 ἴον αἰπιβο]ϊ ξ. Ὑῇο86 τυογ8 Βρθθ δΪ8 ραγθηΐθ [Ἴ 680 ὑμίηρβ ἢΐ8 ρα υθῃ (8 881] θθοϑβθ 
ΠΟΥ͂ ἴδαγοὰ {6 9618: [Ὁ ἴη0 9608 Βαα δργοοὰ δγοδαυν (μδὺ 1 ΔῺΥ τηδη αἰ οοη- 
ἴο85 ὑμπαῦ Β6 ψγαὰ8 ΟἸ γιβῦ [βου] δοικηον οαρο πἷπ 88 Οἢ 8}, Β6 βῃομπά 6 ρυΐ ουΐ 

238 οὗ {9 Βγπαρόρῃθ [6 χοοχατηιηϊοδίθα]. ὙΒΘΓΟΙΌΓΘ βαϊα ἢ15 ραγοηίβ [ΕῸΣ (18 Τεάβοῃ 
Β15. Ῥαγοηίβ 8814], Ηδ 15 οὗ αρϑ; δϑὶς Εἰμὶ. 

24! ὙΠοη δρδίη οδ]]οα {67 [530 {Β6Υ οΔ]16ἃ {μ6 βοοοπμα {[τ26] {8.6 τηδῃ ἐδιαᾷ 88 
[δὰ Ὀδ66η] ἈΠ πὰ δηᾷ βαϊ: ἃ υπηίο μἷπ), αἶἷνο ἀοα [Π6 ῥγδῖβο [αἷνο ρίοτυ ἴο αοἀ]; νὸ 

20 Κηονν ὑμδὺ {Π8 Ἰη8Δῃ ἰΒ 8 βίπποτ, Ηο [{Ποχεΐογ6] δηβιγογοα δηα ἐδ [οπιϊξ αηὰ 8414] 
ΒΟΟΣ 6 Ὀ6 ἃ ΒΙΠΠΕΙΣ ΟΥ̓ πὸ [ἩΠΘΙΠΟΡ ΒΘ 5 ἃ 5 Πη6 0,1 ΚΠΟῊ ποῦ: οὴ6 ἰδίην ] 

260. Κηον, ὑμαΐ, ΜΠΘΓΘΔΒ 1 τνᾶ8 Ὀ]Ϊη, ΠΟΥ͂ 1 866 [{μδὲ [, 8. ἈΠ τηϑῃ, ΠΟῪ 866]. Τβει" 
Βαϊ {μ6 Ὁ. ἰο ἴτῃ αἰραίη}2 [ΤᾺΘῪ ὉΒοΓοίοτο βαϊα ἰο δίι], Ἦ αὶ ἀἰὰ 6 ἀο ἰο {ποθ 

27 ΠΟΥ͂ Ορϑηθά δο [μϊη6 Θγοϑῦ ἴτο ΔΗΒΘΣΟα (μθῖὰ, 1 Βᾶνο (01ἃ γοὺ 8] Γ}ϑανῦ, δηὰ 
ἀἰὰ ποὺ πϑδὺ: ψδμογοΐοτο [ΝΥ] που] γο Βοδὺ ἐξ δραΐῃ ἢ 5“}}} [που]4}] γ8 αἶϑὸ 

28 [ὈθοΟΠ167 5 ἀ͵50 1 0169 ἢ ὙΠΒοΩ [οηιῖξ ταὶ (Π6Ὺ τον ]οαὰ Ἠΐτὰ δηά βδὶα,} Τιου δὶ 
29 δῖβ ἀϊβοὶρ]θ; Ὀὰὺ χα τὸ Μοβεϑ᾽ ἀἰβοίρ]εβ, ἴγο Κπον (δαὶ αοἀ Βρδῖζθ [Πιδὲἢ βρόῖϑῃ , 

ὑπῖο Μίοβ68 : αδ [07 18 ζείϊοιυ [Ὀυΐὐ 85 ἴῸΣ {8185 ΤΩ8η1, γ ΚΟ ποῦ ἔγομι [οπιὶ ἴτομι 
80 ψΏθηοΟ Π6 ἰβΒι ΤῺΘ δὴ διβνογοα δὰ βαϊα αηΐο ἔμοτ, ΤΥ ΒΥ Βογοὶῃ 18 ἃ ΤΊ ΘΟ 1008 

ἰδίηρ, ὑμαὺ γο9 ΚΠΟῊ ποῖ ἔγτοπι [οπιὶξ ἔγοτα] τ Ώ ΠΟΘ ΒΘ 15, αηα ψεΐ μ6 παίἢ ορβϑηβὰ [86 
81 ορθῃθ64] πιῖπθ ογεβ. Νοῦ [οἱηῖΐέ ΝΟ] πὸ Κηον {πα αοα Βοατοί ποὶ Βί μη 608; θυ 

1 ΔΩΥ͂ Ἰηδὴ ὉΘ ἃ ὙΟΙΒΒΙΡΡοΙ οὗ αοά, δη ἀοοίῃ [40] 18 “111, πὶ Β6. Βεδγοίῃ. 
32 Βίησο (μ6 τοῦ] θορδη τγ88 ἰὑ ποῖ μοδτά [1 88 παῦϑὺ ἢθ8γ] ἐπα ΔΩΥ͂ ταδὴ ορεμοί 
88 (86 6γ68 οὗ ὁπο (μὲ τγδᾶβ θογῃ δ]1ηἃ. [018 τῆλ τ τθ ποὺ οὗ [τότ] αοά Β6 οουἹὰ 
94 ἀο ποίησ. ΤΩΘΥ͂ δηβιγεσοὰ δπα βαϊά υὑπίο πϊπὶ, Τμοὺ νγαϑδὺ δ] ορ ίθο Ὁ Γπ0 }}γ] 

ὅλος Ὀοτη ἴῃ βἴηϑ, 8δπα ἀοβί ἰοὺ ἰοδοῖ 8 Απα (ΠΟΥ͂ οαδὲ Εἴτα ουὐΐ [ποὶ 5ἰπιρ]. ἴτοα 
86 ρίαοο ΒΟΓΟ ἰμ 6 Υ ὑγοῦθ, δα ἔγοτα 6 ΒΥ ΠΑρΟρ θ--ξοσοιπιτη τοδί ἃ ἢ πι]. , 

80 Φ|6θι8 Βοατὰ (δαὶ (Π6Υ 184 οαδὺ ᾿υἷπὶ ουὐ ; δᾶ πῆθη 6 μδὰ [οηιῦ 84] Τουπά ἐν 
ἢ 5814 πιηΐο ἴηι, Ποβὺ ἕπου Ὀ6] ον οα [18] ἐμ6 βοῃ οὗ αοά [86 βοῃ οἵ Μδ8) 

86 Ηδ δηβϑνογοά δηὰ βαὶ, μο [πὰ ψ}0] ἰ8 ἰθ, 1,ογά, {π4} 1 τοῖσί [π|840] θ6 16 γ0 οἢ 
87 [1π] πἰπι ἢ Απά [οπιῖξ Απ4] Φοβὰβ βαϊά παηΐο Ὠΐπι, Του μαϑὲ ὈΟΪᾺ βαθὴ δΐπ), δπὰ ἰδ 
88 ἰβ Βα {πὲ (6! Καὶ} πιὰ (μ66. Απὰ 6 βαϊὰ, [οσὰ, 1 Βο]ῖονο [1 θαϊΐονο, Γογὰ]. Δμά 
89 86 ποιβρρβᾶ μἴιω. Αμὰ 4688 βαϊὰ, Εν ἡυἀρπιθηὶ 1 ἀπ οοπιθ [1 οδηλ6] 1ἰπΐο [818 
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ποιὰ, ἐμαὺ ἴΠ6Υ ποι [80] 566 ποὺ τοῖρῃΐ β66; δηᾶ {μδὺ [Π6Ὺ πΒ]Οἢ [ΝΠ Ὸ] 560 
τὶρῦ Ὀ6 τη846 

40 Αμπά δοπιό οὗ 
41 εβαἰὰ υπΐο τη, Αὐτὸ πὸ [4180] ὈΪϊπα 

[αὐ Ὀδοομ16] Ὀ]1η4. 
- Βδγίϑοος τη ϊοὴ εἰπθο] ψ6Γ6 Μ1} ἴηι ποαρὰ ἴμθ80 ψογᾶϑ, δᾶ 

80 {006818 βαϊά υπίο ἔοι, [Γ γο ογο ὈΠηά, 
8 Βῃο] 4 Βανϑ πὸ βίῃ [γ9 Ββου]ὰ ποῖ Βα Ὺθ βῖ:}; θὰΐ ΠΟΥ͂ γ0 ΒΔΥ͂, Ἦ76 866; [.] {86 Γθ- 

ἔοτο [οηιὶξ ὑμογαίογθ}"" γουτ δὶ σϑαιδί μοί. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ΑΥ͂ας. 4.---ἰηοιεδὰ οὗὁἨ 10 ὅτοι ἐμέ, Β. Ὁ. 1... πιο Οορίίς δηὰ οἶμον ὑγδηβίιοηθ σαδᾶ : ἡμᾶς. ὙΠῸ [6 τοσϑηϊοα Ὦγ [89 
μια ο [ατηΐϑ 66 Ὧ5 τῚ 8 86 τιοῖένο ἔοῦ ἐπ ἀἰ δα: αὐ ατ Υ Ὀοίθθη ἡμᾶς δέ ἀηὰ πέμψαντός με; {ιν ἀϊδο!πη!Δ ΗΠ, ὨΟΊΤΘΥ͂ΘΕ, 
Ὅτ88 ἀο υ{1666 
Ι,., ἰλο Οοριΐο 

ἡμᾶς ἐσϊο0.-. ] 
4 Υρτ. θ.---Ατοοτάϊης ἰο σοάά. [Β΄.] Α. Β. Ο..2 Ὁ εἰδ.: αὖ τοῦ τὸν πηλόν. οἷαν 

παι. Τιροποιδοτί οαλὶ 18 τοῦ τυφλοῦ, ἰῃ δοοοτύάδηοο ἘΓΏ ἐδ ποῖ ἀδοίϑἶνο Γοδ ΟἿ Υ οὗ 
ὀφθαλμούς. 80 εἷδο ΑἸίυτα (δἃ. 

), ἐποίοοά οἵ ἐπέχρισεν. ΙΔΏρο, ΜοΥοΥ δὰ Επνδ] ἃ γοίδὶπ τοῦ τνφλ 
ἐετέχρισεν αὑτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς 
μθρᾳ ΟΜΝ ὑπερ κῖν (ριε, 

προῖ ἰλε ἐνεε (οἵ ἴ᾽ἢ0 
(αἱ ἔπ πὸ εχ οἱ πἷο σαι. δ τορι ϑ 

σ αι αἷς Αὐρέπ ἀεὲ 
ἐπέχρισεν,͵ αποϊηίεα) ἐλε 
Βμηπάεη; Ἐπαϊὰ: 

Δ. 61 Ὁ. εἰς.--ΡῬ, Β.] 

ἐδ οδιβο οἵ ἴ89 ἐπο πουάδ᾽ ὑδίης τυρὲϑ [Π|6 δ8πι|90---δυνογαὶ 
δηὰ οἴμον ἱγαπδιδιίουα ραοϑὰ ἡμας ἱπ ἴμ6 δοουσῃά 

βοοοϊκὶ ἃ οογγοσϊίου οοσκδίοηθά ὉΥ͂ [ξ. Οὐά. 81,5 δυϑίδίδ ἡμᾶς ἰπ 

Οἱπὰ δ). Νογδϑ ἰγϑηϑίδϊου : πε αποϊἈ(οὐ Ἀΐ8 ἐγεδ τοΐδλ ἐπε οἷαν 

Οοὰά, τοῖο ἐμέ δὲ ἐπ Ὀοχί ποίη δἷδο, Ῥηἰ1οὲ Οοά. 
ἴδοο 1 κονΐθθ. [Τὸ τοὶ μᾶς ἰδ Ῥτοῦοῦν χοπυΐηθ, [86 
ἢ οἰδυδοα. ΑἸϊονὰ βεριλτη, μέ απὰ μέ, Τἱοο δοιὰ, (οἀ. Υ{}}.} 

ἩἨΐ Ῥδϑίϑλ, 89 οαγβ .-οἰπίπιθηϊ ρχορατοὰ ὮῪ 
810.} Β. ΦΟΪΟΙΜ]. τοϑϑ ἴῃ οἷ. Υἱ [ἰ.: 

Υἱ.) δηὰ Ὑ οδίσοιί απὰ Ἠοτί, ὁχοορὶ (Ππδῖ 1})6 ἰδέῖδν, 
οὔ. Πἔἶδε Ἡὰ 

» ΑἸονὰ ἰὴ "5 Ν. 1.: 
ἷ δείηδη (ἀἐπ ϑὸ5 ἔδηε 

ὉΣ ν᾿. 

ἡ δηρο: οἷα δέ εγεε ΔῊ τοληκίεγία 
ἘΡ εὐγίαμ ἀβεδεη, ΒΥΟΐ ἀᾺ ἀἱδ Αιρεπ ἀες ΒἰέπαεΉ.---Ῥ. 8. 

δες. πε τα ἔγο τοδάϊως ἰ6 προσκαίτης, δερραν, ἰμδιομ οἵ [πὸ τυφλός, δίέπα, οἵ μ0 ἰδχέ, τϑῦ.; διὰ [3 δι 

4ΥαεΓ. 9.--[ἔλεγον, οὐχί, ἀλλ᾽ (Νὲ, Β. Ο., εἰς.), ἴον ἴπο ἰοχέ. τρο. παῖς οταϊίβ ἐμι686 ττογὰ5.---Ῥ, 8. 
δΎΥ͂αν, 1].---Εἰς τὸν ΖΣιλωάμ Β. Ὁ.1. Χ. 

Ταϊργεῖο ἰδ εχ δηδίο 

ΕΣ, 11.--.Β. Ὁ,, εἰο., ἸΔοΒτδΏπ, Το δα 
δες, 16.---1ΔοΒ Δ): ΒΡ] 69 οὖν, 

(Α1ο [τϑρ. διὰ Ουά. βίη. Ἐδὸ ἴθχί. γτϑο. τὴν κολυμβήθραν τοῦ, αἴδοτς Οοά, Α. δΔοὰ 
.ἌρἈῃκι 8. 

Υοτ. Μ  Ἱποιδοὰ οἵ ὃτε Ν διου]ὰ τοδὰ, δοοοσάϊπκ ἰο Β. ἴ.. Χ, [8[...] διὰ δουθγαὶ ἐγαπο δἰίοω: ἐν ἡ ἡμέρᾳ. 
ἀοτῖ: οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθ ᾿ 

ἴπ δοοογάδησο τἱ ἢ Δ. Β. Ὁ. [Ὁοἀἁ. 81... ΤἰϑοΒοηά., ΑἸ΄.--. Β. 
φΥ͂ον. 20.--Αοοοτάϊης ἰο Γδοδιδηη, [Π6 οὖν δἴτοῦ ἀπέεκρ. [6 ποῖ ἰο Ὀ6 οχροοῖθά ᾿ϑσϑ, ΠΡΟΩ ΟΟῺδΒ οἵ οὗ ἔϊο θυὈ]66ἴ- 

Ἰρδίτογ, δηὰ ἰδ δτιιρρογίϑα Ὀγ Β. ΟὨΥ. ΒΓ αλ δε ἔδο δέ ἰη Οοά. Α΄, εἰσ., ἀηὰ ἔμ9 αὐτοῖς δοοι ἴο ὑθ δά ϊοηπ, αραίοϑὲ τ ἰοὶ 
δῖ Β. 

11: Ψες͵ 26.---Αὐσουάης ἴο 

ΤουσθΏοο (0 [1:6 μγοοϑάϊηκ αιοοίΐου οὗ ἐδθ ῬΘΟρΙ9. 
ἸΔ ες, 28.---Ἰο οομπδέγυσίίο δδ6 {6 ῬΟΜΟΓ οὗ 

ἨΎΥοΣ, δ5.--Οοάά, Β. 
ἩϊακοὶΓ, 

Ὦ. δαὰ πο Βιμίορίδη ἰγαηϑι δ ίοῃ 
τοδαΐϊης ἰ8 διιδία ϑὰ ὈγῪ Οοά. 81πη. ἀαπμὰ κὐορίοα Ὀγ Το μοπά., 

εἰς. 
ια πα ΣΝ καὶ εἶπεν [ἰοχί. τας.] [6 οπῃ ἐἰοὰ δοοονάϊπα ἴο ᾿Δοδταδηπ δηὰ ΤΙδομβοηδοτί ὉΥ γοδϑοῦ οἵ [8{5.} Α. Β, Ὁ., εἔε. 

ἃ, Β. Ὁ. Κὶ., οἰε., οὖν. [Τοχῖ. Χ60. δέ.---Ῥ, 8.} 
Ἐ Ύ οΣ, 26.--- Πάλιν [ἰαχῖ. τος.] οὐ εἰθα ὈΥ ταν Οοιϊὰ. [8]η.} Β. ἀρ τον ορφροβίξίοη ἰο Οοὰ, Α. ωα 

Ἰθδ οπξ οα δεσοιὲ οἴ ἃ πλἰδαρργοβομσίνο δδδυπρίοη οὗ ἃ (ΟἸἰδἴοη τ] - 

τοσκίηρ ἴ8ο (οἰ]στίηρ Ἰνοτὰϑ τ] οἷ 
(ὃν φδοδείληςο οὗ ἐμοῖν του! ηα9. Τλ5 δοοιρϑὰ ἱπδάδαυλίο πὰ ὈῬΓΟΡΔΌΪΥ οὐοσαδίοηοα [δ 

Τεορ : τοῦ ἘΥρό πον ΒΕΡΘΙΣΘ “68:15 νγγὰ59 τροηΐ 18 ἴο ἀδαί χτιδὲθ 

οἰς., 88 ΠΟΤὮΔΡΘ 
[80 πάλιν οὗ νοτ. 15. , ΒΟΉΓΟΘΥΟΣ, 843 

ἔμογ υἱέογοά, το Ὀοθ Ἰοοϊκοα προ 89 
ξολήϊος: οἱ δὲ ἔλεγον ἰῃ Ὁ. ἴ,,., εἰς. 

γ}}., δηὰ ΥἹ οδίουι δηὰ Πογὶ.---. 8. 
12 Ὑὰ;..41.,. .-Τὴο οὖν θοίοτο ἁμαρτία 6 Ὑφδρϊίης ἰη [8]η.} Β. Ὁ. Καὶ, 1.., εἴς. 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΞΙΤΙΟΑΙ, 

[78 δοσοτιιέ οὗ [89 ὈΪΓά τηδῃ δηὰ {86 ταῦ τϑοῖθ 
πτοῦχῦ οὐ τι, ΓΒ 118 ΘΟΠΒΘΑΠΘΏΟΘΕΒ, 5 υἢ- 
ΘΟΠΙΒΟΏΪΥ 11{6-}1|κ6, {Ὁ}} οΥ̓͂ οἰτοατηϑίδη 4} {Υ δηὰ 
οδιδοίογί ϑιϊο ἀο δ :19 τ δῖοι οουϊὰ ποὺ ανὸ Ὀ60Ὼ 
ἱπνειίοί, δὰ σἸθαυν ΒΔΟΥ ἐμαὶ (6 ἩΓΙΓΘΡ Ἦ88 
8 6γ6- Ἠΐϊ16855 οὗ ἰῃ9 δοδθ. ΑἸ] διἱϑιρίβ οἵ τηο- 
ἄετα βκερίϊ 69 ἴο ἰατῃ ἰδ 6 τηἶτδοῖθ ἰπίο ἃ πιοαϊοδὶ 
σατο οὗ Ἰηδαπηηχαίίοη οὗἩ 80 Θγ68 (ΔΙππι0})}, ΟΣ ἰο 
Οχρ δίῃ 10 ἤγοτῃ 8. τοϊϑυηἀογβίδηαΐης οὗἉ τοσ, 89 
5 5630]; ΟΥ ἔγουι ἃ συ ῖοδὶ ἰπιϊίαίοα οὗὨ {πὸ 
δας οὗ Ναδιηδη, 2 Κι. νυ. 10 (ϑίγϑιι85), οὐ; ἴγοτη 

ἀοριιδιὶς ἀεαίχη (Βαυγ), ἃτὸ ὑδ8861988 δὰ οχ- 
Ῥαιεν σοῃὐοοίατο8. Οοαρ. ΔΙουοσ, ῥ. 391, διὰ 

--Ν,. 8.1] - 
Υετ. 1. 1 θᾶ ἐπ ραβδίῃᾳ ὉΥ͂ (καὶ παρά- 

γον). Τοῖβ Εἰ βίον 18 οὐ θη! οοπηθοίοα [ὈΥ̓ 
καί] ἴῃ τοδβρϑοῖ ἰο (Ἰ9 δηἃ ρΪδοθ τὶ ἰδὸ Ῥτο- 
οϑὐϊης ομαρίον [π|ι0 ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, ΥἹὶὶ. 
δ9]. ΑΔ γοχαγὰϑ ἰἰπηθ, 1 8 (80 ἀδν αἷϊον [89 
οἷοδο οὗ ἐιο Βοδϑὶ οὔ Τα οτηδοῖθβ, δηὰ 1μ δ 8, 36 Ὁ- 
θδιἢ, τοσ. 14. 66 1μ6γν. χχὶϊὶ. 89. Αβ ἴοῦ ἰδ9 
Ρίδεοο, 65:5 μαὰ ͵υ8 αυἱϊιοὰ (μ6 ἰθρ]ο, δηὰ τ6 
8.0 πιοδὲ ῬΤΟΌΘΌΪΥ ἰο ᾿πλαχίηθ (80 Ὀϊ μὰ ὈσρρΑΣ 
88 δεδίοἀ οἱ {86 ΘΙ ΓΠ66 (0 ἰδ6 ἰδ} ]θ 5 Ὲ 
Αοὶβ ἰἰϊ. 2). ὸ οίϊθ δσαπποὶ σϑοοῃοΐΐο ἐμ 18 
Ῥοδοοῖηϊ οοσυττοποο ὙΠῚ} ἰῃ6 8666 οὗἁ νἱοΐθῃοθο, 
ἜδδΡ. υἱἱΐ. 89: πὶ ἰυ 18 ῥγόοί ον ἴῃ {18 δρουγθ 
ἀοροτίθπί οὗὉὨ 3688, δὰ ἴῃ Ἠΐθ παὶὲ δῇϊοσς ἰδ 

5 [8ο αἰδοὸ 116 δὴ ΑἸτογὰ ; ἩΠ|16 ΟἸδμδθβοη, 
τ ᾿ (00 το. ἌΑἥγαεῖες, ». 23.) δὰ νι 
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τηοϊηθηΐ οἵ (86 χηοϑὺ ᾿πηπιϊ ϑηΐ Ῥ6.]] οὗἩ ἀοδίΪι, δὰ 
ψ}}19 Η6 τινὴβ δβ1}} ἰὼ ἐπ γ᾽ οἰ ἰγ οὗἩὨ ἀδηχσου, ἐμαὶ 
γ9 Βῃ 0. } ἃ τοοοχζηΐτο δο ογὰ δὰ Μαβίου. Βδῆθο 
Ἧ9 τοῖου (19 παράγων (Θορ. Μασὶς 1ϊ. 14), ποὶ ἰο 
{86 Ῥορχαν, Ὀαὶ ἰο 5 65ι5 Ηϊϑοῖ 7. [1ἐ ἰ5 ΟΟΥΟυ ΒΥ 
86 Ῥαγίϊοῖρ]θ οὗ ἐμὸ φσγοοοάϊηζ, ουϑῃ ἱμουρὶι. 
ἀουδίὰ] παρῆγεν οὕτως. ΜῊ Ηο 18 ἐπ 186 δοῖ. 
οὗ ρδβδϑίῃς ὈΥ͂ ἐμο 1αϑ ἔγοασοῃίοτϑ οἵ (16 ἰθτρ]6,. 
86 ὈΙΠΠπὰ ὈαρζαΣ τθοίβ Ηἰβ ογὸ αἱ ()6 ἄοοσ, δηὰ: 
εἸ16 ζδοὶ οὗ Ηἰἷδ6 ραυδβίης ἰο Ἰοοῖς δὺ Ηΐτὰ 18 τουθα]οὰ. 
ὈΥ πὸ ᾳυοδίϊου οὗ Ηἰΐβ ἀϊβοΐ Ὁ }68. " 
[Α ζδδι ὈΪ ηᾶἃ ἔγζοσα 815. ὈΟἰσῖβ, ἐκ γεν ε- 

τῆς τ ἐκ κοιλίας μητρός, Αοἱδ ἰἰϊ. 2. ῬοΒΒ1]Υ 
89 ὈορΑΡ ἰτη861 ρτοοϊαϊτηοὰ ἐἾχ6 ἔαοὶ οὗἉ ἷ8 πα-. 
ἐἶσε ὈΪϊπΠἀῃ 688 85 σ᾽ νης δ 11 0η8] ἴΟΤ66 10 5 8Ρ- 
681] [ὉΡ δ'ωβ. [{ πιὰ ῖζοβ ἐπ|6 σηΐγϑο}]9 6]} ἰδ6 
ετιοδίορ, δηὰ ρἷδοοβ ἰΐ Ὀθγοηῃά {86 γοδοὶι οὗ δὴ θχ- 
ἰγδοΡὩΔΥῪ πιθαϊοαὶ] ουτο (ΑἸποα δηᾶ οἰμοιν σα-- 
(1οη8]18ἰ8), θυ ἀο68 ποὶ γϑγγϑῃὶ (86 οχ γαγτασδηΐς. 
ποίΐϊοπ οὗὨ Ββοιῃθ δι γ8 (ἸΣοπθουθ, ΤποοάοΣαδβ: 
Μορϑυ., ΝΟΒΠ 8) ἰμδὶ Φ 6508 ογεαίεα ἰΠ 0 6568 οἱί 
οὔ 10 πηλός, 88 Θοα πιδάο ἐδ6 ἢσβὲ ζϑη ουΐ. οὔ. 
οἶα. Ασοογαϊης ἰο υϊδαγάϊί, ἐμο δἰ ηὰ τηδὴ σο- 
Ῥχοϑθηίβ ἴΠ6 4“ νον], ἰο τ οεἱοῖν ΟὨ τ Ἶδιὶ ἰατηθὰ αἵ- 
ἴον Ὀοίηρ σοϊοοίοα Ὀγ ἐδ6 56.718; αὶ ἐι18 ἀο98 ποὶ 
ΤοΊ]ονν ἔγοῦλ γ9 Ὁ. δ, “1 δι {πὸ ἰσαὶ οὔἰ πὸ πον]ὰ;,᾽" 
ἴον (Π6 ΘΠ Ρἢ 8518 1168 ΟἹ ἐΐσλί, δῃηὰ ἐμ τοογζαἱ 6τ- 
Ὀτγδοὺθ ἐδ ψ80}]60 οὗ Βυχδηΐϊν, 56.718 δηὰ ἀθῃ- 
11168.---, 5. 

γον. 2. ἙΑΌΝΙ, νϑοδίηπμοᾶν 7110 πιοίϊγο 
ἴον ἰιἷ8 αφυοδίϊο ὁπ ἐμ 6 Ῥδγὶ οὗ {||ὸ αἰδοῖ ρ]68 
οου]ά, ἴπ ἐμοὶ ὑγθβθῃί βἰἰδίϊοη, Βοδυοου Ὁθ ἀοζ- 
τηαϊϊοαὶ ἰηἰογοδί, Ὀρὶῃ, 88. (6 ὑνοτο, αϑὺ τὸ- 
υπὶϊοὰ ἰο {16 Μαθίδν οὗτος 18 ὁβϑοδρθ ἔγοτῃ ϑία-- 



- 
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πἶησ. ῇο βυρροβό (ἰδ (ΒΘ Ὺ νυ ὶβῃ ἰο ἰμάποο (ἢ 6 
1μοτὰ ἰο ρΡ858 ὈΥ {116 πιδῃ ἃ πη πογίῃν οὗἉ 1115 86] - 
βδουϊ δοίης ἰμίογοβί, ἰ) οσάθν (δαὶ Ηὸ πᾶν ᾿ιαβί 6 ἢ 
οἵ ; διὰ (μαὺ ἰοποθ ἐμοῖς αποϑίΐοη, υἰἰογο οἡ 
ἐπ6 Βρὺγ οὗἩ {16 πιοιηθηΐ, ἀοΥν 65 α ἀθοϊἀοα ἢ]ια- 
γἰβαὶοδὶ σοϊοτίπρ ἔγοτα (6 ῬοραϊδῈ ποϊϊοη. Ἀλ6- 
σοτάϊηρς ἰο Εαΐι, Ζι κα οηι5 {ΠΘΥ̓ ΒΌΡΡΟΒΘ ποῖ (θ᾽ 
ἴο Ὀ6 ἐπα ο886, Αὐι της 1118. {᾿|ὸ απαϑιΐοι 1- 
Β6 ΙΓ τνουἹὰ [Δ}} ἰο (6 στοιιμἁ, πὸ αἰβοὶ Ρ]65 ἰδ ῖκο 
ἴον σταπιοὰ ἐπι ἐπ18 Ὁ] πάποδβ8 τγὰ8 οαυϑοὰ ΟὨΪΥ 
ὉΥ 5ἰη; Ἐ (9 αυθδίίοη 18 ἸΏΘΓΡΘΙΥ ἃ8 ἴ0 (ἢθ ἀϊ- 
Ἰοαιπια : ἰδ ἷβ δ οΥ ἷ8 ραγοηίϑ 7} ΤῸ Ἰαίίον 
δι ρροϑιϊίοη τν88 1.16 Ῥγοχί αὶ ΟΏ6, ἢ Δοσογάαπο9 
τἰτ (86 Ῥμαγίβαϊοαὶ οσχρὶϊοαϊϊοα οὗ Εχ. χχ. ὃ 
([ὐαἰοοἱ, Ρ. 1028). Νανθγι 6 1688, {110 ἀἰθοῖ 168 
εἶἰνο (1:6 ἄγει ρἷδοθ ἰο ἰδ) πλοῦ Τϑιηοίθ αἰιθϑί! 08 : 
ψὰϑοίμον {Π||9 τῆλ ἰιἰπλ861[ δἰηηοἃ. 026, ατο- 
εἰμ δηὰ οἰμοῦβ βανϑ δοοουῃιθα ἴογ (86 Θχρτοθϑ- 
δἷοῃ ὉΥ {16 Ὀθὶἰοῇ ἰὼ (6 ἰΓδηδεηϊ σταϊϊ οι οὗ Βοι.}5, 
Τοΐ Ὀ6] 16, μονα ν ον, σοι]ὰ μοὶ αν Ὀ66Π ΘΏΪΟΥ- 
ἰαἰποὰ ὈΥ οτγιμβοάοχ 969 0}078, οὐοπ ἱμοιχίι ἱξ παν 
δι ὈΘΘα ΘΏΓΥ ἌΡΡΘΑΡ διηοηρςρ [0 ΟΔὈΔ] 8.5 (860 
Οοπι. οπ λ[α(ἰἡ., οἾΡ. χἰὶν, 2, Ρ. 212, Ατῃ. 6ἀ.). 
Ογεῖ!, 06 ἤειϊ6 δηὰ οἰοῦϑ τυθηϊίοη, ἰὼ οχρὶα- 
πδέϊοη οὔ {110 φυθβίϊοι, ἐπ 6] οὗ ἰη {89 ρῥτο-οχὶβ- 
ἰδπο9 οἵ δοιι]β (ἴῃ δοοογάδησϑ νἱ ἩΓβάοαι οὗ 8ὅ0- 
Ἰοπιοι, Υἱἱἱ, 20); αὶ πον 85 {π|5 ἃ πδίϊοηδ) 
ἰδποὶ οὗ ογτιποάοχ 6 ῖν5, Δ Βοιρὰ 10 μαὰ ἰοτοοὰ 
δὰ δηἰγαθοα ἴγουι Ραἰοηΐδα ἰπο Αἰοχαηάτίλῃ 
Φον 58} ὑΠοοοχ. 86 Υἱοῖν (Παξ πχοϑὶ παι τι} Υ 
διρκοβὶβ ἰἰ86} ἰ5, {πᾶ {110 8 Π ΤΩΔῪ δἰ γολ αν ἤλυθ 
δοἰπηϑά ἰὴ {116 νγοπιῦ, 88 8 ΘΙΛΌΓΥΟ, ὉΥ ΟΥ̓ αἴοο- 
(ἰοη8. Τὴ αἀἰϊδιϊποίου ᾿γοι τ 6Θῃ ΠΟΌΪοτ πὰ ὈλθοΓ 
υἱίαὶ πιοῖοἢ 5 ἱπ (86 οι ὈΥγοηΐο βἰωὶθ 18 8180 ἱπιὶ- 
ταϊοα ΌὈΥ ϑοτὶρίυτο, Μυΐοὶ, 41, 44. ΒΑΘΌΪ 31) 
85 τ ΠῚ σοΐογοηοο ο θη. Χχγυ, 22) [(π6 δἰίγαρρὶο 
Βοίπϑοη 18δο0Ὁ δπὰ ἔβην ἴῃ [Π 9 Ἰπουδ γ᾽ 8 ̓γοταῦ] 
Ταγίμον τιοϊυτοα (8 64. (Πϊχδιοοί, ϑιπλεάγίη, 
ἴο9]. 91, 2, εἰς.) Απ οὔβουγο ἰάθα οὗὁὨ ρῥγθ- οσχἰβ- 
ἔθη θ ΤὨΔΥῪ παΥο Οσουγργοβὰ ἰο {ἰ6 αἰδοῖ 65, τῖδο 
ὝΟΣΤΟ οῦο ἐδ ϊοηϊης 8 αὐοϑίΐοη ἴσου ΓΘΏΔ1η15- 
66η065, ἰοροῖδοῦ νὰ (Πἰ5 ποίίοπ οὗ δια Ὀγγοηΐὶο 
αυϊ. Τῆι οοποορίίου οὗ τηρο, ᾿υϊπαγάϊ, είς. : 
1185 116 Βἰ'πηοά, οὔ, 88 ἐ} 1158 18 ἸΠσοποοὶ ΥδΌΪο, ἐΐδ., 
ἧδ ποὺ ἰῃ δοοστάλποο ψι(ὰ ἰμ9 ἰαχὶ. ΤΟΙ ΟἾΚ᾽Β 
Βιρροβίιΐου οἴου Οαπιθγο: {πον (δουρὶ ἐμδὺ 6 
ταῖς ἴῃ δηι οἱ ραιϊΐίοη ᾿ανθ ὈθοῺ Ὀταπαθὰ 88 ἃ 
Βίθπον [ἴον ῥγεἀεδίϊπαίδα δ'π ἰο Ὧθ δοπιταἰ ἰδ ἀ ΒΕ Γο- 

Φ [Τ}}}6 ἰδ 1: τηοληίης οὗἁ ἵνα, Ὑ}}|9}} 58 τελικῶς (ηοὲ πιοΓοῖ 
ἐκβατικῶς) δτἃ ΟΧΡΓΟΒδοδ 0 τποῦ 16 οοηδοηιθησο βοςοϊ- 
ἴης ἴο ἴῃ ἀἰν ποθ ἐπέσηέίοῃ.---Ρ, Β.] 

80 δἷδο Μαγοῦ, Ὑδ||ὸ Βαναία Ζίς., Ἐδναγ δηὰ Ἠδηκ- 
εδἰϑηῦοῦς ρΡεῖ ἱπίο εἶο αυσδίίοη 16 τηορηΐῃς : ΔΕ ΟἿΘ ΠΟΡ 
πο οἴ Γ ὁΔη Ὀ6 ροδϑί 0} ἢ 18 ο489: δί|6 Ὁ: (4 Δ, ΟΥ--- 
τοῖα. Ὀοΐης οὖδ οὔὗὁἨἁ ἔδο ᾳυοθιίοη---ἷδ ἢ ων λοι Αἰονὰ δηὰ 
οἴδιονγε: ἢ}16 αυοδίίο ΒΒ ὙΔρΌ οἷ δοκοὰ ἩΠΠου δ ΔΏΥ αὐτίςς 
ΔΡΌΜΟΝ ἴο {1:0 ση89 ἰῃ Πβηά, ΠΊΘΓΟΙ͂Υ ἑδκίης [ἰ ΤῸΣ χιδηϊοα 
καὶ δοπιό δίῃ πιυδὲ ὰνθ ᾿οὰ ἴο ἴπ6 υἱπάπο88. Τ6 αἰδοίρ]ο8 
Ὠοϊὰ ἔπο ρορευίαν δ νυ ορ πίοι ἐπαῖ ἐσέγν ον] πιιαὲ ὕθ [6 
ΜΠ ΙΘΩΣ [ῸΓ 6 ̓ βηβαραι τ ἷῃ. Τιΐδ ἰδ ἀϑοϊοαν ἀθηϊοὰ ὑν 
Ἡσίϑί ατο, πὰ υκκο χὶ!. 94, Τὴ6 ροπεγαὶ οσοπηροζίοι οὗ 

δἷη ιδ {πὸ σδι186, πὰ οΥἹἱ ἃ8 {6 τόδε, ἰδεπάου δίοαΥ ἰδιχῆς 
ἔπ ἔπ Β[Ό16 (τῸπὶ 9 ται ἰπἰτοάιοίϊίοη οὗἩὨ δίη, α6η. ἰΐ|. Βυϊ 
εἷποο δίῃ ἰδ ἰῃ ἐπ ψοτῖά, οὐἱ ἢ μαγιϊσα! αΓ σΑπ0 5 ΠΙΑΥ͂ ὍῸ ἃ 
δοΐοοὶ οἵ ἀὐδείρἐ ἐπε οὗ Θοα δ Ἰονθ, 86 [ἢ πιίϊδογίιοθ οὗὨ Φοῦ, 
[0 ὈΠΗΠοα5. οἵ Ἰοῦς, ῬΑυΪ ΤΠογὰ ἔῃ {{π|ΗὴῪ)7 ἥἤσδιι, αηὰ (ἢ 0 
ΤΌΔΩΥ {γῖ415 ἀπ γοῦ 0165 ἰο Ἡδοδ {Π9 ΟὨἀγοη οἵ Θοά ὃγὸ 
οἴδριη πιοΙο δβιυΐοςξ (ἢ (Ἡΐ8 1 δ ἘΔ {(Π6 πη ροῦν ; [ὉΓ “ Ἡ ΠοΙῺ 
6 τὰ Ἰυνοίῃ, {6 Ομδδι φο[ἢ ̓ " (Ηοῦγ. χίϊ. ὁ; Ῥγου. ἐἰϊ}. 12; 
Ἀν. ἢ|1. 10).---Ρ. 8.] . 

{Ρτϑ-οχί ϑίθιοθ γγ8 λυ κξ Ὁ. ῬΗΐο, ἔν ο Ἐβδοποθ δπᾶ Οα- 
ἰαῖα. ὅθ Οτίπιπι, Οοπη. οἡ ϑδρ., Ὁ. 177. δαπὰ Βσυςῃ, 

Ῥοοίνὕιυ; οὗ ἐδλε Ῥν»-επίβίξηοες 97 ἰδ δοιιῖ ἔβεπθε τα, 1859), ᾿. 
22, (γα πϑϊσῖοα ἴῃ δι δίϊοέδπεοα δασγα ἴος 186, μρ. 681 Δ). 8.66 
Ἀο εν ἐπ ίοο. διίοτ, μονθνον, ἀοιιὈϊδ [9 ἀρμὶοαυ}} Ὁ} οὗ 186 
Ῥδέβαζο, ΤΥ ἰδάοπι υΥἱϊἱΐ. 19, 20.--Ρ, 8.] 

ΤῊ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 90Η͵Ν. 
σκαῖῃ, 

Δίκ0Υ], 18 σον δἰ ΪΥ ποὶ αἸίο οί ΟΣ ΟἾΘΆΓ (Μεγετ), 
[ππὰ νι ουῦ πα ἴῃ (πὸ ϑοτίρίατο8]. Του 
(ον ]δοῖλ ΞρΡ6 818 ἀουίΓ}}Ὺ ἴῃ (818 σοπποοίίοη οἵ 
ἃ Ρυηἰβῃτηθηῦ ἰμαΐ Ῥγθοθά 68 δίῃ ἢ δῃᾷ μι 8 ἃ5 οῃθ- 
Β᾽ ΑΘ οὗ ΒῸΝ (6 νιοσκ οὗ ἀἰνί πα στᾶοδ 88 5π8]- 
Ἰοινθα ἃΡ δυὐθησίπρ }υβίϊσα: ὙΠ8116 δοοογάϊηρ ἰὸ 
ΠουαῦΌΠοΥ ἰ 18 ΒΙ ΠΡῚῪ ἃ αἰιοϑίϊοῃ οὗ πο τβοοχηὶ- 
ἰἴοη οὔ {μ6 ἔδοι {8αὶ ἢ γ6 ἃτθ αἶ80 υηπιουϊἰοὰ βυΐ- 
ἔεγίηρ8 (ἡ. ε.. οὗ βίηζα]} τηοη, ὙΠῸ γαῖ Παγα ηοὶ ἀΪ- 
ΤΟΟΙΎ Ὀγχουρμὺ ἔμ 6 Βυετίπρ ἀροπ {Π|6π|56]γ68). 

γεν. 8. ΝΝοίῖμοσ ἄὲϊᾶ 1815 τῶϑῃ βίῃ μοὶ δἰ5 
Ῥαυϑῃῖβ. Τθοτο 18 πὸ ααοβίίοη οὗὨἨ (μεῖς βἰηζαυϊ- 
Ὠ688 ἰπ οἶον γοϑροοίβ, Ὀκὺ ΟἸ γἰϑὶ Κπονβ (δαὶ πο 
αἰπ, οἰἴδοῖῦ οὗὨ ὑμ18. ὈΪΓΠα τὰϑη οὐ οὗ [ιῖ5 ρατθηίϑ, 
85 (Π9 σδ.890 οὗ ἷ8 Ὀοΐπς ὈΟΤῚ ὈΪη4.---Β πὶ τμδὶ 
(ἀλλ᾽ δν α); πδίποϊγ, ἴο (818 ἐπ νγᾶϑ8 ὅθ ότα 
Ὀ] μὰ [τὺν Ἷ λὸς ἐγεννή 9η]. Το υἱπιοῖο οὗ- 
6οἱ οἵ οΥἱῖ, 88 οὗὨ (ἰὴ Κ8 π᾿ σοῃοσαῖ, 15 (6 φίοτί- 
ἀοδίΐου οὗἉ αοἂ ἴῃ {πο δαϊναιϊίοι οὗἁὨ πιδῃ ; (88 χίο- 
τἰβοδίίοη οὗ αοά ἰβ ΒονγΟΥοΡ τότ ἀεβπὶ( οἷν ἃ 
εἰοτὶ Ποαιΐο ἰμγουσὶι (86 τον κβ οὐὗἁὨ Ομτῖϑί, πο 
γα ἀοα᾽Β οὐ ποῦ κ8. Ηοτχο, ίοο, αοὐ Βδουϊὰ ὃ6 
σἰογι δα ἴῃ (86 δαϊναιΐοπ οὐ ἰδὸ τῶϑῃ ὙΠῸ ΜῈ 
Ὀοτὰ Ὀ] πα. [{ ἴ8 ἱπεοιγοοὶ ἰο δι ρροϑθο (δαὶ [δ 6 
αιιοϑίΐοη οὗἉ ἴδ ἀΐβοΐ 0169 ὅτϑὶ ἀϊσοοίθὰ (ἢς δἰΐθῃ- 
ἰἰοη οἴ 6811 ἐοὸ (16 ἀπίογίαπαία δ. Τ}18 ΥἹΟῚ 
8 οοπἰγααϊσίοα Ὁγ ἰο ῥτοοράϊης εἶδεν. 

ΤΥΘΠΟΙΔ'Β ΧΘΙΏΔΤΕΒ οἢ {818 γ 80 (ἀἤεγαοίεδ, Ῥ. 
2908 ἴ.) ΔΘ ΔρΡΡσορτίδίθ: "Ἴλο Γιοτὰ ποιοῦ ἀθ- 
Ὠΐ658 ὑποῖν [6 Ῥαγθπίβ᾽] βῖπ, ΠΟΥ ͵8: 81] (πὲ Η-ς 
ἀο68 8 ἰο ἔγη δινὰν Ηἰδ ἀἶβοῖ}] 65 ἔγοτῃ ἐμαὶ πιοβὶ 
Βαρτα] Ῥγαοίίοο οὗ ἀἰνίης ἀοιν πῖιἢ ογαοὶ θὺτ- 
ταΐθ68 ἰηΐο (6 δρογοίβ οὗ οἵδοῦ σῃθῃ Β 1ἴγεβ, ἀπά, 
ΕΚ {80 ἔγθηβ οὗ ζοὉ, ρσιιοδϑίης ἴου πο πὶ ̓ Δ θα 
δ'η5 1 Οχρ᾽δηδίϊοη οὗ ἰμθῖν τ 804] 80 δογίηρ8. 
Τοῖϑ Ὀ]ΠΠάποϑ8, Ηθ ᾿νουὰ βαγ, 18 {ὸ οἰναβίοηϊης 
οὗ πὸ φαγίέϊομξαγ δἷημ οἡ [118 οὐνη Ῥατγί, οὐ αἢ [118 ρ6- 
τοηί8᾽. ὅοοὶς, ἱπογδίοτο, ποῖ 6 Υ 66 ποὺ {678 
[16 ολυ.86 οὗὨ 18 σΔ͵] αὶ Υ ; ὈὰΓ πο νγλδὶ ὩΟΌΪΕΓ 
εχρ᾽ δηδίϊος ἰδθ ουὐἱὶ ἴῃ ἰθ6 'τνοτ]ὰ, δηὰ ἰδὲς ἐντὶ! 
ἰὰ Ῥαγι συ] ΑΓ, ἰδ ΘΟΡΘὮ]6 οἵ τοοοϊνίην. ΤῈθ Ρὺ- 
ΡΟο86 οἴ ἴδε ᾿ἰ{6-Ἰοὴς ὈΪΪ πάῃ 658 ΟΥὨ (8 πιδὴ 8 ἰλαί 
λε τοογΐδ οΓΓ Θοα δλομϊὰ δὲ πιααϊδ πιαπίζεεί ἐπ Δὔπ, 
δηᾷ ἐπαὺ (του ρὶι ̓ ξ δὰ 18 τοιονδὶ (86 ζταοο δοὰ 
Εἴονν οὗ αἀοἀ τορι θ0 τπιαρηϊβοα, γῇ ὁ πιυβί ποί, 
ἰηάδο, υηδογβίαη ἃ ουὖν [ογὰ 8 ἀδοϊαγαιΐοη Ἀ8 
[πουρὰ ἐμῖ8 ἸτΏδ ννᾶ8 ι.864 ΤΥ ΟῚΥ͂ 88 8 πιεαης, ν]- 
βἰἰθὰ τὲ (88 ὉΠ Δ4Π 655 ἴο (16 Ομ ἃ τη δὶ [Π 6 ῬΟΙΤεῦ 
οἵ ἀοἀἂ τἰχῦ 6 τηδηϊοϑίο το οἱ 678 ἰπ 115 Το- 
τλοαὶ. 786 πιδηϊοβιαἰίου οὗὨ {ἰ6ὸ τνοτκϑ οἵ Οοὲ 
8 ΒΕΓΘ ἃ τ ον τοδο, δὰ οπγασος ἴα Ἰα8," 
ἱης το 8] οὔ (᾿ς τη Εἰ π)56 1... τ ἱπολἀ68 {8 εἰὉ 
τηληϊ οβί πιο το ᾿ιὐτὰ δη ἃ ἐπ |}1πλ᾽ [68 νο]}] δ8 ὁκ 
μἷ]. Οομρ. Φοδῃ χὶ. 4; Βοπὶ. νυ. δ0; ἰσχ. 17; 
χὶ. 26, 82, 88.---Ρ. 5.1 

γον. 4. ῦὟ0ο [τοὶ 1] πιυδὶ σγοσῖς. 8460 [ἰ 
ΤΈχτυαι, ΝΟΌΤΕΒ. Ασοοτάϊης ἰο Καυϊποεῖ, 6805 
ἀεδίρηθα ἴο τηθοὺ ἐΐο βοῦ 168 δπἰογίαϊ οὶ Ὁ (9 
ἀἰβεϊρῖοβ 85 ἰο {πα ρτορτίθι  οὗὨἩ ἐμδ6 Βιοδ! ης οἃ 
ἐπα ϑαῦ δίῃ, τὴῆϊοι Π6 ττῶϑ δϑουϊΐ ἴο ἀπάοτίακο. 
ἴυ 18 ΠΙΟΥΘ ῬΓΟΌΘΌΪ6 {πα 1} {π18 βαγὶηρς δ επ- 
σοι ΓΒ ὑ{πΠδὶγ ὑγροηΐ οπίγοδι 8 ἴ0 Πδϑί ἢ ΔΔΥ 
ἔτοτα {16 ἀδηρχογουβ ροϑιιΐοα. Ηδησα, πίϊ (89 
“τρε,,) δ Πο]ἀ8 ἐῤεπι ἔα δὶ 4130 ἰο {8.6 ΡΪδοθ τ βοτε 
ἢ ἰ6 {πεῖν ἀμ ἰο γϑιιδῖπ, δῃὰ ΥΘΥΘΆ]8 (0 τμ6πὶ 
{μαι ἴῃ (86 ζαΐατο {λδν, 88 (6 ργοβθουίου οὗ ΗΪ5 
μος, τηὲ δία ηά ἥττα ἴῃ δ᾽ αλἶ]ανῦ δἰ παϊϊοπα: πῖνι 
ἃ Υἱονν ἴὸ ᾿νΠΐσὶι ἀοϑ Υ (ΠΟΥ δῦ ΠΟΥ δεΐπξ 
οχογοϊβοα.- -ὐο δοηῖ ττ6. Νοὶ: 80 δεαὶ 
-. ἸΤ18ὸ νόοτκϑ οὗ ἀοἀ τ σοργομοηοα ἰα Ηὶδ 
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σον, ἴον τ Βο ἢ Ηδθ ΔΙΟΠΘ 18 δόπέ; ἴῃ (6 σαττγ- 
ἴῃς ουῖϊ οὗ ΗἸ89 ψοτῦκ ἰπ ἱπαϊνι ἀαὶ τνοῦῖ8 Η18 ἀΐ8- 
ΟἾΡ]65 ἃγὸ ἴο 6 Ραγ(Ἰοἱραονϑ τὶ πηι. 

Δ5)]1οσΣρ 85 1τὲὶ5 ἅεν ; [ἢ 9 πἰρπῖ ἱβ οοπιὶ Ὡ(,. 
ΤΏο ΔΌΓ{Ππ6515 οὗ ἀν δηά ηἰρσῃ 18 ἐΠ 6 δι} 6815 
οὗ ἐΐο (πα οὗ ΗΪ8 1118 δη δοιϊνιν 1 ὁρροϑιτος 
ἰο {11|ὸ νοτγτοά οὗ ΗΪ8 ραϑβίοῃ δῃὰ ἀθδίῃ ; υἱϊοτοὰ 
ἴπ δος οἱραιϊίου οὗὨ ΗΪ5 Δρρσυοδοϊιίηρς ἀθαίῃ, γοὶ ἰη 
(86 αϑϑυνδηοο ἱμαὺ δα ργθϑοηῦ 0 τρογίαϊ] ρουὶϊ 
ἑβσοδίθηβϑ ΗΐβΏ. αὐ ϊασὶν ὑπ οοπίγαβδὺ οὗ σὺν 
δη π'σλὲ ἰ8 εἰσοϊδοληὺ οὗ ἔπ οοῃ νγαϑὺ οὗ ἐδ δηὰ 
αεαξἑ, τὰ ἴἰῃ0 οἸαβϑῖοθ, οβρϑοίαΥ ἰὼ ΗοτΟΓ (800 
ΔΊεγοῦ). [Ιὰ {80 ΒαυθΐηΒ: "ΖΦ ιγχ Αδοίλ, 11. 19; 
“Ἑ, ΤΑΡΡΒΟΣ δραῖο: ὙΠῸ ΟΔΥ͂ 158 Βῃογί ; [ἢ6 ΜΟΥ 
18 στοαί ; (8) ΜΙ αβίου ργοββοί ἢ}. ̓  Τ)οϊαοὶς. Ηοη69 
8 Ἰαἰογρσοίαιίου οὗὁὨ Ομ υγβϑοϑίοτῃ δηα οἱ 9.85 τυῖ ἢ 
τοΐδγομοο ἴο {86 αἰὼν οὗτος απὰ μέλλων ἷφ ἰΏ6οΥ- 
τοοῖ. Ῥδυΐυ5 ααἰΐθ ἐγ (οἿ ὀχρ]αἰη8: Βγοδά-ἀδγ- 
Ἰκῖ ᾿γ88 τοαυϊθῖῖα ἴὸΣ σαυγοθ οἴἴθοίθα ὑροῦ (ἢ 6 
Εγο8! Τ8ὸ ἀαγ-ἰἴταο οὗ ἐμ9 ἀδ γ᾽ τγοτὶς οὗ Οδτ ϑι 
νη 88 δἱ ἐ..6 Βδτὴθ {{π|6 ἃ ἀδγ «ἰἶπη6 οὗὉἨΓοἀ οτηρίϊοη, οὗ 
Υἱοιίαιίοα [Ὁ δγδοὶ, τ ἰσὰ ἱογαληλίοα τνὰῖ(ἢ ΗΝ 
πἰσδε, υἱΖ : Ηἰβ ἀσδί]ι (5600 γϑΡ. ὅ). ΟἿΪΥ τὸ πιιϑὺ 
ποῖ δοηγοτσῦ (85 το] αἰἶγο δη 6515 ἰηἰ0 ἂη ΔΌΒΟΙ αἰθ 
οΩ6 ὉΥ ἐδ ἀοοϊαγϑίϊοα : ΠΟῪ 18 {86 {ἰπ|6 οὗ ρ,δο6θ, 
αὐτου γαβ 6 (πι6 οὗἩἍ ἀν 658: ἰδ 58 ΟἸϑαυΒ6ῃ, 
ὉΩΟΥ δα ον ὀχοροίθ8 (ατοϊία8 ἀπ οὐβ6γ8), ἰο0 
ΒΙΧΟΙΡΙΪΥ ἀοδηρὰ ἰμὸ οοηίγαϑίύ. 1αϊδαγάϊ: Το 
Ῥγδβοηοθ οὗἩἉ ΟΠ νΐβι 'π (0 ᾿Ἰνου]ὰ ἰβ. (06 δδτηδ οὗ 
1μ6 ογϑηΐ οὗ τοἀοιηρίϊου ; Η18 βυϊθδοαυθηῦ 86 Ρ8- 
ταιΐοι ὕγοια 6 τνουῦἹὰ 06 (ἰηϊο 8016 }Υ οὗἨ ἐμ δ0- 
Ῥτοργυιδίίοη οὗ σεἀοωρίΐοη Ὁ (8 ἰπἰογργϑίαιςοἢ 
σοτῃοδ ΠΟΔΓΘΡ {116 τηατῖὶς, δοὰ γοὺ Μογοσ, ποὶ τ] (ἢ- 
οιιἱ Γουὐπάαίϊίΐοη, αποί65 αρσαϊπϑὺ ᾿ὲ Φοδη χυΐ. 7, 10, 
26; χῖν. 20 δπὰ οὐμὸρ ρῆβϑϑαροβ, δοοοσαΐηρ ἴο 
ὙἈ]ο ἢ (86 ἀοδί!ι οὗὁἨ 6808 τνᾶ8 {0 οοῃαϊίίοη οἵ 
Ετολίοῦ δα εἰ τοπιηοηῖ. Τὸ ἄσυγο οὔ 1.0 ἀδ γ᾽ 
τγοσῖκ ἰ5 ογο ἔπ ἀοοίϑῖγο ὁη6., ΕἸΨΟΡΥ͂ πιὰῃ ᾿α8 
ἴον 158 ἀδ γ᾽ 5 ὙοΥὶς πἷ8 οὴ9 ΟΥ̓ Ὁ ὙΔΜΙοΘῺ ἢ 6 πιιιϑι 
Ῥτοῦι; σῆθη ἶ8 εἶχ σοῦ Π6 δ ΜΟΥΚ ΠῸ 
ΙΔΟΤΟ. 800 ἰοοὸ τγρϑὺ Ομ τύ ρογίογπι Ηΐ8. ρτγοαί, 
δἴηρίο, δηά γεῖ υπίγουϑαῖ, οδποῖαὶ ἰβίονῖο] ἀα γ᾽ 5 
νοτῖὶς, σο ἀϊ Ἶ 0Π 41 ἀροη Ηἶ8. ον  ΕἾῪ ΡΙρτίτηα σθ. 

ον. ὃ. ΜΏ116 1 ἂπὶ ἰπ 86 τνοἹ]ᾶ. ---Ἰ ὁ 
ΒΌΡΡΟΒΘ πᾶὶ Ογϑὺ ΠΟΡῸ ΘΟΙΡΔΓο5 ἢ πι56]7 ἰο 
86 δύ, {86 Ἰίχιιε οὗἉὨ ἀδΔΥ, ἃ8 σβαρ. Υἱῖ!. ἐο {110 Ρ1}- 
αν οὗ ὅγο, ἔο ᾿ἰσιιὺ οὗ (π6 παι. ΤΙ ἷ8. ἀβϑιιτρ- 
(Ἰοἢ 18 Τουσηἀοα οα (19 ργδοθαϊηρ πη }{Π| 0515; ἀσν, 
ηίσλι. Ασοοταϊησὶν (86 ὅταν τ }}} ποδὶ φυαπιάίι 
Ψυϊσαῖο αὐὰ ΠΙΔῊΥ Οὐ 6Γ8); Ὀυΐ ποῦ φσμαπαοφμΐάοηι 
ΜΝ Ταπρθ, [11ς6]κ 6), ΟΥ : [φυαπαο} αὐ ἐλὲ 
ἐπεε τσλεη (Δογ 6). Το δυπ, ἐπγουσβουΐ (Δ ἄδγ, 
85 ἰοηρ 85 ἴὑ ἰ5 ἴῃ {Ππ80 μόν], ἰβ 86 Ἰρὺ οὐ {110 
ποι]. ΤῈθ βυη, μογοτον, Ορθ8 δηὰ θη] ίοη9 
ΟΣ ἰδ6 6γὺ8 οὗ (80 δοοΐηρ:; Ομγῖϑὶ, 85 (86 γϑὰ] 
δ, ΟΡΘΏ5 δη οη]  ρῃίθηϑ (1:6 ογ68 οὗἠἨ ἐἰο ὈΪ πὰ 
1 κοῖνῖβθ6. Απά αἱοὴς ψι8 (Πῖ8 18 ὀσργοβϑοα (16 
ἴαοι ἰδὲ Ηοσ ἰ5 ἰμο δια οὗ (6 νου] ἴῃ ἃ βρίὶ τὶ- 
(Ὡα] βοῆϑ6θ. Τ|ι6 ὅταν, Βοτννονοῦ, ἴῃ 118 ἤφσυτα- 
ἐἶνα δοῆ86, ἀθποίθϑ ἰδ δηι πο818 Ὀοέννθθῃ (16 
Ῥοβοηδὶ ργόβοησο οὗ ΟΠ τἶδί πὰ (110 τνου] ἃ πὰ Η15 
ἀερατίαγο ἔσομαι (μ6 του], δἴϊορ νοι Ηθ ἄοοβ 
οὶ ἱπάοοα 66489 ἰο Ὀ9 πο ᾿ἰρὰ οὗ [πο τνοτ] ἃ (ΤῸ Σ 
89 οροτγαίϊοπβ οὗ {0 Ῥασδοϊίο δγθ ΗΪ8), Ὀυΐ 
Ηδ πο Ἰσσοῦ ὙγοΥ 5 σΟΓΡΟΣΘΟ-δρ ΓΙ (1 }}} 88 11}, 
Ῥαὲ βρὶ γί 4}1γ7, ἈΠῈ} αὐ {86 Ἰαδὺ ἀδγ (116 στοϑί 

Φἰοτ, 9 Χπὺιπατγάξ αἶδὸ ἘχΌγοβδοδ ἔπ ἀπ Πο5ἷ8, Ἡείΐεσο- 

τοπίολίς απα ει αηεὶ οὐ {86 ὅαν ἰᾳ εἶα {{π|6 οὗ ΟἿ ΓΒΕ 8 
Ν᾿’ (ρσεέδομοθ ἰπ (ἢ ποσὶ), [89 ἀὐ τὴν ἔθ ἐ[λ9 οἵ Γ 
ΤΊ ρει ρεεοπἑεαξηλεῖξ (αὐδοιοο ἔγοτι ἢμο ποσ] ὰ).---Ρ. 5. 

δοϊβίϊοο σοίανηϑ ἢ (Π6 ἀαΥ οὗὨ γχοβυγγοσίίοι. 
1.6 ἤγχυτθ οἴ (6 δ}, νη ϊοῖ ἴῃ 115 ἀαγ ΕΠ τηϊ- 
παίο5 ονδγυι βίης, 18 ἐδ 9 Βίγοῦ δσργοββϑίοη οἵ 
Ηΐ5 αββυγαποθ ἐμαὺ Ηθ Ὑ}1} θη] κίθη {89 ΘΥ68 
οὗΓ (16 ὈϊΪΓ πὰ τη. 

γον. 0. Εἴθ 5ραῖ.--- Τὸ Ὑἢ016 δοπάαιιαὲ οὗἉὨ 29- 
Β8 15 ΤηΔῺ Γ6ΒΕ]Ὺ Ἔχρτγοβδῖνο οὗ βίγοης ᾿πἰοηξϊοῃ- 
ΔἸ γ, δὰ (ἷ8 ταιιϑὺ ἄγε τδοοῖνο ον δοηβίἀογα- 
ἰἴοη. Α.5 {δ Ῥαγβιιο 8 8.0 οἷοβα θομ! πη Ηΐπι, δὐὰ 
{89 αἀἰβοὶρ]68 ἴῃ ἃ βἰδίθ οὗ δηχίουβϑ ἰοπβίοῃ, ἱὲ 
ΒΘΘΙΏΒ ἰ0 Ηἴπὰ ἰπαΐ Ηΐ5 ΤΊ ΤΏΕΥΥ σου τη πλαβὲ Ὀ6 (0 
Κἶνο ῥγοοῦ οὔ Ηἰβ ἰγδπαῦ: γ ὈΥ͂ ΘΙ ΪΥ τοπιαὶῃ- 
ἴῃς ὁῃ ἰθ στουπὰ. Μοτοονοῦ, 88 ΗΪβ8 δάνογβα- 
τἱθ8 δοοουηίοα Ηΐπι ρα οὗ δηϊαρσοηΐϑαι ἴο ἐμο 
ἴανν οὗ Φοβοῦδα ἰπ Ηἰἱβ ῥσγουΐουϑ μοδϊ πρ οα (ἢ9 
ΒαΌΌΔΙΒ, ομαρ. ν., (Π6Υ βῃου]ὰ ποῖν 866 ἰδαΐ 89 
αοὰ οὔ ἐμεῖν ἰδ ρὶο 18 ΗἿ8 οο-αροηῦ οὐ ἐπ Ββαῦὺ- 
Ὀαίμ, βἷποο ἐπ (δπι}]6-αίθυα οἵ Ξἰ]οαπὶ ὃτὸ 
Ὀγουρμῦ ἱπίο σο-ορογδίΐϊοῃ : 8 Τὰ πἀαταθηία] τηο- 
{πτ, (Βἷ8, τι ἰσ ἢ ὀσχοροϑὶβ μα5 οὐϊἐἰοἀ (0 ποίϊθ9 
(8369 7εδεη εδε, 1Π|., ν. 685). ἘυΡΓΙΘΡΙΔΟΥο, ἃ 5 
[80 ὉΠ τᾶ ἀοο8 ποὶ γοὺῦ Κπον Ηΐηι, απ δἱ 
ἢγδὺ 18 ἐπ γαρροτί πὶϊῃ Ηΐπι ΟὨ]Υ ἐπτοῦ ἢ [19 ἔθ ηο 
οὗ ΗΪβ υοΐσο, ὑδοὸ ᾿ἰο οὗὨ δα} ἢ τοσϑὲ οὐὗὁἨ Θοουγ59 Ὧθ 
ἀονοϊοροά τίη μἷτι ὈΥ ἃ χυδάθπαδὶ Ῥγοσα83, ἃ5 ἴα 
(8 6486 οὗ πὸ Ὀ]πΔ δὴ αὖ Βοι᾿ιβαϊάα (Ματὶς 
ΥἹ. 28; σοπιρ. Μασὶς Υἱῖ. 88). 
ὙΠῸ γοίογοαοθ ἰὸ {89 1860 οὗ δχίθγῃ δὶ 6808, 

(86 ἰῃγο 78οίογβ: (ἰ16 δα] να, {π6 οἷον, (86 κρσγίηρς 
οὗ β8:1]1οδπὶ, δὰ α͵80 ἐμ6 ὉΠΙ οὗὨ (6 οπίΐτο δοῖὶ 
τασδὺ Ὀ6 ἀἰβιπρυϊϑθοά. Βοδροσίϊηρ (86 οι ρὶογ- 
τηθῃΐ οὗ δαΐΐυα Θοτρ. ἢ δηδίοχσουβ 6,868. ΔΙ ΑΥΙς 
Υυἱΐ, απὰ σα. υἱϊ., (66 Οὐπι. ἐπ ἰοο.)}. Οἱ ἰδο 
Βα Δί γ 6655 οὗ οἷαν ἴῃ ἀἰβοαβοβ οὗὨ (16 ΟΥ̓68 860 
ΤΒΟΙΌΟ Κ᾽ αυοίαἰΐοι ἵγομι βθγοῆυ8 ϑοιηοιϊοιιβ:7 
“« δὲ (ὠπιοῦ ἱπδοίἐ (5 ἱψρὴο 86 ἰοἱϊαί ἱπαπὶ, Τ᾽ μνσεπίε5 
οομίος οἱδὲ εἰγομπεῖῖπα οαπο ;᾽" ἀπὰ Τἰριίζοοί, Οἱ 
6 νἱτίαθ οΥ̓͂ {86 τγαΐοτβ οὗ ϑίζοαπι 5800 δῦουϑ {116 
Εχορϑιῖοαὶ Νοίεϑ οἢ 1ῃ9 ροοὶ οὗ Βεοίμοδάα (ὁ. 
γ.) δὰ Βοδίηβοη 1]1., Ρ. 1δὅ. 

ἴη ἀἰβουβϑβίπα ἰδ ἀσβιϊπαϊΐοπ οὗ ἰμὸ οϊθιηοπὲβ 
Β6Ρο οι ρ᾽ογοὰ ἴῃ Ομ γῖδιβ οη6 δοί οΥ̓͂ θα] ρ, τ 
ἰιανθ ἰο ἀἰβιϊη ρα 88 (Π9 1468 οΥ̓ (Π8ῖὉ πιαίεγίαἰ ΟΣ 
πιεαϊοῖπαῖ, (οἷν ογσαπῖς οΥ ἱπδίγμπιοπίαϊ, (Π 6ἷν δἱλὶ- 
οαἷ απᾷὰ (μοὶν αἰϊεσοτίοαὶ ἀραιϊὶπδίΐοη. Τπαΐ (9 
Χίου] ο]οτδηΐβ ἴῃ ἱποὶν ΘΟ ἰπαιϊοη Βα, 85 
δηοίοηῦ ΓΟ ἶ68, Ὧ0 τπηδιοίπαὶ ΡΟΣ ἰο κἶνο οἱ σι 
ἴἰο ἐ89 τὴδ ὙΠῸ 'Ῥνῶϑ Ὀόγῃ ὈΪϊπὰ, 18 οὐνἱἀοης. 1δυὶ 
δαὶ (ΠΥ σΟΥΘ {π9 Ὀοίίον διίοὰ ἰο Ὀθ ογγαπίσαξ 
ὈΘΆΓΟΓΙΒ οὗ ἰδ τοϊ δου] ου Β Ῥόοτσον οὗ Οδν ϑι, {. ἐ., 
οοηαυοίογβ οὗ 10 (ΝΟΠπι8: πηλὸς φαεσφόρος ; ΟΪ8- 
Βαυβϑθῃ δηὰ οἱ 678), Ὀθσδ89 ἐμ 6 Υ Ὑ6ΥΘ ΤΟΓΘΟΥΟΡ 
δοοοπηίοα τηραϊοΐηδὶ, 5 4}1} {8 6 ΠΟΥ ΟὈνΐου 5 βίη 60 
{Π6 ᾳυρϑίϊοι 8 Βασοὸ οὗ ἰ9 Βα] νβ οὔ Ομ γὶϑὶ δπὰ 
ΟΥ̓Δ Βαῖγο (δὶ Ηδ πιδὰθ πῖϊὶ Ηΐ8 οὐ δηὰ. 
Ἰλυΐ Βἶποο ἴπ6 τϑοδρίϊνο Τα 11 ἴῃ {}16 τα 616 ταιι8ὲ 
ΘΟΥΤ δρομα πὺξ (16 ΡοΟΒΙΕἶΥ6 τη ϊσα συ ]00}8 ΡΟΤΤΟΡ, 
186 αἰξογπαίΐνο 18 το βαρ ϑμ θπἀθα τ οη Τ ἃο] οἷς 
δηὰ ΔΙΟΥοΥ 1] βοὶ αδὶ ἀθ {μ6 ρεγοελοίοίοο-εἰλίσαὶ 
οοηδίἀογαιΐοι (Ομ γυϑοϑίομι, Οδὶνίη, πὰ οἱ μογ8) 
οὗ 9 δινακοπίης οὗ 7110} Ὀγ ἰδ ι.80 οὗ {689 
ἴῃ (86 οα86 οὗὨ ἰΐπ6 τὴδη τὸ τ1ἷἋἀὁϑ Ὀογη Ὁ] πὰ. [Ι͂ἢ 
(89 ἱπηβίδῃοοϑ γχίνοη ἴῃ 6 ΟἹὰ Τ᾿ οϑίαπιοην α]80 

. ΓᾺΡ ἔνο δοοουηΐδ οὗ Ταοϊί5 ( εέ. τ. 8) πᾶ Βαοίοῃ. 
(Ῥεερ. ἽὮ. νυἱὶ.) οὐ ἐμο τοβίογίης οἵ ἃ ὈΪ ἃ πλαη ἰο υἱρσἢ! ἣν ἴδ 9 
ΘΙΏΡΘΙΟΓ ἀδὰν τσχόμα: 6 86 οὗ ξαζένα 2εἦμπα ἰβ8Β τοοοχαοά, 
Ῥιίηγ (ΜΠ εἴ, Ναί, χχνῆ]. 1) πγοποοῃβ ἰδ ἃ8 ἃ 506] τοιοῦ ἴὰ 
ἄκρα οὗ ἀϊβδογάογβ οἵ [8 ογοβ. βοο Ἰοίδίοἰ π᾿ δ ποΐθ, ᾿. 90).--- 

1 Ἂν δε μενα ἴῃ πὸ {{πὴὸ οὗ ΘΑΤΆΟΔΠΑ ΤῸ πτοίο ἃ Ροῦσὶ 
ΟἿ τ,ΘαἸοΐηθ ἰδ Βοχασηοῖογ.---. 5.] 
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(2 ΚίηρΞβ ἵν. 41; οὔδρ. υ. 19; 128. χχχυϊὶ, 21) 
480 οὐχζδπΐοὸο οροζαίϊοη οὗ {860 σηΐγδοῖὶθ- ΌΓΚΟΡ 15 
ἴο Ὀ6 Ζτδβρϑὰ σοηὐυμοι  γογ τὴ [80 αὐ επί 
οὗ (δ γεγοδβοϊοσίοο- οἰ ἷοαὶ τοσορ ἱνγ. Τδ6 αὐ» 
ἑεσοτίοσαΐ ἰπϊοτρτοιδίΐοι (αϊματὰϊ οα 16 ἀποίῃϊ- 
ἧς ὙΠῈΕ οἶδγ: Ἀ0 ὙΒΟῸ ἯΠ]1 8600 πιυ δὲ ὈΘΟΟΙαΘ 
ὈΙΠπὰ; δον βο!ϑ ΟΒΌτοΙ δι Π6 78) 18 (ἢ τηοβὲ Γ6- 
τοί; οἢ ἴπ6 τπιγί ἶσα] ΤΑ ἘΡΤΕΙΒΙΙΒΕ οὗ Βίσϑιδ8, 
Βδυγ, εἴς.) 806 Μογοῦ [Ρ. 878.] 

γον. 7. 6ο, νΔ8Ὦ.--Ἰἰ 15. 4 αὐοδίϊοη Ὦ6ΓῸ 
ὙΠΟΙΒΟΡ (86 δογηδοίου σου ποῖ Ὀ6 Ὀοίο᾽' οοτα- 
Ῥοβϑὰ οἵ {δ 786 ΤΌΘ ΥΒ ἰμδη οὗ ἐπο. Ἴ8ο ]δῖ- 
(6 (40, τγδϑὰ ἐμ γ8ε]ἴ ἐπίο ἰὴ Ῥοο}) ἰ8 οὗὨ δοῖιγ80 
ἐχρί δἰποὰ Ὁ ἐπ 9 σπϑίομι οὗ 80 ἰδῆρύῦαζο. Τπο- 
Ἡιποὶς : νίψαι εἷς Ῥτοκπδηί, οἱὐ μὸν ἱμοϊυϊηρσ (89 
θηἰονίπρς ἰηίο ἐπ ὙΔΙΟΙ ΟΥ ὀχργεδδῖὶυθ 02] οὗ 89 
ἀϊρρίης ἱπίο ἰύ. ὙΒΟΡ, Ρ. 860 [887].---Σ [89 
ῬΟΟΙ οὗ Β΄1]ΟοΔΏ1.--- Το δρεΐηρ, ἴ88. Υἱἱϊ. ὁ; {δπ9 
Ῥοοὶ, Νοῖ. 111. 16. [18 εἰἰυαιΐοῃ 5860 ΔΌΟΥΘ, 
ὅθ. γ. Δίογον: “Βο- ἀἰδοονοτοὰ Ὁ οί 508 
(Π., ν. 145 ὦ [λπ|. δὰ, οἴ 1856, νοὶ. 1., ρΡΡ. 
δ88 41.]), κεν ϑοόβορδυπ, δὲ ἐδ) του ἢ οἵ {9 
ὙΔῸΥ οὗ Τγνγοροῦϊ οἢ (μ86 δου -ολϑὺ δἰὰθ οὗ 
Ζῖοβ. 8θο Τοῦϊον, 7λε Ῥουπίαὶπ 9. δ΄οαπε απὰ 
ἐλε ουπί ο. Οἰϊυεε, 1852, Ἀ. 1 8΄.; Βδάϊργον ἴῃ 
αδδεη. 71λὲε. 111. Ρ. 1416. Εἰίίον, Σναξκωπάε, 
ΧΥΙ. νυ. 440 4. [Ὁοτρ. τὰ δῃῃοίαί 05 ὙΠ 
Τοχασὰ ἰο {80 Ἰδαίοϑυ ΤΟΒΟΔΡΟΒ 68, ΟὨ ὈΡ. 181 8. 
ΑἸονά, αὐ {86 οἷοϑο οὗ εἷ8 νοὶ. οἱ ἐμ9 (085Ρ6]5, Ρ. 
928 ἢν, αἷνοβ ἃ σοσητηπῃϊσαίΐοη οὗ ἃ ΘΟΥγοϑροπάθῃς 
οἱ [86 Βδυρροδοὰ ἰάδηιγ οὗἨ β᾽Ποδπὶ Ἡΐτὰ {86 Ῥοοὶ 
οΟΥ Βεϊμοεθδάδᾶ. ἘΟΌΙΪΏΞΟΣ 858 αἰδοονγογοῦ, δὰ 
ΤΟΌΪΟΣ δηὰ δυο πδᾶνο σοηθγιοά ἰδ 9 ΘΟΠΠ60- 
(ἴοη οἵ ἰμὸ ἱπιογιιϊἰοηὶ Βουπίδίη οὗ {86 Υ᾽νγρίη 
(ΡΤΟΌΔΟΙΪΥ [86 Ρο0] οὗ οι 6848) τ ῖϊ} ἐμ ὸ Εουπίδϊ ἢ 
οὗ Βίίοδηι, δὰ Ὀοὶἢ οτὸ ῬΣΟΌΔΌΪΥ οοππηθοίθα τὴ 
ἃ Τουπίδῖὶπ Ὀοηοδὶ {86 ἰθηι 016, Ὑδϊοὶι Τοιηδἰ ἢ9 
ἴο θῸ6 Ῥτόνοπ ὮΥ ἔπ ΒΒ. οχρ]οτγδίίοῃ.---, 5.]-- 
Φ86 ὉοοΪ οὗ Β΄] ΟΔΙ.---Τὴο οἰἑοΥ Σοΐρρϑῃοθ οὗ 
τ ἷ8 ἰ5 ποῖ ἰο πο ἀϊδιγοἱ οὗ Αἰϊοδαι (48 Του οἷκ 
8858 ἱΐ, γτούοσγίης [0 Γυοὸ χιϊὶ, 4; Τοβορῆ. 22ὲ δείϊο 
“υά. 1ὶ. 16,2; νἱ, 7, 2); Ἀαὶΐ ἰὺ ἰ8 ὀρθοί! [80 
Β1]οΔ}.-Ῥοοΐ οὗἨ Β᾽]οΔ}-Ὡργίπσ τ Ὠ16ἢ 18 ἀραὶῃ τ θῃ- 
ιἰοπμοὰ ἴῃ (86 ζ0] οί. ἸΤΠοΪα οἷς 5 Ἔχρ᾽ δηδίϊοη 
οὗ {80 δβοπάϊηρ ἴο {ΐδ Ῥοοὶ----ἴογν ἐπ Ῥυσροβθ οὗ 
Ῥυνί δοδίίοῃ--ἰθ ἰοο ὈΔ]ὰ, 85 8. δ]5ο (89 ἀθδίχηῃ 
αϑογίροὰ ὮΥ ἈΙογοΡ: ἴῃ οτὰον ὑπαὶ {π9 οδ)ης 
ῬΟΤΟΡ ΟΥ̓ ἰΠ6 ΟἾΔΥ οἰπίιμδηύ τηΐχμὶ πατο ἐμὸ ἢ 6- 
ΘΟΒΒΑΓΣΥ ἔἰπιὸ (Ὁ ορογδίΐοη. γἰνοβεύσου ὁ 189 ΣΔΟΤΘ 
ἀἰγϑοῖ ῬΌΓΡΟΒο δ60 ἐδ ποῖθ ἰο0 ἐδ ρυθοθά Ὡς ΥΟΣϑ0. 
Α8 τοχδγὰ5 {μ0 βδηδιΐϊνο ο᾽οπηθοὶ οὗ ἐδ 6 γαῦον 6 
ΟΌἢ Δ8 [᾿ἰ{{10Ὸ γοΐοοῦ ἱξ (ΜΟΥΟΡ : [86 ΣΌΪ ἰοαὶ 
ἰγδοθ8 οὗ ἃ Ποδ Ϊης ῬΟῪΘΡ τοδί θη ἴῃ [86 ΩΙΟΡ 
Ῥοϊΐηὺ ἰο 19 ογρδῃβ οὗ αἱ ξοϑίΐου, δ06 δομδιἐ 68) 
ἃ 5 αἰϊδοῖ ΔῺΥ Ῥαγίϊου]  ογοάϊ ἰο ἐξ ; δἰ δ}} ουοηῖδ 
ἐξ οϑεἰδιοὰ ἰῃ ἑογπιίηρ ἃ ζοοί Βο] ἴον ἐμὸ δὶ οὗ 
(806 ὈΪ πὰ πιδη. 
ΒΟ 15, τυ δ ᾿σαμδ]εϊοᾶ, Ο.6 Β6:1.--- 

ΤῊιο ἀοδϊρπαίίοι ΠῚ) (ατϑοὶς ἐπ ἰμ9 δορέ. δπὰ 
ἴῃ Ζοϑορίιδ Σιλωάμ) εἰκηϊβθοδ: (ῃ9 δοιᾶϊηῃκβ 
πιϊδοῖο 8ο. ἀρματιι}, ῬτΟΌΔΌΪΥ ψ 1} γοίογθμοθ (0 
[6 χοῦ 18δὲ 1.6 ἰ6}}]6- που πὶ Β6π48 Ζογὶ ἢ 118 
δρτϊηρ- παίοσ. ΤῸ απεδίϊου 18, ΒΟΥ ἔκ 0818 

ΜΟΣὰ ΣΩΔΥ ὈΘΟΟΙΩΒ ΒΥΠΟΏΥΠΟῦΒ τΪ(ἢ πὸ δο:ῖ, 
[πώ], οΣ Ἐ86 δβῃῖ. ἀοοοτάϊης ἰο ΠΙιτῖρς {μ9 

Φ[Τη6 [γρίοδὶ σοΐόοσοποο οὗ [6 Ὑδίοσβ οὐὁἁἩ ϑιί[οασῃη ἴο ἐδ 
οἱορ; σης δηἃ ὮΘΑΙ Ως γαῖοσ οὐ εἶδπι (ΑἸῦγοδο, 9 ΓΟΌΙΘ, 
Οαϊονίαε, δη4 ὁγο Ὑ͵δΏ ἢ), [5 ὈπΒΌ 40}6.--Ρ, 8. 

ἴοττα 5 ἀοτὶ γοὰ ἤγοτι τη) α8 Ἢ)" ἴτοὼ "χὰ 
δὰ Το οῖη ἢ 85 Θογγϑοῖὶυ ἐγαπβδιθὰ : ἀπξεστ 
Οὐπι. ὁᾺ. 158. υἱϊΐ. δ, Ῥ. 97. ΒΟΥ ρμαυίϊ συλ νυ 868 

οἸποῖκς, Ρ. 827), Αοοοτάϊης ἴο Βεηρεῖ, Μεγοῖ 
δηὰ οἰΠ6Υ5 ἐμ ουδῃ οὶ δὶ σοίΐογτοὰ (86 Ὡδῖηθ (ὁ 
188 ὈΠ πὰ τηδῃ τὸ νγῶϑ βϑηὶ ἰὁ [86 δρτίηξ. Αἢ 
πηΐοπηάἀοα ἐὐὙΡΟΪΟΧΥ, ὑπδυρροτίοα ὮῪ ἦι οοπίοχί, 
ΤὨΐδ Τουπίαίη, ἰπ ἐμ δ ἰὶ 5 6411 {6 ϑεπέ, ἰ5 (86 
ἰγρο οὗ Ηϊΐπὶ γμο ἴῃ ὅο ΒΒ δομὶϊ Π8}}} ἀεδί σηδίεα 
Ηἰπιβο] ἴ δ [8:6 σϑδὶ βϑηΐ Οπθ, ἐμ ἐγρο οὗὨ ΘΟ τἰδὶ 
(ΤΒοορ γ]αοί, Ἐτδδπιτβ, Οαϊτία [Εὐτγατγὰ, [μ|- 
ἰβαγάξ, Πϑηρείθην., Βεβοϊςηοσ, αοάεί, ΤΎΘΠΟΝ, 
ΑἸΙοτὰ, Ῥονϑινοσί ἢ] δηὰ οἱβοσβ). [15 τοιβασῖ- 
8010 Βον ἰμἷ8 ργοβτιδηΐ βυτο ϑιη 685 ρεγρίοχοὰ 
[86 οοτηπιοηίδίοτβ. ἸΑΒΒΘΏΌΟΥΘΙ δηἃ ΟἾ ΒΟ 8ΓῸ 
ἱποϊϊποα ἐο δοπβίἂοσ ἐμ9 Ῥαγθῃιμοδὶϑ (οἶον (86 
Βγνίδῃ δηὰ {1|ὸ Ῥδυβίδῃ ἐγδῃβἸδίϊ θη) δ ρίοδ; 
[Κάοϊκϑθ 8180 (Ρ. 881) Ὑν}}} ποῖ Ὀθ ““ρεγβυδά ο" {πὶ 
(09 ῬδΥΘΏ 6515 18 ΤΟ Βδηηθδῃ; ἈΙΟΥΟΣ Ρ᾽οδὰδ ἴῃ 
οὀχίοηπδίίοη ἐμθ ““7ᾺΡ τῇογο δίγὶ κὶπρ Θχδιρὶε" 
οὗ ἃ “"ἰγρίοδὶ οἰ γτλοϊορί ζίηρ,᾽ Οαἷ. ἱν. 28. 

Εἴθ νυϑῃῖ αὐτσαὰν τβοσοίοσο.--- δ ἔμεγο ἷξ πὸ 
τιθηἑΐοη οὗ ΔῺΥ Ἰοδὰον ἱζ Βϑϑίῃβ δεσίδί γ ἰὸ Ὁθ 
ἰπάϊοδιοὰ ἐμπδὲ ἃ ζδϊηὶ ἀαπηΐηρ οὗἨ δἰριι Βεὰ δ]- 
Ῥοδὰυ Ὀοφαη. ΟΥ̓ σουτδβο τὸ 8Γ6 Ὡοϊ (0 ἱπιδρίπθ 
ἰδδὲ (89 δῃοϊπιϊηκ οὔ (9 ογοβ ἰασὰ (ποπὶ ἰο0- 
δοῖεν; {μ9 τοΐθδϑο οὗ {110 υἱδϑίγθ ζασυ Υ ΤΙΔΥ͂ 
8180 ἢδΥ͂Θ Ὀ66 0 Ὀτεοοάδοὰ ὈΥ 8 οἱαἰγυογδηὶ ἀϊδρο- 
αἰἰΐου. ΟὐμρδΓΘ ὑἰδ6 πο ἀοβογίριΐοη οὗ [86 τε- 
βἰοτδίϊοῃ ἰο βίρεὶ οὗ δ:πὰ (Πάρι ἴῃ ϑορβουῖεβ, 
Βαϊ 868 (μἷ8 ἰγαὶ! 15 δι 81]} ουθηΐβ ποὶ Ῥχουεὶ ἴοτ- 
τασὰ, ἰὶ σαπηοί 6 ἰπδἰϑιϑὰ ὈὩΡΟῺ 88 8 οοσίδι (7 
(οοπρΡ. ἙΒοϊαοῖς τὶ Τοΐδσοποθ ἰοὸ Νοδβάεν: 
“ΔΙ Που ἢ ὙΘ ΤΏΔΥ 8150 ἰδἰπὶκς ἐμαὶ {6 γ0 τὲ 8 
ξυϊά6᾽").--διῃ)ᾶἃ τϑοϊυσηθᾶ.---Νοὶ ἴπ ῥΑγ 018. 
ὡς οἰάρτι Ὀαὶ ἤγοπι ἐμ βργίῃηςφ διὰ ἰο ιἷ5 δ} 
ΥΟΥ. 8). 
γον. 8. ΤἘ6 ποὶοΣα τδοσοίοσο.--- ον 

(0110 178 πῃ δοοοιιηὶ οὗ δὲ ζαυγίμοσ δοζεϊ! (9 Ὀ] πὰ 
ΤΩΔῊ ; 80 τΐπαίο, αἰδιϊηοὶ αηὰ ἔσιο ἰο ᾿ἰ 9 18 (818 
πδιγαϊίοη (δαὶ γγὸ ἃτο δ ἸΙΌΟσῚΥ (9 βῦρροϑο ἰδ6 
Ετυδη οὶ ἰθὺ δα ἰἰ ἤγουι 18.686 ΥΟΥΥῪ 1105 οἵ δἶπι πδῸ 
ἯΔ8 ὈϊΪηἃ δὰ Βεοα]οᾶ (860 ΤΠ οΪυςΚ, Μογο). 
ον. 11. Α τῶϑῃ ὑμδὲ ἰ8 081108 76805.--Εο 

6 ἐμπογϑίοσο ποὲ δοαᾳυδίηἰθὰ τ} (86 ἈΓοπδίδυΐο 
ΘΒαγδοίον οὗ ζοξυϑ; 86, ΠΒΟΥΤΘΥΘΡ, ΘΙ ΡΗδαῖσοδ (80 
ΒΔ1Ω9 οὗ έδιι. Ηὁ [88 ἱτηπιοὰϊίο Υ ποίϊοοὰ (δ9 
βἱκυϊβδοδηῦ παῖηθ, ΒΊΟΝ τῶ ποῖ ἐδ 6430 ΜΠ 
ἐμ9 ἱπιροίοπί τὸδὴ οὗ Ἐοίμβεβάδ (ομαρ. Τ.). 
ΤΠ6 ζόγιη οὗἉὨ ἷ8 δἰγτοδὰν δυδάϊης αὶ. ἴῃ 419 
Ῥτγορμοιΐο αἰ! ῦ πὰ αἰνίηο σηϊβδίοη οὗἨ εδῈ8 
ἀθοῖδυαβ ἐϊ86}} ἰῃ τοῦ. 17 δπὰ 88; Βα 8 γεῖ (06 
ποί ΠΟῪ Ηἰΐπι 88 ἰδ 6 Μοββί δὰ, γον. 88. 

Ι τοοϑἱίνϑα δἱἰκῃῖ.---᾽ ἀναβλέπειν τηρῶπδ ἰο 
Ἰοοὶς ἐῷ, ἰο 860 ἀσαΐ. ΜΟΥΟΡ τιαϊηἰδίηδ ἀρεὶπεὶ 
1 1οἶκο᾽ 8 ἀχρ᾽δηδίΐοη : 7 ἰοολζοά ὡρ (Ματκ χτὶ. 4, 
εἰ6.}, 88: 17] τεοεϊυεά δἰσλί ασφαΐπ; ἴοΥ {18 {8619 18 
ὯὨΟ στοπηῃὰ ἴῃ ΥΤογ8. 16 δπὰ 18, δἰἰβουσὶ (16 εχ’ 
»ἰδηδίίοη οὗ ατοίίαβ: πο πιαῖξ τεοίρετε σαὶ αἰεί αι, 
σιιοα σοπιπιμπίίεν ἰγίδωίωπι λωπιαπδ παίωγα ἱρεὶ αὖ- 
Ζμἱ, 18 ἱπιχοηΐοιβ. 

γον. 18. ΤΠΟΥ Ὀτίηᾳ ἴο τ89 ῬΏΑτΙ8665 ἴδ0 
Ὁ ΒΙΊοτΩ Ὀ111 ἃ Τπ18}.--- δου 11685 1.16 ῬΒΑΓΙ5668 
ἴῃ ἃ ρεουϊαν δ6 180 8.Ὸ τηϑδπί; βοποῦ ἰπ (Ἐ0ῚΓ 
τη χἰϑίοτὶδὶ σΔΌΔΟΙΥ δηὰ 88 ϑηθπιΐθ8 οἵ επυδ: 
ἘΠ ΡΣ ΛΕ ΤΠ τ πο π| 1 ΠΠ0ς τὰ 

Φ ΓΙ οοῃ!οοίητο [5 ἘΠ ΏΠΘΟΘΘΟΤῪ : ὈΠΪ πὰ κοοογο 
Ἔρως κυϊάθ, αηὰ 1 Βαγθ ΚΏΟΝΠ ἔδτθο Ὀἱίηιΐ τη6η (088 8 
πλιβίο ἰδδσθθγ, δηοίδον ἃ ὑγϑβϑοβοσ), πο νεϊε μους διὰ οου!ὰ 
τὲ Ἰὼ (Δολὶ Πΐοτ Ἰοοδ εν δ ἃ σοηδίδογαῦ]6 ἀἰσίδηοδ. 



ΟΠΑΡ, ΙΧ, 1-4]. 
φρτυνακαανοασαον 

(μΐς 5 Ῥχονυϑᾶὰ α͵80 ὉῚ δαὶ 0110 78. Εοτ ἰο Τὸ- 
στὰ ἰδ 69 βἱρηϊγίπᾳ ἰμοὸ ῬΠΔΡΪ8665 ἴῃ ροπϑραὶ 
“485 ἃ Θογρογαϊζίοι ᾽ (Μίογου) 15 αἰβίον 681} ἰπδο- 
οαγϑίθ. Νοΐμον 18 ἔποσο ΔῺΥ στουπὰ [ῸΓ {110 ἃ.9- 
διπηρί ἰοα ἰκαὺ ἐμ γ μαὰ 1οἃ δἰπὶ Ὀοΐοτο (89 ῬΒὰ- 
τἶϑοδ5 οὐ δοοοιηὲ οὗ (ἢ Ἰιοαϊϊης οὐ (6 Βα Ό Δι}, 
Ὀοσδι88 ὑμ6Υ Ὀ6᾽ἰογοὰ {μ6 ἰγαηβαυθϑβϑίου οὗ ὑμὸ 
δ βου] Ὀ0 τοροτίοϑἃ. Οη ἐμ σΟΠΕΓΡΑΤΥ͂, ὑμ9 
εἴδλυβο: ἷταὰ ᾿μαθ ΟὨΟΘ γ͵1ὰ58 ὈΠπ ἅ, ἱμαϊοαίθ8 
ἰλδὲ (6 σοηϑίἀογοὰ ἱὲ ἐἰοῖν ἀν ἰο Ὀτίπς ἰμ6 
ταϊρδοῖο ἰο ἐ.ὸ οοχαΐζδησο οὗἉ ἰδ6 ἰμϑοοσταίϊο σουτὶ 
(566. ΤΟΙ). ἴ 8 ΟὨἿΥ δον {80 ἱπίσοάυο- 
(ΟΥΥ οἶαιι36: 1 ψγἃ8 ἐδ δεαῦθαί!ι, (μαὺ ἐμ9 βίπτα- 
ὉΠ - Ὀ]οοῖς ΔΡΡΘαΙΒ διποὰς ἰδ6 ῬΠασΐβοοθ. [1 
{656 ΡΙδΥ5008 ἀἰὰ αἱ 411} ογθηίβ ἤοσπι ἃ ᾿πάϊοΐα] 
οοατί (σοι. {π9 Ῥμαγΐ8θ68 οὮδρ. ΥἹ]. 47; χὶ. 40), 
δἷποθ, 88 5. Ὀ9Θα ΘΩ͂ ΔΡΡΘΔΤΒ, ὑπ 0 Υ 60]}1] ἃ 7 - 
οἷαὶ ἱπααΐΥ δηὰ ὀχοοαΐα δὴ δού οὗ ὀὁχοοιηπηππῃὶοα- 
εἴοα, ἐμ αὰ οϑἰΐοι δνίβεϑ, ὙΒΟΌΒΟΣ 1 788 (89 στοαὶ 
βαμπμοάτίη Σἰβοὶ {πΠΆρια σε); ΟΥ ἃ τοΐποῦ βδημοάγϊη 
(δοκε); οὗὨ ἐὰ9 ἰδίίον {8616 τόσο ὑπὸ ἴῃ δογα- 
βαϊοαι; {6886 Β:18]}  Κ'Δημοάτί 5, ἃ8 βυπαζορζαθ- 
ἐουτίβ σορϑίδἰΐης οὗἨ 28 δβϑθββουϑ, βοι (10 ὦ ΙΪΠΟΥ 
Ἰατϑυΐ8 ἴῃ ὑπὸ 96 88 οἰ(68ὅ.0 16 δυο . δῈΡΡο- 
δἰἰἴοι 19 {89 ΣΟΓῸ ὈΧΟΌΔΌΪΟ, ἷἴῃ ασοοράδῃοος ΜΠ 
Αἰογδγοβίοαι ἀἰβοὶ ρ)ἶηο; γοῦ ἀουΐ10959 (8.0 Βτ18}} 
βαημοάσί η8 ἰπ 7οΓβεϊθαι 6 γῸ ο᾽οϑοῖν σομηῃροίθα 
σία ι86 στοαὶ βαμποάνγιη, ΘΒ οἶδ}} ἐπ ταδί ογϑ 
ἰδαι σοποοσηθὰ ἐμ Ῥόσϑοι οὗ 9681... Ἰδμπο]αοῖὶς 
ππκδε ἴῃ βαρροτσί οἵ ιἷ5 ρμοβὶἰ ΐου, ἐδαὺ ἐμ στοαί 

εὐἀτγίῃ δἷομο τὶ δὰ (ἢ 6 ΡΟΣ οὗ θχοοιμτηυ- 
πἰσλίΐου ἔγοτη ἐμο σοηρστορείίοι οὗὨ 5:80]. Βυΐ 
16 σταὰϑ οὗ (π6 Ὀ8Δ0 ἱπουττοὰ Ὀγ ἐλ 9 οα]οὰ Ὀ11πὰ 
ἸΩΔῈ 5 ποΐ τη οπἰϊοηθα, Δη πῃ σαΐποῦ ἄθρτοθ8 {δ9 
τὶζιὶ οὗἩἨ Ἵχοοτησαυηϊσαϊπ ας τγλ8 Ῥοββοβϑοὰ ὈΥ {0 
8:18}} βδη μον 5 ἃ8 νγγχ8}}. [1,0ἴ1οἸζο α8ϑπ|08 ἐμαὶ 
0 Ἰοδάϊης Βοίοτο {86 Ῥ.ΔΡῚ86 685 ἰοοῖς Ρῖαο0 δἴϊον 
180 Βεδθαιδ, α9, δοσοτάϊης ἰο ὑμ9 Τα, ὁπ ἐδ 
βαθδδιἢ δηὰ οὐ ἤοαϑὲ-ἀαγ8 0 σαι 868 6ΤῸ ἰτὶ θα; 
Τποϊαοῖς {π|π|κΚ5 ὃ Ῥγο Ὁ] ἐδαὺ Βοβ8: 008 7610 
μοϊὰ οὐ ἐἰδὸ βαῦθαϊῃ 4180; ἈΘ ΒΌΡΡοΟϑοβ ΟἩΪΥ͂ 
“ἰδὲ πὸ Ὑσὶ εἶπ γ͵δϑ ἄοπο.᾽" Αἱ 4]1 ουοῃίϑ, βι1ο]ι 
ΒΑΌΌΔΙΙ βοϑδί ἢ ΟΓΘ ΧΙ ΓΔΟΡΙΠΘΥΥ͂, δη ἃ τηθῦ- 
ὈεΣ5 οὗ 80 σ'απμοάτίη ὑμοιηβοῖγαβ ἰοοῖς ὑλ6 1π1|1- 
αἰΐνο ἱῃ ἐμότὰ 9 ὑδβογοίοσο ἰπ ὑ18 886 τῖ] 810 δΒαΐα 
ἷπ δαρροβίηᾳ ἐπα ὑπ6 Ῥτοϑβομίδιϊου οοσυγτοά αἴϊοσ 
ἴμο ϑαῦθαιΒ. 

γεντ. 14, Δπᾶ ἰτ ττδα Β,ΦΌΡαΙΒ οἱ 80 
ἄλγ 86: ὅ9815.---α ΣΌΪ ἰοΔ] βἰδιαὐο Βρο- 
ΟἾΔΙΙῪ Ῥγοδ 115 (6 Βρσοδαάϊης οἵ βα]ῖνα οὐ 189 
ΕΥ̓́65 οα ἐἰιὸ βαρθαίῃ. Μαϊπιοηϊά65, ϑολαδό. 21. 
Ἰ{ιδὶ5 οτάϊπδῃσο γγὁ8 ποὶ γοὶ οχίδηί οὐ βαῃοιϊοποϑά, 
8ι1}} {8.8 σΘΏΘΓΡΔΙ] ΔῊ ψὰ8 ἰπ ἔοτοθ ποῖ ἔογθαὰο 
81} Βοδ᾽ πς οὐ 189 Βαρθαὶ ὀχοορὺ ἰῃ 68868 ὙὮΘΓΘ 
116 τδϑ ἱρονῖϊοὰ (βομδίιίροι δηὰ  οἰβίοϊῃ αὦ 
Μαίι. χὶϊ. 9). Μογοσ. Ηδποθ Βὲγ688 18 Ἰαϊὰ ὕὑροπ 
86 δοὶ πδὲ 736805 τιδὰθ ΟἿΔΥ οἱ ἰδμδὺ ἀδΥ. 

γον. 16. ΔΑραΐῃ ἱβοσθίοσθ 89 ἘΒατίβθοα 
8140 6553|ς0ἅ Ηἰπι ον 86 τϑοϑὶνϑᾶ δὲ5 βίεδι. 
-οἰὖὐ 5 οδαγδοίον βιϊο οὗ ἔθ {ἰμπαΐ ὑπ 6 Ρα88 ΟΥ̓́ΟΣ 
(}6 τηϊγδοῖο ἰ(8ο]7, ἐλαέ Ὦ6 α8 γτοοοϊγοα βιραί, δὰ 
ἰηφυΐτο δὲ Οὁ1109 859 (0 {1:0 πιαηηέῦ ἄοιῖο, Ὀδσα 86 ὑἢ 6 
Ἰλιίος ἰᾳ ἐμ6 μοΐηίΐ ἰο ψίοι ἴμο δοσυδβαίϊοη οἶ 
ΒΟΡΕΒΥ͂ ἀχαϊηϑί 6508 πιυϑὺ αἰΐδοῖ 186], 

Εῖο Ρπὶ οἷδυ (ἃ Ραβῖθ), εἰς.--- ΜΟΥ 708} 
ἀγδν αἰἰθηιΐοπ ἰο ἐμο οἰτουτηβίαηοο ὑμαὺ (ἢ 6 τηδα 
Τοϊαί6 5. ΟὨΪΥ͂ Ἡδαὶ Π9 }.48 αἱτη 801 [6], αηἃ Βοσθ 
ἄοοα ποὲ πιοπίΐου ἐδ βαϊ να - 8ὸ Ὀθίΐοτγο υϑν. 1]. 

γεν. 16, 15 τῶδῃ ἐδ οὶ ἔσγοια αρᾶ Ὀ6- 
οαῦδβο ;Ὧ68 ᾿Ξοοροῖὶβ ᾿ἤοϊ ἴθ ΕδαΌΡΕΑΙὮ.--- 
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Οδατγδοίονϊδἰΐο Βυρογθαίοη, Ὁγ τοῖα ἰδ 9 πάτα οὗ 
ἀοἂ 158 Ὀτουκιὺ ζοσνογὰ ἄγϑὺ τἰνὰ ΒΥΡροον 16 Δ] 
ΤΘΟΥΘΓΡΘΏΟΘ, δηᾶ ἐπ ῃ 8 οοηἰοτηρίου8 ΘΙΏΡ 4515 15 
Ἰαϊὰ ρου: ἐλ πιαπ.0 ἤβεοαιμδα δ ζεορείλ ποὶ δε 
ϑαδδαιδ, 860 ποίὶθΘ οἡ γον. 14. Οἴδοχα δαἰϊᾶ, 
ἙἩΟῪ ΟδὨ απδὴ 88 ἱα α δίποΣ ἅο βῦοι 
ἱρὴ Το ἀϊβραταρίης ἱπίογθῃοθ γγ88 ἀγα τὰ 
ΟὨΪΥ ὉΥ ἃ Ῥονίΐοι οὔνμο ὑσὶ θη]; Ὁ (δ 9 τη) οΥ ὐγ, 
ἷν 18 ἰσαθΘ. τοι ἐπ τηϑηίϊου οὗ 8 χγϑαίονρ ἀϊγὶ- 
δῖοι ἴα ἐπ8 ἔογαμι 10 δοοτι5 ἐ0 σοβαὶὲ ἐμαὶ ἰὲ Ἰγὰ8 
δὴ δϑϑοοίδι οι οἶμον ἰδ 8ῃ (6 φτοαὶ Ξεαιμοάνίη. Ἐ 
Βο6 ἐὺ ονβογσυοᾶ, ἐμοῦ 980 Ἰηογθ οοηδβοϊθηίΐοι 
δυά 95 ΟΧΡΡ685 ὑβϑιωβοῖναϑ {ἰτιϊα 'γ ἑβτουχὰ δα τ 
οὔ ἐπο οἰμογε, θαΐ γεὶ ζ0 80 ἔὰν 88 ἴο ἀθοϊδαγο ἰμαΐ 
{86 τηΐγδο]9 ροσίοσιωθα ὉΥ 9 6805 ργουθϑ ἐμαὶ Ηθ 
6 ποῦ ἃ 5 που. 

γεν. 11. Ὅμαϊῖ δαγϑβὲ μου [σύ '6 δι ρ 610] 
οὗ πίω, Ὀθοδῦδο, θῖο.---Φὁ8ὼ ἑηϊτοάυςα8β ἐμ ΐ8 
βίαἰουιθπὺ ὙΠ ἔθ οματγασίονιβίϊο οὖν ἀρσοΐϊη. [Ιἐ 
γὙ͵λπῈ ἰ0 Ὀ0 οχροοϊοα ἐμαὶ {μον του] σοϑογὶ ἰο 
δι βοθβ. Εογ (δ ΟΥ̓ΔΈ ΚΟ] ἰϑὺ 18 ἀχοὶπ Βροδκίησ 
οὗ (δο ἀοτηϊηδηί Ῥανὶγ ἰη εἸ1ι18 οοαγί. ὅο οχρ]αΐῃ 
ΑΡΟΙ μων απὰ οἰμθγδ: ἰξ 8 ἐμὸ λοσέϊε Ῥδυὶτ 
γον 58. Β6ΤΘ βροΐζοι οὖ; ΟΒγγδοβίοτα οὐ ἐ}9 001.» 
ΟΥΔΥΥ͂, ΘΥΓΓΟΠΘΟυΒΙΥ: ἰὑ 18 ἐπ9 ἡγίεπαϊψν Ῥδυίγ ; 
Μογοϑν δηά οὐμβοσδ: αἱξ τὸ ἱποϊυάοα. [Ιεἐ 5 ρὰ- 
ἰϑηῖ, ΒονγοΥοΡ, ἐλαὺ 86 σοπὰποὲ οὗἁὨἨ ἐδ βυϊὲ ἰδ ἃ 
ἐμ δηά48 οὗ (19 Ῥτοάοταϊποαπὺ Ἀοβεὶϊθ ραγίγ. Βα 
οὔ δοῦσβο 89 οχδζαϊπδίϊοη ἰδ ῖςθ 5 υ᾽δσο 'ῃ {9 ΠΔΤΘ 
οὔ πὸ 8.019 Ὀοάγ, Α5 χοκαγάρα {π6 ζδοὶ ἐι586] 7, 
807 δὰ πὸ ζαγίμον μοϊὰ οἱ ἰδ 6 οἱοδγ- οδιοὰ 
δηὰ ἥγπι λλη. Ηδησο ὑ8 67 ἱβαυΐτο ψμδὲὶ σοποῖϊα- 
βίο 6 85 γοδοιοα τ γοϑρθοῖ ἐο (ἢ 9 χηΐτ80}6- 
ΜΟΥ ΚΟΥ, --τ τυ βαῦ ορίἰοα μ6 Πα5 ζογιιθα οὗ Ηἰπι--- 
ἧι σον ὕγοιι {158 ἀορτιδίϊοαὶ ροϊπὺ ἰο πη βοίι]9 
μἷαι δηα ὈοίΤΩΥ εΐπιὶ ἱπίο βοῖλοὸ οὐδοὺ βίαϊοπγθπε. 
Ετοῖὰ ἰδὸ αποβίϊομ οὗἨὨ ἔδὶΐῃ ἐμ γ ἀρβίσζα ἰὸ υπ- 
δβοίεϊο ἶσα ἴῃ ἐμ 6 αποβίϊοη ΟΥ̓ ἔδοὶ, 48 (δ 0 .ἱ ΥΩ Σ- 
ΘὮΥ͂ οὔσο ἀἰᾷ ὶὰ (1.0 δα ηβθη βὲβ πὰ ΕΤΆΠ6Ο. 

Εἶθ ἰΒ ἃ Ῥζορβδοῖ.--ὸ δίχα -Ἰου ταχῶ, 
ἀοοϊἀοα δᾶ πιο} σοηΐ οδεατγδοίονς οὗ (6 πηδὴ ἂἃΡ- 
ῬΘΔΥΒ 8.1}} Ἰῆοτο ἀϊϑιϊποιὶν ἤογοθ. Μα͵ΑΥ γ οδ]Ϊ 
εἶτα “( ἀποου μ᾽". αἶδο (ἸΒο] ΟΣ)  Ιηϑἰθαὰ οὗ 
ἐμαὶ 6 τηδηϊοδὶβ σοοὰ ΒΟΥ, δουΐίθηθβα δηά 
ΤΥ τἱΐ, [Τ|1656 αἰγὶ δαΐθ 8, ΘΒΡ ΘΟ ΔΙ ἃ ΟΒ 60 Υ- 
ἴὰ} τοῦρον, 1 μαᾶῦο ΖΥΘΑαΌΘΌΪΠΥ 1ουπὰ ἴῃ Ὀ]ϊπὰ 
Ῥουβοῦβ. Είπαὶγ πδίστο οἵϊθη οι ροηδαίθβ ζ0᾽ 
80 σῆθαΐ ἃ σδἰαταὶΥ ἃ8 (Π}9 1088 οὗ Δῃ ΟΥ̓ 8}.--". 5.} 

γεν. 18. ἘΠ)9 ὅοννβ ᾿βοζχϑίοσο ἀϊᾶ οὶ Ὀθ6- 
119ν96.---Τ αὶ {Π9 μοϑι1}]9 Ῥασίγ 18 Βοτο ἀθβίρῃηδ- 
ἰοἃὰ ὮΓΥ ἰδ9 πᾶπηθ οὗ 26 )08, ὈΥ͂ ΠΟ πηθδ 8 ῬΓΟΥΟΘ 
ἐμὲ ἴῃ ἐμιῖ8 Ρἷδοο ἐὺ ἄγϑὺ Σϑ-ρροδγβ ἴῃ δοίϊγο 
ορογδιίοῃ (Μογο 0). 1ὺ οματγδοίθγ 98 {8 6πὶ, ον - 
ΟΥ̓́ΟΡ, 88 θυ, ΟΥ ὉΠΡΟΙογοτθ, ἐμαὶ (ΠΥ ὨΟΥ͂, 
Βανΐης μοατὰ ἐμ6 οοηΐοβδίου οὗἁὨ (9 τδῃ, ἰβδβυϊης 
ἔτουι ὑπὸ ζδοῖ, ἀο ποὺ Ὀο᾽ΐονο, ἰ, 6. ιοἵϊξ μοὐὲ Ὧδ- 
Ἰΐονο ἐμο ἔδοὶ ἐἰβο!, Τ8 ἄοοϑ ποὶ χϑδῃ ἰδοί 
86 δορδί ον ἰδ} ὙΠοΪΘ ἀσσουῃί, 01 Θχδίρ]6, οὗ 
{μ6 τηδἰὶης οὗ οἷον ὉΥ (0 Τοτὰ, 4.119: Ῥαΐ {867 
τοίοπᾶ ἐμαὺ βοῦο ἔγσαυὰ ἸΕΤ ΌΤΙ Φοι ἀραΐη 

ἱηεἰτααίθβ Ὁ ἐμ ΟΣ ΤΥ ΟδδῖΎθ οὖν ἐμαὶ ἰποὶν ὉΠ ὈΘ ἰοΥ͂ 
δηὰ χηιϊδίγυϑιε ογἱρίπαίθ ἐπ ὑδοὶν ζδῃδιϊοῖβαι. [ἢ 
80 ἢγβὺ ρίαοο, θοῦ οὐϊάθηι νγ ἀοαϊγοὰ ἰο Σθ- 
Ῥγοδοῖ 9685805 ὙΠ} α Ὑυἱοϊδέΐοη οὗ 80 ΒαθΌαίΕ. 
Βυὶ ἴῃ ἐμπῖα {ΠῸΥ πόσο ἰμιατίοἃ ὈΥ ἰδθ στοαὶ 
χαῖνϑοὶθ ψ ϊο νοἰχιοὰ ἈΘΑΥ ΪΥ ἴῃ 180 Ὀδίαποσ. 

ὦ Γγοὲ αὐ ἴῃ διὸ ρτεδὶ βδημβοάσίη ΠΟΤ σοτθ ποτὶ {1 
ΝΙοοάδημυδ (Υἱ}}. 80) Φοϑορδ οὗ Αὐϊιηαίδοα (πκὸ χαίὶ!, δ0), 
δὰ ρΡοϑϑ Ὁ Οδσμα 61] (Αοῷ Υ. 84 δ.), Ὑ8ο σαϊκξ μανο δες 
115 αὐοδίΐου οοποοζηίης Φοδῦϑ.--». Β.} 



910 ΤῈΕ ΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤῸ ΦΟΗΝ. 

ΤΒογοΐοσο ΠΟΥ ΠΟῪ ΠΟΡΘ ἰο δοοῦ86 Πίῃ οὗ ἃ 
δρί ταὶ ἀοδοριΐϊου ἀπά, αἱ {116 δῆτηο (ἴπηο, οἵἉ νἷο- 
Ἰαϊϊὴς 86 βαῦθαιϊΒ.--Γ5"8 11 ΓΘ οα]]ϑᾶ τ86 
Ῥαϊϑηῖθ. ΔΙουοΣ οσρ]αἶπβ; ΤΠ ἢ ΒΟΥ Ὀο]ονοί, 
ΦΠοΪ οἷς οὰ {1|Ὸ σΟΆΙΓΑΓΥ: ΤΕἷΪα ἀοο8 ποὺ σοβυὶὶ 
ἔτοσι (6. ἕως ὅτον. Οὗ δου γϑ9 11 ΟΊ] ΟΥΘ. ΟὨΪΥ, (δαὶ 
ΠῸΥ πιυϑὺ ΠΟΥ ἰδὲ Ῥ888 ὑδ6 πα οΐα}}  Ῥτοίοβιϑα 
βίαϊοταθιΐ οὗὨ ἰδ9 τᾶς, ὙΘΙΒΟΣ ἐμ ο Υ Ὀοϊϊογοα ἰἰ 
ΟΣ ποί. ᾿ 

γον. 19. 15 τ] 5 σοῦσ 5οὸ} Ὁ---ΤῊο οπ6. απ88- 
ἰΐοθ ΓΟ ΘΒΒΊ ΤΟΥ͂ βυθαἰν ἀθ5 1.801 ἰηΐο ἰὮΓ6Ο 
αποϑίίοηϑ [ὀρ ἴῃ βίγιοὺ 16 σὰ] ἰοσγχλ}ϊίγ: 1. 19 
(ἷ8 γουῦ βϑοη ἢ 2. ͵ακ5 6 Ὀογῃ ὈΪπαὰῦ 8, Ηον 
ἀϊὰ μι ΤΘΟΟΥ͂ΘΥ ἷ8 Βἷρμί"---Ρ, 5.]7. ὙΠΘΥ, Βον- 
ουορ, δαβίοη οἱ ἰο ὑδ0 ἐπὶγὰ ἀΌΘΤΥ, Ὀοοδυ86 ἴῃ ἰὲ 
159 οοποοηίγαιοα ἐμ τοῖσι οὗὨ ἐμοῖς ζδ παι 681] Ρα5- 
Βίοῃ, ΟΥ Ὀ6ολ80 ἈὈΥ͂ ἱπιἰπιϊἀαἰΐης (Π6 Ῥαγοπίβ, 
16 ορα ἰο Ὅ9 ΔΌΪΟ (0 τθδῖκοι {8.0 ἰθδιλπι οαΥ οὗ 
ἰΒὸ 80. : 

γον. 31, Βὰὺξ ὉΥ τϑαῖ σϑϑηδβ ἣδ6 ον 
βοοῖδ, 7 'ἴζῶουν ποῖ.--Τ}ὰ ἄτϑι δπὰ βοοοηὰ 
αὐ οϑι: 08 ΔΙῸ Βα σΟΒΒΙΎΟἾΥ δοϑογοὰ ὮΥ ἐμθ ρὰ- 
γοηΐ58 ΒΙΠΡῚΥ ἴα ἰμὸ οἰ γτηδίϊγσο. Τὰ ἰδϊγὰ 40.68- 
(ἴοι {ἸΟῪ οταάς, Υοῖ ὑπογ εἰπὺ ὑπαὶ (Β6Υ͂ μδνὸ 
Ἰιοαγὰ οὗ Οπο νἊὭἑροο 1189 οροποὰ .ἰ8 ογ68. Οπ 
{8158 Ῥοΐϊῃῦ ἰμ9 δοὴ τηυδβύ βροδὶς Ὁ} ἰτηϑε} , Τ|10 
ὙΠ 016 ΣΟΡῚΥ ἰδ ομδαγδοίοσ βεϊο οὐὗὨἨ Ῥασζοηΐβ ὙΠῸ δτὸ 
Ἰιοποϑὲ δῃὰ 86}5810 19, θυὶ δὖ 86 δϑλο ἰΐπιθ ὑἰτ 1]γ 
δὰ 8618 .5}}γ οδυἰΐου5. ϑοιλοίἰπρ οὗ ἱμποὶν Βο} 8 
ἐπιο]]οοῖ!α] ΒΟΥ 18 Ρογσορ Ὁ] ἱῃ ὑπ οἷἱσ ΔΉ ΒΥ ΘΓ, 
τσὴ ΠΟΊΤΟΥ͂ΟΣ ΘΒΡΘΟΙα]Υ ὑθ68.}}68 ἐα ἰμοὶν Ῥχὶάο 
(αΐ ὑμοῖγ βοὴ 888 τῦῖῦ δπουρὰ ἰὸ αἷγο ἰμϑυχλ οοΥῦ- 
τοοῦ ἰητοναιαίϊου τ γοργὰ ἰο (9 1αϑὲ αιιοϑίίοι. 
Τὰ ἰλγῖσϑ Τορθαϊοα αὐτός [αὐτοῦ ἡμεῖς---αὐτόν-τ- 
αὑτός} 15. ἴπ {0 ἰρῆθϑὺ ἄοστοθ β᾽ σῃϊβοδί, Οη 
(10 ομθ μη, ἱἐ (6115 οὗ ὑἱπεὶς σοηδάδηςσο ἰῃ ἐμοὶν 
ΒΌοῃ, Ὀαὺ οα ἰδ86 οὐμον δηὰ α180 οὗ ἰδ δῖν 168. 
Τμαὺ {ΠΟΥ ἱμΟΥΘΌΥ οορδτΐζθ ἈΪ6), ΟΣ ἸοΔΥ9 ]ἰιΐπὶ 
ὰ ὑἐμὸ ἸΌΤΟΝ, 5. ἐγ ΪΥ ἃ βο] 8} ὑγαϊϊ, ΤΏΘΥ Ιαοῖς 
δίγοη σία ἰο Ῥτοῦθο ἰἰιοὶς σταιᾶο ζον {116 Ἰοδ]ης 
οὗ {μον Βοῦ ὈΥ͂ υπ᾿ϊίϊης (μον ἰοβιϊ ΠΟΩΥ ἰο 1.18, 
δ᾽ μβουρσὰ ἐμ ΟἸΘΑΡῚΥ ἱπιϊοδίο ὈΥ δα ἰδίῃ 6858 
δὴ ἰουο) 985 οὗὨ {πὲ ΣΟΡῚΥ ἐἰαὶ (Β6Υ δγο {1λ0- 
τουρὮγ οὐϑοσυαθΐ οὗὁἨ (889 θά ἰηπϊοηϊίοηδ οὗὨἨ (μῸ 
ἐμαυ ϑ: (008. 

γεν. 22. ΕΣ 1ἴ835 ὅογβ 88 αἰσχθεᾶν 
ὩρτοΘᾶ, οεὐο.--ὼ Ῥυῦ}ο ομὰ ζοτλα) ἀθοτθο οὐ δοί 
(Ὑ ΒΟ ο6.Κ) σἂπ ποῦ ἃ8 γοὺ ὈῸ0 ἱπιθπαρά, οἾ96 {μὸν 
τηιιϑὺ ΠΟΥ Βαῦο Ὀγουρῶύ ὑπ οδυϑο οὗ 6808 (0 δἢ 
ἰωπιοάϊδὶο ἐγ παι ; ἃ ΘΥΟ ἃρΤΟοΙθηὐ οὗ ρσὶ- 
ταίθ ἱπαϊν! ἀ}]9 (Μογογ) σουϊὰ, ΒΟΊΘΥΟΙ, Ὁθ 
δογὶης ἰοο 11{|{16, οι Όϊ1658 {16 δα 7θ6 6 ἴῃ 4.168- 
ἰΐοπ 15 ἃ σεχυϊαίϊοη, ταϑδθ Ὁ ἰμ89 96 0775 ἴῃ Φοσυ- 
ΒΆ]οη, σοησογΐη Θχοοτϊητηπϊοαίΐοα ἴτοπι {1190 
δγμασοζαο. βθοῖ ἃ στορυϊαϊίοη ἀἰτοο  Ὀθοδπιο 
Κηοίγη ἴο {88 Ῥθ0}]6 ἀῃὰ βογνδὰ ἰο ἰπἰϊαγϊἀαἰο ὑπὸ 
δρὶ γι ἰ5 οὐ ἰμ9 ππαοοϊἀοα, πο ἕνα ρἶνθ8 ἐπ ἴπ- 
ἰοτοϑέ οὐὗἤἨ ϑχοοϊμση σία ἃ8 ἃ ΙΔΟΟΪΥ6 ἴοὸσ (86 
τορσυϊαϊΐοη. Τΐδ ἀοιοττιϊπαίζοι ῬΣΟΌΔΌΪΥ οοἰϊῃ- 
οἰἀοα νὰ (6 τοβοϊαίλοι ἔο αγὸ (16 ογὰ ἐδ ῖκοῃ, 
οδλΡ. τἱὶ. 

ἘΓ6 βΒβου]Ἱᾶ Ὀ6 νυ οἷ οὗ ἴ86 βδυπδβοβτθ 
Ὅ6 οχοοιμυλυῃἰοειθᾶ.7---ΤΒοϊαοἷς: Κ΄ ἈΘ ποσὰ 

ἀποσυνάγωγος ιὰ8 16 ἴο ΓΟΒΟΆΓΟΔ 68 ἰηἴο (9 Ὠαί ΓΘ 
οὗ ἰ80 Ψ ον 15} ἰανν ; οὗ ἰμ68ο {μ6 Ἰαϊοϑ ([01 6χ- 
οἴη ρἷο, π λοιβοιὶ ἴῃ ΠΟΡΖορ 8 πουλὶ.) 511}} ΣΤ ΟΣ 
ἴο 80 οἷά δυϊιοτι 65, ἰο Ὀγαβίυϑ, υἱχμιίοοῖ; (89 
Β 7 6οὲ Β88 ὈΘΘῺ το ἰποτουρ  Υ ἰηνοϑι χαϊοα ἱη 
Αἱ] ομοἰβί ν᾽ 8 1 ϊεπαάιοεγζ ὅ66 Ἰλαἰϊοπαϊίτηια, 184].Ὲ 

[106 ]αδὲ ποτῖς τγὰδ οοοσϑίοηοα ὮΥ ἃ σοὨ ΓΟΥΟΣΒΥ͂ ὈοΐΘθΏ 

Αδοογάϊηρ ἰο ἐδ ἐδὸ ἈΠ,5οδῃα ἀο65 ποὶ τεθοῦς- 
ὨΪ29 ΒΟΥ͂ΘΡΔΙ ρσύαίὶ θα οὗἨ δσχοοιησηπμῃϊοοίοῦ: αὶ ἰξ 
Κηον8 οὗ μυὲ οὁπε, ἐδ9 11), ἴῃ Ῥυγβυδῃοο. οἵ 
ἢ (86 οχοομηταηϊσαίοἃ ῬΘΓΒΟῚ 7834 ποὶ γεῖ- 
τηϊ9ἃ ἰο δῇανα οὐ ψνα8ἢ} ΟΥ ἰ0 οηΐον Οἵ δοσ ἐμλῃ 8ὴ 
οαἰονῦ 84]] οὗἩ ἰδ9 ἰορῖὶθ. ΤῈ ἀυγαίίοι οἵἉ {δὲ5 
γγλ8 ἀοροπᾶθπς ΡΟΝ ἰδ σον ἐἰοπ, οὗ ἐμ6 Ῥοσϑοῃ. 
Ἐχοοπιαηϊσαίϊΐοη τῦλ 8 ἰηῇϊοῖϊοαά ὈΥ ἰὴ6 Ῥγεδίάεηὶ 
οὗ (10 στγοδὲ ϑ'δημβϑάγίη. Ορίπίουϑ ἀἰδον πὶὶὰ 
τοραγτὰ ἰο ἰδο Ὀ1Ρ]168] Θαρυ ββῖοα ἀποσυράγω) ος 
γίνεσθαι, ἃ8 ἰο ἩΘΙΒΟΡ ἐξ πιθὰπ8 δΙΙΏΡΊΥ Θχοὶα- 
βίου ἔγοτῃ ἀἰγῖπθ τουδὶ ἴα {9 δυπάροσυθ οἵ ἃ 
βίῃ ρ)9 σοηρτορδίίου {γ᾽ τίηρα, 26 ϑγπαφο. τοί. 
Ῥ. 1741, ἩΠιβῖα8, δ δοείζαπεα, ἰϊ. Ὁ. 49), οὐ Θχεῖα- 

δίοῃ ἤγοτα ἰδ9 ὉΠ, ἐδ υπϊΐοὰ σοςφτοζαίίοη 
τ 

(δοϊάοη, 22) 4 ϑυπεάγ. ἱ. 1). Βαξ {116 ἴοττμον 80- 
Ῥθαγοαὰ ἸΔΘΓΟΙΥ ἃ8 ἃ βιυ θϑιαἴ6, πνοαὶ ἐν ἰοαρὶο 
Μὰ ΠΟ ἸΟΏΘΟΣ ἷπ οχίδίθησο. ΔΊΌΤΟΟΥΟΣ (86 Σοοοβ- 
αἰἰΐοα οὗ Φοβὺβ 88 {9 Μίοβϑίδὴῆ "γ88 δ800}} δὴ 
οἴἴδῃοθ ἐμαΐ ποι ίηρς, οαὰ 6 ἱπίομπάει βατὸ ἐχοὶυ- 
βίου ἔγοια [.}6 χτϑαΐ σοῃαγοκδιξοι.᾽" 

Τὴ6 τηδίίου, ΒΟΤΘΥ͂ΟΥ, 18 ΒΟΔΙΘΟΙΥ ἀροϊαοιὶ 80 
ΒΙΔΡΙΥ. ἘΕναηκοϊοα] μἰδίοσυ ἀοσηοπβίγαιεβ {πὶ 
1815 τ βιογοὰ ἃ βρϑοὶβθβ οὗ οχοοιωτηυηϊςαίίοα 
ὙΓΒΙΟῺ ἀϊὰ ποί ῥσούοηί .ἱτη ἔγοχα ροΐπς δθουὶ πἰὰ 
᾿ραηἑ ιν, Ὑ110 σοδὰδ σδῦῦθ ὑθοΣ ἃ θα πιὰ 
ν ἰσὰ ἃ ταὶ τ δυο ἰῃ ἀθαῖ ἃ ταβ οοπποοίοα. 
Τμο ἰἄδα οὗὨ ἐ9 ἀνάϑεμα (Βοπι. ἶχ. 8) ον ἀνάϑεμα, 
μαρὰν ἀϑά (1 Οον. χνὶ. 22) 18 τηδῃὶζοϑὶ]ν ἀοτὶτοί 
ἔγοτα οἱγουϊηβίδποοβ σοηποοίοἀ ὙΠ} (06 Ε͵ΏΔ- 
βοξύο δηὰ ἀθποίοβ δὴ ὁχοοϊηχι αἱ οα οῃ Β.Π0}1- 
ΟΔΙῪ οχργοββϑῖγο οὗὨ σορτγουδίϊου, ἐ.6 ΟΒοσο οἵ 
ἰιο ΟἹα Τ᾿οβίαμαθηί. Οἱ τθ0 οἰμον Βαπὰ, ᾿ὸ ΚΟΥ 
ὑἸιαῦ Ἀπο]δδπ ῬΟΣΒΟῚ5 ληἃ ἸΘΡΟΣ5 ({1 686 ὕγοιι Ἰοτὶ- 
(Ϊσ] γοδϑοῦϑ, ὃἃ8 δ͵380 ἴσοη δἰ μῖοαὶ σϑϑβοιβ 
““ Ῥυ ] οΔἢ8 οὐὰ δίῃ πουβ᾽᾽)) τόσο δχοϊυοὰ ἴτοσι 
(86 711 σίίιυ οὗ οοπιιμαῃπΐοπ πὰ ἃ ψᾺΥ πε  εὶι 
οουϊὰ ΒολγοΟΥ παγο απλουπίοὰ ἰοὸ ΟΒΟσοΏ. Τιυ8 
ἴτγοτα ὑνχο ἰο (τοϑ ἀθσγθ08 οὗ Ἔχοοιασαυ σαί οι δΓὸ 
ΤΑῚΆΟΥ ἰσασοὰ ἴῃ εἶ Ποῖ βου! ρίιγοβ (μου δοίτε8, 
διὰ (τὸ σγδοϑ οὐ οσχοοσζωτημ οαιϊἑο διῶ 
ΘΟ Δ ΏΪΥ ἰαἰϊἱπλδίοα ὈΥ 116 ννοτὰβ οὗ τ βί αἶϑο: 
ἷπ ἀσπσοῦ οὗ ((Ὰ9 βυπαρβορὰρ᾽ 8) ῥυάδρφιοηί, ἱπ 
ἄδηξος οὗ ἰπ9 οουποὶ! (βαμμϑατίη), ἴὰ ἀλπρον οἵ 
86 }} ὅτο (λίαιί. υ. 22). Ὑὴὸ ἄσγϑὶ ἀορτθο, δε ἵ' 
ἌΡΡΘΑΥΒ ἰη σα υἱοὶ ἰσδαϊ οι (᾽άμ)ν, παν ὃθ 
ἀρδιχπαίοα αι οΘοηρστοχοί: ομαὶ οουτγβο οἵ αἰ50 1} 188. 
19 βοοοῃὰ ἄδργοθ 18 δοο]οβί αδίϊοαὶ ΟΣ σοΐδεῦ 
{ποοσγα 6ο0- ΡΟ} σα] (ὕλεγεπι); (δα λιτὰ Βίογαυ- 
οἰ οο- οὐ αἶμα] (ϑολαπιαίλα). ΤῸ6 ἔδοὶ (δαὶ (8 
ΜΙ Βομπδ ἰσοδίᾳ οὔ Ἄχοοιασλ ποαίϊοι ἐμ 1.8 ΠΟ Ὁ 
Ἰἰυιἱἰοἃ Β0η86 ΟὨΪΥ, ταχὺς ὈῸ (88 Ἔχρίαϊποὰς (δ 
2οῖν5 δὰ ἱῃ 18 (110 1ο8ὲ ἃ}} γί ψβί οὗὨ οοπάυοιϊηξ 
τοὶ σίους. οὐ ταΐμαὶ Ῥσοοοράϊηρπ οσ οχϑοιίίηρ [Δ0 
Ολόγενι, τ Ἀ11δὺ οα ἐλ0 οἰἶιον μαπᾶ, ἱπ 016 αὐδομῦθ 
οὗ α το] κίοιιβ ορηίγο, ἔθ αἰδοῖ ΡΙ ΔΑΥΥ σΟΩΡΤΕΡΆ- 
ἰἰομδὶ ῥτοσοοάϊηρ χοἰ ρεΐ οοἰποῖάο ἢ (89 ὁ00168]- 
δδί1σα] ἴῃ ὑπο 1ἰτηϊιοὰ 861η59 οὗὨ {8 Ἰαίίετ ὑοζαι. 
Τ8ο δυϊθϑοαυοπὶ ἀϊδεϊποί, γα ἱπἰςαὶ ἀογοίορπιοαί 
οὗ βονοσζαῖ σγαὰββ οὗ ὀχοοτηπιυπἰοραίΐοι (868 ΝΥ ΠοΥ, 
8. Ὁ. ΒαΑΒῺ) ταυδὲ δὲ δ] ουθηὶβ "6 φτιουπάοά οα 
δηοίοηῦ ἰγαϊεΐοη. [Ιἢ {}ιἰ8 σορῃοοίϊο ὃ6 ἰἱ οὗ- 
Βουτο ἐμαὶ ἃ ρυγοῖν ἀἰϑο: ΡἸΙΠΑΤῪ σουγδθ οὗ ΡΓῸ- 
186 οοἱουγαίοα Ὁσ. Ἐ. Ὗ,΄. ΚαΌμα πιο μος δηὰ ἰδὸ γαισμδδεὶς 
Ῥτόδοῖον Ῥαηϊοῖ, ἴῺ σΟηϑοαθθρηςσ οὗὨ ἃ Βοστηοῦ οἵ ἐπὸ ΤΟΓΟΙΣ 

{πη ες ' Βτοχθη, ὁ 180 ΑἸαίδοπια οὗ Ῥδα!, Θά]. ἱ. 8.-- 

4 [ΤὩτοϑ δοοογάϊπς ἐο 188 οἷον τοι 1, ἴο ὕὸ ενυΐ ουἱ 
{τοῦ {110 ΒΥπαζοχίθ ἴοσ ἐπ ΓῈΥ ἀδν; 2, (9 τοροι οι οἵ {81} 
ὁχοϊυϑίοι δοσοπιραηϊοὰ Ὁ δὰ Δδμαΐμοπια ΟΣ οὐγθο; ὃ, δυκὶ 
οχοϊυοι.--Ρ, Β. 



ΟΡ. ΙΧ. 1-41. 
"αν ἀππ σκν ππὸο τ πττ πσὦ. 

οοοάϊης 18 πὸ Ἰοηοῦ δροΐου οἵ, νδϊϊ9 ἐμ Ολδγερι 
ἰὰ ΕΠ145 [μονἱϊα 159. ἴῃ 115 ἴατη .Ἰηἰθη 51:8 σἀ ὈΥ ἐδ6 
ἰάοα οὗ δοάαπιαίλα. Απδϊοχουϑ ἰοὰ ἐδο9 ᾿ἰαίον 18 
186 βοϊαηι ἴονιι οὗ {116 στοαὶ οχοοιμηλιπἰοαίϊ οἢ 
δοσοπιρδηϊοὰ ὈΥ ΟυΓ865 ἴῃ 80 Οδυγοῖὶ οὗὨ 186 
ταὶ αἴθ ἀκ 68. 

γον. 21. ΤΠ92 δον οϑθᾶ 186 βοοο;!ᾶ 
ἐἶἰαθ τ}. 1131, εἰς. -- τὰ στίχον οὗὁὨ (ἰ0 υάϊοῖα) 
Ῥτοσοάσγο δρροδύὸ ἔγοιῃ (6 ἔδοὶ [μδὺ (μ6 Υ σαυβοᾶ 
(6 τδὴ ἶιὸ πα 60. 6 8]6ἃ ἰ0 0 ΔΙΥΔΥ͂ ΟΥ̓ Βί6 
οὐ ἀυτίης ἰδ ἀχαιηϊηδίϊοη οὗἩὨ μἷϑ ρδιθηίβ. κ8 
{67 ἀο ποῖ αἰϊαὶῃ ὑποὶν ῬΌΓΡΟΒΟ 1 {ἰιοπὶ, {ΠΟῪ 
δυϊλιοῃ Εἷτὰ δκαΐϊη.--Ααἷνθ δΊοσν ἴο Θσοἅ. Ας 
τορδτϑ (116 ἐχργεδδίοπ, (818 18 ἃ Βοϊθπλ οἰἰᾶγζθ (0 
(0}} 16 ἔγαιμ, τυ δἰ σ ἢ ΒΘ αἰ χς ΡροϑΒΊ ΟΪΥ μαγνὸ δοα- 
οοΔ]οὰ μἰζποτγίο (908. τἱΐ. 19); 8δ8 σϑζαγὶβ [110 
ἱπίοεπίίοπ, τὰ ῖἴ8 δὴ ἰπϑ πυδλιΐοη ἐδ αὺ ὃ6 βου] πιαΐεο 
ἃ βἰδιθιθηΐ βιοῖ ἃ8 ἰΠῸῪ ἀδεῖγοὰ; 666 ἴῃ ΓΘθ- 
ΔΙ γ ἰὺ 8 ὈΪαΒρμθηου5 ΒΥΡΟΟΣΪΒΥ, ΙΔΟΔΏΪΩ 88 
τουοὶ! ἃ4 (Πὶπ: αῖνγο 86 ἈΪΘΤΔΤΟΘΩΥ (06 φΊΟΤΥ, δπὰ 
118 ΟΥ μἷαν τὸ Βγροογὶίθ. 8500 86} 5βθοὶς ἰο ἰῃ- 

᾿ δαθησο ἢἷ5 ον άθησο Ὁ ἰδ ργουΐουβ βίδιοπιθηί οὗ 
ἰμοῖς ορὶ πίοι. 

γεν, 2ῦ. ὉΨΆΘΙΒΘΙ ΒΘ 15 8 ΒίῃηογΥ]1 ΚΟΥ 
. Οὔ τΒίηρκ 1 ἴσον.--Τ ἀορπιδ οὗἉ (ἢ 6 

τιυολίοι αἱρσηϊίατῖοθ μ6 ἰ8 σοπίδηϊ Τοβροοί- 
ὉΠγ ἰο Ἰοᾶντο υπἀοοϊἀοὰ, Βαυὶΐ ἢθ Ἡ11} ποὶ Ὧ6 ἀΪ5- 

. διδοα ἴγουμῃ ἷβ8 δοία] οχρουΐθηοθ. Ηρ ἱζποννβ 
(}} νοὶ] ἰοο, τϑδδὲ ᾿ς 1118 οσρογίθηοθ ὑπ τον 8 
ὍΡΟΣ ἐῃ0 ἀορπιὰ ἩΒΟΓΘΌΥ [ὮΘΥ Βυρροτὶ ἐπα ὶγ 
δοσυβαιΐοη οὗ ΟΡΓΟΞΥ. 

γεν. 20. ὅο Ηἰπι δραΐῃ: Ὁ 8αὶ ἀἰᾶ 86 ἴο 
8090 2---ΤΠ 6} δἱ ἢγϑὶ οπάοανογοὶ ἴο τπλῖκο ἐῃ9 
δοαϊδὰ δη [Π6 ΔοσΌΒον οὗὁἨ ζ68..8 ὁ5. δ Β00τ οἵ 
8ἃ Υἱοϊδίϊοη οὗὨἨ ἰδ ϑδαῦθδι, μὴ οα 86 στουπὰ 
οὗ βρίγιὰ1] ἀοοορίϊοηα. ΤΟΥ͂ ποὺ ἀοδραΐτ, ἰὴ 
Υἷονν οὔ 6 Ετπιῃ 635 οὗἩ 106 ταδπ, οὗὨ πλδ Κη ΟἾΔ 
πὶ [ἢ 6 τηΐτδο]9 1186], (παὶ 76805 Βοαὰ π͵τουρδί. 
ΤΒΟΥ͂ τοϊατπ ὑΠογοίοτο ἰο ἐλ 6 λἀοισ, ἐο (86 δοοιιϑα- 
εἷοι οὗὁἨ Ὀτδοϊκίης ἰ6 ΒΑ ΑΙ, ἴῃ τον ἰο ταλκο 
(δαὶ ἃ τη δ οὐ ψογκίπς ἀροὰ ἰΔ9 δῶ. Τβοὶς 
δΥ ΔΘ πιη]ϊοΐουϑ οχδιιϊηαιίου, μουν, 8}}5 
ἐδ τθδῃ ΣῈ Βοογῃ, ἀπὰ πὸ ταΐηρίθθ ἱστοῦ πὶ 
186 ἐσργοββίοῃ οὗ ͵ἷ8 αἰβρ᾽θαϑυτο. 

γον. 27. Αχϑ γϑ 8150 ἅοείσοιιβ ἴἰο Ὀϑοοσὰθ 
'5 ἀϊβοΐ "198 72---ΟὈγγβοβίοπι: δ {8 ῥτο- 
8005 ἢ ἰπι536}} (τ ἱ ἢ {.10 καί) α8 ὑἐδο αἰδβοΐ ρ]6 οὗ 56- 
818. δαὶ μὸ πίίοτγβ 0 τογὰ8 ῥτυἱποῖρα!γ πὶ} 
ΤΕ ΓΘΏΘΟ (0 4}} ἰδ ἀἰβοῖ 65 οὔ ΨΦ 688, οὗἨ τ βοπὶ 
6 Β88 δοδτὰ, Ρ]δί ον ρογσεϊγίηρ ἐμ οῖν ἱπιθηϊΐοη 
ἴο δίδιῃρ δὲτ) 8130 85 1110 ἀἰβοΐρὶο οὐὗἨ 9688 ἱζ μ8 
ἰοβι ΠΥ ἀο65 ποὶ ἀσοοτὰ νι ῖξῃ ἐμοὶ τνΐϊβθδ, [6 
ἸὮΔΚΟΒ 0568 οὗ (ἰ1ὸ ἱτοηΐοα] δἀπὰ τὶ 8] ἀοίθηβὶνθ 
οχργεββϑίοη ποὶ τιϊποαί α ργοβοπι πποηΐ οὗ 1118 ΟὟ 
ἀεφέϊην. 

γεν. 28. ΤΟΥ τουΐ]ὶϑᾶ Βΐτα. ---Αὐ ὅσεί 
ἔτδνοῖγ, ΟΥΔΙΠΥ, ΟΘΛΙΣΆΪΥ, ΠΟῪ δϑβι ο δ θ]γ, 
ἸΘΔΌΪΥ (ΠΟΥ ῬΓ659 Ὡροῦ μη. ΤῸ ο41}} πἷπι [89 
αἰβοὶρ᾽θ οὗ ζοβυβ ἀεἰἰρη 5 ὑΒ θα 88 ἱΓ ᾽ξ γθγ9 Βοῖη 8 
ΤῸ Δϑρουβίοη : δηὰ ἐδ δοοιβδίϊοῃ ΒΘ 618 ἰ0 18: 6πὶ 
ἱσππιο, Ὀδοδυδο μβ δ85 ἃ] ον πἰπ)8617 ἰο Ὀ6 μοδ]ϑὰ 
ὃγ Ηἴπὶ οπ ἐμ Βαθαι ἢ, ὈοΔΓΒ νυ {Π 6885 ἴο {818 ἔδοὶ 
δὰ Ὀε] 16 γ65 Ηἰΐπὶ ἰο Ὁ6 ἃ Ῥτορδοί,- τοῦ, Ὀ6οδι150 
80 Μ|1 ποὺ ἔατῃ Ἰίασ ἰο ρα ὑμϑῖη. Ὅ80 δηίὶ- 
ἐΒε514 ; ὕέδιιδ᾽ αἀἰδοὶρίο, Δ[οδεε᾽ αἰδοίρί65, τοϊαίθ8 ΒθΓῸ 
ἴο (88 ρνεϊοπἀοὰ γΥἱοϊαιίοη οὗ (89 ΒαΌΒα(, ἰὰ 116 
ξὺν οἵ ν 1 ἢ μ6 566 π|8 0 αν ραγίἰοἱραιϑα, δμὰ 
ἴο (μεοῖγ σΣθ8] ἴ0γ [86 βδποιῖ γ οὗὐ {86 Βα ΔΝ. 

ψ αρο ἴΠ 9 ΕΧΟΏΣΞΙΘ οἡ Αναίλεπια ἴῃ ΓΔ οἷ. οὗἩἨ Ζοπιαηξ 
Ῥ»». 4..--ν. 8.) 
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Θυδὶβοδίΐοι οὗ ἰδ 9 δι  ἰ65818 ὈῪῚ ἐδ 6 απὶ 6818 : 
Μοβοβ, Φεβϑυ85, Μίοβεοβ ομαγδοίονγζοὰ 88 ἃ ὕσο- 
ῬΠοῖ, 6808 859 δὴ δ {6518 ἰο ΜΙοΒ68, ἃ δυϑροοίοα 
Ρογβοῦ, οοποθγηΐηρ ΒΟ {ΠΟΥ ΓΌΒΟΓΥο {πον δ 8] 
ορίηΐϊοι. Υ̓ϑὶ ἃ ϑιΐης [165 ἴὴ [ῃ9 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ : Μ9 
Κηον ποὺ θηθθ. ἔἶσομι βοῖὴθ αὐατίονς Ηο δαὰ 
ΟΧΙΥΔΟΡΟΪΏΔΥΥ ρον ; 18 ἰ8 ἀθα) ἰὴ κ8 τὰ (ἢ 9 
ὈΙ]ϊπὰ πιδὰ ἀοπιοπϑίγαιϊθα ; ποῖν ἰΓ 118 ΡΟΝΟΣ ἨΔ5 
μοί ἔγοιῃ ΔΌΟΥΘ, [1:6 τῶδη οἢ ὙὨοηὶ ἰ80 οὔτ πο 
Ὀθοὴ Ῥαγίοτιπθἑ ψνουὰ Ὅ0Ὸ ἀἰπίγοβϑοὰ ὈΥ ἐδ9 
ἰπουρῃῦ ἐμαΐ 9 δα Ὀδοη ιοα]οαὰ ὈΥ ἀδῃχοπίδορὶ 
δθθησγ. , 

γοῖβ. 80, 81. ΨΥ στϑαρϑοῖ ἴο Βα, τδὶπ 15 
ἸΔΘΥσ Θ]]ΟΌΝ, ἴο Ὑυνἱϊ, εἰς. .----ο ἀο ποὺ ἰγϑηβὶδὲθ 
ἐν τούτῳ: ἐπ (λὶδ πιαίίεγ, λεγείη, Ὀὰὶ: ἵπ τοαρεοὶ 
0 ἰἠλὲδ οπέ, ὩδΔΌιΟΪΥ Φ96808, ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ἰμ9 δ8δ0Ὁ- 
θεῖ; διὰ νὸχοπᾶθσ ἰμ6 γάρ ποὺ Ὀγ: ἐγμίψ, Ὀυὶ 
ὈΥ: παπιεῖν. ΤΌΘΥ Βανὸ δι χυου ΒΥ ἀροϊαγοὰ: 
6 Κηον ποὶ δον 1 ἰ6 τὶ ἐλαέ (είίοιυ ; μο 18 8 
ἸΩΥΒΙΟΡΥ ἰοὸ 98. 116 Τοὐοΐῃβ ᾿γοπί ον : οεγίαΐπϊν 
ἐδαέ ὦ τοοπαεγζωϊ α8 77 α Εἶε ἐξ οοποεγπεά, Απὰ 
ΠΟ δΟΠΊ65 ἰμ6 δίγαηχθ (ἐπ: {μΠ0 0, αι πο. 5 πὶ 
Ιϑταϑθὶ, Κπον ὑοΐ ν]ιθη69 Ηοθ ἰ8, δῃηὰ γοί Ηο 18 8 
ἸΔῈ οὗἩ ἀοἀ δηὰ ἃ Ῥτορὶιοῖ, 'νὺ [898 οροηθὰ δὶ8 
Ογο8. ΤΠοὸ ὀχργοϑϑίοῃ ἀουὶ]6895 Ὀθῶγ8 {89 ἱὑπο- 
ζοϊὰ βἰροϊβοαϊοι ἐμαί πον αἷ8 δρί τι 4] ΟΥ̓́Θ. ΔΥῸ 
δοχίπηϊης ἰο Ὀ6 οροημθὶ. Απὰ ἢ ἰμθὸῃ ΔΡΡθδ]8 
ἴο πεῖν σοϊηηοη ογοοὰ : οΥυυ ψὸ ξζῆονν ἴδδὲ 
σοῦ θασοῖβ ποῖ δἰ θσβ, (γοῦ. 81). Φοῦ 
ΧΧΥΪΣ, 9; χσχυν, 18: Ῥβ, οἷχ. 7; Ῥγσγου. χυύ. 19. 
Βυί ἃ τηΐταοὶο 8 ἃ βοασίης οὗἨ ῬΥΆΥΟΡ (οἷ. χὶ. 
41; Μααν νἱὶ. ὃ), ΘΟ ΒΘαΙΘΏΓΥ 68.1.8 τηυϑὺ ὈΘ 
ἴτοο ἔγοιλ {οἷν σοργοασῖ ; Ηο ἰβ8 οὗ ποσϑβϑι ιν ὯΟ 
βίον, Ὀαὶ ἴῃ ἤτον τι (οα;--Βαῖ 1 δὴν ὈΘ 
α Οοἀοΐθασϊρ, 1218}, εἰο.---Εἰτϑί, μοτγοίοΓο, 
ΘΟΙΙΘ68 {119 ἰΟΒΕΪΟΩΥ ἰοὸ ἰδ ο ἱπῃοοθῆοο δπὰ ρῥἱοί 
οὗ 5 68.5, δο ἱμοῃ (δ 9 δηἰμυδίαβιϊο ἰοδιϊ ον ἰὸ 
Ηΐδβ υπίᾳιθ Ργορ οἷ ΖΊΟΥΥ Ὀυτβίβ Του. 

ΨοΥβ. ὃ2, 83. Εμοθ 186 τυοσ]ᾶ Ὀθρδῃ ἐξ 
ὑΤ ὩθνοΣ ᾿θδτσζᾶ, εἴο.--- ΠΟ ΥΘΌΥ, ἰη δοσογάδποθ 
τὶ τ 1ι18 8ι. 0] οοἰΐνο Β6Π86 οὗὨ ἐ:6 στοαίπομ8 οὗ {88 
ταϊγαοὶο δχροσθησοᾶ ὈΥ ᾿ἰπιϑο)ῦ, Β6 ποὺ ἱπάϊδ8- 
(ἰθ οι} γ οἴοναὶθϑ 6808 ΔΌονο 81} (8 ργοροΐδ, δηὰ 
ΟΥ̓ αὔονο ΑὈγϑβδι απ Μοβοβ, νοπιὶ Π6 7 Βδὰ 
οχδ θα 85 ᾽υάρεοθ οὐονρ ἢΐη. ΕἸΏΔΙΥ, τουορεης 
ἰο ψπδὶ δα σοηθ Ὀοίογθ, 110 8808 ΔΡρΘδβίηΖΙΥ: 
ΙΓ 16 δ σοτθ Ὡοῖ ἔσουι Θοᾶ (485 ἃ Ῥγο- 
ΡΒοί), ΒΘ οουἹὰ ἂο ποϊδίῃρ.--Ηο Ννου]ὰ 1{|{- 
ννἶδ6 06 ΠΏΔΌΪΟ ἰο ἀἰδαυΐοί γου. 

γον. 84. ῬΏΏου ταδὶ ὈΟΣῺ ὙΒΟΙΙΥ ἰπ 51η8.--- 
ΤΏοΒ59 ῬΏΔΥΪ86868 8580Π|0 ἔγοπι (89 ὈΘρΙ πη ς ἐδδὶ 
ΐα θοϊης Ὀογῃ Ὀϊτηὰ 18. 8 Ρυηὶϑπχθηὺ ΤῸΣ Ββἰῃ ; 
ὨΟ ΟΥΘΥΘΡ ὑπ 6 οαϑὲ ρου πἷπι ἰδ 9 δἰάϊ(ἰοπα] 
τορτοδοὶι οὗ Ὀθίῃρ ὅλος (ποὺ ΒΙΡῚῪ ὅλως) ὈΟΓπ ἴῃ 
81η38,---ἰηἰἸπιδίηρ, Ὠδυλοὶν, ἐμαὶ δα ἃ πογοιΐο δ6 
Ὕ85 ποὺ ΟὨΪΥ ῬΒΥΒΙΟΔΙΪΥ Ὀἰϊπὰ δοὰ πιδὶπιοὰ, πὲ 
ἐπαὺ 1.15 8οὰ] Ἐβετοι 86 ἀεΐδοίβ οὗ δὲβ Ὀοάγ. 
Ὑ1Ὲ Βαυκ οι 8818: ἐάοι, Ὀόοσὰ ἔλωδ, ἰλθω 
Μ11ΠΕ ἑεαοὶ ὰ8 

Οδεὶ Εἰμὶ ουἱ.---Τ 6 ὀχίοσηδὶ ἰαγηΐὶηρ οὗὨ {116 
τηδ ουΐ (οὗ (16 Π4]1] οἵ ἡυάφιμοηι) ττδβ ἀουὈἰ1688 
Βορο δυο] σα], ἃ σοττοδογδίϊοα οὗ ἰμ 6 Ὅχοοπι- 
ταὰηϊσαιίοι, [89 σαβίϊαρ ουἱ 1), ΤΠ) --- ἐκβάλ- 

λειν ἔξω, οἷ, νἱ. 87; χὶϊ, 81, ποῦ Ῥτοοοαοά. 
ΤῈ οσχοομιπιυηϊοσαιΐοη 18. ἱπάθο τὶς τη] οϊουδ 
τὶς γγοϊαοοα ὈΥ {πὸ πογᾶβ: ἰοὺ νναϑί ὁ. δυεῦν 
δία6 Ὀοτη ἴθ 88 (ΘΟ Ρ. 4180 νϑῦ. 8δ), αῃμὰ ἷ8 ἀ6- 
πἰοὰ ὈγΥ ΜογοΣ πὶ μουΐ νδὶὶὰ ΓΘΆΒ0Ώ. ᾿ 
ον. 8ῦ. Ῥοδῖ ἴου Ὀθ]ονθ οἱ ἴ8 9 οι; 

οὗ αο [80 οὗ ΝΜίδ: 7--8.0 ὕκχτ. ΝΟΤΕΒ.-- 
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Ῥ.8.] Αὔον 2.δὺ8 68 βοαγὰ ἐμαὶ ὉΥ δὲὶβ δβίοδά- 
ἴαβὶ ἰθϑι  Ὡ ΟΩΥ 6 85 οαγηθὰ {8μ6 ἀΐδρτγτδοθ οὗ ὁχ- 
οοτατηυπίοδίϊοα, ΗΘ δδῃ ΓΟΥ͂ΘΔ] (0 ᾽ΐπὶ ὮΥ Ηἰδ 
αυσδέΐϊοι {116 αὶ ἢ 1δϑὺἣὴ δ6 ἱκπηονγδη Ἐν γ ῬΟΒ568868. 
Αδοοτάϊης (ὁ ΜΕΥΘΓ, 6805 τη }.08 [ἢ δδβιιτρίϊ οἢ 
(αὶ Βα δαὰ5 δοηζοβϑδε (9 Μοϑβδίαμβ δοίογε (86 ἐγὶ- 
Ὀυπδὶ: δηὰ Δίουου 4150 βἰδίϑβ ἱπαὺ {8 δομο]α- 
δῖοι 8 “«" υἱσίυ "γ᾽ οογγϑοῖ, “9688 ΟΠΪΥ ΔΒΒΌ 68 
δὶ ἐμ πηδὴ Β885 Ὁ6]᾽ 1ΘΥ ΟἿ τοοοχηϊσοα [89 ᾿ἰνίης 
Θοὰ ἰῃ ΣῈ ταϊγδουΐϊοῦβ ἀδοα, δηὰ 885 πιδϊ πίδὶ ποὰ 
(85 Ὀ6] 16 ἴῃ ἐδιιρίδιίοη πιίποῦῖ Ὀδὶπς δνδτο οὗἁ 
ὙΠδ ζδί ἢ πουλΐ 8} Θοργοθμἀθ. [ἐ 8 ὑγο- 
οἶδοὶγ (86 ᾳυοϑδίίοη οἴ 6888 ἰδὲ ρσίνοβ δἷπι (85 
ΤᾺ] δ] θὲ δηὰ βοδ]ηζ. ΜΟΥΟΡ δβδβογίβ ἐμαί δοὶ 
{9 πιο γϑίοδὶ Ὀαὺ δοϊοἷγ 86 ἐμοοοταί 8] δὶρ- 
εαἰδοοίΐου οὗ ἐλε ϑοη 9. Οοα ἰδ ἴο Ὀ6 υηδογβιοοὰ ἱπ 
(μἷ86 ρἷίαοο. Τὸ «μοοογϑίΐοδὶ δἰ χη ποδί ο τγ88, 
Βονονου, οὶ οχοϊυδίτο; ἐϊ Ὀδοκρτουπὰ Μ88 
Τοτιηϑὰ ὮΥ ὑδμ9 “ΘΙ ΔΡΌ 166] δοοορίδίΐου οὗ 
6 ({{|6. 

γεν. 86. Διᾶἃ 8 ἐδ ἐξ, Ἰωοχᾶ, Ἐδδὴ 1 ΑΥ 
Ὀσϊτονο ἰπ δἰσα 72 εἰο., ((ἴνα).---Ηοὁ 18 τοδὰγ ἰο 
ἰακο 9ε88᾽ ποτὰ ἴον ἰ(. Τμδὶ 18: δ σΥΘα 5 96- 
Β08 ἰῃ δῇ υΪϊπιϊ 6 86η86, δὰ ἐπ ἐμ ἰδ ἐταδὺ οὗ εἷ8 
1ῖο5 86 ργοβοη(θϑηΐ ἰδαὺ 96δὺ5 ΗΪ πΒο] Γ 8 (89 
βου οἵὨ ἀοἀ :-ἰιθ ροται οὗ ἷ5 δ! ἴῃ ΗΐτΩ. 

γον. ὃ7. Του  ῬοΙδ δοϑῃ δ 11), εἰο.--- 
186 οπἰτιαίοα αὐοϑίλοη ἰδ [0] ονοὰ ὮὉΥ δὴ δηΐ- 
τηδίϑα δηδγοῦ ἔἴγοπι 768508, ἢθηο0 Ὀδκίπηΐης τὶ 
ταί (860 οι. χἷτ. 22; Μανῖκ χ. 26). Τμοῦ μαϑβὶ 
Β608} Ηἶπι. ἸΤδοϊυοῖς δΘοηδίγιι65 ἐδ9 ψοσὰ ὁρᾷν ἰπ 
8 ζοπογαὶ βθῆ86, ΓΔ χοίογοοΘ (0 ΘΧΡΘΙΣΙΘΏΟΘ, 
ΠΔΒΊΟΪΥ, ογθα ἰο ἰἰοῖν βγβὲὶ τηοοίϊπ; ΜΟΥ͂ΟΣ 88 
Βανΐηᾷβ τοίου οῦσθ ίο {6 Ὀτοδβοηὶ βθοίηρ: ἐλοι δαεί 
α υἱειο οΥ Πὶπι. αὶ πὶτὰ {μῖ5 (86 γχοπάοτγίης οὗ 
89 καί---καί, αΔ ιοεἶἷ---ἃ5 αἰδ0---ἀ0695 ποῖ ΘΟΥΓΘΒ- 
Ῥοηά. ΤΠιὸ βοοίῃρ ΤΟΔΙῪ δϑϑῖὴδ ἰο οοπίαϊῃ 8180 
8η Δδἰ]υδίοιθ ἰο πὶα δρὶγί 81 γερο πη ο᾽ δίσλί, 
(υοϊκο). [Ιηδοορὰ Ποὺ ιδ8ὲ δἰγοδὰν δϑθῃ Ηὶπὶ, 
διἀ--Ηο ἴὑ 18 ἐμπδὲ δρϑακοὶ υὶ ἰ8Ώ606θ. Μαηϊ- 
ΤΟΒΟΥ, ἃ ἰυγ 86 χίγϑη ἰο (Π9 ἘΣΡΕΤΑΤΙΡΡ: Το 
ἔσθ δι θδῖ8 τουἹὰ Ὅθ6: ἰποὰ ᾿ἰα8ὲ ροτοοϊνοα 
Ηἰπι, δηὰ δ Βα χκίνϑη ἐἰι66 σαί, οὐ : ἰδοῦ ιδδὶ 
δ06η Ηἰἷπὶ δηὰ ἀοβὶ δβθ0 Ηΐπ που. 

γον. 88. 1 Ὀοῖϊονο, Τιοσᾶ.--- ον ἴῃ ὁ ἸοδιὶοΣ 
Β6Π86 ογθ ἔπ λῃ ἰῃ τον. 86 (598 Ὲ8}}: ΤῊΘ προσ- 
κυνεῖν ἀοποίο5 δοντίῃς τἩοτθδὶρ. 

γόον. 89. ΕΣ ἰᾳὰἀριηθηῖϊ 1 ΟΒΙ,Θ, εἐίε.---ΤῊ9 
Καδοϊης πη 8428 δοκὶοὰ ἷς ὀχοοιημυπὶοδίϊου ὈΥ͂ 
μἷ8 δοὶ οἵ δἀογτίης δβοδρο δηάὰ, πον ὶηρ 88 γοῖ 
Ἰ1ι|Ὸ οὗὁἨ [ζο]]ον-ἀϊδοὶροθ, δυάβ δἰπμδοϊῦ ἴῃ ἃ 
ππΐαυο δηὰ ἰβοϊαίθὰ ροδι(ΐο, οοηΐγουιίης, υἱ᾽ ἢ 
Φ 668 ΟὨΪΥ, (89 τη Βίοσγοῦ γ. 9681..8 ΔΡΡτο- 
οἶδίθβ {9 δἰαίϑ οὗ ἴδ οδδθ. 116 στουθαὶβ ἰ0 ἐιΐπὶ 
Βα Ἠ6 ἰδ δεἰογίης ἰαΐο ἃ σοηκτοχδίϊοη οὗ ἐμ 886- 
ἴῃς, ἐπδὲ {89 μἰογσοιθ Ὑπὸ οοπάθιμη δἷαι δίδπὰ 
ΟΥ̓ΟΣ διιραϊηδίὶ ἷπὶ 88 ὈΪ ἃ πιθη, δὰ ἰμλὶ 1276 Ηἰπ- 
8617, 3 6808, 8 (π6 ἀοοιϊποὰ οδυ86 οὗὨ ἐμΐ8 Βορδταὰ- 
τοῦ. Τδο ΟΧγΙΟΓΟΣ δὲ ἔπ 6 βϑπιο {ἰπ|6 υἱΐο 5 [86 
ἄϑοσοο δαὶ 6 85 Ὀθοοῖηθ ροβϑβοββϑα οὗ δρί γἰί δ] 
εἰσί, (πὶ Βα ἰ5 Πυθα ᾿ΑΡΪΥ 88 γι 6]] δ 
Ῥ γδίσα! ν, 719 χηοίίνο 15 {86 οοπίγαδι Ὀθυν Θ ἢ 
τ 9 ῬΒΔΡΙΒ668, ἰοατγηοᾶ ἰη (16 Βοτὶ ρίατοβ, ατάθη- 
ἱπᾳ ᾿Ἡποιηβοῖνοδ ἰῃ βρί γιὰ] Ὁ] 6858 ἱπ ῬΥΘΒΘΠ66 
οὗ Ηἰξ Ἰίχαι, ἀπὰ ἐμ ἱσποτγαπὶ Ὀ]ηἃ θαρρῶν Ὑδο 
τοσοῖγοα δἰ χοὺ ἱβτουρ Ηἰδ ᾿ἰροὶ; (δῖ8 σοπέταβί ἱ8 
Ῥτγοϑοηιοα ἰη {86 ᾿ἰρὺ οὗ ἀϊνὶπο δρροϊπίπιθηί (866. 
Μαιὶ. χὶ. 28). ΖΤὴδ γμάσπιεπί 18 ποῖ 8 ᾿υάδρπηιοηί 
οὗ ἀατιπαίίΐοη (Βυΐηγπι., ΟἸΒἢδ56}), ἴον ἰδ σϑ- 
ἴογϑ 8180 ἰο ἰη6 ὑ]ϊηὰ 'ννο οὈϊαίη δἰχῶϊ. [1{ ἰ8 (86 

ἡ παρτηθαὶ οὗἉ δοίϊνο βοηίεποίης δηὰ χοίσὶ θαϊδνο θο- 
Ρδεδίίου οί σθο (μΠ080 ΜἘῈΟ 8 ἰῃ ποοϑὰ οἵ Ἰρδὶ 
δηἀ (μο88 ΐΟ Βυπ ἰΐ; οὗ σΟΌΣΒΟ ἴος ἐδ Ἰαδίτον 
{818 ΒΟΥΘΓΔΏςΘ ἰδ {80 θερί πίῃς οὗ ἰμ6 ᾿υάρσιιθες 
οὗ ἀδιρηδίΐοη, τ 1}6 ἰο (6 ΖΌΣΙΣΕΣ ἰὶ ἰδ (86 δοιω;- 
ταθησοιηθηὺ οὗἁὨ Ὁ138β. Τδ6 σομῃίγαδι δοίσθος ἐΐοθε 
ἐλαί ἐεε ποί, νΙΟ τοσεῖτο βὶρμί, δὰ ἐδ ΦοΏΎΘΓΘΟ, 
ἷθ ἱὨσΘὨ οὐδ᾽ ΔΡρυο θη ϑαὰ Ὁ Βιιοοῦ δηὰ Νοϑδὺ- 
ἂον ἑῃ δὴ ἰμιβὶ]θοίυδὶ δῃὰ ἃ βγαὶσαὶ δϑηδο, ἐ, 4., 
ἰγρίσδιν, ποὲ δἰ τρὶν δι] χοσίοδγ. ὙΠ δρίσίϊα- 
811γ Ὀϊηὰ ἀο ποῖ 8εὲ0 τΦ1} ῬΒΥΒΙΟΔΙΪΥ ὉΒ0} τὶτ ἢ 
δρὶτἰϊα] δ ρἰνδ (Π6Ὺ τϑοοῖνο δἰϑὸ ἱσο Ὀοὰ1]Υ δἰρὶνι. 
ΤΊιο80 Ροδββεδβδοὰ οὗ βρί τὰ] εἰκαΐ, θεΐηρ ῥσίπια- 

ἀἰδοθσηοσα οὗ ΟἹ] Τοδίδιηθηὶ ἐγαί ἢ, θὺς πὸ τὴ] 
ἴῃ, διλφαβεῦ τ ἀοϊαάο ἐμοιμδοῖτο ἴῃ ἐμοῖσ ϑ6]-οο- 
οοἶΐ, θϑοο!θ ἐβσουδὰ ἐμοῖς ονάυσδογ ἱπεο!]οοία- 
ΔΙῚῪ διὰ ρὈγδίοδν Ὁ ἐπὰ ἴῃ Ῥσγϑδοηοα οἵ ἐμ Μ6δ- 
βῖδι. ΟἾσὶδέ ρα Ὁ] ΔΥΙ δά άγοδεοβ {(ἰ8 δαγίπα 
ἰο ἐμο Ὀ᾽ἰπὰ τρδὰ; δὰ ἰΐ 18 4180 Ἰουάϊγ δηὰ δο- 
ἸΘλὨΥ αἱἱεγοὰ ἴον (89 ἀϊδοΐρ]οα δηὰ δὶ! (οὶ ὃσϑ 
δου! Ηΐαι. 

γον. 40. ουλθ οὗ ἴο ῬΒαδσίϑοϑα γῆο τσϑεο 
Ὑ 8 Βΐτη.--- δὶ }}}6 85 ζόσπιοσς αἰδοῖρ᾽εα (Ομτγ- 
Βοβίοτλ), ΏΟΓΘ ΓΔΥΟΓΔΌΪΥ ἀϊβροδϑὰ οὔοβ ((δἰνὶ:), 
Βρὶο8 ἔσο δογυδβα]οπι (Ἰποϊαοῖ, Μ676:). Α 
οοταϊπς ἰο Μαίίὶ. χὶὶ. 80 διὰ οἱβὸγ ραβεαροδβ, ἱ 
εἶναι μετ᾽ αὑτοῦ Βοθῖῃβ ἴο ἀςποίθ ἃ σοϊδιΐοι οὗ ἀὲϑ- 
οἱ ρ᾽ οϑὲρ. ῬΓγΟΌΔΟΪΥ ὁ τοισδὶ οἵ ρμδγίδαοδ}}γ- 
ΒΙΒοδὲ ΤΥΌΝΕΙΣ ἷο τοδί, Ὑδο βἰδυὰ ἰο Ηΐμ δὰ 
ΒΟ ΜΝ} 186 85 (ἰ)6 Ῥοορὶθ, [με χυὶὶ. 9 ; δόσο. 
οΒ χ. 19, 2ῶ0ϑ. Ζυάα5, 6 ἐδο Ἰαδὶ Ρμδχίδος, ἀϊὰ 
οί ἀοδβοχὶ Ηΐτῃ πηι}]} δἴλοσ (8. 

Αὐτὸ νὸ δ'δο Ὀ] πᾶ 2ῶ--- ΤῸ οδηηοῖ τοθδῃ 
{μ18. ἴῃ 886 ΡΒ 8108] δο86 (88 Οδγγϑοδίοιῃ δηὰ 
οἴ υ8 οχρὶ δὶ); ποῖ 8. σδὴ {Π6ῈὉΥ ὑπάετδίδπὰ ἱΐ 
ὙΪ ΣΟΙΈΣΕΠΟΘ (0 089 ὙΜῸ μᾶνὸ Ὀδοοπιθ Ὀ]πὰ 
Ἠυπαηίυ, 5.166), Ὀὰϊ τ} χοίοσοοθ (ὁ ἐμθ ἰηιεὶ- 
δοί δ} ὈΪΪ πὰ τὸ τλυδβὲ σϑοοῖγο δίαμι. ὙΠῈγ 
ἀδῶν, ἐδβογοίοτο, παὺ ἐμ Υ, δα ὈΪ πὰ σθη, δδγθ 
τοσοὶγοὰ βἰ καί, ΟΥ ἃγὸ γοὶ ἰο τοοοῖγϑ {ΐ, ἑ. ἐ.. ἐμὸν 
85881} {6 ῬτίῃοῖΡ]ο ἰδ] ἃ ἀοτη ὉΥ ἰπ0 Γοχὰ, δὰ 
οδί δ Ὁ] δ ἃ {μΐνα 0438 οοπβίδιϊηρ οὗ τϑῃ οσὶᾳὶ- 
ἨΔ Ῥοκβοβδίηρς δἰ ει δῃηὰ οΥὸσ Ὀδσοζωΐῃᾷ ΤΟ 6 
οἰοαν-δἰρῃιοα. Τὶδβ δἰϊδοῖς Ὁροὴ Ηΐβ δηιλὶ δ ϑοὲδ 
68}15 ἔογιῖ (86 Ρἱογοίης ποσὰ οὗ 6508. 

γεν. 41. Σῖζγο σοσα ὈϊΪ πᾶ γο τνουἹᾶ οὶ 
Βανο δίὩ.---ἰἰ 186 αὐοβίϊομδ Ὁ Ἡλμοίμος 1 πὰ- 
688 ἰ8 ἰο Ὀ6 ἐΔκοἢ ἴῃ {1} Β812 8 Β6Π56 ΠΕΥΦ 88 ΤΟΙ. 
88, οἱ μὴ βλέποντες, ἃ, 4., ἩποίΐοΡ ᾿ξ ἀθποίδα ἐδοδο 
νψο πεοὰ ]᾿ἰκιιι. Οὐ: ᾧΓ΄ γε εοηδίἀετεὰ ψουγεοῖνεε 
δίϊπά. ἘΠιὰ8 ἱπίογρτγοι νεῖν τοΐδγθηοο ἰο ἐλ6: γ8 
ΒΑΥ: Ὅ8 806, Αὐσυδίϊπο, Οδ]νὶη, Μογοτ, Ξέϊοτ. 
ΤΠ 15 υπάοοϊἀοὰ. Αὐκυδίϊηα: “ὁ κία ἐἷ- 
φηάο : “ υἱάδπιωδ,᾽" τηεαϊοιῦν, ΠΟῊ οαδετε(ἰδ, ἐπ οοεϊίαίε 
υεξδίγα τεπιαπεί 4." Οἡ ἰμ6 οἰμον βαπὰ Οδμγγϑοθ- 
οι, ΖνΪΩρΙΐ, είς., Ἴμάοῖο, Νοδθάος [ΑἸ Ϊοσὰ] 
αἴβοουος ἢ 1Π9 δχργοδϑίοῃ {86 σϑοορσηϊίίοη οὗ ἃ 
οοσίδίπ ϑυρογίουὶ ἐγ. ἘΒοΪποΙς : [ἰ σδηποῖ 6 ἀ6- 
πἰεὰ ἐμδὶ (μ6 ροδὶεΐου οὗ {86 βΒογὶ 68 ἰονδχὰδ ἰμὸ 
[οαπιαΐη οὗ (8 δανίῃς κηονοάμχο οὗ ἐμΒὸ Βο- 
ἄδθπιοσς 8 σορδσγαδὰ 88 δῇ δαἀυδηῖλκο (Κα χὶ. 
δῶ; ϑοδη ἱἰ1. 10); διὰ ἱἐμὺθ Μαϑαίιί. χὶ. 2δ {πὸ Ὺ 
ΔΥΘ Ο8]]6ἃ συνετοί ποΐ ΤΟ ΓΟΪΥ ἱπδϑιίθο ἢ}! δα ἐμποῦν 
ἐμὰ Ἰοοἷς ἃροι ἐμ δειβαῖνθβ, θὰ 88 6 ΒΟ ΣΘΔΙΥ 
ὙΟΥΘ 80 ἴῃ δοΙη ρα σοι ἢ (6 ὄχλος ἀγράμματος. 
80 ἰοο ἰὰ {86 Ῥγϑοίϊ δὶ βοϊὰ, πο γῸ ἰδ δέκαιοε ἃτΘ 
οοηΐγοηιοα τ {86 ἁμαρτωλοί, (μΒ6 δίκαιοι ἃγα ἰῃ 
ΤΟΥ ἰγὰ} σοϊδινεὶν τἰ λίθου δηὰ ἰμ6 ἁμαρτωλοί 
ἔτοβδ βίο σΒ, Ῥυ]οθη8, Μαδῖίί. ἰχ., δοιῃρ. ἐμπό 
οἰάον Ῥγοίμδον, [θα χγ.; οαΥίδί Ὁ, μούγοτο, ἐδ 9 
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ΤοτΊΠΟΥ 8τὰ 6130 ΒΌ ἢ 85 ἐλίπἪ (λεπιδεῖσεε ἐπαοιοεα υοἱ(ὴ 
α εὐοϊεπεν ἐπ ροδδεδεῖησ ἰλὶδ δικαιοσύνη απα σύνεσις. 
ΤῊΘ ΤΘΟΟΪ ΘΟ 05 οΟΥ̓͂ (8 ῬΔΓΑ}161] 5 ἐπάυσοά 
ἸΑΔΏΥ δΟΙηϊηδηξοίοσβ ἰο 806 ἴῃ ἰδ6 τνογὰβ εἰ τυφλοὶ 
ἧτε ἰὩ6 τοσορηϊίίοη οὗἁὨ ἃ οογίαϊ ἢ ῬΓγΟ- ΟἸ ΠΘ ΠΟΘ. 
“7 γὲ ογ Ἰηὐοοα πἰ 6} ἱποαραῦ]ο οὗἉὨ Ρογοοὶν- 
ἱπρ ὙΠδὲ ἰ5 αἰνίπο," οὐ θοϊίον : “ ἰἔα σογίαϊη ἰἢ- 
εἰ ἱπίο (86 ἐγ ἢ οὗ δαϊγαίου τγοσθ ποὺ ρστοαπίοα 
γοῦ;" 96 οιία: “1 γ9 νογὸ ἱσηοτγαπί, ογγίηρ, 
--αἰϊὸ (86 δΔοσΟΒθΌΎΎῪ ᾿άθα οἵ διιβοορ 1} {Υ,--ἶῇ ὁ 
ἱπιρυϊαί οι οὗἁὨ Ββ'η νου]ὰ 6 Οἢ ἃ 8:18 }16 Ὁ 504]. 
-οΟ ον αἶβο αϑϑύπιθ ἰπαὶ ΟὨτὶδὶ Βορὸ αἰγὶ θα 68 (0 
{6 ἃ δογίδίη ἄορτοθ οὗὨ δβίρῃί. [1018 {6 φίοϑιι 
οὔα Ὀοίίεγ, οὐϊθοιΐνο, ΟἹὰ Τοδίδιπηομὐ Καον]θάκο 
ΠΟ ΓΠΟΥ͂ ΔΓΘ ᾿ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ σοπγνογίης ἰπίο ἃ 
ἴα!ϊθε, ὑπαὶ ονΐης πουνϊοάρο, ἑ. 6. ἱπίο [86 ὈΪπᾶ- 
685 οἵ β6]}-1πίδιυδιίΐοῦη. 6 ποθ 86 δἀνδηΐαζο 
οὗ ΟἹά Ἰδδίαπιθηὶ Κκαονϊοαρο 1.56] (45 οὗ Ἰορχαὶ 
τἰσυίδουβ 85 1861) οδῃ ποὺ Ὀ6 τηοδῃῖ. ἝἋγ- 
ἰδίηϊγ, ᾿ΙΟΥΟΥ ΟΡ, βοϊ-σοποοῖὶΐ ἴῃ ἐμ Ροββϑοβϑϑίοῃ οὗ 
(5 Κπον] θά ρθ 18 πηοϑαΐ ; (Π0 ταΐη- Ἰ ΟΥΟΌΒΠ 688 
ἐπὶ ἰυγπ5 ἐδ ΟἹ]ὰ Τοδίαπιοηὺ ἄδινη ᾿ηϊο 8 ἀΣ2] ἷπρ 
Ὀτίφπίηο85, 1658] υἱχἰθουβηοδββ ἰηϊο 86] [τὶ σαὺ- 
δ051688 (-Ξἐ ρο  [6η66), Δ ἃ ΓΟΡΤ65868 [86 60}- 
δοϊΌ3η6959 τὺ πὶπ ὑπο ὑπαὶ πὰ 180 ῬτγόβοθοΟ οὗ 
(86 ὑτοδά αν (Π6Υ ΔΣὸ δι}}} Ὁ] πὰ, ἐ, 6. ἐπ ποοὰ 
οὗ Νὲν Τδδιδιηθῖ ΠἸατϊδἰΐοη. 
Βεϊνφοου Ομγγβοϑίοαυ δπὰ Αὐυριιίϊῃο ἔμόγο ἴδ 

[Βθἢ πῸ ΓΘΔ] δοομοϑὶβ. [1 ἃ τα 5 ἰο ΒοΚποῖ- 
Ἰοάξο Εἰ πι 5617 (ο Ὀ6 Ὀ11πὰ {Ππθε δε} {8676 τηυδὲ 
ποοῦϑ δ6 8 Τοϊαίτο ρίοδιι οὗ Ἰρεὺ (ΟΠ βοβίου) ; 
17 ΒΘ ῥγοϊηδίυγοι Υ ἄδοιι ἐδ αὶ 6 ῬΟβ86 8868 βί βἷν, 
᾿ὸ ἀδειξος (ἷ8 ὙΘΥῪ κἰἰπιπχονίης οὗ ᾿ἰρδις τι} εὐΐ 
οὐπεοίοιδποδε, τὰ Κὶς Εἰτα 8617 τ θη ἰοἰ4}}}γ Ὀ]Π1η4. 
Βαὶ ζογαβϑιι δ 88 (6 ΘΙ Δ 818 168 ἀροα {818 
ενϊἱ οοπδοίουδπεις, Ὀοΐϊὰ ἱπίοσρτοίδι ὁ ηΒ ἃσὸ 0Π6- 
βίο. 1 γὸ Κπον ποὶ ἰδαὶ γα 765. ΓῪ γουγβοῖν 68, 
78 που]ὰ [Πτου ἢ ΒΙΠΟΟΥΙῪ ΔΥγίνο αὐ δε Κπον- 
Ἰεάψο, δηὰ γοὺσς δἷη (τ {110 σα (6 δἰ ἢ 180) 
γοῦ ἢ Ὅ6 ἰΔ ΚΘ. ἴτοτη γοῦ. Βαϊ 48, (π [0 σ0ῃ- 
ἴγΆΡΥ, γὺ »τγείεπα ραϊηδί γοὺγ ὈθίίοΣ Ομ δοϊου5- 
Ὧ645 ἐμαὶ ψό 666 πὰ ὑπαὶ γ8 ΔΥΘ ΔΙ ΤΎΔΥΒ Ῥοββοβϑβοα 
ἰκδι, γα, τ γουν ποορὰ οὗ ᾿ἰκς ἃ 8 τνῖτ {86 
πε δὲ ἰδαὲ 15 δυίβοπ ὕροὴ γου, {61 ἱπίο Ὁ] ἀπ 6588 
δϑηὰ γον βὶ5 σὑδίποι (Ὀοσδυδο 6 συ ΐ χο- 
πιοἷδι). Τησ5 ἴῃ ἰδ6 δαψίπσ, ἰΒ6 το 18 ἃ ἀἰϑβθηι- 
ὈΠΏΖ, ΤΠ ΘΥΘΌΥ {Π6γ σοπίγδαϊοὶ {πον ον ἀδοροβὲ 
φοΔοΪΘΏ5Πη6855.. δ] Ὁ] ἀΐης τοβυὶ]5 πὶ 8βοὶς- 
βαγάἀδηΐης οα (Π9 ρδτὲ οὗ πὸ ἰαἰο!]οοῖ. Ηδποο: 
Ἶἴ γο ἀϊὰ ποὶ ἰη το ΕΥ̓͂ ΚΏοΥΥ Ῥεῖ ΒΟΥ ἐδ ἐβ 
τἰΕ γου, εἴς.; Ὁυὲ ΠΟῪ γ60 Παρ Β Ἶγ αἰ ββοιιὉ]ο, 
εἰς. Ἐπὶ υπαουδίθαϊγ : γΟῸ ΟΥ̓́ΘΒ ΓΘ πῃ ΒΟΙΩΘ 
[αἰπὶ ἄορστοο 1]υπιϊπαιοὰ, Ὀὰὶ ᾿υ8ὲ ΘΒ οἰ ΘΕ ἰὸ 
τοδάον γοῦ οπ(Ἶγοὶγ Ὀϊϊπά. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙΤΕΙΟΘΑΙ͂,. 

1. “Τμεὶ οὗἨὨ πϑῖο τ. Ῥδυ]υβ τορτοιοὰ ἐδ 
ΔΌΒΕΏΟΘ ἴπ ἴπι0 [8105 οὗἩὨ (0 χηΐτ 0168, ἃ ἱλογουσὴ 
τποεείἰσαίοπ, ἰα ἴθ ἰἷἱβ ἱπδίδποοθ Ὀγοβοὴξ ἴῃ (ἢ 6 
ἴοτπα οὗ 8 λυ οἷαὶ οχαϊηϊηδίίοη ὁπ. ἐ}16 Ῥαγί οὗ 
186 πιοδβί δια δ ἐἰογοα δηἰδχοηϊϑίβ.᾽ ΤΒοϊυςκ. 

2. μι ὕδεὶ (Πδῇ ἴῃ 81} 68868 εὐτΐ 18 ἴῃ 6 σϑθοταὶ 
80η89 δοηηθδοίοα 1} δίη, δὰ δὶ ΔῈ δδυὶν ροτγὶοά 
θεοῦ ἱπαϊν ἀα] Σοὰ Ὁ παίαταὶ ῬΒαγίβθοίβα ; 
(5 ἴβ ἰο "6 Τουπὰ διθοηρ ΘΘη 168 8.8 Μγ06}1 88 
ΔΙΩΟΙΡ δεν. Οδηις 65 ἀπὰ 56Ν͵8 δργοοὰ ἴῃ (δ0 
ἀϊδροοίτοι ἰο 566 ἴΏ {8} τη ϊδίογί πο οὗὨ δὴ ἱπάϊ- 
Υἱάυ Δ] (ἢ 6 ῬαπίΒαπιοηὶ οὗ δὲἷ8 βίη, ἰὰ ἐπ ψυοιοἢ 
8 τῇδ δαϊο} ἰο οὐ (σορ. Αοἰὶϑ χχυὶ, 4), ΟΥ 

δὲ 1θδβὶ ἐἰο τοραγὰ ἢἷ8 δ δ) οἱ ΟῺ 88 8 σα τϑο δηἰαϊϊοὰ 
ὌΡΟΣ λεῖαλ ὈὉΥ ἴμ6 βἰῃ οὗ Βἷβ ρΡατοηίβ. [{ 18 ἰηδοϑὰ 
ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ ἱπδίϑη 68 πῃ ρΟΒΒ ὉΪ0 ἰ0 τηϊβίδ κα ἐδὸ ἐτ- 
πιραϊδίθ ΘΟ ΘΟ οη Ὀοίνγθοι 815 8πάὰ ρα ϑθτηδηΐ 
ἰὼ {π6 116 οὗὗὨ δὴ ἱπάϊνὶ ἀαὶ; ΠΟΙ Β6Υ ολη τγ0Πῃ Βἢι 
ΟἿΣ ΟΥ68 ἰο {80 ἴδλοὶ ἰμαὺ Ῥασοπίβ δγ6 ΓΘ ΘΒΓΥ 
ἰο Ὀϊατηο ὕἤοτ {6 τυ ΒΟΥῪ οἵ ἐπεὶσ οἴὔβρυίηρ. Τμαὶ 
δοβυβ αἰὰ ποὺ Ὁποομαϊι:ο. }}} Το͵οοῖ (δὶ γοῖο- 
ΤΘΏ6Θ, ἐἰ16 [0] ον ΠΣ ῬΒΒδρο5 ἀοιποπδβίταίο: λῖλει. 
χ. 2: Φοδη νυ. 14: [κὸ χχὶϊδ. 28. ΝΟΥΣ Π61688 
Ηφ ἀοοβ Βοσο το)οοί ἐπ6 ᾿λαγίδαϊσαϊ γὰ]ὸ (Παὲ ἴῃ 
811] 64568 ὁχίγαοταϊπατῳ Βα Υ ἢ ρΡ6 τὰν ὈῸ ἱτατηοάϊ- 
δἰοῖγ ἰτασοὰ [ο ἐχίγαογαϊπατγ 81}8,.--- Υ0}}6 ΔΙΓΟΘΟΥ 
ισουίγοὐἀϊοίοα Ὀγ (ἢ 6 ὈοοΚ οὗ Φοῦ. ζυ01κα χὶϊὶ. 1. Ηθ6 
ἸΚον 89 στορυάϊαίοβ ἐμ ἡπάϊοϊαὶ οοπάοιηπδίΐοῃ 
οὗ «ἡἹι οἰδὰ βίῃ ον ὈΥ͂ ΒΙΏΠΟΥΒ Ὧ8 γοὶ υΥἱ δι ἰοὰ Ὁ 
αοᾶ, οί μον (89 χ}]}} οὐὗἨ (110 ΤΌΣΓΩΟΣ ὯΘ ΠΙΟΤΘ ΟΡ 
1.85 ΔΡρασοηί. Τδο πίη, ΒΟΎΘΥΘΥ, ποδί ΔΌΠΟΤ- 
Σου ἴο Ηΐτ 5 ἰῆ8 Ῥοσγοσγίοα υἱὸν 68 ἰαΚα οὗὨ 
ταϊδίοτί απο πὰ βυδοχίηρ ἴῃ ἰθοΙ 86 }γ68, ἃ8 (βου ρΡἢ 
(ΠΟΥ ὙΟΥΘ ἃ5 Ὀδὰ 85 51}, ΠΑΥ͂, 88 ἱΥ (ΠΟΥ ὙΟΓΘ ΝᾺ 
1.6 δβἰχίοἰοβὺ δ6 896 οὗ ἰμ6 τνογὰ, ΟΥ̓] 1150], 60" 
ἀποΐηρ ἰο ἐδ ρῬογάϊοπ οὗ βου], ΔΙαἰ. νυ. 10, 11; 
1κο χνυ. 16,17; Μαιῖ. χυὶϊ. 24; (86 ργοβοπέ ρ88- 
ΒδῶΖ9. Οὐομπδίδι ἐπὶ ῬΠΑΥ βοοϑι ΒΑῪ ἴῃ {89 10 ]}- 
1668 Οὗ Φοδὺ8 Ηἶδ του 688, ἰὴ 1119 ἀοίρησας 
ΙἸοββῆοδβ Ηἰβ ρα, δηὰ, αἷϊοσς Βαυϊηρ ογυοϊδοά 
Ηΐἴπι, πὶ 1118 οσοδβ Ηΐ8 ΟἾΣΒΟ, τ 8}18ὺ Φ 6808 τϑοορ- 
πἰζεὰ ἰετοὶη Ηΐβ οὐῃ ρ]ου  βοαίΐοι δηὶ {1.6 88}- 
νδίϊοη οὗἩ ἰδο που]. 

8. Τ|ιο ἀεοϊαγαιΐοα οὐ 9650: “ΝΕΙῸΣ {818 
τοῦ δὶ δἰ πο, ΠΟΡ 1}19 Ῥαγθηίβ,᾽"" ΟΡΘῺΒ ἴο 8 
ἃ ρἰἰπηρβο οὗ ἰ6 Ῥγοίουπηἀοϑὺ ἀορίηβ οὗ 118. 
ΤΊοτο σαὶ ὺ δ(1}} θῸ ἃ ζοποαϊορὶσαὶ σαυδα 107 {110 
τη ϊααν,---ἃ σλι86, ΒΟΎΘΥΘΙ, 7, Τοτηοίο δηὰ 60Ὲ- 
ἰαἰποὰ ἱπ 86 ρυϊ οὗἩ σοηουδίϊοη5 Ἰοπρ βῖποθ 
ἀεαὰ, Βαϊ δἱ ()0 βαῦσ {πιὸ 16 (68 61168 118 (0 
ταραϊίδίο ὩΡΟῚ {80 οἷἴοαν 6] ΟΙΟΘΥ, (116 χαιποταὶ 
οὗ 6υ]] ἰο 10 γίοτγυ οὗ σοὰ, χαίμοΣ (απ ῬΟΠΟΣ 
ΟΥ̓́ΘΡ {π8 Ρατ ϊου αν ΟΠ ΒΑ Υ οὗὨ ἱπαϊν  ἀυαὶ οΥ]], 

4. Τλαὶ (λετρογῖδ 0.77 Οοα πεῖσλέ δ πιαάδ πιαηῖζο8ὲ 
ἐπ ἀὔπ (γοσ. 8). Αἥ ΟἹοαν δηά ΟΠ νἰβιο ορ ο4] ἰ616- 
ΟἸΟΩΥ͂ οὗ 6Υ]}, ἃ8 8180 οὗἩ ἰἴ9 Ῥδγπι ἰβϑδίορη οὗἉ βίη. 
Τὸ οἹὰ που]ὰ οἵ ουἱ], ἀοθαβοα Ὦγ βίη, 18 ἀδϑιϊποὰ 
ἰο θ6 ἀοϑίγουον ὉΥ ἐπὺ ΠΟῪ ΠΟΥ. νΟΣ]α οὗ 
Ομ γτῖδὺ; δἰ πὰ] αν, 6 ΘΟ ΏΓΓΟ ΟΥ̓ 6Υ]]8, 815 ἰἰβο τ, 
ἷβ ἰο Ὀο ἀεβίτογοα ὮὈΥ {πὸ νομοῦ οὗ Π18᾽ 1119. 88 
ἀμ δοηῖσο οὗ ΗΪΐ8 τηϊγϑοὶςβ. 

δ. 178ο ττοσῖκβ οὐὗὁἨ Οὐγίδι (116 ὙΟΥῪ ᾿ου 8 οὐὗὨ Θοά 
(σεν. 4). 

6. Οἰνὶοι' 6 αν ἷΒ ἴπ6 ἀδγ οὗ (8ο τιον], Ττοτὰ 
ΜΒΙΟἢ Ῥτοσσθαβ 8]} (86 ἀαγ-Ἰ  ρὶ οὗ τ 6 πον]ὰ 
ΠῚ1] (86 Ἰαβὺ «ΑΔ  (γΥ6σ8. 4, δ). Τ]ιο αν᾽ δ τοοτὰ 
97 Ολνῖδὶ ἴδ (86 ἀδγΒ ποσγὶς οὗ (ἰϊὸ ψου]ά, {110 
ΒΟΌΤΟΘ οὗ 1} Νὸνν Τοβίαμηοπὶ ἀαγβ᾽ ΟΥΚΒ τι} 
Π6 Ἰαϑὲ ἀαγ. Τ8πὸ πίλέ οὗ ΗΪ5 ἀδαι-ἰἴτηο 8 (80 
ἰατηπιϊπαίίοι οὗὨ ΗΪΐβ τοῦ; ἰζ σοπίαδϊηβ 70. Ὁη06- 
ἸΊΘΥΘΤΒ (9 Ῥγϊηοῖ}1]9 δῃὰ ρογαὶ οὗ ἴο 1,δϑὲ πὰ ρ- 
χηδηὶ δηὰ ἰἰο ἰρδί οὗ οἰοχηϊίγ. 

1. Τποὸ λιδίοτῳ ὁ 1λ6 πιᾶπ ΒΟ ψγἃ8 θοτῃ δῆπα 
8 ὴ9 ροχίγαϊί Οὐ ὑγρο οὗ {ϊ᾿ὸ ρστοαὶ δπὰ βυάάοῃ 
Θοργογδίου οὗ δὴ Ὀργὶ αὶ τδῃ ; ἰμ6 Ρογίσαϊῦ οὗ ἃ 
Β' ΠΡ Ϊο, τυῖϑο, οἰ οουέα, τἱ ροτοῦβ ἀπά γαϊαπὶ τ 8ῃ- 
ΠΟΥ οὗ δοϊϊοῦ; {86 ρῬοτγίγαϊ οὗ ἃ Ἰοδαϊηρ ἔγοτα Ὀ6- 
ΠΩΣ ἴπ ἐῃ9 ἰνίης αοἀ οὗ τηΐσγαοΐο8 ἴοὸ (π6 ῬΘΥΒΟΠ ΔΙ 
Ομ γῖϑε ; (Π9 ροσγίγαϊ οὗ ἃ {εν δα ἱπαυϊ δ᾽ τἸ0η, 48 

᾿ [ἘΠῸ τοὺ αἰ λεδεη ἴΒ ἤότο προ (8 οἴου ἴῃ [6 Πορο!ίδη 
ῬἈΪΙΟΘΟΡὮΥ) ἰῃ [89 ἀου Ὁ]9 ΟΥ ΤΥῚΡ]0 δ0η890 οὗ ἑ ἠρυφοκθν 
εἴεσαγε; ὁ. σ. ΟΠ Πποοὰ [8 αἰρσεδοδεν--- ΘΟ δηοα, Ῥτόδοστ 
βηὰ ο]οταιθα---Ἰ ἢ ΤΠ ΠΟΟά.--". 8. 
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οὗ ἐιοὸ ἱπιροίοησο οὗ ἱογᾶγοιιΐα ΘΧοοΙ 8 168- 
τ1οὩ. 

8. (γχὶβὲ 15 (1:16 Σϑδ]ὶ ϑ.η-Ἰἰ ρὸν οὗ (6 τνον]ὰ 
(τεσ. ὃ), ἃ8 Ηἷβ τνογὶς 15 16 γϑὰὶ ἀμ γ᾽δ 'νοσκ ἴῃ 
{815 δυμ-}  Ἰ. Ομ γὶβὲ, ἴθ σο-ορογδίΐου Ἡ1| (6 
δαοτοὶ θα ρ᾽]ο- δίοσ οὗ 3] οαΏ), ΔΡΡΟΔΥΒ 85 {116 
Γοαὶ διιϊοδὴ απὰ ἱειρὶθ-1οὐπν 1186}, ΟΒνὶδὶ 
..:λ8 σοῖο ἰπἰ9 ἰδ6 ἱπίει!οοίακὶ ἡ οΥ]ὰ [ῸΓ πα ς- 
ταθηΐ, ἰο ἰταηδίοσιη {μ9 Βοοιης ἰηΐο 1  ηἃ Τρ ι πὰ 
ἰο οπίον νψἱ(} βία ἰμο80 80 δζὸ Ὀϊπάὰ. 116 
ἀϊδεϊποιΐοι ἴῃ ἐδ 159 ἕαςὶ Ὀοί θα 8 συλ ἀπὰ 
ἀϊνίπο ἀϊβροηϑαίί ου ἴῃ ἡ ρηιοῃΐ 15 ἰο Ὀ6 ΟὈδογνοά; 
Βἰτ ἰδ ν (110 ἀἰδιϊποίϊοα Ὀαίννοοῦ {μ6 Οἰιγνϑίο]ο- 
αἷοαὶ ρίγροβο ((ἰ 0 ορογαίζου οὗ Ομ γὶβι) δηὰ {μ6 
ἤπδὶ ἀοθίρη (1896 ρΊοτΥ οἵὨ ἀοἀἂ). 

9. ΤΊις Ὁγοοῖς οὐ ϑιέοατα 88 {116 ἰσγιθ' ἐ6Π}Ρ}6- 
Βρυίΐης δἵ (1:|ὸ 1οοὶ οὗἩὨ (8 ἰοιρὶο- πιοιηΐ, ουἱδίαο 
οἵ [λλ6 Βα ποία ΥΥ ; ̓ΙΘ8Ὲ60 δὲ δ ΦΔΙΪΥ ρεγίοα 1 τὰ 
ἃ Βγῃιοὶ οὗ Ρτορ]ιοίϊο δρὶ εἰ 8] Ὀ]Θβϑίης, [86 ζ]- 
Βιπιοηὶ οὗ νοὶ δγπιοὶ ἢῺ8 Δρρεαᾶγοιὶ ἴῃ (0 
Μοβδίδῃ. 66 188. υἱλδ[}ὃὄ. 0. 

10. Το ἀἰϑοουχαχοὰ αἰδοίρ᾽εε οὗ Φο5ιι8, γῆ ο Βδὰ 
δὺ (18 (πη 18 7 ΣΆ 8416) Βοροὰ ἴον [1ἰ8 κἸογ ὅσα- 
(ἰοα ψ τ (89 ρῥχοοίηοίβ οὗ (Πμ6 ἰθΏ}0}6---8660 Φο. ἢ 
Υἱἱ. ---δὴὰ ψοτο ποῖν ΟὈ] χοὰ ἰο ΔΟσοΟσ ΡΥ Ηϊτὰ 
ἰῃ Ηἰ8 Πιμκὶιυ ἔγοιλ ἰ86 ἐορ}]9 ἴο οδοδρ ἐδ 
βιοπΐπς, δϑίοοά ἴῃ πορὰ οὔ βρϑοῖαὶ δϑισουγαοιμθηί. 
Τα ννὰ8 εἴογτἀοἀὰ πο ἰῃ (Π6 Βοδ)πρ οὗ (116 
ὈΠ πὰ τη, τ 089 ΘΟ θβϑίου πὶ ουθῃ ρα ἰΠοτὰ 
ἰο ΒΒδηιο. το ἴθ00 τῦ]οὸ 866 ΠΟΙ͂ ἱῃ} ΘΥΟΥΥ͂ δἰί8- 
ἐἰοη 0658 ἀΌονο αἱὶ {}ιπ 9 Τοβίοτοβ ἰ0ὸ ΗΪ8 ἀ6- 
θοίεα ρΡεορὶθ ἢγβὺ οουγαζο, σοηδἄθποσ, μὰ ἔμ 6Γ6- 
ὙΠ} Ῥτόβοπος οὗ τϊμαὰ δηἀ ἰσγὰθ σοι ροϑυχο. 

11. 1015 σοι ΚΑ Ό]6 {ἰναΐ ὑμὸ ΡΒ α τ 5608 ἀο μοὶ ἀϊ- 
Τοούν ργοβθοαίθ 6811 Η 8017 οἡ δοσουῃηΐ οἵἉ {118 
βδθΌα.}}- ἀν μραϊ πα. ΤΥΟΌΔΌΪΥ Ὀσοδυδο Ηο οα]]οὰ 
1} ἰοτ ρ᾽6- Βρείηρ οὗ διϊοδαι ἱμίο δο-ΟΡοσαίίοη. 

ΠΟΕΤΊΟΔΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΔΙ,. 

ΤῊε ἀίδίοτψ οΓ {16 πιαπ ιὐὐο ὡὧἀαϑ δογη διϊπᾶ: 
1, Τὸ παΐγαοῖθ ΟΥ (88 Ροινον οὗ πο ἴονθ οὗ 
Ομ σῖδι; 2. ἰ8ὸ ἰχίαὶ οὐ 186 ῬΟΨΟΣ οὗ πρτὶ σαὶ 
ΒΙΤΑΡΙΙΟΣΥ μὰ ργαϊ ιμὰθ; 8. 116 ἰϑδι0 οὐ 6 
ΥἱοίοΟΥΥ ΟΥ̓ ΤᾺ 11 ΟΥ̓ΟΣ 6 βίγοη οὶ ἰδιμρίαίοη ; 
4. (} Ῥτοίουηα ἱπιογρσοίαἰ οι δμὰ ἸΟΙ͂Κ 5᾽ χη ῆ- 
οαἰΐοη δὲ 1106 ονβηΐ.---ΤἘῈ6 αποϑίϊοι οὗ ἴμ6 αἰδοὶ- 
Ῥίοβ, 1. υυἱτἱι γοχατὰ ἰο 118 Ῥυτχροτῖ, 2. υὶτὶ τοχατὰ 
ἴο (ἢ. χηοιγο8 Ἡ ἰσἢ Ῥτομιρίθα 11.---1}} 0 ΔΌΞΒΊΨΜΟΥ 
οὗ 3 6805 ἴὸ {86 φυοβέϊοι οὗἩ (6 ἀἰδοὶὈ]08--ἰὰ (1.0 
πιοδὲ σοηογαὶ 8686 8}] Β ὍΣ ὨρΡΒ ἃτὸ ἴἰο {18 οπὰ : 
αοἀ ν}}} ρον γ Ηἰ 56] ἴῃ ἰΪλ0ὸ Β ΠΌΓΟΣΒ.-- Ἴ 9 
ΟΌβουγΟ ολ0.808 οὗ Βιμμδῃ βυογίηρβ οἴθη ναὸ 
οἷν σίαποο, Ὀαὺ (6 ἀϊνίηθ ΡιΓΡΟΘΘ 18 ΟΥΟΣ ΟἾΘαΓ,. 
“-Αὐονο 8]} ἐμἱηρ8 νγὸ Βῃου ἃ Κορ ἴῃ βίρις (ἢ 9 
ἀἰϊνίηθ ρΡῦγροβθο δηὰ ΟΡ ΟΥ̓ ἴῃ ΥἹΟΥ͂ οἵ ἰϊ.-- 
Ομ γε εἰ τοῦ] Τΐρσυϊ οὗ μ6 ψουτ]ὰ : 1. βοῦδθ 8 
ογοαίϊνο κῃ, ποὺ ΟὨἸΥ͂ ᾿ππλΐποι Ὀυὺ 1Πυτϊΐῃ 
((80 1ὐχιὺ οὗ [Β6 Ὀ]1πὰ}) : 2. θ806 1κον 89 μ 9 ΏΑΥ͂ 
οὗ ὑμὸ πουῦϊὰ, ΐρχαΐ δπὰ 1,179; 8. μοποο, ἰοο, (86 
Ασσοσρ 580 οἵ {πὸ ρσγοαῦ ἀαγ᾽5Β νοῦς οἵ (ἢ9 
ν01}.-]ὸ ὀχ ογίαιοὴβ οὗ ἀοα ἰο ἐμ ἀδγ᾿ 8 
νοῦ οὐ Ομγιβι: 1. Τ]|1ῖ0 ἀαγΒ ΟΣ (848 ἴγρ6, 
ατοϊιοίγρο, σΟΡΥ); 2. (86 τναγηΐηρβ (οὗ ἀδυ, οὗ 
πὶ νι). Ομ τῖδο 6 σας οὗ οἂὐν ἀμ γ᾽5 νουῖ.-- 
Τ.6 ᾿γΥοον Δ Ὁ]0 ἀδν οἵ οἱνν' 11[6.---Ἴ ὸ Τοτά,, {116 
αἷτνον οἵ ἰδ απὰ 18 ψ Βοὴ ΗΣπιβοὶ ἢ 1 6.1] οὗ 
ἄδαιὶι.-- -Ἴ Ἰὼ θορσραγβ δ {116 [6 π})}0}6- Κα 1695 (σοΙΡ. 
Αοῖδ 11}.).--ΟὴΙῖηο πἰσαῦ δορί, εἴ0.---ΟἸχὶοῖ, 186 
Ἡραῖον, ἴῃ ΠΠ|5 δι ρ] ογθηὶ οὗ πδίιικὰ] γοηιθἶοβ: 

ΤῊΕ ΘΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 

1. Ηὸ ἀοδ8 ποὶ παοοὰ ἰβοιι; 2, 716 565 {(Π6πὶ ἴῸΓ 
{Π6 δῖα οὗἩἨ τὸ οὔ ἴν8ο 15. ἴ0 Ὀ6 ιρα]ρα , ὃ. Ἧς 
ΘΟΏΒΟΟΓΔίΟΒ (Ποῖπ 88 1:6 ΤΟΓΘΙΌΚΟΒ.. οὗ ΟἸιτὶ 5ἰδῃ 
ὑβογαρευι ς5.--- δ γῖϑὶ 1.6 Γἰρΐ οἵ ᾿ιοάτϑο, δπὰ 
οδΥμ᾽ 8 Εουπιαΐη οὗ δβοϊναίϊ οη.---κδ (μα τοῦ] δ110- 
8Π), ΟΓ ,ἃἷϊ ροοὰ 15 οὗἩ οὐ᾽Β Βοηάϊηρ: 1. 186 
ἰγρίοδὶ οἰ θα βϑδίον, {86 Βργίηρ ; 2. [8 το] Επι- 
Ῥαββδάου; δ. (68 ΘΙ θΒΒΒΊΟΣΒ δοοὶ π Ηἰϑ ᾿ἶϊκο- 
658 διὰ δίίογ ΗΪ8 ὀχϑιῶρὶ (Ηἰ5 ἀἶβο!ρ 65).--- 
ον ἱμ6 ῬΒδυ Βοος ἀο ποὶ σοηβίά ον {116 τολαί ἴῃ 
(6 σΐγδοὶο οὗ Ψ926808, Ὀαὺ (9 λοῖς. Α οΟἶαγϑο- 
ἰογ ϑιὶς οὗἩἨ ἴμῃ6 ΡῬΒΑΓβαῖο βρῖσι. 

Ῥαταϊ εἰς απά απίἰλεφεε: 86 τῆδῃ τ 0 τὰκ ὈΟΤΉ 
Ὀϊ πὰ δὰ {116 ἱπιροϊοῃΐ τὴδὰ ( ο]η 0.).---Τ ςο ὈΠ1ηἀ 
δ δη ἰμ6 Ῥ)ΔΥ18668.---Τ 6 ὈΠΠ ἃ τηδὴ δηὰ [Π|089 
ὙΠῸ ΟΓῸ ΤΔΥΟΣΔΌΪΥ αἰδροθοὰ ἱῃ ἐμαὶ {Ὑἰ Ὀ.Π8].-- 
ΤᾺ ὈΪϊπὰ πιαη πηὰ 1118 ρατοηί8.--- 6 ὈΠ1η4 πιδὰ 
δοὰ ὲ8. ποὶσῃθογ8.---αοοα ᾿ἰηἰοηίοη8 δηά {8εὶγ 
ΘΥ]1] σοπϑοαιθηοθ68.---ΟΒγδοῖον ΟΥ̓ 1.16 ἸΑἸΥ͂ οδὰ 
Βρ᾽ τὶ οὐ Ργοιοβίδης βιὰ ̓ ῃ ΟἿΥ Ί9ΊΟΤΥ.--- ΤῈ ΡΟΥῈΣ 
οἵ πηογδὶ ἱπαϊβπαίϊ 0}.--- 9 Ὁ] πὰ ὈορΚΑΓ Γ8ῃ8- 
Γοστηϑά Ἰηῖο ἃ οἸθαν-Β σε οα Ῥγοα ΠΥ ὑοίογα (0 
δον 188 {(ΣἸθυη8].---ὸ Ῥσυάθῃμοθ 85. ΜῈ]} 89 δ6- 
Γοῖο σουγαρο 'ὰ {π6 σοῃδδβϑίοη οὗ (88 πηδὰ 580 
νγ85 ὈΟΤῺ Ὀ]1]πὰ.---Ἴ 9 ΡΟνΣ οὗ ἴδοίβ.---ὔθο Υἱο- 
(ΟΥΥ οὗ Ῥεγβοῦα], βρίγι] ΟΧΡΟΓΣΟΠ6Β ΟΥ̓́ΔῚ (Γᾶ- 
αἰ ο8)8] οὐ ΠΏ 668.---ΟΠ ἰδῖῃς 1 Κπον. 

ΟΒμαγδοίοσ ϑι165 οὐὁἨὁ {μ6 δἰ σαγο ἶσα] ερὶ τί! οἵ 
Ῥογβοουϊίζοη: 1. Μα]ονοϊθαὶ οχατϊῃλίίου; 2. ὃγ- 
Ῥοστγίεοα] οχϊιοσίδίϊοη ; 8. ΔμΔῚ Βουπδιϊζαιίου. Πὺν 
ἱπηροίοηξ Ἡ]ιθὴ Ορροβϑὰ ἰο 1:6 ὈΓΔΥΟΓΥ͂ οἵ ἃ [α}1}}- 
ἴα] 80.}} 
Το ἀοτοϊορπιοηΐ οὗἨ ὑμὸ Ὁ] ἃ πϑπ᾿ 8 [1 ἰδ 

βίτυς! 5 8 ἃ58 (0 [88 παίατα οὗἩ σὰ (Δ1ἢ: 1. Το 
Ἀθαγὺ Ὀοΐοτο {16 ποδα : 2. ἰσυβί Ὀοΐογο πον]οῦθ; 
8, π0 ἰΐηρς Ὀδέοτο (86 πῶμα; 4. δοιϊπρ δπὰ οθι- 
οϑϑίης Ὀοΐοτθ ποσὶ ρρίπς.--- δ τκ π 688 ἃ τεβυ]ὶ 
οὗ τυϊϑυιβοα Ἰἱρὶν.---Οὐ ἀπ ΟΥ ἃ σοβυὶὶ οἵ ρεττοσίεὶ 
δὐυδκθηϊηρ.--- ΕΔΙβο)ιοοά ἰυτηβ 1ἰρ]ν ἴπίο Ὁ] δὰ- 
Ὧ688; 8Ὧ8 ΒΊΠΟΟΥῚΥ ΟΒΘΏΧΟΒ ὈΪΪ άπ 66Ὲ8 ἴθι (6 ὃ6- 
εἰππίηρ οὗ δἰ χεῖ.---Ἴο οὀομνοσβίοη οἵ {116 ἴδιηὶ 
κἴοδια οὗὨ Ἰἰρὰὶ ἱπίο ἃ Ὀϊϊπαϊης κἴαγο {}λ6 σα086 οἵ 
ἴαϊαὶ ἀατῖκπ 6594.---- Θὰ ἐμ6 τηοσπίης οογρεϑ, [16 
ὈΪΓα5 οὗὁἨ ἀΔΥ μα σου] ποί Βοο ἀυγὶηρς 6 πἰραῖ, 
οὐἰαΐη βίρδι; ὁπ ἴδο οἴϊιοῦ παπὰ, (μ6 πἰρὰί δἰγάβ, 
ΜΒΙΘΟΝ Δ 860 ἰπ {89 ΔΌΒΘΕΟΟ οὗὁἨ ἀαΥ οί, Ὁθ- 
οοῖαο δ]Ϊπα.--- Π 6586 Βατνο Ἰἰκιὺ ὁπουρὶι ἰο 866 πὰ 
μαίο (0 ἀδυκης88, ἰο Ἰοὴς [ῸΥ δπὰ ἰόντα (116 Ἰεε 
πὰ ἰο Ὀ6 οπαδ]οα ἴο Β60 ἴῃ ἰΐ; {86 ΟἰΕΥ5 8818 
Ἰρὲ ὁπουρὶ ἴο 866 μ6 Ἰὲσαῖ, ἰο Βοίο 1 ἀπά ἰ0 ἢ8 
Ὀ]ϊπάἀοά Υ͂ 1. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΖΕΙδιῦΒ: Α8 Ὁ σίβὲ οταϊ ἰοὰ ποί ἰο ὧο 
ποοί, οὐθπ ἴῃ {Π|0 μοαὺ οὗ ρογβθουίίοη; 80 ἰ00 
βιου ἃ γ)ὸ αἴΐον ΗΪ8 ἜἘχϑιῃ 6, δος ---Ἴ 6 ὈοΘΠΐ ΤΆ 
οὔ Ομχίβε αἰγαυβ δηι οἱ ραίοβ τῦθὰ πὰ αϑοτγὺβ 
ἐμβθῃλ πιοτθ οὔοοίυδ] μεὶρ {Ππᾶπ (Β6Υ ἱπ {8 Ὲ} 
ῬΟΠΌΓΤΥ οδῃ ἀ651Γ0.---ΗΠἸΡΡΥ 15.110 ψ|}10, 806 16 3 
ττοίοδ, (8.68 ῬΑ ΟἹ, ἴπ.---Α ὈΪ πᾶ ᾿πδη 8 ῬΟῸΓ 
ΤΏ81.---ΖΕΙ5108: Βγοίμον, 6 ποὶ ΟΥ̓ΟΥ ΔΒΙΥ͂ ’ὰ 
Ῥτοπουποίης ἡπάἀριηοηῦ οα ἐμ ταιϊβίοτίιηθ οἵ (ἢ 
ποῖραρον "-- ει ονν ἑογίυαίο 11 15 ΤῸ ΙΩΔΗΥ͂ 8 οἰ ὲ 
(μδὲ [6 8 Ἰαπιο, οί ἡ μο 8 {π5 βαυϑὰ ἔγοω δε]. 
--αοὰ Καοννβ μοῖν (ὁ τᾶ κὸ ξὸ οὗ οὔγ ἰΠΆγπι}169 
ἴον (Π 6 σἴογυ οὗἩ ΗἰΒ ἢδῃ)6.--- 11} ΟἈσὶϑί κι διυβί 
0 αἰζθηῖῖνο ἴο ἐμ δίρπαὶ δπὰ ρυγροβε οὗ (σὲ ἰῃ 
Ηΐ8 βογυΐοθ, (δδὺ Ὑθ πᾶν πορὶεοὶ ποίᾳ." 
ἨΒΡΙΝΟκπ: Τίπιθ δηα ορρογίαπιγ ἰο ἀ0 κοοὰ. 
ατνλϑρ {8 6πὶ ππὰ ἸΔΥῪ ἊΡ ποῦθ ἴον {6 ΠΙΟΥΤΘ. 
---Ζειϑιῦβ: Τὸ δΥ ΣΎ πιλῃ ἃ λικ8 δρροἰπἰοὰ {δε 
᾿Ἰιΐν οἵ 18 αοὶῖνγγ ἀπὰ Ἰα θοῦ; {818 βᾳ08] 15 Βο0ὺ 
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᾿δἰιἰαἰποί.---Βιπν. ἬΙΚΤ. : ΝΟῊῪ ΟΥ̓ ποΥοσ "---7Ζλε 
δαπιο: Τὴ9 ψοτκ8 οὗ αἀοα οἷοι δϑότῃ βίγϑηχα ἰὸ 
ΟἿ ΟΥ̓Ή9, ΒΟΥ, υἱἱοΥὶν ἴο0118}} δὰ ρσχδροβίογουϑ; 
--ὔαῦ ον ρίογίουϑὶΥ 185 Ηἰθ ράγροθο δοοοῖι- 
Ῥ 586 !-ΟΑΝΒΤΕΙΝ: ΤῊΘ ἸΟΥΘ ΒΡΟΘΟΠΥ ἃ χηδὴ 
τΆ503 λη οχοσαίο8 ἐμ9 τγοχὰ οὗὨ ΟἸιγ δύ, 1110 πο τὸ 
αυϊοκὶγ δά Ῥου γΥ ἈΘ Θχ Ρουθ 668 ΗΪ8 ἢ }Ρ. 
---Τἐε φαπιδ: ΤὨ6 τηδη 01 Βρθθο 685 ἀπαὰ Ορ᾿ Ἰο ἢ 
οὗὨἨἁ τηοὸ δοῃμοοτηΐϊης {9 δοιϊοῦϑ οὗ αοἂ βοστὸ ἰο 
τρλΐκο ἰμοξ ἰμ6 Ὀοίζοῦ δμὰ {89 τόσο ὙΙΘΘΙΥ͂ 
ἙΚυονη.---ΟΒΙ ΑΝ ΕΠ: Τ6 οτάϊημδποο οὗ (οὐ, ἰο 
ΟΆΤΟ ΤὉΓ ἰπ6 Ῥοον.---ΟΑΝΒΤΕΙΝ; ΘΝ ἃ πῃ 19 
δ] ἰοποὰ ὈΥ ἰἰὸ ΗΟΙΥ αμοβί, 9 θθοοιο8 80 
οδαηροά ἰμδὲ ονοη 818 δοαπαϊπίλῃοοϑ δπα ἔτ σμ5 
ἀο ποὶ Κποῦν αἷπ|.--- Τὰς δαπια: Τὶ 18 α ροοὰ {πη 
ἴο ἰοἷϊ οΥ̓ ἔῃ πιϑουυ ἴγοτῃ τυ ιἷοὰ γ͵Οὸ αν ὕ66Ὰ 
ἀοϊίνοετοὰ δπᾷ οὗἨ (πα Ἰονίης-Κἰηάποθ8 ἐμδαὶ αοὐ 
Ὧ8298 ΒΏΟΝΠ ι13.--- ΚΣ. 10. η΄ {1Π||8 ΒΓ: ϑ᾽τπ- 
Ῥ᾽ οἰγ, ἔσας, ὕσγαῖκ τον ηὶ.- -Ζειβισθ: Ττὰο 
χαΐϊγδοῖοϑ, ἱη6 τόσο ἰμοῪ ὅσο ἐηγοϑιϊαίοὶ, (ἢ ρ 
ΤΛΟΤΟ ΠΟΥ͂ ἃτὸ ΓοοορσῃἶζΖοιὶ δηὰ βιΐηθ ἔοτία, τυ ἢ 118, 
οὗ ἴμ6 σοπίΙγδατΥ, ἷπ ἤλ156 σταΐσαοῖο5 {}}0 ΠΟΤ ὩρΡρᾶ- 
τοηΐ ἀοο68 ἰδ ἀδοοὶὺ θ6δοΙη9.--- Κεγ, 22. ἩΒΟΙΝΟΕΙ: 
1115 ἃ ϑῖη αῃηἃ ἃ βληο ἰο ἴδ 0} τηρότὸ {ἰδ 
Θοῦ..---- εν. 20, Ο Βοῖν δούοῖὶγ 86 πιιοϊςοα οἵξοη 
εἰσῖτο ἴο {61} 4 σὨΣ]ἃ οὗ αοα! αὶ ὑπο ῖν αἰϊοιιρὶβ 
το [γα {16559.-- ΘΠ Πλ165 οὗ (6 ἐγα ἢ ΓΘ ὉΠΔ0]0 
ο χαϊη ἐμεῖν ρῬοϊαί, ἔπΠ0Υ στον Ὀἰιίον πὰ γαῖ - 
Ζαὰὶ] οπὰ Ὀσσίῃ ἰο συγθο δηὰ σν]}}0.---Ζειϑιῦβ: 
Ὀεβρ 6 ΠΡ ΠΕ Υ̓ ὈΔΗ͂Ιο5 ἐι6 ΒΊΡΟΥΙΟΥΒ (ΤῈ}]6 78) 
ἴα [5γὯ9].--Ιοὸ σῖ σΓΠΥ σοπἔθϑϑοϑ Ομ σῖβῖ, τ λο, ἴῸΣ 
Πὶς ϑιμο᾽Β Βαῖζο, Κ᾽ αὶ κυ ο 8 ἰπ|56}} ἐο Ὧ6 οδαϑὶ 
ουν ὈΥ͂ ἰδ τν]οκοα.--ΖζΖειβιῦβ: ἸΒΟΥ͂ 80 [0Γ 
σοηζοβϑίουη οὗ (86 ἰγυαΐῃ τὸ γοὐοοίδα δα δοουγδβοά 
ὉΣ ἴῃ που], ἃτὸ φτδοϊουϑὶΥ Ἰοοϊοα ὕροὴ ὈΥ͂ 
Ομ νῖβὲ αηὰ Ὀϊ]εβϑοὰ Ὁ ΙΣΐτὰ τΥ 111} ἃ ἸΆΓΟΣ τὰ 80.170 
οὗ ἀϊτνίπο Ἰἰρχιιί, εἰς. ---Ἡ ΕΡΙΝΟΕΕ: Ποῦ ΒΡ αν 18 
ἔἶο ορογδίίοη οὗ σγδοο ἴῃ ἢ τ} }Π[ὴρ 801] |--- Β.Β1,. 
ὙΊΑτ.: ΕἸ [438 115 βἰ605.---Ζεξιβιῦβ: Εδὶν ἴῃ 
ΟἈτῖβὶ, {86 ὅοῃ οὗ ἀοἕ, 158 πο ἔν φᾷ ἀρρσγοθαίϊοῃ, 
Ῥμὶ 5 ο ἃ ἔογυοηῦ αἰϊοοίΐοα δηὰ βιϊσσίῃς οὗ (80 
δουϊ, ἰμΒαὺ (6 τ ΒοΪΘ΄ αν ἰοροῖμοΣ τὶ Ἃ}} (Π6 
ΤΟΙΙΟΪΏΪΗΣ ῬΟΊΝΟΥΒ οὗ (86 τηδῃ δΓΘ ΤΌΤΟΙΟΪΥ ἰτ- 
Ῥταββϑᾶ ἰηἰο {6 βογυΐοο οὗ Ηΐπὶ οὰ τ οαΣ μὸ Ὀ6- 
Ἰίονο3.---ΟἸΆΜ ΕΒ: ΝῸ Ρυμ ϑθηΐ τλοτο ἔδαγίι! 
ἐμδὰ ρῥυϊναίίου οὗ βίμαὶ.- -7ὴ6 δαπιὲ: ἴδ ὅγϑί 
Βῖ6 Ὁ ἰοτναγ 8 1610 15 186 Δοϊκ πον] ρσαιοῃὶ οὗ δίῃ. 
---Ζεἰϑιῦβ: Πψροοτῦίθο8 ΔΓ δ᾽ ΝΥ 8 ἰδ τυ 1ἰδοϑὺ δὰ 
χποϑὺ βδαγρ-ϑίχίοα ἴὰ {μοὶ οὐ 6γ608, ον 
ἐδουκὰ (ΒΟΥ ΓΟ ἰῃ ΥΟΥΥ͂ ἀοθα ὈΪΠϊπᾶον ἰμδῃ Ὀαί8. 
ΒΒΑΧΕ: ο πού Ῥοῃπάον οὐοὸν (116 οτἰ χίῃ οὗ 

ΕΥ̓]: τοῖς στ ΒοΙρίαϊ, ἀϊνίηθ ἰοτο! ΠΟΥ͂ χο- 
αἷθῖτο 8 (0 9 ΔρΡροδγδῃοο οὗ ἃ ὈΪ ηἀ ογθ, τπᾶγα]]- 

ΔϑΪϊο ἴῸ Ὁ 5'χίις; ον ρ]ογίουβϑ (80 οἹοαν Ἰαβίγο οὗ 
ἐδ ὕγίοπανγ ογο ἴῃ ἔθ ἀρτρῦ τη! ἘΞΔΌΔΙΥ 
ΣΟΡυΪϑῖγο 15 (ἢ 6 ὈΪ παρὰ τᾶ τ ο80 ἸΠΠΘΥ ΦΥ6 18 
ἀοκιχογοῦ ΨΥ οΥἱϊ Ἰα8.5, δὰ σαυα}}ν ρἰογίουβ 18 
πα τοοοχοϊτίοη οὗ ἃ οἷοδν δη]σθηβα δρὶγὶι. --- 
αοβδνεε: ἽὙΒΘη ἃ ἸΔῈ 18 ἀοἰϊνοτοὰ ἔγοιη 118 
δρ᾿ τι] Ὀ᾽ πἄἀπ 659, Ρ6ΟΡ]Θ Β8Υ: 18 ποὺ ἐμ18 110 
ἯΟ ΤΟΥΠΙΟΙΥ αἀἰὰ ἰμ8 πὰ βΒοῦ [πὸ ἰδΐθ τ ΔΥ 
(ΠΟΥ ἰοϑι γ ἰο ]ι15 σοοτημαἰΐοη. Βα ἴον {μοι ἰ 
5 ἃ Βι8πι|0.---᾿ θη ΜΏΟΒΘ ᾿ιϑαγὶ ΒὰΒ Ὀ66Π 0ῃ- 
ΤΠ χξοποά ὉΥ͂ 7965015 πὩπᾶ ομδηροῦ ὮΓ Ηΐ8 στδοὺ 
ὁλΔὴ ποΐ Ὅσ τοσοχηϊζοα ΔΩΥ͂ Π1016.---Τ 8 ̓ ΐ 16. 10 
ἀπ ἷα ἀαΥ: ῬΙανΐΒθ68 οἱΐης ἰο ἐδ ότι ἀπά τοϊθοὶ 
Πίτ [Ὁ τνοϑθ Β8κὸ ἴΠ0 [Ὁγ 18, αηἃ ἰο τ οτὰ 
(9 ἤοττι 5 ἰο ἰοδὰ. ΤΟΥ Πποϊὰ ἰο {Π6 Ἰοι ἴον πὶ ἢ 
Κ|115 το δα 1} {16 ἔΌΣΙΩ δπα {110 Ἰοί [ο Σ Βέχ ΚΘ 
ἀοαὰ (Βὸ Ἰἰἴο οὗὨἨ (86 δρίγὶἴ, αἰ ποαρσὶν [16 οι (6 Ὁ 

βου] Ὅο 8 τβοθρίδοϊο, ἃ γ6855890] οὗ (16 βρὶ νὶς. -- 
“ὁ ΤΟΥ οαϑὲ ἰῖπὶ ουἱ.᾽ Βυΐ Ὠ69 5 ποί αἱ 81} οἵ- 
ἔοπα θὰ αἱ ἐ}ι}8; οἢ 1:6 ΘΟΠΙΓΆΣΥ, Ὁ γγ88 ἃ ἸΒΡΡΥ͂ 
υὐπς ἴον εἶπι, ἴον λον ἀϊὰ πὶ σαί εἶτα οἱ οὗ 010] Ὁ 
ΒΥΡΟΟΣΊΒΥ, ---Β] 6580 ῥγοϑοτγιρίΐοι, {μαὐ Βορατγαίαϑ 
5 ἴσοι οοῃβδχίοι ννἱ1}ῖ ὈΣἱπὰὰ δηὰ πα] οἰου 8 τὰ 6 
δ ὈΥΪΏκΒ 8 ὨΘΔΓΟΡ ἰο ΟΠ Υὶϑι.--- 19 πο ρῥγο- 
ΒΟΥΣῚ 65 ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ, ΡΓΟΒΟΣΙΌ6Β οὐ ὑπ οῖῃ, δὶ αἰ πη861, 

ΟΗΨΕΙΒΕΜΆΑΘΗΕΒ: Βιῦ ταῦ ΔΙῸ (89 ὙΌΣ ΚΒ οὔ 
αοὐ ἴῃ 1}]8 σοπηθοίϊοη ῇ Νοπα οἶμον ἰμδὴ ἐδ9 
ωδη [ἐϑἰαι δὴ οὐ Ἰονο ἴῃ 8}1 βυμπιδῃ ταΐβοσγ. ΕῸΣ 
Ἰονθ 18 ἐ.)θ βίγηριί ἢ οὗ αοα δπὰ τ δίβοθυον ὑγο- 
666(19 ἔγοτῃ ἰὐὺ 18 16 το οἵ αοἀ.---0Υὸ9, αοα Βα5 
δῖνθη ΤΔὴ ΘΥ̓́Θ8Β ἰο Καον Ηΐπι; ἰδ 6 ἱπιο!]δοίαα 
ΔΌΪΙν 18. ἔπθτα, θὰὺ ἴὑ 15 ορομοὰ δπὰ ανδκοποὰ 
οἷν Ὀγ Ηἰπὶ τ 10 [88 Θοτηθ ἰο σθδηο ἀλυῖκη 688 ἰμΐο 
1}. --ῖν 18 ἢ οτος ἐμαὶ 1.6 ΤΟΥ ΚΒ οἵ αοἀ βμουϊὰ 
ὉὍδ6 τᾶ τρδῃἰΐεϑί {Πὲ αἀοἀ ᾿ὰ5 μογτιϊ 6 {116 ὰ- 
ΤΩ ΔῊ ΧΔΘΟ ἴἰο Βὶ( ἐῃ ἀΔΙΪ(Ώ688.----7}}16 ῬΔΥΘΏΙΒ οὗ (ἢ 0 
διπα αη. Ἠρτο τΥ6 860 ὁ0η6 οὗ (μ6 Βαὰ ἱπϑίβῃ 685 
οὗ ν}}0 δοῃβοαῦοῃο68 οὗ Βαπάϊϊης δηγίίηρ {πα: ἀΡ- 
Ῥοτγίαϊη ἰο ζαΐι, ἰο {10 ἱπποσπλοδὲ βδπμοίμδυν οὗ 
ΙηὯ 8 οοηγυϊοίίΐου, τῖ ἢ ουὐπνατὰ νἱοΐθῃσο, ἴον ἐδο 
ῬΌΤΡΟΒΘ οἰίδον οὗ ἀἰδϑοιιπδίίηρ ΟΣ ογυδεὶηρ ἱϊ. 

ΠΕΥΒΝΕᾺΒ: 566. ΘΧΘΠΡ]68 οὗ Σϑιρδτ 8 0]6 ὈἸ πὰ 
Ὧ201), ὨΙάγτηιϑ, Ἐ ΜΙ] οη,7 εἰς. [Δἀα:; ΗΠοπιοσ, Ῥσθ8- 
οοἵέ, ἐμ Απιϑυΐοδῃ κἰϑίουλ.---Ρ, 5.1- τ Ἴλὸ πδαὶ 

4 [Ὀἱ γι, {Π6 ἸΔδὲ ἀἰπεί ρτι βηοα τοσοῦ οὗ ἴδ ΑἸοχδη- 
ἀτγίδη ϑ]ιοοὶ οἵ (Πποο]οσΎ, ἃ ΤΟ] νοῦ οὗ Οτίχζου. 16 τπγοῖθ 
ΒΟΥΟΤΑΪ ΠΟΙ ΘΏΆΓΙὁ86 δηὦ ἢ Δ0]0 τοῦς οὐ ἴῃ οΙΪῪ Ομοσῖ, 
δὰ ἀἰθὰ αἱ ἃ στολὲὶ ὠμὸ ἰη 96, 8|. ΑὨΓΒΟΣΥ͂, 9 δι Ί ΠΟΥ οὗ 
τλο κθ, οὨο9 ἴο01ὰ Ὠΐ : ὕοὸ ποῖ ΣΙΟΏΓΙ ΟΥ̓́ΘΡ 86 1045 οὗ (}1050 
ογοῦ νυ (ἢ ὙΠ] ἢ ὄν 8105 οδ δοεο, ὈυὉ τοϊοίοο ἰῃ ἴἰχλ0 ᾿οβδϑοθ- 
ϑίου οὗ ἴἢ056 βρί τὶ [4] οΥο5 ὙΓῸ ν᾿ ἢ ΔΒ ΘΒ [ἢ ΠοΔΥΘἢ 808 
16 το γϑίθτο8 οὗ ἀοά.---», 5. 
{ ΕΙΣ ΤΟΡΘΑΙΟΩΙΥ͂ ΔΙ ἀο8 ἴο 1} 8 Ὁ} ΠάΏΘ88, ἐ. 5., ἰὰ βοῃ- 

τοῦ ΧΙΧ, σου δησίηρ ; 

"ἰ ὙΓ ΘῈ Τὶ σοπδί ον ΠΟῪ ΤῊΥ 116 18 προπὶ : 
Εγὸ ὨΑΙΓ ΤΥ ἀδν8, ἐπ 118 ἀλτκ που] δηᾶ υἱάο, 
Απὰά ἰδ: οὴθ ἐπ]οηῦ Μ᾿ Αἰ Οἢ 15 ἀοδίἢ ἴο Πίάο, 
Τοὰκοα τ Π πο 8016 88, ἱποῦχῃ ΤΩΥ 801}1 πλοτὸ οπξ 
Τὸ βόγγο (πογϑυν ἢ ΤΥ ΜΙ ΚοΓ,᾽ εἰς. ᾿ 

Τὴ [86 γα Οαηΐο οἵ ̓ αγαᾷίξδε 1 κί ὸ ἨΔ 118 ἰη 116 δ} 0} πγοδὲ 
βίταίῃ (89 ΒΟΙΥῪ ᾿ἰρμ, δα ἃ Ὡλοῦγη5 {(8 1098 ἴὸ ἰιὲπὶ: 

ον... ΜΎΤΠΟΟΙ του δ} βαΐο, 
Αμὰ ζρε] ἐπ ὴ᾽Υ δοΥ Τεΐκη Υἱλ] Ἰαπὶρ ; Ὀαὲ [ποῖ] 
λον ϑ εἶδὲ οϊ {8680 ογοδ, [δι σοὶ! ἰῃ υαΐα 
Ἰὸ πὰ ἰδγ νἱοσοίῃκ ΤΑΥ͂, διὰ ἥπὰ πὸ ἀφ." 

Ταὐὰ ἐμο 10] οὐνἱπς ταοϑὲ ἰοποιιίης δπὰ οἰοᾳφυρας δ ᾿υδίοηθ 
οὔ ἔδο στγοδξ ροοῖ ἴο {8 [ΟΣ ΓΪὉ19 ΑἸΠΙ ΟἿ ΟῺ : 

ον... ΚἼΒυ9 πε Π [16 ΥῈΑΓ 
βοΘ9οΟῺ8 ΓΟ ΏΓΗ ; Ὀσὲ Ποῖ ἴ0 τη0 ΓοΟξΌΓΗΒ 
Ταγ, οὐ 1.9 διύθοξ δρῃτοαεὶι οὗ ΕΥ̓ ΟΥ̓ ΤΠΟΤΏ, 
Οὐ κίχθϊ οἵ υθσλ] Ὀ]ΟΟπι, ΟΥ̓ Βαϊ, ὨΛΘΓ ΒΒ ΤΌΘΒΟ, 
ὦ Σ ΠΟπΑΙ οὗ Ὠογάβ, ΟΥ πιτηλ ἴασο ἀἰνίπο ; 
Βα εἱουὰ 1πε68Δ4, αη ἃ νον. ἀπτίπας ἀν 
Βιυγτγοιη δ πλθ0, ἔγοπι [86 ΤΠ ΟΘΟΥΖΙ1 γγϑ οὗἁ ΠΟΣᾺ 
σαὲ οἱ“, ἀπὰ ἴοτ [πὸ Βοοῖς οἵ πον οι ζαΐσ 
Ῥγοβοηϊοὰ τὶ ἢ ἃ απΐνοῦβαὶ υἱληὶς 
Οἱ Ναϊυσθ᾽α ποτ ἴο πὸ ὀχρυηροᾶ ληὰ ταχοά, 
Απὰ Μϑάοσῃ αἵ οὔθ οηΐταηςθ αὐἰΐο σδιτξ ουἱ.᾽" 

τ 4 - Γ᾿ τ 4 - Γ᾿ 4 
“40 ἀλτξκ, ἀλτῖκ, ἀατῖκ, ατηϊὰ (ἢ 9 ὈΪ456 οἵ ποοῦ ; 
Ἱττονοσμ ν ἀατς 1 τοῖλὶ 6  Π [090, 
ὙΠ οῦΣ 8}} 06 οὗ ἀμ ν 1" 

ῷ - Ξ Γ᾿ 4 4 Γ - ΠῚ 
σφώ... 7680 οχοβ, 

Βοτσοῦϊξ οὔ τρὶς, τποἷν δοοίης παγὸ Τογροῖ ; 
ΝΟΡ ἴο ἱμοῖγ ἰά16 οὐΌΒ ἀοῖ!ν βίῃ  ἈΡΡΘαΓ 
Οἵ ξῃῃ, ΟΥ πιοοῃ, ΟΣ δίησγ, [πτουρποιΐ 1.10 ὙΟΆΓ, 
ΟΥ πιδῇ, ΟΥἹ ομδη. ὙΕ6Π1 ἀγγζυθ ποῖ 
Απαΐηδὲ Ἠοηνθὴ Β μαπῇ τι ν.1}}, ποῦ Ὀαίο ἃ 7οῖ 
Οὐ ποδσῦ Οὐ Πορὸ; ὑπ 51] Ὀθασ ὑν, δῃα βίοοῦ 
Βϊσοῖ οανασ." Ὁ 

ΤΊΠοτΟ 5. αἶϑο ἃ ὈοΔῺ Ὁ] Ῥόοτὰ οἡ ΜΠΠΓΟῊ δ᾽ πη055 Ὁ) 
Μ|Ίς ἘΞ. Πώιογά, ἴῃ νυ ἴον (18 ρηθα γῸ ΟΟΟΌΣΘ: 

“0 ὨΥ ὑοπάοα κῆθ0 
1 τοσοστιίζο ΤΠΥ ΡΌΓΌΟΒΟ ΕἸΚΠΡΙΤ δ. ΟὟΤΕ ὶ 

ΜΚ τυἱβίοῃ Ἴμοῖ παϑὲ ἀΠτητποά. {μπὲ ἸΔΟΥ͂ 806 
ΤΏγΕΟΗ, ΤΌΥΒοΙ ΑἹ οὨ6.᾽.--Ρ. 5.) 
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οὔ ἐμὸ οχίδτῃηαὶ βθῃδθ 8 βαϊα ἰ0 ΒΈδΡρϑι {89 ἱππὸς 
088.---ἰὶ ἰΒ ἐῃο ἀυγ οὗἩ κταιίαὰθ (ὁ ὈΘΔΡ τ 0 ΕΒ 
ἐο οὔν ϑαγίουν ουϑη Ὀθέοσο Ηΐδ Θῃ οηϊΐ68.---Τ 9 ρᾶ- 
ΚοηΐΒ οὔ {π6 Ὀϊϊηά πιλη ἃ ἰγρ9 οὗ α]ὶ ψδο, ἰῃ 
ογάον ἰο δβσδρ {80 ϑηὶ Υ οὗ (89 που], ἀγταν 
Ὀδοῖς ἔχοι {116 7611 υϑαΐρ οὗ {86 οἰ] ἄγοι οὗ αοά. 
---Εαδ6 268] ἴον (89 οἱὰ (Δ6γ9 Μο809) ὉΪ}π4.8 τηθῃ. 
-- ΒιΡ]ο-πιϊπα θα Αγ πλθ πᾶν ἃ δου μοῦ ΟΥ6, 8 

ΤΕΒΕ ΘΟΟΘΡΕ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤῸ 5“0ΗΝ. 

ΤΔΟΡΟ οογγοοί ᾿υδχηιοηὶ {8 4139 Ῥτου ἃ ΒΟ οδαγθ 
δια ἐμ 60] ορίδη8.-- ΒΒ ΚΒθῈῈῸ: ΟΕγίδι μδδίθησ πὶὶἢ 
ταρὶὰ δηά οὐθΓ [ΟΣ γϑρίἃ βίορϑβ ἴῃ 6 ΘΆΤΘΟΥ οὗ 
Ὀϊοοδίης ἰὰ σοι Ηδ 1 Ἠϊ5 δογυδηΐβ 18 δὶ 
νγοτῖς,---Τ ποῖν σατϑίηρ 5 θοΐοσο αοὰ πουρλὲ δῖ 
ἨὈ]οδϑίη ς.---ἰὸ τδϑ ἰῃ9 τοϊβέογίαηθ οὗὁὨ ἴδγδοὶ ἐμδέ 
6 ᾿ν͵ϑ τὴίϑϑο ἰῃ δὶ ΟὟ δγεβ (18. τ. 21) διὰ 
(δουρὶ εἰ πιδοὶ ἢ οἸοδη διὰ τ]}1ο016 (ῬΓΟΥ͂. ΣΧΣ. 12). 

Φ 

Υι. 

ΟΗΒΙΒῚ ἘΠ ΡΟΓΥΙΓΜΈΝΤΥ ΟΥ̓ ΑΙ, ΒΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, ῬΑΒΊΟΠΑΙ, 1 Ὲ; ΤῊΒ ΤΕΌΤΗ ΟΥ̓ ΤΠῈ ΤΗΕΒΟΟΒΑΟΥ ΑΚ 
ΤῊΒ ΟΗΌΒΟΗ. 6) ΤῊΒ ὈΟΟᾺΒ ΟΥ ἘῈΕ ΓΟΙῸ ΙΝ ΑΝΤΙΤΗΕΒῚΒ ΤῸ ΤῊΒ ΤΗΙΕΡΕΒ; δ) ΤῊΗΒ ΨἙΑΊΤΗΨΟΌΣ, 
ΒΗΕΡΗΕΒΌ ΙΝ ΑἸΤΙΤΗΞΒῚΒ ΤῸ ΤῊΝ ΜΙΒΈΓΙΝΟ ΑΝ ΤῊΒ ἩΟΙΕῚ Ο) ΤῊΒ ΟΠΊΒΕ ΒΗΚΡΗΒΕΌ ΟΡ ΤἸῈΞ 
ΟΒΒΑῚ ΒΟΒΙΒΥΓΟΟΚ, (ΒΕΡΕΒΕΝΟΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΡΟΟΚ ΟΡ Ὑ5ῈῈ ΣΟ ΤῸ ΤῊΝ ἘΧΟΟΜΜΟΝΙΟΘΑΤΊΟΝ, ΟΗΑΡ. 
ΙΧ. 8ῦ. ΟΗΛΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ ΟΥ̓ ΚΑΙΒῈ ΒΗΚΡΗΒΕΡΒ, ΤΗΙΕΥΕΒ ΑΝ ΜΥΚΌΚΠΕΗΒ. ΟΗΛΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ 
ΟΥ ΤῊΚ ἀ000 ΒΗΒΡΗΒΒΡν. ΟΗΒΙΒΤ, ΤΒΕΒΕΈΓΚΟΒΕ, ΝΟΥ ΟΥ̓ΤΥ ΤΗΞ ΒΙΌΗΕΕ ΒΕΑΣΙΤῪ ΟΥ̓ ΤΗΕ ΞΑΒΤΗΉΣΥ, 
ΒΟΌΘΑΙΒΟ ΤῊΝ ΤΕΌΤΗ ΑΝῸ ΕΌΙΣΙΣΜΈΝΤΟΡ ΤΗΒ ΒΡΙΕΙΤΌΛΙ, ΡΑΒΤΟΒΑΙ, ΟΥΕΙΟΘΕ ΙΝ ἸΒΈΛΑΕΙ, ΑΝ ΤΗΣ 
ΟἩΌΒΟΗ, ΙΝ ΟΟΥΤΒΑΒΤΈ ΤῸ ΤῊΒ ΚΕΛΕΨΟΌΙ, ΡΕΚΥΕΒΒΙΟΚΒ ΟΥ̓ 1ΜΕ ΒΥΜΒΟΙΙ͂ΟΑΙ, ΟΥΕΙΟΞ.) ΤΗΙ δΥΜΒΟ- 
ΩΙΟΑΙ, ΟΟΥΜΌΝΊΙΟΝ ΑΝῸ ΤῊΞ ΒΕΑΙ, ΟΟΜΜΌΧΙΟΝ, ΟΚ ΒΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, ΕΧΟΟΜΧΜΟΧΙΟΑΤΊΟΝ ΑΧῸ ΒΕΑΣ, ΕΧ- 
ΟΟΜΜΝΥΝΙΟΑΤΙΟΝ. ΤῊΝ ΟΟΜΜΟΤΙΟΝΧ ΑΝῸ ὈΙΒΑΘΟΒΕΕΜΕΕΤ ΑΜΟΝῸ ΤῊΚ 958 ΑἹ ἘΠΕΙΒ ὕΤΧΟΒΈ 
ἨΕΙΟΘΗΤ. 

Οπ.». ΣΧ. 1-21. . 

(ὕ7οτβ. 1-11 ροσίσορϑ ίονυ Τυοβάδυ ἰὰ ἮἊἰἰϑαη-θοὶς; γογ8. 12-106 ρϑυΐίοορο ἴον Μ|Ί βου σοτ 88 Ποσηληὶ.) 

1. ὙοΙΙΪΥ, νογῖϊν, 1 βαύ απίο γοῦ, Ηδθ {μαὐ οηίογθία ποί ΒΥ [{πτουρ ἢ} {86 ἄοος ἰηίο 
[06 Βῃῃοορίο ]α, Ὀαὺ οἰ Θὲ ἢ ἊΡ δοῖὴθ οἵμοσ ΦΥ͂, {π0 Β6πι0 18. ἃ ἰῃϊεΥ δηὰ ἃ σοῦθοσ. 

2 Βαϊ πο [Πδὺ δηΐογο ἴῃ ὈΥ [{πτουρ]} (δ 6 ἀοον ἰ8 {16 [οπιῖξ (86] Βῃδρμονγαὰ οὗ ἰδθ 
9. Βῆοορ. Τὸ ἴηι ἐπ ροσίον ορϑηῃϑίδ ; δῃα {Π|6 βῆθορ ἤϑαὰρ [ρῖνο μϑοὰ 10] ἷ8 νοΐϑδ: 
4 δῃά δ6 ο8]]608' πἷθ οσΤ βίθαρ ὈΥ̓͂ Πδη16, δῃηα Ἰοδάοίῃ ἴπμοπιὶ οὐ. Απά σδθη Βα ραῖ- 
οί ἴον ᾿18 σὰ βθορ [πῆθ 6 Βα ρυΐ ἔογίἢ 8}1 ἷβ οη], Β6 σοοίῃ Ὀδοτα 

ὃ ἐμθηι, δπᾶ (ἢ βῆδθρ 01] ἷπι: ἴον [Ὀ6081}80] (ΠΥ ἱκποῦν ἢἷβ σοῖοθΌ ἀπά [Β1] 
ἃ ΒΙΣΔΏΡΟΣ Ὑ111 {ΠΟΥ [ΠΟΥ͂ ΨΧ111] ποῖ Ὁ] ον, θαΐ π}} 60 ἔγοπι Εἷπὶ; ἴογ [Ὀθοδυβ6] 
ΚΒΘΥ͂ ΚΠΟΥ ποὺ [ἢ γοῖο6 οὗ ΒΙΓΔΏΦΘΓΆ. 

δα ῬΑΤΘΌ]Θ Βραῖκο οβϑυ8 [9}6808 Βρ0Κ6} υπίο ἔδρα; Ὀυὺ {Π6Ὺ πῃάἀοτβίοοα ποῖ 
ταῦ ὑβίηρθ [ΠΟῪ τ γΘ ὙΠΟ Ὧθ ΒρΑΙΚ6 [ϑροἷκ6} υπΐο ὑΒοιη. 

7 Τβοῃ βϑ]ὰ 9685 υπίο ἰμοῖι ἀρϑίη [6508 ὑμογοίοσο 88147,} Ὑ ΌΓΠΥ, γοσῖγ, 1 5ΑΥ 
8 υπίο γοῦ, Γ δὶ {μ6 ἀοονῦ οὗὨ (86 βῆθορ. Α1]] ἐμαὶ ονὸῦ [411] ἴῃοβθ 0] οδπιθ Ὀοίοτθ 

ΤῺ6 ον, ἰπεοδᾷ οὗὨ τη6, ἦλθον πρὸ ἐμοῦ τὰ [ῃΐονοδ δη ΤΟΌΡΕΓΕ: Ὀαὺ [80 δθαρ ἀϊὰ 
9 ποῦ ὮθδΥ ἰμθὰι. [αδηὶ ἴδ 9 ἀοογ; ἈὈΥ̓͂ [[τουρ]} τὴθ 1 ΔΩΥ πιδῃ ΘΓ ἰῃ, ἢ6 5}8]}} 

10 [π|}1] Ὀ6 βανοᾷ, δῃὰ 8}4}} [111] ρὸ ἴῃ δῃᾶ ουἱΐ, δηά [{:}}}] πὰ ρϑβίαγο. ΤῊ (μἱοῦ 
. σοοΘ ἢ ποῖ, Ὀαΐὲ ον [οπεΐξ ἴ0Υ] ἴο βύθϑὶ, δηὰ ἰο [κ|}}, δῃὰ ἴο ἀδβίγου : 1 δὴχὰ οοΐῃθ 
[1 6816] ὑμδύ {Β6Ὺ παρ ῦ [Ἰ]ᾺΥ] μᾶγο 116, ἀῃὰ {Παὺ [ΒΟΥ ταΐρμΐ πᾶν {ΐ πιοῦθ ἈΌΌΕ- 
ἀδΏΔΥ [ἸΔΥ̓ ἢᾶνο δου παδῃ06]. " 

1. Ιδῃ {86 ροοᾶ Βορμοτγά.: (ῃ6 ροοᾶ Βορδογὰ ρίνοιι [Πἀγοί ἀοτνη] 18 116 ὅὸτ 
12. [80 8.660. ὅδαι ἢ ἐπαΐ ἰ8 8ῃ Εἰτοϊίηρ, δηα ποὺ ἐἰδ6 [4] Βιδρῃογά, ποθ σὴ [86 

ΒΏΘΘΡ ἃγ6 πού [ποῦ (ῃ9 ΟὟΠΟΓ οὗὨ [86 ΒΠ66ρ], βοοί (88 πο] οοπιΐηρ, πὰ Ἰρανοίῃ ἰδ9 
ΒΏ66Ρ, δῃηᾷ βοοία ; δῃὰ {μ6 ψ ] ἢ οδίο μοί [ὑθαγοὺ}] ὑπό πὶ, πα βοδίξθγοι ἃ μ6 Βιθβρ.ἷ 

18,14 Τμο Ηἰτοϊηρ θα," Ὀθοδῦ86 ἢ6 18 δῃ ὨΪτΟΙηρ, δηα οτος ποῖ 0 Υ 1Π6 βῃοθρ. [Γ[ 
δ [86 ρσοοά Βορμοχά, δηἀ ΚΚΠΟῪ ΠΥ δἦθορ, δα δῖ πον οὗἩ μλϊπ0 [84 {8 6γ ΚΗΟΝ 

15 πιο᾽ ουθῇ 85]. Α8 [88] (μ6 ΕΔ μον Κηούϑί τη6, ΘΟ ἢ 80 ΚΠΟῪ 1 [δηἀ 1 Κηον, χὰγώ] {88 
160 Εδίμοῦ : δῃα 1]ΔῪ ἄονη ΤΥ 116 ἴ0Υ {Π6 βΒῆθεαρ. ἀπά οἴδοὺ βδορ 1 μδᾶγϑ, ψϑλοὶ 

8ῖ6 ἠοῦ οὗ ἐιὶ8 [014 : δι 8130 1 τηυδῦ Ὀτγίηρ, δηὰ (ἘΘΥ͂ 884}} [π|:}}} ΒΘΒΡ ΤΥ νοΐοθ; 
8δη4 {Πθγθ 8[}4}} Ὀ6 [1111 Ὀδοοηλ6] οὔθ [014 [βοοΚ, ποέμνη, ποι αὐλή, δοτιρ. τον. 16], απά 

117 [οπυΐξ Δ} ὁπ ββδρῃοτά. ὩΤδογοίοτο [χη {18 δοοουηΐ, ἕο [8 Σθα80}}} ἀοίξι ΤΥ 
[186] ΕΔΙΠΟΣ ἸονΘ π16, ὑθοδιβο 1 ΑΥ̓͂ ἀονῃ τιν 116, (μα 1 ταϊρῦ [Τ2 87} [Δ Κα 1ὑ αρδίη, 

θ 



ΟΗ͂ΑΡ. Χ, 1-2]. 817 

18 Νὸο τιδὴ [ΝῸ οῃ6] ἰδκοιῖ 1 ἤγοτα τὰο, θὰ} 1 ΙΔῪ ἰδ ἀοτη οὗὨ τ 861. 1 μανὸ ροτεγ 
ἰο ἰΔῪ ᾿ξ ἀοτσι, δὰ 1 ἢανθ ΡΟΥΘ ἴο ἴα κο 1 ἀραῖηθ. Τΐθ Θοτητδη ἀπηθη μαγο 1 
τοοοϊγοα οὗ ΤΥ ΕΟ. 

19,230 Τδογο 8 8 ἀἰνίβίοη ἐπογοίοσο ἀρϑίῃ δλοησ (Π 6 76078 [Ὁ {Π|686 Βαγίηρϑ. Απά 
ΤΑΔΏΥ οὗὁἨ ἰμθπὶ βδ]4, Ηθ μδαίῃ ἃ ἀουὶ [ἀθιμοη], δρὰ 13 πιὰ ; ΨὮΥ ΒΘΔΣ γὸ ἰπιὶῦ 

21 Οἰδοῖβ 8814, Τῆλθϑθ δῖθ ποῖ πο νοτὰβ οὗ Ηἶπι [οὗ οὁ26] ὑμαὺ Ἀδίἢ ἃ ἀθν1] [ἀδιλομ]. 
μδῃ 8 ἀου1} [ἀθπιο]} ορϑὰ {δ ογεβ οὗὨ (πὸ ὈΪϊπαῇ 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ΨΥ. 8.--Φωνεῖ, ἴῃ δοοογύάδησο ὙΠ. Α. ΤΠ. Ὁ. ἴ.. 
ἘῺο ἕοσιωον γογὺ Ὀοιῖος σοστοδροι 5 ὙΠ ἰμδ6 Πκοτγο. 
(411, ὈῸΣ Ὀγ 116 τᾶσι, δοσανίομπλοί ἴοπο. 

δῖη.. ΤΑοῖτὰ., Τἰϑοποηά., ΑἸ01, εἰο.. ἰησιοαᾶ οἵ καλεῖ [οχξ, γχοα.]. 
89 8ῆοορ, 86 δυυρ, δῖο ποὶ ἰμβδυομοοὰ ὈΥ δὴ υπἀοτγίβησίηρ οἵ ἐδ 9 

8 γος. 4.--τὰ ἰδια πάντα ἃ ἸΠΟΙΤΟ ΟΧΡΡΟΔΟΙΥΟ σοι ϊης ἴδῃ [ἢ 6 τοοοϊνο ἰοχὲ, ἴθ δοοογάδηοϑ τι τἶ Β. Ὁ. 1. Χ. [5[1.], είς., 
Τοβοπάοσχί. (ΑἸίοσὰ : πο ἴοχὶ. τοῦ. τοβὰν καί δὲ ἴο θοκίπηΐπας, δὰ τὰ ἰδια πρόβατα, ᾿ΐξ οἱσπ Ἔλεέερ, τιϑιϊιδηΐ- 

ΤΑΠ}νΥ οὨδδησίηᾳ, πάντα ἰηἴο πρόβατα.--". Β.) 
8 Ὑογ. ὅ.-- [ἢ δοοογίύδησο τε τ Ὑδ πὶ 

Ὁ ἘΠ ἐνὶ δυκὶ Ἰϑτικο, Ὑ80Ὸ 
ἐπάϊ τ 88] ᾿εἷϑ ῬΟΥ, ΤΩΣ δας τὴ9 γτῶχὶ ΓΙ ΧΙ ὙΠΟ θα ᾿9 οδῃ ρος πβωυλια ἀργρ 8.) ἐπ ἜΑ, 

: μισθωτὺς φεύγει͵ ἐγεϊἑησ ν Ὁ ΔΡ ἃ δυροταουβ χοροξἰοπ οὐ μυϊκηὶ 
ἰμοδουάο νῦν. ̓ λφο 

ἰοδ4 οὗ 
1δεϊτποπ, ΤἘἰδοποηογῶ 

νώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν [ἰοχὶ. ΤΟ Β. Ὦ.1,. [Ὁοά, δίη.], εἰο., τοοᾶ γινώ 
ἔπογος 7 ΌΦΕΙ͂Υ σουλδσκο ((ο] ον ίης Ὧθ ἮΝ οἰζ6): 

ΒΟΉΤΘΥΩΣ Βοῖνυο δ δὴ ἰηϊτοάἀυοίίοι ἴο ἐδ 

γινώσκουσίν με τα ἐμά. 80 
κοιίνϑ ἔστη 16 ἰῃ σοπίοττηπίϊοῃ ἴο {πο 70] οτος. 

10 ος, 18.--ἰ1 Δ 79 ΤΌΠΟΘΙΣ ὀγτολήν ΓΔΙΟΣ ἴγθοὶυ:  δεπεσοξεῖς, ἰαιο 97) ἐζε; Νογο8: ολαγρε.--Ῥ. Β.] 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΠΙΤΙΟΑΙ, Ἐ 

[πὸ Ῥδυαθοὶο ἀἰϑοοῦσγβο οὗ οἷν. Χ. 18. οἷ οΒ0]γ 
οοῃηθοίοι τ (110 γγεοθάϊηρ ταΐϊσγαοὶο δὰ βυκρ- 
ξϑαίοα ΒΥ {Βο ἱγγαμῃΐϊοαὶ δηὰ οσιοὶ οσοηάιοί οὗ (λ 9 
βατὶ8606---ἰἢ9 ὈΝἐηὰ ρσυΐϊάο5 δπὰ ζ4160 ΒΕ ΟΡ ον 8 

---ᾷἰονδτὰβ ἰμ6 Ὀ)Ϊ ἃ πιδὴ το δὰ Ὀεθ τοβίοσοα 
ἴο β'χαι ὮΥ 968ι2---ἰθο Πἶχιὶ οὗ ἐπ πουϊὰ δῃὰ ἐδ 
ἰσῦθ δ'βορμογά, 1 ψδὰ8 πὸ ἀουδὲ βροΐζϑθῃῃ Ὀδζοτο 
{89 δδιὴὸ δυάΐθμοθ, ΔΒ ΤΏΔῪ Ὀ0 ᾿ῃΐεγγοὰ ποὲ ΟΕΪΥ 
ἔγοτα [8 9 υϊηξογτιρίοα οΘοπηθοίϊου, δι 8180 ἤγοτῃ 
8ὸ ΟΥΡΓΘ88 Γϑίθγθηοο ἰ0 86 Ῥγϑοθαϊης ταΐϊτδοΐο ἐπ 
τον. 21. ἯΘ βανθ δοσθ ἃ ἀἰϊνΐ πο ραβϑίογαὶ ἰδίκθῃ 
ἵγοπι ΘΥΘΥ αΥ 1116 π Ῥαϊθϑίϊηθ δπὰ δα γοββοᾶ 
ἹΔΔΪΉΪΥ 0 ταϊη ϑίοσβ οὗ (6 μοβροὶ. ἜΠΗ (Β6 
οἷο ϑυδήοοι βου 0 δαγοί ἢ γ οοτηραγοὰ ἐδ9 
ΟἸἹὰ Τοπέδηιοηιϊ ἀοδονί ρ(1ο0η5 οὗἉ {89 [4189 ΒΗ Θρϑγὰ 8 
δυὰ (πὸ το Β'Πορμοτὰ οὗ [5.80] τ ἢ Ῥτορμοίϊο 
Τοίδγομοθ ἰὼ ὑπ6 λ[οδβίαϊ,, ἴῃ Εξοῖς. χχχὶν.; ὅ9ν. 
χχῖϊ!, 1-6; Ζοον. χὶ. 4-17. Το (686 ΤΩΔΥ Ὧο 
δἀάθα, 86 8 τοπιοίου Ῥαγα]]οῖ, ἐδ 9 ἱῃοοι ρα ΓΔ ]9 
Ῥα. χχὶϊὶ, τ ποῖ Σορτοβοηίβ πὸ Γοσὰ 85 ἐμ 6 κοοὰ 
Βπορδμοξγά οὗἩ ἰμ9 ἱπαϊνί ἀυ8] Ὀοϊΐονον, γ8ο0 16045 
διὰ συΐϊάθ5 δΔῃὰ ῥγοίοσίβ εἰ ἰΒτουρδοῦς ᾿ἰἴο, δηά 
ονοι ἐδτοιρ ὑπο ἀδιῖς ΥὙΔ]16γ οὗἨ ἀοδὶ.---Φο 
οὐαί [.6 ῬαΓΘΌΪ68 Ἡ8Ιοδ ἤοττλ Βα σἢ ἃ Ῥχοιΐποηί 
δηῃἃ οπαγδοίογιβιϊο ρα οὗἩ ΟὨγἰδί᾿ 8 ἰοδοδίης ἴῃ 
(6 Ξγπορί,δι5 (σοτρ. θ506018}}γ Μαίί. χἰἱἱ.), αὶ 
ο κἰτοβ {πῦὴ0 ΡΔΓΔΌΟἾΪΟ ἀἰδοοῦγβο8 ΟΣ Ῥασδῦο ο ἃ]- 
Ἰοχοτῖ.3, οσὶ ϑμἀ θὰ β᾽π}}68 (ο]]οὰ παροιμία, χ. θ), 
929 08 {116 Οοοὐ ϑλερλετά (6}ι. χ.), δῇ ὰ οα [86 7γμ6 

8 ὅοσρ. (δ -. Κε. εὐδειναρύνο: Οὐπνπνπίαξίο ὧἐ δὲ πράττω στ 
{πιὸ φοφιι εξ ΓΑ λοΣ ρεσίλα ἢ Σνιἐεεολίογιι. Οριϑοιία. 0- 
ΤΟΙΣΘΌ : εἶς ὕΧολ. χ. ΑἸΈθΩΡ., 1838]. ἠ ΐ 
Φ {Ὁ οπδρ. αἴδο 

,͵ ΤΠ ΒΟΙΞΘΟΒ᾽᾿ Β 
τὸ ἀοφοσ ρμιίοη οὗὨ δοσίΐογῃ βδορποᾶ {8 ἴῃ 
ΤᾺε ζαπὰ αηὰ ίλε Βοοῖ (Νοτ Ὑοτῖκ, 1809), 

τοὶ. 1. Ῥ. 901 Α΄. τὶς} ἐδη 9 ἴο οοῃῆγιῃ δηὰ {ΠἸυδέγαῖο ΤΩΔΌΥ 
γρρδεοῖοιν ἴα ἐδὶν ματαλ 9), 

Ῥπο (οὮ. χτ.), ἩΒΙΟΒ ὅτ0 ποΐ Τουπᾶ ἰῃὰ 89 οὐμοτ 
(οδρ615. Α ρατγαδίε (παραβολῇ, ἴτοτι παραβάλλω, 
ἃ σΟΙΏΡΔΙΪΒΟΗ, ἃ βία] τἀ 6), ἱὰ {86 δύχῖοί ἐοσ σαὶ 
5080 ἀογί γοά ἔτοτα (119 ΒΥΠΟΡ ΘΟ ΡαΤΔΌ]05, 8 ἃ 
Ῥοοίΐο πασγδίϊνο ἰδ ικοι ἔγοτα γθᾺ] Ἰἰζο ἔον {116 111.5- 
ἰγοϊΐοι οὗ ἃ δἰ ρίιον γα ἢ το]οϊϊῃ ς ἰο {89 Κίηράοαι 
οὗ οδύοι, ὙΒ1ΟᾺ 18 τοδοοίοα ἴη, πὰ εγπιθοϊ τοᾶ 
ὈΥ, πὸ νου]Ἱά οὗ παίθσο Αβ ἃ οοπδϑοίοιια Βοιΐοι, 
(86 ῬΑΓΔΌΪΟ αἰ 6 78 ἕγοτῃ {6 πιγίλ, ἀπ ὰ {86 ἐεγεπα, 
ὙἙιοδ ΔΓῸ ὑποοηδοίοιδῖν Ῥτοἀποθὰ ἀπά Ὀο]ονοὰ 85 
δη δοίυο] ἴδοι (68 ΟΣ] άσοη ἱμγοηὺ βίοσὶ 95 τυνϊἱμουὶ 
ἀουλέϊηρς ἰδο χΧοα] 7); 88 ἃ ἐγιμλίμξ ῥἱοίατο οὗ 
τεαὶ ἴδ ἴον (86 ᾿Ἰ]υδίταί, ἢ οΥ̓͂ ἐριγίίμαί ἰται, ἐΐ 
αἰ ἶἴογ8 ὕχοτα ἰδ 6 7ωδίο, Μϊο ἢ χοϑίβ οὐ δἀπχιιοά 
ἐπιροσφίδιϊ ἴδ8 (85 Δ ϊπ815 (π᾿ ηἸκίρ, δροδ κί αὐὰ 
δοίϊης ᾿ἰἶκο σι] οηα] ΣΩ0}}, Δ ἃ ΒοΣΥ 68 [ἢ 9 ῬΌΓΡΟΒΟ 
οὗ ἱπουϊοαιϊλης [9 ΟὟΤΟΙ πιαχίτ8 οὗ τοογίαΐν ν᾽ 8. 
ἄοτι δῃὰ ρτυάθησθ. 908 8 ῬΡαγδὉ]65 ἃγτὸ οχίοπάϑὰ 
ΔΙ οχοτὶοβ σαί μον ἰἤδῃ ῬαγΑΌΪ685; (ΒΟΥ Ῥσοδοηΐ ἢ0 
ὨΔΥΥΔΙΥΟ ΟΥἨ σοπιρ]οίοα ρῥἱοΐαχα, θυ  Β᾽ΤΩΡΙΥ͂ 016 
ἄφυτο, δἰ Π 6 ἃ τῶδη (86 Βιθρβοσά ἴῃ χοϊδίΐοι ἰὸ 
18 001), ΟΣ δῆ οὈ͵θοῖ οὔ παδίαγα (ἔπ Υἷπο ἰῃ σο- 
Ἰαϊζοι ἐο 15 ὈΣ8Π6}163), 88 ἃ ΒΥ 0110 1] δ ται οι 
οὔ {᾿ὸ ομαγδοίοσ δηὰ χοϊαϊΐου ᾿]ιϊοὰ ΟἾγὶβὶ δὺ5- 
ἰαΐῃβ ἰο Ηΐδ ἔγσυθ ἀἰβοῖ 165. Οτὶβὲ βίδηὰβ ουἱ 
ΒΟΥΤΘ ΟΧΡΣΘΒΒΙΥ 85 ἐμ οὐ͵οσὶ δῃηὰ πιδδηΐπρ οὗ ἐμ 6 
ῬδυγδΌϊο. [π|δ 9 ῬαΓΔΌΪΘ ὈΘίοΓΟ τ18 "10 πιυϑὲ ἀἷδ8- 
εἰπαυ δὴ ὑτνό δοίβ: ἴῃ ἰδ6 οὔθ Ομ γῖϑί ΔΌΡΟΟΥΒ 85 
ἐπ 200" οὗ 8δ60688 ἰο ἐδ6 οἰιαχοὶ απὰ ἰο (οά, 

4 [β πη ΐ]δν Ὀτί οὗ ματα ΡΟ] αἰ Ἰϑρογίαθ τὸ ἢ πὰ αἴδο ἴη ἔδο βγῃ- 
οΡεἐἰδίβ, Ἀἴδίς. ἰχ. 37, 88; χχίυ, 4..-1δ.: [1|κὸ χυ. 4, δ: χυΐϊἱ. 
Ἴ-θ. ΦοΒη ὨΘΥΟΣ ᾽.868 παραβολή, ὙΠιοἢ ΟΟΟΌΣΘ ὨΘΘΕΙ͂Υ ΔίΣγ 
τίηλοα ἰὰ (19 ΒΥΒΟΒἐἰδῖ8 πὰ ἔννΐοϑ 'π [ἢ9 Ηδῦτονβ, υὰἱ παροι- 
ἰα ἴοτπτ εἰπ|68, υἱε,, χ. 6 (μαγαδίᾳ τὰ πὸ Ἐ. Υ.); χνί. 26, 29 

Ἧπὰ }. Σ᾿ ἴοτα!!γ, παροιμία [ἴτοϊὰ παρά δηὰ οἶμος, 
, (ΟΡ Ξ6] ΤῊ ΟΔἢ5 ἃ ὈΥ-ὙΟΓΟ, ὧἢ οἷϊ οἵ [ἢ9 γάρ. δἰρ ηβωγολειρ: 

ἤϑοῦ ἃ ἥκηγαῖίνο, οηἰατοδίίο, ργορηδηξς δροδοῖ, ἃ ἀκτὶς δογίπς 
ἦπ ορροοίξίου ἴο παῤῥησίᾳ λαλεῖν]; Ἐ6 ἢ δἴφο, δηά, |κὸ 19 
ΘΌΓΟΥ πεαξολαϊ, ἃ δαμίαηιίουθ γᾶ χίπι, Ὀγουογῦ ΟΣ δἰδοὸ μο τ» 

9 ἐὰ τ. 9 Ὁδύκ!ι δοι89.--", 3.) 



818 ΤῊΒ ΑΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ 9ΨΟΗ͂Ν. 

υογϑ. 1-10; ἰπ (86 οἰϊιοῦ ἃ5.,(ἴϊὸ ἔσθ δλορλετά οὗ 
(86 ἤοοκ, γον. 11-18.5 Α. ραν Ὀ]ομαϊηρσ οὗ 
ἰωαρος νν6 ἤπά ἴῃ 116. ἦχ. ἀπὰ χ., βοτο ΟΠ τῖϑί 
58. βοὺ ζογί ἢ Βοῖ]χ ἃ5 {ἰο ᾿σὶοϑὸ απὰ {1|ὸ βασι ῇῆδο, 
Δ8 80 οἴὔοτονῦ απὰ (ἰιο οἴδοτὶπρ (ἰχ. 13; σ. 19). 
Βοηχοὶ δὰ γ8: Οἠγιδίμδ 68ὲ οδίζϊεπι εἰ Ραδίογ εἰ οπιπία. 
--Ῥ. 8. 

Ουγν ΠῚ οἷοθο4ᾳ {ἶἰοὸ ρουϊοὰ οὗ υριἀοοϊ ρα 
δυοίυαίῖ!ο59 απ Τογσπηιοηϊα(ἰοη9 ἐπ ἰἰ6 παϊΐοα, Ιἰ 
8 ποὺ ἸπογοΪγ ἃ σοπ(ἰπασίίοη οὗἩ ἔπ ᾿τνογὰ οὗ {Π9 
Ῥτοοοάϊηρ οπαρίον (48 Δίογον, ΤΟΝ, ΒΒ 6550 
ΒΌΡΡΟΒ6) ; ἴῃ {ἰαῦ ἐχλὲ 18 (0 Γιαπαφιμοπίαὶ 1άοα, 
ἴη (84 ()6 σλερλετγα 15 (ἰια Ἰολάϊης ἐπουχσί. Τα 
σοηγογβίοη οὗἁὨ {|8ὲὸ τᾶ ψὸ Ῥὼ8 Ῥοτ Ὀ]ηὰ ἰο 
Ομ νῖϑὺ απ ]15 σσοοπηηπηϊολίῖοι ὈΥ͂ (8 0 Ρ]Ιατ 8665 
(ἰὺ ἀρρολτβ ἔγοσι {1}18 οἰιαρ ον αἾ8ο, {πῶὺ ἰμοΥ δοιὰ 
ἃ5 ὅη οἴἶδοϊα) Γοτὰπι)} ἰμάποο {16 μογὰ (ο δαὶ} 
ἰὼ ΠΠ5 ον Ρογβοῦ ἰδο (γαϊὰ πὰ {] 8 ] πτοοΐ οὗ {Π0 
δαΥ ὉἸῪ ἃ8 οὗ ἰδ βρίυἰἰὰα] Ραβίογα) οἷπος, ἀπ ἴῃ 
οϊΐονοτϑ οἡ {{ἰπὶ ὑ86 ἰγαϊῃ απὰὶ ΓΔ] πλοπὶ οὗ ἢ 6 
ἰμοοσταῖϊσ οοαπμησπίοη. δηςο, (18 αἰθροῦΓδς 
τὶ ρου 6 ἀἰβαστοσπιοηῦ βδπιοηρ ἰμ6 Ῥεορίο ἰο ἃ 
Ῥοΐπὺ ποδοββαυη!ν τοϑαϊ πη ἴῃ βοραταιϊίοθ. Τὶς 
Β66ΠῸ 18. που ΓΟ Υ ἀπομδηροί, {Πὸ α ἀ0Ὑ8 ὉΓῸ 
{86 δᾶπιο, ὑυυύ (6 ΓΘ 18 πὸ Γοαβοῦ ἸΥΠΥ͂ ψγ͵ῪῸ Βἰιοι]ὰ 
οὐ (818 ποσοιυηΐ, ἔπ Ρατγβασποα ΟΥ̓́ {110 ΘΧΔΙΏΡ]ο οὗ 
Μογον [ἰο υ]Ἱϊοὰ ΑἸΙοτὰ λββοηί81], θοσία {1160 οη Ρ- 
ἰδν νι εἰν σα Ρ. ἰχ. 85. Τύνδη τοσϑ. 40 οδπὰ 41] ο- 
Ἰοῃ ἰο {116 οἷοβο οὔ {80 Τοσοροΐηρς; οἰ δρίον. 
Το ῖθ ἤσυγηϊίνο βροσοῦ 1510 ὕοται ἃ Ποισὶπ 7 Ῥατα- 

δοϊϊοαὶ ἀΐδεοιγδϑε (παροιμία, ἰοφοῖμον τὶ παραβολῇ 

ἰο Ὅ6 σοι ργοβοηάοὰ ἴῃ (6 ΠΟΌΓΘΥ δ; 80- 
οσοτϊπα ίο Ουἰπος Πα : ,ωδοῖία ὅτουίοτ, ἃ8 (ἢ 8 Βᾶγ- 
ἰασ, οἶα». χυ. 1), δηὰ οὶ α οοτῃηρ]οί ἃ Βἰ πη} 60 
(3 Ραγαῦ 9). ΤογΟ 18 πὸ Τοιπάδιίοι ἴον {Π6 ἃ8- 
ϑασιρίΐοι οὗἨ Ξίταιϑ5, (παὺ τνϑαὺ τγᾶ8 οὐ σἰ ΠΑ}} ἃ 
Ῥδγαῦϊο τγυἃ8 ἐγναηϑροϑοα ὈΥ ἔο πη οὗἩὨ [16 ογαἢ- 
κοϊβὲ ἰηίο ἐμὶ8 τοῦ διυσηὺ ἴογτα, οϑρθοία] Ὁ ἃ9 
ἤονίπρ ραγαὈοΪ 9 ἀἰϑσοῦγβοβ ἀτὸ ἰο Ὀ6 Τουπὰ ἴῃ (86 
ϑγηορί ϊπι5 4180. Ἰμοϊαοὶς δος ἩΠΚο (Αλείοτίς 
[ν. 1097].}: “1 68 (80 οανγδοίον οὗὨ δὰ αἰ εζοτῳ, 
ἢ 101} Ἔχ ΔΙ ἢ 5 ἃ τεϊαίοη, ἀμ 18 ἐδο 00 }} δἷ- 
πἰβοαπὺ ἰῃ 4]1 118 ἔοαΐατοϑ, ποῦ ἐμαὶ οὗ ἃ ραγαδίε, 
{1|ὸ 5σορο οὗ ψ] ἢ 18. {115 ἀρ] σατίοι οὗ (6 7 - 
ἀαπιεηία] (οι .᾽ ΑἸΙΟροΓ 65 ΔῊ ραν ὉΪ65 ἕοστῃ, 
ΒΟΊΤΟΥΟΣΡ, πὸ ἔἴγο δηὐἰ16515, δ60. Οοἴητα. οὨ 
“Δὲ}α{{ε:ο, οἴαν. ΧἼΠ. 

γογβ. 1-9. ΕἾΠΒΤ ῬΛΠΑΒΟΙΙΟ ὉΙΒΟΟῦΚΒΒ.--- 
ΟἸν δι (ἢ ῬοοΡ οὗἉ ἐϊιο [014 ἤοτ ἐμὸ ἔσο ΒΡ ον 5 
οὗ 6 σοπιτηπΐοη ἴῃ αὐ 6518 ἰο (ἰιΐονοϑ δὰ 
Εἰατι σἈΓΟΣΟσΒ, Γηἰτοάιιοοα ὈΥ {116 ΒΟ] τα ογηγΐα, 
Μ οτΣν, νυ οσγ.---Ὁογίαίϊη Κηοιν]οκζο οὗἉ ἔἶο ἴταθ 
σματοὶν ἀἰβοὶ ρ᾽ πὸ ἴα ἀπ} {116 518 ἐο ἐμαῦ οχοτοϊβοα 
ὉΥ ἴμ0 Βἰσγάτο ιν. : 

γοῦ. 1. Εο ὑμαῦ δαυϊτοσοῖ ποῖ ΓΒΣΟῦδὮ τ89 
ἌοοΟΣ, εἰς.---Α ἄὄχσιγο θοντοινοά ἔγοῖὰ ογί θα) ρα8- 
ογα] Ἰἴ9. Ἅλὸ δάσο ποοάϊπς ρτοιοοιίΐοα πὰ συϊὰ- 
δῃσα, Ὀαῇ, δὲ {ἰ| 8ϑᾶπιο {{π|6, δι υπιἰ 5ϑῖγοδηὰ χοηί]ο, 
Ῥτοββίης οἱ οβοὶ ἰο 1.85 ζ0 ΠΟΥ ἴῃ ΒΟὮ τυΐϑοὸ ἃ (0 
ἴοτιι ἃ θοοῖ, Καονίης αηὰ Το] ον ίηρς 115. Ἰολάογ, 
ΒΥΤΩΌΟΪ 1265 (ἢ ρΡίουϑ, Ὀο] ον βου} ἰμ 6 ποεῖ 

4 [ὃ τ. [δηρο τυβοῖτοβ ἃ ἔπϊο [το ῬΆΥΔΌΪΟΒ, ὉΥ αἰ τ ἀΐης (ἢ6 
βοζοπὲ δοῖ ἰηἴο ἐνοίνον, 16). ΟἸ γε {πὸ ΒηορΠπογᾷ ἰη τοϊδύίοιι 
ἴο (Ὧδ6 φσσοορ, αὐαὰ (Ἰιγίαν 1π9. ΑὐΟἢΘρΠ νὰ οὔ Φοννθ δηὰ 
Οοη 69. Αοιοξ, 1639 ἀρΡτγορ γί ΚΟΙῪ : ΕἸσϑὲ ΡΑΓ2Ό]6 : 110 81100- 
ποτὰ ([π ποηθγα]), 1- : Βοοοπὰ Μηγ.: 116 ἄοον, 7-10; Ταϊνά 
Ῥατ.: ἴπ0 ὁοοἱ Βπορῃοτγά, 11-Ἰ8.-ὴὺΤ᾿ δ.} 

{{Απρτϑῖῖπο, Τα ρο, πα ]ΈγοΥῦ σΟΥΤΟ ΕἾΎῪ ΟΠ ἤη6 ἴΠ 6 ΒΏΘΘΌ 
ἴο ἴΠο οἷοςῖ, οὐ 1116 ἴσιο Ὀο] ονον, ΑἸίοτ  : “ ο 4λέέρ τ᾿ τοπρ"- 
ουἱ {πΠἰΦ ραγαῦυἶΐϊθ πὸ ποῖ ἴδ6 τηϊηκίο τα εἰ π46 οἵ ςοοά ἀπὰ 
νεωΐ; υἘαΥ [Πὸ γααΐ Βμοοῃ, (86 ΤΑΣ ΓΠΔΓ], κνπο ἀγέ, Μὲ 61} ἰῃ (89 

8. ἃ ΒΥΠιΌοΟΪ οὗἩὨ ὑπο ΟΒ τοῦ ;Ὲ (Π6 δλερλογά, οηοτ- 
ἴῃσ Ὀγ (ἢ ἀοΟΥ, ΒΥτ 0 011268 (80 Γλἱ ΠΙΒΙΣΥ ἴῃ [80 
Οὕπγοιι (Ῥα. ο. 8; χον. 7; Ἰχχυῖ, 20); {86 ζ]4 
1}, αὐλή, αμία), ἐ. 6.,) ἂχ ἀποονογοᾶ βρδοδ, βὰγ- 

τουημάςὰ ὈΥ͂ 8. ἸΟΥΤ τνὰ}]} δῃηὰ δβογάϊηρ ργοίθο- 
(ἴοῃ ἰο {δα Ποοὶς δὲ αἰ ἐ---ἰϑ ἃ Βγιηῦοὶ] οὔ ἰδ 
Τοηςοὰ-ἰῃ αμὰ ἱπο]οβοα ἐμ ΟΥ̓ΔΟΥ (φραγμός, Μαίί, 
χχὶ. 89); 6 ἀοο» ἐἰβε)ῇ, 858 16 ὩΘΟΘΒΒΩΡΥ 6Π- 
ἔταησο ἰο ἐμ Το], 5. {18 βγιθοὶ οὗ Ογιδί. Ἐὸνρ 
(6 ἔπιγέ ον Γθαϊ 6 5 σου ϑ (Π9 δοαιιοὶ. Το Εν- 
ΤΈΒΙΝΑ ἴῃ [εἰσερχόμενος] 18 Ὀτου ρα ΤΟΥ ΨΑΤΙὶ 48 {19 
Ἰοδΐϊης ἰμουριὺ ἰὼ δηκ 6518 ἴο {110 εἰὐριδίαφ υρ 
[ἀναβαίνων]. ΒΥ (561 1ὲ ἀδῃοίς 8 δι μουγὶζοὰ 6α- 
ἰγαθσο τἱϊὰ σἰχαῦ Ῥυγροβοθ, Ἐδοΐι, ΒΟΊΨΘΤΟΥ, 5 
οπαγασίογζεὰ Ὅν ἰὴ9 δαάϊιίΐοη: ΤΗΒΟΥΟΝ ΤΗΝ 
Ῥοοπ. Τβοτο βπουϊὰ Ὀ6 πο ἀοιθί ἃ9 (0 (86 τηοδηΐης 
οὔ εἶδ, αὐτοῦ 6 ὀχρ] απδίίοη οὗ ΟΠ τ ἰδέ, σοσ, 7. ἴῃ 
τοίοσομοθ ἰο {πο Ῥμαγίβθοθ Ὑπὸ ἀϊὰ ποί ὑπάοΣ- 
βίαπὰ ΗἾ πὰ, γον. 6: 1 ΑΜ ΤῊΒ Ῥοοκ. 
Τδ ἰηἰογρτοίαίοη οὗ ἰδ ἀοοΥ 89 β᾽ κῃϊ γος 

(89 ΠΟΙΥ ϑοτὶρίυγοθ ((μγυβοβέοπι, [Τ]ΟΟργ]., 
Τα 1}..-ΖΙ σα Ὁ.}] Αταπι0}), 18 οοππεοίοἀ ὙΠ 189 
[1530 ἀἸβογϊ ὐἱηαιῖοη οὗὁἨ [86 Ῥαγαθοϊϊο ἀἰβοουγβοδ, 
ῃᾳ δοσογάδῃοο τυ} τ ἃ] οἢ {116 δι αἰ ἂς ΟΒλπρα5 
Ὧ5 ΘΔΣΪΥ ἃ8 γον. 8 οὐ 9; ἸδΒοϊυ οἷς ΔΡΡΓΟΥΘΒ οἵ (Πὶς 
ἰβοσϊϊπαϊΐοη. Ῥαίν ϑίϊσ Ἔχ ροβιίουβ βίης Αὐ- 
ξυϑιΐπο ᾿ανο ἱμογοίογο σἱ ΒΓΥ σοιμρτο]οπά δ (ἢ6 
σα βυοββίοη ἃ8 ανῖηρ τοΐοσοησθ ἴοὸ ἐἰιο ᾿πει τυἰΐοα 
οὗ {1186 τρί συ ὮΥ ΟἸγχίδὶ; {πμῸ τ ΌΓΟ πτοηξ 
ΟὨἿΥ ἰη Ἰἰαιϊίιης ἃ ἰο ἐμὰ9 ]βίοχια ΟἾ τ δὶ δαὰ {μὲ 
Νοιν Τοβίατηοηΐ τα ἰϑίτγ. Γαϊηαγαὰΐ ν 18}.65 8 ἰ0 
αποτείαηαᾶ ὈΥ ἐδ ἄοοσ, δἰ πρὶν, {10 τνῶγ οτἀαϊποά 
Ὁγ αοῇ, νἰιποαῦὶ Γατον ἀοδηϊ οι, ἴῃ σοπίτοϊο- 
ἰἴοη ἰο γον. 7. Τ]ιοΐαοῖ, αβϑοηϊίης (ὁ ἰμο ορίαΐοι 
οὔ υϊπαγαξ: ἐλ σισλέ, αἰυϊποῖψ οτααϊποα ἐπίγαπτζε, 
ὉΥ νἱιϊοῖι ἀονοίοα Ἰοτϑ ἰσ {16 Βθοῦ 15 τηϑδηῖς. Ὠθ 
Ῥοίίο: ΟὨἹῪ ἰπ ΗἸ5 ἐγ, ἱἰπ ΗἸ8 ὙΔΥ σα 0π9 
αὐεῖνο οὐ ἐμ σομαϊοη οὗ ἃ ἰγὰθ βμθρ)οτὰ οἵ (80 
αὶ ύα], ΑΡρτοχσίτιδίοὶιυ σογγοσί. θυϊ ΜῈΥ ἰδ 
Ονἰδὲ σροΐζοα οὗ ἰπ (89 διὰ Τοβίδμηοηί, πὰ ΨὮΥ 
15 116 ἰπ δὴ οβρϑοίαὶ τδῆπον ἰδο Βυδ)οοὶ οἵ {818 
α5Ρ61 ἰβτουρμοαι ῖ Οδτίδί 18. (110 »χίϑπείρίε οἵ 
(16 ΤΒΟΟΟΓΔΟΥ͂, (86 7ωεπααπιοπίαϊξ ἑάεα, ξωπααπιεπίαὶ 
ἐπιρειῖδο απὰ σοαΐ οὗὨ [9 Ο]ὰ Τ᾿ οδιαπιοηὶ οἰνατοὶ οἵ 
ἀοὰ, ἀπὰ Ἰιομοο (πο Ῥσϊμοῖρὶα οὗὨ ΘΥ ΣῪ ἰβδοοσαίϊοῦ- 
οἴδοΐα] νοσαίΐοη ἔγοια ἐμ 6 δορὶ ππΐηχ. Τυθ, Ηθ 
4 {10 ΠοοΥ οὗἉὨ {πο ζοϊά. Ηρ ὙΒῸ ΘμίοΣΒ ποὶ ὈΥ͂ 
ΑὈτα! δυο {αἰ πὶ {116 Ῥγοταἶϑο, οσ ἰμβτουκὰ (19 
Ερὶ τὶν οἵἉ τονοϊδαιίου δαὰ ἰῃὰ ἀσοογχάδησθ πὶ ἐμαὶ, 
ὍΡΟΣ ἃ ἐμοοοτγαῖϊο οΒΊοο, 48 ποῦ δηἰογοὰ ἰδίο 18 
Τοϊὰ (πτουρὰ {0 ἄοον. νοι ΜΙΟΥΟΥ 8αγ8: Ογὶδὲ 
Η 561 8 ἐμ ἀοον,--τ ἢ {16 πνοπίαα, ο}}}148- 
ἐἶο τοΐζογοποθ, βοσου ον, (ο {11|ὁὸ ““Ζιαΐγο ὨΙΘΩΙ ΕΓΒ 
οἵ {Ππ6 Μιοβϑίδῃὶο Κἰηρἀομ.᾽" 
ΟἸϊταϑὶἢ ὰΡ δοῦλθ ΟἴΘΣΙ ταῦ [ἀναβαίνων 

ἀλλα χόϑενἾ.--- ΟἸ 60 ΟΥ̓ Σ ἔγοτν βοῖμδ οἰ μὲν β[ἀ8 

[1παὲ {110 οδ6 ἱπαϊοαϊοἃ ΒΥ {116 ἀοοΣ], ἐπ οτος ἰο 
πο τρ  το τ  πρλυ τ πον πὸ τους 
[ο]ὰ «λα δέ. ὙΤῊ6 Ὧι}80 δῆσοορ (16 σοαίς τΑϊπ εν, ἈΠΕ. ΧΧΥ. 
82) 4ο ποῖ πρρδαγ; ἴοσ ἰδ ἰ8 ποῖ {Ππ0 οἰιαγαςῖοσ οἵ {π0 ἥοοῖ, ὑπὶ 
ἐπαξ οἵ τπ0 Ζλερλεγα, πᾶ ἔδ6 τοϊδιίοη ένα Ἰεἷπὶ δικὶ (88 
ἤρου, ψ.μΐοὶι ἰ8 ἸΟΓῸ σον ηθηῖ."--Ρ. 8. 

4 [πὴ 18 10 σοπι μη ΠΠἰΥ οὗὨ Βα σνονα ἔπ [86 σμΌγο ; σ 9 
{π0 ολατΟ ἢ α8 δῷ ογρπηϊσοὰ ἱηδεξατίοη (ἐλ ἘὨΘΟΟΓΔΟΥ ἐπ (89 
Οἱά, ἐμ σἰβὶυ]ο σμασοι ἐπ ἐμθ6 ΝΟ ΘοΟΒΟΠΙΣῚν (6 τορτοροηιοὶ 
Ουγ ἔδο 72, ἰῃ9 αὐλὴ τῶν προβάτων. 8.60 νοῖοιν.-- "ἢ 
ἘΓΜογον πυοῖοβ πὶ ἢ]υδιγαιίου Ιρηδέιαθ 46. ΡῬλίσα. ς9, 

ΜΠ ΠΘΓΟ ΟἸ γίδε [9 οα]]οὰ θύρα τοῦ πατρός. δπὰ ΡΑΒΙΟΓ Ποτυθ 

ϑίπι. ἴχ. 12, ἴο ἈΠῸ ἸΔῪ ὑθ οὐάοά ΠΠ|. 9: “ΑΒ )Ἴὁ 059 (5 
οηῖοσ ἰπίο ἃ οἷν ὑυὰὲ Ὁ [9 σκῖα, δο πὸ Ομ οδῇ δηίοῦ ὑπο [6 
κίπράοτῃ οὗὨ αὐὰ δὈυὺ ὍΥ [810 παπιθ οὔ ἴδ βοη οἵ ἀοὰ." 89 
τοίϑγεῃοο οὗ ἴπ ἀοοῦ ἴο δητίβε ἰβ δοεε]ϑὰ ὉΥ 18 τοχὶ {{961 {Ὁ 
Ἴ) δῃᾷ διιουά ποῖ 6 ἀϊδριιοὰ, α5 ΜοΙλη ΠΟ Σ ΒΑγθ : κ 
ἐμ αὐάϊὶ ἐπιασίηὶ ἐπι εγργείαίέστιετι, φια οσηξονέ εἰνι8.᾿-- Ὁ] 



ΟΗΔΡ, 

οί ἰπ ονοῦ {6 ναὶ! οὐ οὐδὸν ἰδ Βεᾶγχο. Τὴῃο 
ὍΤΗΕΙ ὙΠΈΧΟΕ [ἀλλαχόϑεν, Ἰἰκο (86 οἱ οΪα5881- 
σοὶ ἀλλοϑεν7.᾽" οἰ ΟΥ̓ Ἰπάϊσαϊο8. (116 ΟΥΠΟΡ Ῥἷδοο; 
1 ἀομοίοβ ᾿ἰἰκοινῖ8α, Βοιγανον, ἐδ σον ἴὙο πὶ 
δοῖὴδ οἷον ἀϊγοοίϊοη, ἰδ 6 βίγαηροῦ, Ὑ0 4065 ποῖ 
Βοϊοης ἰο ἰδ ζοϊά. διρηϊδοαηί οὗ ἰδ ππίμοο- 
ατγδιὶσ τηΐηᾷ, ἡ. 6., ἀἰΒ0 6] 1 οἷ οὗἨ ἰδ ὈγοῦἾἷ86, ἀπά 
οὗ πηϊποοσγαὶΐοα πιοίῖγο8 (Δοσογάϊηρς (ὁ Μίαιι, ἵν. 
ΦΌΡΙ ΠΥ πα βοηβαλ} γ, δι Ὀϊτἰοη, 158 οὗ Ρονγ 60). 
ΤΠ6 ΟἸϊπιΐηρ ΟΥ̓́ΘΥ ΠΙΛΥ ἀοποίο ἃ δι π]δΏ, γαὶῃ 
Βί γι τη σ ἰη βου ρίαυταϊ Ἰδανπίηρ, Ἰο ρα 8010 ΖΟΑ], σίο., 
ἔῃ δπιϊ Π 6515 ἴο {6 ΜΨΑΥ οὔμο δρίτιι. 
ΤῺ6 δβϑτηο 5 α [ἰοῦ δᾶ ἃ το ὈΘτ.Ἐ Το 

ἴλ1]3. ὙὙὩΥ ἷ8 ἴῃ 1 8017 ἰηαϊοαῖΐνα οὐὨ ἰγσδοθ γι 8 
εκίσηβ. Ὑ6 ληστός, τοῦδεγ, 15 ποῖ β' ΤΠ Ρ]Ὺ ἃ οἷ ϊ- 
πιδοιῖσ διχαθηϊαίίοπ (ΜΟΥΟΥ); ποῖον 18. 1 δ 
ἀοπηνίσῦ τλυγάοσοῦ,. Βα ἐμ ΤΟΌΡΟΡ τοδαὶ}γ 
Ὀοσοση65 ἃ τῦγάστον ἱΥ δ πιοοὺ τῖτι γοβἰβίρησο, 
4πὰ (Π6 ΒΆΘΟΙ-ΤΟΌΌΟΡ ἴῃ (86 1} |κ0 δ.50 ὈΘΟΟΠια5 ἃ 
οἰδιίσοτον (Ἰπ {15 Τοβροοὶ α180 [ἰχ10 ἐγαηβ]αἰίοη : 
ἩΠΒΡΌΒΒΈΕ 198 ἰποογγοοῖ, βίησο ἰὺ 8 ἃ αιοβίΐοη οὗὨ 
βιι96 0). [Ἃπ|ὲ|9 οχρίαπαίΐοη, νοῦ. 10, (80 (μ᾽ οΥ 18 
{86 Ἰεκάϊης ἰἄδα; ὁ 8 ἀϊν 64, Βοτογοσ, ἰηΐο (ἢ 9 
εἰοα!ης τοῦ ἀπά [16 Ταρδοΐουβ βδυρ ίογον αηά 
ἀοκίτογον. ὙΤδι8, [1850 ΟἿ ο1419 Ὀασοιλ 6 ἑμίονο5 
ἰο ἰο8ο 800]5 ἰπαὶ βιιπιϊῦ ἰποιβοῖγ 5 ἰο ἐμ οτα 
απὰ σοπδιϊο ἰπ ἐδ 6πιὶ, Δηἃ Ἰνουυΐοσα οὐἩἨ ἴῃοδα ἐδαΐ 
πιλϊηξηία ἐμεῖς ἱπάοροηάοηί ἔαϊ(ἢ, ἃ5 οἴ αΡ. ἱχ. οὐἁ 
86 ὈΠ πὰ τδλὴ ὙΠ οτὰ ὑπ 607 οχοοιμτηπηϊοηϊοά. Το 
Δ Ππ658}8 Ῥγοβουίοα ὈΥ ἰμο89 ἰμίονοθ δηᾷ γιὸ 
ΒΒΟΡΒΟΡΑΒ 158 οὗ δοιγβο (αϊταν ΤΟΙ 01) [Π6 αης]- 
[π6518. οὗ Βο ἤβποϑβ (Εζοὶς. χχχίν. 8) δηᾷ Ἰουθ 
(εν. χχὶϊὶ. 4). 

γεν. 3, Σ᾿ ββορβοσᾶ οὗ ἴδο 5866Ρ} .---ἰ ποιμήν 
αἰ ποαὺ (λ 6 ἀτίϊοϊο, ἴῃ (6 σοποσῖὶσ βοηβο, τ 8 110 
ἰῃ τόσα. 11, 12, 18 ψ  θγὸ 1 γοῖογ8 Βρϑοὶ ΠοΆ}ν ἰο 
Ο γι, (9. δτιϊοῖθ 18 υϑοα (γα 6 {ἶἰτηο5. 1119 ΚΕ, 
Ὁ αἰΐϑοο8 ἐ8}8 αἰ ογοησο ὉΥ ἰταῃβ᾽αἰΐηρ ἰὰ αἱ] 
048095 ““1}6 ΒΒΟΡΒοΓ,᾽) τ]ὸ Πα. 18. δαυ Δ }}γ 
ἰηλοουγαίθ ἴῃ υϑίηρ ποϊζρτιαϊν (86 ἰηἀοῆπίιο ατίϊ- 
οἷο: “εἶπ (φαϊον) Ηἰϊνίο.᾽ [Ια (δ6 ἢτβί ρατί οὗ 
(80 ῬατΔΌΪ6, σοσϑ. 1-10, ΟἸγΙϑ ΡΡΘΆΓΒ ἃ5 ἰμ9 
οον; ἴὰ (ἢ δβοσοῃὰ 8 ἰπ6 δλερλεσταά, 16 ἰ5 ἰῃ.- 
ἀοοὰ οι, Ὀκπὲ μὸ ἤρσιαγοθ τηβὺ ποῖ δ τηϊχοῖ ἴῃ 
189 ξατπὸ ρἱςίατΓο.---Ὁ, 5.1 ΟἾἹῪ 6 ΠΟ Ἰιὰ5 Ὀ6- 
οΟΌ16 ἃ ΒΒορ!ογὰ ἐμτουρῇ ζαϊ} ἢ ἴα {ἢ} ῬΥΟΠιΐβ0 ΟΥ 
ττουσὰ ΟἾ γῖβί, 88 ἃ Ἰουίης ἘΠ Ρ]ιογ᾿Β ποατί, 
Τ06 ἴόγη οὗἨ ἷ5 Θηίγληο9 ὉΡοη (ἰϊ0 ΟΥ̓ΔΟΘ τηυδὲ 
βανα θδοη Ρατο, ἴπ δλοσοτάλησο τ ἢ ᾿ιἶ8᾽ ῬατΘ τηὸ- 
εἶτα, δὰ 6 Ἡν 11 ρύονο δἰ π|56] ἃ Βῃ ορμβορά. Τ}}5 
ΤΕΌΕ Βῃ ρ ἢ οτα ἀ065 Ὀαὶ ἴοττηῃ ἃ οοηίταβί ἴο ἐπ τΟὈ- 
Ὀεγ; Βο 5 ποῖ γοὶ, ἃ5 (ἢ 6 σ000 5']ΠΘρΠ τά, ρμ]ασοά 
ἴπ δητἰ{Π|6 815 ἴο {86 ΕἸ ΣΟΙ πο, ΟΥ̓ ἃ8 (116 πεαὰ 516 0- 
βοτὰ (τοῦ. 16) ἴο (π8 ὑπᾶον βιδριιοτβ. 

γεν. 8. Το δίτι [89 Ροσῖδσ [ὁ ϑυρωρός 
ΟΡΘΩΘΙΈ.---ΤῊ 6 ΡΟΤΙΟΥ ῬῬΔ 6} 68 ἴῃ [89 ηἰ ρα -{ἶτηο 
ὙΠΕΐη (6 δοῖϊ, δηὰ ἴπ ἐδ τπιοτηϊηρ ἰΠπτϑἰ8 αϑίἀθ 
ἀπο ὈοΙΪῊΕ 1ἢῸτ 9 Βιθρβοτὰ πῆοθ ἢ6. ἈΠΠΟΌΠΟΟΒ 
μἰπιϑεῖ . Δογον (αἴϊον [ὕοϊτα, 6 είϊο ἀπά 
οἰ εγ 5): “Ὁ ϑυρωρός 15 τοαυϊΐδίίο ἰο οοπιρ]οἰο {80 
Ῥἰείατα οΥ̓͂ 1116 ᾿αῖν ζω δπίοτίὶπρ ἰη, ἐπὰ 18 ποῖ ἀ6- 
ἰξποά [Ὁ δροοΐηὶ ὀχοροϑίθ: 6 πο6 ᾿ξ 18 ποὲ ἰπ ΚΘ ἢ 
ἰοῖο οοηϑίἀοταιοη ἀρπΐη σον. 7. [Ι{ ἴδ, ἐπ ΘΥ οὕοτο, 
ποῖ ἰο 6 ἱπιογργαίθα οἰ μ6 85 χοίεγείης ἰο ΟΡ 

᾿χακαπακατοκεμν υσκένε πρυκισκακαι 

5 [οπιρ. συγ. 8, Ἡποτο ἐἶο ΒΆΠΙΟ ὈΘΙΒΟΙῚΘ ἅἃτο τηοληΐ ΟΥ̓ 
κλέπται καὶ λῃσταί, οἷσι, ἴπΠ6 ἀπε -τηοδδίαηϊς (99) 18} αηὰ 
Δηι ο  τσεΐδ ἩΪΟΤΑΓΟΉΥ, οσροοίϑ!γ (ἢ ῬΒατίβθοα δηὰ ἐποῖν 
δυτζόραδοῦα [ἢ ἢμ6 Ομτίβιίαη ΟΠ γο. 10 ἐμὰ Ξγμπορ ϊσῖα ΟἸ σ δὲ 
Αβμανῳ οἵ (πολ πὴ δα 0] βουσίν ; οοόῖαρ. Μαίΐ. χχίϊ!, 13; 

χὶ. 45.410; [κο χί!, 2.--Ρ. δ. 

Χ. 1-951. 810 

(Δα]ἀοπαὶ, Βοηροὶ [Ὑποϊαοῖς, Ετναϊὰ, Πουρβίοη- 
Ὀογρ, Μὴ τοίογοποο ἰο νἱ. 411.}7}, οΥ ἰο ἰδ 9 ΠοΙχ 
ΞΡΙΒΙΤ, Αοἰϑ χὶὶ, 2 (Τ]ιοοᾶον., Ποτδοὶ., Ἀπροτσί, 
Ατοῖ., Οοτῃε]. ἃ κᾶρ. απ βουύθσγὰὶ οἱ Υ8), Οὗ ἰὸ 
Οπδιθήι (γυὶ!, Αυρσαθιϊηο), οὐ ἕο ΔΙ05Ε8 (ΟἸτν- 

«Βοϑβύ., Τ6οα, ἈΓορϑβιιοϑι. ἀπ ΒΟΥ ΟΓΑ] οἱ 618). Τ8ο- 
Ἰαοὶς ἱπίοτγργοίϑ 10 ἃ5 βι σηϊ ΓΥΐης ΤῊΝ ΕἌΤΠΕΙ, ἰὴ 
δοσογάαποο 18 ΟΠ ΔΡ. Υἱ. 44, 4. Βαϊ ἃ5 (Π0 ρΡοτ- 
ἐγ 15 νυ ἱπΐη, ἴῃ (86 7ο]ἀ, τνὸ τυ δὲ υἱπἀοι ΘΑ ]Υ, 
ψὴ δέον, δρργοβοπὰ ὑπὸ ΠοΙν βρ' τυ ἴῃ {1118 
ἴοαίατο οὗ (δ 6 ρῬασαῦϊο, δἰυποιρσὶ αυλ}} 89 ἃ5 ἐπ 9 
ϑρίγιῦ οὗἩ 9 σατο ; {118 Ὑἱοθν 18 σοπίοδβίοα ὈΥ͂ 
Παϊπαγὰξ τὶιπουῦ βυ ᾽]οϊοπὺ στοιιπ 8. : 
Απᾶ [86 Β59ΘΡ [τὰ πρόβατα) εἶνο μοοᾶ 

ἴο Βὲβ νοἱΐοοθ, απ ἃ ἢθ σα] 1οῖ Εἷ5 οὐ ΒΏΘΘὉ 
[τὰ ἰδια πρόβατα)]Ί ΌΥ͂ Ὡδιτ,6.--- 6 ατίϊοὶὸ 
τὰ πρόβατα ἰϑ ἴο θα οὐδογγοά, Λοοογάϊης [0 πηοϑί 
ΘΧΡΟοΒί(οΥβ, ἰἤ686 ΤῸ ΑΙ ἴἢ6 ΒΆΘΟΡ οὗ 0 Γο]ὰ, 
διὰ ἃτὸ Ἰ οπιΐοαϊ 1} 16 ἰδία πρόβατα. [Βοη- 
591, Μαϊδπαγάι, Ἠφη ρα πθογς, εἰο.---Ῥ, 3.17 ΤΙ 
Υἱοῦ 1θ ἱτρυσηοά Ὀγ {1} 1ὰοἱ (αὐ ποι ΐπρ 15 βαϊα 
οὔ ἐὴ9 πρόβατα ἴπ σοπογαί, ὑπ {Πα} ΒΟΥ θῶ 8 
γοΐοθ; (δ9 ἰδία, Βουγοτ ον, .6 ο8}15 ὃψ παπιθ.} Αο- 
σογάϊης ἰο Ἰδοηρεὶ, {1080 ἔδια ἀχὸ αἰδβιϊπραϊδοᾶ 
ἔγοτι ἔπ στοῦ Ἰη888 Οὗ 6 8:66 ὈΥ (Ποῖ ν Βρϑοῖδὶ 
Π66], ΜΙΟΥΟΣ ΟΠ Β, Δ6Υ85 1ζ ΠΘΟΘΒΘΆΓΥ [0 ΤμαΪκ6 180 
οὗ {11ὸ οἰγουπιβίδηοο ὑἐπαῦ ὁποὸ 7001. οἴΐοη οὔοτά θα 
ΒΏΟΙΓΟΡ αὐ πἰρηῦ ὑοὸ βϑύογαὶ δοοῖςϑ, τνΐοβὸ ΒΒ 6 Ρ- 
δοσάβ, ομλϊηα ΘΥΟΤΥ͂ ἸοΤἱἢρ, οτὸ Κηοῖν ἰὁ Δ]} 
(86 βαρ. Οοπ ἐμ οἱον παηὰ, {||ὸ ἰδία ἃτὸ ἐμ 
5ορ Ὀοϊοηρίηρ ἰο {1190 Ῥαγίϊοαϊαν βοοὶς οὗὨ ἐδ 
βαρ οτὰ ἰπ αιοϑίϊοη. [ἰ 18, Βοίνούοῦ, δὴ ἴγοθ 
ἀοροπάοποθ [οὔ ΜογθΥγ] ὑροῦ δὰ δγοδοθοϊοκίοαὶ 
ποίθ ἴο Ῥγείθηὰ ἰο αἀἴβοουοσ ἴὰ (1189 Ῥαββᾶρο ἃ 
Ῥοσχίταγδι οὗ {116 αὐ νης ἰοροίθμον οὗ ἃ Ρ᾽αγα τ ν 
οἵ Ποοῖϑ, ἤδη (6 ἔρυγο [8 γοίογοπηοο ἰοὸ (ἢ 
πηϊίουβ ΟἹ Τ᾽ εβἰδηχοπὶ ΤΠ θοοῦλου. 7116 βοοομιὲ 
Τὴ ΒΡ] οαἰίου οὗ Δῃ δτοϊϑοϊοχίοαὶϊ δοτηηθηΐ, δ6- 
οογαϊης ἰο οὶ 1. τύῷ8 ουϑιοϊπα ΥΥ ΤῸΓ {110 ΒΒ 6 0- 
Ιιονὰϑ ἰο ρὶγθ δ Πη|68 ἰο0 ἐμ 8160 {Ῥχίσδυυβ οὰ ουῦ 
Ῥαββαᾶ 9), σοῃβίβϑίϑ ἐπ (89 1468 (Π{ (116 Βιορμοτὰ 
ταδί οαἷΪ οὐ 41} 0}. δίιοορ οὗ ἷ8β δοοῖς Ὀγ ὑποὶν 
ὭδτηοΒ (ἰπἀυ] ρα ἴῃ ἃ ΤΟΣῪ τιϊηαΐο γο}]-6}}}. ΤῈο 
Ββιαἰοτηθῦ ἐμαῦ (ἢ ΒΘΘΡ αν 1.13 γὙοΐσθ ΦΌΥΓῚΒ 
Ῥαεὶ οὗ ()ο Ἰάρα! Ῥαοκστοιπὰ οὗ (}Δὸὼ ἄσιυγο, ἴον ἴῃ 
(16 οποϊοϑυτο οὗ ἰμ6 ΟἹὰ Τοβίδιπουὶ ΤᾺΘΟΟΓΔΟΥ͂ 
{Π 6 ΣῸ ἃ. Βο0110 ἰμδί ἃγο ηοὺ ἰγὰθ Β.δορ, δηὰ ἢ 680 
ἀο ποὲ αἷἶνο βὰν ἰο ἴΐ9 σοῖσο οὗ {116 βισρμογά 
(οορΡ. ἰ89 Ῥτορμοίβ δηὰ (ἰαἸαἰΐαπ8, 61.805. 111, πᾷ 
ἀν.). Βαὲΐ ἴτομν (Ἀ9 ΣΘ4] Β'106}, ἐ. 4.. (5 διιϑοορίϊ- 
Ὀἷο ἴῃ ροπστα), Ομ τὶδὺ Τυγί μοΣ ἀἰβίϊ σα 8.108. 180 
δια πρόβατα, ὑαὺ Ἴποὸ ΒΒοροσὰ 64}18 ὈΥ ὨδΙΩΘ; 
(9 ,ανυογίί6 Βἴνθαρ, 109 εἰεοί ἴῃ 8. δἰγί σίου Β6 80 
(εδεν «“6εμ, {1., Ὁ. 990) ;9 1 (Π6. ΒΥπιΌρ] οὗὨ Χ Ρδ58- 
ἴογαὶ 19 {6 Ὀ6}1- τυ οί]! ο 8 τυ 16}. Ργοοοὰο {189 
Ποοῖκς αηὰ ἃτὸ 10] ονγοὰ ὈΥ͂ ἰξ. Ὁ 

5 ΓΑἸογὰ δξτοοβ στ Ἰληρὸ δορὰ πον ἰῃ τοτοττίδε (86 
θυρωρός ΘΒΡΟΟΙΔΙΥ ἴο (ἢο Ηοὶγ ρὶτγ!. ΤῸ ἴἸὸ Ραγα]]ο 
ΒΆΚΘΒ, ΒΟΤΟΥΟΣ, ἩΒίσΒ 9 αὐοΐοϑ, ΑςἰΒ χὶν, 271 (ον Οοὰ ἴπδὰ 
ομοποά {{|ὸ ἀοοσ οὗ (δι ἴο ἔΠ6 ΘΟ 1168); 1 Οοτ. χυὶ. 9 (πο 
Ἀεοϑηξ τηοηςοποί); 2 (τ, [|. 12; Οοἱ. ἐν. 3 (1παϊ Οοὐ ποιυ]ᾶ 
ορϑη πηΐο 88 ἀουτ), {πότ ἰδ ΠΟ προσ ῆο γοίυγοησο ἴο ἐμ9 ΗΟΪΥ 
δυίτγί, ὁχοορμὲ ἰὼ Αοἴϑ χἧί. 2, οἷ μο οἱ. Οοὐἀοῖ πη ος- 
ΒιΔη 5 6 Ῥοτίον οἵ Φοιη ἐδ 9 ΡΠ, (οονΡ. ἰ. 1), δ ἐλ 
ὑοῦ σοηῇῆπο {Πἰοὸ ΡΑΓΔΌΪΟ ἴὸ ἴἢο Ὁ]ὰ Τοίαμοης ἘΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, 
ΜΠ|}16 1 18. ΘαΌΔΙΪΥ ΡΡΌ Δ Ὁ] ἴο 1{1πὸ ΟΠ τ ϑοίαπ οἰ ασο, ΤΥαῦ- 
βίου δῃὰ ἈΥ̓ΠΙΊ πβοη : ϑύρω , 85 [ἢ δίατκ χί, 81, αἰ χη θο5 ἃ 
ταὶ ἰδίου, Οὴ9 10 85 μαγρὸ οὗ πο οι οἵ ὦο(.--".5.} 

κατ᾽ ὄνομα, ἀϊοιτγ ὈυΕγοῖγ, δαολι ὃν τίς οιστ παπιξ, ποῖ 
ΒΙΤΩΡΙΥ ὀνομαστί, ΟΓΥἿὁ ὀνόματι, ΟΥ ἐπ᾽ ὀνόματος. 1ι ἀοηοῖοδ 
ΟἾ τ φΕ ἱπάϊν! ἀυδ] ἐπίογοδί ἴῃ δαὶ δο, Οἱ [06 ομϑίεγῃ ου8- 
ἴοι ἴο ὩΔΙΏ6 ΒΏΘΘΡ, ἐπα Υἱ ἀΌΆ}}Ὺ, Δ λ09 αἶνὸ Ππηπι08 ἴ0 Πογκοδ 
8δηα ἀορθ, δ60 ἴ}:0 φαοίδίίοι [ἢ ἐἰδ6 ποχὲ ἠοῖο.---, " 

{1 {1π ἴλγον οἵ (λ18 ἐἰογργοίδιίοη σου ὈῸ ατποϊοὰ 86 (οἸἵονν» 



890 ΤΗῈ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 7ΟΗΝ. 

ΔΙΕΥΟΡ σοπίτογοτί8 (ἷ8 νἱοῖν ἰῃ (ῃ9 ἰοχὲ διὰ 
ΣΓΙ65 1 ἢ (Π6 ποίθ (5 ΕΝ ΒΕΡ αι μαγαι) ἰῃ (Πι686 
τυογὰ8 ΓΡ: 8957: ““ὍΕΙγ ἰδ ἰδία ἀο95 [Ἐ8 δ[16Ὁ- 
δΒογὰ 6}} ὈΥ παης.᾽" 116 ἰάορα οὗ ἰδ9 ἄρυγο ἱπ 
ΥὙΟΓΥ͂ Οἷσαν: δαιοης [6 5866 ἰΠ 60 ΔΓῸ ΒοΟΙΩ6 {Π|ῶὶ 
ὯΓΘ ΟἿ ἰ6Υπὶ5 οὗ οἸοβαοϑί 1πιϊπιδοῦ τ ἢ {116 98.6Ρ- 
ποτὰ; (ἢ 680 δ6 64}}8 ὮὉΥ͂ Ὠδτη6, δη ὦ θοοδι1586 (ἢ 686 
0] ον ἷπι, 9 18 Το] ]ονοὰ ὈΥ ἐμὸ Ὑδοῖο δοοῖς. 
Βα τὰ πρόβατα, ἰμ6 οἶκον ἐπ (86 101, ἀο ποῖ 
Ἰόγο σοῦ πηάον αν. σοηϑί ΟΥΑΙ] ΟΏ. 

νον. 4. Διἃ 865 86 αῖϊδ νπϊ ίοσῖ ἢ 
[ἐκβάλῃ] 811 Ἀ15 ονσῇ [τὰ δια πάντα, δοοοτὰ- 
ἴῃς ἰο 1.6 ἰγαθ γεδαάϊηρ, 1ηϑἰδδὰ οἵ τὰ ;δια πρόβατα, 
Λὲς οἵοη 4}εόρ.---Ἐ. 8.1] Τμ680 οοπιθ δὶ ἷ8 οδὶὶ. 
ΠΦ ΠΑΥΒ ΠΟΙ ΟΥ̓͂ ΤΗΕΜ δηὰ Ὀτίηρε ἰδ οπὶ οὐἱ 
(τουσὰ 0 ἄοογ. Οοπῖρ. Αοἰβ χ. Απ ἰπι(ἰπ)8- 
ἰΐοπ οὗἩ {80 ὁχοάο οὗ (110 δ᾽ {π7] ὕγοτα (86 ο]ἀ (δ) 60- 
ΟΓΔΟΥ. 6 Ὀτίηρ8 ἔονί ἢ 81} (86 οἷθοὶ (866 (μ9 
τοδάϊης πάντα), ἰθδτο5 ποῖ ὁ89 ὈοΘμἰηά. 

[᾿Εκβάλλειν {ΠἸυϑίταίοα ἐπ 6 ϑῃπογβαίϊο χηοάθ οὗἁ 
ἐξαγαγεῖν, απὰ 8 Δρριορτίδίθ ἰο {89 διηιρίου- 
τηοηΐ οὗ ἃ ΒΒορβεογτὰ ψῃο “ ἀτγῖγοδ "᾽ δηὰ “ΓῺ 5 
οὐδ᾽ {πὸ βῆοοερ ἰο Ῥαδίυγο. [ὑ ᾿πρ1165 ἐπαὶ (ἢ 6 
ΒὮΘΘΡ αϑιἰαίθ δηὰ ἰοῦ οὶ πά, δηἃ χηιϑὺ Ὁθ 
αἰυγχοϑὶ Γοτοοὰ οὐ οὗἨ (6 ἐποϊοδυσθ. Ὦγ, 1δηζθ 
ἢτϑι ἀἰβοονοτο ἴῃ {1115 ραβϑαρθ 88 8]] βίου ἐἰο ἐ89 
ὈΡΡΤΟΔΟΝΙΩΣ Υἱοϊοηῦ Ββοοϑβϑίοῃ οὗ ἰπ6 Οἰιγὶ δι ἰδ η 
οἰατοῖ ὕγοτα (}ιο 7 ον 188. ἐπ ΘΟΟΓΔΟΥ͂, ΔΙ που ἢ [.0- 
(ΠΟΥ δἰγοδὰγ ἰηἰπιδιοα ἐμαὶ Ομ γί ϑιΐϊδη Γγοθᾶάοαι 
ἔτοιι Ἰοκαὶ Ὀομάαζο δηὰ Ἰυἀρπιοηὺ 85 Ὦ6Γ0 εἰπίοά 
οί. [16 διρροτγίοἀ ὈΥ ὑπὸ ἴοσηῆι ἐκβάλλειν, ὉΥ͂ 
86 ἰγὰθ τοδαΐης, τάντα, Ὀὰὺ ΘΒρθοὶδὴν ὉΥ (89 
Ῥτοοθάϊης μἰδβίονϊοδὶ βιἐπαϊίοπ, ἰδ 6 ὁχσοτηπηαηΐἶοδ- 
(ἰοῦ οὗ 189 ὈϊΪ πὰ τηαπ, ἰχ. 84, (1:9 ἐμγοαϊθηΐϊης ἀ6- 
ογοθ οὔ (9 ὀὁχοοηπιαπὶ ςαἰΐοη οὗ 76818 νι (ἢ 41} Η 8 
αἰποϊρ᾽οβ (ἰχ. 22) δπὰ ἐμ9 ἀθδαϊυ Βοϑβϑι τ γ οὗ (ἢ 9 
δον 158} Ἰοδογα, τ οι τὴδὰθ δὴ υ] ἰπδίο υἱοϊαπὶ 
ταρίυτο πον 8 010ϑ.0Ὀ. ΜΟΥΘΟΡ οδ͵οοίΒ τ ϊϊπουὶ γο8- 
δοῦ, θυὶ ἀοἀοὺ δἀορίβ ἀπὰ ὀχραπᾶβ [3 δηκο᾽ 8 νἱονν, 
αἰ που ἢ Β6 σομπθοίδ ἰὺ οτγο τὴῖτἢ ἐξάγει ΜᾺ 8) 
ἰμδ ἐκβάλῃ (γον. 4). “““έδυφ, Βο Βαγβ (11, 280), 
ἐλαγαοίάγϊΖε ΡΑῚ ο68 πιοίδ υπϑ δί(μαίΐοπ ἀϊδίογίφιδ 
αδίεγπιῖπέε. [,6 πιοηιεπὲ ἐδέ πυεπτ Ροὼ ἰμὶ (δι πΊ ΠΕΡ 
δοπ ΡΤΟΡΥΘ ἰσουρεαμ δοτ αὯ[6 ἴα ἰλόοεγαίϊε, ἀέυομόε ἃ ἴα 
τοΐπο,᾽" εἰς.--Ὴ|, 8. 

γον. δ. Βυῖε δΒίσδ οσ.---ΤῈο σοταγηπηΐοη Γ6- 
Ῥγεβϑιιθα ἴῃ γογ8. 4 πὰ ὕ, 15 ἀο] ἰποαίοα ἴῃ χοβροοὶ 
οὗ ἐΐ8 ἐχοίμδίυς παίατο. ΒΥ ἰδ δίχα ον ΟὨ]ῪΥ͂ 
(10 [4186 Ῥγορ νοῖ5 σα ΒΕΓ ὈῸ ππάοτβίοοά, ἀπι}] 
ἐδο ἰἰπ|6 οὗ (}}9ὸ βου ο- Μοββίδἢβ. 
[ἘΠ ν᾽ ὙΥΣ}} ποῖ {Ο]]ουν, Ὀτιῖ υτὴ}} 8.99 ἔτοτῃ 

Ἀἰὰ. Το ἑαΐαγο οὐ μὴ ἀκολουϑήσουσιν (116 ὑγὰθ 

ἴδε Τορλδυκο ἔγοτα Ἀγ. Ἧ'. ΤΥ. Τποιάβου, 7.6 ζαπὰ απαὰ ἰλε 
ΒοΟΚ ἿΝ Υ,, 1899), νοἱ. 1. Ρ' 802: “βοπὴθ ΒΏΘΟΡ ΔΙΎΔΥΣ ΚΘΟΡ 
ἘΟΔΓ {Πθ δῃορ ατὰ, δηὰ ἀγο ᾿ὶδ βροοίαϊ ἰδυοσίίθ. Εδοΐ οὔτ ϑτα 
119 ἃ πάπιο, ἴο τ Ὠἰοΐ [δ ΔΒ ΉΎΘΓΙ ΟΥ̓, δὰ [86 κΚὶ ηὰ διιορ»- 
ποσὰ 6 οὐδὸν αἰδιγί υπἰς 0 διις ἢ οἰοίοθ μοσέϊοηδ δ οἢ ἢ 
ξοϊδοῖο ἴοτ ἐπα ΡΌΓρΡοδοΘ. Ὑι090 τὸ ἴδ οοπίοη οί, ΒΑΡΡΥ͂ 
Οη68. ΤΠΟΥ͂ ἀἴῸ ἰμ ΠΟ ἀπη ρὸν οὗ κοξείης Ἰοϑὲ οὐ ἰῃίο τοἰβομίοΐ, 
ΤΟΣ ἀο Ὑἱ1ὰ Ὀοδλδί5 ΟΥὁ [πίϑνοθ ΟΟΠῚΘ ΠΟΑΣ ἴδοιῃη. Ὑηὸ κχγοαΐ 
νοῦγ, ὨοΎΥΟΥΟΥ, ΔΙῸ θτο πον ἀπε, ἱπίσης προῦ ἐμοῖσ νὴ 
Ῥ᾽Θδδητοδ ΟΥ 66} ἢ9ἢ ἰηϊοτοδίθ.Ό ἘΠΟΥ ΣΌΣ ἔγοια Ὀιιδὲδι ἴο ὈΌΒΕ,, 
δοδτοίης [ὉΓ γΑΥ οἵ ΟΥ ἀο] οϑεῖοδ, πὰ ΟἿΪΥ πον διὰ ἔδθη 
Ι τοῖν μοδὰβ ἴο δοὸ ὙΠ 6ΓῸ [28 Βποροτὰ ἰδ, οὐὉ γαϊοσ, ΠΟ ΤῸ 
116 βοπονγαὶ ἥοοῖκ [ἰ8, Ἰοσὲ ΠΟΥ κοΐ 80 ΔΓ ΔΎΔΥ 68 ἴο οοοδδίοη 
ΓΟ ΓΚ ἰῃὰ ἐοὶγ {{{1|10 ΘΟΙΠΙΠΔΌΒΙΥ, ΟΥ Γοῦυϊκο ἔγοῃ ἐδοίὶῦ 
Κοθροῦ, ΟΥμοῦα δαδίη δΓὸ σοδβίίοβς δὰ ἀἰδοοπίοηϊοά, πιο ρίης 
ἑπίο ΟΥΟΥΥ͂ Ὀοάγ᾿ 5 Πο]ά, οἰ δ πς ἰπῖο Ὀμδἢ 66, Δ ἃ ὄυοὴ ἱπιὸ 
Ἰαδηΐηα ἔγούδ, δηοο (ΠΟΥ οἶδα [4]} δορὰ Ὀτγαδῖς 1116 τ τα Όδ. 
ΤΏ660 οοσὶ πο κοοὰ Βορῃοῦαὰ ἰῃοοδαδηΐ ἐγοι! Ὁ]6.ἁ ΤΏΘΩ ἘΟΣΘ 
δἴο Οἴου ἰπΟΌΓΑΔΌΪΥ τϑοκίοσα, Ὑ8Ο ΒΙΓΔΥ ἴδ ΔὟΔΥ, δη δἵὸ 
οἴξοι εἰ το ΥῪ Ἰοδὲ."--Ρ. Β.] 

. [50 αἰδὸ ΑἸΤοσὰ : ἀλλότριος ἰδ ποῖ 80 δμορδιοτὰ οὗ Δηοῖ μοῦ 
βοοὶ Ἧ οὗ [)0 ΠΟΟΚ, θὰ ὅπ αἰΐεπ; ἴη6 λῃστής οὗ το. 1.--- 
ΡῬ. 8. 

τοδϊηρ ἰηδβίοοά οὔ ἀκολουϑήσω σιν), κηὰ φείξονται 
ἷθϑ ἰδ κῃ ὈΥ [προ δ γτορβεῖΐο, Ροϊπίΐης ἰο (86 
εαἰλεάγα Ἠοεὶς ρίαπε ἀεεεγεπάα, Ὁ ΜΟΥΕΥ Β.ΠΡΙῪ 83 
ἰπάϊοδίΐης {1:6 δομϑθαθ688ο09.--- ἷθ ὙΠ οἷα ῥἱοἰατο 
οὔ γϑγ8. 4 απὰ ὅ ἰ8 ἀγάπη ἵγοι σοδϑὶ 1176, δηὰ ἰ9 ἴο 
18 ἀδὺ 1ἰἸυιϑἰγαϊεὰ ΘΥΟΣΥ ὅδγ οἱ (89 1118 δηὰ 
Ρἰαἴηβ οὗἨ Ῥαϊεϑίϊπ δηὰ Κ'γγία. Ὑμοπιβοη, Τὰς 
ἰαπᾶ ανά (ὰς οοῖ, 1. Ῥ. 80]: “1 Ὠστος σίὰθ 
οΥὔοῦ ἰπ680 8.118, οἱοίμοὰ πῖι δοῦκα, πιΐδουὶ 
ταοαϊἰδιὶπς ὑροι {μΐ6 ἀεἰ ἐμ ἃ] ἰμεαια. Οὐγ 8- 
ΥἹΟΌΣ ΒδΥ8 οὐ ἰῃ6 φοοὰ διδρδβετὰ, "θη Β6 
Ῥυζίοίβ ἔοτὶβ δὶβ ΟὟ δθδορ, μ χοείῃ ἰλοΐοσϑ 
ἰθϑηι, δηὰ ἰμ6 88} 790]1ὁν Ηἷπι. , . . Τὶς 
ἰδ ἰτὰθ (ο {π9 Ἰείίευ. ἘΒΟΥ ΔΙῸ Β0 ἰδῃθ δηὰ 80 
ἰγαϊποα {μπαὺ (8607 ὕγοϊίοιο ἰοῖνς ϑοροσ πῖϊα (ἢ9 
υἰπιοϑὶ ἀοοἰ γ. Ηδ Ἰεδ 8 (δηλ ογὶ ἔγοαι {110 
[ο]ἀ, ον ἴγοταῃα ἐμοῖν βουβεβ ἐπ ἰδ8 Υἱ]]Παροδ, ιεὶ 
ὙΠΘΓΘ ΒΘ ρίοαϑοδβ. ΑΠΥ οδθ ἴμδὲ ἩδηάοΓδ ᾽8 ΒΌΓ0 
0 κοὶ ἰπίο ἐγου 6. ΤΠ6 ββοροσγὰ 68}15 5: Ρ 
ἴσοιι ἰΐπ16 ἰο {116 ἰο τοιιΐπα ἐ]ιοτὶ οὗἨ Μεῖ8 Ῥγοϑ 
0506. ΤΟΥ ον ἷβ γοΐσο, πὰ [0] ον οἱ; δαί, 
ἱ{ ἃ Βίγδῆ χοῦ 681}, (ΒΟΥ δίορ δβοσί, 1 ἀρ (μοὶν 
6845 ἴῃ αἰατῶι, δηὰ ἱ{ ἰἰ 16 σοροδίϑα, (ΠῈΥ ἰατη 
διὰ 60, Ὀδοδυ86 ἐπ6Ὺ ΚΠΟῊ ποῖ (πο τοῖΐοσο οἵ (δ6 
Βίγδηροῦ, ΤῊΪ8 8 ποΐ {80 δῃοῖα οοδίυτηο οἵ ἃ 
ῬδΓΔΌΪΟ; 1 18 ἃ δἰ ρὶο ἔδοί."---Ῥ. 5. . 

οσβ. 6,7. ἘΠ ρᾶσα Ὁ1]6 αροκο ὅθδβυδ πηῖο 
ἘΔΘΙΣ, εἰς.---Παροιμία [ποἰτεεπαραβολή], 8Ὲγ ἀΐ5- 
οοῦγΒο ἀανίαίίη ς ἔγοι (πορά) {88 δοϊηπι08 ἘΔΥ 
οἶμος). 8.69 δῦουϑ [απὰ Μογον διὰ ΑἸζοσὰ ἐν ἰος.]. 
δὲ ἢ85 ὈΘΘἢ δαϊὰ 18 (οἱ δ} ἱποοιαργοβοηβ οἷ 

ἴο 86 ῬΒΔΓΪ86 65, ἰὰ δΟΒΘαΌΘΠ09 οὗὨ [80 ἰά68 δῃ 6 - 
ἰαἱποὰ Ὀγ ἐμαὶ οὗ ἐϊιοὶν ΟἸο6 ; ὨΘΏ06 7010 078 [86 
ἀἰνϑοί ὀσρ] δπδιϊΐοη οὗ Ομ γὶβέ, δοΘ δῦουθ. ἸΤμοίαοκ 
ΤΘΙθΔΥΪΚ8: 186 ποῖ υπἀογδίδηάϊῃς ἰδ τοί ἰο 6 ἰΔκοῦ 
πῃ ἃ ΣΩΘΥΘΙΥ ἸΠ6ΓΔ] ΒΘΠΒΘ, ΒΏΥ͂ ΙΩΟΓΘ 18 Δη οἰμδρ. 
ΥἿΣΙ, 27. ὧν ΤἸΏ98:}8 Σδίμον 8 δβίαϊϑ οἵ θεὶπρ βεδὶεὰ 
ἊΡ διδίηδὲ ἰδπδὶ ἐσ, τοὶ. του ὰ αϑῖγπι ἰδδί 
(Π6Υ δ΄ῖ0. πού ἐδο σὰ Ἰολάοσβ οὗἩ {86 ῬθΟρΪθ. 
Νονονῖ ἢ 61688 1ὑ 18 ΒοῦΘ ἃ αυδβίΐϊοι οὗὨ δὰ ἱπδΌ  Πγ 
ἴο υπάογβίδηᾶ, γοϑιΐῃς ρου ἐμδὶ οὐἱ! 6515, ποὶ 
ΒΙΏΡΙΥ οὗἨ {86 μπισίδπσποες ἰο ὠπαεγείαπά.--- ῬΏΘ 
ἅοοσχ ἴο δ 5.66}, ἑ. 4., ΒοΓο, ἐμ9 ἀοον οὗ (89 
ΒΡ Βοχὰβ: ποὶ γοὺ Ῥσίτηδυῖ (μαὲ οὗ [80 δξ)θε 
(Οδυγβοδίοσω, ἴδπρ6). [Υ76γ. 7. Σ ἀπ ἴΒ0 ὅσος 
οὗ [89 δθϑθρ. Αῃ Ἴὀχρδηδίοιι οὔ 186 Ῥδγδῦοὶ!ο 
ΔΙΙΟΠΟΣΥ͂ δπὰ ἐδ9 κογ ἰο 18 υπάἀοτγοιαηάΐης. ᾿Εγώ, 
ΘΡΒαϊΐο. τῶν προβάτων, ποὺ ἰο 118 δὲ)δὲΡ 
(δηκθ διὰ ΜΟΥΟΡ πῆῖο ἐδίηϊκβ (μαὶ σοῦ. 1 στὸ 
αυΐϊγο85 (819 ἰπιογρτοίδι 98), θαΐ 70γ (9 68 660, ἐε., 
1η6 ἀοον ἰΒγοιυρὰ ποι οί ἐμ δμθαρ διὰ (89 
ΒΌΘΡΒΟΣ ἀ5 (Βρο θη οἴ υϑσδ. 1-ὅ ἴῃ ἀἰϑιἰποίϊου ἴγοσι 
ἐλὲ ΟὯῺΘ ἔσχιι9 δοῖ -Βορμοσὰ, ταθηϊἱοποὰ εἴδαι- 
Ὑδρὰβ, τον. 11) τησδί Ρ888 ἰπίο ἐπ ζο]ά οἵ ἐδ9 
οδυγοῖ οὗ αοά ΓΟ  ἘΤΈοθοαι; 1 ρο, Βεοηρηίθη- 
Ὀογρ, -αἀοἀοὶ, ΑἸέοτά, εἰο.).--Ῥ, 8.] 

γον. 8. ΑΙ] στο οδῦλθ ἐπβιϑδᾶ οἵὨ 1:20, 
ἦλϑον πρὸ ἐμοῦ.--- Τ6ὸ Θχργοβδδίοη ἰδ οὗ" 
Βουχοα ὮΥ ἰδ8ὸ 71 ΠἸς ἰο δϑυϊὰθ δίγίοι γ ὉΥ (80 
Ἔφχυτο, ἱ. 6.) (9 ῬΟΟΒ. ἴη {80 ὅγϑί ρ]δοο, ἰδῆ, 
ἐμ6 τηοδηΐῃρ ἷ8: 4}} ψ8Ὸ πρὸ τῆς ϑύρας ἦλϑον. 
18 τ80 ὅτι ἰάθα οὐὁἨὨἁ Ῥδβείηρ Ὁ. 86 ἀοον, (818 
οἶον ἰ5 οοῃῃοοίοα : πο δοιἐΐπε οὗ ὑπο τδοῖτοβ ὌΡ 
ἴον ἐ}:6 ἀοοΥ, ἑ, 6.) 81} τγᾷὸ οὔποθ οἰδίπιῖοκς γαὶθ 
ΟΥ̓́Θ {8.9 Θοηδβοΐς 66, 88 Βρ᾽ τἰΐαα] Ιοτάβ, ᾿πϑίοδὰ οἵ 
80 Ζοτὰ τῖο ἰδ ἰμ9 ϑρὶτγὶὶ. Το (πιο οἵ {δεῖν 
οοτηΐηςρ ἰδ απἀουἰοα]γ πἀϊοδιίοα ἰο Ὀ6 οΙΓοδὰγ ρμδδὶ 
ὈΥ (89 ἦλϑον, ποί, ΒΟΉΘΥΘΥ, ὈΥ {86 πρό, ἴοτδ- 
ἸΩΟὮ 48 ἐἢ9 Ῥοδβὶἐἷνα πρό ἀο68 ποὶ οοἰποῖὰδδ πὶ} 
Ἃ.6 ἰοα ροσαὶ οθθ. Ἠδῃοθ ΜὙΠ6Θ σουδὲ ποὲ ΟὨΪΥ 19’ 
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δ6οὲ ἐδ6 Ἰπἰοτργοίδιϊου οὔ (18 ραδβαρθ ἃ8 δῇ δηϊὶ- 
λιάαίϊδιϊα υἱϊογϑῆσο ἀζαϊηβί δίοβοβ ἂἀπὰ ἰμὸ Ῥγο- 
Ρἰιοί9 (ΗΠ ΖΘ η 61), θὰ αἶδο {86 ἔθ ρογαὶ σοη- 
βιγυσιίου οἵὗἨἉ ἈΙΘγΟΣ: (86 δ θγΆγ οἷο, ΘΒΡΘΟΙ Δ] [88 
ῬΒασγίϑαϊο ορροβί(οῃ ρτοοθάρά Ηΐϊπ. ἡ Φοόδη [86 
Βαριεἰδὺ α͵150 οατηα Ὀοΐογο Ηΐτ, 88 ἀἰὰ 41] {}|ὸ Ῥγο- 
Ῥιοίβ. Τμιδ ὀχρ  δπδαίΐουϑ οὗ Οδιγθγαυὶβ: Ὁ ,ῆ ΕΓ 
τι6 (εΐπα πιέ, πιὸ ποσίοοίο), οὗ ΟαἸοΥ : ὄφίοτε πιὲ (απίἐ- 
φιαπι πιϊίίεγοεπίμγ, ἰπϑιοαἃ οὗ αἴέῦ πιο), οὗ Τιῖ- 
Σδῦῦ,, Θ΄ ΘΟὈ]ΘΌΒΘΠΟΥ : ὑπέρ, ἰοσο, {πὶ ἰλε ρίαξε οὗ, ατὸ 
ὁογγοοῖ; {ΠΟΥ ἀγθ, ΒονοΥΘΡ, πηροσγίθοί δπὰ [Δ Ὁ]6 
ἴο ΤἸΞαρΡρυο θη βίοῃ, 810 06 8]1 [16 ΡΓΟΡ οΘἴ8 δηλ πὴ 
ἵπ ἃ σοσίδ πὶ 860η56 ἐροο Οὐ γε. Το ἐπείεαα οὗ ΟἿΣ 
ἰοσχὲ αἱ οῦσθ Οχρσ 5868 [88 βιιδϑιἰ α|0} Οἵ ΒΟΠλΟ ΟΠ 0 
ἴοι Ομ τῖδὲ, 86 ἀρηΐαὶ οὗἩ Ομ γϑὲ, (ῃ6 οἰδία ἰ0 ΔῸ- 
δοϊυὶο Μοββίδοϊο δυϊμογιγ. Απὰ αὐ {11ὸ βαᾶπιθ 
εἰτὴθ δ  ἰνΑ 518 15 ρίνθη ἰοἵδο ἦλθον. ΤΟΥ δαπιθ 
845 ἰπουκχὶ [6 Δ Θ951Δ} "γ6 γ0 δΟΠ10 ; ἐμ Γ0 ΜΩὼῈ8 0 
τοοῦι Ἰοῖυ ἴον Ηΐπὶ (Φ σοπιο, Αἀραδίϊπο, εἰς.)}. Α8 
8. τιϑίϊοσς οὗ σουγβϑο, ἰΠ0 τνοῦθ 18180 Δίο551 Δ ἢ 8, 
ἐπουχὴ τιϊθουν Ὀοαγίηρ ἐμαὺ ἤδὴθ. [ἐξ 18 ποὺ 
ΠΘΟΘΘΘΆΡΥ ἰδδὺ ψὸ Ββιουϊά οοηδηο οὐν ὑἐπουραύ ἰο 
ἴμο86 πὸ γοτο ἤηϊ86 Δί ββϑίαβ ἴῃ ὕ16 βίγίοί ον 
86:30 οὗ 86 ἴοτὰ (Ογγβοϑίομι, ἀστοί Δη ΑΔ 
οὐ 68), δἴπσα {Π6 τη) οὐ οἵ {11.680 ἀϊ]ὰ ποὺ τπα 9 
ΚΟΥ ΔΡρολσδποο ἀη.}} αἴϊον Ομτῖϑί. ΕΥΘΥΥ 
Βίογδσυοὶ ῥσυῖον ἰο Ομ τὶϑὺ 8 ῬΒΕῦυΟ- ΜΙ ΕΒΒΙΑΝΙΟ 
ἐπ Ῥχορογιΐοῃ ἃ8 6 ττχῶβ ΑΧΤΙ-ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ, [1ῸΓ 
Ρ5οιδο-  Υἰβυϊ αἰ ἱηνονοθ δαί ὶ- 6} γ᾽ ϑ 1 Ἰ Υ, 
διὰ (6 ΟΟΌΥΘΓΒΘ 18 8380 ἔστῃθ. 70 οονοῦ στὰ δ 
οτὸν ἰμ)6 σοηδοίϊθῃσα οὗ τη6ὴ 18 Ὀ86.40-ΟὨγ] 8016}. 
Βο ἐξ ἔασον οὐβογνυοά ἐπα {1|ὸ ἐπ ῖογ 68 ἀπ χοὺ- 
ὈΟΣ5 10 οΟἸϊτα Ὁ ΟΥ̓ΘΡ ὑμ6 ψ8}}, ρροαΡ ἴῃ (}}19 
γοσεθ ἱϊἢ (80 αϑϑυπρίϊοι οὗὨ ἃ ΕἰρΘΥ ῬΟΙΤΟΓ. 
ΤΟΥ δίαρμα πο Ἰοηροῦ ἴῃ ἐμοὶν παϊζοὰ 8688} 6858; 
(ΒΟΥ ἸΔΥ οἰαΐηι ἴο ροϑὶἐἶνθ ἱπιροτίδῃοθ, δηὰ {Ἰδὲ 
ὩΟὺ ΤΔΟΓΟΙΥ δΔ8 8] ΟΡ τὰ, θὰ 88 τἰιὸ Ῥοοσ ἰἰ86 1. 
Τη5, ἰδ 6 Βίογαγοιϑ δὰ α8ὲ Ὀ66Ὲ} αἰζοιηρίΐηρ ἰο 
Θχοσοΐβο σομϑοϊθηοθ- 6 ΟΥ̓ΘΡ (6 Ιη8} 10 ν͵ϑ 
Ῥοτπ ὈΪ1ηἀ. 
Βαϊ [868 5θορ ἀἰᾶ οὶ Βοϑᾶ τἴμο. ΟἿ 

μο86 ΝΟ ψοχο 1ἰκα-τοϊ θὰ 1} Τθτ ὈΘσδῖηο 
ἐμοῖν 1ΖΟ0]οσοσβ. δ 186 ἰγὰθ βίιθορ χσοιμδὶποα 
σοπδίδαν ἴἰο {16 σοοὰ δ'ΒΟΡμοτά, 

6.8. 9, 10. 1 8 19 ἄοοτ; ἐΐ δν οΠ6 ΘῈ- 
ΟΣ ἐπ ΤΒΣΟΌΘὮ ΣΏ26.---Οομοϊαδίοη οὗ {μ6 δῃὶϊ]- 
(.6815.--ΕἰἸπῖοΣ ἐπ ὈΒΙΟΌΡΙ 16, 6 Ὑ11}} ὍΘ 
δαυϑᾶ: ἐ. 6., .0 808}1 πὰ ἀο]ίνογαποο ἰὰ {80 
ἐβαοοταῖο σοι ππίοη. Τ}10 ἔδποθ οὗ ἔϊπὸ 1ο]ὰ 
ΔΆΥΟΒ ἔγοι; (ἰοϑίγυοίο ; 80 4180 ἀοδβ δηίγ 66 
ἱπίο {9 ἴγιϑ [μϑίῃηθββ οὗ ἰῆὴ6 οἰτο ΤΗΒΟΌΌΗ 
ΟΗΕ151.---- ΕΘ Ὁν1}} πο 1}, ἑ. 4., ἴα. {1Π|ὸ γα οὗ 
ἐμ ΟἹὰ Τοβίαμηθηὶ 86 58}.}}} βυδοταϊηδίο Ϊ πι86] 
ἴο {μ6 [,διν.---ΕἶΘ. τν}} δσὸ ουἷϊ; ἐ. 6., 6 8}}4}} 
δηὰ ἴῃ 1Π6 ΓΟ] πος οἵ ἰμὸ ΟἸἹὰ Τ᾿ οβίατηθῃΐ, ἴῃ 
Ομ γῖδί, {π6 ΠΙΌΘΓΙΥ οὗὨἩἉ 6 Νὸιν Τοβίαιηθηῦ ἔμ 1}.--- 
Δπὰᾶ ΣΙ Βηᾶ ρμαβῖυσθ. Ηδ ν]ιὸ ρόοβ ουἱΐ 
ἐτουςσὰ [Π 6 ἀοοΥ 586}} σοδοῖὶ (6 ἔσὰθ ραϑίθχαρβο 
οὗ ἔδϊλ, Κηον]οάχο, ροᾶσο. ΑἸγοδαν ἃ Ὡ6 ρᾶτᾶ- 

“ΓΑυὰ [6 ἀπε ἰ-1ο Ὁ 16}} Ο πόδες απ ΔΓ ἢ ΟΠ 58 }8, ἩΐΟ ιιϑοι 
στο 85. δῇ δικζυτηοηΐ δχαίηδί ἰδ9 ΟΙὰ Τοδίασμοηῖ.-- 

Ἐ[ο α].0 Βοηχοῖ (0 ῬτΌΚΒΟ5 εἰσί 8 [πα οαιίης νη οΡ- 
ΡΟΒΟΙ 8) απὰ 1 ςΚο. Ὠπκμη ΑἸίοταὰ ᾿]Πκουτῖ8ο ἴΔΚ69 πρό ἴῃ 106 
Θοῖθδο οἵ ἀξπιε, υαὲ ἰπολυάσα ἰπ [Πποδ6 (6130 ῥγοάθορβδβογο 811 [80 
ΤΟ] σποτα οἵ {πΠ6 ἀονὶ (ςοιηρ. νὴ Π. 44), 11ὸῸὸ 88 ἐπο ἢγϑι (Ὠἰαῖ 
ιαῖ εἰοσι ἰπῖο Οοά  10] Δ. ΠῚ νγἅϑ8 [116 τὶ αἰζοτηρέ ἴο Ἰοδὰ 
Βατδδ πδῖσγο Ὀοίοτο ΟΠ τὲ σατο. Ὑ ογδιτεογ ει, [Π 0 δΈΓΟΘΑ 
αὮ ἦλθον, εαπεε (ἰ. ὁ., ἴῃ ᾿Ἐποῖτ ΟὟ Ὦ ΠΕ6). 88 Ορροθοὰ ἴο Ὀοίης 
2Ζεπῖ; ναί δυςἢ ἃ ἀἰδιοζίοη 15 ἄγ οἷα] δηὰ ἰδ δοῖὶ αϑδ᾽ ἀθ ὉΥ {10 
ἔπος τπκὶ Ομσίδε βαγο οὔ ἨΪμιδοῖῦ ἐγὼ ἦλθον, νον. 10. 86] 
οἴδοτα σέ πάντες ἴο ἔλ1560 Μοπδὶ ἢ 9 δ ἃ ἔα 90 Ὀγορῃμοὶξ νοΐΌ Σ9 
Ολείοι.--Ρ. Ά. 
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ΒΟ] ᾽οΔ1 ἀἰϑοουῦσϑθ ΔΏΠΟΌΠΟΟΒ ἰἰβ6]ἴ: {1186 ἐσὰθ 
ΒΘΡογαὰ ἀοο5 ἱηαοοα πᾷ ἴμ6 Ῥαϑίασα [0 8 
ΒΊ66Ρ ἴῃ ἐμ ὅγϑί ρῖασο, θαὺ ἣὸ α͵80 δ 5 δ [ῸΡ 
δ 56} ἃ8. ἃ Β66 0 (Δυριιδίΐ 6, δον ἀμ οἰ 68). 
Ορροβοὰ ἴο ἷπὶ ϑίδη 48 {116 {μι οὗ ΝΟ δυο ΣΤ ΠΥ 
ἸΏ Κ68 ἃ ἴλ189 ἀοον ἴον 56], ἀμ ΠΑ] Υ ὨΪπὶ- 
88} δοιιηἰοτίοι 5 (ἢ 6 ἀοον. [16 σοιη68 Ὀιιϊ, οἱ (ἢ0 
ΟὯ0 δΒαηά, ἰο Βί68], ἡ, 6.,ὄ (0 Σ]0 ΟΥ̓́ΘΡ Βοι.18, απ, 
οἢ {89 οἶον Βαπὰ, (0 δῖαν, ἑ. 6., ἰο οαϑὶ οαὐ ϑρ᾽ τ 8; 
ἴῃ {86 6 6886, ΠΟ ΟΥ͂ΟΥ, ἃ8 ἰὼ ἰδ οἶμον, ἴο ἀ6- 
ΒίΓΟΥ. ᾿ 
Το ΓΟ] ον; τνοτὰβ: 1 οϑΩ9 ὑδμαῖ [ἢ Θ ν᾽ τῶν 

Βανο Ἰ᾿ἰῖο, δ ἃ ἴδαὶῖ ᾿ΏΘΥ τὰν αν ΔΡῸὩ:- 
ἄδῃοθ (περισσόν), οομϑιίαϊο [6 ἐγ ηϑὲ(ἰο0ὴ (0 
{ὸ ποχὺ Ῥάσα]0ο. Ὑνο σοηῃδί ἀοσαι 008 μ6γο οἰ αἶσα 
ον αὐἰϊοῃιῖοη. ΕἸγϑί, (ΠΟΥ͂ ΔγῸ ΤῸ 110 ἢγϑέ (ἰπ10 
ἰο γϑοοῖγο ἔσθ 116; Βοοοῦα γ, ἰοροῖδον πὶϊὰ τὰθ 
1Ἰ 6 {6 ἃτὸ ἰο τϑροεῖνο δοιηάδησο οὗ ἔσὰθ Τοοὰ 
(ατοθη πρᾶον, ἔγοϑ να οὐ -Βρτῖη 58). [ΟΟπλῃ. 
ψόομὴ ἱ. 1: “ΟΥ Ηἴδ ἔ] 685. μανο ννο ἃ}} σβοοϊνοά 
ὅταῦσθ ἴοσ στασθο.᾽ Τ}Δ6 ΕΠ 5} Υ οσϑίου (ἸὙΣ} (80 
γα ὶρ., ΟΠ ν γβοβίομι, α πού, δἰ6.}, ΓΟ ἀοΥ 8 περισσόν 
)ογῸ ΔΘ ΠΟ ΔΉ Γ]ν,᾽ Ὀαὶ (μ18 σου] σοααΐγο περίσ- 
σότερον.---Ῥ, 8.1 : 

γον. 11. Σ δὰ 86 σοοᾶ ΒΒορῃβ! σᾶ. βεοοπὰ 
Ῥδυδῦο]σ ἀΐβοοιυσϑθο. Αμπίϊοπὶ8. οὐὁὨἩ ἐο γποοά 
ΒΒ ΘΡιιοτά δηὰ ὑπο αἰ γο] ας, οα ἐμ οηὁ ᾿ιδηὰ ; οἡ 
{16 οἶμβὲν μαμὰ, οὗ {1ὸ ρσοοὰ Θ'μαρμοιὰ δηὰ (ἢ 
ννοἱ ὗ, γοτϑ. 11-16.Ο7Σ, ᾿Εγώ, δι ᾽να σα ΠΥ τορολίοα, 
8 1π8 ϑ'ιορῃμογὰ (1 {6 ἀγΕϊο]0), 16 15 {10 
γῖιθ, τϑὰ] 5: ΒΒ ρθογα, ἴῃ δη 1 {116518 ὁ Βγιηο 16 δὶ 
ΒΏΘΡΒαγὰβ 'π ὑπο δοϊὰ δὰ βυ τ 01 168] 8]16}]ογὰ 8 
ἷπ (86 Ἰοραὶ οἴδοο (Η Ὁ. χίϊ!. 20: ὅ ποιμὴν ὁ 
μέγας); 88 τπεῈ ὅἀοοῦρ Κ5'Βερμογὰ (ὁ καλός). Ποὺ 
ἰ8 {π0 Ἰάρα] οὗἁὨ ε|1|0ὸ Βῃδριιογὰ (58. χχὶϊ ; [8. χ]. 
11; Εζοῖ. χχυχῖν. 11) 1 δ {6818 ἐο Ὀπα ΒΒορ μου ὰ8 
(ΕΣΖεῖϊκ. χχχυὶ. ; Ζθοι, χὶ. ; 96». χχἑ.), ψιιο τὲ 
δρροατοὰ ἴῃ (6 ἴοσια οἵ ἰδο (16, ἀπὰ τον 
ὈγΔποὮ οὐ ἰπίο (86 ἔρσυγοϑ οὗ {116 ἩΙΈΒΙΙΝα δηὰ 
[09 ΟΕ. ΤἼηδὲ {818 18 αἱ (16 βατηο {1616 ᾿πιϊσα- 
ἰἶἰνα οΟΥὨἁ [16 φγοπιϊδεά ΒΡ Βοχὰ, Ἐζοῖς, χχχίν. 28; 
ΧΧΧΥ͂Ϊ. 24, το8}}8 ἔγοτῃ {ἰτ6ὸ Τοσοροίηρ Ῥαϑβαροϑ, 
ΘΒΡΘΟΐΔΙΥ (1.1.6: “1 σάτῃο,᾽ “(ΠΟΥ σαπι0 ἴῃ ΣὩΥ͂ 
Ροβι(Ἰου." “Οοπιρ. ΤῊ, εγαοϊιοίδ, ἴῖο]. γ. 1: 
ΤΉγοο (πΐηρα αοὐ Ηἰπιβοὶῖ Ῥγοο]αϊτῃβ ; ἴδπιΐηο, 
ῬΊΘΩΪΥ δὰ α 28 Ὁ) 3, ἐ. 6., ἃ ροοὰ Βπορ]ιοσὰ 
ΟΣ ρα οὗ (6 σοΒρταραίίου ; Ὁ 2] Ὁ 213 οὗ 
Μοβο5 δὰ θανυνϊὰ ἴῃ ιϊσίηρα, ὅ'γπ. Κοῖ., Ὁ. 680. 
ΑΒ (80 Ἰοδάϊηρ οοηϑιἀοχαίοι ἴῃ {Π0 ᾿άσθη οὗἩὨ (Ἀλ}9 
ΒΘΡΙΘΤά, βαοσι ποίη ᾿ονο [Ὁ 1118 ΒΏ 600 18 Ὀσουρδι 
[ογινατὰ ἰὼ ΗφὉ. χὶϊ!, 20." ὙΒοΟΊΪμΟΙΪΚ, 

Τιαγϑῖμ ἄοντ ἰδ 1119 ἔοσ 89 5866ρ--. 
Τιϑέναι τὴν ψυχήν, ἃ Φοπδπποδ Θχργθββϑίου (6 ἢ. 
χὶϊ!. 817; χνυ. 18; 1 Ζ2ονὴ 111. 10). Ι΄ νν Κοορ 
(16 ἔφατε ἴῃ ταϊη, {818 15 66 ΟΧΡΥΘΒΒΙΥΘ ΠΘἰ 6 Σ 
οὗ (8 βαουϊᾶςϊαὶ ἀοαῖ, πὸσ οὗ (116 ραγιρθηὶ οὗ ἃ 
ΤΆΤ 8Ο0Πὶ ΤῸ. ἰδ δβίανο, δυΐ οὗἨ (μὸ Βεσγοὶο σι ϑκίης 
οὗἉ 19 πὰ οοπιδαὶ τὶ πὸ το ἢ. 16 ὑπέρ, (Ὠ6η, 
8 ΒΟΙῸ ΒΥΠΟΙΥΠΊΟυΒ ὙὙΠῈᾺ ἀντί, Τ]ι6 βἰιδρίιοσὰ 
ἀϊοβ ἰμὰῦ ἰμ9 Βοοὶς τὰν Ὀ06 εαγοά. [ΑἸϊογσὰ : 
εἰ 7686 ΜΟΣΔΒ ἅττα 6 γα ποὶ 80 Τὰ ΠΟἷ ἃ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂, 
828 8 ἀροϊαγαίίοη, ἐπα ρ᾽ γί, μούνοτον, ὑμαὺ νυ ἢ 
γον. 16 αββογὶβ δου ρ ον." ---Ρ. 5. 

γον. 12. Βαϊ Β6 [δαῖ 8 δ δἰτοὶΐμρ, [μισ- 

4 [Καλός, ζαΐτ, δεαιμζεϊ, οἴῃ. ἴῃ {Π|6 ταογϑὶ βοῃ 50, ροοά, 
σοΙΏΡ. ἴποὸ ΑἸιὶς καλὸς ἀγαθός ἰῃ υρροβί(ἰσῃ ἰο πονηρός, κακὸς. 
Ηρσο ἰὲ [5 αἰπιοῦῖ ἰἀοπίΐοαὶ πὶ ἢ ἀληθινός, ρεπιίηα, ᾿8 δοῖ ΟΥ̓ῸΓ 
δεκλίηδι [1.6 ἱπιροτγίδοῖ, ἔμο ἰπδάοηιμιῖο, ἐηθ τηοήδὶ βορδαγὰ. 
ΟΡ ἢ 9; νἱ. 82; χν. 1 (1 ἀπὶ [δο ἴγυο, σομλυίηο, (ἀθαὶ Υ]80).. 



822 ΤῈΕ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ 95ΟΗΝ. 

ϑωτός].---Ηθ 15 ὁμαγασίοτισοα ὮὉΥ ὑτνοὸ ἐπίπρϑ: 1. 
μ6 ἰ8 ποῦ ἃ Γᾶ] Βῃθρβοσά ἰοὸ 116 δῆδερ, ὃδυΐ ἃ 
ἰτοᾶ βογυδηῖΐ,--ἶὸ 88 πὸ δοοίΐοη [Ὁ 86 ΒΌΘΘΟΡ ; 
2. 6 ΒΏΘΘΟΡ δ8.Γ0 ποὺ μ'8 ΟὟ, δἃτα ποῖ πηϊϊοα ἴο 
πἶτα ὈΥ ΔΡρτορυίδιϊοη δῃὰ οδῃῃοί σοῃδάο ἰη πἷτι. 
ΤῈ6 ἸΏΠΟΥ νἱία] Ὀοπὰ 15 Ὑδηιϊηρ οα Ὀοίὶ 51468. 
Ομαγδοίον ϑιἴο οὗ ὑ8ὸ Ῥ)ιαγίβαϊο Ἰοδάδγβ οὐἁ ἐδὸ 
Ῥθορ]θ. ὙὍΏΟΒΘ οὟ ἴ86 δΆΘΟΡ 810 ποῖ, 
ἀο68 ποὶ ἀδποίο ἢ 8 δ ΟἸΒΘΡ,᾽" θαὺ [π6 οὐ Β86}Ὁ- 
Βογά. [1η {18 ὙΟΥῪ ἐπίηρ οομβιδίθα {6 σοὶ οὗἁ 
186 ἰΘταγ ἢ Ἶσαὶ Εἰ το] 8, ἐμπαὺ [ΒΟΥ δοηϑιϊαἱοά 
(ποβοῖνεβ ὁ ΟΠΟΡΒ᾽ οὔπο θοοῖ. Απὰ ἰπ {118 
Υ̓ΘΥῪ ὙΔΥ͂ αἷβοὸ ΠΟΥ Ὀασδμη6 λίγείἑησα, ἑ. 6. ἀπά ν- 
ΒΌΘΡΒοΓά8, ἰο νοι {86 αἰ 9 ΠΟ; Ο5 {17 ἱποσοαβοα 
ὙΣ5608 Ὑ6Γ0 {Π1|ὸ ῬΥΪΠΟΙΡΑΙ {πῖη, Ὑγ}}}10 [Π86Υ οὗἁ 
ΘΟῦτΒ6 88 Πἰγο] ἢ ρ5 Βαὰ α͵80 (116 Ργοάϊοδίθ οἵ {116 
οδοΐ ΑἹ βἰἰπαιίοι. [ΟὨγΙβὺ 5605 ΒοτΘ, ργορ ΘΕ 1 08}}, 
ἀπο Ἰοὴς ᾿ἰδΐ οὗ ἔῃ 086 5618} ἰδδοΐοῦα ᾿ ΠῸ ταῦϊτθ 
ΤΟΥ ΔηαἾ886 οὗ {Π0 πλΐ ΙΒ ΥῪ ἴον ΔΙ ΠΥ Ἰαοτο δηά 
ἢδίθ [6 ΟΥ 55, ἤγουν {89 δΔροβίοϊο αρὸ (Ἕ6.α]. νἱ. 
12: ῬΒ1). 111. 18) ἀοτνα ἰο (λλ0 ρταδβθηι.---Ρ. 5.1] 

Ηΐξο Ὀδδοϊᾶϑιμ 186 ττο]έ οοτΐῃρ."--Τ νοῦ 
6 Ῥογοοῖγοθ πὶ 1} }10 γοὺ δ ἃ ἀϊϑίδησο, 18 6Χ- 
ῬΓΟΒϑΥΘ οὗ 118 ἕϑον, ποὺ οὗ ἷ8 τναϊο Ὁ}. 688 ; 
(18 θα 5 τη δ οϑιοα ὈΥ̓͂ 186 τϊΓιάταν δὶ αἱ γϑι 
ἴο ἃ ΡΪδΔ66 οἵ ΒΘΟΌΡΙΥ (ἀφίησι τὰ προβ.), δὰ {16 ἢ 
ὉΥ δὲ ἀοτνητί ρα Ηϊρμὺ (φεύγει). ΤΊΛο τν Οὗ σοπιο8 
ἔγοτῃ Ὑϊ ουϊ, ἴγοῦὶ {π6 τυ] ἀογ 685: [6 18, ον - 
606}, οσοῃηοοὶοα τὸῖτι ἐ6 Εἰ ΧΟ πα ὉΥ (16 ζδοὶ οὗ 
Ηἷα Ὀεΐηρ δὴ αδἱΐθῃ ἰο ἰΐο δοοῖς δπὰ ὉΥ διἷ8 
ἰΣΟΔΟΙΘΥΥ ἰοτναγὰ 5 1, ἢ ᾿ὰ8 Ὀφδη ἱπίοτργοίθα 
ΔΒ ΒΥΤΑΌΟΙ ίηρ ἐλ ἀευὶϊξ (Εἰ Ἀγτηΐὰθ ἀπὰ οἱ Π 6 Υ8, 
ΟἸδιδυβ6η), ᾿ογοίΐοβ (Δυχιυδβίίηθ δηὰ οἱ 68), 
“Ὃ ΟΥ̓́ΘΤΥ 8π1}-ἰΠοοογαίο ροῦν ν᾽" ([ω[1ο].0) : ὁ’ ΨΟΡΥ͂ 
δι - ΜΙ αβίϑηϊσ ΡΟΥΤΟΡ, ὝΠΟ86 συ] ηρς Ῥυϊποῖρῖο, 
ΒΟΥΟΥ͂ΘΡ, 8ἃ8 Βιιοὴ, 18 σοηίαϊηοὰ ἴῃ 16 ἀδΥ]᾽; 
(Μογθν). Αοοοτνάϊηρ ἰο Μαίϊ. υἱὶ. 16 απὰ Αοἰβ 
Χχ, 29, ΟἾΝΘΒ ΤΩΔῪ 4180 πιὰ {πον ἈΡΡΟΔΥΔΠ60 
ἷδ δὴ οἤϊοὶαὶ οὐ ρῬϑου ο- ρσορμοίΐο ἴοστα. [ἴῃ βοὴ 
886, ΒΟΊΟΥ͂ΟΘΡ, δσσογαϊηρ ἰο ἰῃ9 ἢἤἦτβι. ραβϑῆζο, 
ΠΟΥ Βαγο ἀἰβρα θοα ἐμ οΠΊ ΒΟ γ68 ἴῃ 5}}.66 Ρ᾽8 οἷοί - 
ἴῃς. Τὰ ἀθοϊαγοαὰ πο] ἰα {8:8 ΠΟΥ ΟΥ̓ ἴθο 
Βοοκ, ἀἰβριαγίης 18 ΘΆΓ Υ ΟΡΟΏΪΥ δηαὰ ὈοϊάΪν, 
Ῥ 8116 [86 ΔρΟΒίαΞΥ ΟΥ̓ ἐ.)0 Εἰ το] ἢ ς 8 5{1}} οοακοά 
ἱῃ οοὐαγἶν ἐγ θηἀϑῃἷρ; ἤοῶσο ἴπ6 πο] 18 186 
ΔΒ ἸΙΘἢγἸβίϊαπ ΔαΥΘΥΒΑΤΣΥ ΟὗἩἨ ὑπ ΟἸ τ ΟὮ, ἃ 5 Βογοίΐο 
ΟΥ ῬΘΥΒΟΟΌΪΟΣ,--ἰἢ ΔΩΥ͂ 0480 ἰπ6 ἰηβίγιποηΐ οὗ 
Βαίδη (οοπιρ. {86 οἱ ἐη Νονγίβουη ΜΙ, ΒΟ] ΡΥ). 
ΒΘ ννο] σαν βηθὶβ ἴμθια δᾶ δοοῖῖοσ- 
ΟἿ. --- Ὑ νοΐοϊ ἃ μοσπϊοΐουβ οὔθοι. [ἵπαϊνἰ ἀυα) 
ΒΏΘΘΡ 870 ΓΑΥΒῃ θὰ δπὰ ἰοτὴ ἰο ρῥΐθοο8, ἑ, 6. ἐηὰϊ- 
σἱἀυ} βοὺβ τὸ ἀοϑίτογοα, αὶ ἐ6 Βοοὶς Δ8 ἃ 
1016, ἐἰὸ ΟἸνα τοῦ, 18 σοη πιβοὰ δηὰ βοαιϊ(οτγοί, 

γόον. 18. Ῥὴ6 Βἰτο ! ηρ δαοῖ, Ὀθοδῦδο Ὧ6 
8 8 ἈΪΧΘΙ 6, εἰο.----ΝῸ γχοροιἑἐἴοπ, Ὀαΐ {πο 6χ- 
Ρἰαπαίΐοη οὗ πὸ Βῖρῃί. ΑΒ ἃ δἰγοϊης, μ6 ἷβ 
ΒΟΪΘΙΥῪ δά βο ΑΒ} }γ ἱπίθνροβίϑα ἴῃ ραβίαγίης πἷπι- 
8017; 86 88 πού {}}0 το] ἴδτο οὗἩ ἐμ Βῆ!δῃ δὲ βϑασί. 
Ὸ 18 αι οβιϊ Δ Ὁ]6 ἰῃ σὰδὶ ἀσρστοθ ἰμἷα σαγα ἴ8 
1Πυϑιχαϊθα ὈΥ 89 σοπάαοι οὗὨ 9 269» ͵18}1 Β|6}- 
Βογὰδ οὗ (μαΐ ἰἶηθ. ΤΊΟΥ ἀἰά ποὶ 8θθπὶ ἰο ὯΘ 
Ὑϑδηϊίηρ πὶ ὈΓΔΥΟΙΥ; οἱ ἤγδὶ ὑπο δοἰοᾶ 1ἰΚὸ 
«ΔΥΘηΐῃρς Ο]γ65 ἰονατ 8 Ομ γὶβὲ, ἐμὸ Θοοὰ 586 ρ- 

“ [1π ἴ0 δεῖ [6 βδιιθρηοταδ ατὸ ΜΘῚ] ατιωϑὰ ἰὸ ἀοίοπά 
τθοῖτ Ποοῖς αἀραίηδε θθγοθ ἡ οϊνοδ, Ἰθοραγάσ, θὰ ῬΘΏ ΙΟΓΒ ὙΠῸ 
ΤΟῪΪ δϑους [6 τ τι θα δηὰ ΓΕΟΒΘΠΗΥ αἰΐδοῖκ {{|ὸ ΒΏΘΟΡ 
π 16 ΥΘΓΥ͂ ΓΓΌΒΘΩΟΘ οὗ 0 δηθρμοτά,. Αηὰ Ὑποη 16 Ὠμϊ οὗ 
δηὰ π8 σοῦ Ὁ Γ οοητθ, ἔπθ αἰ ἐπί Βῃμορῃοσὰ λα οὔζθῃ ἴο τί βὶς 
δ 5 19 ἴος ἴπὸ βοςοῖ, τ. ΤΒοπιθο δαγο (1. 802); “1 πδυο 
ΒΟΟΠ ΙΔΟΤῸ [ἘΔῺ ΟἿΘ 6η86 ἴῃ ὙΒΙΟὮ Ὧ6 δά ΠΠ ΘΙΆΪΥ ἴο ΙΔ ἐΐ 
ἄονῃ ἰὼ [86 οομίοεί.".---Ρ. Β.] 

Βοτα, δοὰ ἰπ 8ὸ εν 8} γὰρ (Β6Υ οοηδποίεὰ 
{πθιΒοΙγ 68 ἴῃ 8 ΒΙΠΣΪΔΥ ΙΔ Πππον ον ὰβ ἴῃ 6 Βο- 
ἸΏ8η9. ἘΠ6 ροίπι 1Ἰυβίγαιοα ὉΥ {116 ἄρσυγο ἱδ ἰ]9: 
Τὴδ ἀϊγοϊδηρ υασπίδλεα αἱ ἴ.6 ΔΡΡΟΔΥΔΏΘΟ οἵἉ ἀδ- 
εν. Τμετο δῖὸ ἔνο οἶδϑβϑθβ οὗ βῃδρμογὰβ (0 
Ὀ6 ἔουπὰ θη ἀσπίσι σίου ΟΥ̓ΟΥ 8.65 8 ΟδατοΣ; 
ἰη6 οὯθ Οἶδ58 ἰϑ δοιῃροδοα οὗὨ εοισαγας ἮΒΟ δ.Ὸ 
ΒΘΟΓΘΙΥ αὶ 1685, {116 ΟἾΒΟΡ οὗ δοίά διηὰ ορϑὴ 
δροβίδίεβ. [10 8, ΒΟΥΘΨΟΓ, {116 δοιοαγάϊοε οἵ (116 
ΓΟΣΙΔΟΡ ὑπαὶ ΘΏΔΌΪ68 ἰδ 6 δοξάπεδς οἵ {86 Ἰοίίον᾽ 
οἶ888 ἰο δχοὶϊΐθ δοῃβίθσῃδιϊομ ἴῃ {86 σὨπτεὶ. 80 οἢ 
εἰ τοϊϊη 8 οομροδβοα ἃ σοοὰ ρατὶ οὗ 8 βδημοάτίῃ, 
δηἀ ΟΓΘ Θ5ροοΐ ΠΥ ΠΠΊΘΡΟΙΒ δι) οΩς [86 ΟΣ θ68 
ἴῃ ὑδο ἰΐπηθ οὗ 6805 (Τ οἰ χὶ!. 42}: {Π6} ρΡοδβεββοὰ 
ἃ ΘΟΠΒΟΪΟΏΒΏ658 οὗ (80 ἰσυϊ ἢ οὗ ΟὨτῖϑι ναὶ π0 
Βοαγὶ ἔου ἱΐ, δῃὰ {πον ἀαϊϊνογοὰ ὕρ ἰδὸ οοὰ 
Βιορμογὰ ἰο ἐπ 6 νοὶ. 

γὙ͵Ὕον.14.Σ διὰ [809 Κοο δβορδβοσχᾶ. πον 
ΤΩ ΟὟΤΩ, ἐἰς.---ΕἘΧΡΊ Ιου ἱπίογργοίδιοα οἵ [δ 
ῬδΡδὈοΪΐο ἀἰβοοῦγβο }8. πηΐο] 6, ἃ5 νον. 7. ΤῈ 
Ῥτοοῦ οὗἉ {8 οὈαγδοῖθυ: 7. ἀποῖσ ἰλεπε (λαί αἀγὰ 
Μίηε, δὰ (Π6 ὕδοὶ οὗἩἨ {86 ἰῃ ἀἰπβοὶ Ὁ]9 σοηῃδοίθ8 
αἰϊὰ ἐμὸ Ποοκ, τ ἔσο Ὀοϊΐονονθ, πίοπι (19 
ΕδΙΠΟΣ Β88 σίνοη Ηΐπι, ἢ ΘΧΡ ΤΥ 5864 ὉΥ [δ Τὸ- 
Ἰαιΐοη οὗ πιωίμαί ἀοσμαϊπίαποε. Ὅτασ, [818 Κπον- 
ἵῃρ ἀο68 ηοῦ τηθδΔὴ ἐοσίπσ; ὉὈπὺ( [ἐξ 18 811}} δὴ δαι- 
Ῥθ δια ΟΧρτοβϑίοη ὈΥ͂ ἩΔΙΟἢ ἃ Ἰονίηρ Καον εξο 
5 τ 116, [{ 15 ἐ)0 Θχρυβϑίοη οὗ {8:6 ῬΕΓΒΟδΑὶ, 
αἰνίπο οορῃϊίου οὗ Κἰπάγοὰ ρῬϑυβομα  ἶο8. Τὰθ 
τϑοο οὗ Ομ γίδε 8 δυο. 8 οοχεϊίοη οἵ Ηἰ8 οτὰ 
οη Ηἰδβ νῬατῖ; ἕαϊζ, οὐ 1116 οἵδοῦ Πδῃᾷ, 15 ἃ 01- 
τοβροπάϊηρ οορηί ἴοι οὗὅὨἨ ΟἸτὶβὶ οὐ τΠ ον Ρατὶ. 

γεν, 16. Εν 865 ἴπη6 Ἐδίθθε σπονσοῖδ 
1Δ9.---Βεϊουρδβ ἰο ἰ}}6 Ῥσθοθάϊηρσ νϑσβθ. Τί Β. 
Ύ. τΣΟΩΡΙΥ ἰγοαῖθ {1:8 85 δὴ ἱπἀοροπάθαῃϊ Β6ῃ- 
ἰ6η68.--, 5.7 ἴῖπ (86 ῬΘΥΒΟΒΆΙ, ερὶγιἰυαἱ οοπι- 
πιαηΐοη οὗ ἐμ0 Βαϊδον πὶ ἢ ΟΠ ταί, δὰ οὐἉ ΘΟ ισὶβὲ 
αὶ [ὸ ΒΑ μον, {6 τυ δὶ Γο] αἰ ΟΌ 581} θείτγεοῃ 
Ομτὶϑὲ δπὰ τ Ταὶ ὗμ] ἰ8 τοοιθὰ, Τα “88. ἀε- 
Βοίοβ {μι Β᾽ Δ] ΥΪΥ ΟΥ̓́ ΤἸΠΠΠΘΥ 8 δἷθὸ οἵ κἰ πὰ, 
ἐπαϑιλιο ἢ 885 ἐμ 1119 ᾿πιρατίοεὦ ὉΥ Ογίβὶ ἰο ΗΪ8 
ῬΘΟΡ]6 8 α ἀἰνίηθ οὔθ. Α ομιλϑῦ προιϊΐυο [0 (89 
ΘΟ ΡΥ ΒΟΏ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 8 (δαὶ (89 σοχηϊ(ίοι οα ἐδ 
Ῥατὶ οἵ Ομ Γὶβὲ 15 (6 σϑυ8ο οὐ Ηἰἶδ γϑοορη ἴοι ὉΥ 
Ὀο᾽ ἴον τ ἴῃ το αρη, 85 189 σορηϊιίοη οὗ [86 Βαίβεῖ 
8 86 Τουπάδιϊοη ἴὸν (.6 σογτγεβροηίηρ ΘΟ681- 
ἰἰοη οὗἨ Ομ γῖδβὲ (οοτρ. οἴαρ. χὶν. 20; χυ. 10; χυϊ! 
8, 21: 1 δοβη τ. 1: Μαίί. χχν. 40). Τβοϊαοκ: 
89 γινώσκειν τὰ ἐμά φοττοβρομϑ Ὑ]|}} (86 κα- 
λεῖν κατ᾽ ὄνομα, ἰδ! γινώσκομαι νυνὶ! (86 οἷδσσι τὴν 
φωνὴν αὑτοῦ." ποληᾶ 1 ῖᾶν ἄονσῃ ΤΥ 1{6.-- 
Εχργϑββίου δὰ τωθαβυσο οὗ (86 βίγηψιβ οἵ Β]8 
Ἰογ ἰοτγατὰβ Ηΐβ Ῥεορὶθ. Βαΐ ἐς βαϊναδίϊου οἱ 
186 Βοδύμϑη αἷβὸ ἰβ ἰο "0 οἴεοίεαὰ Ὁγ Ηἰβ8 ἀεδὶὰ 
(869 Ομ δ. χὶ. δ2; χὶϊ. 24: ΕρΆ. 11. 14; Ηεὗ. ΧΗ, 
40). Ὑδὺβ ἐμ15 ἱδβουριῖ 6848 ἰο (δ)6 {0]] ΥΩ. 
τίϑημι. “ΝοαΡ δηὰ σονίδῖη ζαϊυγο,᾽" ΜΙΘΤΟΣ. 

Ψψον, 16. Διηᾶ οἴδβδοσχ Βῆθθρῃ 1 βανϑ. [ἰδεῖ 
“ἔεέρ, τοὶ Ὁποίμοσ 7οϊά; Τὸν ΒΟΥ ἀτο ϑοαιίεγοὶ 
ἐβτου θοαὶ ἐ}|6 του]ὰ (χὶ. 62), νυ 116 {86 Γ8 ἰς δα! 
οπς Κὶπφάοπι οὗ Ομτὶδὲ ἱπίο τυ σὰ 86. ΜΠ} 4} 
αἸ εἰ τλδι οἷν Ὀ6 ζαιμογοὰ, απὰ ἐὸ νι δίοιι ἔμ6γ δἰγεβάν 
θοϊοις ἴῃ ἰμ9 οοιθβοὶ δηὰ 1ουϑ οὗ αοἀ διὰ Ηΐδ 
ϑοῃ. ϑϑαϊνδίϊοῃ δοπιθ8 ἔσο ἢ 6 76 νγ8, Ὀυψ β8δεβ 
οΟΥῸΡ ἰο ἐμὸ Θομ 1108.---Ρ. 5.1 Ομτῖϑὲ (μ6 ομί εἴ 
Βμορδογὰ δ8 ΒθρΒογὰ οὔ ὑμὸ ἀουῦ]6 ἤοοκ οὗ ὃθ- 
Ἰίθυθγβ ὕγοτα {86 989 078 δηά ἐμ (θη 168, γογ, 16. 
Τ8ὸ 568 σεϑάϑηὶ ουΐ οὗ Ῥα]εϑι πη (6018) 878 
ποί τηθαπί, ἴοσ ὑπο γ ἰοο Ὀοϊοηροὰ ἰο {86 ὑπ||008 
Φονίβα ζο1 ἃ; ἴξ 8 89 Βοαίμοα ἰο τοῖα ΟΝ 
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Τοΐογβ: ἐπ ον 8τὸ ποΐ ἰο 6 ἰβουρἢὲ οἵ 88 οχἰβιϊὶπ 
ἐπ ἃ [ο]ὰ (θὲ Υ̓ εἰἰ6), απ ουκὰ δ Ὁ7 66 ἴο ἐἶι6 χυϊά- 
δῃο6 οὗἩ Οοἀὐ ἴῃ Δηοῖ ὙΔΥ (ΟΠ αρ. χὶ. δ2; Αοίβ 
χὶν. 16). 1118 ποαϊμ θη ἂγτὸ Ηϊ8 βι6θρ ἴῃ (Π6 ηδῆ- 
86 βιϊρυϊεαϊοι, το ἃ8 (10 96}, ἑ, 6. (ΠΏ 050 το 
ἢθδν Ηἰβ υοΐδο, υυο ΨΤῸ]]1οὐν ἴπ6 ἀταπίης οὗ (0 
Ἑδίμον. ΟΥ̓ Ό650 ΟἸ γέ βαγβ: 7 λανε ἰλδηι (ἔχω) 
πιὰ ἀἰνῖ πο οοηδάοποο. Ηδ πιϑί Ἰθδὰ ἰἢθηιὶ (δεξ); 
ἴε ἰ56 6 ἀδοτοο οὗ Ηἰ5 Εδιίμ ον 5 Ἰονὸ δηά οὗ ΗΪ8 
οσῃ ’οσο. Τα Ηδ β..8}} Ὀτίηρ ὑἰιοῖὰ ἰηΐο ἐπ 6 
Τοϊὰ οὗὁἨ [δγϑοὸ] (Το 6), 15. ποὺ ἱπηρ] οὰ ὈΥ {86 
ἀγαγεῖν, ν᾽ αἰοῖ ὁ’ ΠΟ ποὶίμονς αὐάωξεγε, ὀτγίπα 
γυϊχαίθ. αν, Βοζα, Γαϊματὰς [Ηθηρβίοηῦ. 
ο461})}, ποῦ συναγαγεῖν (Ε  Υπιῖα8, ΟΔβαῦθου 

δὰ οἱ" 678). Ὀαΐ ἰο Ἰολα ἃ5 ἃ ΒιΘρμογα." Μογον. 
Βοηραὶ: ““ Δἴοπ οριιϑ 6δὲ τἰ{ϊ8 δοΐωπε πιμίατε."") Υαοὶ 
80 ἴοτηι: ἀγαγεῖν οοτία!. ΕἾ ἱπαϊοαίοβ ὑπαὺ [Π}6 
Ἰδεαΐποης ππαηπίεδέ Ἰολαϊης οὗὁἨ ἴμ 689 Β660 9 ἃ 
δορἰϊπυδιΐοι οὗ ἃ δεέσγοξ ΘΔ], Ῥγουϊουϑὶν ὃ9- 
ξυὺ (στα ία ΡῬγευεπίοπδ). ΟἸιτὶδὺ βανν (Π|6 γοβίγίο- 
ἔου οὗ Η 59 ταϊηἰϑίγυ ἴο Ι5τδοὶ (Μαι. χ. δ) δδοὶ- 
ἰϑοὰ νὴ} ΠΠ|5 ἀθαιῖ (λίαιι. χχὶ. 48 ; σα Ρ. χχυ ].) 
ΑΒ ἰδο οχδϊἰοἀἁ Ομγίδὶ δ νγὰᾶβ πυηδὰθ σηδηϊίοβὶ 85 
(86 5περμοτγιὶ οὗ {116 πηι οη8. 
Αδὰἃ 167 5181} 98. 0 νοΐοϑο.---ΟἸν 8.}8 

οὐπῆάοσησο ἴῃ Ηἰ8 πιϊββίου ἰο (86 ΑσδὨ 1165 Ῥτο- 
ΒΌΡΡΟΞ68 δῦ {Π6 βαγθ ἰΐπλὴ9 ΔΠ ΑΒΑΌΤΔΠΟΟ οὗὨ ἰδοὶν 
ἀοϑιϊπαιΐοπ ἰο βαϊνδίϊοπ δηᾶ οὗ ἰμ6 ἀϊνίηο ρυϊά- 
800 οὗ ργποθ δχογοϊβοὰ οὐοὸσῦ ἰβοη. ΤΟΥ δΓῸ 
δἰτοδν δθ θρ, πο ΠΟ ΓΟΪΥ Ῥτοϊορ σα! βρϑακίης 
(Μεγον), ἔοσ {πὸ ἰάοα οὗ (16 Βῃ 660 ΒΊΟΝ ρὶνο 
δοοὰ ἐο {16 νοῖδα οὗ {86 Βῃορθοτα, δηὰ {πΠ6 ἴθ 5 
οὗ (16 τορζοποσαΐθ οἰ 1]ὰ οὐἁ ἀοα δτὸ ποὺ οῃ9 δηὰ 
ἐμ6 βδᾶπιο, Π|16 ΒΆΘΟΡ 8 ἃ ΕΥΠῚΌ0] οὗἩ (6 τλῆ 
ἯΠῸ ὨοΩγ5 ἰδ γοΐδοο οὗ Οδμγίδὶ; απσθο, ᾿6 18 
Βυοττ (ο ὍΘ ἃ ἐἶ.66Ρ ὉΥ͂ 818 οαἰέϊπσ, Ἡ 8116 σοχζοη- 
Θγαίοη ΟΟΟΊΓ5 Ὀὰὺῦ ἢ ΘΟ ΡΔΏΥ 11 1518 οαττοη. 
Οὔ δββορβοσιᾶ, οὔϑδ βοοῖὶς [μία ποίμνη, εἷς 

ποιμήν]. Ἐ-- 86 δυγηδοίου Ὀοίοκθη8 (Π6 ΟἿΟΘ86Γ 
ΘΟΒΠΘΟΙΙ ἢ οὗ (ἢ 6 ὑπῦο ΠΟΙ ΘΥ5. ΟἿ ἂπ δ ΔΊΟρΟι 8 
πἰίεγαποο οὗ Ζοηο ἰῃ ΡΙυἱΔτο 7 (4 {εχ., ΘΒΑΡ. νΥἱ.), 
860 Τμοϊυοῖς. 7116 ἔννο δΒο0 15 Ὀδοοηθ ὁη6 δοοκ 
γ τηϑᾶῃ8 οὗἩ {86 οὔθ Κ'Βορδοχα, πα Ηϊπ; ποῖ ὮὉΥ 
ΘΙ γδηδ6 ἰηἴΐο ἴδ6 αὐλῇ οὗ (6 685. Οη ἐδ οοη- 
ἐγασΥ, (86 βιι:Ὀ͵6οὶ ΤΘΟΘΏΓΥ ὑπὰον οοπβίἀογδί θὴ 
885 Ὀδθη {μ6 Ἰολάϊης οὗ ἰμ6 ον 18 Βοος ουἱ οἵ 
πὶ αὐλή ἰο ραξκίυταχο. Το]υοῖς: 4 5ποο (Π6 ΟἹά 
Τεσίδιπθηὶ δη} 16 Νον Τοβίδιαθηὶ Κίηρσάομι οὗ 
βοὰ '5 θαΐ οΝε κηρίου, ἔμ 6 Ἰδίίον Ὀοϊης το οἷν 
8ὴ Ουἰστονί οὗἁὨ [116 τον, πὸ ΘΟ δη 116 5᾽ ΥΘΟΘΌ- 
ἰΐοι ἰπῖο ἴὐ 18 μοι αγοά 88 ἃ Ἰοβάϊηρ απίο Ζίοη ([8. 
1ϊ. ὃ; Ζεοι. χίγν, 117), ὈῪ Ῥδμὰὶ 885 ἃ ρταϊιίηρ ἰηίο 
ἐδο ἱσπυκ οὐ ἰμ6 σοοὰ οἰϊνα-σθὸ δηὰ, βἰ πὶ τυ, 
ἷῃ ἐλ ῖ8 ρῬαδβησο 88 ἃ γοοορίϊοι ἱπίο ἐΐ αὐλή οἵ 
ἴδτδο]." 8.66, αισαϊπϑὶ {μ18 στἱονν, ὑμ6 ποίθ [0 ψγ, 
16. [π δοηποορίου ψἱ (ἢ 6 ἀη1Υ οὗἩ ἐπα ΟἹὰ δηὰ 
(86 Νειν Τοβίδπιοπιὶ Κίηράομῃμ οἵ 60, νὰ πιειιϑί, 
Βούγουοῦ, ποὶ ουθυὶοοὶ ἰμ 6 δηςξ ἐ6518 θοί θθη {Π6 
ἰγρίὶοδὶ ΟἹὰ Τ᾽ ϑίδιπθηῦ ὑπο γΔοΥ δηὰ (86 ΓΘ] 
Νεν Τεδβίαπιοηῦ Κἰηράοπι οὗὨἨἁ Βοᾶτθῃ. 8.69 Ὦλῃ. 
ἯΙ. 14, Τ|ι6 Ἰαίίο ἀο68 ποῖ ἰβϑι9 ἵγοπι {(Π6 
ἴοντθοσ, θα (0 ΓΟΥΟΡ σοο8 Ὀφίοσο (μ0 Ἰαίϊί ον 

. ἐλιοτα: “ΤῊο μία ποίμνη ἰπ τοτοδ τ κδὉ}6---ποῦ μία αὐλή, 
ας οἰεγίείίσαὶν, ὑμὲ ἐγτοπεοιεῖν γεμεγοα ἐπ ἰλε Εἰ, Ῥ': 
Βοῖ ὁπ 7οϊα, υὰλ πα Μηοῖκ ; Ὧο ΟὯθ οΧχοϊαθίγο ϑηοϊοβατο οἵ Δ 
ουῖν σπηγοὶι,-οθαῦ ὁπ9 ἤοοΐ, 41} πον ίης ἴΠ6 οἱ δ[ιὸρ- 
μετὰ δὰ κηονπ οἵ Ἠΐπν." Ἐδὸ ΕΟΎ. Τ]ονοὰ ἐμ6 Τα ρμῖο 
οΥ ἐρτύπο πὰ [18 ὀρωρμε τ ἡ οδεμε ΕἹ " 

8 αΐοι ὁ πιΘ ὥσπερ ἧς συννόμα νόμῳ κοινῷ 
σνντρεφομένης. Α δίοίο ἀτζοδῖὰ ἴδδὲ σϑι ΟὨΪΥ ὃ9 ποι πϑα ὈΌΥ 
Οἰεειαδίεν.--Ὁ 8.} . 8 

διῃδάον-ν 86. Ονῖδι ἰβ ἐμ Ὀυϊποΐὶρ]ο οὔ ἐἢ9 
κἰηκίοπι οὗ ἢδανθη; Ηο 18, ἰπογοΐογθ, 6180 ἐδ 8 
Ῥτγϊποῖρὶο οὗ ἔπ ἀῃΥ οὗ {πὸ ἐννο βοοῖκ5, Βοι. χὶ, 
“Ὁ, ἴππον γοϊαίΐοα ἰο Ομ τῖβί Ὀθίος 189 σιγαπὰ 
Ροϊπὺ ἢογα, {118 Ῥγουλῖβα ἰὰ5 Ὀθ6η [Ὁ]8]]6ἃ ἔγοιι 
τὸ Ὀορίπηΐης οὗ ΟΠ ΥΙ 3 ΔῈ} ν Ἰχάῃ οἰναγοὶ); Ὀαΐ, 
Ἰοποθ, ἰδ πηαδί 4150 γοσοῖγθ αὐ ᾿λβὶ 115 ρουίοςς [Ὰ]- 
ΒἸηοπὶ ἴῃ ἈΡρθάσαμοῦ. [Ο ιΥἶδέ 18, 85 Βοηκζχοὶ τὸ - 
ΔΤ 8 οὁα εἷς ποιμήν, ΑἸ ΤΑΥΒ ἐλ. 6 ὁπ6 ϑ'Βορμοτὰ ὈΥῪ 
τισλί, θυ Ηθ 18 ἰο Ὀδοοαιθ 80 (γενήσεται) τοῦθ δηὰ 
ΠΊΟΤΘ ἴῃ γιηοί. Κ0 10 ΤΥ 6 δΒαϊ4, (116 αυΐ} οὗ 
Ομ τ ϑεβ ἤοοῖς οχὶβίβ υἱγίιαίψ ἴτοτα (86 Ὀερίη- 
οἷης Ἀπὰ ποοὰ ποὺ 0 ογβαϊοα, Ὀὰὺ πλυϑί Ὀ6 ῥτο- 
διοϑβί νον γτοαἰϊΖεά ἀπὰ πιαπὺ(εϑίεα ἴῃ (6 ᾿γοῦ]ὰ, 
1116 οἷ οὔ (0 οατοῖ, || 1.8. ΘΔ ΒΟ ΟἿ δηὰ 
(ΟΠ 688, ΔΓ ἴῃ ἃ βδίθι αν Ῥύοοθϑϑ οὗἩ σγονίῇ ἰο- 
λΡὰΒ ρογθοϊίοη. 410 858 ποί γοὶ δρροατοά 
ν μαὺ γγὸ 8.18}} Ὀ6.᾽ Τλο ποατοι Ο ιν ϑι 1865 ἀτανν 
ἴἰο Ογὶβι, (89 τοῦ ἐμογ ὙΥ}}} 6 απἰ(θα ἰο ΘΔο ἢ 
οἴ 6. Ιὲ 18 8 888}1ὁν"» ὀχοροϑὶϑ ἰ0 ΒΑῪ (ἰῶΐ ἐδ ἷ8 
ΜΟΤΣὰ οἵ ΟἸγῖϑὶ νγὰθ σοι ρὶ οἰοὴ Υ ἔα 8} 1|οὰ ἰὼ ἐδ9 
απὶοι οὗ δοτίβη. πὰ ἀ θην} 6 Ὀο᾽ ανοῦπ πὶ ἐἢ 6 ΔΡ09- 
ἰοἱσ οὔτοι. 1 τγᾶϑ8 ἰηἀ 664 ἔι18}} 6 (Π 6 ; δΟΙΏΡ. 
ΕρΆ. 1ἰ, 11-22, νν ]ο ἢ 19 ἃ ρσοοὰ σοπηποηίηγν ΟΝ 
{110 ρββϑαχθ; Ὀιιὺ 1ὑ 15 4130 ἰη ὀνυθγ-οχραπάϊηρ []- 
ἈἸΘΏϊ, ἀπ, ἰκὸ Ηἰ8 βδοογάοίηὶ ἤγαγον ἴογ (9 
ἈΠΙΥ͂ ΟΥ̓ 411 οἰ ονογδ, Ὁ γοδοθ8 ἃ8 ἃ Ῥγοοΐουδ 
Ῥτοϊηἶδο ἔδτ Ὀογοπᾶ ἴμ6 ργϑϑθηὶ ἴο (6 χαϊονὶης 
ἴῃ οὔ (868 71}685 οὗἩ 6 6 η11168 δηὰ Βιιοὶϊ α αἰοτὶ- 
Οὐϑ ὉΔΪ(Υ͂ δα ΠΔΤΙΩΟΩΥ͂ οὗὨ Ὀ6] ον 8 8.5 116 νον] ὰ 
[88 ὭΘΥΟΡ Βθθὴ γοῖ, ΔΙθυου ΒΑΥΒΘΟΥΓΘΟΙΪ: “110 
ἔπ ϑηὶ οὗἁ {110 Βοηίθσο Ὀδκαη τυ} (16 ΔΡΟΒ- 
ἰο᾽6 σοπψογβίοη οὗ ἐμ9 αϑη{1165; Ὀὰὺ 10 Ργορ 6 5568 
τῶ ἽΞ ΟΣΪΥ͂ θ6 δορ]οο νὰ ομι. χὶ. 20 ἔ.""-- 

γον. 17. Οἱ [δϊ6 δοοοτιπῖ ἄοῖδ ἐμ Ε'ΑΊΗΘΣ 
ον :29.--- ΠἸὸ ἔγοϑάοιι οἵ ΟἸν τ᾽ Β 861 [-βδουῖῆοθ, 
ΝΟΓΒ. 17 δηὰ 18. γατγίουβ οοῃσορίϊοηϑ. 1. Διὰ 
τοῦτο--οῦὗτι Β᾽ “ὨΪΒοΔ ΥΟΙΥ ΓΟΙΟΥΒ (0 ἐμ ΓΟ] οινίης : 
ΒΥ {μ15 ἀοί κ ἐμ 1ονθ οὗ ν Εαΐμον δρρϑῆγ, ἐμδὶ 
ΓΊΑΥ ἄονη ΜΥ Ἰἰἴδ οὨ]Ὺ ἰο ἐδῖκο ἱξ αχϑίη" (Βιοον, 
διῖου). 815 ΥἹΟΥ͂ ἸΔᾺῪ Βαθη (0 Ὀ6 υρἰοϊὰ Ὁγ {δ6 
ἕαοῦ (δὲ {110 οΥο οὗ 9 ΕἌΙ ΠΟΥ ργθοοίοβ {Π6 ψοΥΪς 
οἵ τοἀριηρίΐοη, δπα 18 τηδηϊοβί ἴῃ {(ἰϊὸ χα] αἰΐοη 
οὗ ΟἸιγὶβὶ. Βαὺ ὑδο]ονο ν" ἰοὶι ἔνοπι οἰ θοῦ ἐν Δ 88 
ἤν οα ἤγοτα Εαίμον ἰο ὅοη, {Διὸ ἴογο τηοὐϊῆ θα ὮΥ 
ον Τ τ ἰἰατίδῃ γοϊδίί ο, 065 ποῖ Ἔχοϊυάθ αι Ἰονθ 
τὸ ἐιο ἀοα-Μδῃ, οα]]οὰ ἤοτὶ ὈῪ Η5 }ιϊδίοτί ο 8ο6- 
οΟΠΡ]ϑπιθηΐ οὗ 186 ὙΟΣ οὗ τοἀοπιρίίοπ, δὰ ὮΥ͂ 
Ηἶβ πηογα]ὶ οοη οὐ οἡ ΘΑ τι]. Οοτρ. Ψοῖϊνη νἰἱ. 29; 
ῬἈ1], 1.9. Ηδποθ 2. ΜΘ γον: Διὰ τοῦτο---ῦτι ἰδ ἴο 
6 υπάογδίοοά 85 ἴῃ α}1] ραββῆροβ πη ΨΦοίνη (ὁπ. 
ν. 16, 18; νἱῖϊ, 47; χὶῖΐ, 18, 89; 1 Δοῖνη 1, 1): οἢ 
[158 δοσουαίΐ, ὈΘοΔΊΒ6 ΠΑΙΙΘΙΥ,---8ὸ τ[ἢπὶ διὰ τοῦτο 
ΤΟΙΘΓΒ ἰο 1}6 ον 5 ργοοοάίηρ, δηὰ ὅτε ἰηἰσοάσ68 
δὴ οχροπί(ἴοη οὗ διὰ τοῦτο. ΟΟηΒοη ΟΠ }γ: “186 γ6- 
ἴογϑ, οἡ δοδσοιηῦ οὗ (8. ΤῊῺΥ ῥαβίογαὶ στο] αἱ οὴ οὗ 
Μἶ 68 1 πᾶ γθ Ὀ6Θη Βρϑαϊκίης (ἀν ἰο νον. 16), ἀοι ἢ 
δῖν Εδίμπον ον Μο, Ὀοοδι186 ΠΑΠΙΟΙΥ, 1 (ἐγώ νὶϊἢ 
80 ΘΙ ΡΛ 818 οἵ δβο᾽ -δρροϊεϊπιθηί, 866 νοσ. 18) 
ἸΔΥ ἄονῃ ΔΙΥ [ἰἴ6,᾽" 6... Μαμίΐθβιγ, {ἰ6 τὰ 80} 
βουσὶ 8 οοπίδἰηθὰ ἰῃ Υθ6γ8. 16 δηὰ 10 αἷδβο, ζῸ Ὁ 
116 γϑϑιγγθοίίοι οὗ ΟΒΥἶβὲ πγαδί οὗ δοιγ80 ργϑοθὰθ 
186 ἐπ Κίης ροββοβϑίοι οὗ [μ9 ““ οἴ ΒΏ ΘΟ ᾽᾽ Τ͵ΟΙΣ 
{886 Βοδιβθη- πονϊά. 

Ετσθη ἰμ0 δοποϊ βίου, 1 οτᾶθυ ἱμπδὶ 1 ΣΏΔΥ 
ἴδ κϑ ἰζ δραὶῃ (ἵνα πόλιν λάβω αὑτήν), 18 νατίουβ- 
'γ υπαργβίοοα. 1. [ἐ ἀδποίθβ 16 δέπερίδ 60η26- 
φμέποε οὔ {116 Βαον β66 οὗ ΟὨγὶδὲ ὀχρτγεβϑθὰ ἱπ (89 
᾿ ρυοοράϊηρς οἶδιβθ (ἸΒβοοά, οὗ Μορϑυοδί., δηὰ 



“24 ΤΗ͂Ε ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤΟ ΖΟΗ͂Ν. 

ΤΑΔΠΥ͂ ΟἸΠΟΓΒ) ; 2. ἴ( ᾿παϊοσαΐο8 ὑμ6 σοπαϊ(ίοη (λας 
ἐεσε εἰ, Οαϊνίπ, 0 οι16); 8. (6 δ Ὁ) ΘΕ γ9 
Ρυτγροβο οὗ Ομ γἰβὲ : Ὀθοδῦβο {π8 ΟὨΪΥ οου]ὰ ὃθ 
Τα ]Β]1οα 116 υἱ]ἰπιῖθ ἀδπί χη οὗὨ [86 ραϑβίοτα οἱἕοα 
γον, 16 (ϑιἴον, ΜοΥ6 0); 4. (89 αἰνίπθ δρροϊηϊ- 
τηρηὺ οΥ̓͂ {Ππ᾿ὸ αἷτα; ΠΔΠΊΘΙΥ, ἰῃ ΟΥΔΟΡ ἰο ἰακο ἱΐ 
διααΐπ, ἰπ δοσοτάπῃοθ τυ (16 ῬαγΡοΟΒο οὗ Θοά, 1 
Οοτ.ἰ. 14; νυἱῖ. 29; οι. Υἱῖ!. 17. Τ}}}5 ἰαἰκίης 
αραίη, 8130, 18 σοι ρτοβοη θα ἴῃ ἐμ αἰνίηο ἐντολὴ 
τοῦ πατρός, γον. 186. ἸΤποϊθοῖκ. δίησοθ {μ6 οὈδα]- 
ὁη66 οὗἉ ΟἸιγῖδι 15 ΒΟΤΘ σοργαβοηίοα 85 {μ6 οὐ͵οοῖ 
οΥ̓͂ ε'ιὸ Ἰονο οὗὨἩἁ αοά, ἔνα τηιιϑὲ ππἀουθιοαγ θ6 υπ- 
ἀογβίοοι ἃ5 τοΐογγίης ἴο (86 ῬᾷγΡο89 οὗ Ογίδί ; 
8 Ῥάγροβο, Βοσονον, 18 ποῦ ΠΊΟΡΓΟΪῪ ΒΟ) ΘΟΕΥΟ, 
δυΐ σογγοβροπὰβ τὶν [16 ἐντολή οἵ (9 ΕΔΌΒΘΥ, 
τ] ἢ ἀραίη, 15 ἢ ἐντολῆ ο7 Ῥεγδοπαΐ {{{ε; (8 
᾿ιαδιοὺ Σου τϑάβοα, Ὀ66. ὑγρὰ ὈΥ Οα]νίη δοα 
Ὅο είίο, 
ΤῸ δΒ0η80 ἰδ8 ἴ8 ἐ1]8: ἐμογοΐίορο ἀοίἢ ἈΙ͂Ὺ 

ἘΔΙΠΟΣ Ἰονα δῖ, Ὀδσδυ8ο ἵ, ἀγίης, ΓΟΠΟΡ 8 δαονὶ- 
βοῖὶαὶ οὐθαΐθησο Ὑ.056 Ῥυϊποίρ]θ δηὰ πιοίΐνθ 18 
ἐπῆηΐϊίε ἰτδὲ ἰᾳ {6 Ταβαργοοίΐοη οὗ ΜΥ ρογ- 
8ΟῺΔ] 119 ἰὼ ὑπὸ [6] 1 οὐγ8}}ἱρ οὗὐ Ηἰἷβ ΔΌΒοΙ αἴθ 6 Υ- 
δΟΏΔΙἰἰγ ; Ὀθοδῦδ0 1 ἀο οὶ ἀ10 ἀθδραῖγ αν, νυ} ἢ 
6 ἰάοα οὐ ΔΉ Ἰδι ο, Ὀυΐ π 86 Αθθυγδησοα ὑπαὶ 
Ι588}411 ὑπτ8 οὐτϊαῖϊα ἴΠ6 ζα}] τονυοϊδιΐίοη οὗ 1176; ΟΥ 
Ὀοολι86 1 ζ4}} ἰπίο (6 στγουπὰ |ἰκ ἃ σταΐη οὗἁ 
τοδί, ἰὰ ογὰοῦ ἰο ὈθΔΡ τσὴ ἔγυϊι. [Ι͂ ῃΐ9 γἱο- 
ἰοτίουϑ τοὶ δῆοθ οὔ (9 ποὺ ἰδ ἴὰ ἀθαῖ ἢ) σοη- 
ἰαἰποὰ ἴῃ ΗἷΪ8 βαουϊῆσο, Ομ τὶ ἰ5 86 ἀο!!ρἈὶ οἴ 
(19 ΕΔ ΟΡ, 85, ἰῇ κ᾽ βιὰ ν δρὶ εὶς, [86 Ομ γί βίῃ 
5. νν6}}-] αβίηρ ἰο αὐ ἴῃ ΟἸεγἶϑὲ (860 18. 111]. 12 ; 
1υκὸ 1]. 14; Μαίε, 11. 17; οἰαρ. χυϊ!. δ; Φο)ιη 
χῖϊ. 28; σἤδρ. χυὶΐ. 1). “Π{ 189 ΒΆΓΠ6Ρ ΊοτΘ [89 
δοη ἴον ἐμΐ8 Γόπβοη, (ἢ ἷα Ἰοῦθ σοῃία! 5 4180 Η 8 
Ἰοῦο ἴο {Π6 ᾿νοτὶά, ἱὰ ὑπ 5β6ῆ86 οὗὨ οἶναρ. ἰἰϊ. 16. 
Οαϊνίη : ἀπιοῦέπι τιπϊχεηίίο ἀοὀϊέμηι αα πος υεἰμὲ αὐ 
“βηπαΐεηςι σαδσπι τοίεγι.᾽" ἸΒοϊαοῖς. 

γεν. 18. ΝΟ ΟἿΘ ἴδισοί ἐἰϊ ἔσζοι 129.---Αβ 
ΟἿ ΠΊΔΩΥ͂ ΟΠ Ὁ ΟσσλΒίοἢ 5 ΟἾ γὶβὺ μ88 ἤοτθ, ΟΥ͂ (86 
ΒοΪ ὁπ 556 γΆ(ο οὗ ΗΪ8 τοϊυπίασυ 86] [-βαουὶ- 
δοθ, Ργοοϊυδοὰ ΔὴΥ πα ϊβοοπδίγιιοίίοη οὗἩ ΗΪ5 ἀδαίῃ, 
85 1 Ηδ Πδὰ βυσουσαὈθα ἴἰο ἐπα Ποβιϊϊθ ΡΟΊΤΟΣ οὗ 
(86 ποτ]ὰ τοὶ πα δηὰ σΟΠΓΑΥΥ τὸ Ηἰ5 6χ- 
Ῥοοίπι! οη5."---ἴ αν 9 Ρόοῦσοσ ἴο 1ᾶν ἐῖ ἄοννῃ, 
διά αν Ροννοσ ἴο ἴδῖτο ἐϊ εραΐίῃ. 9 56᾽- 
θηΐ ἱπίογργοία 008 οἵ ἐξουσία. 

ῖ, Αποῖϊθηϊ ἀοχηηκίϊοαὶ ορἰπίοη : [89 ρονγοῦ οὗὨ 
(πὸ δου οὗ αοά, {Π|8Ὲ ΡΟΣ οὗ ἴδ αἰνίπο πδίατο 
ἴο Σοηάον {ἰ᾿ Βα μΔ πηίατο αὐΐοβοοηΐ ἰη ἀθδί, 
δηὰ (ἰο γτου86 ἰΐ ἀραΐα, πο] οΚ: “1ἷκὸ οἢ, χὶν. 
18 ἃ αϊοίμπι Ῥγοδαῆδ ἴον (8 ποὴ Ῥοδδε πιογὶ οἵ (ἢ6 
᾿οάδοπιον (Θυοηδίάαι, {{{. Ρ. 420, 4130 δοοοτάϊης 
ἴο Βροκ, Οἠγι, Πιελτισίδδεπδολαῦ!, 11. ν. 618 δηὰ 
617). Βαι ἰδ ἰβ. ποὺ ἰῃ 5 ἰηἰγίπϑῖς, ῬΠγδῖ6α] ἢ6- 
οοϑδιίν οἵ ἀθαί ἐμπαὺ 18 ἀδηϊοὰ, Ὀὰΐ [π 9 δορῃ]- 
Βῖγο ἴογοθ οὗ οἱγοιιημδίδ σοι, 88 οὐδείς ΒΉ ΟἾν8. 
Νοιϊμίης 158 πιοδηὶ θὰ  ν Βαΐ ἰ8 σοπίδὶποά ἰη Μαῖί. 
χχαυΐ. ὅδ. Οοιρ. Φοὴῆπ χίν. 80. Μοτγία! γ, 88 
8180 ζυ(Ἰὸν ΣΙ ΚΓ δοκηον θά ον, 18 ἴο 6 ἱπι- 
Ῥυϊεὰ ἰο Ομ γίδβι, ἰπαβπιοὶ 48 δ ἰοοῖς ὑροη Ηΐπι- 

᾿Β6} 7 δἰπ-ἰπγεοίοα [1] ἈῸΙΠΤΥ ; 566 πιγῦ' [ΤΟ] )ς᾽ 5] 
Οὐ ΘΕΙΔΥΥ͂ οἢ ἔλοπιδηβ νἱ. 9.᾽᾽ 

4 [(ΟἸΒῃδύδοη : “ γογ. 18 δον 1πδὲ ΠΟΙ ΠΟΥ δ ΘΟΙΡΌΪΒΟΥΥ 
. ἀϑῦγοο οἵ ἴῃ ΚδΊμοΥ, ποῦ [8.6 ρόντοῦ οὗ {Π|0 ΕνῚ Οπο οσομδἰοηρά 
πὸ ἀθαῖὶ οἵ (80 ϑὅοη, ὑπὸ τπδὲ ἰδ τοδυ] θα ΟὨΪΥ ἤγοπὶ ἐμ6 ἐπ- 
νοτὰ ἰπ ρῈ}}86 ΟΥἩἨΓΠα ἴονο οὗ ΟἸσίδι... ΤῊ8 νΥἱϑν βοὶβ δεὶ ἀδ 

- ΖΏΘΔΩΥ Οἰ θοῦ οπ8 ἀοσίγϑα ἴσοι ἐπ9 ἀγχζυπιοηξ ἰδὲ ἀοά, 6 ἰογο, 
. οὐ! ποῖ ἀοἰῖνοσ ἐμο δοῃ ἴο ἀρεῖ. ΤῺ ἀσαίὰ οὗ ΟἸγίδι [σα 
16 Ρᾳτο ΟΠ ιιθηοο οὐ Ὀομμ 1668 ἴογο, ἢ 1ο}} (88 αἰδρίαγδ 118 

" Υ̓ΘΕΥ ΘΕΘΘΏΟΘ [ἢ [..9 δ] τλο8ὲ ἰοττ."--". Β.} 

2. Μεγοῦ: “780 δαυϊμονγίζαιίίου, ἰῃ ἰδ6 ἢγεί 
Ῥἶδοθ οὗ Ηἰ8 86] [-ϑασυῖῆοθ δπὰ βϑοοηαὶν οὗ ΗἰΪ8 το- 
αι5ϑϑυτηρίίοη οὗἁ 116, ταβιϊηρ ἰπ (μ6 αἀἰνὶηθ ἐντολή." 
ῬΥΟΌΔΌΙΥ ἃ πο δἰίοροίμον οοτγοοὶ τοϑυπιρίίοι οἵ 
{π|6 νίονβ οὗ 1 οϊζο πὰ δ Ἰγεἰίο. 

8. ᾿ῦοϊκκο: “ἸΥ (6 Εδίδον μαᾶνο σίσεπ ἰο (89 
ϑοῃ ἴο ΒαΥθ Ἰϊΐδ ἐπ ΗΪπιβοὶ ἢ (ο. γ. 26), Ηδ [88 
8180 σίυεπ Ηΐπὶ ροῖνοσ (ὁ δα ἰξ δραΐη, [10 {δαὶ 
ῬΟΥΘΓ 0 6586 {14 }}Ὺ ἃ πιογα] 056, 80 ἴο0 18 (μῖ8. 
Βυΐ ΒΟΙΥ, τηλοῦ] ῬΟΥΤΘΙ 18 αὖ ἐῃι6 ΘατῈ6 {{π|6 Δ᾽ ΤΥ 
ἃ ῬΟΥΘΥ ΟΥ̓ΘΡ ὨΔίγ6. ἘΕὈΓΘΒπιιΟἷ Δ5 Οἰγἰϑί ἔγοο- 
Ιγ ἀἰοὰ 85 ἐβο Ηοὶγ Οπο, Ηδθ ᾿Κοννῖβθ δὰ βρονοῦ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἀθδί, θὰ} Ὧ8 ἃ ῬΟΜΟΣ ἰπ ΜΒ [86 ΡΟΊΤΕΣ 
οὔτ ΕΔΙΠΟΥ 18 ΑἸ ΘΥ5 ργοϑοηΐ 88 ΔΌβο]υἱθ οδυ86." 
-- Τογα, Βοννονοῦ, ἐδ ἀοδηΐ 9 ἀϊειϊποίίοα: 
ΗἩ!πδεί, οἷι. γ. 296, ἰ8 Ὠοὶ δΔἀποτοὰ ἰο. 

, 4. Το πος: “9 Ὁ} Βυαάδη πνεῦμα οἵ Ο τῖϑι ἀἰὰ 
ηοί ἀἰο; Ηἰ8 5βο]-δοι νιν, χαϊηΐης Εἰ1}} στεδίος 
ἔγοδάοτῃ Ὁ ΠῚ8 ἀθαίῃ, ρεποίσγαίθβϑ {886 ὈΟΔΙῪ οΥ- 
δῃ δῃὰ πφααν}8 10 ἰο (89 Ῥτοσθδδ οἵ βρίτἰἰ8}128- 
ἰἴοη ; ἐμ υ8, δοοογτϊηρ ἰο οἢ.. ν., Οὐγιβὶ ῥτοοθθὰθ 
ἴῃ {110 6480 οὗ Ὀεοϊΐονοτθ. Αμαΐπ, πὰ οἷν. 11. 19 
ὧθ {119 βοῃ γν8ο οἴἶδεοίβ Ηἶκ οὐγπ γαβυγγθοίίοη." 

δ. Αδβεοραγδίίοη οὔ ἐμ ἀἰϊνὶ πο πὰ [9 υτηδῃ ηλ- 
ἰπτθ 18 ἈΠΒΘΔΒΟΠΔΌΪΟ ΒῈγο. [{ τγδϑ η ΗΪ5 αἰνίη- 
δυϊηδὴ πδίατο ἐπὶ ΟἸγῖδὲ μαὰ 16, ἃ5 (ἢ 6 Ὀτίποὶ- 
Ῥὶθ οὗ ἱπηπιου δ} δπὰ τον νυνὶ βοαίίοα, ἰὰ Η ταϑε , 
ἃ, 6... ἰῃ ῬΘΥΒΟΏΙ] ρυϊηοὶρῖαὶ ᾿ἀοροπάθῃοο, ἱδουξὰ 
10 νὰ8 Θομῃμηηϊοαϊοὰ ὉΥ (86 Βδίμαῦ. [Ιπ εἰ ΐ8 
1Π8- ΡΟΎΘΓ, 88 [80 Μδῃ οὗ βρίτίὶς ἔγοτα εάυε (1 
ον. χυ. 4δ), Ηδθ οουἹὰ ρ885 ἱπηπιράϊαἰογ, ὮΥ 
ἰγδηϑίουτμίῖοη, ἔγουῃ (6 ἢτγβϑί δύ }} ἴογα οἵ 
οχἰβίθηςσθ ἰμίο {}10 Βοσοηὰ ᾿ΙΘΑΥΘΏΪΥ οωθ. Βαϊ Ηθ 
αἷδὸ βδαὰ ροῖνοσ ἰο ἰοὺ Η8 ρυτο δηὰ ΠΟΙ Ὁ 
δεδιηθ ἰμ8 ἀθ8ι}}- όσα οὗὨἨὁ πδίαγαὶ δυπιδ} 
(ποὺ ὈΥ ἃ αυΐοδοθῦσο οὗὨ 18 ἐπιπημοτί δ} γ, ὑυΐ Ὁ 
Βυ νης (6 πϑίιναὶ σοπ αἰ ἰ 08 οὗἩ ἀδαίμ, ὈΥ δυπι- 
δ᾽ϊης Η πι86] 7 ἃ8 ἃ πιᾶῃ δύϑῃ (οὸ ἀΐθ 88 πιδὴ (0). 
Ηο πιΐριιὺ ἀϊο, Ὀὰὶ ΗΘ οουϊὰ ποὶ 866 Ἄσοττγυρίϊοῦ ; 
ἴον 116 δὰ ῬοτΤΟΓ ἰο ἰΔκοὸ Ηἰἷδβ Ἰἰἴο διχζαίῃ, ἐ. ε.. ἰ0 
6δ.90 (Π} 8 ὑγϑη βίου ΟΥ̓ ΘΏΘΓΖῪ σοροβίῃς ἴα ΗΪδ 
δρί γιῦ, μον τῃοα ἢ θα ἰηἰο0 ἃ ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΓΥΘ ΘΠΟΓΖΥ, [0 
ορθταίθ ψἱτ θη ΗἾἷ5 οσρδηΐβηι ἤγουν πο 16 Βαὶ 
Ὀθοῃ οσρϑὶ θα. Ταὶβ ἔδοὶ 18 86 σϑ- δηϊπδίίοι οα 
{89 Ῥδτί οὔ ὑπὸ Εαίδμον, δϑίποθ {6 ργϑίοδὶ οοπ(ϊ- 
(08 οὗὨ 119, (8 οπιΐργδϑϑηΐ ποδὶ ηρ ΡΟΥΘ οἵ 
αοἂ ἰπ παδίαγο, ἔοι ἢ 1 ταϑοὶ ἐμὴ δρὶτιί σείυγῃ- 
ἷῃς ἰο 18; ἰὑ 158 ἃ Βροβίδιηθουβ σϑϑυγγθοί!οδ, 00- 
οδι.86, αὖ (86 δοίῃ 4] 11{8-68}} οὗ {86 Εδίμον, Ο εὶδὲ 
ἔγοιῃ 9 οΟἶΠῈ.Σ νου] ὰ ρουζοσιωϑ (6 ποπίάον οἵ ΗΪβ 
50 {-αὐἱοἰτοηΐης. [Οοιαρ. οἰ. ἰχ. 19; χὶ. 20, ἐγώ 
εἰμι Ἶ ἀνάστασις; 1 Ῥοῖ. Χἰϊ. 10, ζωοποιῃϑεὶς κνεί»- 
ματι. ; 

ΤᾺΪΕ Θοσοσηδῃ ἄτη ϑῃῖϊ, ἱ, 6., ἐμ 15 Καοιτα, υδ]- 
Ψ6Γ88] ἰδιν οὗ Ἰ1ἴ6. ΟἸινὶδὲὶ ΠΟΥΘΣ 858 Ὀμι ὁπε 18 
οὗ ᾿ἰἔβ, ἴο᾽ ΒΟΙγ 118 18 ρονυίθοι β᾽ οἰ (Υ. Τ}}9 
ἐντολή 18 ἰῃ6 γοΐοθ οὗ αοὰἂ ἴῃ ὑπΐβου πνἱὶι ΗΠ 
Βἰὐυδίϊοι δὰ ἢ 8 σοηϑοϊουιβηθβϑθ. [{ 88 8 ρεῦὰ" 
᾿ΐαν ἔογπι ἴοσ δα τηοτηθῃΐ, οἰαρ. χὶΐ. 49. Πΐεζο, 
Βονονοῦ, ἢἶθ δΒδβ βἰκοίοι) δὰ ἰξ ἴῃ σεβροοὲ οἵ 118 
στουπά-Ρλη. [{ 5. (0 Τυπάδιηθῃί4)] ρδη [0Γ6- 
ἰοϑηθὰ ἰη {119 Ἰοδάἀΐης οὗ 41} ΟἹ] Τ᾽ οδίατηοηί δβδἰ 5 
ἱβτουρὰ βυβοτγίηρς ἰο βίουυ απὰ σοῆροίοὰ ἰπ (89 
Ἰῖνθβ οὗ δ}} {86 7187]. ΤῊ ΐ8. ἐντολή [85 τίει: 
Θῃ06 ποί ΠΠΘΓΘΙΥ͂ ἰο ἀγίης (ΟἿι τυ βοβίομμ), ὩῸΣ 18 1 
ἴο 9 υηδεγδίοοά 5 ΤΡΙΥ 88 ἃ Ῥγοηιΐδο Οὗ ΠΘΥ͂ 8 
(ἸΠΔῺΥ οὗἨ ἰδ9 δηοἰίϑη(8) ; 1ὑ θυ γῶσα8 ὈοὶΒ οθ8- 
βἰἀοτγαϊ οηβ, ἐμοῖσ πη 8901. 016 οοπησχίοι δια β 
Ῥτοοΐβο } 186 τηδὶῃ ροϊηΐ. 

Ὑογ8. 10-21. ΠΘῚΘ νγ88 αἱ ἀϊν βίοι ἴδθτθ- 
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ἔοσϑ αϑαΐῃ.--- ηὩο ἀοξηϊίο ῥγοβοηξαίίοα οὗὁὨ [89 
σδατγδσίονϑεῖο θαίατοϑβ οὗἨ ΟὨν18ι᾽8 το θριϊνο 
νοτὶς σιΐϊῃ οσσαϑίουϑ ἃ ἀϊν δῖ οἢ. δος (116 9 618, 
γοσβ. 109.2}}; ἃ ἀἰϊν᾽ βίου νοι 15 ἴο ὍΘ τοραγἀοα 
δ ἴα ὅηλ}] αηά τηοϑὺ 5οτίοιϑ οὨ6, (ἢ 6 ἔοτοίοκοη 
οὗ δρρυοδοϊιϊης βορδγαιϊΐοῦϑ. ΒΒ ἰζῦ οὐδογνοὰ 
(δας ι}}18 αἰνγ ϑίοη οσσαγϑ διοηρ 86 “6 ν᾽; 
(ποῖ ἴὰ πὸ ὄγλος), ἑ δ.. ἀπιοης {10 Ῥβαγιϑαὶσ 
Βοδγογβ ἱ ἢ τνιοῦι (ἢ 6 μοῦ 5 Ἰαϑὺ ἀϊϑουββϑίοη 
7343, οὔδῃ. ἰχ. 40.ἀἨ Πάλιν τοΐογϑ ἴο σἢδρ. ἶχ. 10. 

ΤῊΘ]α81 τινοτιὶβ οὔ Οἰιγῖδὶ μοαὰ ἱπα αὰ ἰμο οἴοοί οἴ 
δια [ον πὰ Ἰιαταοηΐηρ [(ῃ9 τια)οῦὶ Υ 8.}}} 
τοῦθ. ΤΟΥ ποῖν αἤνδποθ μ9 ορἰπίοῃ : Ἐ6 ΒαῖΒ 
δι ἄϑι οΣ, εἰσ. ; 5Β1}}} {86 ἄαγθ ποὺ Β4Υ ἰὑ ἰο Η 8 
ἴδλοθο. ΠΟΥ ῬΤΟΡΟΒΘ, οι 6Υ6}", (ο, ἰγοδὺ ΕΠ πὶ ἃ8 ἃ 
τυλάἀπιδη δπιὶ ΡΑΥ͂ ΠῸ τηο0ΤὉ0 αἰζαπίϊοη ἰο Πὶπι. Οἱ 
ἐδ οὐδοῦ δὴὰ, 186. Υγὶ ΠΥ ΤΑ ΠΟΡΙΓ δορὰ ἰο Ὀ6 
ἐπι αιοα ἴῃ (118 ἰηϑίδησθ 81580ὅ.{ [1 18 ραίϊϑθηϊ 
ἐδμαῖ ὑπο ν ἀτὰ {Πολβοῖγ 65 Πηργοβϑοᾶ ὈΥ (ἰ10 τοογας 
οὔ ε5ὺ5 (“ἰλε56 τοογαάβ αγὰ πο ἐλ6 «τοογαϑ,᾽" εἰς.) ; 
αὶ 6. ΟἿΪΥ ἀγχζυπιοηΐ ὑμδὺ {6 γ (Ὠἰπὶς ψν}}} (6}] 
ὍΡΟΝ πον ἁὐνουβανοϑ 15: δὴ ἃ ἄθῃου ΟΡΘὩ 
ἘΒ6 6Υγ7γθ685 οὗ ἴ86 ὈϊΪϊπᾶ 7 Μογοῦ: ΤῈ6 ταϊγαοὶο 
Θοοιηοιὶ ἴο {ἰ6πὶ ἰο0 σύοαί ἰο ᾿ιαγθ Ὀ66Ὲ ροτίογιηοα 
ὍΥ ΒΘ ἢ ΔρΌΠΟΥ, δἰ πουσὰ ᾿ξ τοϑ}}8 ἔγοπι Δίδι!. 
χὶ!, 24, (δῖ ἴῃ ἴοσπιον ἰἰτ68 οὐ Ὀϑηοβοθηὶ 
Σηΐσπ 8. ἸΩΔῪ πᾶν Ὀθ0η, δϑοῦίδοὰ ἰο ἀθριμοῃβ. 
Τθδὺ ράβθλσο, ΒΟΊΥΟΥΘΡ, ἀο68 μοὶ Ῥγοβϑηΐ ἃ Υἱοὶ 
Ῥτονυδίθηι οαγοηρ 86 Φοινβθς Ὁ ΙΏΘΓΟΙΪΥ ἀοιηοη- 
Βίγδί 5 [Πα {Π16 Βρ᾿ τι οὗ ὈΪΔΘΡΠ ΘΥ γοϑηϊυγο ἰοραΐ 
δὴ 611} σοῃϑίγποίοη ὍΡΟΣ 8]] {116 χα ΓΑ οἷ685 οὗ ὁ ὁΒ08. 

ΘΌΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΗΙΟΑΙ,. 

1, Βγιδο 5 οὐὗἩ ἰπ9 ΤΒΘΟΟΥΤΔΟΥ͂, 96 ΟΠΌΓΡΟΝ 
δυὰ ἐμὸ Ομ τἰϑιίαη Ραϑίοτηία, Οἠγέδί {6 οοΥ οΓ᾿ 
ἐλ Σοϊώ, ἱ. ὁ., (λα Γι παδτιλοηία) σοηαὶ ἰοη οὗὮὨ ἃ ἐσθ 
Ῥαβίοσδὶ) 11 θ ἴον δὶ] {ἰτη. 

Α. ΕἼΒΒΤ ῬΑΒΑΒΙΕ: ΗΠ} γεϊαίϊοπ ο {λ6 δὴέρ- 
λεγτάς: 7716 ἐδ ἰλὲ ρμγϊὶποίρὶο, 16 δρὶγὶἐ απα ἰλ6 σοαΐ 
9 ἰλε »αδίοταΐ οὔῆεό. ὙΠΟΥ͂ ἃτὸ ΟἾἸΠΟΣΥ ΣΘῸ] Β..6 Ὁ- 
Ποτάα, οτὗι νι (μὰ ΔΡΡοδγδῆσο οὗ βῃθρ γα, 
τϊοτο8. δηὰ τ γοσθ. α. Οδμεασγασοίογ ϑί1698. οὗἁ 
δοηυπθ Θμορῃοτάβ: [ἢ χαβρθοί οΥ͂ {1161} Το]4- 
τἰοα ἴο ΟἸιγίβε, ἰο (πὸ ρογίϑτ, ἴο {9 βϑορ. (ΤΟΥ 
Ἰηοῦ ὑπ ΒΠ6ΟΡ ; ἰΠ0 δῇοορ ἱκῆονν {Πθ. Τ ΠΟΥ 
Ἰοεδᾷὰ εἶἰθπὶ ουἱ οΥ̓͂ ἰη6 ἴοϊὰ ἴο 6 Ῥαδβίατο, ἔτγοπι 
Τοστὴβ ἰηἴο 116.) ὁ. ΟἸναγηοίον βι168 οὗἁ ἴα ͵ 86 8116 0- 
Β6Γ9: [π τοϊαϊΐου ἰο Ομ τἶβέ, ἰο ὑ1|ὸ Ῥογίογ, ἰο (ἢ 6 
δἴ'οΡ. εεμάο- Ολγιϑαπίίῳ ἰὼ (86 Ὁτολᾶοῦ Β6056 
οὔ(μο ἔσται: (1) Βοίοτο {}π|0ὸ Δρροάγδῃοο οὗ Ομ σἶϑί. 

Αἴον [86 Ἀρρϑαγημῆοθ οὗ Ο Υἶδβί, 
,. ΒΕΘΟΝΡ ΡΑΒΑΒΙΡΕ: Η 8 τεϊαίίοπ, ἰο {δὰ δῆθορ 

(ἴο νυν ῖσ ὑπ 6 ΒΡ 6τὰ 8 4130 Ῥθϊοησ). 277ὲ ἰλε 
Οοοά ϑἧορλεγά, (λα Ατελεδλερλεγά. ῬΤΟΡΟΓΡΙΥ οὔ 
ἐμ6 ἀοοὰ ΞΠορπορα, πε μαβῖὶϑ: ἰδ9 Εἰσοϊϊηρ 
δηὰ {π6 νὸ]Ϊ΄. ΕΔ]1539 Βῃ ορ 6ταβ πὶ δΟ] αδίοι τ ἰ{} 
ἀφοϊαγο ϑηθπιῖθθ. Ῥβοιάο- ΟΠ Υἱβιϊδηϊ γ πὶ 118 
ἐγδπδίιἰοη ἴο Αηι -ΟἸ ν ἰδ δηῖν. 

Ο. ΤῊΉΙΒΡ ΡΑΒΑΒΙΕ: Ολτίδέ (λὲ Ἠεαά- βῆλερλογα, 
Τλς οἱλέὲγ βῆ 660 δηὰ {ποῖ ππίοι νγἱἱ {86 ΒΏ6ΟΡ 
οὗ ἐπ [0]Ϊ8Δ. Τῃ9 οπὰ: θηο Κ'μορμογὰ δηὰ Οπθ 
ΕἸοΟΚ. Το οοηάϊιίοι: {Π6 βδογ βοῖδὶ ἀθαί οὗἁ 
7ε5υ5. ΤῊ 6 ἔγοοϑάοηι οὗ Ἦ 8 56]-προυὶδοθ. ΤῈΘ 
{το γονϊοάβ οὗ (8 αἰγίπθ ρϑβίοτγδ)ὶ οβῆδθ οὐ 
ξατ : α. Οἠτίδι ἰλ6 “ρίτίς ἀπά τοοί ὁ (λ6 Ῥαδίογαϊ 
οἴει. Αρρι!ϊοὰ Ῥτθ- ΠΟΥ ἰο (Π9 ΟἹὰ Τ6βία- 
τοσπέ ἰΐπιθΘ. ὁ. Οὐγίδε ἰλὲ Ατολ-δλερλεγτά. ΑΡ- 
φῆγλησδο, 6 δηὰ τοτῖκ οὗἠἨ 9685888. σα. Οἠγίδί τἠ6 

Πεαά- ϑλερλετά. Τἴδο Νοῦν Τοβιδαιθηΐ ΟΒΌΤΟΙ. 

2. Τὸ ἀοσδνϑιϊδἰχοα οΠοϊαὶ 116. Ηοῖν ἰδ9 
{π]1 6} σγταΐάι αν Ὀταπο 959 οὐἱὐ ἰηΐο 1:6 πἰροὶ ες 
δὰ {86 νος, Το {ἰποὗ δὰ {᾿ τοῦ οσ. Τ|10 
ΤΟΠΟΟΡ πηὰ Ββοδίίοσοσ, Ηον 16 ποῖ μον ΚΠΟῪΒ, 
ΟΡ ΜῪΠῚ| ΚΏΟΝ, ΔΏΥ ἀοον οὗ ἰ]ιο ζο]ἀ, οἰ Ὁ ἴῸ᾽ 
᾿ρσΓ6 885 Οὗ ορτοβ8. ον δα οἱ Ἰαϑὲ γϑη15165 ἔγοια 
{Π1|9 8οθπο, διὰ ὑμ6γ 8 γα Οαα 5'΄᾽᾿᾿ροσὰ, Οη9 
ΕἸοοῖ. Ὑοα (86 τἱχμὺ τιοίϊνο 18 ἀὈβοηΐ, {Π|6Χ6 
ΒΥΘ Δ] ΝΥ 8 [4186 πιο ΐν 68 (α οὐ 5116] ἐν οΥ] αἰ γ ΟΠ 68); 
ΨΏΘΓΥΘ {119 ἸΧ.]Θ ΙΏ6Δη8 Οἵ Θη ΓΔΏ6Θ 8γ6 ποὶ, {6 Γ0 
ὉΤΘ ΑΙ ΔΥ8 156 ΟΠ 68 (5ἰ ποι γ ἴῃ (86 ζ}1081 8680): 
 ΠΟΤΘ ἰγΓῸ0 Ῥαβίοσαὶ ἰδῦου ἰ8 ηοὶ, ἃ ἀοβίγιιοιϊνο 
Ἰηἥαποποα οὐον ἰδ Βοοῖς ᾿μΥδΥ Δ ὈΪΥ (αἰς65 18. Ῥ]δσθ. 

8. Ομ τῖϑε (890 ὕόοοῦ οὗ {μὸ Εοϊ]ὰ οΥ ΟἹ]ὰ Τοβία- 
τηοηὺ ἘΠ ΘοσΓΔσΥ: (1) ΕΣ Ῥτοίθοιί οι ἔγοπχ νυν] 08- 
οα ἀυγίης (9 πἰχῃϊ-ἰἰπιο, (2) ϑτ Του) ἰο {10 
Ῥαβίαγο ἴῃ (86 Νοὸν Τοβίαταθηϊ τρογηί ἢ ς. 

4. ΟἸυγο -"ἰἶ6 αὐ {9 ΘΟΓΘ ἃ ρογβοῃδὶ σεϊη 08: 
1) Τὸ Βορ)ιογά δπὰ (πὸ ἔανοῦὶ το βί!θορ δηᾷ ἐ})9 
ΒΏΘΟΡ ἴῃ βαπογα); (2) ἴῃ 0 Βέιθορ τνιϊοιν υπᾶον- 
βίδηα Ηἰ5 οαἹ]],--τῦν ἷσὶὶ δἱ Ἰοαδὶ Κηον πὶ ὉΥ ἰδ 6 
ἰοῃθ οὗ [115 γοΐδο. τὰ 

δ. Θοοϊβῖνο πιᾶτῖ οὗὨ ἰἰὸ ἔτ βιῃορίιογχα: [0γ9 
ἰο {11ὸ ΒίθαΡ, ζει] 658, ἀστοί οπ ἴο {ἰοπὶ πηΐο 
ἀραί. 16 ἀθοὶὰ οὗ {86 Ασοι- ὅρμον, {}λὰ0 
Ῥτοϑουυδίϊοη οὗὨ ἰἰ9 8]166}. 

6. Τιιο οδηἃ : Οπ Κ'ιμβθρβμογὰ, Οηο ΕἸοοῖς. 
Ἴ. Το πιγβίουυ οὗ ἰμο σχϑβϑυγγθοιίνθ ΡΟΤΟΡ ἴῃ 

{80 ἀγίηρ Οιτἰδί. 
8. Τὸ ορἰπίοῃ οὗὨ ϑῃθηχὶο85 ἰοποιϊιϊηρ [ἢ 6 Β6Ὁ- 

μον 8 σα]! οὔ 0 ᾿οτάὰ. Τὸ ἀϊδβαρστοοιηθηῖ Ὀ6- 
ἱνοθῃ ἔγοη8. αηἃ ΘῃθιἾ68 Ῥγο βίη ον αγὰϑ 
Βαρδχδίίοῃ.--ϑθθ, ΔΟΣΟΟΥ͂ΘΣ, ἴῃ ΣΘίδγο ΠΟΘ ἰο ρ8ῖ- 
ἰἰσαΐαν ἀοία:]8,----ἴὉ Θχαταρ]9 (19 ἀοοίγ!ηθ οἵ 6Χ- 
σοπιηιπηϊοαί, οη---ἰὰ 9 ἀῦονο Εχοχοίϊοαὶ Νοίθβ. 

ἨΟΜΤΙΈΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΙΟΑΙ,. 

Τυϊαὶ οΥ̓ἐΠ9 οχοοιυπιππίοαἰΐοη οΥ Ὀαη- 66 γ60 
οὗ (86 Ῥἢανΐβθ68 οὐ {9 ρᾶτὶ οὗ ἰ|16 1,οτὰ---Ττῖα] 
οὗὁἉἩ 1110 Βρ᾽ γἰϊα 4] δάμη ϊβιγαι οη οὗ οὔἶοο ὈΥ ἐδ 
ΒΥτιοἱ οὗ Ραβίογα) 11{6.--- ΕΥ̓ ΕΒ Ὺ Ῥαβίοσαὶ δα γ8 
δὴ ἱπηηζο οὗ δβρ᾽ γἰἴυα] ραϑβίοσγαὶ) αἴ 1.5.--- 110 (ΠΥ60 
ῬΔΥΔΌΪο8Β οὗ ΟἾΣὶϑὶ δοποθγπίηφ (16 τᾶ τ ΚΒ οὗ ροθῈ- 
τη Βιθρμοτάβ: 1. ΤΟΥ ἀγὸ οδ δα ἐπ τουκὶι (}10 
Ῥαβίοτοὶ βρίὶγὶὶ οὐ Ογὶδὶ (ὉΥ Ηἰα, ἴῃ Ηΐπι, ἰο 
Ηΐπι); 2, {ΠΟΥ ἂγὸ ἐδιϑιηβϑοῖνοδθ β8ερ ἴῃ Ηΐπι, {80 
ΑΙ -ϑμδρδογα ; 8, ὑπ χοζοῖοθ δ 1119 υπίοη οἴ 
16 ἀϊν! ἀοα βοοῖς,, (μ6 βοαί(ονοα β8.166ρ.---ΟἸν1δι 8 
σοπσορίϊοι οὗ {Π0 ραδβίοτγδὶ) οβῆρϑο. 

Τλε βγεὶ ραταδέε, οὐ ΟἸὨτὶδὶ [80 θοὸν οὗ ἐμ ζο]ὰ. 
1. παῦ ὑἰὸ ραββίηρ ΌὉΥ ἱπιροσίβ: α, ἀεηΐδὶ οὗ (9 
ἄοοῦ: ὁ, ἂᾷ ΔΥΌΣΓΑΤΥ οἰ ὈῸς ἴῃ ; ὁ,. 6 η184] οἵ 
{Π6 Β|66ρ; ἀ', βἰοα] ἢ, Βίγδηρὶης, ἀδδίσογίης. 2. 
μαι {116 σοϊηρ ἰα {πγουσὶι ἰ 6 ἀοον ἱππρογίβ ; α.᾿ 
τοοοχηϊΐοη οὔτ 6 ἀΟΟΥ δη {Π6 Ῥογίθυ : ὁ, 8 04]}- 
ἴῃς οὗ (ῃ9 8166Ρ; ὁ, ἃ Ἰοδαϊπρ οὗ (μ6πὶ ουΐ ἰο {186 
ρῬδβίιτο; ὦ, 1π6 ῥγτονίηρ ΟὨΘ᾽8 δοϊ[ ἰο Ὀ6 8 8]16ρ- 
μογὰ ἴῃ 86 ρῥαβίυ το αἾ80.---Ἴ8ὸ γοΐσα οὗ ἔπ 6 ΒΠ 6 0- 
μοτγὰ δὰ {Π9 νοΐδϑϑ οὗ (6 βιγδηρον--- αὶ ΟἸιτὶδὶ 
᾿ππάἀογβίδη 8 Ὦν 186 τυοἱοό οὗ {Π6 μαδίοτ-.---Τ 6 ἀ00Γ 
ἴο {9 οἰατοῖ δηὰ ἰμ6 ἀοοῦ ἰο (86 μϑητίβ ([ο {86 
ο]ὰ δηὰ ἰο [10 Β166Ρ) οπ6.--- 8 σοτά 8] ὑπ 6᾽- 
βῖαπαΐηρ Ὀοίτοοι Βιορθοτὰ λοὰ βοοκ. ; 

Τὴδ δεοοπα ραγαδίε, οΥ ΟἸτῖβὶ ἰπ6 αοοά Κ'86}- 
Πεγά. 1. Ηἰΐβ ραϑίοσα) αἷπι, σοὺ. 10: 2. Ηἶβ ρλ8- 
ἰογαὶ πιϊμὰ, νον. 11; 8, ΗἾ8. ραβίοσαὶ Ζ:θ8].. ἣἢδθ 
ΤοΙΏΟΥΘΒ (6 ἰτ 6! ἢ 2, ΟΡΡΟΒ65 ἢ 9 ννοὶ] ἢ, γ6γ8. 12, 
18; 4. Ηἶβ ραβίοταἸ 700, υδῦβ. 14, 1ὅ.---Τ]ο ᾿εἶτα- 
᾿ς ἀμὰ ἰδ ν ο] ἰῃ ἴλ6 Βοοὶς οὗἨ ΟἸγίδι: 1, ἴὰ 



836 ΤΗῊΕ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤΟ ΖΟΗΝ. 

τοϑρθοί οἴ ἐμοὶν σοηἰχαδέ; 2. ἰπ τοβρθοὺ οὗἁ ὑπ ὶγ 
οοπῃθοίΐοῃ. --- 8 66 ὅἃγ9 ἰδ: 1. Βγ ογἱρίηδὶ) 
παίυγο; 2. ὉΥ ἀϊνίηθ δρροϊηίπιοηί; 8. ὈΥ υἱγίιθ 
οὔ ἰδ 56] [-βδαογϊ δοίης δα] 1γ.--- 80 αοοὐ 586 }- 
Ββογὰ κποινα Η8 οὐνῶ; 1. ΒΥ ἰδοὶγ διίχδοί οι ἴὸ 
Ηΐτὰ ; 2. ὉΓ (ποὶν ἐγδοίδ Ὁ] ΘῈ 685. 

Τὰφ ἰλισαὰ ραταδίε: “Απὰ ΟΥΒΟΡ ΒΈ6ΟΡ 1 Βαυθ." 
1, Βίιθορ ψὶλμοαῦῖ ἃ [ο]α, υἱτπουῦ μαβίαγο, τ] που 
ΒΌΘΡΙΘΣα8, πὰ γοὺ Ηΐβ ΒΗ6ΟΡ, ΟΥ ἴ1:6 οπάοτβ οὗ 
σταίία ργευδηϊοηδ. 2. Αἰϊοβιοὰ ἃ8 βιθ6ρ; α, ὉΥ 
1118 ἀοϑυϊπαίϊοι ἰο ἀϊθ ἴθ᾽ ἰμϑῖὰ δηὰ ἰο Ὀ6 οχα] θα 
ἴο σίΟΥΥ ἰὰ ΟΥΟΣ ἰο Ἰοδὰ {μθπὶ; ὁ, Ὁ ὑμὸ ἔδοί 
(δὲ {ΠΥ ον ΗἾ5 νοΐσθ; ο, ὉΥ ἰδοῖν Ὀοσοοιμΐης 
ἀπᾶον Ηΐω, {19 Β᾽ιοριοτα, Ομο ΕἸοοῖς τι {10 
ον βίι660.--- Αηὰ ὑμογο 8118}} Ὀ6 οὐδ ἥοοκ, 
οὔϑ Β'ορδοτα," -4Π[9 ἀθοα οὗ ἐπο ζαὶ Ὁ] 5Π 6 Ρ- 
ιιογὰ, (110 τονοϊδίίοι οὗ (6 ἀϊνίηθ Ραβίογα] Π 6145; 
1. ΤΙ|ιο βἶχα οὗ ἔσθ βιορ θγ 5 απ ἔγὰθ ΒΏΘΕ6Ρ; 2, 
{1:ὸ βαϊναιϊϊοη οὐὗἁἨ ἰμ6 δοοὶς; 8, ὑμαῖν υπῖοῃ 6 Γ 
89 οπ6 Θ΄! ΒδΒορίιογα 5 βία οὐ Οῃ τ δὶ. ---Ἴὸ τνοτὰ οὗ 
ΘΟ γϑί: Οπθ Κ'Βορμῃογὰ, ομϑ ἤοοϊ; 1. ον ἱΐ Βα8 
δἰγολαὰν Ὀθθη αν δι ὉΪγ Ἃ18}164; 2. ΒΟ 18. ζ0]- 
ΒΙπηοαΐ 5}4}} ὁ ἀδν Ὁθ [Ὁ}]}Υ υἱϑὶ Ὁ19; ὃ. ον ἰΐ 
ἐβ σΘομ εἰ} Ὀοΐης Ζ018]16ἃ τηογθ οαηᾶ πιοτὸ ἴῃ 
ἔτοαι βἰχη8.--- Το Οπο ΚΒ'θμορμοτὰ 18 ΟΒ γἰδὺ δίοῃο, 
88 Ὀοϊΐονογη δοῦθ δΘοηϑιϊἑαἱθ 6 Οπο ΕἸΟοΟοΙ,.--- 9 
ἔγοϑάοαι ἴῃ [86 86] -Ββογὶῆοο οὗ ΟἸγὶβϑί: 1.Ὰ5.ὰ 
ῬΟΘΡ οὗὁἁ Ἰοτϑ; 2, ἃ8 ἃ ῬΟΊΟΣ οὗ Ἰἰἴ0:; 8, ἃ8 ἃ 
ῬονοΡ οὗ Π0ρ6.---Τ]|.6 πᾶσ οὗ βοηαἷΐπο, ρίουβ δβιιὉ- 
τηϊβϑίοη ἰο ἀοα υπίο ἄθαίμ, 15 (μΠ9 ὨΟΡ6 οὗ Τοβυγ- 
τοοίϊϊοη.---Τσαθ 7ΟγΓ}0}]Π 658 ἴῃ Βαουὶ ῆσο 18 ΔἸΎΤΘΥΒ 
αὖ (Π0 8810 {{π|6 8 ΔΒ5ΌΓΔΠΟΘΘ οὗ ΓΟΒΌΓΓΘΟΙ ΟΏ.--- 
Το ἀοαὶ οὗὁὨ Ομγῖϑέ (η6 σοηδυπιηχδίϊοη οὗ (ἢ 9 
ξοοά-ν}}} οὗ ἀοἀ ἰο πιδηϊεϊη ἃ ἱπ Ηΐτ.--- 86 ἀσαι ἢ 
οὔ Ομ τὶϑὺ (6 ππίᾳυθ χτοαί ἀδοά, 1 “ον. 9.--- 9 
οοτατηππίοη οὗ ἀοἀ α κῃ ράοταῃ οὗὨ ρογβοηαὶ 11 6.--- 
Ηον (6 ψογὰ οἵ Ογὶβὲ σοποοσεΐης Ηΐ8 (1 μ [α]- 
Π688 888. ΟΡ μοχα 186] ΒΟΥΘΓΒ ὑπ ὑγ116 ΤΟΙ ΌΟΥΒ 
οὗ Ηἰθ βοοῖκ ἔγομι Ηΐβ ϑῃθηΐθ8 ({π16 ρῥγοϊαάθ ἰο 186 
δρρὶ ζαΐαγο βορδγδίϊοι οὗ βίο δπὰ ροβδίβ). 

ΤΑΞΚΕ: ΤΈΟ σχος (Ἰ ΒΘΟΟΓΒΟΥ) ΤΟΒΘΙὉΪ65 8 
ΒΏΘΟΡ-Ῥ6ῃ (4 ἔοϊά): 1, ὕδΠΥ οὗἨ πο βῆθορ; 2. 
βοαίβ δἰἴθοηρ ἰμθιη, Βυροσνίί68; 8. ρῬγοίϊοοίΐου ἔσοτῃ 
οοἷά, ἐμίονοβ, Σοῦ αΓα; 4. οὗ ᾿θᾶῃ ΔΡΡΟΆσΔΠΟΟ; 
ῦ. ἴῃ ἩΠΠ|ᾺΔΘΥΏΘ8895 γοὺ ἔγαϊ{ὰ] Ρ᾽αθ 68, (ΟΥ̓ Τα ΠῈΡ 
ἴῃ ΒΟ ΡΥ αὶ ΚΥΑΒΒΥ ῬβδβίυΓΟ8). 
δἰ δοοπὶ οὗὨ βϑραγαίίοη ἔγομι {86 Ἡου]ά ; Τὶ ἢ 68 
οὗ ἐι6 δοτά οὗὨ Θοά, εἰς., (ἔχαϊκς. χχχῖν. 1; Φ6.. 
χχὶ!. 1; Μαίί. ἰχ. 86; 18. χὶ. 11; 1. 28; Ηοβ. νἱ. 
9, 6{0.)---Ζδειθιῦσδ:. ΤῊὴΘ Τηλ5}]ς τηυδέ Βηα}}γ Ὁθ 
ΌΤΙ ΔΙΓΑΥ τοῦ πἀηΐαῖ πΐ] ΒΡ ΒΟΥ 5, τυιοκοα 
ἰ6Δοἢ 6γ8.--- 0 ἀοοῦ οὗ ζαὶίι, οὗ (86 τοουΐ, οὗ 
ἤθανθηῃ, εἰθ. ΑἹ] βοὴ ἀοογβ τυδὺ 6 ορϑῃθα ἰο 
Ὧ8 ὉΥ (πὸ Ηοὶγ αἰιοβί.--- ΘΒ ΡΒ οταδ δηὰ δ! 6 6 Ὁ ἃτ0 
ἰομοῦθοῦ ; ῬΥΘΒΟΠ6ΓΒ ταδὶ ποὺ δ ἀ6 Γ᾽ ἐμ ΘΠΊΒΟΙΥ68 
ἔγοια {ἰοῦ ᾿ἸΘΆΓΘΥΒ.---ΟΑΝΒΤΕΙΝ : [ἢ ἃ] 87,88 8 [Γ10 
τπουχὶ ἰηνϊβὶ 1]Ϊ6 συγ ΟἾ 8858 οχὶϑίο, σὰ δὰ5 
Ὡοὶ ᾿ἰβίοηφα ἰο βοάποογβ, θα δ485 10] ονγοα ΟὨτὶδὲ 
ΟὨΪΥ.---ΟΈΒΝΕΙ,: ᾿Ἶ6 ΠΕΥ͂ΘΡ ΚΟΥ ὈΘΙ(ΟΡ ὙΒαΐ 18 
πιοδπὺὶ ὈΥ χοοὰ 8) ορογὰβ ἀπὰ δ᾽ γο ηρ8, ἰβδὴ ἴῃ 
(ἰπι|68 οὗ ρογβϑουίοῃ.--- ΜΙ θῃ ΤΠΔῪ 866 ποΐ ΟὨΪΥ ἰπ 
Ὀοᾶγ, Ὀυΐ αἷδο ἰπ βρὶ γί. -- δ18θ0 Ῥσορ ιοίβ οα]] 
ἀσμπι ἀορβ, [8. ἵν]. 10; ΕΖ6κ. χιϊὶ. ὅ,- τ ΒΟ, 88 
ΒΏΘΡΘτ8, α58ι:}}16 8 ΥΟΡῪ Ὀο]α ἔγοηΐ, δΔῃ ἃ γοὺ Η60 
Μ 60 (ΒΥ Βμουϊὰ βἰδηᾶ.---Ζκιϑιυθ: Ο σγδοίουδ, 
οογάΐαὶ δηὰ Ὀ]οββοα δοηυαϊπίαποο οὗ ΟΠ δὶ δ ἃ Ὀ6- 
Ἰἰούθ τ !-- -ἾὟ οὸ που]ὰ σουηϊ 18 ἰδ ἰοο ἄθδν ὙΠ ΘῈ 
(9 δοῦπον δηὰ Μ0}}} οὗ ΟἸινἱδὲ ἀθιηδηᾶβ. 7 ΘΟ τίδί 
αἰοτὰβ 41} τθὰ αὖ Δ}1 ἰἰηι68, δπὰ ἴῃ 8411 ῬΪδοοΒ, 
δ ΟΡροσίπηϊ οὗ Ὀδοοπιίηςς 560} οὗ ΗΪ5 βοοῖϊ.. 

Οοπεδιἀογοά. 

ΒΒΑΟΚΝΕ: 8. ἰχχυὶ!. 72; Ἐπ:αῖ. χχχὶν.--- 
δἰγοι πη; στα} Ὀδοοπλο8 ἃ {ἰοῦ δαὰ δ πῦῦ- 
ἀργὸν Ὀοσδυδα 6 δ48 ποῖ ἃ ΒΡ ἢ 6Γ1᾽5 μρατί.--- 
ἀὐοβϑκεπ: ἮΒΟΓΘ ἀο {π6 ἐπΐενεΒ οἰ ἰη3 Ηον 
ἀο {Π|6} δηίδνΡ ρου (ἢ οβῆσ6 οὗὨ (ΘΒ ο 6 Γ8, ἰπίο (89 
ΘΒ υτΟ 687 Απιδἱἐΐοι ἁμπὰ δγασίοο, εἰς.---Ἴ 9 ἢ8᾽- 
ΤΟΥ͂ Οχί βίἱηρ Ὀε  τγϑθῇ Ὁ ΥἾδί δηά {116 Ηοἱγ αδοβί. 
“-ΤῊῸ 860 ἴτοπιυ δἷπη ((}6 ΒΆΘοΡ ἴτοιῃ (ἢθ 
Βίγδη ρου). ΤΠΟΥ ἀο ποῖ ἴῃ δαάϊίίοη, ΒούοΥοσ, 
1.80 ΥὙἱἹΟΪθη60 (ον Σὰ8β Ἀ1Πη|.---θησο {π6 νον] 
Ἰαπιθηῃ(αἰϊοηϑ ΟΥ̓ΘΡ (16 ΟὈΒΟΌΤΙΥ οὗ ἐδμο ΒΙὉ]6: 
ΤῈῸ Ῥοτίου ἀθθβ ποῖ ὀρθὴ ἴο ἔϊιοηὶ Ὀδολυθα (ΒΕΥ 
Δ͵Θ ποὺ β'δΡ. Βυϊ ΒΥ ἀο ἐπα β'ιαρὶο ὑπᾶθγ- 
δΒιαπα Βοοδυδβο {ΠΥ ΓΘ 8.166. 

Ἠξυβχεπ: “ο {δὶ φηίογοι ἢ ποῖ ἴὰ δὲ (89 
ἀοον." ΟἰθῃθΓ) ἱπιροτί: Ηθ νγῆο ἀο68 ποὶ (Ὠ(6Γ 
ὍΡΟΣ ἷ8 ψοσὶς δ8 ἃ ἔθδοθον ἴῃ [86 Ὁρδῃ ΝΒ, 
ῬΡοϊπίοἃ οαὐ Ὀγ αοἀ Ηϊΐπι561., ϑϑρβοϊαὶ ἐπιροτί: 
Ηδ ἢ ἤμ|18 ἴο Θ᾽ ΡΟ (86 ΟΠ Θ6 οὗ 8 ἴοροδοῦ 
(βγοῦ (ἢ Μοββίδ τ βοὴ αοα ἢ)858 ογάδιποὰ, 

δι ἴῃ Ηΐπι, ἰη Ηΐ8 βίσθηρί δηὰ ἴῃ 1εἰ]ον- 
ΒΡ ἢ Ηΐμ,--Ξ Βαῖ οἰ αθοι ἃ ἴῃ Βοπιθ οὐδοῦ 
ὙΩΥ." Τὴθ ροπογδὶ τηραπίηρ οὗ (815 8: Ηθ πῇ 
Β06Κ8 ἰο ραΐϊῃ 800606885 ἰ0 {Π6 Ῥ6ΟρΡΪο δῃὰ ἰο οὐἰδίη 
ΟὟοο δῃἀ δι βου γ τὶ ποτὶ ὈΥ υπϊαπίαὶ 
ἸποΔΏ8, ἩΪΓ βου ἐηπταγὰ δα] ]ἶπρ απ υὐἱἱ ἢ σατηδὶ 
Υἱο ""8.---͵ἷόα ΒΟΙΪ-ΙΩΣΔΟΣΟΤ 18 ΖᾺΡ ΙΏΟΥΘ ΒΟΙΓΙὉΪ8 
(δὴ ἃ ὈΟαγ-τη ΓάσΓΟΓ.--- ΕἼ186 Ὀσοδοδίηρ, ΤΟΪΓΒ 
ῬΤΟΒΟ ΣΡ, ἃ8 [16 Ὁ 68}}8 ἰΐ. --Ροοῦ 1οοΐβ, ΤῸ 
866}ς ἰο ΡΓ658 πο οασίβ ὈΥ {πο ὲγ βίγοηρίὶ, ασέ ΟΣ 
ΟἸΔΙΔΟΥ. ΞΘ αΡ, Βο}]8 8Ὸ δἰ γοδαγ ἔρεὶ ἀγατῃ 
ἰο ἐπ6 ϑαυϊουγ, βοοῦ οὐϊαΐη ἃ σἱσιιὶ ἀἰοογητηοπξ, 
--11ὲ εαἰϊοιὰ ΠῚ δλεορ ὃν παπιθβ. ἴῃ (8 860 (δ 
ΒΡ66ΪΔ] οδτα οἴ Β01}]8.---ΟΠ 68 1176 ἰβτηογο δα γ]ης 
{ΠἸαἢ ΟὨ6᾽8 ἀοοίτϊῃ6.---ὕἷογν. 6. ον ΠΙΔΩΥ͂ ἰδοα- 
Βα 45 οὗ Βἰγο]ηρ8 μανο σοδὰ ἐμπἰβ ἰοχί πίϊδουΐ 
ποίϊοἷης μοῖν 1 ἰουποῖ65 (6 :η.---Οπ 1λὲ ἤτεῖ ρετί- 
ἕΟρε6, γοτϑ. 1-11: Οσοχιραγίβου οὗὨ ζ8189 ἴθδοιοτβ 
δη4 Ομ γὶϑί.-- ον 88}4}} Ομ τ βὲ δ π5 Ἰδϑᾶτῃ ἰο αδ- 
(ἰσυΐβὰ τ 15] δ θτ8 ἔγοπι ἔσθ Ἰοδάογ 1} --- ἴ86 
αοοὰ 5πορμογὰ. Ιοτὸ ψ.}} ΓΆ ἢ 8Βοπιθ τἰβί.-- 9 
νοὶ], ὙΠῸ ἀον] πὰ τηθῃ ΤΟΒοι ἢ ϑβαίδῃ.--- 
Αἢ οΥἹ βρίσὶὶ δ88 Βα ρρ]απίρα {1χ6 ο]4 μι] 1ο βρίτῖξ 
οὗ δῖ 0}.--Ἴο οσχίθηί οὗ ὑπὸ ἴον οὐ Ομ τἰδί. -τϑαολ 
ἃ στοαὶ, ν᾽] 46 - ιγδοῖηρσ μοαᾶτὲ 18 ῥτοοῖ οἵ ἰδθ 
ννἀ6-ΘἸ Ὀταοίηρ Βρίτὶί.----ἰ δ τ στον τοῦτο 11Κ9 
Φοδι8 ΟΌΡ Βοδγὶβ α180 ὀχραπᾶ.--- ἢ Ομ τὶ δὶ 19 (80 
ἐεπέγεσα ὠπίίαι οὗ (ἢ 6 οἰ α τ ἢ. 68.---Οπ ἐγ6 δεροπά 
»έγίσορε, νϑτβϑ. 11-21 (Μ|Ίβον σογ 188): ΤΊιθ πα- 
ἰ.4] δά611γ οὗ 6505, (9 αοοὐ 5Βορμογά, δπὰ ΗΪ8 
βοοῖϊκ.---Ὗ ον. 18. ΤΊιο ἀδαίι οὗ Φ 681.8 8 το υλίΔΣΥ 
86] -ΒΌΓΓΘΏ ΟΣ, 

ΒΟΒΙΚΕΙΒΆΜΑΟΒΕΕ: Τπ056 ΒΟ δτὸ ΔΌΪΟ (0 ῥΓῸ- 
τιοίθ {86 ου γδΡὰ ΡΥΟΒΡΟΣΙ ΤΥ οὗ τη θη Βμουϊὰ πιδὲθ 
186 οὔ (Π18 Θχοο] πὲ ας ; Ὀαἐ ἔπιον βου ά ποῖ μεῦ 
Ὀοὶΐονο ἐμ οπβ 6 68 ΟΣ Ρουβυδάθ οἴ μ6 τ ὑἐμπδὲ {867 
ἐπ ΥΘΌΥ ρσὶνο τιθη ἰμο στ σαὶ ἀπ (86 τα 6.---{Βδίει- 
ἴα] Το] ονΐηρ οὗ 76815:) Τπ6 Ὀοπά οὗἉ ἔα μα]- 
685 ὙΠοἢ δὼ5 μο]ὰ {μ6 11{ 19 ἰγοορ οὗἨ Ὀ6] ΟΥ̓ΘΣΒ 
τοροίμον ἐΒτουρἢ 4}} ΒΘ Β0}8 οὗἉ ἀΐεζτδοθ δα ρ6Γ- 
βοουίίοη,--- ΜΑΒΗΕΒΙΝΕΚΕ: ΤῈ6 ἰηνίβὶ Ὁ16 τα]θ οὗ 
Οδγίβυ οὐοσ 4}} Βυπιδῃ δβου]8.--- ΠΌΡΕ ΕΚ: ἴα, 
τοϊαιϊοα ἀοοθβ ἐμ Βοίοτγιηδίίΐοη βυβίαϊπ ἰο (88 
Ῥτοπιῖβο οὔ {89 Τοχὰ 7 ΤΏ ΓΘ 88.811 "6 οπο ἤοοκ δοὰ 
Ουθ ΚΒΒορμοτὰ "---Βύπκ: ΤῸ δοαχυκίοἰδηοοϑιρ 
Ὀούπνοοη ΟἸγὶδὺ δα οἴ ο 8. --- ΒΑΟΤΕΧΒΕΒΟ: 
ΤΊ ἀἰδροτγβίου οὗ {89 Βοοὶς οὗἁἨ ΟἸ τ Ἰβὶ. ΑΒ ΝΟΤ 
ΤῊο αοοὐ ϑορμβοτὰ Κπονβ Ηἰβ βῆδορ: 1, Β7 
{οἷν Καὶ; 2, Ὁ. ἰμ0 Ηοὶγν αδοβί ; 8, ὈΥ (86 τϑ- 
ὨΘΉΔῚ οὗ ὑπ 6}} ᾿ἶγοβ; 4, ΌΥ ῬΥΔΥΘΓ.---ΕΡΟΒΣΤ: 
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Τὰ [6 ραϑβίοταὶ οὔἕοο οὗ (μα ᾿οτγὰ ὙῚ δοτΥ οἵ Ηἰ8 
αἰνίηο ἰονο 18 γονβϑ]ϑά. - ΑΗ ΤΕΣ: Τὰ ἀοοὰ 
ϑδορμογὰ δηὰ Ηἰ8 Βοοῖ. 

[ὕβανεν : Ομ ἰδ {116 συέίλοῦ πὰ Πηϊδλεν οἵ οὔτ᾽ 
Ζαῖτἢ: 1. (6 Βιορμεσὰ νπο δεεζα ἰδ πηϊοαοά 
ΘῈΘΟΡ δηὰ συΐάεα ἰθτπ (ΥΘΓ. δ): 2. ἑπγουσὰ Ηΐπι- 
801, ()6 ἀοογ; ὃ. ἰο Ηϊι,ϑεϊῖ, (06 χονογῃίης, 
πουΣ βΐης δηὰ ῥγοίθοϊί ησ Κορ 6τά.---ΟἹ ιν 158 ε116 
ὧοογ, ἀοδπῃοίϊηρ.---1, 1115 αμὠίλογὶν ἴἰο ααἀπλὶῦ δῃὰ 
διαὶ ουἱ: 2. ΗΪ8 δαογι δε, Π ςὉ. χ. 19, 20.--ΤΦ εγ8. 
19-21. Το αἰνίβίοι οὐοσαβϑι ομσα ὈΥ (Π6 ΤοΥοΪαῖΐίοη 
οὗ πῃρ᾽θαβδηῖΐ ΟΥ πγϑίοσίουϑ ἰγαῃ. ὈὉπδθοϊϊοῦ 
ἩχΠΟΓΟΒ ταϊγηοὶο8 Ὀδοασθο οὗ αἱ οῸ 165; {1 ἢ 
ἵσιιοτοα αἰ ου ἶ05 θοολι.86 οἵ χαΐγδο]65.--- ΕὙΓΟΤΩ 
ΟἨἩΒΥΒοΟβΤΟΣΝ: ον. 1. Τὴ Βοτνὶρίιτοϑ ἰμ6 ἀοον ; 
δὸγ 1. κάπιϊῦ ἰο Κηοπ]οάρο οὗ αἀοάἂ ; 2. ρῥτο- 
θοῦ (10 β'θορῃ: 8, Ββι.ιιῦ οὗν τγοῖν68 ; 4, ὈΔΡ δῃ- 
ἰγβϑῆσθ ἰο0 ποτοιῖ68.---(Ουν οτὰ 64}}15 2 ηδε 110 
ἄοοτ, γον. 7: Ηρ ἰ8 πο 00 ἃ8 Ηο ἰηϊγοαιι6ο085 
ὯΒ ἰο (6 Εαΐματν, Ὀὰὺ ὑμ6 δοτὶρίατοϑ ἃ ἃ πιληϊ- 
ζοϑίδιίου οὗ σμγὶδί, πὰ ἴῃ σδογίαϊη σοϑρϑοίβ ἐμοῦ 
ΔΙὸ τἊαὶ Ηο 18.---Ε. ΒΕ. Ὁ.) -οὐϑόπιο οἰλεν ταν (ΥὙθγ. 
1), {6 σοιῃηπηιηἀπιοηβ ἀπὰ ἰγαάϊτοὴθ οὗ ἐδθ 
βοσῖῦο5 δὰ Ρ] ΔΓ 5668.---ΕὙοὰ Αυαύϑτινε : ΟΠ τῖϑὶ 
8 ἰοιοῖν ἀοον---ο το δαί ἰδγουρὶ Ηΐτπὰ τρυϑὶ 
ΒῸ ἸοΎΪΥ, ὑπ Ῥτουὰ οἸ τὰ Ὁ ὉΡ δοπια οὐδέν τοαν.-- 
γον. 8. Ηο ἐεαάαείἡ ἐΐδηι ομ, ἰγα Ὁ 1168 {μπαὺ Ηο Ἰοο868 
ἐπα ομδίηβ οὗ ὑἰοὶν 8108 μδαὺ ΠΟΥ ΙΠΔΥ 1Ὸ]]Ο 
ἩΗΐϊα.----Ἶ ον. 6. Οὐν οτρὰ : 1. ,εεἀθ ὉΥ ρ]αὶῃ 
ΜΟΣΩΒ; 2. ἐχογοῖδος ὈΥ͂Τ ΟΌΒΟΙΓΘ.---Ἴ Ὑ8. δ, 8. ΤᾺ6 
ἐΐπρεα (Ὀθίοτο δια αἴνον {110 δά γϑῃὶ) ἀἰθτοπί ; (Ὰ9 
7 αλλ, ἰ.6 βδιη6.---ἼοΥ. 8. ΒΥ σοιὶπα ἴπ, ἵ. 6... ὉΥ 
“αὶ ΚἸΔ6Υ αγὸ ᾿ἰΐθ; ὉΥ φοΐπρ οὐ, ἑ. 6., ὉΥ ἀεαίς, 
86 δαγνο 118 πιοτὸ Ἀυ ΠἀΔΏ1Υ.--- ὕ ογ8. 7, 9. ον 
ἀο65 κα οἰἰον Ὁγ ἢ Π186} 7 ο δῃΐον ὉΥ ἐλδ αοοτ 
Ὀθοδαιιδο τἋ Ῥτοδοὶ Οἰγῖϑί, Ηθ Ῥτθδο]198 Η 5367, 
---ον. 11. Το φοοα ΠΡ πογὰς 1. ποῦ Ὀθοδι59 
Ηο χκῆνο Ηἰ58 ᾿ς, θυ 23. θοσαυβο Η6 σῆγο ΗΪ8 110 
“τ ἰλε εἤερρ, 1 Οοὺ. χὶἹ. 8.-τ [ΨΠον. 18. Ηθ δ]10 8 
ΗΪ8 παίυταὶ ἀθαὶ δ τῦῶβ ὑπὸ ΘΟ ΒΟ]ΌΘΏΘΟ: 1. ποῖ 
οὗ βἷη ἴῃ Ηΐ, θυ 2. οὗ Ηἰ8 οσὴ Ψ|]}, ἃ5 ἰο ἐδο 
(1) πᾶν, (2) ψἤ θα, Βο ἢ ΟΥ̓͂Σ, --- στοὰ ΤΉΒΟΡΗΥ- 
ΤΑΟΤ: ον. 8. 16 Ηοὶν βρίχιῦ ἰμ6 φοτγίεσ, ὉΥ͂ 
ὙΓοτα ; 1. 80 βδοΥλίρίυγοβ δγὸ ππ]οοκοα; 2. ἐμ6 
ἐσ χουθα]ο,- Ἴ ον. 10. Τ9 ἐλϊς 15 (6 ἀ6Υ]], 
Ὅ80 1. εἰδαὶδ ὉΥ νυι]ἱ  οἰκοὰ ἱπουρὶ ϑ ; 2. ζὶδζα ὉΥ (80 
δϑϑοηΐ οὗ (μ6 τηϊηά ἰο ὑπ οπὶ; 8. αεφίγον ὈΥ͂ αοίϑ. 
--ν ον. 14. Το σοοα ϑ]ιορμοτὰ ἀποιῦα Ἠΐ8 Β9 60 
(δὰ ὦ ἀποιοπ ὉΥ {86 11.---Ε, 1Ν. 6.}, θοσδυ80 Ηθ 18 
80 δἰἐγϑδοίϊγϑ ἰοὸ ἐμιθη1.---Εσοπιὶ ΟΒΈΕΘΟΒΥ : ΥΥ. 9. 
βλαϊξ σο ὧν, ἱ. ε., ἰο δι ; δλαϊξδ σὸ ουΐ, ἱ. 6.. ἰο 
σοι; ἡπά ραείωγε, ἵ, 6.) ἴῃ αἴθ Υ πα] {1π685.---Ἴ  Υ. 
11. Ης, 1. αἰὰ τινιαὺ κα Ὀαάθ ; 2. δβοὲ [ὴ6 Θχδιῃρὶθ 
οὗ υἱιαὶ Ησ οοπμηδη(ρἀ.---ἴο 8. 12, 18. Απ λίγο- 
ἐπι] Ἀο145 6 ῥ͵Δο6 οὗ 8 Βιδρμογα, Ὀαὺ 1. 566 118 
ποῖ {πὸ ραΐπ οὗ {116 5.660 ; 2. ΡδΔηί8 δἴϊζοσ (6 ροοά 
τπΐηρ8 οἵ θα σῦ ; 8. Τοὐο 1608 πῃ 860 Ῥγὶάθ οὗἨ βἰ8- 
ἐἶοῃ. Τὴ Δ ιἰγοὶϊηρ ἤθοβ; 1. ποὺ ὈΥ ομδηρίηρ 
Ῥίδοο, Ὀυΐ 2. ὉΥ ἹΒΠοΙ]ἀΐς οοηῃβοϊδίΐϊοη. ὯΔ9 
Αἰτοϊϊης ἀο68 ποὺ ἴδο6 ἀδῆχογ, Ἰαϑὺ 6 Βοι]α 1080 
ἩΔδὺ Β6 Ιογθθ. ἸΙΘΙ ΠΥ 6 ὍΘ 8 ΒΒΘρμθτὰ οὕ 
δὴ Ηἰγοϊΐηρς δαπποὶ Ὀ0 ἰο]ὰ ἴον οογίδὶπ ὀχοορί 
ἴα ἰὐπι6 οὗὨ ἰτία].---ἾὟ ον. 1ὅ. ΒΥ ΠΩῪ Ἰονοὸ [Ὁ ΤΩ 
ΒΏδορ, ΒΟΥ ΒΟΥ τϑποἢ 1 ΟΥ̓́Θ ΤΩῺΥ ΕΔΙΒΘΡ.--- 
Ῥσοπὶ ΑἸΟΌΙΝ : γον. 18. Το ΟΒΡ 4068 ποὺ το- 
οαεἶνο ἃ δΘοιηπιδηατηοηὶ Ὁ ποσὰ, ὈὰΣ σοπίαϊηϑ ἴῃ 
ἩΪπι561} 411 Ηἰ8 ΕδΙΒ Σ᾽ Β. σοτατηδη ἀπ] Θῃ (8. --- ΕΤΟΙΩ 
ΔΙΕΓΑΝΟΗΤΗΟΝ: 6. 4. Α Ρἱοίυγο οὗ ἃ ἰγ10 ῬαΒίου : 
δο 8841} 1. Ὀ6 δβαγοα διμηδ8ο6]; 2. γζὸ ἰηΐο ἰπἰἰτηαῖθ 
ϑοσαταηΐοι τλίὰ ἀοὰ ; 8. ρο ἔοσίἢ υσπὶβμοα τὴ 

εἰ δηὰ Ὀ6 υδοῦα] ἰπ ἰδο οατοῦ; 4. πα οοά δηὰ 
Το ΙΓ πιο ΐ ΤῸ ἢἷ8 οὐγῇ 8οι)].---ΕἸοιῃ ΔΙυβοῦισε: 
γεν. 9. Ουν]Πμοτὰ 4068 ποὶ ΒΥ ; 1. ̓ ἴ ΔῺΥ Ἰοατῃοα, 
ον τἱρι σου, ΟΥ ὩΟΌΪ6, ΟΥ̓ Υὶοὶι, ΟΥ Φοιν15]. ἴδῃ, 
θυ 2. 1 ἀπὴ τλλῆ.---Ἄ ον, 12. Ομ γα 5 οαπηοῖ 
Κεορ ἰοχοῖμπον ἰδ οῦῖ ({} {]} Ραβίογβ, (89 πο] 
δοα((ἐγεί ἡ το τὴ.---ΕἼοὰὰ ΜῈ, ΠΈΝΕΥ : ΤῸ βἰτ}]}}- 
(09 8 ὈογΓονοα ἔγοπι {86 ουϑίοιῃ οὗἉ (1.6 ΘΟ ΣῪ ; 
δ: τ} ΠΠ468. βου] ὰ 6 ἰαίκοα ὕγομι {056 (μἰησ 8 
νὰ τὸ ζι αν, ἰΠαἱ (86 (Ὠἴησ5 οἵ αοα δ6 ποῖ 
οἸουάἀοα Ὁγ ἐμαΐ τὸ αἰσἢ 8ου ]ὰ οἷον {116 Π}.---θ ἴῃ- 
ἀυϑίγυ οὗ {πὸ ννὶοἰϊκοα ἴο ἀο χα ἸβοιιιοΥ δβἰιο ἃ ΒΒ ταθ 
Ὁ5 οι οὗ 8]ου αὕ] πΠ685 πα σδοιναταΐοο 1 ἐπ 6 ϑουυοθ 
οἵ ἀοἂ (τετ. 1).--τὐἣμ6 τὶ ἢ 7] ΟΝ ΘΥ Θη 6 Γ8 ἴῃ ὈΥ͂ 
{116 ἀ0ογ 88 ὁῃ9 παγνΐὶπρ Δα που Υ̓ (γο. 2).---ΟὙοοά 
τηΘἢ ΠηΥθ (6 σοοα αὐ}}{1658 ΟΥ̓ ΒΘ 6Ρ ; 1. ἸαΥ ΤΩ 1685, 
2. τρϑοῖς, 8. μαίϊθηιϊ, 4. ὑδοῦαϊ, δ. ὑγαοίδ Ὁ] ἰο {10 
ΠΡ ΒοΡα, 6. βΒοσΐϊαὉ]ο, 7. ποῖ υι8οι} ἴῃ Βδοῦὶῆσθο. 
--,Ἰὸ φοοα Βιορμοτὰ 1. Κπον5 Ηἰβ ον 88:60}, 
2. 608115 ΘΔ} ΟὯΘ ὈΥ͂ πᾶπιθ, δ. ΤραΓΚ5 ἰδ 6ηι, 4. 
Ἰοδ49 ἰθδαι ουὐ ἰο Ῥαβίυχο, ὅ. πᾶ κ68 ἐμ θηὶ ζεοὰ 
ἀπα σοϑί, θ. Βρ68 5 δου ον Δ Ὀ}Υ ἰο [Π68ι, 7. συδταβ 
ἰἰοπι, 8. σι 68 ἔθ ὉΓΥ͂ σοϊης Ὀοΐογα.---ΟἸ τ 5. 8 
ἐχρίϊεαίΐζοι οὗἩ (86 Ῥασδϊο; Ὑαΐθνον αἰ Β᾽ ου 0165 
ἐμ Ὑ6 ἸΩΔΥ͂ Ὁ6 ἴῃ {0 βαγίηφϑ οὗ 9688, γγὸ 8}}4}} 
ἅπὰ Ηΐὰ υἱἕηρς ἰο οχρ]δίη, ᾿ἔ τὸ ὃ τ} }ἘΠἶπρς ἰὸ 
Ὁπάογβίδηα; οὁ.6 ΒβΒοσὶρίατο ὀχροῦηἀβ δηοίμοτ.--- 
ΤΒουρὰ 1Ὁ ΤΩ ΔΥ Ὀ6 ἃ δΒοϊοοΐβια ἴῃ γβοίοτίο ἴ0 τγαϊκο 
(810 58π1|0 ῬΕΥϑΟἢ (0 6 Ὀοΐἢ 1116 ἀ0075 δπὰ {μ6 5Ὺερ- 
λογά, ἰὰ ἰθ Ὧο Βοϊδοΐβτα 'ῃὰ αἰ γΊ ΠΙΪῪ (0 τὴλῖκο ΟἾτὶϑὲ 
μαγο Ηΐδ αὐ πον ἔγοτῃ ΠΠ|ππ|56]}---ΠΠ πιδοἰ (ὁ ἐπίο τ 
ὃν Πὼ οτη δίοοά ἰπίο ἐδε ἀοῖψ »ίαςο.---ΟἸγῖπι (ῃ6 
ἄοοτ, 1. ἃ ἀοον δἦμέ, ἐο Κααρ οὐΥ (Ἰιλονο8 δπὰ σοῦ- 
ὈΟΥΒ, 2. ἃ ΟΟΟΥ ορόπ, ἴῸΓ Ῥδββῆβθ διὰ σοπιυπὶ- 
οαἰοη---(1}) ὉΥ Ηἰὰ τὸ Βανθ ον ἢγϑὺ οἀπιϊββίοῃ 
πο {μ9 βοοῖς, (2) Ὁν Ηἰΐπι γὁ ρὸ ἰὼ δῃηὰ ουί ἴῃ 
τοὶ κἴουβ σοηγογβαίίοα, (8) ὉΥ Ηἶἷπι αοἀ νἱδβὶΐθ 
δηἋ σοπιουηϊσαίοβ Ϊΐι (86 σματοῖ, (4) ὉΥ Ηἶπι 
Ὑ6 δἃτὸ δὲ Ἰαϑδὲ δαἀπ 6 ᾿ηΐο ΒΘδΥβῺ.---Ἴ 10 πιΐδ- 
ολίευοιδ ἀοδίκη οὗὨ μὸ δ] ιἰοῦ; (0 σγαοίοιδ ἀδδῖρῃ 
οὗἩ (19 βιθριοτα---(1) ἰο σὶνθ 1ἰἴ9 (9 {110 5866, 
(2) ἰο σἷνο Ηἰβ 118 ον {11 81166Ρ.---ὴ ἀθβουὶρίϊοη 
οὗ δαα ΒΘΡἢ6Γα8---1. (ποῖν δα »τίποὶρίε5 (88 ἰΓο- 
᾿Ἰη 55), (1) 80 τϑα οὗ {πὸ τνουἹὰ ἐμοὶν οθ΄ 
βΒοοα, (2) ἐθ τψοῦκ οὗὨ ἐδιοῖὶν Ρ͵δοθ (86 ᾿θαβὶ οὗ 
ὑπο οἂτθ; 2. ἰποἷν δαά »γαοίίοεα (86 οἴἶεοϊ οὗ Ὀδὰ 
Ῥυϊηοίρ]685, (1) ὑπὸ ἀεδογί {6 Βοοῖς ΒΘ ΔΉ ΒῸΣ 
{πγοδίθ 5, (ΒῸγ γοῦ ὙὮΘ6η ἴῃ ΔΡΡρηγοηί βοΐ. 

. Β. 6)--μὸ δοαυδίπίδησο οἵ ΟἸγὶϑὲ πὶ 
ὑμόο86 ΒογθαῦίοΣ ἰο Ὀ6 οὗ ΗΪ5 ἤοοῖϊς (νον. 16); Οὔ- 
ΒΟΙΥ͂Θ 1. {Π6 ογὰ Ομ γῖϑὺ Βδὰ ἰο ἐΐ:6 6 η{1168, 2. 
109 ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ Ηΐ8 σγᾶοο οοποογπίηρ ἴθ 68} 
(““ἐλεπι αἰ8ο 7 πιιδέ ὄτίπρ᾽)): (α) {16 ποοσϑεὲΐψ ΟΥ̓ 
ἐλεῦ οα86 τοαπϊτοῖ ἱΐ, (δ) {πῸ ποο}βϑὶίν οὐ 1118 οἱσῃ 
ἐηφασεπιεπία τοαυϊτοά 1; 8. Τ]|16 Ὁ]68868 οἴἶοοί οὗ 
ΗΪ8 Ῥάγροβο, (α) ἐλον δλαϊδ ὮΘΔΡ πὲν ὑυοϊοδ---ποὺ 
ΟὨΪΥ 884}} ΣῪ υοΐσα Ὀ6 δεασὰ απιοπρ ἰἤθ θυ ἂν 
ἔποπα, (δ) ἐλεγα 8δλαὶϊδ δὲ οπὲ 7014 (8061) απά οπά 
δλερλετά--- ον8 δὰ Οαδη {1168 (α}1 οἶ8Δε868) Ὀδὶης 
υπϊϊοὰ ἰο Ομ τ δῖ, απἰΐο ἱπ Ηΐτ.---ΟὨ τ ὶϑυ ἰδ |κ68 οδ᾽ 
(10 οἴπποο οὗ (88 ογοϑδ ὈΥ 00} δοηῃδίἀογδί 008 
(τοσβ. 17, 18), [6 Ἰαγίῃρ ἀονῃ οὗ Ηΐ8 118 ννὰθ 
1. ἴῃ ογάον ἰὸ Ηἰ5 γοοοϊνίηρς ἰἰ δραΐῃ, 2. (ἢ 6 60ῃ- 
ἀϊιίου οἵ Ηἰ8 οχαϊιδιϊοη --λεγοίοτα ἀοίὰ Ην Ζαίλεν 
ἰουε Αἴ, 8. το] ὩΥΥ͂, 4. ὉΥ ογάδν δπὰ δρροϊηί- 
ταθηὺ οὔ ἐμο ΕΔιμ6Υ.---Βείίον ἐμαῦ τηθ βιουϊά 0 
αἰνϊάφα αὈουΐ ἐἰὸ ἀοσίΣῖπο οἵ ΟἾἸ τὺ τη πέρα 
ἷπ [16 βουυΐοο οὗ βίη (γον. 19).- --ΕἜσοτα ΒΟΚΚΙΤΊ: 
ἯΣ εαἰείλ Ηΐ οἷοπ δῆδορ ὃν παπιδ (ΥοΥ. δ)---ἰ 18 
ἀρηοίοϑ, 1. ἃ βρεοίαὶ ἰοσο Πο Ὀθῶτβ ἰμότ, 2. ἃ 
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δροοΐΆ] στο Πα 1115 ΟΥ̓Ρ (Π6, 8. ἃ ῬΑν ΪουΪΑΤ 
δοαυαϊηίαποο Μιὰ {ἰ16Π|.--- 16 σοοίἡ δείοτε ἰλεπι 
(νοῦ. 4)η, Ηο ἱγοδὰβ οαὺ {Π 088 86 08 ὙΠ οἷ {Π| 0 
ἴδϊκο ἴῃ ἰΒ6ῖν 'νΔῪ ἰοἸχατὰ8 ἢ οΔΎΘη,.---δ ἀο068 ποί 
ΒΟΥ 81} (αὐ νγοτὸ δοπί Ὀϑίοτο Μα, θαὺ 8}} (δ δί σαπιδ 
Ὀεΐίογο Μα (τοῦ, 8).---) ῬΓΟΡΟΣ 68 οὗ ἃ φοοά 
ΒΒορμογά--]. ἰο ἵκηοιν Δ}} μ}5 οοῖϊς, 2. ἰο ἑαἶκο σᾶ ΓΘ 
οὔ ἰμοπι, 8. ἴο ἰαΥ̓ ἀἄονῃ [18 118 ἔοτ (1661, 4. ἰθ 
(8 Κο σᾶγο ἴῸ ἰπογϑα βίης ἢ15 [0] (νογ. 10).--- Ετοτι 
ΒΈΒΒΕΒ: αν, 14, πὶ Κηοιση οΥ Δη᾽πε; ἃ τοῦυκο 
οὕ ἰῃο86 ἀου 6 γ8 10 ἱῃ γα ΔΥῪ 0} 1] ΠΥ ΤΘ- 
ἴα586 ἴἰο 6 δΒιιτὸ οὗἉἨ ἱμ6 1} βαϊ γα(! οἢ.-- - ΕἸ πὶ ὅΤΙΕᾺ : 
Ι. σοποεοτηΐης ὑπὸ ἰγι10 πᾶ 4186 ΒΡ Ββοσὰ σεη- 
ἐγαϊΐν ἴῃ οτὰον (0 ἃ ἰγδηϑι(οη ἰο ΟἸιγῖϑὶ Η]π- 
δοὶ ἃ, ψὴο 15 ἴῃ {1160 ζιεεδί Β6η86 (80 ΚΘ'΄βΒἈαριοτα: 1. 
ὑπο “ιεπηαπιοιίαὶ αἰ ἔδτοησο, ἐ. 6. 0 ἐπίεγίὶπο ἵπ ἴο 
{πο Γο1Ϊ4 γοῦν {πο τὶ σιν ἋὍΟΥ (Υ6 75. 1, 2); 2. 
{89 αἰ ογθιοθ αϑ {0 χεδμίέ, (89 ἐγωδ ΒΡ οσὰ, (1) 
5 αἀπιϊ(ἐ6ἃ Ὀγ {πο Ροτγίογ, (2) 15 δοίκπο τ] θα σοα Ὀγ 
{86 ββοορ, (8) ἰοαἀ8 (6 ουἱ σοϊπρ Ὀοΐογο, (4) (ΔΘ Ὺ 
Το] ϊοιν ---ἰ 9 σίγαησετ, (6 Ὁ (1) ΤΟἸ]ονν πο, (2) 866 
ἔγοπι (νοτβ. 8-8). 11. Το πιοάϊιπι οὗ ἐγαπδίίἴοη 
σοποογηίΐηρ Ομ γιὲ 88 {η6 ἀοοῦ: 1. ἴο {110 ΒΙ1.66 0 
70» αἱὲ ἀπαεγ-δλερλετάθ (γοτ8, 7, 8), 2. τιοτο 60ῃ1- 
ΓΟ Θ ὨΙΟΥ͂, 97 ἐλὲ δὐερλεγάθ απά ἰὰς δἦεόρ (νοῦ. 
9). 111. Το ἐσ δηι φοοά Βορμοσὰ πῃ (6 5Βο]9 
δῃηὰ δΌΡΤΘΙΙΟ Β0η86, ]. ἱπ οοπίγαδέ ΜὶΔῺ (ἢ 6 ἐπεπὶν 

δηᾷᾶ Ηἰ8 σεγυαπί5, 8 (1) (ἢ 9 ἐν τα μοι 10), (2) 
{πα λίγοι ῖπ7 δὰ [9 τοοῦ  (γ6γ8. 11-1δ), 8. ἱπάερεπ- 
ἀεηιἷν (γεγΒ. απ εὰ ΒΝ τὴ 8. γεαολὶη7 8. {86 
οαἰϊίησ οἵ ἱπαϊνὶ ἀνια}8, απα ἤη5 [8 Θοπβιιπιπη αἰ οι 
ἴῃ ἐδ6 δρεοϊαί εαγὰ οΥ δοιίϑ; ἴα ἐεααϊη ομέ ΥὙὸ- 
ααΐτοϑ ἰἰο σοίπσ δφίοτε οἵ (6 ΒΒ ορ  δτὰ ἴῃ ἐψ απὰ 
ἐχαπιρῖε.---- τ. 14, ν ελεορ -οπιῖπε, ἃ Ῥἱαὶα ἰπάϊ- 
οαἰΐοπ (αὶ ἰμ6γ0 ἃτο χυἐδε δλεὸρ [ ἵ σοαίβ ταί ΠΟΥ 
οοοοχάϊης ἰο δογὶρίιτο Ἰδηριαρθ6] 85 γΥ6}} 5. )αἶδε 
δλορλεγάϑ.-- Ἔσο υνε: ΤΠ6 886 οὗ ἃ ῬαγαὉ]6 ἰο 
ΘΟΏΥΟΥ͂ ἱπαϊίτεοί ψ ἃ βόύοσο τορυκο. ον. 2. 1 πνο 
τουϊὰ Κηοῖν ἰδ ταϊὰθ οὗ ἃ Πι8Π 8. ΤΩ ἰ ΒΟΥ τ 9 
τουδὶ ω5].---Ἴ 6 τὸ ἰ8 {πὸ 600γ3 ἄοο8 μΒο Ὀγὶηρ ἴοτ- 
τογὰ Ομ τὲ ἀπά ρίνο Ηἰπὶ Ηἰἶ5 τὶ ρα α] Ρ]Δ00--- 
Ψον. 8. Τιιο οἰνιαγηοίον οἴ ἃ ἐγε8 ΒΡ ογαὰ βῆ ἢ, 
1. (9 ροντίον ποῖ ὈΥ͂ ΗἾδ ΤΏΛΠΠΟΥ οὗ ΔΡΡΌΓΟΔΟ] 
ἀμαὶ μΒὸ ἰθϑα ζὕγίοηα, 2. 1186 ΒΘ Ὁ ΤοσοζηῖΣο 8 

ΤΙΕ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟα ΤῸ ΖΟΗΝ. 

νοΐσοθ, 8. ᾽9 6815 ΘΔΟἈ ΒΏΘΟΡ ὉΥ 8 ΟὟ Πᾶσοδ, 4. 
9 ἸοδΔἂ8 (6 ΒΗ6ΟΡ οι ἴο ῬαβίιΓο.---  ογ8. 4, ὃ. 
Α βρὶ γἰ 8] ᾿ηδίϊηοι 'π ὈΘΙΣΘΥΘΥΒ τ᾽ ἰ Οἢ ΖΟΒΘΓΑΙΪΥ 
ΘΏΔΌΪ68 ἰμ6πὶ ἰο αἰβιίη συ δ οί ἔσχες δηὰ 
7αἰδε ἰεαοιιΐηρ, 1 Φοῖπ ἱἰἱ. 20.--- ον. 6. ΤΆεν πη- 
αεγείοοα ποί; 1 ΟὨτὶϑὶ ττῶϑ ποὶ υπαἀογβίοοῦ, Ηΐ 
ταὶ βίο τ σαηποὺὶ ποηᾶονῦ (παι (ΠΟΥ͂ ἀγα οὔ η πιΐδ- 
υηἀογβίοοαι. ---Ἴὸγ, 9. ὅσο ἐπ απά οἱ ἴθ αὶ ἨοΌτα- 
ἰ8π), 1. ἱπρ᾽ γί ἃ ΒλΌΪϊὶ οὗ υϑίηρ 8 ἀν οἰ Πρ ἃ88 
λοπις, Δ. οχρτοεβίηρ {1 λαδὲέίμαὶ ἀηὰ λαρ»ὰ ἱπέοσγ- 
ΘΟΌΓΒΘ οὗ ἃ ὈοΙΐον ον ἢ ΟΠ γὶβ.-- Ἴ  ογ8. 11-.18. 
Τ86 στοαὶ βοογϑί οὗ ἃ υϑοίαϊ αὐ Οἢ τ 8ι-}1}ς 9 τὰ π18- 
ΓΥ 15 ἰο ἰΟΥ̓Θ πιο Β Βουΐθ; Β6 [Παὺ 18 ἃ ταϊηΐϊϑίοῦ 
ἸΠΟΓΟΙΥ ἰο κού 8 ἸἰνηΠ, ΟΣ ἰὁ Βδγθ δ ΒΟΠΟΥΒΌΪΕ 
Ροϑι(ἰοη, 8 (9 ΒΙτολῖης οὐ [Π6 γοσϑο5. ἘΠ6 ἐγῶδ 
ῬΑβίοτ 8 ἢγϑὶ στο 18 Ὁ 18 ΒΏΘΟΡ ; [86 εἶδε Ρ48- 
ἰοτ᾽ δ ὅτβι ἐπουχῃί δ ἔον Ὠ᾿τη56]7.---Ἴ ον. 14. Ομτὶσὶ 
ἀποῖρᾳ ΑἸ] ἨΪΐδ. Ὀρ]ονῖηρς Ῥϑορὶο; Ηδ Κυον 1. 
{πο ἷν πδιηο8, 2. ἐἰιοῖν ἔδιι}}}65, 8. ἐμοὶ ἀπ] ησ- 
Ρίασδοϑ, 4. οἰ γουμηβίαποοϑ, ὃ. ὑγίναϊο ΗἸβίοσυ, ὕ. 
οχρογΐίθῃοθ, 7. {Γ14}8.-πθὐΊον. 10. Οη6. ἤοελ (ποίμνη 
ποὺ αὐλὴ); ἔδοῦθ 18 ΟὨΪΥ “Οὔο ον Οδίδβο]ο 
ΟμυΓοΣ," Ὀὰΐξ Π6ΥΘ ΔΓΘ ΤὨΛΗΥ͂ σαυΐουβ υἱϑδὲ Ὁ ]8 
σἤ ΓΟ 08.--- ΕΟ ΒΑΠΙΝΕΒ: ογ8. 1, 2. ΤῈΘ ΟΕ 
ὙΑΥ͂ οὗ οἠἰοτίηρ [80 Ο το 18 ὈῪ {πὸ οτὰ 9 6588, 
ἕ. ε. ὈΥ, 1. Ὀο]Ἰ νης οἡ Ηϊπι, 2. οθογίηρς ΗἾΒ οοπι- 
τἀ πη ηἰ8.---Ἶ ον. 10. 2 γε-τ-ασποτε αδιπααπίϊν ; 
{ΠἸῸΥ 88}8}} πατνθ, 1. ποὺ πιθγοὶγ ἰδ, ἐ. 6. ὈδΔ Τὸ ἐΖ- 
ἐδίεποο, Ὀὰὺ 2. 4}} {8086 δι ρογσδα δὰ {πἷηρα ψ ὨῖσΒ 
δτΘ ποοάΐα] ἴο τηδῖχο 1 Ὁ] 65βθὰ δὰ ὨΔΡΡῪΥ (Ὀοίἢ 
λεγε διὰ λοόγόαΐίεν. ΒἘ. Β.. 0.)-- ον. 21. ΤΊι6 Ῥτοδοὶ- 
ἴῃς οὗ 2 6818 δ᾽ ΥΒ Ῥτγοἀυσοά οἴἴεοί---ἰι σοδὰθ 
ὈΠῸΡ δῃδιηΐοβ, οὐ ἀοοϊάοι ὕτγτίοθ 8. Νοῖ (6 
ἴααϊὶ οὗ (6 σ08061 ἐμπαὺ ἐβοῦθ δῖοὸ αἰτἱ βίου, Ὀπὶ 
οὔ Π6 υπθοϊιοῦ δὰ πηδὰ Ῥαββίοηβ οὗὨ π|6} .---- ΕἸ ΟΙΣ 
ΟΥΚΝ: ον. δ. 716 διεδείηρ5 Ῥτοτηϊβοά δύϑ ἐπο- 
ἔοϊα, 1. ρεγζεεί εαϊείψ (8811 σοὸ ἴπ ἀπὰ ουϊ[), 2. 
αὐωπάαποε οὗ Ῥαβίαταρο.--- ον. 1ὅ. 7 ἰσν ἄοιτοη, Ἀν 
{ει ; ἴἰῃ! οοπδεσμοποα δα ἐἰϊωδίταίίοη οὗ 18 1ογ9.--- 
Ψετ. 18. Το ἔδλοί αὶ ΟὨ 58. ἀσαΐδι τνῶβ ϑοΐμη- 
ἔατῳ 8 ονΒ ἰδὲ 1ξ τνῷ8ϑ πδοδόδατν.--- τοῦ Ἦ ΕΒΒΤΈΝΣ 
δορὰ ΙΓΕΚΙΝΒΟΝ: ζ6ν. 9. Τοτο 8 ὯὩ0 ἄοοῦ ὃ6- 
ὑνόοῃ {86 δοὰ] δηὰ Ομγχδβί.--- τ. 16. ΕΡΆ. 1ϊ. 11- 
22 ἃ Ῥεγίοοϊ σοσῃ τ οπίΓῪ οἢ ἴδ Ρα58855.}. 

ἙἘΌΌΕΤΗ ΡΕΟΤΙΟΝ. 

ὍΠ6 δϑορασαϊίου Ὀϑῖνσθθα τδ9 ἐσίθη ἅβ 8 ἃ ἔο68 οὗ ΟΠ σίβι, ἴ89 ομβέϊ σθαι οὗ Ἰἐρμΐϊ δπᾶ 
[89 οὨἑΙ το οὗ ἄδυζθΕΒ. 

ΟΠΑΡΊΚΒΒ Χ. 22--ΧΙΠ]. 80. 

:Β 

ΑΚΝΤΙΤΗΕΒΙΒ ΒΕΤΤΕΕΝ ΤῊΒ ὉΝΒΕΙΙΕΥΕΕΒΊΙΝ ΕΑ, ἮῊΟ ὙΠΒῊ ΤῸ ΕἸΤΙΣ, ΤῊ ΣΟΒῸ, ΑΝῸ ΤῈ ΒΕΣΙΒΥΈΕΙΒ 

ῚΝ ῬΕΙΒΑ, ΑΜΟΝῸ ὝΗΟΜ ΗΕ ΕΠΝΌΒ ΠΒΕΕΙΙΟΞ. ΤῊΝ ἘΠΑΒῚΤ ΟΣ ΤΠΙΒΕ ὉΕΒΙΟΑΤΙΟΝ ΟΣ ΤΗΒΞ ΤΕΧΡΙΈ. 

ΤῊΡ ΡΙΝΑΙ͂ ΟΟΝΡΣΙΟΥ͂ ΒΕΤΎΕΕΝ ΤΗ͂ΒΕ ΓΑΙΞΒΒ ΜΕΒΒΙΑΝΙΟ ΒΟΡΞ ΑΝῸ ΤΗ͂Ὲ ΤὙΠῸΞ ΜΕΒΒΙΑΝῚΙΟ ΤΌΟΣΕ; 

ἙΟΙΙΟΥΚΟ ΒΡΕΒΌΙΓΥ ΒΥ ΤΗᾺ ΒΤΟΝΙΝΟ. 

ΟἸΙΠΙΒΤ ΤῊ ΒΟΝ ΟΥ 6Ο0}᾽. 

ΤῈΕ ΟὟὮὉ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ. 

ΤῊΕ ὙΠῸΒ ΑΝῸ ΤΗῊῈ ῬἘΑΙ5Ε ὈΕΠΙΟΑΤΙΟΝ 

ΤΗΒΞ ΑΟΤΌΑΙ, ΒΕΛΙΙΣΖΑΤΙΟΝ ΟἹ ΤῊΣ ὈΓΥΙΝΕ ΑΝῸ ΜΕΑΔΒΙΑΝΙΟ ΣΟΣΜΒ ΟΥ 

ΟΡ ΤΠῈ ΤΕΜΡΙΕΈ. 

σμλρ, Χ. 92.422. 

ῶΩ9. Απάϊ!ϊι ψ)ἃ5 αἱ 9ογ38 6 ἐῃ ζδαδί οΟὗὨ {86 ἀεαϊσαίίοη [ΤΠ 6 πη {π6 ἴραβὶ οὐὗἁὨ {πὸ ἀ6ἀϊ- 
28 οδἰΐοῃ οσουγΓγοα δ “6 γι88] 6}, δηα [οπιῖϊξ Δ] 1ὑ [1] τταὰ8 ψἱηΐον [,]1.0. Απὰ “ε5898 
24 παϊκοὰ [π9 σαὶ Κίηρ, περιεπάτει] ἴῃ (86 ἴδια ρὶθ ἰῃ βοϊομηοηβ ροῦοῃ. Τἤθῃ σαπὶθ 

(6 76:8 τουπά δδοιὺ Ὠἷπι, δηὰ βαϊἃ πὑὐὶο μἴμη, ΗΟ ἰοὴρ ἀοβὲ ὑμοὰ πϑῖο 8 ἰὸ 
ἀουδὲ [ἀρὶϊαΐθ οὐχ βου]β, ΒοΪ ἃ ουγ ταΐμ 8 ̓ῃ βυβρθηβο) ἢ 1[{|8οὰ Ρ0 [87] {86 ΟἸτίϑιί, 
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25 .6}] τ1ι9 ΡΟ] ΔίΏ]ν [ΔΩ ΚΙΥ]. Φ6808 δηϑπογοα ἐμ θη), 1 (014 γου [Βροῖκο ἴο γου], ἀπᾷ γϑ 
Βο]Ιανϑα [Ὀ6]16ν6]; ποῦ : [6 τοῦ 8 088} 1 ἀ0 ἴῃ ΤΥ ΕΔΟΠΟΙΒ πϑπηο6, [Π6Ὺ [08.656] ὈΘΔΓ 

20 π|ιΐμθ88 οὕ 6. αυὺ [Νονυογίἢ 689] γ0 6] 1θνο ῃοῦ, Ὀδοδιβα [υγ, γάρ] 
421 ΤΑΥ͂ ΒΏΘΘΡ, 88 1 Βαϊ υπΐο γου. ΜΥΞ Βῆδδρ βοὰν [664] ΠΥ νοΐοο, δηά 

᾿ ΔΙῸ ποΐ οὗ 
ΚηΟΥ {ἰλθΓὰ, 

28 δῃὰ (Π6Υ (Οἱ ]οἿ πι6: Απα 1 ρῖνθ υηΐο μαι οθγῃ δ] 118; δηἃ ΤΠ6Υ͂ 818}} Πα ν ρϑγ ΒΉ, 
οἰ ΓἤοΥ 88.4}} ΔΏΥ πιαπὶ [αηἋ ΠΟ οὁη6 58}}8}}}] ῥ᾽ υοῖς [68] {ΠἸθπὰ ουΐ οὗὨ Ωγ παπᾶ. 

29 Μγ Εδίδογ, ψὨϊοὶ σαν ἐΐσην τὰ [π||10 Βαίῃ ρίνϑαῃ ἐΐσην [0 Τ26], 18 ργοδίβυ [βοϊηθ- 
ὑϊηρ στοϑίογ, μεῖζον] ὑΠδὴ 811,2 Δῃα πο ᾿β8ῃ [Π0 006] 18 80]0 ἰο ρῥἰαοίς [680] ἐδοπι 

90 [απ γίλῥπσ (αὐ αἰ) ουὖυὐ οὗἁἨ τι} ΕΔ ΒοΣ ΒΒ Ββαμά. 1 δὰ τ. [186] ΕΔΙΏΘΣ ἃγὸ οὴθ 
Εὶ [᾿γὼ χαὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν]. 

.82 μη. 4Ὅ658υ8 δηϑογοα ἐμο, ΜΙΔΩΥ͂ σοοα ΜΟΥΚΒ μδγθ 
Τθη {86 6658 [180 6 1}8 ἔπ ΓΘ ΌΓ6] ὑο0 Καὶ ἈΡ Βίο68 ἰραίη ἴο [1 οτάον ἴο, ἵνα] 5ἴοπϑ 

Βμοτγθιὶ γοὺ ἔγοπὶ σΩΥ͂ [{86] 
88 Εδίδον; ἔογ ψαϊοῖ οὗἁὨ [ἢο860 [8.686] ΟΥΚ8 ἀο γο βίοῃο ποῦ 86 9655 δηϑινογοά 

Εἶπα, βαγίηρ, [οπιὶϊ βαρ] ΕἿὟΓ 8 ροοά σοῦ τ βίοηϑ {μθθ ποῖ; [,] Ὀαΐ [0Γ Ὁ]88- 
84 ΡΠΘΩΥ; δηὰ δδοδυβο ἰμδὺ [οπῖ {88} ἔμου, Ὀεϊηρ᾽ ἃ τηδῇ, τηδ κοϑῦ ἢ γ861} αοά. 46- 

Β.8 δηοτο ὑπ 6 πὶ, 15 10 ποῦ ταὶ 6} ἴῃ ΥΟῸΡ 14}00, “1 βαϊ4, Ὑ δύὸ ροᾶβ Ὁ (8. Ιχχχίϊ. 
85 6). 1680 οΔ116α (Β6τι σοάϑ, απΐο σβοπὶ {86 τοτὰ οὗ οα οϑπλ6, δῃὰ ἐδ βου ρα γο 
806 οδηποί ὃ6 ὑγοΐκθῃ [π|δἀ6 νοἱα], ΚΞῬ'ῪὺΓῦ γ9 οὗ δῖα, σοι {116 ΕδίθοΣ μαι [οηλΐξ ΒΔ Ὰ] 

ΒΘ ΠΟΙ Ποα, δηα βοηΐ ἰηΐο (μ6 νου, “ ΤΒοι Ὀ]ΔΘρμομλοβί ;᾽ βδοδυβο 1 βαϊὰ, 
81, 88 βου οὗ Οοα {1 ἀο ποὶ {δ ψοΥκΚ8 οὗ Ὧν Εδίῃον, θ6] 1 ονὸ τὴ6 ῃοί. 

δλ (ἢ. 
ΒυυΙΙ 

ἄο [[Β6η], ἐπουρῇ γὸ Ὀ6]1ονο Ὡοῦ τη6, Ὀ6] Ίονθ ὑῃθ τοῦτ ; {πΠαὺ γ0ὺ 80 Κηον, δὰ 
θ6] αν [αηαοεβϑίδηα 7, ἐμαὺ {᾿ὸ ΕΑ 6 Ὁ 8 ἴῃ τη6, απὰ 1 ῃ Εἷπὶ [ἴῃ (ἢθ 

Ὑμογοίοσο (ΠΟΥ͂ βουρῃΐ ασαΐη ἴο ἰαἸζο [561Ζ28] αι; αὺ [84] Βο Θβοαροά [ραβ886ἃ 89 
Δί μ6}].} 

40 ουἱ, ποὺ ἴον, ἐξηλύεν}] ουαὖ οὗἩἨ (ον ϑηᾶ, Απαὰ ννοηῦ ΔΙΊΥΔΥ ἀραῖῃ θογομα [{}|6] 
Φογάδῃ ἰηίο [[0] [π6 Ρ]δοθ τ ἤογο Φόῇη δὖ βγϑὺ ρβϑριϊ254 [τν7γχὰ8 ὈϑριυϊΖιηρ]; δηὰ ὑΠ 610 

41 Ἦο δροάο. Απα τωϑΩΥ ταβογίθα [οϑτ6] πηΐο ἰεἷπι, δια Βαϊ], Φοβη ἀϊὰ πο ταΐϊγαοὶο 
[9οῃη ᾿μάθοὰ σγουριιῦ Ὧο 55}: βὈαὺ 8}} ὑμίηρϑ ἰῃδὺ οι βραΐο [3814] οἵ {19 

42 τηδὴ θΓ6 ὑγτι6. ΔΠα ΤΩΔΗΥ͂ δ6]Θνοα οἱ [18] Ϊπὶ {6 0. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΧῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Σ ΨοΣ, 235.--[Τἰκοῃοηά., ΑἸΙ,, οἔο., τοδὰ οὐ πιστεύετε ᾿πϑίολά οὗ οὐκ ἐπιστεύσατε.---Ὁ, 5. 
5 Ὑοσ, 26.--Καθὼς εἶπον ὑμῖν ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἐΣΓΟΠΟΟΙΒΙΥ σοῃδίογοὰ ἃ δυρμογἤἥσπουφ αὐα! οη, οἡ της ἢ δοσοσηὶ [ὃ ἰ δ της 

ἰὼ Οοδά., Β. Κ. 1,..ὄ εἰς. [10 ἰ6 νγαπτίῃς 4190 'π Οοά. δ[η., οὐλίτῖοα ὉΥ Τἰδοβοηά., Ὀσαοκοῖοα υγ ΑἸίογιὶ.--Ρ. Β.] 
δον; 29.--ἰ πο τεσοϊνοα τοχὶ το: ὁ πατήρ μον ὃς δέδωκέ μοι, μείζων πάντων ἑστί, ἐδκα διυάδεν ιυλο λα, σίσοι (ἘΠ) 

ἐγ) ᾽π6 ἐξ 
πεϊλὶ 
φια ἴξ ἴεν ἰλαη αἴ. Βαϊ τ ϊ8 
ΌΘΤΒ 
Σιελεν (ον, δίν Εωιλεν, [{ νὸ τοϊαΐῃ μον) τσλο λαίῃ 
δο αἰ Πεγοπῖ γοδ ἢ 5 860 [6 Δρρηγαίι5 [ἢ ΤΙ ΒΟ οηά,, 

το 5 ΠΟ βὈΟα δΒ6ΏΒ6. 

γ ἔλαπ αἷΐ; Ὀαῇ [80 "εδβὲ δας πογί[68 Ομ μου, ἀπὰ χοαὰ ὅ ἴον ὃς, ἀπ μεῖζον ἴοΥ μείζων. Ὑοτγῖ,: 7λιΐον φιοα 
ἐ, ταις ἐεἰ οπαπίδις. 80 Τἰδομοηάοτγί; ὁ Ταῦ ὁ δεδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν͵ {πιὲ ἐσλπίολι λα Εἰμλιεν παίδ, σίσοη, 

116 ἤδυΐὶοῦ μεῖζον Ἀὼὰ5 ἢ0 ἀοπϊξ {π᾿ ΟΥ̓ΧΊ ΠΑ] σολάίηνς, Ὀμ 65 [γα ηϑογί- 
Ὡοξ υμογθίδης ἰΐ ὧΔ ὑὈοϊοηρίηρ ἰο πατήρ, [ΠΟΥ ομαηροά ὃς ἰηΐο 6 ποηΐοσ, ουϊοτίης ὃς, ννὸ σοῦ ἴδ 80,30: "7)4 

ὑίὰ θοῦ τὸ πιο, ἐξ δοηιείλιέπο σγεαξεῦ (α σγεαίεν »οιυ0}) ἐλαπ αἰ. Οα 
οἀ. 8.--, 8. 

4 γόον. 33.--λέγοντες τηυϑῖ ὕὉ6 ἀγορμοά ἰῃ δοοογάδῃοθ ΜΓ Ργοροηδοσδὰδ δας ποσὶ 165, [λόγοντες ἷ6 οτα ἐἰοὰ ἰη Βίη., Α. Ὠ. Κ΄. 
1ω. εἴἰο. ; ἰὰξ οσσῦγβ }η Ὦ. Ε. α. Ἡ.. εἰς. 

6 Ὑογ. 38... ΜοΥΘΓ, ἰπ ΘΟΤΏΡΘΏΥ ΜΓ Ὦ ΓΔΟΒΙ ΛΠ ἀπὰ Τἰδο οηδοτῦ [ΑἸοτγά]. ὑτοΐοτα (0 τοδησ : ἵνα γνῶτε καὶ γινώσ- 
κῆητε [ὥαγη απ ποισ, ΟΥ, 
αἰ ἴατο ἰο σου ρτοδομὰ ἰδ, ἴο ἤλγο Ὀοοη σμδηροα ἰπἴο πιστεύσητε [δεῖίξφοε!. 

κηοιῦ απῷ ἐπαενεαηα), ἴῃ δοοογάδησο Ὁ }}}} ΒΒ. 1... . διρροϑίης ἴη9 γινώσκητε, ὁἢ ἀοσομπηΐ οὗ 8 
Βιξ ΠΑ ἢ ΟΒΕ}Ὁ τἰϊο ζεσέ, γεοφρία ταῖϊσὶς αἱ δὴ σαΥ ον 

Βανο ΔρΡροαγοα δβίγδηβο [0 πιΐπαδ οὗ ἴπ0 ΑἸοχαπάγίιδῃ βοιοοὶ. Ὑοῖ 118 δϑῶδϑο, ποῦν Ππϑίαλπάρς (9 οὐ ]δοϊίομ 5 γαϊβοὰ Ῥοτίοά 
δικοαϊηδὲ ἰἰ, ἰ5 τὶς ἢ ἀπ Ροτι ποηΐ. 

4 γεν. 838.---ἰποιορὰ 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ἄςξκο ἱπίγοάυσο5 {}}}98 Φιδοοιγ86 αἱ {λ6 ἔεαδί 
ο.,., εαϊςαίίοη, γογ8. 292-45. ψὶ 1} {πὸ ΤΟΙ ΓΙ : ΤῈ 
δοηῆἶϊοι {μΐοκοηθ, ἴῃ0 ἰ88ι6 Ἰοο8 ὉΡ Μὶ(}} 
δον αἰ πίΥ, {86 σγοαΐ ΒΟῸΣ ΔΡΡΥΟΔΟΒ6Β ΒΕ ΠΙΥ.᾽» 
ΤῊ βοοίί 00 8 Γοπη Κα Ὁ]9 ΤῸ οὨ6 οὔ βίσοηροϑὺ 
διβοσί 0η8 οὗ 7968.1}8 σοποογηϊης ΗἾ8 ἀγπαιΐο απ 
Θ586ηἰ}1} οὔθηθ88 ψὶ[ἢ, Δη ἃ Ῥουβοηαὶ αἰβυϊποίϊοῃ 
ἔγτοτα, αοὐ {πὸ Βαίδον, νον. 80.---Ῥ. 8.1 

γον. 33, ΤΈΘ ϑθαβὲ οὗ ἴδ9 ὅοαίοαϊῖίοι οὗ 
[86 ἴδιρ196.---ΟἸν δῖ, αὐΐονῦ ΗἾ5. Δρρδάγλδησο αἱ 
(86 Ρειβὲ οὗἩ ΤΑθΟΓΠδοῖοβ, τοϊασποὰ ἰο 6Δ]1160 
(1}εδεπ “εδι, νο]. 11. ν. 1004), ἴῃ ογάογ ἰο ῥγο- 
Ῥᾶγο (86 στοηΐ θοαγ οἵἉὨ [1118 ἀ5861}}65 ἴον {1ο Ἰαβ8ὲ 
ἀδοϊθῖνο ἸΟΙΓΣΏΘΥ ἰο ΨΦογυδαΐοπι. Τῇ Ῥγοοῦ οὗ 
{π|5 16 σίου δῦουο. Ἀσοογαϊπρ ἰὁ0 {πὸ ἰ6 51 ΟὨΥ͂ 
οὔ ἰ8ὸ 5 πορί βί8, 6509 γγὁδβ 10] ογοὰ δὶ ἢ115 δα] 

οἵ ἐν αὑτῷ, Β. Ὁ. 1... [311.], εἴο., ταοϑὶ γογϑί τ, εἴο., τοα ἐν τῷ πατρί. 

ἀορατίασο ὕγοτα 6Ὧ111.0 ὉῪ στοαῦ τηυϊ πὰ Ὧο5 ἐπαὶ 
δοοοιηρδηΐϊοά Ηΐππ ἰδτοῦσ Ῥοτγῶδ, Ἀν τθαβ ἐμ 9 
στοαοίοβὺ ΒΟΟΡΟΒΥ αἃ Ὀ66Ὼ οὐβοσγυοᾶὰ οἡ {Π6 οὁ668- 
βίοῃ οὗ Η18 ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο {πὸ Εἰϑαβί οὗ ΤᾺ Βοσδοῖοϑ. Ἐ 
ΤῈΟ οἤαγᾷο οὗἩ ἁ ““ παταιοη ϑιϊο᾽ ΒΥ ροὶ μο818,᾽"" τηδᾶθ 
δραϊηϑὲ 19 δβϑυρίΐου, 8. υἱνου]γ πιϊδουὶ 
νοϊσδὶ; πάλιν, γον. 40, ἀββυγοα ν 1.88 ΤΟΈΓΘΏΟΘ 
ἰο {1|ὸ ρῬγοθυρροϑβιιίοι ἐμαὺ 9 6808 Βα δείοτο βο- 
ὁουγπεὰ ἴῃ Ῥογθῷα. Τ]ο οἷς ΔΊ] οσοβ, πὶ ὁρροβὶ- 
ἰἰομ ἴο {6 υἱοῦ, οὗ Ῥδυΐυ8, Εὐταγα, Ρ. 1δησθ 
πὰ Νολπάονγ, ἰαὺ {5.0 10 9ὲ οὗὨἩ {᾿ὸ ἀοαϊ!οαιΐοη 
οὗ ἰμὸ ἰοτρὶο πεσὰέ ὍΘ σοἸΘΌταίοά ουὐ οὗἨ  ογαθα- 

5. [Τ| βδτηοὸ τίοιν οὔ ἃ ΠΟῪ υἱαῖς ἴο 20 τὙηβαϊοτα 8 ἐδ θη ὉΥ͂ 
Νοληᾶογ, Εὐταγὰ, ᾿αϊδαγάξ, Οοίοῖ, ΑἸίοτ : Ἡ 1116 ΔίογοΥ, 
ΥΓΟθοΙον, Ηοη σποη οΓς, Εἰνα ἃ ἀπ Ὄσεῃ ἀϑϑυπιο ἐπλῖ 093 
ἀατίης ἴΠ6 ἴτννο το! ἢ}9 ἱπίογνθηίης ὑυοένοση [ἢ Τραβὲ οὗ Τ- 
υΉότηδοῖθα δη παῖ οὗ ἴΠ6 Ὀεάϊοπίίοη τοιηαὶϊποὰ δ ογ ἰη ἐδ 
ποίσῃ θογμοοά οὗ “ογυβαθ, Το νυυοτὴβ ἐν τοῖς Ἰερουσ. 
ἴανος Ὦτγ. ᾿ληρο Ἢ ΥἹΟῪ δηὰᾶ ϑϑοῦὶ ἴο ἰπἰἰολίο 8 ρσου οι 80» 
Βοῆοο ζΌΣΩ [80 ο1γ.--Ρ. 8.) 



830 ΤΗΕ ΑΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ Ψ05ΟΗΝ. 

οι; ἰΐ, ΒΟ ΟΟΣ, ΟΥ̓ Ω0 ΠΙΘΔῺ5 [0] )Ὑ8 ἰδαΐ ἷΐ 
σιμδί Ὀ6 οσοἰοὐταιοα ουὧἱ οὗ ἰμαΐ οἷἰγ. Το ονδη- 
κοἰϊοαὶ ἰιϊβίουΥ 8 πιο ἰο οχ]ἰἷύ 8 βδίσϑηξθ 
ΒΠΟΙΏΔΙΥ ὈΥ 110 Βυρροβί(ΐοα ἰμαΐ 6808 ραββθὰ 
ἔνγο δῃϊρο πηοηςὶβ (Ὀούννθ οι ἰΠ9 Εοαϑί οὗ ᾿ΓΔθθΓ- 
Ὡδοῖοβ δηὰ (δὶ οἵὗἩ {6 οἀϊοαϊίοη οὗ {π0 Τ᾿ 6:}Ρ]6) 
ἐῃ Φογαδβαΐοιη, τνἱτΠοαὺ Ἰοανίηρ ΔῺΥ ἰγῆθ 08 ΟΥ̓ ΣΘ- 
ταϊηϊβοοποοϑ οὗἩ ΗΠ 8 βίαγ. 818 ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο (})0 
Ἐδεαδὶ οὗἩἨ ()0 ΠοιἀίσαϊίοὨ τιλῪ ὃ6 τοραταοὰ 88 δ 
ορίβοάθ ἴῃ {11 Ἰοα ΠΟΥ͂ ἰο {86 ᾿λϑὺ ῬΆΒΒΟΥΘΓ, ---ἰ 9 
Ἰαϊίου οῦγηοΥ Ὀοΐπρς Ὀόχαη νἱτὰ Ὁ}} ἀθοΐβίοη οὗ 
ῬΌΓΡοΟΒΘ αἬ ορεπὶν απά αὐ αδ ἐαγίν α ρεγίοά 88 
ῬΟΞ810]6. 
18ο Εδαϑὲ οὔ (86 Ῥοάϊσαἰΐου οὗὨ (π6 ΤθΙΏΡ]6 γ788 

ὉΥ ὯΟ ᾿τη0Δη8 80 ἰπδί ζαϊοαπῖῦ; ἐξ πη, ἔγοιι 108 
πϑίαγο, ἄγαν (90 βγδο 6, ἃ μοησο ἰδ6 [ροτὰ 

ἱπαϊν δ} ἴο {Ππ|ὺὸ7) ἰσταρὶθ, 80 Ἰοῆς ὃἃ8 Ηθ μδὰ 

ποὺ δοπιθ ἰο ἃ ροϑβίιἱνο τυρίατο νι ῖυ {110 ἰθιΏ16. 

Ιι νγᾶϑ {16 ζεδϑὺ οὔ τϑηοναιίοι (13) 71, ἐγκαίνια) 

ἰπϑιπαἱοὰ ὉΥ συ 4ι8 Μασοιθοθυϑ (1 λίαοο. ἐν 86; 
2 Μαοο. χ. 6; Φοβορῆ. Απιείφι. χ. 7, 6 [χὶϊ. 7, 1]) 
ἴῃ σοπιπιοιβοτγαίϊοη οὗ ἰ.6 ραγὶ οπίίοι δπὰ ἔγοϑα 
ἀοάϊοαιίοη οὗἩ 186 ἰο Ρ]6 δίιου 118 ργοίδιϑιϊοη ὉῪ 
Απίϊοο5 ΕρΙΡλμ68; ἃν 85 (16 Τγρρθ οὗἨὨ ἐδ9 
Ομ τί βεϊπη ζοϑίϊναὶ οὗ οἰατοῖ ἀοραϊσαίίοα (Ἡ ίοἢ 18 
εἶ8ο οαἰοἂ ἐγκαίνια). Το σο]οοταίίοα Ἰδειθά 
οἰσς ἀπγϑ, δοπισαθηοίης ἰὰ (86 2591. οὗ [89 
ταουτἢ Κίον ((μ9 τη 1 οὗὨ θ6οοιΡ 6); 15 }υ ὶ- 
Ἰαπΐ ῬαζοδηιγΥ τοϑοι θα ὑπαΐ οὗ ἰρ Εοαδὺ οὗ 
ΤῬΑθοΡηλοῖοβ8; ποθ Μ͵λΣΘ ΘΒΡΟΟΪΔΙΪΥ ἃ σοηογαὶ 
Σαμσαι ποιοῦ οὗ (8 οἰ(γ, δηἃ ποη6θ ἴΠ0 ἤδαβιὶ τῦλϑ 
850 οαἸϊοὰ τὰ ψῶτα, ὑειιῖ 16 ἔγοτι [5 Τα ἀδταθη Ά] 
ἰάοα ἴε ἀοτίνοα (1.9 πᾶπιθ οὗ ἡμέραι ἐγκαινισμοῦ 
τοῦ ϑυσιαστηρίον, 
Αἵ Φοιῦβδιθι.-- - νου {{{{Π9Ὁ0 τὸϑ ἃ βοΠθ ΓΑ] 

ΟὈΒΟΓΥΔη66 οὗ ἰὃ6 ζοαϑὺ ἱπτουρμουῦ [89 ΘΟΙΙΓΥ͂, 
ἐϊ8 σα μίγο τνὰ8 οἵ οοῦτϑα (8 ὑθρὶο. Ἐ 
1 τὰ Υἱεῖοσχ (- γι 867).--ὐῦ 18 τοι τ Κ 

ἦ9 ἀοϑίρποὰ 885 δῇ οχρίδηαδίΐοη οὗ νυν δὺ 1οϊονγϑ, 11 
ἷϑ ποῦ ἰο Ὀ6 τοραταοὰ (νψίιἢ ὕοκο [Μογον, Α]- 
ἴον 7} ἃ8 τ τ ΟἿ ἀδποιϊηρ (μ6 υνἱπΕ Γ  Βοαβο, ἐῃ 
γον ἰμὺ8 ἴο οχρίαἷα [ἰ0 αγθοὶς σολ6γ8} ὙἘΥ͂ 
Φοβὺ5 να] κοὰ ἰὰ ἃ ρογοὶ οὗ [6 ἰθπιρ]ο, Ῥαγιϊου- 
ἸΑΥῚΥ 85 116 ἴοι 0 }]6 ̓νῶ8 οὐ ηατὶ Υ {116 σοπβίδης 
τοβοτὶ οὗ θβ8 πὴ Ηθ 'γ88 ἰῃ οτγυβαθα. ΤῈ 
ΤΑΥ͂ ὙΪΏΓΕΥ͂ γοαῖ 9 Ὁ ἰ8 αὐ {6 δα ἰἰπη6 ἰηὰϊ- 
οδἰοα (Μαιι. χυὶ. 8, ΟἹονίουβ, ἵαπιρ6), ΥΘΣῪ Ῥτοῦ- 
8ὉΪΥ ἴῃ ὀχρίηδίΐου οὔ ἐπ οἰγουϊηβίδῃο6 ἐδοΐ 7 68:18 
ν88,ἴ0Υ (6 ἱπδίδηϊ, ποὺ Θηοἶ το]6α δΔηὰ ρῥγοἰεοίοα ὈΥ 
ἀπὸ ουιϑυοιη ΥΥ {το ρ8 οὗἉ [δὶ (ἰ ἴα] {0} ον 6 ΓΒ, Ὑ]λθ ἢ 
ἐμὸ 76 )78 ϑυ ἀ ἀθῃ]Υ βαγτοιυηᾶοα [Π1π.Ὁ 

γον. 28. ΤΏ Βδοϊοσδομ᾽ 5 ΡοΟσΟ [ἀτοδάο, οΘοἷοπ- 
866].---Τ στοὰ Σολομῶνος (Αοίβ 11}. 11) ψὰ8 
δοοογαϊηρ ἰο ὑγδαϊ οι ἱηοογτρογαίοα ἱπίο ἐπ ΠΟῪ 
ἰθταρῖθ θυ] ϊηρα 88 ἃ Ὑϑηθγαῖὶθ τοηγηδηΐ οὗ {ἢ 6 
ἰο Ρ]6 οἵ βοϊοπιο (Φοβϑορῆυϑ Αἀπέΐσω. χχ. 9, 7). 
[ἀ νὰ8 βἰ(αδίθαὰ οὐ 8:6 Θαϑίοτῃ δἰ ἀθ οὐἉ {ἢ} ἰδ: ]6- 
Ῥοτοῖι (στοὰ ἀνατολική ἴῃ Φοβορμυ8). Ἐχοροίαβ 
ἀϊγεσὶ αἰϊοηϊΐου ἰο {16 ἔγασο οὗἁ ογθ- {Π688- ΒΕ} 
ἦη (818 σοιῃατὶς (σοΡ. οἷ. Υἱϊΐ. 20). 

Φ [ΤῊ το 019 Ῥτλ5 βοοῦ ἴο ὈῸ ῃΓοίκηοα δραΐῃ δῃὰ ἴο ἢ ἀ6- 
ἰγογεὰ ΌὉΥ (ῆ9 Βοπηληα. Βιΐ (τι ταϊδοὰ 8 οὐπ ὈΟάγΥ, 
δη εν [ἃ εἶ ἐηἀοκιγη  Ἐ[Ὁ]6 ἴοπι}]6 οὗ πο ἔττιο ότϑηρ οὗ 
σοά, ΠΙοοῖϊκοῦ δὰ Ἡογάδυγοτί ἱπίονῦ ἔγοπι [6 (6858 οὗ Π)οα 
οδίίοη δὰ οἵ Ρωηγίτη 186 Ἰατυίι θα οἵ ἀρροϊητης το] σίου 
ζοβιΐ γα 8 ὃν ἀμπιαπ δυϊπουῦ Υ.---. Β.] 
{ [ογἀπτοσῖ 88 ἃ Ἰοπζ ποῖο ἤθῦθ οἡ ἦδο διρροδοὰ δβρὶ- 

τί ττιαὶ δἰχηϊ βοδιίοη οὗὩ {πὶς τοπηατὶς (χειμὼν ἦν) αηα [ῃ6 ἐπηοΓ 
Βγϊτηραΐϊῃνυν Ὀοίγοοη {πὸ Ἰγοτὶ ἃ οἵ πίιγο πὰ ἐπθ που] οἵ 
δτλου ΒΒ ἰἰ ἰ6 πη ροδί του ταῖν ΤΠ8ὴ ΘΧΡοϑ τἰ0}.--}. πὰ 
Ζ [80 Μογοῦ: “  ἸΠο ἱπηϊοπείοη οΥ͂ [π]9 δροοίδο ᾿οςδ 

ἰοῶχδ ἴο ἴ:ιο ἐγδθοβ οὗ δυθ' ΝΣ ΏΘδθ. ΒΒ ἐν ννοῤαδοιφοῶς ἄρ οῦ 

[{π (10 βαῖμθ ρίαδσθ {ΐπθ δροβϑίϊοβ αἰϊεσνεασὰδ 
ΜΤΟΌΣὮ πη γδ 6168 Δηα ῥτΓοοϊδἰπηοὰ ἰδ 6 σο5Ρ6ὶ οἴ 
Ομ γῖδί, Αοίβ ἐἰϊ. 11; ν. 12, Πᾶσα ρογίϊουδ οἴ 
ἸΩΛΒΒΙΥΘ ΤΠΒΟΏΤΥ͂, ΟΥ̓ΪΔΘΏΪΥ Ὀοϊουσίης ἰοὸ (ἢ 
ΘΑΡΙΥ͂ δἃ,65 οὗ ἴ16 ἰδίαρ]θ, ἃσὸ μ[}}} [οὰμ οα ἰδ 9 
ἰ6π|0]6 ἀῦθᾶ. ὃ τ. Βοθίῃβοη ( ἤεσεαγοῖεα, Ατὰ. οα,, 
18δύ, τοὶ. 1. Ρ. 289), δἴϊον ἀδβοσυι δίηρς (ὃ 686 ταΐπϑ, 
ΒΆγ85: “1 ΓΌΓΙΠΘΓ ἰθιηρὶο τνὰ8 ἀςδίσογεὰ ὉΥῪ 
ἤγα, τ θΐο πουϊὰ ποὶ αἰἴδοὶ ἐπ 686 οι πάδιϊομ: 
ΟΡ 18 ἰῦ ῥΤΟΌΔΌΪΟ {(1ιδὺ ἃ Το ὈΪθ σοἸοΥ οὗ τοίυση- 
ἰῷ 6Χ1]98 οοὐ]ὰ μᾶνθ δοοοιηρ) ἰδ οὰ τοῦ 11 κθ 
686. ΤΠΟΣΥΘ δοίη, ἰμβοσγοίοσο, 1{{1|Ὸ σόοι [ὉΣ 
Βοδβι(δίΐοι ἰῃ τοίοντίης ἔμ οπὶ Ὀδοὶς ἴο (116 ἀαγα οὗ 
ϑοϊουπιοῦ, ΟΥ ΣδῖΒοὉ οὗὨ ἢ) 8.5. σσ 580 Γ8, 80, δοοοχὰ- 
ἴῃς ἰο Φοβορθαδ, Ὀ}1 ὉΡ 6 Γ6 ἱπηῃηθη 56 τνη}}5, ὁ 1τ- 
ΤΩΟΥ̓ΔΌΪΟ [ὉΓ 8}} (πιο (ἀκενήτους τῷ παντὶ χρόνῳ, 
Απίΐᾳ. χυ. 11, 8). Αρ68 υροὺ 3.68 Βλγοὸ βίποο σο]]Ἱοὰ 
ΔΥΔΥ, γοὺ {μ686 Το ἀαΓ]Οἢ8 8ι1}} δηάχο, μὰ ἂτθ 
᾿ΠΠΔΟΥ͂ΔΌ]Θ 88 αἱ (ὸ Ὀορίπηΐηβ. ΝῸΡ 18 {8619 
δυσὶ πὶ (6 ρταβϑϑηΐ Ῥμγβίςλ) σοπαϊίοι οὗὨ {8850 
Τϑαιδίηβ, ἰ0 ρτονϑηΐ ἔπ οιὴ ἔγοπι σοπὶ πα ΐπρ 80 Ἰους 
ἃ8 ὑπο ψοτὶ ἃ 888}} ἰα8ῖ. [Γι νᾶβ {80 ἰδπιρὶθ οἵ ἐδὸ 
᾿ἰνίηρ αοά; δῃά, 1ἰϊκο {86 ουθυ]ηβίϊης [1115 ὁΒ 
νοι 10 βιἰοοά, 118 Ζουῃάδιϊοηδ Ἴοχο ἰαϊι [0ΓΣ 8]]} 
ιϊπι0.᾽"--. 5. 

γεν. 24. θη οὐτθ τἴ8606 ονσδ δζσουπᾶ 
εὖτ [11|. αϊμοσχϑᾶ εζουηᾶ Ηἷτο ἢ ἃ οἰτσοϊο, 
δκύκλωσαν αὑτόν].---Ἰὶ 158 πιδηϊεβί ἰμδὲ Φοδυ 
5. δ {π19 ἐἶπγχθ ἀοδβιίί6 οὗ δ ποθι 5,--- ἃ θ᾽ ἴ.8- 
(ἴοη οΥ̓ πιο 6 Ποιεῖ] ὅθιγθ ῬΧΟΙΡΙΪγ ἐαὶκφ 
δΔἀγαπίαρο. Ηοθο δπη49 ΗΪπι8ο] 7 ππαννασγθθ δ- 
οἰγοϊοὰ γ᾿ ἐμοα. Ηδθ τηυδὶ, ΒΟΥ ον, αν δὰ 
1119 ΤΘΆΒΟΠΒ ΓῸΓ Ῥογπ ἰηρ {86 αὐγίνοὶ οὗ (δὶς 
Ἰηοϊηθηί. Ηδγθ οραΐϊῃ ἃγθ ({Ἰιἰηρ8 δροΐκοῃ, ὉΥ͂ 
ποι (861 τηοϑὺ βθοσοῖ ἐμοῦ 8 γὸ Ἰαϊὰ ὈΔχΦ 
διά οχροβεὰ ἰο {16 1] πιϊπαϊίοη οὗὨ {116 νοτγὰ οἵ 
ΟἸγὶβι. ΑΒ ἃ τρλίίον οὗ δουγβο, ἐμ 686 ὅθ νν8 8Τὸ 
Ῥπδνίβοοβ; ἐμ ροβί(ἰοη αϑϑιπιοὰ ὈΥῪ ἴμθῖι δοὰ 
ϑοδυ8᾽ ΔΒΓ ἰο ἰδ οιη, τον. 26, ὕσοτο {ἰαὶ ἐμ 6 
δΓΘ ᾿ἰΚοτν869 πηι 0.8 οὗ (56 Βαυμιοάσίῃ. 
ἙΓον Ἰοὰβ ἃοβῖ ἐμοῦ αρὶϊαὶθ ΟἿΣ 8οῦ] 7 

[ἕο πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἵρεις ;7---Νοὺ: ΒοΥ 
οηξ ἀοϑὶ Τοιι ἑαἶζο ροβϑοϑϑίοη οὗ ον ποοσίβ, Ὀαί, 
Βον Ἰοὰς ἐοϑὶ ΤΠ οὺ χαΐβθ ὺ8 Ὁρ, ὁχεϊί υ8, ΒΟΥ 
Ἰοης ἀοϑβίὶ ΤΊιου Βο]ἃ οὺν δβου]β ἴῃ βυβρθῃβοῖ 8.68 
{π6 1]]υϑίγαιΐοηβ ἔγοτῃ (ἢ ΟἸββϑὶο8 δῃἃὰ Φοβθρμα 
ἴῃ δίογογσ. [[ὴ Φοβερῆυδ ψυχὴν αἵρειν ΤΑΘΆΣΒ ἰ0 
εὐ τλε δου, ἰο ταῖεε ἰλὲ εουτασε (Δπίὶᾳ. τὶ. 2, 8: 
1. 8, 1}, θὰ 1 Βὰ8 8180 {8:9 ἴΟΣΘ ΚΘ ΘΓΔΪ 8659 
ο ὀχοίίδ ἰλε δομὲ (--εμετεωρίζειν), νι ἰςὰ ἐπ (μι18 οΔ59 
ΔΒ ἀοπηο ὈΥ̓͂ Μοβϑίαμϊσ Θχρθοί δ Ϊ0}8.---Ρ, 8.1 
ΣΓτδου αὶ 89 ΟἸὨσίβι.-- -Τὴς ὑδυν] Ἔχ ρἶδηδ- 

εἴοη, ὑμαὺ ὑπογ ἀοϑίση ἔγοπι (0 γϑὺ Βυροοῦὶεί- 
οαγ ἰο ἀγὰν ἔγοπι Ηΐπ βοῖηθ Ἔσργοββίοῃ τ ΠΟΣῸ- 
ΡΟ {167 ΤΠΔΥ στουηὰ Π 15 σΘομἀοιηπδίίΐοη, Ἰοδγο8 
πηποίἰοοὰ πὸ ἀράθηϊ Ἰοηρίης οὗἨ ἐδ 96 1}γ8 ἴῸΣ 8 
[ΘΠ ΡΟΓΡᾺ] Μοβϑίδἢ δἴζοσ (μον οῇ θατί,--- Ἰοπκ- 
ἴῃς τοὶ οοσυρ᾽68 8 Θοπδϑρί σου οἶδα 'π (δ0 
βοβροὶ δἰβίοσγυ. Πυροονίδβυ δοσίδ ὩἸῪ 18 δἱ Ἰτοσῖ, 
Ὀὰὺ ΟὨἿΥ ἰῃδδπλ οὶ 88 (ΠΟΥ Βαγνα ἃ ρσγδβοῃιπηθηὶ 
{ῃδὺ Η6 ν}}} ποΐ δϑνου (μοὶν ἢ Πα ϑιὶσ οταυΐηρβ. 
ὙΠΟΤΟ 8 {Π0ῃ ἃ ὙἱϑίοΠΔΥΥ Ἰοηρίης 88 τ ΟῚ] 88 ἃ 
ἔδιδί 681 ἸΣΟῺΥ πὰ {μοῖρ αποβίίοι (οι ρ. ἌοδδΡ. 

τ οἢ ἰτργοθϑοὰ δ ο ἢ ὀυθηΐ ἰη 61 {}Ὺ ὍΡΟΙ [6 ΤΟΙ ΟΣ οὗ 
0 δυίπον." Βαϊ δ6 οὐ͵οοῖβ ἴο τπ0 δι. δοῦ γἱοὸν οὗ 
τΤηίοτβοι δηὰ πᾶ ταάς, ἐπ ὉΥ ἡ κί ἰπ δοϊομου 'Β δ 
Ομ τσὶ ἱπίοη ἀρὰ δΥπιυ ἢ ἈΠ ἴ0 δοὲ ἑογ ἢ 1η6 ὑπ γ οὗ ἀῶ Ο. 
ἀοὰ Ν. σογοηδηῖ.--Ρ. 8.] 

4. [“Ηον ᾳταλίθίἢ}," δαγο Βεηροῖ, ““πουἹὰ {ποῖτ ΔΡΡτοΘοΣ 
ἀνα ἴο το Βαγίουτ, δὰ ΓΠΘΥ ΔΡργοδομϑὰ ἰῃ ζμὶτὩ.".-- 
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ὙἹ1}}.) Το ἔδαδὶ οὗ {6 ἀοαϊσαί᾽οα τγὰ8 ὑπὸ ἔεδιϊ- 
ὙΆ] οὐ ΨΖυιΐαβ Μασοδῦθουβ ψ]ιὸ Δα ἀγχίγοη ἰδ 
Βοδι θη 5} ϑγγίαηϑ ουὖῦ οὗ Φοτβα]οπι. Οπ ἐλαὶ 
αν αἀϊά ἐλ6 «ειο8 τοὶδλ ἸἼΟΥ6 αγαάεπεΐψ ἰλαπ 606} ἰλαΐ 
α πεὶσ Ασοσαύες ΟΥ απιηι γ᾽ πισὰξ αγίδα ἀπά δεαὶ 
ἄοιση ἰδὲ Ἰβοπιαηδ. 

γον. 25. Βᾶανθ βροϊσθῃῃ ἴο νουῦ.--Τθ 
εἶπον ὑμῖν τιυϑὲ ποί 6 ἰγαηϑβὶαἰοὰ: ἱ παγνο ἰοϊὰ 
γοὰ 8ο. ὸν ἰδοὺ τπουϊὰ Ὅ6 αἢ τηπϊϑί ἸςΔ Ὁ]6 
Δϑϊτιδιΐϊνο, πὰ τὑνουἹὰ αὐ οὔσοὸ Ῥγεβουΐ ἰο {ἢ 6 πὶ 
ἔθ αἸιοσπαίϊνο οἰ ἐπ 6 οὗ ραγὶηρ Ηΐπι Βοπιαρθ ἃ8 
ἐδοὸ Μίοϑβί ἢ, ον οὗ βοϊζίηις δπὰ ἱγγίηρς Ηΐω ἃ8 ἃ 
ἔα799 Ῥγορίιοί. Τῃ6 εἶπον ταϊχαῦ ἱπἀοοα 0 σου- 
δίἀοσοα ἴο ἤδλΥθ ἃ ροϑίζϊνο γοΐοσθησθ ἰο {110 ἴ0γο- 
ξοϊηξς εἰπὲ ἡμῖν παῤῥησίᾳ: “1 Ἰνανα (Ρ] αἰ ]Υ) ἰο]ὰ 
γου, Ὀαὶ,᾽ εἰς. ΟΣ νῖϑὺ βυ Ὀϑοαυ  η Υ, ΠΟΤ ΟΥΟΥ, 
8Βοῖ59 Τογτὶ Ηἰ5 ἀσδβῖτο ἰο Ὀ6 ἄγβί δοϊςηοιννιοασοα ὈΥ 
(6 ἴῃ ἰΐ6 γον 5 ἰμαὺ δ ἀο65 'ἰπ 6 Εα. 6 Γ᾽ Β 
πδῖαο (ποὶ ἴῃ [δ οἸ οἷαὶ λ΄ οβ9ῖδηῖο παπι6). ΤΊ 6Γ6- 
ἔοτο τὸ τοαὰ: “1 δανθ βροόΐίθῃ ἰο γου---ἀηὰ γ9 
ὈοΙίονο οὐ-- (86 ψοΡῖκ8,᾽) εἰ6.,-τοῖς 6.1 Βανο 
ξίνϑῃ γουῦ ἃ ἰοἶζοῃ οὗἉ νἱᾶυαἱ 1 ἃπι. ΤΙ 5 ΔΉΒΟΡ 18 
ποὶ ΓΟΘΙΪΥ͂ οὐαϑῖνθ, 00 1 18 ΟἾ τ δι᾽ 8 ΜΠΠι ἰο Ὀ6 
Κπονα 85 ἰδ Μοϑβϑίϑῃ ΌΥ ψηδὺ 116 15 ἐο ἐΠ6πὶ, 
δα ποὶ ὉΥ ι᾿οῖὶρ Δοβϑίαπίο ἰἄθι 1 τ μδὲ Ηθ 18. 
Ασοοτάϊησ ἴο Μογον Ψ6885 Βαα ΔἸτοΔαΥῪ ἰο]ἃ (ἢ 6 πὶ 
ΣΠΔΏΥ {ἰπι68 ὑπαὶ Η6 ναβ8 ἰῃ0 Μοϑβία, δουρὶ ποὺ 
80 ΑΙΓΟΟΙΥ͂ 85 6 μαὰ ἰο]ὰ {116 δαπγχανίδη ἩοΏΔΏ. 
Βας (9 ἰγασίοαὶ φραγὶ οὐὗἁὨ {5 ΗἸΒΓΟΥΥ ἀπὰ {80 
Ῥτοοῖ οὗ δοιν αν ἃ νοι]ά-Ὀ6 οτδοάοχ ἐπ ΘΟἸΟΩΥ͂ 
ΤΥ (ἰορατί ἔγοηι ἰδ ᾿ἰνίηρς ποσὰ οἵ αοά, 18 6οῃ- 
ἰαἰηοα ἴῃ εἰ0 γοῦν ἔδοῦ ἐππαὺ 1ὑ τ᾽ 8 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ [ὉΓ 
Ηΐϊπὰ ἐο Ἰοοῖς ὑρΡ Ηἰ8 Μοβδίδηϊο ἤϑῦϊο ἴγοπι ἔθ τὰ 
ἴῃ Ηἰΐ5 οὐ Πιϑοτῦ, τἀ η{1} 110 τιοτηοὺ (Μαί. χτνὶΐ. 
64) νἱ]ιθὰ ἐπ οῖΡ δηλ 1681] Μοβϑίδηϊσ οομοθρίϊο ἢ 
δοπάοιμη38 Ηΐπὶ ἰο {16 ΟΥΟΒ3. 

γον, 20. ΕΣ γθ9 87ῖΘ ῃοῖ οὗ Ὧν 5866}Ρ.---α 
βίδίοπηθηί οὗ (110 γοαβοη οὗἉ ἰδ οἷν τ] οἸϊοῦ, Υοἀο 
πού τοσορηΐζθ Νῖθ ἰὴ ΜΥ νογὰ δηὰδ νοῦς, δηα, ποὶ 
Κηοτῖης Μο, γο ἀο ποὺ Βυθογάϊ παΐθ γουγβοῖνο 8 ἰο 
ΜΓ δὰ ἰγυϑὺ ἴῃ ΔΙΥ ρσυϊάδησο:; ὁπ (.} 6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ͂, 
χγὸ ἀοβῖτο αὶ Μοβϑίαι, ἰδ μ6 τὰν Ὅο (Π6 Βιι 056 Γ- 
Υἱοηΐ ἰοοὶ οὗ γουν Ραββί ο"8.-- -Αβ 1 βαϊϊᾷἃ υπῖο 
γοτι.--- ΤΠ Οὐ ϑϑίοη (560 ἐμ6 ΤΈΧΤ. ΝΟΤΕΒ) τῦλ8 
ῬΓΟΌΔΌΪΝ οσοαβίοποα ὉΥ ἐδθ ἔλοὶ ἐμαὶ πὸ γογθαὶ 
ἀεοϊαγδίίοη ἰο {119 οἴἶδϑοὶ 18 ἰο Ὀ6 Τοαπὰ. βᾳ0ἢ ἃ 
ἀϑοϊαγδίίοι 18, βονονοῦ, οοηγογοα ἴῃ ἰπίθηιοι 
Ὁ. ἰμὸ ῬΑΓΔΌΪ65 οὗ {0 Θοοά Η'Βοριιοτά, οι. χ. 
Ἠδησο Μὸ τηυϑὲ ηοὐ ὙΠῸ ΕΠΙΒγι5 απ ΟἰμΟΥ8 
τοῖον 1680 ΤΟΣΑΒ ἰο [ἢ 6 ϑυ Ὀ5θοαμποηὶ ἀἰΒοοῦγβο οὗ 
4659. Αῃὰ 80 πηι6]ν (μ6 1658, δίποο ΘὨ ἸΛΘΙΥ͂ ΠΟῪ 
οομῃϑίἀογαϊοη}59 8.0 ἱὑδοτοΐῃ ῥγοβοηίϊθα ἰο ι.8: 1. 
1ι8ὲ ἐπ 9 δ'θορ 790]107 6 Βιήορμογὰ, 2. (δαὶ Ηθ 
εἶτοβ Ηΐθ διθορ οίοσπαὶ Ἰἰΐο, οίο. Νεῖμο Ρ οδη 
ΘΔΩΥ͂ ἱπιροτίϑποθ Ὧθ αἰϊδοποὰ ἰο δο ἀοιδὶθ οἵ 
διτδῦϑε δηὰ οἱ γ8 δοποοσηΐηρ [88 ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ. οὗἁ 
ἐμὸ αϑευτηρίϊου (δὲ Ψ65119 15 τοιαἰπαΐηρς ΗΪδ 168 Ὁ- 
6Γ8 οὗ ἃ ΡαγδΌο] ἶοδὶ ἀΐβοουγβο υἰϊοτοῦ Ὀγ Πὶτ ἔπγο 
ΤΟ ἢ8 Ὀοΐογο; δηὰ ΜΟΥΘΣ 7050} ΟΌΒΘΥΥΘΒ ὑπαὶ 
ἦξ τῶϑ ῃοὺ οδματδσοίογί βίο οὐ Φ6808 ἐἰο σορϑαὺ Ηἰβ 
Τ0ΓῸ Ἰουσίην ἀἰδοοῦγΒα8. 

Ψόοτβ. 27-29. ΜᾺ ΒΈΘΘΡ θδσ Σὺ σνοΐοθ, εἴο. 
--Βοῦροῖ: “ 7᾽γἴα δεπίεπίίαγαηι ρατία, φεογιπι 
δίπσμία εἰ ουἱμηι πάσηι οἰ ραδίοτί8 δοπίίαίεπι δαρτὶ- 
“πμηὶ »Έ7 οοττεαία.᾽" Βυΐ ὸ ΔρΡΡτγοϊοπα ἐΠ9 ἰΠΧ66 

4 [80 πιοδὲ σοσῃτηθηϊηίοῦθ, σούρστί Ὡς ἕο ΒΓ} 88 
τι 19: τί! 86, δ6, δ8; χ. 1. εἰς. Ὑεῖ 19 ἀϊά ποΐ 6; διὰ 
αἰἰγεοίν τονοαὶ Η118 ἘΠΡΒ ΒΌΒΡΗ ἴο {πΠ9 ΡθΟρ]θ, ὧἃ5 Πο ἀϊὰ ἴο 
δο δασιασίεαδσ τοσαη δηὰ [0 [Π9 ὈΠ πα τηϑὴ : {Π0 οὨίοΥ ῥγοοῖ 
ὍἯΔ16 Ηἰο Μοασίδοϊο Ἰοοῦζε, τ. 86, πὰ ΠοΧχ6.--ΡῬ, 8. 

ΘΟΥΓΟΙΔΙΙΥΘ ΘΠ ΌΟΣΒ Βοιι αὶ αἰ ΘΥΘΏΓΥ, ΔἸ ΔΥΒ 
ΡῬ᾽ δοίης (16 5'!ΒΒΘρ τὰ Ὀοΐοτο [6 δἰιθρ. [ἢ δἀ- 
ΠΟΘ, ΒΟΊΥΘΥΘΤ, ΘΟΙΏ68Β ἰΠ0 βαγίηρς Ὑ]116 ἢ Θῃι- 
ὍτγασοΒ [86 ψμοῖο: λέ δήδορ ἰλαὶ αγὰὸ Μῖ(πι6, ἰλον 
λεαν Ἀν υοἵοε [τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μὸν 
ἀκούουσιν]. Τ|ιο ἀητζοϊάΐηρ οὗὨ {1118 Ῥουβοῦδ) σοἢ- 
ποοίΐοη: 8. 7 ἄποι ἰλεπὶ [κἀγὼ γινώσκω αὑτά]: 
απα (λὲν 7οϊίοιν Με [καὶ ἀκολουϑοῦσίν μοι); 
Ὁ. 7 ψίυο υπίο ἀδηι εἰεγπαὶ ἰὲ; απὰ ἰλεν δλαϊΐ 
πουεῦ ρμεγίδὴ [κἀγὼ δέδωμι αὐτοὶς ζωὴν 
αἰώνιον, καὶ οὗ μὴ ἀπόλωνταε εἷς τὸν 
αἰῶνα; 6. ποπά δλαὶξ τὰν ἰδόπὶ ομέ ὁ Δίν λαπά 
[οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός 
μου]: ἰδὲ Τα λὲΡ σαὺθ ἰλδηι (0 Ἀ]6, απὰ 716 ὦ 
9γεαίεν ἰδαπ αἰΐ: ποπδ σαπ ἰεαγ ἰλέπι οὠμξέ 9.7 ἐλδ 
Ταιλετ᾽ 8 λαπά. 

[χὰ {15 δΔυγδηρομοηῦ οὗ (16 ῬΤοροϑῖἐἱοἢ 5, ΟΠ ἰβὲ 
8 {10 Βιῃοριιογὰ, {16 Ῥυϊποῖρ]ο οὗἩἉ 10 χτοϊαίϊ ο- 
ΒΡ; σιῖῖ Ηἰ8 ρογβοῃαὶ δσοπάὰ ποὺ ἐμ δοπάποὶ απᾶ 
ΤΟΙ ΟΒΒῚΡ οὗ 1.10 δΒοοὶς σοσγοβρομαὰ. 1|16 βσβὶ 
Ῥτοροϑίιΐοη (4) ἀοοΐαγοϑ {89 Του αἰ ομ ἀπ 60π- 
αἰκίοη οὗἩὨ βαϊναιίοη ; (}}ὸὼ βοοοπά ρῥγχοροβίιϊοῃ (6) 
ἀϑοϊανοϑ (86 ὈΪοββίῃρ, ᾿πίοσ μα} πὰ οχί σ ΠΆΠῪ 
σοηϑίἀογοα: Ὀδδδιϑο Οἰιγὶβὲ ρσῖνοϑ ἐοῦχ δίοσμαὶ 
Ἰϊἴθ, (ΠΟΥ 58.18}} ἤθυοῦ Ῥογῖβιι ἴῃ {9 ἔουσοσΒ οὗ 
οἰθτγαϊίν, ἀοϑί δηὰ ἡιάριηοηί, Τ9 (υἱγνὰ ρχὸ- 
Ῥοϑίιϊοη (6) 18 ἀοβογὶ ρίϊγο οὗ (19 δϑοϊαίο ῥτοίθο- 
ιἰοῃ 16 ΘΥ ΘΗ]ΟΥ. [10 88 χοΐδϑγοποθ ἔο 89 
ἰογστονΡ τνογὰ οοποογηίηρ 0 πο .. ΒΕ χοραβίβ, 
Βοόονονον, βου ποὺ ογουΐοοῖς {Π6 ἴδοὶ (Ἰὰς ἐ}10 
δον 8 αἱ πα ἰἰπ)6 ὈΘμ 6] ἃ (16 νγοἹ Γ΄ ἰπ (6 ΠΟΙΏΔᾺ 
ῬΟΤΘΡ νοῦ ἰτολίθηοα ἀοείχαοίϊ οι ἰο {6 ῖν πδ- 
τίοη. Γῆ 6}, 7968113 ΙΔ ἴο Β4Υ (ἰαὶ {Π|6 πρὶ τὶ- 
ἰμα] βαΐείγ οὗ ὈΘΙΊΘΥ ΓΒ, ἃ8 ἐμιὸ Οἰνιχοὶι οὐὗὁὨἨ Ομ γὶβὲ, 
δῃου]ὰ ὈΘ6 βθουγοὰ ἴῃ Ηΐβ8 μβαπὰ, 8ὸ ἰοο Ηϑ βαγ8 
παὐ ἱῃ ἐμθ μδηπὰ οὗ ἰἸ1ὸ αι μοῦ ψγο ἰ8 οχαϊιοὰ 
ΔΌΟΥΘ ΟΥ̓ΕΥΥῪ ῬΟΎΘΡ οὗ ἐὲ5 ψνου]ᾶ, {ΠΟῪ δου] δὲ 
189 βδῖηθ {ἰπ|60 Ὀ6 Ῥγοβογυθα ἔγοτα ἀοβίιτυοιίνο ορ- 
Ῥγϑβϑίοῃ οἱ ἐ!:86 ραγὶ οὗἩ (16 Βοιμαῃ ἰθρογδὶ 
Ῥονον. ΤΠογοίοσο, δ. [ἢ 0 {6108 ἴἢ σα γαἱ Δηὰ [8.- 
ὨΔΙ(164] ἀχοϊἑοιηθηΐ βου ἴῃ υδΐῃ ἴῃ (Ποἷν Δ οβϑί δα, 
ΠΟΥ Βιου]αὰ στο} δηὰ ἰγὰὶν πὰ ἴῃ (ἢ γὶϑί. 

Αροοοταϊηρ ἰο Αυρκυδβίϊηθ δηὰ Οαϊνίη, ΟἸν δι᾽ 8 
τογὰ ἀθοΐδγο (( ἀοοί πο οὔ {ἰ1|0 ρτδοθοΥ Δ] ροΣ- 
Βουθγδησο; ΤΠΟΙΌΟΙΚ ἀργθοβ, Ὀυὺ 1η 588 ὉΡου (89 
οοπαϊιϊοι τ μϊοῖ Αὐσαβιϊ ἴδῃ δηὰ (Ἰν ηἸβίϊο ἀΐ- 
Υἱη 65 τ Ρἷγ, (μαι .} 6 ΤΥ Κ8 οὔ ἐγ 6 166 πγυιϑὲ ὈΘ 
ἀἰβοον θυ Ὁ 16 ἐη ὑ οτὰ (Πα Ρο ἱορὶ, δη ἃ {Ππᾶὶ δοοοτὰ- 
ἱῃαίο 1 Φοόδὴ 1ἱ. 19, 1110 ἀροϑία! 9 18 τερατα θα 88 ποὲ 
ΤΟΆΙΪΥ ὈοΙοησίπς ἰο (δ9 Ομυγο],, ὈδσαιΒθ οὗὨ διἷδ 
Ταϊ!ατο ἴο ΘΟΙΙΡῚΥ νι 1η9 σοπάϊτίοη οὗἩ ψαϊκίης 
ἷπ ὑπο ᾿ἰραῖ, ΔΙΘΥΟΥ, οα (89 οΟὗἶΟΣ Βαῃ, ΓΟΙΔΔΓΚΒ 
ῃ δοοογάδῃοθ τ} ἐ 6 μα θσαῃ Ὀ6]1 6, ἐμαὶ (μ9 
ῬΟΒΒΙὈΣ ΠΥ οὗἉἨ [ΑἸ] ἶῆσ διναΥ 18 ποὺ ὁχοϊαἀοὰ ὈΥ (89 
τνογὰβ οὗ Ομγὶϑὶ. ἸΒαὶ ἴ5 δχοϊιάοαὰ 8, ἀθουθ 
8}1 (ΐης8, (89 σοηΐουπαάϊηρ οὗὨ αἰ οτοηὶ βία ζοβ : 
6 ἘῸ ἴθ αιὐακοηθαὰ ΙΠΔΥ͂ 02]}] ΔΥΔΥ 88 δὴ 
δ ΚοπΘα τηλὴ : ἰιὸ Ἡῖιο 18 Βοα]οὰ ως βοαΐοαὰ. αὶ 
ἀϊβρυΐθ ἀροὰὶ ἐδιῖ8 ϑυ ̓ 6οῖ, ψὲΒοαυὺ ἀἰδιϊῃοἰΐοι οἔὗὨ 
86 αἰ δοτοπὺ βία οδ, 18 ἃ Ὀα4{110 οὗἩἨ πογὰ 8. Ὁ 

4 [γογϑ. 217-29 σμαγδοίοσίζο (Π0 ἔγῃο βῆθεν οὗ ΟἩτίβὲ τ] ἢ ἃ 
ΕἸΘΓΙΟΩΣ ῬΓοΟΣΪ89 ὧΒ ἰὸ ἐποῖν ἰπΐατο, μα ΥΩ ἃ οἴδθαγ 110 οὗ 
ὑπιδγολίίοη Ὀθίνοθη 1115 ἔσο αἰδοίῃ" ]ο08 διὰ {πὸ ὑπ 0] ουίη 

δηά ρογβοουίίης 9005, 88. Ὅ6]1} δϑ 1} [πα ΓΘ ΠΛΟΓΘΙΥ ποηιΐπα 
Ομ γίβείδηθ. 1. διμδ)οσίίοα τὴλΓ ΚΒ: (α) " ΤΉΘΥ ὮθδΥ ΜΙ γοίοο :᾽" 
ἘΠ) Τοσορίγο 5[86, αἰ ἢ. (Ὁ) "“ ΤΏΘΥ [0] ον Μο .᾽" ἴδ δςοςϊνο 
Βἷάσ, Ιονο, οθοά!θηςθ, 2. Οὐ 7εοσξζος τΑΆ ΓΚ : (α) “1 Κηουν ποτὰ ."Ὁ 
τι 5 Κηον Ἰοαδ9 ἸΡ 116 Ν τοοοχηϊ τίου οὗ [Π0 δῆοορ Ὁγ ΟΠ σίϑὲ δηὰ 
οΟΓΓοΒρΟΙ 8 ἴο ἐμοῖς αἰ. (ὁ) 1 ρσίνο πηΐο ἔμθεη οἴοσηαδὶ 110 
(δίδωμε, ΘΥο ΠΟΥ ἐπ ἐμἰ8 του] ἅ). ΤῊ 8 116 [6 οἴογμαὶ "οὶὰ 
᾿μϊομδίνοὶν δῃὰ οχιθηβίυοιυ, δηὰ πὴ ρ} 168 (απ) " τῆδὶ ΠΟΥ͂ 
8.41} ὭΘΥΘΣ ΡΟΣίδᾺ ;᾽ Ἀ1ξ, “ ἘΒΘΥ 5.811 ποὶ δὲ δὶ," ἰῶ ;ὸ 189 



832 ΤΗΕ ΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΕ ΤῸ ΧΟΗΝ. 

γον. 80. Σ δἀηᾷὰ ἴδ6 ΕΔΙΏΘΙ ἐσθ ΟΏ9.---Τ 5 
δταηά Ββανίηρ οἵ Ζ2658 Β0Υν68 ὈΓΪΠΊΔΥΙΥ ἃ5 ἃ 
Ῥτοοῦ οΥ̓͂ (ἰκλὸ ργοοοάϊηρς διδίθηθὶ; ΒΘ η690 1(8 Ῥγὶ- 
ΤΔΆΓΥ͂ δἰ χη οιιίοι ἰδ: 1 δὴ (10 ΕΟΙΒΟΥ 8ΓΘ ΟἿ 6 
ἱῃ {1} τνοΥῖκ οὗἉ εαἰναϊίοη. ΤῸ μοατὶ οὗ 86 58 6Ρ- 
Ἰιογὰ δοσγοβρομ 8 τι ῖζἢ (16 παίυγο οὔ (6 Β.}66}, 
ψ]ιἰσὰ παίαγο ἴμ6 ΕΒαΐαν ογοαϊοαὰ Ὀγ ΗΪ59 σγαίία 
»ταυεπίεπε. 16 ὅπ οροτά ἡ 68}} οὔ σγασθ 6οΓ- 
χοβροηαβ {1 0}.}6 ἀἰνὶπθ γοοαίοη ἴῃ (6. 8 
δἰογηὰὶ {6 (Παἱ Ησ ρΡυ ϑ ἱπίο (ἰοὶν μοασίβ, οοῦ- 
χοβροηβ τυ} (6 ἀοΒ. 1 Ῥτοραγοά ον {6 πὰ ὉΥ͂ 
6ο6,---ἰ αν {ΠΥ δ.18}} πύον ρμουὶβα, Η 5 βρι για] 
ῬΓΟΒΟΥ Δ ΙΟἢ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ 5 Μὰ (ἢ 6 }ιἰδίοτ 8] Ρτ6- 
Βοτυαϊΐοη οὐάλϊποά ὉΥ ἀοα: ἰδ ὑγὶαπιρ δὴ 
Ομ το οὗ ΟΠ τῖδυ 15. ἐἰι6 ἐσ απιρι αὶ Κιησάοπι οὗ 
αοά. Βυΐ {Πι||3 δοίογιοἱἰογίταὶ οὔθποα8 οἵ ΕἌΙ ΒΟΥ 
διὰ ὅση ἴπ Ἰνοῦς αὰ σονογημηοηί 18 δὖ {1.0 Βαῖλο 

οὗ μή, ἀυπῦϊα ἠσχατση} “ μοτιδὴ Τ0Γ ὄνον ̓" τ: τὸν αἰῶνα); 
δὺ) ὑπαῖ “0 οἱα (πὸ ῬνΟ] ὗ, πο σου ῦοΓ, πὸ ΓΟ ἢ ρ, ΠΟ 6η0- 
ΤΥ) “ οΔὰ ἴταγ {Πὸπ) οὐέ οἵ [6 παπι,᾽"} (ἐ. 6. [0 μοβϑοββίοῃ απὰ 
Ῥτοϊθοιίηρ νον γ) οὐ Ομ τίϑε; [οΥΓ ἴο ἴολν Τοτὴ ουΐ υὗ Πἰ8 αηὰ 
νοι ὕυὸ ᾽ο ἴραγ ἴΠδη: οὐ οὗ [110 Δη οὗ Ηἰφ ΙΒ ον, ΠΟ ἰδ 
εὐοδοσ (μεῖζον, πουῖογ, βοτηοίἰης αισδίοῦ, ἃ ζτοδίου ΡΟ 67) 
1ΠἸΔἢ «11 (πάντων) ἴπ6 ομ θην 5 δη ὦ ορρυβίης ἰοτγοοϑ, δἰ Υ ΟΥ̓ 
φοπιθίποι ; δίησοο Ομ γίδι απ (06 ΒΟΥ ἃγοὸ οὔ ῃ ρμόονγοῦ δ6- 
ολυ8ὸ ΤΠΟΥ͂ ΤῸ ΟἿΘ ῃ αθϑόποο (ΥῸΣ. 90). εαιιοοά ἴο ἃ ΒΥ}1ο- 
εἴδτα πὸ ἀγρυμοηῦ ἰ5. 11}|5: ΝῸ οὐὰ οᾶη ἴδαν ΜΥ βἤδορ ἵἴτγοῃῃ 
ἴΠ6 Βαμα οἵ λΙν Εαῖποσ, αἀοα ΑἸπ ΚΙ γ 1 ἀπὲ ἘΔΙΠΟΓ τὸ 
ΟἿΘ ; ὈΟΠ5Ο]ΌΘΗΝΙν ΠΟ ΟΠ0Ὸ Ολἢ ἴοΔΥ ἔπ οπὶουῖ οὗ ΜῪ δαηα., Τἢχἷδβ 5 
ῖ.ιὸ δίγοηρον ροβα 6 ἀπϑύγαηου οὗ [Π1|Ὺὸ Κα ἘΠ ΓῺ] Π 659 οὗ (γὶπξ 
ἴῖο Ηἰδ8 σἸιυϑοη [ΟΠ] ΟΝ ΟΓΒ δηα ἃ Ρῥγοϊοοιίοη οἡ 5 Ρατὶ (παῖ ΜΠ} 
ὑδολον ΟΝ 411 ορροϑίτίοη, ἰποϊάς [6 ἀογἱ δηὰ Ὠἰδ Ἰιοϑὲ. 

θ αν Π0Ὸ ΠΡ ἴο γα Κοη ἴμο ἰδ συπρο ΟΣ ΔΙΌ ΟΓΑΓΥ ἰη- 
βοτιἰοἢ5 δηα πὰ} Δολ]0 5 ἴῃ 110 ἰογοθὶ οὗ ἃ ραγε  ο]4Ὁ 55 85 
{6πηὶ οὗ {[ΠΘΟΪΣΥ ΟΥ Βοοῖ, ΤῈ ΜΠ ποῖ ἀο [ὉΓ ἰπδίλησο ἴο οχ- 
Φηλρὺ δίῃ ἴγοῖῃ [86 ορροϑίηρ ἴογοοϑ (πάντων), ἴοῦ, αϑ Ηϑηρϑίοη- 
Ῥογς ὑπ ἰο:. ΜῸ}} γόπχμιγκϑ, {}}5 νου ἃ ἀοργίνο (Ἢ γί Β ῬΧΓΟσΩ 80 
οἵ [08 οἰ οἵ τνοϊσῖιῦ δὰ σοπογι, βίμοθ ψ͵ὸῸὸ τοῦτο ἢγχοϊ οὗ ἃ]} 8 
ΕΚυαγαηΐθο ἀπση  πϑῖ ΟἸΤΘΟΙΥΟΒ  Β'π ὕοίης ΟἿΚ παυοδίδβε ΘΠΘΙΏΥ.--- 
ὙὍΠοΥΘ 18 ἘΠ τοῖοι αὶ Κἰπα οἵ οἹοοϊίοι  ὨΙ ΙΒ πιρ]ΐος 0 κταοθ 
οἵ μογβουογαμτθ ἰο [Π8 οη αηὦ ᾿ς ἢ σδπ πῃ ΠΟ ΨΦΥ ὈῸ ἀ6- 
ζραῖϊθοα. 6 ἰς ἰλυσιί ποῖ οἷν ποῖ, ὑὕῖ 4150 ἰη οἢ. ἰν. 14; 
Υἱ. 1, 89, 40, 44, 15; χνί!. 2,9, 10: 1 Φοδη ἰΐ. 19: “1.9; ν. 18: 
ἸΆοα. Υἱὶΐ. 28.929 ; ῬΡΉ. Ι. 4 ΠΙ, 13}, 14; 2 Τίμα, 1]. 13,19: 1 Οοτ. 
ὶ. 8, 9, εἴς. Οἱ ἴΠ0 Οἴμποσ βαηὰ ἴπο βοσίρειγοδ τὸ {π|} οὗ ὁχ- 
Βογίβείο δηὦ νσηΐης δ ἀγοβϑοά ἴὸ ᾿ο] ον ἀραΐ δὲ ἐ]10 
ἀδηκοῦ οἵ υυἿὐ {} {1688 ἀηὰ ἀροπίαδυ (ἰοὺ. Υἱ, 4 ΕΥ̓. χ, 35: 
(4]. ν. 4, εἰς.), Ὠΐσῃ ἀτὸ δίγοη Ποὺ ὈΥ ποῖ ἃ (ον Ἔχ Ρ᾽08 
(Αὐδλπ δηά 1νο, θεν, δΒοϊοπιοι, Ῥεΐογ, οὐ.) Τη6 δρρατοηΐ 
σοηιγ τοι Ὀοξν θη ἔἢΠ686 ραᾳϑβαροϑ ἱνΌΪν 8 {Π0 στοαὶ ᾿γο- 
Ὀΐθπι ΟΥ̓ 110 τοϊατίοπ οὐ σ᾽ 8 δονογοί κην ἴο τηδη 8 ἔγοθάοπι, 
Ὑ{|ΟὮ νὴ ἅγῸ ππῆῦὺ]6 ΓΠῪ ἴο δοῖνο ἐπούγοι σα! ν ἰῃ ΟἿΕΓ Ῥγο- 
δοῃῦ [{π||Ὁ6ἀ βΒέειϊα οὗ πον ομο. Ῥταςο ΜΠ [ποτὰ ἰϑ ψὸ βογίοιιδ 
ἀἰ ΠΟ ἀπιοὰς ἔσθ ΟΠ γί διίαηθ, 0 ΓΘ 411 αρτοοά ἐμπαΐ 
τοῖν ἘΠῚ 16 βαϊναϊου ἀοροηὰσ δ ΓΟ οἡ ἐῃ6 Ῥονοῦ δηὰ 
ἌΚΗ οἵ Θοά, απὰ ἱπερὶΐθ8 (κἰ Γι ρογϑονόγαῃοθ οα ἘΠ 6 Ὁ μδγῖ. 

ἰπς ἰο ΟἸ γί, γ9 ἀγὸ ῬΟΓΟΘΗΣ δλία, Ἰοοκίης ἴο ουγβοῖναι, 
ἯΘ 8΄1Ὸ δι γΓουπήοα Ὀγ ἀκηρογ, Οδηπῖπο ἴδ {1} αηὰ. ἐσασε [ἢ 
Οοάὰ αἴλναγδ ἐπ 0] 69. αἰσίτιδε [πῃ οὔγϑβοίνοα, ὑυιι σοηϊτγοῖα δηᾶ 
ΟΥ̓́ΘΣΓΠΙΟΝ 10 ΌΥ σοπδίδπε ὑσάγοσ μὰ ΔΙΟΒΪ ποθ8. Ῥμῃ] ει 
νοΐ ἰοχεοῖποτ, ῬῺ!]. ἢ, 12, 18: " ἸΡΟΥΙς οὐ γοιτ ΟὟ 88}}ν8» 
Εἰο ἸΪΓ ἴραῦ απὰ {γθ πς: ἴον ἰδ ἰα Οὐ τὸ τνοῦκοί ἴῃ 
ζου Ῥοτὴ ἴο ν᾿} δῃὰ ἴο ννοσῖκ ἴοσ Ηἰ8 χοοά ῃ]οδϑιγο." Ρίοιϑ 
ὈΓΠΟγΔΩ5 δὰ Μοιποά δῖ ΡΤᾺΥ Πἰτὸ ΟαἸν ἰδ, αὉ {7 1} ἀ9- 
ηὐδοηῆ οἱ οὐ, δὰ ρίουβ (αἰ ν] ηἰδϑίδ τγοτὶς 1{|κοὸ Αὐσηχί ηἰδῃβ, κ8 

ἔ 411} ἀοροηάοά ου 1} 1οπλ 80 1γ68, ΤΠΟΟ]Ο ΙΟΔΠΥ δὲ νγῶσ, [ΠΟΥ ἀγὸ 
ἀσνοιίοηδ!  Υ αργοοί, απ, Τοτχοί πα [16 ἀοοιτίπαὶ δηΐδλρο- 
ὨΪδΙῺ5 οἵὁ [ΠοΙ͂Σ κγοδί ΒΥπιπἰβῖ8 ἰη ἰ 6 ἀαγ8 οἵ εἰιοῖτ ἤρθη, ΠΟΥ 
τη 116 411] ΟΥΟΥ 16 'νοσ ἃ ἴῃ βίημίης ἔθ γα οὗ ὕαι} (6 Γ- 
Βαγὰϊ αἱὐκὶ Τογβίδοροη, ΤΌΡΙ ΜΙ δηὰ ὙΓΘΑΙΟΥ, δ5. ἢ ΠΟΥ Πα 
Βοδὴ οὗ οὐδ ογοοῦ, 1 ἀϊδβουκβοὰ 16 χυσβίίοη ΠοΙῸ ἱηνοϊνοα 
ΤῶοΥθ δὶ Ἰοηκίῃ ἰπ ΤΥ ἰγοατίδθ. οἡ ἴδ Δὲῃ στε ἐδμ6 Ἡοῖν 
Ολοεὶ (ἘΠ α}10. 18:1} ὑ». 10.-125. ΑἸίοτὰ ἀπά Υ̓ογάβυοτί, Ρ6Ὶ- 
ἮΔῸ5 ἰγΓόοπὶ τὐνογϑίοῃ ἴο Οαϊνί ἶδπι, ἀο ποῖ ϑηΐοῦ ἰηἴο Δ 6Χθ- 
Εοδὶβ οἵ ἰμἷ8 ραϑϑᾶκο. ΟὍνόὴ ἐπ ἰοῦ. ΒΆΥΒ: “ ΤΊ ἀοοίΓ Π οὗ 
80 παϊη ἴδ᾽ ρογϑονυόγβησο ἰῃ ΠΟΙ ηδη5 18 ἩΟΓΘ Τηοδὺ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 
ἐδιρα. Το 6 οἵ ἴμα οἹοοῖ δου] Πα} }Ὁ μογί 5}ν, 6 ποιὰ ποῖ 
ΟὨΪΥ {αἰ δἰ γ ἐμ6 ἀοεϊατα ίοη ποτ τηδᾶα ὃν ΟἸτὶδῖ, υμὉ ποπ]ᾶ 
δ 8 νυνἱοϊοίἰοη οὗ [16 σοπηρασὲξ θοΐίσοοη ἢ Βαῖθοῦ πὰ (6 ΞΟΏ 
ἴδε Υἱ, 37), πα ΘΟΒΊΓΆΓΥ ἴο [ΠΠ 6 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀρο]αγοὴ 11} οὗ {9 
Δἰθοῦ (Υἱ. 89, 10). Ὑοῖ [15 στοαῖ ἐγ τη, ἈΠ ς ἢ δὸ ΠΠΠυϑἰ ταΐο8 

4}ι6 βουουοῖ σῇ ΠΙΟΓΟΥ͂ οὗ (Σοά ΠγΟτ χἢ «(6809 (Ἰ} τὲ, αὐ ΜΙ ἢ 
15 Ἐπ ΟΠΪΥῪ δ Γ9 Το] ἰοῃ ὉΡου νυ ἰς [π6 6] ΝΟΥ γοδὶϑ 8 
ἢΟΡ9 οὗ οἴδγηαὶ {π{π, ηλ5ὲ ποίΐ ὑδ δϑιποὰ ἴο ΒΕ} ΔΏΥ ἸΑΧΙ Υ 
οἵ οἴοτὶ οἡ [εἷ58 μαγὶ ἴω τηαῖχο 1.18 σ] Πρ δηα οἱοςζίοη βΌτθ, 
ὉΣ α ᾿ἰ(6 οὗ ργηγοῦ κηὰ μον Πἰνίηρς, δυο )8 Ὀοοοσζηοῖ (ἢ6 

Ρ»ὶο6 οὗ ΟἸτὶοὶ."--". 8. 

{9 ΟΧΡτ ββῖγο οὗἉ {(Ποῖὶν οπίοϊοσίοας οὐθπ 689 ἴῃ 
ῬΟΜΟΡ δηὰ βυϊθϑίαποο. ΤῊΐἷ8 βαυΐης, {ΠΟ ΓΘίοσγο, 
μὰ8 πού ἃ ἸΏ. Βοίουϊ οἸ οχίσαὶ τοΐθγοπμοο (0 ἐμ 
ΟΏΘΗ6ΒΒ οὗ (6 λαπα ΟΥ (86 ΟΠΘΠ658 ἴῃ φοισεγ, ἃΒ 
δε. ον ἢ ἴῃ (88 Βυ]] ορίβαι : (α) ΝΟ πιδ σα ῥ]αοκ 
ἴμ6πὶι ουἦ οὗ ΜΎ ΒαΙΒοΥΒ δαπά; (6}1 διὰ Μυ 
ἘΔΙΠΟΡ Δ΄Θ οὔδ; (0) ΘΟ ΒΘΑΌΘΠΙΙΥ ΠῸ πηλῃ οδῃ 
Ῥίυοἷς ἐμ πὶ οὐἱ οὗἁὨ ΔΙΥ Βαπὰ. (Ομ τγβοβίομ, Οα]νίῃ, 
δηὰ οἰπογβ, [οκο). [018 ταΐδμον (86 πη} οἵ 
{16 τ016 ῬᾶγΑ 116], ““{86 δο-ορογαίίου οἵ Εδίδες 
δηὰ ὅοῃ ἱπ ἰδ ν]10186 ΘΟΟΏΟΠΙΥ οἵ δαϊνλίϊοπ," 
ΤΒοΪΌοΙς αἴδον Τογίυ] Πα ἀπ οἰμοτβ: οορ. 1 
Οον. 1ϊ1. 8. “1 (Π)Ὸὸ Ατίδῃ σομίγουοσβιθϑ ΑἸδχ- 
δηᾶοσ, Αἰ ΠΔἢ8:5 δ πα ΤΏΔῊΥ ΟἴΠΘΥΒ τη 0.886 οὗ 
(ἷ8 Ῥαββᾶρθ ηἡραϊηϑὺ {}}0Ὸ Αυΐδῃβ 885 ἃ αἰοίμπι »το- 
ὅαπε, ἀφοϊατὶης 1 (0 πιθᾶη ἰμ6 εὠπίίας παίιγα οἵ 
(16 'νοζοβ δπὰ {6 Εαί μον, τ 11 ἐπ6 Αὐΐδῃδ οα 
ὑ8:9 οὐδοῦ Βαηὰ με] ἐμαὶ 1 βἰσηΐ δοα {86 οομδέπειε 
υοἰωπίαιί. Το ἱπίογρτοίδιζοη οὗἨ ἐδ ϑοοὶ ίδῃβ, 
ὙἘ0 Σοχζαγάοα ἐΐ 5 βἰ ζεϊγίης ἰμ6 επίξας υοἰμπία- 
{8 εἰ ροίεδίαίΐ4, Μλ8 ποὶ ἰηἀοοα χοὐοοϊοά ὉΥ {δι 
ταρτοβοηίαί νοβ οὗ ἰδ6 Οδυτοῦ, Ὀαὶ Εἰνο ἰδ [6 Ὁ ὁ0η- 
βιἀογοὰ (ῃ0 επίίαδ παίωτες ἰὸ δ ᾿πρ]1οα ὉΥ ἰδς 
ππὶία ροίεπί δ. 8.66 ἀδγμλητγὰ 1. Ὁ. 202, Πγϑοῖ απὰ 
οἶμοσβ, ἔνοη Οαϊνὶ η---Ἰ οι οα {118 δοσουοι 
δοσιιβοα Ὀγ Ηὰπηΐυ8 οὗ ἃ δοεέμ6----Ὀτουρὶ ἑον νατὰ 
(815 αὐραπηοπί. ΤΠΘΡοίΐηϊ ἰχϑαϊθα οὗἉ ὈΥ (15 βαγίης 
ἷβ, ἴῃ ἔδοί, ποὺ (9 Ττὶπἰἀτία τοϊαϊ οπβαΐρ, δαὶ 
{116 γοϊαιΐου οὗἉ {10 ἔποασπδίθ Οηθ ἴο ἰδ6 ΕδίμοΓ," 
ἸποΙαοῖς, ΜογοΥ 18 4150 οὗ (μἷβ ορ πίοη. Ἐ [πυρ- 
Βοϊάϊης ἐδὶ5 υἱὸν, Βονόνοῦ, (ΠΟΥ οὐθυΐοοκ (ἢοδε 
ἴαοίδ: 1, Τὴδὺ ὑπ δοοποιιῖοαὶ ΤΙ ΠΙῪ [9Γ τεγο- 
Ἰαι10}} Ῥοϊηίβ Ὁδοῖς ἰο {116 οὨ Ο]ορὶσΑ] ὙΥΪΕΪΥ 
[οἵ 6886η66]7; 2. (μδὲ 186 9618 δρργοβοπὰ (δὶ 
θχργϑββίοῃ οπίοἱοχίσαγ, μὰ Βοηδα δοσυϑὲ ΟΝ Ρἰδὶ 
οὗ Ὀ]ΔΒΡΒΘΙΩΥ ἀρδίηϑιὶ Οοᾶ; ὃ. ("αὐ Ομτίο ἀ088 
ποὺ οογγοοὺ ἐμ εἷν οπίο]οχίοα] σοποοριίΐου οὗ Ηϊδ 
τηοληΐηρ, Ὀὰυὺ ἤάνοῦβ 1{, μα ἰῃ σοΠπο] 5.0), 88 ἐμ 0 0 
ΓᾺ]γ Ὀεϊίονο, οομῆγηιβ ἱΐ, γον. ὅ8. 

[186 ποιοῦ ἔν ἀσηοίαβ, Δασοταϊηρ ἰο (86 οο- 
προιΐοι απὰ ἴον ἐΐθ Ῥργροβο οὗὨ {116 αγρυτμοδί, 
αν οὗἁ οὐδέ θὰ ροισετ, τὶ αἰ ο χοβίβ οι [86 ΒΗ Υ͂ 
οὗ ἐδδόπος ΟΥ παίμγε; ΙῸΥ ῬΟΊΥΟΙ 18 οὁπ8 οὗὨ [Β0 
αἰνῖπα αἰἰγὶ θα 68. νν ἷ6}} ἂρ ποὶ ουἰαϊάα οἵ [86 
αἰνίπο οβϑϑῆοο, δαΐ οομπβίϊαϊα ἐξ. Εσρῃ ἰζ πὸ 
οοῃῆῃθ ἔν ἰο ἀΥπαιηΐο πη, τὸ Βαγα Β6ΓΘ 086 
οὗ πὸ βίσοῃ ζοϑὺ ἀὐρυπιοηίβ ἴο 5 ἐμ βίγίοἱ ἀἰτἱ ΠΥ 
οὗ Ομ γιϑί. [18 ᾿πρ]16ἃ Θνθη πιοτα ἰπ ἐσμὲν (δ 
ἰη ἔν. Νὸ οτοδίυσο σου]Ἱὰ ροββί ὈΪΚ ἐμ 8 δβδοοΐαίθ 
δ᾽ πι86 17 ἔπ ὁΠ6 Θοτηπηοη Ρ᾽πγᾺ] τυ ῖ ἢ αοὐ ΑἸπι ΚΕ 
τὶ τ πουΐ ΒΒ οοἰκίησ ὈΙΪΔΒΡΉΘΙΩΥ οΥ ἀοινησί ει! πιδά- 
Ὧ6885. ἴῃ (18 ὈγΙοΥ Ββοῃίθησοο νὸ ἰἰλγο, 85 ἀυρβυδ- 
ιἶἰπθ δῃὰ Βεοηρεοὶ οὔβϑετυο, ἃ τεξαϊαϊΐου οὶ οἵ 
Ανϊδηΐϑηι ἃ ΚΔ ὈΘΙ Δ ἴϑτὰ; ἔν γοζαῖθ8 [86 ΤΌΤΤΩΕΓ 
ΌΥ δϑβουίϊης {116 ἀγμῃμληιὶο (στα, ὉΥ ἱπιρ ϊοϑίίοα, 
{π|0 Θββθη(18}} ὉΠ} οὗἩ [86 ἘΔΙΠΟΡ δηὰ [80 8οῶ, 
Ἐγώ καὶ ὁ πατήρ απὰ ἐσμεν τοΐυίο {8:6 Ἰφ((6Υ ὉΥ͂ 
δββοσίΐηρ ἐπ 6 Ρ6γβομαὶ ἀἰδιϊποίΐοα. 4 Ὁ6}} 188 ΐ8πὶ 
του σοααΐτο [86 ΤηΒ ΒΟ] Π6 εἰς ἱπδιεδὰ οὗ (88 
ὨΘυΐΟΡ, δηὰ {μἷ8 τγουὰ Ὀ6 ἱποοηβἰϑίοηυ τί ἐσμεν 
δὰ (Π6 80] [-οοῃϑοίοιιϑ ᾿Εγώ.7---Ρ, 8.] 

Φ.ΜΟΥΟΣ ππαἀογϑίδπὴβ ἔν ἐσμεν οἵ ἐἰϊοὸ ἀνπαπεὶς πηϊσῃ, οὗ 
πηΐοη οἵ ροιοεν, αἰνὰ το οοῖβ Ὀοτὴ {πὸ Ατίαῃ απὰ βοοίοίαη [8» 
τογτργοιϊαοη οὗ πιογαΐ τιπΐοη, δηὰ [08 οτίδοάοχ [αἰ ρεεἴν- 
ἐἰοη οἵὗἨ ἐφδεπέίαὶϊ ππίοπ, ὃτ1 Πο δάπιϊ 8 παῖ, οδροοί δ! ἢπ [89 
τμοοϊορςίοα! ϑγσῖοπι οἵ Φολῃ, 119 οαδοπεία! ππίοῃ, ἐδν6 ὨοιμΟ» 
οὐδία, τπουκῖ ἠοῖ τοαυϊτοὰ πθ19 1ὉΓ ἴπο δτρυποιΐ, ἰα ἴὯ6 ΡΕΡ- 
διρροιοά ὑαδβίθ οἵ {μ9 ἀγηδηιὶος πίοη. 8,0ο ν. 400 1. (618 οὐ) 

Β. -Ο.Ξ 
{ ἤϊε Ὀοϑῖ οοτηπιθηϊδίοσβ (τὶν τΠ6 δχοορέίοι οἵ ΟαἸτία 

πο υπἀοτοίαϑ τὴ 0 αἀεοοηδεπει ομπε Γαΐτγο), σαρροτί 
ἐδ ἰπιογρσοίϊδοι είγθῃ ἰῃ ἐδ ἰοΧΈ, 86 (86 0] οί: θοῦ» 

{ 
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γον. 31. ΤΟΟΙΣ ῸΡ Ββἴομϑβ δραὶ.---αραΐη } ὑτογοᾶ ἰο Ὅο ἀοβογνίηρ οὗἨ ἀσηίϊ. Τὐχϑοιυῖοῃ 
88 οἷ. Υἱϊΐ. δὺ ἀηα ἴοτ ἃ δβἰταἶϊαν δαϊ36. Τὴ6 δ΄- 1 βιου]ὰ Ὅσο Ῥγοοθάοιὶ ὉΓ ἃ σοριϊλν ἰτῖα]. ΑΌονο 
τὶν] οὗ ἐπ ἀφοϊθῖνο τατηϊηρ-οϊηὐ ἴῃ {ΠΟΥ γΔΥΓ- 
ἷὰ ποοι 5 ἀριϊη"Ἰπἀπσοιὶ Ὀγ ΟΠ δι᾽ 5. Δ5βουθγα- 
(ἴοπῃ σοποοτηΐης ΗΪΐ8 αἰγὶ πὸ πηίαγο. ΤΠΘΟΥ ΠδΥθ 
ὯΟ 0.36 [ὉΡ ϑασἢ ἃ δοπϑία το οοηίγδαϊ οἱ {ἐμ οὶν 
σοηϑοΐου 8} 655, (π αὶ [88 ὈσΟΟΠῚ6 ἈπῚ (ΔΚ ΔΏ.---ἘΠ 0 
ἈδΥο ΔΙτοΔαΥ οδυσιῦ ῸΡ Ββίοηοϑ δηα τσταϊβοα ἰἤ θη 
πἷσὰ ἴῃ αἷτ (ἐβάστασαν); πθνοΡΙΒ61688 [86 τγοτὰ 
οὗ 2 651:5 οϊίοτϑ ὑποῖν ἄτη. [0 15 (6 σουηίογδο- 
κἰοη οὗ (6 αϊσῶιῖ οὗὨ ΗΒ ϑρίτῖς; πὸ ἀουδὺ α5ϑἰϑιϑά, 
ΒΟΤΘΥΟΡ, ὈΥ Π6 '᾿νδηῖ οὗ ἃ Ἰἰΐοσαὶ ζογηλαΐα, ΡΟῚ 
(86 δἰγοηρσίῃ οὗἩ νιοὶ (ΠΟΥ ταὶ σέ ΒΘΟΌΓΟΙΥ Ὀτίης 
Ηϊπι ἰο γα]. Ηἰ8 ψνογὰβϑ ἃγ6 τον ΠΟΤ ὈΘ6ι- 
Ἰίατ ἰο Η τ ϑο]ζ, (ἢ 9 Μδῃ οὗἩ {6 ϑρίτὶῖ, δα {Π|Ὸγ 
8.6 ΤΌΤΟΥΟΡ ἴῃ ἀουδὶ ἃ8 ἰο Ὑμοῖδονυ ὑΠΟΥ ΒαΥ͂Θ 
ΤΙ ΖΓ υπἀογβίοοά Ηΐαι. Βαϊ {Π|0 πιαίίον τ ἱτἢ 
σοι (ΠΟΥ ὑπ} π|ς ΠΟΥ͂ ΘΔ ΤΟΡΓΟΔΟῺ ΗΠ πὶ, ὑπ 6 Ὁ 
δ 56 ΘῈ ΠΥ ἀδοΐαγθ. 

γον. 83. Μδὴγν βοοᾶ υγουϊεα Βανθϑ 1 βῃθυυοα 
γοι ἵἴσζοσῃ στὴν ἘαΊὨΘΣ.---ὐὐδι8 ἀπϑδιρογβ ἰδόπὶ; 
ἐδαὶ 15, Ηο τορὶϊθ8 ἴο ἱμοῖν βί χη Ἰαησυῦῶζο. Ηθ 
848 ἰΠΟΓΟΌΡ.ΪΝΥ υηἀοτγϑίοοα {|λ6 πὶ ἴῃ {ἢ} 6ἷσ τ] 160, 
δαὶ ἀοεβίρηδίο8 ἰδ οι ἃ5 ᾿ποοι ΓΟ] ΟὩ510]ο, ἴῃ 86- 
οσοσάλπος νἱ (μοῖρ οὐ ΘοΟμΒοϊθησο8 (0 ὙΠΙΘὮ 
Ηὸ ἀρρεαϊθβ.0 Καλὰ ἔργα, 1. οτκϑΨ οὗὨ Ἰογτο: 
Βιλππιρ.-Ογαβίυθ; 2. »γϑοίαγα ορογά, δχοοὶ]οηΐ 
πΟτκδ: ΔΙΟΥΟΥ; 8. ἰγΥΟρΡΓΟΔΟΠΔΌ]Ο Ἰτουκβ: [καΐ- 
ἰατάϊ, βρϑοΐϊαὶ ἱπιρογίδῃσο αἰΐδομοϑ ἰο {πὸ 
ἔργον ἰἰ801. ΤΠ ἔργον ἐκ τοῦ πατρός 18 ἃ ΤαὶγΔοἾ6. 
δ᾽ πα Υγ, (ἢ 9 ἐδειξα τνιὶϊπουῦ ἀου δῦ σοηἰαὶηϑ ἐδ 6 
ἰάδα οὗἉἩ β'ση- σὶρ. Καλόν ἰβ8 ἱπαἰοαἰῖγο οὗ ποτα] 
δοαυγ, Ὀοποΐσοποο.--ἘῸΣ ὙὙΒΊΟΒ οὗ ἴδ68θ 
ΜΟΥ 5Β ἂο γὸὺ δῖοῃϑθ 1392) 16 τοῦ 68] 689 
οὗ (19 ΟΧΌΤ 5510} 15 ὉΠηχ ϑ( Κα Ὁ]9 αηὰ ᾿ην 65 Δἢ 
οἰποίἀ τοι οὗἨἁ Ὀ10]16Α] ἸΓΟΩΥ͂ ἴῃ ρΘΏΘΓΑΙ (σοτηΡ. 2 
ΟοΥ. χὶῖ. 18. ΑΔ φυϊποῖραϊ ραββαᾶγο 18 Ῥ58. 1ϊ.). Αἱ 
89 ἰσαηἀαϊΐοι, Ποιγονον, οὐ {Π18 ἰγοηΐση] Βρϑοοὶὶ 
1165 (πΠ6 ἀθο ΡΣ τηοαπίηνσ (Πα! Ηοσ, ἴῃ 4}} Ηΐδβ τννονὰϑ8 
δηὰ ποῦῖκ8, 18. Ὀιϊιϊ 0 τορτοβοπίαιἑ να οὗ ἰδ Εὰ- 
ἴδοτ; 8ὸ (αὐ ἐμοῦ ΟΥΘΥΥ Δβϑ8λ0}} προ Ηἶΐπι 18 ἃ 
ἀροϊαταιου οὗὨ τᾶν ἀσαϊηϑί αοὰ Η  τ86]7, ΕΣ οΣ- 
ἸΏΟΤΟ ἴμ680 τνοτβ Β66Πὶ (0 Δ58:ὴ0 1, ἰμδὺ σα (8] 
Ῥαῃιβππιοηὺ Ββιιουϊὰ ποὶ Ὀ6 ἰπϑίοϊοα οἡ δοοουπὲ 
οὗ ἃ τυοτὶὶ ; 2. ἐπαΐ 10 Βῃοι ἃ ὃο ἱπῆϊ᾽οιοα οα δο- 
οοπηὶ οὗἁὨ ἃ ὝΤΓΟΥΙΚ, ΟὨἿΥ ἱπαϑι σἢ ἃ5 ἐμ δὲ ποτὶς ἰ8 

τίοπθ ἔγοπι αἰ Ποτοηῖ δη ἙςΠΠΤΟ ἢ 65 ΜΠ δῆονν. Τα ΠΤ, ἴτ3 
ἬΠ5: ὃν κατὰ δύναμιν, ἤγουν ταὐτοδύναμοι; εἰ δὲ ἕν 

κατὰ δύναμιν, ἕν ἄρα καὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ οὐσίαν 
καὶ φύσιν. οηρμοὶ: “ ὕπιῶπ εὐπαδ ΟῚ, δοίην υοἱεπίαξζίξ σοπ.» 
ὅηξα, ξεὶ υπΐ αἰ »οίεπζίξξ, ἡοήῷᾳ ἰρῷ παίαγα, ΟΝαπι οπιηρο- 
ἐεμέία εεἰ αἰεί διείιιπι παίεγαῖς." Ὀοάδε (11. 307): “ὦ [εἶ 
"πΟῦΒβ ΒΟΜΜΕΒ,᾽ πὸ δεγαίρίϊ ρα} δϊαερλδιηηε ἀαπ ἴα 

ἢ ἔαίειγε ἢ 2Ζ1.2 τοίηπζείγ αἱ ἐϊαξ χιιὶ 56 γῬεγηϊνίξ μη 70» δ 
ἄϊτε: 1 τοὶ εἰ τεοί, ποιια. . .. γγονοημα ἰε τίγε ας ἰσμί ἴα Γατ- 
ὑπιεηξ; μὲ πιέγιεγαϊέ ἴα ογέαξωτε σιιΐ οξεγαΐξ αἶγα: 4 ἈΑοϊ εἶ 

πομ." : “Οδθ 1 ἐξϑεηοβ τα Υ, θυ 
ἕπρ, πα »οιοεν δηὰ ἴῃ το, ΤῊ 

σογίδίη } } 5 ἐπ ρ 64 ἴὰ [86 πιοτάϑ, δ βὸ {Π|Ὸ 3οτὴα πη ἀΔοτχϑίοοά 
ἴδοπι, νον. 33." ΟΟἸΏΡ. 8180 ἴπὸ Ἰοημ ποῖος οἵ ὙΥ ουπίον δηὰ 71}- 

αὐ ΟΣ βου ἔπ ἰο0.--- [τὺ οὐ]οοϊξίοηα δτὸ σαϊδοά 
Ἀχλίησί [Π6 ογι πούοχ ἰυϊοσρτοίδιίοη : (1) ΤὴΘ ΤΟΡΙΥ οὗὨ Φοδιϑ, 
γοτα. 31.936; μυΐ [Π||8 18 ΘΥ  ἀθΠΕῪ δὲ αγγιιπιεπέμηι α 7ογίίοτγί. 
866 Βο]ον. (2) ΤῊ Ραββαρχοδβ, σόμη χυ ΐ. 11, 21, πῆογο ΟἩτίσὲ 

68 16 κλπ) ἰδηρτιδρθ 

8}} ἐπΐηρᾳ ψὸ βου ἃ Υχ οὐν δγο8 προ {πὸ βιὉ- 
᾿1π|6 σοιροϑυγο οὗἩ 768508 ἃ5 τηδηΐοϑ6 Ὁ Ηἰ5 
ἱγοηΐοαὶ βρϑοαὰ ἱπ {1118 σδοπα  ἰοη οὗ αἰξαΐγϑ.. 

Ὑον. 8δ. ΕῸΣ ὈΙΑΒΡΒΘν, απᾶἃ Ὀθοϑῦδβθ 
μου, Ῥοίπρ ἃ δι, τπδ]ζοδὶ ἔμ υ8ο9]ζὗ αοᾶ --- 
15 φαρϑίϊοποι τυνιϑῖμον [μὸ Το] ] ον πα: καὶ ὅτε σύ, 
εἰδ., ἰΒ ΒΙΠΙΡΙΥ δὴ οχρίαπῃαίίοη ; ποοογάϊηρ ἰο 
Μογοῦ: “ΕῸΡ ὈΪΔΒΘΡΙΘΩΩΥ δηὰ ἐμαὺ Ὀρδοαι86.᾽} 
ΤΏο καί τνου]ὰ {Ποὴ Ὀ6 βιρογῆυουθϑ. ΤΊΟΥ τοὸ- 
Ῥγοόδοῖὶ Ηΐπι τινὶ ἔτνο Τμη ρ8 : ἢγδὶ, (μαι Ηο ΡΪδΔο 68 
αοὰ οἢ ἃ ραῦ υἱΐϊπϊ Ηἰπι561---οὐὰ (15. {Π 6 Υ οΑ]} 
ὈΪΔΘΡΒΟΙΙΥ; Βοσοπάϊΐγ, ἰπαὺ Ηδ πιο Ηἰπηβο 
ἀοἀ---ηὰ ἴῃ ἐμ 15 ὑΠῸΥ {1 ηῖκ {ΠΥ Σοσοσηΐζο (89 
ἔλ139 ὑσορίιοὶ ; δ "δουρὶ Ὀοΐα 1άθ45 υπαουδίοαϊγ 
ῬΊΑΥ ἰηΐο οδοὶλ οἰ ϑυ. 

γον. 34. 6 ἐϊ ποῖ τυιϊτίθῃ ἴῃ γοὺσ Ἰανν, Σ 
Βαϊᾶ γὃ9 δὲ βοδβ97--- ἢ γουῦ]αν (860 οἷν. Υἱϊὶ. 
17), ἃ τοΐίογθησο (0 Ῥβ. ἰχχχὶϊ. 6. Αοοοτάϊηρς ἴο 
ΤΒοΟΪποΙς δηὰ Επνα]ὰ το ρῥϑαΐπι 065 ποί τοῖον ἰὸ 
8Ώ5618 ΟΣ ἴοτγείρῃ ῥγίμοοϑ θὰ ἰο αη͵αϑὲεὲ ἐδ θ0- 

οταϊϊσ ἡυᾶροϑ. ὈΝ, Ἐχ. σχσϊὶ, ὁ; χσχὶΐ. 28 
(οορΡ. 2 ΟἸσοη. χὶσ. ὃὅ- 7). “"Μ|οϑθβ 0.868 ἰξ ἴῃ ἃ 
οΟἸ]οοίνο δθ0η86--- δορί. τὸ κριτήριον τοῦ ϑιεοῦ; 
Π6γο ἴῃ {16 Ῥβα]τὰ 1ἰ 15 ἃ Ῥοτβοηαὶ δρροϊ]]αίίου οὗ 
ἱπαϊνιάτια}8; ἰὰ ῬΆΓ}]ο1 τι ϑεοί 15. υἱοὶ ὑψίσ- 
του.᾽" ἸὨοϊμοΙς.--Ἰ!]͵ δαὶ, εἶτα. Ἐναϊὰ οχρὶδίηθ 
{πμ159:. 1 ἱβουρ] γο οτο,. ὙΒοΪ οἷς {1 }}(8 10 1189 
γοίθγθηοο ἴο [6 ᾿πδίϊ αὐΐοη οὗ δίοδοθ; δοοοσάϊηρ 
ἰο (89 δι θβοαυοηΐ ὀχ ρ᾽δπαίίοῃ οὗὨ ἰἰο ογὰ, {0 
ΟΧΡΥ βίου ΣΟοτ5 (0 ἔμὸ ἔαοί αἱ {110 λόγος τοῦ 
ϑεοῦ οατὴθ (0 (Π6:ι,---ἰαῦ {ΠΥ τνοτοὸ δα] ]ο ἃ (ο 
(μοὶν οὔϊοο Ὁ ἰπὸ σπορὰ οὔ ἀαοὰ. ΕΠ οὗ πιϑδῃ- 
ἵηρ, ἰπθῃ, 18 ἔπ ἰάδα οὗ ΟΥγ}} 10 δοηϑίουβ {110 
ῬδΒΒαρΘ ἢ8 δἰ ηϊβοηπί οὗ ἰἰὸ λόγος ἄσαρκος ; ἀπὰ 
ἰῃδὺ οὗἩ Ἡποοάον- Μορβιιοβί. (απ ΟἸϑιαι.Β6}}) Ἧ]1Ὸ 
α]κο 1 ἰο πιοδη {116 ᾿νοτὰ οὗ αοὐ᾽Β τουο]αί 008 (0 
86 ᾿υάροθ. [Ιῃ ορροβὶιΐοι ἰο {18 Τ]ιοϊαοἷς το- 
ΤῊ ΚΘ (δαὶ γχουοϊαι οἢ5 Μ6Γ6 αἰ  Ὀ οα ΟὨΪΥ ἰο 
ὑπΠ0 Παντοῦ 85 Ἰυάρο. Τ|ι5 ἰαἰἴ6 σίοιν 18, 
ἸΟΘΥΟΡ, ΘΘΏΪΓΑΤΥ ἰο ἰἰιο ΟἸΪά Τοδίαμπηθηύ: ΘΥΘΕΥ͂ 
ὁυαρο ἴα (86 {ἰπι0 οὗ ἰ10 λιιᾶο8. γὰ8 σα θὰ ὈΥ ἃ 
Λόγος ϑεοῦ; Θανὶὰ αηὰ δοϊοϊποη τοτο 850 οδ]]οᾶ 
δηἃ ΘΥΟΥΥ͂ ΤΟΥ] ΟΥ̓ ὈΥΐΟΒΙΪΥ Μαβῖδο ττἢ8 ἃ9- 
Βυϊη θα ἔο ἢᾶνο τοσοϊγοά βυοῖι 4. 68]}, ἱπαϑτη ἢ ἃ 
Βο αἰὰ αὐ Ἰοαβὶ στοσοῖνο ἱὲ ἰπτοῦριι {Π|ὸ ἐγ 168] 
δυοϊηὐϊηρ. Α Ῥυϊποῖραὶ δοημβί ἀογαιΐοη ἰ8 (818: 89 
(μϑοογαίοαὶ σα! 58 σατηο9 ὈΥ (Π9 Απρεὶ οὗ 89 
1ογὰ, ἡ. 6., Ὁ ΟἸγὶδέ ἰὼ (π6 ΟἹά Τοβίαμπηεαϊ, (μ9 
λόγος ἄσαρκος, ἀιιὰ Βοῆσο {᾿|086 πΠ0Ὸ οσο οδὶοὰ 
γχοσοϊγοα {Π6 πᾶηο οὗἩ ΕἸοδ πηι. 

γεν. 8δ, ΖΥ 86 οαἰ]οὰ {ἴθηὶ δοᾶδ.---Οοη- 
οἸυδβίοη: α πιϊποτὶ αα πια)ιδ. ἴῃ ννυϑαῦ ταβρϑοί: 1. 
ἔγοτα ἱμ086 ὈΪΔ ΘΙ ΟΣ Υ̓͂ 565 δηὰ (Ἰιοῖὶν ἸΟΙΥ 
ὑ16--οίο Ομ τῖδὶ (Βεοηροὶ, υΐςκο); 2. ὕγομι {11.080 
ἭΟ ἀογίνοα ἐποῖν αἰ ρσηῖ ἔγοῦὶ (16 ΜοΒβαΐο ᾿ηβέϊ- 
ἰαἱϊοπ,ίο Ηΐη) ψοτὰ αοαὐ δαὶ βαηοιδεα οὐ ήρα 
ματὰ, Τ ΒβοΪι.61); 8. ἔγοτι {1086 ἰο τυ οῦι [6 λόγος 
τοῦ ϑεοῦ αἰὰ μυὲ οοπιο, ἰο Ηἰτὰ ἡ οαι αοὰ βαποίϊ- 
δοά δηᾷ βοηὶ ἰηίο (ῃ6 τυονἹ, ἑ, 6., οὶ Ηο ἰτὰ5 
δοΐυλ!ν τδὰο ΗΪ8 λόγος ἰο {πο ννου]ὰ ; {π 6 ᾿οροβ- 
πδίυτο οὗ Ομ τῖϑὺ 8 όσα ἱτηρ! οἃ ἱπουχ ποῖ 6χ- 
Ῥγοβϑοὰ (Ογτὶϊ!, εἰ6.). Τ}}}8. ᾿α8ι τς πο] ἰο Ὁο 
186 ΟὨΪΥ͂ οΘογσϑοὶ οοποορίϊομ, (6 ΟὨΪΥ 010 δα 15- 
ἴδοίοτγ ἰο ἐμ6 ΟἸὰ Τ᾽ οβίδιηθηι ΟΠ ἰβι Ωγ. 

[ἀἸίογα : ““Τὴθ δνραϊηθηὺ 18 α πιϊποτὶ αὐ τηα)ιιδ. 
1 ἴῃ ΔῺΥ Β6Ώ89 {Π| 7 σοι] Ὁθ οΔ]1 6 σοί5,---ο»Ν 
ΤΩΟὮ ΙΏΟΓΘ ΡΣΟΡΘΣΙΥ Ηο, Ἡλοπι, εἰς. ΤΉΘΥ ῬΟΣΘ 
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ΟἿΪΥ οἸ οἰ αἸΥ δὸ οαἰεά, ΟΥἿΥ λεγόμενοι ϑεοί 
--ὐὰν 06, (6 οΪγ Οηρ, βοα]αά δὰ δΒαϊϊονγοὰ ὈΥ 
9 ΕΔ ον, απ βοΐ ἰμἰο {|| τον] (186 Δογὶ δί8 
ΤΟΙῸΡ ἰο {Π|6 {ἰπι6 οὗὨ ι᾿10 ΤΠσϑΥ Πλ 0}), 18 6556} {1} 
ϑεός, ἱπαβιηιιοῖι ἃ8 110 8 υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. ΤΊ]ιὸ 
ἄθοροῦ αἷμι οὗ 1115 ἀγριπιοηϊ 19, (ὁ δον ἐμ θ. ἐμ αὐ 
19 1ά68, οἵ πιαπ απα οὐ δεὶπ οπα6, τνὰ8 τοί δΐθη 
ἵγοτῃ ἱμοῖν ΟἹὰ Τοβίαπιοας βρὶγὶ, θα δοὶ ζοόογι 
ἔθοῦο ἴῃ ἴγρεβ8 οδπὰ κβιδάονμβ οὔ Ηϊΐω, 9 τοδὶ 
αοάἀ-Μαη.᾽ --. 5.] 

Διοὰ τδ0 οχίρζσχθ οδῃηοῖ ὍΘ ὍΤΟΪΚΘΕ ; 
λυϑῆήναι, Μαῖι. ν. 19; ΦΖοϊιηὴ γν. 18; τυἱῖ. 23. 
Βὸ πιδάο ᾿ηγναὶϊά, βυθγοντίοά. ΜΜογοῦ: ““ ΤῊΘ 
αμείογίίας ποτπιαίϊυα εἰ 7καϊοϊαϊ οὗ ἰ0 ΒβοτΙρίυ ΓΘ 
σδηποὶ Ὁ6 ἀοηο δια ννἱῖ. Νοίθ Βοτὰ ἰἰ10 1468 
οὔ 9 αν οὗὨ ἰἴ6 ϑογίρίανοβ.᾽ Τ]|ι}8 Ῥσδοίοα] 
8650 οὗ {6 ϑογτρίατο δογίδι ΪΥ ῬυΟΥΔ 8 ΠΘΓΙῸ, 
δΔΙυπ οι ἢ 1 8 Τουπἀοα προὴ ἰδ ἐπϑρίγαίοη οὗ 
{89 δδογοὰ τυυ τη σ8. (ἀπιιββοῃ, 5.167). [ἡϑρῖτα- 
ἐΐοη 8 που θ᾽ σα γ πο 1 4016, ἰπουρῆ ποῖ ὉΥ͂ 
(8 αἰϑιϊηοίίοη οὗ ἱπιροτίαπὶ δὰ “ υπἰπαρογίδηι᾽ 
ὙΟΓα8. 

[Ὑ οὈβί ον δηᾶ Ὗ ΠΠΚίπδοη: “ ΤῊ ἷπ του Δ ΡΪς ῬΓΟΥ͂ΘΒ 
ἐπδὺ ἐπ ἐεγπιδ ἰη νοὶ αοἀ τηλάο Ηΐ5 γουαίο 
ἰο πιδῃῃ ὕΟΓ6 Γοραγι οὐ ὉΥ οὖγ Τιοτὰ 88 ιν πον 
ἱπϑρίγεὰ; ἰῃαὶ 116 ἴοῦπι ἃ5 τν6}} ἃ5 8.6 Βυι δίδ 60 
οὗ δονίριυγο 15 σίνοη ΌΥ͂ ἱπδρίγαιίουῃ οὗ αοι, ἴον 
Ηἰδ δγξαπιοηὶ ἰἰοτο 18 ἰοαπἀοαὰ Ὡροῦ ἰδ6 τηοὰθ οἴ 
ΟΧΡρυθδβίοη πάἀορίοὰ ὈΥῪ ἰδ δβοογοὰ Ἡτὶ6γ8.᾽᾽ 
αοἀοῖ: “Το οχργοϑϑίοη δον (ἢ 6 Ὀου πα 1653 
σοηδάοποθ υυῖνἢ τνιΐοι ὑπμ6 ϑβογρίαγσθ ποσὰ 1η- 
βρίὶγοὰ ὅεθι5.᾽ -;͵],͵, 5. 

γεν. 8ύ. ὕἷΒοτα [86 Εἰδῖμοσ Βα βαθοιὶ- 
Βοᾶ, εἰς..--Ττογριοϊδ!]οη8: 1. ΜΟΙ ομέΒοη δηιὶ 
οἰβοσβ: (ἰὸ ὑποίίο ψὶιπ αἰνίηθ ρ 8 δπὰ αἰἱτὶ- 
Ὀυΐο8; 2. Τ]οϊαοἷς : οΘοῃϑοοταιίοη ἰο (ἢ9 Μοϑβίδηϊο 
οἴδοο, ομο τνῖϊ (Π6 σφραγέζειν, οἰ. Υἱ, 27, εἰς. (1). 
ΤῈ τηοδπῖῃᾳ, ἴῃ δοσογίδημοο ψἱ ἢ ἰάσα οὗ 
Βιηῃο βοκίίοη, 15 ἃ8 1οἰΐοννϑ: Ηο δὲ5 ἰδϊκο Ηΐπὰὶ 
ουὖἱ ἔγοια {16 ᾿νουϊὰ ἰπ οσάον ἴο Δρργυοργίαίθ Ηΐϊπι 
ἰο ἐμ πονυϊὰ; ἃ, 6., 10 ᾿ὰ8 τπαὰο Ηΐτὰ ἐμ 6 αοὐ- 
Μαη, ὑπο πον Μίαῃ, (6 τόπον οΥ͂ ἰῈ 9 ΠΟῪ 116, 
ἀπά 115 8130 ἀΔοοτοϊὶ(εα ΗΠ πὶ ἴο γου ὈΥ Ηἰδ βἰη- 
Ἰο88}58 δη4 τη ΓΘ Ϊοι 5 τ 8. ΤὨΐθ 18. ΒΡΟΚΘῺ 
ἐπ δῃχ}11ο5815 ἴο (8 ἐγρίοαϊ βαποι βοδίϊοπ, ΟΣ δου- 
Βοοτδίϊοῃ ἴο οὔϊοο, οπ)ογοὰ ὈΥ {86 ΟἹὰ Τοϑίοιποιὶ 
δυάροβ οὐ πηρβ8ἰα})8, ΠΟΥ ΟΣΓΘ σοπϑεογαίοα ὉΥ͂ 
ΤΩΘ0, ΟΥ̓ ΤηοΔη8 οὗἉ ουϊναγὰ ΔΠΟΙΠΓΙΏ ΟΡ Οὐ Ἰΐηρ ; 
ἢ1ο 18 σοπδεογαίεα ὮΥ ἰἰ6 ΕΔΊ 6 Ρ, Ὁ ἐδ αἀποϊηϊὶπς 
οὔ {πὸ ϑρίγιε απὰ [μ6 αἰἱοβία(ἰοη οὗ γουῖα. ΤῈΪ5 
εἰγουμβίαηποο, (Ποη, οοηῃίδίηβ {ἢ δίσοηχοδί ἰη- 
εἰπηαἰΐϊοπ ἰα0 Π᾿ο 15 'π σαὶ 6 λίοβαί ας, δηὰ αἱ 
{Πὸ βαγθ {ἰπ|0 7 Γ 15.685 [6 τηοδὲ σοποϊαβὶνο οΥὶ- 
ἄσῃοθ {ἰαὺ 116 18 πο ἐγρίοαὶ Μοββίαϊι, Ὀυΐ {λ6 γτεαὶ 
Μεδειαλ. 
Τ τὰ ἴῃ9 βου: οὗ 60οἄ.---ΟἸ τ δι᾽ 5 τοδϑοηΐηρ 

τοσοῖτοβ οὐ αἰ ἰοηαὶ ἴογοα ἴγοῖὰ ἐμ αὐ ο8ὶ8. Ὀ6- 
ἔθ 80 Γ6Ὰ] αἰσηὶιῖοβ οδηα {116 {1{199ὅ. [πη χο- 
δρῃθοί οὗ ἰΠοῸ ἀἰση 169 16 «ὐοσοοὰβ α πιέπογὲ αὐ 
πια)μδ; ἴῃ Τοβροοί οΥ̓͂ (16 {1116 ὦ πιαήογα αὐ πιΐπιιδ 
(σοάς, ὅοπ οΓ Οοα),---ἶ, ς., δι Ἰοαδὶ οοσονάϊηρς ἰο 
689 ᾿ἰο γα] ΧΡ βϑίοἢ 85 Ρρυο βοη δα ὈΥ ἔμ οπι. 
ΤΠ ΟΧΡΓοΒδίοη 8 180 δὴ οσχρὶδηδίϊοη οὗ (6 
Ὑοτὰβ: 1 ἀπὸὶ ΜΥ Εδίΐοῦ ἅτ οη6. 7110 Θοπο]υ- 
δἰοῃ, νοῦ. 88, ὑσγόυδδβ {Ππαῶὺ 1ἴΠ6 υἱὸς ϑεοῦ πιϊχαί, ἴῃ 
δοσογάδησθ ν]1ἢ γα ΟΠ λ] 3.15 Σηἰογρτοίδιΐοα, Ὀ6 
ῬΥΪπι ΣΙ υπάἀογβίοος π8 ἃ πιογο ΟΠ οἶα] ὨΔΠΊ6. 

γεγ. 87. 17 ϑῦ1 ἅἄο ποῖ [89 νυοσϊχ.--ΤῊ6 
ΟΣ Κα οὗ Οἰιτὶβὶ τὸ (6 Εδίμοσ Β ῬΟΥΚΘ 85 ΠΟῪ 
ΜΟΥΪΚΒ, ογοδίνο ὙΟΣΙΚΒ, δ. 85 Ηθ οδὰ ἀο ΟὨΪΥ 

ΤῊΕ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 50ΗΝ. 

ἴῃ ΟὨΘΠ 658 ΙΓ ἰἢ6 Βαίδ ον, οἷ. ἰχ. 8.---Βοῖίονο 
Τ2Θ πιοῖ.---Α σοπα! ἰοη 4] δθο]υἰΐοπ ἔγοπι θο]οῖς 
δὲ οὔ60 Τοῦ] δΔηὰ ἸΓΟΙΙΟΔΙ. 

γοΡ. 88. Δῃᾶ γθ Ὀο]έθνθ. ποῖ τ29 (πιϊζμὲ 
ποί---δῇθ ποὶ δὉ]6 ἰο Ὀσ6]16Υ6).--- δι ποῖοι οὗ ἃ 
διαθαδιίου ἰὰ ζαΐ". Το σδῃποί, ῬοσοΒδῃοδ, 
ΒΟΒΡ ὺὕὑρ ἰο ἐΠ9 ἀϊτοοί υἱὸν οὗ Η]8 Ῥεγδοῃδ)γ. 
ΤῊΙΒ Βρ} οὗ ἔδὶτ ἢ ἷβ οὶ αἸ]ο(ἰοἀ ἰο ΘΥΘΟΤΎ ΟΠ6. 
Βυὺ το} ἀγὲ 8019 μα ΔΤῸ ἸποΓᾺ}}Υ Ὀοπμπὰ ἰο βεξ 
ἴοοῦ ρου ἐπ ἔτϑὺ βίορ οὗἉ δι: ἰο τοσορηΐ:ο Β6 
αἰνιμῖγ οἵ Η8 ταϊββίου ὉΥ Ηἶἷβ ψοτῖ8. Ηδσδποο 
Π6Ὺ νν}}} ἀοσῖνο ἴΠ6 ἀποιοίεασε (αὶ ΟἸιγῖϑὶ εἰδπὰς 
ἷῃ (6 οἷοθοϑί οουμιηΐοι ψἱϊὰ 6οα, δοὰ (δ υ8 
8 ἰχθοῦ δε ἴῃ Ηἰβ ῬογΕΟΠα Υ ὙΠ| Ὀ6 ῥτο- 
ἀυσοά ἐπ ἰοῦ, Τότ ουϊὰ Βαγαϊγ 6 δὴ ἴτα- 
τηρἀϊαίο ἀποιοίεάσε οπ ἰμοῖὶν ρμαγὶ οἵ Ηὶβ αἰτίηο 
ῬΟΥΒοΟηΔΙΥ; δηά {8 αἷ8δο ἰβΒ υυογδῦ]α ἰὸ 
(16 τοδάϊηρς αυοϊοα ἀΌοτο αῃὰ τεοοτιτηεπάοὰ ὮΥ͂ 
Μεγον [860 ΤΈΧΤ. ΝΌΤΕΒΊ. 
ΤΒαῖ [09 Ἐδίδμοῖ 18 ἢ Σ9.---ΤῊ 15 8. ποῖ 

(116 7011 ἱπιροτὶ οὗἩ [Βαϊ οδθπ685 1} (Π6 ΕΔΙΒΟΣ, 
ἀεοϊανοα ὃν ΟἸιγῖδί, νορ. 80, Ὀαΐ {π86 ᾿ἰνίπρς πιδηὶ- 
[οβίδιϊοι οἵ ἰ πῃ Ηἶ8 ψόογκβὶ ἸΓ ΊΠΟΥ νγουἹὰ ποὲ 
μαγάσῃ ἐπϑιηβοῖνοβ, {ἰὸν τουϊὰ θ6 ἴῃ 8 σοπαϊίϊοι 
ὈεἸ ον Πρ ἰο ἰακο Κπονοάξο οὗ ιἸχαὶ τονοϊαίίοι, 
δηὰ {πον ἔασι ΠΡ ὈΓΟΖΤΘΒΒ ἴῃ ζα11}} ᾿νου]Ἱὰ Ὁθ 885- 
βυτο, Ιῃ ἃ βθῆβο, ἔμοῃ, {π6 περειχώρησις εδεεπίἐς 
αἴΐδ ἰα Ὀὰΐ ἱπιϊπηαϊοἀ Βοτο. ΟἸτίδὶ ἴῃ ΗΪ8 οδδ- 
τοίου 88 ἴῃ6 θαροιηοῦ ἴδ ἴῃ (80 ΕΙΣ ΌὈΥ δὉ- 
το βίοῦ, σοπίοτμρ]αίίοπ, ὈΥ ἰμ6 δοοὶηρς οὗ Ηἰ» 
ΟΣ 8; {μ6 ΒΔΙΒον 18 ἰῃ ΟἸιυϊϑὶ ὈῪ σαυοϊαιΐοη, 8}- 
ῬΘΆΓΩΔΠΟΘ, 60-ὉΡοΡαιΙοἢ ἴῃ (6 ᾿νοῦ] 8 οἵ Οτῖβι. 

γῈν. 89. ΑΙβαίῃ ἴο ἴδαϊζο Βΐ:.---(866 οἱ. Υἱϊϊ. 
80, 83). 1118 ἀθῃποῖθϑβ ἃ πη! ον δ. ἰἰοῖ οὗὨ (μεἰτ 
Τῶρθ ἴῃ σοι ρα βου ἩΪΓ {{ΠἸοὶς Ῥγουΐουϑ δἰϊοπιρὶ 
ἰο βίοῃϑθ Ηΐπ. Τὴ6 ΔΡΡΩΓΟΏΓΥ͂ ΟὈΒΟΌΤΟΡ δηὰ 
τλογο ἱπάοδηϊΐο δαγίηρ οὗὨ ΟἸιγῖϑὶ βοοιηθαὰ ἰὸ ἀθ- 
τη ῃ ἃ ὈΥΘΙ ΠΣ ΠΔΥΥ {τἰ8]. 
Απᾶ 86 οθδοδρϑᾶ ουὔῖ οὗ δεῖς 88:88 --- 

“βοιιοὶίπρ ἴπ 118 οὗἩ 8 το ϊγδοῦ]οι8 παίατο (8 
τοηῃδοσίηρ οἵ Ηϊβο ᾿ηΥ 81 01]0), διδοῦσι δ8- 
Βυηοα ὈΥ͂ ΣΩΔῊΥ δηοϊοηΐ ἐχοροῖοβ δηὰ δ1}}} ὮὉγ 
δδυρ.-Ογυβυ5 δπὰ [υςμοταϊΐ, 5 ποὲ Ἰηιπηδιοά 
ΌΥ ΦΔοδιη." Μογοῦ. Βυὲὶ ΦοΒῃ [188 γι5ὶ Βῆοπδ 
ἰδὲ ΟἸιτἰδὲ 5 80]6 δὸ ἰο ἱπιρσοθα ἢ 5 δποσοΐοδ 
89 ἰὁ ΧΟ ΟΡ {6 ῬΟΊΥΟΓΪΘΒ9, 

γον. 40. Αραΐῃ Ὀϑυοδᾶ ἴμ6 ϑοσάβ:.---ο- 
τᾶ. 8.0 Νοῖθ οὐ τοῦ. 22, [ἢ {ἰ8 ἀοΐης Ηο 
ἰὰ8 ποὺ σίνϑθῃ ὉΡ ἴἰο Ρϑορΐο, θυ ἤἴο νψὶ γον 
ἱπίο ἃ τορίοῃ οὗ σγϑαίον βιιβεθρι ὉΠ γ. Ηὸ νῶὸ 
Βι}}} θοσῃὰ ἰο ἐμθ ᾿αϑί ἰτῖα], ἃ8 ἰο ν οί ον (Ὡς 
ἀγηαπιῖοαὶ ρον οὗἩ Ηἷ8 ἔτ οπὰβ του] οσοσγοοιηθ 
(Παὶ οὗ Ηἰ5 σηθτηΐοϑ ΟΥ δΒιισσυπ) ἰοὸ ἴτ, π᾿ ἤθη {88 
ψ οἷο παίίοη βιουϊὰ Ὀ6 βββοπι ]οά δὶ (ῃ 5 Ῥαβοβδὶ) 
Εοαβϑι. Ἦο σοϊηαϊποᾶ ἴῃ {ἰἸιαὺ ΡΪασ6 ἔγοτῃ {86 {{π|6 
οὔ (890 ἴοαδὶ οὗ {Π6 ἀοαϊοσαιίοι ὑπὶ1] ΗῚ 8. ἸΟΌΣΏΟΥ 
ἰο Βοιλην. 

γον. 41. Απᾶἃ σίϑδον σϑεοσῖϑᾶ πο Ὠΐτυ.--- 
Βοηροὶ: Ζγιοίωα »Ῥοδίλωπιιδ οδ᾽εϊϊ Ψολαπηΐβ. Βαϊ 
ἵο τηυδὲ, ποὺ ονὐϑυϊοοὶς (89 ποῖ {᾿δὲ ΟΒτὶδὶ μδὰ 
Ὀοῖοτο βοὐουγτηρα ἴῃ Ρογρα δπὰ τνοτῖοα (δ 676.--- 
ΦοΒη ἅϊἃ το σηΐτβοϊο.---- Νου τε 616 55 Π6 15 δἰ- 
ἰοβίοα ὉγΥ ΟἾγτίβὲ Ηἱτβο] πη τυνρδὶ 19 δαϊὰ οὗὨ Ηΐπι. 

4 [ΤΒ6 ρῥδίγί δι! δπὰ βοδβοϊδδιϊο [οστῃ8 περειχώρῃησες (τοι 
περιχωρέω, ἰο εἰγοιξαίε, (ο 50 ἀνοκμί), ἐνύπαρξις, τπεχέείεπια, 
ἐηλαυϊίαίίο, ἐπίεγουγμΉϊο, οἰγομηιησοδεΐο (αἰεὸ οὐγτἔπδεν 
δἴο), τὸ ἱπιοηἀρὰ [0 ΘΧρτοδα ἐδ τοοῖρ ἱπάποιϊης οὐδ 
γίτδ] οοτητυπΐοη οὗὁἩ ἰπΠ6 Ῥογθοηδ οὗ ἴποὸ Γτπῖγ. Τ|19 ἀοοιτί 
ἐδ Ῥαϑοὰ ΡΟΣ δΌΟἢ ραϑδαμοδ 86: “ ἴλπ ἴῃ ἴπο Βαῖθοῦ δοὰ ἰδ 
Ἑαϊδον ἴὼ Μο;᾽" “' ΓὩ6 Εδίθοσ ἐμαὶ ἀνε! ἴῃ δῖα," “088 
χῖν. 10, 11..." 8 Β.] 



. ΟΗ͂ΑΡ, Χ. 22-42. 

Απὰ ἰδ .εἷ8 (65 {Ἰ πιο ηγ ἰοὸ Ομνϑὲ ᾿ἶνο8 αραΐῃ απὰ 
οοπίΐϊηυο8 νογκίης ἴο (86 ιν οναποθ οὗ (αἱ (ἢ. 

ΞτΤΑΒΚΕ: Το αἰ ογοηὶ ἀοαϊοδίΐοηβ οὗ ἰἢ 6 76 ν- 
16} ἰδρὶο: 1. ὕπάον βοϊοπιου, 1 Κίηρϑ Υἱϊὶ. 2; 
Φ. ὑπάον Ηοξοϊεϊαι, 3 Ομγοῦ. χχῖχ. 17,19: 8. ὉΥ 
ΦοΟΤΟΌΔΌΟοΙ, Εζτα υἱ. 16; 4. ὉΥ ΨΦυάλβ Μδοοδ- 
Ὀεθυβ, 1 Μαοο. ἰγ. 41: 2. Μίαδοο. χ. 1: ὅ. ἴῃ ἐὴθ 
ἔἶπλο οὗ Ηογοὰ. Ψοβορὶι. Απέΐφω. χΥ. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. 8.6) ἔχεα. ΝΟΤΕΒ γογ5. 934-80 δηὰ γον, 84. 
2. Τὸ Ἰοησίηρς οὗ 119 7685 ἴῸΓ ἃ Μοϑββίδι ἴῃ 

δὲ5 τοϊαιϊΐοῃ ἴὸ ἰὴ9 ἰοπιρίαἰΐου οὗ «6808 ἴῃ {116 
ἩΠΠῤῸΘΓΏ658, (0 68. Υἱ. 1ὅ, δηὰ ἰο δἰτα αν Το θη 8 
ἦπ ἔπ6 ὀνδ Ζο  οΑ] [ιἰβίΟΥΥ. 

8. Το ἐεπιρίαἰιϊοα οἵ ΟΠ νῖϑὲ Ὁγ ἐμ 9 7678, ἴῃ 
οομποοίΐοη τὴ (86 ἰοτωρίαἰίοη, οἷ. Υἱἱ!. 1-1]1, 
διὰ ἐπ ἰοαρίοιίοη ἴῃ ἐμ6 ἰΒίΟΥΥ οὗἉ (6 Ῥηϑβίοῃ. 

4. ΟὨγίϑε ποτ αἷ8ὸο οναάβθβ ἰμοὶς Μοδβδίδηϊΐϊο 
χάθα ἰῃ οτγάδρ, οὐ (6 ΟΙδοΡ δδηᾷά, ἰο οϑιδ Ὁ 158 
Ηΐδ οἴνη.--1λα ἰϊ{ 9.7, Οὐτγίδέ ἰδὲ ἰάεαὶ τεαϊΖαίοπ 
9 Ἀδαεοραύδαπ λεγοΐεπι ἀπά ὁ} ἰλε πεὶ δεαϊοαίίοπ οὗ 
ἐλε Τεπερία. 

δ. Τὴθ βδιθθρ οὗ Ομ γὶβι, ον ἐΐ9 ζϑττοβ οὗἉ (9 
Νον Τοβίδπιθηὶ ὈΪΌ]16 41] ἀοοί ΐ:9 οὗὨ οἰοοιἑοη, Ρὑτο- 
ἀδαϊϊ πίοι δηἃ νοσαϊΐοη, οπι. Υἱὶϊ. 29. 

θΘ. ““7 απὰ ἐλ Ζαίδεν ατὰ οπε.᾽" (γον. 80). ΤΠ6 
βοιοσϊοἱοσίσδὶ ἔογορτουπά, {Π 6 οπίοϊοχίσαὶϊ Ὀδοὶς- 
δτουηὰ οὗ (μΐδ τοτὰ. Το αἰδβιϊηοίζοη οὗἩ οῖ- 
80: γε; ἰδ: ΟὨ 6688 οὗ Βυ Ὀϑίαποθ: 06. 

Οοιρ. ἐμ 6 Εἔχκα. ΝΟΤΕΒ.--- οὐ ἀβιγου ἢ ἐπ ἴθ... 
“Ἰγεάγεοπε. 1, ἰδίθη ἰο ὈοΛἢ ΟΣ 8 ὁ αγε᾽ απὰ “οπε.᾽ 
6 γοργὰ “ αγε᾽ ἀοΙἾγῸγ8 γοῦ ἔγοια (116 ΒΟΓΘΒΥ οἵ 
Βα α5; ἐμ9 νογὰ “οπε’ (4 ὑπωπι᾽) ἀοΙν Υ9 
γου ἴτουι {δῖ οὗ Ατίυϑ. (ἀπᾳ.). 8.1} ἰοὰ ἴῃ 
ὃΠη6 τοΐϊάβι, Ὀοίπ οι (6 30 γ}1α οὗ ὑπ 6 ὁ δπὰ {ῃ9 
ΟΒδσΥθαϊβ5 οὔ (9 οἰοῦ. Ονβι 185 ἔγαηθαὰ ἃ 
φδὶν τροτα, " Ποπιοοιδίοπ Ῥαίτὶδ (οοπευδείαπίϊαϊ υἱἱὰ 
ἐλε Σαιλεν), ααδὶηϑὺ {π6 ἱπιρί ον οὗἨὨ Ατίδαΐβαι; δι 
ἀπιὸν ἀἸὰ ποῖ οοἷπ ἃ πε ἑλίπο ὉΥ ἃ ΠΕ Ὺ τνοτά. 
Ῥοτ (86 ἀοοίγίπο οὗ (16 Ηομηοουβίοη 15 σοπίδἰηθα ἴῃ 
ΟἿΣ [γα 8 ΟὟ ὙΟΓάβ,-- τῷ ἀπ ΜΥ ΕΔΙΠΟΡ 810 
6η6᾽---ἀπὲπι,᾿ οη6 διδείαποο (Αυρ. Ττγαοί. χονὶϊὶ. 
8606 δἷϑοὸ Αὐρ. ϑέγπι. 180). Απᾶὰ ἐμοσθ Ὑ6Σ0 
Ομ εἰβιϊδιβ ἴῃ Χαοί, Ὀοΐοτο {Π 6 παπιδ " ΟἸ Υἰβεϊδη,᾽ 
ἯΓ83 ρίνεη ἰ0 Ὀ6]ΊΘΥ͂ΟΓΒ δὲ Απίϊοοῖ, (Αοἰ8 χὶ. 26). 
ΤὨ9 δδιὴ8 ΧΣοπιατὶς ΔΡΡΙΪ68 ἰο (ο τογὰδβ “ 7γἰπἰΐν,᾽ 
Θεοτόκος, δα Β0π10 Οἱ 6γ5:; δραΐηβὲ ὙΠΟ ἢ ΘΧΟΘΡ- 
ἴοι5 Βανο Ὀ6ΘῺ πηλι.10 ὈΥ 801λ0 ἰῃ Ἰηοθ πὴ ὑἱπι68. 
11 δ θθοι οὐ᾽]οοϊοἃὰ ὉΥ βοοϊηΐδηδ δῃὰ οἱ θ Υ8, 
ἐμδὶ ἐπ6580 τότ 8 οὗ Ομ νὶδβὲ ἀο ποῖ δ ζη} οΠ0- 
116088 οὗ διῤείαμος, Ὀδσαιι8α οὐρ [ογχὰ 864 ἃ, κἰπιὶ- 
14 ̓ οσργδβϑίοῃ ὑῇθῃ δροδϊκίηρ οὗ Ηἰβ ἀἰβοῖρ]οδ, 
ἴῃ ἨΪΐθ Ὀγαγοῦ,- -τνα πάντες ἕν ὦσιν, καθὼς σὺ, 
πάτερ, ἐν ἑμοὶ, κἀγὼ ἐν σοὶ, ἵνα καὶ αὑτοὶ ἐν ἡμῖν 
ὃν ὦσιν, χνὶϊ. 21; ΘΟΡ. 6 γ8. 22, 28. Τμπδὶ 1Δη- 
σύλρσο οὗ ΟἸιγίϑε ἀοοβ ἱπάθοα ὑσονθ ἐϊιαΐ (9 
Ἑαῖῃον δηὰ (πὸ ὅθ; ἃγθ ποῦ {16 Βάπιθ ρόγϑδοῆ; δὰ 
80 ἴὺ 8 γα] ϊὰ Ἀραϊηβε ἐλ ΚΔ 06] δὴ ἤότοδγ. Βαὶ 
ἧξ ἀο685 ποί δ'ιον ἐμαὶ ὑπ6γ τὸ ποῖ δοπϑυθϑίδηίϊαὶ. 
Ζι 16 ἃ εο"εραγίδοπ; δπὰ ἐπίῃ κβ σΘοπιρδηοὰ ἃτγὸ Ὡοὶ 
ἐάἀοπίϊσα!. [ὁ σοπίδἰβ ἃ ὌΓΆΥΘΥ, ὑπδὶ 4]} Ὁ6- 
ἸΊΟΤΟΣΒ ΤΏΔΥ ὍΘ ΟὨΘ ἴῃ μοδτὺ δηα πὶ], ἃ8 8 9 ΡοΤ- 
ΒΟ; οὕ ἐπ 6 ΤΡΙΠΙΥ͂ ἀνθ. ἰδ αὶ ὉΥ Υἱτίτιθ οὐ ΟΠ Υ ἰδ. 8 
Ἰποδγηδίΐου, Ὁ. τ ϊο Ηδ Ὀοοδιὰθ Επ)δηῦοῖ,:--- 
(οἀ νὶι 6, αἀοἀ πιδηϊοϑὶ ἰπ ἐμπθ Π68ἢ,, ΟΥ, 885 ἤο 
ἜΠΟΣΟ ΟΧΡΓ65568 ἰΐ, ἐγὼ ἐν αὑτοῖς (χΥΪ!. 28, 26᾽-- 
(ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ Ὅθ τυϊίοὰ ἱπ (6 Οπὸ αοἀδερά. Ιηἀοοὰ 
ἐδδὶ Ἰαησύυδσο ῬΓΟΥΘΒ (μ9 ΘΟ, δ 5 Δ} 411|γ οὗ ἰμ9 

Τηγοο ῬΟΥΒΟΏΘ. 2{τπ δτὰ ποὺ αἰβογοπὲ πηΐγο8 
ἔγοτι θδοὶ οἵ θ; {ΠΟΥ 84Ὁ6 8ἃ]] οὗὨ οπο δ]οοά (Αοἱϑ 
ΧΥΪ;. 26), οὗ οἰλδ δι Ὀβίλ ῃ66,--- Ὀοΐης; 81] ἔγοιῃ Αἄδπὶ 
δὰ ἔνθ. [{{86 ὅϑοη ἰ8 ἱπίοσιοῦ ἰπ παίισο ἴο (ἢθ 
ΕΔΙΒΟΡ, δηὰ αἰογθηὶ ἰπ βυθβίαδησο ἔγοιῃ Ηΐπι, {9 
σοι ρδ δου σουϊὰ ποὶ ΠΔΥα Ὀθοα τηλάο., 16 60ῃ- 
8 ὈΒιΔη ΕἸ Δ}}{γ οὗ 41} πιθη, τνΐ ἢ ἃ αἰ γ ΓΒ οὗἩ ρ6Γ- 
ΒΟΏΒ ἴῃ 686} ἰηδίγι αὶ, Δηὰ ἐποῖν απο ἰῃ (οά, 
1ἴ8 ἢ δρί 1ἰϊυϑί γα οη, 88 ἔδυ 85 πιιηβὴ {ἰἸη 558 σα ἢ 
Ὁο, ΟΥ̓͂ (ἰλ ἔσαο ἀοοίγῖηο οἵ 6 ὍΟπ6 Ναίιγο δὰ 
ΡΙΟΓΑ ΝΥ οὐὗὁἨ Ῥογβοῦβ ἱπ ἔμ9 ἀοὐμοδὶ." --ΟΥΕΝ: 
4“ ἥοπὶθ χϑίδυ {818 ὉΠ [0 ΟὯΘ οὗ ΡΈΌΓΡΟΒΘ πιοτοῖὶγ. 
Βυὲ (16 σοηίοχὺ Τοΐοτβ ἰο 2οιοδΥ, ἃ8 8:86 δι ἰσὶ Ὀα 10 
οὔ (6 ΕΔΙΠΟΡ βρϑοίδι} τοίου ἴθ. Τ|}}}8 8}10}08 
ὑμαὺ αΐιν οὗἨἩ ρονϑγ, τϑί μοῦ ἰθδὴ τἀπὶ οὗἨ ρυγ- 
ῬΟΒ86, δ οτθ Ῥγοαϊοαἰοὰ οὗ ἐμο δι οτ ἀπ ὅοη, 
Βαυὶ ἃ ομϑῆθββ οὗ ρονον--- οι ἢ αοἀ ἰ5. ὁπ» 
εἱροίθηϊ ρον 6 ̓ ---ἰγοἶγο 5 {ῃ6 ἰάοα οὗ ἃ ΠΥ οὗ 
ὈΘΙΏΣΖ ΟΥ 6586000, δῃ Βῃον8 (παῖ {ἰ9 ΕΔΓ Π6Ρ ἀπ 
ϑ΄0ῃ. ΔΣΘ Θ5ϑθῃ 18} 7 οὔθ. Βυΐ ανϑη ἰζ ἃ ἁθΪΥ οὗ 
ΜΠ διὰ ΡΌΡΡΟϑΟ ΟὨ]Υ͂ 18 πιθηηΐ μὰ ἰ6 αὐ:γ Π6 ΤῸ 
ΒΡΟΚΘΩ οὗ, ἀ0605 ῃοὺ δῇ δϑβοϊιι[ί 6 ΟπμΘΏ0589 ἰὴ {18 
Τοϑροοὺ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟ οββϑηϊ αὶ υπὶίγῖ [ἢ οἰ Ὁ 
6880, ὙΠΟΙΒΟΣ ὉΏΪῪ οὗἨ ῬΟΤΟΓ ΟΥ ῬΌΓΡΟΒΘ ὈῸ ἰῃ- 
ἰθηάοα, ἐμ ραβϑϑαρσο ἐθδσθ8 ὑιοϑὺ ΟἸΘΑΓΙΥ 8 68- 
ΒΘη 16] πηϊΐγ οὐ 86 ΕΔ μοΡ δὰ ὅοη. Τὰθ Τη8Δῃ]- 
ἴοϑι ἀθδῖρη οὗ ἐπ ἀροϊαγδίίοη 18 ἰο Ῥγούθηΐ ΔΩ͂ 
ταϊϑοοησδορίϊοι Ἡ816}} αΥἾ568 του {6 μοὶ, {Παὐ (9 
Β6ΘὉ 8.Θ ΒΡΟΚΘΩ οὗ ἃ5 Ροΐηρ πη (Π6 δηὰ οὗἩ ὈΟΙΒ 
89 Εδίμοῦ δηά ἰμ6 ϑὅοη. 716 αιιοϑίϊοῃ ταϊρμῦ 
αΣἶδο, ΒΟΥ, δὲ οὩθ δηι {86 Βητὴ8 {ἰπι6, (ἰοΥ οουϊᾶ 
δα ἴῃ ἐμ μβαηᾶ οἵ ἵψο αἰδίϊηοῦ Ὀοΐησδ, θδοὶὶ 80 
Ῥονοσίαϊ ἐμαὶ ποπο οοι]ὰ ῥἱαποῖὶς {116 πὰ ἴγοτπι ὑπο 
δαπᾶ. Τὴ δηβινοσ, δἰ }6, οοηοἶβο, Δηἀ ὑπ 18. 
{λ Κ80019, 15. ἰπαῦ {659 ῬΟΓΒΟΠΒ ΓΘ Οη6 δηὰ ἐδ0 
ΒΆΙΏῚΘ ἱῃ 6886066; δηΐ ἰἰιαΐ 80 υπὶίοα ἀγῸ ὑμ 6 ἴὰ 
1 οἷν οβϑϑηϊίαὶ δοίη, ἐμβαῦ βοῦν οἷαίτῃβ ἢ 9 
Ῥτοιθοί ομ δπὰ οᾶγο οἵ ομϑ, 88 δὴ ΘαῈ Δ] ἀοιηδηᾶ 
Ὅροι ἐμαὶ οὗ ἰδ οἶμον. Ηδῆο6 ἐπ 60 νγ88 ποίην 
Βίγδηρο ἴῃ ἐμ δβϑϑοτίίοη, ὑπαὶ ἢ 9 Β86ΘΡ ΤΟ ἴΏ 
ΗΪ8 βαηά, δηὰ αἷϑο ἰῃ ἐμαὺ οὐ Η15 Εαΐϊον. Τδαὶ 
{8 18 0 ργοαὺ δυρυπηοπί οὗ (9 ραββῆρο, 806 Ώ18 
ἰοο ῥἷαίπ ἰοὸ Ὀ6 70ῸΡ ἃ πιοιηδηΐ αυοδίϊοπο. Τὸ 
οἰαῖτα ἐδδὶ ἃ 6 γ6 ὉΠ οὗ ὙΠῚ δηἀ Ῥρυγροβο, 
δδῖάο ἴσοι δὴ οβϑοηίῥαὶ υη1Υ̓́ οὗὨ δοίη, πιοοὶβ (80 
τοαυϊδὶ υοη8 οὗ (18 ἀδο]αγαιίοη, θη σοηδιἀογοα 
ἴῃ τοϊαιΐοη ἕο ἐμ6 σοπίοχὲ 80 οἷ δῃὰ γ6]}} ἀο- 
δησά, 8 49 δυβυναὰ 8.5 [0 ΒΔ {Ππαὺ π|ὸ ῬΘΓΒΟῺΒ ΙΩΑΥ͂ 
μαγθ ἀἰδίϊηοι δπὰ ροσβοηδὶ ροϑϑϑββϑίοη οἵ ἃ ἰδ ἰης 
δὺ ὁῃ0 δηὰ [9 ΒδΙῺθ ἐΐπι6, ΤΟΥ ΟΥ̓ ὈθοδΌ80 ἔμ 6 16 
οχὶβϑίβ Ὀοίθ 6 ἐμϑσ ἃ ἈΠ οὗ ν»1]} δηἃ ρύτροβα. 
Τμαῖ οϑ9δθη 81 πη} 8 ΒοΡΟ ἰηίθημαοα 18 ΟἾΘΆΣ, 
πο ΟὨΪΥ͂, 88 0 δατο δβονῃ, ἔγοτα (6 Β6Ο0ρ69 οὗ 
{π6 ρδδβαρο, τυ ϊσἷι ΓΘαυ 68 βοταθί ἱηρ πιοτθ ἐμδπ 
ΟὨΘΠ685 ΟἵἨἍ ῬΌΓΡΟΒΟ, Ὀμΐ 8180 ἴγοπὶ (89 ζ0]]ο τὴ 
οοπίοχὶ, δῃὰ οϑροοΐ}]}ν γον. 88, μον {89 παπία 
πᾶν οἶς οὗ ὑη0 Εδίπον δηὰ ὅοῃ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ 
ἀφοϊαγνοά, ἴὰ ἐγ ἩΔοῖι δταϊί οὗ πῸ οἱἶοῦ ἱπίοΣ- 
Ῥγοίαιζου, ἐμὴ 88 σοίδυυϊης (ὁ {Π9 τα βίου οι δηὰ 
Ἰπο Ὁ]90 πίοι ἐδυρῦ 80 ΟἸΘΑΥΪΥ ἰῃ {μΠ6 Ρᾶβϑαβθ 
Ὀοΐογθ 05. Τὴ ὨυμηοΓΑὶ οη6 18 ὑπο αστοοὶς Ὠσυ οΓ, 
(μο ἰάοθα οὗἨ 6586η66 δηὰ ποὺ οὗ Ρδγβϑοῃδ  ὶν Ὀοὶης 
Ῥγοαοπιΐϊηδηι. Ηδάὰ [6 τηδβοῦϊ πὸ ἔογι Ὀ6ΟᾺ 
οι ρὶ ογοά, 10 τψου]ὰ μαγθ Ῥθοὰ 7 απα Δἴ») αίδεν 
ατὸ ὁπὲ ρέγβϑοπ, Ὑϊοῖι του ϊὰ ἑπσοῖγο ὧὰ ππίγυϊ ἃ 
διὰ δὴ δυϑυσαάϊ γ.""---Ρ, 85.} 

1. 71λ6ὲ αμϊλοτὶίν οὐ Ηοὶν ϑενίρίωνε. "Β6 ἴθ οὉ- 
δογσυϑά ἐδ δί Ομ τὶδί ὉῪ Ηἰδ αυοίδίΐοι αἶδο σοϊπ θὰ 
[89 υὐλυϑὺ ᾿υὰκοδ' γιὸ βίοοά ορροβοὰ ἰο Ηϊτ οὗ 
(89 ἱδχοδὺ ἴῃ ἐἰιο Ῥβδὶτὰ οἰἑβὰ : ν6 ἐλαϊἐ ἀἷἶδ. 
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8. Ἐδοτοίοκοη 5 οὗ {ἶΐ᾿ο ἀοοίγῖ πο οὗὨ (6 αἰνί πὶ γ 
οὗ σιμγίδιὶ ἴῃ (16 ΟΙἁ Ἰοδιαπιθηῖ. ὙΠ]Πιοῦὶ (9 
ΒΑΙΠΟΣ πδιἃ βδηοιῆο, ἐς 6.,) ΤΟΔῚ σοπδοογδίοα 
ὉΥ {Π|ὸ δποίϊπἰίης οὗ ἰμο ϑρίγῖε (δῇνον Ῥα. 11.}, ἴῃ 
δι} 6515 10 [6 ἐγρίσαϊ δΘομβϑογαι 008 ὉΠ 9 {10 
ΟΙὰ σογνεηδηί. 

9. Τάε πιαγοείΐο ἐδοαρεα απά ἤιφλίθ ὁ, Ολτίεί. 

ἩἨΟΜΙΩΡΥΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΙΟΘΑΙ͂,. 

Τὸ ον δι ἀραϊοαίΐοη οὗ ἐμ9 ἰθρ]6: 1. ἴὰ 
τοβροοῦ οὗ 118 ΠοΟΌ]6 ἀθδβιϊπδιίοη, 2. ἰπ γοϑρϑοί οἵ 
ἐϊ8 ἀεχομογασου, 8. ἰῃ τοβροοῖ οὗ ἰ18 ἑδγγ 1 Ὁ]9 θη 
ἧῃ οὖζἦ ἰοχὶ.--1ὴ9 ἀδροηογαίίοη οὗ ΟἸιγ ϑιϊδη 
στοῦ ἀράϊοσαιίοηΒ. [115 σταἀειίοη: 1. ΤὨ6 
ΘΠΌΓΟΝ 18 αἰοτὶ θα τλοτο ἐἰδὴ ΟἸιτῖϑί 1.8 ᾿οτὰ ; 
2. (ἢ ἔεϑίϊναὶ 15 οτο ἃ οΔ11868 οἵ τοὐοϊοίησ ἐμδῃ 
ἐΐὸ ΘΒ ΌγΟΝ ; 8. διϊοτηρίβ τὸ ΠΑ πηλὰθ ἴο οαϑ. 
ουὖυἱ ἐπ Ιωοτὰ 88 89 ἀἰδίαγΌοΓ οὗ {118 .}0γ.--Ν τ ον- 
ἐμοῖοβα, συ ατοῦ ἀοαϊσειΐοη, 848 ἢ Ὀϊγυ -ἀαν δαὶ 
οὗ ἱπάϊν! ἀπ] οοηρτοζαι οὐδ οὗ (80 οἴονιδίϊοη, 
Βα ἰδο απο] 1165 οὔ 4 ἀοἰ ᾿ς αι] ζοβεϊναϊ.-- ΟἹ ιν ϑὲ 
ϑυ ον βυαγτουη]οα ὈΥ οποαλὶθ8 ἐπ ϑοϊ ΟΠ 5 
ῬΟΥΟᾺ : ῥτογοσαίγο οὗ ἃ ἀΌΘΥΥ 85 ο ἐΠ6 τ ΒΘΓο- 
αδου(β οὗ 1115 {γἰ θη 49.--Η πα γδΏσοβ ὁ Ομνιϑἐ8η5 
ἔτγοτα 86 Ῥυ Ὁ]16 Δβϑθ Ὁ] ης δτοαπα {πὸ Τοτὰ, ἃ 
ΠΙΘΑΒΌΓΘ οὗ ὑποῖν ἔόσνοῦ πὰ ζλ  Ὁ}Π688: 1. ΤΥ 1πὰ 
δηὰ ψολίθοῦ; "2. Θυχῃβοηθηίϑ; 8. Θοῃίη σίου 6Χ- 
ΔΙΏ0}Ϊ9.-- ΕΠ Πιο8 γοῦπα! Τ8μ0 ΘΥΘΡ ἔγοϑἢ; οχ- 
Ῥογίθῃσο οὗ (ἴπὸ αἰτνὰγ8 Υἱοίογίοιιβ Ο1ν15..- ΟὟ 
Ἰοῃς ἀοβὲ ἐμιοὰ τηλῖτα 8 ἰο ἀουὶ Υ οτ ἰμὸ τυιιοκκοα, 
ἰοτηρίαἰϊοῦβ δἰ χαϊ οἴ ἰὴ 76 γ8᾽ αποδίΐοη : 1. 
Τιιο οἷά ἀπὰ ἔκάϊηρ ἀ68ῖνο {Πὰῦ Ηδ τηϊχιιῦ ὈΘΟΟλΟ 
ἃ Ομνδὺ ἴῃ ἐποὶν Βοη586; 2. ἐῆ ΟΥ̓ΟΡ ΠΟῪ δἃη ΟΥ̓6ν 
Ἰι Ζ 6  ὈΪαζίηρ, ΘὨταΥ απο ἀθα.ἢ.---ΟἸ τἾ8ι᾽8 Ὁτο- 
δ6π00 οὗ χηἷπὰ αἱ {1.6 τηοηχοηΐ 6 ἤο βο68 Ηΐἰπὶ- 
801] διιγγοιι πο ὈΥ͂ Θμοηίοβε 1. [η Ηΐβ σδυ ἰοῦ 8 
δηᾶ γοί ἀοοϊμοα ΓΟΡΙΥ ἰο ἰμοὶΡ αποβίϊοῃ, ΤῸ Γ8. 2ὅ- 
28; 2. ἴῃ (6 σα]πὶ δηὰ {γα ταρ δηῦ ΔΏΘΟΥ ἀπᾶ 
{πτααΐ, σοῦ. 8], 82; 8. ἴῃ {0 Ῥτοίουπα απὰ γοὶ 
Οἶδα ΤΟΒΡΟΠΒ9 (0 (οἷ οἄαῦρο οὗὨ ΠΟΓΟΘΥ͂, γοΥ8. 
84-88; 4. ἴῃ 110 πιαοϑι16 ΔΏθννον ἴῃ ἀδοὰ ἰο {]16ἷὉ 
αἰϊεταρί, γογϑ. 809, 40.--86 ἱπιροτί οὗἨ ΟὈγ δι᾿ 8 
ΘΏΞΥΟΥ, γον. 20 .: 1 δἷλ ποῖ ἃ Οιτἰδὺ ἰῃ σουὺν 
Β6η596, θυ {16 Οἰινιϑὺ ἴῃ {ποφιδτηθ οὗ 86 Εδιΐ ΘΓ, 
--ΤΊΊΟ. ἀο ποί πον (86 Βαρμογαὰ Ὀδοαυ80 ἐπ 
δΙγὸ ποὶ ΗΪ8 Β.66ρΡ.---Τ8ο ψοτὰ οὗ ΟΠ τἶβϑὺ ΘΟ ΟΓὮ- 
ἴῃς Ηἰ5 8.166} ἃ ργοβοηίδιϊοιῃ οὗἉ (ἰοῖν οογὰϊα] τὸ- 
οἷρτγοσαὶ οοπαάαοί; 1. Ηο ἰδ (Βοῖν Β΄ ρμογὰ ; {Π 6 Υ 
Βοὰν Ηἰβ νοΐϊδο; 2. ὀσ κῆονδβ ἰπθῖα; (ΠΟΥ͂ ΤΟἸΪΟῚν 
Ηϊΐπ; 8. Ηο ρῖγοβ {Ππ|60ὰ ΘἰσγΓῃ8] 16: ὑπ 6 0 ἀο ποὶ 
Ῥουΐβα; 4. 19 Καορ8 ἔδοῖι βοου ον ἴῃ ΗΠ5 απᾶ ; 
{80} τοϑί βαΐθὶ γ ἰπγουσὰ Ηΐηι ἴῃ ἰμ9 Εαὺο γ᾽ Β 
μδηά. --Το στοοαῖ ποτὰ οὗ Ομ γὶβὺ: 1 δηὰ ὑπο Εδ- 
{ποῦ τ ὁΠπ6---Π0ΟὉ ἰὺ μοϊὰ8 ροοά: 1. ΟΥ̓ 1115 
νοὶ οὗ γοἀουιρίΐοη πῃ ἐμ 11 οὗ ΠῚ5 ῬΡ6ΟΡ]θ δπὰ 
ἷὰ ἰδ 9 τυϑυ]ὰ ; 2. οἵ ἨΪΐϑ τοὰοιηρίῖτο λπιρι1180 ἀπά 
Ηΐβ οσοπδβοίοιιϑη 695 : 8. οὗ Ηἰ5 αἰνίπο 65560η66 ἴῃ 
{80 οἰογ ΠΥ οὗ Οο. --το Υὸ ὅγτὸ ροά5,᾽ οὐ {119 Ῥτ6- 
βᾶχοδβ ἰπ {πὸ ΟἸΪὰ Τοβίαπηοηί οὗὨ ἰἰο ἀοοίΣϊπο οὗ 
{0 ἀἰνίη! υ οὗὁἨ Ομ σ ϑι. τοῦς ΤῈ9 Βογτὶρίατο οαπποὶ 
δα Ὀτοῖοπ." [πραγιϊσιΐαν ποὺ ἴῃ 118 ἐθβ ΠΟΥ͂ 
ἐἰο Ομείϑι. Οσγτῖδε βαποιβοὰ ὈῚ {μθ ΕδίΠΟ ΣΡ; 
(ῖ9, ἰο ἃ σοι ρτοβοηᾶον οὗὨ ἐμ Ο]ὰ ἸΤοδίαπιοηίϊ, 
Ῥιεϑοπίοα 89 70] οὶ πρ τηοϑηΐηρ : σοπϑοογδίοα 
πὰ δηοϊπίο ὈΥ 6 Ηοὶγ ΘΟ ιοϑὶ ἃ5 ἰ89 Γ68] Μ68- 
βἰδῃ, ἴῃ δοσογάλησο Υἱυϊ 8. 1ἰ. ; [8. 1χὶ. 1, 
16 οῦτ] σοπιγααϊοἰΐοη9 ἴπ (6 οοηᾶαποί οἴ 

ἔμπαίϊοαϊ Ῥαββίοη : 1. ΕἾσϑὶ δΒαζιοντίς, μγροοτῖοὶ- 
98] ᾳυοδίίομβ, ἰμθὰ τηστάθτουϑ ἰμτοϑὶ8 δηὰ ἃ8- 

Βαι}5 ; 2. τοι ἐἰπ6 δίοπίηρ, ἰδ θη {110 ΔοσιιΒδί 108 ; 
ὃ. ἤἄτβυ {19 οἰαῦρο οὗ ὈΪΔΒΡΌΘΙΩΥ, ἰθθη (ἢ 9 ῬΓο- 
Ῥοϑβαὶ οἵ ἰηγοδβιϊζαίοη (νη 86 ἐο ἔΔΚ Η]π|).-- 
111ὸ οατχο οὗἨ ὈΪΔΒΡΒΘΠΙΥ͂ Ὀτουσῶς ογαίϊπβί ἐδ9 
ἱμογτὰ ὈΥ {ἰὸ 5671, ου δοοουπὶ οὗἉ (8 ΠΟΙΥ͂ τογοὶδ- 
ιἰἴοα οἵ Πα ἀϊνίηθ σοηδβοϊ 8655 οὗ Ὀοὶπς 989 
σὰ 16 Εδίμον. 
Το ἔθγοθ ρτοδί νου .8 ἴὸγν (6 αἰγνίοἱ 7 οἵ 

ΟἸιγὶδι: 1, 186 δονίρίυτοβ; 2. Ηἶ5 νόου : 8. [80 
ἀἰτγοοί ᾿πρτοβϑίοη οἵ Ηΐβ ῬογΒΟ Δ ̓ἰγ.--- 6 86}8- 
ταϊϊου Βεύνοθῃ [86 ἔγοη 5 απ δποπιῖ68 οὗ ΟΠ τίδι, 
Το τοίγοδὲ οὐὔἤ Ομ στἰβὲ ἰηἰο Ῥοσγα ἃ ρσεϊυάθ ἰο 

{πο δἰ οὗ ἐμ6 Ομ τ βιϊδη8 Ἰηἰο Ῥόγθθα Ὀσίοτο ἐδ 9 
ἀοβίτγυοιΐοη οὗὁὨἩ Φοτυϑλίοηι.--- γοθα, οὐ [86 ποὺ" 
ἰδἷπ βαποίπατὶθβ οὗ {16 Ουγοῖ οὗ Ομ τῖϑὶ (18 {89 
Ῥιοαιηοηίοδο χιουῃϊδίηϑ, ἰδ 6 πιοππίαϊ 5 οὗ 
μοπλῖα, ἐπ6 Οουθῆηθβ, ἰδ6 οοι δὴ 1118, {88 
τηουηίδῖῃ5 οὗ τι Σου] δηα.--- Βα ρΥυποὶ ΔΙ. ἰδ 
Βρὶ 8] 81}}-οουπίτὶ 8, ΟΥ ἔῃ ἃ ῬΟΡαΪᾺΓ 118 ἰδ 
Ὑ δΙοἢ (86 ΠΟΙ αἰἐ5 οὗ Βρ᾽ εἰ }}γ δπὰ {π6 ἀορίμβ 
οὔ β᾽ πρΊ Ἰοὐ 7 δηαὰ μα τ ΠΥ τὸ ππῖτ66).--ἼῊο Ὀ0- 
ἸονοΥβ οὗ Ῥοτρᾶ, οὐ δον 720} }8 νγοσὶς ΤΟΥΪΤΕΔ, 
εἰογδοὰ, ἴπ (10 ποσὶς οὗ ΟἸιγὶϑι. - τ ἶο δ᾽ κι 8 οὗ 
Οδγῖϑὺ ἰδγ (80 ζουπάδιϊοι ἴοσ [89 τοίυξο οἵ δ8ἷ5- 
ὨΟΥ8. 

ΞΤΑΒΕΕ: δουα. Βιδὶ, Τωδ. : ΟΒατοῖ ἀοάολ 08 
Δ οἷά δυϊ αοιβοὰ ουβίοτῃ.---Ζειβιῦβ: Α ΟἸτῖδ- 
18 σαΏ, ἱπ Ρυγϑύδηοθ οὗἉ μἷ8β ϑ'αυ οι Γ᾿ 8 ΟΣ ΔΏΡΙΕ, 
σι 8 ροοὰ δοπϑοΐοθποο ΟΌΒΟΥΥΘ {Π|086 [65{|74]9 
ν]ιϊοῖ, (που ἱπϑιϊαἱοὰ ὉΓ τηθη, μα 8 δίῃ ρὶθ 
οἷπὶ ἰο {6 σίοτν οὔ αοἂ διὰ ἐϊα οὐ! βοαίίου οἵ 
9 ΟμυτΟ]). -- τ ΟΌΈΒΝΕΙ,: Τ8Ὸ τὰ} Κ8 οὗ ουζ 88- 
Υἱοῦ ἅτ ποὺ ἰ(ἀϊο οΠ68, εἰς.--- 0 σοποοιτϑὸ οὗ 
ΤΑΔΏΥ ΘΠ ΟΥ̓́Θ ἰ0 ἃ ΒΟΙΥ ΡΪλοθ ἰβ ηοί ἰηγδΡΙ Δ 
Ὧὰ ἱπαϊοαιϊϊοη οὗἨ Σ68] ἴοσ ᾿οδυηΐηρ.--τὰϑ Οτἰδὶ 
Ῥτονοὰ Ὁ ΠΙὶ8β ποτ 8 ἰμαι Ηθ ἰβ 1πΠ6 Μοβϑίδα δηὰ 
8οῃ οὗ ἀοἵ, 80 Βιουϊάοϑι (ἢ οὰ ᾿τονθ ὈΥ͂ (ΠΥ ποσκϑ 
μπδὺ ἔβοι ατί ἃ Ομ γί βιϊδη πὰ ἃ οἰ] οἵ (οά.--- 
Ζκιϑισβ: δ᾽ ΟΥ̓ ΓΒ ΠΙΔῪ Ὀ6 Θα ἰτ ον οοτίδίη οἵ [89 
αἰνίηθ ἔανου ἀπὰ οὗἹἉ ᾿μοὶν βαϊναίου ἱπ {115 πουὶὰ 
δὰ (80 ποχὶ, οι. Υυἱϊῖ. 31-89.---Οπάμεα: βδιεδ- 
ἔλϑίηοδϑ ἴθ 116 Τα ἀοοα ποὶ τοδὶ π ΒΌποΣ 
βίγοησίῃ, θὰ} ννὸ ἀγὸ ὈΥ (86 ψτγϑοθ οἱ Θοι το: 
βουυϑά υπίο βαϊναίίοη.---ο μαπὰ οἵὨ (16 ἔδιδεν 
18 αοἀ᾽ Β οπηῃΐϊροΐοπο6.---7 τά. : 1116 ΕΔΙΠ ΘΓ 18 089 
Ῥογβοη, {9 βοη 18 ἀποίμον, δηα γοὶ ΕδίθεΣ διὰ 

ϑοῃ δῦὸ ποὺ αἰνιἀοὰ Ὀΐπὺ ἃτὸ οπϑ ἰῃ δυνδίϑῃῦθ. 
869 ἐπα τηγβίθσυ οὗ ἴμ9 Ηοὶγ Τυίπιγ.---Ηοὶ 
Βογίρέιτο 18 1η 9 βιυνογὰ ὙΒΟΣΘΝ ἢ 16 ΠΙΑΥ͂ Β|Γ1Κ0 
ΟἿΡ δάνυδσβαγὶ 68.---Ὅη τον. 8, Μαρίβίγαίοβ 8.Ὸ 
ἱπάυεδα ὃγ αοὰἂ ΗἸτΩΒ6] 7 νι ἃ ἸΟῪ 1116; 6809 
86 Υ τηδὺ ποὺ ὃδ6 ἀοβρ᾽βοᾶ, Ὀαὶ Ποπογοὰ.---λήασσ: 
Οἰσῖβὲ χοθβ ἥγοια ὁὴ9 ρίασο ἴο δῃοίμοῦ πὶ ΗΪ8 
(ο5Ρ8}.---ὐδίιά. : Ὑ6ῖ ἰγαΐὰ ἐσ απιρἢ8 ἤπ0}}7.-- 
Ζειϑιῦβ: αοα]γ ταοαἰίαἰίοη ἀροπ ἐδ βίγδῃ α δῃὰ 
ποπαογία! ὑἱηρ8 {μαὶ ΦΟΥΙΠΟΡΙΥ σΆταθ (0 0838 8 
1.18 οὐ ἐπα ῥίασο, Δ ὈῸ ἃ ρονοτγία! ἱποοΏ {ΥῸἔὀ 
ἰο τοροπίδῃησο δηὰ ἔδι ἢ. 
σκειλοη: Ηδ δπὰ [86 ΕΆΊΒΕΣ ὅγο ποὺ εἷς, 089 

Ῥοσβοη, Ριυὺ ἔν, ὁπ6 ἀἰϊνίπο Βεοϊηρ.--- 1800: δίαον 
Ηϑ ({μ9 ΡΑΙΒ6Υ) 8 κτϑαίον, πα τον (μδη ἷὶ 
{πδη 4}} Βοϑ1119 ροιγοῦβ, ΟἸιΥ 5.8 τι θη 8 δγὸ “δῇ 
ἀπά ον (9 φῥτοίθοίίου αδπὰ ριυίΐάδηοθ οὗ (89 Δ 
ταὶ ΚΕ, ὯΔΥ, δ8ἴ6 Ὁπάθν (ἢ ρῥγοϊθοίοη οἵ δοῖΒ. 
(Εαιμὸῦ δηὰ ϑ0ῃ).---ἰὸ 18. ΘΌ]Ὺ τη] οἴκοίοτθ (88! 
ΓΟ Ὁ50Α}Υ Ῥογβοου(οα ; ΨΥ (ῃθη (0 γ6 ῬΕΓΒ6" 
οαϊο Μο, ΒΟ αν σοηΐογγοα ΟἹἿΥ Ὀ6008|8 υρῦὰ 
γου -ΒΒαῦνε: Ηθ. Ὀοϊΐονοβ {86 φὡογὰν, ἘΒῸ 
ἱπτουρ [ποτὶ ΟΧΡΟΓΙ ΘΠ 68 Βυροδίϊοη8 δπὰ ῬὈΓθ’ 
δϑιιἐπθηΐβ οὗἨ ἰμὸ αἰγίηθ ἰῃ ὁ οδυ8; 6 ὈΘΙΪΘΤΩΙ 
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εν, ὙΔΟ Κηονδ ἐμαὶ αοα 8 ἰγυγ πη Ηΐπι.--- 
ἀοδονπε: 006 Τάοι δὲ Οἠγίδί, (ο1} τὲ ρἱαϊπὶν.---- Υὲ 
α76 ποέ ὁ) Αἴψν τὐὀέέρ: γ89 ἃτο ἐπ μο Ομ ατοῖ, θαὶ 
ποῖ 9Γ ἐμο ΟἸ ΓΟ ἢ .--- 7 ἀποιο Αἴψ δλεερ. Το ψ οἷθ 
ποσὶ ἃ πιδὺ ᾽υὰκο ἔμ θπὶ 85 1 ψ}}}; Ηθ Ἰζῆονγθ 'νδὶ 
ο ἐπίηὶς οὗ {ἰ168}.---Αἰν δὴδερ 7οίοιο λ{6. [1 ἰβ8 0 
τοδρποί οὗὨ Ἰοτθ, ἐμαί ἀγα δηὰ ἀγῖνοθ, νοϊαπίδ- 
ΤΙ ὁπ ὈοΐὨ δ᾽ 68.---ΕΤΕΒΝΑΙ, [118.-- 0 σΔ ἢ 
Ῥοδίδί (9 Ββαηὰ οὗ ὑπὸ ΑἸπιϊν οὐ ἀ65Ρ0]] ἰὺ οἴ 
δυγιβίηκ ἢ ΗΟΝ 5 ΘΘΟΥ δῃα δοου ΓΟ, λθη, πα 
ΘΟ ΤΘΟΡΟΒΟ ἴῃ ΠΙῚ8 δδηά!--Τὴ9 δαϊναίοη οὗ (6 
ΟΒ056}} δίι6θ0 οὗ Ομ γὶϑὺ βίδηἀβ ἤνγη, ἴον 1. ὑπ 6 0 
Ὀοϊοης ἰο ΟΝ νίδι, ἔγοαλ μοπλ ΠΟ Υἱοΐϊθησοθ οδῇ 
ΤΟΥ Δ ἷηκ; 2. ἰΠ 6 ἀτὸ (89 αἰ οὗἩἨ 89 Ἐδ- 
ἰόν, ἃ σἰίν οὗὨ ἰηβηϊίο Ἰονο, ργοδοηιϊθὰ Ὁγ Ηἶπὶ ἰοὸ 
Βὶ8 δοη; 8. {80} δ΄ δὴ ἱσγουοοδῦϊο γί ἤν ὑμδὺ δ ἢ 
ὭΛΥΟΥ Ὀ6 ἔδκοη Ὀδοῖς ; 4. ὑΠ60γ δγὸ ἴδ σε οὗ 8 
ΔΙῸ ἘΠῸ ἰ8 τα ζαιίον δὰ στοδίορ ἰμδη 8]] 
οτοδία Γ65.---«1ΤῸ (πο δίἭοαΥ ΣΟΡΙΥ Ηθ πιᾶῖοβ ἃ 
τὶ κἈὶ Ἰονίης τοὐοϊῃ δογ.--- τὰ β [6 . ὀδυριξ ΠΡ δίο 98, 
Ηδ οπμδθ [0790 ἰαϊὰ Ποϊὰά οὗὨἁ ἰἰοῖν οϑτίβ.- --δη 1 
Ὀο ποπάοτοά αἱ, ἐμαὶ (80 οϊ᾽θϑὺ ἐγα ἢ 8 τ 6 Ῥγθδο ἢ 
δῖ ΓΑΙ] αἱ 85 ΟΥΤΟΣΒ δηα ΤΔηδιϊοΐδτη, θη 9 0808 
Οἰγτίδι Ηἰπι89}} νχὰβ ὑγοδιθὰ 88 ἃ ὈΪδβρ θη οσ ὃθ- 
ὅλ0890 Ηθ δρᾶκο ἐμὸ ἰτγαυϊῃ - -Οὴ τοῦ. 87. α 
κἸοβ γ-δῃ χυδί θ6 σφ ο5.1γ- ταὶ 464, 8. ΟὨ τ βιϊδη 
τοδὶ Ὦανο ἰδ 6 τϊηὰ οὗὁὨ Οπγίβι, ἃ οἰἰ]ϊὰ οἵ αοὰ 
τηυδὲ Ὀ0 οι] γ-ταϊη θα ; ἐμ 00 τασϑὺ Ἰοδα Ἰΐγθ8 5ρ]- 
τα], ΟΠ ϑιΐλῃ, πὰ που οὗ αο(, ΟΥ ΔΚ 6 πὸ 
Ῥτοίοβϑίοηϑ 80 ἰ0 |1ν9.--- 2716 ἐδοαρεῦ ομὲ ο) ἰλεὶγ 
ἠαπάς, Ὀαὶ {π6} 88}} ποῦ ὁϑοᾶρο ΗΪπ|.---Ηθο βίδυϑ 
85 Ἰου 88 Ης οδῃ,---ἰιη 1} ἐλ οΥ θορὶη βἰοπίης Ηΐαι, 
ἘΠῚ} ΗΘ πᾶβ ουογγυυ βίης να] 16 ἂρ δὰ ροϊτὶ θά. 
Ἦχυβνδε: πὸ ΟΠ αγοι ἰ8 ροτα θὰ [«ἰ{ΐπ 

ῬΓΟΡΟΣ 11πλ118] ἰο ἱπϑιἱιαΐο ἔδϑιϊυβ πὰ σουηπιθηηο- 
τϑιίοη οὗ ρστοδύ Ὀθη6Β8 ἔγοτι {89 Κογὰ (Ἐ δβεϊταὶ 
οὗ ἐιο Βοίοττηδίΐου ; θ8785 οἵ ῬΣΑΥΟΡ δὰ Ηυμ}}}}- 
δου, οὗὁἨ ΤἈϑηκορί γί). - ον. 28. Ηθ τ ῆὸ ΒοΥῸ 
πα κοὰ ἴῃ 8 ῬΟΥΟἢ Ἧ08 το0γῸ ἐνι8η 81} ἰ8 9 Ῥογὶρδ- 
(οἰἷο5 δηιὰ ϑιοίο8.---“ 6808 ΓοΥ6 818 Ηἰπι86}7 ΟὨΪΥ ἰο 
8.}}} δῃ ἃ ἀθδρ 800]8.---ΜΘῺΥ 80." αἱ ἰμ9 ἄρῃτο: 
ἜΒθοορ, ΕἸοοΙς οὗ Φ6805.᾽ Ο ὙὙ9Γ6 {897 ὉὈυϊ 56}- 
ἷθ]ο οὗ {πὸ γα ἢ δηὰ ἐθηάογηοβθ οὗὨἨ ἐμαὶ Ἰονθ 
ὙΔΙοΝ Θμ0596 (0 ὅχαχο---ἃ Ὀθ᾽ 16 ν 9} πχαϑί 1096 ἢι18 
ἴδεν ἐπ 7 6809 ὈδΘίοΟΣΘ 6 ΘΠ ὯΘ ἔΟΥῺ ΔΊΎΒΥ ἔγουι 
Ηΐπι.--- 9 ΘΗΘΩΙΥ͂ ΘΔ ἀἴδρογθο δηὰ 8οϑίίον ουἱ- 
παρὰ βοοϊοίἷθβ Ὀὰὺ ποῖ ἐμ9 οοπῃίοαογαϊίοη οὗ 
ΒοδΥί8. --- ον. 38. ΤΉΟΥ ὑπθαιβοῖνοβ ὙΘΥΘ [19 
ὈΙΔΒΡ ΘΟ ΥΒ.---Ὗ ον, 41. ὡοΐλπ αἰ πο πιϊγαοῖεα, 
ἴβ (μ]8. ΤΟΥῪ ταΐπρς 9688 τγὰ8 ἴἰο ἢδγθ (9 ρτθ- 
δΒιΐμοησ 6 ΟΥ̓Ρ οδη. --- ον. 42. Τυ8 0} Β 
Ῥγοδοβίης 18 τον κῃ ουθῃ (0 [819 ἀδγ. 
ΒΟΗΡΒΙΕΒΕΜΑΘΗΒΕ: Ατὲ ἰποὰ ἰμο ΟἸιτ ϑε ἢ Νὸ 

ἀουδὲ ἐμ ν βαϊὰ 89 ἀἱὰ οἰΐοσϑ: ΝΟΥΘΡ τολὴ αἰὰ 
δυο ταϊγϑοὶθϑ Ὀθίογθ, δἔρ. ; Ὀασὲ Ὀοσδαβθ ἐδι6 
ἰοαπὰ ἐπ Ηΐπι πο ἴοοὰ ἴον ἐμοὶ σασπα] παίατοϑ, 
80 ΘηςΟυγΕαοιηθηΐ [ὉΡ ἐμοὶ Ἰδὲ οὗ ουαἱπνατὰ ἀΪ8- 
«ἰδοιϊομ 5 διθοπς πηθῃ, ἐμοὶ δουὶβ ῬοΓῸ Κορί ἱπ 
ἡγχξβμα: ΔΠΟΥ͂ νανοσοᾶ δηὰ δυοίυδλιοα Ὀοίνγοϑη 

δηὰ πη 0] 67, ---ποίδὶηρ ἔτι ἰοοὶς ἔοτολ ἐὩ 
ἰδδσα. Ηθῆσθ ἐλεὲν ἀεπιαπάρα οπῖν ἰλε ἰεί(εν ἀπά 
λορεά γον σοοά ἤγοης {ϊ. (ΑἸ ἐποὶν ΤΔιι δ ΐ68] ο] αἴτη8, 
ΒΟΊΤΕΤΟΣ, 6.0 δἰἰαϑιοά ἐο ἐπ Ἰοϊίοτ ; (ΒΟΥ Βο]ὰ 

Ἱ Φοβὺθ στο γὸ ἰῃ6 Μοβόϊδιι, Ηδθ ταυϑύ Ὁθ ἃ 
Μοβεῖδα ἴῃ ἐμοῖς βΒθη89 οὗ ἐμο ἰθσιι, ορροδεὰ αἐ 
ἰλαί δεπ89 τας (0 ἰῪλε ἀἰοίπα Ἡγογα)).---Βαὶ ΜὮῪ αἰ 
ἰδο Βεάθθιμον 06} ὕγοιῃ ἐδθῖι (μ18 ἐσ βίης αἷᾶ 
οὔ (89 ἸοϊϊοΣ ἢ 10 πὸ ἢγβί ρδοθ, Ηο ψουἹά ρϑνγ- 
τοῖς ποίμίης (ὁ ἰατη Ηΐπι ἔγοπι εἶ Ῥαῖῃ οὰ ὙἙΙΘᾺ 
Ἧς μεὰ οποῦ θῃίογοὰ; δοοοῃάϊΥ, (9 ἰΐπιθ γγῶ8 

887 

Ι ΔΡτοδομβίηφς ψθθῃ (δὲ 8 ἔοτῃμ8] ἰγ181} ἐμ Τοτὰ 
βου ἃ Βοαγ {18 Ββδαχ0 αιδβίϊοη ἤγουν ἰἰο80 ψΠΟ, 
88 ἐμοὸ ϑρ᾽ γἰ [8] ΒΌΡΘΓΙΟΥΒ οὗ (8 ρΘο}]6, ἀδεὶ νἱ πᾷ 
{ποἷγῦ ΒΌΡΟΥΙΟΣΙ Υ͂ ἔγοι (9 στγϑίὶι4] σου ἴογιηδίϊοη 
οὗ {πια, δὰ ἃ σχίσιν ἰο ἀδθπιδηά οὗ Ηἶπι (9 ἀ6- 
οἰβίγο ἰοίίοσ. 8.0 ἴον ὑμδί οοοδϑδίοῃ Ηθ σοβογυϑὰ 
ἱ, Τθη ἰμδδὺ Ἰοἰίον, Ὀθίαρς ἴῃ (86 τἰροῦ Ρ]809, 
8180 ρῬοϑβεβϑϑοὰ ἐμ δἰριθδβιὶ 7111685 οὗἨ δρίγἐ δὰ 

Ἷ 
[Ὁβαυκνς Ετοπι ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜ: γετῦ. 80. 7 απά 

λίν Μαίδλεν αγὲ οπὲ; {μι18 18 δα ἀοἀ (αὺ γγὸ πᾶν ποῖ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδαὶ {0 ΕΙΠΟΥ Ῥτοίθοίϑ νν}116 2176 18 ἴο0 
ΟΣ ἰο ἀο 80.---Ἄ ογ8. 84, 8ῦὅ. Ουν ἵροτὰ ἀϊὰ ποὲ 
ϑογγοοῦ 89 260 0}018 88 ἱζ {80} τιϊϑυπαἀογβιοοα Ηἰπ5 
ΒΡΘοΘΟἢ, Ὀυὺ οοηδνπιοα δηθὰ ἀοίοηἀοά ἰδ ἰῃ (ἢ 
Υ̓ΘΓΡῪ 800,86 ἰῃ ἩΠΙΟΩ (Π6 γ᾽ δά ἰΔ)ζθη ἰἰ.---“Ἴ ὁ γ8. 89, 
40. Οιεῖϑί δίϊον ἀἰβοουγδίος οἱ βοῦῖθ σι ἰγαςἃ 
ΘΟΙΒΓΟΏΪΥ τοι γοα ἐπηπιοαϊαίοίν, ἐο αἶνα ἐἶτηο ἰο (ἢ 6 
ΡΥ οὗ πο ρϑθορίὶο ἰο δὺϑδίο.---- τοι Αὐαύβτινε: 
γενβ. 271-290, ΟΥ̓ 686 5.600, 1. {ἰ τοοῦ" τοὺ οι ἃ 
06, 2. {1.16 ἐλὲεῦ ἰΔ κοί ἢ βοῃο, ὃ. (86 τοόδεγ Κἰ Ἰο ἢ 
ΒΟΙ16.--- ον. 80. ἩΤδ το οπδ; Ἡδαὺ 1ς .ἰΒ, ἰἰαὶ 81 
1, ἴῃ τοϑροοὺ οὗὨ ἐδδέηοο, πού οὗἁ τεϊαίϊοη.--- οΥ8. 84, 
8δ. Ἰῇ πιθ ὈΥ ραγίδικίπας οὔ (86 πογὰ οὔ ἀοἀ δ8γ9 
Ιωδὰσ ροάδβ, ηυοῖ οτο ἰδ ἴῃ0 ἤοτγά, οὗ πε ϊοῖι 
ὑΠ0γ Ραζίαϊκο, αοἀ.--Ετοτια ΤΗΞΟΡΕΥΤΙΆΑΟΥ: Υ6Γ, 
41, Ουτ Κοτὰ οὔσῃ Ὀγίημθ Ηἰβ Ῥθορὶα ἰηΐο 8βο]1- 
ἸΔΥῪ Ροἷδοθβ, ἰὺ5 τ ἀὴρ ἐπθπὶ οὗ ὑπὸ Βοοὶοίγ οὗ 
{80 υπδοϊϊόνίηρ, ἴον (μοῖρ {αν  οσᾶπσο ἰὰ ἰδ9 
{ΑῚ1}.---ΟἸγ δὲ ἀορατὶβ ἔγοιῃ Φθγι8816πι, ἑ, 6., ἐλδ 
ὔεισιφὴ, ρεορίδ, διὰ 5005 ἰο 8 Ρΐδοθο ΠΘΓΟ ἃτθ 
δρτίηρβ οὗ πνϑίον, ἡ 6., ἐλ Οἰεπεϊί6 ἐλωγοὶ [1].--ο 
ΒΥ ΑΙΟΟΙΝ: ΖΤῆεν 7οίϊοιο 44----1. ἄετο, Ὁ ψν8}}- 
ἵὰρ ἰῃ ροηι θη 688 δμἃ ἱππόθθῆοθ, 2. λεγεαϊίεν, ὉΥ͂ 
εΘηλοτηςς ἱπίο {6 ογβ οὗ ϑ οἰθγῃδὶ 119.--- ΕΓΟΙᾺ 
ΖΕΙΤῈπ: ον. 27. Ηρα Ην υοἷοθ; ΟἿΘ ΠΙΔΥ͂ ὮΘΔΡ 
[μ9 τυογας οὗ ἐο Ποτὰ πίἰίθουϊ δα πιϊης ἰο Ηἷβ 
σοΐσε; ἰμθ συοἷἱοα οὔ 86 Ἰοτὰ ἰβ {6 Βρὶγἰ (8 }}Υ 
αυϊοκοηίΐίηρς ἱπῆμπθηοο οὗ Ηΐϊ8 σοῦ θ ὑροὴ ἐδ 
Βοδτῖ.---Εσοῦι ΒΌΒΚΙΤΥ : Υονῦ. 24. Τίιο βυθι]ο 
οὗ Ομ  βι 8Β Θῃθμλΐθ8, ΟΧΡΥ ϑϑίηρ Θαγποδὺ αἀ651Γγ0 
ἴον ἱπέογιηδίϊου ἰδὲ ὑπο ν παρ ΘΗ ΓΔΡ.--- ὟΣ. 
20. Τὴ9 τυῖβάοπι δῃηὰ οδυϊΐζοη οὗὐ “2688: Ηρ, 1. 
τ οπιπον 8 ἀἰγοοῖ Ἄηϑυγον, Εἰ. Ἀ.. 6.), 2. Τοῖουβ ἰοὸ 
8 την Δ6168.---΄Τ ον. 26. ΤῊ ἔγὰθ οδυ99 οὗ ἱπῇ- 

ἀοιῖιγ, 1. ποὶ ΟὈΒΟΌΣΙ( οὗ ἀοοϊτίηο, Ὀαὶ 2. ποὶ 
Βαυΐηρ (8.6 Ῥγοροσχίί68 οὗἨ ΟἿ ἰδ 8. Β66Ρ.--Ὑ 61. 
27. ΑἹ! Ομ γ]βι ΒΒ βίίθορ ζό]ον Ηΐπὶ ἴῃ Ηΐ, 1. 
ἀοσίτῖθ, 2. Θχϑιρὶο.---Ἴ ον. 28, ΕἸ εγπαΐ ἰἐε ἰδ, 
1. ἐμὸ γφονίϊοη οὗὨἩ Ομχὶβιβ βῇϑερ, 2. [86 αἰ οὗ 
Ομ γῖϑυ, 8, ποῖ αἴνοι ἰο ἰδ6 δθθρ, ἰὰ (1) Ῥυτ- 
ο.486, (2) Ῥγοπιΐῖβθ, (38) ὅγβί. ἔγυ ἰ8.-- οὖσ, 82, 
ϑβ6ἢ ψὰ8 (Π6 ρογίδος ἱπποοθησο οὗ ΟἸτῖβέ ἐμαὶ 6 
ἀδνοά δρρϑαὶ ἰο (89 Θοπβοϊθῆ 668 οὗ ΗΒ πιοδί ἰῃ- 
νοίογδίο ΔΎ ΒΔ Υ168.---ΕΥΟΙ ΗΈΧΕΥ: 10 ἢ 154 οπὶ᾿ 8 
ΒΑΥΪη 55 ΔΡΡοδᾶν ἀουθίὉ], ὑπ ἔλα! 15 ποὺ ἴῃ {16 
οὐγεοί, Ὀὰδ ἰὰ ἰμ9 ὁν6.---ἤογα. 24, 2δ. Τῆο 6.8 
Ῥτοϊθηῃηοά (δαὶ ἐπ 007 ΟὨἿΥῪ ἀουδιεά, ΟἸτἾϑὲ ἀροϊαγοᾶ 
εδὺ ἴον αἰ ποὲ δοῖέευα; δἰκορίϊοϊδηι τι τοὶϊ σοι ἰ8 
ὯΟ Ὀοίίον ἰἤδη ἱἐηπαετίν.---Ἴ ον. 26. Κὲ αγεὲ ποΐ οὶ 
ν ελοερ, ἰ. ε., γ8 8τὸ ποί 1]. ἀϊροδεά ἰο Ὀ6 ΜΥ 
ΤΟ] ΟΤΟΥΒ, 2. ἀεεισπεα ἰο Ὀ6 ΜΥ [0110 ἮΘΥΒ. ---Ἴ ογ8. 
27-29. 2688 ἀοθουὶ θα οοποογηΐηρ Ηἰ8 Β.θ6ρ, 
(86ῖν--1. σγαοίοιΣ αἀμροείίοη, ἰμ 07 () ον Ηἰδ 
γοΐοο, (2) ἔοϊ [ον Ηΐἰπι; 2. λαρρὺ εἰαίε, ἢ (1) (αἴ 68 
οοχιηίξδῃοο οὗ ἐδ οπι, (2) ᾿ιὰ8 ργον θὰ παρρί 688 
ἴον ἔβϑῖι (4) οἰθγῃδὶ 119, (δ) ἔγϑοὶν Ὀοϑίονοα, (8) 
88 απάἀ ον θη [ὉΓ {Ποῖ δεουγὶν πὰ »γεδεγυαίοΆ. 
--ον. 87. Οἰσὶ δὶ 4965 ποί γραυΐγο ἃ ὈΪηαὰ δηὰ ἰπι- 
Ρ ἰοὶί ζαὶ., ΔοΣ δὰ οδδου ἰο Ηΐβ αἰνίμο το ΐβϑίοι 
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ζατίμον ἰμα Ηθ καγὸ ῥγοοῦ οἵ ἰἰ.---Ἄον. 89. Το ! ἴῃ οἴθτηδὶ ἰἰΐο, 8. ὈοΪἢ ἰπ0 Εδίμονῦ δηὰ {δ βοὰ 
ίσλε οἵ 7οδ8ι8, 1. ποὺ 8 ἱῃρίοτίου τοίσοοί, ναὶ 
2. ἃ αἰονΐουϑ τοϊἰσοηθῖ. Ηο «ποαρεά, 1. οί Ὁθ- 
δδ856 Ησ νὰβ αἰγαϊὰ ἰοὸ βυον, Ὀϊΐ 2. Ὀθοδυβο Η 8 
που γα οἱ σοΙη6, οὗ, ΥἱΪ!. 80.--ἷὸν. 40. Τδβουσὰ 
Ῥουβοσουίοῦβ ἸΔΔΥῪ ἀγῖγο Οἰτίδὶ δὰ ΗΪ5 σοβροὶ ουἱ 
οἔὔἩὨ ἐλεὶν εἰν, ἰμΠ6 7 οδῃθοὶ ἀγῖνο Ηΐαι οὐ ἰΐ ουἱ 
οὗ ἐλὲ υοογἰά.--Ἴ ον. 41. Τθο χοβυὶὶ οὗἨ 7018 8 
ταὶ ἰίυΥ αγον πἷ8 ἀϑδί; [1 βισο688 οὗ 6 ποτὰ 
Ῥτγοδομ δᾶ ποί σοπῇηρα ἰο {86 1178 οὗὨ {6 ῬΓ680}}6 Ὁ. 
--γεῖ. 42. ἥοῦο ἐδ 9 ργοδομίηρ οἵ γερεπίαποο δ᾿ 85 
8 βυοοθδ8, ἔμό τὸ 89 Ῥτοδοβίηρ οὗ ζοβροῖ-ἄτδοθ 
ἦβ πιοϑὲ 1Π|κο  ἰο ὉΘ ΡΓΟΒΡθτουϑ.--- Το ΒΑΕΧΕΒ: 
γεν. 29. 1 ἴ6 ἱπρ]1οἃ (μὲ ἀοα ν1}} 8ο οουίτοϊὶ 
αἷΐ οἴμεν δείπσε δαπὰ ἐλίησε 88 ἰαὺ {ΠΟΥ 88}4}} 6 
βοῖο.---Ἴογ8. 28, 29. ἦ δῖὸ ἰδυχῃί σοποογηΐϊης 
Ο τ ϑιΐδη5 (μδὺ--- 1. (ΠῸΥ δῖὸ ρίνοη Ὁ (89 ΕΔΙΒΟΥ 
ἐἰο Οτἶδι, 2. Οτἰϑὶ αἰνοϑ ἰο ἐμ τα δίεγπαΐ ἐζε, ἱ. ε., 
1) »γοφιιγεϑ ὉΥ Ηΐδ ἀδαί(ἡ δῃά ἐπίογοοδείοη, δπὰ (2) 

ἀπραγίϑ ὉΥ Ἠὶ8 δρίτιι, (δαὺ το] κοι τ Βῖο ἢ σΤοβυ} 18 

ΒΘ ρϊοαχοὰ ἰο 6960 ἰδοπι, 4. {Π6Γ8 18 ΠΟ ῬΟΙ͂ΤΟΣ 
ἴῃ ϑη οὗ ἀοΥ]] ἰο ἀοἴοδι ΟἸ Γι᾿ 8 ῬΌΓΡΟΒΘΟ.---Ἴ ἐγ. 
89-42. 780 ορροδί(ἴοῃ οὗ {10 τυνϊοϊκοα γοβυϊ δὰ ἰδ 
1.86 ἰπογθδϑοα βισοθ88 οὗ ἐδ οϑι1ι86 (ΒΥ Ῥ6ΓΒ0- 
ουἱοά.---Εγο Ευχε: γον. 260. “- Δἴψ 5866 ρ᾽ ἰδ- 
ἀϊσαίθβ {}ιὸ ο1ο89 δοῃπθοίζοη Ὀοίνϑου ΟἰΥἰδὲ δὰ 
Ὀδ ΐονογΒ; ἰδ 0Υ δῇὸ ΗἸδ, 1. Ὁ. αἱ ἤγοιῃ 86 Βδ- 
86 Σ, 2. Ὁ Ρυγοθδβθ, 8. ὈΥ οἰοῖοθ δηὰ ς᾽ ΐης,, 
4. ὉΥ ἱδμοὶῦ οὰ ΘΟὨΒΘηί.---Βο] ΘΥ̓ΟΓΒ ΔΙῸ οδ]] δὰ 
δἦεερ, Ὀθοδῦδο ὑπο ὺ δτο, 1. Βοῖρίοαβ δῃὰ ἀθρεη- 
ἀθηὺ οὔ ἐδβοὶν Θ'Βορμογὰ, 2. Βδυτη)688, 8. 100] 18 
δῃᾷὰ Ἰίαθ]ο ἰο 5Ὸ δϑδβιγ δύ {τε 21. ΟἸτΙβὶ 
ἄποιοσα Ηΐβ Ῥϑορὶθ τί, 1. δρργοδαδίίου, 2. ἰῃ- 
ἰοτοδί, 8. δϑοοι: οῃ.--τ᾿ ον. 28, ΟΝ γίβὶ, 1. οἥδη 
πὶ ΠΟ] ἀκ ἩΟΥΙἿΪΥ ῬΥΟΒΡΟΥΙΕΥ, 2. ΠΟΥ͂ΘΡ ζ[Δ1]9 ἰὸ 
Εἰνο εἰεγπαΐ ἐΐα, ἑ. ε., (1) φταρθ, (2) ρεϑδοο, (δ) 
ξἰονγ.---Ἴον. 86. Το ὨΙσ ΒΟΠΟΡ Ομ γίδβὲ ρα δ 08 
6 ϑοσὶ ρίαΓο9.---ογ8. 87, 88. ΤῊΘ Σῃροσίδῃϑο 
ΟὨσίβιί δἰϊδου θὰ ἰο Ηΐδ8 σωΐσϑοὶ δ.) 

Π. 

ΑΧΤΙΤΗΕΒΙΒ ΒΒ ΥΒΕΝ ΤῊΞ ΒΕΒΙΙΕΥΙΝΟ ΑΧΡ ΤΗΝ ὈΝΒΡΙΙΕΥΙΝΟ ΦΕΥ͂Β ΟΣ ΌΌΞΑ ΑΥ̓͂ ΦΕΒΌΒΑΙΕΙΝ ΑΥ ΤῊΒ 

ΟΒΑΥ͂Ε ΟΥ ΠΑΖΑΒΌΒ., ΟΗΒΙΒΤ, ΙΝ. ΟΟΝΒΕΟΌΚΝΟΕ ΟΥ̓ ΒΗῚ18 ΒΑΙΒΙΝΟ ΟΥ ΓΑΣΑΒΌΒ ἘΒΟΙ ΤῈῊΒ ὈΕΔΡ, 

ἨΓΙΜΒΕΙ ὈΞΥΟΤΕΌ ΤῸ ὈΝΑΤΗ. ΒΥΝΒΟΣΙΒΜ ΟΥ ΒΑΥῚ Β ὝΟΒΙΚ ΑΝ ΟΥ ΒΙΞΕΕΡ. ΤΒΞ ΒΕΒΌΒΒΕΟΤΙΟΣ 

ΕΒΟΝ ΤΗΞ ΒΑΡ. 

σπβαρ. ΧΙ. 1---Ὁ7. 

Α. Ολνίον ε ἀεαιλοδείησίπσ ζουγπεν ἰο Βείλαην ἰο ταῖδε Πὼ 7γϊεη ἤγοηι δὲ ἀεαα, ϑγηιδοῖηι 97 ἀσγοὶνε 
απα πισλίεἰϊε. ϑγπιδοίδεπι 97 εἰφερ. 

(ὕκβς. 1--- 10.) : 

1. ΜΝον [Βυ1] 8. οοτίδιῃ πα ΔΒ βίο, παηιϑα ΤΑζατῦβ, οὗ [οι] ΒΘ ΒΔΏΥ, [δ9 ἴοτπι 
2 οὗ ΜαΥΥ δηά Βθὺ εἰβίο: Μαγίμβα. (1 νψαβ ἐλαέ [1860] ΜΑΤΥ πδὶομ [πῆ80 ἀδπεγπετὰ] 

δηοϊηΐοα ἴμ9 1ογὰ πὶ οἰπίτηθης, δηὰ προ ἷβ ἴδοῦ τ } μὸν Βαῖν, τυ θοθα Ὀτγοί μοῦ 
8 Τλζϑτὺβ 85 οἷο.) Ὑμθγθίοτθ 18 βἰβίουβ βοπῦ ὑηΐο δἷπι, βαυίηρ, Τωογὰ, "680 }4 διὸ 
4 πῇοπι ἐμοῦ Ἰοναϑὶ ἰβ αἰοῖς, θὰ “6808 μοδτὰ ἐδαί, 6 βαϊα [πὰ «658 ΒοΑΙης Ἱ᾿, 

5814], ΤῊ 8 δἰοἴκηοθθ 1 ποῦ υπίο ἀθδίμ, μὰν ἴον (86 φίουυ οὗἨ ἀοά, ἐμαί ἐδο βοκ οἵ 
αυά παρ [π|4Υ] 6 σ᾽οτσιβοα ἐμογθῦγ. 

δ,6 Νον ΑΡ̓Ε Ἰονοὰ Μανίμα, δμιὰ μθν βἰβίοσ, δῃὰ Τάσατυβ. Ἧοα [ὸ μιδὰ μοδτὶ 
ἐμογοίοσο [ Βϑὰ ἐμογοΐοσο 6 Βοαγὰ] {μαὺ ἢ6 τῶϑ βίοἷς, ΒΘ δθοάθ ἔπο ἀδγρ βι}} ἱβ 
9 βᾶτη9 ρἶδοο τΒΟσΟ 6 τὰ [0 ὕμϑῃ τϑιμδίηϑᾶ ἴῃ (86 ρ͵806 ψΠΘχα δ0 Μ88, {ΝΠῸ0 

Ἵ ἀΔγ95]. ΤΆΘα δον (μὲ βαῖ [ἢ 6 [ΤΉ θη αἶνον [818 δ βαὶ 8} ἴο δύ [086] ἀἰδοί ρ[ε8, [αἱ 
8 τθρὸ ἰπίο Φυάοα ἀραίη. ὦ [186] ἀἰθοῖρ]65 58 απίο Βἴμι, Μαβίοσ, ἰδ 958 οἴ ἰδίϑ 

βου ρὲ [7080 ΠΟῪ ἯθγΘ βοοκίηρ, νῦν ἐζήτουν] ἰο δίομθ {μ66; δπὰ σοσθὺ ἐμοῦ {ἈΠ π6ῦ 
9 δραϊηῦ «}068908 δηβνογοᾶ, Ατϑ ὑμοσο ποὺ ὑγοῖνθ ΒΟῸΓΒ ἴῃ [80 ἀαγῦ [1 ΔηΥ πιδὰ 

10 τΑῖκ ἴῃ ἐμ ἀΔΥ, κ βίυτα 90 ποῦ, Ὀθοδι89 ᾿6 βϑϑίβ ὑμ6 Ἰίσᾷξ οἵἉ [18 ποιὰ. Βιυὶ 
11 ἴδ τηδὴ παὶὶς ἴῃ {86 πἰραῖ, ΒΘ βία] οί Β, θοοδυθο ἔμοτο 8 πὸ Ἰίσμί ἴῃ Βἰπι, ΤΆοϑθ 

(ϊηρϑ βαϊὰ ἢθ: δῃηά δἷνος {μδὲ [{818] μ6 βαῖ "ἢ απο ἔμοτι, οὰν ἔτϊομα 1,Ασυ8 δἰθερ- 
12. οἱ [μδὲμ ΦἈ]16ῃ. 88]66Ρ]; ὈὰΓ 1 ρὸ ἐμαὶ 1 τοδὺ δύσαῖζθ δἷπὶ ουὖΐ οἵ 5[66ρ. ΤΉΩ 5} 

ἷϑ αἰβοῖρ]οα [Τ}9 ἀαθε μρ ἐδογϑίοσο βαϊὰ ἐὺ Ηἰπι]", Τοτὰ, ᾿δ μο 816ρ [πὰ ἔ]1εὰ 
18 85166Ρ] ΒΘ 8}8}} ἀο πὸ] [Ὀϑοοπιθ σμοἷθ, τοοουο]. Ηονροὶε “6808 δρακο [δὶ 

26805 δὰ ΒροΚοῃ] οὗἉ εἰ ἀθδίῃ: θυΐ μον ἐβουρῶν ἐμαύ μ6 δᾶ βροίκθῃ οὗ ἰβκίπᾷ 
οὗ τοϑί 'π δίοορ [89 88 βροδκίῃηρ οὗἉ (Π6 γχοϑὲ οὗ βίθϑθρ, περὶ τῆς χοιμήσεως τοῦ ὑπνοῦ]. 

14 Ὑπό [Τ θὰ ὑπογαίοσθ, τότε οὖν] βαϊὰ «“7}6ϑὺ8 ππῦο ἐμοί ῥ]δίη]γ, 1, ΔΣΆΤΊΒ ἷ8 ἃ 
16 ΑἸ4 1 δπὶ ρἰδὰ 0. γοῦν βδῖκοθ ἐμαὶ 1 τὰβ ποὶ ἔβθζο, ὑο [8 ἰπίομξ γ6 ΠΙΔῪ θ6 ΙΕγὲ; 
16 πονοσί 6 1665 1οὅ τ ρὸ υπίο δἷπι. ΤΏθη βαϊὰ ΤὨοτιδϑ, πμϊοι [Μ}0] 18 οαἰἰοὰ ὈΙΔγ᾽ 

ταὺβ [ἡ 6. ὑπΐῃ οΒ 14], παίο Ηἷβ [6 ]1ον-ἀἰβοὶρ]οθ, 1οὲ τ 8150 ρο, ἐμὲ πὸ πι87 (δ 
χὰ δῖα, 
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ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤΙ, 
Ὶ Ψον. 19.- -Ἰδοβταδηη αὐτῷ οἱ μαθηταί ἴῃ δοοογάλησο τίἢ Οοάά. Ὁ. Κι; Τιϑοποηοσῦ δἰ ΡΙΥ αὐτῷ ἐπ δοοοτάδηοθ νὰ Οοά. Α. εἰσ. ; ἀοοοχιηρ ἴο ΜΟΥ, {μ6 ἰατῖθς ταϊχὴςξ Ὀθ [ἢ 0 οτἰ σί πα] τοαϊίης. [1 οἁ. γῇ}. Τιϑοποηά. γαμὶα, νυ ἢ Οὐά. 8ίη. : εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ μαθηταί, ᾿(Οοὰ, δίπ, εἶπαν). 80 δἰδὸ Ἰγοδίοοις αηὰ οτξε. ΑἸζοτὰ Ὀγαοϊζοίϑ οἱ μαθηταί, Ὀπὲ τεϊαίην αὑτῷ.--Ὁ Β, 
ἕ γον. Ἵ ἵδρο ᾿πϑογὶβ δ ρἴοθα: τοῦ ΟΌΥ ον το ρλλύριν ἸοΌσπον τὨΪῈΠ6Γ.---Ρ, Β.] 8 γος. 18.--ἰ.ἜοΣ “ οὗ ἴὴο ἑακίηρ οὗ τοδὲ ἰῃ 8160," ΟΣ “οἵ Ὡξ τοϑξ ἰῃ β106ρ.᾽""--Ρ. 3.] 

[ΤῈ παγγαΐϊίνο 15 ἀἰν  ἀϑὰ ἱπέο ἰῆτϑο ραγίβ: (1 
ΤΊ16 Ῥσοραγαίίοη, τ ΐοὶν 19 σαϊοά ὉΥ (δο ἰδ ὁ 
ἄσαι!, 1-16; (3) ΤῈ6 ταϊϑίπρ οὗ 1,ἀζασαϑ, οὐ ἐδ 
(γἱ απ ΡῈ οὗ 119 ονοσ ἀοαία, 171-44: (8) Το οῇἶβροὶ, 
(4) ἐμ ροβίἐἷνο οἥδοῖ: δοπβγαιαίίοα οὗ (6 ΖΑϊ ἢ 
οὗ ἰμὸ ἀἰβοῖρ]95, 46; (6) (119 ποραιῖνο οὔδοι : δχ- 
οἰεΐπρ ἐμ ορροκίἐΐοι οὔ ἐμ9 βαπμιοάγίη ἰὸ ἀοδάϊγ 
Βαΐγοϑα, 47-67.----Ἴ τηΐσδοῖο οσανγίοβ 1ΐϊ9 οσῃ ουῖ- 
ἄθῃοϑ ἰο ΘΥ̓ΘΥΥ ἴδλῖν απὰ ππρτοὐυἀϊοοὰ τηϊηά. Βαὲ 
88 (89 ῬΘΥΓΟΣΙΩΔΏΘΘ οὗ ἐδ τγϑ ἃ τροσαὶ ἰοβί ἰο ἐμ 9 
ὅονβ, 80 ἴθ 1.8 παρχγϑαίϊσο ἰο ἐμ σϑρλάοσϑ δὰ 
ΟΥ̓ 65: ἃ Βᾶγον οὗ 1119 δηα ἃ Βουγοο οὗ οοπιίοτί ἐο 
Ὀοἰΐονοῦθ, ἃ δβίέυμ ] ης-Ὀ]οοῖς ἰο πη θο᾽ἴθγοσβ. 
ἘΒΟΥΘ ΔΓΘ ΤῸ» 7189 ἱμοουνίββ, ΟΡΡΟΒΘθᾶ ἰο ἰδ ἐσθ 
πο: 1, ΤῊῈΘ ΒΑΤΙΟΝΑΙΙΒΤΙΟ Υἱθὶ οὗ ἃ Ταϊδίηρ 
ἴγοτι ἃ ἔσϑῆσθ, ἴῃ βρὶ(9 οὗ ἰδ ἤδη ὄζει, γαν. 891 
ῬΔΆΪα8, ΟΔΌΪΟΣ, Απλπιοι, Κοτω, δον οἷον, σηο- 
θεὰ Ὁγ αὐγῦτον ἀπὰ Τῇ οἶββϑο). 2. ΤῊΘ ΜΥΤΗΙΟΑΙ͂, 
ἈγρΡοί ἢ 6815 οὗ ἢ υποοηϑοΐοιβ Ῥοϑι οὗἉ {({Π| 9 ὑσὶ πλὶ- 
εἶνο Ομ νἰβεϊδῃ ἔλθου. (βϑισαιββ, ἴῃ ἷ8 Ἰασρο 
“Το οὗ 9 65805,᾽ νι 1119 ἔμ α18 ποῦν Ζεδεη .76ϑι, Ὁ. 
410 Ξ., μ6 χϑργοβοηὶθ ἐμ δἰβίοσϊο ᾿ιαζασὰβ οὗ 
δοίη ἃ58 ἃ ἔγοο δβοίΐοῃ οὗ ἐπ ἴουγὶ Ἐνδηροὶὶδὲ 
δαϑοὰ ἀροὴ ἐδ 9 ραυδθοὶῖο 1,δζϑγὰ8 οὗ μὰ 6.) 8. 
ΤῊΘ ΦΆΘΟΣΥ οὗ ἃ σοῃβοίουβ ΒΥΜΒΟΙΜΟΑΙ, ΟΥ ΑΙ,8- 
ΟΟΒΙΟΑῚ, τοργβθηίδίίοη οὗἩ (9 ἀθαι})-ςοπαποτίηρ 
ΒΙονΥ οὗ ΟἸγὶϑέ δηᾶ Ηἰ58 ἀἰβοῖ 168. (Βαυν, Ὑ οἷ2- 
βάοκου). 4. 1110 ἰηἴαπιουβ Βγροίμοβὶβ οἵ ἃ ἀοτη- 
τἰκαῦ ἹΜΡΟΒΤΌᾺΒ ΟΥ ῥίουβ 7γδυᾶ, δὴ ἰαϊγίσαο οἴ 
186 ΓΆτ ΠΥ οὗἨ ΒοιμδηΥ, ἰο τ ῖϑἢ 7685 ᾿ϑηὶ Πίπι- 
861} ἃ8 ἢ ᾿ηϑἐγιαπιοηῦ τ ἢ (ἢ 9 νἱοιν ἴο χηαῖκο 85 
᾿ἱπηρυθϑϑίοα ἀροπ ἰδ ὉΠ ΟΙ ον ης; 569. (ΒΘ μδῃ, 
γὴα ἀε “έδιδ, ». 859 1.).. ᾿ ΑἸΊ ἐμοβο ἐμβοοσὶοβ οἵγθ 

Πμοῖν οσ σα ἰο α αἰβθο] ἰοῦ πὶ (89 ΒΡοΓ δία]. 
ΤΆΟΥ͂ πθαΐγΑ] 129 Θὰ ἢ} ΟΡ ἀπὰ ἐχρ]αΐη ποίμίης 
ἂὑ 411. ΤῊ ΟὨΪΥ αἰϊετπαίίνο 18: Ηἰβίογί 9 ἐσαΐ, 
οὐ ἀϊβῃοποϑὶ δοιΐϊοα. Το ἰδβίονϊο ἐγαι 18 θα π- 
ἀδηὶν αἰξοϑέοα Ὧν (μ}6 βἰτιρ] οἰ ν, γἱνδοῖγ δηὰ : οἰγοιυτηβέρη 11} οΥὗὨ ἐῃ 9 παγγϑιϊνο, ἰὴ 9 ὕουΣ ἄΔγ8 ψα όψοι ἡχὸ τ γεν ταῖν ον {πε μόνος τ ἀδεννς, Μΐα το ̓ ἴῃ (89 ἐοτα (τθν. 89), δὰ ἐμ φορά βθῆ8θ9 δπὰ πιαθὶ Πανο ὕὉ09Ὸ ἔγα!Υ ἴμο βοὴ οἵ οἀ. ΤῊ ταίγβοῖο τῶ ἃ ἸΔΟΓΑΪ Βοπαβίν --ἰίο Β8 0 (Π ΥΘΡΥ 16 Δϑ--τοῦ μδξατὰϑ [εἰδίπιοας οἵ πὰς 9 βαίὰ ΤΙ ΠΟΘΓΗΙΒΕ, ΠΙ5 Ῥογβοῦ α8 πο} δηᾶ 8 βἰβίοσβ, ἰδ Ἐνδηζο ἶδὶ απ Ομ τὶ Ηΐμ- Ἑοπηϊδίη ὁΓ 16, αοὰ 8 ἘΡΤΟΡΌΘΟΥ οὗ Ηἰ5 ἐπλν δοῦρε μιν τε 801}.---Ρ, 5. οοπίδἢ9, ι Τα Ζαγυβ, [η6 αἶδα ἘΞ Ε ΚΕ. Ἵτίσιδο οἵ ὅοειιδ. 80 ΔΟΥ, ἜΣ ΒΟ Πα οοῖς γον. 1. Βαϊ ἴΒθτθ τγα5 ἃ οοσϊαίῃ σλβη βίος, 

οὗ Ζ26εη.5, 60 ΠΟΥ͂ εἶ [0Γ 811 ἐἴτηο, [80 χτγοβὶ 80}! οοτα- ᾿ ἔστι, κρὰ οὔθοίΆ1}ν ἀίθροτθος 116 ρίοοτι διὰ ἑαστοσ οὗ ἐμο ].---7}0 δέ ἱπαϊδαίοα (δαὶ 76 8.8᾽ δία ἷἰπ Ῥόταδ 
ὰ8 ἰοτταϊπαίθα ὈΥ {80 5[οῖζη6858 διὰ ἀθαίῃ οὗ 

ξῖλνο. Ῥ͵ 83.] 

ΤΊ γΟΔῚ αἰτοῦ ἢἰ8 σχοθιγγοοϊίοη δηὰ ἀἱοά ἘΣῪ γϑατΒ ὁ. Βαϊ ἴ80 ΟΟϑρ019 τϑγθ ῬγοθαῦΥ τυγί τοι δίτου (89 Σϑαν 60. 

ΟΥ̓ ΠαΣατὰ8: ὕροπι ΒοίμαηΥ [ἀπό, 1 ἐκ, ἀδποίοβ 
ἀοβοοηΐ, ΟΥ̓, ἃ8 ΒΕΓθ, Τ ΘΙ ἀΟΠ667, ἃ8 αἾ80 (86 ἀ6- 

Βριρδβδηίαβ, ατοξίϑ, ΠΙ}οράθσ, ΟἸδμβαιβθη, Βαυτη!οίη, Θοάοὲ διμὶ ἩοΓ  ποσὶὴ ἘΠῚ} Τλη χο ἰη οχρίδίηἰης ἔμ δι ]θῃοο οἵ ο ἥγηο εἰδίο ἔροια 8 Ὀγυαάδηία! σοξωσὰ ἰο ἴΠ6 ϑβιιγγί νης 
βἰρηδίΐοα οὗ ΒοίμαμΥ α8 [89 ἴοτχῃ οὗ Μίαν 
δηᾶ Μαασία Βθὲ αἰπῖοσ (οοιΡ. οἷ. ὶ. 44), Ρτο- 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰμο δοαυασίηίαησο οὗἩ (80 Σϑδίοσβ τὶὶῃ 

γ οἵ γαβ, πὶ Δίογον (οἀ. δίῃ, Ρ. 439) δὰ ΑἸζογὰ 

{80 ἔδι! οΥἁ ΒοίμΔΩΥ, ἀπὰ ρ]ασοβ ΜϑΌΥ͂, ἂϑ ἰδ 

(δνοίορ., Ῥ. 15) τοοσὲ ἐς δαρροϑίἐοη, Ὀδοδυδθθ βασὴ οοποοαὶ- τηοαὶ ἣν Δ] 95 ἴγοσι {16 δρίγὶξ βαη!ὰ πδγδοῖοσ οὐ 19 ἙἘναχρο- 

ταοϑύ Ῥγοτηϊηθηῦ Ῥ υβο αν οὗὨ {119 ρτοῦρ, ἰπ (86 
ἐοτεβγουαη, ΑἰοΡ Πορ, ππδηϊίοη 8 Ἰησὰθ οὗ 

Θ [ἢ αοϑρ81. ἃ Ἐρίδι165 τσϑότὸ αἱ ἤτυξ ποὶ Ῥπθβυϑ ἰο ἴ19 πτοτ] ἃ δὲ Ἰαγρα, ὕπὲ ἴο ΟΠ ονίη:; σοι πηΐ- 

Ματιμα, 88 Β6Ρ βίβίϑυ; αδον Ὀοίῃ, ΒοίμδΩν ἐδ ἀθ- 
βἰριδίοα; δον Βοίμδηυ, [ϑσατγαβ. Ὁ 

ἴδβ, Μογοῦ οχρίαίπα ἐμ οπιίϑείοῃ ἴτοιῃ [ἢ 6 ΡνΙδὰ οἵ ἰὴο ϑγπορ εἰ 80 σοηβησὰ {ποπιποῖνο ἴο ἐμὸ Ο8.Π| 68 δοιί τ ἐν 

ΒΕΤΗΛΝΥ οα ἐμο Μουμί οὗ Ο]ΐνε5, ἀϊδιϊποί ἔγοσα 
ἐπ Βοίβαηγ δογοηὰ Φογάδη, ἴῃ ἰμ9 δηνί τοῦ οὗ 

δὺο 1] Η6 δοϊθιημ ΘΠΕΓΥ ἰπΐο Φογυβαϊθ (δίκαις, χχὶ. απὰ ῬατΆ 11.195), τ 116 Ζοδη, οσοίϊ Ὡς ἴΠο ΘΔ! ΠἸομπ ταΐτωςϊοθ οὗ ῃο ταϊδίης 

ὙΠΟ 7680.5 18 ὨΟΥΤ, ῬΤΟΡΔΌΪΥ, αραΐῃ δυϊάϊης (869 
6Ἀ. ἰ. 28), 18 ἀἰδίδαί ἰμσθθ- αυβσίθσα οὗἩ δὴ ΒΟῸΣ 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ἴπ {16 ταϊϑίηρς οὗ 1δζαγὰϑ ἔγοτα ἐμὸ ἀθαά, ἐμ 
τοοϑὺ βία Ρ6 που οὗὨ ὑμ9 χουϊνυ γίπρ (ᾳυϊοκοπίηρ) 
ἸΑΓΔΟΪ65 οὗἁὨ 99915, Ὑὸ 800 αὖ οὔδθ {π6 αἱξίπχαΐο 
οσοαϑίου οὗ Πὶ8 ἀοδι]ι, πὰ πο ᾶτβε ξογοββδάον- 
ἴηρ οὗ ΗΪβ ταϑαυγγθοίίοη, Βαυ]ὸ σοϊαΐοϑ οὗ ϑρὶ- 
"028 [{89 “0 »» 18} ΡΒ :]ΟΘΟΡΒ6Ρ]: ““ Οπ πι᾿α αϑ8ιεγᾶ 
φι᾽ἱ ἀἰδαϊέ ἃ 8ὲ8 αὐιΐδ, φωό δ᾽ (ἢ οὔ ρὲ δὲ ρεγϑμαεν 
ἰᾳ τόθωγγεοίίοπ 6 ζαζατε, { αμγαὶϊξ ὀτῖδά ἐπ »ίδοεε 
ἰομὲ δοπ δγσίδπιδ εἰ αμραὶ! ἐπιδγαϑ8ά δα γόρμσπαποδ 
ἰα Χοὶ οτάϊπαῖγε ἀε6 οὐγέιἐεπ5."" [ϊεί. ατὶ, δρίποζα].Ἐ 
Τθο δρϑοΐδὶ Ρ]θα οὗ τηοάϑτῃ οατἰιοἴδτα δραϊηϑὲ 

ἐμ τα ιν ΟΥ̓ (8. ταΐτδοῖο 18 ἐὴ9 βἰοποα οὗ {Ἀ9 
Βγποριϊϑία. Τα ἔδοϊ ΔῪ Ὧθ οχρ]αϊηοᾶ: 1. Βγ 
ἐδ οἰατγδοίοσ οὐὗὁἩ 89 (05ρ6]5, Θαοἷι οἢ9 οὗ τμϊοὴ 
δοίης 8 ραν ἰσαϊαν υἶθυ οὗ {πο 19 οὗὨ 768..9, 868 
ΟὨΪΥ δυσὶ Ἰαἰδίοτ σα] τηδίΐον ἃ5 βαϊίβ 18 ἐοία]:; 2. 
ὉΥ Βἰϑιονῖσαὶ οἱγουτηβίδησοϑ νϊοἢ τησάα 1 βδϑοῖὰ 
δάνὶ84 016 ἐο (Πο Κι γηορι βὲ8, το πσοία οαυ]ίον, ἰὸ 
οαλὶξ ὕγοτα ἐμ οἷν Υθοον 8 (86 Εἰ βίου οὗ (Δ 9 Τα πΗγ 
οὗ Βοιμδην,, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴῃ οτάον ἰο δυοία αἰὐγδοί- 
ἴῃᾳ ἴο 1ξ (86 αἰϊθαίίοη οὗὁὨἩὨ Ζοσίϑη ληδίϊο5 ἐμ 796- 
τιιϑδίοτα (869 ζιόδοπ «7εδι, 11. 2, Ὁ. 1182);7 8, ὈΥ 
ἴδ9 Ῥγοροημάἄθνγδηοο οὗ Οδ᾽ θα ἰγαάιϊίοα, ἱπ {80 
ϑγπορί ϑί8, γί οἷι τοαν τπὴο}}] θ9 δοπηοοίοα τὶς 
ἔδο ἰδοὶ ἰδὲ ἃ σγϑδί ροτίΐοῃ οὗἉ ἐμ5 ἐγδάϊἰοη γγα8 
ἀετίγεὰ ἔγουῃ παγγαίγοβ οὗ ἐμ9 118 οὗ Ζο885 δά- 
ἀγοβθοὰ Ὀγ ἐμ) Θοαυ] ον ἀἰβοῖρ᾽959 οὗ Ο΄11169 ἐο ἐδο 
ἰδίου ἀϊβοῖ ρίεϑ δἱ 7οτυβαίοα ἴὮἥο Βᾶγϑ Ῥτγοοῦ ἱπ 
ἰδο σὶρ οὔ ἰμ9 Βγπορι[δἰ5 ἐμαὶ ἐΠ 6 Υ το γγθ]} 
δΆτΘ Οὗ 1116 ἔγοαοηΐ βοϊουτῃ οὗὨ 79}6808 δὲ Φοσι- 
βϑΙοα; Μίαι(, χχιϊὶ, 87; ᾿ακο χ. 88.1 
“ΠΤ - “ Ὁ----ςς--ς-ς-΄ῆῆ΄ᾶΠΦὖΠΔΘἍΕ7Ὃ8ἃΟ.΄.......... . 

ἴδχασυμ, ἢθ σου] μανὸ ἀλθηθὰ ἴο ρίϑοθα Ηΐβ δηξίγο δγβῖθιη 
[οἵ δι ΠΑ] δαὶ θα γδβοθα τ] Βουϊ σορυσηδηοθ ἢ 9 οσοτη- 

ἰ51ϊτ|8.." ΤᾺΝ ἰυ δουπὰ τοδϑοηίηρ. 1 ΟἸ τίδὲ 

οὗ ἴπο ἀπτυκῆϊος οἵ 3αίτηβ διὰ ἰμ9 “ον Β Ββοῃ ἴγοχὰ μοι ἀεφοτίθθ8 [Π)9 Γεδαστϑοίίοῃ πιΐγβοο ὙΠ οἷ ἑοοῖκ ρῖδοο ἴῃ δυάδα .--Ρ 3, 
Φ[0γγὴ] τϑῖῃ ἔμιδὲ ἐδ τϑαπιγγοεϊίοη οἵ [Απαγεσ ἔασηίβη θα Ὅλο ἵστιὸ οχρ᾽δηπείο οὗὨἨ [ὴ9 Ὁ ἀρ μενα Δ Βοβδηπαδ οὗἩ ΟἿΣ Ἰωτᾶ᾽ 6 ἰσΐχτῃ ΘΕΪΣΥ ἰηἴο ὈδαΪΘ πὶ 86 ἀοϑογί θὲ Ὁγ ἢ βγρορεδαν 05]. 7 ΠΡ00 δος ΝΣ ἘΠῚ 



840 ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝ ΤῸ 50ΗΝ. 

[δου ἱἔτο χη1]65] ἔγοτα 96 γαϑαΐθμι, ἰΏ 8 δου ῃ- 
Θδϑίου αἰἱτοοϊΐοη, οα ἐμ οἱον [θαϑβίθγῃ] βίαο οὗ 
ἐμὸ Μουμὶ οὗὅὨ ΟἸἾΥΘΒ, ΟΥΘΡ ἬΝ Ο89 βου ΒΓ ῬΟΓ- 
ἰΐοι {86 τοδᾷ Ἰοδ8, Εσοσῃ [8 βἰδίΐοῃ οἡ ἐδ ἀ6- 
οἰἰντγ οὗ ἰδ τιουηΐδίη, Θ᾽ πλοηΐβ ὑπ ΘΟ ΒΓ 65 
ἴι: ΠΡ ΓΞ, ἰοσὼβ ἀερτεδδίοπίδ, ἴοι βοτουρὴ, 

Ῥαϊεν ΠΒοτουσὰ; τ ἰϊὰ τόσο ῬυοθαὈ]]γ, Βοτ- 
οὐον, ᾿ἰκιιοοῖ, Βοϊαπὰ δηᾶὰ οὐμοσὺβ Βο]ὰ δαί 1ἰ 
ἀοτῖνοβ (8 Ὡδιὴ9 ἔγοιαῃ 18 ἀδὲθ- ρα] π)8: 2} 3, 
ζοοιι8 ἀαείψίογιηι, Ποιιδε 9} 7λαίε8, Ῥαίε Ποτοιρὰ 
(869 86 ραϊπι-ϑηίγυ, Νίδιί. χχὶ). Ὁ [πὰ (δ9 διἰ8- 
(ΟΥΥ οὔ μ6 Ῥαββίοῃ, Βού ΒΘ ΠΥ ΡΡΘΌΥΒ 88 ἃ Ῥ6806- 
ἴα] χοΐαχο ἴον (09 οτὰ ἔγοτη μοβίὶϊθ Φοσαβαίθια; 
Μαίί. χχὶ. 17; χχυῖ. 6, εἰς ὗ 

[ΒΟ ΒΔῺΥ 15 ὭΘΥΟΡ τηοηἰϊοῃϑα ἴῃ {89 ΟἹ Τοβία- 
χηθηῦ ΟΥ 89 ΑΡΟΟΣΥΡΒδ, δῃὰ ἰβ Κπονῃ ἰο υ8 ΟΠΪΥ 
ἔγοιῃι ἰῆ6 Νονν Τοβίδεηθηΐ, Ὀυΐ Ῥοβ5865568 85 11ἢ- 
ὍΒΌΔΙ ΟἸΔΥΙΩ 88 (86 ροἶδοθ ΨΏΘΓΘ ΤΏΟΤΘ ἰῃδη ἴῃ 
ΔῺΥ οὗμον ΖΦ6888 Ἰονϑὰ ἰο ἄνγοὶϊ δῃηὰ ἰο ΘῃΐοΥ ἀο- 
χροϑίϊο 1Ϊῦζ96. ΤΊ οτο γ͵ΠΠ8 8 Ὠουδ0 οὗ ρΡοδοθ νῖδὰ 
ἔπ το οὨἰἸάγοη οὗ ροδσο, ἴθ γθ ἰμ6 Ῥχγίῃοθ οὗ 
Ῥρδοθ Ἡϑῃὶ ἱῃ δηὰ ουὐ 868 ἃ ἔγίοηά. Τθογο Ηθ σο- 
οοἷνοᾶ {π9 Βοϑρὶ 8 Ὁ]6 δἰἐθη 0}}8 οὗ ἢυδΥ Μανία, 
δᾶ οοιαμοηἀοα ἰδ οοπίοιαρ]αίϊγο ΜΑΥΥ͂ (9 
Σ. 88 8.); ἰπογθ Ηθ ρογίοσιηϑἂ Ηἰΐ ρνυθϑαίοϑί πιϊ- 
Τδοὶθ οὐ ὑμοὶν Ὀτοίθ ον» μα ζαάσυδ, δὰ ῥτονοᾶ Ηΐπι- 
801 ἰο Ὅο 9 Βοβαυγτγοοίίΐοη δηὰ ἰμ9 1.116: ἐῃο γ9 
ΜΑΥΥ δηοϊηἰοα Ηΐηι δζαϊηβί 9 ἀν οἵ Ηἰ5 Ὀυτὶδ]; 
ἕἥγουι Βοίμδην Ηθ οοπιηθποορα Ηΐ5 ἐγ ρμδδὶ 
ΘΗΐΓΥ ἰπίο Ζο 88]; ἐο ΒοίμΔΏΥ ΗΘ γοβογιϑα [ὉΓ 
ἐπι σοβὲ οὔ (9 πἰφ ιὺ ἀπγίης μ9 ἴοτν ἀαγ8 ὈΟΙΌΥΘ 
ἨΪΐ8 οτυοϊβχίοη ; δηὰ ὭΘΑΣ {(πὶ5 γι ]ὰσὸ Ηθ Ἰονοά 
80 νγ6}1, Ηο δβοοῃὰοά ἰο ϑᾶυϑῃὶ Αἱ ργοβϑῃηὶ 1 18 
ἃ ῬοΟοΣ, τγοίσιϑα τηουηΐϊαλΐηῃ Βδιηϊοὺ οὗ Βοιιθ 
ἐπσθοΐ ζδταὶ 165, δηὰ 15 68]19ἃ, ἔγοια ᾿ϑζϑραβ, δ - 
«ἀζατίγελ (Ὁ ΒοδὶὨ80η) οὗ 5 ,-1αζατίεἢ (Δοσοταϊης 
ἰο Γογτὰ 1ἰηάθαν δηὰ βίδη]θ}):; (89 ἰγδαϊιϊοπδὶ 
Βἰ165 οὗ 89 οιι89 δηὰ ἰοῦ οὗ ΤΑ ΖατῸΒ ΔγῸ δι}}} 
Βο. ΞϑίδΏ]ΟΥ δηά ΟἼσΟΥ͂Θ ΟἸΥΘ ἃ ΥΟΥῪ αηΐδγοῦ- 
ΔΌ]6 δοσοιιηὺ ; Ὀυὺ ΒομΔΡ δηὰ 1 ἱηάβαυ ἀσβοῦὶδα 
ἐ6 δἰμαίίοπ οὗ ΒοίΔΏΥ, 88 υἱονγοὰ ἔγοιχ ἃ αἀἷδ- 
ἰδῆθ, 88 ““ ΓΟΙΏΔΥΪΔΌΪ Ὀθδυ  ἴα],᾽᾽ “6 (Π6 Ῥονῖθ0- 
ἰΐοι οὗὨ χοϊϊγοηθηΐ δηὰ σϑροβο,᾽" ““ οὗ βοο]αϑίοῃ 
δη Ἰονυϑῖυ ρθᾶςθ.᾽᾽ [10 8 πο ἀουδί νὶτ ΒΘ ΔῺΥ 
88 νὶτἰ 7ογυβαῖθια δηἃ Ῥαϊοβίϊ 9 σθΏΘΓΔ}}γ: [1{ 18 
8 ΙΏ6ΓῸ ΒΗΔΟΟῪ οὗ ἰδθ ρμαϑὲ, ἃ Βοθη9 οὗἉ ἀοβο]διϊ ὁ 
δπὰ ἄθδὶ; γοὺ ποὺ πἰϊμουῦΐ ἔγασοδ οὗ ζόουπλοΣ 
ΕἾΟΥΥ, δὰ τοί τψιίουΐ πορο οὗ ἃ ἔυίυγθ σοδυγ- 
τοοίΐοῃ.--Ρ. 8.1 

γον. 23. Σὸ νσϑβ ἴ8 9 ΜΑσΥ 0 (δἰἴοσνδνὰ 8) 
διοϊηϊοᾶ ἴ6 Τιοσχᾶ υὐὲὴῦδλδ οἱπσλθῃηξ, εἴο.-- 
Φοη ΒΌΡΡΟΒΕΒ 8.86 δἰ δίονΥ οὗ ἰῃ9 δηοϊηϊίης ἰο Ὁθ 
ζατα Πᾶν ἱΒγου ἐδ 9 ονδη6}104] ὑνδαϊιίοη; δπὰ 
818 ὑγαΐϊῦ ββονβ ἐῃ6 γἱ ιν ἀπ685 δηὰ οορίουϑῃ 685 
οΥ̓͂ ἐμαὶ ἰγααλιίοη δηὰ δἱ ἐδ 9 Βαῖὴθ {πη (δ 6 λϑίοσὶ- 

4 [βίδη!ου (ϑέπαί απὰ Ῥαΐξ, ν. 144) ψχὶ ἢ (816 1ωδὲ ἀθ- 
εἰναϊίοη, ὕυῖ δάπι δ ἐμαὶ θυθὴ ἔμοη ἴπ9 μαϊπὶ ἐγ80 ὙᾺ8 γὸ- 
ῬΔΦΌΪΥ ΓΆΓΟΙΥ Τυυπηὰ οὐ ἴπο εἰσὶ απ ἴῃ Ῥαϊοϑιΐηο. Τῆδ οἱἶνο 
διὰ δὲς ὨΟῪῪ ΟὨΪΥ Τοπλαΐη, Ατστῃοὶά (γί, Βοίλαπία ἴῃ ἩοΓΖΟρ 8 
Ἐμενε. 11. νυ. 116) ἀοείνοθ [9 απο ἔγομλ [6 ΟἸ δ ἀθο οὗ 

Ασδιλθδη δκ)}} 3, ἀσηῶξ νπιύρεγί, Ἡομξε φῦ ὑλε αβῆϊοϊοα 

(ΘΟ. Βαχέ! πα. Ολαϊᾶ. οοἵ. 621 84... Οτίχοῃ δπὰ ΤΏοο- 
ῬΟχασὶ ΟΔἹ] 16 οἶκος ὑπακοῆς, 8 [0 τοϊδίοα το 71}}), γὲ- 

ττ 

δροπαίέ, ἐναικίίοίί, {ἰ. ε., ὙΏΟΓΘ [ὯΘ ὈΓΔΥΟΡ οὗ ἴδ ΠΟΕΑΥ͂ 185 
διοατά βηἃ δηδυογοα.---, 5. 
1 ὙΠ τεδρϑοῦ ἴο {π0 βοίμθηυ οὗἨ [116 ῃγοθοηΐ ἀδύ, δὲθ 

Νοῖοθαβ οὐ δΔίαίέ., ο. χχί.  Ατὶ. ἢ. ἰῃ Ὑίπον [ϑυνι, Κιεῖο 
δηὰ οἴδογη), [Π6 ὈΟΟΙΘ οὗ Εδβίοσῃ ἵσγδαγυοῖ: ἴἢ9 Ἰοσθη δ οἢ 
ἸΔΔΚΆΣΤΙΒ δ6ὸ0 ἴῃ ΤΉ]]ο, Ονά. ΑΡοον., Ὁ. ΤΙ; ἘδΌτΙο. Ονα. Α4}οοτ., 
111. ν. 41δ. Οὐ ἴΠὸ παπιοὸ οὗ 1,ΔΖΑΤῸΒ δοὸ Οὐτῃ. οἡ Ζεζχε χυΐ. 
80 [Ρ. 23δ4, Δπι. ΒΑ, αἷδο δσεί. [δεδσδ ἴῃ βιλ ι᾽ 5 2 σί.---. Ἀ.] 

οδὶ σβαγδοίθν οἵἉ {18 αοβρεῖ. [ἢ (86 ποχὶ οἷδῃ- 
ἰὼ 6 Ῥγοδθθᾶβ ἴο χοίδίθ 89 Βἰβίοσυ οἵ ἰδδ 
δηοϊηἰίης 186] [85 γοαυϊτοα ὈΥ {86 Θοῦγδο οἵ ἢΐ8 
ΠΑΤΤΔΙΪγ6]. ΤῊΘ οΥϑηροὶ δὲ ἀδδί τ μογα ἰο Ὀτίηζ 
ἰπίο υἱϑνν {86 ὕγίθμ]γ σοϊδίΐοη ὀχ βιϊηρ δοίποοι 
εϑὺ8 διὰ {80 ΒΓΟΙΒΘΡ δηὰ βἰϑίεσβ οὗ Βϑίμδῃγ, ἰδ 
Θσχρ]απδίϊου οὔ 116 70] ον αἰϑίοσγ. Οοπιρ. Οοαι, 
ου δα(ίδειν, ΟΡ. χανὶ.; Ζιο, ΟΒΔΡ. χ. Τουοδίης 
πο ναϑί αἰ βοσθηοθ βοΐ γϑοι ΜατΥῪ οὗ ΒεϑίμΔηΥ δυά 
{10 φτοῦ ΒΙΠΠΘΡ ΟΥ ΜΆΤΥ Μαράδ]οπθ, ΘΟ. (δ 
Ατί. Ματία ἤαγααϊεπα ἴῃ Ἡθττορ 5 Κεαϊ- Επευξῖο- 
»ααϊα [γτοὶ. ἴχ. Ρ. 102 8.1.5 Οἱ ἐδ6 οπαγδοίον οἵ 
86 ὑνο δβίβίθσβ δοιρ. (86 οι. ὁπ. ἔπξε, ὁ}. 
χὶ θη ρβιθηθ Γ᾽ Β ΤΟΔπ09 Τοπηἀοὰ ἀροὶ (δ9 
ΒΙΟΤΥ͂ οὗ ἴΠ0 ἴδιαν οὗὨ ΒοιμϑΏν, 15 τς }] Κποπη. 

[ΗΠ φ χβίδηθοῦς ἀθυοίοβ ἰπγϑηΐγ- Βὶχ ρδρο8 οἵ εἶδ 
ΟὐοταπιθηίΑΥΥ οα ΦόοΒη (γο0]. 1ϊ, Ῥρ. 198-294) ὦ 
Ῥτονο ὑμαὺ [μαζαγι8 οὗὁἩ Βοι ΒΔῊΥ τΒοῖὰ (δ6 1ογὰ 
ταϊϑοὰ τοῖα ἰδθ ἀοδὰ, 18 ποὴθ οἰμοῦ ἐμμδὴ (δὲ 
ῬΟΟΣ Μάζαταβ οὗ ἐδ! ῬαγδὮ]ο, απὰ ἐμαὶ Μασγ οἵ 
ΒΕΙΒΔΩΥ͂ 8 {9 Βδπι9 ὙΠῚ (89 Ὁππηδιημοα δίηπον 
ψ 80 τδϑ) 6 ἐδ Ξϑανίουτ᾽ 8 ἴδϑὲ τὴ ἢ ΒΟΥ ἐθᾶτβ οἵ 
τοροῃίδησο (019 Υἱΐ. 86 3.) ἀπ ὰ τῖϊ Ματγ Με- 
ἀδίθηο ([μᾶΚοὸ γ|11. 3). [πῃ ἐδ 9 ΖΌΓΠΙΕΣ Βο ἰδ οτίαἰ- 
ΠΑ]; ἰπ (μ6 Ἰδίίοσ μ6 ζ011ονγα [89 ἐγδα τίοη οἵ (δ 
1μδειΐῃ Θα τον τοι Ἰἀοης θα ἐμθ ἐνγο ον ({τὸ 
Μασγυβ, ἄονγῃ ἰ0 γϑοϑηὲ {ΐπιθβ δα ἰὲ τγ88 σὶ σι 
ΟΡΡοϑϑᾶ Υ βούϑῦδὶ Βοιαδῃ Οἰδίμ 119 88 ν|ὸ]] 88 
Ῥγοίεβίδης αἰνῖηθβ. Ουὲ οΥ̓͂ (δ δοαίίογοὰ 1πἰ8 
οὗ (89 605Ρ618 Ηδη ζβίθηθογς, τὶ τ πιοτο ἱηζοδα- 
ϊγ ἰδ δουπὰ ᾿πᾶάφιηιοπί πὰ σοοὰ ἐδβίο, τθδῦοϑ 
{89 70] ον Ως το σίου πόνο], τ ῚΘΒ 18 ΤΌΣΙΒΥ οἵ 
8 Οἶδο9 πῃ 8 Βοπιθ8 Ἰοσοπδνυ. ΜΜΑΓΥ, οὐἱεὶ- 
ὯΔ}}Ὺ οὗ Μαράδἶδ, ἃ υ]]}]ασο οἱ ἐδ! τγοβϑίθγῃ οὐδδὶ 
οὗ ἰμο ἰαἶο οὗ ἀ411160, Ὡθᾶσ ἐδ9 οἷτγ οἵὨ Τιθογίδϑ, 
Ἰεὰ 6 ἀἰβγοραία]θ 1176, θα τγδϑ οοπνογίοά (0 
ΟΒγῖϑί, σο ὀχρϑὶ)]οὰ ἤγοια Β6Ρ βϑύϑῃ ἀδυ}]5, ἱ δ. 
ΒΟΥ ἩΠᾺ Ῥδβϑίοηϑ, δῃὰ ζαῦϑ ΒΟῸΣ σοϑδὲ δηὰ ρεδοῦ. 
886 ουηγς ἰο Βΐπι τὶ θου πα 1688 ἀουοίϊοι δὰ 
ἔο]οννοά Ηΐπ οα ΗΪ8 Ἰοῦγπογβ ἴῃ Θ΄ δ ἰ1ο0 {([πῖὸ 
ΥἹἱ. 2) οπὰ ἰο Φυὰθαᾶ. 8116 89 Κοτὰ Ἰδϑογοὶ 

4 [ΤῸ Ποιμδη ἐγ ίοη (εἰμςθ Τογ Πἰδη, δὲ »νάϊο. 11), 
ΟΟΠΙΓΑΓΥ͂ ἴο [8 Ὁδτι4] δὶ οὗ τὰ ΡΙγίης ϑογίρίαταὶ ράζϑθοῦ: 
Δι᾿ε168, ἰάθη 69 ἈΓΑΓΥ οἵ ΒοίΠΔηΥ πε [ἢ γΐον οἵ Μαρὰλ) ε5ὰ 
ὁ υπηλπιοὰ θη] Ἰτοθδη 80 δηοίϊηϊοα ἐδο βατίουτ᾽ ἐκεῖ 
({μπ|κὸ υἱῖ. 87 4.}, δ που ρ ἢ Ιτοη θη, Οτίσθη αὐὰ ΟἸγγϑοεῖοι 
οἸθαῦὶν ἀϊδείχοΐδ τμο. Τὸ δοοοῦυῃςξ ὧν [6 ἀἰδογοηςθ οἱ 
Ἰος Δ! Εγ, 18 τγὰϑ ΔΥΌ ΕΓΟΓῚΥ δεϑαπιοὰ (μας ΜΑΓΥ οὗὨ ΒοίδΔ8 ἴα 
Φυὰοδ μαὰ ἃ οουμπίγυ-δοϑὲ αἱ ἴηι 6611166. Βαυὶ (δ 
δηοϊδιηρ τοοοτάθά ὉῚ 1υκο (νΥἱΐ.), αἰ γ5 δ ἴο εἶπια, Ρἰδοθ 
δηὰ σμαγηοῖοῦ ἔγοια ἔῃ9 δηοί πες ἢ Βοίμδον (Μδις. χστὶ,; 
Ματὶς χὶν. ΦοΒὴ ΧΡ ΤῊο συρογοι ἰοῦθ Ρομθ Θτοροι ἱ. 

γὸ ἷ9 δαποιίοι ἴο τΠ19 Ἀγ ροίοδὶδ οὗ 18 ἰἀ ΠΕ οἵ ἐπ (ΠΓῈ9 
ἤλτγο, Βὸ παῖ 1ξ οΥοπ ρδαθοὰ ἑπηίο ἐπο δβοσγυΐοϑ οἵ (89 
ΒΓΟΥΪΒΓῪ ἴθ. 50}}7 22 αηὰ Βούοσ! τηϑα ϑοναὶ ὨΥΠΙπδ, Ἢ. 5. 009 
τε 3. ὙΜαττα Δίαράαίεπα (ἰὰ Ῥααία}᾽ 6 ΤἈεεαισΊΣ 8, 

Ρ. 221): 

Οσαρ. οἴ Ἡγτθηδ οἢ Μαχάλιθπο ἰπ Νοῦς, Ζαΐὶ 
Ἡνννβδη, ἀες Αἰ ἐἐεϊαϊέεγε, Ὑο]. ἿΙ ΡΡ. 416-425. ΟἹ 81 ροίο!ϑ 
οὗ οχομοσίθ δὰ οτἰ οίστη ἐμο ἘοΙΩΪΒᾺ ἰγαάϊίομϑ διϑ ψοτίβ 
Υ̓ΟΓῪ 1|1116 οὐ ποΐμίηρ δὶ Δ}}.---. Α.] 
ἡ [Μαγίδμα χοργοθοηῖδ ἴδ δοῖϊγο, Ἐππηαι, ἍΑΤΥ ἴδιο οὐδ’ 

ἰοταρ δεΐνο, ρασδῖνα, ὑγρ9 οὔ ρίοί᾽υ. ΤΏΘΥ δζὸ γοϊδίϑὰ ὦ μὰ 
οΟἴδοσ δ Ροῖοσ δῃηὰ Φοη διποπς ἐδο δροϑεῖοβ. Βοιο θὰ ΔΟΞΏ 
οἶϑιι 88 ρασυοζίοε ΜδσΥ ἐπίο αὶ πὰ δηὰ αὐυϑοὰ [89 ΘΕ 
οἴτπο Ιυτὰ [πο χ. 42 (“ΜατΥ δδιὴ οδόδοη [Π9 εοοὰ γαῖ ς 
ἴον ΔῺ ΟΥ̓ΘΙΌΒΊταδίθ οὗ Ἰωοῃδδέϊο δοοϊυβίοη ἔσο ἐμ9 ποιὰ 
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ἰὴ δηᾶ δτιουπὰ 76 γυβαϊοπὶ διὸ τοι ἀο δἱ Βοι ΒΔΩΥ 
ἴη ἴἰ. 6 Βουδβθ Οὗ ΘΟ ΓΥ-8θαὲ οὗ ΒΟΥ βἰβίονς Ματγίμα, 
ἯὮΟ δὰ χτηανσγίθα ἃ σοῦ αὶ Ἰοπν-ταἰηἀοὰ Ῥματὶ- 
866, δίτλοη ἰῃ6 ΓΘΡ6Ρ. Ηδσο 886 δηοϊηἰθὰ ἰμ6 
ἱμοτὰ δὰ πὶρεοα Ηἰ8 ἴδοι σῖτα {86 ἐθ8 ὙΒ οὗ γϑρϑη- 
ἰδῆοθ, βὶχ ἀδυβ Ὀοίοτθ Ηΐ8 ρῥαββίοη (6 Υἱΐ., 
ΒΊΟΝ 18 δβϑυσιθα ἰο ὍΘ ἰδ Βα16 τ Ϊ Ν (8 9 Β66Π6 
ἀοβοσὶ δα Φοδη χὶἹ) ΗοΡ Ὀγοίμοῦ 18 ΖΆΓΙΒ, 
ΔΙΌΕΣ ἃ βία αν 11 οὗἁ ἀἰδδὶ ρα ϊϊου δη ἃ οοιδοαιιθαὶ 
Ῥογοσίυ, τοβογι θα 8180 ἰο (δ ργοίθοίίου οἵ Μαγίδδ 
διὰ ᾿ϊνοά οδ΄ (π6 Ῥαυβίτοοπὶουβ σμαν ν οὗἉ μὶ8 Ὀτο- 
δον ϊη-ἰαν. Ηθ 18 (86 Ὀορσρᾶν δἱ ὑμ6 χαΐθ οὗ 
“(86 τίσ τπηᾶπ ὙΠῸ γγΔ28 οἷοι Βοα ἰῃ ρυγρ]9 δηά 
ἤπο ἴθ δηὰ ἔαγοα βυρίπουβ!Υ ΟΥΘΥΥ͂ ἀαγ᾽» 
(Κα χτὶ. 19 8.). Ηο αἰοὰ, νγαβ Ὀυγίοα, δπὰ οατ- 
τἱοά ἰο ΑὈταΒ δηλ 8 Ὀόβοπι, Ὀαὺ Μ͵ὰ8 Σαϊδοὰ ἀραὶ 
Ὀγ Ομ νϊὶβί, ἐο ψ ΐσὰ δὴ δ᾽ δῖ 0. ΤΩ ΔΥ ὉΘ Τουπὰ ἴῃ 
(δ 6 Ραγδῦϊο (γϑῦ. 81, “"Ἰπουρ ὁ.9 Το86 ἔγοϊα ἐδ9 
ἀοδὰ᾽). ΔΔΙΔΓΥ ἂπὰ ΤΔζαγὰ8β 6.0 850 ἀθδτ}ν Ἰονοὰ 
ὉΥ Ηΐπ, ποὺ οὐ δοοοιυῃί οὗ ἐμοὶ; νυἱσίυουβ δηὰ 
Ἰούϑὶγ ομαγδοίοσ, δα. 88 βύυ τς Θχϑῖα ρ᾽68 οὗ (ἢ 9 
ῬΟΤΟΣ οὗἩἉ τοι δοίης σῖ860θ. ΤΊΘΥ ᾿ἰϊἸυδίταὶο Η 8 
βαγὶης (δὲ ἰΐ 18. Θ8.510} Ὁ ῬᾳὈ] δὴ δη βίῃ 618 
ἰο δῖον {86 Κίηράοπι (απ ἴον σίου Ῥματὶ- 
8669.--ΤῊ6 ρτγουπαβ [ὉΣ (Π15 βίγδηχζο οοῃδίηδ- 
ἐϊοα ἅτ ἐδ 1ΔΘΠ οὗὁἨ πδηιθ8 (1 ζασὰβ οὗἁ (Β9 
Ῥδιαῦ]ο--ἰ 9 ΟὨΪΥ͂ πᾶπι6 τη θη ϊοηρα ἴῃ ΔΗΥ͂ ΡῈΓδ- 
δ᾽Ὲ οὗ ἐ!0 ΝΟῊῪ ἘΤοϑίαπιοηί--Δδηα [1,8Ζαγτὺ5 οἵ 
Βοίδδην; Μίδυυ Μαράδϊϑῃϑθ δηὰ Μδγγ οἵ Βοί"- 
8ΔηΥ), δὶ ἐδ βία] ἐγ οὗ (86 δηοϊηιλη 8669 
τοϊαίοα ΕΥ̓ Γυϊκα, οἷι. Υἱὶ. 86 Β΄, δηὰ π6 οὔθ ἀ6- 
δοτδοὰ ὉΥ͂ Φοδῃ, οἷι. χὶϊ. 8, 88 Ν6]} 858 Μαιμ9 0, 
6}. χχὶϊ. 8 ΕἾ: δηὰ Μαγκ χὶν. 8. Βαὶ ἐἰι9 ἀϊ86- 
ΤΟΠΟΘΒ..ΟΥ̓͂ ἸΟΟΔ᾿ Υ (Δίαραλ]6 δηὰ Βει μην), οὗ 
ἐἱϊπιὸ (89 Ῥορσίβηϊηρς δηὰ {}}0 οἷοϑθ οὗ ΟἸιγὶ δ᾿ 8 
τηϊηἰβί συ), δηἀ οὗἉ οἱΓουπμβίϑησοθ, ἰη ἐδ δηοἱηἰὶπς 
ΒΟΘΏΟ6Β, 8.6 Βιυβιοϊθηὐ ἰο πουΐχα}1269 (89 δι ρον οὶ] 
ΔΡΡΟΔύδηοΟ οὗ ἰάθη ίγ. Βοβίαθθ, ἔσθ 89 
διτοὴξ δι χιυιηοηίδ ἀραϊηϑὺ Ηοηρδβίθη ὈΟΥ Σ᾽ 5 ὮγΡο- 
ἰμ6518. 1. 10κ0᾽8 αο8061] Ὑδῖοι 195 οοῃδίγαοσϊοα 
ὁπ ἐμ9 ΘὨΓΟΏΟΙορΙ681 ογορ (1. 8), οδῃ ποὺ ὮὉθ 
οδαγοὰ σι δι οἢ ἃ ρἸαγίης; ΘΒΡΟΠΟ]ΟσΙ6 41 τη}8- 
ἰδχο, 85 ἰο ὉΪδοο 89 δηοϊηιηρ οὗ στ βϑὺ ἴῃ Β6ιἢ- 
ΔΏΥ ἴῃ ἰδ 9 ἄγϑὺ γϑὰν οὗ ΟἿ Ἶβι᾽ Β τα] 8 συ, τ Ὦθἢ 
ΔΟΟΟΡ ΐὴς ἰο Μαίίμονν, Ματκ δηὰ 920 ἱΐ οο- 
ουγτοὰ ΟὨΪΥ Βὶχ ἀἀγ8 Ὀοΐοτο Ηΐβ ραββϑίοη δῃηὰ δὰ 
δροοϊαὶ ΧΟΙΟΥΤΘΏΘΘ ἴἰο ΗἾΒ πον Ὀυγίαϊ. 2. υκο, 
ἴῃ ἰηἰχοδυοίης; ΜΆΓΥ οὗ ΒΟ ΒΔΩΥ ἴῃ οἷ. χ. 89, 
εἶτοϑ ῶοὸ ἱπιϊπαδίΐου ἐμαὶ 886 ψγἃ8 ἐΐ 9 υπηδτιηρὰ 
δίῃπον οὗ οἷν. Υἱῖ. οὐ (8:90 ΜΑΡῪ Μαχάδ]θηθ ὙθΟΣα 
ἢθ δὰ ΔΙτοδὰν ΠΟΠΟΥΔΌΪ τχοηϊὶοποὰ ἴῃ οἷ. Υἱϊ, 
2: ΠΟΥ 0684 Φοδῃ αἰτδ ΔῊ πἷηὲ οὗἁἉ βυοῖ 1 οπ 1 Ὁ 
ψθο 6 ἱπίγοΐυσοβ ΜΙΔΥΥ Μαράδ]θηο πη οἷι. χὶχ, 
20. Τὸ οχρ]δίη (818 ἑδοὶ, ΗΠ οπ ρει οσς (Ρ. 208) 
Τοδογίϑ ἰο {80 ζατ- ζοϊομοα οοῃ]οοίατο οὗ ᾿ἰηΐθῃ- 
ἴἰομαὶ οομδθδ]θηὺ οὗἩ ἐμ ἰἀοοί ἐγ ἔγοπι ζαπι 
ξοηΒἰἀογαι 00.8 δη ἃ ΔρΡρΥΘ ΒΟ Βῖ0Π85 οὗ αὔυ8δο. 8. 
Τ᾿ Ιιἀσατὰβ Ἰἰνοὰ ἴῃ το θοῦ Ὁ ]9 ἀοροηάθηοθ οἢ 8 
Ἰοθδῃ Ὀτοὶ 6 Ρ- 1 Π-ἰανγ, Ὁ πνουϊὰ μαγο ΌὈΘοη οταο] 
ἰο 68}} Εἰτα ὈδοΙς ἔγοπι Ῥασγοαάϊβο. 4, ΤΊ οτα 15 δἢ 
Ἰηἰτίηδίσ ἱτυργο Δ Ὁ γ, 88 ὑγχοὰ αἰτοῦ ὮγῪ 
Οείξοη δπὰ Οπγγϑοβίομι, ἐμαὺ 7 6805 Βῃου]ὰ δυὸ 
κοϊοοϊοα ἴον ΗΪ5 βροοϊαὶ ἔτ π ἀ88}} ΡΟΣ ΒΟ 8 050 
ἰοτλον Ἰἶνθ8 ἼΟ͵Θ δία ποὰ ὮΥ ργοββ ᾿πρατσὶίγ.-- 
Τ89 νἱον οὐὁἩ θη βίθηθοῦς; 88 θοὴ ΚΘΠΘΓΑΙΥ 
Τε)δοίρἃ ὉΥ αογιθδῃ οοπιποηίδίογβ, Ὀὺ ΒΙΒΒΟΡ 
Ἰοσάϑσοτ ἢ (ὁπ ΦόΒη χὶ, 1), σι τΒουὶ τηϑπίϊοπίης 
δὴᾳ πδῖιδ, Β6ϑῖῃ8 (0 δορὶ 1ἰ 88 8 δ8 ἐμο ἰάθη 
οἵ ἐδ [δζδτὰδ οὗ ἰπ6 ῬδυδὮ]ο δὰ (9 ΓΆΖΑΤῸΒ 
οὔ (80 ταΐγα0]9 18 σοποογηθά, Ηο ὅπαᾶ8 ἴῃ ἰδ9 
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ῬΑΓΔΌΪ6 8 ῬΓΟΡΘΟΥ οὗἁὨ (ἢ τηΐτ8ο19, ἱπ (89 Ἰδίἐον 
8 [0] Δ] ποτ οὗὨ (86 ἤογτιαον. Οοάοὶ (11. 820) ΔρΕΪΥ 
ΒΕΥ8 οὗ Ηδηρδίοη ον 8 ἀϊδβοσίαίί ου πα Χὑ ΟὨΪΥ͂ 
ῬΤΟΥ͂ΘΒ (ἢ 9 ἴδοι! γ τ ῖτ τ οὮ 8 τα οὗ ᾿οδυηϊης 
Δα δου! δ ῬὉΓΟΥ͂Ο ΔῺΥ ἰδίηρ 8ὸ τσαπίδ ἰο 
Ῥτουο.- --Βαΐ τ} }]0 τγὸ ταδί αἰἱοῦῖγ τοὐοοῦ (86 
ἰΔοη βοδίϊοι οὗ (16 ἔνο 18 ζαγιιβθβ, ἰΐ 18 αυΐϊίθ Ρ08- 
81019 ἐμαὶ ὑπΠ6 ᾿δζαγυβ οὐ Φοβὴ χὶ. ννδὰβ οἰΐδμποσ 8 
Β00. ΟΥ̓ 8 Ὀτοίδον- ἢ-ἰδνν οὗ δίπιοη 86 ῬΠΑσΐ860. 
Απ δρίϊοϊο ἰπ ϑπι1}8 2) 1ε(. (τνο]. 11., Ρ. 1614) 
ἰάθη 1868 ἴῃ πῖϊδ ἰμ0 γοσηρ δὰ σχίοι τΏ]0} 
80 ὁδ19 ἰο 9808 δη 8 Ἰογοὰ ὈὉγ Ηϊαι, Λἴαιί, 
Χῖχ.; Μααν χ.; ἴυκο χυΐὶὶ. 8, θαὶ (818 σοη͵θοία 9 
ἷ8 ψι οιὰὶ Ῥτοοῦ δηἃ ΘΟ ΓΆΡΥ ἰ0 (89 ΘΒ χομοϊορὶ- 
08] οτάον οὗ ουϑηΐίϑβ. Τμο ἐγδαϊ υἱοῦ σομοογηΐη 
(86 ᾿Δίον 11 οὗ μᾶζαν δηὰ 8 ἸΔὉΟΓΒ ἴῃ Μδγ- 
8611168, ὙὮΘΓΘ ἢ9 15 δβαϊὰ ἰο δυο ἰουπάἀ δα ἃ ΘΙ ΤΟΙ 
δα ευβετθα τηαρίγγάοτω, τὸ Ὑου ἢ ]6858.Ὀ ΤῈ 
66ο᾽ 681 8168] ΔΡΡΙΪοδίϊοπ8 οὗὐἨ (6 πδπιθ οὗ 1,8Ζ8- 
τὰϑ (Καηΐσλί ὁ δι. αζαγμε, ἰαζαγείίο, ἰαΖαγ- οθδ6, 
ἰαζζαγοπε) ἃτὸ ἀοτίγοα ἔγοτῃ ἰδ Τᾶζαγυϑ οἴ ἰἢ9 
ῬΔΡΔΌΪΘ δηὰ οοπῃθοίοα τὶ ἐμ οἰγτλ ο] ΟΡΎ ([- 
ΣΑΤΌ8--- Ἢ} "Ὁ, αιχίϊο ἀεί ίμδ, πὸ λεῖρ, λείρἕδεδ, 

ΟΥ̓ Ὀο (ον: Ἤν, δον ρσοὰ ἔγΟΣΩ Ὕ»Ν, ΕἸίαξζαν, 
Φ ΤῸ 

2 ειι8 αμπίϊίωπι, ὑπὸ α ὁσιιδη Οοἰἰλὶϊ). Ὑ6 Ζαζα- 
γίδίδ, ἃ ΕὙΘΏΟΘἊ βοοϊοίν οὗ τη ΒΒΙΟΠΔΥΥ ὈΥΪΟΒίβ, ΤΟΣΘ 
πδπιθα οἴνου [8 Ζαγὰ8 οὗ ΒοίμΔΩΥ (ἔγνοια ἰμ6 Οο]- 
ἴορ8 οὗὨ 5ι. 1 ζαγ8 ἰπ Ῥασὶβ τ 60} ἐμ 067 δοαυϊγοὰ 
ἴῃ 16382).---Ρ. 51 

γεν. 8. Τιοστᾶ, ὈΘΒοΙΔ, 86 τσ δοιὰ ΒΒ ου 
Ἰονθαῖ ἐπ αἱοῖς.---ἰὔ ννὸ τοδὰ ἴῃ ἐμ 680 νογὰ8 [86 
Ἰηαϊτοοὶ οχργοβδίοῃ οὗ 8 φροεί(σ6α οπίτεαίψ ἰδδὶ 
6805 ττου]ὰ οοπιθ, ῬΟΒΒΙ ὈΙΥ το ονϑυϊοοῖ ἰμ9 δἰία- 
δίΐϊοι οὗ ἐδὸ ρασζίϊοβ. [ἐξ 18 88 ουὐἱἀθηΐ ἰο ὑ89 5]5- 
(6γ8 ἴῃ ΒΟΙΠΔΩΥ 88 ἰο ἐδ ἀἰβοΐρ]68 [Πδὲ ἱπιταϊ ϑηὺ 
ῬΟΥΙΪ οὗ ἀθαί ἐμπνθαίθηϑ 89 Ποτὰ πὶ Φογυ 4] Τὰ 
δὰ 8 Βατγουηἀϊης, ΘΟ. 6 δια τοὶ τγὰὉ- 
γτορϊοα ἰπ δβδϑυτηΐηρς (μαὺ {Π0Υ Ταίοὰ ἰδ 6 δβἱοῖς- 
Π688 οὗὨ (μοὶ; ὈΓΟΙΠΟΣ ΕΙΡΒΟΣ ὑἐδδη ἐμ ἀϑδαϊγ 
ῬΟΓΪῚ ἐππροπάϊηρς οὐοῦ 76.808. [Ι͂ἡ ἴδοί, ἴῃ {μοὶν 
ὙΘΡῪ δρργοϑοϊαίΐου οὗ Ηἶβ ἀλη ρον τὸ τοδὰ (ἢ 6ὁΧ- 
ΡΙβπαίϊοη οἵὗὁὨ μον ἴθπᾶοσ τηοββαρο ἴῃ 115 ἀο]οδίθ 
υἰδίονσαϊηθθθ. ΤΏΘΥ αἷγθ ΘΙ 8818 (9 ἐμοῖσ 
δοτητηπηϊσδίϊοι ἐμ π8: τολοπὶ Του ἰουοϑέ; ἰὶ 18 (ἢ 
οσχργροββίρη οὔ δὴ δγάϑηί, οαγὶ- 6] 1 ἀθβῖγο Ψ ΒΟΓ6- 
ὙΠῸ ὑπο ν ἰηΐοντια Ηἰπὶ οὗ τ ϑαῦ ΤΑΥ͂ ΒΌΡΡΘα, 
[ὃν φιλεῖς 18. ΤἸΛΟΤΘ Βο] οἰίουΒ οὐὗὁἁἨ δ6}]0} ὑμδὴ {δὸ 
ΓΔΟΤΘ ὮΔΙΏΘ, δη γοὺ ΙΏΟΥΘ τηοἀοϑὲ ὑἐμδῃ ““ τἘδῸ 
Ἰογοβ Τ1166,᾽᾽ οΥ {10 ἀοδὶ σῃδίϊΐοη οὗ “" Ζγϊοηᾶ,᾽" 88 
[89 Πογὰ ἴῃ Ηΐ8 οοπαοβοοπαϊηρ 1076 68}}15 [.8Σ28- 
ΤῸ, Το Ρ. 1].---Ρ, 5.1 

γον. 4. ὅοβυαβ Ὠϑδσίης ἰδ Βαϊ [εἶπεν] ΤῊΣ 
δἰ ΟἸ 658, εἰς.---ἰ ΑἸίογτὰ : “Τὴ ΟὨΪΥ τἰχαὺ ὑπ- 
ἀογβϑιϑηάίΐηρ οὗ (18 ΔΏΒΥΟΡ, πα οὐν Πότ 8 Ὑ 8016 
Ῥτοοοοαϊηςς ἰοτθ 15,----ἶ͵ἀλαί Η6 Κπεὶο απᾶ 7οτέδαιν 
αἱξ 7τοπι ἰλ6 ἢγεί,---ἂβ 611} (Δ) ἰοταιϊηδίΐοι οὗ 
1,82 ΔΥΌ 15᾽8 Β᾽ οἰ 688 ἀπ ἷ5 Ὀοϊηρ τὰ 80 ἀραΐη, ἃ 8 
{19 Ῥαγὺ τ ἰσἢ (8 }8 Τα 1Γ 8619 νοι] θΘΔΥ ἱπ Ὀγίης- 
Ἰὼ δνοαυΐ ἐδ ὁ1080 οὗ Η]8 οὐ τιϊηἰβίνγ."--Ρ. 5.] 
ἴῃ {89 Ἰδοῖὶς οὗ ἀπεκρίνατο (Τ6 1164) {69 18. πο 
γαΥγαπί [0 ἐδ δδβυϊηρίΐοι ἰμαὺ {Π686 τγογὰ8 ἀϊά 
ποὺ ἔοττῃ Ῥαχὶ οὗ ἃ τηϑϑβᾶρὸ Βεῃίΐ ἰο ἰδ) Βἰϑίο γϑ, 
ΔἸ Βουσὰ ἐμὸν ψοτο δἀάγοϑβοα ἰὸ ἰδ αἰδοῖ 165 
α͵50. 1| ψγ88, ἴῃ σοι] ἱγ, Ηΐ8 Ῥσορμοιΐο υἰζουᾶῃ 0 
σομοοΡἶη ὑμ6 δηςγο Β᾽ΟΚΏ688.---Ὧα Ὡοῖ πῦο 
ἄθαϊ [πρὸς ϑάνατον)] .--- ΤΠ 9 ΘΣΡΤΕΒβῖοι ν᾽ 8 
δὴ ᾿ΔΙΔΌΙΡΙΟΙΒ ΟὯ6 δηὰ ἱμγοϊγοὰ 8 ἰγῖα] οὐὍ Ὁ [ἢ 
ἴον (.)0 Ββἰβίοσβ.0 ΤΟΥ τσοὶ (5 ἀπάογδίαῃὰ 1: 
ΤῈ ΒΚ 688 Ὑ711 τοί σοβυ]ῦ ἴῃ ἀοαί, τὰὶ}} ποὺ ὯΘ 
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αι]; δηὰ ἰο ἐπὶ ἱηἰογρτοίδιϊοι {π6 Γοβέ οὗ ἐμ9 
Βοηΐθῃσδο τα χὨὺ βοαπὶ ἰο Ροϊηΐ: ἴοσ 8. 6 ΦΊΟΣΥ͂ οὗ 
Θοῦᾶ, εἰς. τοι {Π6560 ἸνΟΤΒ 1ἰ τγἃ8 ροβϑί ὉΪθ ἰοὸ 
ἄγαν ἰμοὸ ἰηΐδγοποο ἐμαὶ 9688 του] δὲ 81} ουθηΐβ 
ῬτΤΌΒΟΥΥΟ [ΔΖ ἔσο ἀδαίἢ ; ΟΡ Δ Ρ8 ὉΥ δὴ 6Χ- 
ογοΐβο οὗ Βοα]ηρ ΡΟΤΟΡ ἔγοτῃ δἴαρ. Βαὶ {118 νγδϑ 
ποί ΠΠῚ8 τηραπΐηζ. 780 οογίδἰ εἰν δηὰ (86 π6668- 
ΘΙ(Υ οὗ 6 ἀδαί οὗ [ϑσδτὰβ τγότο τπηδηϊΐοβί ἰοὸ 
Ηϊ ἥγοτα 9 Βορίπηΐηρ ; Ηδ ΤΟΓΘΙΚΘΥ 1530 ἰδδὶ 
Ηρ βιιουϊὰ ταΐδο εἷτὰ ἴσοια ἰδ ἀθδὰ, [1}ἢ {118 
Β6Ώ36, ἰΒοΡΟΙΌΓΘ, 7 810 (ὁ υηἀογδίδηὰ Ηἰ8 τοτὰβ: 
Το οηαἂ δηά δἷιὰ οὐ {8 δἰ οἰ 958 18 ηοΐ ἀδδίῃ, 
Ὀυύι (19 α]οτὶ δοαίίοη οὐὗὅἩ αοἀὰ ὉΥ ἃ ταϊϑίδρ οὗἁ {ἐδ9 
ἀοδι, τι ΐοὶ 8.}8}} α180 αἱουν 16 8ου οὗ αοἀ," 
ΤΠ τοίη ἸΔΥ̓ ἃ ἰγϊδ] οὐ 1410} ΓῸΥ 080 δἰδίογβ (Β͵ΘΏΖ, 
Νεδηθγ). Α υπιδὴ ἱπϑιγατη θη Δ} γ ἴῃ ΟΥ̓ ΘΓ (0 
{89 αἰνίθ δια κοηίης οὗὨ 86 ἀθδα νγὰ8 δἷβο (ἢ 9 
οτδδϊποα. 7 βἰοῖκ τρδῃ δἃπα 5 δ᾽ βίθτβ υγαϊἰβα 
ΒοΟΡΘἕ ΠΥ ἴον (86 Ποτὰ ὀνθὴ πἀη1}} (πὸ σομΐηρ οἵ 
ἀοαία; ἐμθῃ, 1 ὑπὸ πουϊὰ ποί Ὀ9 Ρογρίεχοα ὈΥ 
(86 Ῥτοϊῃηΐβο οὗ 56805 (869 γογ. 40), οπ τ αἴο ἢ {πεῖν 
ὮΟΡῈΒ ΟΡ Ὀαδοά, (Π6Υ Ιαυδὲ ἰδῖζο τοΐαρο ἴῃ [ἢ 9 
ΤηΥΒιογϊουϑ οχργοϑϑίοη; (0 ἰδ, οἴου οὔ Οοά. 
Νοῖ οἷν ἀοο5 ἰδ6 ἰοχὶ αὔογὰά πὸ σγτουπᾶ ΓὉΓ (86 
ΒΌΆΡΡΟΒΙ οη ἐπα ἃ βϑοοοῃὰ χῃοβϑϑῆζθ σοηοογηΐης 
ὑπὸ ἔισίΠοΥ Ῥσοργοβα οὗ {110 τιδ]αν τν88 Βεηΐ (0 
(η6 Τιογὰ, ᾿ηἰογτταΐης Ηΐτ οὗ ὑπ ἰὨοονγοοίπ 688 οὗ 
Ἠΐδ Τλυογαὶο ορί ἷου {(Ῥϑυϊυ8, Νοαπάθγ), αὶ 
Βυοῖ ἃ ΒυΡΡΟΒι(Ϊοα 15. αἰγθοῦ ΘΟὨΙΓΑΤῪ (0 [89 
ἰοχὶ (866 τοῦ. 14).- -τἰὐδαῖ ἴ89 βἔοη οὗ αοῦ 
ΤΑΥ͂ Θ ἰοσβοᾶ ὑμθεθΌν .--- 8 85 ἰδ9 
Ῥύυγροβο οὗ ἀοἁ. Νοὶ ἐμαὶ 6οα βιιουϊά Ὅ6 ρσὶοτὶ- 
δοὰ ὉΥ (80 ρὶοτ βοαιίοα οὗ Οτἶϑὲ (Μογον), ὑὰϊ 
(μαὺ ἐ89 αἰονιγίηρ οὗ ἀοἀ ἑβτουρσὶ 1.6 τηΐγϑοὶθ 
στοῦ ζαί ἰὰ ΗἰΒ ποῦ ΒμΒου]ὰ 8150 σου Ὗ ἰο ὅοα 
οὗ 6αοὰ,---δἠρὰ {118 ἴῃ ἃ βίσὶ Κἰηρ ἸηΔΏΠΟΡ, ἴ (ἢ 9 
Ῥγθβοῦοῦ οἵ 8 χτοαί τυ] ἰἀ9 δηὰ ἴῃ (9 υἱοὶ 
οὔδογυϑαϊοα. ΤΟΥ γπ0 δοσυδοα Ηΐπὶ οὗ τοτϊεϊης 
ΙΑῚΪΓΔΟΪο5 ὈΥ ἰ86 Ῥοῦγοῦ οὗ ϑδαίδη, βῃουϊὰ ὃ πὶϊ- 
Ὦ65868 ἰο {11:18 αϑιουηαϊηρ ταὶ γδοῖθ, Ρουθ ὉΥ 
Εϊτὰ αἴἶοῦ ἃ βοϊδιη ἰηγοσδίίοη οὗ (μδὲ αοα, τ Βοτα 
{Π0γ σ4]]οἃ ἐμοῖς Θοα αη 88 {86 Ὀ]ΔΒΡ ΘΙΔΟΣ οὗὮ 
ὙὮοπλ ἰθὺ ἀδηουησοὰ Ηΐῃ.. [{ 15 ποίθινοσί 
{πὶ αἴἴον {818 αοῦ Ηρ 18. ὯΟ τλογθ οδαγροὰ ν]ϊ 
μανίηρ ἃ ἀοπιοῦ δη4 ΜΟΥΚΙῺΣ ΠἾΓ80108 ὈΥ (86 
αϑ5ϑἰβίδῃοο οὗ Βοϑζοῦυ. ΟἾτὶϑι᾿ 5 Ῥσᾶγοῦ ἰοὸ αοὰ 
αἱ (00 σΙΆΥο οὗὁὨ 1Ἀ2ΖΑΧΌΒ Ἰγ88, ΒΟΎΘΥΟΘΣ, 1ηἰγο- 
ἀποοά ὃγ (πο βοπάϊηρ οὗὨ ἰδ τηδῃ Ἧ]10 γὙἢ68 Ὀότη 
ὈΠΙπὰ ἰο {86 Ῥοοὶ οὗ ΄Ἰοαπι, (μαὺ δοίης {μ6 ὑγο- 
Ῥοτὶγ οἵ {Ππ0 ἰθ πη ρ]6 δῃὰ οἵ (89 αοἀ οὔ (6 ἰθτω }]6. 

γον. ὃ. Νἥουν 9}65δὺ85 Ἰονοᾶ Νατῖμα, δᾶ 
Β6χ δἰβῖθσ, 8} ἃ Ζια ΖϑτῈ8.--- [απά---αηα; ΒΟΡΡΥ͂ 
Ταταϊγ! Βοηροὶ. 7---ἰἰοΐοσοηοο οὗ ὑμ680 πογάβ: 
1, Ῥὸο οιίε: Εχρίδηδίουυ οὗ τον. 8; 2. Μϑγοῦ: 
ΟΧΡΙΔΠΔΙΟΥΥ οὗ 9 σοῃδβοϊΐης 885 Π 66 6Ο0ῃ- 
ἰαϊποά ἰπ νυν. 4; ὃ. Βαυτηραγίθῃ-Ογυβῖαϑ: ῥτο- 
ΡΔΥΔΙΟΤΥ ἰο γα. 6. “ ΑἸιπουρὶι Εἶο Ἰονοὰ ἐδμοτῃ 
ΑἸ1, Ηδ ἰαγγιοα." Ων 8 Μαγίδβα μοῦ ἰδ 
Ῥτοπιΐμδθηξ ροσβοῦ δηὰ ΔΙΆΡΥ ΒΡ ἀοδὶσηδίοα 
Ὧ8 λὲγ δἰδί.γ3 Μαγίδα βιοοά ἴῃ ρεϑου]αν ποοὰ 
οὗ ἃ βι1}} σγοαΐον ἰγὶδὶ οὐἉ ἔδί αι, οὗ ρυνὶ δοδί οι 
ἔτγοιὰ ΒΟΥ ῬΟΓΥ ΟΔΓ68; δηὰ ἴῃ ογδσ ἰο ἰῆ 680 Κ6- 
8.19, σαι} αυδὲ Ὀ6 [610 ἱῃ 41} 1.8 ἰοΥτοῦθ δηὰ 
ἀοϊϊνοταποθ ἴῃ 11 118 ταρίυτο. ἴῃ (818 5689 
7685 Ἰογοὰ ον. Τδι8 π6 οσοπποοίϊου τ ἐπ Υ6 7. 
6 πιϊχιιὺ δἰβδοὸ 0 Θχργοββϑϑα ὉΥ͂ ἃ ““ἐλεγείοτε,᾽" εἰς. 

4 [ΑἸοτὰ : “1ἰ ποοὰ αΡαΪγ Ὅθ τοτηαυκοᾶ, τὶς ΟἹ ΔΌΛΟΣ 
δηὰ Ττοποῖ, τῆδε {1Π|ὸ χἸοτι γίης οὗ (μο Βοη οἵ θοἂ ἴῃ 1,λξαγιδ 
Νίνμ δε Γ ἰΒ θυ θογ ΔίοΙ Υ ἐπ 0110, Μρη ΔΙῸ Ποῖ ΠΟΘ ἴοΟ κα, δα 
Λε Ρ᾽66 οὗ αυα," Οὐμρ. γοσ. 1δ, ἐλαέ γε παν δεῖϊξευε.---". 8. 

Βαϊ δἶποο ἐμ δυὐδῃροϊίβὲ 85 ποῖ βρεοϊδεὰ (δ ΐ5 
ΟΠ ΘΟΙΐΟΣ ΤΠΟΣΘ ΡοΒὶ Εἰ γον, σοοπὶ δ Ἰοἴϊ ἴον Ὀοιὴ 
οοΟη͵θοίατο8 (“. Δ ΒΟ ἢ" δηὰ ““ (βογείοσβ ἢ. 
ΤῈὴ6 ἜΧΡΥΘβϑίοη ἠγάπα, ποί ἐφίλει (88 γὙοΣ. 8), 87 
ποῦ ἴδγο 66 ΟΠ ΟΒΘΏ ΒΟ] ΘΙ “ Οἢ δοσουῃῖ οἵ (ἢθ 
ἰδογον ἢ τηθη οηθὰ δἰδίοτ δ᾽, (Μογοτ), δαΐ αἷδο 
οῃ δοοουηΐ οὗὨ {86 ἸΟΙΕΪΥ Βόύοτο δοπαποὶ οὗἉ ἰδ9 
Ἰοτθ οὗ Ομγίβέ. [ἀγαπᾶν ὭΔΥ δ υδβοὰ οἵἉ ἀϊνίῃο 
ἴονο, θὰ φιλεῖν ΟΧΡΓ65568 ΒυτηΔη ΟΥ̓́Θ δηὰ (86 
ῬΘΟΓΒΟΏΔΙ τοϊδίΐοι οὗὨ ἔνι θη ἀβδὶρ. Τλ6 ταοϊδίΐοι οἵ 
ὁ ἐ805 ἰ0 (80 ἔθπι819 ΒῈχ οχ κὲ ὈΪ(8 8 ἐθῃ: ἀθση 685 ἰγῸ}} 
Βυμδη ὙΪΠῈ ἃ Ῥυτ Υ δηὰ αἰ μη ὑγυ]γ αἰνίηθ. 
ΟομΡ. 86 Τϑ ΡΒ ὁ Ὁ. 167.--Ρ, 5.1 

γον. 6. ὕ θὲ [μϑγϑίοσθ 86 μϑασᾶ δαὶ 19 
ννδδ ἜΝ ἴδϑῃ (εἴ τ[π8ῖ [π160)ὴ, ἐμ ἀθθἃ, δθ 
σοι "θα ἴνγο ὅἄδνυνβ.---Τότε ἔμ γυίάσαι, 
οὔτι ίθα ἰη 89 Ε. Υ.]. Τὰ εἰς Ὁ8 ἰ0 εΣ- 
Ῥϑοὺ ἃ δέ δἴϊονς ἔπειτα, ψεϊο ἢ65, ΒοοΎοῦ, Ὀδε 
ομχἱ θὰ ἱπ οτος ἐμαὶ {86 Θοποϊ]υβίοι οὗ {86 βθὰ- 
ἴ6η09 Σηἱ  ΔΡΡΟΌΣ ἱπάθροη 6} 1} ἰπ 41] 118 δὶξ- 
πἰῆσδποθ. Ἐχρ᾽δηδίΐοῃ οὗ πὸ ἀθ]δγ οἵ 765095: 

1, Ιῃ οτᾶον ἰο ἐθβὶ {πΠ9 ζϑίῖι ἢ οὐὁἨ (Π9 ἱπίοτοδίοά 
Ῥασιῖοϑ (ΟἸββδυβθη δὺϊοῦ 186 δπηςοϊθηίϑ). ΤῈ 
τηοιΐγο οδῃηο ὈΘ γοϊοοίθἃ 85 ““ ἱπΒ ὈΠ]ΔΠ διὶ- 
ἰγδυ 685 (Μεγοῦ). 1 τ ὑπἀουθίσαϊγ ἰπθυ- 
θη Ἶ8], ΔΙ μου ρ ποῖ Ἔἐχοϊ γον 80. 

2. Φο805 τγὰ8 ἀοίδίηϑὰ ἴῃ Ῥϑσϑοα ὉΥ ἱπιροτίδαί 
Ὀαδίμ 685 (ἘΚ [Νοδπά ον, ἘΠ ΟΙυ0Κ7 δηὰ οἰμεγβ.) 
ονο, Ὑὶϊδοαΐ ἀουδί, γὸ Βανϑ ἐμ Κτδῃὰ πιο το 
δηὰ (80 οπηάδαίοη οΥὗἨ {1 6 Ῥγθυϊου δ᾽ πιο ἰοπεὰ 
ΟΏΘ, 0 ἰΐ νουἹὰ πανθ Ὀθθὴ δὴ ἰοῦ ἱἐπιροϑϑῖ- 
ΠῚ [ῸΡ Φ 688 ἐο Τοπιδίη ἐνσο ΟδΥΒ ΔΊΔΥ τοῦ 
ΒοίΒδηΥ ἰπ ἐπαοίζυϊίν. ΜΟΥΟΣ οὈ]δοὶδ ἴο (818 6χΣ- 
Ῥὶ δηδίΐοῃ οἱ ἐμ6 στγουηὰᾶ (παὶ ποίην οὗ (86 κί πὰ 
5 δβιαίθα ἱπ ἐμ ἰοχί. Βαΐ δ 15 ἱτωρ]!οα ΘΥοΥγ- 
θη {πὲ 6868 γγ8 ὮΘΥΟΣ ἐπδοιΐγο δηὰ (δαί ἢϑ 

αὰ ἀσγβ᾽ ΟΣ 8, ἐἶϊλ68 (καεροί) δηἃ ΒοῦΓΒ, 8Ρ- 
Ῥοϊηϊοὰ Πίπι Ὁγ Θοά. ( ) 

8. Μέγον [ἀηὰ ΑἸοτὰ7: ΤῈ6 τηοίϊνο 15 ἰπάϊοι- 
ἰϑὰ νου, 4: ἐμ φ]οτὶ δοαϊίοη οὗ αοα ἰῃτοαυρὰ (δ πὶ- 
ταοῖο. 718 τὰϑ υπἀουί αγ ἃ δ ηΔ] δπὰ δυργεῖθ 
Ἰηοϊϊγο, ΟἿΘ, Βούγουον, ἐπδὶ ΠΘΥΟΡ βίδηβ 81086: 
ἦν 18. ἱπν ΡΥ δϑβοοϊειθὰ Ὁ} οοποτγεοίο, πιογαὶ 
ΤΟΙ 69, Αδδυπηρ 18 ἐο Ὅθ {ἢ} 8016 ΤρΟἰἾ7Ὲ, 
(86 ἀοῖαν οὗἨ ὑνγο ἀδλΥβ ἃ 8 (ο18}}} ὉΠΠΘΟΘΒΞΔΙ,, 
δΒῖῃη 9 ἱδᾶξογαβ Βδα αἸγεδὰγ Ὀθοη ἀσδὰ 8] οης {{ππ6. 

Βτοιβοβηοίοσ δηὰ Ηἷ8 ΤΟ] ονγοσθ μανο δαβεὶ 
ἐμοὶν ἀσρυαηθηΐβ ἀσαίΐηϑί ἐπ δας μοπεϊο!γ οἵ (89 
Ἀἰβίο νυ 1.861 ὉΡΟᾺ ἐμ ῖ8 ἀοἴαγ, τυ 1 ἢ {8 6 ἀἰὰ ποὶ 
σοι ρθη, 6 πιυδὲ σίου Ὀοπατο οἵ (89 
ἔλ]80 ἰάοα ἐμαὶ 9688 δσδὶ ευβογεὰ 1,δζαγαβ 0 
ἀΐο, δηἃ {μ6 ᾿ιγοὰηΐ ἐο γαΐβο μἴτι ἥγοιῃ 86 ἀεδὰ, 
Α5 [᾿άζδυϑ δὰ αἸγοδαν Ἰαΐπ ἴπ ἐδ6 ΚτΑΎο 7007 
ἄγ, τμοη 965085 δυεϊτοὰ δ Βοίμβαην, μο που] ὰ 
αϑϑυτηΐης {πΠ6 ἀϊδίαποθ ἰο μανθ Ὀσδοη ἃ (875 

ἡουσπογγ)} παῦθ Ὅθοπ ἔἐνγοὸ ἀΔΥΒ ἐπ (10 σταγε, 
6808 Ἰιαα δοὺ ουὐ ἕο. ΒΟ ΒΔῺΥ ἱτηπηοα δίο Υ ὑροῦ 
τοσοϊνίης (89 τηρββᾶρβο. Ηρποθ Ηθ οδυϑεῶ δὸ 
γα 1.1688 ἡγαὶ τη ὈΥ ἰδὸ Ὀοάδβίἀο οὗἉΙμ6 5ἰοκ τηδῃ. 
Το δἰβίθυβ "δὰ ἀοίοσγοά βοηάϊηρ (δ 6 τηθ858 85 ἰο 
δοδὺδ πη{]} ΠΘ ΖΡ 8 γ͵188 δἱ (π ροϊμπ οὗ ἀϑδίδ, δὲ- 
οδ1186 (ΠΟΥ͂ ΚΠΘῪ [86 ἀΔΏροΣ δἰἰθηάίηρ ἐμὸ γείαπι 
οὔ (0 βανίουν ἰο .ἀο6, 80 ἥπε α λιδίοτιοαὶ γα 
εαπποὲ ἦαῦυε δέεη ἱποεηίεα. 
πο ἄασγα.---Οὐ {86 ρτοαοὶ οοἰΐνὴ οἵὨ 2658 

ἴῃ Ῥογρθδ 8660 (ἢ6 Οομ. ου αίίλδι. Ἧθ νῶ8 ἰ0 
ἀοραγὶ ἴγοτα ἃ ῬὉσγουίποθ πὶ ἩΒΪΟΒ 860 ΕΓ 
ΤΔΔῺΥ (δαὶ Ὀοϊϊονοα οἡ Ηϊτι. 

γεν. 7. 1οὶ υ8 δο εαρβαΐῃ ἰπῖο ποκα (τοσι 
ῬΟΓΘΘΔ), εἰς.--- ΕΗ ἀοο8 ποὶ Β4Υ, ἰο Βοίμδηγ. Τὸ 
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Φυάσθα, ““ἰο (6 ἰαπά οΥ͂ πο] 167 δηὰ ἀ680 7 6ἢ- 
πιϊϊγ.᾽᾿ Ὁ Τὸ πάλιν ἰ8 ἀουδι1]655 ἐπάϊοαίνο οὗ 
ἐδὸ ἔδοὶ ἐμαὶ ΨΦ6858ὺ8 δὰ ῬΓΘΥΪΟι ΒΥ ἰουτπογοά 
Ὑἰι (6 αἰδοῖ] 658 ἔγοπη Ῥόσθθα (0 Φπάςὰ, ἴο αἵ- 
ἰδπὰ (Π6 ἔοαϑὲ οὗ (}9 δΘοπδοονδίΐοη οὗ (86 ἰθιῃρ 16. 

γόον. 8. Βαϊ ἡπδοῖ ποννΐ ἴ88 ϑυυϑ 919 
δοοιζίης ἴο δἴοῃθ 1766.--βουδάϊηκ, ἴῃ 
Υἱὸν οὔτ 6 οὈνίρυϑ ΡῈ ]} οὗ ἀοαῖ. ἴπ ἐμΐ8 6οη- 
ποοίΐοπ ἐμ ότι οὗ (80 ᾿ηοϑϑαρο βοηὺ ὈΥ [860 8]85- 
(6.8 ἰ8 ἰο Ὀ6 οχρ᾽αἰηβὰ. 1686 ΟΡ, ἃ8 γὺ]}} ἃ5 
τον. 16, Ῥγοόουο (πὶ (ἢ 9 ἀΪ801}105 ΤΟΥ͂Θ ποῖ δρτο- 
ΒΟΏΒΙΥΘ 85 ἰο ἰποὶν ΟὟ ΒαΐοίΥ τηοτοῖγ, υΐ ἐμαὶ 
()69 [οτὰ νΜὰ9 {86 Ῥγίῃμοῖραὶ βιιδ]οοὶ οὗἠἨ ἐμοῖσ 
διυχίοῖν. 

γεν. 9. Ατἱὸο ἴδοσθ ποῖ ((υ}} 7) ἔνγοϊὶνθ 
δοῦσα, εἴς. 3--- 6 ΤῚ Ῥα]οδίϊηο, σοῦ ὑἐδὸ ἀαΥ8 
δἃτ6 οὗ ὨΟΑΡΥ θαυ] ἀαταϊΐοη, ὑπ ΟΥ τὸ αἰγάρα, 
ἐῃ6 Ὑ8Ὸ01]9 γον (πγουκι, ἰηΐο ἐϊνοῖνο Βουγδ.᾽} 
αονἴδομ. ζ {9}6808 ῬΓΟΌΔΟΪ αἰὐεγοὰ {1|68580 ψοταϑ 
ἴῃ 86 ΘΟΤΙΥ τποτηΐηβ, ἴῃ ΥἹΟῪ οὗ (10 τἰ δίῃ βυη, 
7υδὲ 85 ἐπὸ ἀαγ 'νὼὸ8 Ὀθαϊηΐηρ; πᾳ ᾿1|κ6 ΤΠΏΆΠΟΡ 
116 ψοΟΤά8: 1 πιυϑὺ ἸΥΟΤῚΚ 88 Ἰοης 88 ἰὺ 18 ἀδγ (6Β. 
ἶχ. 4), ὙΟ͵Θ Βροϊζθῃ ἴῃ ἔδοϑ οὗὨ ἰἰιο βοιἐϊπρ δαῃ. 
Ιὰ ἐδὸ ὅγϑι ρῖδοο, {18 ψὰβ ποῖ βδὶὰ ἰο δἸ]ὰν 89 
ΔΡΡΥΓΟΒΟΠδίοηθ οὗἩ ἰδ9 αἰδοῖ] 68 ΟἹ ἐπ οῖν ον δ6- 
εουπὲ (ΟΠ τγεβοβίοω, Νοδῃ ον); ἰΐ Βαὰ τοίογθῃοθ 
ἰο 86 1176- ΟΌΓΠΟΥ οὗὁὨ 6 Γογὰ Ηϊπβο]ῖ: Ομ σιβὶ 
ΘΙΏΡΙΟΥΒ, ΒΟΎΤΘΟΥΘΣ, Β6}. σΘΠΘΓΙΩΙ ἰΘΓΊΏ.8, ἰΠπαὺ (86 
ἩΟΓΒ 8ΓΘ δΌΡΙΙσαὉΪο ἰο {π0 1 {6-}ΟΌ ΣΟΥ οὗἉἁ ἐπθ 
ἀἰβοῖρ]65 6]8οθ. [πᾶονΡ ὑπο ἄσυτγο οὗ ἐπο ἄαν, {6 
ἰάρα, οὗ {86 ἐ-ἀαν οὔ ἰδο ἱπαϊνίἀυ] ἀπ οὗὨ ἐ}19 
αν 5 τοοτὰ δρροϊηϊοα Ηἷπὶ 18 ἀραΐῃ ῥσχοβοηίοα, δ 8 
ἷῃ οἷ. ἰχ. 4. Ηρτγο, Βονονοσς, 80 αοὐ-κίνοη, 
ΠΥ πιοϊοἃ ουὐ ἀαγ οὗ 1ἰἴ9 15 [6 τηαΐη ροϊηί. 1 
ἴβογο (86 τλοδηΐϊηρς Ὀ6: 1 πχυδὶ τους 1} δροσϑὰ, 
ἴον Μν ἀδὺ ἀγαυοί ΠΟΔΡ 1.8 61086---ἰ 6 9 15. αὶ 
1119 ἐἶπχο τοιιδὶ εἴη ρ---ἰ 6 ἔν ἶνο ΒουγΒ τν}}} Βοοῦ 
6 ΟΥ̓ΣΡ; 80 Π6ΓΘ {ΐΠ9 δἰ χηὶ οδίϊοι 18: ἴ δδῃ 8.}}} 
ΜΟΥΚ πιίουῦ Ῥον]] οὗ ἀδαί,---ἰ σδὴ 8.1}} σηδῖτθ 
189 ἸΟΌΓΏΘΥ ἐδὶμ 6 Γ,-ἈΚ ὑποῖνο ΒουγΒ ΓΘ ποῖ 
γε αἱ δὴ ὁπ. Τ}ιο Δοίογιηϊπαίΐοη οὗ ἰμο ἀδγ ἰο 
ἔπ εῖγο ΒΟΌΓΣΒ [88 Ἰοὰ αἀτοίΐι5 δηὰ οἰ 58 ἰο {815 
χρ δηδλιΐοη: Ατὸ ἰθοσθ ποὺ οπἷν ἱποῖνο ΠουΓΒ 
---οΟΒ ΓΆΥῪ ἰο ἰῃ6 86η890 οὔ ἰδο ἄχυγτε, τ 16 ἢ ΡΟΤ- 
(ἰοῦ ουὐ {π6 οπε ἀδγ ἱπίο ἐτγοῖνο δϑδϑυγοα βοοϊϊ 8. 
1γτὰ δὰ ΤΌΠΟΥ παγο ἀἰβοουποὰ ἴῃ ἐδ 9 ἐν ὶγο 
Βοῦγα 86 ᾿πιβ6ο οὗἨ ἰμθ σμδηχίης ταοοι 8 οὗἉ τηθῃ: 
“ἰὴ Βαδγὶϑ οὔ (9 ενν8 ἅτ ἤοκ]ο.᾽" ΤὨΪδ 18 δἱ 
811 ἐὐοπίβ 8} ᾿προγῦ οΥ̓͂ πιῖηον Μοὶ διὰ ρῥγουιὶ- 
ὭΘΠΟΥ. Εἰ τ οἷν ΔΥΌΪΓΑΥΥ δηὰ ρταϊυϊουβ 18 (ῃ 9 
Ἰαϊεγργείδιϊοα οὗ Αυσυδβίΐηθ; δοσοταΐϊης ἰο Εἷπι, 
{9 ἱποῖτο ΒΟΌΥΒ ὅτ (80 ὑὕὑγ6 179 Δροβϑί!θβ, Μ}10 
τουϑὲ ἔο ον 9 Π᾿ογά 88 8 ΒΟΌΣΒ ΓΟ]]ΟὟ ἐδ βιῃ. 

Βυΐ ὩὨΟῪ δυΐῖβεβ {86 αὐοβίϊοη, τοῖον, ὈΥ {πὸ 
ἔποῖνο ΒουγΒ, 6808 ᾿τηἰοηἀοὰ ἰο0 ΘΧΡΡΟΒΒ ΒΙΤΏΡΙΥ 
Ηΐβ Ῥτοϑθηὶ βδίδιυ ἔγοπι τοῦδ] ρϑυὶ!, οὐ Ἡ ΒΘΙΒΟΡ 
Ημοὸ που]ὰ ἰηϊτηδὶο αἱ (89 βαπι9 ἐΐπιθ ἐμαί, ἴῃ (89 
ζαίατο, ἀοαῖἢ νγ8ἃ8 ᾿ποΥυ  ΔΌ]Υ Ρτοραγοά ἴον Ηΐηι; 
ἐδιδί ἃ ἰἶπιο οὗἨἩὨ βυβογίης αὐἃὰ ἀοαίι τᾶβ τωροπᾶ- 
ἴῃς, Ἡμοη Ηο τηυδὶ ἀοδίδε ἔγοια δοίϊνγο ψΟΣΚ. 
Ἰμδὶ γὸ δῖὸ ἰο υπάογϑίδηαἃ Ηἰΐπ 88 μαυνϊηρ τοΐο- 

Φ Πιαλιιπατγὰς, σοφὲ αηὰ ΟὉτ} οἷ ἀΐδοονον {πὸ βαῖὴθ ἀοδίκη 
ἴῃ πάλιν. Βαϊ ἰξ σοττεβροπὰδ γαῖμοσ ἰο ἰμ9 πάλιν πέραν τοῦ 

ἴῃ “ἢ χ. 40.--". 8.] 
ἰνῦν Ὑἱἢ 180 ἱτηροτγίοοϊ ἐξητονν Γοΐοτ ἴο {86 Τεσοπξ ρμαδὲ 

88 811} ἜΠΕΡΣ Χ. 8]. Κυύΐ ποῦ 11. ἢ. 833δ.--. 8.1 
[Δ! σὰ Κα {πὲ (Π6 ἐγ υθ ον ἀἰνίδίοῃ νῶδ ὑχὸ- 
ἰγ Ὀοττον δὰ ἔγοσῃη ΒαΌΥ]οη, δηὰ του ἴοθ [ἢ9 νἱον οὗ Το ἢ- 

δοῃ διὰ οἴποτα, [δὲ ὅομὴ δορί 1Π9 5Βο-“α]] ἃ Απἰαίὶς τιεϊ ποὰ 
οἵ τοςΚοηίπα ἰπη9 : 8969 οη οἷ!. ἰ. 40, ἵν. 8.---. 5. 
ἐ (δο οἷοο ΘΌμΙοΒ δοὰ αοάοι.--. 8. 

848 

ΤΘΏΘΟΘ ἰο ὍὈοϊὰ ἔδοίβ, ἰ0:9 βΒυθδοαῦθηΐ ΒΒ, θη 69 
ῬΤΟΥ͂ΕΒ: δωέ ἡ ἂην πιαπ τραϊξ ἐπ ἰδλε πἰσλί, εἰς. ΤᾺΘ 
0Πη6 Θοῃδιίἀογαίϊου ἀο68 ποΐ Θχοϊυάθ ἐδ 6 οἰ Ὁ; 
ΟἹ {1:6 ΘΟΠΙΓΑΡΥ ΠΟΥ ἔογιι ἰοχζοίθον ἃ Εἶρσθοῦ 
υαπἰϊίγ. Το νναὶ]ὶς δὰ ἐο ΟΣ 88 Ἰοὴρ 88 ("0 88- 
Βυτοα ἀδγΥ οὗἉ 18 Ἰαδίβ, Ὀυὺ δὐΐονῦ ἐμαὶ, ἰο χοϑὶ, δπὰ 
ποῦ Ὦγ ΜΠ] νου κίπρ ἴα 89 πἰρχα οὗ βυξονίης 
δοὰ ἀοδίι, ἐο ρ᾽υμρο ἱπίο ἀδῆρσοῦ δηὰ χυΐῃ,-- 
ΒΟ ἰδ ἐποὸ ἰοδοβίηρ οὗ (6 ουὐπνατά 1178- το 6 Ὼ, 
Ῥτοβοσυιθοὰ ἰο 8 ἢ (μ0 ἀἰϊδιϊποιΐο οὔ ἀδΥ δηὰ 
εἶσι. 

Βαι αααΐη, ἰδο Θχργθϑβϑίοα, δηᾶ ρῬαγι συ Υ] 
ὑπ 6 “«ϑίυπ ]ΐπρ ἴῃ ἐδ πἰρ ν᾽ ρῬοΐηίβ ἰο ἃ β8ι}}} 
δἰ σον πε {}16818: ἃ5 {10 ἀδν ντὰβ τηλᾶθ [0 βγιὰ- 
ΒοΪῖΣο ὑπὸ ἀδΥ οἵ ᾿ϊΐδ, 8ο {πὸ ἀδγ οὗ "16 ὈδΟΟΙΆΘ5 
89 δυτθῦοὶ οὗ ἀυΐν πὰ οὗ ᾿ιθαύθΥ Ἰἰρὶι ἴῃ 
αἰνπο ἀρροϊηἰεαὰ ἀαυίγ; δα ἐμὸ ουϑῃηΐης δπὰ 
Ὠϊσδὺ οὗ Ἰ1ἴ9 ἃγθ δη ἰασο οὗ ἰδ ἀλγκη 638 
ουϊϑίαο οἵὗἩ ἀπίγ. 1118 τῦᾶϑ δβρϑοὶαἹγ ΔΡΡ 64 Ὁ]9 
ἰο ἐμο ἀἰδεῖρ].8. Νονν, θη {119 ἀΑΥ οὗ 18 τ 
8.1}1 ἀββυτοὰ ἐο ὑπο, πον πουϊὰ τ} ησὶγ παγθ 
οὐδίδϊποα ἴσοι ταὶ κίηρς δὰ πονκίηρ; Ὀυΐ ψ θη 
μι δαυϊουγ᾽β πἷἰριὶ οὗὨ δυβοστίης αγτίνοα, ἐμ θη 
800 ἀφοδβὶγοᾶ ἰο τῦῖ]}ς δῃὰ ἴο δοί, Δυαᾶαβ υυδικοα, 
δία 816, απ ζ611 ἰηΐο Ὀοίίοτα]6858 μον ἴ08 ; 
Ῥοῖος νι δϊκοᾶ, δὰ 7611 αὐϊοῦρ ὑπὸ τηοϑὶ Ῥϑυ]]ου8 
[αβ.ιῖοπ, [1 παῖς ἴῃ (ἢ 9 ἄδγ, δῃὰ ἃ9 Ἰοῃῃβῇ 85 (89 
ἀαΥ Ἰδβίβ, ἰὼ ρογίδοι βουσὶ ; ἰα]6 οᾶγο ἐμαὶ γ9 
ἀο ποῖ ΠΟῪ ἀοβῖσο ρχοιηαί γον ἰο τοδί, δηὰ ἐμ οη, 
οὐ δὴ ὉΠΒΟΔΒΟΏΔΌΪΟ ἰἰπθ, θα (86 πἰριὶ 88 
σοπ6, ἰο γ4]]Κ. 

ΔΙΌΥΟΣ δάτηλίβ ΟὨΪΥ ἴ86 ΤΌΣΟΣ ΔΡΡΙΘΠΘΏΒΙοΙ: 
“ΤῸ πογκίης ἰΐηθ δρροϊηιθὰ Μο Ὁγ αοἀ 1188 
ποὺ γοὶ ραϑϑοὰ ΔΑΥ; 80 ἰοῃρᾷ 88 (818 ἰαβϑίβϑ, ἢ 0 
ΤΩΔῚ ΟΔῺ ὈΓΘΥ͂ΔΙΪ ἀραϊηδί Μα; Ὀυΐ ΒΘ 1 μ88 6Χ- 
Ρἰγϑα, 1 8.8}} [8}1 Ἰπΐο (89 Βαπάϑ οὗἩἉ ΜῪ οπϑιηΐθδ, 
)υδί 88 ἢΘ 80 γψγὰ}Κ8 αὖ πὶ ρίιὶ βία ]69, Ὀσσαυ86 
μ9 8 ἀοβίϊιαΐο οὗὨ ᾿ἰριι" (ἀπά ἐὰ5 ΑΡΟ]] Δ νί8, 
ὕδηβθῃ [1λλ᾽} αἸἀοποίιθ, ΟΟΥΏ. ἃ Γαρῖὰ6} δηά 
οἰμογβ). Ἰβοϊυοῖς ΔρΡΡυϑομἂθ ἰῃ ὑμ8. ἐπ γὼ" 
0] οὗ πογκίῃρ 88 ρῥγοάοιηϊπαιί οὐοὸῦ ἐμαὶ οὗ 
τὶ κίηρ, νὶϊ χοίογοηοοϑ ἰο ὑπ περιπατεῖν, Ἡ ΒΙΘΝ 
ἀπἀου ε αν Στ Ρ1198 βοὴ Δ ἰάσα, θοοδυ 80 ΠΟῪ 
1:0 ὙΟΥΚ οὗ σ68ὺ8 τγγὰϑ ἃ ψΔΙκίηρ ἰο Βοίμδηγ; 
ὨΘΥΟΥ ΒοἾ 688, (818 15. ποὲ (6 ῬΓουδιης υἱοῦν ; ἰο 
ταχτϑηὶ 18 δἀορίϊ ἢ 88 διιοἷν, ΔηΟ ΠοΓ γον Ὁ του]ὰ 
Ὧθ χοαυϊδίίο. ὙΠ ἐμ}0 ῬυϊθαυΥ ἔρυτο οὗἉ (86 
ἀδγ οὗ "16, 1, οἰκο, αὐτοσ Μοϊαπομίμοη, 1185 ΣΙ ΖΒΕΠΥ 
οοππροοίρα (80 ἔρῃυτγο οὗἨ (10 ἀδγ οὗ ἀπίγ. Τ8{}- 
δτάϊ: “Η9 Ὅ80 τιούοβ νἱῃΐῃ ὑπὸ Ὀουηαᾶβ οὗ 
συγ, ἀο68 ποὲ δίαπι Ὁ]6, ταᾶἶκ6 5 ὯΟ 18]86 Βἴ 6058, ῸΡ 
{86 ᾿ἰἰρδι οὗἨ ἐμο που]ὰ, ἐ. 6. (89 Μ}}} οἵ αοά, 6- 
Ἰρμίθηβ εἶτα; Ῥαὺ Βα ἯὯῸ ΑΘ, ἑ, δ. 18 δοίἷνο, 
ουϊδϑἰ ὁ οὗἁὨ ἐϊιο 1ΐαιλ8 οὗ Ϊ5 τοοδίΐου, τ }}} ΟΥΣ ἰπ 
Ὑἢαὺ ἢ ἄοοβ, δίησο ποὺ ἰδ ἮΪ] οΥἨ αοά. αὶ ἢΪ8 
ΟὟ ΡΙθαϑατθ, 8 15. χυϊάς.᾽ Απὰ 8ι}}} ζαγί μον, 
Ὀογοπα ουϑὰ {}}18 βασοπὰ ἥρμυγο, μ85 (80 βρὶ γι] 
Ἰηϊογργοίδιϊοπ οὗ ἰμἷ9 βαγίπρ Ὅθθῃ οαγτὶοὰ ουΐ, 
Ομγγβοβίοιῃ δὰ οἰμοσβ: ΤῈ9 παϊκίηρς Ὁ ἀαγ ἰδ 
ἰμαὺ Ὀ]85161688 οοηά ποῖ, ἩἩ Βογθῖῃ ὁπ6 88 Πουρῖ 
(ὁ ἔραν; Ετδβιηυβ δηἃ οἱβοσβ: [( 18 ζ611οὁ 5} 
ΜΠ Ομ γῖδι; Ὧο εοιίο: 1 ἰ8 ἃ ρυγα, σα! 1688, 
ΟἾΘΔΡ ΘΟΌΤΒΘ οὗ δοίΐοη;---οἰὰ σ᾽ ἔπγεῖνο Βουτϑ Ὀοϊης 
110 τὰγϑ δῃα τη68}8 οὗὨ δοίἱυἱέγ, (89 πὶρηΐ, ἀο- 
ΒΟΙΘΠΟΥ͂ ἴῃ ἡ ἰδάοια δηὰ ἱπίοχεῖίγ. ΑἹ] (1686 σοη- 
δἰἀ γι οη8, ἈΟΎΤΟΥΟΣ, ὅσο ἱποϊα ἀρᾷ ἴῃ 6 }υϑὲ ρ61"» 
οορίΐου οὗ 86 δ: 6818 οὗ ἀδγ δπὰ πἰχῃί. 
ΤῊ τοδί ]αν οὗἉ ρἀνγειοαὶ ᾿ἰἴδ: (86 ἀδγ-( τὴ ἴοΣ 

γγϑὶ εϊηρ δηὰ τοσκίηρ, (86 ἰχδι-ἰἰτηθ [ῸΣ τοδί ς 
δα δ] ορίῃξ, 18 ἃ ΒγΠ|0 0] οὗ ἰδ9 Δ οἵ πογαὲ 
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116: ἀπνίηρ {μ9 τ ΒοΪθ ἀδγ οΥ̓͂ 11 ἰο 14] τινὰ 
ἦογουξδ διὰ ἴδ801688 δοιἱυἱν (6 πλοῖο ἀσπγ, δοὰ 
1Π θη, ἴῃ {116 πὶ ρα οὔ δυβονίης δηὰ ἀθδίδ, ἴο 8Ὁ- 
ταὶὺ σαἸαΪγ ἰο αοα᾽ Β Ῥγουάθησο, δηὰ χοβϑί δηὰ 
66886 ἔγοτα ἰδῦον ἰῃ ΗΠ. Βαὶ ἐμὲ5 ἰδ Ὺ οὗ τποσαὶ 
119 18 οοπαϊιἰοηθἃ ὈΥ ἱπδὶ οὗἁὨ γεἰσίοιιδ Ἰἰΐο: ἰο 
ὍὙ0ΥΚ ἢ ἰὴ0 ἀΔΥ οὗ πο ᾿ἰχμὶ οὗἩ αοἀ οαπὰ ΟἈχίεέ; 
ποὺ ἴπ ἰδ6 οἷσί οὗὨ 86}1-ν}}, τ ΒΟΓΘΌΥ τὸ Βδουϊὰ 
ῬΓΟΡΔΑΓΙΘ ΤῸ ΟἸΓΒΘΙΤΟΒ ἃ [01] ἰηἰο ρογαϊ ἰοῦ. Απά 
(85 (15 μουν 8180 15 ἱπαϊοδίθας ἐμδὶ ἃ 7480 
Ῥτοϊοπρδίϊοι οἵ ἴδ ὮῪ ονδβίοῃ οὗ ἀαΐγ ἰδ {π6 :π- 
το Ἰαἰθ Ῥτορδγαίίοη [ὉΓ ἃ πἰχ, ἰὰ τ ΘΒ ΟΏ0 
τησϑὶ οὗἨ ποοοϑϑὶὶν βίθτη Ὁ]6 δηὰ ζ411; Ὑ810 8 το- 
βἱχηοθα δηὰ ραβδίγο ἀθιλθδδοσ ἴῃ (Π6 αἰ 6  8Ρ- 
Ῥοϊηἰθα πἰχμΐ οὗἩ ἀθδὶὰ Ὀθοοπθ8 8 Ὑδϊκίης ἴῃ 8 
Ἰο 9. βθη8ο, ἃ χοΐϊηρς ἰο 80 Εαδίδβοσς (Ζεδεέη «ει, 
11. 2, ν.ὄ 1118). 881}} υἐμΐ8 ἰ8 πὶ (86 τοδαὶὲ οὔ 89 
οἰ ἶσα] ἰάφθα, ποὺ ἐδὸ ἱσετηθάϊαίο 6089 οὗ ἰδ9 
ἔἄχατο ἰἰδ6 1, 

Τιοεῖσε, Ὀτουρῶὶ ἠογασὰ τ} Θια Ρμ δ 55, βἰ χηὶ- 
ἔγϊῃ, οὈ͵] ΘΟ Ἰγ 6 ]γ, 1119 6]1-ταολϑατγοά, το, 18 
11:5 τηδ 018 ἀρροϊοἰπιοηίδ; βυ)θοίγοὶγ, Ομ τ ὶϑί᾿ 8 
ἡογίι αβϑυσγδησο οὗ 118, 
Γ ΒῺΥ τ στ α]]ς.---Ἴ ὁ Ἰἰνὶ πα ΤΩ 8 γον 

δηἃἀὰ ψΟΡΚΟΡ, 8 Ρ᾽Ι να δὰ πουϊδη οὗ Οαο4.-- 
1Ὼ 189 ἅδν3.--- Τὸ ῥτοβοηί ΟΔΥ̓ 8 δΒυτδο] οὗ (ἢ 6 
ἄδγ οὗὨ |1ἴ6, τ βίοι, ἰοσοὶμοῦ πὴ (5 ἀδ γ᾽ Β ἰαβὶς, 
18 δΔρροϊπίοα ἰο τρδῆ.--Ἐἶθ αἰα]θῖ ποῖ.--- 
ΑΒ θὴ τὰ ἀρεϊηδὺ οΟὈ͵οοίβ δὶ εἰρῃί. Ηθ ἀοο8 
ποῦ βία ὉΪ6 ὌΡΟΣ 8 Οσοδδίοη οὗ δἷδ ἀοδίἢ.--- 
ΕἘῸΣ 8Θ 6θ0918.---Τ|9 Ἰρσῦ Βἴπ 68 ὍΡΟΣ Ὠΐπὶ 80 
[αὶ Βα αυοΐὰβ (89 Βιυτο Ὁ 1 ρ΄ Ὀ]οοἶκ8 ἐμ δὲ ουβίσαοὶ 
Ἰιὶ8 τοδὰ οὐϑθὰ ἴὼ ἐδ6 ἀαγ-ἰ πο. Τμαϑ, ἴῃ ἃ 
ΤΏΟΡᾺ] 86:80, ΙΔ 8668 ἴῃ {}|ὸ Ἰἰρμί οὗ 118 οα}}πῸ 
(86 ἀδῆροῦα ὙΒὶοῖ ἢ6 οδη δηὰ βῃουϊὰ δγνοϊά, 
πὶιουῦ Ὀοΐης ΟὈἸ χοα ἰο ἀθαπάοῃ ἢΐδ8 γοοσαϊΐοη. 
Βυῖ ἰἶ ΔΩ τλδ ὙγΑ41}ς ἰῃὰ ἴτ86 πἰκὨῖ.--- 

10 Θχοορίϊομβ ἰο (μ9 ἸΔῈ} οὗ Ὀμγϑίοδὶ ᾿ἰ9 (η06- 
ἰΌΓΠ8] τογκίηρ δηα να ϊ κί ηρ) (ἀο πού ΒΟΥ δολδ 
ὉΠπᾶοΣ οοπδίἀοταιοη. ὅποι 18 (89 συ]θ ἴῃ {86 
ῬὨγδῖσ68] Ἰἰΐθ:---ὁ τὰΐϊθ πιθοῦ οὐἰδίηδ ἴῃ ἃ δβι}}} 
Ετοαίον ἀοργοθ ἰπ 86 Τγ0ΓᾺ] 116. Α 86] -βοοκίηρς 
οχοϊ(οπιθηΐ---ἰατηα]αουδ Πἰνὶ πη ρ---ΟΥἩἨ 1176 ῬΤΟΡΑΓΘΒ 
ἴον ἐἰ86}7 ἀδαΐῃ ἴῃ ἐδ ὑν 1 χ}ὺ οὗὨἨ δβυβοτίπρ, δπὰ 
ἀεοβίγαοίϊοι ἴῃ ἰδα Ὡἰκὺ οὗὨ ἀθαῖ ἢ. ΑΒ 9689 μα8 
ΠΟ ἀοδβῖγο ἰὸ τ 8} ουοῦὶς 1π {μ9 πἰχαί, (818 σὸ- 
τ ΔΙ 5. Ἰηἰοηἀοα ΘΒροοΐΔΙγ 10. 8:6 ἀἶδο:}}68.--- 
Εἴ εἴπσ Ὁ] 61 }.---ϑ8ο6 (η6 δοοουπὲ οὗ 9 ἀἰδ8οἷ- 
Ῥ68 ἴῃ ἐμ ιἰϑίοσυ οὗ ἐμῃ9 Ῥαββίοῃ.--ἘΠὸ ᾿ἰρδι 
α ποῖ ἴῃ Βἶχ.---Νοὸ ἀδγ- ῦ ἔγοσ ποϑυθ, 0 
Ἰσὰ  ἴὰ 1λ9 οΥ68; (18 Ἀο]48 ροοὰ Ὀοὶδ ἴῃ 8 
ῬὨγ 8108] δῃηὰ ἴῃ ἃ βυτθο} 168] βορβο. Τ9 νγοδὶς- 
οπΐηρ οὗ {89 δι μοβ8 οὗ αν δηὰ πἷσῃΐ ἰοὸ 
ἐεπιριιδ ορρογίωπωπι δὰ ἑπορροτίωπια (Μογυϑ, 
Ῥδυϊυθ, εἰς.} 18 Ὡοῦ ἡποογροοὺ Ὀπὶ δἱἑοροίμον ἰῃ- 
δυδηοϊοηί, 

γον. 11. Δηᾶἃ εαἴϊοσ τ :4.---ΑἸοΣ (89 ὑγδῃ- 
αὐἱϊσίηρς γοτὰβ ἃ Ρ8089. 

ΟυὖυΣ ἐτίθῃᾶἃ 7 ΖΑΣΤΙΒ.---ΤῊῆυ5 ΟἾ τε ὃδ 
δοαυαϊπιοαὰ τ ϊῃ ᾿ἷ5. 81 οἰη688, ψ ὶ τ ἐἢὸ πον οὗ 
.εῖϑ ἀοι ἢ δηὰ (μ6 παίΐαγο οὗὨ ἱἰ, ΌΥ τνἱτίυϑ οὗ Ηἰ8 
αἰνῖπο- πα δῃ ΘΟΠΒοϊου8η688β. ΟΥῈ ΚΒΙΈΝΡ. Απ 
ΦΣΡΤΟΒβίοη οὗ οαυΥ Ἰουθ δηὰ ζ6]] ον διῖρ, ἴῃ 
Ὑ1ΟΒ. ΕΠΘῪ 6180 ἀο δηὰ δοιὰ ββασο. [Βϑηροὶ 
ποίϊο68 ἰδ9 Κὶπὰ οοηἀοβοθηΐοα τὶ τ 16} ΟἿΓ 
Ἰιοτὰ βματοβ ΠΠ|8 ζγι θη ἀβμῖρ τὶ ἐἰθ ἀἰβοὶ ]68. 
ΟἿΙΥ ἔνῖοο ΤΔ0Γ0 ἀο68 ΟἸ νἶβί 608}} τηϑη ὈΥ̓͂ ἐι9 6- 
ἀοαγίηρ, πδῖιο οὗ ,ηἰεπάδ, υἱΖ., (16 Δ)Ρο5.165, οἷι. 
χυ. 14, 1δ: Τὐυΐὸ χὶϊ. 4, ΕἸχυγαιί νον ΦόΒη ἐδ9 
Βαρίϊδὺ οα]]6 ἃ ιἰπι586]} ἃ ἔγιθηὰ οὐὗἨ Ομ σίβι (οι. 1}. 

29). ΑὈτδθδηι πα δα ]οὰ ἃ “"ὕγίοεπα οὔὐὁ αἀοα"»ἢ 
(Φ4 πιο 1ΐ. 28; δορ. 2 ΟἾγ. χσ. 7: 1838. χῖὶ. 8), 
Ὀυΐ ΠΙΟΥΘ ἐπ (Π0 ῬΆΒΒΙΥΘ ΒΟΩΒΘ: ἰμ6 ἴαγοσῖίθ οὗ 
(οά.---Ρ. 5.1] ᾿ 

ἘΓΑΤΒ {4116} 851600}.---ΤὨ8 Οχρτοβϑίοι 153 τοὺ 
βοϊοοίθα βἰ πρὶν ἷἰπ Υἱοῦ οὗ [0 δρργοβ οῖηρς 
δια Κοηΐηρ. ΟΟΙΡ. Μίαι(. ἰχ. 24; 1 1658. ἔν. 
18, Ιὸ ἰ8 ἰὴ9 Κιμβαΐρ οὗ 81.606 δηὰ ρῃνβϑῖοαϊ 
ἀφαί, ἰΒαι Ομνἶβὲ 610 Ῥγοοϊδῖπιβ. ὅ3,͵1θορ 5 ἐδπὸ 
Ῥουοαΐοδὶ ἀδδὶ οα φαγί; ἀθδὶὴ 8 ἐπ 1:8} 
ΒΙΘΟΡ [ὉΣ σι ἰπ (μ6 ρογίοα οὗ 118 ῬΡΥοβθ!  ὃχ- 
ἰβίθῃ6θ ;---δῖδ ον 16 ἐμ6 σοπορπίχαί,οη οὗ οαξτνναταᾶ 
116 ἐο ἐδο ᾿πίοσίου, ἱὰ ἐπ ποσί ΓΑ] σοηδοϊο πτιο δα 
διὰ γοροίδίϊοι οὔ ἐδο Ὀοὰγ; ἀδδίὰ 15 8 9 δοζϑοι- 
ἰγαϊΐου δηἃ ἰηίογη δ] ζαϊϊοι οὗ ᾿ἰΐθ πὰ ἢ ἐσχατιδῖξ 
οὗ 89 808] ἰο δδοίδοσ δίδίϑ οὗ οχί βίθποο.---- -Ἐβτεξ 
Ι ξο.--ὸ οορβάθποο οὗ ἰμὸ ᾿ογχὰ ἴθ Ηϊ5 χαξϑ- 
β'0ῃ. 

[Βοηφεῖ: ““Ῥοδίμ, ἴπ ἐμὸ Ἰδηρθαρο οὗ Βοδ- 
Ὑϑῦ, 18 (86 8160} οὗ ἐμο Ῥίουβ, Ὀυϊ (6 ἀϊθαῖρῖοβ 
αἰά ποῦ Βοῦθ υπάοσχείαπὰ Ηἰ8 ἰδῆζυαρο. ἜἘΠπ6 
ἴτοθάομ οὗ ἴδο ἀἰνίῃο Ἰδηρθαρο 15 ἱποορασ δΌϊο: 
Ὀαῦ πι6}᾽8 ἀ.}1π685 οὗΐοη ἀορταῦοβ ϑογιρίατο ἐὸ 
ΟἿΓ Βδ ἀδν τηοάθ οὗ βροδκίηρ. Οομρ. Μεδὶιξ. χυΣ. 
11. {πὸ βογὶρίυγαὶ ἀθδι ηδίϊου οὗ ἀθδί ἢ δα ἃ 
δῖ Ὁ ἔγοτα οι (89 Ῥίὶοιϑ δΤΔ 68 ἐπ 890 σοτι- 
Οὐδ τοογῃίηρ οὗ δἰθυ ν (Μαίϊ. ἰχ, 24; χχυϊὶ. 
δ2; Αοἱβ Υἱἱ. ὅ9; χὶϊ!. 86: } ον. χυ. δ; 1 ἘΠ οκ. 
ἵν. 18; Βον. χὶν 18), ἔὈγηἾδιο8Β πὸ Ῥαβδὲβξ ἔον 
160 74180 ἀοοίγῖπο οὗἉ ἐπ0 51]106Ρ ΟΥ ππσαοπποῦθῦξ 
οοῃάιίλοι οὗἉ ἐδ 800} ἔγοπι ἄϑδίὰ {11} σοβαττ δοϊξοῃ 
(ρεγελοραππψελῖα), δραΐπδι ἩΒΙΘῈ Οαἰνὶπ τντοῖθ 
ἰη18 βτϑὶ ἰῃδοϊορὶο8] ἰσοδίδο. Τδὸ Ἰ}9 ποσὶ οἴ; 
ἐμ Ὀεϊίοτον τὶς ΟΕ δὶ οδὴ ποὶ Ὀ6 Βυδροῃ! δα ΟΚ 
Ἰοδί 'ὰ {110 ἀν Π 658 οὗὁ ὉΠΟΟΏΒΟΙΪΟΒΒΠΟΒΒ: οἷ ἐπὸ 
ΘΟΠΙΥΑΓΤΎΥ, ἰὑ Ῥ4859608 ἱστοῦ ἀσδὶ ἰο ἃ πεἷσθον ἀ6- 
ἔτϑο οὔ οἰ θα 688 Δηα 7ΟΥ, Ὀοΐηρς ἰγδηβαἰθὰ ἱπέο ἐμὸ 
ἰαταοάϊαὶθ ῬΓΌΒ6Π69 οὔ ἰδ [οτὰ, ΔΙ Βου σὰ ἐὶ ἄοοπ 
ποὺ αἰἰδἰπ ἰο 18 ρογἕδθοὶ τηδίασὶ ἐγ ε1}} χ6 ἰἶτπθ οἔ 
[16 ζοθΘΓΔΙ σοϑυσγθοίίοη, θη ἐδ6 Ὑ801]9 ον 
οὔ Οἰενῖδὲ, απὰ ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΥ ΘΥΘΓΥ͂ ΤΘΙΔΌΘΓ Οὗ δὲ, 
ὙΠ] ὃθ 7117 χτόονῃ.--, 5. 

γόον. 12. Εἶθ 58.811 ὍὈ6 τϑϑϊοσϑᾶ (Ὁ9 βαυϑὰ). 
-ἴὶ δ. ΤΘΟΟΥ͂ΟΡ ΟΥ̓ Ι)Ὡ68Δ}8 Οὗ Β͵ΘΕΡ ἃ58 8 Π646}}- 
Ὀτίηρίης οὐ βίβ. ΤΒοΙρ σαἰβαρρυϑμοηβίος οὗ ἐμ 
[μογὰ 5 τογὰβ δηὰ ὑ8:61}} δρρ)ισδιϊοη οὗ ἰμοσα ἐὸο 
ὈΟΩΣΥ͂ εἶθ ΒδγῪθ 8 ὑβδυοβοϊομχίοδὶ δοπηθοίξοι 
αὶ {πον ΣΟΡυηΔη69 ἴο ἴΠ6 ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο ΒΕΙΒΘΉΥ. 
Αοσοτάϊπα ἰο Βοηροὶ διὰ Γαι μαγάϊ, ἰὸν ἰδουκχμὲ 
(παΐ [86 66} δὰ θθθῃ φγοἀποϑα ὈΥ (6 δθϑοΥ 
οὗ 76808 Ὑ}1}0 γοῖ δ᾽ βοηΐ (0 Ὑ ίοα {π6 πορεύομαι 
8 οοῃδίἀογοὰ ἰο σοΐθυ); δοοογάϊηρ ἰο ΒΌγασά, 
(δαὶ α οὐτὸ δὰ δἰγοδαῦ Ὀθθη οδοοίοα ὮὈΥ (δ6 
Β81Ω9 ὩΡΘΠΟΥ͂ (ΔΙ γον. 4). Τδθ ἰοχὶ δογὰ 5 πο 
στουῃὰ 70 οἱΐδορ δϑϑυτηρίϊοῃ.---ΟὐὨἨ ἧ [8Π9 τοδὲ ΟΣ 
6 65109Ρ.---ΟΥἩἨὨ (86 τοβὶ οὗ ἀγρϑατλ- ἴθ; ἑ, ὁ., οὗ 
ΥΘ8] Βῖ60 Ὁ ἰὴ δη 6518 ἕο {86 8166} οὗ ἀθαίὶ. 
ον. 14. Ῥ]αίηῖν : Τιδσασβ 18 ἅθ8ἃ.-- 

Παῤῥησίᾳ, Ἀογο, νίϊμοα οἰτγουτηϊοσυ δοι, ψοσϑ. 
10, 24. 
ον. 1δ. 1 ἀτ κἰδᾶ ἴοσ ΟΣ 68 }|:68.--Ηο δ 

εαἰδὰ ἐμαὶ 27ὲ τοαΔ ποὲ ἰἦέεγε. ΤἈΪ8 ἀ068 ποὲ Τη682, 
εἰαὰ ἐμὰν Ηδθ νγ8 ποὺ ἔῃ γθ ἰο 860 Ἄξασζυβ ἀἷθ, 
Ὀθοδθθο ὲβ ἄἀοδία τϊχΐ μαγὸ σαϊδβοὰ ἀουδβ ἱα 
(86 τη δ οὗ ἐμ ἀϊδβοῖρὶοβ (Ρααβ; δρδϊηϑι ἐπὶ 
οοπδίχυοίζοι Βοη(οὶ του, (μδ΄ πο Π6 ον ἀϊοὰ 
ἴῃ Ῥσθβθῆοθ οὗ ἔμο Ῥχίηδο οὗ 1,1{6),---Ὀυΐ σ᾽αὰ Ὀθ- 
6Δ.80 ΠΟῪ ἰδ9 σΙΡΘΔΙΟΥ τηϊγδοὶρ οὗ 8 ταϊδίηρ οὗ 
{8.0 ἀοδὰ ββου]ὰ ἰδἶζκϑ {86 ργἷδοθ οὗ ἃ Βϑα)]ϊηρσ οὗ ἐδ 
βἰοἷς, Ηδ σοὐοΐϊοοθβ--ποί δἱ 818 ἀθδί ἢ---Ὀυΐ 1π δε ὶ- 
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εἰραϊζου οὗ [6 βίη ἤγοτλ Οοἀ.-- παῖ 78 τοῦδ ν 
Ὀ6]11Θν9.---[Τ}6 βυδ᾽]εοἰΐνγο ἰπίοπὶ τῖΐὰ γοραγὰ 
ἴο ἐμο ἀἰδβοΐ }68 (μπ 80 1768; {μὸ ΟὈοοιίνο ἰπίθηϊ 
θοΐπρ 186 κίουυ οὗἩ Θοΐ, τον. 4.--. 8] Ὑ11Ὰ 
Τοΐδρθησο (0 ἐμοῖσ βὲ}}} τὰκ ἔδιι ἢ, δα ἴο ἐ}6 
ἐγ 1819 οὗἩ ὕδ᾽τ τ δῖοι {8607 τὸ δθοαί ἰο0 Θησοῦμ 67. 
ΜΟΥΟΥ : ““ ΕὙΥΘΥῪ ΠΟ Βί6ῃ οὗ Καὶ 18 1 ΤηΘΑΒΌΓΘ 
8 πον ΒΟ] οΥΐηρ.᾽"" Οομρ. ΟΠ ΔΡ. ἱϊ. 11.--Β6ῖ οὶ 
ΒΞ ἄοραετῖ.---ΤΠὸ ἀλλά ἰθτπιϊμαίοβ (ἢ 6 ΘΟ  Βἃ- 
εἶοπ ἦπ ογὰον ἴἰο (89 ἀοραγίυγο, 88 οἢ. χίν. 81. 

ον. 16. ΤΆΘΩ βαϊᾶ ΤῬΒΟΣΩΒ4.--- ον ΞΟ Ν ἢ 
τ δ 

Ατδιηδ]0} δσουγοθροπάϊηρ ἰο {μ09 ατγϑοῖς Δίδυμος 
ἔριαντοῖ ἐισὶπ. Ὁ πὶ [80 6ο0806]18 (Δέαί(. χ. ὃ; 

δὺς 1ἰϊ. 18; [Κὸ νἱ. 16) ᾽θ 18 τηθπιϊοποὰ ἴῃ 
οοπηθοίΐοη τἱἷζάβ Μαιίμον, ἴῃ (6 Αοἰδ (ἰ. 18) 
ὙΠῸ ΒΡ. Ηθ νλϑ ῬγΟΌΔΟΙΥ ἃ Θ᾽ Ἰθ8η, 88 
δ 18 πιρηϑ!οηθαὰ Φοδη χχὶ. 2 ἱοζοίμβοσς τῖϊ ἰἢθ 
ΘΑ] οδὴ 85} 6. 8 ρό9.105. Ἰτγδαϊιοη ἢ85 τηδὰθ 
μἷτη 8 γϑσι δ Ὁ]9 ὑννίπ δορά Ὀοβίοσοα {119 πϑῃιο οὗ 
1γεὶα οἱ ιἷ5 βίβίοσς. 1ἢ γοῖ δῃοίμον σοϊαὐϊοη ἢ6 
28 ὉΣΟπουΟΘα 8 ἔτη. Αοοοταϊηρς ἰο ΕἸαΒΘὈΪ 5, 
Ἡ. 1.1. 18, δ, 6 ψὰ8 οδιἱοὰ 9υᾶαδδβι: ἢθ 8 δ͵80 
ἀοεϊκηοϊοα ἴῃ {19 Αεία Τλοπιδε, δῃὰ [88 ἀοιιδὺ- 
1085 ἰῃ ἐμ18 ὙΔΥ Ὀθοη οοηΐουηἀοα νι Φυ 488, 
“489 Ὀτοίδορ οὗ “6804. ἘἸτγδαϊίΐοα δ5βὶρῃ8 
Απίΐοο 88 8 Ὀΐγι ἢ -Ρ]866, δβίδίοβ ἰμαὺ ἃ5 δὴ 
δροϑίὶθ Ἀ6 Ῥγροδοβοὰ ΟἿ βυ δ  Υ δαοπρ ἰδ9 
Ῥαχι ἰδ δῃὰ ἐμαὶ ἢθ τγὦδβ δυσί οἂ ἂαἱ Εά6588βα, 
Ἀοοοτάϊηςρ ἴο ἸαίοΣ δυο Υ  Υ (88 ΟΔΥΪΥ, ΒΟΎΘΥΟΓ, 
85 ΟΥ̓́ΟΖΟΥΥ οὗ Νασί Δ} 26}} 6 τἸηϑἀθ Δ δροδβίο]ϊο 
ἡοῦτηονυ ἔο [παϊᾶ δηᾶ ἐπ ογο, δίθου (μ6 Ἰδίοδί ἐγἃ- 
ἀϊιίοη, δυβοτοα τηλτίγγάοθ. ΑΡΟΟΥΥΡΒΔΙ ᾿ἰΐοσα- 
ἴατο 845 Δρροπαθα 8 Ὡδιηθ ἰ9ὸ δὴ υαπσείζιπ 
Τλοπ δὰ (Π6 4εέα Τλοπιδ. 

Ηἱβ ομδυδοίοσβιϊοβ δὸ υἱυϊαϊγ ροτγίσαγοα ᾿π 
πο ΒΥ ρ8 ῬΓΟΒΘΟΣΥοα ὈΥ 8ι. ΦΖοΒη; ὑμὰ8 ΒΟ6ΙΘ 
6Β8ρ. χὶ. 16; χὶν. ὃ; χχ. 24 (χχί. 2). ἴῃ 66οϊθ- 
β'δϑιϊοα] γα ἰἴοα Β6 18. οπθ- δἰ 6α]γ ἀραεϊρπαίοα 
88 δορί 108), ἔγοιι μὶ8 σομάποί ἴῃ {δ πιοπιθῃΐ οὗ 
ἰοτηριδίϊοῃ. ΕῸΡ γψαγίουβ ἀϑ]ϊηθαίϊοηβ οὗἨ ΐκ 
οδδγδοίοῦ 8600 ἴμ6 Ατί. Ζάοπιαα ἷῃ ΠΟΥ. Αα6- 
οοτάϊης ἰο Ων, πο αὰ ἃ Ὀΐαὼ8 ἰοτατὰβ (ἢ 9 
γίδἰ Ὁ1]90 διὰ ΘΟΙΏΡΥΘΒΘΙ510]6: ᾿6 68, ΔΌΟΥΟ 8]] 
ἐδίη σε, ἀδείσουβ οὗἩἉ βοοϊῃρ οἱ ΑΥΪ δὰ 8 ἰδ 
ΤΔΒΏΪ, ΘΥΘῺ Υἱοϊ ΠΥ, ἀοοϊἀοά, Ασοοταϊηρς ἰο 
Ἰμοϊαοῖκ, 6 πηϊίοα ἃ χαϊπὰ ἱποϊϊηΐης ἰο ἀουδὶ 
διὰ ἀοδροπθηοῦ ὙΐῚῈ ἰηΐθηθθ δουΐθηθϑβ οὗ 
ΒΟ δΙ Ὁ γ. ΕὙοπι [86 Ρϑβϑαροβ οἱἱοὰ 1ὑ που]Ἱὰ 
δΡῬοδὺ (δὺ ἷ8 ἀουἱϊηρ ΔΒ 86 γοδυϊί οὗ ὑτο- 
οαπαὰ φαγηθβίηθδ8 ΔΡΡΓΟΒΟΒΙ Πρ ἰο ΤΟΙ ΒΟ ΟΙΥ, 
διὰ Δ1119Ἁἃ ἰ0 ἃ γεδσηΐηρ δος ἰγαΐ; ἢθπ6ο, Ὠ6 
Ὀσδοδεηο ἐμ ΟΥἹ 168] Βρὶ τἰϊ οὗἉ ἐπ οἰ οἷο οὗἩ ΔΡΟΒ(168: 
-- αὐ μόηοθ, ἰοο, ΒΘ αἰβρίαγβ ἰὴ υἱτηοβὶ ἀοοὶ- 
δῖοι ἴῃ ᾿ἐνΐης ἴῃ ΘΟΠΤΟΤΙΥ ἴἰο ἢΪ5 οομνυίοί 08 
(δεο ἘΠΕ “ἴεει, 11. 2, ». 697; Οοιῃ. οἢ Μαίίλεισ, 
Ῥ. 188). 
πὰ 16. Τιοῖ πια 8160 ἅἄθρεατχι τπδὲ 79 ἴδ. 

ἀϊθ συ ἢ ἘΠῚ ηι.--- ὙΠ χοΐογοθοθ ἰοὸ “6818 
ΡΣ ΑἸ ογα], ποΐ ἰο ᾿ᾶζατυβ (Ενα]ά, 720110ὁ Υ- 

ἀτοίυ8). ἸΤποΙη88 ΤΌΓΣΘΒΘΟΒ, 88 μ6 ὈΘΙΐ6Υ68, 
ἐμαὶ 916δὺ8 8 σοΐης ἰο Ηΐ8 ἀδαίἢ δηὰ 8 σοδὰγ ἰὸ 
ἀΐο τῖι Ηΐαι.  ϑαϊς δῖ ι, βίσοηςς ἴονο; ἂδπ υἢ- 
Θαυ8] γτοϊδιἰομβΐρ ὙΒΙΘὮ 15 ἐμ 8 ὀχρ]αὶποὰ: 8 

4 [Ηηρείοη Στ ἤδποίοβ ἐπαὶ ΟἾσίσὲ ρατο ὙΒοπιδθ (δ ΐ5 
Ὧδηη6 ἴο 68 ἴο ἷ5 ἀοιιῦ]9 παίατο δηὰ Ὑμοὶ ]!]διίου Ὀοΐτνθθη 
ὈΠΒο] οὗ δοά δ εἶ, δηὰ γοίοτα ἴοσς ἐμί8 ἴο θη. χχυ, 23 7. 
Ομτίσι ἀϊὰ ποῖ ἐπ Ὀταπὰ ΗΪ8 ἀἰδοίρ] θα; 1.16 πδαιιθα Ἠδ ραγϑ 
τῶ δυὰ [πὸ 5008 οὗ ΖεὈ64606) ὙΓΟΓΘ ὨΔΙΏΘΘ Οὗ ΒΟΠΟΙ,--Ὁ 

νἱχοσοῦδ ζογηὶ οὗ ἴδ εἶ, γοβοοίοα ἴῃ Β͵8 ποὶ γοῖ 
Ῥυνιβοά δῃὰ κἱον θα Ἰοτὸ ἰο 968115; ἃ Ἴσθαῖκ, 40}} 
ἀονοϊοριμοηΐ οὗ ἔδὶ ἢ, 614 ἴῃ ομ οἷς ΌὈΥ͂ (δ6 οαγο- 
ζᾺ] 685 οὗ ἷ8 δἰ μοσῖο Ομ Γῖ 081 Υἱοῦ οὗὨ ἰ(δ9 
ποσὰ. 

[1 8 ἐμο Ἰδησύαρο οὗὨ τηΐπρ]θα τ] ΘΙ ΔΏΘΠΟΙΥ, γ6- 
δἰβπδίίοη δηὰ οουσαμχο, δον θὰ ὉΥ Ἰονο ἰο 
ΟΒσίβέ, 1ὸ 18 ἴῃ [11 δοσογάδβποο υἱίμ 6 οἈδ- 
Ταοίοσ οὕ Ἰδοϊηδβ 88 ᾿ξ ΔΡῬΘΑΓΒ αι. ΟΣ Οσοδ- 
ΒΊΟΏΒ, οἷ. χἷν, ὅ; χχ. δ 86. Ηδ ἐδ ουὐϑὺρ ἱποϊἰηϑᾶ 
ἰο ἐαὶεθ ν}}6 ἀασὶς τίου, αὐ ἀθοΡῚΥ δἰἰδομοϑὰ ἰο ΗἷΝ9 
Ιογὰ, δῃὰ γοδὰγ ἰο ἀΐο ψὶὶ δηὰ ἴον Ηΐ. Ηδ 
ΤΟ ΡΣ βθη 8 (π6 Βοποδί, δασηθδὺ δ ἃ ΠΟΌΪ6 δἰκορ ΐοϑ, 
ψ0 ἀο ποί Βοϊ]ά ἴδϑιί ἰο ἐ8ο [ην]810]6 α8 ἐξ {Π6γΥ 
ΒΔ} Ηΐ, Ὑο γοαυΐγο ἰδηρὶῦ]9 ουὐϊάθμοθ ὈθίοσΘ 
{πὲ Ὀοϊΐονο, θὰ ψΟ βαντϊῦ ἰο ἐμ ϑυϊάθῃσθ 
ψθθ Ῥσχοδοηίρα, δηὰ οχοϊδϊπι Ὠοΐοσο (ἰ6 σ βθα 
βανίουν : ΜΥ Ποτὰ διυὰ σὰν 6ο4!---Ρ. 5.1] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΑΙ,. 

1, Τλενγαϊεῖησ οὗ Παζαγια, ἰλε ἀεαίδ 97 ἰλὲ Τογᾶ, 
ΟἸτβὺ 858 ἀγίῃς ἔογ {86 γοβϑασγθοίίου οὔἱἢθ τ ΟΣ], 

2. Το ἰἦχεο ἀεαα-αισαζεπίπσε οὗ ΟὨΡΙϑὲ ἱπ ἐμ οἱγ 
τδάἀδιίΐοη: ΤῊ ΟὨἸΠἃ οὐ 18 ἀθαί-Ὀοὰ,---ἰἢ 6 
γου ἢ οα ἷ8 Ὀ16Γ,---ἰῃ6 τῆδὴ ἰπ 148 σταγυθ; (ἢθ 
δινδιοηἷηρ ἴῃ 89 Βυδμοα οἶτο]ο οὗ ἔγί θη 5,---ἰ 
ῬΣΘΒΘΩΘΘ Οοὗα [ΠΟΥ] ργοοοββίοη οὗ δοαυδὶπίβ 008, 
--οΟἼ ἰ ἢ (Πῃ9 πιϊά9ὲ οὗἩ 16 678. 

8. Ηον μά ορἱπίοη οὗ 7 95..9 σοποοτηΐηρ ἐδ9 
δίοζποι οὗ ϑΊλΥυβ ΔΡΡΙΪ68 ἱῃ ἃ ὅγοασσίον Βο89 (0 
ΟΥ̓́ΟΥΥ ΒΙΟΙΚ655, ΘΟ ἀοτοὰ στ ῖ(ἢ τοΐογθῃοθ ἴο 108 
δηΔ] αἰαὶ, δη 80 ἱ 8 ῥοῦ δ. 8680 ἰο0 {μ9 δἰοὶς- 
688 οὗ {π8 ΘΙ] ΟΥ̓ ΟΣ. 

4. ΤῈ9 ἴουε οὗ ἐμοὸ Ἰοτὰ ἰο Ηΐβ ἔγίθη 8 15 ΒΟΥ, 
δηὰ ἐδμογοίοσθ πηδοϊζο ] ]γ δηὰ ἰπϑογα δ] ἀ6ο Ὁ 
δηα τη βίοτϊουβ ἴῃ 18 χηδη ἰΓ6βἰδίξου, 1κ9 (π6 Ργο- 
σία ὁποῦ οὗ αοἀ 1.86]. 

ὅδ. Το ἀεἶαν δὰ λαείε οὗ 7650. 
6. ϑ'γπιδοίξαηι οΓ ἀανγ- ὲ ἀπὰ πὶσλίοϊ6. ὙΤὴθ 

ἀαίν οὗ (80 ἀΔΥ͂ ἰβ ἐμο ἀλγ οὗἩὨ ἐμ ἀυαΐϊγ. ΤΗΐδ 18 
ΔΡΡΙ 1680] ἰο 16 ἀδγ οὗἉ [6 88 γ76}} 88 (ο (89 ἴπ- 
ἀϊνί ἀν] ἀδγ. 

Ἵ. δυπιδοίίδηι 9 δἷοορ. ΟἸγῖϑὲ 888 οβδηροᾶ 
ἀοαίῃ ᾿πῖο Βοορ; αὶ ἃ9 ἐμ9 ἄδαι οἡΓ Ηΐβ8 Ῥ60}]9 
5 ΒΙ66Ρ, 80 185 ἐμ: Βρὶ σι] 8166 0 οὗ πὈ6] Θγογ8 
ἄἀδδι. ᾿ 

8. πο ποῦ ]9 δπὰ ἐμογοῦοσο ΟΡοπ ἀοιδέ οὗὨ 
ΤΆοπιαϑ ἴῃ ἀπ 1 6818 ἰο ἰδ π|ιοϊζοὰ, βοοσοί δὰ 
Σεβοσυοα ἀουδιΐηρ οὗὨ συάαξ. 

9. Τμοτηγδίοσίουϑ γαρροτί οἵ βρὶ τὶ! απὰ 1176 Ὀ6- 
ἔπγϑθα ἐμ6 ρσγαγίης ΟἸ τὶ ἰῃ Ῥοσθα διὰ ἐλ ο Ῥσᾶγ- 
πο μουβομοϊὰ πῃ ΒοΙμΔΏΥ. 

ἩΟΜΙΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

[{πτεπάτῦπεΒ: Οἡ [9 Ταϊδίην οὗἨὨ ΤΆΤ 800 ἴδ 9 
ὨΠΙΏΘΓΟΙ 8 δηἃ γΔ]080]9 ποίοϑ οὗ θ π. ΜΑΙ οα ΦΌΒη, 
6ἢ. χὶ. δηὰ χὶϊ. ἰῃ ὑμο “ βγειπον οδὶ,᾽" ἴτοτη (89 οἷοδθ 
οὗ [09 Υδδγ 1857 ὑὸο ἔπ γοῶγ 1859. Αἰ τα] υγ Φοἢπ 
χὶ. βογπιοὴθ οὐ ἐμθ οἱονοπὶ οὨδρίον οὗ 5'ὲ, 9 ἢ πη’ 8 
αοϑροὶ ὈγῪ θ5. ΚΟΗΒΟΚΡΕΗ, Ῥαβίου δὲ ΕἸΡογίο)ὰ, 1858. 
ΑΒ 8180 ἐδο 11δὺ οὗὨ Ὀ0ΟΚΒ πα ΠΈΌΒΝΕΗ, Ρ. 889. Ηἰδίονία 
θοὸν δαεαγο, ὉΥ δυτει σθ, Ἦ ἰὐξοπθοῦς, 1648; 90Ε. 
ΑἸΝῸἾΒ ζακανιι γεαϊοΐσαδ, ὅουμα 1620, ΒΑΙΤΗΔΒΑΒ 
ΜύΎΕνΝΤτΤΕΝ, ῬΡΌΝ]ο ᾿ωϑοϊαγοβ Οἢ 180 ἀἰΒΟΟΏΓΒΟΒ οΟὗἁἨ 76888, 
εἰσ.» ἈΪπΙΝ τνοϊαπιο, 1798; ΠΤΊΤΕΝΤΗΑΙ, Ῥγεαϊρίεη ὥδεν 
αἱά Αι νιοοοξεηρ αδ᾽ ἤακατωι, 11θ4; Ἐψαιρ, ζαεα- 
γμδ, Βου]η 1700; ἨἩΞΉΡΕΕ, Τοπιϊ ἶε6, Νο. 19; ΒΕΓ. ΕΗ, 
Ῥαείοναϊ- Τλοοίορίο, 11. ν. 938-101; ἨλνδτΕῖν, γίη- 
ἨΦΓΜΉΘΕΉ απ «εει, Υἱοὶ Εοχιϑοίσυῃ; ἩΊΟΗΚΙ ΑΒ, 



. 846 ΤΗΕ ΘΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ Χ9ΟΗΝ. 

ἯΤεσ εἰν πυλα; Βουπραάνουξ, ϑενγριον, εἰσ. ; ΜΑΒΒΙΙ,- 
7ῸΝ, ΕΟΘΒΝΊΕΒ, δειλανίεπ, Βοτ]η, 1897; ὙΒΕΒΕΜΙΝ, 
Ῥνεαίσίεη, 111. πο. 8; Ἧ. ΗΚ ΒΕΜΑΝΝ, αἷο Οεϑολτολία 
ἄεν Αι εγισεεξιιρ το ἤαξαγιο, [,οἱρεῖς, 1836. [αὔχ- 
1τὸπ, ἰὼ 86 ϑιαΐεπ ἀπα Και ζεη, 1862, ΡΡ- 658, 
248 ΄.; ΤΠΕΝΟΗ, Νυοίοι οπ λα Μίναοίεθ, ΡὉ. 312 8, ὅδ09 

αἷδο 84 ἰαῦζο [115ὲ οὗἩ Εησ δ δου ηΒ, ἰοοΐαγο5 δηὰ 
Ρυβοιΐσαὶ ἰγοαίϊβοδ οὐ Φοιη χὶ. ἰπ ΑΒ ΙΧ α᾽ Β Ογοίο- 
»κάϊα Βιδιίοσγαρλίεα, γο]. 1.,») ΡὈο 1115 8..-Ρὶ 8. 

ἘΠῈ ΤΗΒΕΕ ΒΕΟΤΙΟΧΒ ἔγοτῃ Ὑ6178, 1-67 ἰορείῖμοῦ, 
88 ἃ Βοιι 6116 αὶ ΟΥἸ]ΟΩΥ: 1. Τ|16 ἡ ΟΌΓΠΟΥ οὗ οδβυ8 
ἰο ΒΟΙΒΔΩΥ ἴο ἐδο στᾶγτο οὗ Ηἷ8 ἀοδὰ ἴτγίεπμά, οὐ 
ἐμ9 ᾿ΟΌΓΠΘΥ ἰπίο Ῥογὶ! οὐ 468.}5, ἰὰ οτάον ἰο {ῃ9 
Ταϊδίης οὗ ἰμὸ ἀοδὰ ; 2. {86 πιΐγδοὶο δὲ οί ΒΔ, 
ΟΥ ἰδ ταὐβίηρ οὗ (9 ἀοδὰ ἐπ ἐμ ἴδοθ οὗ πιοσία] 
ΘΠῃ6Ππιῖ65: 8. 89 τΙηοϑδᾶχθ ἔγοιῃ Βοι ΠΔΏΥ, ΟΥ (6 
ἀοαϊμ-ἴαῖα ἐπιρομάϊης οὐ ἐμ [οτὰ πῃ ὁ0η56- 
ῦδηο096 οὗἨ ἐδ τηοββᾶρ οὗἨ ἰμο Ῥσίῃοθ οὗ [ἰζδ..--- 
ΝΟ ἰμογθ 18 0106 8᾽οἷς,᾽) ΟΥ ΠΟῪ {86 αἰ δέ 655 
οὗ ΗΪ8 Ῥεορ]9 ἄγαν ἐβὸ Τοσὰ υπὶο ἐμοῖς: 1. 
ἄστη ἔγοιι οάτθῃ ἰηΐο ΒυπΔΠ ΤΩΪΒΟΥΥ͂ ; 2. ΟΥ̓́Θ 
{ἰὸ Φοτάδῃ ἰηΐο Ῥοτ] οὗ ἀοδί ἢ; 8. ΤΌΤΟΥοΣ Ὀδοὶς 
ἤγοϊη ἰδ χοϑί οὔ βοαγϑὴ ἰηΐο μ0 σομῆϊοί οὗὨ ΘΑ σίῃ ; 
4. ἴῃ ἰμθ ζαΐυτο, ἔγοτα ὑ6 ὑμγοπθ οὗ ΔἸΟΣΥ ἴο 
(.λ.6 λυάᾳιαοηί-56αί. 

ΟὔὐΒ ΒΕΟΤΊΟΝ, Υο 8. 1-106. Τηὸ γνΐουϑ μΒουδοβοϊὰ 
οὔ (}10 δἰ οἷς τηδη.-- 9 [6]]Ο Β 1} οΥὨ ἃ 6] ον 
Ταταὶγ: 1. ἃ τοϊδιϊουϑὶρ οὗ Ὀϊοοά δηὰ βρὶεῖῦ; 2, 
70] ον 8} οὗ δυδονγίης δηὰ ἐγ υσα ρἢ.---Ἴ 6 ἐτ- 
Ῥοσβ 8 Ὁ1]ρ σΊΟΤΥ δηὰα Ὁ] ΒΒ ἢ 688 οἴει 6 ὩΔΙΩῺΘ8Β οὗ 
116 }υ08ί. ον {Π0Υ δΐηθ οἴ Δ}}γ ἴῃ ἐμο ᾿ἰρῆὶ 
οὗἩἨ ἰδ Ἰογθ οὗ 76805.--- Τα 1.0 ϑοη οὗ ἀοἀ 
ΤΩΥ ὃθ κἰονί δοὰ {ποΥΘΌγ." Οοὗ δον Ομ γτὶδί [88 
ΑἸΔΥΒ ἱπ ἰμ6 δἰρμοδὶ β6η56 πιδάθ 8, Υἱγίιι οὗ 
ποσοββίγ: 1, ΟΥ͂ ορρτοϑδίοῃ, ἀθ᾽σογαηοθ; 2. οἔ 
ἀδῆζοῦ, 8 ἐγϊαρ; 8. οὗ ἰοιηρίδίἑο;, 8 Υἱοίουυ ; 
4. οὗ υυΐβουγ, γοαοιρίϊοη; ὅ. οὗἩ ἀραίῃ,, ἃ ζεοδβίϊναϊ 
οὗ Σοβυσγοο ΟΏ.---Βτο  Βογ5. δὰ β᾽βίθυϑ αὐἴου {86 
Βοδ, 85 βρὶγἰ8}}} Κἰπάγοά ἴῃ ϑδογρίυτο δηὰ 
Βἰβίουυ.- -Ἴὸ τοδδδῆρο ἔγοια Βοίμδηγς: 1. Ηοῖ 
Βίγοηκ: 2. ΠΟῪ ἐοηάοΣ.---ΟἾτιβὲ, {19 Δἤαϑίθν, ΟΥ̓ΘΥ 
αχζαϊηδὶ ΗΪΐβ8 ρῥθορὶθ: 1. ΤΊΙΘΥ 04}1} δῃὰ Ηο ἰδγ- 
τὶοβ; 2. {Π0Ὁ ἀϊδβδυδὰο δῃὰ Ηθ γκοο8.---ΟἸ δι} 
ΒοΔΥΘΩΪΥ Καοτ]οαρθ οὗ (}}δῈ ΘΑΓΓΏ]Υ οἰ τουτοβίδῃ 68 
οὗ 118 Ρ60}]16.--- Ποὺ ᾧ5 ρο δρδὶῃ ἱπίο Φιἀο8.᾽ 
Οὐ Ομ γὶβὺ γοί τῇ ἴῃ βρίΐο οὗ Ηΐ8 Θῃ θα ἶθ8.--- ΤῊ9 
ἱποῖνο Πουσβ οὗ ἴ6 ΟΔΥ, ΟΣ ]ἰἴθ-{ἰπ|6 δηὰ 1168 
ἀυὶγ ἴῃ ἐποὶτ ᾿πἀἰΒβο 0] απἰίγς 1. Τὸ σονίδί πἰΥ 
οὗ }|ο νυ ἱἱΐπ (9 Ὀουηᾶβ οὗ ἀυίγ. Τμ6 βογυδηί 
οὗ σοἀ ἀοα8 ποὶ ἀἷθ πη] ἷα τοῦῖς 18 Ρογίοσιη θά. 
2, Τὴ βδοσϑάμοββ οὗ ἀυΐγ τὶ 6 Ὀου πα οὗ 
1176... δηά πἰχιῦ ἰὴ γχοϊαίίοι ἰο ἐδ9 18 οὗἁ 
ἀυίγ; 1. ΠΏ, ἀαγ; 2. νἱϊπουΐ, αἰσαὶ,---ἼΤῈὁ 
Ογάον οὗὨ ἰδ δι 6818 Ὀοϊγθθῃ ἀδΥ δὰ πἰριιί, 
8ῃ ἰτμδγθ οὗ ἰ8ι6 δῃ 655 Ὀοίθοϑ 11{6-ἰἰπ|80 πὰ 
ἀοα.}. (Νον---ποῦῖς, ἐμ 6}-- τ ο81).--Ἴ 0 ἱπγοτί- 
ΟΥΒ ΟὗἨ {818 οτάοῦ, Ψ}Ο Ῥᾶ85 ἐποὶν ἐΐπιο ἴΏ 14] Ομ 688 
ΠΟΥ͂, 85118}} {ἐπ 1ΩΘῸΡ θαγῖ.] Ρ61}8.---ΟἿὟνΣ ἔγϊοηὰ 
1ιδζατυϑ β᾽θοροίΒ. ΗΟ {818 18 ΔρΡ] 68 016 ἰο 
ΟΥ̓́ΟΓΥ ἀοραγιοὰ ὈοΊονοῦ: ΟἿΡ ζἔγίθηα 5166}8.--- 
ΤΕΐ8 8180 8 ἰχὰθ: (89 ΑἸΔΊΚΘΠΟΣ 18 αἸγοδὰγ οα ἐδ 9 
Ὑ87.--Τ 6 τοϊδυηογβίδηάϊηρ οὗ {μ0 αἰδοῖ 0168. --- 
“1μεἱ ὰ8 ρο! ᾿" Οοὗ ἰδ6 Βᾶ1η0 ΟΤᾺδΒ ἴῃ {μ0 Ὁ ἔνγο- 
Το] τχοδηΐηρ: 1. ἴ [86 τπουΐ οὗ Ομτίδι; 2. ἱπ 
86 που οὗ ἸΒΟΙ,Δ8.---Τ 6 ἰπγ6 0 ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟῊΒ 
οὗ ἀουδέ φῬτοοοοάϊηρς ἔγοια Τοα8 δηὰ ἐδμο νἱο-- 
(οΥῪ οὗ ἷ8 ἴδ. Α. ΤΏ6 Θχρυθδβίοῃβ οὗ ἀουδί: 
1..ΑΣΧψ ἀουδὲ 89 ἰο ἐδ γτἱοίοσυ οὗ 1ἰἴ; 2. ἃ ἀοιδὶ 
83 ἰο 0 ΜΨΑΥ͂ ἴ0 θαυ (ΟΡ. χίν.); 8. ἃ ἀουδὺ 
88 ἰο {16 οοτίαἰεἰν οὗ (μ6 τοβυγχγοοίίοι (ομΔρ. ΣΧ). 

Β. ΤῊ νἱοίουυ οὗ Ηἷ8 ζαϊιι. 1. Ῥσορδγοὰ Ὁ) δἷ8 
αγάθωΐ Ἰονθ ἰο Φεδὺ8 δῃὰ ἰο {86 Ὀτγοίβτου (Ομ 80. 
χὶ.); 2. ἰηἰσοδυσοα ὮΚ εἶδ Ἰορίης ἀδδῖγθ [ῸΣ 8 
κοῦ αἰβοϊοβυσο (ομδρ. χὶν.); δ. ἀροϊἀοὰ ᾿ΥῪ 
ἷβ )ΟΥ αἱ ἰδο τισὶ ϑαίδίλοα οὗ (9 Β ἴδει Οηθ 
(οΒδρ. χχ.) 
ὅταβκε: Μίασυβ: ἴῃ ἀϊδβίσοββ δα σοΐβοσγ ἮΘ 

8δουϊα αἀἰβραίοιι δ᾽ κὰβ δῃὰ ἰθῶτϑ 88 οὔζ τηθάδρῃ- 
618 ἰο Ομ γτὶβί, δηὰ σχουϊηὰ Ηΐτὰ οὔ οὖν δογοδαπὶ 
ὑμδὲ ψὸ δΥθ9 ᾿η8δ0 ψ10} Ηΐπι.---Ζειδιῦϑ: Νοὶ ἰ0 
(80 Ρ γδίοΐδη οὗ (89 Ὀοάγ, 85 18 (Π6 σεμογαὶ σα8- 
ἰοῃ, Ὀαί ἐο Ομ γἶβί, ἐλ ομηίροίοπς ῬὨγειοϊδη οἵ 
800] δῃηὰ ΒΟΟΥ͂ β)ιουϊὰ ἐμ6 δβἰοὶς ἢγϑί οἵ 4}} σϑβοσί. 
Ῥβ. οχχχὶδὶ. 1.- π-ΟΈ ΑΝ Επ: 0 ῬΤΔΥ τν6}} ν δὴ τὸ 
τουπὰ ΟἿΣ ροϊ 1008 οα ἰδ Ἰογο οὗ ΟἈτίβι, ἐμαὶ 
8, οῃ Ηΐδ8]οὁνὸ (0 8, πο ὁ ΟἿΓΒ ἰο Ηΐηι.---κυῖκ- 
ΟΒδ: Τὸ Ὁ9 βἰοῖς δῃά ἰὸ 9 8 ἀδδσ οἰ] οὗ Θοὰ 
30 ΜῸὸ]} ἰοχεί 6 Ὁ.--ἮΉ ἢ Μὸ ῬΤΘΥ, Ὑ6 τηυδί ποὶ 
ἸΗϊπεῖῦ (80 Ποτὰ ἴῃ σοϑρθοῖ ἰο ἐἶσηο δῃὰ πιοίβοά.--- 
Ουξδν ει: ἀοα᾽ δ ΠΙΔΏΠΟΡ οὗἨ γορδνάϊηρ βίο τη 83 
δ ῬΥΔΥΟΙ ΤῸΓ ἴδ δἰοῖς οὔϊϑιηι αἱ ὉΥ5. ταδί θυ ΠΥ 
ἕγοτα ἰμαί οὗ ρῥσαγίηρ τοϊαϊ τ68 πὰ ἐγ θη ὰϑ. Ηο 8 
ἙΘΟΠΟΟΓΠΘα ἴῸΣ Ηἰβ Πομον δηὰ (9 δἰ τὶ δ8γ8- 
ἰΐοῃ οἵ ἰδ βυοτορ, Βοιι. Υἱῖϊ. 28; ῬΆᾺ]], ἱ. 20.- 
ΗΚΡΙΝΟΣΒ: Ηρ ͵'8 οἴμϑηςταθδβ ἀοἰαγεα, οἷν ἰδδὶ 
αἀοΙΣΤΠΟ6 ἸΩΟΥ͂ Ὀ6 8}1} {86 Τηογο ΦΙΟΤΙΟΙΒ.-- 
ΟΥΣΒΝΕΙΣ,: Οοἷ δοτιηοὶΐπλθ8 6 ἢ 168 1.8 8. 51Ἀ]} [ΆΤΟΣ, 
ἰδεῖ Ηθ ΤΑΥ͂ ΒΟΥ 08 ἃ στοδίου 016.---ἼΒεγθ ἰ5 
ὯΟ ὈΘΙΊΟΥ͂ΟΥ 0 185 ποὶ αὖ {Ἰτλ68 ζοκοδα 0 ΟΥΥ̓ ουἱ: 
Ο [ογχᾶ, ον Ἰοηςί ΡΒ. χῖϊὶ. ; Μαοῖ,. χυυϊ!. 46.-- 
Δίασυθ: Φοδὺυ8 ἀο98 ποὺ Τογχοὶ Ηἷ5 ον, διιβουξὰ 
ἦι δοιλοίϊπιοβ ΒΟΘΏ1Β 88 ἱἢ Ηα ἀϊὰ ; Ὀδοίοτο {δῈ 
ΔΙῸ δΎΔΣΟ, Ηο ἰδ τὰ ἢ ἐπ 60.---Ἦ οὴ Θοά 681}}8 ἃ 
ἸΏΔ5 ἰο ΥγΥϑηίγο Βοιβοί πίη, ἈΘ τησδὲ Β. 80 
ἀδληχοτ.-- -Τ Ὁ. ὯΟ ΒοΟΪΚ ἰ0 ΘΒΟΒΡΘ (8) ΟΥΟΒΒ 810 
ὭΘΥΘΡ δὲ ἃ 1088 70. ΘΧΟυ868.---ΗΕΡΙΝΟΚΣ: θολὰ 
ἃ 8|66}, 15. χχυϊ. 19; 1ν]}. 2.---Τ)Ὡ9 τῦδγ8 οἵἉ (89 
οτὰ, Ὑλοἢ ΡΡΡΑΓΘΕΓΥ τοϊ]αίο διραίμϑί ἔα, 
τηυδὲ οὐΐθῃ Βαῦνθ ἰο βίγοῃ χί θα ἰἰ.---]δίά. ς Τὶ 18 
Ὑ6}}, ἢ (ἀοὰ Ὀ0 ΤΟΔΥ ἰο χὸ τὶ Οδγὶδὶ υπί9 
ἀοδίἢ. 

Βπαῦνε: [ἴπ πὸ πδργαιϊγθ 18 ἐμὸ ΤΟΥ 8 [Ὁ]8 688 
οὗ Ἰἰογθ πιοῦθ οἱ θαυ δηὰ σι ΟὨ]Υ σουθδὶοὰ, δα 
ΒΟΟΣ 18 ἰδ 0 Βεοδτὶ οὗ 186 ΒΕ ΘΘο το Ὁ Ἰθο το 00} 
πηγοὶϊοὰ ἐο ι.8.--- ον. 4. Ηόποσρ, ἐμδοσγοίοσο, ἰδὸ 
ΟὨγἰβιΐδη, πὰ γο Βοηον αἀοα; {80 ἔνο (δ᾽η 3 81ὁ 
ἱΏΒΟΡΔΙΔΌΪΥ σοηπθοίοα.---Ἴ ον. 14. 768ι8 τε)οϊοοὰ 
ὙΒΘη 6 η σορί; Ηθ ΣΩΔῪ ᾿ἰκ ον θ9 Ὀ6 ΔΩΡΤ,, 
Δ 6Π ΣηΘἢ 6ΣῸ αἰδά. 
ΟΕΠΙΆΟΗ : Τδο ἀοδα Ιη8Δῃ ἵ'χῶ8 τοὶ ἃ δἰΓΏΡΕΓ 

ἰο Ηἶπι, 1κ (86 γουηᾳ τηϑῃ οὗ Ναΐη διὰ (89 
ἀδαρίιίον οὗ Φαίτυβ (Δ οῦ χα ἴΐ 8 ἃ αιυεδβίίοι, 
ἩΓΒΘΙΒΟΡ (ἢ. 6986 ὙΘΙΘ 6580} {18}}γ Βί γϑΏ ροΓ [0 ΗΪπ|), 
Ὀαΐ μο Ὀαε]ογοὰ οἡ Ηΐαι.---Ἴ ἢ 811 δὰ ο}} 64868 6888 
Ῥτγοσοθὰβ ἴῃ Ὀγθοΐϑο]ν (ἢ 6 ΒΑ11Θ ΓΠΔΏΠΟΡ 48 ἀἰτ]86 
Ῥχουΐάθηοα, ψ μὶο ΦΘΠΘΓΔΙΪΥ δογὰβ σα]! εἴ ἴῃ (86 
τηοδὲ ομἀοΓὉ] ὙὙΔΥΒ ΟὨΪΥ Ἡ ΒΘη ἐπ 6 αἰπιοϑί ποοὶ 
δ Τορομβοὰ. Τδυδ, ζΖογβοοίδ, ἀαγοθ πὸ δυηδῃ 
᾿ΘΙΡΟΣ δοὶ, γ8ὸ Πο0]45 ποὺ ἐμ :880}68 ἴῃ 5 ΡΟΝῸΓ. 
--Ν οι αοὰ οαττίθ8 (μ6 ἰοτοῖι Ὀδΐοτο 5 δηὰ ὑἱάδ 
Ὁ5 ΤΟΪΊοτν, ἯὙὁ ΤΩΒΥ͂ ΘΟΌΓΣΔΙΘΟΌΒΙΥ δάνϑῃοθ, οτεα 
ἱμουκἂι τη πδορά ὁ 8]] δἰ ἀοβ ὉΥ ἀοδίδ. ; 

θοβθν Ἐπ: Τὴο ΟΒυτοὶ οὗὨ Φθδὺβ σεβϑιὉ]ε8 (818 
ἢουβο, ὙΠΘΥΘ Φοδὺ5 δΒίορροά. [ὑ 118Δὰ8 Μδγγ8, 
οἰϊησίης τὶ δγάοπί ἀσθνοίϊοι ἰο (π 6 Ἱονά ; ἰ( μι88 
Μδτίμ68, δοέϊνθ δηὰ ἔγυϊ 1 ἴῃ ροοά πόσκβ; 1 
8.88 [,δζασυβο8, δἰ οἷς οσ ϑύδν ἀεδὰ (Ὀβίίοσ: ἱξ δ85 
βυβοτίηρς δηᾷὰ αἀγίπας ταθη 678), θὰ τ)λὸ 3.8 
μοαϊοὰ διπὰ χαλδεὰ ἊΡ ὈγῪ ἰμ6 ποτὰ οὗ “6δυ8.-- 
Ιογϑ μὰ 8. οὔοβϑ; ζῆδῃ οαπηοὶ Πιδῖῖο ἰΠ6 {πῸ 
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ΣὮγτηΘ, πὶ 1 8 ἐπ 8 ἰμαὶ Θαοα ΔἸ ΔΥ5 ΤΠΥΠΙ68. 
ἩΕΌΒΝΕΒ: 0 σδη ἀαἰδιϊηρυΐϊδα ἃ {πΠγοθ- ο] ἃ 
1οῦο ἴῃ 2681:8: 1. Τοιναγβ 8}} πγθῇ: 2. ἐἰονδγὰδ 
Ῥο του οὐ Ἠϊπι; 8. ἰοτατὰβ ἱπαϊνυ]5; 8 
Ῥϑου δ ἐγ θη ἀϑὶρ ἴον ὑμ πὶ, ἃ8 ὮθγῸ [ῸΣ (815 [Δ- 
τα γ, δὰ ἔον 90Ἐη.---ΗΔΡΡΥ͂ 80 Ὠουβοο]α, {ἶι6 
Βοδνίβ οὗ ψ ῆ 086 ΤΟΙ ὉΘΓΒΊΟΥΟ (ο Ψ68ι.8 πηἰ(68, -- 
Οτο οὗ ἰῆ9 ἰἴσ9 ᾿νὰ8 βίοῖς (δ ΟἸΠΟΥΒ ΒΟῸΣ 
τσὶ ἢ δὶτη.--- Το δ᾽ ΟἸΚῃ 688 οὗἉ Ἰογϑὰ οῃ 68 Β ἃ πη 88 
οὗ ϑίγοηρί οὶ; δὰ ἱπίθηϑι ἔγίης ἰὴ 6 Ὀοηᾶδ οὗ 
1ογο0.--- ΙΔΖαΣυΒ, ΌΥ͂ 8 ΘΑΚΠΘΗΒ δηδ ἀθαίῃ, 
8.5518(5 ἴῺ ἰἢ 9 8οσοιμῃρ] ΒΒ λοηὺ οὗἩὨἁ ἃ σγοαίοῦ δά 
ΤΔΟΤΘ ρἱονγίουβ τους ἰδδη ἢ ἢ6 Πα ΡΘΓΒΟΏΔΙΥ 
Ῥτεδο θα ἰη 41} (86 του]ὰ."᾽ (06 }1}π8,)-- ΒοίοτΘ 
Οοὰ Δ}1 ἰμο ἀϊδοογὰ οὗὨ βυδονίης ΒυΠΔΕΣΥ 18 8]- 
ΤΟΔΟΥ το] θα ἰηἴ0 ΒΑΓΙΊΟΩΥ.---αδεί Ποπιίπμδ εμαδ 
λογαδ εἰ τπιογαϑ.---Α58 βῖϑθορ 15 (ἢ τΠΒάγανγαΙὶ οὗἍ 
118 Ἰηνγατᾶβ, 00 ἰμ6 σαι ποτὶ οὐ ΠΟῪ Βίσθηρίβ, 
8ὸ ᾿ἰκοννΐ89 18 ἀσεαίῃ, εἴα. 

ΒΟΠΙΕΙΞΕΜΆΑΘΗΕΒΒ: Βυξ ἐνὸ Ποιβ68 8.0 Τη6}- 
ἐλοποά ἴῃ μοὶ 96808 τγ8 ῬΘΟΌΪ ΑΥΪΥ δὲ ΒοΙΟ ; 
ΟὯΘ ΜὲῈ5 {86 Βου89 οὗ ῬΡοίος (Μαί(. Υἱϊδ. 14), τ 68 
Ηο Ὀοζαη ἰο ἀνε]} δὶ Οδροσπαυτ δηὰ 85 οὔὔϑῃ 88 
ΗΘ δροάο ἐβοσο αὐδογυναρὰβϑ. (πὸ οΟἶδοὸρ 5 ἐμ6 
Βου86 οὗἩ ΔΖασὰ9 δηὰ ἢἷβ δἰβίοσβ αἱ Βοί βϑῃΥ, πη 
(86 υἱοὶ Υ οὗ Φεγαβαϊο. (Τὰ ἐμϊγὰ 8 ἀδυί- 
1685 (ἢ οουηίτγ- οῦ890 οὗὉὨ ἀἰοἰ μβοιγδηθ, ἔπ 6 ἔουτγί ἢ 
1μὸ Βοιι56 ἴῃ Φογυϑαϊθπι, το το δ Κορὶ ἰδο Ρα88- 
οτὐορ; δαΐ ἃ Υὁ]} δῆχθ ΟΥ̓ΘΡ {:0 Σαοβρϑοίΐγυϑ [ἴὉ- 
Τα }168.)----Ὗ͵ ὸῸ6 τῆν Ὅο ταῦ ἴῃ Ὀο] ον ἰμαὲ ΗΘ 
πο] ποῖ ᾿οᾶνο {18 τοῖο (Ῥοτοθα) 80 βυάἀά Ώ]}γ, 
πὶιπουῦ δαυϊηρ [ΔΘ 6}} ἰο {8086 ὑπαὶ Ὀο]ϊονοὰ 
οὔ; Ηΐπι, Ἰεανίηρ τινὰ ἐἢ οτὴ γοῦ Οὐ ΟΣ ϑουπά τόσ 
οἵ ἀοσίχίπο δηὰ δβϑί Ὁ] 8 ἴηῷ ΤΟ ΒΤΙΪΥ (μον 
αἰ ἢ δηὰ ]ογνο:---4}} ὑπ18 Ηθ τηυδὺ ἀο Ὀοΐοτο Ηθ 
6ο00}]4 ἀοραγί ἱμβοηοο τὶ ἃ ποοὰ δοηδοΐθῃοο δπὰ 
(ρα 4}} ποδτί.---Εσοτα ἰμ9 γαϊβδίηρς οὗἨ [1ζαγυϑ 
ΠΟΥ 6, ἰο ἀογῖτο ὑπ6 ΠΟΡΘ ἰμαὺ {δ Ῥτοϊηΐβο, 
80 ἴγοαῦθηι!Υ δοδγὰ ὈΥ ἰμβοὰ οηἃ 8ὸο ἀθορΥ 
ἔτανθι οἢ ὑποῖν Βοδτίβ, βῃουϊὰ ἴῃ 1119 ΤΏΔΏΠΟΣ 8 
Τα] Β]]οὰ ἴῃ (16 6436 οὗὨ ἰὴ6 [υογά. 

Βομππῦρεε: Τὴ9 ὈγοΟΐΠῈΡ δηὰ βἰβίονβ οὗ Βοίἢ- 
ΔΏΥ; [δλάτυϑ, Μανία, ΜΑΥΥ. ΥαΒ ἰ ποί, Ρογ- 
Β4}5, ἃ βίδρ-ἰαὐάον οὗὁὨ βρίγιίυδὶ 1197 ΘΙ], 1 
Ὅ6 ἔκ Δ ΖΑΤΙΒ [Ὁ ἐδ)6 Ὀορίπηΐηρ, Μανία ΤΔΥῪ 
6 οἷν Ροϊηί οὗ ἰγδηβὶἑ, Ὀιΐ ΜΆΓΡΥ ΘΥΘΡ ΟΌΡ δἷπὶ 
δηα οπὰ.---οτ5. 8ὃ-ὃ6. ΤῊΘ Ἰογα οὗὨ {}1ιὸ Τιοτὰ ἃ 
τα Ὀθτπ 8019 οὗ αοα διό θη. Τὰ οὐἱον οουτί 
ποῖ: 8), 89 ΗοΐΪγ Ῥίαοθ (τνοσ. 4), ὑμὸ Ηοὶγ οἵ 

Οἰἶο8 (Υ6 Ὁ. ὅ).--  ογ5. 6.10. ΤῊΘ τὰν οὗἉ 2681: 
Ηο δοίβ 'ἰπ ἀλγκηθβ8, Ηο ᾿ν8}}.5 ἰπ Πρ μὶ.---ὟἮ ογ8. 
11-18. ΤῊο ἀοδιὶὰ οὗ Ηΐ8 ἔγίοπα ἃ βῖορ. ΤΟΥ 
[411 Δ5]6θρ, {Π|6Υ τοϑὲ, (867 δ ΚΟ. 

[Ὁ πάνὲξν: Εσοιῃ Αὐοῦθτινε: Υογ. 4. Τ. 8 ἀδαί 
1501 τῶβϑ ηοΐ υπἰοὸ ἀοδίϊι, θὰ ἰο αὶνθ οσοδβίοῃ 
ἴον ἃ τηΐγβο]θ; ἩΒΟΓΘΌΥ τθῃ τηΐσαῖ Ὀ0 Ὀτουξδὲ 
ἴο Βε]ΐονο ἰπ ΟἸγἰβί, δὰ δὸ 6866 ρ6 θί6γῃᾺ) ἀδδί. 
-«-͵ὟὟετβ. 11-.14. Τὸ οὔὖῦ Ζογαά, ἣθ νῶϑβ δίεορίπο ; 
ἴο π, ὙὮὯΟ οου]ά ποὶ Ταὶβθ Ηἷπιὶ δραῖπ, ἈΘ ΔΒ 
ἀεαά.---τολ ΟἨΗΒΥΒΟΘΤΟΝ: Ὅν. 8. ΤΏΘΥ δεπί, 
ποῖ τσέπί, ὈΔτι]γ---1. ἔγοια ἱποὶρ στοαὶ {δι} 1Ὲ 
Ηΐαι; 2. θόσλδ9 ὑπ οἷγσ ΒΟΥΤΟΥ ἱκορὶ ἔπ θὰ αἱ ΠΟταΘ. 
--ον. δ. 9 δύὸ ἱπβϑίτυοιοα ποῖ ἰο Ὀο Βδὰ [Υ 
δἰοἰγσιθϑα 164118 Ὁροὴ κοοὰ τηθη, δηὰ ἔγιοπβ οὗ 
(οὐ.---ζογ8. 9, 10. 18 υρτῖ σας ἡθοὰ δ πο ΟΥΪΙ, 
116 τοῖο ΟἿἹῪ ᾿δνθ οδ1186 Γ0Γ ἴδατ : Οὐ, [7 δὴ 
οὯοθ βοοὶβ ἐπὶβ8 σον 8 Ἰἰρΐ, μ6 18 βαῖθ; τυ ἢ 
ΤΆΟΤΘ 6 Ψ80 58 τὶ Μο6.--Ετοιὰ ΤΗΞΟΡΗΥΙΑΟΥ: 
γον. 1δ. 7 απι σίαα 70. ψΟΩ φαζεδ, ἴοτ---Ἰ. Δα 1 
Ὀδοη ἐμ Χ9 1 δουϊὰ Πᾶγθ ΟὨΪΥ οωγεα α δίοξ πιαπ; 
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ναὶ 2. βανϊης Ὀδοὰ δοϑοηΐ, 1 8118}}] ποὺν ταΐδὲ ἃ 
ἀεαά πιαπ.---ἔτοτη ΒΒΈΝΤΙσΒ: γον. 8. 16 τη68- 
δῶρ ἰ8 19 4}} ἔγὰθ ῬΥΑΥ͂ΘΥ ; ἰΐ ἀ068 ποὺ οοηϑὶδὺ 
ἷπ τυ 0} δροδκίης δηἀ ἢηθ Ββϑηῃηίθποοβ.--- ΕΛ ΟΩΣ 
ΠΆνάτεΒ: ον. 0. 5 6808 Ῥγοροβϑά ἴο δοῖὶρ {|16πὶ 
ἰὴ Ηἰβ ον ὙΔΥ, (πα 18 αὁ Οοα.--- ΕΟ Μ. ΗΕΝΕΥ : 
ον. 2. ἘΧιγδογϊ ΠΑ ΥΥ αοἰβ οὗ γἱοίγ, ν1}}} ποῖ 
ΟὨΪΥ πὰ δοοορίϑηοθ 1} ΟΥἶδί, θὰϊ τ}} χαΐη 
τοραυίϊδίίου ἴῃ ἰδ6 οδυγοῖι, Μαίὶ. χχυὶ, 18.---- ον. 
8. Πὶ8 δἰϑίεγα δοπί ὑπίο Ηΐπι; ἰλουκὰ αοα Κηοτβ 
811 ον νδηίβ, ἢο που]ὰ ΚηΟΥ μοι 750ηι τ, αὐὰ 
1ἰ8 Βοῃογϑα ὉΥ͂ ΟΣ Ἰαγίηῃς ἐμοῖιὶ Ὀοΐοτο Ἠπι.--- 
ἯΣ τολοπὶ Τλοιι ἰουεδί---;,οἵ, λ6 τοῖο ἰουοίλ Τ τε; 
οὐνῦ φτιθαίοϑί ϑησουγαβοιηθηίβ ἰἢ ΡῬΥΛΥΟΥΡ 8 Υ0 
ἔεϊο θα ἔγοιῃ ἀοαὰ ἩϊΪπιβο]ΐ, δηὰ ἔγοτα ΗἰἾἶβ στασθ. 
---Νοίο 1. ἔμοῦθ 8.6 80Π16 ΤΌ]ἸΟΥΟΣΒ ΟΥ̓ ζ0685119 ῸὉΓ 
ποῖ Ηθ μαίἢ ἃ βροοῖδὶ Κἰ πὰ 685, ΟἾδΡ. χὶϊὶ. 23; 
2. 1 18. πὸ ΠΕῪ (δἰηρ ἴον ἰμο86 νοῦ ΟἸτὶϑὺ 
Ἰονθβ ἰο Ὧ6 8ἰοἷς; 8, δι 18 ἃ στοαὶ σοτηΐοτὲ (01085- 
ἰη5) ὙΠΘΏ 'ὸ Δ΄τῸ βἷοῖς, (ο δυο ἔμ οϑο δουϊ υ8 
ὙΠῸ Μ01}} ΡΥΑΥ͂ [ὉΓ υϑ; 4. τὸ δαγο στοδὺ θῃδοῦῦ- 
δροτηθηὺ ἰῃ ΟΥ̓ ῬΓΆΥΟΥΒ [ῸΓ (δ 6 δίοϊς, 1 τὸ Ἀδυθ 
Τοδβοη ἰ0 Ὀο]ϊοαγθ ἰδδὺ ὑ8 677 δῖο δυδὴὴ 88 Ομ γυὶβι 
ἸοΥ68.--ο ον. 4. Τὴ αἴδιοί, οη8 οἵ βαϊμὶβ ἃγὰ ἀ6- 
Β'αηθα ἤον ἐλε σίοτψ οΓ ΘΟοά; Τὴε ὅϑοη οὗ Οοἂα ἐὲ 
σίον δα ἰλοεγεῦν, 8 ΠὶΒ νυ ἰϑάοην, ρόντοῦ δηά χοοά- 
Π658 ΔΙῸ ρἰοτὶ Β6ἀ---1. 1 δυρρογίησ (8 ΒΒ ΓΘΤΒ; 
2. ἰῃ γεἰϊευίπσ ἰθ θα ; (8. ἴῃ ογάονίηρ ὑμῖν 80Γ- 
ΤΟΥΒ ον ἱμοὶν τοϊᾶτο. Ἐ. ΒΕ. 6.)---Ἴον. 6. 1015 
ποὶ βεϊὰ, Ηο Ἰονοὰ ἐμθη, δηᾶ ψεί Ηο Ἰἰηροτοὰ : 
Βυΐ, Ηο ἸΙονοαὰ ἔμθπὶ δηὰ ἐλογοΐογτε Ἦο ᾿ἰηρογοά: 
Ηὸ ἰουϊπγῖν ἀο]αγο64:---1. (Βα ΗΘ τοϊριὶ ἐγν (16 
Βίϑίοσθ, δά ἐπρουκ ἰγῖα], Ὁ1658; 2. {παῖ ΗΘθ 
ταὶ σῦ ΒαΥ9 ΟΡΡοΟΥ ΘΙ Υ͂ ἔοσ ἀοἱὩ ΠΟΓΘ [0 1.,828- 
ΤῸΒ (πὰ Ιἷ8 β' 8.678) ἐμλδῃ ζῸΣ ΔΩ Οἱ 618.---αοα 
δι σταοίοιιβ ἑη θη 1008 ΟΥ̓ ἢ ἴῃ Βασηιΐηρς 6 Δ γ8, 
1588. χὶὶχ. 18, 14; Ἰἷν. 7, 8.--εν. 7. ὙΒοὴ 
Ομ ΚΏΘΥΥ (ΒΟΥ το γῸ Ὀχουσί ἰο (86 1α9ὲ 6χ- 
ἰΡου Υ̓ (τον, 14) Ηο 5Βαϊά---7 εἰ ιἰδ σοὸ ἱπίο “ζυάεα; 
ΘΟ σῖϑὲ ψ}}}} ἀνῖβθ ἴη ἔάυοῦ οὗ Πΐ8 Ῥ6ορ]9 τ θὴ ἐλδ 
δεί {ἴπ16 18 οοἴῆθ, δηἃ (πο τσογϑί {1π16 18. ΘΟΙΠΙΙΠΟΙΪΥ͂ 
(Π6 δέ {1π|6---ηιαη᾽ 8 ἐχίτεηιῳ ἴ6 Οοα᾽ 8 ορρογίμπιψ. 
σοὐοί αι σο; ΟἸ δε ΠΟΥΟΣ Ὀτίηρδ Η 8 Ρθορὶο ἱπίο 
ΔΩΥ͂ ῬΘ6ΡῚ] πίῖϊπουΐ δοσοιιραηγίηρ ἱμοτλ ἴῃ ἰΐ.--Ὁ 
γοετθ. 7, 8. Οσμνῖδι β σγδοὶουϑ ῬυγΡΟΒ0 οὗ σον βϑὶ ὑ- 
πη Ῥογβοουϊϊηρς Φυᾶθα, δὰ ἰὴ ψόοηᾶορ οὗ ἐἰδ9 
ἀἰ561}168 ἐΠογοδί; Ηἰβ ὙΔΥΒ ἴῃ ραβϑίης ὮΥ οἵ- 
ἴθ 68, ΔΓΘ δΌΟΥΘ ΟἿΌΣ ΜΔΥ8.--- 7 6γ8. 9, 10. ΟἸ τὶβὲ 
δ. ον8---Ἰ. (80 σοιηΐογὶ δῃηὰ Βαϊ βίλοιί,ου οὗἨ τ 4}}ς - 
ἴῃ πὰ ἐμ 9 Ῥδίἢῇ οὗ ἀυὶγ; 2. (80 ραΐπ δπὰ ροὺϊ] 
οἵ ῃοἱ νϊκίηρς ἰπ (8 Ρ8}.---ΟἸτ δι ουον πα]κοὰ 
ἐπ δε ὅαψ; δηῃὰ 8ὸ δ}8]} το, ἢ τὸ ὕοϊϊον Ηἰ8 
δίο08.--ὸΣ. 11. Οἱ» 7γίεπα 7αζαγιι8 δἰφερείς Σ 
860 ΒαΣΘ ΒΟῊῪ ΟἸγὶβὺ 60818---1. 84 θα ΐονον, ἡ επᾶ; 
2. ἃ ὈΘ᾽ ον ἀοδίῃ, εἰξόρ.----Νοὶθ 1. ἴπογο 18 8 
οονγδηϑδηὶ οὗὁὨ Γγθἀβΐρ Ὀοίπσοοη ΟἸτὶδέ δὰ Ὅ6- 
Ἰονοτα: 2. ἐβοδὸ ὙΒβοὰ Ομ γὶϑέ ον 85 1ἰ8 
ἔγϊοηπ, ἃ}} Ηΐβ ἀϊδβοὶ 165 βου ἃ ἴδκθ 88 ἐλεὶγδ 
(οιν το); 8. ἀοδίβ ἀο068 ποὺ Ὀγοακ ἐμ6 Ὀοπᾶ 
οὗ ἔτ δ ἀβμὶρ.-- -Αἡ Ομ νἰβεϊδα τ θὴ ᾿ι0 ἀἴ68 ἀο685 δαὶ 
4ἴεορ; ᾿10--1. γχοδβὶβ ἔγοω {μ6 ἸαθοΥβ οὗ {160 ΑΥ̓͂ 
Ῥαϑὺ; 3, 15 Ὀοΐηρς σοῦγοβ θα [0 (0.9 ποχὺ ἸΩ ΟΓἱἢΡ. 
-- ον. 18. Ηονν σαν οί ΠΥ (6 ΘΥδηο ἰδὲ ΘΟΥτ οίβ 
ἐδ τα βίο οὗ (89 αἰδοῖ 165; ἰἰο86 0 ΒρΘαΙϊς ἰπῃ 
δ ὉΠΚΏονΩ ἰοηρίθ, ΟΣ 1850 δ᾽ 468, 8᾽ιου]ὰ 
Ἰοᾶτὴ ἰο οχρ δίῃ ὑπ ΘΠΊΒ801Υ63.---  γ. 14. Ομ νὶδί 
ἰδ κοβ οοχηΐζϑποο οὗ (6 ἀδαϊδ, οὗἩ Ηΐβ βαϊῃ(8, Ὁ 
ὧν 15 »γεοίοιδ ἵπ ΠΣ δἰσλί, ῬΒ. οχυὶ. 18.--- Κο τ, 16. 
ἱεοέ 8 σο μηίο Ἀἰϊη---Ὡοἴ, υπΐο 5 δίϑίεγα; ἀθδί, 
ΒΊΟΝ ΒΟραγαῖοθ ἔγοϊα 8}1 οἱὸσ ἔγοπὰβ, σδῃποὶ 
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Βοραγαίθ ἃ89 ἴγοιῃ ΟἾ γε. --ῦον. 16. Τοῦ υ8 ρὸ 
ἐμαὶ τγ͵ὸ ΤΩΔΥ̓ ἀἰ6 τὶ ἔπι, ἐ. 6. σὶτὰ Ομ τί (Ὁ); 
ΤΠ ΟπιαΒ }16Γ6---ἰ. ΓΟΟΟΖΏἑΖΟδ 6 ἀδΈρος οὔ [0]]ὁν- 
ἴης Ομ γὶδυ; 2. ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ 8 σΥΔΟΙΪΟΒ ΓΟΔΣΠ688 (0 
ἀϊο ψιϊὰ Ηἰΐαι; 8. πηδηϊοδίβ ἃ Σϑαϊουβ ἀδδὶγο ἴο 
Ὀγίης ἰδ ἔοι ον αἰδοῖ 198 (0 ἃ βίτα ἢ] ν σοδαΐῃ 988. 
--Ἔτοπι ΒΌΒΚΙΤΙ: γον. 4. Οοα ἰβ αἰοτδοα τ Βοη 
ἨΔ ϑδοπ ἰθΒ αἰοτὶ δ64.---Ἄογ8. 9, 10. 1 θάγη---Ἱ. 
ΕΥΟΥΥ δὼ [45 .εἷ8 πτνονκίηρ ἰΐπι0 δαϑὶ στοὰ ἷπ 
ὉΥ αοἀά ἴῃ ἰμἷ8 ποσ]ὰ; 2. νυ }]βὺ {818 (1πι9 ἰδ Ἀπ- 
οχρί γοὰ ἢ 8841} ποί Ὀο ἀ]Β0}]6α (9 (9 Ῥοσίοστη- 
ΔΏσα οὗ ἐλε τροτὰ σίσεη, λΐηι.---Ἑ. Ἀ,. Ο.). ᾽6. 88 4}} 
ποὺ ἀϊδ; 8. ΘΥ̓ΟΥΥ͂ 285 Β48 πὶβ ηἰσλέ ἴῃ το Ἀ9 
τηϑὶ οχροοὺ ἐο δίμπδίδ, ἑ. 6. (ο αἷε.---Ὗ εν. 16. Τὸ 
ἐλε ἐπίοπε ψε πιαν δεῖζΐευε; ὑμ9 ΔΊ οὗ [}6 δίζοηρσοδί 
---1. ποοάβ δσοπῆσγηοίοι ; 2. 18 ΟΘΡΔ]9 οὔ Ογθᾶ860. 
--Ἔτο βοοτῃ: ὕόοσδ. 1-ὅ. ΤΊ059 ἔδπι1}168 ᾽πὶ Ἡ ΒΊοΝ 
Ἰογθ δῃὰ ρϑϑοὸὺ δρουπὰ 8.9 δἰ συν ἔδυοτοὰ; δαϊ 
1860 ψμοῦὶ 76808 ἰογ68 δῃὰ ὈΥ πβοπὶ Ηθ 8 Ὀ6- 
Ἰογοά, αὔῦϑ στηοδβὲ ἈδΡργ.---Γεῦ. 1. δ οδβὺ8 αἰὰ ποί 
ΟΟτη6 ἰο ῬῬΌΒΟΣΥ͂Θ ΗῚ8 ῬΘΟΡ]6 ἴἔσοπι ΔΗ] ]οίλου ; Ὀαΐ 
-ἹἹ. ἰο βδγὸ ἰμϑῖιὶ ἔσοιῃ δίῃ δῃμᾶὰ (86 σα ἰὸ 
σοπιθ: 2. ἰο δσομγογὶ ΒΟΥΤΟΤΒ δη ὑθιηρο τ] ἀοϑί 
ἑηῖο πιθ8}8 οὗἨ σοταρ οἴη {μα Βα] νδιϊοη.---Ἴ 618. 
1-6, Ἧὔἴο οαπηοὺ ἦυάρο οὗ Ομ νἶδι᾽ 5 Ἰοτθ ἰο ὰ8 ὈΥ͂ 
ουϊπνατὰ αἰπρϑηβαί οη8.--- ΤΟΙ ΑἸ ΈΕΟΒῸ : ον. 4, 
Τὴ ρἱοτίγίης οὔ (89 βοη οὗ ἀοὰ ἴῃ 1 μδζατῦβ 
λίπιδοι ὶ 15 Βα οχα παι γ ἐπιρ] θα; τὴθη ΔΥῸ οί 
τοτο ἰοοῖα, Ὀυὺ ἐεπιρίεα, οὗ αοἀἂ.--Ετοὰ ΞΤΙΕΕΒ: 
ον. 4. ΤῊὁ9 ἱἐπαοῆπιί6 ἀπδιρερ οὗ .6888---Ἰ. ἴη- 
οἰἴυ 68 ἃ δοηῃϑοϊαίΐου ὙιΐοΙ ἀἀΪ506}8 (λ6 ἴοαν οὗὨ 
ἀοαιὴ δα ἰο ἰδ ἰδβδὺ6: Ὀπὶ 2. Ἰοαγοδ ““ ἐλὶδ δἱοζ- 
φ688᾽ (0 ᾿(86] 7, ἰο γὰ 1.5 Δρροϊηἰθα ΘΟ Υ86.---Τ}9 
τοβατγτοοίΐου οὗ 1ζαγυδ, {8.9 ΘΟΙΙ ΡΥ ΘΙ ΘΏΒΙΤΟ 60η-. 
οἸαάίηνς Βγιιῦοὶ οὗὨ 8411 (80 τηΐτδο168 ὀχἰ ἱϊίηρς (ἢ 9 
ἴον οἵ αοἀ ἴῃ Ονἶϑβί.--- ἔσοια ΒΑΈΧΕΒ: Ὑ6ΓΒ. 
8-δ. Ἰρλοπι Τάοι ἰουεεί; {818 ΒΟΥ ἰδ) ---1. »ὲ- 
οἰἶανρ αἰἰδοβι θη ἃγθ Ἰανίαϊ τὸ Ομ Ρἰϑιίδηβ; 2. 
ἐμοβοὸ ἔγοπάβαΐρβ ΣΘ ΘΟ] ΑΥΙΥ ἸΟΥΟΙΥ͂ τ ΒΙΟἢ 
ΔΙΘ ἐθιιροχοὰ δηὰ βιυοοίθηθα Μ1Ὲ ἐδ Βρὶ τὶ οὗ 

ΤΗΒ ΟΟἙΡΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ 950ΗΝ. 

Ομ νίδι.-- -Ἴογβ. 11-14, Τὸ ποσὰ δεορ 15 δρρὶ ἱοὰ 
ἰο ἀεαιίἢ.----1. Ὀδοδυδθ οΥ̓͂ ἰὴ6 ΣΟδΘι Ὀΐδηοθ Ὀοι ΤῈ θη 
ἐμοη ; 2. ἰο ἰηξτ)δθ ἐμαὶ ἀοϑί ΜὉ1}} οὶ Ὀο δηδὶ͵ 
-- σοῦ ῬΤΣΣΙΑΜΒ: Ψεγ, 1ὅ, Τηδβίεβὰ οἵὨ ταϊϑίης 
ἋΡ [ΓΑΣΑΡῸΒ ἔγοθι ΒΊΟΠ688, 88 ὑποὸγ πθοπὶ ἢθ 
Ἰονϑὰ μδὰ ἀθδβίσϑα, ἔμ} 07 διὸ 811 ὉΥ (118 τοϊγδοὶθ 
ἴο Ὅ6 γαϊϑοὰ ὕΡ, ἰοχοῖθ ον» τὶ Γδεαγοβ, υηΐο ἰἰ6 
Ἰ}6 οὗ ΒΔΙΓ, τυ ἴοι ν1}} πουον ἀΐ6.---Ετόῖ Α ΡΊΑΙΝ 
ΟΟΝΜΜΕΝΤΑΒΥ (Οχίοσα): ΥὙοσ. 6. “ Τὸ (Δι πέα] 
ΒΌΡΡΙ ἰδηΐβ ὑπ ΣῸ 18 πὸ Ὀοίίον βίψη ἐδδὴ ἴον ἐμπεὶν 
ῬΤΔΥΘΟΥΒ ποί 0 ὯΘ ΒΟΟΒ ΘηΒΝΘγθα, ον ἰἐ ἰβ δ 
Ρὶοάρο οὗἨ φγοδίθν ζοοὰ ἱπ εἰοσο."--- σου Βτι: 
10 νγγὰβ τηϑοῦ ὑμαύ ἐδ9 υἱσίοσυ οὗ Βεί δὴν εἰιουϊὰ 
οἸοδον Ῥγθοϑάο (89 ογιοίϊβχίοι δἱ ΟδἸνασγ.--- εν. 
1. ΗΟῊ ταυοῖ ἴῃ 11} ἴηροβ Ὅροι [1{{16 οτοπίδ, 
δηἃ ΘΒΡΘΟΪΔΙῪ οἢ ἰΠ1π6858; δἰοιζηοβα 18 ὁη6 οἵ 
6οἀ᾽ 5 στοαὺ οὐ ἰδ ῃ068.---ἼοΣ. 2. ΤΊι6 ροοά ἀφο 8 
οὗ 4}] βαϊηίβ8 δῖοὸ σοοογσἀϑὰ ἔῃ Οἷα Β Ὀοοζκ οὗ τὸ- 
ΤΩΘΤΩ ὈΓΒΏΟΘ6.---ὕον. 8. ΤῆΘ δυμὉ]6 δηὰ χοβροοί- 
ἔὰ1 οοηθάοῃοο οὗἩὨ ἐμ πιθβϑδρα.--- ον. ὅδ. 9688 
Ἰογβ88 δὶὶ σσο ἈδΥθ γστδοϑ, ἰδοῦ ἰδοῖν ὑθιῃροτα- 
τηϑηΐβ αἰ δογν---Ματίλαδ ΔΒ ὑοῖϊ 88 δαγυε.---Ν οΣ. 
6. Ομγῖϑὶ Κκποτβ Ὀδδὺ θη ἰο ἀο δηγίδίης ἴον 
ΗΪΐ8 ΡΘ6Ο0Ρ]6.--Τὴο ρμαΐη οὗὁἩ 8 7Ζισ τγδα ροσταϊ ἰοὰ 
ἴον (89 Ὀοῃοῆὲ οὗ ἐλ6 εολοῖδ Ολετολ.---Ἴ ον. 8. ον 
Βίγϑηρβο δηὰ υπ τῖβο ΟΟΣ [οτἾ Β Ῥ]Δ}5 δβοιηθίϊπιο8 
ΒΡΡΘΟΡ ἰο Ηἰβ βιῃογί-β θὰ Ρθ0}]6.---Ἴογ. 1ὅ. 
Φοδὰθ ἀοθ8 ποί ΒΥ, 7 απὶ σὶσὰ Ζιαξατυδ ὦ ὡραά; 
δαὶ, 7 αἀπιὶ σίαά 7 ωὧκε ποὶ λέτε: Ὅ6᾽ ΤΑΔῪ τοί Τ0- 
λοῖοο ἱπ ἐλό ἀδαίλ οὗἨ Ομτὶβίϊαηθ, θυ ἨγΘ ΤΩΔῪ τὰ" 
)οἷοθ 'π ἐδ εἰγουτηϑίαποος αἰϊοπαΐης ἐμ οἷν ἀοδίμβ, 
δηὰ λὲ οἷον τεασοιπαϊΐπο ἰο Ολτὶδί απὰ (ἢ δεπρίι 
ασογμίηφ ἰο δαϊη(8 ἔγοτα ἐδ οιη.---Ἴ ον. 16. Τ}9 ὧ- 
δροπάεπον οὗ ΤΠ ΟΤΩΔΒ; 8. πι8} ΤΟΔῪ μαγο ποίδυΪθ 
Ἡ ΟΔΊΚΏ655685 οὗἩ Ομνδιϊδπ οματδοίογ, δηὰ γοί δ 8 
ἀἰβοῖρὶο οὐὗὁἨ ΟἸσίβι. - Εσοα ΟἾὟΕΝ: Ὑογ. 10. 
ϑρι νι] Ἰίρμε 18 89 ὨΘΟΘΒΒΘΥῪ (0 ἰδ6 δρί τί Δ] 
ἸΣΑΎΘΙΟΣ, 85 ὑῃ9 πδίυγδὶ δὰπ 18 ἰ0 059 Ἧ80 ΜΑΙ 
οἢ ἐδρ θδσί}.]᾿ 

Β. 71:6 ταὶϊείπσ 9.7 αζαγιδ. 7], ἐγὶαΐ απα υἱοίοτν 97 ζαἰιλ αἱ 1λ6 ορεπ σταῦθ. 726 λεατέ 97") “εει. Τὴ 
σίοτν 4 ἰλ6 αοὐ φ 15γαεὶ απὰ ἰδ6 σίοτῃ 9" «“6ει8 επι(οα ἐπ ἃ σίοτίουδ τοογῖ, 707 α εἰσπ ζ0τ' 

ἐλ6 «“ειοα ὕροπι «ὡεογοδϑαίεπι. 

{(ὕε8. 17-44.) 

11 ΤΏοη ψ ΘΠ “6803 οαπιθ, Ἐ6 Ἰοαπά [μὲ 6 μαᾶ ζαΐη, [Ὀ66}] ἴῃ ἐδ στᾶγο ἴΌῸγ ἀδγ8 
18 αἰτοδὰγ Νον ΒοίμδΩΥ γγ1ὰβ πἰσῇ ἀηΐο [Π68] «6Γυβδίθ, δδουΐ ποθι ΖΓ] Οηρ8 
19 οἱ: πὰ [Βυϊ7" πιΔΥ οὗἉ 189 78) οδιῖο [μα οφοιῃθ, ἐληλύϑεισαν] ἰο ΔΙατίμα διὰ 

Μδγγ, "ἡ ἴοὸ οομιΐουνῦ (θη οοποθτηΐηρ ὑμῖν Ὀσοῦμον [086 Ὀτοίμοῦ, π. τοῦ ἀδελφοῦ] 
20 Τμοη Μαγίδα, 88 ΒΟΟὴ 89 886 μοαγὰ ὑμαὺ 9688 Ἧ8Δ8 ἐν τρο ποὺ δηά τηοὺ δ πὶ 

Γπμθ 886 μοαναὰ ὑμαὺ “Ψοβϑὺ8 88 οουμηϊηρ, οαῦ ἰο τχθοῦ Ἀΐτὰ 
91 [οπυῖϊξ δἰ Π ἴὰ [86 Βουβοθ. Τθθη βαϊὰ 

Ρυὶ Μβιγ αὶ εἰ! 
Μαυίμα απο 76809, Ἰωοτά, 1 ἕπου μεάϑὶ 

22. ὈΘθῃ ΠΘΓΘ, ΤΥ ὈγοίμοΣ δα ποί ἀἰοα. Βυΐ 1 ΚποΥ, ὑμαῦ θυθὴ πον [πα οὔθ 
ΠΟῪ 1 πον {μ8.]" τ μδίβοονον ἔμοὰ 11} [πιϑγεβι] αϑς οὗ Οοά, αοα νψ1}} ρῖνϑ 1 

28 {166 [111] ρῖνϑ ἴο 1866]. Φ68ὺ8 Βὶ ἢ ἴο μοῦ, ΤΉΥ ὈΤΟΙΒΟΓ 88}8}} [π|}}] σΤίβθ 8981. 
24 Ματνῖδδ βαιί απο δἷπι, 1 Κπον ὑμπδὺ ΒΘ 88.811 [{{1}}} σβο δραὶῃ ἰπ (μ6 τοϑυσγθοῖοῦ 
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25 [οἵ 4117 δὺ ἰδ 148ὲ ἄδγ. «2}6808 Βαϊὰ ὑπο Π6Γ, 1 δὰ {Π6 τοβϑυτγθοιίοη, δηα {8 116: 
86 {δΒαὺ Ὀ6]Θνϑί ἢ ἰῃ τηθ, ἐμβουρὰ ἢ6 μοῦ ἀοϑδαὰ [ββμου]ὰ ἀ16], γοί 884}} μα [λ8 ψ1}}} 

20 Ἰἴνθο: Απά ΜΒΟΒΟΘΟῚ [ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 056 (8 80] ᾿νοῖλ δηα 6] οσθίῃ 1ἢ τη 6 8}1}8}} ὩΘΥ͂ΟΣ αἷθ 
27 [1ἰς. ψ 11] ποὶ ἀϊθ ῸΓ δυϑσ, οὐ μὴ ἀποϑάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα]. Βο]ϊονοϑὺ μοι (818 ἢ 56 856: } 

πηΐο Εἷπι, 68, μοτὰ : [ Ὀ6]ἰογο [πᾶγὁ Ὀ6]1 ον 6, ὈΘοοΙΩ6 8 Ὀο ον 6.71 ἐμὲ μου ἀγί [86 
28 Ομ τῖϑὶ, {86 βου οἵ αοά, ψῃΐϊοῆ βῃουἹὰ οοὰθ [πο σοχῃοθί} ἰπο (86 τοῦ]. Απάὰ 
ὙΠ 6 8506 58 80 8814 [Βανίηρ βαϊα {Π]8] 8.10 ψϑῃῦ ΠΟΥ ὙΔΥ [ΔΎΔΥ] δηα ο8]16 ΜΙΑΥΥ 
ΒΡ 5,56 Υ ΒΘΟΓΘΙΥ, ϑαγίηρ, ΤῊΘ Μαβίοσ ἰβ οοτὴθ [18 ἴθ ΓΘ, πάρεστι], δηά ΟΆ]]6 ἢ} ΤῸΣ 

29 [οηνῖξ ἴοτ] (166. 445 Βοοη 88 8β86 ποαγὰ ἐδαΐ [{{], Β19 Δ΄Ο8Β6 αὐ! Κ]Υ, δηα οδηηθθ απΐο 
80 μη. Νον “6808 ὰ8 [84] ποί γοῖ σοϊηθ ἰηΐο 86 ἴοψῃ, Ὀυΐ 8 [5311] ἴῃ {μαι 
91 [186] ῥΙδοθ σοσο Μαγίμδ [884] τηϑῦ τα. Τηο 96 1)78 θη [{ΠΟΓΘΙῸΓ6] ΜΙΝ [Ὑ80] 

Ὅ6ΓΘ ὙΠ0} ΠΟΥ ἰῃ (86 Βοιι8θ, δηα οομηΐξοτγίοα [Ὑ676 οοτλ τ Ὡρ,, παραμυϑούμενοι ὮΘΓ, 
ὙΠ 6ὴ (Π6Ὺ ΒΔ} ΜΙΑΓΥ, (πα 8.10 [8807 (μδὺ ΝΙΆΓΥ ] Τ086 ὉΡ ΒΑΞ3.Πγ δηά ποῦ ουΐ, [0] οποὰ 
ἢ6Υ, βαυΐηρ, 56 σοϑίῃ υπίο ἐΐθ σγᾶνο [μη Κίηρ᾽ ἰδαὺ Βὲ9 νγὰ8 ρσίηρ ἴο {86 ἰοτ Ὁ] 

2 ἰο 66} {μοῖθ. Ἔδμθη ψΒθὴ ΜΆΑΥΥ ΜΒ ΟΟΙῚ6 ὝΠΟΙΘ “6808 88, δΔηα 88.007 εἴπ [ΜΑτΥ 
ἐποσγοίοσο, Θὴ 8.6 οϑῃθ.. . . βϑοϑίηρ ΕΠ, οσ, 88 ΒΟΟῚ 88 Βὴ0 858} Πἰτ7, 8.6 161] 
ἄονπι δὐ ἷβ ἔδοί, βαυϊηρ απίο Εἴτα, 1οτγὰ, 1 ἔμοὰ μααδβί, θθθὴ ᾿ΘΥθ, ΤΥ Ὀτοίμον μδὰ 

88 ποὺ αἰεα [οοπρ. νοτβ. 21, 22]. ὙΒδὴ «6808 ἐΟΓΘΙΌΓΘ ΒΑ ΒΟῸΣ πϑορίην, δηὰ (Π0 7608 
4130 πϑορίορ σοι [010] οδη0 ΜΙ Β6Ρ, ἢ6 στοδηθᾶ [ἐνεβριμήσατο, ττὰ8 ἀΘΘΡΙΥ͂ 
δια ἱπαρσηδη ΠΥ πλογοά, βυγγρα Ὁρ᾽9] ἴῃ [Π6 [818] ΒρΙΡΙ, δῃα τγᾶ5 ἰγου Ὁ] οα Γἐρθα  οῶ 

84 Μἰπιβο 1}, ἐτάραξεν ἑαυτόν], Απὰ 8814,  ΠΘΓΘ δγο γὸ ἰδία εἰ ἢ ΤΏΘΥ ΒΑΥ τηΐο 
δῖ, 1,οτὰ, σοπιθ δ πα 8660. 

86 ΦΔεθὺβ ψορῦ. 
86,57 ΤΗρῃ βαϊα {86 Φονβ, ΒδβοἹ ἃ Βοῖ δο Ἰονϑᾶ ἴω Απα [Βυ7 βοπὶθ οἵ {θη 8814, 

-- Οὐου!ὰ ποῦ {818 τλδη, Ὑ ΒΊΟἢ [86 ὙΠῸ] οροῃθα {16 Θγοβ οὗ [80 Ὀ]1 πὰ [τηϑῃ., τοῦ τυφλοῦ, 
95 560 οἴηρ. 'χ.] μᾶύῦθ οδυβοα (ῃδὺ ϑυύϑῃ [15 τάδη βου ά ἢοὺ μανο ἀϊοα [α16]} «6808 

τμογϑίοσο ἀσαίη σγοδηΐηρ ἴῃ [ἀΘΘΡΙΥ τηονϑα τη] ὨΪΠλ861} δοιηθὶ ἰοὸ {86 σταγθ 
89 [οπ10]. 10 νγ88 ἃ οδῦθ, δπα ἃ βίοῃϑθ ᾿ΔῪ Ὅροι ἰὑ [ἀραϊηδὺ 1]. «76808.8814 [8818] 

ΓἌΚο γο [οπιΐ 76] ΔΙΥΑΥ ἴμ0 ϑίοῃθ. Μασγίμα, (ἢ βἰβίου. οὗ δἷπι (μα ν8 ἀοαᾶ," 
Βδὶῖ ἢ αηΐο ἷπι, ἐατα, ὈΥ ἐμιῖ8. {πὶ ΒΘ βίη Κοίὶ 5 ἕο μ6 βδί Ὀθθὰ ἀδαΐ ἴουγ ἀΔγ8 

40 [18 μδι ἢἷ8 0. ἀδγ8)]. «6909 5610} απίο Βοσ, δὰ 1 ποὺ [Π]4 1 πού 840] υηΐο 
μήτι εν ̓ς εἴθ σπου! άοϑὺ [οηυΐέ που] 680] οϊῖονθ, ἔθου βου] οβὺ [8}}4}}}] βθο {86 
οἱοΥῦ οὗ ὅο 

41 Ὑθὴ {ΠΥ ἴο0ΕΚ ΑΥΑΥ (Π6 Βίομϑ ἤοηι ἐδ6 ρίαοθ ἩΠΘΥΘ [86 ἀθ8Δ4 τγᾶβ 1αἷα [οπιῖξ ἔγοηι 
ἐλ ρίαοθ πθτο {86 ἀοδα γγ8 1414}. Απαὰ «6808 Πα ἀρ λῥϑ [{8}6] Θγοβ [ο ἤϑαυθῃ, 

42 οὐ υὑρνατά, ἄνω] δῃα Βαϊ, Εδύμον,  ἰπδηκ (866 (μαὺ ἰμοὰ ᾿δ8ὲ Ποασὰ ωθθ. Απὰ 
[Υε{] 1 Κπονν ἰμδῦ ἰδοὺ οατοϑύ τὴ6 δ΄ ναγ8: Ὀαὺ Ὀθοδυδο οὗὁὨ [86 Ρ60ρ]6 [Ὸγ {88 88 }κ8 
οὗ {86 τυ 4.6] Μ ΐοΒ δἰδηα Ὁ [ϑγουπα]  βεϊα {έ, (μδὺ {ΒΘ Ὺ ΤΙΏΔΥ [πιῖρ}}} Ὀ6-᾿ 

48 Ἰίενθ ὑμαῦ ὑμοὰ Παϑὺ βϑηὺ [αἰ ἀϑὺ β6η4}] πιΘ. ᾿ἀπᾶ ψβθη Β6 ὑμὰ8 δὰ [δά ἐ1.5] 
ΒΡΟΐζοα, δ6 οτοα [οὐ] τι ἃ Ἰουα γοΐοθ, 1.828 08, οοηθ ΟΣ. 

44 Απάᾶ 6 ἐδμαὺ νὰ8 ἀοδὰ [16 ἀθδὰ τη8} οατὰθ ἔοσί, θουηαὰ Βαπά δπὰ ἴροὺ τὶ 
στα θοϊοί 68; δπαὰ Ϊ8 366 8 Ὀουῃᾶ δρουῦ πιὰ ἃ παρκίη, «6809 5810} ππίο 
(61, Ι20080 Εἴπ, πα 16 ἷπλ ζο. 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΛΙ, 

ὙΠῸ δος ὠἰα μα οὐδ ἤδη (αἰγεααν), οὐ [9 δ ΠΟΥ ΠΥ οὗὨ 4.5 Ὁ, εἰο.; υΓ ΑἸοσὰ, οσίοοῖδ ὦ Ἡοσὲ τοϊδίη ἐξ 

Δ γος, 19.---᾿ἰλομπιδηη, ΤΙβοποπάοτί, [ΑἸίοτά, Ῥοδίοοίἑ δηᾶ Π|οχἹ] τοδᾶ : πολλοὶ ὃ ἐ, ἰῃδίοος οἵ καὶ πολλοί, ἰῃ δοοογίάδποθ 
νυ ἱπιρογίαπι δας ποτγί εἰοα. αἰνὰ Β.Ο. διῚ, Χ. εἰο. 

8 γον. 19.--Ἀσπσλδπη [ΑἸτογὰ, Υ οδίο. δηὰ Η.], ἴῃ δοοοτάδῃοθ τ τ Β. Ο. 1,. [4160 Οοά, δ[:.1 τοδὰ : πρὸς τὴν ΔΙ, εἰς. [ΤῊΘ 
τοχὶ. τες. δηὰ Τἰδοβοπὰ,, δα. δίῃ, τοβὰ πρὸς τὰς περὶ Μ., ἰο ἰδλιοξα τοὴο Ἰτοεῦε αγομπαὰ Δίαγίλα απὰ Μαγν. Τμα αἰτυαίυῃ 
ἨΡΕΗ το 6 ̓  πῶ ἘΡΒΟΠΙΌΓΕ οοιμραην οἵ οΘοπλίοσίοσθ σΟ] ΘΟ. Ὡς; [ὨΘΙΏ ΒΟ] γ98 δγοπ ἢ τη οΌΓΠοΣΒ. ΤῊὴΘ ΟΧΡργθδδίοῃ ἰῷ Τοσοίση ἴὸ 
409. Ν.1. ΧΒΟ.--Ἰὶ. Β. 

ΦὝΟΥ. 10.---ΤΊβεμβοηάονί οπι [8 αὐτῶν ἴπ ἀοοοτάδποο τ ἴδιο Β. Ὁ... [80 δἴϑο Οοά. δίη., ΑἸζογὰ, Ὑοδίς. ἃ Η.---Ρ. 5. 
δ Ὕος. 21.- -Ὀἰἤεγθηϊ μἱδοίη ρα οὗ ὑπ6 ποτὰβ. Τἰδομβοηάογί: οὐκ ἄν ὁ ἀδελφός μον ἐτεθ νὴκ ει. [8ο ΤΟΓΙΏΘΕΙΥ ; Ὀπί ἔπ 118 

8ιἢ οτίξ. οἁ. 1869, ΤΙ ΘΟ θη άοτί ρίνεδ--οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μον. ᾿Απέθ. ἰδ. ἰῃ ποσογάλῃοθ τι τ τοσ, 82, βυρρογίοα 
ἩΥ σοά. δ81η. ΒΟ. 0. Κ.1,..Χ. 11| εἰο., διὰ ἰδ 8160 αὐἀορίοα ὮΥ Ὑοδίοοίξ ἃ Ἡοτῖ ; το ΑἸζοσὰ ὑγϑίοσβ ἐτεθνήκει, λανέ 

.-"Ὁ. 8. Φ 

ΦΥοΥ. ᾿Αλλά 16 πδηζίπρ ἰπ Β. Ο., εἰσ. [19 ῬΙΌΡΟΣ τορϊπρ ἰ9 καὶ νῦν, δῃὰ ἰδ ΠΟῪ Ὀχοίοστοὰ ὈῪ ΤΊ δομοηά., ΑἸ 
ἴο ἀλλὰ καὶ νῦν.--". 8. 

ΨΥ. 21.--[πετκίστευκα [5 (0 ῬΤΟΡΘΟΙ τοδάϊηρ δἀορίοα ὈΥ 411 ἐδο οτί εἶτα] οὐ! οτα; πιστεύω [6 ΡΟΟΥΙ͂Υ συρροτίοἁὰ.--Ῥ. Ε 
ΒΎετ. 2. Τιϑο βϑηάοτί, οἁ. δῖ, τορὰδ ΔἸατει δὰ ἔρχεται, πὲ ΑΙ(οτὰ, ΤΥ ἐδίοοιξ ἀπὰ Ἠοτί γοϊδίη ἴπο χοδάϊηρ οὐ ἴῃ 

πόχει τος ΠῚ Γῆ ἤρχετο, ἩΏΪΟΣ ἰ6 δυδίαἰ δὰ ὈΥ Οοὰ, ΠΡ έν, Β. Το μι ἰϑέοσίοαὶ ὑγθδοῃξ 18 ΣΏΟΣΘ γον, ΡΣ ΔῪ 9 δῷ 
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9 Ψον. 31.--[ἰΔόξαντες [8 ἘΠΠΘΆΒΗΥ δυκίαϊηοὰ ὉΥ δ. Β. 0.5 ἢ. 1. Χ, Τοσϑα., δηὰ ποῦν ΟΠΟΓΑΙΙΥ δάἀορ θα ἱπείοοδ οὗ (δ 6 

ὉΪ6 ἰο δηὰ τ ἀλραρο τι ριον ἐς ἘΠ ΧΙ ἢ (ον [πο ατϑοῖκ ἐμβριμάομαι ἴῃ [88 5680 ἴῃ 
λέγοντες οἵ ἴπο ἴδχί. Γος.--Ρ, 8. 

10 Υογ, 33.--ἰ 1 5 ΡοτΏΔ 08 ἐπ) 
ἩἘΠΟ ἰὲ 19 υϑοὰ ἤόγο δρὰ ἰῃ τοῦ. 58, 866 πο Εἴχεα., ΡΡ. 

Δι γον, 39.--ττετελεντηκότος δε ὉΠ ο ὈῚ Α. ΒΒ. Ὁ.5 δίη,, εἰο., 
13 ψογ. 89.--1}6 διιχοὴ δἐπκείδ, [ῸΓ 

ΤΏΟΓΟ οχρτοϑβίνο (Ὠλη ἐς οεπείος (ΝΟΥΟΘΒ, 
12 γον. 41.- -Ἴὴ δοοοσάλῃοϑ τ ἢ Β. 0.5 βίη. δηὰ οἴδογϑ, 

ἘΧΕΟΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ψψεν. 17. ΕΟῸΣ ἄδυδ δ] σθααν.---θ95.}.5 ΘΟΠ168 
ἑπίο (86 γἱοίϊμ!Υ οὗὐἨ [80 γΡἷδοθ αηᾶ ᾿οδγηβ {πδὶ 
Τάζϑτυϑ ἢ85 Δἰσοραν Ὀ60η Ὀυτὶοα ἔουγΣ ἀδγϑ. Τ}6 
7ουγηοΥ ἔγουι Ῥογθα ἰο ΒοίμΔΩΥ ἰβ οϑιἰπιδιοὰ δἱ 
ἴθ ουγ8,--ἃ ἀαΥ 5. ἰοῦΓΠΘΥ. Οπθ ἀΔγΥ, ἰδοτθ- 
ἴοτο, ἰΒ σΘοῃδυιιοὰ ὮΥ ΗΪβ ἸΟΟΓΏΘΥ, ὑνοὸ ἀΔγγ8 ὉΥ͂ 
ΗΪ 59 βίδγ᾽ ἴῃ Ρογϑὸδ δέον (88 γϑοοὶρί οὔ [8.9 τη68- 
8,6, δηὰ 8.}}} δῃοῖμοῦ ἋΑΥ ὈΥ [6 ἸΟΌΓΣΠΟΥ οὗ 
(ἢ. πηρβϑοῆμοῦ. ἤδθησο ἰΐ ΓοΒ0}8 ἰΠ8ὲ [άσϑγιβ, 
ψο, ἱπ σοπίοτι ἰὐ ἴο (86 “65 ουδβίοπι, Μὴ 8 
Ὀυτὶοὰ οὐ (80 ἀδγ οἵ ιἷ8. ἀφαῖ, ἀϊοὰ βοῦν 
αἴϊου {86 ἀαραγίωυγσα οὗ (8:9 πιοϑβοη σοῦ, ΟΥ Ὑ119 
110 ττὯβ ργοραεῦίηρ ἰο ἀορανί. Τμο δτβὶ δπὰ ἰαβί 
ἀαγβ θηΐον ἰηΐο ἴμ6 σοτῃρυϊδίξοη 88 ρδγίϑ οὗ ἀδυβ. 
Αμπὸὰ 590, ψ] θη [ζατυδ ἀἰοά, [18 β'ϑίογϑ πιυδὲ δ γὸ 
Κκηον, ὙΠ Ρογίεοί οογίδἰ ηυ, ἐμδί ἐμ οὶν τλ69- 
δοῆσονῦ Βδὰ ποὶ γοί γοδομβοὰ ἴΠ9 ᾿ογὰ, ΟΥ, δὶ 8]} 
ανοηίβ, ἰδδὲὶ Φ6δ8ι8 οουὐϊὰ ποῖ 80 δοοῃ 6 Ὑὶϊἢ 
ἐἰο. ΤΆΘΥ οου]ὰ ποί, ἐποτοίοσο, νὴ {119 26 6]- 
ἴῃ σοτωποῦ ἰ0 Βυμ ΔΗ Υ, αἰἰτϊ δαῖο (86 ἀσδί οὗ 
ΤΆΖΑΤῸϑ ἴ0 ΔΩΥ οἰ Υ οὐ ἰμ6 ρῥδιὶ οὗ Φόδβυβ; οἱ 
(0 ΘΟΠΊΓΤΔΓΡΥ, ἰδ ἰδ [Δ Ι2009 ὈΓΟΌΔΌΪΟ ἐμαὶ ἰμογ ] 
Τοργοδολοὰ {ΘΔ 86 1769 τ 1} ἀθδν ἰῃ ἀοπρδιοιΐηςρ' 
ἐμὸ πιοϑβοηροῦ, Βυΐ (δ ἷ5 ΥΟΡῪ ἰγϑῖὶ, ἰκ6 Ἐμοῦ 
εἰαιϊὰ τηοϑβυκχο, 5:48 1.5 εχ ρί δηδίΐοι 'π (86 δοῦ- 
ἀἰιίοη οὗὉ αἴζαϊτβ; ἐπ ΘΥ το γῸ Ὁ ]] αὐσατὸ οὗ ἰμ9 
Ῥουὶὶ ἰηνοϊγοὰ ἰπ Ηϊΐᾳ οολῖηρ. ΒΒ 1 δἷ8ο οὔ- 
δβοσυϑὰ ἐμαὶ ρα β- ϑροῖζοῃ Ματγίμα βαγϑ: “1 
Του δαἀδβὲ Ὀ6 6 ἢ 6τθ, ΤΥ ὈτοΐδοΡ δα ποὶ ἀἰοά,᾽ 
--«πὰ ποῖ: “1 Του Ἰιαλ8ῦ ΘΟ ΒΟΟΏΘΓ.᾽ 

γον. 18. Δους Βέϊζοθιι ἔπσομβα (δἰ6416) 
ΟΒ [ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντ ε].---Α δῖδ- 
ἀϊαπι (στόδιος αηα ἴῃ {1|6 6Ϊ458105 δ'ίϑδο στάδιον) 
ἃ ἀἰδθίαμοο οὗ 125 ρ800ο5. Τμὸ δἤἴδοῃ βίἰδάϊα 
δῦουῦ ἱμγθθιαυδνγίοσβ οὔ δὴ δοὺνρ [δου ἱνο 
ταἶ1995]. Αποϊοηΐ οοπδίγαοίίοη (ἸΒοΟΙ.01) : Τγδ- 
)οοιίοι οὗὁἨ ἰ(μ89 ῥγαροβί(ίοῃ ἀπό, νος γοϊδίοϑ 
ἴἰο Φογυβαΐοη!. ἴῃ ορροβἰ(ΐοῃ ἴο ἐδ 18, Ῥ πον, [". 
618]: Τι9 ἀπό ἀοδὶᾳπαὶθβ ὑπο Ἰοσα} Ὑ Ὀογοπὰ 
186 δδϊοροη βἰλαάΐα, Δηα ἰ9 ἐἰο Ὀ6 δοπῃδίἀογοὰ 88 Σ6- 
ἰουγίηρς ἰοὸ {80 δἰδάϊδβ. 86 Ἰδίίοσ σοπῃδίγαοιὁ0η 
Β6ΘΠῚ8 {γ-Ἰοἰοῃοα. Ὁ Τὴ βῃουί ἀἰϊβίδποο 18 3 6ῃ- 
(ἰοῃθα ἱῃ οτγάοῦ ἰο δοοουηΐ 700 (80 ῬΣΟδθΠ06 ἴῃ 
ΒοΙΠΔῺΥ οὗ 80 ΠΏΔῺΥ 675 ὕγοηι ΘΓ δα οι. Τ}9 
180 οἱ (π9 Ῥγοίογίιθ (ΒΟ ΔΏΥ τ0α8) 15 ἰο Ὀ6 6Χ- 
Ρἰαἰϊηοα ὈΥ ἰδ οοῃμῃοοίίοα Ὑὶϊ 1.0 ἰδίοχὶοαὶ 
ὨΟΥΓΑΙΪΤΟ. 

γεν. 19. δον οὗ [86 ὅϑοννα,---ἰ δ. ποὺ π0- 
ΘΟΒΒΘΑΥ Ὺ ΤΠΘΠὉ6Γ8 οὗ 1:86 'αρμοανίη (Υον. 46), 
Ὀυὺ ρΡεορὶο οὗ Ῥμαγίβαϊο οὐ Δυάκαίδιϊο τυἱθοῖνβ. 
ῬῪοβϑβὶ ὈΪγ {Π 6 νν» ϑιοὰ ἴο γοχδίῃ {818 ἔδι γ ἴῃ ἐμ 6 
ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ 6808, τ 086 ἔτι  ἀδἷρ ον ἐμ θ ΠΊΔΥ͂ 
ἢανθ Ὀδ6 Κκποῃ. ΗΟΜΘΥ͂ΘΡ, ΣΏΔῺΥ οὗ {ἰπ6 Κίη- 
ἀτοά οὗ (μ6 ζδι γ ΤΏΔῪ ΒΔΥ͂Θ Ὀ06Π διῃοη ἰΠ 680 
6 0718 πὰ νὸ δΥθ πὸ σγουηᾶδ [ὉΓ Γορτοβοηίί 
811} νᾶο οπλθ ἰο ΘΟ 0]9 Ὑἱ 8 ἐμθι ἃ πιΐϊϑοσ δ Ὁ] 6 
οΘοτηογίο 8, 

4.[Βυλχππαηη, Ν. Τὶ σΥν., Ὁ. 133, ἀοχίνοα [ἢ 18 ροϑοῦ Ὁ ροοίἶοπ 
οἵ ΒΕ διὰ πρό ἰη ἱπαϊςαιίομδ οἵ δρδοθ δηὰ ἡμ ἴτοῦι ἴδ ἐπ- 
βυσηοσ οὗ ἴδ [“(10. σοι. Φοὴ χίί. 1, πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ 
πάσχα; ΧχΙ, 8; ΑΡος. χίν, 20...". 8.} 

ὅξει ἰδ μὸ ἀουὺϊ ἃ τοραυϊεῖνο ἴδγῃ [ὉΓ ἃ τΟΡρῸ δῖ γὸ 
οδηϊ δη οἰ οΓ8) οἵ δἰ σ τηούδγῃ συθδείτι 68.---, 5. 

ΘΘΟΠίΘΏΟΘ: οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος ταῦϑὲ ὃὈθ οταϊἰδὰ. 

, Σοοοΐτοβ ἐμ9 Τη688860. 

ΤΗῊΕ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 
ὦ “ὦ πὰσπαν 

αἰαϊπαι [6 τεθνηκότος οὗ ἐπο Ἐοςορία. 
νεξ ἴοσ 15 τοδϑοῖ 8150 

Το Μασῖδα δι Μασυ. Πρὸς τὰς περί Μ. κ. 
Μ. ῬΧΙΟΡΘΙ͂Σ, ἰο (6 ἔνγο βίϑίϑσβ, νεῖ ἢ [6 ῬΡΟΣΒΟῺΒ 
δΌοαυϊ ἐποπι.. Ασοογαϊῃς ἰο ᾿Ἰδίο" ατσθοῖς ὑξαρο ἰΐ 
ταῖσι 60 ἱπάϊοαιίνο δἰ ρὶν οὗ (6 ἔϊνο αἰβίοσβ. 
“Βα ὑπο Νὸν Τοσίδαιθηΐ οοηί δ᾽ Π5 πὸ ᾿πδίϑῃσθ 
οὗ 18 80 ἴῃ (8 Β6ΩΏ869 δηὰ πο τῸ ἰθ Β6γ δὴ οδ- 
Ῥθοΐδὶ ἀοοογπι ἴῺ {1.6 Οχργοδβίομ, βίηθοο {099 ὙΠῸ 
οϑίαθ ἰο ἰδοῦὶ ΤΟΥ πιέθ. [{ Χονθ 88, ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, 
ΔῊ 658 Ὁ] 5πιθηὶ οὗ {μ6 Ὀείέθτ οἶ458.᾽" (Μογον). 
Βα 186 τροῦο ΟὈΥΪουΒ δηὰ ἀδδηϊϊ6 δ) ] ϑῖοπ ἰς, 
ῬΤΟΌΔΌΪΥ, ἴο {89 ΘΟΙΏΡΔΗΥ Οὗ ΠιοΌΣ ΕΓΒ δῃὰ τυδ]]- 
ἴῃς το θΏ. 
Το οοτηΐοσὶ ἔμ θΙΩ.---Τ8)9 σοηνοη( μα] σοπ- 

ἀοΐθηοθ8 δὰ οομβοϊδί! οἢ8 Ἰαβίοὰ βευθ ἀσγα, 86- 
οογάϊης ἰο 1 βδ). χχυχὶ. 18: 1 ΟἸτοη. χ, 12: 
Μαϊπηοπί 685, 226 ἐποίω, ΟΡ. ΧΙ, ; Τὶριοοί ΓΡΡ. 
107 84ᾳ4ᾳ.ὕ, δῃιὰ οἰμεῦβ. 

γον. 20. ῬΒθη Μασῖδα, θη 586 Βοϑαδσᾶ, 
εἰς.--- δ} 9 ΔΡΡΌΘΒΥΓΒ 85 Σηΐδίγο89 οὔ ἴδ 6 Βουδ6 δπὰ 

β9 γχοθ8 πὶ ποῦν ἀ ΟἿ ΔῪ 
ἴο πιϑδεὲ ἐμ ἴογσὰ δηὰ ἀοεβ ποὶ ἢγεϊ οοπιπιπηὶ- 
οδὶθ 8ὸ βοννβ ἰοὸ ΜΆΓΥ; Ὑογ. 28 4]80 1685 τι8 ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὺ δυο ν δὲ ἰδ 9 σαδὸ (Μγοσ τ ΟΡρο- 
εἰιΐου ἰο Ἰποΐυο 1). ---Βαϊ ΜΜΑΙΥ αδὲὶ ἴῃ τὸ 
(Ἰαἰθτγῖον οὗὐ 16) ΒοῦδΒθΘ; “Ὀθοδυ86, δοοοσά- 
ἱπρ ἰο οἷος, 2)6 ἐμείω Πεὺτ, [ὉὈΡ. 210544ᾳ.] δπὰ 
Οἰδοσα, ᾿ς 85 (6 ουδίοιῃ (0 δ δολιοὰ ἰπ τϑδοῖγ- 
ἰπᾳ σοπαο]θ 68,᾽᾽) ΟΥ “δἰ, νγαβ ἃ ματὶ οὗὨ {ἰδο 
πιουσΐης στἰΐίθ τὴν ἐπὸ ασθοῖθ ἀπ Ἠροῦτγονβ." 
Βυΐ δου ἶΥ ποὺ ἴῸΡ (1.8 ΤΘΆ505 δίομῃ. ΤῈ0 
ἀϊθδογοηί σοπαποὶ οὗ (80 ὑ013ὸ δἰ βίοσβ ἴπ οὺῦ 6ο8- 
Ρ6] 8 ἰὰ ρΡογίδοϊ δοοογάδησο τ ἢ ἴ86 ΘΠ τοίου 
ἰπ [κὸ χ. 88-42. [Τιῖΐἷᾳ δφγοοαθηξ Ὀοίνπθοη 
ὑνο (΄ο8ρ6}5 δο νυν]  ἀοἷγ αἰ ογοηὶ 18 πο δι14}} ρτοοῦ 
οὗ (86 Βἰδίοτὶ δὶ σδδγδοίορ οὗ {10 ἔννο δ᾽ δίδιβ. 
Βοί Ἰογοά ουὖὖὐ Τοτὰ, Ὀυιϊ Μανία ττῶϑ ΠΊΟΣΘ 
δοϊΐγο, Ῥσγδοίϊ981, ἀθιιοηδβίγαιϊτο; ΜΙΆΤΥ σδοηίοτ- 
Ρἰαιΐνο, Ῥϑηβίτο δηὰ αυἱοί, δαὶ τον δὰ ἴῃ ἐδ ἄδορ. 
Μαγίδα ΔΑ8 ΒΟΟΏ 85 8ὴ6 ΠΟΘΙ οὗ ἴ89 [,ογὰ Β δρ- 
Ῥγοδοῖ, μιδδίθῃβϑ ἰο Ηΐω. ΜδΥῪ ἀοε8 ἰδ) 5810 
δου Μγὰβ (τον. 29), Ὀυΐ ΒρΡΘδΙκ5 1655 δπὰ ζ66}8 
ἴΏοΓο. 9 δγθ ἃ Ῥγϑοΐβθ ΔΗΔΊΟΘΥ ἴῃ {1106 ἀἰβον- 
ὁὴ66 Ὀοίτψοθη Ῥείον δηὰ Φ08η.---Ρ. 5.] 

γον, 21. Ἰιοχᾶ, Σ Του Βαᾶδι ὈΘΘῺ Ὦδσθ 
[εἰ ἧς ὧδε, ποῖ μὸ Ἰαηρυαρο οὗἨ τορτγοόδοῦ, δὶ 
οὔ γοζγοί].-- όσον ἐγαηϑὶδίοβ: {108 Ὡσογέ ΒΟΓΟ, 
““,᾽υἃὰαὄῤ δυϊάϊηρς ἴα αἰδίδης Ῥογθθα. δδὶ πουϊὰ 
τηθϑδῃ: ἐγ μἷ5 6 γὸ ΤῊΥ οοπδίδηϊ υἶδοο οὗἩ δΌΟΝΟ. 
Τα του] ΘΟΠΥΘΥ͂ δ ΘΧΟΘ]]οηϊ 5656 ἱἢ ΒΟΙΝΔΩΥ 
δὰ οὐον Ὀθθη ἔμ ροσιηδηθηὶ αν] ἢ σ- ΡΪ6Δ66 οὗἁ 
Ουγίβε: ϊ8, ΠούγΟνΟΣ, 'ψᾶ8 ποὺ (Π9 0Ά86.---Ὺ 
Ὀσοῖδλοσυ υυου]Ἱᾶ ποῖ Βανο ἄϊΘἃ.--- ΘΙΓΟΌ ΡῚΥ οχ- 
Ργϑβϑοᾶ: ἐτεθνήκει. [0π ἐ86 ἀϊδετεης τοδαϊημβ8 
860 ΤΈΧΤ. Νοτε ὃ.--. 8. 

γον. 22. Διἃ ονϑθὴ ον [καὶ νὺν πῖϊδουϊ 
ἀλλά] ΣΦ ἴκονν ἴδμαξϊ οἰο.--- 58:0 81}}} τοϊδί ἢ 8 (ἢ15 
δϑϑδυταθοθ. 8.6 σίγνϑβ δίγομ ἘΧΡΓΟΒΒΙ ΘΟ. ἰ0 ΒΟΥ 
οοηδάρσῃοο: 1. Ἰγλαίευεν Τλοις πιαψεδί αεὰ Οοά, 
24 Οοἀ εοἱὲ σίυε ἐξ ἰο Τῆεε---ἀὰ [16 οΥἱ απ), {ιθ΄ 

4 (ΑἸίοτγὰ αἰτηοδὲ γΓΌΑΙ ἢ οορίδθ (ἢ ποῖο ὕγοτα ἈΤΟΤοσ, Ἐ79 
δδγο ζοοὰ τοαδοὺ ἴο ἰπ7ῸΥ ὕγοσι ϑοΥ ΓΑ ἰπαϊοδιίοηβ ἐμαὶ (9 
[λτο Υ οὗ ΒοῖΠΥ ῬῈΠῸ “ΟὯ6 οἵὗἁ ᾿ἰδῦρὸ τα ΓΕ δικὶ δο' 
ᾳυδίηἰδηοθ." ΟὐΙΏΡ. ΓοἈ. Χἰ!, 8, δ Διὰ Ὠοί6.--". Β.} 
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“κἶνο᾽" [δώσει σοι ἰδ κΚο8 ργϑοθᾶθῃοϑ οἵ ἐδ9 γοϑί 
-; 8. (06 πδιο οἵ Θοἂ ἐνὶοθ ππϑοἰϊοηοα, ΟοΥ- 
ἰδ ἾΥ δὴ ἰηάιτοοὶ Οχρυδϑϑίοι οὗ (πο Ὀο]ἀ68ὲ ΟΡ, 
ἰο νιΐοῖ 8.9 ἀδιοϑ ποί Ὑϑυθ}} χῖτο υἰΐο Γ8η66--- 
8 ΒΟΡΘ, ποι ὶυ, οὗ (λ9 ταἰϑίηρς οὔ {86 ἀοδὰ τηδῃ. 
ΤΏ 5᾽βϑίουβ οἱ Βοίθδην σογῸ δοαπαϊηπίοα τ} ἐδ 
Σαϊδίης οὗ ἰδ6 ἀδυρηίοῦ οὗ Φ2εϊτὰθ δηὰ οἵ [89 
γουί δἱ Ναϊῃ. Νίαγίμδ αἷβδο χοιηθταθογοᾶ ἰδ 9 
Ῥτοιμἶδο (ΥοΥ. 4) οοπίαϊπθἃ ἱπ 9 τηρδϑαρθ οἵ 
ε805 (Ἰ ΠΟΙΟΙ, ΜογοΣ). Ηθοποθ ποὶ δἰ πρὶν: ἱἶ 
Τμοῦὺ Ὑ]|0 ἱπιρίοτθ σοηδβοϊαίΐοῃ (οβϑῃαἶ}}9:), 
οΥ: (δαὶ δζαῦυϑ ὩΔΥ͂ ποὺ Ὀ6 οαϑὲ Δ (Ευ ῃγ- 
ΤΩΪ.}8). ΟΥ̓ ΘὨΪΥ͂ Δ Ἀ5ΒΊΓΔΏΘΘ: ὨΘΥΘΓΙ 6688, ἴ ὁ0Ώ- 
δίάον Τ69 ἃ ἔδυονιθ οὗ αοα (Ρ4}υ5). Υύήο τιυδὶ 
ποὶ, Βογονον, σοηγοτί ἐ}8 πη ἀοῆπ᾽19 δηὰ δἰ πίη ς 
Οχρυοδϑίοηυ ἰηϊο 8 οοπδάθσθη οχροοίαίΐοι οὗ ἐἶι9 
γαιϑίορ οὗ 80 ἀοδα τηλῇῃ,---δϑ ΤΟΒΌΠ8 4180 ἔγοιι 
ἐπὸ νογτάβ: τυ βεῖονοι Τ᾽ Οα χτηδυοβῖ 88]ς. 

[1818 158 (8:8 ΟὨΪΥ ρῥἷδοθ ψλοτο αἰτεῖσϑαι 18 'δοά 
οὗ 7688 85 ῥταγίηνς ἰο αοάἂ, 1πϑἰοδᾷ οὗἁ ἐρωτᾶν, 
παρακαλεῖν, προσεύχεσϑαι, δεῖσϑαι, οορ. ᾳΚὁ 
χχὶϊΐ. 83; Φοδ χίν. 16; χυὶ. 20. χυὶΐ. 9, 1δ, 20. 
Βοποὶ ὁ6}}8 αὐτεῖσϑαι, σεγδιπα, πιΐπε ἀἰσπαπι; ἷὶ 
ἦβ σοΥ ΔΊ ΠΥ ΙΔΟΓΘ Βυδη δηά ἰτΡ0]168 ἃ, δβίαίϑ οὗ 
ἀορομάθῃοοθ δῃὰ ποοὰ. [{ 15, ΒΟΘΥΟΥ, α58 ΜΟΥΟΡ 
ΣΟΥ 5, ἰῃ Ἰκοορίηρς τὶ} (μ9 ἀ6οΡ δχοϊ οιηϑῃὶ οὗ 
Μαδνιμα δηὰ δὸὺ 88 γοῦ ἱπιροτίοοι Κπου]οᾶρο οἵ 
ἐπ βαροσυτηδη τοϊδιίοη οὗ Ομ γδί ἰο {πὸ ΕΔΙ ΠΟΥ, 
--Ὁ. Β. 
ΨΥ. ΗΝ ΤῊΝ Ὁσοῖδιου ΣΙ] χὶδϑ δϑδί.--- 

Α αταπὰ ρῥτοιῃηΐβο, ἰδουκῖ δοΓ τ βρομαϊης τὶ ὑπ6 
ἐπαοδηϊίο Βορο 'π Ὀοΐης ἱπάοβηϊο ψοτἄοα; ποὺ: 
Ι νὴ|ῖ}} ποῖο ταΐϊδο τα ἃρ. 56 χοϊχζὶ υπἀογβίδηπα 
Πίῖαι 88 τοΐουυϊς (0 (80 ροῃοταὶ ζαϊαγο ΤΟΒΌΓΣΓΘΟ- 
τοῦ. Απὰ Ὀοδβίάο68, Βροοϊῆο ζδὶία πὰ {86 ταϊδίης 
οὗ ἰμὸ ἀοδὰ τηυδὲὶ ἴδϑιιο ἴσομη ἃ ζϑποσαὶ ζδὶι ἢ 
ἴῃ (δεῖν τοϑυσγθοίΐοη. [ἰ γ͵ῶΔ8 8 δι δίχζυουβ 6χ- 
Ῥτοδβίου, ἀεὶ σηοὰ [οΣ ὑπ ἐσῖ8] δῃη ἃ ἀουθι ορτηθηὶ 
οἴ μοῦ Γ81}.Ἀ : 
ον. 24. Σ ἵσπονν ἴπαὶ ὯἣθΘ ὙΣ11] τίβϑ αβαΐῃ, 

εἰε.--- ΟῚ τοοδηϊηρ 18 οὈγΐουβ: [ δοαυΐε86θ ἰἢ 
ἐδδέ, Ὀ1Χ01 ΒΟΡΘ 07 Βοιῃθι πῃ ρ ΙΏΟΣΟ. Ηδν νορὰβ 
81 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥΟ ΠΟΙ ΤΟΘΓΘΙΥ οὗ ἃ Βα τοβὶ ρῃδίϊου, 
Ῥαὶ οὗ δὴ ἰηάϊτοοῦ “ΌΘΣΥ---886 15 0611 02 ΒΘΡ ῸΥ 
(06 ὙΥοί16). 

οτβ. 26, 26. ΣΦ δζὰ ἴδ στϑϑυσσθοῖίου .-- 
ΓΗ 8 ΟΥ̓ ΣἀΘΏ ΠΥ (86 Θομ χα] 1468 οὗ {μ1]8 Ο. 8 ρ- 
6: Ομ νἰϑὶ (λ 9 Ἐϑαγγοοίί ου οὗ ἐμ ἀοδά, δηὰ (ἢ 9 
1ἴὸ οὗ ἰμοὸ ἰνίηρ. Τ86 ζΟ]οτ ἢ ταΐγϑοῖο 18 ἐδ 9 
Ῥτδοίϊοδὶ ργοοῦ οὔ τῶδὶ Ηθ 18 'π Ηΐ8 οσσῃ Ῥϑσβοη 
δηἀ ἃ ρἰοάρο οὗ ναοὶ Ηο ν1}} ἀο οἢ {86 1δ8ὲ ἀδγ. 
Το Ηϊπ 86] Γ (ἐγώ), ἱπογοΐοτο, Ηο ἢγϑι ἀϊγϑοὶβ {86 
ΜθΟΚ ἴδιο οὗ Μανὶδα ; ἤγομι (06 ζυϊ υγ0 ΤΟΔΌΓΓΘΟ- 
τοι δπὰ {89 ἀοδα Ὀτοίθοῦ 886 Μγὼ8 ἰο ἸοοἷκΚ ἰο (86 
Ῥτοδεηὶ (εἰμί), ονογ- ἰνίηρσ δὰ 11}6-ἰνίης ϑαυίΐουσ. 
Τ8Ὸ ροπογδὶ τοϑαγγθοίΐοι οὗ ἰδ9 ἀθδᾷ 15 ΟἿΪΥ͂ ἃ 
ταδὶ εδἰδιίοη οὗὨ ἰμ6 τηοταὶ ρον Ρ οἴ ἐὸ Ῥθγβοῦ 
ἐμπδιὶ δἱοοά δοΐοτο μεσ. Ἧμαὺ βυ δ᾽ ταν δπὰ τ ῆδί 
φοπιίοτί ἴῃ (159 ἰθδ ϊΠ 0} οὗ ΟἾΓΙδὺ σοποθτηΐῃ 
Ηϊμβο17, Ὑἶἔο οδ πρϑᾶϑυσο ἰπο οὔἶδοί ποῖ ἐξ 
Ῥτοάποορβ ἔγοπι ἀδῪ ἰὁ0 ἀδγ ἰἱπ δου πί]6 85 ΟὈΘΣ ΘΓ 
οὔ τωουτηΐης δηα Ὀοίοτο Ορθἢ Ζ͵ΤΘΥΘΒ 8]} ΟΥ̓ΟΣ [ἢ 6 
ΟὨγϊδίλβη του]  ---ἸξεσογΓεοίοη, ἰδ Ῥυὶ τὶ, ἴῃ ὁΡ- 

480 αἴοο ογοῦ, μὰ ΑἸΟτὰ ὙὯ0 τογρδτὶ ἰδὲ ἀναστήσεται 
μὰ μρήρον, ἀρ ατη υγεις ο Ἰοδᾶ οὐ ἴο 6 ται το ἔα ἢ ἴῃ ποτ 

διὰ ἀοπῦ Ὑ᾽ποῖμον [ὃ οὐμζ Ὅδ τπϑοὰ οὗ 8. ΤΟΘΆ]] ἰηἴο 
ἅιπαπ 1ἴ6. Ἡδηρσθῖθο τοΐογα [26 ποσὰ μιαΐηἷῖν ἰο (8 
ὍΔ] τεδσαχτοσίίοῃ, δηὰ ῖ ἴο 86 ἰγδηδίδείοη ἴο 
Ῥασαάίδα, Ὡς Βὸ ἰποϊα 68 ἴῃ ἴπο “γε Γοδαττοςϊίοῃ (Αροο. 
ΧΧ. δ ἴ): ὕσὲ 1ΑΖατὺδ τσδὲ Βαγθ ὕθθη δἰγοθαν ἰῃ Ῥαγδίϊδο 
(θοταρ. ἐο-ἀαν ἴὰ [κὐκὸ ΧΙ, 43).--Ρ. Β.] 

Ῥοβί (ἴοι ἰο {89 Ῥγεβθῃξ Ῥόνοῦ οὗἩ ἀραὶ νι πΐοῖ 15 
ἴο 6 ΟΥ̓́ΘΓΘΟΙΙΘ; Βοδβυτγτγοοίίοι 8 0.16 1861 1ῃ 60Π- 
βίοι νῖι, δηὰ υἱοίοσυ οὐον, ἀθδί, ἰὺ 5 {πὸ Ὠοδί ἢ 
οὗ ἀθαίβ, ὑπὸ ὑσὶ αταρ οὐοῦ ἀθοαγ δπὰ ἐββο]αί ὁ 
ΒΔ] ον Ὡρ ὉΡ τον γ ἴῃ 8. (ΜαΐμοΣ Βὰ8 
ΤΟΥΟΙΌ]Υ ἀθβουὶθοα ἐμ9 ταν θ]]ου8 ἀποὶ Ὀείνθοι 
19 δὰ οαὶμ ὁ 8:0 ΟΓΟΒ8, ἰῃ δὴ Εδϑίου γηλη, 
ΒΘΥΘ Π 6 ραδδῶρο ΟσσΌΓ8: “ ἩΡτ6 οἷα Το ἀδη απάετη 
7 ηα84; Εἰπ ϑροίξ αἱ ἄεπι Τοά δὶ τοογάεη.") Ζύϊε 
σΟΙΏρΡΓΘΒΘΩβ Βρὶ γί] 88 τῦοῖ! 88 ρῃγβίοδῖ 116, 
1176 οἰθδηα] οὗὅἨ θοὰγ δηὰ βου], Ο]ιτὶβι 18 ἐμ ιοἱοΥῦ 
οὗ ἀθδίἢ δηὰ ἔϊιο σταυϑ, Ὀθοδι8ο Η9 18 ἐμ Ῥγίησϑθ 
ΟΥ̓͂ Ἰ[ἴ8 ἐπ 18 ΔΌΒοΙαΐΘ δοῦβο. ἴὰ ἐ!9 ποτὰϑ 70]- 
Ἰοσίηρς {Π6 γβί οἴδιιδο 8 δὴ δχρ᾽ πιο πὰ ἃρ- 
ΡΙἰσδίιοι οὗὮ (86 ἑδτιὰ δ εδιγγεοίίοπ, ἐν 6 βοοοπὰ οὗ 
189 ἰοττὰ ζ. [διὰ (πα οεμγγεοίίοπ : ὧς ἰλαΐ δε- 
ἐϊευειὴ, ἴπ Υε, ἰλουσὴ λ6 λαυὸ αϊεα, εοἱϊί ἰΐυε (τ 11} Ὅ6 
Το ϊβοα ὕὉ δΡΠΙΟΝ Ι δτὰ ἰὴ9 Ζιε: τολοουεν ἐϊυείῃ 
απά δεϊϊευείἢ ἐπ 3ε εοἱϊ πευεν αἴ (ν1}}} ᾿ῖνο ἤοστουον 
ἴα ὉΒΌτοκοη 116-ηΐϊοι τὶ Μο, {6 Ῥτγίηοο οὗ 
11{6).-͵ 8.1 

Ι [δῃὰ πὸ οἰ 6}, ἑ. 6., ἐμ ζαΐιιτθ σοβασσθοιο ἢ 
8 ποῦ δῇ ἱπροσΒο Δ] ζαίθ ἐμαὶ ἰβ 0 ἰδ 6 ρ͵8 00 
αὖ 8οπ10 ζυΐυτο ἐΐπιθ, Ὀαΐ ἃ ῬΥΒΟΏΔ] οδδοὶ ὑγο- 
οοϑαΐηρ ἔγοῃΩ Μὸ σγᾷὸ δῖ ργϑβθὴΐ τίΐῃ γοὰ. 
0 18 οὐρῇ ποὺ ργοϑϑηΐ δῃα αοἰΐγο ἱπ Μδ6.-- 
Δηᾶἃ ἴδΠ6 11{9.--Οἰἴο ἰὰ ἐμ ἀὈβοϊαΐθ βθηβο, ἱπ 
(8 Ῥοτγοῦ ἰο διίγδαίκθιν ϑρίγὶὶ δῃᾷ θοᾶγ. ποῦ, 
88 Ὑ76}} 86 Ῥτὶποῖρ] οὐὗἨ τσοβαγγοοίΐίου (Ηπηηΐα5, 
Μανπατα ), 88 1:8 6586 }60 ἃπὰ γοϑὰῖν (ΔΊ 6 γ 67). ΑΒ 
{μ6 Υἱῖδὶ ὑυϊῃοὶρ]ο οὗ 86 σοβαγσϑοίίοη, Ηβθ Ἴχογίβϑ 
ἃ ΡυτοΙν αὐἱοϊκοπίηρ ἰπῆπθηοθ, Ὑ 116} ὈΛΔΏΘὮ 69 
ἴηῖο {π)0| ἤοτπιδ: α, ,1,7ὲ τοῖο δεοϊΐευες οπ Ἠϊπι, ὁ δὲ 
λαυε αἀἷοα [ἀ ποϑ ά νῃ, Ῥαβι], Ἔλαϊὶ ζΐυό, Β8}} 60π- 
{6 ἰο 11γ9, 8}8}} τἷβο δραίῃη; ὃ. ὧδ τολο 8 εἰ 
ἰοέπσ, |ο {γοῦ ἢ 6] 16} οἷἱ Ηἴπὶ Ὀδοοῖη65 ὑσυϊῦ 
Δ]ΐγο, δλαϊϊ ποῦϑν αἷδ, ἱ. 6. Β8}} ποῦ ὈΘδοῦιο ἢ ΡὈΤΘΥ͂ 
ἴο ἀθαίῃ δηὰ ἐμ βοπβθ οὗ τιον! !γ. Τ|]10 119 
οὔ Ομ τῖβυ 15 86 δυΐμον οὗἁἨ {πὸ σοβαυγγοοιίοη ἴῃ ἃ 
ὑννο- Το] δοΏ86; ἰδ 15 ἐπμο σοοὶ οὗ ἰδ πακίηρ οὗ 
189 ῬΒΥΒΙΟΑΙΥ ἀοδὰ, Ὀδοδιβο ἐξ ἴθ (η68 ροινοῦ 
ποι εἴἶοοῖβ {8.9 ΤΡ] διυγαϊς οἰ ρ,---ί "9 ῬΟΙΤΟΥ 
ν᾽ αἰ Οἢ ΤοῦΒ65 ἰηίο Ββρὶ τὶ 4] 116. ὍΠΟΥ (πδὲ ᾿ἰτγθ 
ἴῃ Ηἰπι 5}}4}} ποὶ ἀΐο; δπὰ {πὸ ἀοδὰᾶ ἄσγὸ ποί ἀβθαᾶ, 
δαὶ 1ἴνο δραΐῃη. [ἢ οί δα868, υπἀουδίοα]γ, ἐπθ 
βαυΐῃς 85 Τοίθγοῃοθ ἰο ἐμ βαῖλὸ Ὀδ᾽ΐονοῦ: (86 
ὑπὸ ῬΧΟΡοϑι( 08 ἀο ποῖ σϑβόῖγο ἐβοπιβοῖνθθ, 89 
δησίοηῦ σοπιπιοη βίου ἀθοϊασγο, ἰηΐο ἐμ ρδτα]] οὶ: 
“ἴον αεαα ὈΘΙΙΘΥΘΟΥΒῚ ὅπὶ (9 ΤΟΒΟΓΓΘΟΙ ὁ, ΤῸΡ 
ζυΐπιϑ᾽ ΟΠ 685 (89 γεριδάϊεπι πιογ(8.᾽") Τὰ ἰβ ἔγιθ, ον - 
ΟΥ̓ΟΡ, ἰδαΐί {88 ἔννο Ῥσχοροϑιιίοηϑ ἱπαϊοαῖθ, δου 
Ἐπιγτηΐὰβ δ οὐμογβ, (π6 ὑνο- 014 ρῬοϊηὶ οὔ πῖον : 
ΒΟΟΣ ΟΩ6 6 ΔΙΡΟΔΑΥ͂ ἀοαα ([μἈΖΑΓ5) οὐ β(}]}} 
᾿ἰνίηρς (Μαγίμα, Μδαυγ). [Ι͂πθ ὈοϊΪὴ οᾶ868, (9 
δρίγί μος: ΒΥ Βῖ081 ΟΥ 8016 1176 -ΡΘΏΟΥ οὗ ΟΠ τίβὶ 
δ τηϑδΐ, ΤῸ ἀθδα σἶβϑ βρ τις }}γ δπὰ σοτρο- 
γΘΔΙΪν ἰο ἐπ9 πον ᾿ ἴδ οὐ ἐμ σοϑυγγθοίίΐοου. ΓῈ6 
Εν Δ.6 ποὺ βιν]οτγοὰ ἀρ ἰὼ ἐμλ6 ἀδαί οὗ {16 

4 [Τ|1ὸ ρῆγαδο οὐ μή---εἰς τὸν αἰῶνα, γον. 368,8 ἰη [1561 Δἴῃ- 
δἰκαοῦβ δπὰ ΠΙΔῪ το οἰ ἢ Γ πο 7Ογέυεν, οτ ξῦεγ. ΤΉ ἢτϑὲ 
Δα ἰὑθγᾺ} γοποσίηρς ποιὰ ρκὶνϑ 8 Ὑ ΓῪ ῥἱαί ἢ βοπβο: 276 ἐμπαξ 
ἐξοείδ, (ρῃγβίοα! ]γ) απὰ δεϊίενείν ἐπ Δίε, τοί ποῖ αὐἱδ (ρἘγαὶ- 
(811) 7,0} ἐὐεῦ, {. 6. “ΪΠ Ὅθ ταἰδοά αχαΐη. Βυξΐ ἰῃ ἃ11 οἵ 

[Ὁ ψ ἘΠ οΝ τὯ9 δαπὶθ ΡΏγαδθ ΟσσυΓΆ (οὮ. ἱν. 14: νἡἱῇϊϊ, 
1, δὲ; χ, 28; χιϊὶ. 8; 1 ΟοΥ. υἱ!!. 13), [Ὁ ἰὲὰ Θααϊναϊθηξ ἰο 

πέσεν, Ἶκο ἐμο ἩδΌγονν Ὁ») (Ρ5. ἵν. 22; Ῥγου. χ. 30), 
Ὑ{ΠῚ δὴ ΘΙ Ρμαδ8 Οἢ ἐ86 πορϑιίου : ἐπρεῖν [τ 
ἨῸ πσαῆΣ (506 Ἦ ἰπϑγ, Ρ. 407, οὐ (ἢ ἴογοο οἵ ἔθ ἀουδὴο πορ» 
εἰοη ἰη Οτθοῖλ ὙὯ7'ὸ τηυδὲ ἐπθη Βιρροθο ἐπαὶ ΟὨτίδὲ ἰὴ νοῦ, 26 
οἰζμοσ θΡΟῖκο οὗ φςρίγιέμαξ ἀσοῖμ, οὐ ονουϊοοϊκοα »ὴγείοαὶ ἀοδῖ 
88 Δ Υδηϊδμίης ἰγαπδίου [0 ταὶ διὰ οἱδχδὶ 1[10.--Ρ. 8.) 
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που] ὰ οἰϊμον δρὶ γἰ τὰ Δ}}} οΥὁ ὉοαΙν (πδϑηπαο 88 | ---Οἡ δοοουπὶ οὗ πο θυ ττῆο ΜοΓΟ Ῥγοβοηξ. [ἰ 
πον ἰσταηβροῦὶ τὶ ἔμ θαι ἐμ 6 σΟΓΩι ΟΥἹ [86 60}- 
σγοὶθ ὈΟΟῪ οὗ ἰδ9 γτοϑαγτθοί 00). 

ΤὨΘΣΟΟΣΘ ἯΩΗ6 8γὸ Ὠοΐ ἰο δἰΐδοῖ 8 ΣΔΘΓΟΙΥῪ 8Ρ0ῖ]- 
τἰία 8] τηϑϑδηΐης ἰο {86 ὑψχὸ Ῥγοροϑί ἴοι, }.8ὲ Ὀ6- 
οδυ.8δ0 9688 ἰ8 δροδίιίηνς οὗ ζαΣιἢ,--τ88, ἴῸ ἰῃ- 
Βίδιοθ: δ δι ὈΘ]1γ ο.ἢ οἡ δῖο 5}}8}} Υἴ86 δζαΐίη 
δρὶ εἰ ἑν, δὰ 6 ὑμαὺ δαὶ χοοοϊγοα 119 88}8]} 
τοίδίη ἰὑ ζῸΓ ουὸῦ : πιο που], ἱπιρίϊοϊίε, ἰλγΟἾνὸ 
ὑμοὸ ἰάρα οὗ [86 τοβαγγθοϊΐου (ΟαἸνί). ΝΟ ΣΠΟΡ 
6. ἰὴ ἄτι βοῃίθηοο ἰο 06 σοξογγϑὰ ἰο 9 Σϑϑῦ- 
τοοίΐϊοη οὗ (δ 9 ὈΟΑΥ δηὰ ἐδο βϑοοπὰ ἰο {ἰδὲ οὗὨ {116 
Βρί γι (λαιρθ, ΟἸβδυϑθη, 8:10). ορ. 68. 
Υἱ. δ1:; νἱῖ], δ6." 

ἘοΙίονθδὺ ποῦ 818 Ὁ---ΟἸγδὶ μαὰ Ββαϊά: 
υεγψ οὐδ ἰδαὶ Ἰ᾿ἰγοί) δηὰ δοϊϊονοί ἢ, δηὰ δὰ 
88 Ἰαϊὰ ἀονῃ ἃ ζβϑῆθγαὶ σὰϊθ. ΝΟ δοπιο8 ἐδ 9 
δΔΡΡΙΙολιίοι οὗ ἰὐ ἰο Βοῦ. [7 8.10 6] 16Υ68 (818, 886 
ὈοΊ ον 95 οὐ Ηΐπι. 

γον. 27.1 Ἀᾶνθ Ὀοσ]ονοᾶ τΒαὶ Ἐμοῦ δτὶ 
[86 ΟὨσχίδι, ἴδ 9 οι οὗ 60ά .  ---Ἰἰ 15. ΔρΡΡδ- 
Σοπΐ ἰθὺ Μίδεί δα ἀοθδ ποῖ ὑβογουρῃγ σοιρτο- 
μοπὰ (80 σταπὰ ἱμβουσμίβ ἴῃ 9 πογὰβ οὔ ἰδθ 
Ἰοτὰ; β86, ΒονΘΟΥΟΡ, [808 Ὁ ρστδηϊϑα ἐμαὶ Ηρ 
ὧβ ἀοϑὶ παι Ηϊη)8617 85 (6 Βδῖβον οὗ θ6] θυ ο 8 
ἔἴγοπι ἰμ6 ἀοδὰ, δηἃ ρογοοῖγοθ ἱπαὶ {818 15 ἰη- 
γοϊγοα ἰπ 8 Ὀο] οὗ οα ἰμ9 δοββ'αΒ, 8.6 {6 Γ0- 
ἴογο υἱΐουβ ἃ Ἰουία] οοηΐοϑβίοη οὗ μὸν 7081} ἴῃ 
Ηϊ,---Ὲ γὼ πεπίστευκα, τὶς Θο ρ μα 515. Η3}10 
ἄοοΒ ποὺ θ᾽ γα ἐδ 18 ΠΟῪ ον (δ ὅτι {ἰπ29: δὴ 8 
885 ΔἸΛΟΔΑΥ͂ θοθοοῖαθ 8 Θ᾽ ΘΥΟ, δοίης οοηγϊπορα 
α. Ἰαϊ Ηθ ἰ5 ἰὴ ΟΥγίδί, ὃ. ΔΒ ἰ6 Ομ νἰδὶ ἐλ ϑοῃ 
οΓ᾽ αοἄ; 86 Ὀρ]ΐονοϑ ἱπ ἰδ 7.11] 86η89 οΥ͂ ἐμ6 
ἔοστι, Ὡοὺ Β᾽ ΠΪΥ ἴῃ ϑοοοτάδησο ἩΣ ὰ ἐδ {860- 
ογϑίο ἰάθα οὗ Ὀο)οῦ (Μεγ6}), δ βου ἢ 886 88 
πού γοί αἰίαϊποὰ ἰο ἃ ἀογβὶοροα Φοβδῆμθδῃ Κηοτ- 
Ἰοᾶχο; ο. ἐλπαὲ εσοπιείδ [ὁ ἐρχόμενος] ἱπίο ἰλ6 τοοτ ἡ 
(Ρσθβθῃί), ἐμαί 18: ο 8 Ουὐϑῇ ΠΟῪ σοιυϊῃ8}}7 
θη χαροα ἴῃ ἰδ αηΐοϊάϊης οὗ Ηἰβ8 Μοθϑιδπὶο βἸοσγ 
δα νοτὶς. Οὔϑβοτυο [89 ἐξα 1688 οὗἨ Μίατιί μα, 
ὙΙΟἢ Μν1}} ποῖ Ῥοσταϊξ ΠῸΣ ἰο τοροαΐὶ ΟΣ δι᾽ 8 ὁχ- 
Ῥτοββίοῃβ ποτὰ [Ὁ τψογὰ, δα του 8 ὮΘΣ δοηζ68- 
δίοῃ ἰῃΐο σοηζοστα υὺ ἩῈ ἐμ6 χησδαϑαγθ οὗὨ ΒΟῸΣ 
αὶ. Απᾶὰ γοὺ ἐδμὶβ ἐδ ϑῃουχῃ. Οομἤδββί ἢ 8 
ἀἰδενίης ἰῃ ουἱνανρα ἔοττα Οὐ Θχργοβϑίοῃ ΠΙΔΥ͂ 
Βξτοο ΣΟ ΓΠΔΙΪΥ πὰ ἴῃ Βυι βίδ66. 
. γοῦν. 28. ΑῃηὩᾶἃ 86: 5889 8δεδᾶ δο δΒαϊᾶ, 586 
σνϑοῖ αὐνᾶγ.-- Μανία ἰζηΟὟΒ. Θπουρὶι ἔῸΡ (}10 
ταοτηθηί. ἩΓΙΓὮ τ ΟἸΔΔΏΪΥ ἰηβιϊηοὺ (Βυο ἢ 88 68ρ6- 
οἶδ} ὈθΙοηρ8 ὑοὸ δ6Σ Ὀσϑοίΐ81 δία 9) 88} 0 ἀο068 
ποῖ ΘηΐοΣ ΠΡΟΣ ἃ ἄθοροῦ ἱηγοβιϊ ζαίζοη οὗ ἐμο στοαί 
ἐΒβουρ 8 οὗἨ 7 6808; βυβιοϊοις [ὉΣ ΒΟΥ 15. (16 ὑΓδο- 
(ἶσα! ἱπουρδί, ἐμαὶ Ηδ πιθοίβ ποῦ Ὀοϊἀδβὺ ΒΟρθ8 
ὙΠΕῸῚῸ 8}. 6 Δϑ5ΈΓΔη66 ὑπαὶ {Π0 Τοβυγγοοίϊοη ἰδ. ποὶ 
ΤΏΘΤΟΪΥ ἃ ἀὐἰδίαπέ γεδιγγεοίοη-{πι6, Ὀὰς ΤαΙΠΟΣ 8 
Φ,έδεηὶ γοδιγτ οί 0Π.- ΡΟΊΟΩΥ τοδὶ ἀθηΐ ἴῃ Ηἰ5 ρουβοῦ. 
Δηᾶ οαἹ]θϑᾶ Νίδτῖυ, Βοὲ βίδῖοσ, βϑοσϑῦν ἢ 

4 (Ὁοπρ. αοάοῖ ἐπ ἴσο. (ἸἹ. 8339), ῆο ξπΒῈ} Βαγβ (δαὶ ἰτ ἰα 
ἐτοροϑαὶ Ὁ]0 ΒΟσο ἴ0 δορασγδαίθ [Π|όὸ πιόσα] δηα ἰῃ9 ΡὮΥΒΙ Δ] 56 180 
1 [80 ογὰδ γι δοἰΐοΉ, δηὰ ἰζ7ε6. 1 Βυθ]οΐῃ 1.16 Σοπλασῖκα οὗ 
Ττοησῖ (ἩίΡαοῖεδ, Ὁ. 822) οὐ (4 σἰογίοι!β ἀϑοϊασαίίοῃ : "7 αὖ 
ἐδ6 Κεειυγγεοίίοη, απαὰ ἴδε ζζζε; ἴὴο ἴσυο 106, 6 ἔσο ἘδδαΣ- 
τοοϊίοη ; {1Π|ὸ ϑυοσ δϑίίηρ ὑγ ὈΙΏΡὮΒ ΟΥ̓́ΘΡ ἀεδιὴ, ΠΟΥ ἀτὸ ἐμ 246 
---ἴὸ αἰδίδης (πἰηρθ, ΔΒ μου ἐραϊζοδὶ οὗ ὩΟΝ, ἴο πὰ Ρ]869 δὲ 
1Π|ὸ οηὰ οΥ̓ [}10 ᾿γογ] ἃ ; η0 ἰϊ 5 Βορασαῖθ ΟΓὁ δαρατα 6 Ζγοῖι 
Μο, δὲ ἰῃοὰ δραϊκοϑὶ οἵ ᾿ἰδίοὶγ, ὙΒοη ἐμοῦ ἀοδίτοδε ἐπλὲ 1 
ΒΒου]ὰ δὶς οὔ ἀποίποῦ {πὶ τ Ὠ ΟΝ 1 Ῥοθδθ868 ΘΥΟΙΊΆΟΓΘ ἴῃ Μγ- 
80}. 1π Νὸ ἰ6 Υἱοίοῦυ ΟΥ̓ΟΣ 6 χστανο, ἰπ Ἀ79 ἰ5 18 οἵδ : 
ὉΨΥ ἴδ! ἢ Μὰ {ππαΐ ὈΘΟΟΙΏ 65 γΟΌΓΒ Ἡ ΙΟὮ τηρ κοῦ θα ηοὶ ἴο 
Ρ»Ὸ ἀοδίμ, ὈπὺπῈ ΟἾἹῪ [8:6 ἐγβηβί (ἰοη ἴο ἃ Βἰ κμοΓ 1{{6.᾿--Ρ, Β.] 
{ [ΑἸυτὰ : “ον ΟΔΠ Πρ ΠῸΓ δἰδίοσ ἰθ σμασγδοίογι βίο οὐ 0 

πῶδο (μικο χ. 40) μβαὰ ποΐ ὕθοῃ σπποῖ πανἰτυδιοὰ Ποτβο ἴο 
Ἰἰοΐοη ἴο Ηἰδ ἰπμδισυοίίουδ, θὰϊ ΚηΘῊ ἐδ16 ἴο ἢὈ9 ἴδιο ἀοϊίκ ὶ οὗ 

ΒΡΡΘΟΣΒ ὑἰδαΐ ΜΙΑΡΥ ῬΔΒ 8ι}}} βἰεἰΐηρ πὶ (86 ἴῃ- 
ἰοσίονῦ οὗ 86 Βουβο, ϑυσσουῃάρα ὈΥ ἰμ6 6:8. 
ΤΒογοίοσο Μασγίμα οδ]]οὰ ΟΣ δεογείίν,---λα 9 ρά, 
ἃ ὙΟΤᾺ, πὸ ἀουδί, ἰπαϊοδίϊνο οὗ δ βροῦν: (Π670- 
ἴοτϑ 88 β'ΡΙΥ βαϊᾶ: ἴλ 9 Νίαβῖθι ἰβ Ὦθτο-- 
νον ΜΟΥ ὍὙ6}1} υπἀογδίοοα ; δηά (δετγοίοτο: 
ΕΘ ΟΔΙΙΘῖ 8006. 886 νγὰϑ ἰὁ γρὸ ουἱὶ ἰο Ηΐπ. 
189 ῥγυάθηοα οὗ 6808, Ὑ8Ὸ σοπιδ θα βἰιδηάϊης 
ουίϊδϑ᾽άἀο, 18 τοί ὈΥ ὑπ ῥγυάοποο οὗ Ματίπδ; οοαι- 
ΠΟ ἴθδγ, ΠΟΎΘΥΘΡ, ἰ8 ποῖ ἰο ὈῈ αἰγὶ δαϊοὰ ἰο 
οἰμογ, Ηϑθ τρτδὲ τοῦουο ΗἱΪβ ἀἰ8ο 1: 0165 ἔγοια ἔδ9 
ἰπθυθποθ οὗ (π6 969 »78, δηά {Π6Υ, ὈΥ φοΐηρ οαἱ (ὸ 
Ηΐπα, πιαδὺ τηαΐκο δοη εδϑίοη οὗ (μοὶν ΤΑ 18 ἴα μι, 
10 νγδ8, ἵοσθουοσ, ἰδ)6 ΤΌ]6 οὗὨ ἰδ [ωογὰ ἰοὸ δἀγοϊὰ 
τηλκίηρς ἃ Ῥασαάθ οὗ ΗΙβ τηΐϊγϑοῖθθ, ἰδοῦσα Ηθ 
αἰὰ, ὁπ 818 οσοδϑίοῃ, δ 8}}ν νυ δ] σοσλθ ἢ 6 εὐεπίυαί 
Βοίϊοθ οὗ (ὴ6 739:18. ΒΟΙΙΔΥΪΔΌΪ6 ΘΟ, ΒΟπδδῸθ οὗ 
δ Ῥτυάθῃοο δηὰ ἀϊνίηθ ββϑβϑιιγδηοθ. ἴ6 ταυϑὶ 
Ὡού ΒΌΡΡΟΒΟ ἐμαὶ Μανία δ πρὶ ραϊποτοὰ (8 
τηδηάαίο: 574 οαἰϊείλ ἰδεε, ἔγοτα (ἢ 8 Ἔχρϑοίδι 088 
{μα 5 68ι.8 Ἔχοϊ(οὰ ἰῃ Β6Ρ οσῃ Ὀτοδβί (Ὁ γγϑβοϑβίοπι, 
Τλοῖαοκ [Βτεὔοκηον, 5.1677); 886 ἰς}}8 οἵ ἃ δεβιεαὶ 
οὗ 2658 (νύ οϊκο, Μογοῦ). ἢ 

γον. 29. Δβ βοοῦ 8δ5. 5886 ποεασχᾶ [δδϊ.-- 
ΜΆΓΥ, 88 6 τπιοχθ ἱππροτίδης ῬΟΓΒΟΙΔΙΝΠΥ, ΠΟῪ 
800} ἰπἰο (9 ἔοτο- στουηὰ, ΔΙ πουχὰ Μαγίμα, κ8 πὸ 
806 ΤΟΙ ΥΕΥ. 80, δισαὶῃ το ἶτο 8 ὁὴ6 οὗ [6 ΖΤΟΌΡ. 

γεν. 80. ον ὅθδβι5 σα ποῖ γοῖ, εἰε.--- 
8.69 ποίθ ἰο γοσ. 28, “Ζ26808 ταὶ ἤδυθ ὈΘῈῃ 88- 
Βυτοα ἔγουμῃ (δ 6 οἱτουτηβίϑησ68 οὗ ὑῃ6 οὯ86, (δαὶ 
ὑπο γ9 ΨΟΥῸ 9618 ἰῃ ἰἢ6 ΒουΒ6 οὗὨ τιουτηϊηρ; ἰδ 
88 ΠΟΘΪ688 (0. Μαρίμα ἰ0 Δρρυῖβο Ηΐῃ (δῇεσ 
Δίογ6:) οὗἉ {86 ἴδοι. 

γον, 81. Τὸ δονσα . . . {ο]Ἱονσϑᾶ δ6ι, 
ἘΣ Ἰτίηρ τμαὶ Β.Θ νυὰβ βοίπε ἴο [1Π0 τοπιῦ 
ἴο νγϑδρ [86χ96.---ἰ τῦ88 ἃ ουιβίοτω πιπιοὶ ῥγϑοι ἰβοὰ 
διλοῺς ἰδ 6 76 0.718 δηα ΟὙ οἾκβ, ἰο δὶὶ ἀοττη δ ἀ μου ΤΏ 
ὈΥ [86 στάνοβ οὐ μοὶν ἀοαὰ (Ἐ εἰϑί οἴη, οἱ (118 ρ88- 
Βᾶρο; ἀοἷον, 226 ἰμοίμ Ηεὗν.). ἸΤΉΘΥ (δοΓοίοτθ 
πγϑηΐ 2 μον, ἀου (1685 τοχατάϊηρς (ἢ 6 8669 οἵὗἁ 
Το ηρ το ΠΟΥ ὀχροοίοα ἰο νεϊίη 688, 85 8 
ΘΟΣΘΙΔΟΩΥ͂ ἰδδὺ πδὰ (ὁ 6 Ῥογίοσταθα ἴῃ οοπ 
δὴ69 ΜΐΓ Ογϊεπίαϊ ουδίοῃ. Ἐγδη ἰπ ἰδ680 
Ῥοϊηίδ (}9 78186 τΔΥ οὗ 896 δποΐθπὶ τοσὶά, πρϊοὰ 
τοι οὰ 18 706] Ὡρ8 ὉΥ ἃ σοϊατηοι ἰατπιθη δία 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰδ ἀοδά, βίδη 8 οοπίγαβίϑα τῖι ἢ {86 ἰταὶδ 
οὗ 1186, νι αΐῖοῖι ἀοπιδηά8. δοϊ πο ἴον 1(8 ρτὶ οἵ. ΟΥἨ 
σου Γ868 (ἢθ ἰο0 στοδί 1βο]διΐοη, ΟΥ̓ ΣΩΟΌΤΥΠΟΙΒ ἰδ (0 Ὁθ 
δυλτάρα ἀραϊηδὺ 85 πιο 85 (86 οὐ ΟΣΙΥΘΙΙΘ. 

ον. 82. ασν.... [611] ἄοτγῃ αἱ Ηἰ8 [δθὲ. 
--Τῖιο δτβέ βίγοϊσο οὔὐἠἨ ομδγαοίος ὙΔ οὶ αἰβιῖπ- 
υΐδιο8 μον ἔγοια Δασίβα. Το βεἼοομὰ ἴ5, (διε 
Β[6 5808 ποίμίηρ ΖυγίμοσΣ {μ8π: Ὡοτᾶ, [ἢ Του 
μαᾶδι Ὁθθ1ι ᾿ΘΙΘ, ΣῪ Ὁτοῖδοσ μα ποὶ ἀἰθᾶ. 
ὟὮ16 Μασχίβα δἀάρὰ ἰο ἐμεβθὸ ψοσγάβ: από εἐὐεβ 
ποιῖο 7 ἔποισ, εἰς. (γ6 Ὁ. 22), ΜΑΤΥῪ Ὀαγδβίβ ἰμίο ἰδδ σα. 
Μασίμδ τῶδυ αἱ ἢγϑὲ βδίχίκ Ὧ8 88 ἰδ οὔδ 80 
ῬΟΒΒ68368 0 ρτοαίον 700 ἴῃ Ὀοϊϊονίης, Ὀυι ΜΑΙ 
θ [80 Ἰπὸῦθ Βυπιδη δηὰ τᾶγτὰ ἴῃ ΒΡ [66] 168, 
δηά {πο γ0 18 Σοσο οὗ ἀογοίϊου ἰὰ (ἢ 6 ΘΧΡΓΟΞΒΙΟΒ 
οὗἩἨ ΒΟῸΣ Ζ418. ΗῈΣ Κηθοϊϊης Ροβίισα δυὰ ΒῈγ 
ἰθ8γ8 ΒΓΘ Ιπ0γ0 οἰοαυθηΐ ἐδαπ ἰδ νογὰ8 οἵ 
Μαγίβα. Τὸ βαγίηρ ἱμαὺ ΟῚ αἱἰέοτ, σοπδί" 
ἰαΐθ8 ἃ Ῥγϑοΐουιβ ἐγδὶν ἔζοια 116. ΤΉΘΥ πι8ἀ9 {18 
τοιπαυῦὶς ἰὸ οδοὶ οὐμο Οὐσ δηὰ οΥ̓ΟΣ δρδὶῃ δἰ (80 
ὐβθϑέρυ αν νον ψεο οι δεν ϑρι υδοδιρήνυρ ρυμολ τ λιν μνεία, που θιςς μεϑναει 
Ματυ. Βοδίάοβ {πὶ8, δλο ουϊἀδη!!γ 885 πόρε ταἰβοὰ, ἱμβουβὰ 
οἷ δ ὙΘΤΥῪ ζαϊηϊ δὰ ἰπθ 8105 Εἰπδ, που μηῤρόσα τι ἀγαθὸν 
πὸ τῶν λόγων αὐτοῦ (ΕὈΓΠγΥταΐτ δ. 
4 [80 αἷἶδο οοστοσῦν δὰ δοὰ Θοὐοῖ.--". 8. 
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ἀραϊ -Ὀοὰ οὗἨἩἨ ΙΔζασαβ: ᾧΓ 1 τοῦγὲ ἦσγε, εἰς. 
Βοηχοῖ: “ΕἸΣ φιιο οοἰ σὲ ροίοδί, λμπο δαγαπι 7μ}886 
δεγπιοπεπι απ 6 Κ7γαίτὶδ οὐϊίμηι : οἰέπαπι ααὐο586έ 7οπιῖ- 
π εδι)"» 

γον. ὅ3. Ἐξ υσὰβ νυ ΘΙ ΘΏΤΙΥ (ἰπ αϊσηδηῖ- 
1γ, δ δτν) δϑϑοϊθᾶ (βπυϊσοᾶ ὑρΡ) ἐπ (818) 
δρίσιϊ δη ἃ ̓ χουὈ]θἃ Πὐτ891} [ἐνεβριμήσατο 
τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν. --- 
ΟοΡ. τοῦ. 88 ἐωβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ, Ὀυϊ 
4130 ἰὸ τυοορὶπρ Ὀοίνγοθη, ἐδάκρυσεν, γὙ6Ὁ. 88. 
Νοίο ἄτγϑβι οὗ 4}} (89 ροσγίδοὺ ραγιϊοϊραίίοι οὗ {86 
Ἰιοτὰ ἴῃ Οοὐγ ὩΔΙΌΓΑΙ ἔδο] ηρθ δηαὰ Ηΐβ δυιιρα Υ 
ἀν ΟἿΤ ΒΟΥΡΟῪΒ (ΗὉ. 1]. 17; ὧν, 16), ἢ ορΡο- 
αἰ(ΐοη ἰο (0 δίοἱσ δραϊῃυ, γοὺ οὐ ἐμ 5810 ἐΐτη6 
Ηϊΐϊδ8 Ροσγίβοὺ δοῃίγοὶ ΟΥ̓ΘΡ ρϑββίοῃ δῃὰ ρυϊ εἴ δηά 
1.8 Ὑἱοϊοπῦ οὐ ὈΤΘΔΙΚ.---Ρ. 5.1--Η9 νὰβ ἀΘΘΡΙΥ 
Ῥονγίυγοα ἴῃ δρίγιι, ὙἼδὸ ἐνεβριμήσατο τῷ 
πνεύματι (866 Μαϊξ, ἰχ. 80; ΜαΡκ 1. 48; χὶν. 
δ) τρλῖζο8 Ὁ} 9 Ῥᾶ539α 59 Ο06 οὗ ὀχοοοάϊηρ αἸΒΙΟυ Υ, 
Τὰ αἰξοοϊϊοα ᾿ογο ἀσρίοἰεα 18 Ἔχρ]αἰπϑὰ ἴῃ {1} γ 60 
ὝΑΥΒ: 1. 85 ΒΠ(6Υ, 2. ἃ5 ργίοῦ, 8. ἃ8 ἃ ΖΌΠΟΓΔ] 
δῇεοίίζου οὗὨἨἁ ἐδο τπαϊη, ἴθ ἴσοι ἐμλοσο 18 ἃ ΘοΙα- 
Ὀϊπαίίου οὗὨ αἰ οσϑηΐ ομλοίτ οι." 

1, Οὗ ἀκαξβ. ““ βριμάομαι νἰι 4}1 18. δοτα- 
ουμβ Β85 ἴῃ ἰ80 601455108 ἃ8 τ }] 85 ἱη {110 78- 

1Π6159 οὗ {16 Οδυτοῖ (ἃ ἰῃο ΒγΖδηί πη 68) ἔμ 6 
δἰ σιϊβοοίΐοη: ἐο δπογέ (οὗ ἈΟΥΒ68), 10 πιμίίεν (οὗ 
Ἡδοαίο), 9 ἐ,ΡΥεδ8 σΠσΩΓ, (0 ἰλγεαίεπ ἀπστεϊψ.᾽ ἢ 
Βαυΐ δραΐῃ, δΔΏΣΟΥ 18 σοῦ ουϑ}γ υπάἀογϑίοοα: 

α. ο νὰϑ ΔΗΩΤΥ, ἰῃ γοϑροοὲ οὗ Ηἰ8 αἰνῖπα 
παΐατο, τὶ Ηΐδ στηδΔῈ Βρ γι (πνεῦμα) ἴῃ 1.5 ρ68- 
δἰοπδίο ϑυῃοίίοη (πάϑος). 8.0 Οτγίροιῃ, Ομ υβοβίοια 
7 ΤΒΟΟΡΕΥ]δοὶ, Εὐ  γταΐα8 ΖΙ χα. 1, ΓΘ  γ 
ἴογ [ΑἸΪΤ0γ4]. Τιῖ8. σοποοριίΐοη 15 ἀΟΙΌΪΥ ὯΏ- 

ἐσηδὉ]6: ἴ (ἢ ἄγϑβί ρἷασο, 0 δοπάθτλ8 ἴμ9 Βυμ8Δῃ 
κορττηϑηὶ οὗ στοῦ; ἀπ Βοσοῦά Ϊγ, 1 οτοαία8Β ἃ Θοη- 
δεῖ ἴῃ ἐμ σομβοϊουβη 685 Οὗ (Π9 Ζοτὰ. [18 8180 
ἱποοηδὶϑίοηί τ ἰμ6 δοὺ οὗ ᾿γοορίηγς, ν᾿ ΒΙοἢ ζ0]- 
Ἰοῖνβ, νοῦ. 856, διὰ ψῖνὰ {6 ΡάΓγΔ}161 ο ρυ ϑϑίοη 

Φ[[Δηρο ἰγαῃβὶλίοβ: γεσίέξ εἰοὶ ΠΟ ἐπ Οείείε, εἰϊγγεα 
Ἡ πιο ὦρ πὶ ΤΠ 6 ερίγιὶ; ΟΕ δη ΑἸογὰ : τοαϑ ργεαίν 
“ἐοοε ἐπ 4115 “ρίγί!. Τθο ΕΒ. Υ. σγοαπεα ἐπ ερίγίδ, ΟΧΌΓΘΕαΒΘ8 
ΒΓ [6 Γεεϊς οἴ κτίοῦ δπὰ μαΐῃ (δὴ οὗὨἉ ἱπαϊκηδίίοη δηά 
“τι (ἰΠουσἢ χης οἡ ΑΐΡαοῖδε, ἢν. 825, ΒίΣΒΩ ΚΘΙΥ δϑδβογίϑ 
δ. ΤΟΥῪ ΓΟΥΘΙΒ6); σοπιρ. 2 ογ. Υ, 4: “7 τπαῇ τὸ ἴῃ ὑΐ8 ἐδ» 
Ῥοτηοῖο ἀο σγοαη, θοΐηρ Ὀυγάἀοηοα." Ὑ͵Θ ϑίοσ ἀοἴποδ ΟγΥὴΟαΉ» 
πῶ: “ἴ εῖνο [ΟΤ 8 Ἰοῦγ, τηοδῃΐηρ βου η, ἴο αὐ. γ ἃ ΤΟΙ ΓΏ- 
Γαΐ τοίςο, ὧν ἰῃ ρναΐῃ δηἃ ΒΟΥΓΟΥΤ," δηὰ βᾶγ8 ποίη οὗὁὨ ΠΡΟΣ. 
ΤΠῸΥ, ἰταπϑίδῖοα πὸ γογ ἰὴ ἴουν αἰ ἥδγθηῦ ὙΓΑΥ 8: ἐο σλαῦρε 
δίγσαίεῖν, δι. ἰσ. 80: Ματκ ὶ. 48; 0 πεγη ξ", Ματὶς χὶν δ; ἰο 
στοαπ, Ψοἢ" χί. 83, 38.---Ρ. 5.] 
{ [8ο (ὴ9 Υαϊραῖο : ἐπ γενεμέξ ερίγίίμε; ἸατηοΥ: ΕἾ εὐσγπι- 

φισίε ἔπι Οείἰείε, τσας τογοῖδ, αἱ, πιουτεά τοι, ἱπαϊσπαίζίοι. βρι- 
μάομαιε δαηὰ ἐμβριμάομαι (τοι ἴπο τοοῦ βρέμω, ἴο γῆ, ἰο 
ψοαῦ,, φριμάω, 7γεπιο, ἰο τοαΓ, ἰο δίμαίεν ; ΦΟΠΙΡ. βρίμη αἸ δ Υ, 
βριμώ, Τὰιά Α 8 ὭΔΙΏΟ ΟΥ̓ ῬΟΙΞΟΡΉΟῺΘ ΟΣ δοαῖο), δ 1 
ποὲ ὑυδοδὰ οὗ υἰτονγίης ἃ δουπαὰ (Βπον ζ, ΠΛ ΓΙΔΏΤΙ ΙΧ), ΑἸ ΤΑΥΒ 
Ἔχρσεβα ἂἢ οτηοϊίου οἵ ΠΉσῈΓ ΟΣ ἑπαϊσηαζίοπ, δὰ ἀγὸ θασθίνα» 
Ἰεηΐϊ ἴο ζεσθαι ἀπὰ ἀπειλεῖν. Ῥαβδον δῃηἃ ΡΔΡΘ ΚΠΟΝ ΠῸ 
οἴποσ Ὡς. Ουμ ! ςο μα58 δυσἀπΠΓῪ τγοτνοὰ ἰὲ ἴῃ {ἢ 
τε πὰ Κριίκοη ἴον 1862, Ρῃ. 200-209. βορβοῦῖθα, ἴῃ 
δἰα 1,οχΐίοοη οὗ Βγχαηζίηο ατοοὶς (βοδίοη, 1570, ῬὉ. 453), κίτοι 
ἴμ6 πιοδοίπα ὦ δὲ σγεαίΐν πιουρᾶ, Ὀὰὲ ψΠ Πουῦ ΔΩΥ ΔΌΪΒΟΤΙΥ 
σχοορῖὶ ἴπὸ {π|ὸ Ραββαροδ ἰὴ Φολη χί,, ἩΒΙΟΝ ὅτὸ πηον ἀ[9- 
γαῖ. ΜΟΥΟΣ ΘΟ ἀΘΉΓΥ ἈΒβο (Ὁ. 431): “ Δ᾽ απάεγε αἷξ 
τοῦι δοζιίρεη ἼΩΆΝ (νἱοϊθης ἀπρογ) τσίγῶὰ βριμάομαι πὰ 
ἐμβριμάομαι, τ0 ε8 πίολὲ ἀαε εἰ ϑολπα ΟαεΡ 
Βεμνετῆξια (.Αεεοδ. 461, Ζως. Νίεογηι. 20) δεξεϊοληρέ, δεὶ 
Θνίροδδη, ΧΧ, ἐπι Ν. Ὑ. (Δἴφεϊ. ἰχ, 80; Ματκ 1. 48; 
χίν. 6) σεὐταιολί. ἃ. Αὐγ!οἢ, Ρ. 208 7. Ηροπρβίθηὕοσα 
δεῖοοδ: “1ὲε ἱεὶ ἰδησεὶ 7εειρεείεῖ, ἀαδε ἐμβριμᾶσθαι 
ἀσίπεη απώργεν 4 δεξεϊεππεη καηπ αἷς ἀεπ ἀδς ᾿ς σεη 
Ζονποα." Αἰοτὰᾶ: " ἐμβριμάομαι ολῃ ὍΘΒΓΡ ὈπῸ ΟἿΘ ΤηΘΒΪ Ὠκ, 
με οἵ ἑὑπαίρπον ("ὦ {,᾿ Υ]..}, -- 6 ἀχργοβδίοη οἵ 
ἐπ ϊσπαέξίοπ ἀπὰ Τὶ ποῖ οἵ 20, ͵7οιυ. ὝὙτοποὶ (Ρ. 825): 

80 ΤΩΔΌΥ͂ τηράθζιι ΘΟΠΙΙΔΘΠΙΑΙΟΥΒ ἴο ἀεδβογὶ {π|9 οχρ δηδιίοη 
Διοὰ τρᾶκὸ {Π0 ΟΣ ΔΙΣΡΙΥ δὰ ΙΏΘΓΟΙΥ 80 ΟΣΌΓΟΘΒΙΟΣ, Ο 
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ἐν δαυτῷ,--ἶα Η ηδεῖ, γον. 88, π]ιϊοῖ Ῥύόγοϑ (Πᾶὶ 
τῷ πνεύματι οΘαμπποὺ Ὀ6 ἐμ οὐγεοί, Ὀὰκΐ τὰϑὺ Ὀ6 [ἢ 6 
δρλεγ οὗ (89 Θπιλοίϊοηςτεοῖὶθ {5 δρίγιί.---Ρὶ 8.15 
ΗΠ ηο]ὰ δᾶ οἰ θῦϑ 71} ἀροὴ 26 βαμλθ ᾿ῃἴ6)- 
Ῥτγοίδίίοα, τὶν 4 αἰ ογθηῖ οοποορίϊοι οὗ ἱϊ, μὰ 
᾿ηρυϊίης; ἃ χηοβίϊο ΟΕ ἰβιοοσΎ [0 {1118 Θο8ρο6]. 

ὁ. 19 τινὰ8 ΔΏΣΤΟΥ δἰ 86 ΡΟΊΤΟΣ οὗ βίῃ δῃὰ ἀβδίι 
(Αυγφυϑιίηθ, Ετδβιηα8 δηὰ οἰμοτῦϑ, Γαΐ παγα ). ἢ 
Νοὺῦ ἰο Ὀ6 οχοϊπ θα, Ὀαπὲὶ ἰοο δοδίγαςι Ὦγ 1.86]. 

ὁ. Αἱ ἐμ9 υπρε]ϊοῦ οὗ ἐδ 96 ν»71 [ΕΓαΑϑιηα5, 
᾿Βοβοϊίοη, οσάϑυορι }, δὰ αἶδοὸ ἐ}|6 βίβίθτϑ 
(ΤἈθοάον οὗ Μορϑιυοσβία, ματορο [Κυΐποε]], 108 6]- 
81.597}. Βαΐ ἐ}16 β᾽βίθγβ Ὑγ8 γ6 ποί ὑπ] νην, 

ὦ. Τὰαιὶ Ηδ νὰ8 ὉηΔΌ]0 ἰο δυοσί ἐμ9 ἀραϊῃ οὗ 
Ταζασυβ (Ό9 εἰ 6). ῬΤπὶδ σουϊὰ "9 ἱπιρίουϑ δηὰ 
18 ΘΟΠΙΓΑΥΥ (0 ἰμ6 δοηπθοίίοῃ. 

6. Αἱ ἰδο χτηϊβοοηοορίίοῃ οὗ ΠῚ5 ϑηῃθιΐοβ δηᾶ 
16 ᾿δηΐ οὐὗὁἨ δου ρσο θη βίου ἀἰθρίαγοι Ὀγ Ηἰ8 
ἔγὶοη 8 (Βνὔοκηου). ὙΠοτο 788, αὖ 016 πηομλοηΐ, 
ὯΟ 8601} οοσΑ 51: Οἢ 70 Βιοῖι ἃ, [66] 1 ς. 
7 Δὲ (86 τιϊαριης οὗὨ (λ.Ὸὸ Βγροοσ 68] ἐθαγ5 

[Ἄογοσοί ]ο 6818] οἵ (19 76.015 ῬἩ 11 ἐἰιο ἰτῖνο θα γ 8 
οὗ ΜΟΥ (Μόνο). Αμαϊηϑὲ (818, Ὁοταρ. γον. 45 
[““ΜδῺΥ οὗ ἐμ 4608... δεϊευοᾷ ἴῃ Ηΐπι᾽].1 

5. ΤΗΐ6. ἀσϑονιριϊο οὗἁἨ δῆρονρ 8α8, ἰὴ {86 1ἢ- 
ἰοτοδὲ οὗ ποραίϊγο οὐἱἰοΐϑιῃ, θθοα οατοαϊυγοὰ ὈΥ 
ϑίγαυ859 δηα οἰ  γΒ. 

2. Οὗ ΒΙΞΕ. Ιᾳ ἐ9 Ῥαβδαροθ, Μαί(. ἴχ, 80; 

ατίοῖ ἀπά δηχυ ἢ οὗ δρίτγ[. Τδιὰρο δὰ Καΐποοῖ ἀοίρη [Π9 
τί χοῦ οχρπαϊίοη : δῃὰ [ησ9 (ΤΠ οοῖ. δέ σα πὰ Αὐτείκορ, 
1896, ». 714 84.) 8 ΣΠΒΏΥ Ὁ 1 ΓΟμΑΣ ΚΒ ἴῃ δὴ 58 
ὙΒΟΥΘΙ ἢ 6 ΒΘΟΚ8 ἴο 9 ὈΟΓὮ ΤηΘΘΏΪ 55." Αοὐαὶ: “ 71 οδέ 
φέπόναϊειμεπε γεοοπηῖι, ἃ οὐδ ἤἔδετε, χρ ἴδ ἰεγπιε ἐμβρι- 
μᾶσθαι (ἂἀἐε βριμάζειν, ἡεηη, γαμρτὶγ) Ἠς Ῥεῖ αἀδεί 
φεῦ τη Κη ένιϊδεενιεπὶ ἀ᾽ ὑπαίρηαξίοη." Βαϊ 811 τ ἴ6 ἄο65 ποῖ 
γοῖ δοιε6 29 ῥσϑοὶδθ τηθϑοΐης ἰῃ {1118 τοσθθ. 860 Ὀοϊονν. 116 
ὙΟΣῸ 5 ΣΘΏΘΓΒΙΥ ἰγαηβὶεἶνο δὰ σοηϑίγιοῖδα τ ἢ 80 ἀαἴὶνθ 
οὔ 186 ῬΟΓΒΟῺ οὐ (δίῃ δραίηϑε ψ Ὡϊσὴ [86 ΔΏΡΤΥ ΤΟ] ης οὐ Γὸ- 
ὈΌΚΟ ἰ5 ἀϊγοοϊοα ; Ὀυΐ ΠΟΙῸ αηά ἰη γον. 838 ἐξ [8 τιδοὰ ἰπίσδηϑ- 
ΕΙΥΘΙΥ ; πνεύματι Ὀοίπς ποῖ [Π6 «αἰ. οἶν)., υαέὲ {π0 ἀαέ. ἐμείγεξα, 

ΤΥ πηο ἀνδοκ Κ “-πῷ 6 ατθο ἘοΤΡΤοίοΥΒ ὩΒΌΔΙΪΥ (Δ Κὸ τῷ πνεύματι«-τῷ 
πάθει (8 ἀδιίνο οὗὨ [9 ), Ὀυῖ Οὐγ}} τοῖος ἰδ (85 ἐμδέγι- 
πεοπίαϊ πεάθα ἴο [89 ΗΟΙΥῪ ΟΠ μοϑῖ οὐ {πὸ ἀϊνίηϑ πλίτγο οὗ 
Ομ τίβε, ὈΥ Ὑ]οἢ ΗΘ ἱπάϊ ὨΔΠΕΙΥ τουυκοὰ Ἠΐδ τίβίπο Βαπιλα 
ΒΥΤΩΡΘΙΌΥ. (ἐμβριμᾶται τῷ πνεύματι, τοντέστι δυνάμει 
τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπιπλήττει τρόπον τινὰ τῇ ἰδιᾳ σαρκί.) 
ΤῊ ἃ ΣΆ ΟΣ ἴόσα θαι ΑἸζογὰ τοηθθ ὑπὸ ΟΥ̓ΘΟΙς Ἰηϊτεγρτοίι» 
κίοῃ ἰοῦ {8 δίοίο τορι βίνϑηθθα, Ηο {πη} [Πδὲ «6568, 
γε ἢ 1116 ΘΔῚΒ ΟΥ͂ ΒΥΤΩΡΑΙΠΥ ΔΙΣΟΔὶΥ σἰΐηρ δη ἃ ονὐογοοτηΐη 
11 Βρόσον, σλεοκεα ἐλεηι 80 αα (0 ὃε αὖἷς (0 δρέαΐ ἰλε ι΄ 
οἰϊοισίησ. Ἐ16 σοπδίάογα {πὶν 86] -τοδίγαί ὐ ὯΒ ΤΙΏΟΤΟΙΥ ῬἢγΒὶ- 

08], γοαυϊγίπρ ἐπα θοα δὴ δοὶ οὔ πὸ π|Π}}, δη ἃ ἃ 861{-ἰγου ἢ ἢ κ, 
Ὀυϊ ΠΡΙ ΥΩ πὸ ἀ61 Ὀογαῖθ ἀπ ΤΟΥΑΙ οὔ [Π6 σης οιμοιίοα 
γν ΠΟ Ἰπληι [6 [6}Υ αἴοτ [5 ϑυδογοα ἴο γόνα]. Υ̓ΘΌΒίου ἀπὰ᾿ 
ΓΠΚίηβου ᾿ἰἸκονν 56 ΟΣ] ὀνεβριμήσατο οὗ 4, Υἱοϊοπξ χο-. 
Ῥγοβδϑίοῃ οἵ ϑυλοϊΐου. Βυῖ (8 5. ΟἸΘΑΣῚΥ τοΐαϊοὰ ὈΥ 186 6ὁΧ- 
ῬΙΔΗΔΙΟΤΥ ἐτάραξεν ἑαντόν, αηὰ ὈΥ ἴῃ ἔπος ἐμαὶ ΖΦεδὺκ ἀἰὰ 
Βῃρὰ ἔθασα ἐπα πιϑαϊδίου αἰογνγαγάβ. ΠΠῸΔ οὔοτγίέ αἱ βο]ἥ- 
τοϑίγα ἰ [90 νου αν δι οἷ, τ Πἰο]} 14 ἰπογοά [0] 0.--Ί|, 3.] 
1 [Αοοογάϊηρς ἴο Δπαρπηβίίηο, Οοτγποὶ 8 α ΤΡ... ΟἸΒΗΔΏΒΘΗη, 

Τ͵ΟηΟΝ δηὰ συμ] οι, Οτὶδε τὰ ἱπαϊσπαπὶ αἱ αἀεξαξὴ ἂς λα. 
ισαρει 7 εἶπ; δοοογάϊης ἴο Νίς. ΠΥ τὰ, ΜΘ πο οη, Ἐγαγὰ,. 
Ταϊπαγὰξ δπὰ ἩΉ βίοηΡοτε, αἱ ἐ.0 Ῥοισεῦ 4} ἀεαίῆ, 1}λ6 ἴογτί- 
Ὁ]6 ἴοο οὗἩ 9 θη Γαδθ, Ὧο ἀκλτοαὰ ἤσθγο ἴο οσοπήτοπε ἐπ 
ῃγοδΐδῃ ἷβ χτοαὶ ΟΟΠΔΠΟΤΟΓ. ΝΙΟ. ΠΥΓᾺ: ΑἸ επιϊέμε ΟἸ γί 
»τοοεαεδαὲ ἐπ ἱπαϊρηπαΐξίοπε φ᾽μὲ οοηίνα ἀταδοΐιηι, ΡΕΥ συ) κρ- 
ρεείτομεια τοῦς ἐπίγατὶξ ἐπ τειπάππι, σιίατα, ἐγαΐ οἱίο ἀεδεῖα» 
ἐμγια. Το {Π6 βατηθ οἴἶ[οί 6. {ΠΡ 8 τοασῖκ (11. Ρ. 217): 
" γεδεν ἀεη Το υπὰ ἄτη ἀδἦ Ὧεε6 Τοάεε Οειοαϊὲ παΐ, δείγμοη Οεστεῦ 
τοη ΑἸ Λιηρ αΉ, ἐγστιπιηιίδ ἘΥ, ἀπὲ ΕΥ̓ 1ὰπι δοΐοδιες απρετίοὶ- 
(εἰ, 0 ἵπ δείπεη πδολείεη, Κγείΐς ρσεαγεπσεέη πα 1ο ]ληι δεῖδεῖ 
ιοὶς ἀγολεπὰ ᾿φισιαι ἀδρς λγβό θα ταΥΓ. ὕπα ἀαε Εγρτίπιταδη ὕει 
ἐδ υυἱὸ οἵη ΟἹ γολεῃ, αἀας εἰοὶ πὶ ἀεΥ Αὐυδετισεοκισι ἀαηπ 
πυἡ͵εγείπη δι ἀϊολίςφ. Ἐξ εἰπὰ ρἱείολφαιαι αἱε ἐγ είξη, γ΄ 9επεείιρεπ 
«ηκίμραϊι, Ἢ αὅἐς ἰεἰείεη ἀμδεογείεη, ΚαΤΙΡ 78. ΟΟΏΡ. ΤΩ 
Ὠοῖοϑ ἴο 68 Υἱοῦν Ὀ6]ονν.---Ρ. 8.] 
2 [Μογϑῦ ἀτροδ [Π6 Ὀγοοϑάϊηρ ογὰθ ὡς εἶδον αὐτὴν κλαΐ- 

ουσαν--καὶ τοὺς ᾿Ιονδαίους κλαίοντας, 05 ᾿παοαςϊίης (ἢ 8 σοῃ- 
ἰγαϑὲ δη οδυϑο οὗ ἐπ ἱηαϊπηδιίοη ; Ὀπὶ 119 15. ποῖ ΔΡΡΙΠ ΘΑ θ 
ἴο {80 δΒεοοπμᾶ 180 οὗ Π6 τοὺ ἰῃ σον, 88, ΔΙ ρὮ τόσ. 87 
ΟἸΘΑΣῚΥ δον ἰμδὶ πο ἰηἀϊσηρίίοη τητδῖ ἦνητθ ΒΟΙῺΘ Τὸ. 
ἴοσθῃοθ ἰο ἴδ πῃ ο] εἴ οὗ ἴμ6 Φ9ν:8.--Ε. 3.) 
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Δαν ἰ. 48, δῆρουν ἴθ ουΐ οὗ [89 ᾳαοδίϊοη. ΤΠο- 
Ἰαοίς : ““7Τ15 γνϑ 15 ΘαΌ Δ} σοργ  μοηδῖνο τὶ 
ι}|6 δογγοϑροηάϊπρ ἀογδη “ ργίπιπιεπ,᾽ 1. 6. οτἱρὶ- 
ΠΆΙΥ, δὴ ἰηπναγὰ σον ϑῖτο ϑπηοίοῦ οὗὁὨ ΔΗΡΟΥ, 
Ετί οἵ, εἰς. Ἠδποῦ υΠ6 γ᾽ Σοπάοτα: ᾽ν ἐγστγίπιπιοίς, 
ἢ ΒΘ Ὠ᾿πη861 ἀχρίδίηβ ὈΥ σπλαγχνίφεται.᾽ Ἐ 
Υοῦ ὙΒοΟΪυοΚ ΟΌΒΟΡΥΟ5 ὑδδ {Π 6 β' χη βοαίίοη οἔ 
γιοῦ .ἰΒ ποῖ βυρροτίοα ὈΥ ὕδᾶρο, Ὀὰχὺ ΟΠΪΥ ὉΥ͂ 
ΔΉΛΟΥ. [ἢ ἵἴδυον οὗ (118 υἱοῦ 8Γ6---ΝΟΠΏ08, 
Βυζον, ατοίϊυβ δῃὰ οἴμοτϑ, 1ὕσκο  ὙΒοΪυοΚ, 
ἴη {η9 ΘΑΥΙΥ 6 0η 8 οὗἁὨ ἷ8 ΟΟπηπιοπίαγυ, δηὰ 
Ἐπαϊὰ: δὴ αοπιοίΐοη οὗ ζγοδὺ βίγοηρί, 8Π8]0- 
ἕουϑ ἰο ἰμο στενάζειν τῷ πνεύματι οὗ 5 6505, ΔΓανὶς 
υἱ!. 84 (οορ. ΜΡ Ὑι1]. 12). 

8. Α ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΛΕΡΕΟΤΙΟΝ ΟΥ̓ 86 Βρί τί, ἴῃ 810} 
αἰ Πογοης δος πηθηῖ8 σοι δηθ δηά αἱϊογμδίθ. 
ΤῊΝ οοηῃβίτιιοίίοη 18 βαρροτίοα : (1) Ὀγ ὑπο ομοΐσθ 
οΥ̓͂ {16 ΘχρΓαββίοῃ, βίποο ἴῃ 9 ΕΥδηρο 1818 Δγὸ ἴδ- 
Πᾶν τυ ῖτ ΟΥΒΟΣΡ ἰΘΥΙΏΒ Χ0Γ (89 ἀοῆηϊϊα οπιοίο 
οἶἴ 6 Ρ ΟΥ̓ ΒΏρ6Υ ΟΥ οὗὨ φτοῦ; (2) ὉΥ {π6 οὐκ ἰτῖοι: 
τῷ πνεύματι. Ἶδα παίυγθ οὗ (86 δρίγίὶ τη 6 γ8 1 
ἡ ΡΟ 981016 [07 ΔῺΥ δἰ πρὶο ρεγολίοραξ οτηοίΐοι ἰο τὰ Ϊθ 
ἰταῖα ἴε5, ἢ 9 βρίγιν ἰδ {π6 8}1- ὁπ γδοῖπρς αἱ ἐν 
οὔ (116 τη ϑηυ-Ῥαγιοα 116 οὗ ἐμ δου] ἢ (8) ΠΥ (μ6 
ῬϑΥΟΒΟ] οί ἃ] χρογίθῃσο, ἰπαὲ τθ ἰ86 800] 15 
ἷῃ ἃ βίαίο οὗ ἱπίθηβο οχοϊίοιηθηΐ, ἰὺ ἰ5 δβοϊζοα αἱ 
ΟΠ69 ὮΥ͂ (89 τηοδί ἀΐγουβθ ϑυλοῖΐοηϑ (869 ὑμ6 αὐο- 
ἰαἰῖοι ἔγομι αδι]16᾽5 Ζρλϊσεπίε: “4284 υδϊΖεί δἱοἦ εἴπ 
Ια υοη γειά" ὑπὰ δελπιεγΖ ἀμγοῖ, πηοὶπὸ δ'εοῖ8᾽"---- 
“«ΔΣ ψ|166] ΟΥ̓ΟΥ δῃὰ ρτίοῦ σουοϊνοί ἃ ὑμβγοῦρἷ ΤῺΥ 
800]. --ο-Ο-εδεέη «δ, Ῥ. 1126). (4) ΒΥ {δε βίίυὰ- 
ἰΐοη. Τ6 ποορίηρς οὗ ΜαγΥ οουϊὰ οχοὶίο πουρδὶ 
Ὀαὺ ἐπα πχοϑὺ μοαγὺ- δ] Βυαραίην. Βαϊ πο θα 8 
οὗ {80 Ὀοίίον βοτὺ διποης {110 96 18 ὝΘΓΟ ταϊηρ θα 
ΥΪᾺ ἐπ ἐθατ8 οὗ (6 Ὁπθο] νης. Α Βοθῆθ οὗ 
Βυμιδῃ Ἰαπιοηἰδίΐοη ΟΥ̓ΘΣ 4680} ργαβϑοηίοα 1.856]1--- 
ΒΥΠΙΡΔΙΠΥ ἴῃ νἱοῖν οὗ {86 Ῥοῖτνοῦ οὗ ἀοαι ἢ νγὰ8 
ἃτουβοα, ὅεθιιθ δὰ ποῖ ἐἰο Ὅδὰγ ουὐἱ (818 Βγτη- 
ῬδίΏΥ; 8.11 ἰ0ὺ τγαϑ ΠΟΟΘΘΒΟΥΥ (μδὶ Ηθ Βββουϊὰ 
Ββίδπα οἡ Ηἰβ ριασγὰ ἀραϊηδί ἰϊ--ταπὰ σουβο Ηΐτὰ- 
.Β6ΙΓ ἴῃ ἱπαϊρφηδίίΐοη δχαϊηβὺ 10, Τὰ Ηἰἴ8 οιηο- 
Ὥοη νϑ οοηγογίοα ἱπίο δη ϑοβίδι δ δη οὶ ρδί ὁ 
οὗ Υἱοίουυ. 1 μδὰ εὐ ἢγεὺ ομόοβοα {89 ΟΧΡΥΘΒΒΊ ΟῚ: 
Ἐν «οὐλῥιίενίε δἰοἢ-- 716 σοπυμδε4---ασί(αἰεα ΠΙπιϑοζ, 
ἶι 18 βί ιϊβοδηὶ οὗ υἱοϊθαῦ δσίίαιΐοα. Βαυΐ (86 ὁπ 6 

4 [ΑΒ ΠΟῪ υϑοᾶ, ΒονΘΥοΣ, ἐγσγίπιπιση ΔἸ ΤΑΥ͂ α δἰ ρη[65 ἰῃ 
᾿σογδη νΥἱοϊοηΐ οπιοίίοη οὗ βῆ ζοσ, ἰηαϊ χηατίοη.--. 5. 

7 [ΤΒοΪοΚς απὰ [ΚοΚ6 σοίογ ἴο βριμάσσω, ἐο ἐλαΐά εσἱϊλ 
πο, βράσσω, ἰο 7εγηιεηξ (τη δὶ εἶ γ 9), δηὰ ἐο δλαζε υἱο- 

ν (δ γ0), αἰδὸ ἴο ἕδο ΠΌΣΟΝ ἢ}»1.-Ῥ. 8. 
εἷ 

1 [Αὐλοηρς Απιουίσδη σομητηδηΐαίοτδ, Οὐγοη ἴλκοβ (ἢ νἱον: 
Α ρὸν Τροίης οὗὁὨ ρεϊοί, δὰ ποῖ α σουυϊείηρ; οὗ δυο αὶ ἴςε} 5. 
--υ. 5. 
ὃ [Εν (νι. Τ. 8323) ἐγαποϊδέο: ἘῪ εγδγαμείε πὶ Οεἰείδ 

πὰ ἐγ οι νίε δίολ, ἀπὰ ὀχρ αἰ δ {π8ὲὶ “96805, {πὸ ἃ πότὸ οὔ 
οἷ, ᾿Κὸ αὶ Φασοῦ, γι μογίηςκ ΠΡ ἴΠπ0 ἀθοροϑὲὶ ΡΟνΓΟΤΒ οὗὨ ᾿ιἰ8 
ταϊηΐ, νοηΐ Τοτί ἴο {πὸ σοπ Πίος δηὰ ἰη [Π0 σοηίοϊς Ὀυγὲ ουΐ 
ἴῃ ἴογα, ΟΡ. Επσα δ Δί. οΥ᾽ Ολιτίεί, ἡ. 48θ.---Ρ, Β.] 

! (ὕσγ. ἵϑῦξο 64. πιοσθ ιν ἀοπιοηβίγαῖοα [118 ΠΟΙ ΓΘΉΘἢ- 
αἶνο ἱπτογργοίϊατίου ἰῃ αὶ ἰγοδεῖθθ οὐ ἴπὸ πόταΑ: ὀνεβριμήσατο 
'τῷ πνεύματι, ἰη ἷ5 Ἡΐοοίίαπεοις Ἡρτιξησεκ, γ0]. ἵν. μρ. 194 ΤΥ, 
(οὐ αἰ πα! Υ ρα 864 ἰῃ τπ6 Τὴλεοϊοσίοαϊ δπιάϊοα απα (Υεϊοίεταα 
ΙοΥ ἘΝ, : ΘΟΙΏΡ. 6140 ἢἰβ ζεδοη «εει, 11. 2. » 1125, ΤΠ πος 
(τ δαἰτἰ ἢ) δ Ὀπυδη εἶα} δἀορὶα Δηροθ ἰηϊογρτοίδιίου: 
᾿“ Υ7Θ 8}18}}, ἔθη, πο! υθ ἃ ζθϑ! Ὡς οὗἨ ΠΟΥΤῸΓ 8180, οίσ.0 Ἡθποθ 
τΘ Δδθιη6 κινεῖσθαι ἴο ὈῸ [9 ΘΒ ὉΠ 6 ἃ ΡΟ] ορίςα] δὲρ- 
πἰδορίίοη, ἃ8 οπο οὗ 9 τηοϑδὲ δηποίθηξ σοι μλθηϊδίογθ, ἴδι0 
γλη 5] Αἴ Υ οὗ [πὸ Ῥοβαίο 48 ἀοπο,}} Ε 
{ [Μογον τ ηκ8 {μα ΖΟ ΠῚ ΕΗ 85 Ὑ0}} μβανο ψτὶ ἴθ τῇ 

ψυχῇ (ΧΙ. 27); αοὐοῖ (11. οὐ τς εἰηυΐβιιοθ πνεῦμα 88 {116 
βοιῖ οὗ το] σίου, ψυχή 88 ἴδο βολΐϊ οὗὔ παίθτη} οτηοῖ! 8. 
ὙΠΟΓΟ 8 ΘΟΓΙΔΙΗΙΪΥ ἃ αἰότοησο. Ποῖ απὰ χἰὶ. 21, πθθη 
δροικίης οὗ ἴπὸ ἴγοῦλοι οὗ 784, δηἃ Ματκ Υἱ!!. 12, 236 5Π8 
ψῚ8 τηοτοῦ ἴῃ ἴ9 φρίγί; ΠῚ] πθη προακίης οὗὨ ΗΠ. Δ [- 
γῬτοδοξίης ραϑϑίοῃ ΗῸ βάγϑ: “ ΜΥ͂ φοιΐ ἰ6 ἴσοι υ166,᾽") Φοη χιΐ, 
227]..-Ὁ. Ἁ. 

ρου ὙΒΙΟΝΙ ΠΏΔΙΥ πεί(ἰο ὦ Βοοῖηβ ῬγοοΓ8Ὁ]6 -: 
Ἐν τεσίβ δἱεὰ {6 αὐ, Ηε εἰἰγτοά Ἡ  πιδεὶ ἢ ὦ ὕτοῖι 
ἐλε' ἀεέρ. ἘἨο πιουγεὰ Ηϊπιβοὶ ἴπ {16 βριτιΐ ἰοὸ 
ΒΟ ἢ 8 ἄσστοο ἐπαΐ {μ6 ἀἰβοῖ ρ]68 ρῬογοοϊγσοὰ Ηἰ5 
δφιίδιἰΐου ἴῃ ΗΪἷ8 ὈΟΔΠΥ ΔΡροΆΣδῃ66,---ὨΘησθ: 276 
οοπσι δα ΗπηδεῖΓ; 116 διϊοισεα ἀρ, --- Πεὲ εμγσεὰ 
ἩΡ. Α ἀϊνῖπο βίοτιι οὗ (6 βρὶγὶὺ [εἰν Οοἰίεδερε- 
εοἰ(ίεν τε Οὐἰεἰδι664] Ῥαββϑοὰ ἰβσουρι Ηΐβ Ὀταδϑβί, 
ὉΠΔΟΡ ἩΙΘΒ ΗἸ5 Βυπιδὴ πδίυγθ απακοά,. ΤῈ 
ὕγένιενε Ἰμυατὶ Δ ὈΪῪ ατὶβοϑ οἂἱ οὗ {86 ἀδριμ8. 

[1 15. ποὺ ᾿ποοπβίβίθαυν ἢ 818 ἱπίοτρσοίδιϊοι 
οὔ ὃν. ἴδηρο, ἰ γγὙὸ ΘΙ 8126 δὶη δηὰ ἀεδαίὰ 88 
{86 φὨϊοΥ͂ οὐγεοὲ οἴ ΟΠ 8.8 ταϊηρ]οα οαχοϊΐοη δὰ 
σοπιπιοίϊοη. [πὸ ἐδ Πααγί- το ἀϊης δοοῆο οὗ 
Ἰλουγηΐηρ: {πο στᾶνο οὔ ἀδρατγίοα ἔγλοπά, (λ9 
ὈΤΟΚΟΩ οαγία οὗἨ ἰπθ Ὀοϊογοαὰ βἰβίογθ, δπὰ (9 
ἴρδτϑ οὗἉ {ποῖ δυτρδι Εἰ ΣΟΥ, 9688 Β86 8 ταϊηϊδ- 
ἰπγο Ῥμοίοστδρη οὗἩ [πΠ6 που]ὰ οὗἁἩ Ἀπ βαδοτ- 
ἴηξ σαυϑοὰ θγ (Π6 ἰδγυῖ}]6 σΌΓΒ6 οὗ δὶ ; 8}} {ῃ9 
ἔτανοα ΔῈΦ 41} (8! ΤἸΠΟΌΓΠΟΥΒ Ὀδϑβοὰ ἴπ δηά οβ5 
Ῥγοσοβϑίοῃ Ὀοΐοσο Ηἱΐβ υἱβίοη; Ηο ἴ6]} (ἢ. 6 δοτ- 
Ὀιπορὰ τι ΒΟΥΎ δηὰ ποθ οὗ (86 Βαπιδῃ ζατ}]Υ (“Ὁ ἀν 
ΛΙεπδολλεῖί φαπζον ὡαπιπιετ 7αδεῖε ]1Δπ απ); Ἠθ 
788 Ἰηογοα δὖ οη68 ΝῚ(} ΒΟΙΥ ἱπάϊσπαιίοι αἱ δἰ 
816} οαυβοα 4}} (}}198 ἀγοδα αι] ἀδβοϊδιίοη, δηὰ 
 ἰσμΟΥ ἘΥΙΩΡΑΙΌΥ [ὉΓ (ἰΠ9 Βυ ἔθτοσβ, τυ 0 ἢ 
Ἰαιίον ζοοὶπρς ἔουπα τϑηὶΐ ἴῃ ἰ6878.--- Δ ἢ ἃ ἴχοτι- 
Ὀ]Θἅ (58 0011) Βἰπιδο]έ, ἐσγάραξεν ἑαυτόν. 
ΤὮΙΒ 18 ποῦ αἰ (86 βαπὶ6 τΣΓῺῸ (6 Ῥϑβεῖγο ΤΌστα 
ἐταράχϑη τῷ πνεύματι, ἩπΪΟῺ 8 υϑοὰ οἢ ἃ δἰ πιῖϊαν 
οσσαβίοῃ, Φοδη χίἰϊὶ. 21, Ὀαὺ ἰδ ἜΧΡΓΤΘ5865 (δ 6 εχ- 
(6 Γ28] πιδηϊ(οβίαίου οὗ ἐπ ἱπιγαγὰ σομηπιοίΐοη ὉΥ͂ 
ἃ γΟΪαπίατΥ δοὶ. Ηδηρβίοῃροτρ (11. 261): “.26- 
ΒᾺΒ οχοίίοβ ΠῚ 86] ΤῸΡ (Π6 ϑπογροίΐς οοηϑῖςοὶ 
αὶ Θοαί, {π6 ΘΥ]] ΘΏΘΤΩΥ οὗἨ τυδηκὶηα.᾽" ΟοτρΡ. 
ΜογοΣ, ᾿υϊπαγάϊ, αοἀεί, ἐπ ἰοο. Αὐγσαυδίΐης, Βοη- 
ξο] αὐὰ Ῥογάβινογι ἃ ἀδθγῖνο ἤγοταῃ ὑπ Ἔχργϑδϑίοη 
(86 ἱπύδγοποο ἐὺ ΟἿ γι 5 αἰὔϑοιϊΐουϑ γοσο ποὲ 
»αεδίοπε, Ὀυαὺ γοϊαία ΥΥ ΘιμοίϊοηΒ (σοἰωπίαγίξ 
εοπιμοίϊοπ 8), Ἡ ῖο ἃ Η 9 Πα ΘΕ ΡΟΙΥ ἰὴ Ηΐδ μοότασ, 
πὰ (παὺ (86 οπιοίϊΐοη ΠΟΤῈ ΒΡΟΚΘΟΩ οὗ Ὑ88 {Π676- 
ἴογθ ογάου]υ, σαϊϊουδὶ, {0}1 οὗἨἩ αἰκοϊγ δαπὰ ἀϊ- 
τοοίοά ἰο ῬΥΟΡΟΙ 6π63.---, 5.] 

γον. 84, θτθ αν γὸ ]Ἰαἱᾶ πἰπι.-- 
Μδη  (οβι]γ, ὑμ6 ᾿πρυΐβο ἰο ποῦῖς (λ6 τΐγδοῖὶο ἴθ 
σοι] εἰοα Ὀγ τμδὺ μ88 Ὀ66 σοϊηῃρς ὁπ ἰπ ΗἾΒ ᾿ἰὩ- 
ὯΘΓ Ἰ1ἴ0.--δχοσὴθ δ) ἃ 8909.---Τθ ΔΗΒΉΎΘΓΣΟΓΣΕ--- 
Μίατία ἀπὰ ΜατγγΥ. 

γον. 8ὅ. 655 νσορ [ δάκρυσεν ὁ Ἰησ.Ἵ. 
--Τ τὸ {{Π8Ὸ ποσὰβ: δ ν μο]6 γοσβο, οὗ Ἰηδηῖϊο 
γαῖ. Κη βοδηὶ δηὰ ρεογιϊ που γογβο- αἰ ἰβῖ ἢ. 
Οπ {μ9 ΜψαΥ ἰο ἐΐθ στᾶνο, Φ688 σσοορβ8. Αἶοσς 
Ηο δα ἐγουδ]οἂ Ἠϊπ56] ἴῃ βρὶτὶε δηὰ μα8 τηκδιῖθ 
κοοὰ ΗΪΒ βἰδπὰ αρδϊηδβὶ 4]} δυτωραίδν τῖιἢ ον 15} 
ἰδυλθπίβι!οη5 [ῸΣ {16 ἀοδᾶ, ΗΘ ἴβ8 δὲ :θοσ ἰὸ 
εἶἰνο ΠΙπΒ ΙΓ ἃρ ἰο Ηΐβ 6] ]ονν- ἔθ ̓ ς τ 189 
Βἰϑίοσβ; {80 ἰθὺ ζ0Ὸ]10078 Η18 Ῥϑββίοιι, 88 ἃ Βῃση- 
ΤΔΘΡ ταὶη βυσσοοβ {1106 {ππυπάογ-βίοσῃμ. ΤΈα οὐ- 
λοοιίοη, (αὶ 9 6888 οου]ὰ ποῖ τ ορ [ἢ θ δὰ 5 
τοδὶ ργοβοηίτπποπὶ οὗ ἰμ6 πιϊγϑδοῖὶθ ἰμβαὲ Ἠδ νγαϑ 
δουϊ ἰο ῬΟΥΪΌΓΙΩ, ΟΑΥΥΟΒ ὙΠΓ0 ἰ ἃ ἀουδὶ 85 ἰο. 
{6 σοιῃραι 11} οὗἨ 6 ἀϊνὶπθ δηὰ {πὸ Βυτηδὴ 
πδίαγο; ἰὐ 18 8180 δοπίγααϊοίοα ὈΥ͂ τάδ ἐχρο- 
τίθησο ἰἰβοὶ Ὁ Νοῦ ον (Π6 βυσσαββίοη οὗ ἔδβοϊ- 
ἰησογῦαί ΠΚανἶβο (6 ἐσ ἢ δηὰ αἀἰδ᾽ πἰογοοιεἄπο 58 
οὗὨ ΓΘ], ἈΓ0 Θχρ] δἰ μοα Ὀγ ἃ ζαοί, ἔῃ δοσοτάδησθ 

4 [Νοβϑηᾶογ: “ 1) δβυτοραίἰξίηρ ῬΉΣΜΙΟΙΑΝ ἴῃ ἔπο ταξεϊπξ οὗ 
8 ΔΤ ΗΥ ἀτονποὰ ἴῃ ρτίο--- 1 ποῖ ἢ15 ἴθατε ἤον τ 1 ἸΒοῖγα, 
1που μι " πε μὰ (δὰῖ πα Βᾶδίμο ρονοσ οὗ κἰνίηρ τω πο ΐαξο ρρ0- 
[ἰοῦ 7. “- ρ. 8. 
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αἰ ΒΘ 89 ἀθοροβὶ στίοῦ πὰᾶὺ ἱπναᾶθ {9 
τοὶ πβοη ἰΐ 6 οοσυριοα υιϊὰ [86 δηιἰ οἰ ρα οη 
οἵ ]ΟΥ, διὰ υἱκε υεγϑᾶ; ὨΔΥ͂, πιοῦθ;---( 686 ΟρΡρο- 
Βἰ1ῖ9 ΘΠ οὐ 0Ὼ}8 ΠΙΔΥ͂ αΥΘ βυσοθοα οδοῖ Οὐδ Ρ ἣν ἰ(ἢ 
80 σορὶαἰϊν οὗ Ἰἰσίηΐηρ, ἰΚ ἃ ““ ψ66] οὗὨ δτο᾽᾽ 
ἷὰ δι τουοϊαϊοα,. 5. ΟΠ γβοϊοραβ Ββιιρροβοά 
ἐπδὺ 5 6808 νγορὺ ἴῸΓ 0; [βοάογυ Ῥεϊι8., Ὀθοδυ86 
ἐδο ταῖβιης οὗ ϑσζαγϑ νου βυπιοη Ηἷπὶ ἔγουι 
ΤΈΡΟΘΘ δος ἰο {16 υηγοδὲ οὗ ᾿1ΐ6 (18 τγὰ8 {80 
ἀοοϊϑίοα οὐϑῇ οὔ 16 Οὐποιέϊπι Τοίείαπιηι) είο. 
ΑΙ 1680 οχρ δηδίϊουβ οὗ (1.10 δι ῃοτ8 οὗ ἰδ9 
Οδυτοι 8ΓῸ Οὐ ΥἹ]Υ απηδίατδ)." ΗΒΟΒΝΕΒ. 
[118 δϑηίθμοθ 8 ἰῃ9 Βῃογίθϑι, δπα χοῦ ὁ0ῃ6 οὗ 

(9 πιοϑὺ 5β᾽ χη ϊβοδηὶ ὑοσϑο8 ἰῃ ἰμ Βίδ]6. [Ιὶ 
ϑίδη 45 ὈΥ 186} υπσοπηθοίθα ὈΥ͂ ΔῺΥ Ραγίἰοἷθ τὶ} 
ὙΠδὺ ῥγοοθάθβ Οὗ ὙΠαὺ ζ90]]|0 078. [{ ἀοβουῖθο8 
ψιηδὶ γἃ8 δ, δηά ἱἰηϊπιαίοβ ψπδὺ ᾿͵ὰ8 ζΖο]ι. 
4685 Κπονν ὑἐπαὺ δ σουϊὰ ΒΒΟΣΟΥ γαΐθο Ὅζαγαβ, 
δαὶ ἰπ ἰγαθ βυιηρδίαγ Ηθ οροηϑὰ ΗΪ5 μοατί ἰο (16 
»τγεαεπέ ατιοῦ ψΐοῦ οροηοά ἰοὸ Ηΐπ 8 ρἰοίαγο οἵ 
τ9 υπίνοσβαὶ ἀθβοϊαι: 008 οὗ ὑμ6 ἰεΐηρς οΥὮὨ ὑθγγοσβ; 
δια νι ἃ συ ρα Εἰ ζίηρ Βοδγί, ποὺ ψἰἢ ἃ θαγί 
οἵ βίοῃα, Ηθ ταϊβοὰ ἐδ ἔἐγἰοπά ἰο 19 δραΐη. Ηθ 
[εἰν δὰ δοίϑα 1Κὸ ἃ ηδῃ Ὀοίοτο Ηρ ζαγο 8 Ῥτοοῦ 
οἵ Ηὶΐξ ἀἰτῖπϑ ροννϑῦ; 80 Ηθ βἱορὶ 708 Ὀοΐοσο Ηθ 
8:16 ἐμ βδίοσιι (λίαί(. γἱ}1, 24). Βαὶ ΗΙ8 κυϊοῦ 
85 Ἰηοσοραΐθ. δΔακρύειν Ββἰᾳπἰδ685 ἃ σοηι]6 ψγ60ρ0- 
ἴῃ, (86 οχργθββίου οὗ 8 οδὶπὶ δηῃἃ ἰθπάον ρυϊοῦ; 
ἦι ἀϊἶοτβ ἔγοσα κλαίειν, (86 σγγίης δά ναϊϊης οὗ 
[86 856 γ89 δπὰἃ ὑμποῖν 7γἰθη 5, γον. 88, νη ϊσῖ ἴτὰ- 
Ρ᾿Ϊ65. “ποὺ ΟὨΪΥ ὑπο βιοδάϊης οὗἁ ἰθαγϑ, Ὀαὺ 8180 
ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΘΧίΘΤΏ 8] Θχργοβϑίοη οἵ γστίοῦ᾽ (Βονίηβοη, 
βαῦ. κλαίω). ]Ἰὶ 18 ΣϑιμδΥ ΚαὉ]9 {πᾶὺ {9 τ ΣῪ 05- 
Ῥεὶ σοι τηοϑὲ ΟἸΘΟΥΥ ΓΟΥ͂ΘΔ]8 ἐμ6 αἀἰνῖπἰν οὗ 
Οδτῖϑι, ποῖ 665 (18 ἔσαὶγ υμηδῃ ἰχαϊῦ οὗ ΗΪ8 ο18- 
ΤΟΙΣ. Α8 μὰν 85 ὸ 8.6 ἱπίογποα, 96818 τορὶ 
οὗ 8:6 ἃ (0 Ὑ8 οὔ δ γ66 ΟσσΘΒΙΟΏΒ: ἰθᾶγβ οὗὁὨ θη ον 
{το 58} δῃ ἃ 5:16ἰ στ οὗ αἱ (89 ρτᾶγο οἵ 1,.8Ζὰ- 
ΤΊΒ (ἐδάκρυσεν) ; ἰθατβ οὗἨἁ Ὀ{Πίθτ βοστοὸν διά Ἰουὰ 
Ἰδπιοηἰδίϊοα ΟΥ̓ΘΡ ἀπο] ον ίης Φογυβαϊοα ἱπ Υἱοῦ 
οὗ ἐπ Δρργοβοβίηρς ἠυἀσιμδηί, μΚθ χῖχ, 41 (ἐκ- 
λαυσεν)ὴ; διὰ Ὀ]οΟΟΥ͂ ἔθ 8 οὗὨ ΔΖΟΠΥ͂ πὰ βδοογάο- 
(4] Ἰη ΘΓΟΘΒΒΊΟ. ἴῃ οἰ Βοπδη9 πο Ηο Ὀοτθ (ἢ 6 
δαγάρῃ οὗὨ {δο 5[η8 οΥ̓͂ 4]} τη Κὶ πὰ δηᾶ νγοϑι]οὰ 
ὙΠῊ (9 ΡΟΤΟΓΘ οὐὗὨ ἀδγκηοθθ, [κὸ χχὶϊ. 44 
(οοῦρ. Ηφοὺ. τ. 7, μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ 
δακρύων). Τὰ οἰοτηδὶ Ά0οι οὗ αοἀ ἴῃ ἰθατϑ] 
Ἦμαι ἃ δυ]ῖπιθ οοπίγαβὺ: ψιδὲ ἃ ὑτζοοῦ οἵ Ηΐβ8 
ἰσὰθ απ Ἰ Υ, σοπμαἀοβοοπάϊηρ Ἰονθ ἀπά ἰθμ 6 Ὁ 
ΒΥΠΡαίΙγ. ΗΟῪ πρᾶν Ηρ 8 Ὀσουρδί ἴῃ ΗΒ ἴθ Υ8 
ἰο ΕΥ̓ΟΤΥ͂ ΤΠΟΌΓΘΡ. ΗΟ ΓΔ Ὁ ΟΡ πδίυΓΒ], ἸΟΥ͂ΘΙΥῪ 
δηὰ δίγϑοϊϊγο 18 ἃ θϑρίηρ ϑανυΐουν ἰμδη ἃ οοἱά, 
Βρατί]685, πηΐδοϊϊης βίο ΒΥ Ηἰβ οοπάαοί αἱ 
6 στατοὸ Ηθ δὲ8 βδῃοίϊῃϑα ὑθδσβ οὗ βυτραίῃν, 
Ῥγογι ἀρὰ ΟὨΪΥ͂ Ἧϑ ΒΟΥΓΓΟῪ ποὺ ἱππτηοἀθγδίο ] 88 
ἴθ088 ΒΟ Βαῦθ πὸ Βορθ (1 Τ|ι65. ἱγ, 18). Ηἱἰ8 
ἰ68Γ5 ΟΥ̓ΟΥ 96 γ 88] 6 δηὰ ἱη Οοἰμβοπιδπθ βιιου]ὰ 
(4}} ἑοτί ουν' ἰθαγϑ οὗἩ γορθηίδῃοο δηὰ ρυαϊαάθ. 
--ΜὉ, 8. 
Ως 86, 87. ΒοΒοϊΙᾶ ον ὃ6 Ἰονοᾶ Β:. 

- 9. Ἄνθη (6 7601.8 σουϊὰ 566, τυἱξποῦῦ οοπι- 
Ῥτοδοηάϊηρς {116 71} βἰχηϊβοαποθ οὗ Ηἰ58 ἰθᾶγβ. 

4 .Αἤον ἐἶο ΔΡΡΘΑΓΚΙΣΟ οὗ ΟἸτίβεϊ απ γ, τη9 ΒολΙΠ θη πο- 
ἰἰσηβ δρουΐ 116 τ μια] ποδα οὗ ἢυπιαι δοοιίίουδ πηάογποηὶ 
ἃ 9} τετοϊυκίοη, δηὰ [πο χσίρον οἵ Βιοϊεἶβπι ὯΔ ὈτΌΚΟη. 
ως [80 Ὀεασι 1] μαδϑαρὸ ἰὼ “ΦΈΌνΘΙΔΙ, ϑαί. 1δ, αᾳαοῖοα Ὀγ 
ΤΟΌΘΙ: 

.... Ἀοϊξεείπια οογάα 
Ἡϊπαπο σεπετὶ ἀὅαγε 10 παίμγα 7ζαίκσίμγ, 
ΟἾδ ἰαεγνπκαε ἀδαϊί : πὸ ποεῖγί ρατε κῶ 

δεηε84.--Ῥ. Β.] 

1 15 σον αν ἐμ 6 ̓ηἰδηϊίοπ οὗἉὨ {86 ουαπροὶίϑὲ ἰὸ 
ἀἰϑεϊη συΐβιι 1689 Κί παν ἀἰβροβοα «618 τοῦ (ἢ 6 
οἰβοσβ ψῆο {1118 ΘΧΡΥΘ88 ἐμϑιηϑοῖνοθ: ΟΟὔ] ποῖ 
ΒΘ νσῇο ορΘιηθᾶ 189 ΘΥγ98 οὗ 189 ὈΪ᾿ ἃ 81, 
εἰς. (γον. δ7). Αδοογάϊπρς ἰο ΟἸιγγϑβοϑβϑίοπι δηὰ 
τηοϑὺ οὗ {π6 ἀποϊοηἰΒ, ἃ8 8180 ας πατὰϊ ἀπά ΔΙΘγΟΥ, 
1818 δρθϑοῖὶὶ 889 βοιῃδί ἷης οὗὨ τα] ο9 ἴῃ 10: δο- 
οοταϊΐϊης ἰο Γοἶκο, Τ᾿ ΒΟΙαοΙς δρᾶ οἰΐιογβ, ἰ 15. τοὶ] 
τηθοηΐ, ΤΗ6 ἰάθϑα οὐ πηδ]ῖ66 15 βιιρρονγίοα ὃγ 1. 
(86 πιδηϊοβύ πη οπίΐοη (0 ϑργοδὰ αὐτοδά δὴ δδδὰ- 
Βαι οι ἀραϊηϑί 96808, ἰο ὑμ6 οὔδοι ἱμδὺ Ηθ νγὰϑ 
ΘἸ ΠΟΥ ἀπ8]6 (ψ8ηῦ ΟΥ̓ ρον 67) οὐ ἀρ ]ΠἘ[ης 
(νδηΐ οὗ 1ονθ) ἰο δνογὺ {8 ἀθαί; 2. {Π6 οἷτ- 
σαμηϑίλποθ {μπαὲ ἐμοὶ» ψοτάβ οσσαβίοα αραΐα (ἢ0 
σου δῖνο βοϊἐ-ρὶἰαἰίοη οὗ ἰδ6 Πογὰ, ληά, 80 ἰο 
Βρ681, δοηϑίραϊη Ηΐπὶ ἰο Ὀγᾶσα Η]πλ86 1} δηον ἴῃ 
89 βρίγιί. 8, Ηορτο, ἃ8 ἰῃ τοῦ. 46, Φομῃ ἀϊβίϊη- 
ξυϊδίιθ8 (88 τηδ]ϊοΐουβ 906 »7Χ5 ἔγοαι ἰδ ο86 οὗἩ {110 
Ὀούΐον βοτὺ ὈΥ τινὲς δέ. [““Φοδῃ βοϊάοαι 865 δέ 
85 ἃ 6ΓΥ0 σοριἶα, Ὀυιὺ σΘΌΘΓΑΙΙΥ 88 δμί, 866 Υ6 78. 
46, 49, δ1." ΑἸέογα]. Ἡδθησθ ἀτὶθο5 {80 ὁοη}66- 
ἰαγο ἐμαὶ ἐδ ογ, δίδιιϊηρ ἔγοαι 1116 ἀβϑαηρίίοι οὗ ἢ 
ὑ.6 ῬΟΥΘΓ Θ88}688 οὗὨ 9688 ἱῃ (18 6480, ἃγ ἀ6- 
Βίγοιιβ ἰο σαϑὺ ἃ ββδᾶάοιν οὗ ἀουδὶ ογϑῃ ὕροῖ ἐμθ 
Βραϊίηρ οὗ ἐμ ὈΪΪπὰ ταδὶ (Δέογογ). 8.11} 1988 18 
ἰῦ ἴο Ὀ6 οχρθοίεα ἐπδὺ {8.686 οἰτἴ26η8 οὗ 6 γαϑαῖθπι 
ΒΒου]ὰ οἷἱθ {μ0 ῥσϑυϊουϑ σα ϊϑίη β οὗ {10 ἀθδὰά ἰῃ 
6}1166 (ϑ γαι185) σαί μον (δὴ (6 πϑαϊίηρ οὗὁὨ ἐῃ9 
ὈἸΣπα τηὰπ, τ ἱσίι Ἰαϑὲ τὰ απ ουθηΐ οὗ ζοσοηΐ ο6- 
ΘΌΓΓΘΏΟΘ ἰη Φ6Γι88] 6, 501}} ἔγοδὶι ἴῃ 08} ΠΙΘΙΔΟΓΥ͂ 
οἴ Δ}},- τὰ οὐσαβίοη οὐἁὨἨ δἀπιϊγαίΐοη ἴο βοηϊθ, δὰ 
ἴο οἶδογβ οὗ Ῥβαγβαὶ θοαὶ οἴὔἴοθησο ἡ Ὑοῖγ ᾿ψοτὰβ 
8Γ6 ἰ:9 ὁΔ.80 ΟΥ̓ ἔγοβὰὰ δρίιαἰΐοα οἡ {6 ρατὶ οὗ 
ὑμ6 Μοτὰ, ποῖν, Βοιγθυθσ, Ηθ 18 βίἰγγοὰ ποῦ ΟὨ]Υ͂ 
ἷπ βρὶ τὶ θυ ἰὰ ΗΪπι80] ἢ, ἡ. 6. (ἢ 6. οτμοίΐοα 8 ἴο1} 
ἴῃ [ῃ6 δοιζ- ἐς α150. 

γεν. 88. Τὸ 189 Ἰο. [Ιὲὶ τσδ8 8 οᾶνο..-- 
Ε:π Ἰη!οαίιίοι οὗ (86 σοῃραγαῖϊγθ το] ἢ οὗ 
ΔΖΑΤΙΒ δῃα Ηἷβ βἰβίθνϑ ὑπαΐ ὑμ6γ μαὰ ἃ ΤᾺ τ Ὺ 

γϑυ]ί, ΒΟ ἃ5 18 Ὠ0γῸ ἱπηρ] ἰοα, ΤῊΘ ῬΟΟΥ "6 γθ 
Ὀαγὶοα ἐπ Θομλῖηοπ ΡἾδο08. ἴπο ἰασζθ δοποοῦγβθ 
Οὗ ἸὩΟΌΤΏΘΥΒ ἔγοτα 79 γ 8416 π, δη ἃ {119 ΤΘΥΥῪ ΘΟΕ 
οἰπίμαοηῦ τνῖτὰ τυ οἷ ΜΆΓΥ δποϊπίοα (μθ ζεοοὶ οὗ 
οἂν Πογὰ (χὶϊ. 8), Ἰοδὰ ἰο [1.6 δᾶπι|6 σοΠο] 5ΐ0η.---- 
Ρ. 5.1 Οἱ ἐδμὸ [βνυ86}118}. στανθβ 866 Οοπ). οα 
Ἤκι(. οὈΔΡ. χχυΐ Οὐ ἰμ9 ρταγο οὗὨ [}(8Ζατα8, 

4 [ΑἸζτὰ ἀπά ἀοὐσοὲ ἔλθ [ἢ ββπιὸ υἱοῖν. ΤΠ16 ϑοοο ἢ ὁπ|ο- 
ἘἸοη οὗὁἨὨ ἱπαϊκηλέϊοη (πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαντῷ, γνογ. 38) 
ΒΟΘΙΏΒ [0 ΠαγΘ Ὀθθὴ Ὀγυνοϊκοα, ΡΆΓΕῪ αἱ Ἰϑαδί, ὈῪ 4 ΘΧ ἢ] ὉΪ- 
τἰοὴ οὗ πρρο! οὗ, 68. {πὸ οὖν πα ϊςα68.--Ῥ. 5.] 
{ [Ττϑηςοὶϊι, ΑἸοτὰ δηὰ Θοὐοὶ τἰκμΕῪ τοραιγὰ 1 85 ἃ τηδτῖ οἵ 

ὨΗἰδβίον σα] ΒΟΘΌΓΒΟΥ (δὲ {ἢ656 ἀ ΤΟ] 10 Ὑ5 ἰῃ Φογιδαίθ Βουϊὰ 
τοίου ἴο ἃ τηΐγ 010 Ῥογίοτιηθα ἔποτο δηὰ βὲ}}} ἔγοθα ἰη ἐποὶν 
ΤΩΘΙΏΟΥΥ͂ ΓΑΙΌΟΥ πὴ ἰο ἴΠ0 [ΟΥΠΊΘΥ ΓΑ βίπα5 οὔ ἴμο ἀορά ἰῇ 
ἀϊδίδηϊ αὉ}1166, τ ἰοῖν ἸΠΟΥ ῬτΤΟΡΑΌΪΥ ταν ανθ μοαγὰ οὗ, Ὀπὶ 
ΠΘΙΕΌΓΑΙΪΥ τοπ] δ ποῖ ἘΠΟΤΟΌΖὮΪΥ ογοάϊε ΟΠ τηογθ ΣὨΠΊΟΥΓ. 
βαγπ ΤΡΘΏΘΝ : “Α τρδῖζοῦ ᾧρ οὗ [Π6 παγγϑαίίνϑ ἔγοιι ἰαἴοῦ δηὰ 
ἰπβϑοῦγο ἐσ Ἰοπ 9 ττουἹὰ ἱπονυΐ ϊν πᾶτὸ (ΜΘ τπροὴ {ἢ ο58 
ταΐτγϑο 68 οὗ ἃ || κίη, 88 ΒΡΕΠΡΊΘΟΙΝ οὔ ἴδ ρονοῦ οὗ 716 85Πη8 
ἴο ἤδγΥθ δοσοιρ] δηθὰ {}18.᾽" τη}. ἴμο γΡοϊηϊοὰ γοηδεῖ8 οὗ 
Θοὐοῖ (11. 342) ἀραίπδὲ βίγαιβϑ.---Ρ, 5.) 
{ [ΑἸνοὸ {πο αγί. σγάδενρ ἴῃ ΔΥΪηοτ 5 22. Η᾿ 1... ατὶ. Τονιῦ ἷπ 

τα 8 8. ἢ. (Ηδοκοίξ δηά Αϑῦὺοιίβ οὰ., νο]. ἰν. γρ. 3977 
1... Ἀοδίπδοη, εεεαγοῖες, 1. ὉρΡ. 319 ΗΥ, δηὴὶ Οερῖ. Ο, ἯΓ. 
ὙΥΙδοη, Κεπαίης 9.7, Τοπιὺς ἐπ Ταίεείίης (ἴἰλ (ΑΥτοΥν Βιαίο- 
τηϑηῦ οὗ ἴἰπὸ Γαϊοβὲ. Ἐχριογαιίίοη δος. Γοπά. 1869). ΤῊ 
“ον 8} ΒΟΡΌΪΟΓοΘ οτο οἱ οὗ ἴοτνῃ, ΑΥΥΑΥ ἔγοπὶ ἴἢ 9 ΠΠν ηκ,, 
δὰ οἰζποῦ παῖογαὶ ΘΕΎΘΓΠΒ ΟΣ ατί σία), ὀχελνταῖθά ΌΥ Πη8 ΠῚ Ὲ 
ἰδῦονυ ἔγτοτα ἴπο σοςοῖ, ψ τ Γοσοδοα ἴῃ ἐδὸ δἰάθα, ἩΒοσγοίη 
[ἢ θοάΐοβ ἌΓ Ἰαἰι], οσςββίο Δ ΠΥ πὶ ἢ ΟΠΔΙΏΟΥΒ Οὴ6. δῦονθ 
ποίου, βηα οἹοβοα ὈΨ 8 ἀΟΟ0Γ ΟΥ̓́ ἃ κτεδῖ βίοῃϑο ἴο ργονθηΐ ἴηθ 
ΠΙΠΙΘΓΟΏΒ Δ 0 Κα ]8 διὰ Ὀοαδίθ οἵ ὑγὸν ἔγοπι τοαγίηρς ἴῃ Ὀοά 68. 
ΜΔΗΥ͂ οὗ {Π686 ΤΟΙΩΒΗ 8.1}}} τοπιαίη. ἈἘοδίηδοη, 1. Ρ. 352: 
“ΤῺ6 πυϊρθσοῦϑ ΒΟΡΌΪ] ΘΟ το τ ἰσἢ δκίγε (Π|6 ὙΠ] γ 8 οἡ {19 
ΠΟΓΊΙ, οαϑί, δὰ δουτῇ οἵ Φογυδβαίοτη, οχ υἱὲ ἕοῦ πὸ τηοϑί ρατὲ 
ΟΠ ΚΟΠΘΟΓᾺΪ πιοίῖθ οὗ σοπδίτγτιοιἷοπ, Α ἀοογν αὐ ἰπ ἴἰ6 Ρ6Γ- 
μοπάϊουϊαγ ίδοο οὗ [Π9 τος, ὈΘΌΜΙΠΥ Β.18}} δηὰ ν τ πουϊ οΣμδ» 



8ῦθ ΤῊΗΒ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ 90ΗΝ. 

νι ἱοἢ 15 βαϊὰ 5.111} ἰο Ἔχ ϑί, δο6 ἐ 6 Ὀ0ΟΪΚ5 οὗ ἐγαυοὶ 
(Βοδίηβου, 11. Ρ. 810). --Αῃᾶ 86 βῖοῃϑ δ 
ὌΡΟΣ [ον ἀρ8: 81} 1ῦ.--Ἶ Ἐπέκειτο ΤΑΔΥ͂ ΤαΘΔῈ: 
ἀροπ ΟΥ δείογε, δοοογάϊπρ ἃ8 (6 Ω.17ΤΆΥ9 ἰ8 ἴο ὮΘ 
οοποοϊγοα οὗ 85 ἃ Ῥογροπαϊ συν νὰ] (β6ἢ Το τὸ 
δπίογοα ὈΥ͂ Ι6Δ}8 οὗ 5.605), ΟΥ 88 8 ΒογϊΣοηίδὶ 
οη6. Τα ἰμ6 τα! ἶοὰ π8 Κ65 ἱΐ 8 Ῥοσροπάϊου- 
1 ΒΟΡΌΪΟὮγΘ 18 ποὺ σοποϊαβῖνο ργοοῦ (μα 1{ τῦ88 
80; γοὺ {1:60 ΘΧΡΥΟϑ8 00. ἄρατε τὸν λέϑον, Β6ΘΙῚ8 
4130 10 (68{ΠῪ ἴῃ ἴΆΥΟΣ οὗ 8 ροσρϑπαϊουϊασ ζΥΑΥΘ. 
1 Μαιί. χχυῖ!. 2 (6 ἑδταλ 18 ἀπεκύλιτε. 

Ψον. 39. Τιοσᾶ, ὉΥ͂ 85 τἰπηθ ἢΘ 5βιίἸς τ ἢ 
[2 δη δζει).-ὐθο {θαγία] ΤΘΔΙΠΥ οὗἨὨ 1110 Ζ͵ΤΑΥ͂Θ, 
ἴῃ ΜΠ ΠϊοΝ ΟΡ Ὀτοίπον [88 Ἰαΐῃ ἤουν ἀδΥ8, ἀΪ5- 
ἰυτθθ 186 ρῥγδοίϊοδὶ ποπιδὴ 8π4 βδκ6 5 ΒΡ ἔϑίτ. 
586 (1 η}18 ἃ 868 π44] τηδὺ σαβυΐ ἔγοιι (6 ὈυγΒὺ- 
ἴῃς ἴοτι ἢ οὗ {86 οἄοτ οὗ δογγυρίϊοι,--- ΒΡ ΘΟ δ} 
ἴῃ 0Π|Ὸ6 ῬΥΘΒΘΏΟΘ Οὗ 80 ΠΙΔΩΥ͂ ΡΘΟΡ]6 ἔγοιῃ 96 ..88- 
1ο, Ἐογ ἰ 90]10 78 ἔγοτα [Π.6 Σθϑ800 8Π6 8.851 }8 
ἴον Βοτ τοραγξ, ὑπαὶ 86 4068 ποῖ ΔΙΤΟΔΑΥ͂ Ρ6Γ- 
οοἶγο {18 οὐοῦ: ἴοσ ΒΘ Βαῖδ Ὅθθῃ ἄθβᾶ ἴουσ 
ἅαγπ. [{ἰ0Ὰ λὲ ἐδ ποὺ (λε γουτίὰ ἀαν (υἷΖ. 88 8 ἀοδὰ 
168}, τεταρταῖος φμαίγίάμαπιιδ, δ 8) 66 ἶγθ τη δ ϊο- 
ἧᾳ βυσσοβδίοῃ οὗ ἄδγβ, διιΐ πυβοὰ ΟἿΪΥ Ρῥτο- 
ὙΟΣΌΙΔ}}γ, 1|κὸ δευτεραῖος, τριταῖος. δωδεκαταῖος.--- 
Ρ, 5.1]: “1ὲ 8 8 Ῥσόυθγὸ ἴῃ ἐπ Ταϊπιαα οηὰ [ἢ 6 
Ταγρυ, ἰμπαὺ σΟΥΤΟΡ Ιοη δοῖθ ἴῃ Ἃ[)6 ἰδὶγὰ ἀδῪ 
ΔΙΟΣ ἀδδί ᾽ (ΤΒΟΪΌΟΚ δον οἰ ϑι ὁ). Α8 “ἐλ 
δίδίεγ ΟΥ̓ ἰλ6 ἀεαά πιαη᾽" [ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευκότος 
8[)0 Βιιυἀ 0 78 αὐ (86 ἱμπουρδί οὗ βοοΐης ΒΟΥ ὉΓΟΙΠΟΣ 
ἷπ ἃ ρυϊτοίγίπς δβίαϊο, οὗ νυ ὶ ποβδίηρς (89 ΘΧΡΟΒΌΣΘ 

ταοπῖ, Ἰοαὰθ 0 ΟὯΘ ΟΥ Π)ΟΓΘ 8Π|8}} σΠΘΙΊΌΟΤΕ ὀχολυδίθα ἔγοῖω 
{8 τοςῖκ, δα! σοΟΙ) Δ ΟΏΪΥ ὉΡΟῚ (Π6 βϑτηθ 606] τυ [ἢ 86 ἀοοΥ, 
ἍΌΓΥ ΤΆΓΟΙΥ ΒΓΘ ἐδ 6 ΟΠΔΙΏΌΘΓΒ ΟΡ (Πδὴ ἴμὸ ἄοογα. Ἐπ 
Ὅ8115 ἴῃ βΟΠΟΓΑΪ ΔΓῸ ΡΪδ  ΗἾῪ ΠΟΤ ; δηα [ΠῸΤῸ ΔΓΘ ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙΥ, 
του ποῖ δἰ σαγ5, πο 65 ΟΥ̓ΓΟΒΌ Πρ - ίθοο8 ἴοσ {πὸ ἀοδὰ 
"όσα. [πῃ οτγάογ ἴἰο οὐϊδίη ἃ ρογρεπαϊ ον ἔποο [ῸΓ {πὸ ἀοοῦ- 
ΔΎ. δἀνβηίαμο 38 ΒΟΙ ΘΓ Τ165 ΤἈΑἸΚΘ Οβ ΤΓΌΓΙΩΘΙ ΠΌΒΥΓΥ ; ΟΥ 
8} δηκὶο ὙΛ56 οὔ ἰη ἴΠ6 τοοῖς Π ἢ ἃ ἰοτ! Ὁ ἴῃ δβεἢ ἴδοθ ; ΟΓ ἃ 
βαυᾶτγθο πἰσἢθ ΟΥ̓ δγοὰ ἯΔΒ ἤθη Οὐἱ ἢ ἃ Ἰοᾶκο, δπά ἐἤοη ἰοτ 8 
Θχολγυαίοα ἰη 411 (ἢτοϑ οὗ [14 οίἀθβ.0 Α1] ἰθ80 οχρϑά θη! αἴ 
Βοθὴ ρα Ὁ] ΕἸ ἴῃ [86 ὨΟΥ ΘΓ οὔ δ νδ]]οΥ οὗ 6 8 Οθ}8- 
Ῥπδῖ, ἀη ἃ θαγ πο (ΟἸ) 5 οὗ {Π0 δά μοθ, ΜδΗΥ οὗ {Π|ὸὺ ἀοοτ- 
Ὑ8Υ5 δηὰ ἴτοηίδ οὗ [9 ἰοπιῦβ αἴοπς {818 ὙΔΊΙΘΥ ΔΓΘ ΠΟ 
Ῥτοκοῆ ΔΎΔΥ, Ἰοαυίης ἴμ6 ΤἩΏΟΪο οὗ [6 ἰπίθυοΣ οχροδϑα,"- 
Ῥ. 8 

4 υἐπουίπεου (τγοϊ. 1. Ρ. 432, Ατι. οἷ.) βαυβ: “ΤΠ 8 ΤΠΟΏΪΚΝ, 85 
8 τηιτίον οὗἩ οοῦγδο, βῃονν ἔθ Ὠοτ186 οὐ" ΜΙ ΓΥ δηὰ Μαγίῃδ, ἐδαὶ 
οὗ δίπηοῃ ἴῃ 6 100ΡῸΣ, δηά [119 ΒΟΡΠΙΟὮΓΟ οἵὕ 1Ζαγιιβ. πὸ ἰδίῖοῦ 
13 ἃ ἀθορ υδ] Π|ΚΘ ἃ 66}16Υ, οχοδυηῖοα ἰπ ἐπ Π{Πππθ-δἴοπο τοοὶς 
ἐπ τὴ πιϊ 416 οἵ 1ὴ6 νἱϊϊασο, τὸ ὙΠΟ ἢ ΠΟΘ [6 ἃ ἀδδοθηΐ ὈΣ 
ἔποηῖγ-δἷχ δἴορθ. [{ 8. ΠΑΓΟΙΪΥ͂ ὨΘΟΘΒΑΔΤΥ ἴο τοιηαγκ, ἴπαΐ 
ἴπογα 18 ποῖ ἴΠ9 5115 τοκὲ ῬΓΟΌΔΌΠΙ Υ οἵ [8 ονὸῦ πανίηρ ὈΘΘῺ 
πο τοιῦ οὗ [αἰζᾶγυϑ. ΤΏΘ οτια ἰδ ἢοῖ πεῖ οὗ ἴπ0 ἀῃοίοηϊ 
ΒΟΡΌΪΟΠΓΘΒ; ΠΟΥ ἀοθ8 ἰϊ5. μοβίτοπ δοςοογά ὙΠῊ ἔπ 6 Παγγαῖίνα 
οἵ ἴπὸ Νὸν Τοβίαπιοηϊ, ἩΒΙΠΝ ἰλρ} 65 τμαὉ [6 ἴοι) Ὁ γΓ{88 ηοΐ 
ἴῃ τἴπ6 ΤΟΎ .᾿--Ρ.8.} 
{ (Μόγοῦ ἰοανοδ ἰδ πηδοοίἀοὰ ἩΠΘΙΠοΥ ἐπί τὸ ἰδ (0 ὍΘ 

Το ἀοτοὰ ΡΟῚ οὐ αραΐηϑι, δοΐογα, ἴῃ σᾶγο: “ ἐπέκ. ἐπ᾽ αὐτῷ 
ζχαπῆ αμοὴ ᾿δίδεεη : ΕΒ 1,ΔῸ ῬΑΒΑΝ, ΒΑΥΟᾺ (ορὶ. Ἡδοπιεν, Οὐ. νἱ. 
19: θύραι δ᾽ ἐπέκειντο) 8δὸ 4438 εἶμ λΛογίεοπίαϊεν Εἴη 
ῦαηῦ ἀπο δεΐῃ, ιοῦγας. Ζω επίϑολπείάδη ἐπεί πιζολί."-. Β.] 
1 [ΟἸϑῆδιδοη, ῃἘΠπαγῆϊ ἀπὰ ΤΓΟΠΟΒ 6 ὙΠῚΕ ΖΔηρὸ (Π81 

ἔνο γοτὰ9 ἤδη ὄζει, ΠΟ ἩΓΟΓΘ δροϊεθη ὄρζογα ἴῃ6 οροῃίης οὗ 
ῖμι9 τοπιῦ, ἐπα !ςαῖθ ΟὨΪΥ 1ἴΠ6 σοηπλεοίεγε οὗ Μαεῖμα, Ἡ ΒΙΟὮ τὰ 
ΘΓΓΟΏΘΟΙΒ, δηἀ αβδυηθ ἴδ 6 ΠΟ 8068 [ἢ θη ἴτοῖμ [Π6 ὃ6- 
εἰππίης ναι θὰ ΟΥ̓ΟΣ [Π6 Ὀοὰγ οὗ 1 Ζαγι5 ἴῃ ΕἰἾ8 Ῥγοτ  ἄθηοθ 
τῆδι [τ βηῃου]ὰ ποῖ μηδίϑῃ ἴο σογτυρί[ίοη. Βαὶ [Π6 ΤΑΙ ΠΤ (ε. ρ. 
Αὐχυϑτίηο: γεσμβοίίαυίϊξ »επίφη), ΟαἸϊνίη (αἴέοδ Ολγίείμξ 
διιεοίέανί, δὰ πρὸ ἵπ Ῥείγιάο οαάαυενε »οίεπέξαπει κιέαηι 62- 
8ογι), Βιίοσ, Ἤν, ΑἸίογά διὰ ᾿γγοτάβιοτγει ἴδιο {π0 ὑπὰᾳ- 
μιρηΐ οἵ Μαγίΐα 869 ἃ δίαἰοιηοηΐ οὗ ἃ βοῃβί]6 ζασί, οὐ {πῃ Ὁ 
ἐτουπὰ τπδλὺὶ 1:6 ὙΟΤΥ δοῖ οὗ ἀοδὶἢ 16 [6 ὑοκίπηΐηρ οἵ ἀ6- 
σΟὨΩΡροδίοπ, δηα [Ἰᾶὲ πόσο 18 ΩῸ ΙΟΥ̓Θ ΠΟΏΒΙΓΟΒΙΥ ἰπ [0 
Τταϊϑίης οὗ ἃ ΠΡΘΑΣ Ιης σΟΓρΡ86 ἴδῃ [ἢ ἴπ6 τοδίογδ! ἡ οὗ ἴῃ 
τ ποτὰ μαπᾶ. Θοῦοῖ α|80 16 οὔ {πἰ8 ορίῃΐοῃ : “1. ἐδὲ ηὲεξ 
παίωτεῖ ἀκ υοίν" απξ σε5 πιοίς ἵ᾿ ἐχργεβείοη Οὐ μη ζαζί Ῥοει 

" φὲ ἀοηὲ εἶς α γαίξ εἰἴϊδ-πιϑπιε ἔ' ἐχρεγίδησε." ΑΒ ΔῊ ΘΟΧΡΓΟΒ- 
βίοῃ οὗ πος ἰξ Ὀθοη ἱατγηθά ἴο βροϊοχοῖίο δοσοὰηΐ βραί πεῖ 
[Π6 ΠΥΡΟΊΝοΒ15 οὗὨ 8 ΤΏΟΤΟ ἸΓΆΠΟΘ ΟΥ̓ διυτοοῃ ; Ὀαΐ Εἰ16 πηΐ τ 16 [8 
θυ δοϊδι Ἵν αἰϊοσῖοα ποὺ ἐμ ἰ8 ὈΥ͂ ἊΓ110 ὙΘΓΔΟ ΤΥ οἵ ΟἸτὶδὲ 
δηὰ οἵ σ“υδὴη.--". Β.} 

οὗ ἰδὲ δουπίθπδηοθ ὕροὺ το; σογτυρίϊοι δὰ 
ΔΊΤΕΔΟΥ δοὶ 118 868]. Ἦγ6 οδπποί, ἴγοῦι ἴΠ6 τοτὰβ 
οὔ Μανία, ἄγαν {86 ἱπίογοησα δαὶ 8. ῬσΧΟΥΪουΒ 
οἰπ ΔΙ πιΐησ οὗ (6 ὈΟΔΥ ΟΥ̓ τΓΑΡΡί ἢν Ββρὶδϑβ δῦουϊ 
ἴϊ, Ββαιὰ ποὺ ἰδίῃ ρῖβοθ; ἐΐθ ουβίοΙηΔ ΥΥ δηοϊηί- 
ἴῃς τὐϊραΐ, ΒΟ ΘΟ ΟΓ, μᾶνὸ Ὀδοη ἀοίογγσοα ὃν (δ 
δἰϑίθσβ, Ὀδόδιβο, δ᾽ πιοϑὲ ὩΠΟΟΏΒΟΪ ΒΥ ἰ0 ΤΠ Θι- 
Β6ΙΥΘΒ, 8. ΒΡασΚ οὗὁἨ ΒορῈ 88 διβοῦ) άσογϊηρ υλι ΐη 
ἰπθτ, 88 (ΠΥ Δ ΧΙ ΟΟΒΙΥ οχροοϊοὰ (Π6 δου, οὗ 
Φοβῦ8β. Ἡρπηοο, ἸΙΚον 156, ΜΔΣΥ δα βατρὰ (δ 
Ῥτγοοίουβ οἰηίπιοηὶ οὗ βρικοηδστάὰ. Τθοσο 18 πὸ 
ΔΟΓΘ Τουηἀαϊΐοη 0 {16 δἰδίοτηθηΐ (δὲ δὲ ἐἢ18 
ΡῬαυ 6018} πιοπηοηὶ Μασίπδ, ᾿πδυσποορὰ Ὁγ ἐδο υἱ- 
ἰογϑῃσο8 οὗ 796 8ι.8, γογ5. 28-20, Βδὰ τηογρϑὰ Βὲγ 
ὮΟΡ6 οὗ ἃ ΒΡρ6οἾ81 ταϊδίπῷς οὗ [ ζαγὺ5 ἴῃ ἃ ἷσὶνεγ 
βἰγοίοι οὗὨ ζδ]ι ἢ ἐδεσο, {88π ὑμοσθὸ 8 στουηά 
ἴον ᾳυδβιὶοπίης (86 ΤἸηοπι θη ΑΥΥ ἰοἰ στη ΟΥ̓ Ποῦ 
Ὦορο (ἸΒοΟΙυοἸ). ΤΠῚ8 ΟἿΪΥ σδῃ ὍὈθ0 βαϊα : 586 18 
80 δρϊαἰοα ὈΥ [86 ἴθδν 1οδϑὲ ΒῈΡ ὈΓΤΟΙΒΟΣ ΔΌΡΘΑΓ 
85 8 δυϊγοΥγ ἱ ΘΟΥΡΒΘ, ἐπδὲ 8816 15 πιιΐη [ἢ] [ὉΓ 
116 ᾿ῃηϑίϑηϊ οὗἩἨ {6 ἀαίγ οὗ Βυ πιϊβοίοη ἴἰο {πὲ ποτὰ 
οὗ ΕἼΤΙΒυ διὰ ἀ6]αγ5 {ἰπ Ἔχϑουςοη οὗὨ .Η115 δοῖ;- 
τηδηὰ, 

γεγ. 40. ὉὨᾶ 1 ποῖ 1611] [869 2--- Ν οὶ ΟΠ 
πὸ τογάβ, νον. 25, Ὀαΐ ἐ6 ὙῈ016 οὗ Ηϊ5 ξαγίῃγἮε 
ἴτοτῃ τοῦ. 4.-- 6 βίου οὗ σοῦ δρρϑατζε αἱ 
86}. ἐϊπη0 88 Ηδ ΤοΥθ8}8 Ηἰ πη 56] πη ΗΒ πγοπάδγ- 
σου κίης ταἰχῦϊ. ΜΗ βίγ, ἐποσοίοτο, {Π 6} 84 
711} πὶ (δ6 γοτὰβ οὗἩ 6808 88 {πο γ ἰοοἷς {116 δίοῃς 
ΔΎΔΥ (41). 

γον. 41. ὅοβιτιβ πο ὉρΡ ἘΠ5 ονοὸβ ἴο 
Βθανθ}.--᾽ῬὌδ αν δἰγοδαὰν δαἀγοτίεα ἴο [ῖἰπ 
ἐταυὰ αἷμ οὗὨ (ἢΐ8 ἕοστῃ οὗ [π 6 ΣΟ] οἵα 5. ἢ ΘΔ ς 
οὗ Φ265885β.. Τὸ 2678 ἱπ 9 ΥΌΒΑΙ ΟΣ ΔΓ ἰο0 868 ἷπ 
ἃ χζτοαὺ βἶχη, ποὺ ΟὨΪΥ (86 τϊγδοΌ]ουΒ ῬΟΝΤΕΥ οἵ 
688 Ὀαΐ 6180 Ηἶβ δοπηθοίΐοη τι (ἢ {μον αοὰ ἴα 
{86 ποσκίηρς οὗὨ {μὲβ ταῖταοϊθ. Ἠδρπησδθ {110 πῆγο- 
βοσυοὰ ουἱρουτγίης οὗ {ΠἸ9 ῬΤΆΥΟΥ. Βας (8 6 ῬΥΔΤΕῸΣ 
8 ἃ ἐμαπιδβρίνίηρ: 1 Ἰδηῖς ἴΠ906. Ηο 18 σοη- 
δάοηι οὗ Ὀοΐηρ μοαρά, δηὰ {18 ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ ΘΑΤΙΟΡ 
ῬΤΆΥΟΣΒ.Ἐ 80 ἐπδῇ ὙΠ οη ΗΘ Βαγ8: ᾧ κπϑνν ἰδαῖ 
ἴμοῦὺ ᾿θασϑδὶ 156 ΔἸΎΤΑΥΒ, δὴ ᾿π ϊπηδιϊοι 19 
κἰνοπ ὺ8 οὗ δῇ υπϊπἰογγυρίοα 116 οὗὁὨ ΡΓΔΥΟΓ, ἃ 
οουλίπα} ἀπηϊοη, 1π ῬΓΆΥΘΡ, οὗὨ {6 Ἐ 11} οὗ 7685 
αὶ ὑπ6 ὙΠ] οὗὨἨ {86 Εδί 6 .--ὁ ὉΠΙΟΏ ΓΘΒΌ]Πη 
ἴῃ 9 οοπίϊηυδ) τονκίηρς τὶς Ηἰπι οὗἩ Οὐ 5 οῃ;- 
πἰροίθηθδθο. Τ]ὺ5 ΟἸγὶδί δοσοΙ Ρ18868 Η5 τιὶ- 
ΤΆΟΪ68 85 ἰ8 9 Θοα- ΜΔ ; ηοἱ πῃ Ρυγτο αἰυ!η  Υ, ΟΓ 
88 ἃ ΒυροΥπαηδὴ αοι, νι οαὶ ἐμ6 ΕΔΙΒΟΥ (566 
οἰ. γν, 19, 26; τὶ. 6), ΠΟΡ ἰπ 81Π}0190 Δα πι ΔῈ Υ 
διη ἀδὺ βροσδαΐο ϑηἰγοδιϊοβ ἢ 

Αἱ ἰδ6 βδπηὶ0 (τὴ (8 βαυὶης ἰπισοάυορα [86 
ζο] οί υἱίογδηοαο: πὶ Ὀθοδῦδθο οὗ ἴθ 
ταῦ τπᾶθ Βἴδβη ἄΐηρ, ἀσοπῇ ἃ, εἰς.--- ΤῈ 0586 ΤΠ0, 
ἾΚο Βδυγ, δυο ἱηΐογγοὰ ἔγότῃ (Π686 Ὑογὰβ ἐδδὶ 
{86 ῬΤΘΥ͂ΟΣ οὗ «6808 18 ἀοὈΔΒ6α ἰο 8 ΤΩ ΟΟἾΚ-ῬΓΑΥΟΥ 
δ Ύο ζα 116 ἴο σδογθπὰ ἐπ στδηὰ ἰὰρ8 οἵ ἴἰ ἢ 

4 [80 αἷθὸ ογοῦ δηᾶ ΑἸοστά. ΟΥ̓ ΟΓΒ ΒπρρΡοβο [Ππιδί μοι το 
δηὰ ἐπδηϊκορί νίηκς οοἰηοίἀοα (ΜΘΥΣ, ΤποΪΌς Κ), Ε1111} οἴδιοσθ εἰμὶ 
Ζόδι5 ὑἐπαηϊοα ἴῃ απίιϊοἱραϊζίοη οὗἨ [80 τοΐτϑοὶο 88 ἰ ᾿ξ νὰ δ)" 
Τοϑν δὴ δοσοιΈ } } 866 {ποὶ (ἀοὐθῖ, σοῦ. Ηδηῤπίδηθετα),..-- 

φ ΟΝ (ρ. 380): “ἘΠθ Ρόνοῦ (οὗ πσοσϊκίης πιΐγας 68) πᾺ 
τοδὶ ἔσαν Ηἰἷα οσσῃ, οὶ ἱποοὰ ἰῃ ἀϊδοομηθοιίίου ἴτζοια 188 
Ἑαιποτ, ἴος δὶ Ηδ βὰν ἴπὸ Βαῖθογ ἀο. ἐπαὶ οἷν Ηδς ἀἰά; 
Ὀυζ ἴπ τὴ 8, ΗἰΒ ΟὨΘΏΘΒ5 πεῖ ἴΠ0 ἘΔΊΠΘΓΙ, ΤΠότΟ ἸΔῪ [ἢ πηἷπ- 
ἰοττηρὶοά δορὶ οὗ ἀοίηχ ἴπο80 τοὶ ποτῖκϑ.. .. 78 
{ππη ΚΒ ίο ἀοα Ὑ6ΥΘ Δ δοϊκηον]οκιλουμξ ἴπδὶ 1116 ΟΜ 3 
ὕτοηι αοὰ."--Ῥ.8.] 

1 [ΒΔῸΓ (Ἀ}15 {118 ῬΤΆΥΟΥ ἃ δελοίπρεδες, Ἦ οἶσδο 
οσοῃοοίγοι ὈΥ͂ ἴπὸ ουδη οὶ δὲ ἴῃ [16 δροϊοχοῖίο ἰπίεγεθι [0Γ 
(πο ἀἰν!γ οὐὨ Ομτγίδε (βέγδυμδθ, Βομο  ἴδ}). ϑιο ἱπιρίουν 
ὩὨΟΏΒΘΩΒΘ ΔΓΪ568 ΤΌΣΩ ὈΠΓΙΟΓ ἱκηογδθος οὗ ἔπ ἰροπθδςῦ 
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[ὰ ργαβεῃοο οὔ (116 {6178 οὗὨ δογυβδίθηι, 7 688.8 68}}8 
ρου (ποῖ αοἀ 85 ΗΠΪ8 Εδίμον, ἀπά 18 ποαγὰ. 
Τῆι9 λίοβοβ, πὰ Ρυγϑαδησο οὗ αοα᾽Β ἱπβίγαοί! οη8, 
Ῥγοάμδο8 δἷ8 δρθά θη 18}8 88 [16 δια δ βϑδον οὔ (116 
6οἱὐ οὗ 5γ80], Ὀοΐογο ἷ5 ἡδίϊου δὰ Βοΐογο ῬΒ8- 
ταοῦ (ἔχ. ἰν. 8 Ε΄; ομδρ. Υἱΐ. 9) : διηὰ 08 ΕἸ1}4}} 
οὐ Δουηι Οαγπιοὶ, Ὀθέυτο ἐμ 6 ρυὶοβίβ οὗ Βα] δὰ 
εἶἰι6 ὈΔοκΚΒ]ἀϊηρ ΡΘ6ΟΡ]6, ρει ἰἸοῦ8 ἐμ6 αοἀ οὗ [8- 
Τδοὶ ἴοσ ἰδ ἀδοϊδῖγο βῖίζῃ ἔγομι ἢ θδύθῃ τ 1 οἷ 8}.8}} 
σοτγοδογαίο [88 ἐγαςὰ οὗ 86 15γὰ 6} 18} αὶ ἢ, 1 
Κίηκ8 χυίϊὶ. 86 δ. Ἐργ (818 σαιι586, 6 ἀοϑίρσηῃ οὗ 
(18. ῬΤΆΥ͂ΟΥ 18 850 αἰ βι 1 ποι} οπμρμδϑὶζοα: τ δῖ 
δον τἰρμῖ Ὀσ]ίονο ταὶ Του ἀϊᾶπιὶ 56 ἃ 
ΜΜ96.---Τ δ  ΡΤΑΥΘΥ ΠΙΔΥ ποὺ δ Υ6 8 γοῆοχῖνο το- 
Ζατοησο ἰο (ἢ 6 ΠΘΆΓΟΥΒ ΟΥ̓ ἰὐ, 18 ἃ ἑἰομοί τι ϊοἢ 65 
ῬΓΆΥΟΥ οἠἹγΚ ἰὰ ρϑοἰποίβιϊο τποοάβ; 10 που]ά, ἰξ 
ΟΠ 53,5. 6 Ὠ0}Υ7 δοίοἃ ὑἀροῦ, δ ἰδ ἰμ6 ἰάθα οὗ 
ποῖ βοῦν, δοσ]οθἰαβϑιϊοαῖ, ᾿ααϊοῖαὶ Ῥγασοῦ ((86 
οὐ), οὗἨ Ῥταγοῦ οοτοὰ ἴῃ Ῥουοστρϊης ταΐ ΓΔ 0168 
δὰ οὗὨ ΡΥΔΥΟΥ ΟΏΘΥΔΙΪΥ. 

γον. 48. Τιακαταβ, οομθ ἔοσίῇ !---ῬΓΟΡΟΥΙΥ : 
1Άταταβ, ΗΓ ΒΟΡῚ ἴογι δὶ [ὀεῦρο ἔξω, πἰϊοαὶ 8 
τοῦῦ, λυς 2ογαδ] 7εῖ, αἀὐδλογ, Τ]ὶθ βίπιρ]9 φΥδα- 
ἄσαν, ὈγοΤ γ δοὰ ἴογοθ οὗ Ε}18 ΓΟΒΌΣσ οί 0. 64]} 
σογγοϑροηβ πὶ ὑμ6 ταϊκ ιν οἴδοοί, πα την 6 
σορδτγοὰ ἰο ἰμὸ βυδὶϊπιθ ραβϑαροὸ ἱπ ἀδηθδβῖ8: 
[ει λεγε δὲ ἰἶσλι; Απά λεγε ας ἰϊσλί. Ογτὶὶ 
8119 1 ϑεοπρεπὲς καὶ βασιλικὸν κέλευσμα.---Ῥ. 
5.1 Αοοογάϊΐης ἰο Οτίξοαῃ [δηθὰ Οἰγγβοβίομι) 
ἢ πιοιηθεΐ οὗ δυο κοαΐης ργοοοάοα [86 {Π8ῃ}κ8- 
οσἰνίηρ οὗἩἨἁ 768095 δηᾶ [80 6411 ΤΠ ΡΟ]Υ οσοδβίοποὰ 
ι(οὸ Τοτι ποοιιῖης οὗ ἔμ6 τοοϊρί θη οὗ μον 116. Βαΐ, 
ταδηΐβιγ, ἴ86 Ἰουὰ 64}} ἢ ἃ Ρονογίυ! τοὶοθ 
δὰ πια᾽οϑιῖο αἰΐογᾶποθ Ββδου]ὰ ἰιβοὶ 6 ΓοΟΟζ- 
ὩΪΖΘα 848 (οὸ πιοιηθπΐ οὗ αἰναΚϑηΐϊηχ ἢ 

γον. 41. Βουηᾶ δΒαηῃᾶ δῃᾶἃ ἔοοϊῖ τυ τ 
δῖαν 6- ΟἹ] οἴ 99.---δἰησο (9 ἀοδὰ τὰ τῦαϑ 80 
ὙΓΔΡΡΟὰ ὑΡ, οΥϑη .ιἰβ8 ἔδοο Ὀοΐης οογοΓγοα, {Π|6 γ0 
ΒΔρΡΡροποά, δοοοτάϊηρ ἰο Βαϑι:1109 (ϑαύμαζε ϑαῦμα 
ἐν ϑαύματι), ΟἈ τ βοδίοηι ἃπα ΠΙΔΏΥ͂ ΟἰΒΘΥΒ, ᾿ᾶτηρο, 
Βιΐοσ, 8 ταϊγαοὶο τὶ ΐη ἃ τα ΓΔ 616,--- Πα οἾν, {μδὶ 
1ματατυβ γ͵ὰ8 δΌΪ6 ἰο ρὸ ότι ἴῃ βρὶ(θ οὗ 15 τ ΓὰΡ- 
Ρίηχβι ΟἸΒΟΓβ, ἀφείη, μανθ δϑϑυπιθα ἐμαὶ ἢ9 
Ὅὁ5 ὙΤΟΡροὰ δθουΐ αἴΐδου (89 ἴαδβϑιϊοα οὐἨ (10 
ἘςσΥριΐδπβ, ͵5 βαπᾶὰβ δηὰ ἔδοί θοϊης θδπδαροὰ 
δβορδαγδίον (Ο᾽ββδυβοα, 6 Ἦ οἰἰο). [1υὕοϊο βαρ- 
Ῥοβ65 πἷπι [9 ᾶγὸ Ὀθοηῃ ὙΣΔΡΡΘα ἤγοιῃ μοδά ἰο 
ἴοοι 50 ΟἸοβοὶν ὑπαὶ 18 ἔγοϑαάοιχ οὗ τηοἰΐοη τῦὰ8 
ποῖ ἱηροάοά. ὃ Εγουλ ΟΟΚ ῥδβ8886η9 6 νὶπάϊηρσβ 
δοσία! Ἶ δϑοὰ ἰ0 πᾶν Ὀθ6ΘῺ Ῥαγίϊα)]: ὙΒΟΙΒΟΣ 
Β6 Ὁ τοτὸ Δρρ!1οἃ ἰπ (9 Ἐκγρίίδηῃ βι}}]9 οὐ ποί. 
ΒοΚ τϊχς 8180 ἤᾶνθ Ὀδθη ἰ}10 1468 οὗὨἨ ἐδθ 5[8- 

δΒοίνποοη ΟὨγίοι πὰ 89 δέον, τη οι ἰ6 δοὸ οἴξοη δαϑογίοα ἴῃ 
τὶς ἀοθροὶ (ςἢ. Υ. 19.21, 86, 87; νἱῖ!, 16,18, 29, 42; χ, 26, 80, 
33) δὰ 11Π1υπἰγαῖθ οα [9 οσσβαδίοῃη. ΒΥ τυἱγίτο οἵ (8 ἰη- 
ἘλοΥ Ησ, ἔδο ΟὨΪΥ Βοροιίθῃ, πονοὸσ δ ἀγοβεθᾶ (οα κ5 “οἱ 
ΚδΠον, Ὀυὺϊ δ “Αἷν Βαϊμον ᾽" οὐ “ ΒΆΠΟΓ ᾽" δ ΠΠΡΙΥ, δπὰ 
αἱοοά ἰῃ ςοττπηϊοσβίίοπ ἢ Ηΐ πὶ 80 ὑπαὶ Ηἰ8 ρσαγοῦβ 
ταρευϊηορὴ .4ἰ{ ποΓο, ἴῆ6 Ἑσμαγβοῖον οὗ τοδοοζίοη δὰ πυΐυδὶ 
ςοπευϊδιίοι, βη ἃ πἨοζὸ αἰτοανϑ ΔΒ ΘΓΘά.---Ρ, 5. 

4 [80 4150 ἀοάοί: “Κη γεπάαπὲ σγῶρες ἃ δίεσις ἀευαπὲ (οι 
ἷε Ῥεμρίε αταπί ἀε γαίγε ἴε νπηεϊγασίς, «“έειεα πισέ Ῥοεί(ἰσεπιεηΐ 
Ῥίψει “ἢ »Ῥανὶ ἄαπξς ἴ' απῦτε ΦΕ τὰ 46 7αΐγε; οοίε αυνὰ εἷ6- 
νίεπὲ μὰν ἰὰ οεἶϊε αἐ Ῥέίσις πιδρεε, «εδουαλ, ἴε ίει, α᾽ Πεναεῖ, 
δινα ἀπογαίς ἰς ραταπέ ἀἐ εὰ πεϊξδείοη,---οὐὐ (6 οοπερίζος ἀξ 
ἔπ ἱπιροείμγε."--, 8.] ς 
Ἐ [80 αἷδο ΗΊΟΥΥ (πεῖϊο ἐπίεγυαϊΐο υοοὶξ οἐ υἱΐκ), Μαγοτ, 

ΑἸ οι, Ττοηςῖ, ὅο ἐπ {Ππ|ὸ7 ΚΘΏΘΙΔΙ τοδαστοοίίοη [16 ἀοδα π|}} 
οοῦιο ἴσγΒ ὕγοια {86 1 Ὁ ξτανοθ π ἤθη ΠΟΥ ΠΟᾺΣ [ἢθ 4ῃ!οΚοηΐ 
ϑοτω οἵ ἴπο βοη οὗ Ἀΐπη, εἢ. ν. 28, 29: σορ. πὸ “βου ν ἢ 
Τηδα. ἵν. 16: δηά "τ ἰκδὲ ἐστιπιρ,᾽ 1 Οοτγ. χυ. δ2.---Ρ, 8. 
Φ[ΈΑἸδο Αὐρτιδιΐπο : ̓ἀλιραανοε {6 τικοτῦθ: ΠΟῊ, ἜΥ̓ρῸ “ 

ἕς, δα εἰγί με ἐξ ῬΡΟΡ. τι » 

[) ἴξο αἷρο Μογοτ, ἜτοποΙ, οπεη, ΑἸογὰ (8 υποογίδίη.---Ρ. 3.] 

ἰθγϑ, Ῥαγ σΌ]ΑΥΪΥ ἃ8 (.}6 δοτθαιοπίθ5 οὗ ἀποἰηἰΐης 
δηὰ ἰηἰοτπιοηὺ Ππαᾶ ποί γοὶ Ὀδαη οομρ]οιοά. Βαυΐ 
ἴ0 15. ον ουΒ (μαὺ (86 τυἱγδοῖθα οὗ πον 11{6 ταϊρσαὺ 
6 σαγΓΙοα οὐἱ ἴῃ ἃ το γλοι]οι8. τυ ἰ κί ρ. Βα Σ 8 Ὁ 
0 Βοιημϑ Ὀ0} }8π|. ΑὨὰ ἱπάοοα ᾿ὑ τῦλϑ ΠΘΟΟΒΒΒΓΥ͂ 
{ΠπῶὉ (16 ἔογι βου δ δυ]ὰ Ὀ6 ἀἰθοποιπιθοτοὰ οὗ 
.18 ψΥδρΡρίη 8, ἰῃ ογᾶον (μπὲ Β9 πιΐρ ας πόνο 1 Ὰ 
Ῥογίρου ἔγϑϑάοῃι,---ἰη ἀσοοτάσποο τὶ 86 πον 
οὗ Φεβυ8: ὥῷοοβθ Βίω βδηᾶ 16᾽ ἷτπ Ρο.---ἰ, 6. 
ἔο Βοηθ ἱμάοροηδοῃί οὗἩ δά. 7ο οαδῃποὶ δάορὲ 
186 ἰηΐδγοπσο οὗἩ αγοίϊ 9 : Βο μοϊ 9 (4 ΟΡ βὺ 
αἰ ηοὶ δοσοι ΡΔΗΥ͂ δἰτα : "5 φυαδὶ ἐπ ἰγίωπιρλωπι 
ἀμοόγὰ υἱαεγείμ, 
[19 ἰθγὴϑ ἄφετε ὑπάγειν, ἃ8 αοἴἰοὲ ΟΌΒΟΥΥΘΘ, 

αν 8 {γα πρθδηῦ ἴοπο, ᾿ἴκ 186 ογάου τὸ {ἐδ9 
σΥΐρρὶο: ““ΤάΚδ ἃρ ὑπ νγ Ὀρὰ κπηὰ τναἱκ᾽ (οἈ. 
Υ͂. 8).. ΤΎΘΩσΒ: ““8ι. Φοδῃ ᾿όοσθ ὈΓΘαΚ5 οδ΄ 
{89 παγγαίΐγο οὗ {86 τηϊσδοῖο {96 1, Ἰοαυϊης 18 ἴ0 
᾿τααρσίηθ ὑπο ῖν 70γ, πὸ {118 Ὀογοπ Δ]1] ἐχρϑοίδ- 
ἰἴοη σροοϊνοὰ Ὀδοῖς ἐμοῖς ἀοαά ἔγοιῃ {19 ατᾶνϑ; 
δ 70γ, τ ῖσ ὰ8 ΜῸ]1 ἱρὰ {Ποῖ ΓΒ. 8]ὁπο, διλοπς 
811 (110 ΤΩ ΟΌΣΠΘΥΒ ΟΥ̓ ΔΙ] ἐϊπη68, 

ΕΏΟ ἴο ἐἶϑ τϑγζο ὰγνρ ΓΟ]ονοὰ ἑποσο (ΠΟΥ ον 
Απὰ ΟἹ {116 ἱΠθι ρΘΓΒΌ]6 ἘΠ ΓΟΘΠ0]4 βέβηά, 

ὝΓΠ σου θα Ὠδτ68 118 ΒροΘΟ ἢ] 688 Ο8} ἢ ΓΟΡΓΙΌΥΘ, 
Απὰ δἰγοισὶ ἰπ 6 ΔΌΥπα ἰΠοὲν πηκταβροά Πιδα.᾽ 

Ηθ Ἰδανοβ {δ 18, δη ἃ Ῥᾳ3869 ΟἹ ἰο ΒΙ1Ο 8 (ἢθ 
ἰϑίοτίο βἰφπίοαμποο οὗὁὨ {}}18 τηΐγδοὶο ἴὰ ἐμ9 ἀ6- 
γϑϊορηιθῃὶ οὗ ἰδ 6 ΟΣ Δ᾽ 5 ΘΛ ]Υ ἰδίοΥΥ, (86 ροΓῦ- 
ταϊυοα 1ἰηἰς τυ ἶσοῖ 1 Τογπχοὰ ἴῃ {ἶἰ6 σῃ δῖ οὔ (0856 
ονθηίβ, τυ λὶοῖ γοτὸ ἰ0 Θηά, δοσοσάϊηρς ἴο ὑ86 ἀθ- 
ἰογπιϊηδίο ἀθόῦοθ απ σουηϑβοὶ οἵ Οοά, ἰπ ἐΐιθ 
δόσε ἸΩμΝ οὗ ἰμὸ ὅοῃ οὗ αἀοἷ Ὡροὰ [88 ΟΓΟ88.᾽" 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1, Ολνίδε ἰδὲ εδιιγγεοίίοα απᾶ ἰδὲ Ζ, ἰὮ 8 
Ῥγὶ μοῖρ] οὗ {9 ζαΐατο γοϑατγγαοίΐ οη : 

α. Το ἰοτοίο κοἢ8 Οὗ 86 ῥυὶποῖρ]ο: {8 τη ΓΔ 6169 
οὗἩ ἰγδηϑίοσιηδίϊοηυ δπᾶὰ ἐδ ἰϑίοτίοβ οὗἩ ταϊβίηρϑβ 
ἔγοτῃ ἐμδὸ ἀεδὰ ἴῃ ἐἰο ΟἹἃ Τοβίαιηοηΐ, δπὰ (ἢ 
Ταϊβίη 8 οὗ (μ6 ἀοδὰ οθοίοα ὮΥ “6818. 

ὃ. 86 ΔΡρϑαᾶσδησο οὗ (6 ὑσὶ οὶ ρ]θ ἰπ ἰ᾿9 χΘ- 
γἱνγίηρ 16 πὰ βρίγι81 γχοϑυγγοοίΐοῃ οὗ 
Ομτίβί. 

ο. Τὰ ορογαϊϊουβ οὗἨ (86 ῥνγίηοὶρ!6 τἀπῈ}} ἐδ 9 
ἄγϑὶ σοβιυσυθοίΐου δηα ἀπ] {116 ΖΘΏΘΓΔ] Τοϑαγτϑο- 
(οι. 

2. Σαϊλ ἴῃ ΟἸτϑί, ἰδ 6 ὅοη οὗἩ Οαο(ἀ, οι ὈΡΔο68 
{1ὸ χοβυγγθοιίοη. 

8. ΤΊ πιγϑίεγίοιδ, λοῖν αὔ[εοίίοπε ἴῃ ἰμ 119 οἵ 
ἐμ ᾿οτὰ. Τὴ δβοηϑβαίϊοπαὶ 118 ἰὼ (ἢ 6 βρί τὶ ΟΥ 
[86 ἱπποτγιηοϑὶ δηὰ Εἰ κΒοβὺ οτηοιΐοη, πὶ ῖη τσ ἢ 
8}} ἔδο]ηρσ8 ΥΘΥΟΪΥΘ: --ΒΘΌΡ ἢ 6 ΘΟΙρΡΘΒβϑῖοη ΓὉΡ 
8.0 ΤΪΒΟΓΥ οὗ Π]6 1, ΒΌΡΓΘΙΙΘ ἱπαάϊᾳπαίΐοη δὲ ἐπ 9 
ὉΠΌΘ]] οὗ οὗ {πΠ6 νου. 6 Ιογὰ 8 Ὀτδσίης οὗ 
ΗΪπΙΒ0]Γ δραϊαδί 8}} δυπραίν τῦϊν ἢ ἀπο γ᾽ ΒΟΥ- 
τον, 8116 δὶ {Π}6 βδπὴ6 ἰΐπι|6 ΓᾺΪΠΥ βυαιρδι ἰζίης 
τ {16 ΠΟΥ ΒΟΓΣΟΥ͂ ΟΥ̓ τῃ6}. 

4. ΤῊΞ ΒΑΙΒΙΝῸ ΟΚ ᾿ΠΑΖΑΈΤΒ. 
Ὀιδογοηῦ ἐπίογργείαίίοπδ: (1) ἸΆζδτυβ 88 α»- 

»Ῥαγεπίίψν ἀεδὰ (Ῥαυϊα8, Ατηοη, 86 γοῖζαῦ δυά 
οὐ Βουβ); (2) ἐμ: δοοουῃί ἃ τ υίλ (ταῦ 58); οἰ μ 6 Ὁ ἃ 
τι Βυ ἀογβίϑπαϊπρ οὗὨ 8 σουνογβδίϊοη σΟπΟΟΥΏΪ ΠΡ; 
6 τοδβιγγοαοίίου, Βοϊ]ὰ πὶ ἐδ6 ἐνο πψοιηθὴ οὗ 
ΒοΙΒΔΏΥ οα ἰμ6 οοοαβίου οὗ (6 ἀδδίἢ οὗὨ Ια ζαρυβ 
(Υ εἶ889) ; οὐ 84 σοπῃοαβ]ἕΐης οὗὨ (μ6 βίοτυ οὗ (86 
Γαϊδίηρς οὗ {πὸ γουσης πιὸ δ Νβίη  ἬΜΕΕΤ: ΟΡ 
8 ἀοριημγδίϊςο-Δ,16 σοῦ 981] χοργοβοηίαίίοα οὗ ἰἈ9 
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δόξα οὗ ΟἈτῖϑὶ (ΒΔυγ)."---]ὶ {μ6 στανο οὗ ᾿ᾶσατυβ 
ταοάθγῃ βκορίϊσα] οὐ ἐἰοϊϑια τδῃ  650}} ΘΟ ΌΓΔΙ68Β 
1ϊ8 ΟὟ ἀἰ88ο] αἱ 0}-- ΟΥΟ ΣΎ Τη88 (618 8 ἀἰ εγοπί 
ΒΊΟΤΣΥ. 

Οπιϊδείοη" 97 ἰλε λἱδίοτν ἱπ ἐλε δυνηορίίδία: (1) ΤῊ6 
ΒΥΒΟΡ ΐΒι5. ΜΟΣΘ ποὺ δοαυδὶπίοὰ ψιτἢ 1ἐὁ (1 οΚθ 
δηὰ οὐ γ8). (2) 1ὑ Ἰὰν Ὀεοχομπά {18 αἶγοὶθ οὗ 
{οἷν βίιαϊοσηθηίβ (Μεγ γον). (8) 1 νστὰβ οπιϊ (θὰ 
οί οὗὨ οοποίἰἀογδίϊοη [05 (86 ΤαιΆ ΣῪ οὗ ΒΟ ΔΗΥ 
Ηογάον, βοθυ] 655, ΟἸϑμδῦδβθη, δῆχο, Ζέδεη 
ἐδ, 11. 2, Ρ. 1188). ΜΙΟΥΟΥ ΔΒΒΌΓΘΒ 0.5 (Βαὶ ὑπ }5 

Ἰαϑί ὀχρ ϑηδίϊο σὰ 8 σουηΐοῦ ἰο (86 ταϊηὰ δηὰ 
δρί τὺ οὔ (δὶ ὅτβι αγοὸ οὗ Ομ νυ βιπῖγ (89 Βῃοα]ὰ 
ΒΑΥ ΤΑΙΒΟΡ: ἰο ἐμ6 βρί γί] Ὀγαῦδαο οὗἨ 1ὰθ 
Μοπίδηϊδίιβ δπὰ ΟἸγουμμοθ}} 188). ΟὐπΡ.  ο ἢ 
ΧΙΙ, 10. 

]πεισωπιοπίαϊἐ(ἰο8 οὔ λεπιίγαοῖε. α. ΤΊε σεπεγαῖΐ ὁπ 6: 
Ομ γι (89 γοβυγσζοοίίΐου δ {π6 116, [6 ῥγὶποὶ- 
Ῥὶο οὗ σαϊβίηρβ, αὐἱοκοηΐη γα, οὗ μ6 ἀοδ., ὁ. 7λε 
δρεείαὶ οπε: ΟὨγὶβὲ, ΠΟῪ οπίοτίαϊηϊηρ ἃ Ῥγοβϑηίὶ- 
τηϑῃ οὗἩ Ηἰβ ον ἀθαί δηὰ χοϑυγγοοίίοα [ἱ 
Ὑ88 ΠΟΟΟΒΒΑΓῪ ὑπαὶ Φοσγυβαΐίοθι δπὰ {16 Βα ρΥ θη 
Οουδοὶ] βου] ὈΘμο]ὰ ἃ βίχη οὗ Ηἰ8 σίοσυ Ὀθδηι- 
ἴῃς ΥΟΥΥ͂ ὨΘΒΡ ἴ0 ἵδμοπι; 18 το θα ἱπο οὗ ἃ]} 
ἜἽχουβο. ο, 72}: ποδί δρεοϊαὶ οπε: Τδο ζδι(ἢ οὗὨ (ἢ 9 
δἰβίουβ δηὦ οὗ Γζασιι8, δηὰ ἰῃ6 οχροοίαἰίου οὗ 
Δ}},-- ΒΡ ΟἾΔ} οὗ 116 ἀγϊηρς πι8ῃ,---ἰ δαὶ 6805 
σψουϊὰ οοπιθ δηὰ τηδηϊἴδ8ὲ ΗΠ 8 ρον δηὰ ψ1}Π1πρ- 
ὩΘ038 (0 ΒΕΩΡ; δὴ δχρθοίμδιἰοη Ἡ 16 ἢ 8ΖΑΆΤῸ5 ΡΓΟ- 
Βογυοά ἴῃ ἀσαίῃ, 85 4.805 ἨΪ 86] σαγγὶοὰ ἀοννη 
ἰο ἀφδι ΗΠ β σομδάθρῃοσθ ἴῃ ΗἸ8 οὐγη Γοβυγτ οἰ 0 
(866 ΤΑΥ͂ ζυεδέπ εδμ, 11. 2, ». 827 ἀαπὰ 1127 (..). 

7λὲ ὕογπι οΓ 1Ὺλ6 πιϊγαοίο: Α ῬτδΥΟΥ ΤῸΣ {86 
Βιοανγίηρ οὗὨἩ ἰ6 αοἂ οὗ Ιϑγᾶθ], ἃ8 ἃ [ϑϑιϊ ὩΟΩΥ ἰ0 
ἐμο Κοτὰ ἴῃ ὑπο ζβο6 οὗἨ ΨΦογυβδίθτω. 

1.6 ἐπιροτί : Τὰ9 ογσόντῃ οὗ Ηἱβ γαΐϊβί 5 ἔγοιῃ 
80 ἀοδά, (86 ργοϑαψθ οὗ ΗΪΐ8 γοβυγγθοίίοη, (89 
Ἄτβεέ Βαβηΐηρ οὗ Ηἰβ δόξα ἴτοια ἰμο Δίουηϊ οὗ 
ΟἸΐγο8 οὐδὸς Φογυϑαθηι. 

δ. “.Α8 τοχαγὰϑ {πὸ πιογαΐ αρρ]οαίΐοπ, ἰὮ6ΡΘ ͵8 
ὯΟῸ ὨΘΘἃ [ὉΣ ΔΙ] ΟΣ 1641 ἱπίογργείδιϊοη βοἢ 88 8 
ἤουπὰ ἰῃὰ Φογοιθ, Αὐγυβίϊπο, Βουτάδϊουο, Η. 
Μίανιϊη, εἴθ. Τμῖ8 δ᾽] ζοῦοδ)ὶ Ἰπἰοτργοίδιϊοπ 18 
οὈὐγϊουθν τὶιϊουΐ ἰδίοτὶ σαὶ Τουηάδίιϊοη ; ἴΐ 18 
ὉπηδίυΓΔ),---δὴὰ [0 τηλῖο [Δ Ζϑγιι8, ἰδ ἐγὶοηᾷ οὗὨ 
“658, (116 ἐἰγρο οὗ ἃ δίπηϑὺ υἱ(ΟΥ]Υ ἀοδα δῃὰ θύθη 
βίϊη Κὶς, -τἰϑ 8150 ὉΠ ΒΘ ΘΠΙΪΥ.᾽" ΗΕΟΒΧΕΒ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΏ Ταϊβίης οὗ ᾿Ζατυ δ 88 ἴδ τοοβὲ βογτίουϑ 
οὗ πὸ τουϊν γί πιῖγϑο]98 οὗ Ψ96818: 1. ἴῃ Το- 
δροσὺ οὗἩἨ {πΠ6 Ῥδσυ αν οἰχουτηβέδῃοοβ αἰζοπαϊης [ἰἰ 
ἴῃ σοι ρασίβοι τὶ (ῃ6 ΡῬΓΟΥΪΟῸΒ ταδί 5 οὗ (190 
ἀοδὰ ; 2. ἰῃ τοϑροοί οὐ 18 ἰπ γϊ δὶ6 βίη! βολῃοο, 
858 ἀοιηοηδβί γαίης ὑμδὺ ΟΠ γἰθὺ 18 (89 ἈΘΒΌΥΓΘΟΙΙΟῺ 
δηὰ {86 1,16, ΟΥ̓ 88 ἃ ἀοτηοῃδίγαίίοη οὗὨ Η]8 αἴουγ ; 
8. ἴῃ ταβροοί οὐ ἐβ ἀθοϊβίνο οἴοοίϑ.---ΟΥὐ : (Π6 
Ταἰϊϑὶηρς οὗὐἨ ΙἈΖΆΤυ8 ἴῃ τοβροοῖ οὗἁὨ ἰἰ8 δββϑηί δ] 
ἔδδίιγοϑ : 1. Το ἰπἰσγοάδασίογγ οοηγουβαίϊοι ; 2. 
1116 τ }}κ ἰο (86 στᾶνα; 8. (ῃ6 ΡΤΔΥΘΡ οὗ ἐδ δη8- 
εἰνίης : 4. (16 ἃν θη ς 08]}}]; δ. ἐμ ΒΡΡΘΔΓ- 
δῆς Οὗ 6 ἀοαἃ τηδλῃ ; 6. ἰ8ὸ οἴὔοοϊ οὗ 18 Γ6- 
ΒΌΓΥΓΘΟἰΪΟΠ.---Τ 8. ΑΥΤΙγ] οὗὨ “6508 οἡ (6 Τουτὶ 
δ αἴϊον ἰ!0 Ὀυτία] οὗ δζαταϑ. Οὐ: 9688, 
ΟΣ 8ἃ58 8 ΑΥΪΟΙΥ, ΠΟΥ͂ΟΥ σΟΙ]68 ἴοο ΪΙγίθ. -- 
Ηον (6 ὈκΔηϊβποα δηὰ ζυρὶ εἶνε 9 6808 ἔγοτῃ Ῥοτθθα 

. [ὃγ. ἴδῃ ρο οὐδ ἢ116 ἀἰδρτασθί! ὀχρίμποζίου οἵ Ἐθηθη, 
ὙΠῸ ΠΟ6ΓΘ ΤΟΘΟΓΙΒ ἴο {{|9 ΓΠΘΟΥΥ οὗ 8 ΟΝ ΓΙ ΚὨϊ ἱπιροϑῖυτγο. 
8,99 δὔογθ, Ρ. 899,--͵ὴ 8.] 

ΤΗΕ ΘΟΟΒΡΕΙ͂, ΔΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ 20ΗΝ. 

δηᾶ (1|Ὸο860 ΒΒΌΡΕΥ Βοογποσα οὗἩ Πΐπι, ἰπ6 76νν8 
ἔγοτῃ Φογυ 8816 πὶ, τηθοῖ ἀραΐῃ δὶ ἴΠ6 σταγνο οὗἩ 1,8:8- 
τι 8.--Τ8ὸ αἰ ογοηὶ Κἰπα 5 οὗἩἨ σοηάοϊοποθ οἢ (9 
ἀοδὶ οὗ ἃ ΠΊΘΙΏΌΟΥ οὗ ἃ ἤδη : 1. Τη6 σοπάο- 
Ἰεμοθ οὗὁὨ ἐδ ποῦ]ὰ ἴῃ ζοδοσαὶ ; 2. (Π6 σογοπιοηϊ- 
οὐ σοπάοϊοθποο οὗ ῬΒΑΡΪΒ668; 8, (86 ΠΟΑΤΙΥ οοη- 
ἀοοποο οὗἁ χοϊβδιϊνοβ δηὰ ἔγί θῃ 8 ; 4. (8:8 ΒοδΎ 
οοπἄο]θπο6 οὗ ΟἸΥἰβί.--- ΟΕ δὲ τναἱτἱπρ Ὀοοτε (86 
ὙἸ]]α 6, ον ἰδ6 ἀἰνηθ ΡΟΤΤΟΥ οὗ ΟΕ τἶδὶ ἰπ Ηΐ8 Βυ- 
Δ ὙὙΘΘΚΉΘ658,---ἰῆα ἰγρ6 οὗἁ ἐμὸ (γι βιΐδη 18. 
-- Το ρστγοδίοϑυ Ῥγδθοαυςτίοη σοτηἰηοὰ τῖϊ ἢ ἰδ6 
τηοϑὶ ἸΟΥ 1 δι οἱ ραίΐου οὗ υἱοίουυ.--- δ ασί μα δὰ 
ΜΩΥΥ δἱ {16 ργᾶνο οὗ δζαγοϑ. ΟὈΙρασίβου οὗ 
(Π6 ἵνο, 1. Αἱ {μον ἢγβὲ στηθοϊϊης Ὑῖ} 7688 
([λικὸ χ. 88), 2. δ 1η6 δοσοπὰ Βεγο, 8. δἱ 116 
(Βἰγταὰ ἴπ ἴμ86 Βἰβίοτυ οὗὨ (6 δηοϊπιϊηρ.---Ἴ}6 58γ- 
ἱηᾷ οὗ Ὀοίδ : Ζογά, 1 Τῆοι λαάεί δοεπ λέτε, εἰς.--- 
ΤὨο ᾧΓ οὗ πιο. .Β ἰπ υἱὸν οὗ 16 ἀοδᾷ. 70 (δ 
πὰ ὑμδὶ Ββδὰ ᾿δρροηθᾶ: 1, πῃ Ὑδδὶ ἄθρτοα εἰη- 
1μ|3 ΑΒ δ οχρτοββίοη οὗ γυὶοῦ (μδὲ ν}}} ποὶ ὃ6 
ΤΕΟΟΟΠΟΙ]ρα ἰο 1886 αϊδβροηϑδίϊοη οὗ αοὰ. 2. ἴὰ 
θαὺ ἄορτοο τραγταηπίεα 32 ΑΒ ὅπ Θχργοββίου οἵ 
Ρδίῃ ᾿ηνθβιϊραϊ πρ ἰμ 6 σα1568 οὗὨ (86 βυδοτίη. ὃ. 
[πη τοί ἄθρσϑο φαϊμίατῳ ῶῷ ΑΒ δῃ Θχργοββίυη οἵ 
δυ μι δ ἰΐο Ὀεΐοτο αΟοα οἱ δοσοιπί οὗ δοίπαὶ ἢ6- 
εἰοοὺ.--Ἴ μΒο ἐγ] οὗὁἁἨ ζαῖτ ἱπηροβοὰ ἀροὴ Ματίμδ. 
--Ἴ δὲ ἀοϊίνεσδαποο οὗ Ματγια ἤγοπι ροί(γ Βουβο- 
Βοϊὰ σᾶγεβ ὈΥ τηθϑὴ8 οὗ (Π6 ἄφθορ αἰβίγεββ δηὶ 
τοὶ σὶν αἱὰ.----ΟἸγβὶ ἐμ Βοβυτσοοιίοη δὰ (86 
16: 1. αι {815 Ἰη6 88: α. {πὸ 1,76 ἀπίο Γο- ᾿ 
Βυγτοοίΐοπ : ὃ. [86 ΒοΒυΥΓοοίϊοη ὑπίο 116. 2. 
Βα {18 βίρῃΐῆοβ ἰο ὈΘΙΘΥΘΣΒ: α. ἰο {86 ἀρκά; 
ὃ. ἰο {89 Ἰἰνίη κ.---Βοϊἑονοδὲ μοι {18 3--- ΤῊ οθυ- 
[εββίου οὗ Μαγίμα ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἰο {μΠ6 ααρδβίΐου οἵ 
Ογὶδὺ ἰουσπΐηρς ΒΟ 7411}. ον ΜΑΥΠΓ δ ΒΟΓΟ 
ΔΙΣΟΔΟΥ Ββυδογάϊηαί 68 ΒΟΥΒ6]Γ ἰο ΜΆΤΥ, τ Βοπὶ 8}}6 
Ὀοΐοτθ ἀοβί θὰ ἰο (ἴον (8.10 [81κ68 ἃ 5{1}] ποτα βυὺ- 
ογτάϊημδὶθ Ῥοβι ἴοι ἴῃ {80 ΒΟΥ ΟΥ̓́Ι 86 δποίηί- 
ἴπ8,.-- ΒΥ] ης Βἰἰ6η1]}).--οος ΤῊ Μαδβίου 18 μθτε:" 
1, Ὑπὸ Μαβίου 18 ἤοσα 2, δῃᾷ οδ᾽]δίἢ ἐπ66.---Ἴ8ο 
Ῥγοβδβοί] υἱσὶς ἰο 189 σγαᾶνθ, Ῥγοϊυβῖγθ (0 (88 
τηοδὺ Ῥυθβαροίι] υἱβὶθ ἴο (86 σγαγτο οἵ 76ξυ3.-- 
ΤῈῸ τοορίωρ οὗἁ ἈΙΆΣΥ πὰ ἐπ τυυϑορίηρ οἵ ἰδ 
ὕοτβ: 1, [πὰ 8617; (86 ΘἜχίοσ δὶ δἰ πα ἢ] ἢ, (86 
ἰπίθγῃδὶ αἰσοσβίυ ; 2. ἰῃὰ ἐϊβ εἰχζεϊδοαίίου : (μ08 
νοΐ 65 τλΐηρὶθ ἴῃ (6 ΒΟῚ ΡΒ οὗἉ [Π 6 ΒΒΠΟΓΌΔΓΥ, ἰδδΓ8 
ἴῃ οὐν ΒΟυΒΕ68, Αἰ οτος δρί εἰ 8 ἔῃ 6 ΘΟΠΙΡΔΗΥ͂ οἵ 
768ι8.-- -Τὴο ἰνἰοθ-τορϑαίοὰ δοηνῃ]βίοι οὗ 96 εῦ8 
ἴῃ βρίτίε: 1. Τπο οσοιβίοη, 2. (86 τηοοὰ, 8. ἰδ 
ἔγαϊ!.-- -1}ἢ9 Βοιϑα  0η8] 1176 οΥ̓ 76815.--- 86 Βοατί 
οὗ 7688 ἴῃ 18 11 τουοϊαϊΐοη : 1. [πα ἰδο [0]] 
του ]α οη οΥ̓͂ 1.8 Ἰογο, 2. οὗἩ 8 πο] 658, 8. οὗὨἉ 118 
αἀἰνίπο ῬΡον6..- ον 80 Τογὰ Ηἰἱβοῖ πιυβὶ 
Βυδτὰ Ηΐβ ἐθῖροσ Ὀοΐογο ΗἾθ στοδί ποῦκ.---Τὴθ 
ἸΟΥΪΏ Δηα γοὶ Β0 Β8]υἱΔὉῪ δἰ χιιὶ οὗ {86 χταῦο.-- 
ΟΧΥ ξσ͵ΑΥΘΒ.--- {ποῖὶν τοϊαίίοι ἰο ἰδ στατο οἵ 
ΘΟ τὶ βι.-- -στ πο ἑδπιρίδιΐοη οὗὨἨ Ματίμδ.--- 6 ῬΓΔΥΟΣ 
οὗ ἐδδη κρίνῃ διὰ 18 β᾽ χῃϊ βοδίΐοη : 1. 1π τεὶδ- 
(ἴοῃ ἰο {89 Τογὰ : το δῆοθ οὐ αοὰ; 2. πὶ το- 
ἔογθῃθοθ ἰο 09 Φ6 78: ὦ Τηΐγϑοῖθ ἴῃ {6 || 88] 
ὙΪΓ Ποἷν αοα, ἃ8 ἃ ἐθβί ἱπιΟΩΥ αχαὶϊπδὲ ἐμ οπὶ δά 
ἴο ἐβοῖλ; 8, ἰπ χϑἰδιϊοπ ἰο ἐδ Του ΘΓΒ: [80 
αἰνίμθ σοπβοοταίζοι οὐὗἨ {μοὶ Βυτηδῃ 707.--Ἴ}0 
04]] οὗ Ομ γἶδὲ ἔμ τθα σἸΟΒ  τνοτβ, ἰηδιϊποὶ νἱὰ 
Υἱἱ] Ρόονοῦ: 1. Τὴ6 παμθ, 2. ἴο ΘΟ τί δὶ, 8. Του. 
-οἼπμὸ υοΐοο οὗ Ομ τὶ δί.-- το ἰη δ η ἐ6 1} δἰχαΐβολ- 
εἶν δὰ δοιηργθ θηϑῖγο πδίατο οὐὗἁἨ (6 δαπιδη 
γοΐο0.--ΤῊὴο υπΐαὰ θαυθη-ἰοὴθ (6 Ρε8] οἵ 
Ιογθ δηὰ Ἰϊβίηϊη ρ- 48} οὗ 116} ἴπ (86 νοίοε οἵ 
ΟἸιγὶβί. -Τὴ9 ἀοοϊάράποοβ οὗἩἨ Οἰτὶϑὲ ἴῃ 4} ΗἿΔ 
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γίίαὶ σα (5,- πόνο ἰὰ Η5 γοΐοθ.---ΤἸὩ 8 ΔΡΡΘΔΓ- 
δΔηὴσθ οὗ ἰῃ6 ᾿ἰΤΙΏΣ ΤηΔ} ἰπ {μ6 χΑΣΙ ΘΒ οὗ (6 
ἔτϑνθ, 8 {γ06 οὗ ἰμθ ποῖν 116 οὗ τὴ9 Ο] Υἰϑιδῃ ἴῃ 
ἐμ οἱ γοβίῃιοι β οὗ ἀθδίἢ.---Ἦ δύ 18 ὀχργοββοὰ ὈΥῪ 
116 ΟΣ : “1ω00890 ἰμ δπὰ οἱ πὶ χο᾽): 1. Ηον 
(86 δάογίπς διηδζοιῃθηΐ οὗ (Π}6 ΘΒ ΓΟΙΙΟΙΟΡ 18. 108 
πῃ δβ'ἴθῃσο; 2. ον ΟἸσὶδὺ σίγοβ 1ζαγιι5 ογϑάϊ 
ἴοτ [011 γὙἱ4] βίγοηρίῃ; 8. ον Ηθ ἀΐνοσίϑ δἰίθη- 
ἐΐοι ἔτοια ἨΪπη86 17 ἰο ἴτω ὙΠ8Ὸὺ 8848 Ὀδοη Ταϊβοὰ 
ὉΡ.-- Τὴ (ἢ το ον ῃ 61108] βίον 659 οὗ ΒοιβΔΏΥ. 
ὅταθκε: ΟΑΝΒΤΕΙΝ : 9681} ΘΟΠ168 ΒΟΟῚ ΘηΟΟΡὮ 

ὈθοδΌ80 Ηθ ΔΙΝΔΥΒ ὈΣΪΏ 5 Βαϊγαίΐοα τὴ Ηΐηι, 
ἱβουρὰ ἴο υ8 Ηθ οὗξοῃ Βθο8 ἰ0 Θ01ὴ60 ἰο0 ]Δ{9.--- 
ἨΕΡΙΝΟΕΕ : Ενουγυϊηρ 15 ΡΟΒΒ10]9 [0 {6 ΡΟΣ 
οὗ ἀοὰ: 1 ααϊοϊκοϑ. Ὁ ΠΥ̓ΒΙΟΔΙΥ δηὰ βρὶγὶ.8]}}γ 
8089 το δδγο ἰδ ἰὴ [0 ΘΟὙΔΥ͂Θ [Ὁ δ ΒΟῸΣ ΟΥ 
ἴογ ἃ ἰδουβαδῃαά γ68γ8,--- 0 ᾶγο βἰηηθαὰ 107 ἃ 
ἸΟῺΖ ΟΥ ἴῸΣ 8 βμοσί {1π16.---Ἴὸὁ οοταΐοσὺ [Π9 του γἢ- 
ἴῃς 19 8 Ραγί οὗ φρο)! 658.---ΟὕΈΘΝΕΙ,: 76. ΘΟτ- 
ἰοτὺ ὁ Ὑ710Ὸ 88 ἰοϑὲ ἷ8 Ὀσοῖδος ὉΥ ἀθαίι, δῃὰ 
αγο 110{10 ΟΥ ΠΟ δΟΙΙ Δ Β5810} [ὉΓ ἢἾπὶ ΠΟ 188 1οϑ 
ἷβ ἀοἀ.---ΟΒΙΑΝΌΕΒ : 860 ΠΟΥ͂ ἔαὶτ ἢ Υ 68.168 πὰ 
Ὀδι11.5 τι ὉπΌ6]16[|-αοα 8 τἱοῖ ἀρονὸ δ]] 
ὙΠῸ 68}} οὐ Ηΐπὶ ἀπ σδῃ (0 ἰπδηϊ 6} 7 πιοτὸ ἐμ ῃ 
ἯῸ δ53]ς. -ΒῚ ΒΡ. ἯΙΒΤ. : ΤῈ σγοδίοβῦ Θοηϑο]δίϊοη 
οἵ Ομ βι8 ὴ5 1 81} Κίὶπᾶβ οὗἁ τιΐβουῦ ἀπά 80 ἰἢ 
ῬΟΣῚ] οὐἩ ἀθαί, 15 [110 χϑϑιιγγοοίΐου οὗ ὑμο ἀοδὰ, 1 
Οὐν. χυ. δ; Ηϑοῦ. ἰἰ. 14.-Ηὁ σῖο Ὀδ᾽ανο8 ποὺ 
οη Οἰγιβὶ 15 ἀδδὰ ογθ μο 411868.---ὕἵ τ. 28, ΑὮ, 
δον Βιιϊϊης 1ἰ ἰ8 ἔον οὔθ ἔγϊϑῃηὰ ἴο 68}} (89 οὐδὸν 
ἰο ΟἸιγίϑι !- τὸ 15 οὐΐδη Ὀο ον ἰο ργϑδοῖὶ ΟὨτὶβί ἴα 
βοοταί ἐϊδη ἰο ῥτοοϊδὶμι Ηΐτὰ Ρα]101γ.--- ον, 29. 
ΠΕΡΟΙΝΟΒΕ : Πονο ἰδνγὶοί ἢ ποί.---Ὗ 6Υ. 8]. ΖΕΙ8108: 
ΤΏΟ80 ὙΠ086 ΒοΔΤΙΒ ΔΥῸ ΥΟΣΥ͂ ΒοΑΥγ---ἀη ἃ ρῬασιΐ- 
ΟΌΪΑΥΪΥ [μο80 ἰδοὺ ΔΥΘ ΒΟΓΟΙΥ ἰδιηρίοα---9ου]ἃ 
ποί ὃ0 ἸοΙ, 8Δ]οῃ9.----Ἄ τ, 82. ΟΑΝΒΤΕΙΝ: Α Ὀε]ΐον- 
ἴης Κπον]οᾶ ο οὗὨ 96805 του κοί ΒΟΥ ΤΘΥΘΓΘΠ6Θ 
ἰοσαγὰ Ηἰΐπὶ πὰ ἄδθορ Βυμ}} }{γ.--- 6 τα β  ΥγῪ 
οὗ πιθ ἸΩΟΥ͂ΘΒ 96818᾽ οἱΐγ. 6 ἴοο, αἴξον ΗΪ8 
ΘΧΔΙΏΡ]6, Βουϊὰ ΡἾΥ ἰμ9 τυγοίο θα. ---ΖΕΙΒΙῦΒ: 
Ἦθ ΠΥ ΨΘῈΡ δῃὰ Ἰ᾿απιοηΐ ἴον ὑμοῖὰ δαὶ δσθ 
8510 0} ἴῃ 96808,---ὐαί 1 τηοἀοτδίίοι ; δηἃ τῦϑ 
ΙΏΔΥ σοιηΐογί ΟΌΓΒΟΪν 68, οὐ (δ 6 οἶον Βδηᾶ, τὶ 
186 ἑμίαγο, }ογία] γοβυγγοοίίου, 1 Τ 68. ἶν. 18, 18. 
“ον. 85. Τα. Ηθ σορὶ οΥοΣ Φογυβαϊοτα (0 
χὶχ. 41) απὰ ἴῃ {86 ζασάϑῃ οὐ αοἰμβοδηο, ΗοὉ. 
γ. 7. 116 ἄγτϑί ρἶνοϑ ἃ βίζῃι οὗ ΗΪ8 τὰ μππΠΔῈ ΠΥ 
δΔη ἰοῶ οὗ ΗΪ8 αἰνἱηΐγ.---Ἴ ον. 4]. 7δίά, : ΘΔ ΥῺ 
ΒΟΓΘ ἔγοτη «}8685118, 65 ἐμοὰ τὺ δουΐ δηγιμίης 
οὗ ἱπιρογτίδῃσθ, πού ἰὸ ϑῃΐονῦ ὑροὴ ἐξ νὶΐμοαυϊ 
ῬΓΆΥΟΥ. -- ον. 48, ΟΒΙΑΝΡΕΠ: Α (ΘΒ ΠΟΥ ἰο 1816 
αἰνίπο τβδ)οϑίγ οὗ Ομ γί βί.---τγον. 4δ. ΟΈΒΝΕΙΣ: 
Ϊ ἰ8 σοοὰ [ῸὉΓ ἃ8 ἴο γνἱ 5. μΐουϑ Ρδορΐο ; βοπιθίϊ π168 
ΟἿΓ δαϊναίϊΐοη ἀθρθηβ ἰβ θοη.---ΟΚ ΕΡΑΘΗ : 9658 
δερίηβ Π6γΓθ, 88 θ οἴθη ἀοοβ, τ] πογβ ρυγ- 
ῬΟΒΟΙΥ τηγϑίογίουβ. δηἃ δι [ἰηρ ; (ΠΟΥ͂ δουπὰ ᾿ἶϊκ6 
8 ξοποσαὶ οοηϑβοϊαἰίοῃ υἱϊογοὰ ἴῃ νἱον οὗ (9 1Ὁ- 
ἰᾳγθ ΣΟΒυγγθοίοη.---Ἰ τπτὯ8 (6 στρά αἷμ οὗ 
968118 ἴῃ ἸΩΔΩΥ οὗ ΗΒ ἀἰβοουγβοβ ἰο Θχ 1 1 {86 
ὉΒΙΥ οὗὁἩ ὑμ6 βρί γι] δηὰ ὈΟαΣΥ σϑϑυγσθοίϊοι ; 
Β6 ἱβεγεΐοτθ σαϊβοὰ ἂρ ἰἰ9 Ὀοάΐ98 οὗἩ (9 ἀθδα. --- 
Το τοϑατχγθοίίοη οὗὨἨὨ ἐπ6 πίιοϊοά 8 ποῖ ἃ ἐγὰθ Σθ- 
Βαττοοίΐοη, Ὀαὺ 86 βοοοπὰ ἀρθαίῃ.---Ηδ 64}}8. {116 
ἀεδά 898 Ηθ που]ὰ 4 ᾿ἰνίην τηδῃ, 48 αοἀ 68115 ἐμαΐ 
ὙΒ]0} 18 ποί 88 ἐμουχὰ ἰὺ τγοσο, Βομι, ἐν. 17. 

1ι18350, τοῦ. 88: Το οθοοίΐομβ οὐἨ 6] 16 ΥῸΥ8 
μδτο ποὶ (8:6 ΣηδβίοσΥ ΟΥ̓ΘΡ ἰβθῖι; (ΒΒ 6 Υ 810 ποί 
ῬΔΒΒίΟΏ8.--- ΒΒΑΥΝΕ : Μουτηΐπς Π88 ἃ ροοὰ Ὠδπ6 
ἱπ ἐπ ΟἹΪὰἁ Ἰεδίαπιοπὶ  ΑὈτλ]λα, ἴβδδο δηὰ 
ὅλου τπιουγποᾶ, Απὰ Ῥδὺϊ τυ 68 (Βοαι. χὶϊ. 
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16) : ““Βεϊοῖοθ πνῖΐα ἰδοπὶ ὑμαὺ ἀο χαϊοΐδθ, δπὰ 
660 νῖ (θὰ ὑΠ αὐ γγ6 6 0.᾽ Οομρ. Ἐ}}}]. 11. 27. 
-- σοπὶ ἰδ αοἂ οὗὨ 4}1] οδομηξονὶ σομιοίὰ {116 ρΊ ΓΕ 
οὗἨ σομϑβοϊδιΐοῃ.--- ον, 27. [πῃ ἐλ Ὀε]ϊοῦ 15 σοη- 
ἰαϊποα ΒΕΩΡ Δ]}. 1ιοβϑύ ΒῸΡ ἀοίδοί γο σοηῃσορίϊοη 
Βα] ἀ ἀορτῖγο μοσ οὗ (19 ΘΕ ΪΟΥ πχοπὶ οὗ βαϊνδιΐοη. 
-πΙΑΥ, τον. 82. Νοὺ διηοίμορ πότὰ,--- ΟἹ] 
ἰθαγβ; ἐμ ν ΒρΟΔΙς Ἰουἀ6Υ.--- 1716 τοα8 σοπυκι δα, εἰς. 
δὶ ἃ ρἱοτγίοιιβ αἰΐτηρβθ οὗ ἐμὸ στοαὺ μϑαγί οὗ 
6808 Φοη αἶνθδ τ18 μογο'---ϑουρίατο ταθη(ἰοη8 
οἰκῦ ΡΟΥβοπΒ ΜῈΠῸ Ψ6ΓΘ Γαϊβοὰ ἔγοιῃ ἰ86 ἀοδὰ: 
{16 805 οὗἩ ἰμ6 ψίάονν οὗ Βατορίδ, ὈΥ͂ πιδλ 5 οὗἁ 
ΕἸ) (1 Κίηρϑ9, χυὶ!. 22), (89 βοὴ οὔ 86 ϑ'πΆ-- 
ΤῊ. 688 ΟΥ̓ ΕἸ15888 (2 Κίηρϑ, 'νγ. 85), ἃ ἀθδὰ τηδῃ 
ὙΔΟ Μ)838 σαϑὺ ἰηῖο 186 ζγανθ οὗ ΕἸ18ια (2 Κίηρϑ, 
χὶ, 21), (86 γοσηρ ταδὴ οὗἩ Ναΐπ (1υκὸ Υἱΐ, 15), 
ἰδὸ ἀδυχμίος οὗ Φαΐγυβ (λίαιυ. ἰχ, 25), ᾿αζαγυβ, 
Τα μα ΕΥ̓ Ῥοίοῦ (Αοἰβ ἰχ. 40), Ευϊγοϊι8. ὉΥ͂ 
Ῥδὰὶ (Αοίϑ χχ. 9).---ΟΟ3ΒΝ ἘΠ, γον. 17. Υοὺ Ηο 
ὨΘΥ͂ΘΣ [8118 ἐ0 ΘΟΠΊΘ.---Νὸ ΟἸιτΙβέϊδα ἀ168.--- 15 
ἰσὰθ ἃ ο}}}1ἃ οὗ αοαἂ τᾶν ουὐιναγὶϊν δυ δ. Σ 4]} 
ΤΑΔΠΠΘΡ οὗ ἐδίηρβ,---Ὀαι ἰαὐ ἰβ (ο 6 Ββἰοῖϊκ ; (1αΐ 
5 ποὺ ἄθδίῃ.---λίαγν. 8.6 ἃτοϑο, μοὶ ἰο ρὸ ἰο {10 
ἀεδά, θυὺ ἰο Ἡΐτ 110 τγα8 6 ὺ 11{6.- το Ι ΔΓ ΒΡΟΚΘ 
ἴῃ ἐμ βϑδιθ ἰοηθ ὑμαὺ ΠΡ βίβϑίου υϑοὰ, ΕῸΣ 1 15 
Ουϑί ΟἸΔΑΓΤΥ͂ ΤῸΣ οη6 ἐπ ΐηρ ἰο ἱπΐεδοὺ ἀποί ποῦ. Ομο 
ΤΩΔῺ ΙΩΔΥ͂ ἀἰβοουγαρο δηᾶ ἀἰβιιθατίθη δῃο ΒΒ Υ.-- 
Αποίδμονρ ἔθ 19 βαϊά οἡ ἃ βἱπιῖϊαὺ οδοαβίοῃ : 
ΘοΡ ποῖ  ΝΑμιοΪυ, [Ὁ ἐμπὸ οομϑοϊδίΐοα οὗ (89 
νίάοιν οὗ Ναῖη. θα ποῦ Ηθ ψ66ρ8 Ηἰπιβε]ῇ, 
Βγ Ηἰβ ἰθαγβ8 1. Ηθ 8|68]8 (μ4110}78) οὔγβ, 2. Ηθ 
ὙΊΡΟΒ ἰπθπὶ ΔΙΝΟΥ.--- Το τον σοΐοθ οὗ {π0 
δανίουν ἃ ἰγρο οὗ Ηἰ5 δ᾽υυϊ ιν στδαθ. 
ἨΕΟΒΧΕΒ: ΤἘ9 Ιοηροῦ ΤᾺ} 18 ΟὈ] ζοὰ ἰο τταϊί, 

{πὸ βίου Ρ ἔα ἢ Θ͵ΟΙ͂Β ὈῪ ταὶ ης ἀπὰ ἐγῖα], -- 
{8:8 Ἰῆογα ρ]ογίοιβ 18 (6 ΠΒ6Ὶ]Ρ δϑοσχαοα (16 ἢ 6]- 
Β85).---,, οὐ. 22. Α ζοηΟΣΔ] Ὀο] ἰοῦ ἢ ἃ οογίαϊη 
ἰσατἢ ἰ8 ἰηἀοοα οὗ πο αΥδ]]. Τὶβ ἀο68 ποὶ ἰουο ἢ 
8. ΤΙῆὴλῃ. [ὑ τηυδὲ Ὀθοοπη9 ἃ ΖΔ} ῬΟΥΓΒΟΠΔΙ]Υ͂ ἃ Ρ- 
Ῥ]]οὰ ἴο δῃρὰ Ῥουβϑοῃ δ ΠΕ Υ̓͂ ΟΘΟΠΟΟΣΗΐης ι18.--- ὁ Βο- 
Ἰιανεβέ ἔμοιὺ (118 7 Α Ῥγοο-ᾳυοϑεϊοη ΤῸΣ ΟΥΟΤΥ͂ 
0Π8.--ἰ Τὴ πὴ 6} του οπϑῃῖρ οὗ ἐμ9 μοδτὶ ἴὸ 
ὅθ8ι:8 χημϑὺ σοιηαΐῃ ἃ δβοογοὺ ἰο ἰδ που]ὰ, ἃ]- 
ἱβουρἢ το 8Βοι]ὰ ἔΎΘΟΙΥ σοη 885 6808 (ἢ 16}86]- 
μιδ0.5).--,Ἴ,ἰμ6 Μαβίοσ οδ]]θι ἢ} ἐλεδ. 10 18. 8 αυδϑίϊοι 
ΟΥ ῬΘΡΒΟΙΔΙ χοὶαὐοηΒὶρ.--- ἴον. 29, ὙΠΟ ΤΉΔΥ͂ 
ἀρὰν ὙΠῸ Φοβὰβ 68}18 Πΐτη 3 --- μαι. αἰτῖπο 
βίσοηρί Βυϊηδη ἰθδτϑ ῬΟ88688 '----Ὗ ον. 48, ΤΟ 
γοΐσθ (μαἱ το ΠΟῪ 68} 15 {86 δυϊπογιίαιῖνο ποσὰ 
οὔὟἿΒΘ ΑἸ θοῦ οὗ 86 Πεοδά, ννῖο δὶ {πὸ Καυ8 
οὗ 8911] αῃὰ οὗἨ ἀθδ8{}..--ἰϊκ ἃ δρὶγὶ [Ζδτιι8 
ΘΟ 68 ἔοτίη, (δὲ Δί {89 δ σὺ οΥἨὨ Εἰτῃ 411 πη γ ὈΘ 
8626 ΨΙῊ Το] ΪῈρ δη ἃ αὐγα, ἃ8 ὑπο Ὺ (δἰ ΉΚ οὗἁ 
{16 ἱμν 151016 του] ἐμ Ὀγουραῦ ΒΘ ΔΥ (0 {Π.612.---- 
Τμπὸ ἀφδὰ τηδὴ τυουσβαίοβ ὯῸ ΠαΥσαίΐγθ (0 ΟἿὟΥ 
ΘΌγ5. “Ηὀἠ δὰ πουρπὺ (0 ΒΔΥ ἴῃ ποχὰβ οὗὨ (18 
Θαγ᾽ (Ηογ6Γ).---ΘΟΗΕΙΕΒΜΑΘΒΕΕ: Τίιο 7678. 
ϑ΄αοἢ ΒΥΤΑΡΑΙΒΥ ἰπ [86 σοϊπλοη ἱποϊἀθηΐβ οὗἁ 118 
ἃ8 15 ΤἸηδη 68.648 ογοὴ ὈΥ͂ ΤΏ6 ἢ ΨὮΟ ὧο ποὺ δ. Υθ 
οἂν 766] 58 ἰὴ τοραρὰ ἰο (89 {ἰὴ 58 ΒΊΟΝ ΓΘ 
τηοϑὺ ᾿πηρορίδης δὰ τ 10} πὸ ἰΙΔΥΘ πηοϑί δἱ 
Βρανί, ΒΒουϊά ποῖ Ὀ6 δοπάθιηηῃοὰ ὮὈΥ 8 85 ἀονοϊὰ 
οὗἨ δβἰῃσουν. --Ἴ8ὸ ανϊοῦ (μα Ἰοο 8 Σἰβοῖῦ ὑρ. 
τη 186} 15 8618 8}), ἰδ ϑτηιοῖ 859 ἰΐ βΒορᾶσαίεβ. 
ἃ τη8ῃ ἕπου) Θοπηθοίϊοῃ Μ1{}} ἢ. 18 Ὀτοί ἢ Το η.--- [δι 
ΒΟ ΘΔ Υἶδθ 80ὸ ἰσῃ ((ο αοἀά), ἐμαί το 15. 
ΘΆΡΔΌΪο οὗὨ βυοῖι σου αἱο ὙΠῸ {86 υηϊγουβηὶ 
ἰουπίαϊη οὗ Ἰἴἴ8, 18 αἷ80 σουηονοὰ Ὀογοπᾶ ἐμ 
ΡΟ οὗ ἀοαίῃ. 1 (ποὺ Ὀοϊΐοτο, ἔθου 8.810 869 
[0 ΖΊΟΥΥ οὗἩ αοἀ. 



800 ΤΗΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΑ ΤῸ ΟΗΝ, 

ΜΙΆΙΡΕΤ: Φ2680υ8᾽ τταῖ δηὰ ἰθδ 78. --- ΤΌ ΔΤ 
ΓΘ ποὺ ΟὨἿΥ ἰἶ6 δ΄ ζῇ οὗὨ Ἰογϑ, ἰηίοσοϑί, στιοῦ; 
1ΠΟΥ͂ ΔΥΘ 8180 ᾿ἰηἴ8}}10}]9 εἰχῃβ οὗἨ δαπδη ᾿προ- 
ἰοῆσο δηὰ ὑοακῆθβθ. Το 8 ἰθαγβ Β6ΓΘ στουθδὶ 
1118 μοῖν ἴον, Ὀὰὺ {Π6Υ σοποθὰ] Ηΐδ τοὶ δὰ 
σἴοτγ.---ϑη6. σα]]οἃ 416 στανο [86 ΡΪδ660 οὗ 600Γ- 
γαριίοη,--ἰμὸ Ἰογὰ 68}}9 10 (Π9 Ρἷασο οὗἁ σίοτγ .--- 
Τυο 78. ἘΠΟΓΘ 18 8 ῬΟΤΟΥ ἴῃ (ἢ. 8 ΓΑΥΒ οὗ (6 
δυη. ΤΒΟΥ παΐτο ὑμ0 Υἱδ] σογλ τη [Π6 στλὶη 
ΟΥ̓ οοτῃ δά ο68]}},8 Ὥθνν, Ὀοδυι αἱ δὰ τπδηϊζοϊὰ 
116 ἰπίο Ὀοΐησ. Βΐ ἐπ6 δδῖὴθ βυη-Ὀθατὰ ἀγα 8 
Ῥοϊδοποιϑ ὙΔρΡΟΥΒ ουὖὐ οΥ̓ Ὀορ8 δηἃ τηΟΓΆ8568. 
ΤΡ ΗΠΙΘΩΡ 10 ἔγοπι ἐπ οΏ9,---ἀοα ἢ ἔγοπι {86 
οἰπον. 

[ΒΑ ῈΝ: Ετοὰ ΟΒΙΟΘΕΧ: ον. 41. 7Τλεη ἐδλεν 
ἐοοΐ ατσαν {δὲ δίοπε; βοτηθ ἀθὶδὺ μβαδὰ δυίΐίβοη; 10 
8. Ὀοϑὺ (ο 1οὐ ποίῃΐης δοαια Ὀθίνγοθα (6 σοτητηῃ 8 
οὗ 6818 δηὰ ἀοΐηρ {μι 6ῃ).---ὐεσμς πε ὦ» Ἠὼ 
ὄγε8: ο Βιοι]ὰ Ῥγαὰν δὐΐονς Ομ Υἰβί᾿ 8 μαϊίοτιη---- 
ἸΠῸΡ ἊΡ 80 6Υ68 οὗ ον Βοδί ΔΌΟΥΘ ρτοβοῃὶ {πη 8 
ἴῃ ΙΠΘΙΔΟΤΥ͂, ἴῃ δουρί, ἴῃ ἰηἰοπίίοη.------ΕὙ Τα 
ΗιμάκΥ: Ὑογβ. 41, 42. ΟὈγῖβι᾿ 8 Ῥσδυον αἱά ποί 
Ῥεοηοδὲὶ ΠΙβο]ζ, θαὺ οὐγ δἰ; Ηδ αἱάὰ ποὶ ναὶ 
ΒοΙρΡ, θυὺ ὸ νψδηΐὺ ἱπβιγποίϊοῦ.----Ξ το Ασαῦσϑ- 
ΤΙΝΒ: ον. 22, Ματγίδα ἀο68 ποὺ βὰν, Βυὶ πῇ 
Ὀγοίδμον ἰο ᾿ἰἶδ αχαίη, ας 7 ἀποιῖο τολαίδοευοῦ Τῆοι 
τ«οἱἱέ αδλ, αΟοὦ εοἱἶ σίυα (ὁ Τλεε---ΐ, 6., σαὶ Το 
ὙΠ ἀο 18 ἴον Τὴν ᾿υὰδρηιθηῦ ἀπά οὐ [ὉΓ ΓΩΥ͂ ῬΤΘ- 
δβιιπιρίίΐοη ἰο ἀοίθντΐπο.---ον. 20. ΗΠ: (λαὲ δε- 
ἐϊουείλ ἐπ λῖε: ἙδΔΙΔᾺ ἷπ5 (6 119 οὗ (86 Βου].--Ὑ ον. 
84. Ἡζλεγε ἤχυς ψὲ ἰαϊά λὲπι Ἠδ κηθν, Ὀυΐ Ηθ 
αϑἰζοὰ ἰο ἰσὺ (ὴ9 ζαϊἢ οὗἨ Ηΐ5 Ῥθορῖὶο.--- ὁζ, 88. 
«“ἤεδιι8 τοορί : Ποτοΐοτο ἀϊὰ ἢ 6 τ Ρ, Ὀπὲ ἐο 686} 
τ 6 ἢ ἰο ὙΘΘΡ ἴ-ο Γ. 89, Τα να ατοαν (δά δίοπε: 
Μγϑυ σαν, ΤΆ ΚΘ ΔΎΑΥ ἰπθ Ὀυγάθη οὗὨ (ϊο ἰδῖν, 
Ῥτοοϊαΐπι στδοθ. [3]------ Εσοτα ΟΗ ΒΥΒΟΒΤΟΜ: ΥοΓΒ. 
20, 28. Μαγίμδ ἀ068 ποί ἐδῖκο Π6Υ δἰϑίοσς ψ ῖτ ΠῸΥ 
Ὀοδαυ8θθ 886 πουϊὰ αροδὶῖς τὰ ΟἸ τὺ δίουθ; 
ψΠοη ΒΟΡ ἸΟΡῸΒ μαᾶὰ Ὀδοη γταϊβοὰ ὈΥῚ Ηΐπ 8116 
6611.ἃ ΜατΥ.--- ον. 29. [ἢ ΒοΡ ἀσγνοίϊοῃ8 ἴο (ἰγυ δὶ 
πη Ἶ ΒΟΥ Μδβίϑι, 886 παά 0 {ἴπ|0 ἰο ἐπίηϊς οὗ ΒΕΓ 
Δι) ] οἰ  0η8.---ογ8. 888-88. Τα Ηὸ ὡρρέ δπὰ 
στοαπεαά ατ τηρῃἰἱοποα ἰὁ0 Βῃ0ν (Π6 τοϑὶ]γ οὗ Ηΐ8 
μα Δ ΠδίαγΓΘ. -----Ετοὰ ΒΕΡΕ: ὕογ8. 82, 88. 
ΜΟΥ ἀϊὰ ποὶ ΒΔΥ 80 τοὶ ἃ8 Ματίδα, δι6 οουϊὰ 
ποῖ ΒρΡΘαΪς 70. ψθορίῃρ, [ῸΣ ὮΟΡ ἐεαγδ ὝΘΤΘ 89 
εἰοοιϊνο 85 ὑπ τσογᾶς οὗὨ ΠΕΡ Βἰβὶοτ.---Ε. Ἀ. Ο. 
----τοῖὰ ΑἸΟΌΙΝ: γον, 17. Οατ Γογὰ ἄθϊαγο 
ἴον ὕοωγ ἄανδ ἰμαὶ (86 τοβαγγοοίΐοη οὗἨ [βδζϑῦυϑ 
ταῦ Ὅ6 [86 τηοτὸ ρἝοτίουβ.---Ψ 6 ν. 36. 1 δαὶ (6 
ἘἈδϑυγτοοίίζου, ὈοσΔΌδΒ6 1 δὰ (δ [1,1ἴ8,--- ον. 26. 
Φ68ὺ85 ΚαΘῪ ἰπαΐ δ6 Ὀο]ονοα, Ὀυΐ κουχπί 8 ὁΘ0η- 
ζοβϑβίοη υηΐο βαϊ γί οι .---ἴ ον, 86. ὕέδυς τοορέ Ὁθ- 
οαιϊι56 ἢο τλξ {110 Τουπίαϊη οὗἉ ΡΙ(γ.---Ὑόογβ. 48, 44. 
Ομ γῖβί ατσαζεδ, Ὀθοαῦθο Ηἱΐβ8 ῬΟΊΟΥ ἰΐ ἰ8 πΒὶσὶ 
αὐΐοῖκοηβ ἱηπαγάϊΐγ; (μ6 αἰδοῖ 0168 ἴοοδό, Ὀθοδδο 
ὈΓ {86 παΐ αἰ ΒίῪ ὑμον τΟ δῖθ αὐἱοϊοηθά δῖ δὺ- 
βοϊνϑᾶ, [}] ((ἀγουσὰ (8 ταϊηἰΒ  ΥΥ ἐμπΠ6 Υ τὸ ἀ6- 
Ἰϊνογοὰ ἔγου 89 Ῥοπάδρϑο οὗ βἰη.---Ε. ΚΒ. 0.)---.ὅὥ 
Ετοῦλὶ ΤΗΞΟΡΗΥΙΑΟΤ: 6 Υ. 28. 71λ6 λίαξίεν ἴ8 οοπιὲ 
απαὰ εοαἰϊειλ ον ἰλδδ: ἰμ8ὸ »γέδεποε οἴ ΟἸ γἰδὲ ἴῃ 1{- 
801] ἃ 68]}].---ἡοντθ. 88-88, Ηθδ σγοαηεά---ἰιοορέ : 
6508 βοπχοὶ  πι98 ραγο ΗΪ8 υπῆδὴ παίαγο γϑο γοηί, 
βοιηθίΐπη68 ο γοδίγαϊηδὰ 1: Ηθ δοἰϑὰ {8}8---1. 0 
Ῥτονθ ἰμδί Ησθ ἰ8 ΥΘΥῪ πδῃ; 2. ἰ0 ἰθδοὶ 8 Π6 ὧἀμ9 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ ΟΥ̓ ͵0Υ δηὰ ρτιοῖ--ἰΠὸ αὐδόηοο οὗὨ βυιηρδ- 
ΠΥ διὰ βοῦσοῦν 8 Ὀγαία)], ὑπ6 ἐχοόδὲ ἰ8 ἸΤΟΠΙΔΏΪΥ 
[Ὀὑοἐἴθ9τ: μορι θη 8}.---Ρ 5.1- τον. 48. ΤΠ: ογίεὰ 
οἷϊδλα ἰοια υοἱσα---ἰθ βυταδοὶ οἵ ἐπδὶ ἐγαπιροί 
Ὑ1ΘῈ πῇῦ}}} δου δὺ (8 6 ΣΘΏΘΓΆ] ΓΟΒΌΣοοί 0}. -----α 

το ΒΌΒΕΚΙΤΥ: ἴἴο19. 21, 22-88, Σαϊί ἢ διὰ τη- 
“την ταϊχοὰ ἰορφεοίμοῦ: “αξλ, ἴῃ Μασ δ᾽ 5 ἅττα 
Ῥογβιιδϑίοη οὐ ΟἹ γὶβυ 8 Ῥόονγαῦ; ἐπῆγε, ἴῃ ΒΟΥ 
᾿ἰπιϊ ἰπς Ηΐηι ἃ8 ἰο ρίασε διὰ {ϊπι6.---Ἶ ον. 28. 
ΟὨΥ δι᾽ 8 66}. ΔΠΒΜΟΡ ἰὼ ΜΡ Δ᾽ 8 Ῥαϑδϊοηδίθ 
ἀΐβοοιι γβθ.--- ον, 80, Τ6 ολΥμοϑίηθ88 οὗ Ομ γὶβὲ 
ἰο δηΐβῃ ΗΪ9 ψοῦῖκ---Ηο ποδὶ ἰο {116 σατο ὈθΘίοτΘ 
οπίοσίηρ (19 Βοι86.--Ὗ 6Υ. 8δ. “έδυδ τσερέ ῬΑΥΤΥ 
ὕγοτι δοτηραϑϑίοη, ῬΑΣ Υ 707 δχϑιιρὶο---Ἰ. ,γοῖς 
σοι ραββίοη, (1) ἰο λωπιαπὲίψ ἀοθαϑοὰ ὈΥ β'η ἰ9 
ἀθδιῖὰ, (2) ἰο αγμ8 ὙὮοηὶ ΗΘ ν͵ὰὼϑ δδϑοιυί ἰοὸ 
Ὀγίηρ, ὈΔΟΚ ἰο 8 βία] δαὰ βυδοτίηρς που]ὰ, ( (8) 
ἴο 1889 ΒΟΡΓΟΥΪΗΡ 5᾽5ἰ6γ8.--Ε. ΒΕ. Ο.); 3. ων ἐζ- 
απιρίε, ἰο Ὀγΐα ς θα γΒ ἔγουι ι5---(]} δὶ {πὸ εἰχμέ οὗ 
ΟἰΒΟΥΒ᾽ 708, (2) αὐ ἐϊ6ὸ ζτανϑϑ οὗ οὖν ἔσῃ ἀ8.--- 
ον. 89. 7Ζαχε ψεὲ ατύαψ ἰδὲ δίοπε: Οὐν βαηὰβ 
τηδέ ὧἀο ἰδεῖν υἰπγοϑὲ Ὀοίοτο ΟἸγίϑὺ πὶ]} Β6]Ρ.- 
γεν. 48. Ουν Ιοτὰ ἀϊὰά ποῖ ΒΑΥ ζαζαγιε, τευΐτε, 
88 ἰο οὨ9 ἀδδὰ; Ὀυΐ ΟὈνι6 γοτίλ, ἰοδομίης 8 ἰδμδὲ 
{Π0Υ δ΄Ὸ δἰΐγο ἰο Ηἰἶπι ψὩῸ διὸ ἀδδὰ ἰο {2.------- 
Ετοαι Μ. ΒΕΝΒΥ: ὅν. 17. Ἡλεπ “εξ εαπιε: 
Ῥγοπιΐϊδοα βδαϊναϊουβ ἱμβουρὰ ἰμο οὗἶδθη δοπιθ 
δἰοισῖψ, ΑἸΤαΥΒ δοπι6 δωγεῖν.---ογ. 10. ΤῊ Βοῖπθ 
οὔ Μαγίδα δηὰ ΜΆΑΥΥ 6 μουβθ οὗ τηουτηΐης.--- 
αγδοθ ΜΠ] Κορ ΒΟΣΣΟῊ ἔτγοιῃ (110 λεαγέ (Ολ 8}. 
χίν. 1) ποὺ ἔγοπι {89 ἀοωδε.---Ἴ ΒοσΘ {μ 610 ΔΣΘ 
“ποΌγΤοτα, ἰμογὸ οὐρα ἰο ὈῸ οοηςοτίεγ.--- ΤΟΥ͂ 
οομλοτίοα ὑπ οτι δοποεγπίης ἐλεὶγ δγοίλεν, βροακὶηρ 
(Ρτοῦ Δ Ὁ}γ), 1. οὗὨἨὨ ἐδ χοοὰ πδῖηθ ἢθ ᾿ιδὰ Ἰεἴϊς ὃ6- 
δἰπά; 2. οὗ 1169 ΒΔΡΡΥ͂ βίδίθ ἰο σι ϊο Βο δαὰ 
ἔοτθ.---ὕογ, 20. Το αἰδογοηὶ οι ροσαπιοπίδ οὗ 
Μανία διὰ ΜδσΥ, 88 τηδηϊξεδίθα ὃγ ἐμοῖς ἀἰ86- 
Ττοηὐ σοπάυοί.--- ον. 21. 7.) Τλοι λαάεὶ δεεῃ ἀετε: 
Ἶο ἃγὸ δρί ἰο δὲ ἰο οὖσ ἰγοι ]εβ ὈΥ ζαπογίηξς 
88 πιίσλέ λασα δέέη. .---Ἴ ον. 22), Ἢ Β6ἢ οὐγο ΠΟΥ 
ποὺ 88. ἴῃ μαγίξσωϊα ἰο 881,16 8 ἴῃ σεπεγαΐ Τ6- 
ἴον Ουγβοῖγο (0 ἀοὰ. ΟΠ γθ ΠῸῚ ποῖ Ὑῶδέ 
[0 ῬΓΔΥ ἴον, (89 ατγοδὲ ᾿πίϑγοοϑβου Κπον δηὰ 18 
ΠΘΥΘΡ γοζυδοά.--ἼἍοΥ. 28. ΤΠ6 σοι ΟΣ ΕΠ Ρ᾽ ΒΗΒΊΤΟΣ 
οὗ 7 6805. Τὴν ὅτοίλονγ δλαῖϊ τίε6 ασαΐῃ, αἰτοσι Ως 
Μανίμδ᾽ 5Β ἐμοῦ ρηίβ ἰοσναγὰ ἰὸ τμΒδί δλαῖξ ὃε.--- 
οΣβ. 26, 26. Νοίθ 1. 186 δπογδγοῖζτι ῬΡΟΤοΣ οὗ 
ΟἸινῖβὲ, 7 ἀπὶ ἰδλα εσιγτεοίοη απὰ ἰλε ζύε; 2. ἰδ9 
ῬΓγοιΐβο οὗ {86 πεν Οογθηβῃί, (1) τμδὲ ἐξ ἴ8, 
ἐΐε (α) ἴον {1:0 δοάν, α δὲεδεεα τεδωγτεοίίοπ, (δ) ἴῸΣ 
{π6 δοιΐ, α δίοεεεά ἐπιπιοτίαἰίν, (2) ἴὸ τ οπὶ τηδάθ, 
δείϊουεγα ἐπ Ἡ ΐπι.- νον. 27. Μανία Οὐεεά; 
οὔδϑογσυο 1. ΤῊ σωΐάδ οὗἨ ΒΟῸΣ αὶ, ἐλ τοοτὰ ὁ 
ΟἸγίει; 2. Τμ6 στουπά οὗ δον ἴδ: ι, ἐλ αἰμλοτίῳ 
9 Ολγίδι ; 8. ΤΠ πιαίί6ν οὗ ΒΟΥ ἔδιίἢ, ἐλαξ ΟὨ τοὶ 
ιραδ (1) ΤῊΒ ΟΗπΙ6τ---ἰμο αἀπούπίεα Οηε, (2) Τὰ 
δοπ οΓ αοά, (8) Τλὲ Οπε τοῦὧο φὐοιμα οοηιε, ὁ 
ἐρχόμενος.---Ἴ οὙ8. 209-81. ΤῊΘ {ΕΥΒοΊΟ 6) λαείε οἵ 
ΜΑΓΥ ; βὲ8 αἰὰ ποῖ δοηδβυὶν 1. (ὴ9 ἀδοοχυαι οἵὗὨ 
ΒΟΥ ΠΟΤ, 2. ΠΟΥ ποὶ κὨ ΟΙΥΒ.---ὕογβ. 29-82, 
Μασ δουπάϊΐηρ Ἰοήϑ ἔοῦ ΟἸγίϑὲ; (δουχὰ Ηθ 
μδὰ δβοοπιοὰ υμκίηα ἰὴ Ηΐβ ἀθ᾽αγ δ ἐδῖίκοβ ἴὲ ποὶ 
8.1188.---ἼΌ 1. 81-3838, ΤῈ 29269.0.5 Ὑἢὸ ζο]]οποὰ 
ΜΑΥΥῪ Ἰοὰ ἰο ΟἸεγὶβὺ ὈῪ {μ6 ὈοΒο᾽ϊης οὗὮ ἐδ πιΐ- 
τοοΐο; ἰῦ ἰ8 χοοὰ ἰο οἶθᾶγο ἰο Ομ νυ δί Β γι δηὰβ ἴῃ 
(Π οἷ ΒΟΓΓΟΝΒ, ἴὉΓ ἐπ ΟΥΘΌΥ ὙΦΘ ΤΏΔΥ ΘΟΙΩ6 ἴ0 ΚΠΟΝ 
Ηΐμ Ὀοίίοτ.---7ὸγν. 88. Τἴηο ἔξαγε οὗ Μαγγ; ἰδ 
ἰθαγ8 οὗ ἀθγουῦΐ δὐοοίϊοπ πᾶν ἃ ἰουμά, Ῥγουδι!ηρ 
γυοΐοθ τὴ τἢ ΟἸΥΙβι.--- 76 τῦαϑ ἰχουδίεα, ἴ. «., Τε 
ἐγομδιεὰ ΠιΙπιδεῖ; Ἠδ 8 Ὑοἱυπέδτυ Ὀοίὰ ἰη Ηἰδ 
»αξεΐοπ διὰ ἩΐΪβ οοπερδβϑίοι."-- ον. 86. «έεμε τορρί, 
βιονίης (αὶ ΗἨδ γἂϑ α πιαβ 070) δογγοιοβ απά αἰ- 
φμαϊπίεαἦ «εοὐϊδλ : λὀ΄στγῖεΐ.---Ἴογθ. 89, 40. Μαιίδδ᾽8 
(πιο θη αυυ) ἀἰδίγιβί, δπὰ Ομ γίβί β σϑαὶ]θ σο- 
Ῥτοοῖ διὰ σϑ- ΔδΒΌΣΘΏΟΘ.---οΥ. 41. ΤῊΘ ῬΓΑΥΟΡ 
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οὗἩ Ομγὶβίὶ ἐθδοῦθβ τ.18 ἴῃ Ῥγαυ ῃρ---]. ἰο 0411 αοά, 
αιλεῦ; 2. ἴθ ΟἿΚΡ ῬΓΔΥΟΓΒ ἰὸ ρῥτγδὶβθ Ηΐπι.--τῦ ον. 
42. Τα οὐ͵)οοίβ οὗ ΗΪ8 »ωῤἰἼὶς ὑπδπκθρίνίηρ--- 
1, ἰο οὐγτνίαϊο ἰὴ9 (ροϑβὶ Ὁ1]90) οὈλθοοίϊοη8 οἵ Ηἰδϑ 
Θηθ69 ἐμαὶ ΗἨδ ψγουρῶῦ ταν 8.168 ΟΥ̓ ολαγηιδ 
οΟΥ {9 ῬΟΟΡ οὗ βαίδη ; 2. ἰὁ οογγορογαὶθ (9 
[αὶ ἢ οὗὁἨ Ηἰἷβ ἔγθ 8 4 8.-- ἴον, 48, Ζομα υοῖσῦ---1. 
δἰσπιβεαηπὲ οὗ ἰῃ6 ῬΟΙ͂ΤΟΡ Ρυΐ ἔογι ; 2. ἐψρὶοαϊ οὔ 
ΟἾΔΟΡ ψΟΥΚΒ οὗ γοβυγγθοίίοη---(1) οὗ {Ἰὸ σοδρεὲ 
εαἷδ, (2) οὗ 19 Ατοβδη 6} 8 ἰσιμωροί αἱ (μ6 Ἰαδβὶ 
ἀλγ.---ὟοΥ, 44. ΤῊΘ τηΐτδοῖθ 8 τγουρ  ---Ἰ, 
ἐρεεάϊν, 2. »εογίδοιἷψν, 8. σπἰὶὰ (πΠ9 δααϊιϊοηαὶ 
τηΐγϑοὶο, ἐμαὶ Γσατὺβ σάπια γονγί ἰπουσὰ δουπὰ 
μδηά δπᾶὰ ἴοοί. -----Εσοιὰ βοοττ: ον. 41. Ὑγ9 
ςαπηοὲ χΣαΐβ6 {116 ΒΡ ΡΙ 4}}7 ἀοδά, θὰ τὸ βιουϊὰ 
ΤΣΟΙΊΟΥ͂Θ ἰΠ0 δίομοβ δηὰ ()0 σγᾶγο οἷοί ῃ68.-----α 
Ῥτοὰ ΚΓΤΙΕΕ: γον. 2], Ζογά, Ὁ Το, δλαάαεί 
ὅδε ἦεγα; ἰπὰβ ἀοαϑθ πηδὴ ἴοοῖς ὕὈδοῖς τὶν ἐγ 
ἴῃ 8}} ιἷ8. ΙΘΔΥΥ ἰ(γ16]8.--- ον, 2.2, Μαρία αὐ 
ἐπα ρΡοϊηξ ὁ μογοῖθο ἴῃ 1118, Ὀυΐ ΟἿΪΥ ΓῸΓΡ 8 
Τοοτποηί.--ὕἵν. 24, Το ἰπρ! ἰοἀ ἀἰϑδα λοι ἢ 
οὗὁἨ ἐδ0 Ὀεγοανθὰ οὔθ ὙΠΔὮῈ ἰῃ9 ΙΏΘΤΘ ῬΓΟΠΙΪ860 
οὗ δα σοϑυσσγθοίίΐου δ (10 ἰαβδί ἀδυ ---ἰ" Ια 
71|αἰἰὰ αἰσδγβ ἀοοϑ ψπαὺ Μαυίμα ογὸ (1068. 
ΒΑ ΕΒΕΚΕ).--- εν. 2ὅ. 1 δὰ ἴμὸ Βοβυγτγθοίίοη 
.--ἴ. δεοαιδὲ 1 τὰ ἰδ [ἰἴο: 2. αδ 1 δὰ ἐδο [,116 
---κἰπ ..6 βαῖθ στηοϑὺ ἰηἰνἸηβ6.}}γ ἰγαο, δηὰ 4]- 
ΤΟΔαΥ ΡῬσοΥδὶ ἰπ;, 56η50.--- τ. 2ὅ, 26. Ηο ἐβδαί 
ὈοΙΣ ον ἰῃ λῖο 8}}41} σϑϑϑῖνθ ἃ 119 τ 10} ἀθϑίδ 
οαπποὺ ἱηγαάθ. Ἦ θη {86 ἐΐοίη ὈυΓΥ ΤΠ 8 ἰἰυΐπς 
ποιμίηρ, διουϊά Ὀὸ Ββοραγὰ πὶ χτοβυγγθοίΐου ογ. 
--ψεν. 88. "6 στοαπεαά ἴῃ λέ δρίγχὶἐ (ἐνεβριμήσατο 
τῷ πνεύματι): Τ1θ δογτοῖν οὗ «6815 οἢ δοσροιπί 
οὗ δἷἴη, δηὰ Ηΐ5 υγαίδ δχαϊηδὲ ἀθαίἢ.---Ἴον, 44, 
Ζοοδε λΐπι: ΤἘ6 τ 1168 οὗ [δ {ΠΡ ΤΟΝ) ἄτα 9 816 
(ἴπ (16 6850 οὗ (86 Βρὶ τ Δ}}}7 αυϊοϊκο 64) ἰο 9 
Τοιηονϑα, ὈΥ (06 Ιογὰ᾿ δ ἀρροϊηἰπιοαί, ἐπγοῦ ἢ 
10 ταϊπἰβέσΥ οἵ τηθῇ.-----ΕΥΟΏ ΒΑΒΝΕῈΒ: Υ6Σ. 
26. δεϊϊευεδέ λοι {λὶ83 Τὴ6 ἰἰπι6 οὗ ΔΙ] οἰ 0. 8 
σου Ὁ]8 Ῥοῦὶοὰ ἰο ἐγν Οὔγβοῖνο5 ΒΟΟΣ γγ6 
Βανο 1 11}.-- ον. 28. 7Τλε λαεί6Γ" : Α {1116 τ ΠῚ ἢ 
ϑοσυδ οἷαϊμηοα ἴον Ηἰτ 861, λίαι!, χχὶϊὶ. 8, 10.--- 
εν. 80. υεδιια ἰιοορί : 1,08 Υ7}.---ἰ. ἰμαὺ {16 πηοϑὺ 
ἰοπονρ {το ἀβῃΐρ 18. ποὺ ἱποοηϑίβίθην τι ἐπ 9 
χηοϑί Ῥυγο σοϊϊαίου; 2. {πΠδὲ 10 18 σὶρ! ἰο ϑγαρα- 
ἐπὶζο ψἱϊὰ ἐμ αἰλοἰοὰ ; 8, (μαὺ ΒΟΣΤΟῪ δὺ (16 

ἀραὶ οὗ {τϊοπὰβ ἰ8 τὶ; 4. {16 ἰδ ὁ Π 688 οὗ 
86 σπαγδοίον οὐὗἁὨ Ψ681.5.--- ον. 40, 7Τλε σίογν οΓ 
αοά: Το ΡονῈΡ δηὰ χοοΐποββ ἀἰβρίαν θὰ π᾿ {}10 
ΧΘΒΌΓΓΘΟΙΙΟΏ.----“Ετοὴ ΜΕΙΜΙΨΙΕ: γον, 20. 2 
απὶ ἐλε εδιγτεοίίοπ απα ἰλὲ ζύε; ΟἸΓγῖδὺ (9 δ81139 
δηὰ ἰδ) οτὶ αὶ οὗὁὨ (6 ᾿τηπιοῦί} γ οὗἨὨ ΟΣ Ὀοα 65 
δπα ΟἿΣ ΒΟ. Ϊ8. ----- ΕΟ ΗΑΙ : ον. 28. δεογοί 
ἴον ἔϑασ οὗ (9 υπϑ!ονΐης 9608: ΟἿ βυϊδἰΥ 
ἀοιὰ ποὶ ὈϊΪά υ8 Δαίο δηγιμίης οὗ ΟὟΥ γί 988. 
-ππ σοι ἃ ΡΊΑΙΝ ΟΟΜΜΕΝΎΛΔΕΥ (ΟΧἕ) : Ὑ6γ. 20. 
ΤῊ Ὀ]οΒδθ ἢ 655 οὗ Μίδα ἰὼ σοίϊης ἔογί ἐο πιοοὺ 
ῸΡ [Κοτὰ.--- ον. 80. ΒΥ Ηἰᾳ τοιηδϊ ἷης πιϊπουὶ 
86 ἴοτνη, (86 τυ ιοὶο Ὀοὰγ οὗ ἔγιθη 8 Ὀσουγζιῦ ἰο 
Ηἰπι (πὰ ἰο ἐμ0 Ὀοδοϊάϊηρς οὗ {1:6 τηΐσγδοὶθ.-- 
Ε.Β. Ὁ.) ---ΞΈτουι ΗΠ ΤΟΒΕΒΟΝ : εν. 24. λῆθη Ὀ6- 
Ἰΐονο σγοδὺ ἰδίηρ8 {π8ὺ το .αγ 9}, 6 (μοἷν αὶ. ἢ 
ΡῬΥΟΥ͂ΘΒ τνθαῖς ἰῃ ἃ 1688 τηδί ον" οἵ Ὀγεδοηί ὑτϊαϊ. ---ὦ 
Ρτοῖι ΤΙΙΙΙΑΜΒ: γοτδ. 88-41, ἀοἀ ογοοαϊοθὰ τηδῃ 
ὈΥ͂ ἃ νογὰ, νἱι βου οὔογὶ; Ὀυΐ το68}}8 Ἀΐπὶ ἴο 
116 ποὺ ψἱΒουΐ ΠΙΔΏΥ͂ στοθἢ8 δπὰ 688 δπὰ ἰη- 
(6 οαϑΒ: Οἢ8.---ΞΕ͵ΟΏ ΕΥΡΕ: Ὑογ8β. 20-27, Τὸ 
ΚΟΥ Ποῖ σὰ σΥ800 ὈΘΙΊΘΥΟΤΒ ΠαΥθ, ΜῸ6 τη δὲ 
800 ἰδοῖὰ ἴῃ ἰσοῦ Ὁ]6.--οὟογ. 21. Α βίσζαῃχζο τηἷχ- 
ἰᾳατα οὗὮ οποί 0η8----1. ΤΟΡΓΙΟΔΟΝ Τα Ῥαβϑίου ; 2. 
Ἰοσγο; 8. [Αἰ(ἢ: 4. πηδο]ϊοῖ.---(Ἄἷ ον. 24. Ο'επεγαὶ 
αὶ 18 66 516} ὑδὴ ραγίϊοιἰα».---Ὗ ον. 81. ΤΊιοβ9 
ὙΠῸ σδηθ ἰο σομηζοτί, {ἰιθιιβεῖνοβ ὈΪ68564.--- 
γογβ. 88-85. Ηδθ δαὶ πϑορίης δπὰ Ηθ πορὶ (89 
{μθ σοῃβοαῦθῃοο οὗ ΗΪ58 γο 8] Βα πηδη 1 γ)}; ΗΘ 8ι1}} 
γοίαϊηβ Ηἷ8 υμιδη Ὠδίυγα.---Ἴγ. 86, Βελοία ᾿οιο 
116 ουοα λἰπι ἱ ΟἿὨ 411] σταοοβ, ἰΙονθ πηοϑί ΔΡΓθ5(5 (ἢ 9 
αἰξοηϊίου δηα ἰη δι θη668 (Π6 ορί πἷοη οὗ (86 του], 
--ΥεσΣ. 40. ϑαὲαά 7 ποέ μπίο ἰλεε : ΤῊΘ Ὀοϑὶ Ὀο]Ϊον- 
6Γ8 πορα γοιηϊπαϊηρ οὗὨ ΟΡ Ι8.᾽5 δα υἱηρ8. Βτοῦι 
ΟΥΕΝ: ΨοΣΒ. 90, 26. 272 ἰλαὲ δεϊϊευοίἠ ἐπ λ{6, δἰς.: 
Ουγ [ον 8 συμ θη Δ ΓΥ οἢ {πὸ ργθοράϊηρ πογάϑ, 
7 απι (λ6 Κιεδιιγγεοίίοη απαᾶ ἰδ ζιϊ. 

γογβ. 41, 42. Τἴμο ἀυ!γ οὗἨ ρμεδὲίς ἐἰλαπδεσίοίησ 
ἴον χταοΐουβ ΔΏΒΎΘΓΙΕΟ ῬΓΆΥΘΥ"---]. ἐμαὺ αοἀ ΤΩΔΥ 
Ὀὸ ριον δοά ὉΚ (8 οηθ Ὀοποβίοα Ὀοίογθο ΟἸΒΘΙΒ ; 
2. (δ ΟἴΘΓΒ ΤΟΥ͂ Ὀ0 Ἰοὰ ἰο ρἸοΥΙ ΗΠ η.] 

. ποὲ {πῸὺ δὐάάγοϑϑ σοοοτϑὰ ἰὼ [680 γΟΓΒ68 ΒΙ ΠΥ 8 
ἰυἱπσ δροΐκοη ἰῺ τοδροςὶ οὗ ἃ βεουϊουυ οἴἴεγοα »γιίσαξα 

Ῥγαψενῦ 16 ἰξ οΐ ργοῦΘΌΙΪΘ [πῇ [89 τς: Ὑ5 Ὀσΐηκς οἵ- 
ἴοτοα ἀυγίης πο ρμογίοα οἵ ἀϑίαυ Ὀογοηα ΦΨογάδη, (ἢτοιρπουῦΐ 
8 ἐν Τα Βοίδδηγ, δηὰ ἰῃ [80 σγοαπίηρε αὐ [6 ΒΟρΌΪΟΝ το 

Ο. Ζ7ιεο- [οἱ τοδί οΓ 1λὲ γαϊείπσ ο" ζαζαγι8β. Τὴθ δεϊἑευΐῃ 7 «εῖοϑ. Τὴ οδάμτγαίε οπάδ αϑ δείγαψεγδ. 
Τλε ἀϊσλ-ρτίοδιϊν Ῥγορλεον, οὐυ (λ οσιϊποίίοπ 9. (λ6 αποίεπί ζ7γεῖπι απὰ Τἠμπιηιὶπι, Ζεπιοπίασαὶ 

»οϊϊεον απά Δ ιυὶπο οουπδοῖ, οεδιιδ ποῖ ἱπ ἰλε υυἱζάστπεθ ὁ Ερλταῖπι, αα 116 τραε ἐπ (δε 
ἷ εὐἱἰἀογπέδε αἱ ἰλα δοσίππίης οΓ ΠΣ πιϊπιδίγψ. 

(ὕεβϑ. 46-7.) 

45 ΤΉ Θη τι ΓΛΙΔΏΥ ἱβμοΓοΌΓ6] οὗἁἨ 186 76 »18 ὙΒ1ΟὮ οαπλθ [80 ᾿84 6οπ|67' ὑο ΜΑΓΥ, 
46 δηὰ δά βεβὴ [δθ ἰβίηρθ πῇ οι Φοθὺβ [π8δὺ 6] ἀϊά, Ὀο] ογθα οἱ [18] εἶα. Βα 

δοπι6 οὗ ἰβθπχ ποηΐ ὑποὶγ γαγ9 [ποῦ ΔΔΥ] ἰο (86 ῬΏΔΙΪΒΘΟΘ, δηα ἰ01ἃ (πο πὶ τ μδὺ 
(ἴηρβ [οηιΐξ ἱμ]ηρ8] Ψε88 δα ἀο086. 

47 ΤΒοα [ὙΒΟΓοῖογ6] ρα μογοὰ (μ6 οἰ ΐθῦ ῥγίθβίβ δῃᾶ (86 ῬΠΑΥΙΒΘοῸ8 ἃ οΘουπ0}} [(ἢ 6 
Οὐυποῖϊ, ον, {6 ϑδη μάν 7" δπὰ βαϊ4, Ὗ μαύ ἀο τ [888}} τὸ ἀο, ον, 8.6 τὸ ἰο 40] 

48 ἴον {μ]8 τηδῃ ἀορίι [πότοι ἢ] ΠΙΔΠΥ τ ΓΔ 6168 [βἰση8]. [1 τγὸ ἰοΐ εἶπ ὑμ 8 δ]οηθ [(Πὺ8 
θο ο], 81} πιόη [ογϊξ ηγ61.} 111 Ὀ6]Ίογθ οα [18] Βὲμι; δῃᾷ [86 Βοπλδῃ8 888}} [π1}}} 
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40 οοπμιο δηά ἰδῖζο ΔΎ ΔΥ Ὀοΐἃ ΟἿΣ ΡΪ800 δῃηὰ πδίϊοη. ἀπά [ἃ οογίβ ] οὔθ οὗ ἰδοῃι, 
παπιοα [οπιῖξ παπιθ}] ΟἈΙΆΡ 845, Ὀοὶησ ὑπὸ [οηνέ {}}6] ἱρὴ ρῥυίοϑδὶ Π 80 βδιηθ [οπηξ 

δ0 5816] γϑᾶγ, δαϊ ἃ υπίο ἔἤθη, 8 ΚῆΟν ποίδίηρ δὖ 411, Νοῦν [40 γ6]7 σοῃβίάϑν (μαὶ 
1 18 ΟΧροαϊθηῦ [ὉΓ 8 [[ὉΣ γου]," ἐδ ὁη6 τῇδ ββοιϊα α16 [Ὁ {6 ῬΘΟρΪ6, δὰ {μαι 

δ1 {86 ψΠ0]6 δύο μϑυ 8} πού [8ηἀ ποὺ {μ6 ψΠ1010 Πδί!οη ΡΘΓΪΒ8}. Απαά {18 βραῖθ 
ἢ6 [Π6 Βρ0](6] ποὲ οὗ [ἔγοπ!} Ἀϊπηβ61: θὰ Ὀοίπσ ΒΙρὮ ῥγιθϑῦ ὑμαῦ γοδγ, ἢθ Ῥγορὴθ- 
Β6α [φατὸ (89 μὲ κῃ - τ  ἘΒ] Υ Ῥσορ ιοίίο ἀϑοϊβίου] ὑδδαῦ “6808 Βῃου]α [πτπ|α8 δρουΐ ἰ0] ἀΪ6 

δ2 ἴον (μδὺ [(86] παίϊοη ; Απὰ ποῦ ἴον {μ8ι [[86] πϑύϊοι) ΟὨΪΥ͂, θυΐ ὑμδι 4130 ἢθ βου) 
[0λδὲ ἢθ ταϊγχαύ 4180] ραύμον ἱορϑῖμοῦ ἴῃ [1π|0] ὁπ6 [Ὀοὰγ, οτ, ρθορὶ9] {86 οἰ] άγοη οὗ 
(ἀοά εἐπαὺ γ ΓΟ [816] βοδιογθα βὈγοδά. 

δ9 Τθα {ΤὨογοΐογο] ἔγοσα {Ππὕὺ ἀδγ ἐου ἢ ὑμ 6 Υ ἰοοῖς οουπβεὶ ἑοροίμοτό ἕο [οπιΐξ [ου] 
δά ἰο ρμυΐ Βἷπι ἰο ἀθαίῃ. «6808 ἐμογϑίογθ ταὶ κοὰ πὸ πιοῦθ []ΟὩ 6] ΟΡΘΩΪΥ [{{66]}] 

δι ηρ (86 9678; Ὀὰΐ ποηΐ [ἀοραγίθα}] ἔμθηοο υπίο ἃ [ἰηΐο {Π6] ΘΟΙΙΊΓΥ͂ ὨΘΆΓ ἴο 
[ογυϊέ 10] ὑμὸ τ] ἀθγηθβθ, ὑηΐο 8 οἷΐ ο811ὁ6ὰ ἘΡΒγδίη), δῃα {ποῦ οομίϊαμποά [30- 

δ5 Ἰουγηθά, Δ0046] πὶ ἢ 18 [(Π6] αἰδοῖ ρ᾽.86. Απάᾶ [Νον] ἐδο “68 ρδβϑουϑὺ [{Π6 ρ885- 
ΟΥ̓́ΘΡ οὗ {86 60,8] 88 εἰσὶ δ᾽ ἤδη 

δ6 οὗ [6 σου ΥΥ͂ ῸΡ ἰο Ψογυβδίοιλ Ὀοίοτθ (ἢ6 ῬΆΒΘΟΥΘΓ, ἰο 
[οπεΐξ αἰρὶ, ον, αὖ 84}: δηα ΙΩΔΗΥ͂ θη οὐ 

αΥῪ {Ποταβοῖνοθ ΤΒρη 
Βουρ ΐ {ΠΥ [ΤὨΘΥ̓ βουρμὺ {ΠΥ ΌΓ6] ἴῸΓ «6808, Δ ἃ 5ρ8 Κα [8414] διβοὴς {μΘμλβο γε, 
88 ὑῃ6γ. βίοοά 'ῃ (Π6 ἰθρ]6, ΥΥ̓ μαὺ {λῖκ γο, ὑπαὺ ἢ6. Μ|111 ποῦ οοπθ ἰο {86 ἔρδϑι 

57 Νοῦν Ὀοίὰ [οηνΐέ ὈΟ1 16 1.16 οα΄ ρῥγίθϑία δηά [6 ῬΑ γίβθοβ ῃδα σίνϑῃ ἃ οομπιπιδη- 
πιθηΐ [ἰϑϑ6α δοπλ δ} ἀπλθη 8 ον, Ογά 6γ6α]," ὑπδῦ, ᾿Υ ΔΏΥ Γαδ η [8ΠΥᾧὦὠ 056] ΚΗΘ ἘΠΟΓῸ 
6 ψ616 [89], μ6 βου] 8]160 ἐξ [ρῖγο ᾿πίογηλδιίοη, οσ, ἸΏ8ΚΘ 10 Κπονη], (δ δὺ {867 
ταὶ σὺ ἔα κο [861Ζ6] Ἀΐμ, 

ΤΕΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝ ΟΠΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 Ψον. 45.--ῬΟἱ ἐλθόντες " 86 ἔτ τολΐηρ, θαρρογι δὰ ὮὈγῪ Οτγίχοη, διὰ βάἀοριοα ΟΥ̓ ΑἸΓογὰ, ΤΊΒο Βοηοτῖ͵, εἰς., ἰυϑιοδὰ οἵ 
«σῶν ἐλθόντων οἵ Οοαῦ, ἢ 

4 ον. 47. 

ἡμῖν. δῆρο [ὉΠ] οὟγϑ μυγθ [Π6 ἴοχῖ, γθο.--Ρ, 8. 

σννέδριον Ἰποδὴ (Ὦ9 δαπποάτγίη, ἐμ στοδὲ σοῦπηο}]} οὔ ἴπ 9 δον, 800 ΕΧΌσ.--Ὁ, 8. 
8 γον. δ0.--[Τἰδομοηδοτγί (οα. 1569), ΔΙΙοτὰ, Ῥ ἐϑίνοις δῃμὰ Ηογί γθρὰ ὑμῖν ἰὼ δοοογάδηοσο ψ]1ϊ Β. Ὁ. 1., εἰς., ἰπιδιοδί οἱ 

4 γογ. δ,-ἰ Το ποπάοτί ϑυρρ) 68 σννεβουλένσαντο ΌὈΥ ἐβονλένσαντο ἰὴ δοοογύρποο ΜΠ} Εἰη, Ὠ. Ὁ.--Ρ, 8.1] 
δ Ὑοσ, 01.--καὶ [ἰα οχα 6 ὈΥ͂ ΔΟΒΙδηη δηὰ Το οηάογί ἰη δοσογάδηοο ΜΠ τὴν (οὐ. οὶ ἰζ ἰδ γοοοτητπιοηδοὰ ΒΥ 

Οοά. Ὁ. δὰ οἵἴμοτη, δῃηα νγβ 8 βουῆδρα οπχἰτοὰ Ὀοοπιι8θ9. το [αἰ 6 ἴο τοοοχηΐο 6 χκτοαῖ ἰηϊοηϑί δοιτίου οὗὨ (πὸ ρυγβδου 08 
οἵ οδβιβ Ἔχ ρτοβεοα ἰπ [5 πὴ οἷο, δίποο ἴη0 ἀσογοο ἔῃ φυρβίίοη πηυδὲ ὈθῸ αὐ δδοιιί παίοα τηγουρίιοῦς Εἶθ Ἰαη ἃ, τὸ αἷδὸ οθα- 
σἰάον 180 τοπάϊης ἐντολάς, ἰῃ ἀσοσογάλμηοο τ ἢ Β, Μ, ἐές., ἴο 6 οογγοοῖ, [ΤῊ9 ἢγδβι καί δον δεδώκεισαν, τ οἢ ἰπ τἰ Εἰ Υ͂, 
18 τοπαογοῖ δοίδ, πλυδὲ "Ὲ χοδοοϊεὰ οὐ ἔϊ9 δυο οὗ δὲ. Α. Β. Κ. 1, 1... Χ,., Αἰογὰ, Τἰδομοηαογί, ἸΛ οοξοοῖ! δο 
ἩΠογῖ.---Ρ, 8. 

δ γογ, δ7.--[Τ}9 Βίησοϊαν ἐντολήν οὗ [Ὧ9 ἰοχί. τος. Δ8 ἃ σογγοοίίοη (υθοδῦδο θα ὁΠπ6 [8 πηθη ἰ0 64) τησϑὲ ὃ6 δδὲ δδίὰδ ἰοῦ 
ἐμλο νίυγα! ἐντολάς, ΟΥώεγα, οὐ ἰ)6 δι ΒΟΥ Υ οἵὐἨ (οἀ. δἰῃ. δηὰ Β., εἰς.--Ρ. 8.) , Ε 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΠΕΙΤΊΟΔΙ,. 

εν, 40. δὴν οὗ ἴδ9 ὅονυνα ᾿βθσθϑίοσζο --- 
Α ποὺ Βρ 10 ἰπ 9 ῬΒΔΥ8α 1681 ῬαΓΓΥ ἱπ Φογαδβα- 
Ἰ9αι 1861]. 16 ᾿ρογίδηι οἴὔ«εο οὗὨ 10 Τί ϑιης 
οὗ 1, Ζϑυὰβ 18 ΟὈΒΟΣΥΔΌ]6 ἴῃ ὑμ9 ἔδοί (μδὺ ΤΩΛῊΥ οὗ 
ἐηθ88 Ζ2601)0}035 Ὀοοδῃθ Ὀοϊΐονοσβ. οΟΙη6, ΒΟΎΘΥΘΓ, 
οὗ ἰμο88 γῆο ΜΠ ΠΟΒΒΘα [1.6 τηΐγ8 019 δἱ Βϑίμδῃν, 
δορδαγδίο ἔγουι (6 6] ουἱπς ροσίϊοη δμα σοητηι 
ὑμοιηβοῖνοθ ἐπ ὑμοῖν οοάυγδοΥ, σἰνίης δοίΐσο οὗ 
10 ογϑῃὺ ἰο ἰὴ 9 ῬΏΔΥ Β6ΟΒ, ἑ. 6., 6 Γγ6, [89 Ὠο5ι 116 
ΤΩΘΙΔΌΘΥΒ οὗ (86 Θιαππμοάγίη, Οτίχοη μ6]ὰ {π086 ἴη- 
αἰνι ἀυ.4}]5 ἰο Ὀ6 το 8 οὗ 9 685085, ψ 1086 ᾿ ΘηἸΟΏΒ 
ἵπ φἰνίηρ {89 ᾿Ἰαἴογπιαί ο 6 γ6 ροοά. Οἡ [9 οἰ δτ 
μδηὰ ἐμ υἱϑὺ οὗἩ Εἰ γταΐυδ, ιν ὸ τοραγα θὰ ἐμ ο τὰ 
8.8 τη] ΕΥ̓] 6.8, 18 {ἢ 6 956 ΖΘΏΘΓΔΙΪΥ Θηἰογίαϊποα. 
Αδοδοοτάϊηρ ἰο Εὐ γπιΐ8, (μοΥ ἀθηοιηοοα Ηΐτ ἃ8 
ἃ. ΒΟΥΘΟΡΟΣ (γοέτης) ; δοοοτάϊπρ ἰο ΤΒΘΟΡΒΥΪδοί, 
88 ἃ Βδουϊ)ορίουϑ Ῥογβοῦ, ὙΠῸ Πδα ἀἰβίηἰοτσθα 8 
ΘΟΥ̓́Ρ86. Τ]ι656 ΒΥροί 6865 οὐοσϊοοῖς {μ0 ῬΟΒΒΙὉϊ- 
1 Υ ἰδὲ ἐμ6 μαγάθποα ἀθπυποίϊαίοτβ Βοϊὰ ἐδθ 
Βδη6 οΟρἰηΐοη ἰο τ 816} Οδίαρ 88 σὶτο8 υἱέθτηῃσθ 
νοῦ. ὅθ, δηὰ οοῃβίἀογοὰ «0818 ἴ0 ὍΘ ΣΔΘΓΘΙΥ 8} 5 
ἀδηχοόσουβ τ8η. Απά ἐδπὰ8 ὑμοῖὶτ ποι βοδιΐοη 18 
ΔΡΡυδμοηάοὰ ὃν ὑπο ρον} γ οὗ ΡΘΟΡ]9. ΜΟΥΟΥ 
ὑτρυρηδβ ἐΠ6 δϑϑυϊρίίοη οὗὨἨ ποϑι}]6 ᾿ηϊθα 0. ΟᾺ 
ἐλ γδσί οὔ ἐβοβθ πιθὰῃ ; ἰΐ 8 οἱ ἐλϑόντες [80 

μδᾷἃ οοΙλ67, ΒαΥ8 δ 6,--ποί τῶν ἐλϑόντων [{{6 
τεδάϊηρ οὗἨ Ὁ. δῃὰ ἰοχὶ, τοο.---Ρ. 8.1 Βαΐ ἴα εἰιἰ9 
οοπῃδίσιοίζου ἐμ 6 ὀνδη οὶ δὶ τνου]ὰ 540, (880 189 
Φοῖνβ Ὑ80 σᾶπιο ἰο 16 ΠΔΗΥ͂ σοηϑίϊἰαϊοι 8 ΡΙ]υΓΑ- 
εἰν οὗ ἐδ6 τγ8ο]9 Ῥοὰγ οὗ ονγ8. Τ6 Ὀείέον ῥἷδπ 
τουϊὰ 6, ῬΟΥΒδρδ, ἴἰο ἀἰϊδίϊ συ θα διασπᾷ [δ9 
ΒροοίδίουΒ ὕτίοπαβ οὐὔἩ ΜΆΣΥ͂, ΒΕΔΥΟΓΒ ΟὗὨ Β6Σ δϑηι- 
ἸΏΘῺ(8 ; {6860 δὰ Θοτη9 ἰο ΜΔΑΓΥ δηὰ ὑπγοσα ϑεασά- 
μενοι. ΤῈ0 Φ90}8 γγόσὸ σοὶ δίγωσθ οὗ {πο ἀοδάν 
Θητϊίγ οὗἩ {πὸ ῬμαΣἾ8668 ἰοιγατὰβ 7 6508; ἰἶ (11.689 
ἰηξοσιωαπίβ δὰ Ὀθθῃ ἔγίθπάβ, {ΠΥ τηυϑὲ ΒΑΥΘ 
τὶ 5808 [70 9688 τὶ ἢ ΠΘΤΟΙΟ χηαΥ γΥ-ΘΟΟΓΔζΘ, 
πὰ {Π6Υ τουἹὰ ἤδγο βοουτοα ἃ ἔγπι δῃά οθι- 
Βρ᾽οιιουβ βίδιΐοπ ἰπ {Π6 ουδηρο] σαὶ αἰ βίοσυ. 

γον. 47. ΤΠῈ6 ΒὶρὮ ὑυἱϑαὶβ δῃᾶ 189 Ῥδᾶ- 
118065 ἘμΠΘεθίοσθ δββϑιεῃ Ὁ]6ἃ ἴδ δ δη Ποάπῃ. 
--ϑοα οι. οὐ ίαίέλειο, ΟΡ. γ. Ρ. 118, Δ. 
Ἑά.; Ὑ ΠΟΥ, Ατὶ, ϑιγπεάγίμπι. 

1, ΤὴΘ ΝΑΜῈ : συνέδριον, ἰαἸπιαάϊο: 1. 1717}3. 

ϑαπλεάγίη. Ἐ 

4 [δαηλοάνίη ἰδ τοῦθ δοουγαίο ἴδαθ ϑαηλεάγίπε, ἱβουρὰ 
ἐΐδ ἰα ΙΏΟΓΘ ΓΡΘΑΌΘΗΓΙΥ υϑοὰ (το ὮΥ ΑἸοσὰ). Τδδ ταῦῦε 
πίοι] αἰθηιρῖδ ἴο ἔγταοθ ἰἰ ἴο αὶ ἨΘΟΌΓΘΝΥ τοοὶ δτὸ {π|1}6 (968 
αχιοτῖ, δι υεγδ.); 1 [6 Τογπιϑά ἔγοπι τὴ ΟΥθοκ 8 

(σύνεδρος, ἕδρα), α αἰἰτἰπα ΤΟΚΟΙΏΟΣ, Δ ΘΑΒΘΙΩΌΪΥ, ἃ οοῦηοὶ!. 
ΥΤΠΘ ΓΒ ΔΙΕΟΙΘ [6 ἸΔΟΓΘ ΒΟΒΟΪΔΥΙΥ͂ ἔμδὴ [86 ατίίς]θ ϑυπλούγεα 
ἰῃ βι τ 6 Φιοίέοπανν 977 ἐλε Βέδι6. ἸΔῸρΘ 88 ΘοπΥ θη οΒ ΕΥ̓ 
Ῥτγουκμὲ ἜΘ 81} [π9 ὨΘΟΘΒΒΘΙῪ ἰπζογιχδίίοι οἱ ἰδ δυϑ- 
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2. ΒΙΟΝΙΡΙΟΑΤΙΟΝ : ἰδ6 Βιιρτότηθ, ἱμοοοσταίοο- 
Ἀἰορατο σαὶ σουτὲ οὗ ἰμ6 Φονν8, τοδί θη αὖ 26- 

ΤΌΒΔΙ6Πη. 
8. ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ δῃἃ ΟΠΟΑΝΙΖΑΤΙΟΝ. 10 601- 

εἰξιοά οὗ βουθῃλγτ-ο 0 ἸηΘΙΏΌΟΥΒ ἴοταιΐηρ ἰπτθθ 
οἰα5865 (οῃ ἰοῦ Ῥυίθϑίβ, οἱ ἀθτϑ, βου 068). δ ἐπδὺ 
ἶπὴθ 1ι τῦῶβ σομροβοὰ οὗ Ῥβδαγίβαϊο δὰ β'δάαυ- 
οοδῃ οἰοιμοηίβ (Οδίλριαβ, {86 δϊρ-ὈΥὶθϑί, Ὀθ- 
Ἰοηφοὰ ἰο ἰμ6 ϑααάπσοδῃ ρασίγ). Τὴ6 ὅδ μοάτίῃ 
μαὰ 8 ρμγοϑίἀθηὶ (211), γα μαυῖγ ἐμ6 Ἰυΐρ- 

Ῥτὶοϑὶ, ὙΠῸ "8 δϑϑιδίοἃ ὉΥ ἃ Υἱδθ- υσϑ ἀθηΐ 
(ἸἼ 3 2Ν). ΤΆοτΟ ἰ8 ποὶ βυοίοπὶ Ῥγοοῦ ὑπαὶ 

8 ἐμίγὰ Γαησίϊ Δ ΥΥ, βιν ]οὰ Ὁ3Π, βίοοά αὐ ἰδ9 

Ἰεῖ οὔ {πο πἷ φιι-Ῥτίοϑί (ὙἹ γί χα). 
4. ΒΕββι:ον8. Εἰ χίγαογαϊίπατῳ: ἴὰ τζοπὶ σΆ 805 

δὲ ἰὴ ποιι99 οὗ {116 εἰρη - σοί. Ονγαϊπατῳ : Ἰν6]ὰ 
ἀλγ (σἰτὰ 189 Θχοορίϊοι οὗ ἐμ βδοθδι δπά 
ἴεδϑι ἀαγ5), οὗ οἷά ἰῇ ἃ βϑβϑίοῃ σοοπὶ 8 ) οἰ πὶῃρ 
{6 ἰαιαρὶο, οαἸ]]οἀ Ο΄αζίλ, Ὀὰὺ πὶ Ἰαΐον {ἰπι65 (τ τὰ 

δ Ῥετὶοὰ οὗ Του γϑᾶσϑ Ὀοίοτϑ π9 ἀδδιγαοίΐ οη οὗ 
δμθ ἰοτη}}6) ἴῃ Ρ͵8668 ποὰνγ [ἢ9 (6Π10}]0-τπουηί. 

ὃ. ΜΑΤΤΕΒΒ ΟΟΜΙΧᾺ ὕΝΌΕΒ ΤῊΒ ΟΟΟΝΊΖΑΝΟΒ ΟΥ̓ 
ΤῊ15 ΟΟΥΒΤ ΑΒ Α ΣΟΒΌΜ: Μαίίογβ δοποθγηΐηρ 8 
Ὑ8016 ἰτῖ 6, ἃ 4180 ῥσορμοί, (86 δἰ αἰ τσ θδὶ, ΟΣ 
8 ΔΓΌΙΓΓΔΡΥ ὙΔΥ, ΟΥ̓ ΌΙΔΒΡΘΙΛΥ. 

θ. ῬΟΧΝΙΤΟΒΥ ΡΟΎΞΕΕ. ΕὈτΙΠΟΥΪΥ: [πϑ]οίΐοι οἵ 
ΘδΡΙΪΔ] ῥα ἰβαταθης (βἐοπίπρ, Ὀυγπΐηρ, Ὀοποδά- 
πα, δῆ ρίπρα) ; Ἰδαίου : Θχσουλπηι πὶ οαίϊοη δηὰ σο- 
δοιπτηο πα δίΐοι [ῸΓ οαΡ [8] Ρυ πη ἰϑῃπλθηί. 

Ἴ. ΑΟΜΙΝΊΒΤΒΑΤΙΟΝ. ΟὈΒΏΘΟΙΟΣ ΥΥ ἢ ἐ 16 ΤῊΪΠΟΥ 
οουτίθ; δἰκιοδὶ οουγὲ οὗ ΔΡΡΘΑΙ ἔγοτα ἰ[|686; 1ῃ- 
ἰθτοουγϑθ Ὑ111}} (πὶ τὐγοῦκα Βυγγοζαίοβ δὰ δΡ- 
Ῥαγίίοῦβ. 

8. ἘΧΤΈΝΨ ΟΥ̓ ΑΥΤΗΟΕΙΤΥ: Ιορἰϑαἰΐοι, δἀ- 
τοϊηϊδίταιὶ οι, }51166. 

9, ΗΙβτοβυύ. Δοοογάϊης ἰο {116 Τ᾽ ΑΙπι αἰ8[5 (815 
οοατὶ οτἱ σ᾽ παίϑα ἴῃ {.6 ἰηϑιλιαϊοη οὗἩ Μο0565, Ναμι. 
χὶ, 24. Τμαὶ, ῬγοῦδοΙ νυ, ττγὰϑ Ὀὰὲ Ργοϊυϑῖγο. 800, 
οο, (ῃ9 Βυργοιιθ σουτὶ οὗ οι οϑμαρμαΐί, 2 ΟΠ γοη. 
χὶχ. 8. [Ιῃογραβϑὰ ᾿προγίϑποο οὗ (18 ᾿ηβιϊ 108} 
δον (86 οχὶθ. Ὑ10 γερουσία ἴῃ 86 ἰἴπλθ οὗ {89 
Βεϊουοίάο (2 Μαοο. 1. 10); {89 Βτβὶ ἀοοϊάἀ ρα 
τηϑηϊΐοῦ δὲ ἰδ ἐΐϊπιθ οὗ Απιϊραῖοῦ δπὰ Ἡογοὰ 
Ψοβθρῃ, Ἂ«πίΐψι., χὶν. 9, 4). Α βοββίοῃ οὗ ἐδθ 
πποάγίη 18 οὁ4]164. 
ναὶ 588}} νσθ ἄο [ον, Βαϊ αἵϑὸ γγθ ἴο 

ἄο, ποιοῦ μ εν Ὁ---ΤΊιο ᾿πάϊσαιίγς, ἑ. 6.. Βοπλο εἰ ρ 
τιμδί θ6 ἀο0η6.---ΕΟΣ Τ᾿ 15 ΤΏ 8 .---Ἰ τὰ Ρ]Δ680}9 δ8- 
ἰτοά. ΤΏΘΥ πὸ Ἰουμον Ῥτοίοϑῦ δρδίηβὲ {8.0 ΣΩΔΏΥ 
ἰζηϑ οὔ 56850.8: Ὀυῦ πόνον Β6 1085 ΠΟΥ σοπίοιμηρίιι- 
ΟἸΒΊΥ ΒΩΥῪ : ἐλ πιαπ. Ὀουδ.1688 {119 ΟΣ ΡΥ 55101--- 
φπαπὺ πιγαοῖοθ, 18. 8180 ἱπι πάρ ἰο ΟὈἸ ογαίο (9 
βίῳ 6 σϑοοζηξιίοη οὗὨ {(Ἰ|ὸ σγδηά γχαϊβίης οἵ ἐμὸ 
ἀεαά, Αἱ {86 δᾶ {ἰη9 δὴ ἜΧΡΓΟβϑίομ οὗ θᾶ Σ 
ἰδαὶ Π6 ννουϊὰ ροτγίοται γοὺ οἱ ΠΟΥ ΤᾺΪΓ0]68. 

γον. 48. Σὲ τῦϑὸ οὶ Ηΐ ᾿Δ5 810}9.--- ΤῈ 6 
ῬΟΙΐΟΥ οὗἨ ζεαν δπὰ δῃὶι- ον βιϊδηΐϊγ. [Ιἐ 8 8 
«οἱοχε ἀπ ἐπιρίψ ἴον ἰδαΐ 411 τ!:}}} ὈοΊϊονθ ΟὨ 
Ηϊα ; 8 τοἱοχο απὰ δπιρίψ ἴσαν ὑπαὺ [Π 6066 ἐγοΟῸ Ὁ]68 
Ὑ1}} αὐΐϑο {πᾶὺ ᾿ν}}} δυο {86 Βοιηδῃδ ἰο ἰῃνδαᾶθ 
ἀ8 ΘΟΙΠΙΓΥ; 8 τοϊρχε ἀπ ἐπρίν Ὁ ΑΡ Βα} (86. 
ὙΠΠ 6 ἢ πιὰ ῖκο Δ μὰ οὗ (59 “9618 ΘΟΤΏΙΔΟΠ- 
68]. ΤΠΘΓΟ 8, ΤΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἰΏ ΘΔ 6 ἢ 086 ΟὗὨ {656 
ςφοῃδί ἀογαίου8 ἃ οο-ορογαιϊνο ο]θαιθηὶ οἵὨ ζ74180- 
Ἰοοά; θποο ἰΐ 8 ΠΠΚκουν 89 8 ΓΘ ΌΪΥ Πυροονὶ ϊο 8] 
ἴεατ. Απὰ α ἴϑβϑσ, ἰῃ βοοί, ν ]οἢ ἐδ 1} 8 186] 7 
)υδιϊδοά Ὁ 118 τηοιϊλνοβ, ἢ ΘΟΥΥΎΪΩρ ΟἹ ΒΟοΒεΐ]6 
Ῥγοοροάϊημρβ διζαϊῃδὶ ἃ ὑσγορ οὶ οὗ 604, ἃ ἀοθὲ οὗ 
ΙΏΔΏΥ ΙΟἰσϑοὶθθ. [Ι͂ὴ ὅπθ0, ἃ ζθαν ἰμδὺ οσορβίοηϑ 

[86 ΥΘΡΥ͂ τ ἸΒοΒ οὗ ἰὑ σομβἰ ἀ018 1861 θουηά 1 }8- 
ΘΟ ΟγΟΙΒΙΥ (ὁ ἀνοῦῖ. Ἦεἶβ86 δηἃ ϑίγαι88 Ὦδγο 
τοχατάἀοα {818 ἰΘΥ το ἢ ἷ68] ῬΟΥΙΓαΙῦ 88 δὴ ἱπὶ- 
ῬΤΟΌΔΌ]α οὁθ6. Απδὶορίθβ δ ὁη60 βιρροβὺ ἐπ 6 ῃ}- 
ΒοΙγοΒ: [Ὁ ἰπβίδησο, ὉΠ γαιηοηϊδηΐθα σοηΐοι 13 
{16 Βοζοντιμδίίοη τὶ ΑἸδραρίΐβιη, ββοσία 51), 
Οομππηΐβηι), ΑὩ ἃν βι ΔῈ Υ,-- τη 15 156} (10 
Ῥασϑηΐ οὗὅὨ (0586 ΥΟΥΥ͂ ἰδίηρ9. τ 816]. 10 Β66 ΚΒ ἰὸ 
Τοϊβὺ ροη (89 οὐ! αν. 
ΤΏΘΥ ὉΥΣἹ ἰαῖςθ αὐσᾶὺ ὈΟΤΪΣ ΟἿΌΣ 0]8406 

δα πιο [καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἐῦνος. 
᾿Αροῦαιν δοοογΐης ἰο ΕΟ γι 5 ἃ πἃ Π] ΔΏΥ͂ οἰ 6 Υ8, 
ἀπολέσουσιν, ᾿εσογάϊηρ ἰὁο Νομηυ8ϑ δὰ οἰδογϑ: 
{00 ὙΠΙ τοδί ἔγοια Ὁ8; (8 σοΥία ΠΥ 19 Τοῦτο 
ἴῃ δοοογάδηοο ὙΠ ὑποὶσ οροίϑιϊσαὶ Βοης θη 
Ὑ 16 ἢ. ΘΟ Β ἀ6Γ8 οΥουυἷηρ Ἰοβέ 0 πη (Π6 ἶθν- 
ΔΙΟ6 81 Τὰ}9 18 ζοη0. ὙΟΪΌΟΙΚς 18 ἴῃ ἴαυον οὖ: 
δΔΏΠ} 81] αἰ0,---“Ὀθοιι8ο 668 ννὰ8 δἰ γολὰν ἃ ουηλἢ 
Ῥτγονυίποθ Βιὶ (9 ἈΙΘΥΔΡΟΠΥ͂ 8.1}} ὀχογοϑοά σ]ο. 
Ομν, ἡμῶν. ΜογοΥ: ρῥἰδοοὰ ἢγϑί, ἢ ἰδ 6 οπλ- 
ῬΒαϑβἰ8 οὗ οροιϊϑπι. Τὸν τόπον ὙΑΓΪΟΊ3]Υ 6οη- 
Βἰγυθὰ: 1, 44 ἐὲ ἐεπιρὶθ, 8 (8:9 σθηῖγα! δλΠ6- 
ἰσαγγ (Οτίζου, ΐοκο [09 οί, ΗἩδησϑίο!δοτρ] 
δα Οἰο ΓΒ, δἴϊος Αοἱβ νυνὶ. 18; 2 δΝίδοο. γ. 19); ὥ. 
ῶ8 ἰμ6 οοιηίγυ, ““απᾶ ὡηά 1, ει6"» ἐΤΘΙΒΟΣῚ 
οουπίσυ δηὰ ῬΟΌΡΙΘ. (ΠέδΡΟΙ Κυϊμαγάϊ, δὴ 
Οὐ 618) ; Ὁ ὃ. αἃ5 ἰμ9 ΠΟΙ οἷϊν [(π6 ᾿Βϑδὺ οὗ {6 
βαπδοατίη δπὰ [6 νν}}016 ΒἰΘΛΩΓΟΏΥ], ἴῃ ἴαυον οὗὅ 
γΥΒ16 ἢ, 2 Δ800. 111. 18, 80. ΟΒγγϑοβίοια, δίογζον, " 
Βο ἰὑ οὐβεγυϑὰ ἐπδὶ ἰμ9 ἰθπιρὶ9 ψῖ 1} (ἢ. ΒΟΪΥ͂ 
ταουηἰδίη δηὰ (Π0 ΒΟΙΥ ΟΥ̓ ἴοτπι ἃ σοποῦοίο Ὁ], 
ἃ8 ἰ80 τοβίἄθῃοθ οὗ ἔπ ἱβαοσγδί 8] ΠΟΣΥΔΤΟὮΥ. 
Ἠονονοσ, 1}}6 ΘΧρτοϑϑίοῃ ἱβ 8130 Δ ὉΠσΟΙ8Οὶοι 5 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂, ᾿ἰϊχο εΪ.0 βϑυθϑοαιοηΐ Του οὗ Οαἱ- 
ΔΡὮ ΔΒ. 

γεν. 49. Δῃμᾶ εἰ οϑζίαϊῃ ΟἿ οὗ ἔδοι, Οδἱ- 
ΔΡΒα8. Καϊάφας. 8.66 ΟὈπιηι, ὁ αι. ΟἾΔ. 
χχυΐ. 8, Αἶ8ὸ [1|κ6 1}. 2. [0 τηιιδὺ Ὀ0 οὐβοσνοᾶ 
{πὺ {6 Βαάάμοθροβ, ἰο "νοι ΟαἰαΡ}.Δ8 Ὀοϊοη οι, 
μαῦθ δ᾽γοδὰν θοχζυη ἰο Δ κΚθ ρμαγὺ ἰῃ ἰῃ0 ΒΟΒΙΠΠΥ͂ 
δζαϊηδὶ 9}6808; ΒΑΥΪΏΣ ῬΓΟΌΔΟΪ ἰοὴρς ἀδβρίβοὰ 
Ηΐμ, 1Βεὶν δοίγο ϑῃμὶ Υ 198 ἀου Ὀ11688 οχοϊοὰ Ὁ 
(9 ταϊϑίηῃρ οὗ [αζαγιιϑ8. ΤΉΘΥ ΠΟῪ, ἴῃ (ἢ Ῥ6Υ- 
Β00 οὗ Οδίδρμδ, ἰδ κθ ἰδ Τογοπιοϑὲ γδηὶ ἰὴ (89 
Ῥθυβδοαίίοη; Βυ Βα ΘΠ ΪΥ γ76 866 ὑπ 6 1 ἴῸΤ ἃ {πιὸ 
(89 {μ6 168 δγϑῆ οὗ ἰ86 ῬὨΔΥΪΒ6 65 ἴῃ ΒΟΒΑ ΠΥ 
ἰονγατὰβ (6 Ομ τ ϑιίδη Ομυτοι (Αοἰβ ἷν. 1, 2). 

Βοίπδ Εἰ Β-σοδὶ ὑπαὶ γϑασ [τοῦ ἐνέαυ- 
τοῦ ἐκείνου] Ὀϊβογοιὺ ᾿π ογργοίδι 0}8 : 

1. Βτοϊβοβποῖϊάον, ϑίσϑαιθθ [ϑομοηϊοὶ, 56 0]- 
ἰ68}: [0 8 (86 ΘΥΤοπθουΒ ἰάθα ἐμαὶ ἰμ6 δὶρῃ- 
Ῥυΐοϑν οἵἶοθ ομαηροὰ παπᾶ ἔγοτη Ὑ6Δ} (0 γ6ᾶγ. 
[Βαυϊ ᾿ἩΠΟΩΥ͂ΘΡ 85 (0 τΤίΐοΣ οὗὨ (818 α05ρ6], 9 
ΒΟΒ δι ΕΠ] οϊ οπὺ ΓΔ. ΠΥ ΓΒ 6 τνϊδ συ βίοι 
δηἀ 106811{168 ἑΒγουρσδουΐ, ἴο τηϑ ἴοϑὺ (δὲ ἢ 6 τω88 
ἱπόδΡ8}0}6 οὗὨ πιακίῃρ βιιο ἢ ἃ τιϊδίβκο.---Ρ, 5.1 

2. Βδυτ: πὸ Ρδβουο- “ὁ. Βι ρροβϑᾶ Οδίδρμδ8 ᾿ 
δηἃ Ηδημδδ ἰο μαγο ἀἰβοδαγχοὰ {μ60 ΟΠΘΘ δἰΐοῦ- 
πδ 6)Υ [ὙΘΓῪ ΔΡΌΪΟΓΑΤΥ ]. 

8. ΤΒοΙυοῖς : “186 γοροξϊΐοπ οὗ τ. ἐνιαυτοῦ ἐκ. 
γοσϑ. 49, δ1 ; οἷ. χΥυὶὶ. 18 οδηποῖ Ὀ9 υπἀογβίοοά 
οἰδβογ δ ἐδ ἰππ8: παπιοῖγ, ἰμαῦ {π0 πἰρῃ- 
Ῥγϊοδὺ τβὸ ὁ60 ῃ ἰδ) γθ8 7 οἵξογοὰ {π9 ἰοἷπὶ 8βᾶ- 
οτἰ οθ ἤον ὑμ9 ρϑορὶθ (ΗθὉ. ἰχ. 7), πιαβὺ Ἀἰπλβοὶ 
ἀδοϊασο ὑπαὶ ἴῃ ἰπδὺ γα ὦ σγέαίεγ απαᾶ πιογὰ 
μπίυεγδαζ ἰοἰπέ δαοτίοα «λοι ὧς οὔεγεά.᾽"" Ὑοῖ 
ΦοΒα ΒιΒ0 17 τοΐοσβ (Π9 βαυϊηρ ποῖ ἰο {10 Ηἷρῃ- 
ἀπακατι-ττρ.--τνπππττο κττ τ τατον ποτα τ απο τονανο,.-......-......--..-“--Ἰρ---ἁ͵--ὉἜἡΣ"Σ.- .ΨΨ«-ὕ-π΄ιια πα πς..»....., τ -,;σὕὔὺῷΨΨ...»Ἅ.».».--..-.-- 

4 1 ΟἿΡ Ἰοοαὶ λαδί(αίζοπ δτιὰ παιίομδὶ ὀχ δίθῃ08.-" 
Ρ. 8. 
{ [80 δἷδο ατοίί5, Ἐνπα! ὰ, Βϑυτ]οίη, αοάἄοί.--, 5. 
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Ῥτγίοϑιϊγ, ὈαῚ ἰο ἐδ ῥγορμοίϊο ροβίϊίοη οἵ ἐἶΐ6 
λιίρσῃ-ῥσὶοβί. 

4, Ἰιὔοκο: [Ι͂ἡἢ ἐπδὲ πιοηπιογαδϊα γοῦν, ἰμ6 ἀεα(ἢ- 
γεαν οὔ 9 Βοάδοπιοῦ, Οδίαρἢα8 νν88 δὖὺ (6 θα 
οὗ ἀβαῖὶγ5 (απὰ ὑμΠ9 Ενδηρο ἰϑὺ ἀθοιποὰ ἰΐ ειιροῦ- 
Βαοιϑ ἰο δἀᾷ ἰο {116 τηοπίϊοη οὗ {μ18 ἔωλοσὶ 4, τοΐο- 
ΤοῦσΘ ἴἰο {(μ0 ἀαταίΐου οὗ (6 οἵ ς6).Ἐ Τ]}}8 βυΐ- 
βοοθ; γοΐ (0.6 Θχργθβϑίουῃ παι δί  αΪγ οοπίαϊ 8 
4130 δῇ ἰπ(ϊπηαἰΐοη ἰο {π9 οὔἶθοὶ, ἐπα (116 εἰρὶν- 
Ῥυγίοβι γτοβῆοθ ψγὰ98 ἀοὈαΒβοά αἱ ὑμδὲ (ἰπ|6 ΟΥ̓ {116 
[τοχαρῃΐ δ᾽ἐοσπδίίοηδ 1 δυδίδίηρ. 866 Ζεόδη εδι. 
Ὅο ἵππον ποῖδίηρ δῖ 8}}. Οὐκ οὐδέν. Α5 

Ἠ9ο 8 ἅ΄ᾶγο {Ππδὶ Π0 15 αἰτίης υἱΐοσαποο ἰο (6 ᾿η- 
ταοϑὲ τῖβ 65 Οὗ {89 στοαίον ραγί οἵ ἰθπι, 6 ὁδπ, 
τΐΪΓ δὴ ΔΡρϑάγδποο οὗ σἱ σίοοιϑ ἱπαϊ σηδίΐοη, Γο- 
υἱϊο ἰλοπι, ψίου  ΔΡΡΥΘΘμαϊης ὑμ9 ἰακίης οὗ 
τροὴ Οἴἴθη 66. 

γεν. δ0. Νον οοπδίᾶον 881 ἰἰ 15 θΘπσρϑᾶϊ- 
δϑηῖ [συμφέρει] ἴος ὰ5---ῖῆἢ οὗἨ (6 δαπάνη 7-- 
τ 8 ΟἹΘ δ Βῃου]ᾶ ἄΐθ ἔοσ 189 ῬΘΟΡῚΘ 
[ὑν α---ἀοοογάϊηρ ἰο ἀϊνίπθ ρυγροβο--- ὃς ἃ ν ρω- 
πος ἁἀποϑάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, ἀπ ποῖ 
1ὴ9 019 πδίϊοι Ρδσυίδῃ, καὶ μὴ ὅλον τὸ 
ἐϑῦνος ἀπόληται. Τῃυ5 ἰμὸ 969» 18}. τε οϑί- 
Ἰιοοὰ εχρίγοὰ ψτ ἢ δῷ ὑποοηϑοΐουβ δηὰ αὐ νὴ  ] ἶης 
ῬΤΟΡΙΘΟΥ͂ οὗ ΟὨ γἶβι᾽8 αἰοπίπρ ἀραίμ, τυ ιίοὶι ἰἰ ὑγ- 
ῬίσΔΠΥ ἐογοϑιδάοπχοά. 016 Γ δὰ μυϊαγαῦ 860 
ἑη ἐδ 18 ἃ Β. Ὁ] 1π|6 ΤΟΥ͂ οὗ ἃ τηοϑί βρϑοΐδὶ Ῥσχγονυΐ- 
ἄσῃοθ ἴῃ {116 ὙΟΥΥῪ δοπίτγο οὗὨ {86 σον 8 ̓ἰβίουν. 
--Ῥ. 5.] Ὑ8ὸ ὑπέρ, ἐπ οοπιπιοάεπι, ζοΥ (ἢ δεπεἤί, 
ῬοσΘΟΠ168 6'80 Δ ἀντί, ἐπδίεαα οὐ, ἰὰᾷ σοῃβοαῦθηο60 
οἵ [80 οοποϊυάΐηρ; οἴδιι86: ““ απά ἰλαξ ποί ἰλδ τοὐοῖε 
παίίοη, (λαός, {μ9 τ ῖι0 10 το888 οὐ ἐπ Ρ60}]6) ρμέ- 
γλ. Σ᾽ “Απαϊοζουβ βϑηΐθῃ 68 8τ0 οΟἸ]θοἰθα ὈΥ 
ϑεδδιῖζοῃ δπᾶ ἢ οἰβίοίη."" ἸὍὯμὸ ἀν] }3}} 6858 οὗἁ 
{ἷ8 ρῥβοιο-Ῥο] 1168] τηαχίαι ΔΒ σοησοϊνοά Ὀγ (Οα]- 
δΡ᾽148, 18. οοπίαϊηθὰ ἴῃ ἐπ ἰάθα ἐμαὺ δ6508 58}}8]} 
Ὅδἃ ψιί ἶε88 ἀπὰ ἱπυοϊμπίαγψ Βδουϊθοθ ἴο βεδῦγθ 
ἐμ ροοὰ οὗἩὨ (9 παϊΐοῃη. Τμῖϑ αἰ 0 0116 8] ποίϊοῃ 
οὔυι568 (890 ΡῬτοροϑί(ου ἰο0 ἀϑϑυτηθ, ἰῃ {818 560,86, 
δῃ υἱίγα- οδι θη Ἶδιι, Βυρουβι ἰουϑ δηὰ Ἰγίηρ 85- 
Ῥοοί. [18 {μ6 οοπιρ!οϊεα ἰάρα οὗὨ {116 τηοϑὶ σθ- 
νοϊἰης ποδί οη Μοϊοοὶ"-βδουὶ 668, ἰμίο Ἡ ἈΙσἢ [8- 
τδοὶ Ἰαρβο 6 δί {Π0 ὙΘΙΥῪ δ6πὶ0 οὗ 18 1648]- 
ἰϑι1σ 66] [Ὁ ναϊαι ΤΟΥ͂ Ρυγο Φυάαίθπι. 8,60 2 6- 
δεὴ ζεδιε 11., 2, Ρ. 1188. 

γεν. 81. Βαυῖ Ὀοίηκ δἰ -Ὀσὲϑδῖ ΓΠ8᾽ γϑδσ, 
ὯΘ ρῥσορμοκὶϑᾶ---ἰ, 6., ὉΠοΟΠΒΟΙ ΙΒ}, 10 Β 1156] (, 
(9 ννὶοκοα ἄθοτοο, 85 ἦέ Δρρυοβοηθοα ἰΐ, δὰ ἐπ 6 
βία ολμοῦ οὗ δὴ οβιοϊαὶ ρῥγοαϊοίΐοη, δηὰ, 88 
δυσὶ, ἃ εἰσ} δοη86. γατίουβ ἱπιοσργοίδ  0}8: 

1. ἴῃ ἰμοὸ 80η89 οὗ ΡΠ (06 εἰ 6). ΤΡ θσΘ 
58 απαουνίοαϊγ δοπιοίἰηρ οὗ ἃ  πάτοα παίαρο πῃ 
(6 δαιλ Κοὶ; γοὺ ὑπαὶ 18 Βογὸ ἱῃμβυβιοίοηί, δηὰ 
ἃ Ὀοίοηρβ (ὁ δηοίπον βρίιοσθ 800 Ηθσζορ 8 
Ἰὐεαἰ- Επογκίορεάϊε [1. 119]. 

4 [80 αἷδο ΜΟΥΟΡ δῃὰ ΑἸίογὰ. Οομιρ. χυὶ, 18, ππμοσθ {10 
οχργοββίου [8 τορειαίοα.--Ρ. Β.,} 

[μϑῦκο Του [Δ πιδὴη ἴῃ το ίηρ ἡμῖν. Βυὶ [89 
ἔτος τοϑΐης ἰ8 ὑμῖν, 70» γοιι, βοο ΤΈΧΈ. ΝΟΥΕΒ.--, Κ.] 
{ΤΉ το ἱβ ἤθγῸ 6 βἰ χξ τη ἰϑίαϊκο, 88 ψΠῚ Ὀ6 ϑοϑὴ ὈΥ Γοίθυ- 

τίς ἴο 86 ἀτοεὶς ἰοχῖ. Οαίαρμαν υϑ08 λαός ἰη [πὸ ἢγεϊ, ἀπὰ 
ἔθνος ἰη ἐπ 1δ8ὲ οἴπηδ6. Μόνον ἀἰδιϊ οχυΐθηοθ Ὀθίνγθθη ἔθνος, 
116 ρΡΘΟρΙΘ 85 ἃ παίέοπι δηὰ λαός, [ἢ ῬΘΟρΙΘ δα ἃ ρο [τ 8] οὐ 
τῃοοοσταῖίο βοςίοεγ. ΟΥ, [ΟΒΡΘΘΚ πιοΥΘ ΘΟΟΌΓΒΙΟΙΥ, λαός δι: 8}}} 
βίη ῆοϑ [89 σλοιεμ ροορὶθ (δίατ. 1. 21 ; [{. 4, θ, εἰς.), ἔθνος, 
αι παιίοῃ ἀπιοηρ 1ΠπΠ6 ὨδτΙ ΟΠ ὙῸῸΡ: Ὀοίον γογ. δ2 οὐχ ὑπὲρ τοῦ 
ἔθνονς μόνον); Μαι, χχίν. 1, “ παιϊίουι ἀζαί παι πδίίοῃ ,᾽" χχν. 
8.2, “αἱὲ ἡδλιϊοπ5,᾽" εἰ6.)), Ὑοἱ λαός ἰδ 8160 υποὰ [0Γ ἃ κγοαῖ οτονγά 
ΟΣ αὐ εἰτιάο, {10 ὄχλος, Φοπ ΥὙἱ}.2; [ἀκ χχὶ !, 27, “ἃ κτοδῖ 
ΟΟΠΙΡΔΏΥ οἵ ὕθορ]ο,᾽" είς.---Ρ, 8.] 
ἶ Το Ταϊπιυάὶο ότι, Βαίὰ Κοῖ, Ἰ[ἰ.. “ 1ὴ9 ἀδλυρῆίον οὗ {Π6 

γοΐοο,"" ΠπλοΣ8 [}λ}λ0 ΘΟ0 Οὗ ἃ ΘΑΥΘΩΪΥ νοΐοο οὗ τονο Δ οο, ΟΓἂ 

Τ1ΠῈ ΟἋΟΟΘΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ 9520ΗΝ. 

2. Αἢ ᾿πΥοϊ απ ΥΥ ῬΤΟΡΒΘΟΥ, Πὸ ὑπαὶ οἵ οἷά, 
οοπίαϊηοα ἰῃ ἀμ 8 ἐπ ΥΟ] ὈΙΔΙΡΥ ὈΪΘδϑίηρ οὗ Βα λδπι 
(μίοϊκο, ΤΒοΪαο Κ).Ἐ ΤῊ σ4868 ΔΥῸ οογίδΙ ὨΪῪ αἱ- 
Ἰϊοὰ ; ἐμὸν αἰδογ, πονονοσ, ἰὰ ἐπαὺ ἴῃ (19 σ486 οἵ 
βαϊδδπι, 8 ἀἰϑιϊ ποϊΐοη σαϑὺ ὃ0 τηδὰθ Ὀοϊν θη [15 
σΟΙΠΟΠ ΘΟΠΒΟΪΟΟΒΠΟΘΒ δπαὰ [ἷβ ἱπϑρὶγοὰ πιοοΐὰ 
(ὙΠ τ οσο 818 νογὰϑ οὗὨ ὈΪ ββίηρ δτὸ πο δβιιβοερ- 
{1016 οἵ α ἀοιιῦ]6 ἰπιοτργοϊαιοῃ, ἃ8 18 8 Ομᾶσδο- 
(66), ὙΔ116 ἰη Οἱ αρἢ 85 τ) ἰἰαγο (0 ἀϊδί ἢ χυ δὰ ὃ6- 
ὑνθοη ἢΪ5 σοηβοϊουϑη658 δηα (6 ὩΏΘΟΏΒΟΙΟΙΙΒ 6Σ- 
Ρτοϑϑίου, πιϊγγογίης 8 ἰσθον σαί, δηὰ Βθηοθ 
θοαγίης ἃ ἀου]ο πιοδηϊῃᾷ. 

8. Α βοπίθποοθ ἰῃ δοοοτάδησα ψ 1 (ἢ 6 Ἀρροϊηἰ- 
πιθῃΐ οὗ ἰ Εἰ χίι-ὈΥΐοδβί, (ὁ ῬΧΟΡΉΘΘΥ ὈΥ ἰδ ο {{τ|πι 
δα Τα πιὶπι, ἑ. 6., ἰο αἱδον (1λ6 ἀοοϊβίου 8581 ςὉ- 
ΔΌΪΟ ἴἰο ἀἰνὶπθ οδιι88}}γ. εδεπ ὡε8μ 11., 2, Ὁ. 
1187. [80 κ130 ΑἸἰέογά, Τμῖθ τἱθιν 18 δσοηβτηπιοά 
ὉΥ (πὸ τοροι οι οὗ (89 ΡΠ γα80 ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ 
ἐν, ἐκ. αὶ {|ι18 τούογθῃησο ἰο {.16 Ὁ γὶπι δὰ Τῆυπι- 
τηὶπὶ ἀο68 ποὺ οχοϊιἂθ ἴμ9 βεοοπα ν]θϑιν.--Ρ, 8. 
“18ὸ Εἰ σῃ-Ῥυοβι,᾽" βαγ8 Δίογοσ, “"ἸτᾺ8 οοαϑὶ- 
ἀεταὰ ἰπ δηοϊοπὶ 1[57.86}}:15}} ἰἰπ|ὸ8 8.8. {110 ὈΘΔΡΟΣ 
οἴ ἐμοὸ ἀϊνίηθ ογδοῖθ, {πὸ ογσρδὴ οὗ αἀἰϊνί πο σουοὶλ- 
ἰΐοη (Εν δἱὰ, Απιεἰϊσιρίϊοα, Ὁ. 88 54.}, νυ αἰ οἂ ΒΘ οὐ- 
ἰαἰηφοα ὈΥ Θχαμϊπαίίοη οὗὁ ἔμο ὕτιπι απὰ Τδῦπι- 
τηῖπὶ (Εχ. χχυῖϊ. 80; Τμαγ. χχυϊῖ, 21). 1ὶ 18 ἐγιιθ 
(παὺ (18 Θχατηϊμδίϊοη τνὰ8 ἀἰβοοπίϊπυοᾶ ἴῃ ἰδίεῦ 
ιἴπ|658 (9 0860Ρ0Ἀ. «4π"ὲ. 1{Π1., 8, 9)---ὠἰλο Αἰ σἢ - ΓΙ ἜΒῈ}Υ 
οὔἶοο Ὀοΐηρ πὶ Δ}} {}} 58 ΒΟΣ οὗὨ 118 ρίογγ ; γεΐ 
οὐϑὰ ἴῃ {ἢ 6 Ῥτορίιοῖίο ἀρ Βα σΤο 811}} οχ βιϑ 8 δ6- 
1167 'π (86 ῥτοριοίμοοά οὗ (ἴα ἰρ-Ὀσὶοϑί (1105. 
111. 4); να Βηὰ 4150 ἴῃ Φόβορβμβ Απίϊ. ΥἹ., 0, ὃ, 
110 διοϊθηῦ μἰς-ρυϊθϑιμοοὰ χαρτγοβαηίοα δ9 (88 
ὈθδΡοῦ οὗ {μι οταο]ο, ' είο., Γρ. 444 2, διἢ οἀ.] 
ΤὴῸ δἰ ρῃ-ρυίοδὺ τναβ ποὺ ὑπΠ0 οὐζϑη οὗὨ αἰτίπο γέ- 
οεἰαίίΐοπ, αὶ οὗἨ αἰνίηθ (εοίδίοπ; ἴοτ (ἢ ῬοΟρὶδ 
0599 Κίηρ νὰ (οὐ, τιιιϑὲέ ὍΘ 8Δ0]6 ἴῃ 8]] ὁι508 
ἰο πάνθ (8 πιδηάαίο οὗ 18 πα. Νον {μι ἀεοὶ- 
δῖοι τνα8, 1 δυϑρίοἰουϑ (85 ΡΆ1]1ο, ἡ ̓ἀθα]ϊδίης (δ 
Ῥτϊοϑί, γοργοβοηίβ ἷτη ΔΒ ἃ ῬΓΟρ] οὶ), ἃ ῬΤΟΡΙΕΟΥ͂ 
οὗ ὈϊΪοβδβίηρς ; Ὀυΐ ἐΓ 16 δὶ σα -ουϊοδὲ ψ͵ὰ8 δὰ ὑποῃ- 
Ἰἰσλίοποα πιδῃ, ἷβ ογαοῖθ Ὀδσᾶπιθ {πὸ υἱἱογϑησθ 
οἵ 8 ουγϑθ. Το ἀφοϊβίου ταϊσϊ δ]50, ἴῃ ἀι56], 
Ὅο δ Τουπίαϊῃ Βοπχαοίΐ 68 οὗ ἔοτίι πο, Βοιμοί 1169 
οὗ τοϊβδίοτίαυπο. Βιι ουϑα ἰπ {Ἶ19 Ἰδί(6 Ὁ 6499 (60 
85 δἰἰλο θὰ ἰο ἰὺ {6 Ὀ]οββῖπς οἵ 8 ἀἰνίηϑ Ἰυὰφ- 
ταθῃί, ἐὺ Ὀτοακὶιῦ ἀο᾽νογαποθ ἰο {86 ρῥίουϑ (ταὺῦ- 
Ὀϊηΐο8] ραβϑβαροβ οὗ ὑυποοηβοΐουβ ῬὈσϑαϊοιϊοη8 ἴῃ 
δο)ιδιι 568). 

ἀϊνίηθ οὐβοῖθ το [Π6 ΒΑΌΒΙὨΝ ἰτηα κί οἄ ἴο τοοοίγο, ος ϑ ίοι 
ΠΟΥ͂ ΟΓ͵Ο δεοσυδίοτμοί ἴο ἀοτίνο ἔγοιμῃ βοοὶ ἀθ 4] εἰγουπιείληοοῦ 
δη Ἰυϊθ. [ἴ ἀγοθο αἴτον (πο οχεϊποϊίοι οὗ ἢ 6 Ρτορ ΘΟΥ δ 
ἐθ ἃ Ὀαοὶατὰ δυυδι!αἴο ἴον ἢ, Φοθ Νου]ᾶ Ὠοξ 96 οἵ (2 [}9 
γογῦ ὀπροφήτευδσεν.--Ρ. Β.} 

. ἊΝ αἰθο Ττϑηςὴ δηΐ Τ᾽ ογάσποσιι. ΒΙ πα ΠΣ ἰπείδηοος οἵ 
ἱηνοὶ απ ΣῪ ῬΓΡΠοῖΝ ΟΓ ἩΓΐηοόθ68 ἴο ἔμ ἐγ τῦ μιδτὸ ἰπ 
ῬΊλγλοΒ, Βδαυὶ, ΝΟ ομαάποῖσαν, Ρ᾽]ῦθ. αυὰ υϑὲ6 ὑμμὶ τοῦ 
88 Ὑ6]] 2 ΟὯΘ8 ἴον Ηἰδ οσῃ δηάδ: Η9 οδὴ βροαὰκ πὶ ρίυσι 
ουϑῇ ἐπ γοι κῃ {110 του οὗἨ Δ δϑὲ, δη οουίουπά τἢ9 ΡΒ 10. 
ΒΟρίοσα. ΤἘΥΘΠΟΝ δα: “ ΤΉΊΘΓΘ [5 πὸ αἱ ΠΟ Υ ἰῃ σοῦ ᾿π- 
οοηξοίοι Ῥτορἤϑοίοϑ 88 {Ππ||5β ον θην ἰ6. ΗΟ, ΠΙΔΗΥ͂ ΡΓῸ 
Ῥμδοίοδ οὔ 1η9 ἰκο κί ηά,---ηοδὲ οἵ (μθαι, ἰξ ἰν ἔττια, γδίβεῦ ἰὴ 
δεῖ ἴδῃ ἴῃ πογὰ, τηϑϑῖ τι8 ἰ ἴπ0 ᾿ ̓ ῈοἷΘ διδοῖ οἵ 180 Ἄσταεὶ- 
Ἀχίου  ὙΥ̓μδὶ ὑσαδ [80 {{{|9 Ἤτον ον ὑἱεκεοὰ ἰωτγὰ, ' δα6τ9 οἵ 
Νδζδγοίι, (ἢ Κίηρ οἵ ἴῃ9 ζοννβ, Ὀπὲ δυοίδον δας δοογηίαὶ 
διὰ σοηἰθιηρίθου, γϑῖ τηοϑὲ γὙοσὶ 8019 ρτορμοου Οὐ Κδὲ 
ἀσαίη [Π9 τοὺθ δῃὰ [6 Βοιαζο, [Ὡ6 δοορῖτο διὰ ἴδ ογοσπῖ 
Απὰ ἰῃ ἴπο ἐγρίοδι γϑ] 168 Ὑ8α4}8 οὔ ἴπο ζτοδῖ δηὰ Βη8] οδι λδίγο. 
Ῥδο ἰπ [Π9 ἄταπια οἵ Οοά᾽β ργονίάθηοθ, Βονγ υβῃΥ Νίωγοῦϑ 
δὰ ΡΒΔΙΔΟΙΒ, δηιοἰγίοῖθ ἐδὲ ἀο ποῖ ααἰῦθ οοτὰθ ἴο ἔδθ υἐττὶ, 
Βαγὸ ρτορῃοιία ματί δἰ ]οιοα ἴο ἔῆοτα, πΐςῃ (ΠΟΥ ΡΙΑΥ͂ οὔ, 
πηκπονίης Ὑπδὶ ἐΠΠΟΥ ἀο ; [0Γ Βυοῖ ἰ5 ἴ8ο ἀἰνίῃθ ᾿ΓΟΙΥ͂ ; 30) 
ἴῺ 8 ΥὙΘΣΥῪ ἀσθρ δ6ῆ8ο οὗ [Π)0 ἮΟ 

“Ιμᾶτ ἐπ λμπιανίε ἀἰσίπα Ῥοίεπέα τεῦ. "--Ἐ. 8] 
{{2 6 ογεαὶ, ργίπο. 11.. Ὁ. 361.} 



ΟΗΑΡ. ΣΙ. 40-δ7. 

Τπδῖσοβυβ ττὰβ δρουῖ ἴο ἅϊθ [ἤμελλεν 
ἀποϑνῆσκ ἤὐθὰ Ὅτι. Τ 89 βυϊθϑοασθηξ ΟΌΒΟΣΥδ- 
ἰἴοι 18 ποὺ ΤΛΟΥΘΙΥ ἃ ῬΙου5 σοδοοίίοη οὗ Φοδη, 85 
1, ἀοἶκθ σορσοβοηίβ ἰξ ; 1 15 ἀθοϊασαιοῦῦ οὗὨ ἐῃθ ἀο- 
εἰϑῖσγο Ῥτουϊάθηοο οὗ σοά, ν]ιϊοῖ οαυϑοα ἰἢ0 
τν]ὶοκοα ἀθογοο ἰο Ὁ6 80 ψογαθα ἐμαὺ ἱξ τοδί οχ- 
ῬΥ688 δὶ (ἴθ 88:10 ἰὴ, Ὁποομϑοίουβὶ Υ ἰὸ ἐδ6 
ΒΡΘΔΚΟΥ, ἃ αἰνίπε Βοι86, οοπίαϊπίησ (ἢ 6 Χ68] ἀοο- 
ἰγῖπο οὗ βαϊναϊίου, ---ἰὰ 6 ἀοοίτῖηθ οὗ {88 τοάοιηὈ- 
ἐΐοπ οΥ̓́ΤΙΔῺ ὉΥ ἰΐὸ ἀσαίῃ οὗἩ 2938885.ὡ. Τ᾽ ἅϊθ ἴογ 
89 παἴϊοῃ.--Τ9 ὑπὲρ τοῦ λαοῦ (τον. δ0), 
τὶ 1185 ΒΙογαγο δ σο- ποιοὶ δουπᾶ, 18 ὮΘΡ6 
οἰἰδηχοά, ἴῃ δοοοτάδποο τ ῖτ ἐἶθ ἰδὲ Ἰγοσὰβ οὗ 
Οδἰαρῖ45, ἱπίο ὑπὲρ τοῦ ἔϑνους. 

γεν. ὅ9, Απὰ ποῖ ἴοσ ἴδ παῖΐίοι ΟὨΪΥ, 
Ῥπὶιδαῖ ΒΘ πυϊρῦ 8150 ραῖῦδμοσ τοροϊδοιίηῖϊο 
Ο:9Θ [ΡΘ0}]9] ἴ89 οδί]ᾶτθη οὗ Θοα τἴΒαῖ 810 
δοαιϊϊοσθα δρτσοδᾶ..--- Ὁ ν βίδα ἀπἰγουβα ἴ8πι, 
σοπα ἸοΔ[], ᾿ονοΥ ον, ὍΡΟΣ αἰνίηθ οταϊπδησθ, 88 
ἀεοβηοα ἴῃ ἐμ0 Βί0]6, δῃιἃὰ Ὁροη πυπιᾶῃ ζδὶ (ἢ. --- 
[ὕ86ζγ. 62 18 δὰ δα αϊζίου οἵ ἐπ Ενδη οὶ δὲ ἴο ἰῃ9 
ὩΠΘΟΠΒΟΙΪΟῸΒ ῬΤΟΡΊΘΟΥ οὗ Οαἴαρ 88 ἰ0 Ῥγούθηΐ 8 
Ἰἱἰαιου οὐ 6 ὈΘη ΘΑ͂ Β οὔ Ο] ιν ἰβι᾽ 8 ἀθαίῃ ; δοΏΡ. 1 
Φοδη ϊ. 2: 4.Ης 15 (86 ῬτοΡ Εἰ ΔΌΪΟΣ ΤῸΣ ΟἿἿ 8188; ποί 
ἴον ουὖΐβ ΟὨΪΥ, Ὀὰὺΐ 4180 ἴῸγ (1.60 δ'η8Β οὗἩ ἐπ8 τδοῖθ 
νου]. 7: ολίάγεη ὁ" αοά, Ἰαϊοτρτοίδ 088: 

1. Το ἕαΐϊυτγο σμ!Π]άγοῃ οὗ αοα. [Ατοης ἐδθ 
Βοδίβοη. Ῥχγορβμοίῖα δπμὰ φγοϊορίϊο, || χ. ΠΗ 
ΠΟ ΤΡΙπΕ [ὡς μέλλοντα γενέσϑαι, Μογον [ΑἱἹ- 
ογά, Τοῦ: ΤΏοδο ὙΠῸ βουϊὰ Βουοδνον Ὀ6- 
οὐπ6 Ηΐ5 σὨἰ ἄγη. 8.0 α130 Οαϊνίη, ἰῃ ἃ Ῥγϑᾶθϑ- 
(ἰμδυΐδη 8680 ((0 ΒῖοΒ ΜΘΥΘΡ 65βοη 8): Ζγ208 
ἐσσο ἢ εῖ, εἴἴαπι απίεφμαπι υοσοπίμ, αὖ εἰδοίϊοπθ 888- 
ἐπιαί.---. 8. 

2. ΟμἰΙάτοα οὗἁὨ αοἷ, τῖῖο δγὸ Ἰοησίην ἴον ΟἸ ιν ἰδὶ 
(Μοβ9ποὸνρ [ΤΒοϊυοκ, ᾿υϊπαγράϊ, αοιοι7). 

8. ΟΣ] σοι οὗ αοἀ ΌΥ παίυτο, 0 8.6 8861 
Ὑἱϊποῦὶ ἄγϑι Ὀδοοτιηΐῃς 50 Ἰτουσ Ομγσὶϑὶ (Η]]- 
ἐοιΐοϊ ἃ [ΘΟὨίΤΑΡΥ ἰο ἱ. 12; 1, 8, 6, ἐείς.}) 

4. Το οἰ]Ἱάσοη οὗὐ αοα ροθουδ!γ, ἀπο ἐδ 9 
2605,--Π6 } Ὀοΐης ἴῃ τοϑ}ν βοαιιογοα ὈΥ 186 
ἘΙΟΓΔΥΘΌΥ, 68] Οοὺ8 ΤῸ ἰμθ λαός,--τ-β δπιοηρ (ἢ 6 
δοδίμθη, ψγο89 ΤΟΙ σ᾽ ΟΌΒ Τηθη μᾶνο Ὀ6ΘῺ Βοδί- 
ἰοτοὰ δυγοδὰ βδἷποο 86 Ὀυϊάϊης οὗὨ ὑδμ9 ὕοννοῦ 
οὗ Βαῦο]. Το δι Π68185 18: αγίηρ ΤῸΡ ἐδθ 
παίϊοπ͵ 85 8 πὶ; αγίης ἴῃ ΟΥ̓ΟΡ ἰο ἐδ9 μὃ- 
ἐμοτίης οὗἨἍ {80 Ῥ6ο0}]0 οὗ αοἂ ἴτγοτμῃη 811 Ῥ]δοθβ 
ΒΙῸΣ [ΠΟΥ μδΔΥΘ 66 Βοδίίοετοα, Το ἔππᾶα- 
τηθηἰ8] ἰάφα 18 ἐδ Ὀσίηρίπρ ἰορείμον (88 ὁΧ- 
Ῥτοδϑίοῃ ἀοθδ ποὺ γον (0 Ρ]866) οὗ 8}1 (0 6}}}}- 
ἄγη οὗ αοἀ ἰηῃίο οπό, ἑ. 6., πο ὁπ6 παίΐϊοῃ,, τι Δῃ- 
εἰ 6518 ἴο {89 λαός οὗἨ Οδίαρῃαβ. Οουρ. Ερ!68. 
ἷϊ. 14. Ιμ ὑπαὶ ραϑϑᾶρο ἰμο ζυπάδιμοπίαὶ ἰάθα 15 
16 υπῖοι οὗὨ Ὀ6] ον 976 0715 δὰ Οοθῃί1]ο8, 88 οἷ, 
χ, 16; Βόγο ἐπ ἔππἀδιηθηίδ) ἱπουρὺ 18 ἐμ 6 πίοι 
οὔ Π0 βοδιίογοὰ βῆδορ. Οαἰδρῆδθ βαϊὰ : ὑμ6 ἢδ- 
(ἴοι 8 ον βιΐπρ---ἰΠοτοΐοτο Ηο τυϑὲ ἀΐθ; Φοη 
ΒΔΥΒ: Η6, ἀοι 1685, 848 Ὀγ ΗΪ8 ἀθαι] ογοαίϑα (86 
ἴγαθ, Γ68] λαός. ΟἸ Στ ἶδὲ 15 (ἢ 6 απίοη οὗἉὨ (818 Ῥ6ο}]6. 

γον. δ8. ἙΊοΣΩ [δ8ῖ ὅδ ν' ΟΣ ΒΒ ὑΠῸ} Βοϊ]ὰ 88- 
ΒΘΙΔΌ}168 οὗὁὨ ὑποῖτ σουηοὶ!, μανίηρς πὰ τον Ηΐβ 
ἀφαὶῃ : τηθοίϊῃ ρ8 ἔστ ἰδ υγᾶος οὗ Ομ γδί. ἘΒ6- 
ζοτο (8.18 (ἶπηθ ἸΠΙΘΣΙΟΥ σοιγίβ, 85 γ 0 }} 48 ἐμ6 5. ἢ- 
Βεάγία ἰἰ86 1, βανθ οοσαδίοπαϊϊψ ϑουχαὺ ἴο Ὀγὶπρς 
δϑουὶ ΗΐΒ ἀοαίι (ΘΒ. γ. δῃᾷά υ]]}.} ; ὈΘΙΌΣΟ ΠΟΥ, 
Ἰηάϊντά 8] ῬΠιατβθο5 ἤᾶΥο βουραῦ ἰο ἰμτυβϑὲ Ηΐπι 
8510 ὉΥ͂ τῆ οΔ 8 οὗἩὨ ἰποὶν βίδπάϊηρ ὑσὶ θυ πα] οὗ χθα- 
Ἰοίίϑηι (ΘΟ. ἰχ. δπᾶ χ,); Ὀϑίοτο {πἰ8, ἰοο, ΗἾ8 δά- 
Βοσθαὶβ Βαυο Ῥθθὴ ἰπχοαιθηθαὰ ὙΠ| Θχοοσησιθηῖ- 
οαίΣοΩ, --- Βᾶνο ὈΘΘῺ οί! οχοοιητηυππϊοϑίοα 

860 

(οι. χ.) Νον ἐδθ αποϑίΐοη μὸν Ηθ 888}} Ὀ6 μυΐ 
ἰο ἀοϑί, Ὀθδοπιθ8 ἃ βοι ]οὰ πὰ οὐ σϑουστὶηρ 
Βι76ο( οὗ ἀοαὶθ ἰῃ ἔθ βαπμοαγίη, [ἐ 18 οἷοδν 
ἰπαὺ 4688 88 Ἰοη Ὀθθα οοηϑίἀατοά ὈΥ ἰπθῖὴ ἃ8 
ὉΠἅΘΡ ἴῃ6 ὈΔῺ; ΔΡΡΑΓΘΆΓΥ, ἴθαν οὗὁἩ (ἢ 8 ῬΘΟ}]6 
8.88 ἀοίογγοὰ ἐπ θὴ ἔγοια ἰηδιοιϊης; Ῥυ ] 16 ἀπά ἔοτ- 
τοδὶ ὁχοοιῃπηϊσαϊΐοη ὉΡοη Ηΐπι, ΑἸ ἐπ ουφὶι (}}15 5 
ἰηγοϊγοὰ ἴῃ {110 τιδηάἀαίθ :βϑαθαὰ βι βοαπθηίγ ἰοὸ 
{818 Β0891 0}. 

γον. δ4. Το ἃ οἱτὺ οδἹ]Ἱϑᾶ ΕἸ ΡὮταἑ ΤΩ. ----Ἴ 65115 
8 ΠῸ ἸΟΠΖΘΟΥ ΔΡΡΘΟΔΥ ΟΡΘΗΪΥ διηοης (6 ῬΘΟΡΪῸ 
μι ὶβουύ ὀχροϑίης ΗἸπιδ6}  ἰο (ἢ 6 ἀϑηροῦ οὗ οί 
Βοὶχϑαὰ δηὰ ρῬχοιηδίυγοὶυ δαουϊβοοᾶ. [10 ΟἹ]Υ σο- 
ΙΔ ]Ὲ5 ἰοὸ Ηΐα ἰο τοδοοῦ ὕὑροῦ πὸ ἔτ ΜᾺΥ οἵ 
Βδουϊῆοθ. ΕὟΡ (18 ῬΌΓΡΟΒΟ Ηθ τοίϊγοθ ἰο {08 
οἷν οὗ ΕΡΒσΐτ, 8 Β:8}} ρἷδοθ, ἤθη σο Ηδ οδη 
οαϑὶϊγ τὶν πάγαν ἰηΐο (η6 Ἡ]ΠΔΘΥΠ688 ΓῸΓ Βασαν 
δια οοῃἰθτηρίδίϊοη.---Σἴοὸ [86 οΟὐΣν. .---Τ}1Ὸ 
ΘΟΙ ΣῪ ἴῃ δηξ 6818 ἰοὸ Φογυβα θη. --1ἴὸ ἃ 
τοδίου ὩΘΩΣ 86 ὙΠ] ἄθτ684.---Ἐρημος σ6η6- 
ΤΔΙῪ ἀσηῃοίο8 (Π6 ἩΠ| ΘΓ Π688 οὗ δυθα. [ἢ το νυ, 
ΒοΎΘΥΟΡ, ἰδ 16 ἃ υπίΐοσπι ἀσβογὶ ἰγαοὶ Ὀοίτν θη 
9 οΥ ΒΔ ὁτὰ ΟΥἩ 1.6 Ἀ1]1-σουπίσΥ οὗ Φυᾶάοα δηὰ {110 
ὙΔ]1]ΟΥ͂ οὗ ἰμ6 Φοτάδη; ἰ(β σοπίτο 18 Τογιιοὰ ὈΥ 
{89 ΠΟΤ 658 οὗ Φυἀθ6 Ὀοίνγοθη “6 ΓΒΔ] ὁ τ δηὰ 
0 Ὠοδὰ 8.6, ἰο ἐλο γἱριιὺ οὗἩἨ ὑπὸ Ὀγοοὶς οὗ Κὶὶἰ- 
ἄγοῃ ; {818 ἩΠῸᾺΘΡΉ 695 19 οομεϊπυθα βου παν 8 
ἴῃ ἐμη6 ἀθβοτγίϑ οὗ Επροδάϊ, ϑ'ρΡῃ δηὰ Μίδομῃ, δπὰ 
δον τατϑ ἰῃ (0856 οὗ Τ᾿ Κοα, Φογῖομο (πιὰ Μι. 
Ουδταπίδηϊα) δὰ ΕΡῃταΐτα, το 148ὺ ΔΡΌΘΔΓΒ 
8ἃ58 {Π9 ΒΟΡΙΒΟΥ οχίθηβίοη οὗ (6 8019 ἐἰδβογί 
τορίοη οὗ ΦιὰθΆ. Τὴπ8 ἰὸ γα, ἱῃ οὔοοί, οΠδ 
ὙΠ Ὰ ΘΓ 655 ἰῃ τσ ὶοὴ ΟἸιτὶδί ἀσπσοὶν αὐ ἐμ 6 Ὀεδρίη- 
πἰης δηἃ (Π6 61086 οΥ̓͂ {80 γϑδγβ οὗ Ηΐβ σχηϊηἱβίσγ. 
ἘΡὨγχαὶπὶ Μ͵Ὑὲὸϑ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ δἰὐαδίθα ποὺ ἔδτ ἴσγοπι 
Βοιθ 6], βίῃσο ἰὑ 18 Βογοῦδὶ ἐἶπλὴ98 δϑϑοοὶϊδι θα νἱι}λ 
ΒΒ] ἴῃ ἰδίογισαὶ οὐθαΐβ δὰ σϑοοσάβ. ὙΠῈ 
τοραγὰ ἰο ἐδο δβἰὲ6 οὗ Βοιίμοὶ, 1ὲ 18 ΒΟΌΪ ΒΟ ᾽5 Ὀ6- 
Ἰ167 ὑπδῦ 6 τοσογηϊζοὰ {ἰ ἴῃ (86 χυΐῃβ οὗ Βοιϊίῖη 
(Βιδιϊοαΐ οβεατοῖεε, 11., Ρ. 127 ΓΑπι. οα,, το]. 1., 
Ῥ. 4497). ““Βοίμ6)],᾽ 8ο ΣΟΙ Δ ΚΒ, ““͵γὴ8 ἃ ὈΟΤΟΥ 
οἷν Ῥοΐνοου Βοηϊδαιΐη ἀπά ἘΡὨταΐπι; δ ἤσγβί 
δϑδϑὶσηθᾶ ἰο Βοηὐαπιῖη, Ὀαΐ οΘοπαυογοὰ δπὰ δἴΐογ- 
δ γὰ8 τοίαϊηοα ᾿γ Ερμταῖ. Αοοογάϊηρς ἰο Εὰύυ- 
δορί δηὰ Φοσγομιθ, 1 ἸαΥ ἔσγοῖνο Βουγδὴ τη 168 
ἔγοτῃ Φο σι βα]θπι, οη 9 ΣΙ σΐ ΟΥ ϑαϑὺ οὗ ἰμὸ γχοδὰ 
Ἰοαάϊπα ἰο δ] οἴ οι οὐ ΝΟ Δρο]}5 (ΝΔὈα].8). Ετοπὶ 
Βεϊιη ἰο 6]-Βῖγοι τὸ Τουπὰ [16 ἀϊδίαποο ἰο Ὀ9 
Τοτὶγ-ἣνθ τηϊπυΐο8, δὰ ἔγοιῃ Βῖγοῖι ἰοὸ 6. θα ]ουλ 
ἴμτοο οῦγα, ΓΝ ΒΟΥΒ68.᾽ [ἢ δὴ θαβί θεν ἀϊγθο- 
ὑἴο, πού ὕν ἴγοαι Βοίμ 6], ἘΟΌΣΒΟΩ Ραββϑοὰ (ἢ9 
αἶσα δ ὑμ6 Ὑἱ]Ἱᾶρο οὗ Ταϊγῖθο. “Π͵οτο {]ιὸ 
Ῥτοχίτα ἐν οὗἁ Π6 Μ]]ΘΤΏ 655 Ὑγὦ8 Ῥ] ΑἸ ΔΪῪ ἀΐβοοῦ- 
016." Ιῃ Ῥδυ σαν, ἴθγὸ 185 ἸΟΥΘ 8 ΤΟΟΪΙ͂ 
ΥΔΙΙΟΥ, “Οὐ γόνα ἩΪ.Ὶ ΤΌΓΣΖΥ ΡΪδηῖ5 δηὰ βαρ, 
Ἰη οΥΒΡοσϑθα τ]ὰ ἰδ9 ἔγαρτδηΐ Ζαρίοτ,᾽" ΕῸΣ 8 
ἀεβοσὶ ρίΐοα οὐ ἐῃ ἀοδβογὶ :56017 βοθὸ Βοθίῃβοη. 
Τμο νἱίαρο οὗ Τα θοῖὶ 18 σοπϑίἀογοὰ ΌὈΥ Βοῖῃθ 
ἰο Ρ6 ἰἀοπίϊοαϊὶ τὶ [116 δηοϊοηῦ ἘΡΒγαῖμὰ [ἰἴ0 
ΒΆΤη0 1 ΟΡΒΓΔᾺ (Φ 058. χυϊὶΐ. 28; 1 ὅ4πι. χὶΣ]. 
17) δῃᾷ Ερβσου (2 Ὁ γ. χὶἑ!, εὐ οὗ {89 ΟἹὰ Τ09- 
ἰατηθηΐ. 80 Ὀθβ᾽ 46 Βοδίηβου, δ ἀο 6140 δηὰ 
ϑίδηϊου. Τ|10 Ἰαΐίου βαῪ8 (ϑιπαΐ απὰ Ῥαϊεεδίϊηε, 
Ῥ. 310): “ΕὐΣίδον 8.111, (μ 9 ἀν οοπ 68] ἈΪ|] οἵ 
Ταϊγθοῖ, τῖ 1} 15 υἱϊϊαρο Ῥογομοὰ δ]οῦϊ, 11κ6 
{8080 οὗ ἐ86 ΑΡΘΠΠἾΠ6Β, ἰδ 6 ῬΓΟΌΔΌΪΟ χοργοϑοηίδ- 
ἐἶνα οὗ Ορδγδὶὶ οὗ Βοη)δμλη, ἰῃ Ἰδαίου {ἰπι68 ὁ [ἢ 9 
οἷν ο4]16ὰ Σρλτγαῖπι,, ἰο ψΒΙΟΝ ΟὟΥ Τωογὰ χοϊ χοῦ, 
“π6 8 ἰο (π6 Ὑ]ΠΠάΘΓΏ685,᾽ Δέοσ (6 ταϊβίης οὗ [ω- 
ΖΔΙ5."--ἘῬ. 8.] 



866 ΤΗΕ ΘΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑΕ ΤῸ ΦΟΗ͂Ν. 

δίησο 7698 ᾿γ88 ΠΟῪ τοϑοϊγϑὰ (0 στϑρηὶσ ἰο 96-[ οῦ8Βο τἱμβουΐ κἰνίης ἰηϊονπιαίΐοη οὗἩ Ηΐπ, ἑ. 6. 
Τβαϊοι τὶ (86 ποχὶ ΟαΔ] ]ο8 πα Ῥοσεθδὴ Ρ88- 
οἰ] σαγάγνδα, ἵ. 6. ϑίποθ Ὀὰὺ ὁπ6 βίῃ σοι πο 
ἴου Ηϊΐπ, ἰο ΒΌΣΓΟΠ ἋΣ ΠΙπ.86}} ῥα] οἷν ἰο {16 
ΜΙοδϑίδηϊο πο ρ6 φαἰογίαἰ θὰ ὉΥ͂ (6 Ρίουβ διιοης 
{89 ΡΘορ]6 δπὰ ποὺ ρυγὶ δοὰ ὈΥ Ηΐπι,---Ροββοδβίῃρς 
ἃ ἀἰδίϊηοι ἐογοϑί αὶ, Βούγουορ, οὗὨ πὸ ἀραὶ σϑ- 
Βαϊ ροῖ ὑπ18 ΒίοΡ, δοσοιυρδηΐϊοα Ὀγ {Π60 886- 
οαμδίης οὗἩἨῚ6 ῬΑ οὗὨ Ὀ6᾽ θυ ο 8 (0 (6 ἰοταν- 
οἰἶσα] ρᾶγίγ---(βοθ ζέδοπ ὥδεδε 1. Ρ. 1140) -- 
ἘΡΒγαΐπὶ ψγἢ8 {1169 οΐδοθ οχϑοίν διϊοα ἔογΥ ἃ ἰθῃ- 
ῬΟΓΒΥΥ βούουτῆ. Ηρπορ 119 οουϊὰ δὖ ποοᾶ ν᾽] 1ἢ- 
ἄταν ἱπίο {Π6 ἀοδβοσὶ; ἤόγο Ηο οου]α οΟ]]οοὲ 1115 
αἰδοῖ ρ᾽65 δὰ ὑῬσϑραῦθ ἔπ θπὶ ΤΡ (86 1δϑὺ ἸΟΌΓΠΟΥ 
Ῥῳ ΟΌπιπι, οπ Μαίίλειο, Ρ. 800, Απι. ΕΑ.) ; ὮΘΓΘ 

α δουϊὰ 1οἷα οἰ ν (6 σατανυλῃ ΟΟΙΩΐΪΠ ΩΣ ΔΟΓΟΒΒ 
ϑβαιηατία ἰο Ποῖ Β6 1 ΟΥ {16 οὔθ Ῥαββίῃς ἱμσγουρὰ 
δ ογίομο οπ ἰ(8 ΔΥ ἔγουι Ῥογθα (860 ΤΒΟΪΌΟΚ, ἢ. 
810). Οορ. 208. χν. ΟἹ]; χυΐϊ. 1; χυϊἱ. 22: 
2 Κίηρϑ ἰϊ. [0 τδϑ ἴῃ ἐμ6 υἱοί οὗ Φογίοδο, 
δοσογάϊης ἰο (6 ϑ'γπορ ϊδίβ, ὑπαὺ 6888 δἰίδο θὰ 
ΤΠ ἰπι5861}7 ἰο ἰδ ζοϑιῖνο ὑγαΐὶη ἔγοπι Ῥογοθα, μαυϊηρ, 
δ 19 ῬΡΓΟΌΔΌ]α, Ῥτουϊουϑῦ χϑοοϊγοὰ Η8 ἐγ θ η6 5 
ἕγοτῃ (89 ἀ41}]|θ8ῃ ΘΟΙΡΔΩΥ {πὲ ρ6886α ἐμ τοῦ ἢ 
Βατη τΙδ. 

Τοῦ. δ. Διά ἴδ9 Ῥδβδβονοσ οἵ ἴδο 9975 
νγὰ8 εἰ δα: ἃ, Τῇ ὨΘΑΓΠ658 οὗ (Β᾽8 οαϑέ οσοδ- 
Βἰοηθἃὰ ΤΩΔΩΥ ἰο ρὸ ουύ οὗ {1.6 9 8} ΘΟ ΙΣΥ 
(χώρα ποῦ Β' ΡΥ ἰαὺ Ταρίο;, 85 ΒΘΏρ 6] ΒΌΡΡΟΒΘΒ, 
Ὀαὺ 1.10 οουπίγῳ ἴῃ οοηίταϑὺ ἰ0 ΦοΓαΒ8]61}) Ὀθίογο- 
Βαῃὰ ρΡ ἰο Φογυβδίθαι, Ὀθοαιϊι56 {Π 60 ϑα ἰο ΡυτΊΥ 
{πο πλ ΒΟ 1 768 (Πἱχ 000) Ὀοἴοτα ἐδ 9 δαϑί, ὈΥ͂ τηθ8}8 
οὗ (86 ργοβογι δοα βδοῦὶ 8608 δῃὰ δ᾽]  οη8 (Ναπι, 
χ. ὁ; 2 Οβγοη. χχχ. 17 8... 

γεν. δ06. ΤΥ δουρὶ ᾿Ποσϑίοσο ἔοσ 995808. 
Ἧ.ο γχαίϊιον ἔγοτι ἰμἷ8, ἴῃ (6 ἔγϑί ἢ]δοθ, ΠΟῪ 
ΘΌΖΟΥΙΥ ἃ}} (ἢ ΡΘΟΡ]ο οσὸ ὀχροοίϊηῃρ ἰἰ0 ΔΡΘΔΓ- 
δῆ60 οὗ 96δ115 δὺ ἰδ 710.88΄. ΤΟΥ δὰ Βοροᾶ 
ἰο πὰ Πὶτ δἰ τοδάν ἰπ Φοτυβαίθαι. Ηθηοορ, ἐμ 6, 
ἦι ἸΙΚουν 86. Ζ0]]}ον8 ὑἐμπαῦ ὯῸ Βροοΐδὶ ΓΟΪΌΓΟΠΟΘ 15 
μπὰ ἰο Ῥθορῖο ἤγοπι {86 δουπίσυ δρουῦ ΕΡὨΓαΐτη. 
Υο ἱβογοίοσο ὑγϑηβὶαίθ {86 ὅτι οὗ μὴ ἔλϑῃ: ἰλαΐ 
Με υἱὲ ποὶ σοπιὲ (πὶ ΜΟΥΘΥ), Ὀυΐ ποῖ: ἐλαέ ἤε 
λα8 ποί σοπιό (Υ αἱραὶθ δῃὰ οἰβθσβ). οπιηὸ ΔρῬθαν 
ἰο ἰδῖκο ἐὺ ἴον φγδηϊδὰ ἔγοπι (110 σοπα ἴοπ οὗ (ἰλη ρ8 
{παι Ηθ ν1} ποὺ οοπιο, τ 8119 οὐ ΒογΒ αὐοϑίϊος {18 
ἀοοϊθίοη, ΜδῃΐΒι}Υ, ἰ 18 ᾿ἰκ6 ἃ βογὶ οὗ Ὀεοἰϊης 
ὙΒοίμον Π6 Μν1}1} δσοπο οΥ ποί. 716 οοσαδίου οὗ 
ει'ῖ8 οοπάπιοῦ ττὰ8 {6 τιϑηδαὶα οὗἩἨὨ (89 Εἰᾳ -ΟΥυΐοϑί, 
Ὑ 816} αὰ θόθῃ Βρτοδὰ δρτοδα ἰβσουρδουῦ ἐμ 6]Δπά 
ὉΥ τ68}8 οὗἉ Βρθοίαὶ οὐἀ6γ8 οὗ (μ6 ὅ'ημοάγίη (800 
(πὸ Ῥοχίυδὶ ποῖθ) δπὰ ἰπ δοοογάϑηοθ 118 τσ ἢ 
ΘΥ̓́ΘΤΥ οη6 ὙΠ0Ὸ ΚΗΘ οὗ ἐλ δροὰθ οὗὁὨ 0805, τῦ8 
υουηᾷ ἰο σὶνο ἰπίογηλαίζοη οὗ ἱξ{. ΤὰΒ πιδπάδίθ 
--ἃ Κιπὰ οὗ ἰαἰονά!οὐ---οὐὁἨ ΘΟΌγ80 ῬΓΟΘΌΡΡΟΒΘΒ 6Χ- 
σοπιιηπηϊολίίοη. ΤΟΥ͂Θ Βθο8 0 δαῦο Ὀθθη δὲ 
εἰν ἰἶἰπιο ποῦ ἃ Βα κὶθ ἰγϑῖίον διηοηρ [86 ῬοΑΒβδη(β 
ἀπὰ ἀπο] ]οτβ ἰὰ ἐμ 9 ἀοθοτίβ οὗ Ερῃγαίΐη. 8..086- 
υΘΆΘΥ, πονγονοῦ, {818 ἀθογ90 δοτγηηθᾶ 8. ροϊοὺ [0 Ὁ 
Φυάαθ ἰὸ ζαϑίθῃ οθ. Ηθ ῬΓΧΟΌΔΟΪ δ᾽ Ἰθησοὰ ἢ8 
ΘΟ, Βοίοπ69 αἱ ἢγϑὶ 1 {86 οσγ, ἰδὲ ὮΘ πηδὺ ὉΘ 
διι “ουοάϊαπὲ 8οη᾽7 οὗὁἩ ἔμ ο ἰογδροιῖοαὶ ΟΒυτοῖ, 
ΟΥ 8ἃ “Ἰογαὶ βυ )εοι᾽ οὗἨἩ (89 βρίγἰέυδὶ δυϊμουὶ- 
(1.9. 9 ἄδογοθ ἸὩΔῪ 6 ΧΤορδιαθα 88 ἰμ6 γϑϑυ]ὲ 
οὔ (0 βϑββίοῃ ὑυδγ. 47 (σοΐωρ. γον. δ8, ΜοΥΘ:). 
ΤῊ δηιἰοροβί(ϊοπ οὗ δεδώκεισαν, Ὑἱ{ἰ τϑίδθμ69 ἰ0 
(πο ἄδογβθ, ἰ8 ϑιηρὶιϑιὶσ, 76 πιυϑὺ Οὔβουτο [πὲ 
(μἷ5 οἀϊοὶ νγ88 δ δ]}ῖ ουθηΐίβ ἀϑϑι ρηϑα 88 δὴ ἱπύθυ- 
ἀϊοί,--τα ἕαοὶ οὗ βροοΐαὶ ἱπηροτίδηοθ ἰο {86 ἔτ θη 

οὗὨ 7Ζοβυ8; 50 οῃ6 Βμουϊὰ χϑοοῖγο Ηΐηπι ἰηίο 1118 

Ὑἱυμπουαΐ Ποϑ.}ΠΠ{ γ ἰο Ηΐπ. ἴπ 4}1] ρυγο δ Ὁ ν᾽ {86 
σοπηδη γγὁ8 ᾿ἰϑϑυρὰ νυ 8 Ῥδσι συν υἱοῦν ἰο 
{μ6 απ} }}Υ οὗ 1αζατα8. 8.66 ΟἸιδρ. χὶϊ. 10. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. 10 ὰ8 Ὀθοῃ ΘαΥΥ ἀοπιοηδίταίοα Ὀγ Φοδπ ἐπ 
86 Βιἰβίουῦυ οὗ Νίοοάθπβ, ὑπαὶ ἃ βίῃοοεσε ἴδν- 
Ζοα]οῖ, 2ονγ. δηὰ ῬΒδυΐθ6θ ΤΥ Ὀο]ΐονο δηὰ ὃθ 
βαγοὰ. Ηδσθ ἢ6 σίγθϑ Ῥχσοιιίηθῃοο ἰο ἐἰῃς ζμοὶ 
{πὶ ἸΩΔΗΥ͂ 6 :ν8 Ὀοϊϊογοὰ δῇῖοσ τὶ ποδδίηρς (86 
Ταϊϑίηρ οἵ 'αζατυϑ. Απὰ ἐμπὶβ τγα8 (6 βϑοοῃὰ 
ἄτοδῦ βρ᾽ὶ γἰΐααὶ ταϊσαοῖο δοηποοίοα τὶ 86 6χ- 
ἰθΓη8ὶ πιϊσυὺν ταϊταοὶο οὗ (Π0 σαϊδίηρ οὔ 1δζατυ: 
ὙἸ(ἢ ΟὯ 9 ̓τηρι1890 Τὴν 7608 Ὀο]ονοὰ ὁπ Ηΐη. 
ὅϑοπιο, ἱπάθοι, οὗ (μο8ο 80 δὲ ὅγβί τσοσο ουθγρον- 
οτοὰ ὃν (80 σηδῃὰ ἔδοῖ, τῶ  ῬΥΓΟΡΔΌΪΥ πᾶν δροβίδ- 
ιἰχοά, Αἱ 8)}1} ουθηίβ, τοῦτο 88 ἃ τοι ηδηΐ οὗ υπ- 
6] ον. Το ς 1680 86 ΒΕΥΟΤΙ οὗἉ 116 ὑπίο Π6 ἀϊὰ 
6 Γ6 ὈΘΟΟΠῚΘ 1 6} 8}}γ ἃ ΒΑ Υοῦ οὗἩ ἀδαιἰκυπίο ἀ δαί. 

2. Τι0 9ονν8 σγὰο 50 ἴγοηω Βοίμβδῃηγ, ἴγοιι 
ὑμ6 ζτδῦο οὗἩ άζατιβ, ἰο {μΠ6 ῬΒΔΡΐΒ665, (0 5ΒΟΥ 
ὑπο τμδὺ 6818 88 ἀοῃθ, δτο ἐμ Ὀδοοτη6 ΡΓΘ- 
ΟΌΓΒΟΙΒ οὗ Φυάδα; ἴῃ ἃ δόποσ8ὶ 86η86, {ΥΓ[685 οὗ 
δροδθίαίεβ. ΤΟΥ αἹΪ δομλθ---γοια ΒοΙΠΔῺΥ; {ΠΥ 
δῖ ρο---ἰἕο ἐποὸ ῬΏΔΥΪΒΘΘΒ; (μ6Υ 811, τ ἢ ΒΟΒΕ11Ὸ 
ἰπίθηΐ, τοροτὺ τὙπδὶ 9 9858085 "65 ἀοῃ68. 

8. Το οουποὶ! οὗἩ Ὀἱοοά. πα Ῥο]ΪΟΥ͂ οὗ ἔβα. 
1 οσσαβίοῃβ ὙΠ 1 πιθαῃ8 (0 ἀγοσί, Τ})6 Ῥοϊοῦ 
οὗ (ϊπιϊ αἰγ Ὀοοδτηθ ἃ ΡΟ] ΟΥ͂ οὗ ἱπεϊτιϊ δίϊοι, (6 Γ- 
Τοῦ βπι. ῬτοΟΌΔΟΪΥ (86 τουρὶ) τογ5 οὗ σδίδρδαϑς 
ἰο Ϊ8 60] θα ρσίι9 8 γογο ΓΆΡ ΠΟΥ ΒΟΓΥ  Ο688]6 ἴῃ ἴ6Γ- 
Του βίο 8}}ν Ὀθαϊΐπρ ἀο ΔΏΥ δἰἰοιαρί οἢ ἐμ ρδτέ 
οὗ {89 ἔγϊθπάβ οὗ Ψ6805, Νί οοάδπιαβ δὰ Ψοβορὰ 
οὗ Ανὐἱπιδίμοα, ἰο ἀπ] ἀροὴ Ηΐ8Β ΤΏ ΩΥ σαΐγδο]ο8 
(οοιρ. ον δ. οα ἐι158 Ῥα888ρ0). [ὑ 18 ποί 11 ὶγ 
{πδὺ ἐἰ) 689 πιθ δὰ ΔῊΥ δβίιατο ἰἢ {8.6 βυ θβεαυδπὶ 
ἀοἰοττιϊ πο ἀο]  Ὀοτα οη8 οὗ ἐἰ6 Οοπῃς] οὗὨἩ ΒΙοοἀά. 
Ομοο ὑμ6 Ὁ ὀχργϑββοὰ ἐἰιοὶς Ῥοβι εἶν αἀἰβαρργοῦα- 
ἐΐομ (860 μᾳκοὸ χχὶϊ!. 81), ῬΓΟΌΔΌΙΥ οὐ {μιὶ8 ὙΟΣῪ 
οοοδϑίοη. Το (μ18 (86 ταϊδυΐθ δοσουμπὶ οὗ {118 
ΒΟΒ810Ὲ 18 πὸ ἀοιιδύ δἰἰγὶ θα 8019. : 

4. Οα (μ τοδά οὗ υἱίγα- υὐδίδην (Π6 9975 ὮΑΥΘ 
ΤοΪαρβϑοὰ ἰπίο {μ6 ποχϑὺ δι ιθηΐβαι. Ῥατϑαδος 
ἰο {Π9 σου 86] οὗἩ Οδἰδρδ5, {80} Γοϊαρϑοᾶ, 85 σϑ- 
Κατὰ ὑἸιοῖν ἰπιθηίίοηβ, ᾿πίο ἐλ6 Μοῖος-Ββοσ  δοθ. 
Αἴον ἰο ἀοβίσυοίϊοη οὗ Φορυδαίθπι, δ (ἢ 6 σο- 
αυοϑί οὗ Νδδβδδάα, ἱπίο {16 βυ οὶ 8] “1 ϑβϑραδὶγ οἵ 
6 Ηἰηδυβ (9 βρῇ, 226 δείίο γμά., ὙΠ1Ι:.; ΘΒ, 
ὙΠ]Ὶ., 1Χ.); τὰ πεῖν Ταϊπλα ἱπίο ἃ τὰν ὑΒοΟ ΡΥ 
Ὑ1ο., ἰὰ σΘοιαρατίβοι τϊζΝ ὑπαὶ οὗἨἩ ατγοθοο δηὰ 
Άοπιθ, ἰβ υἱνονῦγ οὐἀΐουΒ. Τῆυθ, ἰοο, ΟΡ β δα 
Ψαάαΐδηι [Βοπιδηΐβη}} Ὁ808]}} 7, ΤΟΙ Ρθ6 5 ἱπίο 80 
ταοϑὺ ΒΌΟΙΩΣΠΔΌΪΟ πα η 8η). 

δ. Εγοῃ Οὐἰδρίαθ, 6 η, 888 τ ἰο]οΥΔῸΪΟ 
ῬΙ δἰ ΠΏ 688 βού ζογί {110 τα χίπι: (19 Θὰ ἠυδι1865 
189 ΤΠ 68}8. 

6. Τ|ιοὸ οχίϊηοίϊοι οὗ ἴμ6 ΟἹὰ Τεδίαπηοπὶ οἵδοθ 
οὔ πὶ σι ὈΥΙΟΒΙΥ ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂ ἰπ ἐμ6 βοηΐθῃοο οὗ 
Οαΐαρθα8. Οδίδραβ χηυδὺ πποοῃβοϊ ΟΌΒΙΥ δ και σς 
π6 ῬΥΪηορΡαΙὶ ζοαίυτοβ οὐ Ομνιβίϊδῃ ἀορτοδίϊοβ 
δά βοϊοτίοϊοσυ. ΤῈ ἔθασ Ὁ] ἀου]9 τι οδαΐηκς οὗ 
εἶ Βρϑοοῖὶ ψὶὶὰ τορβαρὰ ἰο ἷβ ἱπίοπίϊου αδπὰ (89 
τηθδηΐης οὗὐἠἨ {ἰμθ ϑρίγτιί, ὙΠπαὶ ἰὰ Ῥγουοβ: 1]. 
Ῥγου. χυὶϊ. 1: Μϑδῃ 18 τηδβίον οὗὨ .ιἷἰα πίῃ 08 ; 
ἰμδὺ ἰ8 18 ΟὟ ; ποί 80, ΒοΎΟΥΡ, [86 ζ.2}} ἐπιροτὶ 

4 Πογ8 [γαηβ᾽ ιίοη γϑϑᾶα αἰ ΠΌΣΟ. ἀοτι ον Ἐπρ δὰ 
γογϑίοη, υἱΖ: “Μδη ἱπάθρα ρσοροβοῖμ ἰῃ Ηἷ8 Βοαγῖ, θαὲ ἔτουι 
ἴδ Ποχὰ οομλοῖδ Ὑμδὶ [6 Το ζυ9 5}}4}1 κροδὶ.,"} 
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οἴ 8 ψοτάβϑ. [ἢ ἐΐα ἀοιηδὶη οὗἁὨ βρϑϑοῖὶ 1:6 6ο- 
ορογδίϊηρ δα οουηίοτοσίϊπε τα]6 οὗ ἀϊνίηθ Ργο- 
γι ἄθῃσο Ὀερίη8. 2. 186 Βγ1)0 1104] τὶ ἰδέ γῪ Ὁθ- 
ΘΟΠΊ68, ΟΥ̓́Θ ἴῃ 8 ΠΏΡΟΑΪΥ ἰθημάοῃοΥ, δὲ ὉΠΟΟἢ- 
δοϊουβ8 ὈΓΟΡΙΘΟΥ͂ οὗ 19 τοαὶ σηϊἰΒί συ οὐὗἠἨ ἰδπ0 
δριτίο; ὑπὸ ἔδλ]80, οἴἶδοΐα] δἰ κῃ -Ὀυὶοδὶ ἃ Ῥγορίιοὶ 
οὗ ἐμα ἰσυ Ηἰχι Ῥυιοδὶ δῃηὰ Πὶ8 βδουϊῆθο, [Ἃἢ 
νηἱ το]αἰΐοη ἀο {8680 ἐγ068 βίδηὰ ἰο {16 [ΟΥ̓ ΠΟΤ 
ἰγρίδα ἢ ΤΟΥ ἅγθ ἰγροβ τηου]ἀθὰ ὈΥ {δ 6 ἸΤΟΩΥ͂ 
οὗ ἀϊνίηο αἰ ϑροιβδίϊοι ἕσοπι {16 δ] θηίβ οὗὨ δι:- 
ἸΩΔ ῬΟΓΥΘΟΥΒΙΥ. ΤῈ βοίοοϊ οὗ ἰσαῃ 18. Ῥογ- 
ζοσίαα ἴῃ ἐμ πιο οὗ {8686 Ὑγῖοϊκοα ῥυγὶοβίϑ, τ 116 
186 86}0ο] οὗἉ ΓΑΙΒΟΒοΟά 18 ρογίοοϊα ἴῃ {Πι6ὶν ἀδαγί. 
Ηδποο (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 8016 ἰο ὈΙΔΒΡθΏΘ ὙΠ ὑσοτὰβ 
ΟΥ̓́ΡΥΔΥΘΣ, ἴ0 ῬΓΟΡΒΟΒΥ͂ ν᾿ πογὰβ οὗ ἀδτμοπίδοα) 
Ῥοϊῖον. Οδίδρμαϑ ρῬγορμοβϑ θα, “βΒοιδῃ αἰ Πο» 
1168 ΒΡΟΪΥ ἰμῖ8 ἐσ ΡΟΡΘ6Β; ῬΟρΘθ8, ἱπουρὶι τὶοκοα, 
τοῖς ̓ξ 8.}}} 0 1:0 οΥζδηῃ5 οὗὨ ἰτγυ (ἢ, ἃ8 ϑιο] θοσς 
ΤΟΙΊΔΤΚΒ ἴῃ ᾿ιῖ8 Ηϑίοτγ οὗ 86 Βοϊὶσίοη οὗ 765811.. 
Ουτν οπατοῖι ἰοδοῖ 68 Οπἶγ--οἰ παῖ (πὸ ἤοτα οὗ ἀοὰ 
δηὰ π6 ϑ'αογαιμθηίβ χοίαϊ πῃ {8601} ΟὟ υἱγί 9 ΘΥΘ 
9 δ πιϊηἰβίογοα ὈΥ υηγοχοηθταΐίθ ῬΧΘΔΟΒΟΥΒ.᾽ἢ 
Ηουῦπον. Βυΐ Β6Γο 8480 ἃ γοϊαίϊνο βου πῃ 688 οὗ 
(19 ΟἸατοῖι ἃ5 ἃ, ὈοὰΥ τηυϑὲ 6 ΔΒβιτ 89. 

Ἴ. ΤΒὸ σία δηὰ Τυμτ ἶσα ἄτὸ ᾿ἰκοῖνἶβθ οχ- 
Ῥτοβϑῖνο οὗ 86 ὑγαΐῃ ἐ}δὺ ἀθοϊϑίου δηἀ ΤΟ80] {108 
δΔΙο ποοῦ Γι] ἰῃ 8}} σα.568, τυ 8116, οα {86 οἰϊιον μαπά, 
ΘῈ 411655 νδοι]]αιίοη 18. ὑπο σγοδίοϑί ουὐἱ]. ΤΠ 6τθ- 
ἴογο αοὰ μαγάθηϑ ῬΒΔγδΟ 5 μοατὺ σι {Π6 τνίοιν 
ΟΥ̓͂ ὀχροα!πρ πηαίίογθ, δηὰ Ψυ485 4180 ΤΟ ΟΟΙΥΘ5 
η0 σοι δη, “6  παὺ ἐμβοι ἀοσδβί, ἀο αυἱοῖκῖγ.᾽ 
ΤῊΟ ἰθροτγαὶ πματἀοηΐης οὗ {16 Ρ600]6 οὗὁὨ [3Γ80], 
ΒοΊΤΟΥΘΙ, γγ9 ἀοϑίρποα ἰο ῥγούθηῦ ἐμοὶν οἰθσηαὶ 
ΟὈΔΌΓΑΟΥ, Βοπι. 1χ.-Χὶ. 

8. Τὸ νόοῦκ οὗ Ομνῖβὲ, τρανὰ οα ὈΥ Ηἰβ ὁπὸ- 
τα 168 88 8 Βοδί οεῖπρ οηα ἀοϑίγογίηρ οὗ {Π|ὸ ἀποϊοηΐ 
ῬΘΟΡΙΟ οἵ αοά, τοβυϊ θα ἴῃ ὑμ6 ογοαϊίοη οὗ ἃ πον 
δηα ΣΘ68] Ρ60}]9 οἵ ἀοἄ, σαϊμογοα ἔγοτι δὈγοδᾶ, 

9. Ομσῖϑὲ ἴῃ ἰδ τ ]]άΘΓ 655 αὐ 6 Ὀορίποϊηρ 
βηά (0 οπὰ οὗ ΠῚ σᾶτϑοσ. [Ιἢ {1.10 Ὀαρί πηΐης Π19 
Τοβοϊτοα ποῖ ἰ0 ΔΡΡΘΑΆΣ ῬΟΝΊΟΙΪΥ ὑπάᾶσθν ἐδμο {1{10 
οὗ 86 ΑΓο5βῖδ, ἰο αυοϊὰ ὑπ Μοϑβϑβίϑδῃϊο σοῃοορίϊοῃ 
οὗ Ηἰ8 παιϊΐοῃ, Νοῦν ἴδ ἐπ 6 δὰ σοτῃθ ἴον Ηΐπὰ 
ἴο 589 ἔγοπι (80 ἀοβοσί ἴὸ 5 (86 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ βιυγ- 
τοράογίηρ Ηἰπ)536]} ἰο {86 λ΄οββίδηϊο ζαϊὶ ἢ οὗ Η]8 
Ῥϑορία, ἴῃ ἰδ9 δβίδίο οὗ ρυτχὶ δοαίϊου ἰο τοῦ Ηθ 
δὰ Ὀτουρπὺ 1. 

10. Ομεῖδβε (9 βυδ]οοὶ οὗἉὨ ἱπίογοϑδὶ δῃἃ σοηγοῦ- 
δαιϊΐοι υγὶ ἢ 8}1 (6 ῬΘΟΡΪΘ, 8119 ὙΠ6Υ τὸ οσου- 
Ρἱοα νυὺἱᾶιι βογυὶσθβ οὗ ογαϊπϑῆσθ8 δ 1698] γον κ8 
οὔραγδοαίΐοη. Ηον ἷ5 {159} ΑἹ υ]ϊτὰ-ὩοπίΔἢ 9 
ταϊδα οδηποῦ τἱά 1.80] οὗ [6 ἱβουφσλὺ οὗ (86 ἔνδη- 
86 116 8} Οοπἔρββι οι ; ἹΠΟΤΘΟΥΘΣ, ἰδ 6 ἔλθη β οὗ 9 6808 
το Ῥγοβεηΐ ἴῃ (ἢ 6 στρ οὗ 16,4] 1 {γ. 

11. Τ6 τδηᾶαίθ οὗ ἰδ ϑιργομθ ὐυη01]} : {π0 
Ἰηϊοταάϊο. Μί6η βου ϊὰ ΒΟ 6 το Οἰνἰβὺ τγ88. 
ϑοοῦ ἢο βιονσοά Ηϊηιβο] Γ᾽ δηὰ αδαἵΐονῦ νασὰβ αἃ]] 
Οπτ βεῖδη οὨυ ΓΟ ἢ -Βίοορ! 65 Ῥοϊηϊοὰ ὑρννατὰβ ἰο 
Ηϊ. Απάᾶ ἐμ [ΠΟΥ 18 Ὧ0 ἸοηοΣ δἰἀά θη ἴῃ 
(16 αι θαγ, Ὀι 18 ΘΥ̓́ΟΤΥ ΠΌΣΟ Ῥτοοϊαἰ πη 
Ἀἰπ56} τὸ 1116 ἰογαύσῦγ. 

ἩἨἩΟΜΙΣΕΤΙΟΛΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

Το ἀροϊδῖνα οἰἶϑοί οὗ [ἢ 6 ταϊβίης οὗ ᾿Άζαγυϑ.---- 
ΒεΙ δὴν δηὰ 108 φυΐοῦ ἔδυ γ (86 Βίατίης Ροϊηὶ 
οἔἴιδε ἀεοϊπίοῃ: 1. 189 βίαγιίης Ῥοϊην οὗ (9 ροϑβὶ- 
{ϊντο βοραταιίοι δθύνϑοῃ ἰδθ ἔγίοπὰβ δηὰ ὑμ6 6η6- 
τηἷ659 οἵ 56505; 2. οὗ [Π9 ρβ] πὰ - οί συ ; 8. οὗ δυ685, 

45 4. οὔ 186 ζαΣ 7] ἀποϊπιίηρς οὗ ἰδ ἀγίης ΟἸἰιν ϑι, 
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--ϑίμοονο σοηβοΐθηοοθ85. το ᾿ἰδογαίοα ἴγοῃ ἀοδᾷ 
οΥἀΐπδησο8 ὉΥ ἔμοὶβ οὗ ἰ|ἰ76.-- [6 ““Βοπηθ ᾽᾿ 4180 
δοϊονοα ἱμαὺ Φοδθὰ8 δὰ γχαϊβοὰ [ΓΆζασαΒ; {Π0Υ 
ὈοΙἸονοα ὁ δπὰ ἰγο θα τῖϊὰ ἤδαν ἀπά σαρο. 
Οομρ. 94 1168 ἰΪ, 19.---Ενοη ὑπ 6 πον ᾿1 76 οὗ 1,.82Ζ8- 
Τι8 [0 ΒΟΠῚΘ ἃ ΒΔΥ͂ΟΡ ΟὗἩ ἀφραίῃ ὑπίο ἀοδίἢ.--- πὰ 
{15 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ᾿πιρογίδης αἸσα κοηΐηρ 18 ἃ βου] -ἀϑη σοῦ 
(οὗ οἴἶθηςδθ) ἴον 8050 1096 δἰἰλίαθ ἰοταγὰβ {}ϊο 
ὑγαϊ 15 ἃ [4180 Οἢ9.---ΤὙἼὙ ΘΔΟΏΘΓΥ ἃ Δ 8 1} -Βρτίης οὗἁ 
ὈΠΡο]Ιοἷ---ΤΊ]10 ΘΟΠ ἤθη 69 οὗ ἐμ βαργοιμο Οοιιηο01]} 
δδουΐ (9 Γαϊδίηρ οἵ βδαζασγυ8: 1, Ἐλλ το κοα Ἰδοὶς 
οὗ δουη8ο] οὗ ΒοηΘ: 2. ἰδ ο 61118}} δΘοπιαϑοὶ οὗὁὨ {110 
δἰ σα-ρτίοβε; 8, 0 Β᾽]6πορὰ γοΐοθ οὗ (6 γῬίοιβ 
ΘΟυΏΒ6]ογ5 (Νισοάσπιαβ, δοβορὰ οὗἩ Αὐἰπηδιθ8) ; 
4. ἰη9 ΒΟΔΥΘΏΪΥ σοι η8οὶ οὗ ἀϊνίηο Ῥχγουΐάθῃοθ.-- 
Ηον βο 858} 7ῖ20 8 ἜυὐυΡ' ὈΣΪΏρ 8. οἡ ὈΥ͂ 18 δυρογδίὶ- 
ἰουβ ῥγοσθοθάϊησϑ {89 ὙΘΥΥ͂ ἰΓΟΌ Ὁ]9 ἰΐ που] δυονὶ 
ΌΥ ΔΥΌΪΓΓΑΤΥ δοῖβ ((86 Ρατϑηίβ οὗἩ (Βἀϊρᾳ8).---Ηθ 
ὙΠῸ ἐδ 108 ἴ0 Θβοδρο Βοηθ ἔαίθ ὈΥ Ἡϊοϊςοα ταν 5 
οὗ ἷ8 ΟὟ Ο]οοβίηρ, ποῦν ἰπ6 ἀοοτα Π9 Η663.---- 
Το Βαρτοιμο Οοιποὶ] 8180 ρσορμϑϑὶ θά ἰῃ (8 οῃ 
[ΒἘ10Π,---ἸΠκὸ {86 Ηρ Ἀ-ΡΥΙοδῦ ; (86 ΤΌΣΟΣ ὁο0η- 
ψοσβ ον, Οαΐδρηαβ Ὁποοπβοίουϑ]γ.---Ἴο γοσορηΐ- 
ἰΐοη οὔἽΒ6 του 8 οὗ Ογῖϑέ αἰλογοὰ Ὁ. {86 ΒΌΡΓΥΘΠπιθ 
Οουμποὶ! : Ηο ἀοοί ΤπΔῺΥ δ᾽ 5}8.--- 6 βαγίης οἵ 
Οδίαρμαβ ἰῃ 8 ἐν οἷο ἃ Β61η86.---Ἴ ὁ ἸΤΟΩΥ οὗἩὨ ἀϊ- 
Υἱῆθ Ῥχονίἄομοθ ἃ8 δσχοσοϊβοα οὐ διιπίᾶὴ Ρ6Γ- 
γοΥϑ ἐγ, ΡΒ. ἱϊ. 4.-- - ΤΠ 6 τα ϊηἰβίγυ οὐ (ἢ Ἰοίίοσ ἃ 
ἰγῦ08 οὗ ἐδ χη βίγυ οὗ (6 ϑρίγὶι; ἐπ α8, ἴοο, υπ- 
ΘοηΒοϊο 5), ΟΠ οἷ 4]---οὐ 1 ρ8 δη ἃ τοῦ ὰϑ ἃγ9 τηϑη}- 
[014] ἰγρίοα!. ---Ουγὶϑί, γ Ηἷδ ἀϑαίμ, ἐμ βοῦν 
οὗ (86 δποίθηϊ ρϑορῖὶο, ὑμ6 σγϑδίοῦ οὗ ἃ ΠΟῪ ρ60- 
ΡΪΘ.--ΒοΥ πουϊὰ Κι} Ηἶἷπιὶ θοσαυβο Πὸ πιδὰθ 
δἰἶνο.--Ἴ 5 ἐλ 6 τηδῖπ σοργοόδοῖὶ {Π8ὺ (6 β᾽αγίηρ 
οΥ̓ἀϊπδη 69 888 (0 τλα (6 Βραϊηβὺ υἱδὶἰζίηρ αὶ τ}.--- 
ον (86 ϑαρτοηιθ Οουποὶ! 88 ὈΘΘΟπιΘ ἃ βἰδπαϊηρ 
οουγί οὗἩ παι ϑιλοη ἀραϊηδὶ ΟΕ γ δι.--- 888, οαἱ- 
Ἰαιγοὰ δῃηὰ Ὀαηΐβιθα, ἴθ 86 τΠΠῸᾺΔΟΓΏ658.----Τ 9 
ὅον8 Ὅηοὸ ἰἰανο τοραϊγοα ἰο 9ογυϑαϊθα, ἀο πηοὲ 
ΘΟΏΥΟΥΒΟ δΌουί {Ἰιοὶν ΨΥ ]8Ὰ τἰΐο8 δ ἃ σοτοιηοῃΐο8, 
Ὀὰὺ ἀνοαὶ Οἰν1βέ.--- 6 οομ οοίαγο8 (068), 85 ἰο 
τ ΘίμοΥ Ηθ ὙΠ|1 ἄαγο οοπιθ οὐ ποί.---Ὡθ 688 π|- 
Ῥίοι οὔ σοά; δηὰ [8γϑοὶ λει ΡΒ} 181 8} που ριίβ 
οοποογῃίηρ Ηἰπ).---ΤῊθ ΨΦ6ν 188} οαϊοῦ δηᾶ ἰμῖοῦ- 
αἰοί, νοῦ, ὅ7.--- ΠῸ 41} ἐμ6 νοῦ ἐ18}5 (19 
ΘοΙμπδηἀτηθὶ : 1, ΗΟ οπμοτηΐοθ ΒΟΥ ὙὮΟΣΘ 
ΟὨσὶϑι ἰβ; 2. ἔν μι 8.- ον Οιγ δὶ ρἰτοβ ἱπίου- 
τηϑίἱοη Θοποογηίηρ Ηἰπιβοῖῖ, 8.66 Μαιί, χχνυΐ. 64. 
-- ἰοὺ ἴδ πὸ εἀϊοῦ νγἃ8 ἱποβοοίαα) ΟΥ γί  " 80- 
ΘΟΙΏΡ ἰϑμ9α {110 ΤόΎ ΣΒ6 οὗ 18 ἀθβίζῃ. 

ΞΤΑΒΚΕ, ἨΒΡΌΙΝΟΕΠ: ΗΟΥ͂ τῦῖβθ νου] ἀϊγ- πο 
ΡΟΟΡΙ6 δῃὰ Κηδν β]λ τηθη {π}ς ἐμ ιηβοῖ γ98, ὙΠ 6Π 
ΠΟΥ͂ πᾶ ρίηθ ἰμαῦ ὑμ6 ἃτὸ 80]6 ἰο αυοηοὶ ἐμὸ 
τνοσὰ δὰ κΚίηράοιῃ οὗ Ομ γῖβὺ Ὁγ ὑμποὶν ἔαϊβο, ἴδπλοιῖιβ 
ΒίγοΚοβ οἵ βίδίϑ ' --ΟΒΆΜῈᾺ : 1 158. Ῥοβδι Ὁ]0 ουθῃ 
ἴον σου 6115 δηα 5561 165 οὗ (86 ᾿Ἰθαγποθὰ ἰο ΟΥΚ. 
--ἱὸ 18 ποτοῦ Μ06}} ἐο τη ῖκθ σα ΣΟΙ τη 6 Υ8 δαί γϑ 
οΥ̓͂ βία θ.-- ΖΕΙΒΙ0Β: Το 90.718 ἱδουρσὰξ ἐπὶ ἱ 
{ΠπΠ0. αἰὰ θαξ ρυΐ Οισῖβί ουί οὗ ἐο τᾶν, ὑποὶνγ σθ- 
ῬΟΒ6 δπὰ Ῥγοβρουιν που] 6 ᾿Δϑίϊ ἿΥ βοουτοά, 
Ἀπ λ0 τνᾶβ {ΠἸ8 ἐμαὶ ἐπ 00 1οδὺ Ὀοἢ ἐμ οῖν ἐθ ρογαὶ 
δὰ δβρὶ τι} σοοα ἐμὶπρ5.---ΒΙΒΣ,. 181. : αοά 
οὔθ Ῥυπβιι65 ὑπὸ τῦὴῖἭοἰοὰ τ] σΔ] τα 198 τ δἰ ἢ 
{πὸ ἐμουρῃὶ (ΠΟΥ Βαά ἀγοσίθα.- --ΟΑΝΒΥΕΙΝ : [{ 
8 ΔἸπιοδβί αὶ ΟῚ ΟΟΟΌΓΡΓΡΘΠΟΘ ζῸΓ 265 ἰο ρἰυηρθ 
ἴηΐο ἀἰβαβίου ψ8116 δϑβαγίηρ ἰὸ ψαγὰ οἱ βοπὶθ 
ἐπι  ΠΔΡῪ 6Υ]].----Ἰὐϊα. Σ ἴὰ 8 189 τ]ὰ οὗ σου] α]γ- 
ταϊηἀ δα ρο] ἰοῖα 5 ἰο πηθᾶϑυγθ ἃ]1 ἐπὶ ρ8 ὈΥ (89 
βίαπάαγά οὗ ῥγοῦϊ δὰ ραΐῃ, ποὺ ὉΥ {μαι οὗ ἐγαίὰ, 
εἰ δοῦδβιι098 δὰ 5116; δηὰ {μΐ8, Ὑ81106 ἐπ 



δύϑ8 ΤῊΕ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90" Ν. 

Ταοϑὲ 6,565 (6 ῬΤΟΒΡΟΥΙΥ οὗ (8 ΘΟΙΠΙΣΥ͂ 8 ἀ6- 
οἰατγοὰ ἴὸ 6 86 σγδηὰ γοῶβϑοῃ [ὉΓ δι 6} ἃ ΘΟΌΓΒΘ, 
ἐβουγσὰ ἱπ ΤΟΔΙΠΥ {Π6Ὺ δτὸ δοἰιιαί θα ὈΥ ποίδὶηρς 
Ῥυΐ 8618 .5}} 658.---ΟΒΙΆΑΝΌΕΒ: 186 7.180 σα χοῖὶ 15 
οΥὐαοὶ δὰ Ὀϊ]οοὰ-(μἰγβίγ.---Ο ΒΔΡΡΥ σουσπίτγγ, 1Βδὺ 
Σοσοῖτοα (μ6 80 οὗ ἀοἂ ἰπ Ηἰ8 ρογβϑουί οι ἱ 
ΟἜΒΙΑΟΗ : “Ἰδὲ Ηδ Β᾽ιου]ὰ ἀϊ6 ἰπβιθδά οἵ {{9 

Ὑ101]0 ηδίϊοη, 8 ο᾽6850-ΟἸΘΥΪΏΣΖ, Ἀ5 1 ῬοτΘ, (0 
δυοτὶ {πο τυΐϊῃ (μαι 4189 του] (πγοδίοθη {80 ΘΏΕΪΓΘ 
πΔΙΙ0Ώ.---Ἴὐ βαθῖλβ ἐμαὺ βιροτϑί (οα γγ85 τηϊησὶ οὰ 
τι ἢ {6 Ὁπθο] οὗ οὗἨ ἐἰδ0 βὝῪαάάυσοο, οὐ ἐμδὶ ἢ6 
ζεϊχηοά 1 τ 119 ἔπ ΘΟΤΡΔΩΥ Ϊ (8.6 ῬΠΔΥΪ8665. 
(Νοῦ (9 ϑαδάυοοοβ, Βότονον, Ὀὰΐ (Π6 Ἐ38ΘΏ 68, 
ὙΓΟΓΘ δἱ γασγίδποθ Ὑι (86 οἱὰ Ββυβίθηι οὗἩ δβδοτὶ- 
βι668).---Ἰ Ν οὗ ΤΟΣΟΥ͂ ον ἐ6 50.015 νοὶ Οδί ΡΒ Ὁ8 
τοδί, Ὀὰν 4130 ἰηαἱ Ηθ βῃουϊὰ ρσαδίμον αοα᾽ 8 οἱϑοὶ 
ἱπίο Ηἰ5 Βοοῖς ἔγοῃ) διηοὴς ἴθ οδί θη, τ 811δἱ 
ἐμί5. τ ]οϊκοὰ πἰρ -ογὶοϑὺ δ ἰονϑὰ {Πδὲ {Π6 ἀἰδροῦ- 
δῖοι οὗ 1118 790]] ὁ γ8 που]ὰ δ6 πὸ πδίαταὶ δο- 
σομηρδηϊπιθηὶ οὗ Ηἷβ ἀοαδίῃ. (Ουϊΐϊίο τῖρι. Τἶβ, 
ΒοΥΘΥΟΡ, 18 ἰπ6 ἄγ δηἰ 6815 Ῥγοϑϑηὺ (0 {6 
τιϊηὰ οὗὨ ἰ9 οὐδηζοϊ δὶ; [πῃ 86η88 οὗ Οαϊ- 
δρ88 [9 τωϑϑδηΐηρ ἰδ: 1Γ Ομ τὶ δὺ ἀΐς, (19 σον 15} 
πϑίΐοα ᾿ἰνοβ, ἱπ ἰδ 6 ΟΥΡάΪΏΔΥΥ 8Θ}86,--Ὑ 119 [89 
μἰ χοῦ βοηβο οὗ ἐμ δι ἰ ΚΌΟΟΒ ΘΧΡΥΟΒΒΙΟΩ ἯΔΒ; 
1 Ομ νΐβιὶ ἀΐθ, (9 πδίΐοῃ 11 γ 65 88 8 γοάϑοπιϑᾶ Ρθ0- 
Ῥὶ6, δὰ ἰμυ59 ἃ σγοδῖ πδίίομ 18 ἤουπηθὰ ἔγοπι [ἢ 
δοδιἰογοᾶ οἰ] άτϑη οὗ Θοἀ).--ἰμι8δοο: Τὴθ ἀροΐ- 
δἷοῃ οὗ Οδίδρηδϑ, ἐλαέ (λὲ ἐπά 7μδιὑ}ε8 (ἢ86 πιξαΉ8, 
{μδὶ ποορβϑιιν 15 ΠΟΥ 8ὴ ΘΧΟΌ 860 [ὉΓ ἰδ] α8(169.---- 
ΤΉΟΥ ἴοοὶ {18 ὁπό τηυδὺ 78]} : (80 Κίηράαοι οἵ Ρρα- 
ΣΕΥ δπὰ σαί, οὐ (6 Κίηγάοπι οὗὨ ζαἸϑοβ!οοα δπὰ 
ΒΥΡοΟΣῖϑΥ ; πὰ {18 1δϑί, 1ῃ ὑμ 6} ἀυδυιοΐουβ υ8ι 
οὔ ἀοιιϊηίοπ, {ΠΥ ἀ65: 6 ἰ0 ΒΔ ΥΘ. 

αοββνεπ: ΤΟΥ ἃστὸ Τοσοοὰ (0 δδὺ ἱΐ ἰποτὰ- 
βοῖγοθ: ἐλ πιαη αοοίλ τπαᾶὴψ πιγαςῖεα. Τ}ι}5 18 
ἔγιο, ἰο Ὀ6 Βι1Χ6,--οὐμ«σέ---οΥἹἩἨὨ δὶ σομΒΟαΌΘΠ60 188 
δῖ ρθ τηδὰ ἴ ((πἰη}κ5 Οαἴδρ 5) 1 15 (9 πιαην, ἴο 
Ὑδ0ηὶ Σορατὰ ἰ8 ἄὰ06. Τὴ6 Ἰνοτ] ἃ οδγοβ ποίπὶπς 
ἴον {ἢ 9 5π18}} οποβ οὗ (6 οασίῃ , ἴ0ὺ (18: τ δαῖ 
ἦγ ΓΟ ὈΘ ὑπ᾽ 50} ἀθα1 τ ὶῖιἢ, 80 Ἰοὴς ἃ5 ἰἢθ 
ΟἴΒΟΥΒ το βαι 1888 1--- ον. δὅ. Τὸ Π 8 Ἰαδὲ μουν 
Ἠο νγὰϑ ἃ ἐδ {πὅὰ] σΒυΣΟ]}- 506 δηἃ ΟΌΒΟΓΥΟΙ οὗἁ 
χοϊϊρίοη. [1{11{6 ΤῸ Ομ60 Πλ15804 αὶ ἰεαϑ-αγΥ, (860 
Ῥοορίο ἱπηπποαϊαἰοὶν ἱπαυϊγοά: σποτο 8 Ηρ 3-- 
γον. 87. ΤμοΥ τνὶῖϑδοὰ 0 ῬΥΘΡΑΓΘ ἱὑδβοῖήβοῖγοβ 8 
ξοϑιϊνο [ογ, απὰ ἰο ἀο σα ἃ Βοῦυΐθθ ὈΥῪ δἰαυίὶηρ 
Ηἰ5 ὅοπῃ δὺ 0 ῬΆΒ9ΟΥ͂ΟΓ.--- 7ὲ δλομϊ δῆλοι τ. Αἢ 
οὈοάϊθηϊ δοη οὗἨ ἐδ ἄἀον] νὰ 7465, γγῦο σοπ- 
δοϊϑη ου8}Υ οὈογοὰ (}}}8 οοιμδῃὰ οὗὨ Π6]] δπὰ ἀ6- 
Ἰϊγεγοὰ “265}8 ἱπίο {ον απὰθ. “19 σμυτοὶ 
μαι δοπιδηἀοὰ 1{." Τμὺ5 ΦιυάαΒ ταϊραὶ (ἕαΐη 
ψ01114) (101. 

ἩκΌΒΝΕΚ: 7110 ἈΒΒΟΙΔΌΪΥ Β ουΪἃ μδΥς τησὺ ΓῸΥ 
(8.6 τοσοχηϊἴοη οὗ 95 681}5. [ὑ υῶβ πο ἀυΐν οὗ 188 
βαρσοπιθ Οουμοὶ! ἰο θ6 ὑπ6 ἤγτβέ ἰο δοδορὲ “6581.8 
δηὰ ἰο 66}} ὑροῦ {89 παδίΐοῃ ἰο δοοορί Ηΐπι. Βαΐί 
ἔγοτι {Π18 ὙΟΥῪ ΟΟἸΙορα φργοοοθαρὰ (δ Τοὐθοίζου 
οὔϑοδυθϑ. ΤΠθ Ῥον ΣΡ οὗὨ 8βε]{-ἸηἰοΓοβὲ, δὰ δυὰ- 
τὶςθ, ταῖς τηθὴ δ] πὰ ἰο (Π6 δίγοηροβὺ ῥγοοῖβ οὗ 
ἀϊνίπο ροῦγοῦ, --δοαῦ ἰο {0 νοΐοθ οὗ Οσ0ά.--- 6 8. 
49, δ0. Ηουν δύο ἰῃ8 τγο8]ὶ οὗ 8.9 Ι288865 δηα ἐδι6 
χοῦ ΟΥἨ ἐμ6 ἱπαϊνι 8] ἰο Ὀ6 υπϊοαῖϊ ΠΏρΡυτΘ 
Βιαἰθ- ΓΑΙ ΠΟΥΟΡ ἀἰβοούοσθ (6 Υἱχῃῦ Ι6Δ 8 ΤΟΥ 
Δοσοι νης Βα ἢ ἃ τοϑυ]ὶ.-- ΤΊ βαπὶθ τοσὰβ 
ἢδγα δὴ θπίΐγοὶυ αἰ ογθηΐ βοη86 ἰὼ (86 του} οὗ 
{86 νι οκοά δηὰ (86 ταϑϑπίΐηρ οὗὨ ἰλ6 ΠΟΙΥ ἀμοβί. 
«-ἶον. δ4. Τιι.ἱδ σοπμοθαϊηθηΐ οὗ 5688 8180 Ὀ6- 
Ἰοημοὰ ἰο ΠῚ8 βἰδίο οὗὨ Ἰηυτϊ]αϊοα. Ὑ86 Πρδὶ 
λει ᾿ἰφιοηοά 8}} ΘᾺ τηυϑὲ τ βάραν 1{86].-- 

ΟΠδα ἰΐ τ 8 ἰάθη σουπίσγυ, γα ]]6γ, ἐδδὲ γρὸ- 
οοἰγοὰ Ομγίβι᾽ 8 δι  πὅι} ὁπι68. ἈπῚ}} 116 πταὶ οὗ 
1119 ΘΏΘΙΠΥ ΜΔ 8. ΟΥ̓ΟΡΡϑδί. 

ΒΟΗΣΕΙΕΒΒΜΑΘΗΕΒΝ: Εν δουϊά 6 ΟΥ̓ΟΓΘΌΤΩΘ 
ΟὨΪΥ͂ ὈῪ ροοὰ. Βαϊ ἰο ἀο οΥἹἱ] (μπδὲ σζοοὰ ΤτηδῪ Θοτὴθ 
ἷθ (η9 σγοθϑοϑὺ Ρϑ}υΥ̓ ΡΒ γ ἀπ 1:6 τοτδὲ ἀορτη- 
Υἱὶν ἱπίο τ ἢ πδῃ ολῃ 7ζ8]}.---πυοϊ πα τῖ ἢ6 
Ῥγορμοϑὶθά, δρὰ ἴὰ υἱἱοτίης (80 σουηδοὶ οὗ μπ- 
Τὰ ἀοΡΥΔΥΪΥ, 89 ἀθοϊαγοὰ οὐ {80 βδῖηθ {ἶπ)6 (88 
σου 86] οὗ δἴογΑ] νἱδάομι δηὰ ἰογ6,---(ἢ  σουῃϑεϊ 
οὗ Βἴίτοι πὸ ρὰγς Ηΐ8 ὅθι ΚὉΣ υ8 ἩΔ116 τΟΑΗ ὝΓΕΤΘ 
γοῦ βἴβηθτγε. 

ΒΈΒΒΕΒ, γϑν. 4): ὙΠΟΥ͂ τρηὶ ἐμοῖῦ τἨΔΥ ἴο [89 
Ῥμαδσίδοοδ ἶῖο Ὑ6͵Θ 8 πεοὶ ϑρτοδά, Ηοϑ. υ. 1.-- 
Οποθ9, οπ ἐδο {ἐπ Ροβ οἱ οὗὨ ἐπο Ῥτοτιηϊβοα Ἰδηὰ, 19- 
τοὶ τἋ}οδῥ β Ὀ]ο5ϑοὰ ἱμπτουρὶ {μ6 ῥγοαϊοείϊΐοη οὗ ὃ 
Ῥγορθοὺ τψδοὸ νουϊὰ 1Δἷπ παν ουγποά ; μἷπι {Π9 
βίσοηρσιν οὗ (9 ᾿οτὰ ονοσρονογοά, ρυϊιΐης νγοσὰβ 
ἰηῖο 18 τοῦ! ΒΟ Β σοπᾶττηδα ἰΠ 9 ῬΥοτα 56 τοϑδάὰθ 
ἰο {6 Ῥαίτίαγοι5 δηὰ χεπϑνοὰ ἐμβτουρἢ Ἀ108ες, 
Νά. χχὶϊἹ. 24. ΤῊ 5 Οδίδρὶδβ, 1] ἰο Θατο, 
τη δὲ ΠΟΥ͂, 8 Βοσοῃα Βα, οὐ ἰδ 6 ἐπ γα ϑο]ὰ οὗ 
186 Νὸνν Οογθπδηὶ, Ῥχοποῦθοθ ἃ Ὀ᾽οδδῖης ὍΡΟΣ 
{πὸ ἔσθ Ι5ρδοὶ], δοῃσιοίπα (Π0 ρΡγοαϊοϊΐοι οὗὨ 188 
ἰὼν δῃὰ (Π9 Ῥτορίιοίβ σοῃσογπὶηρ {86 Ἔχρί δίουῦυ 
ἀοαΐι οὗ "86 18πὶ|ῦ (566, βου ῦοσ, {86 ποίθ ἴο 
ΥΟΓ. δ]).-- Ὁ Οδἰδρῖδ8 δηὰ Ρὶ]αίθ δου ἀδτηποά 76- 
ΒΌ5, Ὀαὺ Ῥοΐδ τηυϑί ἐθδ 1 γ οὗ Ηἰπὶ ἱπ ψσοτὰβ οσ- 
οδοάϊης ἐπ δοῦβδο Ὑπϊοῖ ἐπ οὺ ΘΟΠΘΟΙΟΙΒῚΥ δἱ- 
ἰδοποα ἰο ἐβθ; πορὸ Οὐ δρἢ85 τὶίηθββδοα ἰο (89 
λιγλ-»τίεδίϊῃ ἀδαὶὰ οὗ ΟἸτἰϑί,---ἰοτο Ῥι]δὶο ἐδϑιὶ- 
ἢο8 ἰο Ηἰβ ἀέπισάοπι, ἴῃ (0 Βυ ρογβοτὶ ριΐοη οὐἉ (89 
ΟΥΟΔΒ᾽ (ΒΕΚΟΚΙ).- -Φο τεδὰθ (06 πδαιθθ οἵ 
ΤΩΔῺΥ͂ δΒοδίἰογοὰ Ομ65 Δἰγοαὰν ττιιοη ἱπ Οοὐ᾽κ 
δοδνέ δϑ ομ]άσθῃ; Β9 ρᾳΖο5 τϊΐὶ ορϑηθὰ ογ68 
ἱηΐο ἐμ ΠΟΙΥ τη ΐϊβϑϑίου τπουθτηθαΐ οὗ δ 6 ὙΠο]9 Τὸ- 
οοποὶἸοα του], ἐολίοἢ τηουεπιοηΐ ελαὶϊξ ποέ ἐπα τὰπ- 
{11 411 ιδδὺ (ὴ9 Εδίμορ μα ἢ αἰνθα {86 808} ἃτὸ 
δγουσὴέξ ἱοσείλεν. 

[βκανεν: Ετομι ΟΒΙΟῈΝ : ὅν. 47. ΤῊ βρδοςὶ 
8 ονἹάθῃοθ οὗ (μοὶν αμααοὶίῳ απαὰ δἰίπάηες8.--- οὐ. 
δ]. Νοὶ ΦΥΘΥΥ͂ Ο0}0 ὙΠ10 ῬΥΟΡ 85:68 15 ἃ Ῥτσορβεί, 
8ἃ8 οί ΘΟΥ̓ΘΧΥ͂ ΟὯΘ ὙῸ (4068 8 ᾿υδϑὺ δΔοιΐοῃ 18 ͵α8ἰ. 
- εν. δά. ὕεειδ ἰλεγείοτα τοαϊχεα 0 τοτὲ ορεπίψ 
απιοηφ ἰλς ὥδισα: Τὶ 18 ΓΑΙ ΒΟΥΤΟΤΊΒΥ τ Β6Ὶ ΒΓ β- 
Εἰο8 ἃν δὺ βαπὰ (ργοβϑθὰ Ὥροη 8) ποὶ ἰο δτοὶὰ 
οομὔθϑϑίοη ΟΣ χϑέιιδθ ἰ0 βυ ον; δηὰ ἱὲ ἴ8 πὸ 1659 
ῬΓΔΙΒοΟΥΩΥ ἰο αυοϊα οἰνίπς οσσοδδῖοῃ 1ῸΓ δυςὰ 
ἰγὶα], {πο ἀο ποί δυοϊὰ οὔῦ ρογβοουίοσ, Ὑδ86 8 
ὙῸ ΒΔΥΘ (80 ορροτί αἰ (Υ {πὶ1 δου! 510}, τὸ τῶδκθ 
ΟΌΤΒΟΙΥΘΒ ΣΟΒΡΟΏ 5.016 ΤῸ 18 οἶἶθΠο6.------- ΤΟΙΣ 
ΟΒΕσΘΟΠΥ: γογβ. δ0-δ8. Τηδί πο ἢ Βυτηδη οΤυ» 
Θ]ἐγ οχϑουαίοα ἀραϊπϑὶ Ηΐπι, ο ἑπσπεὰ ἰο ἐμ ρὺτ- 
ῬΟ865 οὗ ΗΒ 6 ΓΟΥ.-----Ετοὰ ΑΥΟΌΒΤΙΝΕ: 776 Γ5. 
41, 48. ΤΠΟΥ σοτὸ αἴταϊὰ οὗἨ Ἰοβίῃηρ ἰδιηρογαὶ 
ἰΐηρ8 δὰ βουσὶ ποὶ οὗὨ οἰδογπαὶ 116, πὰ (μ 8 
ὑπ 9 1οϑὲ ὈΟ(ἢ.---Ἴ ον. δ4. Ηθ που]Ἱὰ βίον Ὁ οχ- 
δια ρὶθ ὑπαὶ ὈΘ] ον ΓΒ ὧἂο ποὶ δῖα ὉΥ χοϊτίης ἔγοῖι 
ἐμο οἱσιὸὺ οὗ ΡΟΥΒθου(ΟΓΆ. ----- του ΟἨΕΥΒΟΒΊΟΝ: 
γον. 61. Τὴ6 ῬΟΤΘΡ οὗ ἰμ6 Ηοὶν αΒοδί ἴῃ ἀγαν- 
πᾳ ἔουι ἢ ἃ ΒΡΟΡΔΘΟΥ͂ ἴσοῃ ἃ Ὑ]ο κα τηδη.---ΤῊΘ 
Υἱνγία οὗ ἃ (Αἰγῖηο}ν δρροϊη θα) οἴἶὔἕο6.---Ὑ ὁ Γ. δῦ. 
ΗΪΐβ δῃθσηΐθβ πδᾶο {86 “ταδί ἰΐπια, {89 ἐἰτηο οἵ ΗΪ9 
ἀθδίἢ.---ΕὙοΙ ΑἸΟΤΙΝ: γον. δ6. Μίομ ΣΠΩΥ 
βϑαὶς 5685 ὙΠῈ Ὀλα ἱηἰθηί.------ἔσχοια ΤΒΕΟΡΗΥ- 
ΚΑΟΤ: Κο78. ὅδ-87. ὝΗ116 φηραχοὰ ᾿π ρεωγύϊοα- 
ἐϊοης ἰὨΘΥ ᾿ΟΥΘ ῥ]οίίϊης οὖν ᾿μοτὰ 5 ἀθβίῃ.------ 
Εσοῖι ΒυΒΚΙΤΤ: ὕογβ. 4δ, 406. Τὸ αἀἰθοχοηΐ οἵ- 
ἴοοίΒ Ῥγοάυοοα ὈΥ (8 τιϊτδοῖο.---Ἴ ν, 48. Ον- 
ῬΟΒΟΥΒ οὗἩὨ Ομ σὶβὶ οο]ονῦ ὑοῦ μα πΠῈ} Βρ6- 
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Οἱο..5 ῬΓοΐΘΏ668.---Ὑ ον. δ0. Α ὄὕπιοϑὺ τυ οἰκθα ΒΡΘΘΟἢ: 
85 ἃ )μ476 Ἀθ τοβρατἀοἀ ποὶ ηδὺ ΜΔ45 ἑαιοίμέ Ὀπὶ 
8.3 ἃ Ῥο]:ἰλοΐδπ οοηβοηίθα ἰο τυ δὺ τνὰ8 (ΔΡραυθηί γ) 
εχρεαϊεπί.---ἰᾶΙ ἴθ ἀπ]ϑντα] ἰο (δ γῖνο ἰ0) ῥσοιποῖθ 
16 στοαῖοϑι παι: 0}}8] σοοὰ ὈΥ ἀπ]ανἔιϊ τη θα ῃ5.-- 
γον. δ1. Τὸ 18 οοηϑίβίθηῦ ἢ Π6 ΒΟ] Π688 οὗ 
αοἂ ἰο πιαΐσθ 086 οὗ ἰμὸ τογϑῦ οὗἩὨ τχθῃ ἱπ ἀ60]8- 
τίη Π|5 νι ὶ}}.---τ νον. δ8. Το Ὀαποίιυϊ οἴοσίϑ οὗἁ 
ΟΥ̓ οουηϑβοῖ, Θϑρ ΟΠ} ἔγοπι θα ῃρς ΙΩΘΗ.---- 
Ετσοα Μ. ΗΕΧΒΥ: γον. 47. Τὴ 6 νι ἰϊη685 οὗὨ (ἢ6 
Βα μοάν ἢ ἕοὸΣ ΟἸ τ βι.- ον. 48. ΤῊ δι 6ο688 οὗὮ 
πὸ χοθροὶ ἰδ ἀγοδὰ οὗ 1ἰβ δυοσβασίοϑ. θη 
ΤΏΘΕ 086 ῬΙΟΙΥ͂ ὑπο ῦ 1080 οουγαμκο. Ῥχοϊοπαρα 
ϑαυβ 8.9 οἴϊοῃ {1109 ΘΟἿΟΡ οὗἁὨ τ 8]10100}8 (ἀ16817}}3.--Ὁ 
ψοτα. 49, δ0. ΟλγηΔ] ῬοΪ]ΟΥ͂ ΟΟΙΙΤΏΟΣΙΥ Βείϑ ὉΡ 
γέαβοη8 Οὗ εἰαίς 'πι Ορφροβίϊζϊ οη ἰο ΣΌ]608 οὗ }υ8ι166. 
--Τ δι Ὁδ]αταὶ ιν το 71 Β66]ς ἐο 6868 9 ὉΥ͂ Βἰπ, 
ἴγο ἴ8Κο ὑῃ0 πιοϑί οἴοϑοία δὶ δου 80 (0 ὈΓΙῺΖ ὉΡΟῺ Ὁ8. 
---Τλαὶ ἰλε τοεΐζαγε 7 σογτηπιμηῖ65 ἐδ ἰο δὲ γγεζεγτεα 
δοίοτε ἰλαί οΓ ἱπαϊυϊαμαΐς, 15. ἃ. ἰτὰθ ΟΥ̓ 7186 τηαχίτη 
ὯΒ ᾿ξ ἸΩΔΥ ὍΘ οἸηρ]ογοα ; 1018 ἐχρεαϊεηέ διὰ λοπο- 
ψσαδίε ἴον δΔᾺ ὑιαϊυϊάμαὶ ἰο Ἠαζαγαὰ 818 116 ΚῸὉΣ δὲ8 
ΘΟΌΒΙΓΥ, Ὀυὺ 118 αεοϊ ἢ ΤῸ τοΐεγϑ ἴο Ῥαΐ δὴ 1η- 
ποοσηῦὺ τηδη ἰο ἀοδίῃ ὑπο ΘΟΪΟΓ οὗ ΘΟὨΒ0} πη 
(86 Ῥυ] ὁ θαΐοίγ.---, 6 Υ, 61]. Οδίδρἢδ8 »γορλεϑίοα 
---1. αοἀ οὔδιῃ ΘΙΏΡΙΟΥΘ τἱ]ἱοϊκοὰ θη 88 ΗΪ8 1π- 
δἰγυατηθηίθ: 2. ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἰἱῃ ὑπο τοουίῃ 18. ΠῸ ἴἢ- 
[41}10]0 ονυνἱάθῃσθ οὗ σγδσο ἰπ ἰδ Πεοατί.---Ἴ 78. 
δ1Ὶ, δ2. Τὸ δηϊαγροιηθηὺ οὗ ἐμ Ευδηρμο] δέ οᾺ 
ἐδ ῬΓΤΟΡὮΘΟΥ͂, ἐδδομίῃς---1. οὶ τολοηὶ ΟἸ τ ἶϑὲ 
ἀϊοά, (1) 16 Φ 618, (2) ἐλὲ εὐίίάγεη οὗἩ Ααοἂ δβοαδύ-- 
ἰονοα δυγοδᾶ, (κα) ἐμϑῃ ᾿ἰνίηρ, (6) ἑμνουρπουΐ 4]} 
ἐϊο; 2. λα ριγροε οὗ ΗἨΪΐβθ ἀδδαὶῃ δοῃοθυπὶης 
ἐμο86, {90 σαίλεγ ἰλέπι (οσεοίλέν {π 0Π6.---ΟἸΥἾ8.᾽8 ἀγ- 
πη ͵8---1. ἐλ6 σγοδὺ αἰΐγαοίίυ6 οὗ οὖν ϑαγίϑ; 2. 
ἐμο στοδὶ σεπέγδ οὔ ον ἀρ  ν, (1) ὈΥ͂ [89 πιοτῖῦ οὗ 

. Ηί9 ἀοαίἢ στοσοι θη ϊηρ 81} ἰῃ ὁη6 ἰο {116 ἴΔΥΟΥ 
οἵὗ αοά, (2) ὉΥ (89 πιοίέν6 οὗ Ἠΐβ ἀφο ἀγανίης 

θοαὶ ἴο (ἢ 9 ἸΟΥΘ ΟΥὗἨ ΘΥΘΟΥΥ Οἰ6Υ.--- ον. δ8. Ἐτ]] 
ΤΩΘῊ ΘΟΏ ΒΓ {ΠΘΙΊΒΟΙΥΟΒ δὴ 006 ΠΟΙ ΝΟΥ ἱπ 1} 
Ῥγδοίΐοθθ ὈΥ̓͂ ΘΟΠΘΓΘΠ66.--- Ἴ οΥ. δ7. [0 18 δὴ δζ- 
ξτανδίίοη οὐ {110 δίῃβ οὗ συ ϊοτβ 6 ΠΟΥ τ κθ 
16» 8 Ὀ76ο 8 [89 δι αταθη 8 ΟΥὗἨ {Ποῖγ ἀπτῖριὺ- 
Θοῦ8Π688.-----ΕΥΟΙῚ ΒΟΟΤΤ : Υ6γ5. 47-ὃ7, Νὼὸ ἀ6- 
Υἱοθδ οὗ δ 6Δ ἀσγδῆρο ὑπὸ ῬΌΓΡΡΟΒΕ8Β οὗ (οά ; 
ὙΠ 1|δὺ ΒΥΡοοΣγΙ 65 αηὰ πον] ] ρ8 Ῥυγϑαθ ἐδ οὶν 
ΟὟ Ῥ͵Το)Θοίβ, Ογὶβῦ 8.}}} δοπηπιμθ8 τὶῖϊἢ Ηἶ8 
αῖ8οῖ}}68 (γϑγ. δ4) δῃὰ οτάϑυϑβ δ] {μΐηρ8 ἴον Ηἰ5 
ΟὟΠ ΟΊΟΓΥ δηὰ {μι 6} ΒΔΙΥ ΘΙ ΟΩ.-----Εσοῦι ΒΑΈΝΕΒ: 
γογβ. δ0, 6]. Θοα χι8γ---Ἰ. κε} (6 πογὰβ οὗ 
1π6 τι ϊοϊκοὰ ἢ 8 ὙΔΥ ὑπ6Υ ἀο ποί ἰπίοηᾶ ; 2. τη Κο 
"μον τὶοκοὰ Ρ]οΐβ {110 πιθδῃ8 οἵ δοδοιιρ] Βιΐης 
Ἠΐ8 ῬΌΓΡΡΟΒΘ9. ----- ΕΥ̓ Α ῬΊΑΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 
(ἘΠ) : ͵ αν. δ1. Τ)θ που 1 η.988 οὔ ἐμ ἐπα σῖ- 
μαΐ ἀοα8 ποί οἴδοοῖ 6 βαποίϊ ἐγ οὗ λὼ οδἔέσο. 
Ετοὰ ΒΥ: γον. 46. βεοΐηρ τα 6108 Μν1}}} οί 
ὨΘΟΟΒΒΑΣΙΪΥ οοηγονί δου δ, υΚο χυΐϊ, 8].--- γα. 
47.581. ΤὴῸ Ῥόναν οὗἩ ὑπροϊϊοῦ; δοοϊοδί βέϊοαδὶ 
ΤΌΪΟΥΒ Δ γΘ οὔζοῃ [89 ογϑιηοϑὲ ΘΠ ΘΠπι108 οὗ 1110 508- 
Ρ6]. γον. δ0. ι μαί ἰθ. πιογαϊίψ τογοπῦ ΘΔ ΠΘΥΟΣΡ 
Ὀ0 »οϊιοαϊίῳ τίσλί.---ἼοΥ. δ8. Τ.0 δοπο]υ βίο: οὗὨ 
τοδὺ Θοο] οϑἱ ϑεϊσαὶ ΘΟῸ 0118 8.6 Βοιμ οὐ 1681] οἸκοῦ, 
--ὖον. δ4. Οδνῖδὺ γοζγεϑ ἨΪ 80] ΤῸ ἃ Βο80} 
Ὀοΐογθ ΗΪΐ59 ]αϑὲ στοαὺ ποῦκ; ἰὺ 18 γ8}} (ο ρμοὲ 
δΙ'οπϑ δηὰ ὉΘ Βς1}}, θοΐοτο τ ἀπάἀθτίδῖκο ΔῺΥ στοαὺ 
ΟΣ ΤῸ Ρ Οοᾶ.--Ὑὖ ον. δ. παῖ ἱπιρογίδποθ Ὀδὰ 
6} δοιηρίϊη08 δἰίδοι ἱἰο ουΐνατὰ οοσοσηοηΐαῖ. 
ΤῈ το] σίου τ ΒΙΘΝ ΟΣΡΟΠαΒ8 ἐἰβοὶ ἷπ 108] [ὉὉ 
ουὐτατὰ ζογτηα ἰἾ68 15 γον  8]688. -----ΕΤΟΙ ΟὟΤΣΝ: 
γογ. δ). Οαἰλεγεά ἐπ οὁΠ6, ἑ. 4..) ἰὰϊο οπ6 Ββρὶ γἰ (8) 
ὨΔΓΟΩ ΟΥ ῬΘΟΡΪΘ. 
[ὕ6τβ. 417-80. Ὑπὸ Ὀ]παϊηρ Ῥότγοῦ οὗ δαΐθ.:--- 

γον. δ4. Ομτῖβυ ΠΟΥ δοίθα γεοζίοδεῖψ ΠΟΥ ἴῃ 
ὁγαυαάο, πον ἴῃ [89 Βρὶ γιὺ οὗ Ομ δεαλίπ) πιαγίγγ- 
ἄοπι; Ηρ πἱὰ ΗΪπι86} ἔγοιι ἄδησοῦ μοι ἀν ἀἰὰ 
ποὺ ΣραυΪΓΘ ΟΧΡΟΒΌΣΘ.] 

ΠῚ. 
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ΤΠ 11:8- 
ΤῊΝ ΑΧΝΟΙΝΈΥ-. 

1Χα (ΟΥ ΤῊΒ ΜΕΒΒΙΑῊ, ΑἹ ΤῊΝ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΥ̓ ΤΗΒ 81Χ ὈΑΥΒ᾽ ΜΌΟΒΕ ΟΥ ΗΙΒ ῬΑΒΒΙΟΝ, ΤῊΝ 
ΝΕῊ ΒΙΣ ὉΑΥΒ᾽ ὝΟΠΕ ΕΟΒ ΤῊΗ ΒΕΡΕΜΡΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΙΟΒΙΡΙΟΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΝ ΜΟΒΚΌ). 

παρ. ΧΙ. 1--8. 

(Μαίι. χχνὶ. θ-16; Ματὶς χῖν. 8-11; 1Κὸ χχὶϊ. 8-6.) 

1 ΤΉρη “6808 [ΠΟ ΓΘίΟΓΘ], β'ὶσ ἀδγ8 Ὀοΐοτο 86 ῬΆΒΒΟΥΟΣ, οδηῆθ ἴο Βοι ΠΒΏΥ͂, ἩΠΟΙΘ 
ΤΔΖϑγυβ 88 ψ  οἢ [Ὑ80] δα Ὀθοη ἀ686,1} τ ῇοτα δ6 [6808] τα ϑοα ἴγοια {μ6 ἀοδά. 

2 ΤΒοτΘ ΠΟΥ͂ 866 πἴπι 8 ΒύρροΥῦ [αἰ Πη)6}};} δὰ Μαγίῃα βογσνϑᾶ: θυΐ 1,8Ζϑ τι 883 
8. οπ6 οὗὨ ὑβοῖὰ ἐμαὺ βαΐ [τθ0] 164] δ (86 8016 τῆ ἃ. ὙΤθη ἴοοΚ ΜΙΑΥΥ ἃ ρουπᾶ 

οὗ οἰππιοηΐ οὗ [Ρ076] ΒΡ᾿ ΚΘ ΠΑΙ͂, ΘΙ ΟΟΒΕΪΥ, δηᾶ δηοϊηἰθα ὑπο ἴδοὶ οὗὨ «Ὅ6808, δῃηὰ 
πὶροα [ἀγ]6 4" Ὠ18 ἴδοι τι ὮΘΡ Βαῖν ; δηᾶ {86 οῦϑ9 ψὰ8 ἢ]1οα τὶν ἐπ 6 οὐουὺν οὗ 

4 [Πὸ οἰπίπηοηί. ΤἌθη βαὶίἢ [9488 Ιβοατῖοι] οὔθ οἷ ἷ8 ἀἴ801} 168, ΨπαἋᾶ8 θοδτιοῦ, 
ΒΒ: 0} 8 80η [οὐιῖξ ΚΙ ΤΟἢ Β 805], ψ ἰοἢ βμου]α Ὀοΐ δῖα [πο ψἯ98 εθουΐ ἴο Ὀ6- 

δ ἸΓΑῪ ἈΣτΩ], ΗΥ γγδϑ ποὺ 818 οἰηίμηθηΐ 8014 ἴον (ῃσϑθ Βυπαγοα ρΡοποο [ἀοηδγ 1697," 
6 δῃὰ γσίνϑῃ ἰο 9 ροοῦῦ ὩΤμΐβ [βοτονοῦ] δ βαϊα, ποὶ ἐμαὺ [Ὀδοδυ86] ἢ6 οϑγθα [ῸΓΣ 
ὧν Ῥε; Ὀυΐ ὈοσοΔΌδ6 6 τα ἃ ἰῇ, δηὰ δα {π6 Ὀὰρ [Κορὲ [86 ΡῬυ186], δια ὑδχὸ 



8710 ΤΗΕ ΘΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 

7 [Παϊὰ μοϊὰ οὗ, ἑοοῖς αι Υ]} τϑδὺ να8 ρὰΐ ἐπογεῖη. ὙΤἸδθη βαϊᾷ «0688, 1.60 ΜΟΙ δἱοῃθ; 
δρδίηβί {Π6 ΑΑΥ͂ οὗ ΤΩΥ͂ Ὀυγγίηρ Βαίῃ δῃθ Κερὺ ὑμιῖ8 [Θυ δον ἤ6Ρ ἰδιδῇ 8[}0 ἸΏΔΥ ἰκθθρ 

8 ὑ8ῖ8 [ὉΣ (ον, 811} ὑπ6 ἀΑΥ͂ οὗ ΤΥ Ὀυτὶ8}].ἷ ΟΥ̓ ὑ8θ ΡΟΟΥ Αἰ ΤΑΥ͂Β γ0 μδτο [76 Πδγὸ 
ΔΙ, 808] ψἰ γοῦ ; Ὀαΐ π16 γ0 δᾶ ῦθ ποὺ 4] ΝΑγ5.5 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΘΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 τον, 1.--ἰ1ὴ Οοά. β΄η. Β. 1.. Χ, ὁ τεθνηκώς ἴ6 ἩΔΕϊ ς, οὐ ἩΠΙοΐ δοοουηὶ Το βδη δηὰ Αἰίοτά παν ὑτδοκοισα ἰὃν 
ψοτάβ, διὰ Τίιϑοοηάογί, Υ᾽ οδίοοϊς δὰ Ἡοσγὶ μανὸ οπιϊθ [πΠ6π. ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ [Π||8 ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ δἰ ἤοδπὶ ἰϑγτι πϑ8 το ἐάρλος 89 

ξυοοίο ὀχργοθδίνο οὔ πὸ ἔκοῖ [Παΐ 8 ἸΏ} πῖῖ0 Ὠδβὰ Δ θ} Ὀοοη ἀοαὰ α4,, ὈΥ͂ τηοαῃ 5 οὔ [86 πιΐτϑ0}9 Ομ γίοῖ, ρρϑασ δ οὔ οἵ 
δὲ ἴ.6 ἴοδϑέ, [{ ἰσ, βονονοῦ, Βυρογδυοῦμ, ἔδιο ἔλοῖ Ὀοΐπᾳ δυο ΘΏ ΕἸ Υ ἐπάιοδίρα πίϊποιϊ ἰξ.--Ρ, Β.] 

8. γος, 1.---ἰ Γδοδβομάοτί, ΑἸ οσά, εἰο., τοὰ ᾿ἴησοῦς ἰὰ δοοογάδποθ ψἱἢ δίπ, Α. Β. Ὁ. Ε.6., εἰς. Ἔμο ἰοχί. τος. οταίμε [ἰ. 
--". 8. 

μο Φ- Ἰηδιραά Νἢ Ἰούδας Σίμωνος Ἰσέκριντον 

1 Ψοτ. 1.--ἰπδιοδὰ οἵ εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ τατηρηκαν τσ αὑτό 
Τοδβοηάοι [ΑἸ(οτά, Υοδίοοϊὶ δῃὰ Ἠοσγὶ] τοδὰ ἴῃ δοσοοσάδῃοθ Ἶπα ΟΝ ἘΚ. ἴ, δυὰ οἴδοςα, 

τ ταν . διὰ ΒαΙΠ6Γ: ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ τταμιασμον τηρήσῃ: 
δ γὸγ. 8.--Τὴο οἰ γοσβο ἰ5 παπιίης ἰη Οοὐ, Ὁ. “ δηὰ 

Γ δὴ; 1.--[δεῖπνον Βμουϊὰ ροταρα ὍὈῸ Ὀοιίον ἐγαποϊδίοα Οὐ οὐ 7 εαεῖ, 

μωνος 

4 γον. Α δηνάριον ἀεπανγίμδ.10 26866), Δ ΒοΙθδη οοἰ;, 16 Θη8] ἴον πο Αἰὶς ἀγδοδπια, δῦους 16 ος 11 οδείϑ αἵ 
τ πο κοῖς ἐν κροντ δ τὰς δίΘΣ Ωρ, ΟΣ ὕτοαι 45 (0 δ0 Απη. ἀοϊ]ατα. ΤΊο Ε. Υ. είτα 

δ 6 Βυδρθοοίοα οὗ Βανίηρ ὕθδϑη ἰηἰτοδυςοα ἔγοπι Μαίς, χστί. 
11; Ματγὶς χίν. Ἱ, 1 ἰἰ οαπιο Ὀοίοτο ἄφες, δηὰ ἴπ0 οἰδγδοίοτίδις ογὰϑν οὗ (Π8 ποὰδ ὙΘΤΘ [820 ΒΔΙΩΘ 88 ἐὰ {86 Κ'Τοοριιοιδ 
πάντοτε ἢτεῖ).᾽ Μογοῦ. 
ἰτακμοσοῦες, οἱ, 8, ΑΙοτὰ δηά Υ ϑείοοίέ δῃὰ Ηοεί σγοίδίῃ 

ἘΧΕΟΞΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γον. 1. δοβὰβ ᾿μοσϑίοσθ ΟἝσΏ6.---8ὸ οὖν 18 
δεζίδι ΗΚ ποὺ ἀουϊ χοα ΤΊΘΡΟΙΥ ἴ0 ΓοΒυταθ (ἢ: 6 ΒΙΟΤΥ 
οὗὨ εβ8ὺ8 (ΜΟΥ6᾽) ; ποίίμον ἀ065 ἐὺ ἀ6ο18Δτο δ᾽ ΤΩΡῚΥ 
μος 3685 ψϑῃΐ ΘΟΒΟΪΟΌΒΙΥ δηὰ γον (0 τηθοὶ 
ἄραι (μυϊπ ται). [ἐ 18 ῬΥΘρΘΡδΟΥΥ ἰο ἐπ ζαοὶ 
μοὶ Σεβὺ8 Ηἰπιβοὶ διοιγοὰ Ἡ ἰτοβο]Γ ἰο ἐμ 58Δ}- 
ιοάνίεἰα ἴπ ὑπ 6 τοϑὺ Ῥα Ὁ110 δθοῦ. 78 οὐϊοί 
Ἄοοτηταδηδίης ἰπδἰ ἰηὐοττηδίΐοη 5 ου ἃ 6 σἴγϑῃ οἵ 
6 ἰάθη 6808, γγ885 δηβυογοα Ὦγ Ηΐηι τ ῖτ 89 
Ῥϑ]πλ-οπίγγ. (ϑίαγῖο, ἤγομι Βαστηοηϊ βίο ἰηἰοτοδῦ, 
ΒΌΡΡοΟΞβ68 ὑγο διοίηἰϊηρσθ ἰπ ΒοίμδηΥ, οὯ0 8. (89 

. Βοῦ80 οΥ̓ Βίπιοη, ὑγὸ ἀλλ Υ8 Ὀοΐογο (6 ῬΆΒΒΟΥΘΡ, 
189 οὐῈΣ αὐ (886 που οὗἩ ἱδζδτυβ, δὶχ ἀθγ8 Ὀδίοχο 
ἐπιὸ ῬΑΒΒΟΥΘΓ.) 
ΕΣ ἄαγβ Ὀδέίοσθ ἴδ Ῥδεβονοσ. "--- 5'60 

Οὐπιπι. οπ Δἴαι!., ο. ΧΧΥῚ. [ΑἸὰ. οά., ». 4δ4 8, 
δὰ Βονίμδβομ᾽ 8 αγπιοὴν, ὉΡ. 207 δηὰ 212 ἴ .-.. 
Ρ,. 5.1] Το δι} οὗ Νίβοηῃ νἂϑ (89 ἀγΐπρ ἀδγ 
οὔ Φοβυδ, ἃ γϊάαν; δὶχ ἀἄδυβ Ὀθίοσθ, ἐμ γ ὍΘ, 
ἴγ838 (η6 ΒΔΌΝΑΙΙ ((89 98 οὗ Νίδδ}). Ὧἴ6. Ἰϑδγὰ 
ἮΘΓΘ ὑπαὶ ἃ ἄδγ ἰμιογυοηθαὰ Ὀοίπτοοη ἐπθ ἀθρδῦ- 
ἰᾳτο οὗ ζ65ὺ8 ἔγουι ἘΡῃσαΐπι (δηὰ Φοτῖο 0) δὰ 
(8 ῬΔἸπῚ-ΘΠΙΤΥ οἡ βιυπάδν; (ἐδ ἀΔΥ 8 ρδεϑοά 
ΟΥ̓ΣΣ ὮΥ̓͂ ἰΠ6 δπορι 8.8, τῦῖλο Ρ͵866 ἐμ ρα]τη- ΘΠ ΣῪ 
ἷὰ ἰπιτηοαϊαία δοπηθοίϊοι Ὑἱ( ἐδ ἀδρασγίαγο ἤγοτῃ 
7ογίοσιο. [Ὁ ϑοδογάδῃσθ τὶ (δ 6 Ἰηογο δχδοὶ 
βιαἰοτλοηΐ οὗ Φοδη, τ τηυδὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐπὶ 6808 
Ἰοῖν Ζοτίονο οὐ ΕσίάδΥ, ἢ ΘΟΙΙΡΘΆΥ πίῖϊμ ἐμ ἦδ8- 
εἶνο δαγάγνϑη, μὰ δττὶ γοὰ ἴῃ {μ6 ποῖ οΥ Βοοὰ οἴ 
ἐμο Μουηϊ οὗἩ ΟἸνοβ. Ηδγο ὑπον τοδϑίθὰ ἀυγίης 

Φ [πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, ἰῃδοοῦ οἵ ἐξ ἡμέραις πρὸ τοῦ 
: ἐπ ἀνα  τμημς πε χει άκγός ἱπεοίοδα οἵ εἰς αἵδε απέε 

» δ ΥϑΥῪ ἴγοαυϑηΐ ἰῃ ἰδίου Ογοοὶς τε ΐοσ (Ρ 1ο, 520- 
θόρον, Ρ᾿αἰΑτοῖ, ἌΡΡΙΜΩ, εἰ6.}, δ00 Ῥ ἰΏοτ, Ρ. δ18 ἢ, Τ}} οἁ, 
ΤῊ βοτὴφ οοιῃ Ὀἱηδίίομ ἰθ ζοσττηϑὰ τ] ϊι μετά, Δη ἃ ἰῃ ἰοΟΔὶ σΡ6- 
εἰδοοϊίοηδ, οοταρ. οὮ. χί. 18, ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. Οτοῦ- 
Ὅ6}} ἿΝ ᾳυοϊοά ὮΥ ΑἸέοτά) ἀοδηοα [6 ὀχ ργοδδίοῃ ἴο ὈῸ ἐσοΐ- 
δἴσε οἴ {π8 ρογίοὐ πδιηϑὰ 86 ἔδιο {{π|1{ αὐ σιξηι οἵ α φμο (Δοοογὰ- 
πα 88 πρό ΟΥ μετά τη} Ὁ0 894}, αὶ ἱποζιεείνε οἵ 1809 ἀδὺ ΟΣ 
ΣΟΙ ΟΣ Υασ οὗ [29 ΟΟΟΌΓΣΘΏΟΘ δροςϊἢοὰ.--", Β.] 

Ἡοτο, Ππονθνοσ, 186 οι Ρ]οίθ μλὸ ἀρ τ ὐμμὼ οἵ Ουάά. (6 δἰοῃο ἀοοίδίγο ἐπ ἔδλτος οἵ ἰδ ταῦθα. 
ἰω---. . 8.} 

ἐ80 ΘΔ Ὀ δῖ Β. Οὐ ἐδμ0 ουθεΐηρ οὗὨ δαὶ ἀδγ, δεν 
189 ᾿θ..8] βαῦδι ἰἶπιθ, ἐπ 9 πιθδὶ γἯὯϑ ῥγερδγοὶ 
ἴον ΗΠ δἱ προ ΐσ (89 δοίης οσουττοὰ 
ὕρου ἐμοὸ αἰδογοβοθ ποῖ ΜΟΥΟΣ δὰ οἱδοῦὸ 

Ῥτοίθηά ἰο ἀΐϊϑοούονς Ὀεύνγοοῃ Φοἢη δπὰ (ἰπ6 87- 
ὩοΡ Ϊ85 860 {π6 Οὐηιηι. ὁπ. Δίαί(ίλειν ; 566 186 52:0 
ΟἿ [δ χτηοἰΐγοδ πιῖοῖ ἱπηἀυσοὰ (86 Υμορίϊείϑ (0 
ἸἰΣΔΏΒΡΟΒΘ ΘΕ ΤΟΠΟΙ ΟΡ 68}} {816 δίοσγ οὗ (80 διοίηί- 
ἴηρ, δῃ τ28ὸ ἐξ ἰῃἰγοἀποίοσΥ ἰοὸ (δ9 δ δίοτγ οἵ 
10 Ῥαβδϑίοι. 

Μόογον τϑοΐϊζοηβ τὶ Επα]α ἤγουν {δο [418 δδοκ 
ἐο {86 8.8} οὗἩ ΝΊβϑαῃ ; ὯΘ 8180 Δδϑοσίβ, ΒΟΊΎΘΥΟΣ, ἰδὲ 
ἢ τνῶϑ ἃ ΒδΌδι, ἱπ δοοογάδηοο τὶ ἐδ (2189 
δεϑδυϊορίΐου ἐμὲ 296588 ἀϊοὰ οὐ ἐἰδο 14} οἵ Ν͵ΒΔΣ, 
δηὰ γοῖ οἢ ἃ Ετάδγ. Οατοίϊυ8, ΤΒοϊποῖ, ἢ71656- 
190Ρ δπὰ οἰ ῦβ ὃχ ὑροὺ Ετίααν, Ὀθοδυβο (86 ἰδ. 
τοχυϊαιΐης ἃ Βα δι ἀδγ 8 ̓ΟΌΓΒΟΥ (οτοϊά8 (9 
ΔΤ Ὁ] ἰῃ ΒΟΙΠΔΩΥ οἡ ἐμο Βα α ἢ. Ηθηθδ, 80- 
οοτγάϊης ἰο Τ]οϊποῖς, [10 ζοδδὺ γγῶδ οὐ ΕΥῚ ὯΔ 678 
πἷης. Βυῖ οογίδί]γ {π6 σα σαύδῃ οὔ οἱ ρτίπιβ (Ὁ 
(6 ζοαϑί στυϊσς 0 Θπσαηρθαὰ οἢ ἐδ9 
δτουπά [0 Μουπὶ οὗἉ ΟἸΐγνοθ, δηὰ ἐμπ5 οχίοδὰ ἱἐγ 
8610 ἰπίο {89 Υἱοϊηΐίν οὗ Βοίβαδηγ. ΤΆ ΘΟΡγδοὶ 
δῃὰ 1,60 τὸ ἰὴ ἔδυοσυ οὗἉ ἐΐ:θ 91} Νίβαδη. Οἰβεῖβ 
τοοκοη ἰὐ ἰο μαΥο 60 Βαπάδγ (06  οἰἑ6) οἰδεῖ 
Μοπάδύ (Βαυσ). Τὴ τηδίϊον ἰ8 οοπζυδβοι ὉΥ͂ ΡΓθ’ 
πάϊοθ τοβρϑοίίης ἰμ9 ἀἰβδογθηοθ δοίγθοῃ 0.8 
δὰ {π6 ΚΥπορι δία, δπὰ Ὀγ ἐμο αἰ οτθοὶ π|γ9 οἱ 
τϑοϊοπίηκ,--- ἴσοι ἐδο 140} ον 1δίδ Νίβαι. (ὕροῦ 
ἐ:9 σο]ουϊαιΐοη οὗ (μὶα ἀδίθ 860 76οονὶ, ϑινά. κ. 
Ἀειις. 1888, Νο. 4; Ἡ]οδοῖον, Ολγοηοὶ., Ρ. 871; 
ὙΠ ΟΒοΙαῦθ, Ζεϊδεπεσεδολίολίε, Ὁ. 141.) 
Το ἐγα εοίο σεγδογωπι πρὸ ὃξ ἡμερῶν ἰπϑιεδὰ οἵ 

ὃξ ἡμέραις πρό δϑοτη8 ἰ0 Βαγϑ 66} τρδὰθ [0Γ [8 

4 Γογάσποσι : “ ΤῊ] ΒΌΡΡοΥ δὲ Βο ΠΔΗΥ τ οὔ 
εἶιο Βαυδι Ὀοίοιο Ηἰσ ἀοαῖδ. Τὶ τδθ οὐ ἃ δαυυδι!---ἶλε 

Βαθδδίμ, οὐ πβ οι Ομτίδὲ τεμοά ἰδ ἰἷν 
πρλ αι ὑοοτ μθα ΚῚ (Πὸ ΒαΌΡΑΙ ἢ, δπὰ 0 ἔγατὸ 868 ἄτανο δὮ 6 
ἰασο οὗ τοδὲ ἴὺσ 811 ῬΏΟ Ῥδδ8 ἤγοϊῃ τὴν Ὁ ἰὰ Ἠΐν Δὲν δοά 
Ὅ8Γ." Ηδ αἶϑὸ δ Ἰομοσίζοθ οὐ ἐμ τιοδηίης οἵ Βοίμδηγ, 8 ΒυΌθ0 
οἵ δ δὲ ΠΣ τμδονοΥν Υ τμι πα πρήμη 



᾿ ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 1-8. 811 

ΒΔΚ6 οὗ ΟΡ Δ518: Ῥουσμδη06, Ὀοίοτο ὑπ9 στοαί 
εἷὶχ ἀαΥϑ᾽ ον οΥ Ηθχαδιηθτος οὗὨ (19 ῬΆΒΒΟΥΘΥ. 
ὍΠοΙΘ ρα κασιδ τΥ85.---λία 9 Ῥγοσιϊ θηὶ 88 

8 σοῃίΐηυ) ᾿ἰνίης βίσῃ οὗ (86 ΖΊΟΥΥ οὗ 685; 8180 
ἷπ ῬΑΓΓΟΌΪΑΡ 88 ἃ τηοὶϊγϑ [Ὁ [ῃ9 δηοϊπίϊηρ οὗ 
ΜεΥΥ, ἴον ἐδ Ρ41π|- ΘΟ ΣΎ, δηἃ Ὁ ἐδθ δΒαδίγοα οὗ 
(00 δαυποανίη. 

γον. 2. ῬΠοτο 86 Υ 889 Ἐΐω ἃ αἰ ΠΟΥ 
({688ι).---80ο [89 ΡΔ8τ8}}0] ραϑβαζεβθ ἴῃ Ια ΒοΨ 
δυοὰ Μαγὶς. Το 7678 οτο οπὰ οὗ χἰνίηρ οη 6 ̓- 
ἰδ πηιθπ δ δὖ {Π 6 61086 οὗ {1.0 Βα θ ΔΙ. ΤᾺΘ.011οὁτν- 
ἴῃς Ροϊηίβ πὶ 70} π᾿5 βίδίϑιηθη δῦο οδιδοίογϑεϊο: 

1. Τὰο γοργοδβοηϊαίίοῃ οὗ 89 θαϑὺ 88 ἃ ζοδίϊνο 
δοἰοὈταϊΐοη οὗ Π6 χαϊδίηρ οἵ ᾶζατυϑ ἴῃ ἰδ οἷγ- 
οἷο οὗ (86 Ὀτγοίμ 6 ̓ δηᾶ 5βἰϑίθνβ οὗ Βοι βδῃγ. 

2. Τὴο αἀϊδιϊηοὺ ἀο]πραϊΐοπ οὗἩἨ (μ6 (ἢ γ090,---1.8- 
ΔΙ 5158 σψ τὰ ἰλ 9 ραθδίβ; 6 18 {Π0ΓΘΙΌΓΘ ῬὈ6Γ- 
δοῖγ τῷ]}} ; Μαγίμὰ βεῦυϑθ δ (ΔὉ]6, ἴῃ ποσοτά- 
800 ΜΙ ΠΘΡ ὙΔΥ͂, δηὰ 88 ποβίοϑβ ; ΜΆΥΥ μἱουὶ- 
ὅε5 ἰ)6 ἰοαϑὺ ὉΥ͂ (9 οχίγδουἰ ΠΆΡΥ δῃοἰ ἱηζ. 

8. ΤΏ ΔΉΠΟΥ οὗ ὑμ86 δηοϊης 3. “4.4 γν889 οὗ 
Ῥγοοίουβ οἰ ἰποην,᾽ βαγ8 Μίδι μον ; “ οὗἨὨ ΡίιΓθ, 
Ῥτοοίουβ παρὰ,᾽ βαυβ Μαυῖς; “ἃ φρουῃὰ οἵ οἱηί- 
ταθηὶ οἵ ΡΓΘ ῬγθοϊουΒ Πασα,᾽᾽ 54γ8 Φοδη (στρ. 
ἴδιο Ῥγϑοΐδθ τηϑηϊΐοη οὗἩ [6 ὁπ6 Βαπάτοα ροιιλη 8 
οἵ δρίοϑϑ, οι. χῖσχ. 89, πὰ οἰοσ ργϑοΐβθ δοσοιῃίβ ; 
ἴον ἰῃβίδηοθ, οἰ. χχὶ. 11). Αοοογάϊης ἰο Μαί- 
ἴδον, 816 διοϊηίβ [Π9 οδὰ οὗ Φ6908; ᾿ἰἰκοντἶδο 80- 
οογάϊηρς ἰο Μανῖι, --- Ὁ δ κί, ὑμ6 Βα Β,ς, ΒΟΥΘΥΘΣ ; 
δοοογάϊηρ ἰο Μαι πον, 819 ροῦτϑ ἐὺ οὁἢ ἷ8 Βοδὰ, 
“--80, ἴοο, δδοοτάϊηρ ἰο Ματκ ; Φοδῃ ρῖνθϑ ῥγοταιὶ- 
666 ἰο (6 ἕαοὶ ἰμαὺ 8}}0 δποϊηἰθα {86 ἔδθοί οὗἵἨ 
δοσυκ δὰ ἀγα ἔμοῖὰ τὶ 6 μαὶσ. ΜαῈΙ͂ΌΒΟΥ 
(818 Ἰαίον ἰΐοσα ἀο68 ποί Θχοϊυθ ἐἴ10 ΤΌΣ ΠΙΘΤΙ ΟἿ Θ8 : 
(0 Φοδῃ, μούγουον, 0818 βίσοης; οχργοββίοῃ οὗ δάο- 
ταιΐου δῃὰ ἀϑθνυοίίοη 8 ἐμ χηδΐη ροϊηί. 
Το γαῖ τοροτγιοὰ Ὁ Δοῖίη σϑαιΐηβ υ5 οὗἨὨ ἰδ9 

δηοϊπείης οὗ (16 δοὺ οὗὨἨ Φ468818 ὈΥ ἰἕδἃ 9 φγοαΐ βίη- 
Πθ0; ἤγοπι ἐδ 15 δὲ τα] Υ γ, 8ἃ8 7 6}} 859 ὕγοτῃ (ἢ 6 
ὨΔο οὔ δ᾽ χοπ ἰῃὰ }|κ0, Βοῖαθ ἤαγο {8|.0 ο608- 
εἰοω, υἱόν τυ ουὺ στουηά, ἰο ἀπ ἐγ {μ18 κ18- 
ἰογγ ὙΠῺῈ ἱἐμπδί γτοϊαίθα Ὁ 1 οἷ. Υἱὶ. 87 4, 
Βαριμετπιοτο Φόοδη ταϑηςΐοηβ ὑμαὐὺ ἰδ6 Πουδθ τγ88 
δΙ]οὰ τψῖτὰ [6 οἄον οὗ (Π6 οἰπιπιθῃί. 

4. Ζοιη, το κἰτθ8 (6 τοδὶ οσχρὶ οὶ δοσοῦης 
οὔ (9 δοὶ οὔ Μδσῃ, Ῥύγϑαθβ (9 Βδῖη9 ΘΟ 86 τι ἢ 
τοξατὰ (0 ἐδ σοηβαρο οποοιηίογοα ὈΥ ὑπαὶ δοὶ. 
Αροοτάϊηρς ἰο Μαίίμον,, ἐδ6 ἀἰδοίρίες ΟΥΘ ΘΏΡΤΥ, 
-αοοοτάϊπν ἰο Μασῖς, δοπις δὰ ἰηἀϊρηαοίίοῃ,---8ο- 
οοτάϊηρ ἰο Φοἶ!π, οη6 οὗ ἰμ9 αἰδοῖ 1985, ὕμάαδ, 8]- 
ἘΔ0Ὲ 8 Β0π, 6 ᾿δοδυϊοί, θὰ Ρ πἷ8 γοΐσθ. [ 
ἶ5 δοῖῃ 8΄'ὀπθ, ἰοο, Ὑὰο αἰϑιϊ ποι Υ ομασδοίοσ! 568 
δυΐδδ 85 ἃ ἰλίζβ. ἯἜΟο αγγῖυο δὲ {9 ᾿Θοπο] βίο 
ἰδὲ ἰμ6 τιγιυτίης οτἰκί παι τι 7065, ἐμαὶ 
ἦξ ἰηεοιοὰ βοπῖθ οὗ πὸ αἰβοὶρ]οβ ; πὶ ἐμαὶ ἐἢ9 
αἰκοὶρὶο5 σοΏΘΡΔΙΪΥ τοῦθ, ὉΥ ἐμοῖσ 8᾽19η69, ΙΏΟΣΘ 
οὉ 1665 σοποθτηθα ἴῃ ἐπ }8 δἷπ. ΦοΔΠ Βοθϑ8 δδί 
ἰο δγὸ υπάοτβιοοά ΜΑΥῪ Ὑ]10, ἱ Β6Υ Γ6 6] 1 ρ;, 88 
πη δάνδωοο οἴ (Π6 ϑυιΐγο οἰτοῖθ οὗ αἀἰβαὶρ᾽θ5. Οπ 
ἰδ οἶον δηά, Φομ πη οπλἑίϑ {86 Ῥτοπἶβο ἴον ΜΆΣΥ, 
(δ. μὸν ἀοοὰ βου Ὀ6 ῥγτοοϊδὶπιθὰ ἴῃ 411 ἐμ 6 
τοῦ]Ἱὰ ; ἢ6 τπιϑηςίοη8, ουγουοῦ, (0:0 ὀχοθϑάϊη ρον 
εἰξυϊδοαπί βαγίης: βὰ9 μδαίι. κορὲ ἰμ9 οἰπίπηθαὶ 
ἴον ἐμ18 ἀδγ. 

γον. 8. Α ρουῃᾶ.᾿.---Αοοοτάϊηρ ἰο ΟἸΒμδυδβθῃ, 

3 [Τὴ ἀτοοῖ λέτρα, ἔπ Ταξλίη γα, α ρομπᾶ, παϑ δὰὐορίοὰ 
ἴηΐο ἴδ6 Αταπιδίς, βοᾷ [6 ἰοπηά ἴῃ 1116 ΓΗΚΥΜΩΝ ἐκοῦβ ταψον 88 
οηπἰναϊοηὶϊ ἴο α πύρα (8690 τί οὐ Ὁ, Αγολδοὶ. ἀοΥ Σείάεπερεεολ., 
3, απυοϊοὰ Ὦγ ΑἸίογτ). Το Ἐογλδὴ ἐδγα νδϑ ἀἰν  ἀοά ἰηΐο 

ὁΠηοο8, διὰ δ Θαυϊγαίοηξ [0 ΠΘΑΣΙῪ 12 οὕὔποῦδ ανοϊσὰα" 
Ροίβ.--. Β.) 

{15 απτγοπιθα τηθάϑασο οὗὨ οἰπίμπηδηῦ οι ρ]οΥ θα ὈΥ 
ΠΟΥ 8ὃ8. δὴ ΟΧΡΡοΟΒβδβίοῃ οὗ ἰουσο; Μογοῦ οοσγοοίϑ 
εἶτα : 5110 ἀϊὰ πο δποϊηῦ τοὐέλ ὑμ6 Ῥουπά, Ὀυὲ ἥγοπι 
ῖἴ, Βυὶ Φομη Ἡνὶῖ68,---6 86 ἰοοὶς (Β6 ρουπὰ δηὰ 
{πὸ Βοι8θ τνᾶβ ΑἸ]οὰ τὶν ἐμ οὐον; Μανὶς τυρὶ ο8 
ὑπδὺ 888 Ὀτοκο ὑμ6 γ88θ.0 Ηλσὰ πού 86 δποϊηἰληρ 
ἴῃ 118 Βογοὶο ΤηθαΒογο αίσοῃ σἶβθ (ὁ 180 ΔΡΡΡΘΔΥ- 
δΏΘ6Θ οὗ φῬτοαϊρα! γ, Φυ δ ψουὰ ΒατΡΑΪΥ πδΥθ 
γοῃϊυγοα ἴο θρ66.ς, δὰ ννουϊὰ μδΥθ 81}}} 1658 χηϑὲ 
ὙΠ δϑβθηὶ διαοηρ ἰδ ἀ861:}1]65. ““πῸ Κποννθ 
ὙΠΟΙΒΟΥ Ὁ 88 6 οηδῃ οὗ ἃ ατοοὶς ρουπαὰ ἢ Απὰ 
ἐπ δηοίοπί αγοοῖς ρουμὰ τᾶβ αν μα] 859 τ 29 88 
ἀδο Βοηδη Ῥουπά, ψ 16 ἐμαὶ, ἀραΐϊη, ἀοθϑ ποὲ 
θαυδὶ οὖν Ρουῃά.᾽ Βγδῦμθ. Οὐμρ. Οὐπηπι. ΟὮ 
Μαιίλειο. Ὁ. 468, ΑἸ. Εὰ, 
Ἀποἰμηῖοᾶ [89 ἴθο1.--- Τὴ δηοϊηιϊίην οὗ (89 

λεαΐ εὐ ξαβὶβ τγὰ8 ἃ ΟΘυδίο ΑΚ  (Βίηρς, δηὰ τας 
μᾶγθ Ὀδ6θῃ ῬΡαββοά ΟΥ̓ῸΓ ὉΥ 6 Ενϑῃκο} δι 'η ον θ᾽ 
ἰο πιθηιο; {80 ἀηυδ8)] ἀδιηοηϑίσαιϊοη οὗἉ ἰοΥο [0 
Ὑ 10}. ὑ8Π6 τϑιμαϊ πον οὗ (86 οἰπίπιοηΐ πϊρῃῦ Ὁθ 
ΘΏΡΙΟΥοα, Τὸ τυδϑὴ (86 ἔδοὶ τἱτὰ ἰορίἃ ψαΐον, 
ϑηἀ (Βοῃ (ὁ δηοΐηΐ {πολ τ 1 ΘΟΒΕΪΥ Οἷἱ, 15 πη 6 Π- 
υἱοποά ἴῃ ἐ}10 ΤαἸϊπιθπα ἐγ. Ἀεπασλοίἡ ἃ8 8. ἀαίΐγ οὗ 
τοδὶ ἀ-ϑοῦυδηίβ.᾽" Τοῖς. Βγδῦῃθ σἾΥ 8 ῬΓΟΙΌ - 
ΠΘΠΟΘ ἰο ἐἰδ9 ἔασοί, ὑἐδδὺ (89 δποὶϊ πίῃς οὗ (0 ἴδοι 
ΜΔ 8180 ῬδιὶΟυ ]ΔΥΪῪ ποίϊσοδὺϊθ ἰο “0]1η, Β' ποθ 
9 Το] ποἃ ὉΥ ἐβμο εἰάθ οὗ ΨΦ6δβὺθ δὰ (μ6 δποίην- 
ἰηρ οὗ (Π0 ἴοοϊ ἰοοἱκς Ρ]Δ60 οἷοβο Ὀθιἱ πὰ Εἶπ. 

γεν. ὅ. ΕῸΣ ἴδτθ90 μαηἀτϑᾶ ἄθηδτείθδ [ἱ. ε., 
δοίψοου ζοτιγ-ῆνο δηὰ ΗΠῪ ἀοἾϊγβ ροϊὰ. 8.66 
ΤΈΧΤ. ΝΟΤῈ 0.--Ῥ. 5.1. 8.66 Οὔηιπι. οπ Δίαί(δειν. 
ΤῈ6 ὈΓΘΟΙΔΟ οϑἰϊτηδίϊοι 18 ομαγδοίονϑίϊθ. [ηὰὶ- 
οδίϊνο οὗ (9 το]! οὗ {πὸ ἔδει ῖγ. [Ὁ ἰοῦ ϊγ ἰπ- 
οοῃβίβίοθος τνῖ ἢ Ηδη βίο ΘΓ ᾽Β ΒΥΡΟΙδ 688 οὗἁ {116 
ἸἀΘμγ οὗἨὨ μλ9 ἰβίοσῖσ δζᾶγυβ ΠῚ} 89 ῬΟΟΓΡ 
Ιξαγὰβ οὗ (0 ῬδΥ8Ὁ]19.--. 5.1] 

γον. θ. Εἶο ἱσορὶ [86 Ρῦσβο, γλωσσόκομον, ΘΑΒὮ 
ΤΟΡΟΒΙἑΟΥΥ.Ἐ ΓῸΟΥ, δἰ κα βοΔ ΠΥ δὰ ΘΧΡΡ688- 
ἴγοὶγ : ἐλε ρεγε ( Βειιίεἰ). ΤᾺ σοιδπλοι οαβα-ὮΟΧ, 
τη8ἀ6 ἊΡ ὈΥ̓͂ τ.8]9 δῃὰ ἔδτηδῖο ἀἰβοῖρ᾽ 68 (υκ9 ΥἹἱῇΣ, 
8), ἰο ΒΙΡΡΙΥ ὑμο σοϊαουῃ Ῥϑηΐθ8. ΑἸπ18 10. (89 
ΡοΟΥ ᾿ἰΚον186 (ὁ. χὶϊ!. 29) ψτοσγθ οὗ δουγβο (δ κθα 
ἔτουι ἐμ ἷβ οοὔοσ, Τη8 Κοορίης οὗὨ [1:6 σ8 8} πισϑὶ 
Ἀαγο Ὀ66ῃ σοππροίοα τὐϊ 8. Θοσσοβροπάϊης ἰδ]ομῦ 
ῬοΒββϑβεϑθα Ὁγ Δυ6Δ8; ἐμαὶ ἰδ]ϑηΐ, ΠΟΥΤΘΥΘΡ, ΓΔΒ, 
ἐὰ ἐ(8 ἔστη, οοπηθοίθα τῦῖϊ ἐμ ἱοτορίδίϊοη ἐδπδὺ 
πιδάὰο δἷπὶ ἃ ἰμϊοῦ; δηὰ ἐὺ 8, δοπῃ οοἰΐοη δχ βίβ 
Ὀούνοθῃ ιἷ8 Ομ ἢ] αδίΐο υἱονβ οὗἨ [9 κίἰπράοτι οὗὨ 
Ομνῖϑὲ ἀπὰ ὑπὸ ἀοβρομ θοῦ ὙΒΐοῖι 16 δἷτὰ ἰῸ 
ἰθγη ὑγαϊίοῦ (860 Οοτηπι. οη λία(ίλειο, οἈ.. χ.). Ηθ 
Ῥγουθὰ δ᾽ πι861 8 ἐμ ϊοῦ ὈΥ 8 πιδηδροιηθοὶ οὗ (Π9 
οοὔοσ. 11ε ἰαϊὰ λοϊά οὗ πιμὰὶ 8 ραΐ (πογοΐῃ. 
ΒΗ μΡαυὶ δ5149 [Ὁ ὨἰπιΒοὶ Υ ἃ ροτίϊου οὗ ναὶ οΟἰΠΟΓΒ 
οὔετοα, Βαστάζειν ΤΩΔΥ͂ ΤχΘΔΏ : δέ δογε, κερί (}οτ- 
“0 ἡ δὶ τγ88 ἀοπδίοα (Υυἱρδῖο, μυίμον, ὕοκο, 
εἰο., αἰ πατά ), [9 ἢ οἰΐο, ΑἸοτὰ, ἘὈτγαγὰ, δης- 
βίη οῦς, Εἰνα]ά, αἀοαοθι7, δηὰ ἀό δογ ατοαν, δίοἶο 
ἐπεί 0}; 89 δδειγαοίοα {μΠ6 ἀδροβίῖβ (Οτί οι, 
ΟΠΏΣΒ δὰ οἰδογδ, Μογοῦ). βίγοδθβ 888 Ὁ6Θ68 

Ἰαϊὰ Ὁροῦ ἐμ6 αγίΐοϊθ, 88 ορροδϑὰ ἰο {μθ ᾿δίϊεσ 
Υἷοιν. [Ιἐ 15 ἰποοποοίγδῦ]ο ἐδαὺ 488 ΒΒουϊὰ ανθ 
Ῥυτϊοἰποὰ ονογγιμίης. ΒΒ 1 οὐβογυθᾶ (δὲ βα- 

4.[1ἰξ΄ ἃ ἰἸοησυσοῦοχ (τοτα γλώσσα δη κομέω) ΟΥ Γορ-Ο8960 
ἴον Κοορίηρ [Π6 Ἰοηκτοϑ οὐ του -Ὀΐθοοα οὗ ρίροθ δηά δυίδα; 
[δ ΔῺΥ κί πὰ οἵ ομοδῖ, οὐ ὈΟΧ, οὐ ρΡουοῖ, ΟΥ̓ ῬΌΓΒΘ (ὉΓ ἸΩΟΏΘΥ. 
Ἑουηὰ ΟἿΪΥ ἰῃ ἰαῖο τγὶίοσα. Μδυῖς 1η6 διγ Κίς οοηΐγαδὲ θ6- 
ἔπϑϑῃ ἐπ ἸΔΟΏΘΥὍΟΧ οἵ ὅπάα5 δηὰ {}16 αἱ υθδίογ "ῸχΧ οὗ ΜΆΓΥ, 
Ἠΐδ τα ϊγὶν ρΡίϑοθα οἵ βίἵγτοσ δηὰ δοὸῦ Ὦτϑοο απάγοα ἀοηλτεῖθα, εἷδ 
Ἰονο οὗ 3 ΟΏΘΥ͂ Δηὰ ποῦ  θοΓ ΠΥ, εἴ ἢ τί ΠΟᾺ] ΡὈΓγοΐοθδί 
οὔ ΘΟΠΟΘΓῚ [ὉΓ ἔθ Ῥοοῦ δῃὰ ποῦ ποῦῖθ ἀδϑὰ ἴοσ ἴμὸ [ογὰ, Ηὶδ 
Ἡτοϊο πο οῃη ἃ δηὰ ἤοῖ ὈΪοδδοὰ σοι ΟἹ ἐπγουρθουϊ (ἢ 
ἐίδη του] ἴο ἴμο οπὰ οὗ {{π|6.-.-Ὁ. Β.] 
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στάζειν ΑἾ80 πη68}8 {0 ἰαν λοϊά οὗ, ἰο ἰοιοΐ, ὁ λαῃ- 
1. Ἢ)  δὰάορὶ (158 ἰπἰογπιοάϊδίθ 8 καὶ δοδίίοι : 
δο Ἰαϊά νἱοϊθπὶ Βα 45 οἢ [8:0 ΤἸΠΟΏΘΥ͂ ἃ πα ΘΒ ρϑοΐ δὶ 
οὔ ἰδ 8Δ]:18. ΗἸἰΪ8] υδιϊηρ δἴλον (89 ἔσ60 Βυπάτοα 
ἀοπᾶτίοβ τουάοτα ἷπι ποί Β᾽ΡΙῚΥ͂ μοαγί] 688 ἴο- 
τἀ 8 ΜΓ Β Ὀοδυ 8] δοί, πὲ 1 8150 παῖ 68 δἰ πὶ 
8 Ὠγροονὶίθ. 
ΤᾺ τροΐογοησο ἰο 86 δρραγθηῦ βίῃ συ δυ Υ οὗ 

818 Ὀοΐπς ἱηἰγυβίοι Ὁ 9688 πὶῖλ ἢ [8.6 Ραγβο, 86 
ΤΟΙ] ον Ὡς σοι ἀογαί ἢ ἀγΘ ἰ0 ὯΘ Ῥοπαογοάᾶ: 

1, Το σοτητηοῦ Ῥυγ86 ἐ(86] , ἀου 1688, ἀἰὰ ποὲ 
δοαυΐγο σοηϑβι ον ὉΪ6 ἱτπρογίαδποθ θοέοτο ἐδ 6 δ η48]" 
ἀορανγίυτο ἵγοιι 6Δ]}1166: 2. (6 δρροϊπίταθῃς οὗ 
(86 ΘΒ ΒΥ ἸΔΘ ῬΓΟΌΔΌΪ 8 ρὍ6 6781 ἀδίογἶηδ- 
(ἴοι οὗ 116 ἀἰϑοῖρῖθβ σα βοῦ ἔμ 8ὴ δ τησίίον τ 18 
σὰ ΟἸγὶϑὲ ραν ϊουυὶν οοποοτη δὰ Ηἰπι86}7, 
Οοτηρᾶτγο ἰδ ἰηϑιλειιοπ οὗὨἨὁ ἀοβοοηϑ, Αοίβ. ΥἹ. 8. 
8. Τλο αἰδοῖ 168 τυυϑὺ Ἰοᾶγη ὉΥ͂ ΟΧΡΟΣΐθη66 ἰπδὶ 
861} Γ᾽ δη66 ὉΡΟῚ ἐδ Ὀγ᾿ απ ἰδ] οηὶ οὗὨἩ 7 ἀ 88 
«-ἰὰ δοσοτάδηοσος συ ἱιἢ [818 ἐραϑὲ, ἀου.1685., 6 τὴϑ8 
ἱπίγοἀασοα Ὁγ ἐμοῖς ἱπίθτοθβϑίοη ἰπίο ἐπ οἶγοὶθ 
οὗ [86 δρο5ι165 (880 Οὔπιηι, οἡ αι((λειυ)---- 5 οὐ 6 
πη (δ δ ροΐϊπί ργθιωδίασθ. 4. 9805 δοσητηϊἰοἀ (89 
Ῥὰς ἰο ἷπι, ποὺ ἱπάοοα ἰο ἀοργῖνο δἴτὰ οὗ 811] οχ- 
60.890 [0 ἷΒ ἐγοαβοῃ (Ομ νυ γβοϑίοιῃ δῃὰ οὐ 65), θὰ 
Ηϑ οοπιπηἰ οα ἰὐ ἰο μιπὶ πανΐϊης χοϑρϑοί ἰο 18 468- 
ἐγ, δηα Ὀθοδυβο Βα} ἃ ΟΥ̓ οῖοΣ ταὶ οὐ θοίοΥ 
9 συτοᾶ ΌὈΥ οοηδάρησθ (ἐμ δη ὈΥ ταϊϑίτυβὶ. δ. Ἧο 
ΒΙῸ σι! ν οὗὁἨ α οπάγουβ οὐϑτ- δι Ἱο οὗ (16 
ΘΔΒὮΙΟΓΒὮΪΡ ἴῃ τοϊδίϊοη (0 ἐλ 9 δροϑίο]ίο αἰ ζη γ, 
1 πὸ {ἰὴ ὑδαΐ ἃ τῆλ ἰαἰγυδίοα νυ 119 ΤΌΥΓΔΘΡ 
8 Ὀθδοὺ τὶ ἢ σγοδίον αἰ οα} 168. ὑΠ8 ΟὯΘ ὩΡΟῺ 
ὙΠΟ Π ἐμ 6 Ἰαιίον 18 σοηΐογγοᾶ, Ἴπὸ Ιοτὰ ἰπ ἃ 
ΤΩΘΆΒΌΓΟ ἰηἰγυϑίοα ΨυὍλ5 τι Η] 8617 ἀπὰ Ηἰβ 
ἸΠ8; ἰὰ τγδ8 8 8:}8}} ἰμίης ἴον Ηΐτν ἴο σοπιμϊ ἐμ 
ΣΩΟΠΟΥ- δ ἰο 18 Κοορίη. 5:0 (89 σνδηᾶ αυ68- 
ἰἴοα πσουϊὰ αραΐϊη Ὅ6: τ ῃογοΐοτο Πο οδ᾽]οα λυΐπὶ 
ΠΟΤΌΝ ΘΟπρ. Ζέδεῆ “εδι, 11.. Ὁ. 698 δηα 700). 
ποθ 68δὺ8 οοὐϊὰ γοηίαγο ἰο αγὸ 4088 ἴογ Ηἰ8 

δΡΟ5[16, Ησ πιΐρσΐ νγ6}} Υἱβκ Βαυϊης δῖπι ΤὸΣ Ηΐδ 
οΟΔϑηΐοῦ. 6. Τμο Ὠἰδίογυ, 1. 19 ὑτοθ8Ὁ}0, τ͵88 8180 
ἰηϊοηἀοὰ ἴο ὉΘ οχργοϑβὶυθ οὐ ἐϊὸ βίϑδπασὰ ὉΥ 
ὙΠ ἰσὮ [8:0 ΡΌΤΒ6 τῦαϑ ποῦ οϑιϊπηαίοα ἴῃ χοϊαιΐοη 
(ο ἰοῦ κοοὰ ἐπίηρδ, δὰ 10 βου] δ 8 δἰ χηὶ- 
δοδηῖ τνδνηϊης ἰο [Π6 Ομ ΌΤΙ ποὶ ἰ0 ΣΘΟΚΟΏ ὩΡΟῺ 
6 ΒΟΟΌΡΙΥ οὗὁἨ 6ῃ αδσοσυπιυϊαίίοη οὗ οχίθσπαὶ 
ομυτοῖ-τοροτγίυ. 

γον. 7. Ὁ Βαῖ 88 ΣΏΔΥ ἴσϑορ ἴ116 [τηρή σῷ, 
ΘΡΟΚΘη ῬΤΟΪΟΡ Ι6Α}}Υ, δπὰ ἐπ τοῖογο, {1 Δ}} αἰ τκὶ- 
Δ᾽ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟἢ8Β οὗ οὖν Πογὰ, βοτη δὲ οπὶ ζπιᾶ- 
ἀ104}}}}] ἔοσ ἴ89 4. οὗ ΓΤ ὈΏΣΣΑ].---8ὸ0. 89 
ΤΈχτυαι, ΝΌΤΕΒ. Ὧο ἀο ποί υπάἀογβίδηἀ {9 
τοδαϊῃρς οὗ ΤΔΟΒΔ πη 885 ΜΙΟΥΟΡ ἀ068: Ζεΐ λὲν 
αἴοπε ἰλαί 826 πιαν (οὐ ρὶνθ {μἰ8 οἱ, 8. ρονγίΐοῃ 
οὗ νι πίοι 8116 848 Ἰυ8ὲ υϑοὰ ἴο δηοΐϊῃὲ ΜΥ ὕεοί, 
ἰο 186 ῬοΟΡ, Ὀπ1) ἀεερ ἐξέ 707 ἐλεὲ αν ὁ Αΐψ 6π|- 
δαϊπιίπσ. ΜΟΥ͂ΟΥ τηθ8 8, ΠΑΠΊΘΙΥ͂, Οἢ {)0 δοίυ Δ] 
ἀδγΥ οὗἩ ὈστγίαΑ]. [Ι͂ἢ (8 ψγὸ ὍδΔη ἀοίδοὶ πουχδῦ οὗ 
(86 ““οὐον οὗ ἐ60 οἰπἰπιοπὶ.᾽ 7160 Β6.86 18: ῬοΥ- 
Γαΐ ΠΡ ἰο ζεερ (86 οἰπιηθπὶ (τ σὰ δὴ τηΐρμὶ 
ΘΙγολὰνγ μᾶγὸ υ8οἃ αἱ [86 ὈυΓ14] οὔ [ΔΖΆΓῸΒ δηὰ 
Ὑ ΘΝ νουϊὰ ποῖ ΚαΟΡ ψὸ]} ἴθ ἐγ δ) ἴον (89 
ἀδγ οὗ ΜΥ ὈυτγὶΔ] (160 }} 18 ποῦν 1ἀ64}}Υ Ῥτοβοπὶ 
ὙΠῚῈ (μ6 οὐυὐὐοτγολὶς οὗἨ (ΠΥ τη] ὶρσοὶ γ). [ἢ {πὶ8 
Ὅα, αὐ (86 βδτηθ ἰΐπη6, ΓοΔα {86 ἀδοϊαγαίϊου ἐμαὶ 
Β86, ἱπουσὴ τιμοῦν Ὀοΐηρ ΟἸΘΑΥΙΥ οοπβοίουβ οὗ 
Ηΐ8 ἀρρυολομβίης ἀσλίι, αἰὰ οηϊοτίδ! ἢ 8 ζογθῦο- 

Φ [Μογοῦ, 8116 δου ϑίδη ἰ8}}} ἀρτοοΐηρ τ ἢ ΓϑΏρο, Οὐ θοίδ 
᾿ἕδδι βαστέγεν ΤΩΘΘΙΏΒ (0 ϑεῖξε ΟὨῪ ἰῃ [80 1 01} Θ0ὴ58 οὗ ψη- 
λαφᾶν (δυϊἀ6).--Ρ, 3.] 

᾿ 

ἀΐης Ῥγδβϑηι ταὶ οὗ ἴξ δηὰ οβεγοὰ (819 ρτοδὶ 
880 σ 09 οὗ Ιογο ἃ8 μος ἔδγονοὶ ἰο Ηΐ. διση- 
κλυιθη-Ογυϑίυ: δυο. Βοσ, ἰδ 516 Ιη8Ὺ πδγνς 
κΚορύ; Καϊπαταῦ: ἐμαὶ βλ6 89 γοβογυοᾶ. Ὑμι68 
οχρίδηδίϊοηβ ἰ00 δΔ΄Ὸ σγδιρτλδ δ ἢ] Υ Ῥσόοροσ ἴῃ 
ἐλ} 8 80186 : [68 716 ΒΕΓ 18, ἀο πο ρτυαάρο μὸσ ἐμῖς, 
ποιδδὶ 8.16 Β69 Κορί 1 δῃὰ 18 ὀυθῆ ΠΟΥ βδατίης ἰὶ 
ἔἴγοπι γοῦν ὑδς ἔοῦ {86 βηοϊπιϊηρ οὔ ΜΥῪ Ὀσαγ 
υηΐο ἀθαῖ. 9 δγθ οὗ ορἱπίοῃ ἰπαὶ {86 τηρεῖν 
130 ΘΟμίϑ᾽η8 δὴ δἰ] βίου ἰὸ ἰδ ᾿πδ 6} 1} οἵ 
υάδ8; ἃ γοΐδγθῃοο ἩΔΙΟὮ, 88 Ῥγ͵Ο]}} 85 (ἢ 6 ὨΏτΩο- 
ΤΟῸΒ ΒΓ ΒΟΥ 0168, ΓΘΟΟΙαπι 8 {8 τοδαΐης ; δαὰ 
6 ἀΘῺΥ (89 πορἃ ΖὸῸγ ἰμ6 οσχρί διαί οη εἶδέ ἐδο 
Ροδαϊηρ οΥἰκί παι ἐπ (6 ποοδββὶυ τὸς τηθοί της 
μι6 οὐ) δοίϊοπ υτρίηρ (86 Ἰαΐον ὀσσΌΣΓοηςο οὗὁὨ ἐδὸ 
ΘΔ] ἷηρ (6 16.) 

γον. 8. ΕΣ [89 ΡΟΟΥΣ, ἐς. ὅ,66 Οὐπι. οκ ἈΔαί- 
λει οἢ 10 βδπ|0 Ρᾶ5388 98. 

ὈΟΟΊΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, 
1. 869 (πὸ Οὐπιπι. οὐ λ[αἰίλει πὰ λίαγζ. Τλε 

αποίπἰϊησ οΓ ἐδε Μεδειαλ, ἐλε Αποϊπιεὰ Οπε, Ῥτετνί- 
ουδβ ἰο ΗΪ5 Ῥυ ].0 Ῥτγοσεοδβϑίοῃ 88 189 Μ| οβϑϑί δὴ δπὰ 
ΘΕΓΡΥ ἰπίο Φ6Γι 8 οπὶ: (1) ΒῪ στ οπὶ δηοϊηί(εοὰ 
Τὴ ΟὨγὶϑὺ ΌΥ͂ 8 σταίοα], ργοβαζοίωυϊ Ομ τιϑιίδη 
νοσδῆ. (2) ΒΟΥ [ἢ δηοϊπιοα ἢ Ἧι} Ποπίης 
οἰπίτχθπί, 10} ργθοΐουβ Δ], {π οδενγίηρ οὗὨ ἀε- 
γοϊοα Ἰογθ. (8) Ηον δμηοϊηἰεᾶ ἢ Οπ ἰδ δεδὰ 
δὰ ἴδθοί, Τδθ ᾿δὶν τοῦ βἀογποὰ ἰμ6 δ οβὰ οἵ 
Ηἰδβ αἰϑοὶ ἴθ, δρρσχοργϊαἰβὰ ἰο ΗΪ8 βογνῖςθ. (4) 
ἩΒογουηίο δποϊηἰεὰ ἢ Τὸ Ηΐδ δἰ ρῃ- ΡΥ ΘΕ δ8- 
οὐ βοῖαὶ ἀθαῖἢ 85 {86 οοτηρϊοἰίοι οὗ ΗῚ8 1ἰξδ- ττοτκ 
(ἰο 1116 βὶσ ἀδυϑ᾽ πψοῦὶς οὗ Ηἰθϑ Ῥαββίοιι, 88 (86 
ΡτοΙϊπιϊ αγΥ οοῃαϊἰίου οὗἨ ΗἾ5 ϑα θαι ἢ). ἜΝ 8 
ἑοτοθοάΐϊηρ Ῥγϑβθηίτποπί, 84] σου βοϊ 817, ΒΑ] 
ὉΠΟΟΙΒΟΪΟΙΒΙΥ͂, τῦ8}} ἱζπότη ἰο {η6 ϑρί σι οὐ Θοά. 

ὦ. 7λε δἷς ἄαγψε δὲείογε τὴὲε Ῥαξδοῦαόνγ (ἀπι}} (80 
θα οὗὨ 9688) (μ0 δἷχ ἄδυβ οἵ Ομ τ δι Β ρτοδὶ 
[οἱ δηὰ Ἰδοῦ. ΟΡ. ἴδ8. ᾿χὶϊὶ. 1 δ΄. διὰ {δ 
ΒΥ Ο] 8πὶ οΥ̓͂ {πὸ ΠΌΤΩΙ ΟΣ δὶχ ἴῃ οἷ. 1ὶ. 6. 

8. 7λε »οδί-οοἰοδγαί ὁ. 977 (δὲ ταἰδὶπο οΓΓ Γαζατω 
αὐ {Π6 6810 ἐἶτπλθ {110 ὑγθ- σοἸ ΘὈγΑίΐου οὗὨ (μα ἀοδίἢ 
οὗ Φεθυ8. Τΐβ ΘΟ πθοί 0. ΙΔ Κ68 ἰ}}6 ἀδδὲὶ οὗ 
οβυδ ΔΡΡΟΔΣ ἴῃ ἃ Ῥθοῦ Δ. 86η86 ἃ Βδοχίδοθ ἴὸΣ 
ΗΪδ8 ἔτ θπβ δῃὰ Ηἰβ ἔγϊοπὰ ἴῃ Βοί δηγ. 

4. 7Τ᾽ι.6 γεείϊυε οεἰδόταίίοπ 97 ἰλς Βείλαπίαη 7α εἶν 
ἴῃ ΒΟπΟΡ οὗ (86 Ιογχὰ ἃ βυτῦο] οὗἩ (πὸ ζεδεὶβ οἵ 
(Π9 ᾿ἰνίης σοταιπαπίου ἴῃ (86 Ομυτοῖι,, δηὰ οὗ (ἰ6 
ΒΘΑΥΘΏΪΥ ἴθαϑβί. : 

ὅ. ΤῊΘ ᾿ὈγΟΪΠΙΔΥΥ͂ Β᾽ τα ἸΥΣ Ὑ 1η 886 δποϊπέης 
οὗ ἐμ σγεαὶ αἰδοίρίε ἀπὰ (μι οὗἨὨ {πΠ6 σγεαί δἰμηεῦ 
[1ὰκ9 γτἱ!. 86.--. 5.1] Ὑπὸ οοπίγαϑι δπὰ 18 
θαυδ)σαίϊΐοη. Τὸ αἰδβοῖρ]ὶ9 85 8 δίπῃογ,---ἰιο 
ΒΟΥ ἃ8 8 αἰδοῖ ῃ0]0,---αἱ {89 ζεοὺ οὗἉ Ψ6883.-- 
1 ἰμ0 ταβιίΐης οὗἩ 8 οἱ ρυῖον Β ἴθοί ἀδηοίο ἰδ6 
ἰοντοϊπαίί οι οὗ {μθ }1{{10 ἡουΓΏΘΥ οὗ ἃ ἄγ, 58ο [δ 
δηοϊπιΐϊης οὗὨἨἁ ἐμὸ οοὺ οὗ 9655 τ ]0ἢ ΟἿ] ταὶ ὉΘ 
ἱπαϊοαιϊγο οὗὁἨ (86 οπὰ οὗ ΗΪβ8 ρσὶοντίουϑ 11{6-}}}- 
δτϊαμο. Τὰ ἴοο ἀἰὰ (86 στοαὶ δἰ πον δηοὶβί 
189 ἔδοὶ οὗ 7688, τνοἰϊίηρ ἰδοτα τΪΓῊ Β6 Σ᾽ (6 815--- 
8086 ἔθεὶ ψ ῖολ δὰ ἀγα ὭΘΔΓ ἰο ΣΟΒΟῸΘ ΠΕΣ. 
Βαὶ 'π ΟἿΣ δηοϊηίΐης ἰθογο 8 Ὁ Ῥγδαοιιπδαὶ 
ΤΟΐΘΓΘΏ66 Τογιγαγάβ, ἰο ἰδ ἀραὶ οὗἩὨ Φ68ι18, ἴα 
δοσογάδηοο τ ἱν ΗΐΒ ΟΣ Ρ]δηαἰΐϊοη. 

θ. Τὴο οοπίγαϑέ Ὀοϊτοοθ 8.6 ΠΘΔΥΟΘΙΪΥ ΟΠ ΣΙ Κ 
δῃα Ἰἰ[6-Ῥοτίγαϊ!, οὗὕἨ ατῳν πὰ (}}6 ἢ 6}}}9}} τα] ῖοθ 
δηὰ ἀδδι-Ῥογίγαὶϊν οὗ ζυάαα. ἘΔΙΓΒ᾽ 5. Βαϊ -σοῦ- 
ϑοίουϑ ργοϑϑηϊ ταὶ οὗ (ῃ9 ἀδαῖῃ οἵ 2 6808 δοὰ 
οἵ 8 ἱπυροτγί, τἱ δῖα ἴ06 Ὀτοδϑὲ οὗ δίατγ. Τὰ 
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αἰτοδὰν μ8]7-οοηδοΐουβ ὑμουρῆ οὗ 89 ὈθέΓΑΥΑ] ἰὸ 
ἀραὶ ἰ ἐδ 8οεὶ οἴ Φ.)ἀα9. 9 νη ζ6 116 ΒΘΑΓΙΥ͂ 
δοᾳυϊοϑοθησα οὗ ΜΑΓΥ ἴῃ ἰμ9 Ῥαβϑίοι οὗὨ Ομ τίϑι. 
γα δητὶ- τ ϑιίδη 861{-}} οΥ̓͂ “υ)ὐδ5 ἱπ δὶ5 οὉ- 
ἀυγδοῦ. 70 ἀοοὰ οΥ̓͂ 9 ἱππογπιοϑὺ Βοαγύ αδῃὰ 
(6 ψοτὰπ οὗ ἐμοὸ ουϊογιηοϑὺ Υροογθγ. ΟΥΘΥ 
διχδϊηϑι (Π0 ἔἤτδι σὶρ Ομυι βιϊδῃ γοδῃ βίδμἐβ 
ἰδ ἄτδι σὶρο δηϊ-ουτὶϑί. Ἡρανθη δηὰ 1|6}} ἰὴ 
ἐκεῖν πιδη  οϑίϑιὶοϑ ἀγα ὉΡ ἴῃ Οἷ0860 Ορροβὶ- 
(ἴση. 

Ἴ. ΤῊΘ εἰζδηοο οὔ Ἡΐδαγν, ἰδ δρεεοῖ, οἵ εδι8. 
8. Ογῖϑὲ δυθῖοτϑ η0 βογὺύ οὗἁὨ ΠΥΡΟΟΡΙΘΥ ἰοὸ οὈἰαΐη 

ἀοαϊίηΐοη ἰῃὰ Ηἰ58 Οματοῖ ; ποῖον ΠΥΡΌΟΓΙΒΥ οὗ 
ΡΤΆΥΟΡ ποῦ οὗ ἔαϑβιΐηζ, Βοῦ υπιϑηϊδιϊο Θ᾽ θθιοδΥ- 
ΠΑΥΥ͂ ΠΥΡΟΟΡΙΒΥ. 

9. Τίια ἀοοίγίαο οὗ ΨΦιἀλ8 8 δὲ Ὀοίίοτα βο]ἴ- 
ἀοβιτογίης. [10 ΘΥΟΤΥ͂ 006 ΒΒο.)ἃ 56}1} ἰὰο Ῥγο- 
εἰοηβ οἰηϊαιοηῖ, ἴῃ ογάὰον ἰο ρσῖνο ἰδ ἰο (6 ῬΟΟΥ͂, 
ἰι πουϊὰ Ὀ6 γοηδεγοὰ ιοογίλίε5. Φιυ8α8 τηυϑὶ 
ἰδεταίοτο δϑϑατηθ: ἴδ6 οἰηἰπηοηῦ 18 ἰ00 ρσοοά ὉΓ 
Ομγῖϑε ; ἰὺ 15 ἴοῦ Ῥϑορὶθ οὗ εἰ κθ᾽ ΤΠ Κ, ον ἰδ ο 
τωοιοηΐ 98 ποὺ οὔθ οὗἨ βυϊδοίθαῦ ἱπιρογίδῃοθ, 
Ῥδυρογίϑη. 

10. Αὐεἰ 6819 Βοίθοα ἐπὸ ἤχοὰ δαὶγβ διὰ 
ἐσχοτγοΐβοα ἰῃ ἰδ 6 Κίηρσάοι οὗἩ αἀοἀ δῃὰ ἐδο υπΐαιιθ, 
Ἰσγοσουογ Ὁ]6 τηοτϊηθηίβ; πη ἰδο δι οχαϊαίῖοι 
οὗ ( ἤοτ 6 Ὁ (0 {6 Δι 6 Υ. 

11. Αἢ ουὐληκοὶο 865}. οὗὨ Ἰρῃν, Π]υτϊ παι 
{16 ϑι 0)]6οἱ οΥ̓͂ Ομ αΓΟἢ -ῬΥΟΡΟΓΥΙΥ, [86 ἰδαιρίαίϊ οη8 
οἵ δά πιϊἰκί γι οη δηὰ ἴμ19 ἀϑῃ ζ6 γ8 οὗ δὴ 'ποῦθαβθ 
ΟὗἨ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ἰὰ ἰμ|9 σοπιηοῃ ἰΓΘΘΒΟΓΥ (866 Αοίβ 
Υ. 1). 

12. Το σταᾶάπαὶ μδαγάἀοηΐηρ οὗ Φυα5 αὐ {πο 
ἐτγτὸ ζιλϑίβ οὐ {μ6 οἱοῦῦ δηὰ αγασο οὗἩ Ογῖβι. 
ατοδλὲ οροσαϊ! ἢ οὗ σῦαθο ἂγθ βυσοοοᾶοα ἴῃ 1450 
τοϊη 3 ὉΥ ἃ στοαὶ τοδοίϊου οὗ τῖοκθάμοθβ. 

ἩΟΜΙΧΕΤΙΟΔΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ἴῃ νἱδῖ τὰν 76508, προη {πο οαϊοὺ οὗ ἐμο ὅδη- 
Βεάτγίη οομητηδ πἀΐης ἰμΒαὲ ἰπέοντηδίίοη βμουϊὰ 0 
δίνγοη δζαίωϑι Ηΐωι, Ηἰ 86] 7 ἀρ ΘΔΓΒ ὉΥ τρδἰχῖπς 
(86 Ρ410λ- ΘΕ ΣΎ ἰηῖο 6 Υ0.58]6ηι.---Ἴ)Ὡθ Βὶχ πο - 
ἀλγ8 οΥ Ῥαβϑβίοη -δγΥ8β οὗ Ομ γἶδὲ ὑα1}} Εδδβίοσ.--- 
ΤῊ οαδὲ αἱ ΒοΙ ὮΔΩΥ ΟΣ ἴμ6 ἐτὶο (δζατὺθ διὰ 
ἰι14 915.678) ἴῃ {Πγ86 αἰ ογοαῦ τηθοίληρσβ τὰ (86 
Ἰμοτά: 1, πο υἱϑὶθ οἵ 5οδβυϑ: ᾿δζαυυϑ ῬΧΟΌΒΔΌΪΥ 
δὲ ᾿εἷ8 Ὀυϑῖπο85, Μανίδδ βογνυίηρ, ΜίατΥ ἰοαγηΐηρ 
Αἱ 68..8᾽ ἴθο. [16 χ.]. 2. ΤῊ τοίατγῃ οἵ 6808: 
[μΔτλτὰϑ ἰὰ ἰΠ6 γσγαγο, Μαγίδα Ὀυϑύ αὐουέ {ἰ0 
ἔτλυο οἵ [Δ Ζᾶγυ9, ΜΑΡΥ Ὑἱ{ὰ ΠΟΙ 08 89 αὖ (86 
(εεἰ οὗ 7688 [9Φοδη χὶ.]. 8. Τη:ο ἀδορατγίατο οὗ 
δεθα8: ΓΔΖΆΓΡΙΒ δἰ ἐμ 9 ἰ016, ραν ἰοἱραϊίης ἴῃ ἐ}16 
ἴεδλϑι, Μανία (6 ζοϑιϊγὸ Ὠοϑίθ885, ΜδΥτῪ σι ἐμα 
ΟΟΒ}Υ οἰηϊ πχοηΐ αὐ 9680.9᾽ δαὶ [998η χὶ!.. Οὐ: 
1. πιο βοδοοῖ οὔ ἐμα πογὰ ; 2. πὸ Ὀ4ι116- στουπά 
οἵ ἀἴβιτοβα ; ὃ. 86 ἴδαϑὶ οὗ βαϊναιΐοη.-- -Ἴ πὸ [68- 
{π τ] ἰῃ ΒεΙΒδΩΥ͂ οορατϑα τὶ ἐμ6 108 1γ4] οὗὮ 
(80 ον 8 ϑαρροῦ, Αχτοοιηθηὶ, αἰ ΓΘ ῃ69.---- 
Τὸ Βου89 νγαβ δ͵16ἃ πῖϊἢ ἰμ9 οἄον οὗὨ ἐμ οἱηἰ- 
Ἰπρηϊ.--ΤῊο δηοϊπιΐϊης ἴῃ 18 βἰχηϊδοδίίοῃ : 1. 
Τα ὀχργοββίου οὔ (86 τηοϑὲ μοδνιζοῖ" σραιίταάο, 
2. οὗ [86 πιοϑῇ βοϊϑιῃ υϑδηθγαϊΐοα δῃὰ Βοιδρβθ, 
ὅ, οὗ 10 ἀροροϑὶ Βαμ ἐγ, 4. οὗ ἐμ6 τηοϑὺ ἀθ- 
γοϊοὰ ἰοτο, ὅ. οὗ ἰ:6 Βο]ϊοδθὲ βοτγοόν, 6. οὗἉ τ[Π9 
δοϊἀεδι σοηβάθῃο6. ---ἶον ΜΑΡΥ ΌΥ ΒΟΥ δρί τἰὶ οὗ 
ΒΟΥ 66 πηδηΐϊο8ι8 ΒοὸΡ δυάδαΐϊηρ οουταχο 'π (δ6 
ἴδρα οὗ 186 ΟΥο45 δηὰ ἀθδιῃ.---Ἴ 89 αἰδοῖ ͵688, ἃ 
τῖρο ΟὈ γιβιΐδη μοατγί, αποοργοϊοπἀοὰ ον ἰῃ 
ἴδ εἴγοῖο οὗ τὰς ἀϊβοῖρ]θ8, δηά ἰὰ δάγαποο οὗ 

πιοϑὲ οὗ {89 ἀϊπσ᾽ ]98.--- ΡΥ δὰ 70449.--- ΤῊ 9 
ὑτννο ἴπ ὑδμοὶΡ ραν οὶ ραιΐοι ἰῃ (86 ἀθαί οὗἩ Φ 6808. 
--ϑοϊ  ἀοηΐαὶ, Ώ 185 ΒοΔΥΘΏΪΥ Ὀγ ]Ἰαη 66, ΟΥ̓́ΘΡ 
δραϊπδί 80] ΒΒ! 685, ἰῺ [16}}18} ἀλΥκη698.--Ἴ 9 
οοηπθοίίϊου οὗ ἔδηδίοἶϑα δὰ ἀγατῖοθ ἴῃ (δ 6 βουϊ 
οὗ δι ᾶα5 (αἴνον ἴ19 ῥσζοϊυὰθ οὗἩ Βα]δδῃηι).-- ον 
ι89 Βοογοΐβ οὗ .6}1} οοπιο ἰο ἰἰρ)ν ἔδσο ἴο ἔλσα νι ἢ 
{86 ϑοογοὶβ οὗ ᾿"θάύθῃ.-- 9 Τοτα ΒΒ ἀοίοποθ οὗ 
ΜάδΥῪ ἰὰ ἰἰ8 οἰθτηδὶ βἰχεηϊβοδίίΐοη : 1. Α ἀοίθησο 
οὗ ἃ ἤοϑίϊνο βρίγιῦ ἴῃ ορροβίιΐοα ἰο μυροογίἐϊθα] 
ΒΔ η658, 2. οὗ ζτθαὺ ἸοΥ6- ΟΣ σχ8 ἴῃ ορροϑί(ἰ θη 
ἴο 8 ΠΥΡΟΟΥ θοαὶ χοοϊκοπίηρ, 8. οὗἨ ΒΟΙΥ βροπαϊΐη 
(ρτοάϊ χα! ν) ἰᾺ ορροβι(ΐοῃ ἰοὸ ἃ δυροονὶ δα 
ῬΔΌΡΟΓ8:).---Ἴ 9 Ροσγσορίίοι οὗἨ ὑπὸ υπΐαυ τη0- 
ταθη 8 οὗ 11ἴ6.--- θ΄ σθηδατο οὗ 9 ἀλ8, ΠΙΘΥΟΙΥ 88 
ἃ τυᾶὰο ἀϊδέυνθδηοο οὗ (Π6 ἔδαδί, ἱππλογα] δηὰ τα- 
ῬτΘΒΘΠΒΙὉΪ6 : ὁ ἴΠ9 ΟΡ Βαπά, {]λὸ σορτοοῦ οὗ 
Ομ ει σϑηι]ο, τ], ἰπ δοοογάδποο τὶϊὰ ἐμ 9 [45- 
{ἰγνὅ δρί τὶς δηὰ ἱῃι0}} 1} 1016 1 118 δἰάάθη βδδγρ- 
Π698 ἰο (86 ἀἰδίαγ ον οὗ (6 Ῥϑδσθ 8]0η6.---Τὴ9 
βορδιδίΐοη θϑίνοοι Ομ γὶδὺ δη ἃ (μ6 ροοῦ τηδάο ὉΥ͂ 
7ΖυάαΒ, νγὰβ Ορροββᾶ ἰοὸ ἐμο βρὶ υνδῤ οὐ Οἰτἶξι (8690 
δίαι!. χχυ. 85). Εονγ: 1. [π ίλο ἐγὰθ γοπογαίίοη 
οὗ Ομ γὶβὲ οοῃϑἰβϑὲβ ἐμιὸ πιοϑὲ οὔδοίι Δ] σατίηςς ζ0Ὁ 
(89 Ῥοοῦ; 2. ἔσὰθ σᾶγθ 0 (ἢ ῬΟΟΡ τηϊηϊβίουϑ ἰο 
Ομτιβὺ ἰὼ ἰδ 6 Ῥοογ.--- 116, ἐπγοτοίογο, ΟΕ νὶϑὶ 
δοοράς8ϑ ἰο ἰ})0 βΒορατδίίοη οὔ 0448, Ηο αἱ ἰΠ90 
ΒδΙαΘ ὑἰτη6 ῬΓΟΠΟΌΠ665 Ηΐβ8Β Ἰυἀραιοηὶ ἀροὴ (ἢ 
ἴα]80, οχίογηα] Ζοα οαγθ οὗ (9 ροοῦ. (Εχίθγηαὶ- 
ἱξοὰ ρουοσίυ ᾿ἰβοὶ 15 ΤΌΤΟΥ͂ΟΣ δὺ γοῦν 1166}5; 1 ἰδ 
ἱποχίογι  Π80]90 : Ὀαὺ ΟΕ γἰβι, πιοδὰ]ῖϊο, 18 νϑ- 
ἰϑιἰης ἔτοτα γοι).-- )ὸ σοπίγδαϊοϊΐοη ἴπ 86. 
οθηϑυγα οὗἩ Φιἀλ5. [{ ΟἸ τὶϑὺ 8]ου]ὰ ποὺ ὈῸ 8δῃ- 
οἰηίοαὰ πιὰ {.10 Ῥτοοΐοιβ οἰηἰτηθηί, το ἐμ 6 
Βπουϊα ἢ Ῥοορῖο οἵ σδῃ ἢ Μαιηϊ οϑιϊν, ἰὸ Τοτὰ 
μα8 ΖΤΟΎΤΏ Β118}} πὰ ῬΟΟΥ ἴῃ ἷ8 βἰαίιί, δὰ τ.0 
ΡΟΪΘ τνοσ]ὰ σοι πὰ ρτγοαί.--Τ 6 οὔδησοο οὗ 
Φυάδ6: 1. Τὸ ἔαϊν, οβιϊνθ ἸΟΥ͂ διιρτιθηῖθ 818 
εἴοοαι, 2. ἐλ οοϊουτοίου οὗἁ {ἰἶἰπ0 ΒοπΟΥ οὗ Φο5υ8 
18 ΘΏΥΥ, 8. (8 6 ῬΓΙΏΘΘΙΥ τα βόθῃσο 8 ΑΥΑΥΪ6Θ, 
4. {ἰμ6 χῃἱὰ σοργοοῦ 8 οχαβρογαίΐοη δραϊηϑί 
Ηΐπι, δ. {Π9 ΒΘΑΥΘΏΪΥ δα π688 τυ ϊ ἢ τ ἰοῖ δ 65..8 
ΒΔ} ἱδγουρὰ αἷσι ἴΔ0 εἰανὶς βεϊ-σοπ ιϑίοπ ἰμ 
πο 6 Βαγτοηδοτοα εἰ τ8617 ἐο ἰἢ9 ᾿πῆπμοηο68 
οὗ ϑαίδη.--Τ9 741580 δα Π 6818. τ δῖοι Φυἀδ8 
Δ Κο9 Ὀοίνγοθα Ομγίβὺ δπὰ ἰδ Ῥοοῦ: 1. 1 
ἌΒΡΟΥΞ65 ἐἰ6 Γογὰ; 2. 1ὑὺ ΔΒΡΟΓβ08 ρογογίν.--- 
Ῥγοϊυάο ἰο ραυ ρον 8π)ι.---Ἴ 0 Ἰαάρηιθαῦ ἀροη ἐιΐ8 
Ῥαυρογίδιι : 1. [Ὁ 1ο8085 {16 Οἰιγὶϑι ; 2. ἰὺ Γο- 
ἰδ {9 Ροον.--- ον (110 βρὶγὶν οὐὗὁἨ Ομ γνβδί 8 νἱο- 
ἰογῖουϑ οὐ {Π6 αἰδίι τ θαποθϑ οὗ ἐπ ἔθαϑβί. 
ΒΤΆΠΚΕ: ΖΕειβιῦσδ: ΤὨουρὮ ΟἸγὶϑὺ χανο Ω͵ἷδοθ 

ἴον ἃ ἰἰπμο ἰο ἐθ σχαρο οὗ Η8 θπθπιῖ95, Ης, πανοῦ- 
6] 6585, ζοίϊΓΠ8 ἰπ δοσογάαμοο ΔΛ ἨΠ8Β αἰ η 6 
γοοδίϊοη ; ἀαίν, ἱμογοίοτο, τὺ τοὶ Ὀθ ΔΌΔῃ- 
ἀοποᾶ ὉΥ 6 ἰόδοθοῦ ΟΥ ὈΥ̓͂ ΔΗΥ Οτἰϑιΐϊδη ὁ 8ο- 
οουηὲ οὗ ἀδηρον.---ΠΕΌΙΝΟΕΕ: [ΟΥ͂Θ ΒΡΑΓΟΒ 50 
ΘΧΡΘΏ88.---ΟΑΝΒΤΕΙΝ: ΑἸΊ ΟΕ τ 8.8 ἔγί θπαϑ, τ ἤθ ἢ 
{Π0Υ μανοὸ Ὀ66 8 διναοηθὰ ὮΥ Ηΐπ, δὰρ νι Ηΐπὶ 
ἴῃ ἐπα κἰπράοαι οἵ ξσγδοθ (ον. 111, 20), ἀπᾶ ν]λθὰ 
ΗΘ 888}} ανὸ ατουϑοὰ ἱποπὶ ἔγοια Ὀοα γ ἀραί αἱ 
180 168ὲ ἀδγ, 6 Β84]} δἰ. πίτὰ Ηΐτὰ δἱ ἢ 5 (Δ 0]9 
ἴῃ ἰδ Κἰράοπι οὗ φἴονυυ, ζυ]κο χυΐϊ. 33; χχὶϊ, 80, 
-- Τὶ σοὶ 18. Βρϑῦ οὐ ΟΕ γῖϑὺ 18 ποὶ ψαϑίθα 
Ὀαὶ νχ 6 }}] οπιρϊογοῖ.---ΟΒ͵ΑΜΕπ: ΒΕνθη ἴῃ ΟΣΙΓΘΠΙΘ 
Ῥογβοουίίου αοὰ ἀοο68 ποὶ ἰθατο Ηΐβ οὐνη πίϊπουΐ 
σοπΐοντι δὰ σοῖγοβιιπχοιί.---ὦ ἔγιοηὰ οὗ ΟἸιγῖβὲ 
εἰν 1608 ουΐ 8}1} ἐμαί 1109 88, θυθπ ἰ0 89 ΥΘΤΥ͂ 
οδοϊοοδὲ οὗὨ ἷβ Ῥοββϑββίουϑ, ἰῃ ἰθϑιϊπιοην οὗἁ 15 
Ιογςο ἰο Εἷς βαυΐουν.-- -Νοιδίπς; ποτ βιδιηοίυ 8 



874 ΤΗΕ ΘΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ 95Ο0ΗΝ. 

ἐπρταιυ46.---Ζει8ιυ5: ΗΥΡοογίίο8. αἴνσαυβ δηὰ 
βοιιοὶ ἱηζ (0 σα δυτο ἰὼ ἰμ9 ἩΟΥΚΘ δὰ οοπαποὶ 
οὗ Βοποβὶ ΟὨγϑι 8η59.---Ἱίά. : Φαάδ59 8 86 ἰτὰθ 
ἴγρα6 οὗ ν]ιοϊκοα οἰ ΣΟ -ῬΔΙΓΟΙΒ, ἀἰτϑοίουβ, τῃΔηδ8- 
[618 οὗ δΘσοἰοδίαϑιϊ 681 δδβίβδίθθ, ΜμΟ, ὉΠπάρΣσ ΟΟΥ͂ΘΣ 
οὗ 41} βοσίβ οὗ βρϑοΐουϑ ΣοδδοΏ8, βοοῦγο ἰο ἐμ οῖὰ- 
βοῖτο ἰδ απ ἀ9, Ὀθηθῆσο5 δπὰ γουθῆθ8 δη ἀο 
ποῦ χοϑίοσθ [ἢ }901}).---ΟἸ Υὶϑὺ ΘΒροι8095 (9 681180 
οὗ Ηἰβ ρεοορῖὶθ δηὰ ἀοίθηἀβ ἐμ οπὶ δι }}γ.--- 
Ῥιβοάτοπ: Μίϑῃ, ᾿π|ρ001104 ὉΥῚ ἰδ9 ἨΟΙΪΥ αδποβϑὶ, 
ται θη }} ρογίοτια αη ἐπρογίδηῦ δοιϊοι υϊιμουΐ 
οοργοοηάϊῃρ 1(8 δἰ ζηΐ βοδποα. 

Ββαῦυκε: δαὶ ἃ ζοωδίύ ναϑ (δὶ Ὑδοτο {80 
ΠΟΌΪ6 Βίπιοι, στοαί γ το]οϊοίηρ ἴῃ ἷβ ΒθδΊ, 
85 ποδί; [ΔΖΔΤΌΒ, δ. 9 Υἱβὶ Ε10 ἰΓΟΡΕΥ οὗ 11{6᾽8 
Υἰυαρ ΟΥ̓́Ρ ἀοδίῃ ; ἔγϊομπὰ Μαγίμδ, Ῥουβοηδ- 
ἐἰης Ὀυδβὶ658-}Κ0 δ᾽δογὶ ἐγ, 15 ([μ 6 γαῖ γοϑβ; Ὀαΐ 
ὙὮΏΘΤΘΟ ΜΌΓΥ, 85 ἐδουρμια ἴοτο, Ὀγίηρ8 Ῥγο- 
οἷουβ οἱ], δρὰ Φ94}6808, ἰὰ9 ὅοη οὗ Οαοΐ, ποΐηρς 
ἰο 8 ἀθαίῃ ἀροὰ ἐμ ΟΥΟΒ8, ΡῬΘΔΥΒ 88 χυοδί, 
(0 τοΐγοϑι Ηϊϑοϊὅ οὐ ὑῃ9 γᾶ} Ζ27εγὲ ἰδ α ἰαδίε 
»γορατεά 7050 ΠῚ ἐπ ἰλ6 ῥγεδεποα οὐΓ; ΠῚδ ἐπεπιΐεδ, 
απαὰ Πα λεαά ἐδ αποϊπίεα εὐἱδ, οἱ, ῬΒΘ. χχὶϊ!. ὅδ. 
--͵ἼἸἼ ΦΖοό μη, ΒΟΙ ΠΔΩΥ 8 88 926 ἤουβ80, δηὰ ζαπιὶ- 
1108 ΕὐΙΘΠΪΥῪ ἰο Φ6808 ((10 πουδβο οὗ δἰθοι [89 
Ἰοροῦ, ἰδ9 Βουβθ οὗ Ιβδζασυβ πὰ ἰιΐ8 βἰβί6 8) 
ΔΙΘ 8ἃ8 ὁπ ἴα ἶΐΥ.---1 Τί, υἱ. 10.-ἴκὸ ΜΆΥΥ, 
Ῥγουθηῦ ἀθαὶμ, ἐμαὺ ἀθαὺ ΤΑΥ͂ ποὺ Ῥσχογσοηὶ 
ἀμ99 δηὰ ουἱ οὔ (ἷἰπθ ορροτίαηι γ.---ΟΟΒ5ΝΕᾺ: 
Ματν. ΜΙ ον. ταῦ τῦῶᾶϑ οαἰπχαγὰ ρῥτγοσοράοα 
ἔγοια Ὑ]Ὲ1η, 8ἃ5 10 ΔΙ ΊΤΔΥΒ δ ου]ὰ Ὀ6.---Ἴ 9 ΟἽΟΥΣ 
οὗἩ μον οἰηἰπηθηὶ, εἰς. ΗΟ ἐμ ρ)ογίουῦβ οὐογ οὗ 
(89 508Ρ61 4118 8}1 ΟΒ γ᾽ δίθηάομ,, δηὰ ραγ ϊου τὶν 
ἀμο Ἰοι89 οὗ ἃ μϑατὶ ἐμαὶ γοοοΐνοϑ ἰ(.-- 88 
Ὀοϊγαγοὰ ὑἱμβαὺ μὸ που]ὰ Τα. Ὁ πᾶ Υθ ΣἸΟΠΟΥ͂ ἰῃ 
ἷ8 Ῥυτδθοὸ ἐπα 18 βϑαυΐουν ἱπ 8. μοατί.--- 68, 
(ο βυ6ῖ Ἰθηχί!8 ἀο δθυ868 σὸ ἰμαύ (0 ἐμοῦ, 
ΔΥΆΣΙσΟ, σογρίοιϑη688, (6 ἀονυὶϊ, βί6 415 ἰπίο ἐδ ο 
δΡοβίοΙο 60]16 76. --- ΟἸπ 618 ΤΟΥ Ῥγχαοϑογγοά 
δος (06 ΒουΒομο] ἃ ὑγθαβιιγοβ ἈΠῈ] Ὀαγὶα].---ἰῷ 
18 ἰσὰο ἐμδὺ νἷῊοΨι αγο «“68118 ΔἸ ΥΔΥΒ ὙΠ} τι ἴῃ (110 
ῬΟΟΣ, αὶ Ηΐ8Β Ῥγόβθῆοθ τλΐἢ 15 18 ποὺ ΔΙ νΑΥΒ ἰὸ 
Ὀ6 ἔε]ῖ. ΤΒογοΐογο στ θη Ηθ ἀΐβ6]ο868 Ηἰ πιο] 
ΒΟ ῬΕΟΥΘΘΟΡΑΌΪΥ, 8 1 τὸ βαῖν Ηΐηι, 88 1 Ηθ τγότο 
ΘΟΥΡΟΓΘΔΙΥ͂ δηα Υἱϑί ΟΪΥ Ῥσαβοαί, τγὰα τηυιδὺ ῥχοῆί 
ὉΥ {18 οσσαϑίοπ δηὰδ ποῖ ἔογβϑακα Ηΐηι ἴῸΓ {6 
ΒΆ ΚΘ οὗ ουἰϊϑὲὰ9 ὙοΥ 5 ἐμαὶ οδη 6 Ῥογίοσιμ οι δἱ 
8ΒηοίΒΟΣ ἰἰΐπη6. 

ϑΟΒΙΒΙΒΕΜΆΟΘΗΕΕ: Τι6 Βυηδῃ ΚἰηἀἸ 685 δὰ 
Ῥἰοαδαηΐῃθββ οὗ ἰῃ.9 Βϑάθθιμοσ.---ϑ ΟἈ τ βιΐδηβ, 
ὙΠῸ δαγνθ ὈθοοτΩα ν᾿ δδὕ ὑπΠ6Υ 8.6 ὈΥ {86 ἀθδί οὗ 
{89 ἵογά, ἀδαίι 1561 τηυϑὲ χϑιπδὶῃ 8 βοιμοι ἷης 
σοΟμ ἸΠΔΙΪΥ ργοβοηΐ (0 τ1ι8 8]1, Βυΐ ρ]αἀΒοπιθ 6885 
οΥ̓͂ Ιοατῦ 18) υ8ὺ τ μαῦ ἐὰ ΓΒ οὐθὴ ἰδ 9 σοπίϊῃυδὶ 
ἰδβουριιὶ οὗἨ ἀθαῖ ἱπίο βοιηοι ηρ ἐμαὶ ο65 ποὶ 
ΔΏΠΟΥ 118 ἴῃ ἰδ) 6 ΘΟ ΦΘΟΡᾺ] ταοταθηίϑ οὗ βοοΐαὶ 1ἰ6. 
- ΜΑῦετ: Ὑπὸ οὐον οὔ ἐμ οἰπίηοηί. Τὺ [6 
οῦϑ9 δὰ βυἀ ἀ0 0} Ὀδοοτῃθ (86 ΥΘΥΥ͂ Ορροβίίο οὗ 
(86 σγαῦθ (δ θγθ ἃ βδύοῦ οὗ πιοιιὰ,.--- 6 9 ἐν Β8- 
ΥΎ0νσ οἵ 1176).---Τ 9 ἀδγ8 οὗἁὨ ΖΊοΟΥΥ δηὰ {6 ΟΥΟΒ8 ἴῃ 
Φογαβδίθμι βίαπα ἰπ ἐμ οἱοβοδὲ οοπποοίΐου τυ ἢ 
{86 ΟσΟΌΓΡΓΘΙΘΟΒ ἰῃ ΒΟ ΔΗ. ; 

[Ὁπανὲν: Ετοαὶ Αὐαύδτινε: γκν. 6. 7 ἀλ8 
ΔΒ ΔΙγοδΔαΥν ἃ ἰδοῦ, αηὰ [0] οτγοὰ οὐν Γοτὰ ἴῃ 
δοάν, ποῖ ἴῃ λεαγί: ψΠοΡοΪΏ τ τὸ ἰδυμι (δ6 
ἄυίγ οὗ ἰο]ογδιϊη τυϊοϊθα θη ἴῃ ἐμο Ομ υτ οὶ (70Γ 
8 ΒΘΆΒΟΏ.--Εἰ, ΒΕ, Ο.)-ἘὶΊῸῚ 18. ποὺ βυγρνγίβίπς (αὶ 
Φυάαβ ἯΒο τγ89 ἀσουβίοτησα [0 δί6 8] ΣΩΟΠΘΥ͂ ἕτοιμα (ἢ 9 
δας, ΒΒου]ὰ ὈοίγαΥ οὐν Ιοτὰ ΤῸΣ ἸΔΟΠ6Υ.---ἴη ἐπ 
Ῥοόσβοι οὗ ΦυΔδ8 δ. χοργοβοηίθα (πὸ πὶοϊοα ἱπ 

{86 ΟδυτοΏ.----Ετοῖι ΑΥΟΌΙΝ: ον. 1. Α8. {διὸ 
{{π|9 ΔΡσγοδοιοαᾶ ἴῃ τϑὶοῖ ουν ᾿οτὰ δᾶ χοβοϊνοὰ 
ἰο βυϑδν, Η9 δρρτγοδοϊ μιδὰ ἐμ γρ]δοο Ηδ μαὰ οἰνοβϑι 
Ὁ 180 Βοοῆθ οὗ Ηἰΐδ βυβδουίῃκ.--τὖἶον. 2. ΤῸ 
Τ1οτὰ᾽Β ΒΌρρον 18 ἐμ6 7811} οὗἨ 6 Οδυτοῖ πουῖκ- 
Ἰηᾷ ΟΥ̓ ἰογ9.--- δῖαν δ δεγυείδ, ὙἩΒΘΠΟΥΟΥ 8. Ὅε- 
Ἰονίης 800} ἀογοίαβ 186} ἰο 1:6 Ὑγουβδὶρ οὗ {86 
Τογὰ.-- δὰ 18 ὁπ6 οὗὨ ἰμοῦλ ἰἰαὶ δὶ. δὲ ἰδΪς 
ὙΠ 6η {8089 0 δγὸ Ὀδοη Γαβαὰ ὕγοτη ἐμ ἀθδίἢ 
οὗ οἴῃ, γοΐοϊοθ ἑοχοίμοσ τι 186 τ ίδουβ, ἐπ [86 
Ῥγθβοῦοο οὗ ἐγυίῃ, δπὰ ἃχὸ ζδὰ ΠῚ} {116 χα 8 οἵ 
ΘΑΥΘΏΪΥ ρᾳ. 806. -- ΕΥ̓ ΒΌΒΚΙΤΥ: ΥοΥ. 1. ΟΣ 
Τοτἀ᾽ 5 ὀχϑιαρ]θ ἰθδο 68. Ὁ8 {πδὶ ΔΙ μου Ὦ νγὸ δΓὸ 
ϑουμὰ ὈΥ͂ Δ}1 Ἰατγι}} συ 6 808 ἰ0 ῬΤΈΒΟΣΥΟ ΟΌΓΣΒΟΪΙΤΟΙ 
ἴγοπι [86 γἱο] πο οὗἩὨ ρογβοουΐίουβ, γοὶ βοὴ οὐ 8 
{ἶἰπι9 ἕοῦ οὖν βυβουίηρς 18 σοίῶθ τψὸ οὐγπὶὺ ἴο δεὶ 
ΟἿΣ ἴ,068 ΟἸΘΟΡΓΆΪΥ ἰοπτατὰ ἰἰ.--- γεν. 8. Βεα 
ΒίΣΓΟΣΡ ἸΟΥ0 Ῥσουδὶϊϑ ἴθ πο ποατὶ ποι εἶτ 18 δά- 
ὁυάρκοα ἰοο ἀρῶν ἴὸ ΟἸτἰδί.---Ἄ σε, 4-6. Ηοπ 
ἀο98 ἃ εοουείους Ὠθατί ἐπ 1ηὶς ΘΥΘΥΥ͂ (δίῃ ἴοο φορὰ 
ἴογῦ ΟἾ τ ϑι. τ οσβ. δ-7. Μοὰ τῶν, ἰδτουκχὰ ἱρ- 
ΠΟΥΘΔΏΘΘ ΟΥ Ῥτουάϊΐδα, ΘΘϑΌΓΘ ἢ 086 δοὶ: 005 ἘΠιϊοὰ 
ἀοἀ δοτατηθη4:.------ ΕἸ Μ, ΠΈΧΕΥ: ὕον. 1. Α8 
(μογο 18 ἃ (πὸ 6 ἯὯοοο ΔΥῸ δ οὐτοὰ ἰο βαἱ ἴ ΤῸΣ 
οὖὐῦ ΟὟ Ῥγοϑοσυαίΐοῃ, 8ὸ ἔθ 6. 18 ἃ ἐἶτπη 6 τ ΒΘῊ πὸ 
δ’6 σα] θα ἰο ἡοορατὰ οὔτ ᾿ἶνε8 ἴοσ Ὁ οὐ. ---Ἴ ον. 2, 
λίαγίλα δογυεά ; ΟὟΥ Ἰιοτὰ δὰ ον Υν σορτουθὰ 
.ΟΥ ἴον Ὀοΐης ἐγομὀἑεα τοι(ἦ τπιμοΐ δεγυίπσ, 886 ἀἰὰ 
ποὺ ἰμπογοίοσο 1θᾶγο ΟΝ 41} δεγυΐϊπ 5 88 ΒοΙὴθ ἮΒΟ 
δοΐηρ ΣΟΡτουϑα ΤΟΥ 006 ΟΣ γ τὴ 6 ΤΌ; ἰηἴο ποίου. 
-- είς ἃ τοαϊίενῦ αὐ Ομ Υἰβι᾽ 8 Δ Ὁ16 {μΠδὴ 8 συεεί δὶ 
{89 [40]9 οὗ 8 Ῥυἷῃ060.---ζαζατγι8---αἱ αὐ ἐδλε ἰσδίε 
εοἱίἢ, Πὺπ : ἘΒοΒ89 τ οτα Ο τὺ δ 88 γαΐδεα ὡρ ἰὸ 8 
δρὶ τἰ 4] ἴθ, ΛΘ τρδὰο 10 δέ ἵυσείλεν τσῖλ Πᾶπ, 
ἘρΡἈ. ἰϊ. θ.-πινον. 8, Τὴ δοὺ οὗ ΜΑΥΥ σρδηϊ- 
ἔοβίοα 8. ἐουε---Ἰ. σεπόγοιδ, 2. εοπαεδοεπάπισ (56]1- 
Βα] η 6), 8. δεϊϊευϊησ.---αοα᾽ 8 «Αποϊπέεα (λῖεβ- 
88 }}) βῃουϊὰ "9 οὖν «ποὐπίεά----ι! ἃ ἐμ οἱπἰπιοαὶ 
οὗ οὖν Ὀοδέ αἰδοοί οἢ5 (8ηα Βεσυ]66). ΗΌΏΟΙΒ ἀἄοπ6 
ἰο ΟΝ γῖδὲ τὸ ἰο ἀοἂ δηὰ τθθ δὴ οἴδοσίπρ οἵ 8 
δισδοί δηπιεὶ πη δαῦογ.---Ἶ ον. 4. 10 15. ῬοβϑίὈ]6 ῸΣ 
{16 τγοτβέ οὐ ηϑθῃ ἰο ἰυτγὴς πἀπάον {86 ἀΐδραΐδο οὗ 
{110 θαϑὲ ρτοζοβϑίοη.-- -Ἴ 6γ8. 4, δ. Οοϊμ685 οὗ ἰοτϑ 
ἰο Ομ γἰβὲ θὰ ῬΓΟΐδθβδουϑ οὗ τοὶ σίου 18 ἃ βο Ἀγε- 
Βαχθ οὗ ἤπα] δροβίδευ.-- -οσ. ὅδ. Ηδετο 15---Ἰ. ἃ 
7οιμ ὑκνσιμίν κἰϊὰοἀ οὐον ψ ἢ ἃ βρϑοΐϊου ρῥγείεδος; 
“2, τροτὶ αἰν τοϊδάοηι ῬΑΒΘΙῺ ΘΘΏΒΌΓΘ ΟἹ φίοιι Ζραὶ; 
ὃ. ελαγὶψ ὁ (λὲ ῬοοΥ ταλὰο 8. ΘΟ 70 ΟΡ οβίῃᾳς 
δὴ. δοὶ οὗ μἱοίγ ἰο Ομ τἰβι.- -- ΔῊ Ἔχουδβα ἰμόπι- 
ΒΟΙΥΘΒ ἴῸΣ ἐαψίησ ομδ ἴῃ οἙΒαΥΙ Υ, πον Ῥτοίθμοθ 
οὗἩ ἐαγίπσ τρ ἴον ομαΥὶγ.--- Ρχου ἃ πιθὰ ἐδίηκ 8}} 
ἐϊ αἀνίδο ὯΟ ἂο ποὶ ααυΐδε εοἰλ ἐλεπι.---Ἴ6γ. 0. 
“ιάας ἰλε »υγϑβε-δεατέῦ : Βίτοπρ ἐποϊπαίίοπς ἰο Βὶῃ 
τοὐιπ, ατὸ οὔθ ΤΌΣΩ βοὰ τι βίσοιςς ἐεπρία- 
ἰἰοπϑ ἰοὸ βἷῃᾳ τοἱίλομί,:--- 76 τοαᾶς α ἰλίοῦ: Τ86 τεϊξῃ- 
ἴηι ἸΟΥΘ οὗΤΔΟΠΟΥ͂ 18 λεατί- ἐλ, 85 τη ἢ ΔΒ ΒΌΚΕΓ 
δηα χουθη 9 8.0 δλεέαγί-πιωγαετ.---ὦἔὁῦ 45 ὙΠῸ ὃ6- 
ἰγαγοά μἷβ ἰγυδί, Βοοὴ αἵϊον Ὀοϊγαγϑα 5 Μιδϑίοσ. 
-- εν. 7. Αγαϊπδί ἰλὲ ἀαν Γ᾽ Ἐν δυγνίπρ λαιϊὰ εἦὲ 
ζκορὶ ἰλία ; Ῥτονϊάθθοθ οὔθ δὸ αθογὰβ ρου ΠΥ 
ἰο Ομ τἰϑιϊαηβ ἰΒαΐ 8 6 ΘΧΡΥΘΒΒ: 05 Οὗ {Π6]} Ρἱοῦ9 
268] ῬΤΟΥΘ ίο ὈΘ ΠΠΟΤῸ δεαδοπαδῖε δοὰ ὀεαμε 
(88 ΔΗΥ͂ Τοτοβίρες οὗ {πον οὐ οουἱὰ πιδῖθ 
{μι 61.--- ον. 8. 86 ροοά τ ]ιϊσ ἢ τρδῦ 6 ἀ0890 αἵ 
αν ἰΐπιθ, οὐαὶ ἴο αἶνγο ὙΔΥ ἴο ἐμοὶ τ ἴοι οδηδοί 

Ὧ6 ἄοπο δευὺ 2ωμδέ ποιυ.----τ σόα 511 Ἐπ: γ᾽ οτ8. 4, ὅ. 

16 οδηϑυσο οἵ Δδυᾶα δομβοθὰ Ὀγ (δ6 ΟΙΒΟΓ 
ΑΡοβι]θ8 (8690 Μαϊί. χχγϊ. 8, 9: Μανῖκ χὶν. 4; 

8͵]8ο (μ9 ψὲ οὗ τοῦ. 8): 1. ““Οϑῆβυγο ἰηεοίβ ᾿ἰΚ6 8 

Οἷαχαο;" 2. Οουϊὰ νὸ Ὀυΐ Κηον ἰμ6 πὶοκοα οΓ1- 



ΟΉΑΡ. ΧΙ]. 1-8. 818 

εἶα ΟΥ̓ ΤΩΔῺΥ οὗ ὑμδ6 υἀρταθηίϑ τσ τὸ ἐπουρὺ- 
Ἰο59}1} οσίλο, {1.0 Ψυἀκ85-ϑατὺ ἔγουα νυ] 16 ἢ Βρεὶη ρ8 
ΤΏΔΩΥ ΟΥ̓ 189 ουγγοπὺ οΥἰ οἶδα οὐὗὁἨ ὈσΟκ8. δὰ 
ἰδηρ9 (πὰ τι6ῃ)---Π ΟὟ δου] ὰ νχὸ Τϑοοἱ] ἔτγοτα 
ἴθ. 1 -- τῶ ἀχαμρὶο οὗ ἐΐο89 νον δῃὰ υαρ- 
τηθ (5 ψἊΪΟΣ πᾶγο (μοῖν Τουηἀαίζοη ἴῃ {16 »γίπηοὶ- 
»ἴε οΓ υἱμἱειατίαπίδπι ΤᾺΊΒΟΙΥ δρρ ϊ6α---1. το (δ9 
ὙΟΌΠαἰηρ; οὗ ρῥΐουιϑ9 Βοαγίβ; 2. ἰο 89 ἀδιπᾶρο οὗἁ 
{ἰδί 1.518 4}0]0 ουζέμϑ τ Ἀ16}, (1) δἰπϑ ψοσ  ΒῚΥ 
ἰο ΘΧρΓ685 ἐι6 8θῃ} ἰϊπγϑη 8 ΟὗἨὁ ΥΟΥΘΓΡΟΠ66 Δῃ ]ΟΥ͂Ο, 
(32) 18 ἰὼ 1.86017 Ῥτοάποίϊγο οὗ εἰ ἢ 6βὲ Ὁ] 851} 0,.-- 
Αἢ οσχϑιαρὶο οἵἴ---]. ἐμ 4“ οοἱὰ υἀ χηιθοηΐβ ρα5590ἃ 
ὌΡΟΣ ἐδ 6 Υἱγίιιου ϑ οπχοὶ 008 οὗὨ τπὶ ποασίϑ;" 2. 
8.6 ΤΟΥΘ ΟΥ̓ 1638 ΘΟΏ80]Ο118 ΟΓ"'Ἱ Ἰποοηϑοϊουϑ 66Ὁ- 
Βυγο9 οὗ (6 ΔΥί]688 ουαϊκοϊηῃ 8 οὗ ποποϑί θο]  π 8; 
8. ἐπ8 ΠαΥγο τ -τἰη ἀοα οΥἰ ἰοἶδηλ οὗὨ οἰμοῦϑ δοοογά- 
ἴῃς ἰο οὔν οὐῆ πϊηα διὰ ἰοαροῦ; 4. ἰδ 8] αν ϑ 
δρ͵ σι τ ῖο τποίθβ ουὐ 411] σοοὰ τγοῦκβ ὮὈΥῪ σὶριά 
γ0]0.--  γ8. 7, 8 (8606 1380 Μαίί. χχνυΐ. 10-]18 ; 
Μααν χὶν. 6-9). ΟἸτὶϑ 5. αὐ[εοίἑοαίδ ΔΒ 1 δυπιρα- 
ἐλειὶς )αβιϊβοδίιϊου οὗ {.180 τοουπαεαα ΜατΥΥ :---1. ΗΘ 
δΌΓΡ45888 (6 ὈΪΐδηιθ οὗἨ ἰῃ6 αἰβοὶ 0165 ὉΥ Ηἰ8 οἵνῃ 
ἰηϑίδηὐῦ ὑταΐδο δηὰ οοηϑοϊδίϊοη; 2. Βοβοϊ]ὰ ἐδ 
ΙΏΟΓΆΪ «εἰλοίϊοα ἴῃ 6 οϑὐϊταδίΐϊοη οὐὗὨ μυσλδπ δοίβ 
ΜπϊοΒ Ηθ ἰδδοὶ 8 δῃὰ γϑαυΐγο5--- Ηο σοι θη 
ἐδὸ ἀδεα 8.5 ἀοτγί νης 118 γα]ὰθ ἔτγοπι ἐπ βίαϊο οἵ 
ἰλθ βοὺ} ἐπ ΟΥΘΌΥ ΟΧΡγΟΒ864 ; 8, ΗΘ σοτχϑοὶβ ἐῃ9 
ΘΙΤΟΤΒ οὗ Βυπμδη ᾿υάριηθηῦ 85 ἰο δαὶ 18 γτοαῦ 
δὰ ποὺ] 'ἴπ Βυπιδη ἡ ΟΓ Κ9---ἰμο σγοαίπόδ 9 ἰδὲ 
τέδιὼς σῖγοβ (πολ ηοΐ ἐποὶν σααθ, Ὀυὺ ἐδ ἐπέεη- 
ἐοπ; 4. Οὔϑοσγυο ἐπ0 ἀδοροϑὲ στουπᾶ οἴ Ηἷ5 γογ- 
αἰοι---σὴε λαίλ ἄοπό ἐξ σπτὸ ΜῈ (Μαίι. δὰ Μααν) 
--Ἰοτὸ ἴον Ηἴπι (ἴον αοἀ) ἐμ9 ἄγϑί, δῃὰ τηοϑὲ 68- 
80} 14] γοσυϊοιϊηρ; πιο 800 οὗὨ 8}} σοοὰ δπά Ἰου 
ἬΟΥκ9.---]} 8 οοηβάσηξ, ταϊδαηἀδογβίοοα δβου]---Ηο 
Κπονβ π60 δηὰ (ΠΥ Ῥυγροβο; οὐϑὴ 1 Ηἰβ ἀ18- 
οἶρ]98 δίαπηο, ΗΘ Μ1}} 51 7 ἔμ69 Ὀοΐῃ ΠΟΥ͂ δηᾶ 
Βογθαίιογ.--τῦον. 7. ΤμῸ δεαυζίγμεξ τοοτς (καλὸν 
ἔργον) οὗ ἰογο οἰθναίβα, ἰηξογρτοιθα δηὰ μὶουὶβοᾶ 
ἰείο ἃ »γορλείίε αοὲ; 4685 οδβἰ8 Ὁ}15}}69 ἔγοσι (8 
Ῥτουϊάεηζίαὶ εἰγπίβεαποο ἰἰ8 πιογαΐ ρτορτίείψ. (1)-τ 
γον. 8. Νο σργαστίαπ ζαισ απ ΔΌΟ]8}5} ἐμ 9 ῬΟΥΘΡΙΥ 
ὙΠΙΟΝ 15 ΘΥ̓ΟΥ Ὀοΐης γτοργοάδυσοα; τὙθῸ τηυϑί, ἴη- 
ἀοοά, σίσα τ ἃ (π6 τιὴῖΊϑβάοαι οὗ ομβασίίγ, θὰὺ τ 08- 
ουΐ Βορίης (δὺ σίυέπ) {111 ΤΑΔΙΚΟ ῬΡΟΥΘΣ 66680. 
---Ο-Ο΄ τοαι ΒΑΒΝΕ5: ον, 6. 1716 τοαϑ α ἰλίεῦ απὰ 
ἀλαά ἰδὲ δα: ΕΥΘΥΥ ταδὴ ἰ5 ἐγθὰ δοσογαΐπρ ἰο 18 
πδιΐντο ργορΘὨΒ ἐν ---ἰ 6 οὐεοέ οὗἨ ἰγῖα] 19 ἰο Ὀγίης 
οὔ 8 πιὰ 5 Ὠδίϊγο σδδυδοίογ.---Ἴ 6γ8. 4-6, Τϑατη 
δει---ἰ, 11 18 0 ΠΟῪ ὑπο ΤῸΣ Σῃ ΕΛ ΌΘΥΒ οὗ (Π6 
Οδυγοῖ το ὈῸ οογοίουϑ; 2. διυσὴ Ἰο 6ὙΒ ΜΓ] Ὧθ 
{8080 σῖο σοι ρ]δἰη οὗ (6 ζτϑαὺ τυδϑίϑ ἴῃ βργοδά- 
ἴῃς ἰ ρο50ρ61; 8, 819 ραϑϑΐοι νν}}} σοσὶς ἃ} ουἱ] 
ἷΒ 6 Οδυγοῖι (Ἔνθ ἰδ Ὀθίγαγα] οὗ οὐν Γροτὰ, 
γον. 4).----- Εχοπὶ ὙΙΠΠΙΑΜΒ: γεγβ. 8-δ, ΟΥ- 
ΒΟΥΙ͂Θ ἰμ0 πδίατο οὗὁἨ ἰδ δοίϊοῃ βοἰϑοϊθα ὉΥ͂ οὔν 
Ιμοτὰ 85 (9 ομθ ΒΌΟΥΘ 8}1 οὐδοῦ 5 (δὲ βου στο- 
ΟοἶγΘ δὴ ΘΑΥΙΒΙΥ τηθιηοῦΐαὶ (λίαϊ!. χχτὶ. 18); 1, 
Ἧ85.-ἰ. ττουσῃ ἰπ 8 »γίναίε τοῦπι; 2. ΔῊ ὁχ- 
Ῥτοδβίου οὗἉ Ἰοτίπρ, γουθγθα αὶ ἐλαπζεσίνίπσ; 8. 
πού ἰο ρ'6889 τχθπ, Ὀπὲ ἴ0Γ {Π0 Β΄ Τὰ 0 ]90 Ῥυγροϑ6 οὗἉ 
ἀοΐϊης δοῦοΥ ἰο {98118.--- τ. ὅ. Βαὶ ἴον [9 τθ- 
Ῥτοοί οὗ Ψυἀδ5 ἐδιο οοΒ(]ΐ 988 οὗἨἩ ΜαΡΥ 8 οὔοσίη 

δὰ ποὺ Ὀθθη πον ἃ ᾿οποτοα--οἰ 6 6Ὑ]} Θγγ9 
δὴν ἰοηρα6) οὔ ἐπ νυ ]οκοα δοῦῦθ8 ἰο ἀο ΒΟΠΟΥ ἰο 
οὐ᾽ 5 ΒΟΥΥΔΗ (8. ----- ΕὙΟῚ Α ῬΓΝΑΙΝ ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ 
Οχίογα): ψγ. 8. ὅδπ τὸ ψοηᾶονῦ αἱ [ἢ ἐουό οὗὨἁ 
ΔΥΥΤ [ΣΑΣ τ)ὰ8 δ (Π6 (80. !--- Ἴ 6γ8. 2, 8. 

Ομ τῖϑέ αὐ ἰμὸ ἰδθϊο τῦια ὑΠ0 [6 ΡῸΡ ψ|0 τἃ8 
οἰοδηβοὰ (Μαίί. χχνὶ. 6) δι ἃ πὶ ἴπ9 ἀθλά τλδη 
οπιὶ Ηοθ διαὰ χαϊδοὰ ἰο 1116---ἃὦ ἔρυτο οὗ Ηἰ8 
ΟΒυγοὺ θὲ ἢ6 ἢ. 18 οἰοαβοὰ δηὰ 9 ψῈῸ ἰ8 
Ραϊβοα ἤγοϊα ἐμ ἀθαὶῃ οὗὨ βίῃ, βἰὰ τ ῖτ ΟἸτβὲ, δὰ 
ἐδ δηὰ ἀγίηϊ πῃ Ηἷ8 Κίπράοπι τυ ἰοῦ ἰ8 8]1ο τὶ ἢ 
ὑμο οάον οὗ Ηἰ5 Π 681} .---ἰ Α δογεα ἔτοτα Μ 11,1.1.}Μ8). 
--οῦβ. δ-7. Τὴ οβοσϊης οὗὐἨ ΜΆΥΥ ἰλά πιοδί ἐζ- 
»εηδῖυα 886 σο]ὰ Ῥτοσατο: Οὖν [οτγά᾽ 8 δοϊητλθῃ- 
ἀδίζοη :18---1. 10 δοϊαΐπρ αγσδαὶ [0 τὰ! ἤσθηδθ 
ΟἿ ΘΥ̓́ΟΤΥ͂ ΒΙτΑΪΡ οσσδδβίου ; 2. ἐμ9 ραγροίμαὶ τϑ-- 
θυκο οὗἩ ἐμοβθ το ἐδ ηῖς ὑπδὺ δηγιμίηρ 18 σοοὰ 
δῃοῦχὶι ἴον (ἢ0 Ηου8ο οὗ αο4, τνλῖ]9 ἐμὸν ἀρηΥ 
ἐποΙΒΟγ 68 ἴῃ ΠῸ ἸΟΧΌΓΣΥ οὐ ἘοΙΏΘ. --- ἦγ. θ. 
Ομγίϑε ϑυδογοὰ Φπ6 845 ἰο χοιηδΐῃ διηοηρβδὲ [890 
ἈΡοΒι169---ἰοσπῖηρ τ18 ποὺ ἰο Ἰοοὶς ἴῸΡ 8 ΟδμυτγοΣ 
(Ο 8 τη Ϊπ 9} ὙἜΟΓΤΘ αὐξ 81.141} 6 βαϊηΐ8.---Ὑ οΓ. 

. ΤΠ όοοΥῦ ΔΙΑΥΒ τὶ (μ6 Οπαγοῖ, ἴ οὐ ν 
ἐμπαΐ Ηἰδ8 ῬΘΟΡ19 ΠΙΆῪ ΔΙΎΆΥΒ Βον ἐμ θα ἰπ ἀ 658 
ἴον Ηἰ5 8816. ---ΕΤοπὶ ΕΥΙΕ: ΥὙεγ. 2. Το δωρ- 
»6Ρ ἃ ἰγῃΡ9 οὗὨ {10 τοδυύσίδρο ΒΌΡΡΕΥ οὗ ἐδο 1,812}. 
“ον. δ. ΑΑ βρθοϊπιθῃ οὗ ἰδ ὙΔΥ ἰπ πΐοὶι 
το ο ἃ πλθῃ οἴΐθη ἰγὺ ἕο ἀεργεοίαίε 8, Ποοὰ δοίϊοπ, 
ὈΥ βυρροϑίϊηρ ὑμαὺ βοιποι ἰπρ Ὀδίίον ταῖσδ πᾶνο 
ὈΘΘ ἀο0η}9.--- ον. θ. Μαυυϊίυ 05, |Κὸ Φ .ἀδ5, οὁΧ- 
ου80 {πθ.Ί801768 ἔγΟΤα Οὁ.6 6188 οὗἨ ἀιι 68 ὮγῚ Ῥτο- 
ἐοπάοα 2908] ἔῸΣ οἰ 6 γ8---ἰ 6 Υ σοι ρϑηδαίθ πορ]θοὺ- 
ἵἷηρ ΟὨγίϑυ ΒΒ σαῦϑθ ὈΥ δοοιίίΐπρ δΟΏΘΟΥΗ ΖῸΧΣ {89 
ῬΟΟΣ.--ἰὸ 18 9 ΒΟΟΟΒΒΟΥΒ οὗ ΜΆΓΥ ἀπά ποὶ οὗ 
υάαβ γῆο ΤΘΑΙΪΥ ΟΔΓΘ [Ὁ ἰδ ΡοΟΤ.---17ε τοά8 ὦ 
ἐλίφί, πὰ γοῦ δῷ Αροϑὲ]ο---δυίυϊεγεδ ἃ] οη 9 60Ὲ- 
νοῦ ΠΟΌΟΑΥ.--τῷὸ ἸΩΔῊ ΤΩΔΥῪΥ͂ ρΡῸὺῸ δὰ ἰὼ Ομ γί βεϊδπ 
Ῥτοίοββίου τ ιβουῦ ἰηπεγὰ ζγδοθ. -- ον. 7. 
Ομγ ϑιδηβ ἀο ποῖ δἰ τγαυβ Καοῖν ἐδ {0}] τηθαπῖπς 
οὗ υϑαὺ ἐμον ἀο---Οοἃ 0868 ὑδοπὶ ἃ59 Η 5 ἐπϑίγιω- 
"πεηΐξ.---Ἴ αὐ. 8. Τὴ οχ᾽βίθηοο οὗ ρϑιρογίϑιι 15 πὸ 
Ῥγοοῦ ἐμαὶ ίαίοβ δγτὸ 1] “χογοσποὰ οὐ ἱδαΐ 
Οδαγοῖι65 δτο ποὶ ἀοίηρ ἐμοῖν ἀαίγ.---οἸτονίηρ (Π9 
ῬΟΟΡ 5 ποὺ 8ο ππροχίδηξ ἃ ΟΥΚ 85 ἀοΐϊηρ ΠΟΠΟΡ 
(ο Ομ γίϑι. (θαγίης ΗἰἾθ δῦϑοποθ ἔγουι ὺ8 18 Ηο 
πού Βοπογϑὰ ὈΥ̓͂ ΟΟΣ τηϊηἰβίογίηρ ἰο ὑμα ῬΟῸΣΡ 
ἀμασοι ΧΧΥ. 40, 40) 1---Ἐ, Κα. 6.) --ὖ ον. 8. 275 γε 
ἰαυε ποὶ αἴιοαγε: ΤΌ686 ψοΥὰβ ΟΥ̓ΟΡΓΓΠΤΟῪ ἐπ 
Βουῖβα ἀοοίεἷπο οὗ ἐγδηβυ βίδη αἰ οη. ------ΕΤοτα 
ΟἾΕΝ: ὕογβ. 4, δ (1 σοηποοιΐοη πὶ Μαί . χανυὶ. 
8; Μανῖς χὶν. 4). Ηονν ρογηϊοίουϑ, θυθὴ ὍΡΟΣ ροοᾶ 
ΤΏ ΘΠ, ΑΥ̓͂ ὉΘ {Π6 ΘΧΔΙΏΡΪΙΟ δὰ ἰηδιθηοθ οὗὨ οὁῃ6, 
ὙῸ ὙΠῚῚ ΘΡΡΔΥΘΏΟΥ ΟἤαΡ Δ Ὁ]6 τηοϊϊγο ἀθοτίοϑ 
{πὸ Βοπονοίθησο ἐμαὶ πουϊὰ ΒΌΡΓΟΠΔΟΥ 8}1} 7ὉΓ 
Ομνῖβὶ. 9 Ενδηροὶ δὶ ἀ0605 ποί βϑοὶς ἰο ΟΥ̓ 
ἃρΡ ἰη9 αἀἴδατδοθ ὈὉγουρηῦ ροὰ ἰδ6 ἔδτα γ᾽ οὗ 
Οἰιγῖϑὺ Ὀγ Βαγίηρ οἰ ον βλ6 ἃ 8Βὸ Ἰοηρ ἴῃ 1.8 πα ὉΘΡ 
19 Ῥαὰ τῃὰπ: ἀ 18 ἔμιι5 (ὈΥ̓ ὑποῖν Βοπμθδὶγ) (μας 
(890 Βδογοα ὙΣΙΘΣΒ τηδηϊοϑί ἐπ 6 ἐγ Β(] 685 οὗἃ 
ὑποῖν ϑἰαϊοιη θη 9.----ἼΥ. 8, ΤῈ 6 ἱπέθγθησθ 18 οἾΘᾺΡ 
ἐπι 1ξ 18 ἃ Οδτἰβίλδῃ ἀπ γ ἰο Καὶ ϊονο ἐδ τγαπὶβ οὗ 
{6 Ῥοοσ.] 



376 ΤΠῈ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ ΧΟΗΝ, 

ΤΥ. 

ΑἩΤΙΤΉΕΒΙΒ ΒΕΤΉΡΕΝ ΤἸῊΞ ἨΟΜΑΘΟΒ ΟΥἨ ΡΙΟΥΒ ἘῊ8 ΑΥ̓Ὸ ΓΈΒΤΑΙ, ΡΙΣΟΈΤΝΜΒ, ΑἈΧ ἘΠῚ ΗΙΟΉ  ΡΕΒΙΚΒΤ 

ὝΜΙΤΗ ἘΠΕΙΒ ΑΡΗΕΒΕΝΤΒ, ἯῊΟ ὈΕΒΙΒΕ ΤῸ ὈΕΒΤΕΟΥ͂ ΤῊΝ ΣΟΒῸἾΒ ἘΒΙΧΗΌΒ Α59 ἩΠΙ1, Α8 ΒΙΧ- 

ΒΕ, ΤῊ ῬΕΙΝΟΣ ΟΥἹ ῬΕΑΟΒ ΑΝῸ ΤΗΒ ῬΑΙΝΟΒΒΑΝΟΗΕΒ. 

(Υ ΈΕπ5. 9-19.) 

(Δέαδιι. χχΐὶ, 1.11; Μαχὶ χὶ. 1.10; [10 χὶχ. 390-44.) 

9 Μυοβ ρθ0ρ}]6' οὔ ἐδο ονθ ἰβογοίοσγο ἱζηϑνν [ΠΘἀγπ6 4] ἐπα 6 ψχὰ59 ἔῃ 816 : δῃᾷ {67 
οϑταθ [{ΠῚ0Π 60] ποὺ ἴ0Γ «“688᾽ Βαῖζϑ [ὁπ δοοουηύ οἵ .681}8] ΟὨΪγ, Ὀὰξ μαὲ ὑμ6 Υ παραὶ 

10 860 1,ἈΖΑτ8 αἷβο, ψδοπὶ δ ᾿ιΔα Γαϊβοα ἔγοτα ὑπὸ ἀοϑδα ; Βυΐ ἴδ89 Ομ ο΄ Ῥυὶοϑίβ οοη- 
11 βυ] δα ἐμαὶ {ΠΟΥ ταὶρϑῦ ρμαὺ 1,ΑΖατγυβ 4130 ο ἀθαί. Ββθοβῦβο {πδὺ ὈΥ̓͂ ΓεΆϑ0η οὗὨ ἶπὶ 

[ΕῸΓ οἢ δἷΒβ δοοουῃὶ] ΣαΔηΥ͂ οὗ [9 «658 ψϑηΐ ΔΎ, δηα Ὀ6ΙΙονοα οα [ὙῸΓΘ ρΌΪηΡ 
ΔΎΤΑΥ δηά Ὀο]]ονίηρ 11] “ 6808. 

12 Οἱ [δ9 μοχὺ ἀΔΥ τ 10ἢ} ΡΘΟΡΙ9 ἰμδὲ ποτὸ [8841] οομηο ἴο ἐμ6 δαϑί, στ θη ὑμ6 ν ποτὰ 
18 [Βοϑγῖηρ] ὑπαὺ 6803 ψχα9 Θομηϊηρ᾽ ἴ0 «Θγυϑαί οι, ΓΤ οοῖς [86] ὈτΔΠΟΒ 68 οὗ [{Π67 ρα]πὶ 

ἰγθ68, δι ποηῦ ἔογί ἕο πιθοῦ αἷμ, αμα οὐ θα, Ηοβαῦηδ: Β]θββϑοὰ ἐθ ὑμ6 Κὶηρ οὗ 
1βγδοὶ ἐμαὺ οοπιοί ἴῃ {16 πᾶτθ οὗ ἰδ 6 ωογὰ [Β]οβθ6α ἐδ 6 ἐμδὶ οοθίῃ ἴπ {86 ΠΆΠῚ6 

14 οὔτὨ9 1,οτά, ὀνϑα (χα) [δ ἰκίηρ οὗ 18:86}].2 Απὰ [Βυ{]7 “6305, Ὑμο 6 μαά ἔουπὰ 
16 [Βαᾶνίησ ἔουμ 4] ἃ γουῃρ' 889, βαί [8οὺ ὨΪΠ18601} ὑμογθοῃ; 88 10 18 ψυϊ θη, ΕδδῚ ποί, 

ἀδυρπῦον ὁΐ Ζίοι : Ὀθ 014, ΤΕΥ Κὶ πρ' δΘοπηϑίδ, βιν(ϊπρ᾽ ΟἹ. 8}. 8.358 οοἱ(. [ΖΘΟ6ἢ. ΙΧ, 9.} 
10 ΤΊ 680 ἰϊηρθ᾽ υηαἀογβίοοα ποὺ 8 αἰ8010169 [8 α͵501016095 ἀἰά ποῖ ππῃάογβίβηα] δἱ 

[6 ἄτβῦ: θυ τ βοῃ 9090 τ) 8 Ἔρος, ἴμο [{Π67] Τοπιοιι ογοα ἐμ 6Υ ἐπδὲ {8680 
17 πϊηρϑ ποῦο πείθῃ οὗ Ὠΐηι, δηα ἐδαΐ ἰΠοΥ δα ἀοπο {8680 ἰΐηρθ ἀπίο πω. ΤῺῈθ 

ὈΘΟρΡΙο [πιυ]εἰξὰ 6] ὑπογϑίοτο ὑμαὺ ψγὰ8 στὰ Εἴτα ΘΠ ἢθ 081164 1,.8Ζατα ουἱ οὗ Ἷ8 
18 [{}6] σταγο [(οτ1], δῃὰ τα ΐβϑα ἢ: ἔγουα [86 ἀθδα, Ῥᾶγθ σϑοοσὰ [ΒΌτῸ Ὑγ1{Π658]. ΕῸΓ 

818 οδ36 [Οἱ [818 Δοσουμ.} 6 Ῥθορ 6 [τυ] {{π416] 8130 τηοὐ Εἶτα, ἴον [δι [Ὀ66801868] 
19 {π|Ὲ0ὉῪ μοατὰ ἱμαὺ 9 μδὰ ἀομθ {8 τηΐϊγϑοῖο [πγουρς 0819 βὶρη}. ΤῊθ ῬΒΑΓΙβοαβ 

{μογοίογο Βαϊ διθοὴρ ὑμϑιλβοὶγοθ, Ῥογοοῖνθ γ0 ΒΟΥ γὁ Ῥσοῦδὶὶ ποίΐηρῦ [Υ9 560 
μα γ9 δοσοι 9}, ον, οῇδοῦ ποίμιησ :] θοο] 4, ἰμ9 του" ἰβ σοὴθ [8)88 τῦῃ 
ΑὟΔΥ] οἷον Ὠΐπι. 

ΤΕΧΎΤΛΔΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΛΙ, 

1 ον. 9.- ΝΟΥ 5 ἰγαῃβαίο8 ὄχλος πολύς, (λέ ποι ξιαῖο, Οομδηΐ : α ργεαὲ νερϊίμαε. ΑἸΐοτά τοϊδί τ ἔδο Α. Υ.} 
8 γον, 13.-|ι’ζ) σι πιλπη ἰῃ ϑοσογάδησο πεῖ Ὁ. Κὶ. Χ,, Οσίζϑη, εἔο. : ὁ βασ. ΚΒησο ὄνοι Β. ἴ,., εἰο., τορῖὶ : καὶ ὁ ἡ. ἐδ0 

οἴ ϑδίοη οὔ πο ατἰΐς!] 9 βοοα8 ηΐουμάοά. [1Π||ὸ τοδί καὶ ὁ υοίοστο βφσιλεὺς ἰδ αὐορίοι ὑγ Τἰδομβο  ΔΟΥ ἰὼ 8, ΑἸΙ΄, 
γ͵αεἶο. ἀπά Η,, δὴ διρροτίοα ΟΥ̓ δδ» εἰ οἁ Β, 1. .., εἰς.--Ὴ, Β.] 

ὃ Ὑοτ. πῶσ ευνθήμΝ ἴῃ δοσογάδποο ὙΠ} Α. Ὁ., εἔο., ἰμϑοτγίβ δέ; Τἰδομοπάοτί, ΑἸΐ, Ἧ. διὰ Η. οτίε 1ξ ὈῪ δυιδβοῦί οὗ ΚΝ. 
Β.1,..Ο.. εἰο.---. 8. 

ἃ ΨδΥ, 11.---οῦ ὅτι Β. [7 Ὁ. Ε.5 Κι..., Ιδοδυλαμη, Τἰδομβοηάοσ [ΠΟΤΤΛΟΥΪΥ7; ἴῸΣ ὅτε Α. ΒΕ. 9. Μ., απὰ τοδην οἴδοῖπ. 
Βίηοο ἐ ύρει τοοοῖνοβ αὐ τἰοηαὶ ντοϊκμξ, [80 ογο- Ἰ ὨΟΒ5} 10 ρτοαῖοῦ ΘΙ ρμ4518 ΟΥ̓ ὅτε, δΔηὰ (Ὧ9 ργοροπάσγμρηςο οἱ Οσὰά, "ἡ 
ἰὼ ὥνου οἵ ἰξ, (18 τολά ρ δοοτὰ8 ὈγΘίοσα Ϊ6. ων ωκὸ παν οἁ. 8, ἴογ οοπίεσεέιαϊ ΥΟΑϑ0Ώ9, ὈΓΘΙΌΣΒ ὅτε; αἰ που Πο αϑέγπις {πὲ 
ποὲξ οὨἱΥ͂ ἐξ. Α. 6.3 α. Π΄ Μ. α,, εἰο., θαξ αἷνσο Β., αίτο ὅτε, νι σι 18 δἀορίοα ὈγῚ ΑἸΐοτα, Ἰγοδίοοιξ δῃὰ Ποτέ. ΙΓ πὸ τϑυά ὅτι, 
180 ἐβαξιδεοα το Ο ΟΣ: Τὰς πιο ἐμά ἐδαξ τσ τοίδα λέπας ὑογο τοίπεδε ἰλαὲ ἂς οαἰοα ζαταγις οὐ 9 ἐλ ἱονεδ, απὰ γαϊεεά Αἰ 
γοπὶ ἐδε .-Ὁ. 8. 
" δ ον. 19.--{ γὺΣ., ὙΠῊ οὖν οδαξίου, τἀ δοί δᾶ, μοκ  ἐδείηρς ΡΟ] οΥ. Βϑηροι : “ρργοδαηὲ σαΐρλα οοπείϊέμηα (χὶ. δ0). ΤῺ 
δοιιἴθηοο ἰ5 ρΘΏΘΓΆΙΠΥ ἴδίςθη 88 δη ἱπίοσγοσδίίοη (4150 Ὁ Σϑῆρο αὐ ΑἸΐοχά); ὑαὲ ἰδ Βοθῶβ ἴο "9 ΠΟσΘ ἰογοὉ}]9 88 ἃ αἰγεεὶ 85. 
ΒοΣ [08.---Ὁ. Η, 

6 Υον. ἸΔΊΟΥ, (80 τολοῖα του], ΤΙ Ὁ. ἵν. ᾧ. Χ., ὅλος ἰ5 ἰπβογίοὰ ; ΤΊΒΟΙ. οτα 8 ἰξ, [ἢ δοοογάασιοθ τ ῖ δ. Α, Β. Γ. Δ. Α. 
ΗΙ,, εἰ5.--Ῥ. 81] 

ἴῃ οἴοοὶ Ὀ]οπἀοὰ δ ἔγγο δῖγο οὗἩ ἐμο ουτποῦ, 
ἴγοιῃ Φογίοιο ἰο οίμδηγ, δπα ἔγοια 1 μδΔῺΥ (0 

ἘΣΕΒΕΤΙΘΑΤ ΑΝ ΝΟΕΡᾺ ΜῈ Ὰ ΔΙ ἀευίδινα, ἰηΐο ὁπ6 ουγη ον, τιίδουΐ τα οπίοοΐδα 
85.669 ἐμο Οοπιπιεπίατν οἡ Δαι(λεισ, οὨ, χχΐὶ. ; οἡ  ἰ86 ἰηϊογνθαΐης Τοϑί, ΟΟΠΒΟΑΈΘΟΙΓΥ ἃ ἀουδὶθ 

Ματεε χιὶ ὁπ ἤμιλε χῖχ. 10 μα8 θθβθὴ βονγπ ἰπ 670 | ΘΗΙΓΥ͂ ᾿ηϑαμ πεν Β΄ ΘΒ] οἰ θυ δ 60) 15 δι}}} 1688 Οὁ08- 
ἐμαΐ ἰλ6Γο το πο δοίυα] αἰ δγοποοβ (86 οχὶβίοηοο ἱ οσοἰναδῖο: οπ μ᾽ 686 ροΐηΐβ οι. {86 οοπϑίτυσίάοα 
οὗ ψ Ὁ 16} 15 οἱαἰτα οα ὉΥ ΜΥ͂ΘΟΣ δηὰ οὐ 68) δοίσθοαῃ | οὗ ὑπο ὕμλοίβ ἴῃ δαίίδειν [Ρ᾿ 808, 871]. 
{μο παυτγαίίυο οὗ ὅόμπ. δηά 86 δοοουπίὶβοῦ μ9 βγη- [ Υον. 9. Α ρτϑδῖ σου τπᾶθ οὗ [86 0 08.-- 
ορι(ἰεἐ5, ἱσγϑβρϑοῖϊνο οὔ ἐμ ἔδοί ὑμαὺ [89 Ἰδίΐου Βαυο ἱ ΤΊ|1.9 9075 1ὰ ἐμ6 πδίζοι δ] β6 89 (ὀβρϑοὶδ}γ (89 10’ 
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παν Δηὲ5 οὗ ΦογΌΒα 1 6ηι, 859 (10 νοσὰ 8 ζΘΏΘΓΔΙΥ 
πηἀογβίοοά) τγϑγθ, δὺ ἐμ βᾶπι9 ἐΐπηθ, πιοϑί οὗ {61} 
δον (06 ῬΠανίβαὶσ βθη8ο, δ ἃ Ὦθτο 8180 Ψοι ἢ 
ππἀογεοίδη 8. 119 Θχργοδβίου ἴἢ {818 Ἰα 0 Ὁ ΒΘΏΒΘ, 
ποῖ, ΒοΟΤΟΥΟΡ, ΠΟΟΟΒΒΔΥΪΥ οὗἁ {19 76 7188 Ορροβὶ- 
εἰομ᾽ (Μογοσ [δηὰ ΑἸέοτὰ}]). Το ται ϑίπε οὗ 1[,82- 
δ΄5 Δ ογοδίθα ἃ στγϑδὺ βϑῃβδίϊοη δϑιηοης {680 
δεν ἴῃ Φογαϑδ οι; ᾿ ἃ ἱπο]  ηθα ΣηΔΗΥ͂ οὗὨ {Π 6 .λ 
ἰο Βοϊΐενο, 80 ἰμαὺ (δ 6 ν110]90 Ρατίυ οὗὨἩ ἰμ9 Ῥμδνὶ- 
8009 Βοοηθα δὐουϊ ἴο γοὸ οΥγοῦ ἰοὸ Ομ γὶβί, τον. 19. 
ΤΉΘΥ οϑχθ [ΒῚΠΘΣ.---ΑἸ] [Π9 ΘΟ ]9 βιἰχοατλϑὰ 

Του ἰο Βοίμδηγ. ὅϑδοίῃθ δ γθδαῦν Ὀοὶϊονοά, δπὰ 
ἩΪΘη0ἃ ΔΌΟΥΘ Δ}1 (Βἰηρα ἴο 800 93 6819 διδίῃ ; 
οἰποσϑ ΟΥΘ ἀδβίσουβ οὗ βοοῖίηρ [.82Δ ΓΒ, ἱ. 6., 
ἰθ6Υ πἼογα οὐ {89 μἱσὶι γοδὰ ἰο αὶ. ΦΔ18 γ]]- 
ετἰπιακίης Ὀοζδη ἃ9 ΟΔΣΙΥ 85 ϑαίιυγα Δ οὐθηΐηρ, 
866 Τοῦ, 12. 

γεν. 10. Βευῖῖμο δἰ ρΒ-Ὀτὲϑβῖϑ τοῦς οοῦὔ- 
80].---Τὴο Βίλῖο οὗ πιαϊο 8 βθϑηιθα 80 ἀϑϑρογδίθ ἰὸ 
{10 δἰ σι Ῥυἱοϑίθ (ἰδ ρ 88, Ηβηπθδ δὰ ἰδ ἴῃ- 
ποτιοϑὺ οἱγοὶθ οὗ σαἱοῖς- ΡΥ  68.}γ ἱπιϊτηαίοθ ἰπ (6 
δβαπμοάχ! ) ἐμαὺ ἐμ 6 οοηϑυ]ιοαὰ ἐοκοίμοῦ 88 ἰὸ 
ΒΟΥ (ΠΟΥ͂ ταὶ σα ὐ πιλ Κ6 ΔΊΤΑΥ ἢ Πρ ΖΑ ΓΒ 4180, {}}0 
ἸΗἰνίηρ πιϑτποτί αὶ οὗ [110 ταϊσαου]ουβ ροῖνοῦ οὗ 6809. 
Τι6 σομβϑοαῦθηοο οὗὁὨ ἰδ σου 86] οὗ ὈΪ]οοᾶ: “[{ 15 
εχροάϊοιιϊ ἰδ αὺ οπ6 τη8η Βιου]ὰ αἀἶθ,᾽ ἰδυ8 Ὀορὶἢ5 
ἰο τοῖο {8617 πιδη θαι. 10 ονὸρ ἀοιηδῃὰβ χηοτθ 
Ὀ]οοί, 48 15 ὑγογϑα ὈΥ 80 ἰδίου οὗ (9 ΠΊΘΓΔΙΟΒΥ. 
ὕρου επἰτηϊϊαν, βϑογοὺ πλυγάθυοιβ Ρ]οΐϑ 860 Αοίϑ 
χχὶ]. 12; χχυ. 8. Οἴ οουγδο, 88 ᾿ΏΤΩΡΘ ΓΟΙΊΆΓΪ8, 
(λ}6 βαάάδυοοδξη Ῥατίγυ, οὐ Ὑπῖοῖ Οδίαρδ8 τᾶ ἃ 
ἸηθηὉοῦ, ΓΘ ΒΡΟΟΙΔΙΪΥ ἱἰηΐογοδίοα ἴῃ ρΡυϊιϊηρ 
[μβασᾶτὺβ δϑίάϑ, 9 Ὀοΐηρ 8 ᾿ἰνϊηρ [988 ἰο (86 
ἴσαι οὗ {1:6 τοϑυγγθοίίοη, Οορ. Λοίβ ἵν. 1,2. 

γόον. 11. δον οὗ [80 ὅθνυυνβ σχγοῖθ βοίῃ 
ΤΑΥ͂; ὑπῆγον .--Ἰατὴρ9 πὰ οἴμπεσβ : ΤΠΟΥ͂ 
δροβίαιἰχοά, Μογονῦ σοι δί(θ {818 ἱπιοτργοἰδίίΐοῃ. 
Τμὸ Δροϑίδθυ 18 ἱπά βθα τ ΘΓΘΙΥ ἃ ΘΟΠΒΘΟΊΟΠΟΘ οὗ 
ἰδοῖν φοΐπες ΑὟΤΑΥ ἰο ΒΟΙΠΘΏΥ; πονοσίμ61685 ἰὐ 18 
ἰπεἰπιαιοά, 

γεν. 12, Οἱ ἴδο ποσὶ ἅδν.--Οὐ δυπάλγ 
πιοτηΐηρ. 8.606. Οὐπιπι. οὐ Μαίίλεω. ἮἩοτο, ἴοο, 
189 αἰνοναὶίν Ὀοίτνθοι ὅομπ δηὰ ἰμ9 ιγπορ ϊϑί8 
οοπ ΐδι!68 : οδ τ θη Ἐ10Π}8 ἐδδὺ ρατὶ οὗἁ (6 ρβ]α- 
Ῥτοσοβϑίου Ὑιῖο ἢ 158}55 ἔγΟΠλ ΦΦ6ΥΌΒΑΙ θα, τν}}}]0 
(80 βιγπορί δἰ86 ρσῖνο Ῥγοιαϊμθηοο ἰοὸ 89 Ῥογίΐοῃ 
ΒΟΘΟΙΏΡΔΗΥ Ωρ 9950.8, ἑ. 6., (80 (8]1168π. Κ5'΄΄η 69 
86 δϑῖηθ ΒίΟΥΥ 15 ἤ6 τ ἰο] ἃ υ8 ὈῪ ἐῃθ ϑ'γηορι βίβ 
δηὰ Ὀγ 9208η, 10 Ὀδσοῖα68 ΥΟΣΥῪ ονἱάθης ἰμαὐ ἐξ γγὰ8 
Φομ πη 8 ἰηϊοπίίΐοη ἰο Βαρρίθιλθηξ ὑμοὶν δοσοιῃίϑ. 
Ηοπονον, (μο0 ϑιπορ ϑι5 ὑποιηβοῖγοθ αἰδβιϊ ρα 8} 
δεϊπνοθη ἃ Ραγί οὗ (9 ργοοοϑϑδίοη ὑμαΐ ῥχοοοθι θὰ 
δοσυ5, δηὰ ἃ γατί ἰμδὺ 70] οτγοὰ Ηΐπι. ΒΥ ἰδἢθ 
ἴοτιπον αἰἱϑπἀδηΐβ ἰμοβοὸ βθοῖα ἰὸ 6 τἸηοαπὺ Ὑ80 
κεἰ ουἱ ἔγοϊῃ 96 ΓΒΑ] 6 τὰ ἱπίοπαϊηρ ἰὸ νης 9958 
ἰπίο ἰμ6 οἱἵγ. 4Ζοδη, οἢ {πο οἴ ον Βαῃά, 11 Κουγΐβθ 
ἀἰδονϊ πιϊπαὶθα Ὀοίτοοι το αἰ βίοηβ (τγογ8. 17 απὰ 
18),---οἰιίξονιβ οὐὁἁ ΦοΓΌ5819πι πὰ 768.8] Ηἱ]στὶπιϑ 
Ἧ8Ο 816 ΔΙΤΟΒΥῪ ἴῃ “96 Γ0.88]6 0}, 
Ὁ κιϑαῖ  υ πᾶρ τμ6ὲὶ με οοτὴθ ἴο 86 

ἴθαβῖ, Ὠθασίῶ α,, εἰς.---Βοϊ νης ΡἱΠρστῖπιβ ἰο (δ 6 
[εαϑί, Αἰ γοδυ ρῥτοϑοηῖ ἴῃ Φογαβαίοπι. Βο ἰΐ οὔ- 
βευνοὰ {πῶὶ, δοσοναϊηρ ἰο Φο,η, ἐπ9 Ηοϑαπηδ 
τηουοιηθηΐ, (ἢ 6 βΒοϊθηλη Ῥγοοϊαπιδιΐοη οὗὨ 79808 88 
{86 Μοβδίδῃ, οτἱ κί πδίθϑ Σΐἢ (8 950 ζ68.8] ἢ] ανἑτη5. 
δογυβδὶοπν ΒοΡΒοΙΚ βϑϑ8 ἴ0 γτοδοὶγϑ ἐδο Γογὰ 88 
ἰὸν Κίηρ. Αοοογχαϊΐηρ ἰο ἸΒο]υοἷκ, ἔμ 680 ὙΘΓΘ 
ΘΔ} 1]16δ οἱ Ἰχτίπιθ; ὑἐπἰ8 18 Θοαϊ τἀ ϊοιοα Ὀγ {8Π9 ἔλοὶ 
{81 πὸ 14] 16 δὴ 765ϊγο (ἰταΐη 8. πὲ ΔρΡργοδοὶς- 
ἰδ ἔτοιῃ Ῥοσθϑᾶ; αὶ ἃ σοῃδίἀθσ 8 Ὁ]9 ρογίΐοι οὗ 

89 ΟΔ᾽ 1] 68 Οἱ σνΐπιθ ἸΏ πᾶν δἰγορὰν 6ῃ- 
ἰογοὰ Φογυβδίθιι ΟΥ 1.18 ΘΗΥΓΟΏ9, δπΠα ΤΙΔῪ {8 
ἰὰ ΓῺ Ό8ος ἰο οἷ ἰῃ οδοογίηρ 7680. Τ89 8661" 
τηδίΐου, δοοογάϊης ἰο 8. οσυϊιὶ. 2δ, 26, “Ἅ Ψ]Δ6ΥΘ 
89 Μαοδβδβίαῃβ. ἰ8 ρτϑεΐθα 88 οοπιίηρ ἐν ὀνόματι 
κυρίον. Α εοοορίϊοη δυσὶ ἃ8 8 Δ] οἰ6α ο ᾿ἰ πῃ ρ8 
δηἃ ΘΟΠΑΌΘΓΟΙΒ, 1 Μδοο. χἰϊ!. δ] ; 2 Μαοο. χ. 7.᾽ 
ΤΠο]θοΙς. 

γον. 18. ΤΟΥ ἴοοῖς [06 ὈΣΘΠ 65 οὗ [80 
Ῥαϊηϊ-ὮἾΘ65 [τὰ βαία τῶν φοινίκων]. ἔ-πὶ 
Ἰϊνοῖν υἱοῦ οὗ (86 νυ 1}- πον Ραὶπι-γθ68, νυ ῃἷοὶι 
(6, ἃ8 (89 ΓΘροσίδν Υἱυ αἱ Υ σοι πὰβ ὰ5, βίοοά οἢ 
ἰμοὸ σοδὰ Ἰοδάϊηρ ἔγοτα ὑμο οἰἐΥ ἰο Βοίαηγ. Τΐ8 
Ὠοἰΐοο ἰ8 πδηϊίηρ ἰὰ [ἶκὸ; Μαί ον τη θη 1008 
ΟὨΪΥ ὈΓΆΠΟΝ 68 οὗ (ἰλλ} 9 ὑγθοϑ; Μασὶς βροιῦῖ8 οὗ ἰμῖηρσϑ 
βιγοοὰ πῃ ἰὴ69 τΔΥ ; τἨἙΕ 80 ᾿παονιοὰ (ὁ Φοδῃ 
8Ιοη6 [0 (ἢ 9 Ὀγϑοΐβθ ἱπίογαιδίίοη ; δηὰ ἐπ ρ ἢ 
ἴον ἰμὸ ἔθγιϑ: αΐπι-ϑυπάαν, Ῥαϊπι-ἐπίγῳ, αὐὰ (ἢ9 
ΒΤ Ὁ} διὰ οὗ ἰμ6 ΡὈ8]τ-Ὀσδηο, 4.4.5 (π9 ροπχο- 
τδμαίθ ὑτοθ 8 [89 ΒΥ πι00] οὗ 89 Βοογοίὶν ἤοινίης 
ΤᾺ] Ππ688 οὗὁἨ Ὀ]οββίηρ, 80, ὁα. 06 οἴμοῦ δδηά, ἐδ. 
Ῥαϊμ-ἰγθθ σϑργοϑθηίθ ἰ869 οὐθγβονίηρ Ποση οὗἁ 
Ῥ πῖγ δπὰ 5 [8 βυτ οἱ οὗ 8}} Ὁ] 655 οὗἉ βἰγοη σι ἢ 
δηὰ ουδναγαὰ ῬΤΟΒΡΟΡΙ(Υ : (ὮΥ βίαϊυγο 8 ἰϊκο ἰὸ 
186 Ραϊπι-ἰγοθ, (πγ Ὀγοδδὲ 11κὸ οἱ αδίθγϑ οὐ ἀδίοβ, 
50]. ὅοης τἱὶ, 7. Ηδποο Ταπιαγύ 8 Τα νοτὶ 9 πᾶπιθ 
ἴον ποάθη, αα6ἢ. χχχυὶϊ. ὅ; 2 βδῃ. χὶϊὶ. 1; χὶν. 
27. Ἡξποο {89 ρδιῃ ἢ Δ8 ἔγοπι απϑποϊθηΐ {ἶτη68 Ὀ6 68 
τοβαγαραὰ 858 (9 δδουϊοιθου δηὰ βἰρη οὗ 1ϑγϑοὶ. 
Οοἰῃ5 οὗ ἐμο ἐἶπι65 οὗἩὨ 89 ΜΙ δοσδῦθθϑ ἔθ οἡ 06 
δἰἀ9 {6 ραῖαι, δὰ οὐ ἐμ 6 οὐλθν ἃ υἱπϑ ὈγθηοὮ 88 
ἰοἰκ6 5 οὗ (]10 ἰἸαθὰ. Α1]80 οἱ {1190 πιθάα]5 οὗἉ ἐ᾿9 
ΕτΆΡονον ΤΙίαΒ, δίγυοκ δὲ ἷ8 δοητηδῃα ἰῃ σουηΐ- 
1685 ΒΙΠΙ ΘΓ 8 ἔγοτα (86 ΒΡΟΪ] οὗἁἨ δον δα] θη δὰ ἀΪ5- 
ἰν θαϊοὰ διωοπρ ἐπ Βοηδ δΡΏΥ, (ἢ 6 “Οδρίΐγθ 
Φυάδῃ᾽ 18 ρογίγαγϑα 85 ἃ οριδῃ βἰἐἰἰπρ ὑπο} 8 
Ῥαϊ-ἔσοο.᾽" (Διδί. Ναίωγσεδοῖ., ῬαὉ]. αἱ ΟΔ]ν., Ὁ. 
848.) Βγ ἰμὸ ὈΪΌ1168] Ρδ]πὶ ἯὙὁ ΓΘ σΘΠΘΥΔΙΪΥ ἴο 
υπάογβίαπα ἰμ9 ἀδίθ ρα]. ἘΠ, {110 σδρ οὗ 
89 ΒΟΥΘΏΓΥ Ῥδἰὶπητίγοθδ, ΕΧ. χυ. 27; Ναπι. χχὶϊὶ. 
9; {μ6 Ρ8} 1 -ὈΣΘ ΠΟ 68 δὲ (86 ζοδδὲ οὗἨ Δ ΌΘΣΠΔ0] 68, 
μον. χχὶϊὶ. 40; Φονίοιο, ἐμ οἷν οὗὨ Ῥα]η)8, Ὀδαϊ. 
Χχχίν, 8; Ψυά. ἱ. 16; ἰδ9 σΣἱιίθουβ ἃ Πουτβεΐηρ 
Ῥδ)-ἰτθο, ΡΒ. χοὶΐ, 18 βυϊ]αμιί, 80]. ϑοπς νΥἱὶ. 
8. Αοοοτγάϊης ἰο ἐδ) 689 δίαρο8 οὗὨ [86 Βυτ200] 1 18 
ΟΣΡΤΘΒΒΙΥΘ οὗἁ γοὐΐγοϑιιτηθηΐ, Ὀ]οβδί ρ, ζθβί γαῖ, ΠΟῪ 
119 οὐ υἱοίοῦσυΥ; 1 Μδοο. χὶϊὶ. δ] ἃ βίχεη οὗ υἱοίουυ. 
ἩοδαΏΏδ.} Μία Πον: ““Ἡοδβῆπηδ ἰο 80 808 

οὔ θανίὰ! Βὶοββοὰ 18 δο ἐμαὶ σοιηθί ἰῃ {ἢ 6 ΠΔΏ1Θ 
Οὗ ὑμὸ ογὰ ; Ἠοββδῆμα ἴῃ {116 πἰρμοδὶ "ἢ Μανΐο: 
“ἩἨοδβαπῆα Β͵οβϑοὰ 18 δ ἐμπαὺ οοπιοί ἢ ἷπ (89 
Ὠδῖηθ οὗ ὑπο ᾿ογτὰ : Β)]οβϑβϑοὰ ὃθ {10 Κίηράοπι οὗ 
οὖν Τὸ» Ὠανία, ἐμαὶ σοτηοὶ ἢ ἰῃ ἐδ 6 ἤδπιο οὗὨ ἐϊ)6 
Γογτὰ  Ἡοδβηπηα ἰπ (86 κεἰς οδὲ 1) Π1κα: “ ΒΙο590ἃ 
Ὅο ἐμο Κίης ἱμαὺ οοπιοίλ πὰ ἐδ παῖηο οὗ ἱμβο ᾿ογὰ 
Ῥθαοθ ἰὼ [ἰἰϑατθ δηἃ ροἿΟΣΥ ἴῃ ἰδθ δἰ ρίιαβι 1" 
στο (48 ἰὰᾷ ἰμθ δοσοουμὲ οὗὉ ἰἰια Τοϑαγγθοί 0} 
(0 ψαγίδίϊοῃ"5 πιοτὸ ἀθοϊ ἀϑάϊγ αἰϊοβὺ ἐῃ 9 σϑα ιν 
ΟΥ̓͂ (818 Β66ῃ6 οὗ ἱπίθηβθ δχοϊίοσηϑηΐ ἰμαη που]α 
ἃ Ὁπϊίοσια δϑοσουπί. [ὐ 4 (πο ΛΌΓΟΥ οὗ Θαϑίαίϊϊο 
Ἰιἴο6. ϑοίηθ ΟΥΥ ἰδ, οἰογβ ἐΐπ8; ϑδοῖ ΘΥ̓ΔΏ- 
οἰ ῖἰϑὲ σορονίϑ ἰῃὰ δοοογάδβποθ τυῖ τ ἰ8 ΟὟ ᾿108Ὁ- 

Φ[ΤἼο ἀτιίο]ο τῶν (ποῖ τά), Ἡ ὩΪΟἢ [8 οπ! θὰ ἴῃ πο ΚΕ Υ͂., [η- 
ἀϊοκίοθ, 85 [Δησ9 δηὰ Μόγοσς ὀχρίαἴη, (ἢ δὲ (Π)}6 Ρ4]π|- ΓΘ 65 γγ 70 
οη ἔδο χοδᾶ, ΟΥ ῬουΔΡ5 δὶ τ[Π6 ουδίοπι ΜΆ ὈΒ0Ά] δὶ δυο ἴ06- 
εἰν ε,685 (ΑἸίοΓα).-.Ρ. 8.] 
{ [9 }, 180 Ραϊπι-ἔγο0.--Ῥ. 8. 

τ 

αννά, ἴτοτῃ ἔἶιο ἩθΌτονν, τη 8 σῶσον δή, δαθ6 ποιῦ, 
δηὰ ἰ5 οὐἰ κί πα }} Ὁ ἃ Τογιηυ]4 οὗ δηρρ] σατίου, θὰἐ Θοηγϑη ΟΠ Δ ΠΥ 
οἿ9 οὗ ἴσα ρδης δοοϊατηδίίοη δηὰ ἰογία! ζγοϑί εν ἴο ἃ ἀ6- 



878 ΤῊΕ ΘΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΨΧ5ΟΗΝ. 

ἴῃς οὐ ἐμαὶ οὗἉ τυϊΠ65868. Β9 1ΐ οὐβογυϑά ἐδμδὺ ἴῃ 
οι ἰμὸ ΠΠοϑαμὴδ ρῬγοοθᾶθβ [86 τηδρζῖοη οὗὨ ἐδ9 
8.58᾽5 οοἷΐ, ν᾿ 1160 ἴῃ 89 ϑ'Υπορίίβι5 ἴ0 5 Βυ θδοαπιοηΐ 
ἐο ὑμα,. Ναϊαγοι!γ, Ὀόσαυβθ 6 Ποβαῦπδ υἱ ἢ 
ψθἷον, ἃ5 τὶ 1[ὴ6 ποσ-νογὰ οὗ ὑμ9 ἀδΥ, {116 
ξοδβίαὶ οἱ Ἰστί τ ἔγοπι ογυβαΐοπι ΔΡΡγόδοΪι, 8. ποῖ 
οοτημημηϊσαίοα αηἰ}} Ἰαΐα  ἰο ὑπὸ ἔοβία ὑσαΐῃ ἴγουλ 
ΘΔ}1166 δυὰ Ῥειιθᾶ. [1ἢ {π18 {1|ὸ ἢθν αἰδοῖ] 68 
το ἰῃ δάνδμποο οὗ (89 οἷά ΟΠ95; ὨδΏ66 ἰ00 ΣΠΟΓΘ 
ΣαρίυγουϑΒ. 

γεγβ. 14.106, Δοᾶ ϑοβυα δβανίης ζουπᾶ ἃ 
ψουβ, 888, εἰς. 38.660 Οὐπιπι. ο5. ἈΔίαίίλειο : (Ὦλθ 
αποίαἰϊοι 260}. ἰσ. 9θἁ ἘἼΘΟΙΥ οἰϊοα, Τὶ ἀΡΟῚ 
ὙΠ 16 ἢ ΔΙΘὴ6 {110 ΘΥδη ρο᾽ ἰδὺ ἴδ γ8 ΒΓ 688, 18 (9 σοἢ- 
ἐγαϑὶ Ὀοίγοοι (86 ἀοτουΐ Βομαρο ραϊὰ ἰο 7968ι.8, 
δὰ Ηἰΐ δυο ϑαυϊρταθηῦ, τηουίοα ὕρο ἃ 
γουῃρ 858 (ὀνάριον),---ἰουῃά, 88 ἱΐ γχογο, ὈΥ͂ δοοὶ- 
ἀφοηί,---ἰοχοίίοῦ ἢ 89 ρῥγοαϊοίοη σοποθσπΐη 
{118 ἰδοὺ ἴὰ ἴ16 Ῥσοόρμοί. Ηρθηοθ 86 8180 ρσίτϑθ 
Ῥτουΐηθῃ6θ ἰο {6 οἰ Γοιμλβίδη69 (δύ {89 αἰΒο1 0168 
αἸὰ ποῖ ἐποη υπἀογεοίδηὰ ἐμΐ8. {8 ] πιοιὶ οὗ Ρτο- 
ῬιοΟΥ. Ηδραοθ μ6 Εἰ ορμαῖίο, ὑμΠγῖδθ σο- 
ῬΡοδϊοὰ ταῦτα, “ἐλέδελίηρε,᾽ γογ.16. Τηδί (ἢ 9 
ΤᾺ] ΔΙ πιϑαΐ οὗ (6 ῬΤΟΡΌΘΟΥ 'Ῥγὰ8 ἀϊγοοϊςἃ Ὁγ αοἀ δηὰ 
ποῦ ὈΥ Ἰη6ῃ, 18 ΟΧΡΓΟΒβοὰ ὉΥ (6 ἔγβύ δῃὰ {ἰδθ 
ἐπϊτὰ ταῦτα. ΕἸ ΧΔΟΙΪΥ 80 το αἀἰὰ υπίο Ηΐπι, δπὰ 
δύθῃ 86 ἀϊδοΐ 1685 ἀϊὰ ποὶ 80 πιυποὶ 88 υπάογϑίδπα 
ἧι. Ενϑη 1 δοβὺ8 νγ88 οοῃδβοίοιιϑ οὗ ὑμὸ {01 Ἐ]τηοηὶ 
οὐ ἰδαὺ ῬτορΘΟΥ, {ἢ 9 ἀπδιιρί οἷουβ σδο0- ΟΡ γί 0. 
οὗ πιο ΡὈΓΟΥ͂Ω5 ἰὁ ἴο δᾶγτο θη {80 αἰδρϑηβδίΐ οι 
οὗ ἀοά. Αὐ 8 ]δΐδσ βίδρο οὗ δηϊρἰοπιάθηῦ (ἢ 9 
ληροτὶ οΥ̓͂ (815 πηοταϑηὺ τ7ῦδ:8 γουθαὶθὰ ἰο (80 ἀΪ8- 
οἶρ]68 αἰϑοζυ Απᾶ Βεῦο 1ὺ σαπηοὺ Θ ΤΔΟΤΟΪΥ͂ (19 
Τυ δ᾽ πλοηὶ οὗ 8 ἴγρὸ μοὶ 18 βροΐίζοι οὔ. [018 ὑπὸ 
Τα] δ᾽ θυ οὗ ἃ ρυοάϊοϊΐου σοηοογοίηρ (119 Μεθ8- 
Βἷδῃ; ἴῃ ἃ ἰγρίςο- ΒΥ} 0 01108] ἔοτιι, ἀου Ὀ{1688. ἑ, 6., 
ἐδὸ ῥὑσορμοὶ 858 Ῥγοαϊοϊθα ἐδθ θηίσδηοο οὗ (9 
Μοσβίδιι πὰ ἰπδὶ σηϊδοδηὺ δαυϊριιθηξ; Ὀαὺ ἴο Βἷτα 
(6 γτίὰθ ἀροὴ (89 858᾽8 οοἱῦ Ὑ͵ὰ8 ἰὐρίοα! !Υ (ἢ 9 
Βυτο] οὗὨἩ ἐδ6 σοηιϊο δὰ ἢ Ὁ]9 δοσουϊΓοιηθηί 
οὗ {Π6 Ῥτγΐηοθ οὗ Ρϑδο6,--ἰ, 6., (86 ἱηνοβιμθηῦ οὗ 
ἷ8 ρτοάϊοίίοη, 

γεν. 171. Τὴο τουἹτυᾶθ ἐδοσϑέίοσο.... 
ὍοΙΘ Ὁυὶῖῃ} 988.---Απ ΔΗ ΡΒΟΩΥ ἰδθ ἔοτηθὰ Ὅ6- 
ὑνϑοι (1.9 ΘΥ9- τ] [Π68868 οὗ {Π6 ταϊδίηρ οὗ 2808 
(πα ἰιαπ β οἵ γα Βδ] ο, οὗ ΒοΙΒΔΩΥ, δηὰ οἱ 6.8) 
διὰ (ἢ 6 ῬΘΟΡΙΪΘ ΨὮΟ ΒΑΥ͂Θ σοπηο, 88 ὈΘ]ΙΘΥΘΥΒ, χοῦ 
Φογαβα]θαι ἰο πηϑοὶ Ηΐῃ. 818 ΔΕ ΓΙ ΡΏΟΩΥ 18 111- 
Υγὶβθ ἱπαϊοαιοὰ ἰὴ Δίας (ὙΒ6Γ0 ἴῃ οὐ ἰΓαὨΒ] αἰ 0 ἢ 
Ἧ6 τΤοδά: δηὰ ἰμοὸν ἐπ αὺ τοὶ Ὀοίοτο δηὰ ὑμ 67 
μαι [01] οτο4)ὺ. 1Κο, ἰοο, 8845 ἱπαϊοαϊθα ἐμαὶ 
{89 ἀἰδβοῖρο5 το ογιιθὰ ἰμ6 οβοοτί οὗἨ “οβυβ 
Ῥγαϊβεά Ηἰτ οἡ αδοουῃὶ οὗ ΗΪΐ8 ποπάτουβ ἀδοά8. 
Ἦτο 20.) ΒΌΡΡΙ μλθηίβ; ἢ ἱπΌΓΤΩΒ Ὁ5 ἐμὲ ἐμ9 
Ταϊδίηρ οὗ Ιδχατὰδ 8 (86 Ἰοδάΐπρ πιοίγο [ῸΣ 
ἐπ δοῦρε: οῃ8 οὗἨ ρὑγαῖϑο ἰο ΨΦ6βδὰ8β ἰῃ ὑπ Ῥδ]πι- 
Ῥτοσοβϑίοη. Τ7}}18 τροῦγθ ΜΔῺΒ Ρϑδϑϑὰ ΟΥ̓ΟΡ ὉΥ͂ 
10 Ξγηορί 8.8 70. ὑπ9 βδῆγχθ σϑϑβοῦ Ὑδὶοΐ ἴῃ- 
ἀυσοὰ ἰμοπὶ ἰ0 ΡῈ85 ΟΥοΣ {80 Ταἰϊδίης οὗ ᾶσδτυϑ 
1056 1, 

γεν. 19. 8ο ῬΒασί8θ98 ᾿βοσϑίοσθ δβαϊἱᾶ.-- 
Ασδοοτάϊης ἰο ΟΠ γϑοϑίοηι, (μ}9 ΒρΟΐΚΘ {πΠ0 βοοσγοὶ 
ἔρὶθ 5 διλοης [89 ῬΒδτίβϑαβ. Βυὲὶ 10 18 τη ΔῈ 98} 
(μ6 Ἰδηχύαρο οὗ ἀοδραίσγϊηρς ταρο. Οοωρ. ἴ80 
Β᾽ ΤΡ ΘΣΡΓΘδϑίοο οὗἩἨ αἰ ϑῃ͵θ8βιγθ οὐ {86 Ῥατί οἵ 
ΨΦοη᾽ 5 αἰδοῖ ρ᾽ 68, οὔδῃ. ἰἰϊ. 26,{. ΤΉΘΥ ΓΟΡΓΟΔΟΝ 
Θδοἢ Οἵ ΟΡ 70 ποὺ μαυΐπς ἰδ θὰ τοῦθ ΘΏΘΓζοίΐο 
ΤΩΘΑΒΌΓΟΒ. [ἢ {80 ρσηοδί τηουθιλθῃϊ (ΠΟΥ͂, 88 {Π|607 
ΒΥΡρΟΓθΟ 68}}7 ΟΣ ΡΓΘΒΒ {Π ΘΠΊΒΟΪΥΘΒ ἰῃ (Πμοἷν Θχοὶίθ- 
Σωθηΐ δῃἀ ἔϑαδσ, 6. 10γ0 ΠΟΥ͂ ΔΙΓΟΔΟῪ 800 (δ 0 8)ὃΡ05- 

ἰδϑὺ οὗ ὑπο τβοϊο παίΐοη ἴσγοπι ἰδ 6 δἰ ουδυο δ) 
Ῥαγίγ. Τρ ΐϑ τοϑιηθηὶ οὗὁἨ ἀοβρδὶγ οἢ 6 ρματί οὗ 
0 ῬΏΔΥΪΒΘΟΒ 18 0ῃ)9 ΟΟΥΤΟΒΡΟΠαϊΐηΩ δοπίσγαδί ἔο 
9 ἐγιυρμδὶ Ῥγοσαββίοη οὗἅὨ ΟἸγῖδ. Βαϊ δὲ 
Ομτῖδὶ θοίίον ππαογβίοοα ἰπ9 ἐπιροτὶ οΥ̓ ἐμῖ8 ὕχο- 
δοβϑίοῃ 18 Ῥσουϑά τοί ΟὨἹΥΚ ὉΥ Ηἰδ8 τοορίηνς ἰπ (ἢ 9 
ταΐϊάδι οὗ [6 ἐγὶ τ ρῃΑ] ΘΗ ΣΎ, δοοογάϊηρ ἴἰοὸ 1Ὁ1κα, 
Ὀαΐὺ 4180 ἴῃ 89 δυθδοαυσοπί ΡοσίσΑ Δ] οὗ ἴδ τυοοὰ 
οὗ δοβυβ ὈΥ ΨΦοπ [ιἰπλδο ] , 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. 860 Οὐ. οπ Χ[αίίλειο, Ἀατα, Σξο, ὁπ ἰδ 6 
ῬΑ] ΟΠ ΓΥ. 

2. Α5 Ψεδυ8, δὐὺ ἐδ9 Ὀορχίπηΐηρ οὗ ΠῚ8 τοϊηἰβίσυ, 
ἰδδυοὰ ἥγοια ἰὴ πὶ] θυποβα σοβοϊσοὰ (ο δυοϊά, 
ἀυνίης Ηἷ8 οδῆοΐδὶ ἈΠ συ ᾶρσο, {86 πηρατγὶδοὰ 
δίθββδίδηϊο Ὡδῖηθ διηοης Ηἰΐδβ Ρ6ΟΡ]6,--οοπποοίεά, 
8ἃ8 'ι τῶ, ὙΠῚ8 δ] ζ14159 Μοββϑίδηϊο 0Ρ98,---ἰῃ 
ογάδν, ὈγΥ Ηἰδ δοίῃ αὶ βο] -σουοϊδιίου ἰῇ ῃσορΒοίΐα 
ΒΗΟΌΥΙΠΟΊΒΗ688, 0 ΡΟΓΙ (110 ΔΓ οδϑἰδηῖο Πορο οὗ 
Ηΐ8 παίΐοη, δὰ ἰ6 Μοαβίδοΐο δοῃοορίζος,-- -8ὸ 
ΠΟῪ Ηθ [88 Θοπιθ ἔοσιι ἤγοια ἐ8 9 ὙΠ ΘΓ 655 πῖ ἢ 
{86 ἀοιοτταϊπαίϊου οὗ βυγσομάοτίηρ Ηἰπιβε ἕο (ἢ 
Ῥυν θὰ Μοδεδίδηϊο ἔδι ἢ οὐ Ηΐ8 ἀϊδβοὶ 168 ἴῃ ἐδ 
Ὡδίΐο, ἑ. 6., ἰο 8 παίΐοι 86], ἰὼ χοβραςὲ οὗ ἐΐ8 
Ῥτοδβοηὶ ζοβίϊγο δηἰμυδβίδβῃ. ἴῃ Ὀοΐὰ ολ868 Ηθ 
δοίβ, δοσογάϊηρ ἰο (89 οοτητηδηα (ἐντολῇ) οὗ ἐδι8 
Ἐδίμον, ἰπ ρογίοοὶ οὐοάϊΐθποθ; δοοογάϊορ ἴο ἐπ 
Ῥγὶποῖρ]ο οὗ ἐσ ἢ, 88 Ῥουβοιδὶ Ἦ ἰδάου, πὰ Ῥογίοοι 
Ἰγοοάοῃ. Βυὺ Ηρ ἴοτοίζηον 6 οὐοηῖ: Ηθ 
Κπονθ ἰδαὺ ἰπ ἐμ δυοίυδίϊουδ οὗὨ αἀγπδχηΐοδὶ 
ταοοαβ ἰῃ Ηΐθ παίΐου {6 ουτ8ο 88}8]}} δὶ ταὶ ουΐ- 
νοὶ (Π9 Ὀ]οβδίηρ, ΟΡ (80 ἀοιιοπίδοιϊ πρὶσὶϊ ἐμὲ 
δαιη9 ἰο0 Ηἰπὶ 88 ἃ θρῖον ἰῃ (6 τὶ! ΘΟ ΥΏ 685, 80- 
οοταΐϊηρ ἰο Μαί(. ἐτ., 5.14}} οἰγτουτασοας δπὰ ογοῖ- 
ῬΟΥΘΓΣ ([18 ΠΘΔΥΘΗΪΥ͂ Θηἰδυβίαϑιη τ} το Ηθ 
88 ᾿πϑρὶγοὰ Ηἰΐβ ρϑορῖο; ἐμαὶ Ηθ σοῃδοαθεῃί)Υ 
8}8}} Ὀ6 θοϊσαγοά, (αὶ Ηθ ρσοθ8 ἴο τηθοὶ Η]5 βϑοσὶ- 
δοῖδὶ ἀθαί, αὶ {πὶ (Β6η, 6 {89 Ῥτορὲιϊδίουγ 
οἴξεοὶ οὔ Ηὶ5 ἀοδίϊι 888 Ὦθ65 ταδηϊζοδίοα ἴῃ Ηΐ9 
Τοβυγχϑοιΐοη, ἴΒ9 Ὁ] ΘΒδί πρ' 888}} ργθρομπάδγαϊο ουὐὸσ 
ἐμ9 οσδο, ἴοτ ΗΪ8 Ῥ6Ο01]9 88 Ὑ0]} 85 ἔοῦ 86 τξδιοἷο 
μοῦ. Δηὰ (μ8 ἴΠ6 ῬΑ] π)-Ῥχοσοδδίου μ85 ἃ {ντὸ- 
[ο]ὰ προτὶ. [ἢ τοΐογθμοο ἴο 0 ἱμοτά, ἱξ 15 (89 
ἴτοθ ΒΓ ΠΟ ἰο ΗΐΒ Ῥϑορῖο, ἰὰ Ηἰ5 σοδὶ Με- 
βἰδηΐο ἀἰχαὶίν, απο ἀοδίῃ, δὰ, ἐμοσ νι, {86 ἔγοο 
ΒΌΓΣΘΔΟΘΣ ἰ0 {Π0 αἀἰδροδίιίοη οΥ̓͂ ἰμο Ἰανν 1ἰ8.}---ὦ 
γοὶ]οὰ ἰγρο οὗ Η58 βδοσί οϊδὶ Ῥγοσδββϑίοι; ἴἰο Οοὶ- 
ξοίμδ; ᾿θποθ, 880, {89 βυιῃδο] θα] Ῥτθ- 66] οῦσδ- 
εἰοῦ οὗ Ηἰβ Εαβίου: ρδαβϑβδγζο, ἰῃ 86 χεδιγτθείίοῃ, 
Ὀδοὶς ἰο 86 Μουῃηὶ οὗ ΟἸΐν65, δῃ4 ὑρ ἰο 6 ΤΈΣΟΙΘ 
οὗ ρσίοτγ, οὗ Ηἰδ ἰσἰϊυτρ αὶ ΘηΐΓΥ ἱπῖο 86 ποτὰ 
δηὰ Ηἰδβ εἰ ΡΥ δρρδασίηρ ἰοὸ υάκτηοπί, Βαὶ ἴῃ 
ΣΟΌΣΘΏΟΘ ἰο ἰμο ποτνϊὰ ἐι8617, ἰδ 18 ἐπ Βτγτου δα Σ 
ἰο ἃ ᾿ϑ,8] εὐ βίδα οὗ Ηΐ8 ρϑορῖο, ποῖ οδῃ- 
ποὺ φγοίϑθοὶ Ηϊΐπι ἔγοιλ ἀθδίν, Ῥὰϊ οἰβηροδ ἰὸ 
ἰΥΘΟΟΠΟΤΥ, δηὰ Ηἰΐἱθ βυσσοηον ἰοὸ [89 Ρδορ]6 οἵ 
ἴγὰρ Ὀο᾽οΎοτΒ, τὶ ποῖ ΒΤ ον Ηἰ8 σοὶ 
εἰονὶ βοδίΐου ἰὰ (μ6 του] Ὀορῖπα. ἴῃ (86 ΖΌΡΙΠΟΣ 
γοϊαϊϊοῃ τὸ πᾶν ἰο ἀἰδιϊησυΐϊθη [ὴ6 οχιοϊ]οὰ 
Ονίϑὲὶ στὸ Ὀδσδλθ ἐδ Οτγυοϊδοά Οηο, δηὰ ἰδ9 
οτυοϊδοα ΟὨτῖδί στὸ Ὀοοδσὴθ ἐδ Βΐβοη Οὐ: ἴῃ 
[ὴ9 Ἰαἰιο Ὁ γοϊαιϊΐου ἐπ Βυιμοϊο Ἠοϑβπδ οὗ ἰμο80 
10 ῬΟΥΟ ὑπὰοσ (80 ἐθριΡΟΓΆΣΥ ᾿ηδύσησο οὗ ἃ 
Βρ τὶ οὗ οἰ μυδίϑειω, δὰ {Π90 Γ68] ΗΠ οβδϑιμϑ οὗὨ ἐδ9 
οἰἑάροη οὗ ὑπὸ ϑρ τὶ. 

8. ἴῃ {Π0 οοἰοὈταιίοι οὗ ἐμ6 τδιβίηρς οὗ [Δ ΣΑΣῸΒ 
ὈΥ τἈ}6 ῬΑ], -ΘΏΙΥΥ 58 οοποθείγαιοαὰ ἐμ:6 66] ὈΓΑ- 
ἄοα οὗ ἐδ9 τ δο]ο οὔοὶΐδ)ὶ γΡἱϊχτίτοδκο οὗ ΟἈσὶεί, 
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τ ϊου τὶν πὰ Ηἶΐδϑ ἰπδαπιδίυγκίο δοἰϊ νἱίγ. 8.69 
αἾτοὸ χὶχ. 87. 
4, Το 89 βυιθοϊ βιὰ οὗ βδογοὰ βρχίπρβ δὰ 

τηουπῃίδίη5 8 δποχοα ὑπο βγυιδο] θη οἵ ἐγθ668 
ὙΔοἢ δύθ δϑρϑαί!Υ Πδ]]οινοὰ, Τὸ δρ-ίΓ66, 
πρᾶον ποῖ ΝαΙ Β8ηδ86] 8ηΐ, {9 δυταθοὶ οὗ ρΡ6866, 
οὗ σαϊπὶ 1179 δηὰ οἵ χυΐοί Θοπ οθπιρ᾽αἰΐν6 685 (οἢ 8. 
ἱ, 48), ἰ8 πΠεγθ λοϊμοα ὮὈΥ (8 ρΡαϊπι-ῖσϑθθ, (89 Βγπι- 
ὈοΪ οὗἨ Ὀ]οδϑίηρ δηᾶ υἱοίογυ, οὔ ρϑδοοϑ, οἵ ἰεϊ σὴν 
διαῖὶθ δηὰ ΧΟΥΔῚ στη ἀθὺ" ἀπ δΕἸΟΥΥ; 80530- 
ἀοϑηεγ, ΒΟΎΘΥΟΣ, οὗδρ. χΥ, 1 1“, τ1Ἀ6 Βδυτ00] οἵ 
9 Υἱηθ ἰ58 δβοὶ ΦΌγ ἴῃ ἀοίδὶ}: 800 Εὐϊοατοϊὶσὶι, 

ϑγνπιδοικ ὑπὰ Αἴγιλοίοσί6 ἐν Ναίωτ, Ἢ ἀγλθυγα, 
1859, ». 882: {Π9 ῬΑ]τα-ἰγΓ660. 

δ. “Ἴμυ8 Ζοοϊιατδι, ἴῃ οπ6 οὗ ἷ8 υἱβί οῺΒ 
(οἴαρ. ἰχ. 9), ἀθβϑουῖ 685 ὑπὸ ΝΜ οββί δα, ἴῃ πυσοίομϑᾶ- 
088 δηἀ ἸΟΥ Π085 ΒΡΡΓΟΔΟΙΐς Ηἰἷθ ῬΘ6ΟΡ]96. 
ταὶ {18:--ὸ)ἊῪὲλὸῖὸ ποῖ {86 ὀγίπσίησ 97 Ῥεαρε----ἶ8 (89 
τδδηὶηρς οὗ {18 Βγιη 0 0]--- 85 Ὀθθη σον ΠΟΙ ΚΙΥ 
δβιονη ν ΗδηκβίθοροΣς; (Οὐγίμοϊοσία 468 Α. Τ. 
ου ἰῃ6 Ῥβϑαρο, ἰϊ. 1, δεοοῃᾷ οαϊι10η). Οδνὶϑὶ 
ἀοδίχηβ ὈΥ ἴδοίϑ 9 σΣ608}} [18 ῬΓΟΡΏΘΟΥ; [δ9 
γοθῃᾷ 858᾽8 σοἷ( ἴῃ ἰδ 9 Ῥτορ θὲ ΤΌΓ 8 ἃ ΟἹ ΠΑ͂Σ ἰο 
ὄνος (Ἐν ο]ὰ, ΗθηρϑίοπὈ6ΓΩ), δπαὰ 88 ἐ}ι8 (ὄνος 
Ῥτοβϑϑῃίβ ἰ0 Οὖν ΥἹΟῚ τΠδὺ 18 ΔΙΡΟΔΑΥ͂ οοπίδὶπα 

ἴῃ .2)}), ποῖ χοπεθιθββ, Ὀὰὶ ἰοιοξίπθ8ε, 80 (86 οοἱὺ 18 

Θχρσοαθὶνθ οὔ π9 8819 ἴῃ 6 ἰοῦ ἄσστθο. βθοϊης 
ἴδαὶ Φοῖπι οὔλ118 ποῖ ΟὨΪΥ {16 δἰ χηϊδοδίῖγο ὑτϑαϊ- 
οαἰε8 ΟΣ, »), Ὀαΐ 6180 ἰο πραὺς οὗἩ ἰδο 860- 
ἰυαφίηί δΘηὰ οὗ Μαίίμον, (9 δἰ τ ρ19 υἱἀΐηρ ἀροα 
(πἰ8 σοἱῦ ταυϑὺ πᾶγὸ ὈθΘῺ δἰρηϊδοδηί Θῃουχζὶ,--- 
ὩὨΔΏΙΘΙΥ, 85 ἃ ΒΥΠ100] οὗ ἸΟ] 658, ---οὸῦ ζυθαῖ ΤΩΘ ἢ 
δὰ Κἰησβ στἰἂὰθ ΟἹΪΥ͂ ΠΠΟῺ ΒΟΙΒ68.᾽᾽ ΤΟΙ πος. 

Το {18 γγ9 ΒΑΥ͂Θ ἴ0 τουχδτῖὶς : (1) (80 1466 οἵ Ἰον- 
Ἰἰη6398 88 ΘΟὨἀΟΒΟΘηΒΊΟΙ. 8 ὨΟύ ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ οοδ- 
ποοίοα 11} πιτοϊσποάηθ88: (2) ἱη Ζοοδανῖδα {190 
δγιη οὶ οὗ Βα Σ γ 19 ον ἀ Ὁ ἃ ϑγθοὶ, δἱ {116 
δῶη8 {ΐπι6, οὗ ζοΏ 0.658 δηὰ Ῥ68σθ, γοχϑ. 9, 10. 
(3) 17 ΦοΒη, ἱδβοσοΐοσο, ργοϊθηἀϑθὰ ἐὸ 866 ἰῃ Ηἰϑ8 
τοουπίΐηρ οὗὨ 818 δ πα] ΤΔΘΤΘΙΥῪ 8 βρη οὗ 100}]}- 
π698, {98 που]ὰ Μαιθ ν᾽ 5 ̓ηἰογργοίδι οι οὔ {89 
Ῥτορμοὶ 06 τοῦτο οοσγϑοῦ ἰμδῃ μἷβ. (4) Βαὶ {119 
8 (9 τ 09 οτἱ οὗ πὸ απ θβί: 0}. 51560, δοοογάϊηρ 
ο Φοϊη, {86 Ρ60}]6 ἐμαὶ νυ 188 ἰο ἰοῦ Υ 86 Γοτὰ, 
Ῥαὶ Ηἰτι ΡΟ ἐμθ γουης 889.. ἴῃ δοσογάϑῃοο 
Υἱἢ ἐμ 8}. 6-888 οὗ Βη] Δα), γ6θ ΒΒοΙ]α 866 ἴα {10 
838 8 ΒΥΠ.ΌΟΪ οὗἩ (89 Ὀγοβϑαροῖα ἰὰ {86 ἰγζαϊ οη 8] 
οτοδιϊίοθ. [π τ θάτοὶ 8 ϑινπιδοίἐς πὰ λγιλο- 
ἰοσὶε ἀν Ν,αίμν τὸ γσατί ουϑ ἱηίογργοίδ 0}}85 τ ὶ1}- 
ουϊ γοϑαϊΣ. Ηθτθ γ͵ὺ Βᾶγθ ἰο ἀο πΠᾺ {πὸ 855 
ἸΔΘΤΟΪΥ͂ 88 ἴ86 Ὀθδϑί οὗ Ρ6806. 

6. Φοῖπ ἰοο ἱμιϊπηαῖθϑ, τ εὑρών, ἰδὲ (δ 6 
οἰιοῖδθ οὗἩἨἉ (Πθ 885᾽ οοἷὲ Ῥγοοθοάθα ἔγομι 76808. 
Βαυὶ [ὁ ἴγ8 Βρθοῖα)] δίσοββϑ οἡ ἐδ ἴδοί ἐμπδὲ ἐῃ8 
ῬΘΟΡΪΘ, ποὺ ἐπὶ πἰείηρ οὗἨ ἱπαΐ ρεορθϑονυν, ἀϊὰ (μ8 
Ὑἰτ Ηΐπὶ; {18 ῃ9 ΘΙ Ρ μ851208 (89 ῥτουϊἀ θη] 
ἀϊτοοϊΐοη οὗ δ ονθηί, τ ϊοὰ ἰοοῖς Θᾶσθ ἐμδὶ (ἢ 9 
ῬΓΟΡΊΘΟΥ Βμουϊὰ Ὁο 810, οοπβοϊουβ)γ ἐο {9 
[οτά, θὰ υποομῃβοϊουδὶυ ἰο ἐδο ἀΐδβοῖ 168 δῃᾷὰ ἐδι9 
Ῥοορῖθ. : 

Ἴ. Τὴο ρστοῦῦ οοηἰγαδί. Το νυἱοϊοσίουβ κίῃρ- 
ὅσαι οὗ ΟΠ γῖβὲ δοοτηθὰ ἰο βᾶτνο αχίβϑϑη, ἰδ τ Βοΐθ 
Βδιΐου ὙὯἃ8 ΔΡΡΘΥΘΠΟΥ ροΐὶπρ οὐνοῦ ἰοὸ Ηΐπὰ πὶ ϊὰ 
Ἠοδδππαδ; ἰμ9 Βοβίϊϊθ ῬΔΥ͂ τδβ ἴῃ ἀοδραΐν. 
Το (μ6 ΓΟΒΟΒΟΣΥ οὗ 10ἀδ8 Ὀτουρῶὶ ἐμ ἔθασΡα] 
ἰατηΐης. Βα γδαὺ οσρ᾽ δηαϊΐου ἰδ ἰο Ὀθ6 Ζουπά 
ἴον {160 ἰΣΘδΟΒΟΥΥ οὗ 7υἀδ5 ἱπ ἐμὸ Ῥγοδοηξ ροβίυγο 
οὗ δι Ζ70488 δῶν (δαὶ 9658 ἀἰὰ ποὶ εμἱϊϊ26 
ἴδ ὑσϊΌτω ΒΔ] ΘΏΙΣΥ ἴοΥ ἰλο Τουπάϊης οὗ ἃ πουὶα]Υ 

Κίηζάουμι, δῃἃ 89 ΠΟῪ ρᾷγϑ ὉΡ ΗΒ σαυ8ο 0 Ἰοβί. 
χοῦν μ6 Ορροβίίο ἴο 18 σοηὐγαβὺ 8 ζοσιηθα ὮΥ͂ 
{6 ἐγ ΠΡ οὗἨ Βηθιλΐοθ δίϊου (9 ογυοϊ χίοι οὗ 
Ομνῖϑί. Η611] 8 ᾿υνϊ]δηὶ, ΟἸγβὶ ἀϊθ8, Ηἰ8 ἀϊ18- 
οἶρ]68 ἤδαῦρ. Αηὰ πον Νσοάοιϑ δὰ “οβορὰ 
ἀοβοῦὶ ἐπθ βδδαηβούγίη δηὰ χὸ οὐὸσ ἰοὸ ΟἸιγ βί, 88 
υάλβ, αἴζον ἰ16 Ῥαϊτ- ΘΕ ΓΥ, Τογβοοῖς 1.6 ΘΟ ΡΔΏΥ 
οὗ ἰμὸ αἰβοῖὶρ᾽εθ δῃὰ ψϑηΐ ΟΥ̓ΘΡ ἴο }10Ὸ ΘΠΘΙΏΥ. 
ΑΡΡθδγδῆοοδ, ὑμβογοίοσο, ἃγὸ ποῖ ἀθοϊβῖνο ἰη ἰὴθ 
βἰταδΔι10η9 οὗ (86 Κίηράομι οὗ 4(οά. Εἰ χα]ϊοὰ τὰο- 
Τθη 8 οὗἁὨ ἰΥἰυηρἢ ΔΙῸ ΔΟΙΟὨΪΟΥΥ (0 Οχίγθῃιθ 
Ῥγυάθῃοθ; ΟὨ (19 ΟὐΒοῦ Βδηάᾶ, ἰμ9 φτιϑδιοδὶ ο6]4- 
τα 08 8.0 δοδοπιρδηϊοὰ ὈΥ ἐμ αδππουποθαιθηὶ 
οὗ δῃῃ ΔΡΡΥοδοιί ηΣ ομα ΓΟῸΒ ἔδϑεῖ γα} ἴῃ ΠΟΌΟΡ οὗ 
(89 γνἱοίοσυ οὗ ἀϊνίῃθ Δ61]Ρ δηὰ π ιϑάομι. 

ΗΟΜΙΓΤΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. - 

5366 Οὗπιηι. οἡ Μαίίλειο, ΔΙαγξ, Ζιμκε.--- 6 ατοδὲ 
ταογϑιηθηΐ δηὰ τηθοίϊη Ὀοίγ 6 6  ΠΔΩΥ͂ Δηὰ Κ6- 
ΤΌ ΒΔ θῖΏ, ΟΥ ἔθ Οομσπιυηΐοη οὗἩ ἰ89 Οοδροὶ δπὰ 
{16 σοιτα πίοι οὔτιθ δ'..: 1. ΦογυβδΊοῦι ΘΟ 08 
ἰο ΒΟΙΆΔΩΗΥ ; 2. ΒΟ  ΒΘΔΏΥ͂ οοὔηθ8 ἐο Ψοσυβα  θη1.-- 
ΟὨΥ ϑι᾽ 5 σγοδὺ υἱοίουῦ ΟΥ̓ (10 92090718 ἃ δίψῃ οὗ 
Θύθἢ8] ῬΓΟΙΣΙἶδ89.---7ΤῸ ἀὐδ Σαζαγὼδ αἶδο, οὐ ἰ}9 
δΟΠΒΘαΊ1θη09 ΟὗἉ Υἱ019269 ἴῃ ἰμ9 ἀοτηκδίη οὗ ἰδ 8ρὶ- 
ΣΙ δηὰ ζδίι. -- 9 ῬΑ] -ΘΏΓΓΥ δοσογάϊηρς ἰο 
δοδῃ. 1. 16 σαυ8θ (τογβ. 9-11); 2. 118. ΤΌΥπὶ 
(τογνβ. 12-18); 8. 118 οἴοοί, γον. 19.---ΔῊ 6818 
οὔ 19 δῃᾷ ἀθδί ἴῃ [0 δίοΥΥ οὗ ᾶζατυβ: 1. [πὰ 
σοπίθιραἰΐης ὑπὸ 11ξ8-Σἶ 8016 ΟΥὨ {110 Ῥτΐηο6 οὗ 
[ιἴ8 βυβοθρί Ὁ]9 θαγίϑ ὈθσοΙΘ ΑἰἸΐγὸ ; αἸϊγ6 ἰὸ 
ΒΟ. ἃ ἄδρτοο {ἰιδὺ 81} Ιδτϑδοὶ βδϑϑπϑ ἰὸ αυΐοῖκοι; 
2. {89 πιοτίδ] μαϊγοὰ οὗ ἀοαὰ ῬΒαγίβοο μοδτίβ ἰο- 
υλγὰβ ΟὨγἰδὶ 806..8 ἰο ΚΙ]1 1 αζατὰβ 4180, δὰ τῦιϊ ἢ 
(19 Ὀσϑδῖ οὗ ἀθαὺμβ Ὀσθαίμβ88 ὑροῦ (Π 6 Ῥθορὶθ 
ἑμβῳ ὍΡΟΣ ἴΠ6 θοοῖ οὗ αἰδοῖ ρ]65, ϑβῇρθοὶδ))ν 21- 
8.5).-“-“186 Ββοαιίονίηρ οὗἨ ρϑὶτ- ὈΣΤΌΠΟΙ 68, ΟΥ̓ ἰγὶ- 
ὉΠΡΔ] δοίμαρο ἴο {ἰ}10 γ͵οίοῦ: 1. ΑΒ γ᾽ ͵οῖοῦ δηὰ 
Κίηρς ἴη (0 κίπράοιι οὔ ἐμοὸ ϑρίτιῦ, πὶ (89 Ὀ6- 
Ἰιονηρ ποδί, 86 Ὀοϊϊονΐης ῬΘΟρΡΙΘ, 116 Ῥ 8010 
ψγοτ]ὰ γϑοορίγο οὗ βαϊναίίοη; 2. 88 Ὑ]᾽οΙοΣ ΟΥ̓́Θ, 
δὰ Βοθίσογον οὗ ἐμο Κίηραοτα οὗ ἀΔΥΚΠ 688 ἴῃ (86 
᾿Ἀθαγῖ, 1π ὅ.ι9 ουγοῖι, ῃ (Π9 που] (᾿Σὸ δὰ πο. 0- 
8[167); 8. 88 γ ̓ οίοτ δηὰ Οομαύθγος τὶ (89 
8Ρ0115 οὗὨ ΥἱοίοῦΥ (ΕΠ 15 δτὸ 8οι]8 ϑηϊίσοϊΥ ; Ηἶ8 (89 
ῬΘΟΡ]6 οἵ ὑμ0 ῬθοΟρ]68---ἰ οῖῦ ΤΔΌΥΤΟΥ).---Ἐ 89 
τον] ἃ ἰπ 118 ἀοβίϊμν 88 (89 ΠΕ Βεδύθῃ δηὰ {10 
ΠΘῊ Θατί.-- ΑΒ δαπάδυ φῬγοοοὰοθϑ ἰδ6 τγοοϊ- αν, 
80 ἐδ ῬΔΙΏ1-ΘΏΓΥ ΡΥΘΟΘα68 {πο 1Δδὲ στοαὶ σου κ 
οὗ Ομ γίδες 1. Α88 σχοϊγοϑπϑηΐ [Ὁ ἐμ9 τοΥΐ ; 
2. 88 [Π0 ΒΌΣΥΘΥ οὗ (ἰμ9 οῦΐς; 8. 858 (Π6 ὙΓΔΥΥΔΗΥ͂ 
ἴον 189 8βιι66685 οὗἉ 9 ψοσὶς.---ὸ Ηοβδηηαῦ οὗ 
{89 ῬΘΟρὶθ οὗ Φογυϑα]ολ: 1. [πα {δι οἹά ἔἶπηο (ῬΒ. 
οΧΥΪΙὶ. 26); 2. οἢ Ῥα]πὶ δυπᾶδν ; 8. αἱ Ῥοηξθοοϑί: 
4, ἴῃ ἰδ ἰΐπιο οὗἩ (86 Βοέοελτηαίἑοη.---Ἴ 9 τἰἀϊη ρ-. 
Ὀοδϑὲ οὗ Βαϊδαια δηὰ {1:6 σἰ ἀϊηρ-οαϑὶ οὗἩ ΟὨτίβὲ, 
ὃ δΒἶχῃι: 1. ΗΟΥ ἀν παίυτο, (α) Ιου αν οοαῖγ8- 
αἰοίβ 8}} [8189 ρσορμιοίϑ, δῃἀ (δ) 18 ννῖβοῦ ἔμ 8π ἔμ 6 γ. 
2. ον ἰὲ ἐβ { ΒΟΣΎΪΟ6ΔΌ]9 (0 ἐδο Κίηρ οἵἉ ἔγυϊδ, 
διὰ (δ)}8 τοπἀοσοὰ ποσί ῃγ δῃα οοηϑοοταίο ὈΥ Ηΐπι. 
---Ἴ δὸ ᾿πιροχίδοϊ, πιϊοαὶο ζ] δ] αιοπίδ οὗἨ δηοϊθης 
ῬΤΟΡΒοοΐοβ ἱῃ (86 Ἰϊἴθ οὗἨ (0 Τωογὰ.---Τ8ὸ δρίσιν 
οὗ Ομ γίδι ἴῃ ἐμ 9 ΟἹ Τ'οδίδτηθηῖ βρϑοΐ!γ ποτ βοὰ 
ὉΥ δ9 ῬΓΟΡΈΘΟΥ ὑπᾶθν ΟΡ σοπδίἀογδίϊοη: 1. 
ΤῊΘ ῥτορδ οὶ ΚΗΘ ἴῃ βρί τύ ἐΒθ νοπάογία! Βαμλὶ- 
ἸΠῪ διὰ ταϑοίζη 688 οὔ Οτὶβὲ; 3. ἢ)9 88}0} ἴῃ βρίσιἔ 
8 ῬοΟρΪθ, Ββρί γἰϊαδὶ οπουσὰ ποὶ ἰο Ὀ9 οδοπαοα ἴῃ 
8 Ῥτίησο οὗ Ῥϑῶσο οἱ ἐμ! 888᾽8 ο0Ϊ|.---Τ]9 σταπὰ 
ΔὨ ΙΡΒΟΙΥ͂ οἢ (86 Μουμπὶ οὗὨ ΟἸἑγο8, οὐ 116 εγοθύν" 



8380 ΤΗῊΕ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟα ΤῸ 50ΗΝ. 

ἴηψθβ δηἃ οουπηίογ- τοί ἢ ρ 5 ἴη {89 Κίηράοπι οὗἁ 
ἕαϊι : 1, Ετοιῃ Βοασχὶ ἰὸ μοαγὶ 2. ἔγοι) 60ῃ- 
ετοραιίίοα ἴο σοπρτοχείίου ; 8. ἤγοτη οὨ αγοΣ ἰο 
Βαγοι; 4. ἤγοπι ψοσϊὰ ἴο που] (ἔγοπὶ βίδν ἰὸ 
βίδτ, ΟΥἹ Ὀοίνοοη Βοᾶυθη δηὰ θδυ}).---Τὸ ῬΒδ- 
Τἶδβοοϑ᾽ ποὺ οὗ ἀοθραῖγ: 1. ὝΓΩΥ ἴθ ἀοβραῖσγ 
(οπ δοϑδουπὶ οὗ ἰδ ἰγὶαταρ}}8 οὗ ΟἸ τἱδϑὶ); 2. δον 
ΒΟΥ ἀοβραὶν ({ΠἸ6 7 1050 αδὰ δου Βαυίηρ ἰ᾿οϑὶ 
Βεαγί, δηὰ ἀϊϑραΐθ διηοῦς (πο 80 1765); 8. 00 
ΘΟΙλ68 ἰ0 ἱδοῖὶν δία ἴῃ ἱἐμποὶςρ ἀοθραὶρ (βαίδη 
δηὰ ἰγοδοβοσουβ (ἀΪ801}168) ; 4. τμογουσηίο {μὲ 
μοῖρα ἔβαν (ἰπἴο οὐ ἄθορεν ἀοβραίτ).--- 6 
ηφάοιμι οὗ ἀδτίζποββ, (Π6 ΒηδάονΥ [011 οὗ (δ9 
κίηρσαοπι οὗ κ᾿. --- γε 866 ἰλαΐ ψ6 »γευαίΐξ ποίλίη, 
εἴα., ΟΥ̓ ΒΟΥ {ῃ9 ὨΣΘΣΑΡΟΒΥ ὈσΟΡ 68:68 ΘΟποογἰ 
λι5 οσὴ ἀοτηΐα); 1. 1 τίη δὶ} οὖν ρὶἱοίβ; 2. 
81} (6 ποῦ] 5βἰθβ τῦῖἐΒ Η]πι.---Βοιοὶά, (δ Υ Κίηρ 
σομλοίῃ υπίο ἰ866.---Εἰ οοπιοίλ; 1. Τ᾿ οοταοί ; 2. 
Ηο οοιπείδ. 

ΞΤΑΒΚΕ, ΟὔΈΒΝΕΙ,:-ΟὨἹ) δαίδη᾽ 6 δρὶ τὶ, γοδ, 
᾿βαίαπϊο ΘηνΎ, πουϊὰ δίῃ ἀο5ί ΤΟΥ (110 τοῦ 8 οἵ 
ἦηΠ6 βρίτί οὗἠ Θοα.---Μίτδοϊοδ ἀτουϑθ δυϊηλῃ 
Ὠοατίθ, Ὀπὺ {Π0γ ἀο ποῖ σοηγοτί ; ἰδ δὲ ὈΘΙΟΠ ΖΒ ἰο 
(6 Ἰγογὰ οὗ ἰμο [ογτὰ, υΐκο χνυὶ. 29.---Ἰδιά. : 70- 
ΒΒ ἰοᾶύοθβ ἰο ἴΠ6 Κίηρα οὗἨ οατίῃ (ποῖ πιδροϊῆ- 
66Π06 ΜΠιῖσδἢ ἐἰι6 ν ποοα ἃ8 8 οἰοαὶς ἔον ὑποὶν θα Κ- 
Ὧ6595. Ηυπ Πἶἰπ ὴγ δα ἸοΝ}]} 1.658 δῆτο ἐδ Ὀθ8ἰ Δάοτη. 
Ἰρθηΐ8 οὗ ἃ Κἴης σᾶο 5 βριἶης ΟἸἸῪ δραϊπβί 
Ῥτῖάθ, διὰ πτῖο τ ῖ}}8 ἰο γα ρἢ ΟΥ̓́ΘΣΡ Ββὶπ διὰ 
ἀρδί. ---ΟΒΆΜΕΒ: [ἢ {11|ὸ δοῃοοὶ οὗ ΟἸ τ ΒΕ ΔῈ 1 Υ 
{π6γ9 18 τωυσὰ ἰο ὍΘ ἰοαγποὰ δηὰ γϑῃοιπ Τοῦ, 
οὐϑῃ ἐβοῦρα ἰΐ Ὁθ ποί γοὶ υηδογδβίοοα ; ἔογ γν ἀο 
πο Ὀο]᾽ονο δεσσιι86 ψὸ υπηδοταίαπα, Ὀυὶ ἐλαέ τ 
ΤΑΔΥ͂ ὅπα}}γ υπαἀοτϑίδηά.---ΖεΕ 8108: ΒΟ] ΟΥΘΥ5 ἰἢ- 
ΟΥΘΔ86 ἴῃ ἴΠ6 Κπον]οάρο οὗ Οἰιγὶδὲ δπὰ ἴῃ τπθἀ6γΥ- 
βίδηΐηρ οἱ (Π9 Ηοὶγ ϑογὶ ρί 08.--ΟΑΝΒΤΕΙΝ: Α5 
ἃ Ζοηογαὶ ἰδίην, {μ9 ζα] Δ] τηοπὶ οὗὨἨ ρτοροοἷο8 ἢγδὶ 
ΘΧὨ Ὁ} 15 ὑμοῖν ἔγαθ ταϑδηΐῃρ.---ΗΕΡΙΝΟΚΕ: ῃ[9 
Βῃουϊὰ Ῥγαὶ8θ οὐ 5 ψοῦτὶς δῃὰ {ἢ 9 ργτδοὺ οὗ Ηϊΐπὶ 
80 Βαίἢ σα]1οἀ ἃ ἰοὸ Ηἶ58 ποπάογία! Πἰρἢϊ.---Ζει- 
Βιῦβ: ΟἸσίϑί, Ηἰϑ βοῦοσς δῃηὰ ἀοοίγμθ, τυϑί ὉΘ 
ὈοΪΪγ οσοπΐρβϑοα, ϑυθπ ἰθδουρὰ Ηΐβ Θηθτΐθ8 ὈΘ 
ἘΚ ἰο ““Ὀπτϑι᾽" ὙΠῈῚ ΘΩΥΥ δπα ΣῃΔ100.-- ΠΌΤΟΥΣ 
ἰο ὙΒοπῚ ΠΟΏΟΡ 5 ἀτ16.---ΟἸἘ Ά ΜΕᾺ: ΕἼΥΥ ἀ068 ποὶ 
ἑηατο Ομ νἶϑί, θυὺ ΗἾ8 ϑῃηθελΐθβ ἐμ ΘΙΏΒΘΙΥΘ6Β.---Ἴ 0 
1.016 τον] συηποὶῃ οἷον ΟΠ τὶ δι, 159 6δι}}} (ἢ 9 1Δῃ- 
ἄυδρο οὔ ἐμο πὶ|οϊοὰ ; Ο ἐπδὲ ἰΐ ταἰχαῦ δοοὰ σοῖι0 
ἴο Ρ838 ἴῃ ἐδ χτοαίεϑί {0}1}η958 ] 

118σο: 119 Σπδῦηον οὗ Ηΐβ ΘΠ ΣῪ δβιοτνοᾶ ἩΪΠ 
ἰο ὍΘ ποΐ δῇ ΘΑΥΓΒΙΥ ῥτίησο, θὰαϊ ἃ Κίηρ οἱ Ῥοαςο. 
-τ-νον. 16. Βπαῦνε: Τὺ8 δὲ βθοιηθα ᾿οβὶ ἔου 
(6 Ῥγοβθοῦ δ5 ὈΘΟΘΟΙΩΘ ἃ Ὁ] δϑίης [0 ἐμ πίττα. 
---δ]αὶ Ὀτδησθ 8 τὸ ἰγ0 Ῥοδοὸ0 Ὀγϑποῖθθ. ΤῈΗΘ 
Ῥαΐπὶ 18 Ὑ τ {{|ὸ ΠΟ] δὲ. ἰγθθ; ἰΐ 18 ΘΥΟΣ ΤΟΔΟΣ- 
ἐπ υρνγαγάθ, νιϊπουΐ Ἰδν ϑΐης 1.8 δβίγοη σία ἴῃ 
Βἰἀ6-Ὀσδηοί68, δηὰ ἰΐ Ῥγχουθθ 1ἰ5801{ οἵὗὁἨ ἰδ υἱπηοϑί 
ὈΠΠΠΥ ἰπ Ἰοϑΐ, ἔγυϊε δηὰ πνοοᾶ.---Ὑοἱ ἰΠογ6 γγ͵ὰ8 ἃ 
1.110 θαπὰ οὗἁ Ὀθ]ΐογονβ δἰ ἀθῃ ἴη ἀπο] νης 5 6- 
ΤΌΒΔΙΘΠΙ: δοῖη9 Οὗ (89 δβούϑθῃ ἰμουϑοηὰ οὗ ἀοά, 
σοι ΕἸ Δ} ΒΔ ποῖ, σϑταθ ἔστ ).---ΟΟΒΒΝΕΕ : 
Ἰγιλεὰ ἰο κι Ἰιαταταθ. Τ}}18 15 (89 Το] κίοη οὗἁ 
Οαΐδρμδ8 απὰ Ηοτοά. 1 βρᾶτοϑ ποιβίηᾳ. Εγογυ- 
ἐπΐπς ὑπαὶ ἰ8 οαγοὰ τηυϑὲ 60 (Βγυδὺ ουξ οὗ [89 
Ὑ0γΥ.---[ἰπϑίοδα οὗ τορονιπς Ηΐτι ἰ0 ἐΐμθ σηδρὶβ- 
ἐγαίθϑ, ἃ5 (Π6Υ τοῦθ σοτητηδηαθά ἰο ἀο, ὁἘ. χὶ. 67, 
{ΠῸ0Ὺ Ὀτίηρς Ηΐπὶ δ ἐμοὶ Κίηρ.-ὐ680}5 Ὁ] ἸνΔγ8 
δη 5 τοτθϑ αἰ δηὰ ονθ διηοπα ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ ἰμ8ῃ 
διγοη [8089 το Βοϊὰ ὑπο ϑοῖν 98 δῦουθ (86 Ρ6ο0- 

. 810.-πτπ, ὁ βίδίο οὗ οὺσς Κὶπῷ οοῃ δ 8.8 ἴῃ δὶ πιο Υ 
διὰ Ἰονν ποθ. Ηδθ οομηοδ τὶ δυοῖν σομ 6800» 

πριβδιστκες, 

βίου (μηΐ ϑύϑη {110 τηδδηεδὲ ἢϑϑα ποῖ ἴδδ Ὀαί τὰ 
κϑίμος δοπβάθηςο.---Α}} τγδί 9 ρυΐ ἀναγ; Ηὁ 
8. 81} τηθοῖκῃ 685 οηὰ μο04.}988.--- δελοϊα, ἰἀε τολοῖς 
τοογἰἀ, εἰς. Οἰδαὶ ἐδ πουϊὰ οοὔμθ ἰὸ Ρ885 ἰο- 
ἀαν! Τγυΐγ, ἰὶ 58 τγιλίθη, α6ῃ, χΙῖχ, 10. 
ἨπυΒΝΕΒ :---Τ 50 (δὶ παζο Πιοδ] οὰ οὐ γχαϊεοὰ 

ὈΥ δεθὰδ 6 γ0 ϑιδῃἀΐηρ πίη 6586810 15 6]01γ.--- 
Φ6808 δοοθρί θα δρρίδυϑο; Ηρ ἱεπονν ἐξ ἴο ὃ {{8 
τοδὰ [0 ϑῆδι)θ. Απὰ ἢο (πο δῃηἀυγοιὶ δἤδτμς 85 
Ββανίπς (6 Ῥτοβρθοὶ οὐ οἴθσῃδὶ ρὶουγ.---ϑοηκκ- 
ΚΕΙ,: ΗἨΟῊ ΟἸιτὶδί 88 8 Κίῃηρ ἰ8 σοῃ 0 Δ}}Υ οοπιίης 
ἰο Ηἰβ Ῥβορῖὶθ: 1. δαὶ Ομγῖδε δ. (116 οοιηίης 
Κίης Ὀνγίπρϑυθ; 2. νβδὲ ψὸ 88 Ηἶδβ ρθ0}]6 δβου]ά 
τὶς Ηΐπι.---ΒΕΒΒΕΕ: Κὲ δέ6 ἰλαί μὲ μτευαϊϊ πο- 
ἐλέπσ ; Ὀθδοϊά, (6 του] σχυηποίδ αἱΐον Ηΐ. 
Εγϑα ἰῃ (μὶ8 ΔΏΡΤΥ δβρεεοῖ δου δαὶ οὗἩ ἃ ῥτὸ- 
ῬὮΘΟΥ͂ ἰἰδ5 ἰἀάθη, δπὰ παὶ τ Βὶσἢ τὸ γα δῦουϊ 
ἴο τοδὰ ἰ8 ἃ ργοϊαὰθ ἰο (86 7116] πιθηὶ οἵ {15 ρχο- 
ῬΙιθοΥ. 

[Ὁπανὲπ: Ετγοπι ΑὐαυδτΙΝΕ: ον. 9. σανίσιν 
Ὀτουρσδὶ ἰμοπι, ποὶ ᾿ογα.--- ον. 10. Ο Ὀϊϊπὰ ταρο! 
85 ἱξ ἴΠοὸ Γοτὰ οουϊὰ χαΐβο {86 ἀεαά, αῃὰᾷ ποί χαΐβα 
(80 δἰ αίη.---  Ὑ5, 12, 18. 866. Βοῖν ρτοδί ᾿νδὲ (80 
ἔγαϊὶ οὗ Ηἶΐβ ργοδοβίηρ, δα πον Ἰαγο ἃ θοοκ οἵ 
189 Ἰοϑὺ δῇϑθρ οὗ (6 Βουδο οὗ [5γϑοὶ δοαδαχγὶ ἐδ8 
γοΐοθ οὗ ἐμοὶν ΚΒ ρῃθτα.--- ογ8. 138-18. ΘΟ τσὶ 
ὙΔ5 οὶ (86 Κὶηγ οὗ [δτγδοὶ, ἰο δχαδοί ἐγίδυίϊο δδὰ 
σοῃπηδηἃ ΒΥΠΪ68, Ὀὰΐ ἰο ἀϊτοοῦ δουΐβ δαὰ ὑτίης 
ἴδ πὶ ἰο ὑπθ᾽ Κη ράοπι οὗ ΗθδΥΘΏ.---ῸΣ ΟΒγίδὶ ἰὸ 
Ὀ9 Κίηρς οὗἨ ἴδγδ0ὶ] νγγβ ἃ οοηἀοβοθηβίοῃ, ποὲ δὴ 
δ] ουαϊ: 0η---ἃ βίῃ οὗ ΗΪΐδ ὑΣ(γ, ποὺ δὴ ἰΏοΓΘαβα οὗ 
ΗΒ Ῥονγοσ.--ἔσοια ΟΗΕΒΥΒΟΒΤΟΜ: ον. 18. ΤῊΪδ 
8 Ὑ Πδὺ το τῸ ἐμὴ ΔΩΥ (πίη τπ86 τηοὰ Ὁ6]161ὸ 
πὰ Ομ γὶδί, οἱΖ᾿, {9 δϑβάγαῃοθ, ἐμαὶ Ηθ τῶϑ ποὶ 
ΟρΡοβϑᾶ (ο αοά, ἐμαί. Ηθ οαπι ὕγοτα ἐμ 6 ΕΆΓΠ6Γ.-- 
Ετο ΒΕΡΕ: ΌΓΒ. 18-16. ΟἸγῖδὲ ἀο68 ποί 1088 
Ηἰβ ἀἰνίεἰϊγ πθη Ηθ ἰσκοθο8 τπιδ (ΌΥ 6 σδμρ]6) 
Βα ἰἐγ.---Εὐόὰ ΒυΒΚιττ:; ὕοσ. 9. Πὲ πὰϑ (δ6 
εἴη οὗὁ τηδν ἰμδὺ ὑπογ δοοκοὰ δον ΟἾ τὶ βὶ γαῖ μεν 
οὧοὐ οὗ δμγίοδιῳ ἰμδη δοηδοίδηςα.--- γα. 10, 1]. 
δ σἢ 85 ᾶνὸ χοροὶ σοα βρϑοΐλ]ὶ ζατοσ ὕγοτῃ Ομ σὶβε 
ταδί οσχρϑοί ἰοὸ ὈΘ πιδάο ἐπ Ὀπ[ἐ οὗἉἨ πιδ᾽ οἱ ουΒ 6Π6- 
τη ΐ68,-- ΝοΙ ΒΒ η 80 Θητϑροβ ἰἢ 6 Θῃ Ομ 68 οἵὨ ΟΒτγί 8 
88 {(Π6 Θηϊδυχζειηθῃΐ οὗ Ηἶβ Κίπρά οι. --- ἐγ. 14, 
1δ. Τμδὲ ἴξ τοῖν ἀΡρροαν (μδὶ Ομ τ δι᾿ 8 εἰ άοπι 
ὍὯ8 Ὠοΐ οἵ ὑμπὶ8 τνουϊὰ Ηθ δοαῃ ἀθηῃ5 41] ουὐἰπλνὶ 
τα β  βοΘΏ60.---ἼἼΥ. 19. 1πθ 186 ἀδγ οὗὨ Οσ Ἀσίδι 8 
τυοδιοδί βοϊ οἸ Ὠ1ΥὉ ἱθόγο πὸ} 06 βοιιθ ψὴὸ 5}}} 
ὨΘΙΒΟΡ χα͵οΐοθ ἐμβοσηϑοῖνοβ ΠῸΡ δη το (ΠΑ οἰ ΒοΓΒ 
βου ]ά. Ετοπ Μ. ΠΕΝΕΥ: ὕον. 9. ΔΠιοὶ Ῥεορίε 
οαπιδ ποί 707 «.εδιι8 δαζϑ ΟὨΪΥ : γοῦ {λῸγ οδ)0 ἰ0 868 
«)εειι8----ἰὮ 6 00 8.0 βοῖὴθ ἴῃ 086 ΑΠοοί 0η5 Ομ τὶβὲ 
111 Βα δὰ ᾿ηἰογοδὲ ἴῃ δρὶϊθ οὐὗἁὨ 411 (16 διἰοπηρί5 
οὐ Ηΐβθ Θμ 168 0 ΤΒΡοργοβοηὶ Ηΐπι.--- ἴον. 10. 
ΤῊ οοπδμίαίίοπ οὔ [06 ΟὨϊ οἴ αἰ 658. ἃ ἰγψῃ (δὲ 
(Π60Υ ποῖ (δ ν 7εαγεα αοα Ὡον τεσατγαεα τιαη.--- οτδ. 
12, 18. ΤΏοΒΟ τᾶἢὸ παῦθ ἃ ἔγὰο γοῃογδίϊο [Ὁ 
Ομγὶθὺ τὰ: 1} ποῖ μον θ6 ἀϑιδιηοᾶ ΠΟΥ δἰγαϊὰ ἰο οστα 
Ηΐπι Ὀοΐοσθ π|6}.--- Π080 ἐμαὶ τοὶ Ηΐπι, 6 ΓῸ 
(86Υ ἰλαί ὡενε σοπιθ ἰο ἰλ6 γεαδί; [86 χιοτὰ γεξλτγὰ 
ΙΘἢ δᾶγθ ἰο αοα δῃὰ τοϊϊ σίοη ἰῃ ρϑθογαὶ, (86 
ὈοίίοΡ ἀϊβροδοὰ ὑπο Ὑ}}} Ὀ6 ἰο οπίοσίδίη Ομ σίβί. 
--Τιάϊηζα οὐὗὁ (9 ΔΡΡγόδοὶ οὗἩ ΟἸγῖδυ δυὰ ΗΪ5 
Ἰώησάουι βου] δυγα θη υ8 ἴο δοπδίάἀον (λ0 ποτκ 
οὗἉ ἐλς αν, ἰΒαὶ ἴδ τὺ ὍΘ ἀσπθ ἰῃ (88 ἀΔγ.---Τ 9 
»αϊπι-ὁταποῦ Ὅ188---Ἴ. ἃ, Βγιηοϊ οἵ ἐγ υπρὰ; 2. 
σαντο 88 ἃ ρατί οὗ (86 οογοιηοηΐδὶ οὐ (80 ζεδδβὶ 
οὔ ΤΑ ΌΘΓΏ80]68---ἶ 8 080 ὁἢ 18ὶ5 οοοπβίοη ἐπι πιδὲ68 
ἐμαὶ 4}} {116 [οδβίϑ, οϑραοΐδὶγ (αἱ οὗ ΤᾺΒΘΥΏδΟἾ6δ, 
Ῥοϊπιοὰ ἐο ΟὨτἾ δι᾿ 8 Κο5ρ6). (1 πᾶν δυο 668 50 



ΟΗΑΡ. ΧΙΙ, 20-86. 

ἦῃ ἐδα ρύτροϑο οὗ αἀοά. Ε. Β. .)--- χὸν. 18. Τ89 
Ἰδηχῦδρθ ορ]ογοα τννΔ8 ἰἰαὶ οὗἉ 1 βΒαϊαι ΟΣ ἢ. 25, 
26; δἷχὰ ἱπουρὰῖϑ οὗ Ομ γίϑὲ ἀγὸ Ὀδδῖ οχργοββοα 
ἴπ ϑοτγίρίατο Ἰνογα8.--Τ 08 τηυδὺ ΘΥΟΓΥ οὔθ δὰ 
ΟἸεγὶϑὲ τνϑϊ σοῖο ἐπίο ἷὶϑ ᾿ιοατί---ῖνθ πηυϑὲ »γαΐδδ 
ἩΗΐπι, ἀπὰ ὃὉ6 τοεὐέ »ἱεαδεαά ἴπ ἨϊτΩ.---Ἶ ὁ Υ. 14.---Τ}}8 
ν89---Ἰ. 2ογο 97 εἰαίε ἴἸλλὰ 116 θα ἰο (Δ Κ0-- 910 07- 
ἐπ ἐμαί, ἐπουσὰ Ηἰ5 ΓΟ] οτοσα δουϊὰ 9 πιΠξἔ[ὴς 
ο ἴδ υρ πὶτὶ πιοδῃ ἐπίηρβ, γοί 10 18 δ᾽ οινϑὰ 
ἀπ οπὶ ἰο ι.99 ἐδ9 ἰπίονυϊοῦ ογϑαίυσοδ; 2. 1.688 Οὗ 
δίαίε ἰαπι ἐἰμ9 αγοδὺ ογ63 οὗἩ ΘδΥ δ υ.50.8}}Υ δίξθοι--- 
τοδηϊζοδίϊηρς ἐμαὶ Ηΐ8 Κιπράοτμχλ νν8ὰ8 ποΐ οὗὨ {8 
του α.---Ἴ ὁΓ. 106. 8.66---1. (86 ᾿τηρονίροιϊοι οὗ ὑἐλ9 
ἀϊβοῖρ] 68 ἰὼ ἐμ οῖν ἐπαπί βίδίθ; 2. ὑμὶν ᾿ρτουθ- 
Σαϑηΐ ἴῃ (οἷν σαμέ δἰαίθ9.---Ἐ}6 Βογὶρίυγο 18 οὔθ 
Ζ 810 ὉΥ ἰῃ9 δΔΙΘΏΟΥ οὗὁἨ ἰῃοϑθὸ ΨῈῸ παᾶῦθ ὯῸ 
τπουραὶ οὗ βογιρίυτο ἴῃ τ μα (Β6Υ ἀο.--- ΤΠ 6 Υ9 810 
ΣΩΔΏΥ ΘΧΟΟΙ θην {πη Ὀοΐὰ ἰπ ἰπ0 ἥδοτγα δπὰ 
Ῥσονϊάοῃοο οὔ ἀοἀ νϊοῖ αἰδοῖ 1685 ἀο ποῖ εἱ ὅτϑί 
πιηἀογβίαη.--ἰὸς Ὀδοοῖηθ5 ΟΠ γἰβιϊδ8 Μὴ {Π6Ὺ 
ΔΥῸ ΚΟ ἰ0 Τα ΟΥΙ ἴῃ πον]οᾶκο γα ΘΏΙΥ 
ἐο τοῆδοὶ ὑροῦ {119 ΘΔ ΙΚΠ685 οὗὨ πμοῖν Ὀοσίηΐη. 
-- Βυοῖ δῇ δαϊῃ γα }]9 ΒΑΡΙΠΟΩΥ {Β6 τὸ 15 ὈΘ 608 
(00 Ἠϊοτώ δπὰ τογζε οὔ αοὐ ἰδαὺ (ἢ 6 Τοιμθιη- 
Ὅτγδησο οὗὁἩ δ 18 τογίἐέεπ Μ 111} 68 Ὁ]6 218 ἰο ὑὰ- 
ἀονϑίδη ἃ μοί 18 ἄοπε, πὰ ἐπ 9 οΟὈβογυναί ἢ οὗ 
ἮΒδὶ 15 ὅ0π6 ν11}} ΒαὶΡ 08 ἰο υπἀογβίδηα Ἡμδὶ ἰδ ' 
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εογί ἰ6}.---Ἴ ον. 17. ΤΏΘΥ τῆιο τ 18} γν}} ἰο ΟἾΓ 8.8 
κίηράοπι Βῃου]ὰ Ῥγοοϊαΐπι τιιαὶ {π0 7 Κηον.-- 
γγβ. 17-10. ΤῊ 8 ταῖγδοῖο τοβϑοσυ θὰ [Ὁ ὁη6 οὗ {10 
Ἰαϑὲ ἐμαὶ 10 ταὶ ὐ οσοπῆταχ (Π|080 (μδὲ τυϑηὶ ὈΘΙΌΓΘ, 
δὶ Ὀοΐογο Ηἰ8 βυδεγίηρεβ; ΟΕ Υὶϑι ΒΒ ΟΣ Κ8 6ΓῸ 
ποὺ ΟὨΪΥ͂ τοεἰΐ ἄοπε, Ὀπὺ ιὐεἰξ (ἐπιϑά.----Ἴοτ. 19. ΤΊΟΥ 
0 ΟΡΡΟΒ6 Ομ γὶβὲ Μ}}} θ6 πιαὰθ ἰο 800 ἐμαὶ {Π|0 
Ῥγουδὶϊ ποιμίηρ. Εσοιῃ ὅοοτῃ: Ὑογ. 10. Ἴμογὸ 
18 ποιμίηρ 80 τὶ οκοὰ δηὰ Ἰἰηΐδιαδίοα ἰ(μαὲ τηθη 
ΠΟ Βαγθ οηραμοὰ ἴῃ ρογβοου(ίου, Μ1}} ποὶ αἱ- 
ἰοταρί 0 0868} ἀεζ681. ----- ΕἸ ΒΑΈΆΝΕΘ: 6 γ. 10. 
6 τπῆϑῃ 8ΓΘ ἀοφἰοτιηϊμοα ποί ἰο Ὀο]ΐονο {10 Χ08- 
Ρ6], ἰοτο 18 δὸ ϑῃὰ ἰο (89 οΥίπιο8 ἰο τυλιΐοὶι ΟΠ 6 Υ 
ΤΟ ΑΥΙΥΘῺ.------Ετοτη Α Ρ͵ΊΑΙΝ ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ (0 χ- 
ἴογὰ): ον. 10. Νοίϊοθ (10 ταρί ἃ σγοισίὰ οὗ δἰπ, 
γοτϑ. 12-1ὅ. Βογαὶ οὐϑὴ ἱπ 115 ον 685 8 {80 
ΤΥ ΒίοΣΙΟυ 8 ρα ρσοϑηί  ----ΕὙο ΕΥΡΕ: Ὑ 6ΓΒ. 9-11. 
Ῥϑορὶθ {|}}} της ἔονῦ (ποιηβοῖτοθ πῦρ αοἀ᾽ Β 
ἰγσαΐ σδοιηε8 ἱπίο ἃ Ἰαπα.---Ἴ ον. 18. Εγοιὰ ““Ηο- 
ΒΒΏΏ8.," 10 ““Ογυοϊΐν Ηΐῃ,᾽ ἐμ 76 ὙᾺΒ δὰ ἱπίογγα) 
οὔ οὨΪγΥ 8 ἴον ἀδγϑὶ Νοιδίπρ 80 8οοῇ σδυριιν ἃ 
88 8 ῬΟΡυΪΑΓ δΡρ͵δυδο.--- ον, 16. θη ΤΏΔΥ Ὁὸ 
ἰσὰθ ΟἿ Ἰβιδὴ8 δηά γοὶ ὙΟΥΥῪ ἱσπογαηὶ οἡ ΒΟΠῚΘ 
Ῥοϊηί8.--ἴἢ οδι δίς οΟὐογ8 ψ τουδὺ πγαΐκθ 
ἔτ ΔΙΙΟΔΏΟ6 ΖῸΣ ΘΑΥΪΥ ἰταϊηΐης πὰ αβϑοοὶδ- 
1108. 

Υ α. τος 

ΑἸἈΤΙΤΗΣΒΙΒ ΒΕΤΎΡΕΝ ΤῊΞ ΟΕΝΤΙΓΕ ΟΕΒΕΚΕ ΚΒΟΜ ΑΒΒΟΑΡ ὍῊὴῊ0Ο Ὸ ΒΟΜΛΔΟΝ ΤῸ ΟΗἩΒΙΘΤ, ΑΝῸ ΤῊΒ 
ΜΑΚΌΒΙΤΥ ΟΥ 

ΜΙΒ ΒΕΤΌΕΒΝΊΊΝΤΟ ΟΟΝΟΞΑΙΜΕΝΤ. 

ἘΠΕ ΟΒΑΙΝ ΟΥ ΜΉΗΞΚΑΤ. 

ΒΑΟΒΙΡΙΟΕ ΟΥ ΟΗΒΙΒΤ ΙΝ ΤῊΕ ΤΕΜΡΡΙΈῈ. 

ΤῊΒ ΕΜΙΒΗ ῬΕΟΡΙΒ ΤΗΑΤ ΕΑ11 ΑἼΤΑΥ ἘΒΟΛΙ ΟΗΠΕΙΒΤ ΙΝ ὈΝΒΕΙΙΕΣ ΑΝῸ ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ 

ΒΥΜΒΟΙΙΒΝ ΟΥ ΤΗΣ ΕΒ Ή18Η ῬΑΒΟΗΑΙΥΒΑΒΤ, Οὗ ἨΕΙΠΕΝΙΒΜ, ΟΣ 

ΤΗΕ ΟΙΟΒΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΒΥ ΒΟΌΡΕΕΒΙΝΟ ΑΝ ὉΡΑΤΗ͂, ΟΣ ΤῈ ΒΡΙΒΙΤΌΑΛΙ, 88» 

γεβΒ. 20---δῦ. 

(βαρ. χἱΐ. 24-26, Ιιδυτοπίϊυθ- Ροσίοορο; τοσβ. 81-86, Ε]οναίΐοπ οὗ (80 ΟΣΟΒ8.) 

20. Αμάὰ [Βα] ὑπογθ σοτθ οοσίδίη ατσθοκβ [Ἕλληνες, ἀοὁπ|}}6 ατϑοῖκβ, ποὺ 'Ελληνισταί, ἀτϑοῖς 
5:8] διροηρ ἔμθπὶ {πδὺ [{ΠΠ|080 10] οδῆιθ ἊΡ [πιοᾶο ρἱϊρτίαπιαρο Ρ ἰο 7οταβαῖθι] ὕο 

21 τοῦθ δ (ἢ9 ἴδαθι, Τῇ βαμθ [1.686] οϑΙη0 ἰΒογοῖσγο ἰὰ ῬΆΙΠΡ, τ] Οἢ [ὉΠ 0] γγ88 
οὗ [ἴτοπ}}] Βείμβαίάβ οὗἉ Ο811190, δηα ἀοϑιγοα [8581.64] Εἰἷπι, βαγίηρ, Κ1:γ, τὸ που ]α δβ60 

22 [ψ|3}, οσ, ἀθβίγο 'ο 866] 6805. ῬἈΠῚΡ οομοίῃ δηα (6116 ἢ} Απάσον : δηα δρδῖη [οηνὶξ 
28 δπὰ Ἀ;βϑίη}" Απάγον [οΘομλθ0}}} ἀπὰ ῬΒ1]1ρ [4 δηὰ ἐπ 00] (611 Φο8098. Απά [ΒΒ] 6ϑὺ8 

ΒΏΒΤΘΓΟα (Π 61, Βα ΣΙΠρ, ΤῊΘ ΠΟῸΓ 18 [ΒΔ4[}}] οοτλθ, ὑμδὲ [86 βοη οὗἉ τηδῆ Ββου]ὰ Ὀ6 ρ]οσὶ- 
24 ἢοὰ, ΜΟΥ, σου, 1 δ Ὺ απίο γου, ἘΡΡ Ἢ ἃ οογῇ [{86 

στουηᾶ δηὰ ἀϊο, 18 ΔρΙἀο ἢ δόμα [ἰβο]α θα, 
τε οὗ ψιοϑί [8]] ᾿ηἴο {89 

Υ͂ 1.961 Δ]0η6]: δ [1 αἴθ, 10 ὈΤΙηρο ἢ 
20 ἴογι ἢ τασοὶ ἔγυϊς. Ηὸο [Πδὺ Ἰογοίς Ηἷ8 116 [8 οσσα βου], τὴν ψυχὴν αὑτοῦ }" 8}}8]} 1086 ἰὲ ; 

Δα ἢ (δδὲ παίοίδ εἷδβ 116 [18 οσῃ 800}7 ἰη (8 του] 8841} [1111] Κκϑορ ἱξ υπίο 116 
26 [(ὠή»} οἴβσῃδὶ. ΓΕΔΏΥ ταδῃ [ΔΏΥ̓ 0Π6 του] 7 Βοσυθ Πλ6, ᾿οὐ Εἶτα ΤΌΠΟΥ τὰ 6; δη ἃ τ ΏΘΓΘ 

81, ὕπ6 γθ 888] [{}}}} 4180 ΤᾺῪ βοσυδηΐ 6: 1 [ἐάν πιϊῃουὶ χαΐ]δ ΘΏΥ τλδη [ΔΠΥ ΟὯ6 
27 58.41}} βεσνθ τηθ, εἷπι {0111 πῖν [186] Εαίμοῦ Ὠομοῦσ. Νον ἷ5 ΤΥ βοὰὶ ὑγου ]οὰ ; δηὰ 

αὐ 888}} 1 ὀβαυ ΒδίμοΥ, ϑανό τὴθ ἔγοσῃ {18 βοὰν: [16 θὰῦ [Βα] ἴον {118 οδιιβοῦ 
28 Οδπ|61 υπίο [1 ὁ8π10 07 {8 Βουγ. ἘΔΙΒΟΣ, ρου! Ὗ [ΠΥ πιο. [7] ΤΏδη οϑη16 {Π6ΓῸ 

ἃ. γοΐοθ ἔγσοπι μοᾶνθῃ, δϑαγίης [οηιϊξ δαγη},1 Ὠᾶγα Ὀοΐμ ρ]ονγὶβοα ἐΐ, ἀῃα 5{|}} φ]οΣ 

29 
τέ ἀραίη. 
Ἦϊο ῬΘΟρΡΙο [πα 1{π46] ἐποτοίοτο [μδὲ βίοοά ὈΥ͂, πὰ Βοαγά ἐξ, βαϊὰ ἐμαί ἰὺ {πυπ- 

ἀοτοα : οἰ μεῖβ βαϊ4, ἀπ δῇ ζϑὶ βρδξο [Βαϊ βροίβῃ, λελάληχεν] ἰο ἴηι. 
80 «{{068ὺ8 ἀηιβποσοα δηὰ βαϊα, ΤῊ18Β γοΐοθ οπιθ ποῖ ὈΘΟΔΏΒΘ ΟὗὨ Π190 [[ῸΣ ΓΩῪ ΒΆ[Κ6, δ ἐμέ], 



882 ΠῊΕΒ ΘἋΘΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΖΦΟΗΝ. 

81 Ὀυὺ [ὉΣ γοῦν βδίκοβ [δὲ ὑμᾶς]. Νον 15 (80 Ἰυσαιςοι οὗ {18 τοῦ] : ΠΟῪ 58}}8]} [{111] 
Ν 39. {86 Ῥχτίποθ οὗ ἐμ18 σου] θὸ οδϑὶ ουΐ. Αμάα , 1 [88.4}1]6 Ὀ6 Ἰ1οα Ὁρ ἔτγοπι [9 

83. δαυίδ, ὑὶ}} [8}141}] ἄταν 411 πιόπὶ απο τὴ8 [π|Υ86]7, πρὸς ἐμαυτόν]. Τηϊ8 Βο βαἰά, 

β'ρηϊγίησ τ μαῦ ἀθαίμ 6 βμου]α αἷθ [ὉΥ 
ψιδὺ Κιηὰ οὗ ἀοδίῃ ἢθ νψὰβ ἴο 416]. ΤῈ Ῥθορῖϑ [ταυ]υἰτὰ 46, ἐΒογεΐοτθ, οὖν] δῃ- 84 οτ, 

ΜΉ δ΄ ΤΊΒΠΏΘΡ οὗ ἀοδί 6 88 δου (0 αἱ6, 

επογοὰ μἷπι, Ἧ α βανὸ μοαγὰ ου οὗ [λ6 ἰατν {π8ὺ [86] ΟἸτἶβὲ δΔΌΙ ἀοὺ ἴῸΓ αν οσ : δᾶ 

ΠΟῪ δβαγοϑϑὺ ἰδοὰ [μον ἐμδη ἀοβέ μου 880], Τὴ 6 βου οὗ πιδὴ πιυϑὺ 6 16 Ὀρ᾽ τΒΟ 

25 ἰβ (Ηἷ8 ὅοῃ οὗ τηδῃηῦῇ ὙὩμοη «6808 [9ε8ὺ8 ὑβογοίΌ 6] βαϊἃ υπΐο ἔβο, εὐ 8 {116 

Μ 8116 ἰ8 {86 Ἰ᾿ίρας ἰ ἢ γοῦ [π|ιιλΐη γου] 41 ψἈ110 [88]" γὰ μᾶνϑ [86 Ἰἱρμῖ, ἰοϑὶ 
ἀδυῖκηο88 οοῖθ ὑροῦ γοὺ [{ππᾶὺ ἀΑΥΪΚΠ 658 ΤΑΔΥ πο ογογίδτθ γου, ἵνα μὴ σχοτία ὑμᾶς 

χαταλάβη] : ἴον [884] ΒΘ (μὲ ψδ] κοί ἴὰ [86] ἀΔτίζηο88 Κποσοίμ ποὺ ΒΒ6Γ ΒΘ 

86 γοεί. 119 γ6 Βᾶνϑ [{86] Πρ μὺ, Ὀε]ῖονο ἴῃ {86 1Ἰρ δ, {ππ γ6 ΤΩΔΥ͂ θ6 ὑμ6 ομ] άσοπ 

οὗ Ἰίρμῖ [Ὀδοοπιθ 80π8 οὗ Ἰἰρΐ, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησϑε]. 
ΤΏο8β6 {μὴ ΒΡΆΪκΘ [ΒρΟΚΚ6] 9658, ἀῃὰ ἀοραγίοά, δηὰ αἰά Βῖ46 [8πᾶ, μανὶηρ ἀ6- 

Ρατίοα, Βο δἰὰ, ο», πι μά γ0 1] ᾿ἰπιβο! ἢ ἔγοπι ἔλιθτα, 

ΤΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 Ψου, 22.--Τηκίοδὰ οἵ καὶ πάλιν, εἰο. [ἰοχξ, τος.], Δ πιῆδ δηὰ Τιϑοβοηάοτγί τοδᾶ ἔρχεται ἾΑνδρέας καὶ Φίλιπποε, καὶ 

λέγουσιν, ἰῃ δοοογάδηοθ ΜῈ Οοά. Βἰη., Α. Β. ἴ, εἰς 

3. ὙοΥ. 25.--ἰψυχή, εοἱὲ (ἀϊδίποῖ ἤγοτα πνεῦμα, ερί στ δου ἃ δ6 ἀϊει χοἰ ϑ οἃ Ποτὸ ἔγουι ζωή, ἔζ7, δρᾶ "6 ἰγϑηδιδιοὰ ὧβ 'π 

6 σοσ. 27. [δηκο γουάογθ: δείπ Εἰς 
8 Κοτ. 26. [1π6 τοχὶτϑο. τις Α. Τ᾽. Δ.) εἶσ.» ἰηϑοσί 

εηϊεδέη, Ὠἰδ8 δε 7-ἰ{{9εὲ. 860 16 ἔχεα. ΝΟΤΕ8.--Ῥ. Β.} 
καί Ὀοίοτο [9 δοοοπὰ ἐάν; ἴῃ δὲ. Β. Ὁ. 1. ἯΣ ἡρῷ ϑγτ., εἰς. καί ἰ5 

) οι ἐϊοα, τ ἰ οὶ ἀστοοδ ψὶτὰ [ῃ9 Ε. Υ͂. Ιᾳ ΤΠ Γ᾽ Ὕογα. [Ππ6 καί ἰδ ἰγαποϊαιοα, θυ Δηρο οὐ 8 [1.-Ρὶ 

4 γον. 21. [[}Δηπὸ (ἢ ΟἿ 
ταύτης, ἱπίεττοραίίοεῖψ, ΔῈ 1 πὸ 
ταῦυδῖ ὃ6 Ρυΐ δἰἴοΥ σαν, δηἃ δὰ Ἰῃ ογτοκδιίοα τοδῦῖὶς αἴζοῦ 

ψογάβ (Νἰτὰ 186 ΒΕ. Υ., Μογοῦ, ΑἸοτά 

809, δηὰ {π6 Δοδβίδηϊο γα υ ΣΒ ἴῃ [86 

1)..--Ὁ. 5.) 

εἴο..) ὧδ ἃ νοὶ [8016 ῬσασΟΣ ἩΓΠ1ΟἿι ΟΟΓ 
: ΄ΜΥ δβο}]} [5 ἰγουσρυ]οά, βοτὰ, μοὶρ τιϑ᾽ (δ. τὶ, ὃ, 4; χχυ. 17; χ). 12,18; ἰχίσ. 

βοδίοπι, Θγοίίπ8, ἔδσιρο, ΤΏο]., Ἐπ! ὰ, Θοὐοῖ) ἐαῖκοα ἴμ6 τοσγάὰβ πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας 

ΒοΓο ἃ τοδοοΐϊνο τωομοϊορασ, 1Π8 τὸ βφὸὶ 

λοιρ. 8.0 εἷδὸ [δομβιδηη ἰῃ δ15 Οτοοῖς Τοδίδπιοηῖ. Βα 1 ἰλκὸ 189 
οἵ δὴ δὐάγοδα ἴο ἴο Εδίῃοσῦ. [Ιἢ (ἷ8 ολπῈ ἃ 

πᾶ ἴο [118 ῬΓΆΤΟΥ ἴῃ Οοἐ θοΐθδηο, Μδιῖ. χχυΐ. 

δ γον. ἘΠ {560 ἰπβοσίο αἵνον ἐλίς οαϑβο ἐμ σἴοθα: ἐπ ογεν ἴο ὃς ἐγοιδίεα. αὶ [{|9 Σροαμ Ωρ οὗ διὰ τοῦτο ἴδ ἀϊαρυςοὰ, 

Ανῦ Οπιτ.- 8θ0 Εἔχεα. Ρ.8.1] 
6 γος. 32.--[1Ὲ6 τϑηάϑγῃ 

Ποτττδπῖ (Ρῆσ- Ῥ. 832) ὁχρ 
εἰ πεοπο, ἐπρεγίεπέία 

94 {ὴ9 ρΏγαδο ἐὰν τοῦτο 
οὔ ἐάν ὮΥ τολεπ (ὅταν) ἱπείοδά οὗ ᾧ), ἰ5 ἱπδοσυγαίθ. 1ὲ ἀοθθ ποὲ πιδοδδεαγὶ ἸτὉΪ ἀοο δέ. 

,͵ δε μέττεπε Ὁε τὸ ,. ἴδ: διὸ λος ΠετΤί, εἰ οππΐπο 

1 «απποὶ φαυϊΐο δατοθ τ] ἔπ 6 ποῖα οὗ ΑἸίοτὰ : “ἼΠο [οτὰ δοκαε, τπουκὰ Κπονν- οορποεσαπι. : 

πξ 8}1 τί, γοῖ ἰῃ ἔπ ΘΑ η688 οἵ Ηἰδ ΠαμΔ ΠΥ, ραΐϑ Ηἰπιβ οὶ ἰπίο {5 ϑοοσαίηρ ἀουδί, ὁ1ΓΠ0 [5 δὸ ἴο "9 ν᾿ Ἀρκὰς ἢν Νίαιϊι. χχυὶ. 

42» Ἱ ποιὰ 58. ταῖπον ἐμαὶ {ἢ ΒύΓο88 [6 ἸαΪ ἃ οὔ ελκύσω 88 8 σεν ίαΐη 7αεί, διὰ ἐὰν ὑψωθῶ Ἔχρτδδβες, [ἢ ἃ ΘΟ Π 004] ἕοστω, 

[δ ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ δηϊοοοάοηξ οομάϊτίοη. Φυδὶ δὸ ἐάν ἰδ υϑοοὰ ἰὰ ΦοΒη Σίν. 8 : ἐὰν πορενθὼ 

ἔρχομαι, κι τ. λ.--Ὁ. Β.] 

καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν 

Ψον. 35.--ἰ δ ορὰ οὗ μεθ’ ὑμῶν μι γοι, ἰοχῖ. τοῦ. τὶ Α., ΟἜγΥ8.. στ.) βΒου]ά θ6 τοδὰ ἐν ὑμῖν, ιοὐϊιῖπ νοι, ἴῃ δ0- 

οογάδησο τ τ ἐξ. Β. Ὁ. Καὶ. 1... εἰς.---Ῥ. 
8 Ὅσ. 838.-- ΤΠ τοράΐης ὡς οἵ ἕως [τοχὲ. τος. μΒα8 ἴμθ ονθγυγ μοὶ πιΐπρ δα βοσ ΕΥ̓ οἵ Α. Β. Ὁ. 1, εἴς.» ἴῃ [16 ἴδνος, 

4 
Ταοβταδηι, Τἰοδοπάον [ΑἸίοτά]. 80 1ΠΚουτ]86, γοσ. 86. ὙὨΘ 1059 οἴ νοσ. 86 δ|80 σϑοοϊωπιθπξ ὡς, ΣΔΊΠΟΙ {πππῃ ἕως, δἴποο Φοδιδ 

ἀοραχίο τὶ ἱΐα ὙοΥ σοσά. 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γον. 20. Οοτιαίπ ασθοῖε [Ἔ λληνες]. Ἐ-͵Ξ 
(8680 ἯΘ ἃτϑ 1. ποὶ ἰο υπάογείδπὰ (αἴἶοΣ ϑοτο] Ὁ 

διὰ Βδυπιρατίοη- τυδίυβ [Οαϊνίη, Εν Α]4],} 5918 

0 Βροῖζο ατθοῖ [Η9]]θ} 188]; {π|8 Ὑἱ Ὁ 18 Θ0}- 

ἐγαἀϊοϊοα ὉΥ (δ8 πδιιθ, δορ. οἷ. Υἱὶ. 8δ, ἰδ 

ὙΠ οἷο βοοηὸ βηὰ (δο ἀοἀποίϊοη οΥὨ ΟὨΣἰδί, το γ8. 28 

δὰ 82,---ἰ 6 τοίοσϑῃϑ ἰο (86 ὉπΊ ΟΣ αὶ ἘΣ 41} 100} 

οὔ Ηἰ8 πυϊηϊβίσγ. 2. Νοί ρογίοοῦ οσ Ῥᾷγο βοαίθῃ 

(αἴες Οδυγϑοβίοτω, Ἐυϊῃγπιΐαθ, ββοθιν οἶσθ), 

δραϊπδί ψ Ηΐοι ἰδίου ρτοίδιΐοι ἀναβαίνοντες τι] ]]- 

ἰα.68,--θιιί, 88 118 ΤΟΣῪ ποΡὰ ῥτουαΒ, 8. ρ»γοδείψ!ἐ8 

6 ἰλε φαίε [617 5 εν8, οὐ. δυδαϊσὶ πα ΡΔρ8ὨΒ], {31 
(πθ γοδϑύσον, Αοίβ υἹ]. 27. 8.99 Οὔπιπι. ὁπ Α εἰ [Ῥ. 
1δδ, Απι. 6ἀ.]1.Ύ “Ἰἔἕ ὑπ 6} τοτθ ὕγοιι 68}1166, 
ΜΕΪΘΝ 88 ῬδΡΓΠΥ ἱπμαθίιοὰ ὉΥ θη 1168, τσ 
ταῦ ἱπωδφίαθ ἔμ οπὶ ἰο μαῦθ ὈΘΘῺ ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ 80- 

χυδίπιοὰ πὴ ΡΠ; γοῦ (ατοοϊδηϊξοὰ) ΒΚ γγῖδηβ 
Ἰπδοϊιοὰ ἐδθ ΘΟ ΤΥ ἔγοπι ᾿οῦθηοῃ (0 [60 

Ῥιθονίαθ (Φόβορμαβ, 124 δείϊο μά, 111. 4, δὴ; 

Ῥοτγθα δὰ ατοοὶς οἰἐἶε5 (Φο8οΡὶ. Απίΐᾳ., ΧΥ͂Ι. 11, 
4). εἰο. ῬΆΪ]1ρ᾽ 5 σοπδυϊταίϊοι τι} Απάγον τουδὶ 
προ δος σαι δον τ πον Ὡῖρς τον τ πος τς 25 τ. 

ἐν: Τγαϊωδέυης τερηὶ Ῥεῖ α)ιᾶπκίες αἃ ρεπίες ἰγαξὶ» 

Ξ ΙΑ Ῥτεθο;ϊ ἐπάϊοδίου λαδέξμαξ ΡἹἸστίτζοοςο ἴο Φοσύδδὶοπι. 

0 αἰγὶ δυϊοὰ ἐθ {9 πυδυλῖποδβθ οὗ βϑοϊῃρ ἐμ 6 
Μαβίον Ββοϊὰ ἰῃίογοουσβο τὶ Οδῃ {1168 (Μαϊε. χ. 
δ)--ἴον {89 υποϊγουμλοϊθοα Ῥτγοβοῖγίθϑ οὗ {μ6 χαὶθ 
ΓΘ 8{1}} 8ο οοπδὶἀοτοα---(Αοἰδ εἰς Τηοϊυοῖς. 
0α ἐι158 τὸ τοιλαῦὶς {μδι ἰΐ 18 ποῖ δ Γ᾿οχοί ΔῈ Σ Ὁχο- 
ὈΔ0]9 ἐμδὲὺ ἐμ ο86 ἀΘπ {1168 τοστο ἔγοιῃ Ο8}}166, οὗ 
ἔγοπι ΔΠΥ Ῥαγὺ οὗ Οδπδδη, Ὀθοόδυϑθ ἴπ ἰμ8ὲ 6886 
{860 τυϊχ Θαβν μβαᾶτὸ δδὰ δὴ θδυϊ ον ὀρροτ- 
ὑαπὶὶν οὗ δοοΐης 6808. ΕὙγΙΒοσοσο, οβυ8 δαὰ 
ΔΙΓΟΔΑΥ δὰ ἀοα]ρκ9 1 16 αΘπ.116 σαρίδὶη δὲ 
Οδροσηδϑυῖω, δη ἃ ἐμ Οϑηδδἢ 18} οΔῈ ; {86 ἀϊ5- 
αἰρὶθϑθ, ΒονΟΥΟΡ, τηΐσς ΤΟΥ ΣΘΑΒΟη8 οὗ ΡΟ] ΟΥ͂, 
᾿ιοβ᾽ἰδίο ἴον ἃ τ 8119 Ὀοίοσα Ὀυϊηρίης 6 μοτχα, ΡΟΣ 
Ηο Βδὰ ικδὲ ὈΘ6Ὼ Ῥγοοϊαϊπιθα Κίηρς οἵἉ βγϑοῖ, ἱπῖο 
ςσοπίδοὶ υἱί Οοπέ 168, ἰὼ ἐμ9 βἱφῃΐ οὗ 41} 116 
Φονϑ. Ἐογ, ἀουθδί]οβθ, {9 βοὸπὸ οσοαγγοὰ τΠ- 
ἵπ (ῃ9 το οὔ (δ ἐθρῖα, ἑ. 6., (6 Ρογοῦ. Ῥὸῦ- 
808 7 6808 γβ, ὈὉῪ ἴὸ χιροἀϊαίίοη οὗ Ηΐ8 ἀϊϑεὶ- 
Ρΐθ8, ἰο 89 ο811906Δ Ὁδοῖ ἱπίο {88 δουρὶ οὗ 86 
αοης195. ΤῊ ΐθ ἸΟΟΔΙΪΥ ἰδ βυρροτίθα Ὅγ 1. δ9 
ἰαβ}ἸὩ ΟὯΥ οὗ (86 Ηἰγπορίδί5, ἱμαὶ πὰ ἐπ 9 ἀδγ5 βιὉ- 
ϑϑαποηΐ ἰο (9 Ῥα]πι- ΘΟ ΣΎ 96808 δΔοοὰθ σοπέϊπα- 
ΔΙ ἴῃ ἰδ6 ἰθρὶθ; 2. ἰΠ6 ομδγδοίοῦ οὗ ἐμε89 
Θοη 16 υἱδίίοσβ ἰο 86 ἐθιρὶθ; 8. (08 ΘΟΏΘΟΌΣΒΘ 
οὗ Ρθορῖο, τοῦ 29. (ΟΟΠΙΓΆΡΥ ἴο 4}} ἐπαϊοδίῖοῃδ 
ΜΊοΝ 6118 δηὰ οἰ ογβ πᾶγο βῃϊ οὰ ὑμ6 ΒΟ6ΠΘ ἰὼ 
ΒοΙμΔΩΥ ; ΒΔ ρἴδοοβ ἱΐ “ἐπ (6 468 οὗ (88 δ- 
δον 1). ΑΒ 0 180 ἀδγ, ἐμὸ ἐμὶν γ-βῖχιβ Ὑ 50 
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Β66Ι25 ἰο ἰπάϊοαΐο ἰδ δι 10 τγ8 (πο 148ὲ οὗ {Π6 ἰ γθ0 
ἄδλγβ οὗ Ψ690.8᾽ δἰΔ ἴῃ ὑπο ἔθη} ]6, ἑ. 6., Τ ΘΒ. ΑΥ 
866 ὨΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΚῸ ΕΤΗΙΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, Νο. 1). 

Τμ680 αοὐ-δαγτίηρ ἀγθοκθ, ψὸ (ἰ (μοὶν στο- 
νἷῃς δου. κἰ86 υκηότῃ αοα,᾽ ομυτδοοὰ ἰμ9 
τηοποίμοῖδτα δηὰ {π6 Δ 685: δΐϊο 0068 Οὗ 6 6:78, 
τἱιμουῦ Ὀοΐπς οἰσοιπιοὶβ94) ὈΘ]οηροά ἰο ἰδ Ομ αγοῖ 
ἐν 181010, ἰο 186 συ! άτοη οὗ αοἀ Βοαϊογοά διιχοης 
ἐβο δοδίμρῃ, χ. 16: χὶ. δ2, δηὰ τοῦθ {8:6 70Γ6- 
ΤΌΒΒοτα οὗ (Π6 αἰοη 116 δΘοπγοσίβ. Β016 Ὁ: 46 Τ]1650 
τῆΘα ἤγοτα ἐπ ο οοῦ δὺ {89 δπὰ οἱ {119 ]ϊ 6 οὗἉ .6- 
85, δοὶ ΤοΥγἱἢ [ἢ 6 Βα) ἃ8 ἰῃ9 Μαρὶ ἔγοπι ἐξ) Εαδί 
οἱ ἐἰβ θοσιπηΐηρ; Ὀὰὺ ὑΠΘΥ͂ σοτηθ ἰὸ ἐδθ ογοδδ οὗἁ 
{86 Κίηρ, 85 (|)0589 ἰο ΗΪ5 ογααϊ6.) ἜὯὯ76 πὰ 500]: 
σἰοϑοι ουϊδϑίἀοτα πηάον ἰδ ΟἹὰ Τοβίδιησης, 88 
ἈΠΟ] ἰβοά εἰς, Φοίῆτο, δοῦν, Βαϊ, Κίς Ηἰγϑηι, ἐδ 6 
αἀσθθὴ οὗ ὅμιοῦα, Ναϑιηδη ἰδ6 Ξγγίαη. Αὐρυβίίηθ, 
Ἑχοϊυβῖνο 88 "γχαβ [18 δβυϑίθω, γοὺ δάάιοθβ ἐδμ9 
6850 οἵ ΦοὉ 845 Δ ἜχδΡ]6 οὔ σοηαΐηθ Ῥ οι Υ ουὐ- 
δ'άο οὗ ἰμο τἱβὶ ὉΪ0 ΦΠΘΟΟΥΔΟΥ, δηὰ ἱηΐογβ ἔγοιι ἱὲ 
ἐμαὺ διβοῦρ ΟἾ ΒΟΥ παι 08 8180 ἐὮ 679 ΟΥΘ ῬΘΓΒΟῺΒ 
“ σιιὲ δοουπάμπι 7}ειεπι υἱχεγαπί εἶσιιε ρίασμεγμπέ, ΡεΡ- 
ξἰπεπίες αὐ ερίγἰμαίεηι ϑογιδαζεπι᾽" (26 οἰυϊί. })εῖ 
χΧΥυὶιὶ. 47).--Ρ, 8.1 

εν. 21]. 656 ᾿δβοσϑζοσο οδῇλθ ἴο ῬἘΠΠΠ|Ρ. 
«-. ῬΈΠΕΙ παϊχῦ Ὀ6 δοοὶ θη} Υ ἴῃ ἰμ6 οοαυγί οὗ 
{8ὸ (θη 1165, δηἃ Ποῆοθ, 88 89 ἄγϑβι᾽ οὗὁἩὨ ἰῃ9 ἀΪ5- 
οἱρὶοβ ψο νγχὰ8 ζου ποοταΐηρ, Ὀ0 οΒαγρκοα νι ῖζ (119 
οοττηυπῃϊοδίϊοι οὗἉ ὑποὶν γοαιϊοδὶ ἰο ἐπ9 ᾿ογὰ. [Ιἱ 
ἦ5 6.}}} χοιπυ ΚΑ Ϊο, μοῦνος, ἐπὶ οί ῬῺ]ΠΡ 
δοὰ Απάτον δὰ ατοοὶς πδῖθο8 δηᾶ, δοοογαϊηρ (0 
ἐγοϊιΐοι, ἐποὶγ ἸΔΌΟΓΒ ψΟΣῸ ᾿ἰκο8ο ἱπ Ρᾶσὶ 
διίλοης ἰδ6 σοῖς. 

Βρὲσ, τὸ υυἱδὮ ἴο 8606 6508.---[Εύριε, ποὺ ἴῃ 
[8δο Εἰχιον ΒθΏ56, γοῦ ΜΪΓῸ ΤΟΥΘΡΘΏ00]. 786 οχ- 
Ῥτοβϑίου οὗ {Πποὶν ἀοβῖτο 15 ἐπτοοΐοϊ ἃ: 1. ΤἘ6 βο- 
Ἰιολαίζοι ; 2. (89 ΓΟΒΡΘΟΙὉΪ τῦπηος οὗ δά γοβ8- 
ἐσ ουϑθὴ 86 ἀἰ8οΐ 16 οὗ {1:0 σοϊοὈταίοὰ Μαϑίοσ; 
8. (16 δίσοῃς δηὰ γοίὶ τηοαοδί ὀχργοβδβίοῃ οὗὨ (110 
με ἶβϑ. 700 δέ6 οδ Ὦ6Γ6 θᾶ ποίμϊπρ 1688 (8: 
ἔο δρεαΐ ιοἱἐλ. (αοἸάμογηῃ: 860 τ ϊβιθα ἰο ῥτο- 
Ῥοβθ ἰο Ηΐπα ἐμαὶ ο βου] κὸ ἰο {9 Η6]] θη 85. 
Α τἰβδρρυθδηϑίοη οὗ ἐμ 9 ῥσοβοὶ γίοβ δῃὰ 6180 οὗ 
ἐδὸ δἰἰβαϊΐοῃ. Βυϊβοιηοῦ: ΒΟΥ τ ϊβιδαὰ τ ΓΟ 
ο 800 Ηἰπι. ἴοο Ἰϊίθ6τ8)}). ΑΒ Ῥτοβοί γίθβ οὗὁὨ ἐδῈ 
ξαϊα (μ6 0 διαγοὰ [9786] 5 Βορθ δὰ ἐμθ θαι 8ὶ- 
διειϊο ἐδθοϊϊηζβ οὗ ἰΠ6 ῬΘΟΡΪΘ9. 

γον. 22. ῬὮΣΙΡ οουιθῖδ δπἃ 161196 18 Δ5- 
ἄσον.---δίογον: ΒΡ 88 οὗ 8 ἀο]ἸὈοταίθ α18- 
Ῥοπιιου. ΜῈ ΟἾΒΟΣ οδατγδοίοσί διΐοϑ οὗ ῬἈ1}ΠΡ 
8ΙΘ ἴπ πὸ 80 ἱπαϊοαϊϊνο οὗ ὁ ἀθ᾽ ρογαίθ τηδη. 
ΤΠ ς856 γὰ9 οὗ δυϊδοϊοηὺ ᾿τηρογίδησο, 85 8η οἵ- 
οἷ] ᾳυρϑίίου, [ὉΣ ὑπὸ αἰδοῖ }}]95, δηὰ Μαυὶς 11}. 18 
Ὅὁ πὰ (6860 ἔτγγο ἰῃ οοδ6 οοπίδοῖ; Φοδη ντἱ. 7, 8, 
ΒΟΤΟΥΟΘΥ, (ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ δοὺ ἱῃ οοποθτί, 848 ἱπ (8 
Ῥίδοο, διὰ ἰἢ πηθαβιο, 11 τν͵80, πῃ “ὁ ΤοΥοΐση δἷν 
ζαῖτ5. -- Ἀπ ἄτθτν οοιμϑὶῃ δῃ ἃ, εἰο.----ΑἸ ΓΟ 
Β6ΟΠΙΒ ἰο ἰδἸκα {Π0 1680. 

ον. 28. Δυᾶἃ ϑδοββ δῃβυσθσθᾶ τΠ012.--- 
ΤῊ 70] ονεῖης ἀϊδοουτδο 18 γα 80 ἀθοϊ θα ἶν 
ἴον ἰμὸ αἀγθοῖκβ ἐμδὺ γ͵ὸ οαπηοΐ Ἀβϑυτηθ ἱμποὶν ΓῸ- 
ᾳαεϑὶ ἐἰο δαγθ Ὀδοῃ ἀοηϊθὰ ὮὈΥ «688 (Ετνα]ὰ 
[Πεπρϑίοηῦθτῷ, 6467), --ϑαοθ ἃ Ῥτοσθοάϊηρ 
ψου]ὰ, ΠΙΟΓΘΟΥΟΥ, Ὀ6 ὑπρτοσθἀσηίθα; ποῖ μον σδῃ 
νὸ μοϊὰ ἰδδὺ 1.6 δαἀτηϊδδίοι οὗἩἨ (6 θη 1168 δὰ 
Ὅδαῖ γοδοϊγοὰ ρου, Ὀυΐ ἐπὶ (86 γοΐοο ἔγου ἰ.68- 
τοῦ οὐδησοὰ {μ6 δοθῆ (Μογοσ). )Ὸ ἮἾγοίίθ 
ἐβοῦρσδι [89 δέον ὑπβυϊ 8 019θ. ἸΤΠοϊαοῖ, ἴῃ δο- 

Φ[80 αἷσο Βοῃαοῖ : ον ϑφοάαϊξ, αἰμῖεῖ, ὙΠ θη ἀβοοοίαξο τὶ 
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οογάασσιοθ τ δἢ ἰδ 6 1808] δοποορίΐοη, ΒΌΡΡΟΒ68 ἐδ 9 
ταθοιΐηρ Ὀούπτ θη ἤθϑυϑ ἀπά (90 ασὑθοῖκϑ ἰο δγθ 
Ῥτοοοάορα ἐιἰ8 ἀϊδοουγβο; [1 παγτάϊ: (0 ἀΐδοὶ- 
ΡΙ68 παὰ σίνοη ο8ὺ8 οσοαϑίοη ἰὸ βρϑαὺῖκ ἴῃ ῥγχο- 
86η06 οὗ ἐδιοὸ ἀγροῖς, ΤΠ} Βοοῦῆο δου δ ΪΥ ΒΘΘΙλΒ 
ἰο Βαῦθ οβδηρϑὰ; οἰϊποὸῦ ἰ89 ασὑγθοῖκβ σηυβὲ Βαγθ 
ἱπιτηοα αἰ οἷγ ζο]]οὐγοὰ ὑπὸ ἔτγο αἀἰβοῖρ]68 ἰο 768ι18, 
ΟΡ 6860 Φ6805 ἀἰΣΘΟΙΥ δοοοιηρδηϊοαὰ (ἢ 6 ἀ1561}}68 
ἰο ἐιὸ ἄτεοκβ. Ηθ β8θο18 [0 δγο ἱπίϑῃιἰοῃα } } 
δνοϊἀοα δαἀάγοβϑηρς Ηΐτη501 ρανιϊουϊατγ ἰο ὑδ9 
ἀτϑοῖβ, Ῥγοίογυγίης ἰο ἀϊϑοουτδβθ 'π ἐἰοῖν ῬΡΘΒθη60 
(ο (86 οἶτοὶο οὗ ἀἰ8οΐ Ρ165, τῆι ἃ 8ρθοῖϊδ] σϑίθγομοθ 
ἰο ὑμαπὶ δη ὑμποὶν ἀθϑῖὶσο. ΕῸΓΡ δἰ (1118 τηοιηθηῦ 
δυὰ ἴῃ ἐη}8 μἴαοθ 10 νγᾶϑ8 οὗ {80 υἱπηοϑί ἱρογίδηο9 
ἐμαὺ Ηθ βῃου]ὰ ψὶο]ὰ ἔχοι Η15 βπ θη ΘΥΟΣΥ͂ 
ῬΓΣοίοχί [Ὁ ΤΟΡΓΟΔΟΒ. ᾿ 

γον. 28. ΤῈ Βοῦσ ἰβ ΘΟ:219.---ΕΣουι 6 Υἱϑὶξ 
οὗ πὸ ἀθῃ.1165 5ο808 ἀδά 1698 ἐμ 9 ῥγοραγϑίίοη οὗὨ 
Ηΐδ ταϊββίοι ον (δ αθη 1165, ἑ. 6., ΗΒ γοϑυγσοο- 
ἐΐοη. Ἐτοια ὑπ 86 ΠΟΘΓΏ 688 οὗ ἰ8)6 ρον οα τ ῇθη (89 
Ὀουτν8 τ ῖο ἢ} ΒαΥθ θη οοΙρ8386 Ηΐτὰ 8}}8}} Ὀ9 
ΤΟΙΩΟΥ͂ΘΩ, δηὰ ΗἰδΒ ταϊπἰϑίσυ Ὀ6 τοηἀοτοὰ 8 υπὶ- 
6788] οη6, Ηο ἰηΐογ5 ΗΪ5 ἰιϊηοηὶ ἀδαίῃ!. Ὁἷ- 
γΟΥΒΑΪΏ6858 πὰ ΓΟΒΟΥΓΤΟΟΙΪΟΏ ΒΓΘ. ἔογΥ Ηΐπλ ταοαὶ- 
ῬΣΟΘΔῚ 1685; ὈΠΙΥΟΥΒΔ] 685 πὰ Ῥτοσοάΐης ἀθαὶ 
ΓγΘ ἴὉΣ Ηΐϊυὶ ἱΠΒΟΡΟΥΔΌΪΥ οοπηροίοά, οἷ. χ. 16, 
16: οἢ. χυὶϊ. Δηά 80 ἐι8 δαυίην αἷϑο ἃζαΐῃ Γο- 
681158 {ὴ 6 ὈΔΥΥΙ͂ΟΡ ἩΠΙΟῺ Εἰπάογϑ Ηϊπὶ ἔγοτα 80γ- 
τοηαογίης ΠΗ 5617 ἰο ζ[0}1] δοπισιυπΐοη τ ὐλ ἢ ἐ19 
ατγοοκα. Βυΐ ὑπ9 ἀθοϊαῖγο ποὺ ἩΔὶσἢ 18 ἰο 601- 
ἀποῦ Ηΐηι ΔΟΓΟ55 ἐδ 8 ὈΔΡΓΙΟΣ 18 δὶ μδη; ἰὲ 8δῃ- 
ΠΟΌΠΟΘΒ 1 86] 7 ἴῃ (δι18 Ρμοιἱἰοη. ΤῸ ποι, Βοῖ- 
ΟΥ̓́ΘΡ, 18 ποὺ ΗἾ8 πουῦ οὗ ἀσδίῃ ὉΥ ἰἰ861ἢ, Ὀυὲ ἐμαὶ 
ἰοροίδονΡ ὙΠ 89 ΒΟῸΓΡ οὗ Ηἰβ8 ἀοραγίαγο ουὐ οὗ 
{π|8 του], Ὑπὸ ὑνγο δγὸ δοταργομβοηαοθὰ ἰῃ ΟοΏΘ, 
85 ἴῃ ἐἰα 1άθ8 οὗ οχα]ἰδιΐο, γογβ. 82, 84, δηὰ οὁἢ.. 
εἶ, 14, ΤθυΒ Ομ γῖδὲ βὰν ἰῃ ὑμ6 βαταδυὶδη5 (6... 
τ δα ἴῃ ὑμ9 ἀϑῃι 119 σοπίατίοι (Μαῖα. νὴ}, 11) 
ἃ ἀἰβίδηϊ ᾿Ἰῃἀϊοδίϊοι οὗἉ {86 ἔα γ9 ἈΡΡΡΟδΟὶ οὗ 89 
δ] ον αθη11165; τ ἐμ6 ἔαΐατο οὗ ἰῃ6 Ὀ6- 
Ἰονίης ἀϑης 6 ττου]ὰ, {πὸ ἔπίυτο οὗὨἩ 118 ἀ06685 ἰο 
Ηϊτω, 18 Ὀοΐοτο Ηΐτ ἴῃ ἀ8 πϑαγοϑὲ Γαερυβοηίϑ γ08Β 
88 δὴ ἱποῖρ᾽θηῦ Ῥγϑβοηὺ (θοπιρ. οἷ. χἰϊὶ. 81). 

Βο 1ξ οὐϑογυϑαὰ {παὶ δθσγο ἰὸ 8 ὑἐμ6 σίογιποαίϊοη 
οὔ το δου οὗ Μία; (δαὶ 18 βροΐκβῃ οὗ, ποὶ βἱ;χ- 
ΡΙΥ δαὶ οὔ 9 βοιῃ: οὗ αοάᾶ, 88 οἷ. χὶ. 4ὅ. 1719 
εἰοτ! δολίου οὗ μα Άοῃ οὕ Μδη 18 (86 οχα]διΐοη 
οὗ Ονἰβὲ πῃ Ηΐθ Βαπιδὰ παίατο δῦοτθ ἀθαὶῃ (8 
ἰγδῃβὶὺ ἔγουι ἐπ ὅγϑί βία χο οὔ πυαϊηδὴ 116 ἰο (19 
Β6ΟΟΠ4), ΔδΌοΥΘ ἐδ [1ἰτηΐϊ8 οὗἩΪΟ βοσυδῆὶ ἰο [9 
Ῥοπηα]085 ᾿ἰΟΥῚΥ οὗἨ ἐμ Ἰοτὰ ; δΌΟΥΘ 8 αὐα]δοὰ 
νον κίηρ ὈΥ ἱπάϊνί αὶ] τοτὰβ δηᾶ βἰμχπηβ ἰο υὰ- 
αὐδ᾽  βοα δοινὶγ ἐπτουρὰ πο ϑρίτὶς. 1 18 8 ἀθ- 
γοϊορυλοιὶ οὗ Ηἰβ ποῦ 680}, Δοοογαἴπρ ἰ0 γὙ6 Ὁ. 
24; ἃ ῬΘΟΥΒΟΏΔ) ΠῚ ησ ὉΡ, δοσογαϊης ἰο νο Σ. 82; 8 
Ἰοσαῖ, Ὀπὶ δὲ ἐμ βδπιθ ἰἰπ)9 ἃ υπΐγονβαὶ ΟἹ, 86- 
οογάϊΐηρς ἴἰο τοῦ. 88... ΕΣ ἐμθ ατθοῖβ, βοὴ Μ9 
οοηοοῖγο ἰο μῶν ὈΘ6Π ἰσὰθ Ηθ]]6Πη68, 8 ῬΟΘΌΪ ΟΡ 
δἰρηϊδοδησο δἰϊδομβοὰ ἰὸ [89 δηπουποοπιθηΐ ἐμδὲ 
Ομ νἶβὶ 85 ἰη9 ἥοη οὗ Μδὴ ββουϊὰ ὃθ σηδηϊοδιοα 
ἧπ Ηἰθ8 ρσίοτγ. Τηΐἷ8 μἰου βοδιΐοα ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ 8 
δυθονίης οὗ ἀδδί, ἴῃ δοσογάδπορ τὰ 8 ἰδ οὗἁ 
πδίωτο (τον, 24) δὰ ἴῃ δοοογάβῃοο ὙΠῈΕ δὴ οἰ ιὶ- 
68] Δ οίαϊπίηρς ἴῃ {μ18 ποῦ], τον. 28. 

γον. 24. ἙΙχοθρῖ 86 διδίῃ οὗ τσθαὶ 81} 
ἰἱηῖο ἴ86 ρχυουπᾶ δπᾶ ἄϊθ, οἰο. [ἐὰν μὴ ὁ 
κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γὴν 
ἀποθάνῃ, αὑτὸς μόνος μένε (Ἶ.---Εἰγδὶ οχγ- 
ἹΠΟΤΟΏ. Αὐππαδπθηίδ) συ 18 ἀραὶῃ ἀπηουηοθὰ 
τα ΥΘΣΙΥ, νον. ὸ ἀβϑυτηθ (89 Βαρβοηιρηΐ 
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τογὰβ ἰο δᾶγα Ὀ66η ἱπίοηἀοά ἰο οΘογγοοὶ {Π9 ἀγροῖς 
γίον οὔ ὑ16 ψοΥ]ὰ, 1υὺ 8ἃ8 ὑῃο86 σοπίαϊοα ἴῃ οἷ. 
ΧΥΪ. 86 τὸ ΔρΡΡ] 684 Ὁ]6 ἴο {86 4645 οηἰογίαϊ ποά 
ὉγΥ (0 οιιαη8. Ησυπιαη δαΐιγο 4065 ποὺ αἰἰαὶη 
ἰπ ἐμπὶ8 τοῦ] ἃ ἔγσὰθ απ 6886} 01 8}}Υ Ὀθααιὶ αὶ 8Ρ- 
Ῥϑαάτδησο ὉΥ ἰμ6 αἰὰ οὗἁὨ Ῥοδίγυ δηὰ δγί; δυὶΐ ἱΐ 
ΔΥΓΤΕΒ οἱ Π6 ἴγὰθ δη (86 Ὀθαι ἢ} ὈΥ Ῥαϑϑίης 
ττουρὴ ἀοαὶ ἰπὶο ἃ ΘῈ Ἰἰ9 (866 1 Φο ιη 1ἰ}. 2). 
Το ρσναΐη οὗ Ὑῆοδὺ ΒΟΓΘ ΒΥΓΔΌΟ]ΪΖ68 {(Π6 ὩΘῊ 1119 
ὍΘ. πυδβὶ Ῥτοοθοά ἔγοπι ἀθαϊῃ ἰπ οτὰον ἰὁ ἃΡ- 
Ῥόδυ ἴῃ ἰ8 Υἱ οἰ 685, (8 ἔγαϊ, Ἡδηοο (λ9 (πουρσὰΐ 
ἰθ ποτόν οἰιιοίϊἀαἰΐοη οὗ (9 Ρτοοεαϊης βοπίθῃοο. 
1ὶ δάνδηςσο8 ἔγουι {16 ἰάδα οὗ {μ:6 ῬΘΥΒΟΏΔΙ] σἿΟΥΥ 
οὗ Οδτῖβι ἴῃ [6 πὸ 16 (186 σἰοτβοδίίοη οὗ Ηἰ9 
δΒυατάδη παίι.γ6) (ὁ {86 1468 οὗἩ Ηἰ5 ρ]οτ  βοδίίϊοι ἴἢ 
86 υπΐγοτβαὶ Ομτοῦ. ΤθυΒ Θυθ πδίαγο Ῥγο- 
ἐο58.8 δραϊηβι {π᾿ ΠΟ] ηἷο ἤθαγῦ οὗ ἀθαί, δρζαϊηϑβι 
ἰ8οὸ ΠεΙ]]οηὶς ἰβοϊαιΐοη οὗὨ 19 Ῥδσγβοπα υ ἱπ (ἢ 6 
ουτνατὰ ἱπαϊνιἀυδι}ῖγ. [Ια (86 νΑῪ οὗ ἀοδίδ, 
ποῖ ΟὨΪΥ ἀο68 {110 ΒἰαίΘ σταὶῃ οὗ τυποαὺ ἀθυϑῖορ 
ἱπίο τωδῦγν, Ὀυΐ 8.689 ΔΏΥ͂, 85 ἔγυϊ ἴοτ ἢου- 
Υἰβηηθης δηὰ ΠΟΥ Β66, ὨΡΡΘΩΣ 88 ΔῊ ἰηδηϊὶο 
Ῥονον, ἃ απἱγοτϑαὶ 116. [{ 18 ουἱάσηϊ (Ἰαὺ {1115 
ΒΥ ἴ5πι οὗ (886 σταΐπη οὗὨ τυμβοδὶ 18 πα ἸΟῪ 1]- 
Ἰυϑίταιϊνο οὗὨ βἰπιρὶο ἀσδδι!ι πα {80 Ρ᾿γδὶοαϊ σαί γο 
56}, Τὶ ἀδαί, ΒοΟιΥΟΥΟΡ, 18 ἱπ ΡΑΥ ΪΟΌΪΩΡ ἃ 
ΒΥΤΑ οΓ15π| οὗἩἉ (π 6 δἰ ἶσαὶ, δαουὶ ο᾽81] ἀθαίῃ. [Α]- 
Τογὰ: “78ο Βυπ)Όο ἢ 18πι ΒΟΓῸ 1168 αὖ ἐπ χοοὶ οὗ 
ἐδ δὶ ἴῃ οἷ. Υἱ., τυ βό το ΟΠ τὶ ϑὺ 8 86 ΒΒΕΛΡῸ ο" ἐ{,.᾽; 

γεν. 25. Ἐθ6 ἴδαῖ Ἰονοῖδ 815 οὐ 1118 
[δῦφο ἐγδηβὶδίεβ: ἰσεπίεδεη; Ὀείνοῦ: δὲδ 
ΟὟ δ0}}, ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὑτοῦ], 
εἰς.---Οοἴρ. Μαίι. χ. 89; χυὶ. 25; 119 ἰχ. 24; 
ΧΥΪ!. 858.. 118 18 (Π 6 ναἰσὶ-τχοτὰ οὐὗἁἨ Ομ νἰβί, δὰ 
ἢ Βιουϊα Ὀ6 (δαὶ οὗ ΗΪδ ῬΕΟΡῚΘ αῖ8ο, Μαίι!ι. χ. 88, 
1 Ζοδμη ᾿ἱ. 6. Τδ6 ογοΐδβιῃχ ἰδ δὶ οἰἰῃ 5 ἰο [89 ουἱ- 
τγοτὰ 119 ΟὗἩἨ ΔΡῬΘΔΤΔΠΟΘ, δηὰ ᾿ἶνο8 ἴον ἰμδ., 1056 
ἦϊ5 ἰσὰρ }1{8 νι σἢ 18 σοπάϊ(ἰο.α] οἡ. ΒΌΡΤΟΏΔΘΡ (0 
αοᾶ; ἐδπο βρίτγὶὶ οὗ δδουῖδοθ ὙΔὶοῖ ἀ068 μοὶ οοαγο 
ἰο 5 118 οὗὨ δο] , παυ, νΐοι Παΐο8 ἐδ πῃ 108 οἹὰ 
ἕοττα ἴῃ ἐπΐ8 οἷά τννου]ὰ, ἐ. 6., ἡοὙΤᾺΥ 8δουὶ 608 ἱ0, 
6 ΒΟΟΠΘΡ {86 Ὀαοίίον, δηἃ οὐϑῃ ἰιαἰο5 ἱἰ, ἸΥ 1 Ὀθ6 
δοουῦ ἰο ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ Βἰηἀγδη06---ΤΟ ΑΙ 8 ἐὐ ποΐο 8 
εἰ κπον, οἰογηδὶ 16. Τπαὶ ψυχή τιϑὲ ΒΘ Γ0 τηθὰ ἢ 
δΖοιἐ ἴῃ οὖ σοποορίΐου οὗ {π6 τγοσὰ, 065 ποὶ Σ6- 
Β1} (48 ΔΙΟΥΟΣ τηϑι ἰδ η5) ἔγοτι ὑπ 6 αἰδιϊ ποἰΐοι 
τοδὰθ Ὀοίνγοθ ψυχή δῃὰ ζωή (αἰώνιος) ; ἴον (Ἀ9 
Ἰδίίον 18 ὀχργοδϑβίῦθ ποὶ βἰ ΠΙΡῚΥ οὗὁἨ δῇ οῃα6988 ἀυ- 
Σαϊΐοη οὗ πϑίυταὶ 1ἴο, Ὀιὺ οὗ ἀἱνίηθ ||ῖ9ὁ6. ΤῈ6 
ἀοοϊαταϊίΐοηα Μαίί. χτὶ. 2ὅ [““ἴῸΓ ὙΒΟΒΟΟΥΟΥ 
ὙΠ δβδᾶγθ [8 ᾿Ϊ6, τὴν ψυχὴν αὑτοῦ, 884}} 
1089 ἱἰ,᾽᾽ εἰς. 18 υπάουθίθα]ν ἰηἰοηἀοὰ 88 (116 
ταϊϊουδῖὶο οὗ ἰὸ ἰογοχοίῃᾳ ἀπαρνησάσϑω ἔαυ- 
τόν, δὰ ἰιαποθ ἰΐ 18. ὑγογοὰ ἐμδὺ ψυχή τηθδῃ8 
“8017 9 τ)ὸῸ}} 88 “119 (Ἰ Βοϊυ0}). Ὁ Βαὶ ἐμ6 
ΤΘΌΒΟῺ οὗ (Πἷπ 18 (δι {110 ἴΔ186 Ἰογϑ οὗ Ἰἰἴο 18 056 
αὶ, δὰ 65 ἐΐ8 τοοὺ ἴῃ, [156 βοίγὶονο. ἯΙ 
{86 116 οὗὨ Βοὶ  ἐδιο 861 8} 688 οὗ ὑΠ6 βου], ἐμ ζ4156 
Βοὶ ἢ, τοιιϑὲ ὃὈ0 δου σοϑὰ  ἐλυ9 τὶϊὰ (ἢ ἰἰ6 ἰῃ 
Εοά, ἱπ ι᾿ἰὸ ἰγτὰθ Βοὶῦ, ΠΟῪ 1{{0Ὸ 180 8 ραϊηρά. 
Βυὶ (πὸ Ροΐηῦ ἰῃ αυοϑιίου ἰ8 ἐμ βδογι σα οὗὨ ἐϊ, 
βΐίῃοο 80 ορροβίίο 18 ἀδαίδ. οἡ ἰδ6 μισεῖν σοἸαρΡ. 
1Κ6 σχὶν. 26, Αὐυχκυϑίϊπο; “ασηα εἰ πεῖνα 86}- 

᾿ἐεπίϊα, φμοπιαηιοάμηι δἰξ λοπιίπὶ δ ἐπ ἀπίπιαπι διαπὶ 
ΘΠΊΟΥ μὲ Ρεγεαί, οὔδιηι πὸ ρεγεαί; δὲ πιαΐξ ἀπιαυετγίς, 

Φ[ΑἸ(οτὰ : “'( ἼΠθ ποτγὰ δοιμὶ (οτ, 11.) 19 Ὧοΐ ΓΘΆΪῚΥ [ἢ ἃ ἀοῦ- 
ὍΙοΟ Β0δο: 828 ἴἴ0 ἩΠΟΟΙ-ΘΟΤΩ τοϊδί 5 [15 6 ἘΠ Ή Υ, πουμὴ ἐὲ 
ἀΐο, 5δο ἐδ δοι}] : 8ὸ ἐπδὶ [ἴὸ ΕῸῪῸ Ὸ 80η568 ΔΙῸ [ἴῃ ἴΠπ61γ ἀορε ὈὰΣ 
οὔθ. Νοίϊοο ἴδαϊ πο δοιΐ ᾿ηνοῖνθϑ {π6 ἐΐ,6 'ῃ Ὀοΐ σωΒο8, δηὰ 
ῬἘἢ ποῖ νο ἴΔἸκοι ἰπ (810 ῥγοδοσξ δοσερίδιίϊου οὗ [ιαἱ (011. 

ωπο οὐἰδίϊ, δὲ δέπε οὐεγὶς, ἕωπο απιαείϊ."--- τὰὴᾶτο 
119 Θἴθ: Δ]. ---ΕἸγδὺ ΓΟ 86, 

γον. 20. ΕΌΙ]Σονν Σ9.---ἰπαἀϊσαίἑνο οὗ ἐμ ΩΥ 
οὔ βιβογίης δῃὰ ἀδαίίι 80 σϑϑαγ ἰογχοίίθδη ὍΥ 
(86 αἰδοῖ ρ]68, 88 ὑπ 0} τ ΪΓΠ689 {116 ἔγοβδα οι ζσ6 
τοηάδοτοα δἴηλ ὉΥ ἰμ6 ἀτοοῖζβ; ἃ ὙΔΥ πο Η 6]- 
ἰορϊσ Ὑον] ἀἸγ-πἰπἀοάπο89 ἰῃὰ μασίϊσαϊας σαιὲ 
Βοποοίοτί ἰγοδὰ. 
Δηᾶ ΨΈΘΙΘΙ δ τ, ἴὮΘΙΘ, εἴο.---Νοῦ αἰταῖν 

οἢ (19 58:10 τοδὰ ([08άγὰ}); ὑπαὶ 8 ἀχρσοββϑαά 
ἴῃ 180 ργοσοάϊηρ Βοιρίοισο; ΠΟΥ ΟἿΪΥ π πῆ Ιδ- 
τουδῖα (ΜΘ γ6}), θα  ἄτβὺ ἰὰ ἐμὸ δβίαϊθ οἵ βυτωδα- 
ἰἰοῃ, οἵ ἀοαίϊῃ, (μο ἴη ἐμ δἰαίο δηὰ Ἰαπὰ οὗἩ δόξα, 
Ὀογοπὰ ἀοδΔίἢ,---ἰιο ἄρα οὗὁὨ (86 Σαϊδίης οὗ ἐμ 56. - 
νηΐ δοίης ἰμ8 ᾿ηγοϊγεα (8666 οἷ. Υἱ. 89, 42, δέ ; 
ΧΥΙΪΙ. 21; 2 Τί. 1ἰ. 11, 12). ϑοσοπά ῥγουχῖβο.. 

ΕΠῚπ| Ὑ711 [89 ΕἰΑΒΘΣ Βοποῦτν [τε μ7σ ες]. 
--Τ γα ρῥγομιΐθθο. Τὰ Βδίθος Ηϊπ59]7 πὶ} 
οϑίθοιι ᾿ΐτ ἃ8 ἃ ῬΟΣΒΟ Δ] ἰΥ σοηποοίοα τι ΗΠ τΣ- 
86] δηὰ οχδὶ)ίοὰ δῦονο ἀδαίδ. 

γον. 232. Νον ἰβ ΣΩΥἿ δου] ττου Ὀ]οἂ 
[Νῦν ἡ ψυχῇ μου τεν ΒΡ Έκ πο ἢ. ΤΕ ΤΒΡ 
δκσί(αἰίοη οὗ δοὺ] οχρογϊδησοαὰ Ὀν 6859 885 ΌδοΣ 
ΟἸΓΟΔαΥ ἱοἰγοάαοσρα Ὀγ (μ9 8019 (γαίῃ οὗ (ουδὲ 
ἔγοπι υοσ. 24. Ῥγίπηαῦῖγ, Ἰπἀ66ἃ, 3 68505 ὅτοά Ηἰπ 
6Υ6 ὕροῦ ἰμοὸ σγοδὶ ζοδὶ οὗἩ {6 ἀοαι ἃ-σοδὰ ; ποῦν 
(6 τοοὰ ἐἰ86]7 δηξεροδβ ΗῚ5 διἰθηϊ ΐοῦ. Αμποῖβον 
ιδϊης (86 ατοοκ8 ταιιβί ᾿θᾶτ ὉΥ ΗΪ85 Θ χα ρ]ο, υἱΖ., 
μοίζ αν ἰο 60 ἐδηαίϊ οα]ν οηἰυβίαβιῖϊς δῦουΐ [μ6 
οοπαϊ(οη5 οὗ ἀθαί}ν, μον (0 ἑυτη δναν (δεῖν ὁγ65 
ἴγοια ἔμοῖλ ἰὼ σον τα ἀγοαά. Ηδ ἰἱμποτεΐοτο 
εἰνεβ ἔγοθ αἰΐογαμοθ (ο ΗΒ οιροἰΐοη. Τ 5 ομδησο 
οὗ πηοοὰ 58, Ββοτγαγνον, ποΐ πηϊοοκοά ἔον ἰπ ἴδ 18 
οὔἰδοὸ ΓΚογά. ἴα (δ9 ρογίθοι ᾿ἰΐο οὗ (ἢ Βρὶσιϊ ἰδ 
τηοϑί Ὁ] 5βἴιϊ στοοβ ΡΆ88, 'πὰ (0 8] τε δὲ σα - 
δἰιϊοι οὗ Γοοϊίηζ, ἰαίο (80 βαάἀοβὶ, Τμὰ8 ἴῃ (88 
ῬΔ]α-ΘπίγΥ {([υκοὸ χῖχ, 41), (08 Βογο, ἰλυ8 δἴον 
{π9 δἰ -ῬΥΙΘΒΓΥ Ῥσάγον, ὑπ8 δὶ (86 ϑυρροῦ, οἱ. 
χὶϊ!. 81. Οκ ἰδ9 οἰδον μδηϊ, (πὰ βαά ἀδβί, ωοοὰς 
ἸΠκοννἶ80 Ρ435 ἱπίο (16 ταοβί Ὀ] 85]. Τὰ δὶ (μ9 
ἀορατίυτο ἔσουι αἸ4] 1166 (Δ αις, χὶ. 25), (.ὰ8 αἱ 86 
ΒρΡον (οἷ. χἱἱ!. 81), (88 ἴῃ Οοἰιδοιιδηο (Φ 08 
ΧΥΣΙΪ, 15 4.), (πΠ8 οπ {16 Ογοβ8 (860 ὕδύυπιῆε. οὩ 
Ηαί(ίλεισ, οἂ. χὶ. 2ῦ; σορ. υϊζο χὶϊ, 49, δ0). 
Το ἀϊδγοηοο οί χοοη 86 ἡ ψυχή μου τετάρακτας 
δά {πο ἐτάραξεν ἑαυτόν, οἷι. χὶ. 88, ἀο65 ποὶ 1ἰο 
ἰδ δ} 11} 6818 οὗ πνεῦμα απ ψυχή (48 ΟἸβμαδοι 
Δ τιη8; δίποθ {80 Ἰδιίοσν Ῥϑβϑδαχο ἀο68 ποῖ ἰτοδὶ οὗ 
8 ταράσσεσϑαι τῷ πνεύματι), Ὀαὺ ἴῃ 16 ἕλοι ἐπαέ 
(Β6τθ {1:6 Ῥ5 Ὑσ ἢ 60- ΘΟΣΡΟΓΘΔ] δρίἰδἰΐοη 18 Δἢ οἴἶοοὶ 
οὗ ΠΠ|9 ἱπαϊκηαίϊΐοι πη βρίγὶΐ, δ δοὶ οὔ Ηἰκ βρὶτίς 
(Οτίροῃ: τὸ πάϑος ἦν ἐρχόμενον τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ 
πνεύματος), ΜΔΪ19 ΒΟΓΘ 1 8 8η δϑἴὐδοοίίοη οὗ βυ 8 Σ- 
ἴης ἰδ οἰοα ρου Ηΐπι Ὀγ (80 ΟὈ)οοἰἶγτθ βἰἰπ αἰ οι. 
ἴι ἰδ ὸ Βογσον οὗ ἀθδί Ψ  ἰοἢ (.}0 σοι οτηρ]αἰΐοι 
οΥ̓͂ ἀβθαῖῃ Ὀγίηχ8 Ὡροὴ {86 ἰηπαγὰ 116 οὗὨ Γροϊο κα. 
ΤὴῸ 800] ΙΩ:ΔΥ δηά πιυϑὺ Ὀ6 (μυ5 ἰγου Ὁ], ---Ρτο- 
Ῥαγτοᾶ, 48 1 ποτα, ἴον 1(8 ἀραί ; θὰ ποῖ 80 ἐμ8 
καρόία (οἷν. χίν. 1, 27). 8.0 18 6π, (6 Βι δ76εὶ πἢ- 
ἀδν σοῃϑιἀογαιοῦ '8 ΠΟΙ ΒΟΥ ἰδ 6 ὑγὶσ οἰ ΟἸΔΥ ΠῸΣ 
{πὸ ἀϊοϊιοίοπιγ, ὈΟΔΥ͂ δηὰ βου] 1 ΠΡ ΠΡ ΕΣ}; Ὀυϊ 8ὸ 
δηξ 6818 οὗ Ραϑϑίνε δηὰ δοίιλ] σοι βοΐ 688, Οὗ 
οὔ {86 Ἰἴ9 οὗ Γδο]ϊηρς ἀπ (μὸ ν1}}. Τλο (δουκδὶ 
οὗ ἀθαίὶ τογοβ Ηΐπὶ 88 ἐμ ἴᾶὰνν οὔ Πὶ5 ἀοδίι, δὲ 
οὗ (6 ἀφο οὗ 41} ΗΪβ ζο]] ον οτβ τὸ ταδὶ 6 
Ὀαριϊτοὰ πὶ Ηΐ8 Ὀαρίΐϊδια ἱπίο ἢ 8 ἀθαῖΒ. Απὰ 
ἀουι16885 ἐμ ῖδ, Υἰ ΟῪ απαἀογνβίοοί, 18 8 ζεο]ης οὗ 
ἀἰνίπο τισί, ποὺ 8ἃ8 οοηΐγοιμίίης; 296 81:18 τὰῖϊδὶα 

4 [Βου;οῖ : οοποίχοδας ἈΟΥΤΟΥ πιογίί εἰ αγον οὐείεπείαι.) 
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Ηΐ8 οσοῃβοΐθηοο, Ὀὰὲ ἃ8 Ῥογοοϊγοα ὈΥ «6815 ἴῃ ἐ89 
ἴδ οὗἩ ἀδοΐῃ σουθυπὶπρ βίητι] Βα Δ Υ, ἴο τυ 16 ἢ 
ον Ηδ 88 διιυτηϊἰοα Ηἰπ)56 1}. ΑἋ “ πιο ΘΓΔΡΥ͂ 
ΔΌΒΟΣΤΟΠΘΟ οὗἁὨ [10 ΡῬα1η8 οὗ ἀοαί, ᾿ηἀποο Ὀγ δὰ- 
Δ ἩΓΘΔΚΠ685᾽ (ΜογοΥ), πιαϑὲὶ Ὀ6 ουὖυὺ οὗ ἐδ 
ασειϊοη, ἱπδϑιηοῖ ἃ8 ΔΌΒΟΓΓΘΏΘΘ ἸΩΥΟΙΥ͂ΟΒ 85 
δοιῖνο ἱποϊπαιϊΐοι οὗ ἰ.10ὸ νν 1}. Ὑγϑο τοὶσθὺ ψἱ ἢ 
δα 08] ἰγαϊῃ (αἸ}κ οὗ δὴ ἱπποσθῦ ΔΌΒοΥγοπ66 οὗἁ 
δυδοτίηρ ΟΥ ἐΐθ στοββΒ. (ΒΖ, Οδϊον, Οαϊνίῃ: 
λΙοτέεπι, φωαπι διδίδαί, λογτογὶδ Ρίδπαηι 6886 ορογί τ, 
φαία φαϊϊ8 αοίίζοπε ρ»γὸ ποδὶ φεου μησὶ πο ροίεταί, 
φαΐη λογγίδεϊε ἀεὶ 7ωαὶσέμπε δόηδιε διι0 ἀρργολεπαεγεί.) 
80" ] οἰ θυ ΟΣ ΟἾΥΘΒ Βρ6 018] Ῥτγοιιϊηοπος ἴο [16 
ἰδβουρπῖ, ἐπδὺ ἴο 4685 ἴδ0 σοτλΐῃς; οὗ (᾿ι6 ΗΠ ΕἸ] 6668 
Ὑ45 δι οηἀοἀ 1} {16 ἐὉ}} Ῥτοβοης θη οὗ {116 
ἴδοι ἐμοὶ ΗἾ8 Ῥοορὶο σου]ὰ τχο͵οοὶ Ηἰπι, δηᾶ ἐμαὶ 
(0 βαϊ ναίϊοη οὗ {8 6 ἀοπ {1168 τνᾶ8 οοπα  (100.8] ΡΟα 
89 χκγοαὶ ζυάσιηοηὺ οὐ (6 9657. Τα τῦᾶβ {116 
ξτοδὶ ἰγαρίο στιοῦ οὗἩἉ δὰ] αἷδοὸ ( οτα. ἰχ. ; ΘορΡ. 
2 ον. χὶξ. 7. ο 'ανὸ Βοοὸὰ ΟΝ, 8180 ἴῃ 
Θεἰ ϑολπθ, ΟΕ Σ 5.8 Βυ ου  ἢ58 ΟΤΘ ΟΒΡΘΟΐΟΪΥ 
ξτίονουϑ ἰο πἷτ 88 ἃ Βοΐηρ Ὀοἰγαγοῦ δα ἀο] νογοὰ 
ὮΡ (8ε6 Οοἴηπι. οἡ ἡ}αἰίλεισ, 6. χχ. 17; Νοίθ 8). 
Αὐᾶἃ υσὐδαῖ 5881} Σ δδὺ2 εἰς. --- [Οὐ ἐδ 

Ῥυποίυδιϊο ἢ σοιιρατο (δ ΤΈΧτυλΙ, ΝΟΤΕ.---Ρ. 5.1. 
{ιἰ5 ἀἰ βῆ σα Τὰ ἰο, ΒΡ ροϑο νυ ΕΠ ἢ γταῖιι5 [ἀποροώ- 
μενο; ἀπὸ τῆς ἀγωνίας} δα οἴμοτδ ([μἄο!κο, ΜΟΥΘΓ, 
ἐἰε.. αὐθὴ Οα]νίη [ΑἸοτα 7), ἐμβαὺ 29 6808 18. υη- 
οεγίδι τῦῦλαϊ ἰ0 ῬΤΆΥ ἴογ ; (μαὺ ἰπ (818 πησονίαἰ ὨἰΥ 
Η6 δι ἤσγϑι ὑταυβϑ: ΕἾΔΌΏΘΣ, βανθ σὴ9 ἔσο [815 
δοῦτ: Ὀυϊ μ6η, 'ἰπ ἰδ βυθθοαθθηῦ πογάβ, σο- 
ἰγδεοῖθ “"ἀπ8 ΠΟΘ ΤΥ 18} Οὗ ἃ υηδη 6Ὁ- 
Βοῦγοθ66 οὗ ἀφη1}1.᾽ [Ι͂ἢ Τρροβίιξοη ἰο {15 νἱθ: 
1. τῆς δϑβδατηρίΐοη οὐ δον δῇ εἰρσογίαϊπίψ οὐ {0 
Ῥατί οὗ ὅοβυ8β 18 ποὶ ᾿υδι186 64 Ὀγ Βοαι. Υἱῖϊ. 20 ; 2. 
(86 Ῥγοβοηίδιίϊοη οὗ βυοἢ 8, γοϊγωοίϑα τῖβιι τνοῦ 
δ8 οχρ᾽ δἰῃθα ἡδὶ 6 Ὁ ὉΥ ἐμ6 πογά8, ΠΠοὉ. γ, 7, ΠΟΥ 
Ὀγιμο ῬτΆΟΡ ἰη ἀοἰμβοδηθ; 8. {ἰ}10 ἰά68 οὗ 8 
δοΙ οοτγτγοοίΐοη 18 ἱπδρργορτία οἷ ΔΡΡ] 6 ἰο 4ο- 
8.8. 6 Ῥγοΐον, ἱμογοίοσο, (86 ἱπίογγορδίΐνο 6χ- 
Ῥἰδηδίϊοη τυῖτ ἢ πιοϑὲ ἀσοοῖκ ὀχοροίθ δη ταβηιν 
(δῶρο, Τβοϊυοκ [Επα]ὰ, αοαθοι71, εἰς.}, ὑπ0 ἰη- 
ἰοττοχαϊϊνο ᾿ἰθγργοία 00 οὗ πάτερ, εἰς. ΑΥΤΟΡ 
465ι5 88 γουθδὶοὰ Ηΐβ8 αυκσϊκκίηρ ποτὶ ἰο ΗΪ8 
δυάύϊίοτα Ηθ οδὴ αἷ8ὸ Β8οὸῖν ἰῃθὰ ΒΟ Ηδ ὙΟΥΚ5 
οὔ τἰθ6 αἰοοϊίοη, ὑπαὺ ἐΠῸῪ ἴῃ 110 88 .101}8 ΣΤΟΥ͂ 
θειαγο δἰ ]ατὶγ. ΤΏΘΥ ἰοο βΒοιϊὰ δοοοχᾷ ἐὸ 
κτὶεῦ 118 βϑαογοὰ τίρῃϊι. ο δαπποὶ ἀΐβοονος (δαὶ 
δισῆ ἃ τοβοοί ἢ ἰ8 ᾿ἱπσοηρσταουβ τἱδὰ (}}}5 τηοοά 
τορ οίθ ἢ Θδαιχοίΐοη, ἃ8 ΔΊΟΥ πιδί ἰδ 9. ΟΟΏΡ. 
εἰ, χί. 42, ΤΠΘΥ τὰΔΥ (8 866 {πῶ Ηδ βἰδηὰβ 
δὶ ἴο Ἰαποίΐοη οὗὨἩ ὑψὸ τγϑ. Ῥμαῦ 5.8}} 1 βαγ 
Ης δ8..ι5 ἰβοιῖη. Ηΐδῃσθ [ἢ0 βυι δβοαυσοπὲ ΟΤ 8 8.0 
Ῥεγί οὗ {89 αποδίϊοη. Ἡοιϊὰ γοὰ δἄνὶδο δῖο ἰὸ 
Εἶνε υαἱέεγαποο (0 ΜΥ ἔδοϊίης ἴῃ ἰμε8θ ψοσάϑ: 
Ῥαιμον, βαυθ Με εἴς. ; 
Ῥτοσα 16 ΒΟΌΓΣ.---ΔΙογοῦ: “16 ΒΟῸΡ οὗἁ 

δ οτίης 15 τιαθ Ὀγοβοηὺ ἴο ΗΪ5 ταϊηιὶ 88 ἱἢ Ηθ 
δὰ ἀσιυ}}γ οηἰογοὰ ἱπίο 1{. Βιυῖ Ηδ 185 ἰη- 
ἀεοά δοίιδιν δπἰοροὰ ἱἱ, ΤῸ ΠΘΤῸ 88 11{{16 88 ἴῃ 
ἀοἰΒβοδῃθ 18 Ηδ βρϑακίῃηρφ οἵ 86 μΒοὺυγ οὗ οχίϑυ- 
84] ἀοαῖ ἴπ (8017 ἃΔ]Ϊοθ (οοπιρ. Οοαι. οἱ 2)7αί- 
{λει). [18 ἰδ σοηνυ βίοι ἐϊ86]7 ἰῃ 18 ἀραὶ ὶ- 
ΕΚ πιΐρϊ. [Ιη Θοἰμϑοδηθ, 6 Η ν7ῦ88 βἰπ)ὶ- 
ἰδεῖν δῃὰ γοῖ ᾿οτο ΡΟΤΘΣΓΙΪ δθοίε, Ηο οου]ὰ 
οους68) Ἡ τ 56] 7 ἰῃ ΒΟΙῺΘ ΤτηθΆΒυτο ἔγοτῃ ΗἾΒ τηοϑβὶ 
ἰπιἰπιαίο ὕγίθπβ ; 10 ματα} 1665 Η πὶ ἰο θ0 ΟὈἸ] κοά 
ἴο δἰδη ἃ πο γθ Ὀδΐοτθ σοργοϑοηϊδιϊυοβ οὗ (86 α6ῃ- 
ἐϊ9 νον]ὰ τᾶῶᾶοὸ δχὸ ίο χγοαὶ ἰη Ηΐπι ἐἶιο ἵζί ἢ 
οἵ ΘΟ, ἧπ ἰμἷθ δδὰ ὅχυτο. [ Βυΐ Ηθ ἰ5 ἀἱ- 
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τοοί]γ ΔὉ]6 ἰο γϑδοης116 ΠῚ 5617 ἰο (ἰι18 ᾿οίπι ΓΟ, 
δπὰ ψὶ (ἢ ἐπ6 αυδδιϊου ἰμοτο Ὀδρὶηδβ ΑἸσοδαγ Ηΐδ 
οἰονυαιίΐοα δῦονθ (9 Πδ8:61688 ρτὶοῦ ν᾽ ΐἶσὶὶ 1188 
δοπιθ ὑροὺ Ηἰπὶ ἔγουιν {116 ἰϑίοτἰοα] τυουν]ὰ. 
Βυῖ ον [818 Οαῦ Σ οδιὴθ ἰπῖο [5 Βοῦτ. 

«-ἝἘ δι : Ομ τῖϑὲ ΘΟ ΤΟ]8 ἀπα σογγϑοίϑ τλ0 παίαταὶ 
Βε γι Ἰῖηρ οὗ ΗΪ8 ἰσθ Δ Ἶ  ἔγοσι (ἢ 9 ΠΟΓΓΟΥ5 
οὗ ἀδδι}} ὈΥ ἐμ6 οοπδιἀοταίϊου ἐμαὶ ΗἨθ δφατηο ἰοὸ 
{18 γον] 707 {110 ὙΘΥΥῪ ῬῦΤΡΟΒΘ οὗὨ δι ἀστὴρ ἀοαίῃ 
ἴον (10 γοἀδοιιρίίΐοη οὗ (6 νον]. Τὸ ἐο ζμ1} 
αβιῖοο ἰο {89 ἄρορ οοτητιοίΐοη οὗ οὔ οτὰ οἡ 
118 οσσαϑίου δηὰ ἐπ (οἰ βουηληθ οὐὗὁἨ ὑ δῖ ἢ {818 
ν88 ἃ Τονοίαϑίθ, τῦὸ τουϑὺ Κθορ ἰἢ ΥἹἱΘΙΥ (.}0 υἱ- 
σαγίουβ παίατο οὗ Π|5 ραβϑϑίοῃ Ὁ Ὑϊοὴ Ηρ Ὀοτθ 
(89 8'π8 οὗ 86 ψλοῖὶθ Ψψον]ὰ.--Ρ. 8.1 270» τλὶδ 
εαμ8ὲ [διὰ τοῦτο], ποὺ ἰμαὺ ὈΥ ΜΥ τοοτίαϊ δα [0Ὁ- 
ἴῃ ρ8 ΤΥ ΠδτΩθ ΤΩΔΥ 6 ρ]ογὶ Βεα (ἅοϊκο, ΜοΥοτ), 
0 ἰῃ ογάον ἰο Ὀ6 8 ἰγουθ]6, δπὰ ἰῃ οτά ον ἰο 
ὌΡΡΘΆΓ Ὀσίοτθ γοὺ ἴῃ {μ15 σοταπιοίΐοη. ΠΟ πον 8: 
1. (αὐ χυϊοῦ :ιβοῖῦ 8 18. ΒΟΙΥ αἷπι, δὰ 2, {Π8ὲ 
186 δαμ ϊαιϊίοα ἰὰ ΗΪ5 συϊοῖ, 16 ΟΥΕΡῪ οπο οὗ 
ΗΒ Ἰνυπιὶ }Ἰαἰλοη5 (860 (19 Βαριΐδω, ἴμ6 οομϑὶοὶ ἴῃ 
Αδἰβθιῃδη0), 8 σοηπροοίοα Μὰ ἃ ρὶογι οδιΐοι,, 
ἰο 0 φαἱογ δοαϊίοη οὗ ἐμ ΕλΙ μογ. πα Ὀθοδυδβο 
ἴη Ηἰ8β ρυϊοῦ 6 )ὰ8 }.8ι βαδογὶ οοα ΗΪ 56] (0 {116 
Βαίμον, Ης σδῃ ΠΟΙ ὈΓΔΥ 88 1ΟἿ1ο 8. Ἐ 

γεν. 28. Ε'δῖμοσ, βιοῦν ΤῊ παιὴθ [6δό ξ- 
ασόν σου τὸ ὄδνομα].--- 9 σου ερ]διἰ- 
ΟΠ οοπι68 ἤγβί, γοὶ ποὺ ἴῃ δη ιμθ88 10 8δῃ 
«ἐς αρο(ϑι16 8} 9 χεοΐίοσϑηοθ οὗ ἐδ 6 ῥὈγϑοθαϊηρ Ῥγασοῦ 
[λργεῦ]. [Ὁ ΟΧΡΓ65868 ἔΠο 1468: ἰξ 18 ΖΗ Ψ ολ.80 
δηᾷ ἴον Ζλὶπε ΒΟΟΣ ἐπαὺ ἱμογὸ βιουϊὰ Ὅο 8, Θοτ- 
Ῥοπβαίίοη [07 (158 απ ]Ἰαοι 418ο. ὙΥΙΟΥΘΌΥ 18 
10 ΕΔΙΠΟΥΡ ἰο σΙΟΥ Ὗ Π|8β πο: 1. Οτοοὶς 6χο- 
ξεἰ68 [Δηὰ ΑἸτογα]: Ὁγ Ηΐ8 ἀραίι (Οοπιρ. οἶα. 
χχὶ. 18); 2. Βοηροὶ: σωουΐὶδ ἐπιροηαϊο πιοὶ; ἃ. 
ΤΒΟΪαΟΚ : ὉΥ {10 θοασίηρ οὗ ἔγαΐϊ!, γοσ, 84: οἰδΡ. 
χν. 8. Τὸ τιοβὲ ογίοιβ οχρ ποίου 8: ὈΥ (}10 
55}. ΟΥ̓ (1118 τηοοα ἰἰ801. ΒΒ. (δ ῖ8 (86 Πδπιο οὗ 
(9 ΕΑΙΒ ον, ἑ. 6., (80 οηθ αοἀἂ οἵ τϑυο]αἰίοη, τηϑὲ 
9 φἰογιοα ἰῃ ργϑβοηοθ οὗ (10 ατγϑοὶβ η ραγιϊοα- 
τ. Απὰ ἐδπ8 ριιγροβο γ͵ὸ8 βογυϑὰ ὈΥ (1.0 ΒΘΑΥΘΗΪΥ 
τοΐσα, ἦπ δορὰ Ζ0ὸν 1.86], ἰγτοβροοίίγο οὗ 1.8 ρυῦ- 
Ροτὶ ; ἃ ἔοσιῃ οὗ σγουθἸδίΐοι δχδου δα θὰ ἰο {110 
οχὶροποίθβ οὗ [Π 9 αἀοη 19 ἀἰβοὶ ] 68. 
ΤΉΘῺ ΟοαἴΏθ ἴδποσο ἃ σοΐοθ ἔζομ βοανοι. 

-- 6 δνδηρο δέ, ἰὼ νης οὖν ΒΟΓΟ, ΘΧΡΓΟ5868 
(86 ἀϑϑυγᾶποο οὗ }1ῖ98 Ζ1αϊ1. ἸΤὴ0 ΒΏΒΜΨΟΣ (9 
ΟὨσὶβ 8. Ῥσῶγον σου]ὰ πο ἤα]]. ο πιυϑὲ ὅσϑὶ 
αἰδιϊηρσαΐδα [88 ΨΟΙΟΘΕ ἐΐδες  ἴγουι 118 ῬΌΒΡΟΒΤ, Ὀθ- 
ὁλ.56 [6 γοΐοσο, ἰὼ {π9 αὐβίγασί, τνν88 ἃ σον δοδ- 
ἰἴοπ δὖ οῃμο0 οὗἩ ἰδὸ ΕΑ ΟΡ ἀπὰ {10 ὅοῆ. [ΝῚΕΒ- 
ΡΒΕΤΑΥΙΟΝΒ ΟΕ ΤΠ1Ὶ8 ΤΌΝΘΕΙΣ: 

1. “βίησθ ὥροῃσου. την (Ῥαυΐυ8, Κυϊπορὶ, 
1οἶκο, εί6.} Βατϑ ΔρΡργθιθηαβα (.}18 ΘΑ Υ ΘΏ]Υ γοΐοθ 

ἰο Ὅ6 ἐϊο ὅθ τν15} Βαιίλ- οὶ ΟΡ ΓΞ, ἀασιγλίον ο 

α συοἷοδ), διὰ {18 Ὠὰ58 Ὀδθη τοραγὰ θα 88 8 υοΐοο 
ἰδϑαϊης ἔγοτι ἃ Ῥϑαὶ οὗ ἱμυπαον---ποοοτάϊηρ ἴὸ 
ταοάστγῃ τας οῃ δ] ἰδί1ο ἐπι ογρυϑίδι οι (88 ἴῃ δι15 {πιο 

Φ [ΤΊ 119 1πἰογργοίδείοη οἵ διὰ τοῦτο (ἴ0 ἐπάεγε ἐλὶς ει βεγίηρ) [8 
δἷθο ἀοίοπαοα ὃὉγ ατοίί, ἢ ΤΥ οἵα, ΚΓ παγάς, Εὔταγι, Οοὐοῖ, 
Ἠθῃ τς, Ἰγοτάπποσίῃ. ΟἸΒὨδυβοη ΒΉΡΡ] 109: ἑλέ ἐλ 
τιοογία πεαν δὲ εανεα, Ἡ ΟὮ [6 ποῖ δυδῖα δὰ ὈῪ [Π0 σοπποοίίοι, 
Ὀπὶ| ΤΟδῈ} 15 ὨΘΟΘΑΒΑΓΙΥ͂ ΓΓΟ δὶ [110 δίοπΙ Ὡς ἀθατ} οὗ Ομ τίσι. ΑἹ]- 
ἴοτὰ, τὶ ἢ Τ᾿ϑιηρο δα 5. ΟΣ, δ ΡΡ]Ϊθ6: ἔνα σω θῶ ἐκ τῆς ὥρας 
τούτης, 1 σαῖηθ ἴο {π|8 ΒΟῸΣ ἴ0Γ [ἢ ΤΟΣῪ ῬΌΓΡΟΔΟ ἐΠπδὶ 1 πρὶ 
δ6 ἀρ] γατοὰ ἔγοτῃ ᾿ξ, οσ παῖ, Ὁ. χοϊης ἰπἴο Δ οχδαυδβίηρ 
πουγ, 1 ταϊρὶι ρμᾶ88 ἴο ΜΎΥ κ]ογι ἤοδίίοῃ. ΜΒ: τη ἱπέογρμτγοῖα- 
τίου ἰα ποὲ ὙοΥῪ οἶθαῦ, λρὰ σοι ϊὰ ἰῃ σΟμ δίκιο ΟΥ γθαπὶγο [ἢ 

ξ ἰπϊογττοκαῖίγο ρυποϊυδείου οὗ ἐμ Ὀχοσςαϊος οἶδηθο, ὙΒίοῦ Δ41- 
ζοτὰ ορροδοῦ.--. 3.) 



886 ΤΗΕΒ ΔΟΟΘΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΡΙΝΕ ΤῸ ΖΟΗΝ. ' 

ΔῇαϊτοπἾ 468) ἐπ 9 διιδ᾽οοίἑνο 1ηἰογργοίδιίϊοη οὗ ἃ 
Ῥ64] οὗἩἉ Βα ΠΟΥ οἱ {μ6 ρατὶ οὗἩ 6505 δηὰ Η]8 ἀΐ8- 
οἱ ρ]65.,᾽ ὙΒοϊυοῖς. Ηοιγοτον “80 δαίλ- ἸΚοὶ ᾿ἰδο] 
οδπηοί ὃο ἐγαορά ἰο ἃ ΡοΔ] οὗ ἰπυαμάοτν, δηᾶ ΠΟΥ 
Τυυσἢ 1088 80 γοῖσθ τηϑοϊϊὶοηοα Βοτο, ἩΠΟΡΟ ἰδ 0 
ὨΔΤΤΆΪΟΥ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ οχοϊιἀοὰ πο ἰάοα οὗ ἐμ0}- 
ἄἀον᾽ (186 Βα}6). Β1}}1 10 ἐβ σου καθ ἐμαὶ ὈΥ͂ 
ἐμο Βδίμ- οὶ ἃ ἀογί ναι γο υοΐσο ἰ5 ἰοὸ δ0 ππάον- 
δβίοοΐ, οὩθ ἀογοϊορϑα ἔγομι δηοίμοσ, {86 ϑοδβο οὗ ἃ 
γοΐοθ, ἃ γοΐσο ἴῃ ἴῃ! 9 Βοοοῃ ἃ ῬΟΎΘΡΈ, ἑ. 6., {86 ΣᾺ }5- 
Τογταδίΐοη οὗ 8 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἑοτιυἰίουϑ βουηὰ ἱπίο 
ὃ δΒρί γι - υοΐοϑ ὈΥ̓͂ (86 ἱπίογρτΓοίδιίοι οἵ ὑμ9 ϑρισις 
ΘΟΠΙΟΣΙΩΔΟΪΥ (0 (86 δἰ ἰπδίϊοι (οορ. Τβοϊαοὶς οἱ 
{8 ραββαρο; Τὔδικοτὶ Βιμα. ὦ. ᾿Κεῖ(.. 1886, 1Π1.; 
ΗοΥζορ᾿ 8 ̓ἰεαὶ- Επονκίορωαίδ: Μαίλ- Κοϊ). 

2. Αὄὔ γοΐδο δοίυ δ᾽} ἰϑβϑυΐηρ ὕγοπι ΒθαΎθη, Θ0Π- 
δἰ ἀογοῦ Ὁ 90 η 848 δὴ οὔ͵ θοῦ ο ΟΟΟΌΓΥΘΏΟΘ. 

α. Αοοιμδίϊο. ΤἸὨθ τοΐο9 βουηβ αἰ γΘΟΟΥ ΟΥΟΡ 
Ομ τ 5.5 βοαὰ : ἢθησθ0 (8080 τδΟ δίδῃς δὶ βοπθ ἀΐ5- 
ἰδῆ66 ὕγοτπι Ηἰΐπι ΡογοοὗΎϑ ΟὨΪΥ ἃ ΒΟΔΥΘΗΪΥ [Δ] κί ρ, 
411086 58.}}} ζυτίμον σοιαουρά, Ὀὰὲ ἃ βουηᾶ 28 οὗ 
ἰδυηᾶον (ἀποίοπὶ σοπιτπθηίδίοσβ). Βαὺ ἴπ ὑπ 9 689 
οὔρωγεῖγ οὈ͵ αἰΐἶνθ βου 8 85 Ἰουμα 88 ὑμβιαπά οῦ, ΘΥΘΏ 
ἐμοβθοὸ αἱ ἃ αἰϑίβησο τηυδὺ ἤδνθ υηἀογϑίοοα (ἢθ 
Ἑονὰβ 5 ποῖ. Ὁπίιοηλοϊο, ἰκοιγῖβο, 8 0.6 1ῃ- 
ἐογρσοίδιίΐοη τ οι αἴτια (μδὺ [86 σαρκικοί Βοου 
ἕοσχοῦ (80 τηοτὸ οχϑοὺ ἱπιργοβϑβίοη οὐ Ὑδαῦ {ΠΟΥ͂ 
Βδά μοατρὰ ((μγγβοβίοιῃ), 

ὁ. εδεηιδίἑησ ἰλωπάεγ, 8ο ἰμαὲ ἐἢ 9 Ῥχοοΐδο γον 8 
βουπαΐηρ ἱπρουχῇ ἰμ 680 (00. 65 γ76γθ Ὡπρογοεϊγοα 
ὉΥ [89 ἐπβυβοορίῖ Ὁ] 9 (Μογοτ). Τδοτο 18 δ 1Δ6Κ 
ΟΥ̓ ΟἿΘΕΣ 655 ἴῃ ἐμ ἰ8 τοδβοηΐηρ ἴῃ {πὸ 6850 οὗ ἃ 
Ῥυγοῖν οὈ͵οοίϊνο γοΐσο, ΤῸ 1π δι οἷ. 6430 ρεγσορίϊοῃ 
ὑοῦά ἀσροπὰ ἀροῦ (86 ἀδαΐθη688 οὗ ὑπο Βϑαυίης, 
ποὺ ὍΡοΟυ ἴ80 ἀορτθο8 οὗ βρί γι [18] δυϑοθρ Ὁ} 1γ. 

6. ΟΥΓ απ ἀπγείίε παίμγε, ταϑάϊαϊοὰ ὉΥ δῃροὶὶο 
το ἰδ (Ποδηδηη). ἀραϑτὶ ὕγοπι ὑπ: ΔΥΌ ΤΟΣΥ͂ 
ἑπιογρροίδίϊοι οὔδη ἰηξδηβ βοα ἀοσίγῖπο οὗὨ 8η χ6}5, 
(8 του] δὔδοσα πού {}ι6 Β]  χὐοδὺ Ἔχ Ρ᾽δηδίΐοη οὔ 
1.6 νοΐσθ. 

ἃ. Α ερίτί ἐμο-οογρογεαΐ [ἃ δρ᾽ τὶ 8] ἀπ ἃ 66] 6518], 
γοὶ αιιἀ10]6} τοῖος, ἩΙοΝ τγα8 ἀπά ουβέοοα ΤΩΟΓ6 Οὗ 
665 δοσογάἀϊηρ ἴο (9 σογγοϑροπαΐης ἔγδιιϑ οὗ 
τοὶ (ἸΒΟ]υΟΚ ; ΤΥ Ζεδέπ “εδι, 11.. Ῥ. 1207).Ὲ 

Μαρπιΐεβιϊγ, (9 γοΐθθ ΠΟῪ μοαγὰ ὉΥ 9688 5 
ΘΠΟΡΟΪΥ ΔΏΔΙο οι ἰο ἐμ6 τνοΐοθ δ Ηΐβ θαρίΐ8πὶ 
(369 ὕοπιαι. οἡ Μαίέλειο, (ο θαρ ΐδπι οὗ ὅθϑθυ8, πὰ 
αἱ Ηἰβ ἰγαπβῆρατδίίΐοη (866 οί. οα αίίλειν, 
μ9 Ττοηβῆραται ὁ). 18 αἰδιϊηχαϊθ πη Ροΐπὶ 
ἦθ ὑ86 οἰγουτπηβίδηοθ οὗἨὨ 18 δουηάϊπρ ΒΟΣΤΘ ΟΡΘΩΪ 
δῦονο ὑμ6 ἰθιαρῖο, ἰπ (86 Βοδυῖπρ οὗ 4}} ὑμ6 Ρ6ο- 
Ρὶο δῃὰ οἴ ἐϊο αἀτϑοὶς ὑυοβοϊ γίθβθ, δῃὰ (86 ἰγαὶϊὶ οἵ 
118 βι γε κίπς οὐθα (Π9 ἰπβυβοορὶ  Ὁ19 τὶ 1810 ΌΤΟΘ 
οὔ ἃ βουηά 11 ἐμαηάθν, τη κί ἀροὴ {ἢ 9 ΘΑΓΒ οὗ 
[Π6 τλοτο βιιϑοθροὺ Ὁ]0 τὶ ἢ ἃ ὈοΘυΐΥ οὗ ἰοηθ ἩΒΐοα 
(867 οδπ 1 ΚΟ ΟὨΪΥῪ (0 δηροὶὶο γοΐοθϑ, ὙΠὶ10 6- 
808, δοᾷ νἱτὰ Ηΐὰὶ ἀουθι}685 ἐδ τηοβὲ ἰηὐϊηγδὺὶθ 
οὗ Ηἰβ ἀϊδβοΐρ᾽οβ, ροσοοῖσο {86 ροσγίθοι υ ἀϊβεϊπο 

4 [80 δἴ9ο [89 οποίθηϊδ, δᾶ, διυοηβ τηοοΓ ΘοΟΠλπιθηξηίοσα, 
ΟἸδμδυδου, ἹΚΠηρς, βείον, Μογον, Μμοϊδατγαϊ, ἀοάοθι, ΑἸ(ογὰ, 
1δῆκο τοϑηζίοπα ΟἿἹΥ ἐποίἀθηξα! !ν (σαῦ. 1) ἐ86 τϑεοπα ἰσεὶο 
1 οσρσοϊδοη οἵ δοῖθδὶ τ πάν δηὰ Ὠ0 πιοῖθ (βϑυΐη, Καί! ηδὶ, 
Ατοοῃ, εἰ..).. Ἠσθηρδίοηθοες (11.. Ὁ. 820 8.), οἰἴβογυν δθ 80 
ΒΟ ΡΓΟυο δἰ ΠΔ ἀπέ: Τα οπδδιίο, {κου Θδϑ πη68. 18» 
ΔΌταΙ ΒΌΠΟΟΣ ἩΠΙοΝ τῶ ἰἀοπεοαὶ {ΠῚ “116 γοΐοϑ ἔγοτα 
πολύ," δὰ {πγουκὴ Ἡλΐο Θοά δροῖκο ἴὸ Ομ τίϑε. Βυὶ θη 
ἐξ οου]ὰ ποῖ δνο ὕϑϑῃ τοϊδίμ θη ὈΥ͂ ΒΟ ἴοΓ [0 γοίοϑ οὗ δὴ 
ΒΏΚΟΙ. Ιἰ τ) ΟἹ  ἶγ ἃ [ΓΑΙ] ΡΗΘΠΟΙΩΘΏΟΏ, ἃ σρίεϊέυ δὶ 
τοβυϊροϊδιίοῃ ἤγοσῃ ἐπ 9 τρίεῖνσοὶ ποσὶ, οἱοῖοά ἰῃ ἃ δύ Ρ0}16 
ζοται, δὴ ἀτείσυοῖθ βου ἵσοσω θανθι, τα γδου οὐ 8} υἱεοτγοά, 
Βοαιὰ ὉΥ α]}, Ὀπὶ ΤΑΓΕΟΘΕΙΥ ἐπιρξοτοιοα δοοογάΐης ἰο ᾽ο ἐθ- 
κἴθο οἵ ορίστυλ] δ οορ. δ. ν,... Β.] 

ΟΣΡΡοβϑίοι οὗὨ ἐδθ νγοσὰβ πὶ ἢ δυθη οοηίδίη δὴ 
Δη Πμο818. ΦΔυδὶ (5 Ἰδίίοσ ἰγδὶξ οὔ δ ἱποίοϊἀ 
ἐταάαίΐοι σοηγοτία (80 ουθῃΐ ᾿ἰπΐο 8 σοτοϊδιίοη 
οοποογαίηρ {Π6 παίογο οὗὨ οοἰϑϑίϊδ] τοῖσθϑ. ἴῃ (86 
γοΐσο πεδιὰ Ὁγ βδπιθοὶ, δὰ ποὶ ὃγ ΕἸΐ (866 (9 
ποίθ ἰῃ ΤΒοϊαοξ, Ρ. 888), 86 ϑυδήεοίίνο, οαβίδιὶο 
οοπαϊιΐοπ οὗἩ ἐμ6 γοΐδοθ 88 οἱ δδυὶν σοπδρίσυσαβ, 
88 ἴῃ (Π0 6896 οὗ ἐμ8 {0 ῸὉ δ 6 }5 δϑϑὴ ὉΥ ΜΑΙ 
Μαράδ]θῃθ, δπὰ ποί Ὀγ {πὸ αἰδοῖ 165, (διῖ5 οοῃ ταδὶ 
Ῥοσᾶμιθ δρραγθηῦ ἴῃ χοίογύθῃησο ἰὸ συ υ]ου8 
Υἱϑίοδ. ἴῃ (89 διἰβϑίοτυ οὗὨἨὨ ῬδΪ {8 6.6 ἐδ 8 ὑτὸ- 
ῬογΕΟΠΔΙ], δἰπιρὶο στδαἀδίΐϊοα Ὀοΐνδο Ῥαυὶ δἷπι- 
Βεϊ(, γῆ 5668 86 Ομ τὶδέ τ δῖπ (Π6 Βῃϊπίηνς ᾿ἰκὰὶ 
δη4 ΒΘΑΓΒ (Π6 ποΙὰ οὗὨ ΠΠῚ8 τοΐοο, δηὰ {116 αἰΐθῃ- 
ἀδηΐβ γῆο Ῥοσγοοῖγο ΟὨΪΥ πὸ ὈΣῚΠδπὲ Πἰρὰϊ δπὰ 
{86 θοιπά (869 ΑἹροείοἱ. Ζεἰαἱίεν, 11., Ὁ. 116). Βαΐ 
Βορο ἃ ὑπούοϊ ἃ στάδιοι ΔΡΡΟΔΥΘ: (86 ᾿οδτίην 
οὗ Ομ γτίβθίὶ δηὰ Ηἰβ ἱπιϊπιδὶο ἔγιϑη 5, (μ6 Βοδείῃς 
οὔ (89 ΡΘΟρΡ]Ϊ6, {μ9 Ββοαυίης οὗ οἰμοσβ. ΤῈ οὐβίδ- 
ιἰσ οοπάϊιϊομβ οὗ δὰ ἃ ΒΟΥ πς δυὸ Οἰεδῦ 
ταϑδηϊζοϑί, Αοίβ ἰχ. 7; ΘΟ. οδΡ. χχὶΐ. θ. Τ|} 
οοηαϊΐοη ἀρὸὰ ΒΟ δὴ ΔΡρσεβοπβίοη οἵ ἰδ 
γοΐο9 ὈΥ͂ ἐιο80 ποὺ δίδπϊηρ ἴῃ ἰμ6 σοηΐΓο οἵ ΓΕΥΘ- 
Ἰαϊΐοι (88 Βορὸ ΟἸτῖϑε; Ασίϑ ἷχ., Ῥ8}}} ἀδρϑηάβ, ἰδ 
ΒΡ γἸϊ4] σοπηθοίζοι, ἔθ 110 βαρ οΥ̓ [66] 1 ρ,,---8 78» 
ῬΔΙΒΥ ; ἐμιὶ8 ΓΟ} 56 Θπρϑοΐα Ἵν ἔγοτα [86 τορροή 
Ὀοίποοῃ ΟἸτῖβὲ απ ἐμ6 Βαρεϊδὲ δἱ ἐΐὸ Ὀαριΐσα ἴα 
Φοτάδῃη. Βαυὺ {80 οὐὐοοί γἱγ ΟΥ̓ ἐμ τοῖος πὸ ῖον 
ῬΓοσδοθάβ ἴγοπι ἐβὸ νὶηρ Θοὰ ἐδ Ῥτογϑὰ ὉΥ͂ 36π- 
Βυαουβ οὐἱάθησο ἩΠΙοΝ ἢν οΥθδίο8β δηὰ ῬγΟΟΌΡΕΒ. 
ΤΒοΟΙΌοΙ : “6 Τοΐο65 ἔγομη ΠοϑΎΘΏ, Δ8 ἴῃ {}18 οἶδ, 
ἃτο Τουηὰ 4180, θη. ἦν. 8] ; 1 Κίηχε χὶχ. 1], 12; 
Μαῖί. 111,17; χΥῇ]!. δ; Αοἰβ ἰχ. 7; σ. 18: Β τ. ἱ, 
10; ἐν, δ, τον τό τοδά οὗὨ φωναί ἐοφείβον τἱὰ 
βρονταῖ;--ποῦ (ιὲ8 Ζ.1116ἢ : δΡ Ἰσα]αἴ6 βου 9 608" 
ἐγαβίϑα τὰ [6 ἱπατίου]δὶο ἐμυπάονῖη 8." ᾿ 
ῬΟΒΡΟΒΈ ο7 ἐλουοίοα: 1 αν κιοσι πο ἰξ, δηᾶ 

ὙΡΪ] ΕἸΟΥ͂Υ 1 ἀραϊη [Καὶ ἐδόξασα καὶ 
πάλιν δοξάσω. Πάλιν 18 ὯΟ πιογὸ τοΡο  ἶ0η, 
Ὀαΐ δὴ ᾿ἰπιθηβὶβοαίζου οὗ (Β6 φἰ οὐ δοίη]. Μεχοῦ 
ΤΏΔΚΟΒ {1|ὸ ἄσϑι βοπίθῃοο οὗ {110 γνοΐθθ γοίου ἰο (89 
ΜΟΥ οὗὁἨὨ 926808 Ηἰςπογίο, (ἢ 6 βοοοπὰ ἰὸ (86 ἴπι- 
Ῥοπαϊῃρ. σον δοδιΐοα τπτουρῆ ἀδδι}! ἰοὸ ὁδξα. 
Τακίης ἱπῖο οοπδὶ ογαίΐοι (ἢ 6 δῃξ 6815, ΟΕΔΡ. 
Χ., δα {80 οχὶ ιΐπρ βίδίθ οὐὗἩ πιδίίουϑ, Ὑ 88801)9 
ἐπδὺ 189 δοπϑυπιτηδίοα ρ᾽ον  βοδίζοι οἵ ἐμ6 πϑαιὸ οἵ 
αοὐ τοῦδσβ ἰο Ηἰβ τουοϊδέΐοη ἰπ [στϑοὶ, οἱοϑίς οἵ 
ΘΟΌΓΒΘ ἴῃ {89 ἴΔΌΟΥΘ οὗἩ Ομ τἰδὶ, δηὰ {86 ὩΘῪ κἰοτὶ- 
Βοδιΐοη οὗ Ηΐ8 πδιιθ ἰο ἐπ ἱτυροπάϊηρ τευϑί δῖοι οἵ 
αοά ἰπ ἐδ 6} 11}]6 νου], (5 οὗἉ δοιγϑο ὈοΙπς 600» 
αἰιὶοποὰ Ὀγ ᾿8 ἀθδὶἢ δῃὰ γοβυγγοοϊΐου οἵ 6888. 

γον. 29. Τ᾽ ΒΘ τσ τυ τ᾿ οτϑίοσο, εἰς. ΡΕΒ- 
ΟΕΡΤΙΟΝ ὁ} ἐλο υοἷσε. 1. πὸ Θοιαρσθιδηβίου οὗ 
ἱλ ττῶϑ ῬΧΟΌΔΟΌΙΥ ποὶ δοπδησὰ ἰο 9653, Ὀυϊ ν͵ὲ 
Βιδροὰ Ὦγ Ηἰβ αἰβοῖρ]68, ΟΥὁΎ ὉῪ Βοηνὸ σθοβθῃ 0868 
διιοης ἰμοῖα. 2. ον 6 Βαττουπαΐης ρεορὶε (δ 
γοΐοθ δὰ ἃ ἰοὴθ κὸ ἰπυπμοσ. 16. ἐδ ὶ8 ἜΧΡΓΘθ- 
δἶνο Β' ΩΡ οὔ 89 ἰμἱτὰ ἄοκτοο οὗ βυβοθρε ὉΠ Πἰγ 
ῬοΡΟΔη09 ἐξ οοπίαϊῃβ 8130 δὴ ἱπιλπιδίΐοα οἵ (88 
ἡπάρσπιοης ἱπιροηάίηρς οΥοῦ (9 Ῥθορὶο οἵ [53τςβοὶ. 
8. Το (μ5 Βοατίπρ (10 Βοασίηρς οὗὨ Ομ ΟΥΒ 80 6πὶ8 
ἰο ἔοτιυ δὴ δηι οδὶδ. ΤΏΟΒΘ μδδν 6 υοΐοϑ οἵ 
ἐδυπάθν; (860, οα ἐπ οἴ ΒΟΡ Βδῃᾶ, δηκοϑῖϊο ΒΡ θοΒ. 
18 ἐξ ποῖ Ῥοβϑίθ]9 ἐμὲ Ὁ ἐμι680 οἴβοῦβ ἰδ ατϑεῖς 
Ῥγοβοὶ γίοβ 8΄6 Ἰηϑομεῦ ϑδαοὶ ἃ ἐΐηρ 18 ποί ρ08|- 
εἴτ οχρτοβϑοὰ, Β6 ἱξ οὐδοσυοϑᾶ, μβόνεῦον, (μδὲ 
ἦι 18 (680 ὙΘΡΥ͂ 165 Ὑ ΠΟΙ 7 6513 ΘΘΘΙ.58 (Ὁ ΔΗΒΊΡΟΣ 
ἴῃ (89 δυῦθβοαυοπῦ βρθθοι. Αἱ 8}} δτγϑηίδβ, {πεῖ} 
διὰ 46 ἰοναγὰβ (86 ΡΘΟΡΪθ 18 ἰδιδὲ οὗ δ ΤΊΟΣΟ 808" 
οθΡ ΐ0]6 ταϊποσ ἐγ. 
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γεσ. 80. 818 νοΐοϑ οαΐὴϑθ ῃοΐ [τὲ8 ποὶ 
δυά Ὁ] υἱἱοτοα]} ΟΣ ΣῪ δαῖϊζο, Ὀσὶ ἴοσ γοῦχα. 
--ΤᾺο ἀἰδοῖρ᾽ο8 ἸΥΘ ΓΘ ΓΟΔΙΪΥ ὯῸ ἸΟΏΚΟΥ ἴῃ πθοὰ οὗ 
18 δἰἐοϑίδιΐοη οὗ Φθϑυ8. Νοίίδον τυὰβ ἰΐ ποοάρϑα 
ὃγ ἐμαί ροτίϊοῃ. οὗ ἐδ ρβθορὶθ {μαὺ Ὀεὶϊονοὰ οα 
Ηΐπι οὨ δοοουῃί οὗ ἰἰι9 χαϊβίηρς οὗ ᾿βδσζᾶγυβ. ΕἼΟΩΣ 
1.10 ΤΟΣ Β ἱπη αἰ 0} ζο]] ον ίης ᾿ῦ δοθα8 (0 ὃθ 
Βροκοὰ τ δροϑοΐὰὶ χϑίοσθηοθ (0 ἰμ9 ασθοῖβ. 
Ηδποο Ηδθ σοπίῃ 68: 

γον. 81. ον ἰ5 ἴ80 ἐπδρηιοθηῖ οὗ ἐδ 16 
ὙνοΙ]ᾶ, εἰο.---Τ 9 26 15} του] ἃ 15. ΘΒβΌΓΘαΪΥ 1η- 
εἰυάοά; [6 πορᾶξ, ονγουον, Γοὶδίθ ργΓΘ- αἰ ΘΒ Υ 
(ο ἐμ ϑαίϑοῃ νου]. ἘΠ ογοΐοσο Καίδη ἰδ Βροκθῃ 
οὔ 45 ἴ)6 χέῃοσ οὗ ὑμ165 νγοσϊᾶ νῆὸ 18 ΠΟΤ 
Ὀεϊηκς οἂδὶ ουὔἱ.Ὠ Τ|ὸ ποτὰβ τὸ Θχρ δηδίοτσυ οὗ 
6 Βοανθη)γ γοΐοθ: 7 εοἱὴῥ σίοτῦν ἰέ ασαῖη. Ζ6ὰρ- 
τοθὶ ἯΔ8 8180 ΠΟ ῬΓΣΟΟΪα θα ἰο {9 ΟΣ], 
ἵε ῥσοοϊδϊπιϑὰ 1.861 σἱτὰ Ηΐ8 σοῦ] Τοοὶΐης οὗ 
ἀθδίῃ; ἰῦ 8 Ῥαυΐ ἰῃ οχθου οι ὉΥ Ηἰΐἰδα ἀρδίῃ, 
δὰθ στωϑδηϊζοδὺ ὉΥῚ Ηἰβ8 γοϑιγγοοίϊου, Ρυ] 186 
διὰ Δρρχγορτγίἰϑὰ ἰοὸ ἐΐο νον] Ὀγ Ηἰ8 ΗοΙῪ δ ρὶστὶς 
(οαρ. χυὶ. 11). Τλὸ λυδρτιηθηῦ ὑροῦ ἐμο ποτ] ὰ 
βιουϊὰ, οτγονον, Ὀ6 ἰδθ ψοΥῦϊ δ δαϊγαϊΐου : 8 
ἡαδριαοηΐ ἴῃ ποῖ ἐδ τὰ5 λυ χοὰ Ὀὰδ 65 δὴ υὐ- 
ξοὰ]γ ποσὶὰ, 18 ὑχΐίῃοθ (2 ὅοσ. ἱν. 4; Ἐρἢ. 1ϊ. 2; 
οθδΡ. νἱ. 12) Ὀεΐπρ οδϑὺ ουΐ οὗ ἰὺ δηὰ Ομ γὶϑὺ ἱπ 
Ηἷ5 βίθαὰ δδϑβυτοΐηρσ ἐπ βουθγοΐ χη οὐοῦ ἰς, [ἢ 
(19 τ᾽ η8, δαίδη, 88 σοχζϑοὺ οὗ ὑπὸ μϑοΐμ θη 
ποῦ], ὈΘΑΣ5 ἐπῃ9 Ὡδηο; δγίποοοΓ ἐλὲ τοογϊά Ἐ (80- 
οοτάϊης ἰο Τὐρμίίοοί, ϑομδιέχζοη δὰ Εἰ ΒΟ Π ΘΏ ΣΟΓ. 
Θεὶ Σβοῖι, Μδιδέ. βενολοίοσὶε, Ὁ. 44). Τὴθ οχρυ]- 
Βίοῃ ἤγοπι ποᾶυθῃ ([λ|κὸ χ, 18) 8. ποὺ δραΐῃ 
τοοθῦ 07. βαίδῃ μδὰ ρμομοιγαίϑθα 1ηίο ἐδ6 
Ῥαγωάΐθο οὐ ἐπ ὅγϑί πιῶὼπ ὙΒθη 86 ἰθτηρίθα ἐπ 
ἢγϑι οὗ (1:6 Βιιηιδη ΣΔΟΘ; ὙΔΘῺ 89 ἰοιηρίθα ΟἸχϑὶ 
ἴὰ (6 ψ]άογηθδβ Βὸ δὰ γοπίυγοὰ ᾿ῃηΐο Βοανθα 
1180} (10 ϑανϑα οὗ βρὶ εἰ ἐπα] 119} 28 ἃ ἰθτηρίοτ. 
ἬΠ (86 νυἱοίοτυ οὗ Ομ γὶδὶ οὐ δαίδη ἰπ {110 
ἩΠῚΔΘΥΠ685, {π0 Ἰαἰίον [6}1 ἔγουι ϑᾶυϑῃ Ἰἶϊζο ᾿ἰκ ύ- 
πἷῃσ; δηὰ προῦ ἐμπὶ8 ἰχαπβαδοίίοη τοϑίθἀ ἐδ9 Υἱο- 
ἰονὶθϑ οἵ “68ι18᾽ (ἀἰϑοὶρ]058 ΟΥ̓ΘΣ ἀρφιηοῦβ ἴῃ [δγδοὶ 
800 εδεπ “εδώ, 11., 8, ν- 1070; 1Π|., Ρ. 428). 
ΟΥ̓ δεαίδη 8 ἰκον 180 οαϑὺ οἂὖἱὐ οὗ 86 γον, ἐμ9 

κύσμος οὗτος, ἑ. 6.. πο οἷά ρτο- Μοδβίδηϊο δῃηὰ Ὠ0η- 
Μοβδίδηΐο ἩΟΣ]--- (ἢ δροοὶα] τοΐογθησο ἰοὸ (Π6 
ἀφηξ]ς νοῦ] ἃ τόδ δἰχιιοδὺ οοδρπίοαὶ ἴοττηδιϊοι 
ἦφ (19 ΤΟΥ Ηδ]]οηΐδπὶι ἰδ 8ὲ 18. οοηΐτοπίζης Ηΐπι, 
δαιδη 5 ϑιυρὶσο ΟΥ̓ΟΡ ἐμ ον] ἰ8 βιαιίογοὰ τι 
ἴδ6 ἀδαῖὰ διὰ σχοϑυγγοοίϊου οὗ 7}6805. Ηθ. 15 ἰη- 
ἀοεοὰ 5.}}} ἱδυσυίης δοὰ που κίηςς οὐοὸῦ ἐμ 9 δῦ 
(Ερἢ. 13. 2); Βοῦθ 89 χοίϑίῃϑ ἰῷ “Ἔξω, ἐπθ δἷν 
διὰ πὶπὰ σοχίουϑ οὗἩ 86 Βυηδη νου] ἃ8 18 Ὁ 88 ἱϊΐ 
ἷδ ποί γοὶ δβρίτιϊδ), ΘΠ οῸ Β9 τϑϑοίβ ὩΡΟῺ [86 
δἰυτοῖ οὗὁἨ Ομχῖδί. δι ὈΒΘα ΘΏΝΥ 0 15 οαδὲ ὑροῦ 
ἰλε εατίὰ (αν. χὶϊ. 9), ἐ. δ., 86 Ῥ055098608 Εἰ π)56] 
οἴ ἰγταάϊιϊοπαῖὶ, δποϊοηΐ ογάϊπδησοδ, ΠΟῪ ἀοδἀθηθα 
--ἼἸἴο 88. Βυὶ ἰπ (ἶαιθ (0 σοπιθ [0 18 8180 οδϑδί 
ουὐἱ οὔἐδ6 δαγίδ ἱπίο ἐμ ὈοἰίοΙ)]985 ὑἷί, Βον. χχ. 
Τὰτδ (μἷ8 ϑαυΐη ΟΡΘῺΒ ὉΡ ἃ Ῥοτδρθϑοίϊνο οὗ ἐἰἰ0 
884] Ἰυἀχαοιοοὶ, τ} 11δὲ ΗἸἸ κοηΐο᾽ ἃ π88 ργοιθπ ρα 
(ο ἀΐδοοτορ ἴῃ 10 ἃ ποχζδίϊοι οὗ ὑπο ἰαδέ Ἰυἀᾳιαοηί 
(ἰοχοῖο» τὶ οἰμον ἔδυουὶίο ρηοδίϊα 4688). 

γεγσ. δὃ2. Αμᾶ Ι, ᾷ1 8841} Ὀ6 ἐπ τοᾶ ἂρ 
κἀγὼ ἐὰν ὑψωϑθῶ ἐκ τῆς γῆς]. 8.466 οἶδ. 

δ. 14; νυἱϊ. 28, Α5 ἴἰὰ ἐμοϑθ Ῥαββαζοβ Ὀοίδ 
ογοπία δ ὑυπαογθίοοα γ ἰδ0 ἸἰΠἰηρ ὑρΡ; [80 

“ΤΌ ΡΤ ὙΦ᾽. ῬαοΙ οἱἹν Βαέδα ὁ θεὸς τοῦ κόσμον τούτου. 
πῇ ἱν. 4, ὁ ἄρχων τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, ἘΡἢ. 1}. 2.--- 

της ἘΡ ρου ἰδ9 ὁΓΟ585. δηά ἰδο. ἰὐπἰὴ ς Ρ ὉΡΟΒ 
(9 ΠαϑΥΘΪΥ ΓΟ ; ἴῃ {818 ῃ]800, ῬΥΘ- ΘΙ ΏΘΏΥ 
(116 Ἰαϊίοτ. Ὲ Τ}}18 ἀου]6 τρϑδοίης οὗ 86 πογὰ 
αξαμουτι ἸΠποϊαοῖς, δίς.}, 18 ἀ188 Πονγοὰ ἤοσο ὈΥ 

ΟΥΟΡ; ΒΘ Ῥδυιἰου δῦ] ἀθηΐοϑ. (μδὺ ὑπ 07Ὸ 18 ΒΥ 
ΤΟΐογθῃοθ ἰο ἰμ6 ογυοϊῆχίοι ((ἰ|6 Εδίι6γ8, πνοϑὲ 
οὗ {μο δποΐθηίβ, Κἰίηρ, ΕΓοσ Δ), τποϊηἰδληΐης 
(μα ἐ8ο ἐκ τῆς γῆς οοπβίοίβ πὶ 800} δὴ ἰπίοῦ- 
Ῥγοίδείΐου, ἐμοιυχὰ ἱπάροα ἰὲ 15 (μὲ οὗ Φοδλῃ ἰλϊτ- 
80]. ἩἨοποτνον, ἰδ6 οτγυοϊχίοη ἐἰβοὶ ἱπ 1.8 ἴη.- 
ΟΡ 6580}00 γὙῶἃ8 8 οχαϊ δίίοη οὗ ΘΟ γἰδὶ ἀθουο. 
(80 οασί. ὙΠῸ {π0 ἀοιβνορίης οὗ ϑαίδπ, (89 
ἀδΥτῖς ὈβυΣθοΣ ἴῃ ἐμο πουϊὰ, (86 ϑυ  γοπίηρ οὗ 76- 
8.58 ΘΟΓΓΟΒΡΟΏδ: Βο6π60: ““44π6ὦ 71.) ΜᾺ {μῸ 
Ὀτοδκίης οἵ (9 δαίδηλο ρυϊποῖρὶο δ ἰδ ροον 
οὗἨ ἰδὸ βρίτὶ(β οὗἨ ἀδυϊκθ88 ὉΥ͂ [80 ΟΧρίΔ(ΟΣΥ δὰ 
τοἀδοιηρίλτο ἀοδίἢ οὗἩ Ομ σὶδί, 89 .}} ρονγοῦ οὐ ἰμο 
Ομ γι ϑιίδη δρὶ γι χοΐθαβοβ ᾿ἰβοῖζ; ἐμ θη ΘΟπι68, ἐἢ 9 
Ηοὶγ αδοβί, οἷ. Υἱΐ. 89; χίν, 26 ἢ 
ἍΜ ἄταν 411 8 ποῖο ΜίγΒοΙ [πάντας 

ἑλκύσω πρὸς ΕΚ υ το ΡΞ ν 8 τοίογγοά: 
1, ὉΣΥ ΟἸιχγϑοβίοιι, Ογτὶϊ, ἕδϊνίη, δρο, ἰο ἐπ 
ΔΗ 8 6818 οὗ ον δῃὰ θη 1108, δὐϊον οἢ. χ. 16; 
2. Ὁ) Κυιδογαῶ ἱμοοϊορίϑη5 ἰο. ἃ}} ψο Βαδν ἐμὸ 
ΡῬγοδολδίηρ οὗ ὑπὸ αοβροὶ δηὰ ἀο, ποὶ γϑβίϑὺ {ἰδὸ 
ἀτανίης οὗ Ομ γὶβι; 8. ὮὉΥ ἱπάϊνίυλὶ Βοίοτπιοά 
ἐποοϊοχίδηβ ἰο ὑπὸ οἰθοὶ; 4. ἴογοῦ: πίιϊπου χο- 
δβίγϊοιου. ἡ 9 δΌΡΡοδο ἐξ ὑο ὃ ἱπάϊοαίϊνο οὗ ἐμ6 
(οἰ) ἐγ οὗὨ ἐμ παίϊοῃβ ἢ δηιΠ6818 ἰο {π6 β8τεί- 
Ἰΐηχζβ οὔ ἐὸ ἀσϑϑῖκβ Ὧ0 ΒαΥΘ ποτ ἱπαυϊγοά ΔΙ͂ΟΣ 
Ηΐτ ; βἰταξϊαυγ : 7 το ἄγαιο ἐλεηι ἴοτταϑ 8 οοῦ- 
ἰγαϑὲ ἰο ἰμ9 αππομποεηιδηΐ δοηὲ ὉΥ {μ686 ἱπὰϊ- 
νἱὰμα)9. [Ιὑ ἰκ ἰλ6 δἰἰγϑοίΐοα οὗ (86 ΟΓΟΒ9,--ἰἰα 
τηϑάϊαα ἐδο Ῥγοδομίηρς οὗὁἨ ἰδθ οκτιιοὶοα Οη6,--- 
τοϑαο οβοοίτα)ὶ Ὀγ ΗΒ ϑρί γι, τ δῖοι ἄταν 6 πἃ- 
ἰἰοὴ8 ὑο Ὀδρ δηλ δηὰ ἄραι πὶ Ηΐπι, δη ἰο0 Π6 
᾿1θ6. Βαὶ μ6 ἑλκχύειν οὗὁἩ 180 βοῃ ἄοθβ ηοὐ 6.9 
διδϑθη10 {δ ἶδοο οὗ {πο ἐλκύειν ὁπ (86 ραΡὺ οὗ [Π0 
Εδίμον, οἷ. Υνἱ. 44 (ἸΒοἸ 61) ; ἔον ἐμ ἀγανίηρ οὗ 
ἐμο βοῃ 18 ὑπο σταίία οοπυόγίθηδ ἰῈ υοσαίϊοη, ἩἘΟὮ 
οῖπ ἰδ ἀτανίηρ οὗ ὑπ6 Εδίμον ἴῃ (16 σγαίέα »ΥΤὲ- 
Ὀδηΐθη8 ΟΣ 7οτε-οταϊπαζίοπ. ΑἸΙ ταυϑὺ οχρουῖθηοθ 
16 μοτον} ἀτανίηρ οὗ ΘΔ] αγαοα; γοί ἰὑ ἰ8 
ὃ ἀγτανίης Ἡϊίμβουῦ πιοταὶ οομαρυϊδϑίου Ὀθααι86 ἐξ 
8 ἃ ἀγανίηρ οὗ ἔγοθ ἰουθ οδ ας ππίο ἔγθϑάοχῃ. 
ΤῊΘ ΠΡ δ5ὶ8 σοηίδίποα ἴῃ πρὸς ἐμαυτόν (φοπιρ. οἷ. 
χὶν. 8) βἰκυΐῆθοβ οὗ οουγβο: ἰο ἀίψεεϊ,. δον ν|Δ} 
ποὶ δβίδΥ αἰ ῬὮΪΠΕΡ οΥΣ πάγον, οὐ στϑαπὶτθ [86 
τηραϊδίίοη οὗ 8 δον δ ΟΡ ῥτὶθδίὶν οδυγοὶ. 
ον. 88. Βικηϊγίης ταὶ εἰ ἃ οὗ ἄθαιῃ, 

89 ν͵8ὃ8 ἴο ἅϊθ [ποίῳ θάνατῳ ἤμελλεν ἀποῦ- 
[ 

4 [ΤῊ ἀοοροεκὶ Βα τ [{ἰΔΠ0η οὗὨ ΟἸιγδὲ 15 δὲ (ἢ βαῖηο ({πὴ0 Ηἰα 
Ὠἰχ,!οδὲ οχαϊδιίου; Πὶσ σσοῦσῃ οὗ {πΟΤΉ 8 [8 1|8 σγόνῃ οὗ σοτΥ, 
ΤῊ ἀουδῖο τπιοδηΐϊηρ οὗ ὑψωθῆναι ἰδ ἰπ εοορίης τὴ Φοδῃ, 
οομνρ. 1|. 19: ἐϊϊ, 8; 1ν. 10; χὶ, δὃ1. Αἰίογά: μο βαυιοῦῦ 
ογυο σά, ἰδ ἴῃ ἴοὲ ἔπ βανίουΣ α]οε ἢθἃ ; 80 ὑπαι ἐπ οχαϊ ἐἰπιες 
ἴο ἀοἱ χἰίχιε παηὰ 18 86. Τοσῖ ὉΥ ἴπαᾶὶὸ ΡΠ ΔΙ Ωρ οἢ ἐδ) ΟΥοβδ. 

Ρ. Β. . 
{ ΠΕΙ͂Ν ἰηἴδν ἴσομι πάντας [ἢ 6 αηϑῥουῥατε βοός οἵ ἤπαὶ τϑείοσα- 

τίου οὔ 41} πιϑῃ. Βυΐ ἰπ δὶ} δισῇ μάϑδβαχοθ αἷξ πηιιϑὲ ὕ9 6Χ- 
Ῥ»ὶαἰποὰ ἰῃ δοσοουάδηοο ἘΠῚ ΟὐοΣ Ῥαδαδιθθ ὙΠοτΘ Πεΐέλ [6 6 Χ- 
ΠΕΣ Ιαἱὰ ἀονῃ δ ἴδ ἰηά 5 Ὁ10 οομαἀξέίοη, οἵ Βαϊ ταϊοη. 

τγοοβίοια ἤπὰδ ἐπ ἑλκύω δῃ ἐπεἰπιδείου οὗὁἨ ἀρ] γϑγωηοθ ἴγοτΩ 
δ οἰιαί οὗ δΒαίΐδη. 11 ΤΑΙΒΟΣ ἰπλρ}|66 [ἢ 6 δίσοης δυά ἰγγθ- 
ἰδεῖ οἷο μόνον οὗ Ομ το Ὁ Ἰονο. ἘΠὶ6 διίγασίίου οἵ 116 ΟΥῸΒΘ 
ἐκ οὔθ οἵ πο τἰοδδὲ ἐποηῖθα [ῸΣ οὔξββοεἶγο οὐ προ] οδὶ ΘΟΓΙΏΟΏδ. 
ὅθ ἐ9 ΗΟΜΠΙΣΤΊΟΑΙ, θορασέμοηϊ.--", 8. 
11 δαὰ ἰἢο ποίο οὗ ΑἸΐογτὰ οἱ ἑλκύω : “Ὁ [πὸ ἀΠ Π[πδίοη, 

οἵ (πο βρίτγῖς ἴῃ ἐπὸ οἰ υτοῖ : πιληϊοδέοα ἔῃ [6 Ὀτοδο πίη οὗ 
Π1ὸ  οτά τηϑη δέον, δηὰ 186 νὲοιδίηρς οἵ 0 ΒΡ ἐπηγϑα - 
ἴον. Βεΐίοτο ἴδιο χἱ οεβοδείοι οὔ πγίσι, ἐδο δεῦον ἄγον 88 
ἴο πο δοη (νὶ. 44), Ὀπὶ δον (πὸ ϑοη Ηἰπιδοϊ τὸ {ἰπιθο 1, ΤΏΘΩ 
ἐξ '᾿γδ88, "ὯἼ͵6Ὸ 82 ΟΔΏ ΟΟΠ18 ΟΧ πὸ Βαΐδον ἄταν ἢ τὴ :᾽ ΠΟῪ 
πο δοιὼ ἄγαν αἱ Απῇ, ἴο Η νμεδεξ δ ἐπ υ ὈρὶΔοά, [πυ . 
ὁχϑ το ;- ἴθ χτοδὶ οἰ οοξς οὗ ἐλ [Ὠ ; 809 οἷ. χί. δῶ... 8) 
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νήσκειενἾ.---Νοῖ δἰ πιρὶν ἃ δοβδηποδὴ ᾿πἰογρτοίδ- 
ἐΐοι (ΔΜ 76) ΟΓ 8 πιοῦθ ἷπί ρϑγοῦδηοο (ἸἸ Βοϊποἶτ). 
Ἑοτ ἢ ἀοαιὶι οὐ ἰΠ6 ὁΓ058 ῬΞΔ.5 οἷ ΟὨΪΥ͂ ΟὈ) ΘΟ, ΤΥ }Ὺ 
486 οοπάϊιΐοι οὗ {6 {ἰὴ ς ὑρ οὗ Ομτὶδὲ ; 1 15 4180 
8] οοἰἰ γογ (86 δἰγουρεβὶ δηὰ (Π6 βίη ρὶο ἀθοϊβὶ γθ 
δἰϊνδοιΐοι ἰο (ἢ 6 ἐχαϊ θὰ Ομ γὶϑὶ (ποῖος ϑάνατος 1). 

γεν. 34. Τ᾽ μαῖ ἴ89 Οδτίαϊ εὐἰᾶϑιδ ἔοσθνθσ 
[ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἱ ὥνα].---α Ρ6ΟΡΪΘ 
5 βροίκϑοη οὗἩ ἰμδὺ Γεσοσηΐζοβ (ἢ 6 ΟἸ ιν ἰδὺ ᾿π ε808. 
ΤΊΟΥ μδτνο μοδτὰ ουὔἱ οὔ (Π9 ἐσ [ἐκ τοῦ νόμου], 
ἑ. ε., ὮΥ (86 τοδάϊηκ, 88 νὁ6Οὶ} ἃ5 ὉΥ ἰ9 οχρ᾽δῃαίϊοη 
οὔιμο Ηοἷν δον ρίΓ65 σΟΏΘΓΔΙΥ, ὑπαΐ {116 ΔΓ 6858} 
διουϊὰ αὐϊάε ὕοόγευεγ. Τὶ Θοποορίϊοη 188 οὐολ- 
δἱοποά πη ἐμ οπὶ ὈΥ͂ Ῥαϑϑαζοθ διοἢ ἃ8 δ. οχ. 4: 
ἴ5.. ἰχ. 7, διοὰ (9 ὁ. Ασοογαΐηρς ἰο ΜΘΥΟΥ 
δἷβδοὸ θη. υἱἱ. 138. Βαὶί πὺὰῖτ 118 1.8ὲ Ῥαϑβαρὸ ἱπ 
(δοῖν πιϊηα, ΟἸ Υἶδι᾿ 8 Ὀοίηρς ᾿ἰθὰ ὑρΡ ἔγοπι (6 
Θδτ οουϊὰ ποὶ αν δρροδιϑὰ βίγσϑδηρϑο (0 {Π|6Π|, 
ἴον ἰοτο ἰδ 9 δου οὗ λίδη '5. Ὀτουκιιὶ ἰο {ἰΠ6 Απ- 
οἰδηὶ οὗ θῬδγβ Ὀοΐοτο ποῦ Ηἰ8 Κἰη χάσῃ 15 κίγϑη 
ἰο Ηἶἰπι. Νο ον Μὰ8 παῖ ραβϑδαρθ ῬΟΡΌΪΑΥΪ 
ΒΙΙΡΡροβοά ἴἰο σοί ἰο 9 Μοβϑίαδιι. ἀσοοογαϊῃρ ἴο 
ΜΌγοΡ ἰὰ τῊᾶ8 ᾿ἰἰκο ν 159 ἔγοτα (1.9 Ῥδη 6110 ραϑβαρβθ 
ἐπαῦ (πο Υ (οοΚ [89 Θχρυθβϑίοι : ἐλ 80π οὗ απ, απὰ 
φῬυὶ ἴ Ἰηἴο Ηἰἶδ τοῦ ; βιιοδ δὴ ὀχρ᾽λοδίίοη οὗ 
1 πον υ89 οὗἉ (9 ἰθγπὶ 8 ΘὨ Ἶ ΓΟΙῪ ὈΠΏΘΟΘΒΘΒΔΥΥ δῖ 69 
Φεδθυβ "85 δὲ θη ἰοὰ Ηΐπδοῖζ ἐμ ϑοη οὔ Μδῃ 
(869 γὸγ. 28)---(διυ βουσὶ ουοα ΤΒο]ςοὶς σδῃ τα- 
τρὶς, ἱπ ορροϑί(ἴοπ ἴο μυϊμαγάς, ἐπαὐ ε}118 χοΐεγ- 
6569 ἰο Ομ γίδι 5 γοτ 5 15 ἰοο σχοιηοίθ). Ὁ ΝΟ ΟΣ 
6 ἴξ δῖοηθ ἐδο ἀἰδϑιϊποῖϊοι οὗἁὨ {0 Θαγι ἷν δὰ (86 
δΒρ᾽ για] ΜΝ οδϑιδηὶσ ορὸ ἩΔΙσἢ Β6ΥῸ ΘΟΠ168 ὉΠ 46 Γ 
οομϑίοταϊΐοα, οὔθ ἱποιυρσίι δὴ οἰυοϊἀαιΐοη 18 
οαῃὰ ἴη (ἢ ἴαοὶ ἐπαὶ Φομδίβαη ἰγδηϑίαίοβ ἰδ 9 
ἽΝ, 186. ἦχ. 6, Ῥγτοοίβο! Υ ἃ5 ὑδ:6 Ρ60ρ]9 θχ- 

το85 ἰποηλβοῖνοθ: “ ἢσ ἰπαὶ ΔΙ Θ(ἢ ΤΌΓΟΥΟΣ, (110 
Μεβδίαα;" (89 ϑορίυαρίὶπί, ΒΟΎΟΥ͂ΘΓ, [88 1: πα- 
τὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος." ὙΒοΙυσι. Βαι ἐδμ9 
ῬΘΟΡΙο, 85 8190 {86 ἀἰβοΐ 0198, Ἰαοὶς ἃ8 γοὺ 81} αἷ58- 
οΥἰπιϊπαιίου Ὀοΐννοοα {Π6 τοὶ δηὰ {11|ὸ βοσοῃά 
οδοτΐηρς οὐ Οτῖϑι. Τῶν ἰσιαρίηθ ὑμδὺ 7 {π6 Μ68- 
δἰ} ᾿ιαὰ δα σοτθ (τὶ ϊὰ (86 Ὀγοακίηρς ἔοτγι οὗἁ 
(16 ““ Μοβϑίαηΐο ἔσανα  - Ῥαηκ8,᾽᾿ Ροτο Δ Π66) (10 
Κιηχάοπι οἵ ΟἸΟΥΥ ψουϊὰ δὶ ὁποθ Ὧθ υϑιοτοά ἰπ 
ψὶ! Ηἰ59 γοϑίάθποθ δ δοτυβαίοπι. Αὐ ἐδ15 (ΠῸΥ 
ἄγτϑι δια δἰ οὰ,---ἰ(δὲ (οἷ Οαγὶδὺ βμουϊὰ Ὧθ Το- 
πιονοά δραηΐϊη ἴγοπι ἰμθ θατγίη, ᾿ἰκο Εποοῖ δηὰ 
ἘΠ748. δαὶ τι Γ δ Ὁ δὖ 1118. 150, ἐμαὶ δ μὰ5 
διεαΐῃ οσχοϊ δησοα ἰΠ86 παπιὸ οὗ Μοββίδ ἴον [86 ἀ6- 
βἰχηαίίοη οἵ ("6 ὅοῃ οὗ Μαη. Απὰ μβοῆδθ ἐΠΘΥ͂ 
αϑς: ὙΠ0 8 (18 ὅοη οὗ Μαπῦ Μογον σο βίο γ 
1 οἷν τπιοδιΐης ἰο Ὀ6: ΤΟ ͵5 (δ ͵ 58 δηι-ϑοτὶ ρίαταὶ 
δου οὗ λ΄δπ ψῆο 8 ποὺ ἰο δὐϊάθ ἰῃ δοοογάβδῃοθ 
τι θδηϊοὶ, Ὀυΐ 8 ἰο Ὀθ Ἰἰο ὑΡ ἔγοαι ἐλ} 9 Θανγ ὗ 
Τὺ ἰοο ΤΒοϊυοῖς. Βαὶ ἰπ (Παὶ οα89 ΓΠ6Υ πουϊὰ 
ποὺ οδῖ: ψὙ80 15 (Πἷ8 ὅδη οὗ Μαηῦ Ὀυϊ, ΠΟῪ ἃἀο685 
τπδὶ ἀστοο τῖεἸ ἔπ ο ὅοη οὕ Μδαηῖ Τδ6 ἤγϑί οἵ- 
ἴοποο, ποιοῦ ἂἱ Ηΐ8 Ὀοΐηρς πο ἀρ, ΘΟΠΘΟΥΠ 5 
80 δρίγέμαὶ δοᾷ λεαυεπῖν δἰὰ8 οὗ {πὸ Μεβϑίδηϊο 
Ρἱοίατο βοὺ ἘΡ ὉΥ Ομνῖϑυ; (Π6 βϑοοηἃ ΘΟΏΘΘΓΏ98 
(δαΐ υπϊνονβα! γ ἰη 6 1άθ8 οὗ ἐμ 80» οὐ" απ, 
τὺ ἱοἢ ΠΟΥ ἀουθί]688 ἴδοι. Τμ6 ἀτοοῖϑ, οΥὶ- 
ἀφηιγ, μαγο δρδίη ὀχοϊ οα ὑμοῖν ὁ οὐ 88 16 Δ] Ου 8 Ύ, 
ταδὩΪοϑίο οὁη 8 ΤΟΣ ΠΊΟΡ Οσοαβίος, 6ἢ, Υἱὶ. 86. Ε53- 
ῬϑοΐαΥ Ῥσοπιϊηοπὶ ἰπ (86 ΓΟΒροΊ89 οὗ {16 Ρ6ΟΡΪθ 

4[ΑἸίοτὰ τοί ἴο {ἢ δ6ι{}} γοπηοῖοῦ η 10 ἀἰϑοοῦγδο 
«ἰἰὸ Νὶοοάοπιμδ, οἷς, ἐ1}. 14, δηὰ “ Ρογῆδρα πὶ πο ομοῦ ρατίδ 
οἵ Ομ τίδι᾽ κα ἰθδοῖῦ ηβ ὙὩϊοὴ μαγτὸ ποῖ Ὀθοη γοοογο," ΤῈ Γτο- 
ἴογϑῃοθ ἴο γδῖ. 29 ἐγνα δοξασθῇ ὁ νἱὸς τοῦ ἀνθρώπον,͵ ἰ8 διΏ- 
οἷφηί.--». 8. 

ΤΗΕ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 2Ζ2ΟΗΝ. 

ἦθ ἐμἷθ ὈΓδοίοαἹ ἔτγαῖῖ ; ἐμ 01Ὁ σδυπδὶ ΜΘ ββίδηο 
ΒΟΡΘ Ῥγουϑηίβ θαι ὕγοιῃ δδυϊηρς (ἰο δ] ἐφ ιν οεὶ 
δυδβρίοίοη οὗ ν δὶ ἰ8 ᾿οροπαϊηρ ΟΥον {Π1Ὸ ΜΙ 6υδί δῇ, 
δηΐ ἰἰιθησ6 8650 ΟΥ̓ΟΡ ἔθ πὶ ἴῃ {ἢ εἷ τα]αιίοη (0 Ηΐπὶ 
ἀυγίης ἴῃ0 ποχὶ ἀβδγβ. 10 (8 ἐμ9 δῃδινεσ οἵ 
Οδεῖβὶ 8 γοίθ ΓΘΏΘ. 

γον. 80. Τοῖ ἃ {||96 ὙΨΣ16 ἐδ [86 ᾿ἰρᾳῶς 
ΒΙΔΟΏΒ γου.--ἰἝἘ τ ὸ φῶς τεῖοτϑ ἰο Ομ γίϑὶ Ηϊπι- 
Βα]; δο0 οἷ. ἃ. 4, ὅ, 7, 8: γἱἱϊ. 88 ; γἱϊϊ!. 12: 1χ, 
4, ὃ͵--Ρ, 5.] Φ4εδ8ὺ58 ἀο68 ποὶ δηΐ ον ΡΟ 8 {(60- 
Ἰοχσίοδὶ ἀἰβᾳυϊδιιϊοη τὶ ἐμ9 Ὑἱ ον οὗἨ σοηνϊποϊηζ 
{Ἀλθπὶ οὗὨ ἐΠιοἷΡ ΟΥΓΟΥ 1π δία] ηρ αἱ ΗΪ8 βαγίηρα, 
Ὀθοδυδο (Π9 Τοᾶ5οι οὗ ἐμοῖς βιυτ Ὁ] 1168 ἰπ 
{ποὶν δὶ οὗ οὐοάΐοποο ἰο Ηἰΐβ8 νοτγὰ, ἰδ (μοὶ 
Ἰδοὶς οὗἩ ᾿συ 9 δυγτοπα ον ἰὸ ἐμοὸ Ἰίσί. [π|ι6 μδὲὶ 
οὔ ἐ}}}5 ϑυ ΓΟ ἀ6Ρ ἰΠ6Υ δου] ἃ θ6 ἔγοοα ἔγοιῃ δίσ- 
ὈΠρ. Τὺ Ηο ρῥγδοίίσδ}}ν Ἰηγβ μοϊά οἵ (πδπὶ ἰδ 
{π0 σοῃΐγο, ἰμ9 οοπδβοΐοποθ ΤΟΥ δδγνο ποὶ 1[}0 
δ᾽ 15. οϑὲϑυδρίο: ἢ ΟΥ ῬΥοδοπίϊαχόηι οὗἉ τ ιδί δαὶ 9 
Π πη δηᾶ ἰμθαι. Ἰδογοΐοσο: ὟΥ) 8}}ς 85 γὸ δδνθ 
ἴ86 ᾿ἰκϊ (ὡς βίγοπροῦ ἐμδη ξως),Ἐ ᾿π δοσογάδῃοθ 
σι (πὸ ἔδοι ἐπὶ {86 ᾿ἰκιῖ 8 Δθουὶ Ὀοὶηρς ἰδ θα 
ἴτοιὰ γοῦ, 1658, ὈΥ͂ Βα πλϊΒδῖγθ ἔαὶἐ, γὃ ΔρΡτο- 
τους ἀϊ ῬοΣΔΏΘΏΓΥ (0 γὙΟΌΣΒΟΪΥΟΒ 88 ἰηναγὰ 
ἰχῶι. 
ΤῊδῖ ἄδιῖζηθ85 ἸΔ8 Ὡοῖ ονϑιῖδκο γοῦ, 

[να μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλά βῃ].---Νδιροὶγ 
ὈΠΡΓΟρΡΑτο, απὰ 8ὸ ἰο γοὺν ἀεοβιγποιίοῦ. 79 
τοδί πἰρὶ οὔ ἰοταρίδίΐοπ σϑτῃ6 Ὡροη {ΒΒ 6πὶ οἱ (μ9 
ἀδγ οὗ ογιςϊᾷχίοη, δηὰ τὸ ἐμοδθ το οοηΐγομίοα 
ἰν ἀϑυϑρίοἰουϑὶγ, νγῖ (ἢ ἐμοὶν οπέναναὰ Μοϑβίδηϊο 
ΒΟΡΟ, 1 ΠΠἸκο ν189 Ὀθοδηθ δὴ ἱπταγὰ εἰμι οὗ 800: 
(57 δπὰ γχσαυΐη. 

Εἶο ᾽μαὶ γα κοῦ ἰὼ [0 ἄαείςτιοθε.---ο 
αἰαὶ αοἰδ (θη, τοαίξε (μοι (σοτρ. οἷ. χὶ. 10). 
Τοϊΐἱβ περιπατεῖν 5 ὀχργθϑεϑῖγο οὔ 6 {8} ὉῪ ὙΜῚ6Β 
ουϊναγὰ ἀλΥη688 18 σοπνογίοα ἱπίο ἑηαγὰ οὗ- 
Βου τὶ γ.-- ποσοῦ οὶ τὶ Βοῦ Βα ΚΟΘΌΣ. 
-- Το ἤρατο ἄταν ἔγοαι οὐ 819 119 15 δι κί ἡ ΑἹ 
ἀϑηιοπδίιγαιϊἑ το οὗἨ ἰδΐθ ἔαὶθ οὗ ἐἣθ 268. ΤΟΥ͂ 
ΚΙΠΟῪ ποὺ τ 086 ἸΠΟΥ͂ σου ---ἰηῖο ρογά ἴοι, ἰαῖο 
ἀἰβροτβίος ἰο ἰμο δῃἀβ οὔ (6 τνοῦἹὰ, ᾿ηἴο ἐμ) συΓθ0 
οὗ }λυάκχυλοπὲ π8Ὲ}} 6 οηα οὗ ἐϊπιΘ6. ΑΕ. 866.5 ἰο 
Ομ ν 808 σοίης ἰο {π6 βυγο ροακὶ οὗ σίου. 

γον. 86. ΒοΙίονο ἐπ ἴδ 1ἰκὴς τμδῖ, εἰδ.--α 
ἘΔ 6 Ρ6 οβρϑοΐ}}γ οομπάϊ 8.8] ἃροῦ οὈδαΐθηο8. 
Τ8ο βίαι] της οὗἉὨ 659 6] θΥ 5 ὁπ {μ0 Μεββίδὰ 
Ῥτογϑὰ ὑπαὶ {ΠἸ0Υ δὰ ποὶ χοὶ ἰσὶιθ αὶ ια ἴῃ (89 
8096 οὗ Βυθαηίβεοῖτο οὐοάΐθθοο. 186 γ{8}Κ διου!ὲ 
δ πῃ ΘΟ οΥ δῆ ἰο {86 ᾿ἰκαί, ἑ. «., ψῖὰ τ 
ἷπ ἐμο Ἰίρμι..-- αὶ γὃ δὺ ὈΘοοσηθ [πο 06] 
ΒΟΩΒ Οἱ ᾿ἰρμῖ [να υἱοὶ φωτὸς γένησϑ ε. 
ι 15 Ὀγ Ὀοϊονίηρ ἴα (86 ᾿ἰχας ἐπδὲ τθῃ ὈδΟΟΠΙΘ 
808 οἵ ᾿ἰρᾳ}}.]. ΤΒθη δῃουϊά ὑπο ᾿ππαγὰ Ἰἰρμὶ οἵ 
ἐϊαταϊπαιίοα οομάποι {ἰδ θπὶ βαίεϊυ ἰμβτουρὶ [80 
οὐδοῦ ἀδυῖκηθϑθ, [Λἰκὸ χυὶ. 8. [ὁ 18 πιοδβὶ διξϊ πᾷ 
{πᾶὲ (πο86 Βἰιοι]ὰ Ὀ6 ὑπο ἰαϑὲ 'τγογάβ οἵ Ομ ηγὶβί ἰοὸ 
(89 Βοϊϊονίης ρονιΐοη οὗἩ {89 βϑορὶθ. Νοίδμίης δαὶ 
ἐσγαδί ἴα δα ᾿ἰρεὶ ποι μδα γίβθη ρου {δ 6δι ἰΒ 
Ηΐτα, οου]ὰ Ἰεδὰ ἐμ θπὶ ΒΔ ΓΟ] ἐπρου φᾷ (16 ἰοαγίαϊ 
εἰκὰι οὔ γα]. 

Απᾶἃ Εἶο ἀορατιοἂαηᾶἃ πᾶ ἘΠ 1591 ἔτοῦι 
ἴθ [καὶ ἀπελϑὼν ἐκρύβη ἀπ' αὐτῶν]. 
--͵Ἴ δὶ. τηοπιθπὶ οοἰποΐ65, ἃ8 Σου (6 τρδ18 
Ῥοΐπί, τῖτ μὴ ἀορατίατο ἔγοτα (9 ἐθιιρὶθ ἀθ- 
βουὶ δοἃ ὈΥ ἐμ Ξϑιυπορίϊβίβ (800 Οοημπ. ὁπ Δίαίλευ, 
Ῥ. 416, Απι. ΕΔ.) Μογος [δπὰ ΑἸίοτ]: “Ῥιο- 
ἡδλδεου τεσ δυσίν ΕΙΣ ρον δι οτσεθς Ξὼπ ϑνΉδε5 ρα ΚΡΟΧΣ, ΘΕῈ 

. [ΑἸωῶτὶ : ὡς, ἀξ, Ὠοΐ ἜΧΩΓΙΥ “Ἰολέϊε᾽" (Ε. Υ.): παῖκ, δὸ- 
οοσάϊης ἴο γοῦν ργοθθηῖ βέδίο οὗ ργί νυ] οζο 5 Ῥοροοροῖος ἔδνε: 
σοὶ ἰηάθϑά σδῺ ΟὨΙΥ Ὅθ ἀοτθ τολέζφ ἐΐ ἐξ . 8) 
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ὈΑΟΪΥ ἰο Βοίμβαην [ΓΚ χχὶ. 817], ἱπ Ἤτορ ἰο 
Βροηὰ (1ὸ Ἰαϑὲ ἀδγ8 οὗ 118 Ἰϊἴο, Ὀφοίοτο {86 σοπιῖης 
οὔ 1115 βοῦν, ἴῃ 180 οἷΓο]9 οὗ ἰῃ ἀ8ς10}68.᾽᾽ 8680 
Ἰ4βὶ ἀαγβ οὗ ΗΪ8 16 διιουπίοα αὐ 86 πιτηοϑὺ ἰοὸ 
ἔτο. Οπ Τυρϑάδυ ονθηΐης ΟΠ τὸ Ἰοῖν (6 ἰ6ῃ}- 
Ῥ»ἷο: ουὐ ΤΊ υγβάδυ, ἰοἵναΡὰβ ουθηΐηρ, Ηο χοϊυτηοα 
ἴο Φοσυ δα θη ἰο οΟἸΘὈταὶθ (9 ῬΑΒΒΟΥ͂ΟΣ, 

ῬΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΠΙΟΘΑΙ,. 

1. 20}π᾽8 ἀσϑογί ρίϊοη οὗ {Ππ 9 οἷοθο οὗἨ ἐδθ ρΡυῦ- 
116 ταϊηἰβίγυ οὗ ΟἸιγίϑυ ζοτηϑ ὦ τιοδὲ ἱπρογίδοϊ 
δυρρὶοπιθηὶ ἰο ἐμο ἀοβογὶ ρίϊοη οὗ ὑμ6 βαῖηθ σίνϑῃ 
ὉΥ {δ ϑιυγηῃορί βί8, Μαίίἢ. χχὶ, 89; Ματκ χὶϊὶ. 
1: Συκο χχὶ. 88. ΤΟΥ αἀορίοὺ Ῥγθ-  ΠΘΏΓΥ 
18ὸ ἀνλραγίυγο οὗ 9688 ἴγοταῃ 9 ᾿μοϑί]6 Ῥογίϊοῃ 
οὗ ι886 Ρϑορὶα (στ 89 Θὀχοορίίϊου οὗ ᾳϊκο, τυ 086 
δοοουπὶ ἱπ ἐὑἰ}8 Σοβρθοὶ 18 1638 ἀοδηϊ.6), τ} }}9 
Φοδῃ ἀοϊίποιιοβ 1118 ἀοραγίαγο ἤγουν ἢ 6 ΠΟΓῸ 
Ζγϊοηαγ ρογίΐοη. υὶ 1 νὸ σοραγὰ (ἴθ Ῥα]ῃ- 
ΦΩΪΓΥ 88 ἰΠ9 ἰηϊγοαυοίΐοι ἰο ἐμὶ8 ΠἰΒίουυ, (ΒΘ 
Φοίια μὰ5 Βαυρρϊὶεπιοηίοἃ δῃ δοοουπῦ ποὶ ΟἿΪΥ οἴ 
ἐδὸ ᾿τπηπιοάϊλιθ οοοαβίοι οὗ ἴμ9 Ῥαϊπι- Ῥγοοθββίομ, 
δυι 4180 οὔ 6 ρτδηὰ δοπιθ οὗ ἰΐ,---ἰὸ σοτϊῃκς οὗ 
16 αἀτοοῖβ απ ἰμ0 σἰογι οδίλοη οὗ 7689 ὈΥ (μὸ 
γοΐοσθ ἴγοια ϑαύθη τὰ [86 ῬγΘοϊποὶβ οὗ 89 
ἐοτρὶο ἰἰ36] ἢ. [ἢ δοοοχσάδποο νυ 1 (18 ρτοβοηΐδ- 
ἐΐου οἵ 86 δι ]οσῖ, νν6 ϑιιουϊὰ οσοπ͵θοίατο ἐμαὶ} 6 
ληϊγοάἀυοιίοη οὗ ὑπΠ6 Οτγθϑῖβ ἰοοϊ ΡΪδοθ οὔ {ἐΐι6 
τοδὶ, [οϑ{1ν96 Μοπάδῦ τ θη ΟἸ γἰδὺ ἀἰβρι αγοὰ Ηἰ8 
εΕἴοτνγ ἰπ {86 ἐθια ρὶο πηαἀ ἰδία θα (869 “εδέπ «εδω, 
111., 1, »- 1200). Ὁ τόσο Ῥοββὶ Ὁ]9 80 ἰ09 ἱποοῦ- 
Ῥογαῖο ἴ8680 ψοτὰβ (ἀοβοτὶ ρίϊγθ οὗ Ηΐ8 δβίῶν ἴῃ 
18ὸ 6216) τὶ (1.0 ΦοΒδηη68ὴ δοοοιυηΐ, {Π8ὲ τν 
βδουϊα δηά ἰη ἐ!ὸ ἀπελϑών γον. 86 δὴ ἱπιϊτηδίϊ οη 
οὗ (μο ἔδγοιν οὶ ἀΐϊβοοιγϑο οὗ 92 681ι8, Μαι.}. χχὶϊὶ. 
τοροῖθον ὙΠ (Π6 ῥγοσοαϊηρ χροὶ σοηίοδίὶβ οἢ 
ἰ!ὸ Τυοδάαγ. Βαΐ βἴποθ (9 ἀθπυῃοϊαίοῦυ ἃΪ8- 
σοῦτϑο, αἵ }1 ουοηΐϑ, ποῖ ΝΜ αϊ Π6 Ὁ} Σοσοτὰβ 88 
Ῥτοπουποθοὰ δσαϊηδὺὶ 6 ῬΒαΣ5068 ὈΥ̓͂ δοδι8, τῦαϑ 
Το] ονοὰ Ὁγ ΗΒ 8.11} ἸοΏΣΟΣ βίαν ἴῃ {}}6 ἰθ:}0}9 
οΥον δισαίϊπδίὶ ἰἢθ ἰγοϑΌΡΥ, δοοογαϊηρς ἰο Ματνὶς 
δηὰ 1υ1κ0,---ϑἰποθ ΜαςΠον ἰδ ἱπαπορὰ Ὀγ (86 ο᾽- 
εἶεν ο7 ααῖτε ἰο ΔἸίῖίον (6 ἰϑίον! 981 βαεαιιθῆσθ, ποὶ 
80, ΠΟ ΟΥΟΡ, Φο.,---ϑἰη66, Γαγ  ΒοΡηοσο, ἐι 6 ἀ6- 
Βαϊ δπουποσπχοηί, ἰα {89 ἰδπιρ 16, οἵἩ ΗΪ8 βρβοὰν 
ἀοδί, ὯΔ Υ, {ἢ 9 ΥΟΥῪ Ῥγοβοη( τποηὶΐ οὗ ἀοαί ἢ τυ 16 ἢ 
845 δίγοδαγν οηἰεγοὰ ἢ Ϊ8 δουὶ, Βοθπὶ ἰ0 ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘ 
ΗΒ ἅπαϊ, ορθῃ συρίυγο ψἱὰ (6 ΗΪΘΣΟΓΟὮ 5 ὁπ 
(19 χιοαί ἀδν οὗ οομίθϑί, ΤΌ ΘΒΑΔΥ͂,--τνθ ΠΟΙ͂ 85- 
Βύτηο (818 σοηΐογθμοσ οὗἉ 9681:5 τίίῃ (6 Η6]]6 68, 
ἐμ εἰογ βοδιϊοη οοπδοασθοῦ ὍΡΟΒ ἰΐ, δπα Ηἰ8 
ΟἾδΥκΘ ἴο {ΠΠ6 ρθορΐθ, ἰο Ὀ6 βΒἰχηϊδοαοί οὗὨ ἰδο ]Δϑβὶ 
ἔτουὰ βυπῦοαπι τ ΐοσ Ηΐθ Ῥσόβοηοο δῃο οἡ 
Μουμπὶ Ζίοη; 6 ΥΟΡΥ͂ τοίδγοηοο ἰο 186 Τοηπδηὶ 
οὗ ἀδγ-} κι 8.1}} 11] απιλπὶπςς {116 πδίϊοη 18 ἀρρᾶ- 
ΤΟΏΪΥ ἱπαϊοαίϊνο οὐ {πὸ ἀοο]ΐηο οὗὨ {ῖ9, {πο ]αδὶ 
ἄδγ οὗ Ηϊδ ρυ ]ο ταϊηϊἰδίσγ. Τ686 ῬγΟβο  γίο68 οἴ 
86 χαίο γοϊιϊη ἃ οὁη9 Σου ΡΣ οὗ (1.10 ἐγὰ ἀ (ἰ0ὴ 
(ργοιεϑί οα δραϊηϑὲ ἰπἀθοα) τμδὲ 109 νγλ8 ὁΠ6 οὗὨ 
8 ΒΟΥΟΠΙΥ ἀἰδοῖρίθϑ. Οοιρ. {τ χχὶν. 18 

2. Το ἰα8ὲ ἴδΔοῖὶδ γοοογά δὰ ὈΥ͂ ΦόοΒὴ ἀο ποὶ ρῥγο- 
Βοηύ (ἢ προίϊνο ἴοῦ ΟἾ Γι᾿ Β ἀοραγίαγο ΤΙ͂τοὰ {89 
ῬδορΪο διὰ ἐδπὸ ἰθπιρ]θ 88 αἰδβίϊ οἵ] 88 ἀο {086 
χοϊοίιοὰ ὈΥ ἴπ6 Ξγηῃοριϊδίβ; πουογί Β616855, (6 
ὁδυ86 5 ἰηιϊπιαϊοαὰ ὮΥ (6 ἤηδ] αιιοδβίΐοη οὗὁὨ 868 
Ῥδορῖο ἰμαὶ τοσορῃΐζο Η πὶ 88 [809 Μοββίδῃ. ΤΟΥ 
ἢαυο ποὲ ἐπα ἔδίπίθδέ οτοθοάϊΐηρ οὗἩὨ ἰδθ βίδί 6 οὗ 
πιαίίογα, δὰ οὐθη {ποῖν ἸΟἿΥ οπιμυδίαβηι οὗἩὨ (ἢ 6 
ἀδγ οὗ ῬαΙταβ Ὀθκίῃ8 0 Ὀ0 οΟὈδβοιιγοὰ δραΐῃ ὈΥ͂ 
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Ζυδαϊδιῖο οχροοίαίἑουθ. Τΐθ οχμἰ δ (ἰοη οὗ ἐμ 
ταὶπὰ οὗ ἐλ6 του] σ᾽ Βοοπὶ8 ἰο (6 ονδηρο}18ὲ 
Β ΒΊΟΥ οχργοδϑῖνοὶ Ὀὰὺ πὸ ἴοο Β Ὁ) οἴ 8 μἰ8 
ὀχρίαπδίϊοι ἱῃ ἢἷ8 ορίϊοσαθ οὐ ἰδ ὁ ῥα Ὀ]Ϊο τα ἷδ- 
ἰγγ οὗ 6808 οπὰ {ΐ8 τοοῖϊτο ἴον ΗΠ15 σϑιϊ γοπιθηῦ. 

8. ομμαν Κα ]9 18 {80 ρὶ οτίοιιδ, ἐμ το οζοϊὰ οἰ πιὰ χ 
τ τ ϊο, δοοοτάϊης ἴἰο οί, ἐ6 Ῥα Ὁ]16 τη 8- 
ΕΥ̓͂ οὗ Φεβὺ8β οἶσβοβ: 1, Τὴ9 δηοϊηι ες οὐ δοευϑ 
πη ΒοιμβαηΥ Ὀοέστο Ηἰΐδβ οΒτοῖα] Μοβϑίαδπΐο ΘὨΙΥΥ͂ 
ἰηΐο Φοτγυδαίοτα ; 2. (16 Ῥα]π-ομίσΥ ἰἰβοὶξ, οτὶ ὶ- 
παίϊΐης Ῥδνι συν] ἢ ζεβίαὶ Ὀ στ 9 κοΐϊης 
ἴοτι ἢ ἰο 1βο μΔὩΥ οὰλ οὗ Φογιιβαῖοτι; οοηἰταβίοα 
ψἱι (8, (80 ἀσθραὶν οὗὨ ἰἰ6 Βαργεῦιθ Οουμοῖϊ ; 
8. {6 βδηπουησοπιθηΐ οὗἩ ἰΐ6 ατοοκβ, δηὰ ἐδ 
εἷονϊ βοαϊΐοα οὗ Φ46869 ἰμτοιρὰ (16 γνοΐοο ἔγοιι 
Ὠδαγθ, ὑροὰ Δίουμπι Ζίοι 186], ἱπ (09 ϑατίης 
οὗ ἰμ8ὸ ψ}οῖὶθ παίίοη,-οἰοχοίμον τῖτἢ 1.16 Ῥτοοὶα- 
τοοϊοὴ ἕτουι ΗΪ8 ονῆ πιουίῃ οὗ Ε᾿8 τά θα Υο 
ἄσφδί, Ηΐ8 αἰοτὶ δαί οι ἴῸΣ 811 παίιϊουϑ, δηα (9 
πρίγοσβδὶ ἀ05Ρ6]. 

4, Ομ νἾδὲ᾽8 ἰδϑὶ νογβ οὗ ἔδυ ἰο ἐπ ῬΘΟΡΪΘ6 
ΟἿ ἐδπὸ ἐοπιρὶο-ταου πὶ ἃ σ6 0119 τδγηΐῃρ, δοοοσὰ- 
ἰὴ ἰο δοίη, δῃὰ γοὺ 6180 δ ϑαγπϑβὶ ὀχ ρ]απαίϊοα 
οὗ Φεν 8} βία Ἰηχ8. Ἰμογοίοσα ἀϊὰ 9681. Γο- 
ὈΤ ΠῸ ΔΏΒΥΘΙ ἰο (1689 δἰ απ] Ὁ] ἢ 5 ὑπ ΙΒ Υ 68. 
Οὐεαΐϊοποθ ἤγουν ἐδ θ οαχὲ ὑπίο ἰσαϊῃ 6] οῺ9 οδὰ 
ἔγοο ἴγοτῃ {86 ῥγολυάΐϊοαοβ οὗ ἐγδαϊίίοη. 

δ. Αἱ το ταοπιρηΐ οὔ ὑπ οΘοηϑυϊητιαιοα ΔΡΟΒίδβΥ 
οὗ ἐμ βασοτάὰοίαὶ ραν ἔγοτα [16 ΟἸιτῖδὶ οἱ ΖΙΟΣ, 
8μ6 ἄγχει αδη 68 τηοϑὺ δ αὶ δοδη }  τσδο ὑμποὶν 
ῬΟΝΙΪΟ ΘΡΡοδσαῶοθ ἃ8 Ηἰ8 αἶβοῖ ῃ]οβ. 7110 Ὦγρο- 
..6818 οὗἩ Κ'6ὉΡ δϑββιιθγίηρ ἰμθὰ ἰο9 πᾶῦθ ὈθΘη 8 
ἀερυίαἰίοη δοηΐὶ ἰο ΨΦ46805 ὈΥΓ Κίηρ ΑὈρατυδ οὗ 
Εβεββα, δὐορ (110 ψ6}}- Κποόῦσῃ δοοουηΐ οὔ ΔΡοΟΥΥ- 
Ῥδα] βουπὰ ἴῃ Ευδβοῦλι5, οαμποὺ ΔΥᾺ}} (0 ϑητίο 
(18 ουθηΐ. 

6. ΤῊΒ ΗΕΙΓΕΝΕΒ. Α Ἰιΐοσαὶ Χ] ΑἸ πιοηὶ οὗὨ ἰδο 
Ῥτοαϊ οι] 0η8 οὗ (86 Ῥτορ οἰ, Θϑρϑοὶα} ν οὗἁ 18. 1]. ; 
αἾἶ8ὸ ἃ {]8]}αοηὶ οὗὁἨὨ ἰμ6 ἰγρθ σοηῃίαϊποα 1ῃ (δο 
μι ΒίΟΥΥ οὗἩ {π6 ν 180 τηὸπ ἔγοιαὰ (6 Εαϑί. Α 1ἴ0το- 
ἰοἴκοη οὗ (86 δηβυΐηᾳς σδυηνθγβίου οὗ [ἢ Ῥτοβοϊγίοβ 
οὗ 1π6 καΐα, ἰΒθὴ οὗ (9 ἀ΄6η 1116 του] ἐ{86] 7, 

1. Τὴθ Ῥυτθ }ιϊβίοτισαὶ σαί ἢ, (0 οἸοαν ρῥἰοίατο 
οὔ {89 δἰ ἰδιΐοι ἐμ ἐϊιὸ Σ ΚΓ οββίοῃ οὗ (μ0 ἀ1801}}68 
ῬὮΝΙΡ δὰ Απάτγον. 
.8. Τὴηξ Ποῦκπ. Τὸ ἰδο Τιοτὰ ἐ8ὸ Ῥχγαϑοηϊ αοηὶ 

οὗἩ Ηἰἱμ ἀδαι 8 σοππδοίοα τὶ (10 Ργοϑθηςταοηΐ 
οὗ Ηἰβ φἱογϊ βοαίϊοθ, 6 1 οὐβογυθὰ {δαὶ ΦοΒῃ 
τορατὰβ οὐ {89 μυτῃ ]αἰ οι οὗἉ 6588 υηΐο ἀραὶ 
ἃ 8 ἃ Ῥαγ(ΙΟΌΪΔΥ ἴοόσι οὗὁἩ ΟἸ γἰδι᾽ 5 οὀχαϊαἰΐοι, δηὰ 
(Ππιαῦ ποῖ 5. ΡΥ ἴῃ (ἢ ἱτοπΐοδὶ Β6:86 οὗ [86 Ὀεΐης 
ἸΠπ|οὰ ὼρ ὕροὰ (110 οτοβδ. [Ιἱὑ 15 (80 ρογίθοι οχ- 
δἰιαἰϊοα οὗ Φοβὰβ ἰῃ Ηΐ8 Ἰονο, ἰο ἰδλθ ρεγίϑοι 
εἰοτὶ δοαίἑ οη οὗ (μ6 ζ,γτδοθ οὗ αοα, 

9. διΐου ΥΟΥῪ ἱπσοη ΙΒ} Ὁ ΤΟΙΛΟΣΚ8: 4’ ΕΌΥ ὑ818 
δ πὸ ΔΡρθ8}5---΄;οῦ ἰο [16 ἰαδβι ἸΔΟΎ οὐὗἨ {δο 
Ῥτορδοίβ, Ὀυὺ ἰο ἃ ΒΕΟΓΟ Υ ῬΤΟΡΒΘΙΪσ τι βίοΕΥ οὗ 
πδίῃγθ (45 ἃ Ῥσγοοῦ αἷβο ἰμαὺ Ηΐ8 αἰβοοῦσβα ἰβ 
αἰτηοα δἱ (86 αγϑοῖκβ 88 τῦω}} δβ (89 568) Ψ ΠΟ ἢ 
γοῖ οα ἰμὸ ἰπβίδπὶ βυΐἷμοδ ἰγαηϑῆσυτοά ἴῃ Ηἰδ 
του ἢ.᾽ ϑιγπιδοϊίδηι 9 ἰλὲ σταΐη οὗ τολεαί. 8.60 
Νοῖθ οὴ τοῦ. 24. Τῆιο ψοσγὰ οοποοσηίηκ (86 σταὶῃ 
οὗἔἨ νϑοδί 88 ἃ (Βτοοίο]α σοίογοποο: (1) 1 ἀοο Ια ΓΒ 
ἃ ὈΠΊΎΘΓΒΆ] ἣν οὗἁ 116: α ἀεαίλ-ἰϊζε πιείαπιογρλο- 
δὲ5, 8 ἃ οσοπαϊἴοι ππογθοη ἀδροηᾶβ (86 σοπονδὶ 
οὗἉ Ἰἰἴρ, 18 ἃ ἰγρθ οὗἩ [86 Τυπάδιηοηίδὶ ἰδ ἴῃ (86 
Κιηράοι οὗἩ αἀοά, νὶοὶι Δ Ῥγοόντ 68 ἐμαὶ γγὸ ὈΥ͂ 
ἃ ῬΓΪΟΒΟΪΥ βυγγοπάον οὗ οὐν οὐῃ Ὑ| 1115 90 (ῃ6 τὴ}} 
οὗ αοἀ ἀο οδιαΐῃ πον κἰηρὶν ᾿ἰἴο ἴῃ αοἀ. (2) ΤΊιΘ 
Ια οὗὨ ᾿ϊο οὗἉ βίπζαϊ ΒυμηδηὶΥ ; ἰὼ αοαἀ᾽ Β Κιῃζάοιμλ 
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οὗ ἐπἰ9 ᾿οασέϊν σϑὰὶ ἀϑαίῃ 18. α οοπάϊι οι οὗὨ [89 
ἰγδηϑ: 10. ἔγοσπι ἐπ 6 οἷά ᾿ϊ 6 ἰο [0.9 ΠΟῪ ; ἃ Βυτρ οἷ 
ΟΥ̓ (88 ῬΣορΡ ἐἰδίοΥΥ βαονὶ βοΐ] ἀθαί οὗὁὨ Ομτιδί 701 
{86 τοσοποὶ  διΐου δηὰ αἱονὶ οαιίου οΥ͂ ἐπ ττοΥ]ὰ ; 
ἸΠκονν 86 οὔ Π 6 ἀδδὶἢ οὗ (μδῃ}ς-οδουίς ἴα Ἡ πο ἢ 
ΒΟ ΙΘΥΟΥΒ αἶα νἱἰ ΟἸτἰδὺ ἱπ ογάον ἰο τΔΙκ τι 
Ἡΐτι ἱπ ποῦν ᾿ἰα. (8) [πὰ ἰδ πιοεὶ ϑρθοΐαὶ 50:89, 
10 Ἰὰνν οὗὅὨ Ἰἰδ' οὗ ἐμ τοζϑηοσδίίοῃ οὔ Ηθ]] θη ΐϑτα, 
Ὑ ΠΟ50 ῬΟΟΌ]  αΥ ΘΘ6ΘΏ00 ΘΟὨ 58ἰ8 ἴῃ ἃ δοοίης ἔγομι 
ἀοϑί διὰ {86 ὕΥ055 ἴῃ {86 οπλ 61} }8τηθηΐ οὗ {86 
Ῥτοβόηὺ ᾿ἰ}06 (εδέη δε, Τ|. ν. 1208; ΠΠ. Ῥ. 
068). Τὸ ἀτοοῖτ᾽Β δἷπι 8 ον 16 αἱ Ὀθδυγ οὗ 
ΔΡΡΟΔΤΆΠΟΟ. Ἐγθῃ (9580 Ογϑοῖβ, χοϊϊκίουβ 
ἰδουκ ἰμ  Ὺ Ὅ6, ὈΘΙΓΑΥ͂ ἐποπιϑοῖτοβ ὙΪῚ ἐμ 6 6χ- 
Ῥγοϑδίοῃ : “ὁ Ἦ76 ιοἱδὴ ἰ0 866 οέειιδ.), ἘΪΒδοι 18}} 7 
ΘἰθΓ 4] γουΐῃ, Ὀοαυΐ δηὰ αἾΟΥΥ ἴπ ὑπΠ6 ὨΘῸ 
μβρν τς ἃτΌ αἰξαϊποά Ὀγ (6 ΟΠ Σἰδιῖδα οὐἷγ (τοῦ ἢ 
θϑίἢ. 
Ηθηοθ ἐμ Ὀὺ  ΥῪ ΔΊοηΘ ἀ068 ποῖ Βυ}800 707 8 

ΒΥΤΑΌΟΪ' οὗἁ ἱπιπηονί ἘΠ ; [86 Βγιλῦοὶ οὗ ἰδ9 σταίη 
οἵ νὶϊιϑαῦ τουδὶ ὍὈ0 οὐάἀοὰ ἰο 1. Τ6 Ὀυϊοτῆν 
ΒΥΤΩ ΘΟ Σ68' [Π8 ΟΔΡΔΟΙ οὗ πιδὴ ἴον ἃ Ῥδγαάίβα- 
σα], ἀθαι- Ἐκ τοίου οδὶβ Ἡδοἢ γοί 5 ποῖ 
ἀοδὰ δῃ ἰβ τη ΘΓῸ] Υ 8 δυπιῦοὶ οὗ δὴ ἱπαϊνι ἀυ δὶ Γ6- 
ποναὶ; (6 σταΐπ οὐὗὁἩ Ὑοδῦ δυμθ Ἶ 1268 (86 Τ6- 
ΠΟΥΔὶ οὗ 179 ἰπγουκὶι ἀοδίἢ,---πὰ (π8. 8 ΓΘΏΘΥΤΔ) 
Ὑ Ποῖ 15 αὖ ὁη66 8 ἱπβδηΐ9 οῃγιοἰπαϑης δηὰᾶ οχ- 
ἰοπϑΐου, αῃὰ 8 κἰοτί βοδίϊίοη ἰπ δρὶσὶ. {Φ68ὺ8 
ἀϊὰά ποὲ ἱπάοϑά 660 οογγυρίΐου, Ὀπὺ σ ἄγον Ὑ Υγ 
ὯΘΔΡ ἰο ἰδ; διὰ ἔμ 1ἰ ὧδ, δῦ Ὀοίίοιι, τ (ἢ 9 
ἔταΐῃ οὗὨ νἱϑδῦ; ἰΐ ραᾳ5805 ἱβτουσᾷ (9 δοιὰ ὈΪδη 60 
οὗ οογτιρίΐου, Ὀυΐ, ἱπ τοδβροοὶ οὗὨ ἐΐϊδ ἱπποῦχηοϑί 
Κογηοϊ, 118 119 1Ἰθλ 05 οὐ ἔγοπι ΘοΥγαρ οι ἰπιο ἐδ 6 
τη ογροϑ8 οὔ μδὸ Ὀυϊζίεγῆν, 7υ8ῖ, ἃ8 ὁοἢ ἴδ 6 
Οἰμον Βαπὰ, (86 ὈυιοΥ πιθδί βἰγὶρ ἰ86]7 οὗ ἃ 
οοττυρ 19 βοιμοι αἰ πρ--ἰδοὸ ἀοδὰ ρᾷρα. ΘΟ γὶδί 
Ὧλ5 μἰογίβοά Ὀοΐῃ ἕοσπηβ οὗ ἰχϑπδὶῦ ὕγοια ἐμ 
οἱὰ ἰο ἐμ89 ΠΟῪ 106. Μοζϑουοξ 4}}1 [86 οἰϊοῦ 
τηοηθηΐβ ἰὼ ἰδ 1ἰΐο οὗἩἨ ΟἸιγῖϑι δτὸ ὑγοδρυτοῖ ἴῃ 
[86 ἰβίονγ' οὗ ἰδὸ σταΐῃ οὗ Ἡὰϑαὶ: Ομ τἰϑίπιδϑ, 
αοοὰ Ενίάλυν, Εδδῖορ, Αδοοπδίου, Ἡ αἰϊδυα πιά 6, 

10. Τ8ο ἐνγο ΟΧΥΤΊΟΓΒ, Ὑ6 18. 24, 2δ; {δ0 (Β γ60 
ῬΤουΐβοθ, γόνα. 24-26. Ηθο (μ6 ΕΧΕΟΕΊΙΟΑ., δπὰ 
ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΌΤΕΒ. 

11. γον. 217. Τ8ὸ ἄγπι Ῥτοβοπιϊπιοηί οὐ (ἢ 9 
ἀοφαὶὰ οὗ Ψ96505 ἴῃ {110 ἰ6}}9 δ 7018] πηθῆὶ οὗ ἐδ 
ἔοτοίοκοη οὗ Ηἰβ Ὀκρίΐβιω, (πῃ 9 δηπουησθοτηθαΐ οἴ 
ΗΪ58 Ὀεριΐϑην οὗ βϑυδοῦίης (ὸ χὶΐ, δ0); ἀραΐπ, ἃ 
Τογοίοϊκοῃ οὐ (86 πηοτί8] οοπῆϊοὶ οὗ ΗΪ8 δουὶ 1ἢ 
αοἰμδοιδηθ, (89 ΒυΣΟ ῬΓΟΡΒΘΟΥ οἵ Ηἰβ ἀθαοί ; 
ΘτοΟν πο, ἐποτοίοτο, 88 ἃ ρσροαῦ τηστηθηὶ ἴῃ (δ 0 
γα σαν οὐ 1115 ματα] διίοηϑ, τὴ 4 οἰοτίβοῦ- 
τἰ0η.,--ἰκὸ [86 Ὀαρεΐϑτα, {10 (86 δῃηπουποοιμθῶς 
οὔ Ηἰδ βυϊβδοτίηρθ (Μαιί. χυὶ. 21 ὉΥ Δὸ ἰγαπϑῆ- 
ξυταίϊίΐοι οἰδρ. χΥὶϊΐ. 1), ἰκὸ Ηΐ8 σοπβίοὶ ἰῃ 
Θοιμϑολαπο, ᾿ἰκ Ηἰΐβ ἀθα". 6 Βαγοὸ ἴοο πιθϑῃ 
8ῃ ἰάοα οὗ (6 οπιοίξοῃα!ὶ 119 οὗἨ 7681. 170 τὸ τ ῦον 
{Π|686 πιοοάδβ ἰὸ ἃ ἦδαν οὕ ἀϑαί!. 8.66 ΕΧΒΟΣΤΊΟΑῚ, 
δπα ΟἈΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΌΤΕΒ ὁ. γϑΡ. 28 δαά (μοὸ δομοὶα- 
βίοῃ οὗ ἐμαὶ οἡ {0 ἢγβί οἷαι δο οὗ τοῦ. 22. Τδο 

- (Ὁορ. ἔπ θοαυ Εἰ} τοῦϑο5 οἵ ΝΊο. 9 ηδα (το βαγοδ,» 
ΣΟΙΔ᾿ 8 Ογ ϑέπιδ 8 ΒΟΓΏΔΟὨ) : 

“2 ὲε Χαηείε ἀν ΗΠ οΗΦΉ, Καμηΐεη, 
Νίολὲ ἀδη Ἐν δεν επδὶ δεὶπ Σίολε. 
τι, ϑολεγ σίοη εἰδ δὸ ρεγπ ὑπ παι  Ή, 
»Ῥεε ϑολμαλἷευσεε (ζω είεη, Αὐστγιηώ Ἰζολί. 

αες δίς αἷ]ὰ ΒΟΝΉΘΟΥΣ, ὅδη ε͵6 σε ἐγδείέπ 
ιιολέ τοιωδρία, τοξα υογῶδον 
Ἐγκεηη᾽ τοὶ αἷς ἀεν Ζαυδεν ρνδεείεη, 
Ῥρονιηίέ ιθι αἱό Απδκο νι λγρί." ΩΡ. 8. 

ΤῊΕ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ ΨΖΦΟΗ͂Ν. 

Ῥγϑδοηΐ πιοπηθηὲ ἀθποίοθ ποι πίη 1658 ἐμδπ ἐμο 
Ἰαθη [ἃ] 86]}.-5δου 1809 οὗ 926808 π {6 ἐδταρὶθ. 

12. Τμ9 γυοΐδοο πεῖ δἷα ἐμ Ῥγθοϊμοίβ οὗ ἐδ 
ἰθρ]θ. 8.66 ΕΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, δὰ ΟἸἙΒΙΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 

18. εν. 81. ΤῈ0 ὈΙΡΥΚΕΕΝΤ ΒΊΑΘΕΒ ἰπ (6 
ΒΌΒΟΚΟΤΙΟΝ οὗ ΒΑΊΤΑΝ, ἰδ6 ῥγΐηοο οὗ (μΐβ νον]ά. 
800 ἘΧΒΟΒΊΤΙΟΑΙ, δηὰ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΚα. ἘΠ0Ὸ 
ἄϑαίμβ οἵ 79}68ὺ8 4 υδαειηοηὶ, οἸοντίδοὰ ὈΥ (δ0 
ϑρίτῖι, βοο Φοδῃ χυὶ. 1, Τὴὸ Τουπάδιΐου δὰ 
δερσίηπίης οὗ ἰδ9 βοραγδίΐου Ὀοίτσοθῃ βίαι δπεὶ 
89 νον]; 2. ἐπ6 Ἰουππάδεϊοῃ δῃὰ Ὀοχίπηΐϊης οἵ 
{16 βορατδίϊοι Ὀοίνγοθα 6] ΘΥΘΣΒ δ ἃ ΤΏ ΒΟ] ΘΥΟΓ5: 
8. ἐποὸ ουπά δίιίοη δηὰ Ὀορίπηίηρς οὔ υπΐοι οὗ 81} 
[89 ροάϊγ. “700 διηδϑδρίΐβδίβ οἰἰϑὰ (18 στ σβο 
(81) διποὴρ οἶβοῦβ 83 8 ὑσοοῦ μδὶ 80 ρόονγοῦϑ 
αὐ Ὅ9 ἃ79 ποὶ οὗ ἀϊνίπο ογάϊπδμοθ. 3:69 ἴδο γε - 
Ταϊδίΐοπ ἐπ ἀονβδσγὰ, ζοοὶ ἱλεοὶ. 18, ν, 5300." 
ΗκυβΒ σε. 

14. γον. 86. ἯΗΟ 15 ΤΗΙΒ ΕῸΝ ΟΡ ΜΑχῖ 1 
ΑΒ 8ἃ8 11{{16 ἐμεῖς ἀοδῖτο ἰο δπὰ 86 ἀοοιϊγίηδ οὗ 
ἐμ9 δοη οὗ Μδῃ ἴπ ἐμοὶν ΟἸΡ βίο οαΥ, 88 ἰο ἀϊ5- 
οονον ἱπ ἰΐ ἐπ ἀοοίτίηθ οὗ ἐμο 8οπ οἵ θΘοἁ. ΤΒΟΥ 
τουὰ ἢδγο Ὠο ἰγοθ Κβοη οὐ Μδη, ο Βοάθοιλοσ γο- 
γοδ] ηρς ἀἰγ δἰ ἐγ ἴθ ἐμ6 ρατίδοίϊοη οὗ πιδη βοοὰ διε 
Βυμπηδηἑγ, Π0 ϑυδοτίης Μοδβίδε; (9 ττδπίϑὰ ἂχ 
οΥἰ θα ΠΥ Βυ ρου υπιδῃ δηὰ μοάϊἑϊο βοη οὗ ϑανυπ, 
αἰορίαγίπρ (6 ρογΐεοὶ δπὰ Ὄχδοὶ πιθάϊυμι οἵ α 
αἰν  Ὀγχοΐκοα (πβγοῦρι πυμηδηϊγ, οὔ α Βυ- 
τηδῈΐΥ Ὀτόκοα ἰΒτουρΒ αὐνίηϊίν :---ἰῆο ἐά68] οὗ 
8}1 Ὀθηπηιθοὰ ον μοἀοχίβιϊο βιυυβίϑιωβ, ἃ σἰχία, 
νον Ἰαβίϊης δυτηῦοϊ οὔ ἰμ6 Οοἀα-Δίδοη, τυπιϊδὲ 
ΒΒου]ὰ ὃ6 {16 σϑηίσα] Ῥοΐπί οἵ (δο σἱρίἃ εγιιδοὶ- 
ἴδια οὗἩ (89 κίηράουι οὗ αοά, θεγοπὰ πξιὲολ αγτὰ- 
Ὀο στα {Π6 Ὁ ἀοβίγϑὰ ὩΘΥ͂ΘΡ (0 ρᾳ88, (860 ζΖεῦεπ 
εδμ, 171. Ῥ». 608.) 

16. ͵όογβ. 8ὅ, 86. Τηὸ χοπίϊο δῃὰ ἱπηρτοασβῖνο 
ἌΓ 6076}} ττορὰ8 οὗ 7655 ἰο (89 Ὀοϊουΐης ροσίϊοα 
οὗ 86 ρϑορὶο ἴῃ {π9 ουθηΐηρ οὗ Ηἰἶβ ρα] ο πιπὶδ- 
ἰγσγ. Βυῦ ὁπῸθ0 Ιπ0γ0 ββου]ὰ Ηθ ΣθιΔΡΡΘΑΣ ἃ3 
ῬΥΪΒΟΙΘΥ Βιηοηβ {|16 ΡΟ0ΟΡΪΘ; 1|1ὸ ἃ βεϊἑηρ δι, ἴο 
Βθα ὉΡΟΩ {161} ἴον (16 ἰδϑὶ ἐΐπο {9 χϑαάϊδπος οὗ 
Ηΐδ 116.0. (ιά. ». 668.) 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

869 {89 ΘΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΝΌΤΕΒ.--- πὸ αγδεὶς ργοσο- 
Ἰγίθβ, οὐ Φυάηΐδιλ α Ἰοδάϊηρ οὗἩὨ ἐμὸ ΟΘδῃΐςὶ]εα ἐὸ 
Ομ νι βϑεϊαηϊγ: 1, πᾳ {86 ἰδίου 68] δϑηθθ: 2. ἔῃ 
[86 βρὶ εἶτα] 80η59.---Ἐπ6 δάτνϑπῃοο οὗ ἐΐο ΘΟ ὁ πε 1165 
αὐ 86 τοσδϑββίοῃ οὔ {89 96 νγ5 ἴῃ ἰδ 9 Ηἰδίοσγ οὗὨ ἐπ 
κιηράοιι οὗ Οοἀἂ: 1. Ηἰδίογίσα! ; 2. ἐγρίςδ].--- 
ΤῺ 1δϑὺ ἀἰποοῦγΒθ οὗ 968ι18 ἴῃ ἐπθ ἐθιρ]ο ἔοσ ἐδ 9 
Ὀοηοῖί οὗ 80 αγθθκβ, οοπιραγοὰ τι ἐπα Ἰδδὶ 
ἀϊβοουγβο οὗ 9681:18 ἴπ 1:9 ἰθιαρὶθ 705 ἐπ Ὀοποδὲ 
οὗ ὑμ6 δόντα (δοοογάϊηρ ἰο Μαιιῃον).---ΤῊθ ἔτσο 
δἰ 'ἴπ ἰμὸ πιοοϊξηρς οὗ 9808 τὶ ἐπ Ογθοκχα 
τα (86 ἐθπιρ]ο ᾿ἰπϊ δ: 1. ΤῊ βὲζτι βϑθϑὰ ΒΥ 
δοδβ ἴθ ἰμ9 ΔΡρθΆΣΔμΟΘ οὗ (9 γθεῖκδ: 8 δίκῃ 
οΥ̓͂ ἀθοϊδίοῃ, 8 βίψῃ οὗ ἀϑδίδ, αὶ δίψῃ οὗ 1110. Απὰ 
ἐμαῖ πῃ ἀοοοτάδησο ᾿ἱε [η9 ΟἹὰ Τοβίδσηθηὶ απὴ 
ἐμ9 ἰδγ οὗ 89 βρίγὶῖ, 2, Τμὸ δα σίναι Ὦγ ἐδ 
Βαϊμον ἰο ὑπ 6 ΡΘΟρ]Θ δθοαῦί 5 6508.---Η ον τμ 6 [(οτὰ 
Ὑγ88 (Σου Ὁ] δ͵δὺ ὈΥ φυίο δὲ ἐμ ἱπιρεπάϊΐηρ σε - 
θοοα οὗ ΗἾδ8 παίΐοπυ τμβὸπ ΗΘ βαν {86 δος 
οἵ {μ9 ἀθη 1198 (860 {86 δοποϊυδίοι οὗἉ {π6 ποία σὰ 
(60 ἤτϑί οἴδυβο οὐ υϑρ. 27).--ὴὸ Πυμι δίδου 
δ4 ρ) ον! βοδίίου οὗἉ 768685 πὶ (89 ὕθπιρ]6 πῃ ἱπιᾶρο 
--α τοβοοιϊϊοη---οὗὁ Ηἷδ5 ψ1|ο]6 ἐδ ἀΟΡΡΕΟΙΕΙΙΣ οὗ 
ἐμ Ὀαρίΐδτα, {9 ἰγδιυβῆρατγαιίου, Ηϊδ δβου]- μ65- 
βίου ἴῃ Οοἰμδβοιιδθθ, Ηΐ8 ἀθαι}}).---Τ)ὸ στοαὶ 
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ομδηρο ἰπ ἐμ.0 στολὲ οπλοίϊ οΠΑ] 110 οὗἨ 89 Τωοτὰ: 
1. οντ οἴῃ δὺ ἈρΡῬΘΔΥΞ (866 ποΐθ οὰ ἢσβὺ οἰδβθ 
οὔ νοῦ. 27); 2. ψῃδὲ ἐν ἀδποῖθϑθ: ἐδ ΒΓ ρίδ, 6χ- 
ἐοπῦ, ΘΑ σοί ο58, ὈὉΠΟΥΘΏΟΥ δηα μοϊΐηο88 οὗ Ηἰΐ9 
ερὶτὶὶ.--- ἔσο (μ86 μαιϊἸϊαίϊλου οὗ Ομ τῖδϑὺ δ᾽ γοϑὰγ 
8Δὴ οχα]ιδίϊου οὗ Ηΐτι, ΟΥ {86 Ὀορίηπίηρ οὗ {16 
7.1} τογυοϊδίΐϊοη οὔ ἐπὸ σίοτυ οὗ Ηΐβ8 ἱπηθν ] ἴθ: 1. 
ΙῈ Ηἰ5 οὐοάϊοποο: 2. ἰὴ Ηἷ8 σοπδάσποο: 8. ἱπ Ἦϊΐδ 
Ἰονο.---λῖδἀδθ βροοΐα! Ῥχγοπιϊπθηί ὈΥ Φο ἢ 88 ἃ 
ΤΘΟΌΣΒΟΣΥ οχΑ  ἰδίϊου.--- 9 δηιοἱ ΡαΙΟΥΥ 80- 

Ταρτενιῦα οὗ ἐοὸ Ομ τ διλδη βϑδοσυὶ βοϊδὶ ἔθαβδί ἘΡΟῺ 
4ὴο οὐὸ οὔ {9 Φονίθη ΟΏ8.--ΟἸγὶϑε δηὰ {89 
ατοοῖθ (Ομ τ θδηϊέγ δηὰ Η 6116 πΐ στ): 1. Τ0 8ἢ- 
φιοαιίοα οὗὐὨ ἴμ9 ἀτϑοῖκθ: Ἃ«. Οουχίθουβ [ὍΣΩΙ 
(ἰδγουχὴ ῬὮΠΡ δηὰ Απάσον) ; ὃ. ρῬυγρογί: γψθ 
σου 466 ΦΖοδυ5. 2, Το ποτὰ οοῃοοσηΐηρ (9 
σταίη ὁ τολεαὶ. Οοποογηίης (89 11:6 οὗ (πὲ5 νοΣ]ὰ ; 
σοποογηΐης ἰμ6 ζ0]] ον οὗ ΟὨγῖβι. ---λίοὁδδιδηὶο 
ἐγαὶϊΐξ ἰῸ ΟἿΚ ἰδίου: 1. Τὸ ἱἐέαολέησ ΟἸγΙδὶ 
(τοτβ. 934-26); 2. ἐδοὸ λιἠ-ρυίειψ ΟἸἈχὶβδὺ (τόσα. 
9, 98, ὥτϑι ἘΜ; 8. 8ο γοψαΐ Ομ νἶδὲ (τοτβ. 28- 
83); 4, ἰλ9 ΒΟ ὠπαιοϊάεά ΟὨτῖδί (τϑτβ. 88-86). 
--Ἴ πὸ δογίης σοποογηΐης ἐπ0 σταίη οἵ νυ πθδὺ δὰ 
ἐμο βυοοθοάϊηρς Βαυϊη38: 1. Α ΒΟΤΊΒΟῺ ΟἹ δΒαῖγδ- 
ἐἶοπ, 845. 6 οτὰ σοποορηΐϊης Οἰισἰδὲ : 2. 8 ΒΟΥΠΙΟῺ 
οἢ τοροῃίωῦοθ, ἃ8 ἃ ΟΣ [ῸΓ ὑδ; 8. 8 Βογηοη οὗ 
Θομδο]αίϊοῦ, 88 8 ΟΣ σοποογηΐης δυβοχίηρ οπὰ 
ἀγίης ΟἸ τ βι 18 }8.---Ἴ9 Ομ τἰδιίδη 1119 ἴὰ (ἢ τθ0 
ἀοοϊοῖγο ἰσγαὶϊίβ : 1. ἴπ 80 ἐδ γ69 σα 8 ΘΟΠΘΟΣΕ- 
ἦς ἰδ9 ρτδίη οὗ π|ᾷθδί, 1.,ἴο, βϑυύυϊοθ; 2, ἴῃ 
4) ἰτο6 ἀοιδπὰθ οὔ Ομ τίδι; 8. πῃ {πο ἰπ το 
Ῥτοσοΐβο5.-- -)ο δουϊ-ραδββίοῃ οὗ “9688 ἱπ [(}}0 
ἰερ]9 8 Τογοίοϊκθη οὔ Ηΐ8 δου}]- ραϑδίοῃ ἰπ ἀπ βο- 
ΣΩ2η6.---Ἐ}ὸ 801{-βδοχὶδοο οὗἁὨ ΟἸχβὺ ἴῃ (δ 6 ἰθῃ 16: 
1. [15 οσσαδίοι : [89 δῃπουποσιιθδξ οὗ ὑμ6 66 ῃ- 
4165: 2. ἰἰ8 ζοσίη : δοϑυϊωρίίΐου οὗ ἰἶθ Τοο]ϊης 
οὗ ἀοαὶι: ὈΥ͂ δηϊϊεἰραίίοη, ἐδαγοΐοσο, οὗ ἀθαίῃ 
ἀιβοϊέ; 8. ἰϊ8 τόδ]: ἰῃ6 τοῖΐοθ, ἰδ ζαΐατγο οὔ 
Ομ τίϑι.---Τ)ο ἴδγοθ υοΐοθ5 ἔγοιλ ἰἰθᾶύοι ἴῃ δἱ- 
ἐοδίδίΐοι οὗ ὑπὸ 1ογὰ: 1. ΒΥ Φοτάδη; 2, οῃ {116 
δίουπε οΥὗἩ Ττοπεδρυγαοίίΐοη ; 8. ἰῃ ἐμ6 ἰθ1}]9ὁ.--- 
Τη6 ργοβροοὺ οὗ ἀϑαί δῃηι οὔ βίου δ8 ὁη6 υὉ- 
ἀἰνϊἀοὰ Ῥγοβρϑοὲ τὶν 795ι8. Το ἐπαροτὶ οὗ {18 
ἴο ἐιὸ Ομ τὶβιίδη.--- 6 ἔννο δία ] η ς- Ὁ] Ο 5 (0 
ἰδ Ὀοϊἑονΐης 96.718 θὰ ἐθ9 ποτὰ δηὰ 119 οἵ {μ9 
Ἰονὰ: 1, Ηἰθ σοιιοναὶ ἰὸ θᾶυθῆ πο Αἰγη9 
εἰονγ; 2. Ηἰβ Βυπιρηΐιν δηα ἀθγοίϊοα ἰ0 τηδη- 
κὶπὰ.--- Το ἴλτον 61} τυοτᾶβ οὗ 6815 ἰο ἐδ ὈοίΓο Γ᾽ 
Ῥοτγίϊοα οὗἨἩ 89 ὅονγβ ᾿ἶκκο 9 8οϊθπιη, ἔθπάοσ, 
Ῥδυιΐης μἴοδπι οἵ [110 δἰ αἰκίας ΒΏΠ. 
ΒΤΑΒΚΕ: ἴ[ἰ νγ)͵ὰϑ ποί πὶίμβουΐ ἐμ6 Βροοΐδὶ Ῥτοὸ- 

γἰάοηοθ οὔ ἀοἀ δαὶ δο ψιοδί ἃ τυ ίθαἀθ οἵ 
δἰγδη ΚΟΥ ἴγοῖὰ [89 (6η {1168 ὙΘΓῸ 8. 6 γα δα] θπι ἴῃ 
ἔδοβο ἀαγπ;:---ἰο 809 πα, πδπιοὶν, ἐμαὺ ἐπ ἐμὲδ 
ἯΔΥ τἴ06 τυ οὗὨἩἉ Ἀ (0 τουύθαϊοὰ ρίουυ οὗ Ομ γὶδὶ 
τοϊκαὶ, ἐγουχσὶ Δρργουθὰ υἱῖῃ 65508, ποὺ ἔγοσα {86 
Φονν5 αἱοπο, Ὀὰὺ αἷ8ο ἔγοτῃα ἴ9 ἀϑῃῖ: 168, Ὀ6 ΡᾳὈ- 
Ἰἰδιεὰ δηὰ οογτεοδοταιθά ἐμτουκχδουί {86 ἸγοΓ ]α. -- 
Ἰαχρε: Ταῖβ ἀοδῖτο (οὗ ἐμ αγθ6018) ἰγρ᾽βοὰ {μ9 
Δ πϑπὲ οὔ {116 Ῥτορ 60 165 ἴῃ ὙΠΟ ἐΐ Μγἃ8 ΡΓθ- 
ἀϊοϊοὰ ἐμαὶ (ἢ9 παϊίουϑ δβιιου]ὰ οἰθϑατθ υπἱο Ηΐηὶ 
(Ονῖσὶ), ὅ θη. χιὶχ. 10; Ηδχ. ἱἰ. 7, 8.---Ο διδιηβ, 
δαὶ ἢθαῖ θη ἢ 0 πδγ ποὺ αοἀ᾽ δ πογὰ, ουϊδίγὶρ 
Ογἰϑιἰδη5 ἰη ἱπαυϊτίης οἷον Ομγὶϑί, ὑπου χὰ {689 
Ἰδέϊοτ 681} ἐδ Θπιβ 68 δἵνοσς Ηἶἷς Ὡδηιο,---(Ῥ}1}Ρ 
δηὰ Απάγον..) ῬγΊδΟΒΟΥΒ τηι18ὲ ΒρΤῸΘ ἱπ {μ18, 1110 
Ἰοδαΐης οὗἩ δβοιἷθ ἰο ΟἸ  ἶϑὶ.-- ον. 24. ΖεΕΙι8108 : 
Οἰγίδι 8 ἀϑδὶ 'ἰβ ἰῃ6 τον 8 11ἴ0.---ΗΒΡΟΙΝΟΕΒ: 
Ης σψῆο πτου]Ἱὰ ᾿ΐνο ἐπ Ομ νὶϑὲ τουδὶ ταὶ ἀϊθ παὶο 
βεδῈ διὰ βίῃ. ---Υοσ. 25. Ζἰά. : ΜύΟ Ἰοαὶ ἴο φδὶμ 

α ἰπουδοπά-ἴο] ἃ τη 019.---Ζ  18105 : ΗΟν ΠΊΔΗΥ͂ Β6Γ- 
νοηί ΟἸνὶδὶ Πδίδι δη  γοὶ βὸ 16 ἔσθ δπὰ οο- 
βίδῃὺ 10] ΟὟΤΟΙ [----ὕον. 27. 80], ΖΓ {Ποὺ Ὀ6 δοὶ 
ΘὨΘΟΡΙΪ δηὰ ἰογουϑ, Ὀαΐ, οα ὑπὸ ΘΟΣΙΓΘΓΥ͂, βαὰ 
δηά ἀο͵οοίοι, Ἰοοῖς ρου ἐὮΥ ϑαγϊοῦν,---Ηο ἢ ΗΪ8 
ἐπ τι ἑ 108 τῦλ8 88 ἔμοὺ δαί : σουταχο! 88 δ 6σ0ῃ- 
υστοά, ἐμοὰ ἰο0 Β)δ}ὺ σοθᾳῦον ἴῃ Ηΐῃ.---Ἰὀίά,ς: 
Νο Ὀοί(οΣ ΥΟΘΙΘΟΥ [ὉΓΡ 8}} βυβοντίησ, πᾶν, [7Ὁ0Γ 
ἀδθαῖὰ 86], ὑβδὴ ἔοτνυθαΐς Ῥγαγον δἵιον 10 ὁχ- 
ΒΠ1019 οὗὁἨ ΟΣ δι. --ΟΒΙ ΑΚ ΜΕ: Ετσθὴ 80 ΟΓῸ55 
δηα ἐγ υ]αϊ σα δαὰ ἔγοϑα ΟἸΟΓΥ ἴο {δ9 πδῖιο οἵ 
αοά, ὑδποτγοΐοσθ γὰὺ α͵180 Βῃουϊα ἑαΐζο δυσίν ὑροπ 
5 τῦῖιικ ἱμοτουκὶι νὰ} 688.--Ἴ ον. 29. ΑΜΡῈ: 
Ο δοῖν ἀΐνθυβθ 8.9 86 ὨοαΡο ΒΒ οἵ {᾿|ὸ 6ΟΒρο] ! --- 
γεν. 80. (Το νοΐοο οἵ ('οἱ.) ΟΑΝΒΤΕΙΝ : 6 τησϑὺ 
ἰδ κο 70. φνδηϊοὰ ἐμαὶ γὸ ἴο0 ἃἂτο σοποογηθὰ ἴῃ 
ονογγίίης ἰδαὺ ᾿ξ Βα γ8.---Ἴον. 81. ΗδοΌ. 1ἰ. 14.--- 
γον. 82. Οπβάνεπ: Ομγὶϑὺ 15 (86 ὑσὰθ πιδρηρί ἱμδὲ 
ἀγανοι 8 οἷον ἰἰβο)]ῇ--ττζζον. 8δ. ΠΒΡΙΝΟΧΕ : 
Το-ἀλγ, ἰο-ἀδΔὺ 19 οογίδί Π,--τἰο-ἸὩΟΥΤΟΥ 8 υὰ- 
οογίδὶη.- --Ζειβιῦθ: Τμὸ ρστοαίονῦ (δ6 Ἰ᾿ἰχιῦ 'τγ88, 
89 ἐμίοκου (80 ἀδνῖκηθ88 οὗ τυγαΐῖ ζα 6 προῖ 
80 ἀεβρίβοιβ οὗ ρζτϑθ6.---Απ 1 ἰοο ἃ ομ!]ὰ οἵ 
Ἰίγαι "-ππ- ΟΕΒΙΆΟΗ: {0085 ΜΟΣΙΒ ΗΪ8 ἀἰξοῖ 198 
᾿ἰκονγίδθ ποὺ ἰ0ὸ βυνγο ο ὑπο νοὶ ΠΟῪ ἰὼ 
ΘΔ ΒΙΥ ΒΟΡΟΒ οὗ ἃ σδγῃδὶ οἴου; Ηο ἱπάοοά 15 
Κοίϊηρς ἰο ΗΪ8 καἱονι δοαίίου, θὲ ἐπ89 ΨΟΥ͂ 1168 
Βτγουχὰι ἀοαί δὰ χοβυγυθοίίοη.---Ἴ 9 σο8] οἵ 
βυβδουης δηὰ ἀραίὶ,---ἰμ αὶ οἵ ΟἸιγῖδβί δὰ θη 00 
Ηΐβ8 Ῥθορ θ᾽ 8 4180,---ἣἶἰβ αἱ ον  βοδίζοι,----δίυσ 800], 18 
ΤΒΟΒΙΕΡ. Τὸ (16 ὁπὰ (δαὶ δ πηδῪ {86 τηοτο ἀ6- 
οἷδί νοὶ οουπηϊογδοί 89 ΘΔ ΓΔ] ΒΟρ68 οἵ Ηΐθ αἀἰδβοὶ- 
ΡΪ68, Ηὸ ΟΡΘὨΪΥ δηποι 068 (δ 6 δἰαίθ οὗ Ηἰ8 ζ66]- 
ἰη,8.--ΤἸἙΞ ΥΟΙΟΒ. Α8, δ ἐδ σοποϊαδίοη- οὗ (Β9 
ΟΙά Οονθηδηί, λίο805 Βραῖκθ δηὰ αοὰ δηϑυγογο 
ἷπι αἱουὰ (Εχ. χἰχ. 19), 8ο ἐπα Νονν σογοηδηὺ ᾿Ὁ 
979 δΒΟΪοΙὨΪΥ σοποϊαἀοὰ Ὀοίοτο 81} (86 Ῥϑορὶο, 
86 ὅοῃ οὔδογίῃς Ηἰπι56} ἰο {110 ΕΔ ΟΣ δπὰ (δ6 
ΕΔΙΒΟΡ δοσορίδηρ ΗΪδ8 δβδουὶ βοθ.---ἸῊΒ ῬΒΙΝΟΒ ΟΕ 
ΤΗΙΒ ΠΟΒΙΌ, [1 βίδηῃἀβ ἰο σόϑϑοι (δὲ (15 18 ΠΟ 
ἀθηΐαὶ οἵ {116 ἀον}} 8 ῬΟΥ͂Σ ἰο0 ἰδιηρί (110 Ρ60}]9 
οὗ Ομ τὶ αἷϊος ΗΪ8 οχα)ϊιβίϊου ; 88 11{{10 ἀο ἐμὸ 
τοτὰ8 οὗἩ 946805: “1 6 ἢηϊδιιο,᾽ ἀθοϊαγο ἰμδὶ 
{π6 ΓΘ 8.6 ΠΟ τογῸ Ὀαί.168 ἰο Ὀ6 Τουρῃῦ ὉῚ ΟὨ εἰδὶ 
διὰ Πα Ομδυγτοῦ, Βυῦ ἐδ9 Ῥόνοῦ οὗὨ ἰδ9 ῥυγίῃσθ 
οὗ ἐμἷ9 ποτ] ὰ βα5 ποῦ Ὀθοοῖηθ ἐπιροίθ ΠΟΥ͂ ἴῃ σο- 
δροοὺ ἰο ἐπο ζαϊ ὐαϊ : ᾿πάϊνιάα] ΟἸιτὶβιϊδη8, 85 
611 ὧδ ἰ80 ΟδΒαγοῖ οὗ (9 οσὰ 88 ἃ ῬΟΑΥ͂, δΓ0 
ΠΟΥ ἰπ ἔοϊ ἢ οα ΟἸνῖδὺ βυσὸ οὗὁὨ ἰδεῖν υἱιἱπιαὶθ 
ΥἱοίονΥ.---Ηο μοὰ βἰγίσοι ἰο δυθάμπο ἐ110 οΔΥΠαὶ 
ἰγαηβροῦγί οὗ 00 ὉΥῚ ἰδ τπιοπίΐοη οὗ Ηΐδ ῃηοτγίαὶ 
δβυβοχίῃ 8 (τον. 24), δηὰ 866 18 ψΠῚῈ θατα]ὶ ϑαγηθϑὲ- 
Ὧ088 ἰ0Ὸ Β0.7 ἰμδι ΗΪἶ8 ἀθαϊὰ 186], Η15 ἀδοροβὲ 
Βυιἡ)]διίοη, τουϊὰ οοηδιλιαίθ ἰμ9 βίσγοι χοϑί 
δθπίνο οὗ αἰἱγδοίϊοη ἴον (}6 θαγίβ οὗ πιο. Ηθησθ 
ἐπ ἰμὶ6 ἰηδίδποο (μ 6 ἀουῦ]ο πιοδηΐηρ δἰϊδοιίος ἰο 
1:6 ἔθτπι “᾿ἰ ρα ἀρ ᾽ 8 ὀχργοϑδίνγο οὗ ἐμ ζ0]- 
Ἰονίηρ δοίβ: Ηἶἷβ ἀοϑοροϑὺ δυτι  ἰαιίοι βῃουϊὰ Ὀ6 
Ηΐβ8 υϑγῪ οχδϊίδιΐοη,--- ἴθ ταοϑὺ Βοντϊα δδηο 1115 
δἰχθοδὲ ΒΟΠΟΡ; δηὰ βὸ δου δρὰβ ἱῃ (}6 ἱποὶ- 
ἀοηΐδ δἰϊοπἀδηῦ ὑροῦ Ηἶθ ἀθαὶὰλ ϑνοσγί εἴης βὶρ- 
ἘΙΒΟΔΏΓΥ οδπιο (0 Ρ488 ΔἴθοΥ ἐπΐ8 ἔδδΐοα (ρΌΓΡ]ο, 
ΟΥΟΤΏ, οἴαρ. χίχ. 2; κίηρὶν (1116, οδρ. χίχ. 19- 
22), ᾿νῖοῖι ὙΘΣΥ͂ Οἰχοι ηϑίβ 68 ἃγῸ τηθηἰἱοποά ὮὉΥ͂ 
Φοῖπ τπῖεν ῬΘΟΙ Δ᾽ ΘΙ Ρ ἢ. 85153.- 1800 : ΕταΙ 5 οὗ 
86 ἀδαὶ οὗ 9 6808.--- 90 ἔσθ δηα ΟὨΪΥ ἯΑΥ ἴο 
ΒΟΥΥΘ Ομ γὶδί 15 (ὁ ΤΟΊ ον Η ].---Τὸ ἰπ6 ᾿πιροιηΐ- 
ἰθὺ ἰδ Θοβροὶ 5 ἐδυπάθογ ; (0 ἶπιὶ ὙΠ0 {}}|Γ808 
ἴον βαϊγδιίοη ἰὰ ἰ8 δὴ δῃρ}ὶ; ὁ πἷπι ὁπ. Ψ ΠΟΤᾺ 
δα ϊναίζοη ᾿ἰ88 Ὀ66ῺᾺ Ὀοϑβίοιγοά, δι ἰ8 6508 Ηἰμ 90} 7 
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δηὰ ΠῚ8 ΠοΔΥΘΩΪΥ ἘΔ 6... ἘΒ 7 πιο 8ῃ85 οὗὨ ἰδ [16- 
ἀδοιμοτ Β ῬΡαβϑίοη δῃὰ ἀδδί!ν, λυ ἀσηιοπί ἰ8 ραββοᾶ 
ὍΡΟΒ {8 νοῦ], 

Ὠπαῦνε: Τὴῖδ 560 ὴ9 Θοπϑί ἰὲθ5 πιοϑὲ ἐγ ΪΥ ἐπ 9 
οἷἶοβο οὔ Ομ γίϑι᾽' 8 Ῥυῦ] 6 ταΐηἰϑίσγ. Οδη }}]68 δΡ- 
Ῥτοδοῖ 9768ιι8, αἰγὶ πίπος {παι {πῸ0)}7 ὈΘμο]ὰ ἱπ Η τὰ 
16 Πὶριὺ οὗ ἐμ ἀοπ1168, Ἰν ἢ }18ὲ Ηἰ8 πδίϊοα Γ6- 
οοἰϑ Πἰπ|; ΠογΘ 8 αἰνίπο νοΐοο δίιίοϑίϑ Ηΐηὶ ἱπ 
Φογαβδ]οπὶ δὖ (116 οἶοϑθ οὗ ἢ18 τὰ πἰ ΒΊΤΥ, 89 ὉΥ͂ 
Φοτάδη αἱ 15 Ὀορίπηΐη ; ἀπα Ὀοίογο ὑμ0 σοπδϊοῖ, 
119 8 βιϊγγοὰ τ }}} ἃ δ6η56 οὗ Υἱσί ΟΥΥ.---6 ΒρΡ6Δ 8 
Ὦ6ΤΘ, 85 δὶ (τὸ δοτηιοῃοοπιοηί Οὗἴ86 δ᾿ 1 -ὈΥΊΘ ΔΕ} 
ῬΓΆΥΟΡ, Φοϊιη χυὶϊ. 1.---ῖτ ΑΒΙΌΕΤΗ ΑἸΟΧπ, [ἰ 
εἰοίῖ οΐ ᾿ἰὨογΘΩ86: ΠΟ δίοπ ον γογ δηλ δι δ}ῖς, 0 
Υἱ οἷ ΘΓ 98 αἴνοη 1, μουν ἢ ἰοὸ τοὐοΐοθ ἴῃ {110 
ὈνΙρμίη 685 οὔ ἰ᾿10 80}, δη ἰο τιᾶῖο αἰαὶ (ἢ 9 ἐγ65 
οὗ ἰμο ψον]ά.---,Οδοα-ἰἰπθ δᾶ δαγτοβί, βυϊδοσιπς 
Διο ΠἸΟΣΥ δἃ1Θ τηαϊοα ον Ηἰπιβο] δηὰ [{18 ῬΟΟΡΪο. 
--͵Ἐ το σὶίπιρ8ο οὗ {δοὸ τοι βασνοβὲ δϑυΐης ΓΓΟΠῚ 
(16 δερᾷ οὗ Πὶ5 ἀεαίῃ, ἄγαν Πὶβ. δοὺ] ἰηΐο (δαὶ 
οοπῆίοί, νν8ο56 ἢτϑὶ (γᾶς 68 8.9 ρῬογοορί! 019 ἰῃ Η15 
Ἰαπιθηϊδιϊου, ᾿ᾳ0Κ χὶϊ. ὅ0, απὰ ψὶιο90 συϊαιΐηδ- 
(ἰοῦ 8 Τοδομβοὰ ἱῃ Οοἰ]Πβοῆδπθ. πὸ Βαρίϊδὶ 
οτιοὰς “Βομοϊὰ ἐμ [δπιὺ οὗ ἀαοά "ἢ ΤἈ18 εἶ 10 
Ὑλ8 ξίνοῃ ἰο ΟἸγὶβί, μοὺ δἰ ΠΠΡΪΥ ὑπᾶον (ἢ 6 ΟΓΟΒ5, 
ν»»ῖ ἔγοπι (ὁ ὈορΙΐπ; δπὰ {}|ὺ9, 81.190 ὈΥ 5116 
ὙΠ [89 ἀϑδυγαησο οὗ υἱοίονυ, (1.6 δηχιι ϊβὰ οὗὨ 
οοηδίοί ἱπτοαἀοά 14 16. δινίηο Ἰιῖ6 αἀἰὰ ποὶ 
δἰ 8ο ΟΥ ΔΌΟΙ 8 Βαηδη ζδοϊϊης; δι (19 σα. 
ὩΘ64.5 δίτυσρ]ο δκζαϊηδὶ (86 Βυ οἰ γ5 τυ 1 οἷν ννοτῸ 
Ῥταβδίης τροὴ Ηΐπι,---Ἃοραϊηδὶ ἀοαί ἢ. (3 Βυΐ 
ἰοα Ὀ{1|685 ἐμ 6 δίγυρσρὶο οοηδἰβϑιίοα 1. ἰπ ΠῚ5 σοῦκ- 
ἧπς οἵ Π|5 οπιοιίοῃ, δῃὰ ἴῃ Ηἰ8 βιιδυιὶββίοη, 2. ἴῃ 
1115 τοβυσγοοίΐοη) {6808 τγὰ8 ἰδ ογίσίπαΐ ταβῆῃ, 
ποὺ δΔη ὠππαίωγαΐ τα ; ποὺ αἰ8- υϊηδηζοά, θυ 
[π9 ἑάεαΐ οὗ »υγε ὨυδΔη ἡδίισθ. {18 στὶο τγν88 
{1.6 Τα ἰΒΟΡΥ͂ οὗ 81} Ὑ]1ὸ ἀςβρ᾽βοά [{1π|, εἰς.---ΕΟ110 
Ηΐπι. 119 τοαυΐγοα ἰπο δοὺ οὗ ορϑάϊθποο.--- ΕἋ- 
ὙΠΕΡ, ΟἸΟΒΙΡΥ, δ. ἸΤ]ιαὺ τἨΛῪλ4 8 ΒιὈ] πὴ6 τη0- 
τηοιΐ ο ΘαΡΙ,, ἰῃ Ρονίοοϊ απΐϑοη τι ἢ (δ αὐ Βθαγοη, 
ψ Ὦ6η66 8 γοΐοθ Σαβοιπηἀοα.--Ατο ἔμογοὸ ποί, {ΠἸ 6, 
οΥβδη8 οὐ Ροτοορίΐοι [0 ἐμο Εἰ σοῦ τορίπιοη οὗ ἰδ 6 
ον] ρίιοθ. τ. 8.-----Οοβϑνεπ: Τὰὰ8 Ηθ 
αἷνοϑ ἀφδαϊῃ δὴ θη( γον αἰ ογοηὶ ἕοττη. [ΙΔ 15, 
παΠλοἾγν, ποι μίηρ Ὀυὺ ἃ Ῥαϑβαρο; 6 ροηὶ] 8 φἰονὶ- 
δοδίίοη.- ΑΝ ἩΠΕΒΒῚ ΑΜ. ἩΠιογο Οἰτῖϑὶ βίαγ- 
οὐ, ἔΠ6γῸ ἀο τ7ἷὸ  δίδγ᾽ 41530.-- 8 1 ἰδ8 Ὀοιν ῖχὶ 
89 ϑεανίουν δι {0 δου]. [19 Θοπι6Ὲ5 ἰοὸ ὺ8 νῖϊι 
ἐσυΐῃ, δ γ ροὸ ἴο πηοοὶ ΠῚ πὰ νυν (ἢ οὐν ἔΔ 1. --Ὗ ον. 
87. ἀοῃθ 18 ζοῃθ. ΟἿ6 ἐγϑιλ Ὁ 68 ν᾽ 60. 0Π9 5668 118 
Ὀϊϊηὰ Ῥδορὶθ Ὁροὸπ (9 ΥὙΟΥΥῪ γοῦᾷθ οὗ ἰοβίηρ ἐδ9 
Ἰχαν ΤῸ οὐον Ὀοσαῦ80 11 ἴον. 8 ἀδΥ ΚὨ688 80 τοι οἷ. 

ἨΕΌΒΝΕΕ, νοῦ. 24: ΕἸΥΟΓΥΝΏΟΣΤΘ (6 ζαΐιγθ 
ΟΡΘ:8 νἱάον ἰο (86 ἀοἀ-δαγίηρ τπὰπ ἰμδη ἰο 86 
ΘΟΙΏΙΔΟΣ ΘΥ0.---ΤῊΞ π͵οῦυΒ. Φ6808 6818 ἰῃ 6 πὶιοὶθ 
Ῥοσγὶοᾶ οὗ Ηἰ5 ΒΔ] βιι δου δὰ Βουτ; 1 88 186 
ἕτοαὶ μοὺγ ἴον {6 νον], ν θη, ὈΥ Ηἶ8 ραββίοῃ 
δηὰ ἀθαι, ἰΠ6 ἸἰθοΥΥ δηὰ Ἰἰΐο οὐὗὁἨ Δ πιδηϊεῖη ἃ 610 
οδίδἰηοα; Ηδ βυβογοά (6 παῖδ] Ῥαηᾷ8 οὗ ἰμ6 
ὙΠΟ νου] ἴῃ ογάον ὑπαὶ Ηδ τα κῦ Ὀτίης 8 ποῖν 
ΜΟΥ] ὰ ἰπΐο Ὀοΐηκς.---Ἴ 9 Τα ΒΒ ΟΔΥΥ ἀϊβοοῦγθο οὗ 
Φδηοβ 18 ρἱοτίουβϑΒ: 7724 αἰίταοίἑυ6 ροιτέγ ὁ} ἐλε 
«ΤῸ88 ΟΥ̓ ΟἸινϊδί, Νατοτ τς, 1820. ----9 586 }}}ὺ8 ΘΔ ἢ 
ποὺ ἀορίοιὶ ἱῃ οο]ο0γ8 ἀατὶς ἐπουρὶ {π 6 οοηΐαδίοη, 
ἐπ δέον, πιο τ ΐοῖ ὀνουγι βίης Ἰαρβοά ἴῃ {19 
“ον 8 ηαιϊίοη. Τ 5 88 (ἢ σοηϑοσηιοποο οὗ {86 
χοϊοοϊΐοη οὗ 75981.5.---ΑἸΥ οἰ σι οπδηὺ (μὲ ἴα 1}5 
ἴο Ἰοδὰ ἰο ἃ ΠΟῪ διὰ δΒοὶγ ᾿ἰἰ ἰϑ πὸ ἴσιθ 6ῃ- 
Δα ὐδηπθηΐ, 

ΒΟΒΙΚΙΚΒΜΆΟΒΚΕ: Οὐ (0 σταΐη οὔ π|2ῶθϑί, 

γοίουθησα ἴο Ζοΐη χγὶ. 7, 14: χϊ!. 84..--79 Κπὸν 
ὑμαῖ 1 18 οὐἱγν Ηἰδβ σοιλδοΐπρς δηὰ βδῃοι ἐγίης 
ἴονο, ἀϊ Πυϑίην 166] δπιοη ρϑὲ ιι.5 διὰ ἱδκίης τοοῖ 
ψΪΓΒΙη Ογϑοῖγοϑ, ἔσο ἰοῦ ἀδροπὰβ ἔδο ἔταις 
ἰμαὺ ἢο 5.)21}} Ὀ68Γ.---Ἶ ὁ βῃου]ὰ ἱζπον δὰ ον πὸ 
ΟἾ ΒΟΥ Βοποῦ δδῃ ἐδπδὲ το στο 5 ἰ0 5 ἴτοῃ 
αοά, δ9 Κίον οὗ οἷν μοτὰ 3 6805 ΟἘΥ δὶ δηὰ οἵ 
113.--Ἐ͵Ὶ θ᾽ 8.}}} ἰγτὰ9 {παὺ ὁ οδῃ ΘῃΐοΓ ἰπίο (89 
κΚιηχάομι οὗ αοά οὨ͵γ ἰβγουγὰ ἐτι Ὀυ]διΐοη.---ἰθ 
δουὶ οου]ὰ ποὲ αὶ Ὀθ6 ἰτοιιδὶοἃ ὈΥ (886 τεοβοοιίου 
(δὲ (16 ΥΟΥΥῪ σταδλίοβί δηὰ τηοϑὲ μ᾽ ογίουβ δυοδί, 
{86 ϑαϊγαίϊου οὗὨ {190 υϊηδη γῶςο, διουϊὰ τοὶ ὃὉθ 
Ὁγουκὺ δοουῦῦ τι μουΐ (η9 ἀδοροβὲ σαΐῃ (οἴ ἰδ6 
δον 88 παϊΐοη, πῃ ρδυίϊου]δυ).---ἰ αὶ Βοδυθη 
Ἰϊκι βδιουϊα ΓΟΥ66 8 ἼΤΩΥ ἴον 1186] ΠΥ ὉΥ 8 διὰ 
σοηβίοι ψὶ ἢ (86 ἀλΥνίζοβθ. [ὁ 15 (ἢ 88π|6 801- 
ΤΟῪ {μαΐ δ]1οὰ ΗἾ πὶ τε Ηδ ραξοὰ ὑροῦ 7ετα- 
Βαῖϊοπι δηὼ βαϊὰ : “ὁ 96 ΓΌΒΑΊοτα, «ΓΙ 5816, εἰο.: 
(80 88:19 ΒΟΥΤΟΥ͂ (δα ο νου ἴδῃ ἤᾶτο δο- 
τηυηΐϊσαϊοα (0 Οὐ ογ8 τ θη Ηθ Βαϊ : ““ θδυφίιίεν 
οὗ Φεγυβα οπι, ΘΟΡ ποί,᾽᾽ εἰ... Απὰ {118 ΒΟΙΤΟΝΥ͂ 
--Οππαῖ τἰὶὸ νογὰ οὗ ᾿ἔο σου]ᾶἃ ποὺ οοῦθ ὑπίο (86 
αοη 168 οχοορῦ δἴϊον (9 6 γ18β δὰ το]οοὶοὰ ΠΙ- 
Βο]ῦ, ἐβὸ Ῥγίῃησο οὗὨ 1176--οῦνλ8 παίυχαϊὶ ἰο Ηἶΐδ8 ϑουὶ 
δὶ (0 τηοπηθηῦ τ Βοὴ αγθοῖβ ἀθϑι θὰ [0 δθὸ Ηΐα., 
--τῆὴῆᾶἷαο ἴοο βιουϊὰ Κοορ ζαϑὶ μιοΪά οὗὨ ἰδο τηαχίῃ, 
ἰλαὶ 700 {λὶ8 δαιιδ6 τ06 αΥΘ6 σοπια ἵπίο φΌθΓ λοὰγ, 
πδιλοὶνυ, ἰμαὺ ἰδ 9 ΔΙ᾽οπο- τ ἶδ6 σου 56] οΥ͂ (οὐ ΠΑΥ͂ 
Ὁθ οχοουίεά ἰῃ υϑ δηὰ ἐπτουρ ἢ 15, {π8} 8}} (8858 
ΤΏΑΥ 6 {1816 τΠΟΓΘῸΥ {πὸ ρ] ογ:δοοίίοηυ οἵ ΠΠΠπ 
οι αοὐἀ 88 Βομῦ ὅὉΣ ΟἿΓΡ βδ᾽ γαί0ἢ ΤΠΔΥ ὃθ 80- 

ΘΟ] 18}64.---Οἱοτύν Τὴν παπερ.᾽" [Ὲ (15 ΘΤΟΙ, 
Ὑ 8} οὗ ΟἿἿΓΒ βου ἃ σθηίσθ. ΤῸ ὕ8 8130 (δ) Πδη8 
οὔ (86 λΙοϑὶ Ηἰ σὰ δοιὰ Ὀ6 σἰοΥγὶ Βοὰ ἴα Ηΐπ5 νὰ 
--Ἰὰ οὖς βροουϊαίϊοηθ 1οξ 8 οτος Βοϊὰ 1Ἀ5ὶ 
Μ Θὰ 18 Δ Ζγθαίου ὑμδῃ ΒΡΘου] δ ἴ0Π,--- Δ ΠΟΥ, 
ἰδὲ το ταῦ ἰὰ {86 Ἰσιιν ἀπὰ 6] ῖονθ οἱ {86 Πρ, 

ΒΕΒΒΕΕ: Το σἱογι σαίίοι οὗ (9 ὅοπ οἵ λίδι 
ΘΟ ρΥΘ μη 8 ἰμγοθ ἐδίημϑ: 1. ἐμ Ῥογίδοίἰου οἵ 
Η]8 οδοάΐθηοο ἐπ ἐ89 δδογίθοθ οὗἉ [118 Ἰονθ; 2. ἐσ - 
οἰίαἰίου ἰο 110 ΟἸΟΥΥ ῬΤΟΡΟΡ ἰο Πΐπι; 8. ἴδο ἐσ- 
᾿ἰδιτου οὗὨ ΗΪ8 παιὴθ 88 δαὶ οὗὁἩ ἰμὸ ϑαυίουγ οἵ 
τοδῃ κὶηὰ, (6 σαι μοτίηρ οὗ ἃ ΒΟΥ σἔυτοὶ, (89 ουΐν 
Ρουτγίηρς οὗ ἰ86 Ηογ ϑρί γι. ΒΕΝΟΕΙ: “Α Β0Ὰ 
οὗ τπιιπάον (λέατὶς 11}. 117) 18 τν6}} 8 Ὁ]6 (0 ΠΘΑΓ ΤΟΙ͂Ο ε8 
οὔ ἰυμπάον (λον. ἐν. δ; χ. 8). Τ|10 βαυίῃς οἵ (8 
ποτὰ: ἐμὸν ἰ5 ἡαάρσιιθοὺ ραβϑθα ἀροῦ 186 ποτὰ, 
788 ἀοΟΡῚΥ ζταύθῃ ὁ ΗἷΒ 800]. ---ΑἸΟΗΤΕΒ: ΤῊΘ 

ταἰϊββίου ἰο {μ0 θα :]68 18 8 σίου δοδίίοη οἵ Οιγίδί. 
--Τιις Εδίμοσ ἀο68 Ραΐ 8860 ον ΟΠ 8 δοοίοα ἰο- 
νατὰβ Ηἰθ βου στ οπι Ηδ πουϊὰ ἢδΥθ τ} τοδεηιῦ]ο. 
--ΕΑἰτϑθ ὁπθ τι 8 ὉΥ {6 1 κμΐ, (Β 6 ὁπ0 Ὀ6 1678 
ἰῃ ἰξ, δηὰ ἐμππ8 ὁπ ὈθοοΙ 68 ἃ Ομ ἱἰὰ οὗ ̓ ἰφὶι, 

[Ὁβάνεν: Ετοα Αὐαύδτινε: Υογβ, 20, 2]. 
[ο1 (89 «εῖσα (8οπιο οὗἨ ἐδ 61) τῦῖβ (ο ἀμί Πίω, 
9 Θ΄εηίἶϊες ἰο ἐε6 Ηπ|.---Βομοϊὰ {ποτὰ οἵ [89 οἱγ- 
οὐπηοἰβίοπ (Βοῖηθ οὗὨ ἰμϑτα, Υογ. 18), δὰ (βεα οἵ 
{19 αποϊγαυμπηοϊ βίο, ΟὯ66 80 40 δραδτί, οοπιμς 
(οφοίμοσ ἴθ οὴ9 ζα ἢ οὗὉὨ Ομγίβι.--οῦοσ. 28. ΟἸ τσὶ 
ἰοοἷς οοσδβίοη ἔγοια (μἷ8 τοιαδί, οὗὨ δοπιε (ἰοϑ 1168 
ἰο 566 Ηΐπι, ἰο ἀμποῦηοθ (6 ΔΡργοδοβίης 7μἐπε 
οὗ {89 Θεπ ἰ168.--- εν. 34. Τμδὶ σταὶπ οὗ ποδί 
νὯ8 Ηδ: ἰο ὃθ πιογίἐΠε ἴῃ (9 ἀπθεϊϊεῖ οὗ (8 
7ονθ, ἰο Ὀ6 πιρωἐρ ϊοα ἴπι (8 6 ΖΑ ἢ οὗἉ (λ9 Ομ {1165 

(απὰ ἴὰ ἐμο δυδϑοαιεαΐ ζδιια οΥὗἨ (19 9608 δἷβο. 
Ἐ. Β. 6.) νον. 26. ΤΉΘΥ δέγοα ΟὨτῖδε, ψ0 δθ6κ 
ποῖ ἐποῖν οὐσῃ ἰμίηρβ Ὀὰϊ ἰμ9 (δίηρϑ οἵ ΟἸἈσὶεὶ, 
ὦ, 8., ὙὯῸ )οϊϊοιν Ηϊπι---ἰοτο Ηΐτι ἴον Ηΐ8 οὔπ 
86 δὰ ἰμίπκ ἐξα σίοι σϑοτατὰ (ὁ δ8 νι Ηΐμι. 
πῦον. 27, Νοιο ἐὲ πὶν δουΐ ἐγουδίοά: Του οἵ ΤᾺ 
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Ἰονθ ναϑὶ οὔ Τμΐπηὸ ον Μὶ}1 ἐγου Ὁ] 6 ἃ ἰο 60Π50]9 
(Πο86 ΠΟ δτῖὸ ἱγσουδ]οα ἱπγουχὰ (86 ΒΤ οὗ 
Ὠδίατο, [δὲ (ἢ. ΤὨΘΤΔΌΘΓΒ οὗ ΤῊ ὈΟΟΥ͂ Ῥοτ 5}} ποῖ 
ἴῃ ἀεθρεῖν.- - ον. 81. ΤΟΙ͂Ο ἰ8 α ᾿υασηγοηί, ποὶ 
οἴ εοπμοτεπαίίοη, Ὀαπὶ οὗὨ δεἰεείίοπ, ΟΣ ἰᾳ ἰδ 6 οῃ 6 
ΒοΤΘ πιοδηί---ἰ 6 δοίοοίίοπ οὗ Ἠΐβ οὐ τεοασαοπιοά. 
--Ἶόου ελαὶϊΐ ἰλὲ Ῥενίποε 9,.Γ] ἰλὶς ρον δὲ οαδί οἱ: 
Τὴ ἀ6 711} ΠΟΥ͂ΟΣΡ ΟΘΏΒ65 ἴ0 ἰοτηρὶ ὈΘΙΊΘΥ͂ΘΤΡΒ; Ὀσὶ ἰΐ 
ἷβ οὔθ πίη ἰο γεὶση ιτοϊδῖη, δο ΒΟΡ ἴο ἰσν δί66 
7, οπι τοϊλοιί. ---Ἴ ογ8. 82-8ῦ. Τ6 765 υπάοτβίοοά 
τπδὺ ον Γοσχὰ βροῖκο οὗ Ηΐβ οσὴ ἀδαὶἢ: ἰὑ τψγ88 ποὶ 
Ὑ Βάοτ τ ραγίοα, Ὀαὶ οΘοηδοίΐοποθ ἀἰδία τ δ, 6 
ἀἸϑο]οϑοὶ 186 πιοδηΐϊηςᾷ οὗ ΗΪ8 νογάβ.-- ον. 86. 
Ὕδμοη Ηο ἰὰ ΗϊπΒοΙ , Ηὸ σομϑυ] θα ΟΌΥ τνθ δίς 6858 
---ἀθο ἀϊά ποὶ ἀοτοζαῖο ἔγοπι Ηΐ8 οὐ ῬΟΙΡΟΓ. 
Ἐτοπὶ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜ: ον. 26, Ἰρλετθ 7 απι, λέγε 
δὴαὶϊέἐ αἰδο τιν δεγυαπί δὲ; ἀοαϊῃ 8}}8]}} Ὧ6 ο]]οτν οα 
ΌΥ τοδυττοοίοῃ.--- παῖ στοδίου ΠΌΠΟΣ Οδἢ δῃ 
δαορίοα βοῃ τϑοοῖγο ἤδη ἴο ὃο ὮΘΓΘ ἰδὸ Οπὶν 
ϑοπ ἰ8--- τ. 27-38.Ὀ Α8 Ηὸ ἀγδῖγβ ΠΟῸΡ ἰο [80 
οὕο858 Ηΐ5 Βυϊμηδ Ὠδίθγθ ΔΡΡΘΏΣΒ---ΟὈνϑὶ δὰ 8 

᾿ῬοαΥ ἵἔγοο ἔγοιῃ δίπ, Ὀθαΐ ποὺ ἤγοπι παίμγαΐ ἐπῆτγηιϊ- 
{ἰ61.---Ἴοτ. 22, ΤΙ ΕΔίΒον ἄγαν (6. τΥἱ. 44) ὈΥ 
186 ὅοὴ Ἧ0 ἀτανν8.--- 7 τοἱἱϊὲ ἄγαιο, δ Β6γ8, 5 ἰἴ 
ΤΏ ἢ ὝΓΟΓΟ ἴῃ {6 ΠΡΆΒΡ οὗἉ Βοῖῃθ ἰγγδηῦ ἔσοσῃ ἩΠΟΠὶ 
ΠΟΥ οου]ἃ ποὺ οχίγισαὶθ {μ᾽ ΒΟ Υ68. -----Ἔ Το πὶ 
ΒΕΡΕ: γον. 24. Ἦο Ηἰπιβο]ῦ, οὐ 9 βορὰ οὗ εἰ) 9 
ῬΔΙΣΙΔΤΟΊΒ, Μγ͵ὸὲ8 Βονῃ ἴῃ ἴδο δοϊὰ οὗ (5 τνοτ]ὰ, 
τηδὶ Ὀγ ἀγίηρ, δ τἰἱμῃὶ γἱ8ο διζαΐη νυ τ ἱπόῦθαβο; 
Ἦοσ ἀϊεὰ αἶοπα, Ἠδ Τοβθθ ἀραΐη τ ἢ πιαην.------ 
το ΤΒΕΟΡΗΥΓΆΟΤ: ΚΓ, 26, 1ὺ τοῦ ὨΔΥΒΕ ἰῸ 
ΒΥ ἰδὲ ἃ ΤἸη8Δ0 8ου]ὰ λαίε 118 80], Βο ΗΘ Δἀ48, 
ἐπ (λὲς τοογἱα, ἃ. 6., ἴοΟΥ ἃ Ῥαγιϊουϊδν (ἶπι6, ποὶ [ὉΥ- 
ἜΥ̓οΡ. 

{[ἔτοτα ΒΌΒΕΙΤΤ: γογ8. 83, 84. 9 9808 ΔΓ Πι8 Η 5 
αἰδοῖ} ]95 δραϊηϑδὶ {μ0 βοβηᾶλ] οὐ (6 ογοϑθ; ὈΥῪ 
ΒΒονηρ (6 στοαὶ ὈοηΘΗ͂Ι {παὺ του] τοϑυὶ! ἔγοιῃ 
Ηΐδὰ ἀδδι}--- 1. (ἰο ΗΪ Ὠ)80}{--Ππὸ τὴῦᾶβ ἴο Ὅο α]οτὶ- 
δεὰ, Ε. Β. 6.) 2. ἰο 811 πιδηϊκῖ πὰ. ----Αϑ σογη μπ- 
ϑΟΊΟΤ ἩΘΥ͂ΟΥ ἸΠΟΡΟΆ568, Ὀυΐ 1 δον Ὀτΐπρ5 ΤΟΥ ἢ ἃ 
ΟΥΟΡ ; 50 'Γ ΟἸσὶδί δὰ ποῖ ἀϊοὰ Ησ νουἹὰ ἢαγθ 
Ἠδὰ ἢο Ο(δυτοῖ, Ὑμογοὰϑ Ηΐβ8 ἀραὶ τδὰρθ Ἦϊηὶ 
Γγασυ  γ.--ΟΌβοτυθ ΠΟ αν οἷν Τοσὰ ἀοαὶὶώ 
τὶ Η18 Γ0]]ΟὟὝΤΟΣΒ.---7ογν. 25. ΤῈ βυγοβί ΣΔῪ ἴἰ0 
αἰἰδίη εἰεγπαὶ 1119 15 ἰο 1ΔΥΥ ἀον ΟἿΣ ἐέπιροταὶ 
ἸΠ6 νει θη (Ὠ6 ΑἸΟΤΥ οὗ Ομ γῖϑὲ γραυΐγοβ ἰΐ..---Ἴ ον. 
20. ΤΥ δὴν τιϑῆ ῥτγοΐοβϑϑ Βἰπη86 ] 7 (ὁ Ὀ6 ΜΥ βογύδηί, 
1εῖ 18 σοηγογβαίίου σοσγοβροηᾶ τ 1118 ῬΓΟΐδ8- 
δῖοι. ---ΑἹ] ἰδαὶ ν}}} Ὀ6 ΟἸ τ βι᾽ 5 βεσυδη δ τουδὶ Ὀ0 
Η15 7οἸοιοεγδ, ἵ. ὁ. (ΠΘΥ τηιϑ---Ἰ. ΟΌΟΥ Ηἰἶ8 ἀοο6- 
ἐνῖηο; 3. 1τηϊαἱ0 ΗΪ5 Θχδιηρ]6.---ΟὨ γ 15. 8 Βουναη δ 
ταϑῖ ποί οχρϑοὶ Ὀδίίοῦ ὑϑασὸ ἐμαη {Ποῖν ΔίαπίΟΥ 
χοσοΐγοα,---ΑΟοὐ π}} οσόνη ἰδ 6 δά 6}}γ οὗ Ομ τὶ δι᾿ 
δοσυδηίβ ὙΐΓ [Π6 δἰ 6ϑὲ ΠΟΙΟΥ͂. ---Ἴ 8. 27, 28, 
ΤΟΙ͂Σ ἐγομδίς ἰβ Ὧο δ; ΟἸΥ δ ἰδ ἀο08 ποὶ 
ΤΩΔ ΚΘ ΤΠΘ 86}86689.---Ἴὸ Το. οὗ ἀοαῖ, 65Ρ6- 
εἶδ} τῆ ἢ δοσοοιρδηϊοα τ ῖ ἢ ΔΡΡτο θηϑίοη οὗ 1} 0 
ψσαί οὗἩ Οοα, 15 τηοϑὶ ροτρ  οχίηρ δῃὰ βου]- πηὰ2- 
ἰης.--  Ὑ5. 81, 82. ΤΙ ἀουῦϊο εἴοοὶβ οὗ ΟἸ τὶ δι᾽ 8 
ἀ64:1}1---1. ὑμ6ὸ ἡυάγρτηοηΐ οὗἨ {19 νον] ὰ; 2. {μ6 
ἐσαινίπρ 81] πο υηϊο Ηΐπι.---θάτῃ (ἢ αὐ---1. 84- 
8} 15 (Π6 Ῥυνίΐῃοθ οὗ (18 του], ποὺ γ τίσλέ Ὀαΐ 
ὉΥ υϑυτραίΐϊοη ; 2. {818 ἜΒΆΓΡΘΥ ὙΠῚ| οὶ αἱ Βἷ8 
Ῥοββϑϑδίοι ΠΠ0Ξ5Β 86 Ὀ6 οὐδ ουαἱ; 8. Οτἶδί ὈΥ 
ἨΐΪ8 ἀοϑδί ἢ 88 οδϑί ἷπι ουἱ.--- ΠΥ 18. ἃ ὑτνούο α 
ΗΠ ης υΡ οὗὨ Ογἶϑί---Ἰ. ἱσποπιϊπίοιδ, 6 Ηθ 8 
δας Ὅροι [86 6ΓΟΒ8; 2. σίογίοιδ, ἴῃ {π᾿ ῬΤΟΔΟἢ- 
ἴπῷ οὗ (86 056}: πιεγί(οΥγἱοιδῖψ ὉΥ Η5 ἀθαί, ἐπ- 
εἰχυπιεπίαἰἑ ὉΥ ἰὯ6 Ῥγοδοβίηρ οὗἨ 8 ζοβροῖ, Ηθ 
ἀΥΔῊΒ 81} τω θἢ τπίο Ἠϊη)50]}.--Α]} ῬΟΥΒΟῺΒ 81 

ἘΘΙΌΓΤΑΙΙΥ πρν ἢ Πρ ἰο οολο ἴο ΟΠ γἾβί, ἐπ 6 Υ τηαβὲ 
06 αγαινῆ.---- ΑἸ] τ ἃγΘ ποὺ ὁεοίαὶϊν ἄτα ἰὸ 
ΟὨτίδυ, Ὀσὺ ὈΥ 116 Ῥγθασμίης οὗἩ ἰμῸ ροϑροὶ ἐῃ6 0 
ὍΤΘ σα] θα (80 ἀγα νη) 85 ἴο τοηάοῦ ἰμο80 ψ}ι0Ὸ ἀο 
ποῖ σ0116 ἱπΠΟΧΟΌ58Δ 010. ---Ἶ ὁΥ. 86. Νοίο---]. Α »γ- 
οἱΐεσο ϑυϊογοά, ἐλ ἐϊσλὲ ἐδ αὐὐἱὰ νοι, (1) ἃ Ῥεγδοπαΐ 
Ἰΐφιε, Ομ γίϑι, (2) ἃ ἀοοιτίπαξ Ἰἰαινι, (89 μκοβρεὶ ; 
656 Ὀγουρὶ τ ποτὰ (6 ἐϊσἀέ (α) οὗἨ ἀποιο- 
ἰεάσο ΒΕΒΉΘΙΪΠΩ ΟὟΤ ἀλΥ ΚΗ 6855 οὗ ἱσπογαποε, (δ) οὗἁ 
λογιδεα ΔΏΒΉΘΥΪΏ ΟΣ ἀΔΥΚΏΘΕΒ οὗὨ σίπ, (6) οΥ̓ 7οῳ 
ΔΏΒΎΘΥΣΩΣ ΟἿΣ ἀδΥΠ6598 οὗἉ πιΐδεγν ; 2. ΤῊ {πιο οὗ 
ΘΠ) ΟΥ Ως 18 ῥεῖ υ ]οσο 1ἰπιϊ θα, μοί α {{{ἰ6 τολίϊε ἐδ 
ἐλὲ ἐϊσὴξ το ἢ ψοι; 8.Α ἀυ!ϊγν οὐ]οϊποα, τσαῖξ τολίϊδὲ 
ψ6 λαυο ἰλὲ ἰϊσλί, ἱ. ἐ., σΑἸκΚ δοσοτάϊης ἴο---ξ(1} {119 
»Ῥγεορρίς οὗ {μ6 ροβροῖ, (2) ἐΐϊ9. ργίοιίεγεδ, (8) ἰΐ8 
διιρρίϊος Ὁ σγαφο, (4) 118 ἄορέδ: 4. Α ἀαησορ 
(πτοοίοπρὰ ἰο ΠορἸοοΙίοΉΥ8, ζεδέ ἀατζηποδδ σοπὶὸ ὩΡΟΗ, 
ψου, 8 ἀαγκη 685 οὗ (1) 8 1οἷα1 ὉΠ Δ 685, (2) 6Γ- 
ΤΌΤ, (8) ΒΟΓΓΟΡ δηᾶ ἀδβραῖν, (4) {80 Ὁ]ΑΟ ΚΠ 688 οἴ 
ἀαΥΚΏ655 ΤΌΤΟΥΘΓ. Ετοῦι Μ. ΗΈΝΕΥ: ὕογβ. 20- 
22, 180 Ογϑοῖϑ μαυΐης ἃ ἀθϑῖὶτο (0 800 Οδ γἶβί 
Ὑ6ΓΘ ἱπἀυβίγ 018 (0 0.86 (10 ῬΤΟΡΘΙ ΙΩΒ; {80 
ἰΒηὺ ποιὰ μανοὸ (Π6 Κηονϊοάρο οὗὨ Ο] νὶϑὺ πχιυϑὺ 
Β60Κ 1{.--- ΤΠ τοδάο ὑπ οῖτ ΔΡΡΙσδίΐοη ἰο οη0 οὗ 
16 ἀἰβοῖρ]6.8; ἰδοῦ ἐμαὶ ποιὰ 869 ΟἹ τἰϑὲ ὉΥ͂ 
αὶ τ πιιιϑὶ (δἰιου] ἃ) ΔΡΡΙ͂Υ (μεπηβοῖνοβ ἰο ἩΪδ πιΐη- 
ἰϑίο γ8.--ἶὶ ἰδ ροοὰ ἰο Κπονν ἔἴ0856 ἯΏΟ ΚΠΟΥ (Π9 
Ιοτὰ.----Ν ον. 20. Β6Πο]ἀ---Ἰὶι [89 .), αἰαὶ σοῃΒοα 6690 
οὗ δὴ ἱῃογαϊηδίο Ἰονο οὗ Ἰἰΐο : 2. (ἢ 6 ὀέσεδεα ΚΓ ΟΙ- 
ῬΘ580 οὗ ἃ ΒΟΥ οοπίοηρί οὗ 118.---Οὐν ἰὑ. ἐπ ἐλὲϑ 
τρογϊἃ ἱποϊα 468 41} {86 δ οΥπη θη 8 ΟΥ̓ ΟΡ ῥτοβοηὶ 
βίαίθ ; {1686 νῦ τηιιδὺ λαίδ, ἵ. 4.--1. ἀεδρῖδε ἰῃ τὴ ἃ 9 
γαΐῃ, 2. ἀγεαά 1.16 ἰοτηρί αἰΐοη8 {πᾶὺ δτὸ ἴῃ {ΠΠ 61}, 
ὃ. οὐλεον με ρατί ψὶϊὰ (Ποπὶ το ΠΟΥ͂ σοτ6 1 
οομῃροί ἴοι τὶ {86 βουυῖοθ οὗἩ Ογἶβί.--τὐον, 26. 
ΤῸ αγοοῖκβ ἀοϑίσχοα ἰο 866 υἷέξδιιδ; Ηαδσ 1οἰ5 {Πδηὶ 
Κηοῖ ἐμαὶ ἰὰ γὰ8 ποὺ Θηουρἢ ἰο δὲ6 Ηΐῃ), {ΠῸῪ 
τηιιϑὺ δογῦδ Ἡΐῃ.---ΟἸτὶδὶ χοβ ἴῸγ ΗἾ59 βογσυδῃϊβ 
Ὀοιὶ {πον τοογὰ δπα {Ποἷγν τἸσσσόδ: 1. (Π6 1 τσογᾷ, 
ἴο δἰἰθηα---(1) ΗΠ πιοίίοη.8---ἰοί ἀΐπὶ Μοϊΐοιο Με, (2) 
ΠῚ τεροδε----ολοτο 7 ἀπὶ, ἰεί πὶν δεγναπί ὃ6, (α) ἴῃ 
1.8 ααϑοπιδὲϊδα οΓ ἰλε δαϊηίδ, (δ) ἴὰ λέαυεπ ἴὰ (πουρας 
δηά αϑοοίίΐοη: 2, {πο ὶν τῦσσοδ, {6 888}} Ὀ6---(1) 
ἸΔΡΡΥ͂ τ Ηΐπ ; (2) ποηοτοᾶ ὈΥ Ηἶδ δ μ6Υ.--- 
γον. 27. Τγχουῦ]ο οὗἩ βου δοπιοίϊτμθβ (οὔ 68) 70]- 
Ἰοτβ στϑαὺ δηϊαγχοιαθοὶ οὗἉ βρἰτὶ!.---ν οἵ ο---ἰ. ἘΠ6 
δῖη οὗ ΟΌΓΡ 8οι}}8 γγὰ8 (86 ἐγομόΐφ οΥ̓͂ ΗἸκ 8οι]; 2. 
ΤῊΘ ἰγοῦ Ὁ]6 οὗὨἩἍ Π|6 δου ταβ ἀοϑὶ πο ἐοὸ 6886 89 
ἰγου Ὁ] 6 οΥ̓͂ Οἱ 8011]8.---ΗΟἾΥ πιοαγπὶηρ 8---1. 60Ὲ}- 
βἰβίοπὶ τὶ δρίγί(μαΐ ἸΟΥ; 2. [869 νὰν ἰ0 οδἴθυ δὶ 
ἦ0γ.-- Ἡζλαὶ δλαὶϊξ 7 αν: δ Εροδ 8 ἐΐζε ὁπ αἱ α 
ἐοδα; Ἦο νυ8 ἴῃ 81] ροϊη(β ἰοπιρίθα 111 88 ἴν ὁ 8Γ6.--- 
ΒΒ ΘῺ ΟἿὟΥ 580]8 8γὸ ἰγου ]ο νὸ τησϑὶ ἰακὸ ποοᾶ 
ΟΥ̓͂ ϑροοκίης υηδανίβοάϊγ, δὰ ἀοθαὶθ τὶν οὐν- 
Β61γ65 τολαί τος δλαὶἑ δαν.---Ἴἴ ἰΒ (86 ἀμίψ δηὰ ἐπίεγ- 
εδὲ οὗ ἰγοιθ]οὰ 501}}8 0 ὈΓΘΔΥ ἰο Θοά, διὰ ἰῃ 
ῬΓΔΥΘΡ ἰο οΥγ6 τὰ 88 ἃ Ζαίλο.- ΡΥ ΟΥ̓ δραϊηβὲ 
ἰγοῦ]ο δ Υ σοηϑϑὲ τὶ (ἢ ραίίδηοδ δ ἃ διδηκίδδιοΉ.--- 
Ηϑ ς8}18 Η 5 βυβδοτίης ἐλ λοὺγ, ἰαϊππλιϊης ἐμαὶ 
ἐμ 9 {(ἴπ|60 οὗ Βυδογίης τν45---Ἰ. δ δεί (ἷτηθ, 2. ἃ 
δλοτγί ἰἰπη6.---ΦῸΥ ἰλὶδ σαι8ὲ σαπιο 7 ὠπίο ἐλὲ ἈΟΏΓ; 
ἰξ βῃουϊά τϑσοποὶὶθ 8 ἴο ον ἀαγκοδϑί ΒουσΒ ἐμαὶ 
τὸ Τ6ΓΘ 8}} αἰοῃρ ἀοδίποα 70. {Π|61.---Ἴ ον. 28. 
Ἑαίπον, σίου Τὴν παπιε; Ἀδτο 18---1. Μότο 888 
ὈδγΘ ϑυδπηϊδϑΐοη, ἃ. σοπδεοταίϊοπ οΓ Ηΐ δ βετίπσε ἰο 
(δὲ σίοτν οΓ Οοα; 3..Αἃ. ὄπιεαϊαίοτίαϊ νοτὰ--- (ἐπ Ὲἐν 
οὔ Ηἷδ. ευδονίηρ5 ω9 βϑϊἰβίδοιΐου ἤοσ 9 ὑσΟῆ 
ἄοπο ἐπ ΕΔ ο τ᾽ 8 ΟἸΟΣΥ͂ ὈΥ ΟΣ δβἷη.-- - ποὺ 60 
λαδ ἄοπε ἔον Ηΐ8 οἴνῃ κἰοῦῦ, 18 δὴ οῃσουγδροπιθαῦ 
ἰο ὰ8 ἰο οχρθοί δὶ Ηθ Ν1}} γοῦ ἔδσίμοΣ ἀο.--ὦ 
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ον, 29. αΟοα δρεαζείλ οποῦ, ψεα {ἐισίοε, ψεῖ πιαπ 
»ετοοεϊοοίς ἐξ ποί, ΦοὉ χχχιϊδ, 14.---τ - νον. 80. Τ9 
ΒΌΡΡΟΡΙΒ σταπίεὰ ἰὸ ον ᾿οσὰ ἴῃ Ηἰ8 βι δου ρ8 
Ὑ7Θ Χ07 Οἱ" δαζεϑ.---ἼΥ8. 81, 82. πο ἰπημβ ἀ6- 
δἱσποὰ ὉΥ ἰμ6 ἀοδὶβ οὗ Ομ γίβι---1. ἐμαὲ δεαίδα 
Βιιου] ἃ 6 σοπαιογοά: 2. ἐμαὶ 8οι}}β βου ὯΘ 
οοηγογίθα.---ΟἸ γι 8 ἀσαί ἐλ6 ἡμάσπιεπὶ ο7 ἰλὰ 
φοτί, ἃ Ἰυα χπιθαί---1. οὗ αὐδοουεγῷ δυὰ αἰείἑποίίοπ ; 
2. οὗ αὐδοϊμίιϊοη ἴἰο 10:0 ΘΟ805 ΟἿ 65; 8. οὗἁὨ 60ῆ- 
ἀεηπιπαίίοη ἀκαὶϊηδὶ [89 ῬΡΟΎΤΟΥΒ οὗ ἀδυῖκπ688.---βδίαη 
ἰδ ἸθΤΟ δἰ γ]ϑὰ ἰὸ ἢ γέποο 07 (λὲς τιοογὶ, ὈΘοΔΌΒΘ [16 
ΤῬΌ]65 οὐϑν ἰμ6 πιθη οὗ ἰο που] ὰ ὃγ δὸ (πίη οἴ 
9 ἩΟΥ]α.---ΟἸΥἰδὺ τεοοποϊίπσ ἰΠ0 ᾿πνου]ὰ ἰο αοἀ 
ὉΥ ἰδ9 πιορὶὺ οἵ ΗΪΐ58 ἀοδίδ, Ὀγοῖο ἰδὸ φοῖσεν οὗ 
ἀεαίὰ δηὰ οδδὶ οαὐἱ β'αΐδῃ 8 ἃ αδείτονεν; Οἰσὶβί, 
τοαμοίησ (6 σοΥ]ὰ ἐο αἀοἀ ὈΥῪ {10 ἀοοίτῖπο οὗ ΗἾ8 
ΟΥΟΒΒ, ὈΓΟΚΟ ὑπ φοΟΊΟῈΓ 9. δἴπι, δῃ! ἃ οδδὶ ουἱ βαίδη 
88 ἃ ἀεοεῖυεν.--- ὸ Ὀγυϊδίης οὐἨἉ Ομ γτίδι 8 661] γγ88 
9 Ὀγοδκϊηρ οὗ {116 Βογροη 8 μοδὰ, ὅθ. ἱἰϊ. 18.-.- 
γόον. 82. Ομνὶδί αἱὲ ἐπ αἷξ ἱπ {86 σοῃγοσδίοη οὗ ἃ 
800}---Ἰ. 1 ἰα ΟὨτῖδε ΠΟ ἀγα ὟΒ : 2. ἰἐ 8 ἰο Οιτὶδὲ 
ἯΞΘ ΔΙῸ ἀγανῃ.---Ηο ἀοο8 ποὶ ἀγίυο, Ὀπὺ ἀγαιο8. --- 
γόον. 84. αἀτγοοὶ Κβονϊθάμο ἰπ {19 ζείίεν οὗὁἨ ἰδ6 
βονγίρίυγθ ΠηΑΥ̓ ὉὯΘ δουδοὰ ἴ0 Βοῦύο {9 οδυδθ οὗ 
ἐπ δα 6} γ.---Ἴπ (6 ἀοοίσϊηο οὗ Ομ γῖδὺ 66 δ.Θ 
»αταάοχεε ἩὨΪΘΝ ἰ0 ὕπθη οὗὨ οοττυρέ τοἰπὰβ ἃ σὸ 
δίοπεδ οΓ δἰμπιδίϊπρ.--- ΟἸγίδι Β ἀνίπσ, 8 858 00Π- 
δἰϑίοης πὶϊὰ Ηΐ6 αδέαϊπρ ζοτευδν, ἃ8Β (6 δοίης 
ἀρὰ νβὶ οὔ (89 βυδ 8 ΠῚ} (8 ρογροίυιγ.---οςΣ. 

. Ἐδο 96.018 Βδὰ ἐλὲ  ϊσλὲ; [67 ΠΔἀ----1. ΟἿΣ δι᾽ 8 
ΒΟΟΣ Ῥγθβοποο; 2. Ηΐ8 ργϑοολίης; 8. Ηΐδ πιΐτα- 
οἷε8.---ἰ ἴθ χοοά Υ0} ὕ8 0 σοῃδί6Γ ὙΠδὶ α ἐξ{}6 
«ολίϊ6 'ττὸ αγνο ἴδο Ἰἰχο , --- Ἰξαϊᾳ τοῦθ ψὸ λαῦνο (δὲ 
ἔσλί; 8δ8 ἰγδυθι]οσθ ὙΠῸ τηδῖο ἰὴ 9 Ὁθβέ οὗ {ποῖν 
ΔΥ 7ογίοαγά.---ΟΟν 11{9 58 Ὀυὶ α ὅανψ δηὰ γγὸ ἢδύθ 
α ἀαν'ε 7οιγπεν ἰο ῶ0.---Ἐ 19 Ὀοδὲ ἐἰπιο οὗἨ πϑὶ κῃ σ 
ὧδ 8110 ψγὸ δᾶγο ἰδ6 Ἰἰρὶιί.-ὐοεδὲ ἀαγχηε88 ΘΟΉ16 ; 
Ἰεδὶ γοι 1089 γοὰῦ ΤΟρροτίῃπ, εἶ 68.---Τὴ9 δ8αἃ 60η- 
ἀἰιίοι οΥ̓͂ (1089 ὮΟ δ Υο δἰπηθα ΔΊΨΔΥ (μον ἀδν 
οὗὐἠ πυδοθ- ΠΥ ΚΠΟῊῪ ποὺ τολόγε ἐμοῦ ὸ ΠΟΡ 
«οὐέλεγ (Β6} ρο.--- ον, 86. ΤΌΘΥ [μὲ Ὀα]ΐονο 1 
ἐλο Ἰἰκοι 4λαὶέ ὃς οὐλιἑάγεπ 97) ἔρλι----1. δοπη8 οὗ αἀοὰ, 
ἯΤΟ 15 ἐΐσλί; 2. Ἀοὶγ5 οὗἩ Ηρανοι, νϊἱοὶλ 18 ἐἰσλέ. 
---ὐεες ἀρραγίεα απὰ λα Ηϊ πιεῖ: δ Ἰαβὶν στοὸ- 
ΤΩΟΥ͂Ω8 {116 ΤΠ] 68}8 οὗὨ (1806 ἤγοχι 1.080 {πΠδὺ ἀἸΔΥΤΘὶ 
ψὶτἢ 1198}.---- ΕΟ ΒΟΟΥΤ: Υο78. 20, 21. ΤΊΟΥ 
ὙΠῸ 8.6 ποδιοϑί (86 ΤΏ 68Ὲ8 οὗὨ ᾳτδοο οἴϊθῃ σῖρϑῃ 
ἴαδδιοϑὶ [0Γ υὙϑηχζθοποθ, ΜΔ 1]1δὲ δί ΠΏΘΥΘ ΘΟ ἔγοτα 
δἴαν ἰο ᾿παῦΐγο δῖος Ομ τ ϑί.. -- ον. 81. ἴη (δ9 
ἀφαι οὗ Ομγὶϑιὲ ,αἱ ἢ ὈΘμο] 48 ἐμ6 πουῦ]ὰ Ἰυάροά, 
Βδαίδι ντϑηαυϊδηοα, ἢἷ8 βἴανοθ ᾿ἰδογαιθα, δὰ κιἷ8 
τοῦ ἀθοίτογ 4.---ὕ7όγθ. 84-86. Απ οὐοάλοηι ἔδὶῈ 
6 Ὀαίὶο Γ᾽ ϑυϊιθά ἰο οὔυν οοπαϊ(ἰοι ἰμδη ἀἰϊδρυίδίϊου 
Βρθου]ϊδίϊοηβ. 

[Ετομι ὅ:τιβῃ: ὕοτβ. 28-836, Το [οΣ᾽ 8 ἰασεί 
μόϊὶο ἀδοϊαγαιΐοη δοποοτηΐηρς Ηΐδ ἀθδίῃ.--- 6 ΓΕ. 

ἦν, 21. Ἠΐὲ τοοιιϊα 66 ϑεδιδ, ἃ στοδὺ τοδί ΟΠΒΡΥ͂ 
ἰοχί; (86 Ογεεζε (Ἔλληνες) πογὸ λεαίλεη (1)---οα- 
σομΒοϊοΙΙΒΙΥ (ΠΟΥ βρϑαδὶς ἴῃ ὑἐμὸ πδὴθ οὗ πὸ ποιϊὰ 
οὗ μοδιθηΐβηι, (86 δἰ κιιοδὶ ἀοβίτο οὗ ἡ ἢ 10 ἱπ 4]} 
ιἶπγεδ .):88 {μ158. ἴον 118 ρ08]---ἰο δηιὰ δηὰ ΚΏΟΥ α 
7εξιι8.---Ἄ ον. 24. Τ6 ἀσοοκθ ΟΓΘ ἴ0 Ὀ6Πο]4 [89 
Ογοββ βυσοθοάϊηρ ὑπὸ ΕἸ Ρ Βδηὺ θη 7γ---Ηθ ῬΧ0- 
δθηΐβ Ὀοίοτοιδηά {89 βοϊυϊίοη οὗ {Π6 ΙΩΥΒΙΘΓΥ, 
Ηο οχρ δίῃ ἱπ Ὀνῖοῖ Ηΐβ (Ρ 1] οδορ 6) δι δέει. ---- 
Νοὶ οὔ γορῆεον ἴῃ ᾿βϑγαθὶ, δὰ {μ6 φγέδοηίϊ- 
φηεπία οἵ ἰδ δοαῖποα τοσὶ ἃ, θυὶ διαίμγε 8180 
ΒΡΘαΪκ8 οὗ ἐῃ6 ΤΥ ΒΊΘΤΥ οὗ ἃ γεαδεπιπο ἀεαίῆ..--Τ 9 
ἑπτηοδὺ Κορηοὶ οὗ (86 δεεώ ἀπ λαγύεδί ῬΔΓΔΌΪ68.---- 
Ἡλεαί ἰ8 δροοϊθοά, ῬΑΤΟΥ ὈθΘΟΔΏδΟ 1ὲ ἰδ ἐδ} τιοϑί 

Ῥτεοίους ταὶ, ῬΑΥΟΪΎ Ὀθοδαϑ6 ἀξ τποτο οἴ δοί 6 }}γ 
(μ8ῃ ΔῺΥ Οὐ 6 ΡΟΣ δ. 68 ἰπ ρυδιΐης Το νατὰ 186 
ΔΙιηοδὺ ἰηνυ δὶ Ὁ]0 ζοσγω, (ραν θϑαδῦδο ἐπ τδοαὶ 
Ῥγοάμποί  γ9).--- Τὴ ρόγαὶι οὗ 8ι. Ῥαυ}Β τοδστοο- 
(ἔοη ἀοοίχίπο ἰῃ 1 Οον. χυ.---ον. 25. ΤΒαὶ τ ϊοὶι 
βοϊὰβ ροοὰ οὗἩ Οἰεγχίβι ἰπ ἐΐβ Ῥϑσυϊδι 6:86, 5 ἃ 
γΡ9Ὸ [ῸΣ τ δηὰ ἰδ ζ018]16 πῃ υἱ ἰ0 ἃ βἰαἱϊδν τὶς- 
ἸΟΥΥ͂ δηὰ ὈΪΘΒβ ἢ 688.---ἴον. 26. Ἡγάεγε 7 ἀπε, 
λεγο δλαϊδ οὐ ελοιἑαὰ αὸ Ην εεγυαπί 6 : ΒοΙδ δὴ 
αὐάεὰ οοπαϊίίοη αὐὰ δ φ»γοπεῖδε.---Ἦ Βαϊ 858 4}} 6 
ἄοπο ἰο0 ἐ89 πιϑὴ το ἐμ 6 ΒΙοδδβεὰ δηὰ ΟἿ]ν Ρο- 
ἰεπίαίο, (89 Κίηρ οὗ 81} Κίπρε, (9 στοδίον οὐ (δ 
ππίγοῦϑο, ἐμδ6 Ζαίλον οὗ δοδβὺδ Ομ τοὶ, ἀοἸὶ σίοιὰ 
ἰο Βομοῦ!--- γα. 27, 28. Α ρῥχγοϊινὰθ ἐο (οιἰδιϑο- 
Ἰη86---ἰ 9 ἑαπιοπίαίίοη, (86 »είἐἐίοπ, ἰ}9 σαρίσαπα- 
ἔϊοη.--- ΑἸ] ὑμ6 ἰγρίοα! δρρϑδὶβ δηὰ δυρρὶϊοδίξοτβ 
οὗ 86 Ῥβδῖπιδ σϑδοὶ ἐπ (19 1106 οὗ οὺν [μοτὰ {δεῖν 
Ἀεδεϊαπῖο τπεεαπὲπο.--- 8) ἔωο ὀρροεὶίεδ ρτοδβδοὰ ασὰ 
ὍΡου Ηΐπι, ρμεγίδοι "γΥ οοπιδέπεαά Ὀυΐ δεραταίεα ἔπ αἱ- 
ἑεγαποέ---(ὮὨ9 ΟΥΥὙ (ἀαεἰ ΓΘ) 0 Βεῖὶρ δῃὰ (βρί σις οἵ) 
ΒΌἰδβί0η.---Ἐ 16 οὨιοτὶηρ ἰηΐο λές ὅσοι ἰ6 ἰδ ς 
Ὀοΐηρ Ὀτουρδμὺ ουἱ οΥ̓͂ ἱΐ, (δο δυβεγίπσ 18 ἰη)6 ἀ2-- 
ἐξυόγαποα ΚΝ πα ἐν αὲ 28. Τμὲ αἰονι δοαίίοῃ ἰβ ποὶ 
οὔ ἐπὸ Εδίμον ΗΪπιδβοὶ Ὁσὶ οὗἨ Ηἰ5 δίαειο---οἵ (86 
τογοϊδίΐοῃ οὗ ΗΙπιβο ΙΓ ἰπ (μ6 ϑοη οὗ Δίαπ (866 τεσ. 
28).---Ἴ ον. 28. Το γε δοογϑὰϊ ηρ τοὶσο8 ὕγοσι 
δΒοδύθῃ---δἱ 80 δερίππίπσ, (09 πτεδαΐο, (6 ἐπα οὗ 
860 Μοδδίδ᾽ 8 σου γδο---8}1 ἰπ τοϊδίϊοι ἴ0 1886 85- 
δυτηρίΐοι ὁἢ Ηΐδ8 ρμασὶ οὔ Ηἰ8 ἀεείπν ο7 ἀεαιλ.--- 
γον. 29. “« Βοίογο χϑη ἩΠῚ| 8960 (681) δὰ Ὀ6] ἴουο 
ἷπ αοἀ {807 1 τοβογὶ ἰο δὶ ἰεϊπὰβ οὔ ἱπιαρὶῃμδ- 
(ἰοῃβ οὗ ἰδυπάὰοξς διὰ δηρο]8.᾽ ΗΑΝΑΝΝ.-- -ΘΚἴ6σ. 
81. Οὖρρ ἀορτοδίϊο ἐβοοϊο νυ 885 τῦοῖ ἰο ὧἀο ὃο- 
ἴοτο {0}1 υδέῖϊοσθ ΜΠ|Ι Ὀ6 ἀοπο ἰο αἱξ {86 τεϊδ- 
(ἰοῃ5 οὗ (Π6 πιγβίοθσυ οὗ (δ Οτοβδβ---ἰῃ ὁ σου ὶδ- 
(ἴοι οὗὨ Ἰογθ, {μ9 γἱ ἀλοοίίοη οἵ τἰχμί, {π 9 Σοδοη- 
οἰ! δἰίοη οί θη ἰμ}6 πνονϊὰ δπὰ ἀοά, ἐμ ταοσίϊ- 
δοαίϊοι οὗ β'ῃ ἴῃ ἰμὸ ἤδβδ, ἐπ:9 δοο! οι οὗἩἉ ἀφϑιῖ, 
(λε ὀγεαλίπσ ἄοτπ οὁ7 ϑαίαπ᾽ ε μοῖοεν.--- 8 πη- 
θοαγ ποσὰ ἷβ ἱπ ἃ οοσίδὶῃ δο8θ ἡμασεᾶ ἰπὰ 18 
Ῥσίποθ, ὁυθα Ὑ8|16 ἰΐ 8 δαυεα.---Τ 6 οαδιϊης οὐἱ 
οὗ βεαίδῃ ρο68 οῃ ἵγοπι ἃζ9 ὁ δ(ο ἀονῃ ἰο ἐδ 9 
ἢα] Υἱοίοσυ. --ὕ ον. 88. Ἠλαί ἀεαίλ (ποίῳ θανάτῳ 
ΘΟΙΩΡΡΘἢ ΘΏΒΙΥΘΙΥ ΟΧΡΥΟΑΒΟΒ Δ]}} (αἱ οὖν Τοτὰ ἢ 
βαϊὰ δοποϑυῃϊης ἐπ δισηΐβεαποο, (ἢ. 6 ροιοεν, δὰ 
89, γὼ οὗ Ηΐ5 ἀδδι}.---ὕ γα. 82, 88. “. ΤᾺ4 αἱ- 
ἐγαοίέοη οὗ ἐλ Οτοδε.᾽" (μεθ, οὗ Βίγιρϊηρἧ δι). 
--ἰ υὶὶ]} ἀτὰν ἰμοῖ ἐπίο Δε, ἰπῃτουκζὰ ἰῃς (γοε»--- 
ἥτε, ἰοὸ Μὸ οπ ἐλ Οτοδδ; εἰἱϊπαίεῖψ, ΔὙΔΥ ἔσοιῃ 
οδσὶἢ ἰηΐο ΠΠΘΑΥΘΏΪΥ ΡΪΔ668.---Βέίοτε (80 σ᾽ οΥὶδοδ- 
ἐἰοη οὗὁἨ ΟὨγῖδὲ, (9 Εδίμοσ ἀσῶνβ ἴο ἰδ Κο; » 
αὐιοτιοατάς (6 δοηπ Πίπιβεῖ ἀὐανδ ἰτωτη α Ἰδἰο}γ.--- 
οο5 ποὺ {80 [ογὰ δοίυ δὴν ἄγαὼ 811] πηθὰ 1--- 
ἀγαισίπο ἰ86 ὯῸ ἐπ 7οτοεηί.--- Ολιάγεη Ὁ ἰσλέ ἰδ 
ποῦ 8 Ιῇ6Σ0 ἨΘΌΓΑἰβτη---ῷ ΠΟ Ταῦ (γενεά) ὙΆ8 ἴὸ 
Ὅθ9 Ὀογ οὗ (6 ἸΙρδί. 

Ῥτοῖὰ Α ῬΊΑΙΝ ΟΟΜΜΕΝΉΑΒΥ (Οχίοτα): έν: 
24. ΤΠ9 τσ 8ο]90 ἤου] ἃ 8 Ὀὰὺ ὁπ6 πιϊσ ιν Ῥδγδῦϊο 
ἴο τΒΐολ (π6 αΟΒΡ61 ΒΌΡΡ]1686 ἐμ οἷυ6.---Τ ον. 27. 
Το Ηυπιαμῖίν οὗ ον Ἰιογὰ---ϑομξ 885 νπ|}} ὁ9 
Βοάγ ---ὈΘΟΟΙΏ 68 Τ]ΟΤῸ 8Πἃ ΙΠΟΓ0 ἈΡΡδζοηὶ 88 Ηΐβ 
Οτοδδ ἀΥΔῊῪΒ ὩΘΔΤΟΣ ἴῃ βἰραί.--- ον. 8δ6. Μεοδ 
τϑ}}κ ἰῃ ἀΔΥΪΚΏ688 δεοαιδε ζλε σοά ο7 ἐλία ιοοτίαὰ λαιὰ 
ὀιἐπασα ἰλεὶν πιἰπάδ, 2 ΟοΥ. ἱν, 4; {80 }χδὲ 8 ἀδτουπὰ 
θῶ, {ἢ 6 ἀδυῖκη6 885 8 9 ἐβοὰ δηᾶ ιοὐξλὲη᾽ ἰδ. 
----- τοῖα ΒΑΒΝκΒ: ον. 26.  εί λίπ 7οἰϊοω Αἴε, 
ὦ. 8., 1. ᾿αἰίϊαίο Μο; 2. ἀο ψδδὶ 1 ἀο: 8. ὈεδΣ 
τΠδὶ 1 Ὅ6ΔΡ: 4. ἴον τΐΝδὲ [10Ύ96.-----ΕΥΟΙ ΕτΙκ: 
γον. 24, Το ἀδαίὴ οὗἩ ΟἸγίδὲ (λ6 ἐζζε οὗὉἉ ἐδ ποσὶη, 
-- δὶ ἰ5 (λ9 ὙΔΥ ἴο δρὶσιίαδὶ 1110 δηὰ ε]οσγ.-- 
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“ἘΥ αδϊαϊηγ αἴοπε ΟἸτἶδὺ τοϑϑοΐ ἐμαὶ 1 Ηρ ἀϊὰ 
ποί ἀΐο, Ηδ τυουἹὰ ὃο αἰόηδ πῃ Ηοαυθη ἩΠῚ} ἰδ 6 
ῬΔΙΒΟΥ δπὰ (Π 6 οἰθοὺ Απροῖ5, Ὀιιϊ νυ ν πουὶ ΔῺΥ οἴ 
Ἐ.:|ὁ 8008 οὗὨ τηθῃ.᾽ (6 1,1,..)---Ἶἶ  οΣ. 20. Το οὐ ͵ ϑοὶ 
οὗ Φ26808 ἱπ ἰδὺ8 δροδκίηρ--1,., ἰ0ὸ Ῥγουθηῦ Ηΐ8 
αἰδοῖ ]ο8 ὕσοια Ἰοοκίηρ ἴὉΡ ροοα ἐδμίπρδ ἴῃ {18 
ΟΣ; 2. ἰο ἰδδοῖ ἔμ θπὶ ἰμδὺ 116 Ηΐπὶ ὑΠ 6 Υ πειιδί 
δον ὶθοθ τσοὶ ἱπ (6 ΒΟΡΘ οὗ ΔἸΟΥΥ ἐδ {6 ποῦ] ά 
ἴο δοπι6.--- ον. 26. Ηονονονς 11{{1}10ὸ ὁ ΚΠΟΥ οἴ 
ἐδ ᾿ἰἴο ἰο Θοἴὴθ γχὸ 0 ΚηΟΙ͂Υ ἐμαὶ ἨΘ 8}}8}} Ὁθ 
«ἰδ Ολγίδί.-- ΒΌῸΟΣ ἴγοια θη, ΟΠ Υ ἰδὲ δ ἢ 8 ΤΏΔΥ 
ποὶ αγθ: ΒΟΌΟΡ ἔσοϊαῃ ἰδ ΕδΔίΠΟΣ Β.18}} τηδ]κθ 
Διη 6048 ἔῸΓ 8]}.--- πὸ οἰοδνρθϑὲ (δα τηοδὲ Ὁ] ββϑα 
δοῃοθρί  οἢ ὙοἮ δαπ ἔοτα οὗἨ Ηθδυοῃ ἷἰθ δεὶπο εὐἱί 
ΟἈγίδὲ απαὰ τεορεϊυΐησ λοπον ὕγοπι Οοα.---Ν νον ἀἰὰ 
2685 ΚΘΟΡ Ὀδοὶς {89 Ογοδὲ, ΟΣ ὈΣΪῸΘ τηθῃ (0 70]- 
Ἰονν Ηΐπι ὈΥ͂ ῥτοτηἱδίη ρ ἰθι ροσαὶ οομογὶ ΟΣ Βδρ- 
Ῥί;ς58.--ον. 27. ΤῺΘ ῬΟΒΒΙ ὈΠῚΥ οὗ ποῖ ἰἢ- 
γατὰ οοῃβῆίοί πιίπουΐ δβἰη.-- - 9 ποσοῦ οὗὨ ἐμ9 
ὙΟΥ] 48 ἐτπηραυϊοά βίη Ἰαϊά οἡ ον ]οτὰ 8 δοι].--- 
“ Ὦγ ΤΗΐπο εἐπἀποιοη Βα δοτίηρβ, ροοὰ Τρογὰ, ἀ6- 
Ἰΐτον υ83.᾽ (τάκ οὗ (9 ΟΒΚΕκ ΟΕΒυΒΟΒ).--- 
“ Ἰγλαί «λαὶΐ 7 δαν 3 ἷἰβ ἰὴ Ἰδηρύδκο οὗ μἰαἰιοδὶ 
ῬΟΙΡ εχ γ δορὰ δηχίοιΥ ; 189 ᾿οχὰ ξουπὰ ἀρ οΣ- 

8100 ἰδ ῬγδυοΣ.᾽,᾿ (ΒοΙ,:Οσκ).- ον. 28. ΟἹογὺν 
Τὴν ΜΝαπιε---ἰὴο Βἰρμεδί, στοαίοδὶ ἐπὶπρ τὸ ὁΔ ἢ 
881 ἀοά ἰο ἀο.---ο Υ. 81. βεαίδῃ 8 αὶ υδηαυΐϊῃοα 
ΘΏΘΙΩΥ.---Ὑο Υ. 82. “μα ρϑϑβδίοῃ οἵ ΟἸσῖϑίὶ θοζδη 
ἰο ἀΥΔῪ δ800}8 αὖ ὁπ60, 88 ἴῃ ἐἰο 6486 οὗ {6 ροῃὶ- 
ἰθηΐ {ἰοῦ δὰ {πο οοπίαγίομ," (ΕὐτΗτΥΜ ῦ8).--- 
γον. 84. Α με6]Υ Κπον]οᾶχο οὗ βοσὶρίαγο πὶ}} δο- 
οοιὺ ΤῸΣ 8 ἰδυῴο ρογίζοη οἵ χιϊδίαδ κϑβ ἱῃ σοὶ κίοι. 
--νοτθ. 8δὅ, 86. 1μὸ ἀυὶγ οὗ υϑίηκ Ῥχοϑϑηΐ ορ- 
Ῥογίαη 198. ----Ετο ΟΥὟΕΝ : Υογ. 26. Τ 6 ἴτη- 
Ῥογί οὔ ἐμ σχωδβὶς οὔ ἀἰβοῖ Ρ᾽ ΘΒ ΒΡ τν9}} υπάοχοίοοά 
ΌΥ ἐπ ΘΑΥΪΥ Ομ ϑίΐδη8 ψθ 8 Ρῥτοϊζοβδίοη οὗ 
Ομ νἰδὺ νὴϑδ8 αἰίοη ἀρὰ τι ἔοαρίαὶ Ῥογδοουιίοῃ.-- 
Βοϊβδοχίβοθ δηὰ ἃ σοδάϊποδϑ ἰ0 δδαογίῆοο δ]] 
ἰΐησ8 ἴὉ.0. Ογϑὺ ποῖν ἀδιηαπηαθά,-.---ον. 36. 4 
θοδυ ἃ] οοΥτοθροπάσποο Ὀοίνθοη ἢ 6 ποσὰ 709ἷ- 
ἴοι Ἀἴε διὰ ἰδ9 Ῥχοιηΐδο οὗἩ δἰίδὶ πιηθηΐ ἰο ἐ}}6 
ΤΌΒΘΠΟΘ Οὗ Οἵ [οσὰ ἴῃ Ηἰΐβ α]ονὶ οὰ βιαίθ.-- 
ΟΡ. 82. Αἰῥ οὗ ΘΥΘΕΥ͂ πδίΐοη---Ὀο δ Φον δπὰ 

αομε119.--- ὕπίο 4---ἰὸ ἴ1π0 βίαλί6 οὗ ἀοπρτπΐοι δὐὰ 
Κἴοσυ ἰο πο Ηθ ν͵ὰ8 χαϊβοα,--- ἔσοιλ ἤΉΕΡΟΝ : 
γὸν. 81. Τὸ Οτοδϑ ἷδ (ἰ ἰθϑὲ δηὰ αἰβουὶ πιξηδίου 
οὗ ὑμ6 ΓΘΒΡΟ; 5116 οἰ δύδοίοσ δηὰ ὅπδὶ ἀδϑίϊην οὗ 
(16 τασο---ἰδθ Οὐγοϑδ ὈΘΟΟΙΩ6Β ἃ ἑῤγοπο 9" 7μασπιοηί.} 

Υ ὃ. 

ΑἸΤΙΤΗΕΒΙΒ ΒΕΤΓΕΕΝ ΒΕΙΗΑΒΌΞΝΝΙΧΟ ΙΒΆΛΕΙ, ΑΝ ΤῊΞ ὙΟΒΣΡ, ΤῊΗΑΛΑΤ ΒΟΤΗ͂ ΒΊΑΝΟΙΟΒ ΙΝ ΝΕΕΡ ΟΥ̓ 

ΒΑΙΨΑΤΙΟΝΥ ΑΝῸ 185 ΒΕΑΌΥ ΤῸ ΠΡΚΟΡΙΥ͂Ν 1, πο ΤῊΒ ἩΙΤΕΘΒΑΉΑΙ, ΟΥἩ ΟἩΒΙΒῚΤ ΑΝῸ ΤῈῈ ΕΥΑΝ- 

ΟΕΙ18}13 ἈΕΥΙΞῊ ΟΥ ΗΙ8 ΟΞΥΕΊΟΙΑΙ, ΣΑΒΟΒΒ. 

(σπανΡ. ΧΙΙ, 81-60. 

δ] Βαυΐ ἐπουρὴ ΒΘ δὰ ἄοῃθ 80 ἸΩΔΗΥ͂ ταῖσδ 1656 [Π8ἃ Ὑτουρὐ 80 ΤΩΔΏΥ, οσ, 80 στοδὺ 
1ση5}} θαΐοσο μοι, γοὺ {Π6 Υ θα] Ιονεα ποῖ οη [12] Ἀπ: αὖ 186 βαγίηρ οὗ Ἐδβα188 98 εἰ 
[{π6|Δ}] (86 Ῥγορμθῖ τηϊσῃὺ ὑο Κ16]116ὰ, τ ϊος ἢ Βρδῖο, “Ἰωογὰ, το Βα θα] θνοὰ 

80 Ὑμογοίοσο [Οἱ {818 δοοουηῖ, ον, 
ΟἿΓ ον ἀμλρο δηα ἴο βοτὰ δ {Π6 δττὰ οὗ (861 .ογὰ Ὀθθῃ σονθαὶ θά [1βαῖδὰ 111}. 117 

ἘῸΣ {115 68.860] {8607 Θου]Ἱὰ ποῖ θ6 116 γο, Ὀθοδῦθο ἰμδὲ 
40 [οπιϊξ [4] Εδδῖ88 [188418}}} βαϊ ἃ αραῖῃ, “ΕΗ δίῃ Ὁ] πάϑα {μοῖρ ογοβϑ, δὰ βαγάθηϑαἶ 

ἐποῖν Βοαχὶ; ἐμαὶ ΕΥ̓͂ ΒΒου]α πού 866 1 ἐλοὺ ΘΥ6Β, ΒΟῸΣ [8η4}] υπάαοΙδίδηα ΜΠ 
41 ἰλεὶν Ὠθατῖ, δπα Ὀ6 σοῃγογίοα [χη {πΠΘῃΒ61γ685],} δηὰ 1 βῃουϊά 868]" [Π6πλ. ΤΠ6860 

ἰίηρθ βαϊά Ἐδαΐδθ [[8818}}}, τ βοὰ [Ὀθοϑυ80] Β0 Βα Ὁ [αἷ8 
42 βροΚ6]" οὗ εἷπι. Νονογί 6] 688 διηοηρ (δ 6 οἰ ἰοΥ ΤῸΪ]ΘΣΒ 8180 

ἼΟΣΥ, δηὰ βρδῖζο [ἢ9 
οὐ ὁϑϑῃ οὗ [ῃ6 ΣΌ]618] 

ΤΏΔΩΥ δο] ονοα ο [1] δἷπι; Ὀὰϊ Ὀοοδῦθο οὗ ἰμ9 ῬΠΑτΙβοοΘ ὑΠ6Υ αἰ ἃ οὶ οοη 685 πἶτα 
48 [οπιλὲ Ἀἰπι], Ἰοϑὺ ὑΠοΥ βμου]ὰ ΒΘ ΤΩΙ ουΐ οὗ {Π6 βάψ᾽ ἀν [ἀχοοιητηυ!οδίθα]. ΕῸΣ 

ΒΟΥ Ἰογϑὰ {9 ΡὈΣϑ180 [9 ]οΣγ] 
αἰθ} οὗ αοά, 

45 οῃ [1] τη6, δυΐ οπ [1] Βἰτα ὑμαῦ βοῃῦ 8. πα 89 (δ βοοί ἢ 
46 [Ὀϑ 0] 61}} Εἶτα ἐμδὺ βοῃΐ 9. [ 81 ΟΟΙῺ6 ἃ [οπιιξ ἃ, ἴ.8. Ὁ.8 

ΣΏΘη ΙΏΟΓ6 ἰδ δῃ ΓΙῸΣ (8ῃ δ 81}7} (80 Ῥγβϑῖ86 

αἱ] 9655 οτἱοὰ [4]ουα] δηὰ βαϊά, Ηθ ἐπδὶ δ6] 1 νοῦ οα [10] τθ, Ὀ6]ονϑίι Ὡοῦ 
οἰ 6}}} τὴ9 βθοί ἢ 

ἱσξ ἰηΐο [89 ποι]ᾶ, 
[δὲ ἩΒβοϑοονον [ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΟἿ {88} Ὀ6] ον ϑίι οἡ [18] τὴ0 βῃοιυἹὰ ἢοΐ δϑϊάθ ἰπ [γϑηλδὶῃ 

4 ἴῃ {Π6] ἀΑγίκηοθθ. Απὰ ἰδ ΔΗΥ͂ ΙΔ} ΠΟδΣ ΤΩῪ πΟΤβ, δα θο]ΐονο [ΚΘὸρ ἐΐ6)5]" ποῖ 
48 1 Ἰυάρθ Εἷπι ποῖ : 0. 1 οδπιθ πού ἰο ἰπᾶρο 

(ἢ τη6, δηἃ τοοοίγοίῃ Ὡοῦ ΤΩΥ̓ πογᾶβ, μαι ἢ ὁη9 ὑπαὶ ἱπάροίι πἷμπι [1118 ἐμαὶ ταξθοῖθ 
6 ὑοῦ], θαΐ ἰο βαγὸ ὑμῃ6 ψοσϊὰ. Ἠδθ 

ἡπάρο (τί Εἷπι)}}: [89 ποσὰ ἐδδὶ 1 πᾶν βροΐζθη, {Π6 βδῖηθ 884} [{}}}} Ἰαάρθ Εἷπὶ 
49 ἴῃ ἴδο ]Ἰδδὶ ἄδυ. ΕῸΣ [Β6ο680}80] 1 Βαγθ ποὺ βροίϑη οὗ [011] ταγβοὶῦ; Ὀυΐ {π0 

Ἐδιμον πίοι [π|}0] βθιξ πιο, 6 ζᾶ 119 ἃ [οηιῖξ 8] οοιμμαδηἀπηοηΐ, ψμδὺ 1 μου α 



896 ΤῊΒ ΟΟΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙ͂ΝΟ ΤῸ 90900ΗΝ-. 

δ0 88Δγ, δά πῇμαῦ 1 βῃοι)]ᾶ βρθρᾶκ. ἀπά 1 Κπον ἰμδὲ Εἷθ οοτατηϑηἀπισοηξ ἰ5 11{8 ον σ- 
Ἰαβίϊηρ : ἩΒδίβοανου 1 βρϑδὶς {ῃογοοσο, θύῃ 88 {16 ΕἸΔΕοΥ βαιά [80 88]: 4 ὑπίο 
1η6, εἴρηχέν μοι], Βο 1 ΒΡΕΔΚ. 

ΤΕΈΧΤΤΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. 31.--ἰτοσαῦτα Τῆδὺ ὃ πηδογεϊοοὰ οὗἩ πιδρη! πᾶ: 80 σγϑαί, Ζμοὶ (σοι. ἈΪα(,. υὙἱ]ἱ. 10. 1ῃκο τί. 9: Βδυ. συῇ. 

117: 6α]. "Π. 4). οὐ οὗ πιυ πᾶ: 80 ΔῊ 
ἴοττηογ, Μογὲγ δηά ΑἸτογά ἴογ {πο ἰδίῖθν. 

ὙΠ ᾺῈ χυ. 8. ΦοΒη τί. θ:; χίν. 9; χχί. 11}. 
κὸ ἱγαπδ]αΐο δμοῖ.--Ρ, Β.} 

ἸΑλοκο διὰ Ὧθ Ἰγοίίο ἀδοίἀο ἴος ἴδ 

4 γογ, 40.- Το οηάοτῇ σίνος ἐπώρωσεν, ἱπείοδά οἵ 80 πεπώρωκεν οὗ ΤΑοδ., ἴῃ δοοοσγάδποθ ἘΠ Α. ΒΘ ΊΈΙ, Χ εἴς. αἱ 

αἷεο ἐξ. 11... 23 διποπαοὰ ἔγοῦὶ ἐπηρώτησεν.) 

διοογάίϊης ἴο Α. }).2 ΚΙ. Κ᾿. εἰς. 
4Υγοῖ, 40.--[ὴ)6 Βπυίΐιτα ἰάσομαι 

Ῥοπάετδηςε οὔ δι που 68, Ομ ΠΏ, Τιδοποηθοτῆ. [ἐξ. Α. ΚΒ. 

δ γογ. 40.--{ΠῚκοΠϑηάοτῦ δοὰ ΑἸιογὰ ἐν στραφῶσιν ἰῃ δοοοτάδηοο ν ἢ δὲ. Β. Ὁ.; [Ππ|0 ἰεχὶ, τοὺ. σοδὰδ ἐπιστραφῶσι 

[5 ἴο Ὀ6 Ῥτοίδισεὰ ἴὸ ἴδιο ΒΥ ΤΥ αΒΕΠΣ ἱάσωμαι, ἰῃ δοοοτάδποο πιῖ (λ6 ἀεςοϊἀοὰ ὑτο- 
“φ 

δ ογ. 41.--: Ὅτι [δεοαιι4) ἰδ ἔο "Ὸ δβἀορίοά ἴῃ [ἢ Νίαςο οὗ ὅτε [λεν, ἰοχέ. τος, Ἐ. Υ.] ἰἢ δοσοσάδηοο πὶ [32.] Α.ὄ Β.1,, 

εἴς.) ἸΔοταδπη, Τίϑο βοπάοτ [ΑἸέοτα, Ῥοδίοοι! διὰ Βοσι!. 
γον, 41.--[Βὸ0 ΕΧΕΟΕΤΙ͂ΟΑΙ, ΝΟΤΕΒΙ. 
Ἵνοτ, 43.-τ|ϑοο ΕΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ]. 
δεν, 41.---Καὶ μὴ φνλάξῃ ἱπειθλά οὗ καὶ μὴ πιστεύσῃ, ἴῃ δοοοτάσαποο ὙἡΊ ἢ (οδᾷ, [}4.] Ἁ. Β. Ε. 

πλλὴ ἐν τ ΒΆΔΥ δίϊδοσ υἱἱογίπε (88 ων ὰ Ἰ τ. Δ. Το οπθοτ [ΑἸ τὰ, Μ'οβῖοοῖς ἀπὰ Ηο11). “6808 ᾿ 

ἴῃ τμῖ6 νοῦϑο; ἰδ νος. 86, ἐξ. Β. Ὁ. 1.. εἶνο ὡς.--ΡῬ. 8. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ 

Τ|ιο οηἰΐτο βϑοι ἴοι 18 δὲ δρίϊοσαυθ οὗ {πὸ Ἐνδη- 

ποἸῖβε οα (86 Ῥυθϊα ταϊηἰβίγυ οὗ Φ6δὺ8 δπὰ 118 

Ῥοβαὶὶ πὶ {86 [γα 6} {15} παίϊίοι ; ἃ ΤΘδῸΪ. δἸγεα 

δηπουποοα ὈΥ̓͂ {πο Ἰαπιοηἰαἰίοι, οὨδρ. ἱ. 11. Ενοη 

(86 σοποϊαϊίης νον 8 ἔγοπι υϑΓ. 44 ἀγϑ ἴο Ὀ0 Το- 

κατάεὰ ἐΒτουκιιοιὶ δ8 δα δρίϊοριθ (Δοοοχαϊηρ (0 

(οσσοἦαβ δηὰ ἸηδγΥ οἰμοτβ, ὔοκο, Τμοίαοῖκ, Ο]8- 
αυβοη, ΜΟΥ). 

Ἶγ τοὐοοι (μογοῖοτο δϑαπἰοιηοὰ 1. ἐμ Βα ρροβὶ- 
(ἴοι οὗ Ομυγβοβίοτι δηὰ αἱἱ (110 δποίθῃϊβ (διμοηρ 

1.6 τηοάδσγηβ ΚΙ ἰηα), ἐμαὺ 7688 ὁπ06 Ώογ0 δά- 
ἀτγοβϑοὰ 18:8 Ῥθορὶθ ρυ οἷν ἴα {8.988 ποτὰ; 2. (86 
τηοάἀϊ δοηϊίοπ οὗ (μἷθϑ Βγροίοβὶβ ἰθπ ζϑαρα δπὰ 
Βοηροῖ, γοὸ αθῆγπι ἐπὶ οὐ Ηἶ8᾽ ἀδραγίυτο ἵγοιι 
86 το 16, ἰὰ 86 ὙΘΓῪ δοὶ οὗ νι μάγον δὶ ἔγουι 
(86 768, Ηδ βιιουίοά ουὧὐ {π660 ψοτὰβ (0 {116Πὶ 
ἔτοπι οἵαν; 8. {π6 οοηῃ͵δοίυτο οὗ Β6δβον δηὰ 1.υὑ- 

Βαγχάϊ, ψῆο μοϊὰ ἐπαὶ Ἦο υἱἱεγοά {μ680 Τομδτκ85 

τοβροοίίηρς (9 εῖν8 ἴῃ ὑπ τ βεη09 οὗ (80 ἀἸδοὶ- 
ΡΙ68; 4. βηα!!γ, [110 ἴάποΥ οἵὗἠἨ 0 Ῥ οἰΐθ, Ἧδο βυρ- 
ῬΟΒ6Β ἰ8ι656 ΤΟΙ ΙΒΟΘΏΘΘΒ (0 μᾶνθ στοῦ απ ὉΠΟΓ 
8 πδηὰ οὗ ἐμ6 Ενδηροὶ δὶ ἰηὶο ἃ σοχζυϊαν αἴ8- 
δουτβθ--τοῶθ, Βονοτον, ποὺ ἀοὶγεγοὰ ὮΥ ΨΔοδβυϑ. 

ΤῊΘ παδὶπ βυρροτγῖ οὗἨ δαϑυρίΐομβ οὗὨ ἰἷ Κὶπὰ 
.ὰ8 θθθὰ Τουπά ἴῃ ἐπ ἔκραξε καὶ εἶπεν, Ὑ6Γ. 41. 
Βυὲ (ἰμ0 δτϑὶ νοτὰ 18 οιαρὶογοὰ ὉΥ Φοθπ ἴα ἰἶο 
Β6η86 οὗ Ἰουά, ριυ0]10 ἀδοϊαταίίοπβ (ομδΡ. ;ἱ. 1Ὁ ; 
Υἱὶ. 28, 37), δὰ ἀοεβ ποὺ ὩοΟΘΒΒΑΡΙΥ ΒΙΠΏΠΥ ἃ 
διιοαΐ ἴροπι ἃ ἀἰβίδποο, ΟΥ ἃ ὅπα], τϑῃδιηθηῦ οὐἱΐ- 

ΟΥ. Αηὰ ἃ 0 {6 δΔογίβίβ, ἐ 18 ποὶ ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ 
ἰο τοραγὰ ἔμϑῦι, ψὶῃ ἸΒΟΙΌΟΚ, 88 τοβυπρίϊνθ 

ῬΙαρονγίοοίβ. Οἱ (9 σομίγασυ, (86 ὙΠ0]9 ἰ8.8 τό- 
διηιξ ὁπ στοῦ οὔθ (89 11{8 οὗ 9 6δι8, ἴῃ ἡ Βἰ οἷν δατὰ- 
ΤΡΓΥ (Π6 δοοουπί οὗὁὨ ἐμο υπθο]ϊοῦ δὰ ΟὈἀΌΥΔΟΥ 
οἴ ἰλ6 στοαὶ πι885 οὔ ἴπ6 Ψον δὰ ῬΘΟρΙθ δηὰ 118 
ΤΌ Ϊοτ8 18 οΘοηἰταβίοα τὰ ἐμθ δοσοιηῖ οὗ ΟἸιτ βι᾽ 8 
ΒΟἿΥ ἰοδιϊπιοηΥ ἰο ΗΪ 8617. 

γεν. 87. Βυῖ τ᾿τδουρ Εἶο Βαᾶ ἅἄοηθ βυοβ, 
εἰς.--- τοσαῦτα, Τ,ὔοἰκα, θ 9 Ἰγεἰϊο: 80 σγεαὶ ; Μογον, 

ΤΒοΪυοἷΚ : 80 πιαῆψ, 80 ἴοο ἰΠ6 Ε. 7, [18 ῥσοροῦ 
βἰχοϊβοαίίοη ἰΒ: θυσὰ ΒΒ δϑ {μ080 Ηο αἰὰ; 
δῆ ὑπ0 παίαγϑο οὔ μ6 βὶρῃβ ᾿ἰ8ο]Υ ἀοἰ οΓ ΠῚ 685 
ὙΒΘΙΠΟΥ Β0 9φγεαί οὐ 80 πιαηψ βου ὍΘ ὑπ 6Υ- 
εἰοοά. Τδ6 ρδϑϑαζοβ οἰ δρ. Υἱ. 9; χίυ. 9; χχὶϊ. 
11 οοΥνίδί ΠΥ δοθπὶ, 88 ΜΟΥ͂ΘΡ ΤΟΥ κβ, ἰ0 Θ ἴῃ 
ἴδυοῦ οὗ {μὸ ἱπίοσρζοίδιϊοα : 80 πᾶπν; γαοὺ ὑμ6 
ομοσαΐϊηοββ οὗ (89 ἰογῦπὶ 18 ἀοι 1688 ἱπαϊοαίἷγο 
οὗ αὐδιλν 88 νῦ0]]. 

{Ὁ} [τος ΓΑΈΒΕΙΚΕΒ 
Δ. διὰ ὕεσεα. εἰτϑ ἕως, 

Ὑοῖ ἴδον ἀϊᾶ ποῖ ὈδσδΙίονο ἔῃ ἘΣίση --ἶπ 
ἀἰβϑονδάϊοηοο ἴο (8 ῬυΓΡΟΒ6 οὗ αοἀ ἴῃ ἰδ6 δἷρπ, 
δα ἰο ἴδιο ἀἰν]ηθ δἰϊοβίαιοη οὗ 6588. 

γεν. 88. Τμαλ [86 νυτοχᾶ [ὁ λόγος] οὗὨ 56:88, 
εἴς.----ος ἵὰ 18 ἰῃ [86 ΥΘΟΡΓῪ ΡΓΘΒ6Π60 ΟὗἩἨ ὉΠ Ὀα] οὗ δοά 
οὔ Ηἰμάοτδηοοβ οδϑὺ ἰπ (6 ΜΔΦΔΥ οὗ {δ6 Κίηρ- 
ἄοπι οἵὁ αοα ἰδμαὶ ὈοϊΪἢ ΨΦ68805 δηά ἰῃ8 δροβί]θβ 
τηοϑὲὶ Γρθα θπ }ν ΔΡΡΟΑΟΙ] ἰο (86 ποτὰ οὗ Ῥσορδοον. 
ἘῸΥ ῬΧΟΡΙΙΘΟΥ͂ Θχ ΟΣ δἰ (5 (80 ἀἰνὶπϑ ὡρισμένον (ΘοΙΩΡ. 
ἴμκὸ χχὶ!. 22 πῖιὶ Μαιΐ, χχυὶ. 24), νυ ὶϊα ἐϊ ἀ6- 
τηοηῃϑίτχαίοβ (0 ἕδος (Πα οὐθὴ {Π650 δοοιηΐϊηρ δοη- 
ἰγδαϊοίοπβ πὶ ἰδίΟΥΥ τασϑὲ Ὀο οο-ἰποϊυἀοά ἐπ ἐδ6 
αἰνίῃο σου η86], σὮδΌ. χὶϊ!. 19; χυὶΐ!. 2.᾽᾽ ΤΠο]ποκ, 
ΤΊο Ῥαββαρο ἰ8 15. 111}. δοοογάϊηρς ἰο (δε δορίαε- 
εἰηϊ. Αοοογαϊης ἰο Δογον, 9658 15 ἱπίτοαποορά 
ἴῃ ὑ818 ραββαζο ἃ8 δα ἀγοββίιιρς αοα, κύριε. Αςςορά- 
ἴῃς ἰο Μυϊπαγάϊ, 1 ἰ8 ἃ Ἰαπιοπὲ οὗ ἰδ Ενδηροὶ δὲ 
δηΐ οΥΓἹ ἰἰοβα 11Ἰκο-τηϊηἀοὰ π|ῖὰ λιΐτη, δα ἀκοή 
ΤῊ 6ΔῺΒ {80 τη δϑδρθ πα τὸ δαὶ} τοσοῦτο ἔγοπι 
Φ4οδβι8. 1, ΟΥΟΥΟΡ, τὸ δάμεσο ἰο 1110 σοηίοχί, 1 
8 (6 Ἰατηθπὶ οὗ {Π6 ῬΤοΡμοί, ἰπ 8 οὟπ ὩδπῖῸ 
δηὰ ἐμδὶ οὗ 18 σΟ]]οαιι68, οὐδ δἷ5 ἐπ. Βὺὶ 
{π0 ΘΙ Ρμδ 88 18 προ 89 πογὰβ: (παϊ 1 χαῖρῆς 
ὯΘ Ζ1Π]16ἃ.---Ηοτονῖ , υπάἀουδίοαϊγ, ἐἰο ]84- 
τοὺ οὗὉὨ 86 ῥτορμοὶ Ὀθοοτη68 ἰη  γ ΟΙΥ, δπὰ 68 8 
ἰγρο, {86 Ἰωποηὶ οὗἠἨ Ομ τῖβὲ (οοτρ. Ῥ5. χχῖϊ. 1). 
1119 Ῥσορμοίβ ταὶ συν Ἰαπλθηΐ οὐοῦ {γὸ ἰΒίηρσπ: 1]. 
Τηδῖ πάθῃ ἀἰὰ ποῖ Ὀδ᾽ οΥ ΡΥ τοοοῖγο ἐμοὶ ἀκοή 
((}6 πιοϑϑῶρο ποατὰ ὈΥ {μ6πι---(Π0 ΡῬΤΟΡΒ οἰ5---ΟΣ 
(9 πιοδϑαροὸ ἩΠιο Ῥοπεοισαίοἂ ἐπ οδτϑ οἵ {16 
ὈΘΆΓΘΓΒ); δηά 2. (Πδ8ὶ πιϑὴ ἀἰὰ ποί δυϑδον ἐμποὶν 
ῬΓΟΡΒΟοΙΪΟ τνοημ ἄθγβ ὙΒΟΓΘΌΥ (ΒΟΥ τᾶς ρῥ]δίη ἐδ6 
δ΄γὴ οὔ (πὸ [οσα, ἡ, 6., ἱη ογργοίοα (9 χιοδὶ ἀδοὰ5 
οὗ ἀοά, ἰο 6 ἰδ8 ᾿ποᾶπῃ8 οὗ γογοδ]ηρ ἐοὸ τμ θὰ 
1686 ἀοοἀβ ἰηῃ (δ οἷν δἰ ηϊ δοδῆοθ. ΑἹ] ἐμὴ τπὴδ6- 
᾿ἰοῦ τ δῖ δῆ ορροβοὰ 1ἰβοὶ ἴο ᾿μοῖ 88 δὴ ἱποϊρί δὶ 
πδταἀοιΐηκ, ἰ5 πον ΔΙ] δ]1οἃ ἰὰ (6 Ῥοτΐεοὶ ονάυ- 
ΤΟΥ πιδηϊοβιοα ὉΥ {86 6108 ἰΟΓ68 765. : ἰ0- 
αγ 8 Ηἰ5 Ἀγεδομίηρ πὰ Ηΐβ τουοϊαιϊ ου οὐ [89 
αὐτὰ οὗ πο [Γιοτὰ ἴπ 15 τιΐγ 168 (ΌΥ (δ ἀτπὶ οἵ 
[19 Κοτὰ, Αὐρυδιίϊηθ δηὰ οἰμογϑ ἱποουγθο  δΡ- 
Ῥγθιθϑθηὰ Ομ εὶϑὶ ΠΡ Ώ: 666 89 Ἰδιηθηὶ οὗ 
119 ῬΤΟΡΒὮΟΙΒ 18 δ]8ο ζι] ἢ] 1δὰ ἦπ 89 ψοτὰβ οὗ ὅε- 
8.8 δηὰ ΗΪ5 ρθορὶθ. Τ7]16 βαγί πρὶ ἰδ τηοβὶ βὶ κῃ ϊῆ- 
ΟΑΒΕΟΥ οἰ οϑθη ἴγοτμη 89 Ὀορίπηΐπα οὗὨ (86 ῥγο- 
ῬἝΈΘΟΥ δϑουὶ (πὸ βι δου; Δ᾽ Θβδίδη, [8. 111}. ΤΟ 
δαγαρπϊηρς Ὀοραα ἰο 6 ΔοσοΙρ ἰδ μ6α ἱῃ 189 ἴδοθ 
οὗ {π6 δβυζουηχβ οὗ (8 Ὀγορῃοίβ; ἐΐϊ8 ζ] δἰ πηδοὶ 
18 σοπιρ]οἰοὰ ἰπ {9 ὁγποίχίου οἵ Ομ τῖβε οὐ ἐ86 
Ῥατὶ οὔ 0 2465 δηὰ ἴῃ {μα χο)ϑοίΐοη οὗἉ (}9 
Ογυοϊδοά οπὰ ἴδοι ΟὨ9. 
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ον, 89. ΟΣ ἐδὶβ8 δοοουσῃῖ [6 οοὔ]Ἱᾶ ἠοῖ 
Ὀοϊίονο, Ὀδοδῦδο 1ϑαΐδ κπαϊᾶ δρδΐῃ.--: 
Αδοογάϊης ἴο ΜογΥΣ διὰ τοῦτο-τεοῦτι, ἐλογ ΟἿ, ΟἹ 
(18 δεσουῃΐῖ, ἢ88 ΥΣΟΙΈΓΘΩδΘ6 ἰ0 ἩΠδαὺ 8 Ζ0η6 δ6- 
ἴοχο, ὦ. ὁ. (86 δβαγίηξ οὗἩἨ τϑγ. 88 οοπίαϊῃϑ ἰδ9 
ἀτουμὰ ον {πὸ βαγίηρ τον. 40. Οὐ (μθ οἶμον 
μαπιὶ, ἀσοονάϊηρ ἰο ΤβοΟΡΒΥΪΑοῦ δηα ἸΠΔΩΥ͂ Οὐ ΒΟ. ΓΒ, 
ε'3ο ΤΒοϊαοὶς δὰ μυϊδατάϊ, διὰ τοῦτο 158 ῬΓΘΡαΓΑ- 
εἶτο;--ἰὖ δπουῶσο8β {110 σαι186, ἔ, 6. [1.86 Δ Ὸ ΠΥ 
ἰο Ὀοϊΐονο οὗἉἨὨ τοῦ. 89 χρη ὮΥ ἰμον αἰὰ ποῖ 
Ὀο]ΐοτο δοοσοσαϊηρ ἴο γον. 88. Τ 5 ἱη οΥργοί δἰ οἢ 
ΒΟΘΙ5 ἰο 0 Βυρροτίοα ὈΥ {6 Βεαιοησθ οὗὨ (ῃ6 
ἀϊοία.: ἄγβι 15. 111}. 1, {πο 158. υἱ. 10, αηὰ ΤΊιο- 
Ἰαοῖκς τοιρασκϑ: “ Αἴΐον (6 ζκοὶ οὔ μοὶ ἀπο] οὗ 
8 ἀδοϊαγοά, [ἢ 6 ΤΟΔΒΟ. οὗὨ ἰ 18 αβϑϑὶ σῃηϑὰ ἴῃ {116 
ἴδιο οὗὐὁἨ μβαγἀδουΐϊηρ ἀεσγορὰ ἰἰθπὶ Ὀγ αοἀ," ΒΒυϊ 
ἰμοῖὶν αἰνεῖν ἀρογτοοὰ ἀθδβίϊην, ἃ5 ἃ πα 1οἷα] ἴη- 
δἰοϊΐοα, ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ {πον σα}]ὺ ἱπ νου Ἵν 
ςοοβίπις απο] οῦ, Δ8 1 18 8580 σαπιαυῖοα Ὀγ Τ8ο- 
Ἰυεὶς: “7ὸ ἴδοί (Πδ [89 συ} οὗἨ (Π6 Ραγί 65 1- 
γοϊγνοὰ 5 ποΐ ὁχοϊαἀοα ἴῃ 5.6}. ΔῺ αοίμ5 7ἡμα οϊα ἐδ 
Ῥεὶ ἴὰ ἰι0 ϑουῖρίαγαὶ βθῆβθ, 18 σηοϑὺ Ρ]δί ἢν δβοί 
ΤΟΥ Ὁ {6 }ιϊβίοῦγυ οὗ Ῥθδσδοῦ, ἴῃ ᾿ν 1 ἢ ἰΐ 18 
βαϊὰ ἴῃ δἷὶχ ρἷδσθβ: 9 βατάθηθα ὨΪπη86]7, δπὰ ἴὰ 
δὶχ οἰδονϑ: αοὐ παγαἀοηθδα }}1π|.᾽ ΔΙΟΥΘΟΥΘΓΣ ἰὐ 18 
ὨΟὶ ΠΘΟΘΒΘΑΓΡΥ͂ ἰ0 χορητὰ 5. 1111. 85 ὑ89 ἐπουρεὺ- 
βοαύθηῃσο οὗ 18. νἱ. ; 1 σοβαρὰ ἰοὸ γαοίδ {110 ἰταΐῃ 
οὗ ἰάδαϑ τῶν ὃθ ἱπγογίοα, δηὰ ἐμι18 10 18 ἀου Ὀ(1689 
ιοσθ. Εαβὺ ὑροῦ ἰδὸ οὐκ ἐπίστευσαν ζοϊἸοτ5 (86 
οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ἃ5 ἃ αάσπιοηί. ὕμάοιί- 
εὐΐγ, (μετγοίοτο, διὰ τοῦτο ἰθ ἰοὸ ὈῸ Θχρ᾽ απο ἰπ 
διοογάσλπσο ὙΠ} Δογοτ, Α5 ἴῃ ἐμ Ῥζορ δὶ ἐμ9 
Ῥτοδοιίης οὐ {89 Ῥτορμοὺῦ τὴῶϑ ὑ8ὸ οὈ͵θοῦ ὉΥ 
ἸΠΒΔῺΒ οὗ οὶ ἴ86 αασπιουέ οὗ παγάἀ θηΐηρ βουϊὰ 
Ὀθ Ὀτουσαῖ Ὡροὴ ἴβγδοὶ, 8ὸ ἴῃ {86 Θυϑῃ 6168] ]ι8- 
ἰοΥῪ ἐλ τῦδθ 0 τηδηϊοβίαἰΐοη οὗ 9 6818 Ὀγ πονρὰ 
δὰ ἀοοὰ. Τμδὶ τ] ἢ ταῖρι δορὰ βμου ἃ μὰν 
υδθῆ ἃ βᾶτον οὗ ᾿ἰ16 ἴο ἐπ αν 8, ὈΘΟΆΠΟ ἢ ΞΔΥ͂ΟΣ 
οὗ ἀδαίἷ, ἰο ἔμ οτι ; δἀπὰ Βογοῖὶη γὼὸ8 ΔσΟΟΙ}] δ 6α 
(δοῖγ Ἰυαδγτηοοΐ οὗ παγάθηϊης. 48 ἰδ πηοβὶ 
βρεακίης ἰγρο οὗ {π18 Ἰυάρτηοηῦ ἴη86 Ῥαββαρθ [5. 
Υἱ, 9, 10 15 γορϑδαίθα]υ εοἰϊοα : Μαίί. χιὶ. 14; Αοἱβ 
ΧΧΥΪΙΪ, 26; Βοι. χὶ. ὃ (σορ. Γ᾿υκο ἰϊ. 84). 
16 υοίδίιίοι ἔγοτῃ 15. Υἱ. 9, 10 γασὶ 68 ὕγζοῃι 

(86 Ἰοίτον οὗ {86 οΥἱκίηαὶ ἰοχὶ, Ὀυΐ πῃ 8 ὙΔΥ δαὶ 
8 ἀρτοοθῦϊο ἰο 18 80ηὴ86θ.Ὀ ΤΒετο {860 Ῥτορδοὶ 18 
οοτημηἰθϑϊοποα (ὁ οσσαϑίοι ΟὈΔΌΓΡΘΟΥ ὈΥ δῖ5 ῬΤ680}}- 
ἴω; 6γα ἰ0 18 Βαϊ, ὈΥ̓͂ ὙΔΥ οὗὨ μι] βίου Ἱο8] γοροσί: 
δ μιαῖ βαγάδηοὰ μη. 12. 6. {1:9 ΒΟΟΟΠΟΔΥΥ͂ ΟΥ 
ἸηϑίΓυτη [8] οα.86 τηοηἰϊοηο Ὀγ 8α Δ 18 ομὶὺ- 
ἰεὰ Ὦγ 11:6 Ἐνδηροίίϑί, θοσαυβο ἱπ ἰμ6 Ἰδἰίοσ, 
Ομεῖϑὲ, ἰὰ δοοογάσποθ στὰ γον. 41, 18 αὐ ομσ6 (16 
ΒΟΟΟΠΑΔΥΥ 68.890 απ {μ6 Δαΐμοτ οὔ {Π18 ΒΓΔ 689. 
Αοοοτάϊης ἰο β8δΐδῃ, αοα 8 ἰπ6 διυύῃοῦ ΟΥ̓ ΘΕ1- 
οἰθηΐ ολυδο, ἰπ ΗΪ5 σουθδ]οα ἤοτμι, Ηἰβ8 δόξα; 86- 
οοταϊης ἰο Φοδη, Ογὶϑὶ 15. ἐπ6 δυΐιον, ἰπ Η18 
αἰνίμο σίου, 88 {6 Ομ γῖδί οὗ (86 ΟἹὰ Τοβιδπιοηί. 
Ηθησδο (Πογθ 18 πὸ Τουηἀαιίοη ἰπ {μ ἰοχὺ ζῸ} {1160 
δϑδβουίΐοη οὗ ΜΕΥ͂ΟΣ (δ ΤῊοΪα61) {δὰ} ποί 
Οπτϊδὶ, Ὀαὶ αοὐ, 15 ἰο 6 υπάοτβίοοα 459 ὑδο βυὺ- 
θεῖ; [Π6 ἱπιοσρτγοίδίίοη οὗὨ Μοτιιβ δῃὰ οἰβοῦϑ ΒΟ 
ΘΟΠΒΙἀ6Ρ {6 πδίϊου 1.86] 88 ἐδο βιι) οί, ᾿ἢκον 180 
ἄοε8 νἱοϊθηοθ ἰο (89 ἰαχὶ. Αοοογαΐηρς ἰο ΜΟΥΘΓ, 
οὗ ἰδο Οἱοῦ Βδηᾶ, ΟἸγἱδὲ 18, ἰὴ ἢ 6 862868 οὗἨὨ 89 
Ἐνυδη οὶ δι, {19 Θροαῖκοῦ ἴῃ 1βαΐαι, αοἀ {π0 Βαγἄθη- 
εν, 8116 ἰάσομαι ᾿ι88 τοΐοτοποθῦ ἰοὸ ΟἸτὶδί. ΤῈ 
δδοϊηρίΐοι ἐμδαΐ ἰἢ 9 ΠΑΤΘΏΟΡ οαῃπποί 8190 Ὁ6 (86 
Βοαϊετ, 18 δ σγουηϊθθβ ομθ. Αοοοτάϊης ἰο ἘΒο- 
ἴαοὶς ἰάσομαι βουϊὰ δἷδο 00 τοίογγοὰ ἰο ἀοΐ, 
ΒδΥΐῃ ζ, 88 ἃ ποδὶ ομοθ ἰὼ οχρσοδβίου, τοιαδὶ ποὰ 
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ἴη (τ ἄγδί βόσβοι ; ατοίλυβ δηἃ οἰμοσβ, δηῦ 1ψυ}- 
μητγὰϊ δνὸ οογγοοῦ ἴῃ δοπβιογίηρς ἰπ6 Ἡ᾽ 8016 88 χὸ- 
Τογσίηρ ἰο ΟἸιγὶϑί. Τ86 “ὁ πορ! ζοησο᾽" 185, οτ- 
ΟΥ̓ΟΥ, ΘΟὨΒΟΙΟΙ5 ὈγΟΥΠΟαΊΘησ66; ἴ0 ὈΘ ΒυρρΪὶθ- 
τησπίρα 15: δΔηὰ 88 [ἰἰ 18 ζιγῖμποσ τὶ, Τα 1 
Βιυουϊὰ 1168] (6 πι|. Τ7Τ}}18 χη, ΒΟ ΘΥΟΡ, μὰ 1.8 
Τουπαἀαἰίοη ἴῃ 1116 ἔδοὶ μὲ (89 ποζδίϊοη οἵἁ καὶ 
ἰάσομαι, εἰς. ἰδ ποὺ ἰ0 1Δ}0868 ἰπίο (110 Β᾽ ΒίοΥ]08] ρᾶ8ὲ 
Ἰ|Κ6 ἐδ ἱΐδϑ οὗ (116 Βαγἀοπίηρ, δὰ {μὲ ὑμ 6.9 
18 Ῥγοβαηί ἰο ἔμο πιϊπα οὗ (116 Ενδημ6]18ι ἃ ἀΪ5- 
(ἰηοἰΐοη Ὀούνγοο ΟΠ γὶϑὺ ἃΒ ἰ86 το τὶ υυἱνο αοά 
οὗ τογοϊαίΐοη ππὰ ἰ(ἰ6 ἰβίογ οὶ Βαυ] ΟΌΓ, 

γεν. 41. ἘΠ6Β6 τ Ρ 5 βαϊὰ 1ἵ'ϑαΐὶδῃ Ὅ6- 
οαῦδθ αὐτε 89 δᾶνν Βὶ5 ΘΊΟΣΥ.---ΔΙ γοῦ: “46-' 
οογάϊηρς ἰο 18. Υἱ. 1, 1 γ8 ἱπάοοα ἐἰδθ φοΥΥ οὗὨ 
αοὐ μοῦ νγὰβ βθθῃ ὈΥ 86 ρῬσγορμοὺ (6οα δβἰης 
ὍΡΟΥ ΗἰΒ ἱβσοπο, δἰἑοηἀοὰ ὈΥ͂ ΒΕΓΑΡΒίη), εἰ6.}; ἴῃ 
δοοογτάδποο τ ἢ (116 Ἰάοδ οὗ 6 Ιοροϑ8, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, 
180 {Π6ΟΡ Δ 65 ΔΥ6 ΔΡΡΘΟΌΓΔΠΟΘΒ οἵ (Ἰο Ἰμορο8.᾽" 
Βδίμον, ἱἰπ6 Τοχοβ τνλοὸ ἰδ θοῦ Ὀαοσοπηϊῃᾷ ᾿ἢ- 
σαγηδίο, 18 Η 80] Υ οπὸ σἱϊὰ (9 δόξα οὗἩ ἴα 
Ἑλίαν, αἰ οῦρι (18 ἀραϊὰ ἰὰ (}0 αὐϑίγδοϊ 18 
αἰβιϊηρυϊδιιοα ἥγοτα (86 ὁόξα οἵ ΟΥὶϑὶ (σοΡ. 
Η6Ὁ. 1. 8); δῃὰ ποῆοο ἴοο {80 δόξα οὗὨ Αοἂ 15 ο.)ὁ 
ΜΠ πο ΑἸρ6] οὗ (86 ῬτΘβθηοΟ (866 κὰκ 1]. 9), 
ΑἸ Βου ἢ Ογὶξὲ ἀραΐῃ ἢπ8 8180 Π:18 αἰγὶ 6 - υ Δ ἢ 
δόξα. Ηΐδβ 6886 ῃ014] οδίαίθ 1β μ6 μορφὴ ϑεοῦ. ΤΟ 
Βοοίηρ οὐὗἨ ΟἸιχὶβὶ οὁὰ 16 ρασὶ οἵ 6 Ῥσοόρμοὶ 
νγὸΔδ8 ποὺ οορῃϊῖνο (ΟΥ θη), θυ Υἱβίοπασυ (780- 
Ια ο 1). ΜαιὈ]υ8 ἀπὰ οἰ οΥβ μα Υθ, πὰ ΟΡΡΟΒΙ ΪΟᾺ 
ἰο [86 σοπίοχὶ, τοϊογγρᾶ αὐτοῦ ἰο Οοἀ.---Αηα Βο 
(ποῖ ἀδροηδοπὺ ὩΡΟοῺ ὅτι, [1.6 ῬΤΟΡΒοΙ) ΒΡΟΪΚΘ οὗ 
Ἐῤϊτὰ. 

Γ[ΑἸΐοτὰ: “Αὐτοῦ 9.7 Ολνί, ΤἼηὸ Ἐνδηροῖίβι 
18 αἰτίης }}15 )υάριηοηΐ,--- ἰανίηρ μαᾶ μ158 ὑπάοτ- 
βίαπαϊης οροποὰ {(1ὺκ6 χχὶν. 40) ἰο υπαἀοτβίβπα 
{116 Βοτι!ρίυν 69,---ἰλαί ἰλε Ῥαδδασο τη 71εαϊαὴ ἴδ δροζεη, 
ΟΥ̓ Ολτίδί., Απά ᾿πάοοά, Βι ΡΟ σοηϑιἀογοα, {16 
ἴον Ὑΐϊοὶ 18618}} Βα ῖν σομα οηἶῃ 6 {πὲ οὗ 189 
ὕὅοη, 0 ἰ8 (Π|6 ἀπαύγασμα τῆς δόξης οὗ (86 
ἘΛΙΠον, ἡ οτ Ὧ0 ΟΥ̓́Θ Βα Β66η."-- ογαδινοσίῃ: 
“ Πὴ6 Εγδηροὶ δῦ ἈΘΓΘ ΒΗ7γ8 (πὶ Ἐδαΐαβ ([8. νΥἱ. 
1-90) βὰν (ὸ σἴοσΥ οὗ {6 δοη. ὅΓ1. Ῥδὰ] βδγ8 
(Αοίβ χχυὶ. 30) ἰδὲ 6 Βοηγαὰ {86 ψοτὰβ οὗ (89 
Ποῖν δριγίί. ὙΒΟΥΘ 15 ὁγ6 ΔΊΟΥΥ, ἐμ γοίοτθ, οἴ 
(86 ΗΟΪΥ ΤΥΪΔΙΥ: δηὰ (86 φἴοσυ οὗ ὑπο Εα ΟΣ 18 
(}9 ΝἼΟΣΥ οὔ (86 ὅοη, δῃὰ 18 ἰμ6 “ἸΟΤΥ οὗ ἰδ ΗοΪΥ 
6μοϑι. (ΤΠ 60Ρ}}..) ΤΠ σΊΟΤΥ οὗ (ῃ6 νου -Ὀ]οββϑα 
Τγῖίπείν ἀρροαγοὰ ἰο [βαΐδ, νβθη 9 μεαγὰ (δθ 
Αηροὶῖο οί, Ἡοῖν, Ποῖν (18. νἱ. 8); δηὰ {]16 
ΕἸΟΥΥ οὗ {μ6 ΤΥϊΆΪΥ 15 Βοτο οΔ]]6ἃ ἰὸ σ]ΟΥΥ͂ οὗ 
Ομ γχὶϑί, θεοδυβ Ομ γίϑὶ 18 αοἀ. ((νιδ).-- - 16 γ 
8 ἃ ΓΘ ΠΥ ΚΑὮΌΪΘ ΤΟΒΟΙ Ὁ] πΠῸ6 ἰο {118 Ῥαββᾶζο ἴἢ 
{π6 Βοοῖϊς οὗ Ἀονοϊδιΐου (6 Υ. ν. 8-11), σοτηραγοά 
ΥΣ Βον. Υ. 12-14, σι Βόσὸ ἰδ 6 ΝἼΟΥΥ βου θα ἰο {110 
Ἡοΐν Τεὶπὶίν, δυὰ ἰμὸ πουβιὶρ ραϊὰ ἰο πὸ ΗοΪγ 
ΤΥΪΥ, 18. Ὁδουϊ θα δηὰ ραϊὰ ἰο Οὐγίδέ; δῃὰ 18 
(Ππογοΐοτο ἃ οἷθᾶρ οὐἱάθηοο οἵ Ηἰΐθ ᾿ἱνἹηἰγ.᾽ 
---. 8. 

Υον. 1.. Ὑοῖ ονυϑὴ οὗ ἴΠ6 ΣΌΪΘΙΒ ΏΘΗΥ 
Ῥοϊονϑᾶ ἐπ Βΐπ).--- 6 Ενδηρο] δι 1ἰπ118 δὰ 
Οχρ αΐηϑ ἰμ6 ργοσδάϊηρς βοηίθηοθ ἴῃ τοϊδιϊηρς 
ἐπιαὺ ΤΏΔΩΥ οὐθὴ οὗ 80 συ ]ογ8 (ϑ'δημοανῖβί8) ὃ6- 
Ἰϊευοὰ οὐ Οἰτὶβί, δ σδῃηποὶ τασδὶ ΒΒ ῬΘΟΡΙΘ ἃ8 
ΝΙοοάθταιιβ δὰ Ψοβορὰ οὗ Αγ πηδίμθα (ΜθγΥο1). 
Ἧο τοιιϑὲ ἀρργθοίδίθ {86 ἴδοι (μαὶ ΦοΒη αἰδίϊη- 
ξυΐϊϑ!οβ Ὀοίνση ἰ89 πϊάαΥ δθβο οὗ (86 ποτὰ 
“4 Ὀ6]16γ6᾽ (σρ. Ὑἱϊῖ. 80) δὰ :ϊ8 τλογϑ ᾿ἱηἱ οἀ 
86Πη86 (οἶῶρ. Υἱί. ὅ; χχ. 27). Μαπίζοβι γ, ἰΐ ἷβ 
ὈΟΙΣοΥ ἴῃ 116 ἩΟΥ ΒθΘῺ86 οὗὨ (9 ἴογ, ἱππαγὰ 
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κεἰβίον 661] τϑοορηϊ ἶοη (4 αἰπιοδί ζαϊι 8), (Πα 19 
Βετο τόϑδῃί. 16 Ενδημοὶ δὶ πο π Ῥγοοθοὰβ (0 
ὀχρὶδἷη ΠΟ ὁ ὈΔρρομοα ἐπαὶ {Π6 ρτϑδὶ δοσῃπιο- 
(ἰοπ δῃὰ δινδικοηΐηρ ἰῃ {89 πδίϊοι αἰά ποὶ ΣΙρΡΘα 
ἑηίο ἃ γτεδί σοῃηυθγδίοη. 

Βαϊ Ὀθοδῦδο οὗ ἴδ6 ῬΒεστίβοϑθα ἴδον ἄϊᾶ 
Ὠοῖ οοΟὨἕθδδ (ἐξ ΟΥ ἀΐ), εἰς.--- 9 οουδίογαο- 
ἐἰοη οὗἩἨ ῬΒαν βδίβαι ἴῃ ἐἰ5 Ὀγοδάθϑι Β6Ώ89 δ τηϑϑῃηί. 
ΤΏΟΥ ἀϊὰ ποὶ δοηζοδβϑ, ἀἰὰ ποῖ δοπιο ἤν πδτὰ ψ ῖ (ἢ 
1} σοηῃΐεββίοη οὗ ἰποὶν Ὀοϊϊοῖ, ἴον ἴθ οὗὨ ἐχοοηι- 
φιμπιοαίίΐοη. ἘΒυϊ οχοοϊχηππῃΐοδίξοι βοοηθὰ 80 
{τυ} ἰο ἔμοπὶ Ὀδόδυ 89 ὑπὸ γ Ἰονϑᾶὰ ΒΟΟΣ δυλοηΣ 

. τῆθῃ ὈοίίοΡ (ἴδ ΔΩ (ὕπερ ἘΠΡΊΘΕΕ ΒοποΣ 
τὶς αοἂ, ΤΕ το δη8 ἴῃ ἰδ6 ἄγβί “ρίασο οὐἦθο- 
νον [86 ΒΟΠΟΥ ἨΔ ΟὮ Το ὈΘΒΙΟῪ ὈΥ ἰμοῖν στο- 
δοοχηίίοη, ἱῃ οοπἰταδὲ ἰο (86 ΒΟΠΟΡ σίγοη Ὁγ Οοά. 
ΤΙΐδ βρη δοαίϊοι '8, Ββοννδνον, ποὺ Θχοὶιδίτο οὗ 
{89 δι) οὐ ἶγ9 8680 ἴῃ ψΒϊοδ ψὸ ἰη(ογρτοὺ {πὶ 
ΒΟΌΟΡ οΟΥ̓͂ τηρὴ ἰο ὃ) οὗ ἃ δυμδῃ κἰπὰ, Ὀὰϊ ἐῃ9 
ΒΟΒΟΡ οὗ ἀοὰά οὗ ἃ αἰνίηθ βοσί, 2 Μδοα. χὶν. 42: 
Βουι. ἐἰϊ. 28, 

γον. 44. Βαϊ ϑοδυδ οτἱϑᾶ δἹουᾶ διᾶ βαϊᾶ. 
“Ξὶ: ργρογίδου διηι τ πθ8ῖ8 ἴο ὑΠ9 ΒΟΒΟΡ-ΒΘΟ ΚΙ ΩΣ 
Ῥατίγίβηῃ οὗ ἰ9 ον, το 88 119 Θδ86 οὗ 
ἐποῖν ὑῃὈθ]]οΥ, 8 ΠΟῪ Ῥχοδοηίθὰ ἴο 18 ὉΥ͂ ἐδ6 
Ἐτνδηρο δὲ ἰη Δ658᾽ ἰοδιϊ ΠΩ ἰο Ηἰπιδοῖῦ, 85 (80 
οχρσγοδδίου οὗὁἩ Ηἰἱ τηϑηίδὶ αἰϑροϑὲ ο ΟΥ τι ϊηά, 
15 ἰλὲ ἤγϑί ρίασε, ἰλθ δο((ἐπρ 7ογίλ ο7 (λὲ ρετεοπ ο 
Ολνὶϑέ ας 7γεὲ ὕγοπι σπιδέ(ἑοη; ἐξ Ἰοαϑ α εεἰ(ἐπρ ζοτίλ 
9 ἰδλ6 σίογψ οΓΥ Θοά. ἮἨοσ βουχδὲ δΒἰπεῖγ δηά 
ὉΙΪομΘ ἰδ σΊΟΥΥ οὗ αἀοὦ. Βοϊϊοῦ ἱπ Ηΐπὶ βμουϊὰ 
Ὀθ ἃ Ὀοϊϊοῦ ἴῃ ἰδ ᾿ἰνίηρς αοά ἰο (πὸ δδίηο οχιθηὶ 
δ8 ΕΓ ἐ ΘΓ6 πὸ Ὀο]ἰοΥ ἐπ ΟἸσὶδί, ἑἱ. δ. 88 17 θα] οὗ 
ἐπ Ηΐδ πυπιδη, ἱπάϊν ἀνα} ΘΡΡΘΔσΘμσ6 ὙΘΓΘ ΔΑΝ 
τοογβοϑὰ ἴῃ {89 ἀἰνί 8 ΠΊΟΣΥ ΟΥ̓́τον ϊαἰΐοι οὗὨ Ἡ]ιΐο 
Ηθ γδβ ()6 Μοαϊδίου. Απὰ ἔδυ, 8180, ἰὰ οΘΌΣ- 
Σοδροηάθηοο τἱΐὰ {89 δῇονο, ΗΒ δΡῬἝδσϑη66 
Βουϊὰ δθ 10 ἴμο80 Ἧ8ο βὰν Ηΐασι (μ6 ἐπηᾶκο οὗ 
80 ΔΡΌΘΑΓΔΏΟΟ οὗ ἰμ6 ΕΔΙΠΟΡ ὙΠῸ δβοπὶ Ἠΐη,. 

30, πιοτθοῦοῦ, ἰλ6 δεπαϊπ ὁ Ηη τοαϑ 7γὲ6 ὕγοηι 
δοϊϊελ αὔπδ; Ὀεὶηρ ἀεκὶ κηϑὰ ῬΌΓΟΙΥ ΤῸΣ {8 Β6}γ8- 
(ἴοι οΥ̓͂ ἰᾷοδο ἰο πο Ηθ νὰ βοηί. Βοΐῃᾷ, 88 
Τρ 1886 οδλθ ἰπίο {89 τονϊὰ, ἱπ Ῥυΐμοὶρ]θ 
ῬΟΓΟΙΥ 8 βιϊπίης οὗἩ αοά, δο δ ν88, ἰἱπ σοδβροοί 
οὗ Ηἰδ αἷπι, 8δι8ο]υ ον {86 ἀοϊϊγογϑηοο οὗὨ ὃ6- 
ΔίονοΣ δ ὕγοῦι ἀαΥ 688, γον. 406. 

ΤῬωνρίλον, ἱλεγοίοτο, ἰλ6 ορεγαίθη 97 Ολνίεε ιοᾶϑ 
ἐικοισΐδε Ῥωγεῖν απὰ ἐχοϊιαίοείν 97 α τεαδοηιΐηῦ ἀρεοὶδε 
εἱίλοιὲ αὐἀπηιϊχίωγε Ο7 α οοπαάεηιηίλς ἀσέπον. Τὶ 
ΒΕ Ϊ πῶς πηΐϊο Βαϊγαϊϊοη δηὰ ἀθὶίνθγδηθθ ἵἔγοω 
ἀΔΥΚῊ 688 18 ἰῃ 80 χζγοαί δη ὀχοϊυβίνα ἃ ἀθξγο0 {86 
οἷα οὗ Ηΐδβ τοϊββίου (μδὶ Ηο 8 ΔΌΪ6 (0 ΒΑΥ: 86 
ἐπδὲ 888}} Ββατὸ δοαγὰ ΜΥ ποτὰ δῃά ποὶ ἴαγνο κορὶ 
1: (τσὶ τὴ}} Ὅ6 ῥχογοὰ δἱ ἐμὸ δ οὗ δυὰρηιθηῖ) 
88}8]1] ποὺ Ὀ6 )υὰὐκοὰ ὉΥ Μ6. ἢ. 6. ο σϑιηο 806} 
δηά δἷομο (ἴῃ Η]8 ὁ Δρροδῦδῃοθ 88 (0 ϑδυΐουν 
οὗ (μὸ τοῦ] ά) ἐο δϑασε. Βυὶ (89 ποτὰ οὗ Θοὰ 
ὙΒῖΘΝ ἐη6 ὉΒΌΘΙΘΥΟΥ 888 ποῖ Κορί, Ὀὰΐ ππὶοῖ 
Βο]48 μὲ ἔδδί ἴπ [π9 οΥἱ] δοῃιβοίουιβῃθ88 οὗ ἰδ υἢ- 
Βο]Ἰοῦῖ; (86 οοπδοϊουδηοθδ νὶςΐὰ πΗΐαι οὗ [Π 0 
αἰνίηθ τηϊδϑίοα ἰμδὲ ἢ6 1168 εἰ χκαιθἀ---ἰΠδὶ 8}}8}} 
ὁαάμο έτη δὐ ἰμ9 ἰδϑὲ ἀδὺ (ἰ16 ἐσχάτη ἡμέρα, 
ΘΟΙΩΡ. ΘΒ ΔΡ. Υἱ. 89, 40). 
πὰ ἰδὲς ὦ λέν, ἥπαϊ, ρεγεῖν απ αδεοϊωίεῖν ἃ 

μαρπεοπέ 9, Οοα, ἀευοϊά 9, απν λυπιαμὶν ἱμτδίά, 
ἐπαϊυίάωαὶ αὐἀηιϊχίατε, Ὀδοα89 Ηθ 888 μοὶ βροΐζοιι 
οὗ Ηϊπιδβ6!, Ὀὰὺ οπείτοὶν ἰῃ δοοογάδποθ Ὑἱ τ ἐδ 9 
ἐντολῴ οὗ αοἃ ὈΥ νπὶοῖ Ηθ νῶϑ οοπάυοίοά ---- 
δοά (μαΐ, 88 ὁ τοραγὰβ ἰμ86 ρατρογὶ ({πΠῸ εἰπεῖν) 
οὗ νδδὶ Ηο βαἰά, 88 γ6}} δ (89 ἔοξιι, ἐμ πα δῃ 

ἰγοδίπθῦ δηἀ δυραμηθηὺ ((86 λαλεῖν). Το ἐν- 
τολή, ΒΟΎΘΥΘΡ, 8 Ὡοὶ Β᾽ΤΙΡῚΥ {16 σου τι ἑπβίοι ἰδ ἃ 
ὍΡΟΣ Ηΐδι δὲ Ηἰβ βοπάΐης; 16 18 Οοὐ ΒΒ δ [0᾽ 
Ηΐπι--τὸ δ ΟΠ ΕἾ ΠΙΔΙΙῺῪ ἱπ ορογαίϊοα, δι πη 
1861 ἰο οδοῖὶ;! τιοπιοῃξ: ἰξ ἰΒβ ἰδ6 τοῖΐοο οὗ 6οὰ 
αἱ Ηΐτὰ ( δὴ ἱπάϊν Δ] σουτὶ οὗ ἀρρΡε8] Ἢ. 
Βαυΐ 65 (μῖ8 11{6-1δὺ7ὺ οὗ {86 βρϑϑοῖ οὗ Ομσὶδὶ 18 
Ῥυϊποῖρδ!ὶν ἃ οοπιηδηατοοῃὶ οὗὨ οί, βὸ ἐἰ ἰβ, ἴῃ 
οχαγὰ ἰο 18 οῃὰ δπὰ δἷτω, ρίδτπ δὶ Ἰἰἴδ: ὦ 4. ἴΐ 
οοΟμ δ΄ ἢ, ἱτυρατίβ, 18 Ῥγοάιιοίϊγο οὗ, οἰοσηδὶ) Ἰἶ{6: 
10 ἀθυθὶορδ ἱπίο δίθσ δὶ 118 πὶ ἰμ6 οὐοάϊοηςο οἵ 
ἴδ. Απά Ομγίδί, Ὀοΐπρ ΓᾺ]ΪΥ σοπδοίουϑβ (δαὶ 
δ δἰδηάβ, ἩΐΪἃ1 δυο ποσὰ, Ὀείνοοι (86 (σὰ 
ὙΠῸ ἢ885 Θομῃητηϊβδίομοἃ Ηΐῃ δηα [86 οἰοτηδὶ 118 
οΥ̓͂ (ἢ ΒΟ], ΒΥ 5 ποι ἷηρ ἴῃ {886 801 Ά5πι, δαὶ 
Εἶνοθβ υἰΐθγδησθ ἰο 8}} {πἰηρδ 85 (6 ΕΔΙΠΟΥ δ88 
ἰο]ὰ ἔμοῃ ἴο Ηΐ. 7. 6. ουθῃ ἴῃ οχργοβϑίου, Ηΐ 
νον ἴθ ἱΒΟΣΟΌΡΗΪΥ ἴῃ δοοογάδημδο τὶ} αοά, 80 
ΟἸγἰδὲ οου]ὰ 68} οὗἩ ΗἾ58 νονῖκϑ (δὲ (ΠΕ ποῖὸ 
Ῥᾶγτο ὕσομι 8}1 860]-βοοκίης δῃα 86] ἤδη, 85 ᾿ποῦρὰ 
Ηθ υδηΐϊβῃϑὰ ουΐ οὗ 6δοῖὶ ὁῃ6; αἰβδρροδγίης ἄγδὶ 
88 8 ῬΥϊηοὶρῖα, ἰἢ ῬΓόΒΟΠσΘ οὗ {{Ἰ|ὸ σδυβαὶ 8]}- 
ΔΙΘΏΟΥ οὗἩὨ (ὃ ῬΟΥΒΟΩΔΙ αοά, δια ἰμδη {μοοϊ]οκὶ- 
ΟΟΙῪ Ὀοΐογο ἐπθ δἰ οὗὁἨὨ Ὀγϊηρίης βαϊνγαιϊου (ο 
Β0118 88 (πὸ Ῥογίθοί Μοάϊδίου. Τ18 ἱβ ὁ06 δἰἀ8 
οὗ 6 ἀϊγνῖπο- δυσηδη τουοϊαίϊ οτι--- ηὰ {ἰ}8, 88 8 
Οἶθαν ταΐστορ, 15 οοπίγαϑίθα Ὀγ ΦόΒη σἰ τ ἰδθ 
ΒΟπι ΤΟ ῥἱοίυτο οὗ ἰμδὺ δι ἰἰΐουΒ, 8618 5}, υἱοῦ 
4151 δὰ Ρασγυ σἱ κοουδβηθδβϑδ το ἢ χοϊοοϊεὰ (δ9 
᾿ιοτὰ. [δ σομίοιῃρ]αίϊηρ ἐπ 8 τ ΤὰδῪ ποῖ ΟΥ̓́Σ;"- 
Ἰοοκ ἐμὸ οὐβδν βίἀθ, πβδπιοῖγ, ἐμαί {μὶβ Ῥχθ τὲ- 
γοϊδίΐοη οὗ αἀοαἂ ν͵δ δοσοιρ  δοὰ ὈΥ (86 ΤῈΙ͂ 
Ρογίροιου πὰ ρογίθοί ἀἰβιϊ ποῖ 688 οὗ (19 μαπιδη 
ἰηάϊν! ἀυ)γ οὗὨἨ Ομ ἰδὲ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Τὸ Ῥαῦθο Ὀοίοοι {ἰμὸ οηα οὗ ἐμ Ῥσορδμοείίό 
δηὰ (μ0 θερίηϊηρ οὗ (86 δἰ ρα Υ οδιῚΥ τα αἰ δι ΥΥ 
οὔ ΟἸγτίδι, ἰδ τωδυκοὰ Ὀγ (9 Εγνδοκζο δὶ πὶ 
8 ορίϊοχιο, τ ΒΙΟΙ ὀχοΐὶθδ (86 σοτίδῖ ἢ ἐχρεσίδ- 
ἰἴοα ἐμοῦ (86 οἷοδθ οὐ (10 δεοομὰ δὶ] οἵ (89 
αὐϑροὶ ψ1}} δ᾽8ὸ ὃθ ἔχη ϊδ θὰ Ἡνϊι ἢ 8 ΟΡ] ]ομΌΘ, 
83 ἃ ΘοΟποΪυδίοη ἰὸ (86 δῃϊγα αοδροὶ δηὰ δ]50 8ὲ 
ἃ ΘΟ ΡΒΏΪΟΙ πος (ο ἐῃθ Ῥσοϊοχυθ (806 ἰδθ ἴη- 
ἰσοάποί!οη δηα ὁΒ8Ρ. χχὶ.) 

2. Ηδὰ σοδὺ8 Ὀ6θῃ Β᾽ ΠΙΡῚῪ ἃ Ῥσγορβοῖ, ΗΠ! ποῖκ 
σου ὰ βανο θοῇ δοσοιῃρ) ἰδιϑὰ τυ ἢ {86 δηποῦποο- 
τωϑῃὶ οὗ ἡυάρτιηοοῦ τιδὰθ ὉΥ Ηΐπὶ Ἡἱῖα (86 
ὑϑΏ} ]θ διὐῖοσ {ἶιθ ΣΟ ΣΒ οὗἩ ἰμ6 Ῥ6ορ]9 πδὰ ἱερὰ 
Ηἰτπὰ δηὰ μαγάθηϑά ἐμοιιβοῖνθβ δρδϊηδὲ Ηΐτα π|}»» 
ἴῃ ἐμαὶ Ὀυ Παῖς (860 Οὐμλην. οα Δΐἕαίέ. Ὁ. 418, εἰε. 
Ατὰ. Ἐὰἀ.). Βαϊ πὸ θοπὰ οὗὨ ζ611Οβμῖρ πὴ} Ηἰϑ 
ὨΔιΐοΒ, ἰ8ὰ09 Ὀοῃὰ οὗ ιἰχῖι-Ῥτὶ δι σοσηραϑδίομ, 
ΠΟῪ ἄγον Ηΐπιὶ ἔοσί ἢ δραὶπ ἴγομῃη ΗΪ8 σοποραὶ- 
ταθηΐ ἰο (860 Βου! οὗ {0 ῬΩΒΟΒΔ) βδουὶ ῆ6θ. 

8. Τὴε στὶς οὗ (86 ἀϊδοΐρὶο (μδὲ 1βγδοὶ βαγἀοηδὰ 
ΒΤ 8617 ἴῃ ἴδΔο0 οὗ πὸ 7}} δηὰ μοχίεοι ὑπίο] ἀϊδὲ 
οὗ ἰμο Ἰϊἴ οὔ ἐμὁ Ῥχορβοίίο Ομ σὶδὶ, νον. 87. 

4, 77: ραοϊβεαίοα οὗ πὸ Ενδηκο ἰδὲ ἰὼ καῦ- 
τπυΐϊδδὶνθ σοπίθιηρ δίξοι οὗ αοἀ᾽ δ ποτὰ δηὰ ργουΐ- 
ἄθῃοθ, ΤΥ σΒ. 88-41. Απδίορουβ ἰβ ἐμθ ἐσηιοηί οἵ 
86 Ῥγορμιοὶ βηᾷ λὶς ραεϊβεαίίου, ἷῃ τοι {9 
Ἐνδη κο δὲ ΤΟΥ 68 Εἰτβο 1. 

ὅ. Τλε ἰαπιεπέ 4 (λο Ῥγορλεί (18. 1111. δ᾽ γα σαν 
σοῃδίἀογοὰ, 789 ποΡ 6] 16 οὗ (86 926:5 ἴδ [86 
ἐἶτοο οὗ ᾿δαΐδῃ ἱπιροη ΘΠ} ορροδοὰ [56] (ο 4δ9 
Ῥτγοδοιβίης οὐ 6 ὈΣΟΡ]οΙ 5 ΔΒ νῦ0}} 85 ἰ0 (886 ΔΙξι 
οὗ ἴο [οχὰ,---Ηἰθ τοπάοσγα δηὰ δἰζπβ οἵ υἀξ- 
ἴθ, Ηθηοθ ἐδ 6 Ῥσορβοὺ ΒΔ Ὴ ἰἢ (δ δυο 
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οὗ ἰδο ρτορβοίβοοά (δ9 ἐγρθ οὗὨ ἐδο δι θυ ἢ 86Ὁ- 
ταοηὶ οἵ Οοΐ, ἰλο9 Μοβδίδι. Απὰ ᾿ϑῆοθ ὑπὸ χτοδί- 
οβὶ οὗ ἰὸ Εγα 6185, ἰὰ Ῥδββίηρ ἰο ἐμθ βυβῖον- 
ἀπα8 οὗ Ομγίβι, σουοσὶβ ἰο ὑμδὺ Ἰδιιθηΐ οὗἩ {πθ 
Ετοδίοβὲ οὗ 86 Ῥτορμοίβ. Ηθ ΚΠΟΥΒ ὑδπδὲ ἸΔ19- 
τοϊϊοπ ἰο ανὸ δμοὰ 1.8 ρογίοοι Ζ1}]τηϑηΐ ἴῃ {ἢ 6 
ζαοθ οὗ ἐδ βυβογίηρδ οὐ Οδτῖδὶ δπὰ ἴῃ ἐπ ο8θ 
Βυονγίηρθ. βαΐδι, ἰπ Ῥγορμοίΐο βρὶσὶί, βὰν ἐ86 
Ὀοκὶπηίΐηρε οὗ ἀμ ο]ϊ 97 οὗ {6 Μοδβδίδῃϊο Ῥχοϊαΐδο, 
186 Ὀεορίπηΐϊομθ οὗἩ ἱπιρθηϊίΐοῃοθ διὰ οὐ ΌΥΘΟΥ, 
ἐδ Ὀοκί πίῃ 8 οὗὨ ἰδ 9 δυβόοσίηκ Ρσορμοίποοά δηὰ 
οὗ )υάρσιηηοπί δοοοϊογαίθι ὈΥ {μ6 ῬΥΘΔΟΒ ἢ ρ,---δὸηιὰ 
ἀορίοιοα ἐμὸ ζαίαγο πῃ δάγοποθ; Φοι πη Ἡϊ 6589 
ἐδὸ ΓΟ] τοπΐ οὗὨ 4]1 ἐμ 18 πὶ ἰδ 1179 οὗἨ ΨΦοδβυκ. 

6. ὕηδεϊιεί, 88. δὰ ππιοϊ ἐἰἰπρηέδα ἰο δείίευε, νὰ Β 
Ῥυπίδ θα οὐ ἴῃ 15818]}᾽8 ἐΐπηο τ ἐπ ἐπαδέλέν 
ἕο δοῖδευς, ἰλ6 Ἰυδριμθηὶ οὗ οὐάμστδογ. [0 18 {86 
δοϊ οἰίουβ οροσγδίϊου οὗ ἱμὸ ποσὰ οὗ ἀοα πῇᾷΐοδ, 
ὙΠ 8. ΒΟΙΥ δηὰ οΥθι} Βοδ]ηρ ΡῬΌΤΡρΟΒΟ, ἀγῖνοβ [ἢ 9 
Ὀορίπηΐϊηκβ οὗ δυάραιοιὺ ἰοναγὰβ (οἷν ΘΟΙΡ]6- 
ἐΐοη. Ὑπὸ Ενδημο δὶ, ἰκὸ (86 Ῥτορμοί, ὈΘΘΟΙΊΘ8 
Ἐσαηαυ ]ΠἘ[χοὰ ἢ δά ονίηρ (818 ἡυἀριμοπί, 

7. Τὸ Βνδη οὶ δέ, νὰ δαυλὶ ταϑαπὶηρ, 6Χ- 
Ῥ αΐῃβ (π6 ὉπὈο] οὗ οὗὨ (80 ὅονν5, πϑῖοι Ὁτουρὰὶ 
δῦουϊ ἰδ0 Βυδονίηρβ οὔ ΟἸτὶδε, ὈΥ ἐμθ ἱπίγοάπο- 
ἐΐοι ἰο 153. 111}1., δηα {πὸ ἡυἀρσηχοδὶ οὗὨ ἱπιρθϑηϊίθηοθ 
ὭΡΟΙ ἐδο Φ9νγ͵ὸ ὮΥ ἰδ υἱβίοῃ 18. Υἱ, Οοηϑο- 
παϑηΐ ΡΟΣ ἰδ9 λυ ιιοηί οὗἨ ἐπ ρΘη θη 09 τᾶ 8 ἰἰπ9 
ἀν ει ταοίϊοα οὗἩ ἐδο οἷτγ, ἰλ6 οἸϊτμδχ οὗ ᾿δὶσἢ τὰ 8 
ΧοδΟβοα ὈΥ (89 Ὀυτηΐηρ οὗὁὨ (Π6 ἰθη} 16; βδίδ ἢ 
Μἰπιβοὶῦ Βαὰ βθοὴ {ἢ ἐθΙΏρ]9 οί δὲ (1 σουοὶα- 
ἔοι οὗ ἐ)0 αἴοΥΥ οὐ Οδνὶβί, (ἢ 9 μόοῦδβο Ὀοΐηρς Δ]1οἀ 
τὐλιὰ βσροῖκο δὺ (89 ΔΡΌΡΟΔΣΔΏΟΘ οὗ ἐπ ΒοΤΟΡ μι. 
Ἡδρησδ ἐδ 680 δγὸ ἀουδί]688 Βυτ Ὀ0]168] ΔΉ 615 οὗἨ 
ἤΟΡΥ ἡυἀξηιοηίΐ, 88, ἰπ ΕἰἸκ6 τ ΠΠ 6 Σ᾽, (0.6 ΘΒ ΟΣ Ὀἑ πὶ 
ΔΥΘ ΒΥΓΩΌΟ]1οΔ1 Δ 618 οὗ ἀἰνίπο Ῥχονί ἄθηοθ πο Ὁ 
ἐϊβ Εἰδίονϊοαὶ υϑὶϊ, ἐπ χυθδὺ βίοσιηθ δβρϑοὶδ!ν ; 81 
ΟΧΡΙδμδίΐομ ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ ΙΏΟΣΤΘ ΟὈΥουΘ ἰδ ἐδ6 
Ὁ5081 Ἰπἰεγρτγείαιΐοη οὗ ἢὙΖ. 

8. Ομ νϊβέ, ἰη ἰ8ο ΟἹὰ Ἰοβίδιηοιέ, {1:6 τηδηϊθβία- 
ἐἶοα οὗ ἐπ δόξα οὗ ἀοἷ, 88 ͵80 ἐμ Απχοὶ οὔ {89 
Ῥχεβθῶοθ (8666 Νοίθδ ὁ οἷ. ἱ. 14). 

9. Βυὶ ἰδ Ενδηκο δὶ ἰα 4180 ποοοβαὶϊἐδἰθὰ ἰο 
“δϑεῖρη (Π0 παϊηβῃ, θ᾽ ΐ68] Ταῦδοη Κ01 (}ιδὺ αἰνὶπθ 
ἡαδκτιοοπὲ ἴῃ ἰδ9 προ ]]1εΓ οὗἨ δἰα παίϊοη. Ηο 
ΚΒ οΓοοσΘ ΣΟ ροδί αν αἶνοα Ῥτοϊοΐῃθη69 ἰο 80 ἦ- 
οἷξπαίἑοη, ἰο ὈοδΊοτΘ, ἐοαπὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ (86 σγοδίον 
βασχί οὗ ἐμὸ ΡῬθ0Ρ]9 Ὀυΐ 8150 ἱῃ ΤΏΔῺΥ οὗὨ 18 ΣΌ]ΘΥ8. 
ἶε 15 ὁ ἴδλοί οὔ ἰ8ὴ0 ἰρμοδβὶ δοἰχηίβοδηοο ὑπαὶ ἴθαν 
οὗ 189 ἀπδηεη ψ 1π6 ΘΗ Υ οὗ {89 εδαλα νερὸ 
Ῥασίγ δρδΐϊπϑδὶ ΟἸσῖϑί, τγῶβ ὑπο στυϊῃ οὗὁὨ ουθυ γι ΐης 
8πἃ γγορασγοα [07 (9 πδίΐοῃ 18 ἰχωρσίο ἔδίθ. [ἱ 8 
8 Βἰδιθιηθοὺ οὗἨὨ βίδυ πα ρστανὶν (δαὶ Δ}} {89 
ὁδῦδοθ οὔ ἰδ ζΘΠΟΓΔΙ ΔΡΟΒΙΔΕΥ͂ ΟΓΘ ΘΟΠΘΘΏ- 
ἐγαέεὰ ἴπ ἰδ οὔθ κβἷπ οἵ ζἴοδι; δηῃὰ ἐμαὶ ἰὴ 
ἀϊδενθηῦ ΡΠ α868 οὗ ἴθδ.: (06 ΤῸΔ οΟὗἨὨ τὴ8π, ὑπὸ 
ἴδαν οὗ δρϑοίγϑβ, ἐ89 δ: οὗ ϑι8δη)0 δηὰ βυδογίηρ, 
Ὅ6ΓΟ οοπσοηίγεοϊοα ἰῃ (Π6 0Π0 ΤΌΤ : [86 687 οὗ 
Ῥμαγίβαὶο ὀχοοϊητηθηἰοαιϊἑου. 800} ἴθασαὶ συϊῃ 
648 ἐδ ἀοτεἰηΐοι οἴ ἃ Ῥμδτίβαῖο ἰοσγογίδηι οἴοοί, 
818 αϑ Ὀ66ῃ δρδὶῃ ἀδιηοπδίγαιθα ὈΚ ἐπ Εἰ δίοσυ 
οὔ {πὸ Βοίοτιηδίΐοῃ. Απὰ (16 ἐγ οουτοκο οὗἉ 
Ὁ 61 167Γὁ δηὰ οσομνίοἰΐοι 8 85 ΒΟΙΥ δπὰ σορϊοῖο 10} 
Β]οδδὶπς 85 ἰδ ἴϑδν, ἰῃ βρίϊο οὗ 4}} 18 ὑγοίοπάϑὰ 
Βολέηοδη, 15 δι 81 δῃ:ὰ ἀδιπ8]6. 19 οτηοίΐου οὗ 
ἴξΑΣ τὰϑ, ὨΟΎΘΥΟΥ, αστουπαοα οα ἰδ9 ἱτηρυΐδο οὗ 
διενὈϊεΐοι,, δ᾽ υνὶϑῃ ἀογοίΐου ἰο ἐπ ΒΟΌΣ οὗ ον δὰ 

δῖα, ἸΣΥΟΡῬΟΘΟΒΟΌΪο οτἰπούοχυ, ῬΒανΐβαῖο 
χἰκμέθουδηθθθ. Ὑοὶ ἐμ9 υἱύξπιαΐο γϑαδοὸὴ οὗὨ (μὲ8 
ποσὰ γ δι ἱεϊοι ἴῃ πγγροοσίἰσ0- 5ρ τ [08] ΔΡΡδτοὶ, 

885 ἴῃ Ἰαοἷς οὗ 6 Κπον]οᾶρο δὰ 8680 ΟὗἩἨ ΒΟΠΟΡ 
πὶ αοὐ, ἐμοὸ Ἰδοῖς οὗὁὨ ἰγαθ, ἱπινατὰ ϑρίνὶιπαὶ 119 
δπὰ οὗ ἃ Ῥυδγθγία βρίτὶὶ,---δρὶ γἰ 8] οί μαν, 
ἘΡ ΤΕυΒ ἀφδίῃ ὑπο (80 χηδεὶς οὗἉὨἁ (89 Σηοδὲ ΒΟΥ 
116. 

10. ἴΙπ οουίταϑὺ ἰὸ ἐδ 9 ρ,οοτυ Ρἱοίαγα οὗὨ δ δ] 
δ ἃ ἀδιηπδ Ὁ] δπιὈϊιΐοαυ Ῥγοβοιοὰ ὈΥ Ῥμαγίβαὶο 
Φυάδαΐθπι, νοῦ ἀσοηϊοὰ ἐμ όμος οὗ Θοὰ ἴα 
Ομνῖϑὲ πὰ ἤπΆ}}γ Ὀ]Αβρμομπιθὰ ἰΐ δηὰ οογογοὰ ἱξ 
τ} Βδῖ 9 οἢ ἐδ: ΘΓΌΒΒ, ΒΡΡΘΑΙΒ 6 ὀγίχλέ ἑπιασό 
97 ἐλὲ πιϊπα απαᾶὶ δεἰ-ρνυεδοκίαίίοη ο,(, Οὐγίδ, Ἦφ 
Βοιρὶιί, ποίη ς ἴον Η τ 86}7, τ ἢ πη βοϊᾶβια 
8η 8018 5088, θυ τιδο Ηἰ8 1ἴϑ ἃ ρυιτο βαουὶ 69 
ἴον 9 φΙΟΥΥ οὐ αοάἄ δπὰ ἐδθ δβαϊναίϊου οὔ ἐμ 
μου], 8.00 10 18 τὶ Ηΐθ ῬΘΥΒΟΒΔΙΥ : ἐξ ἰ8. ἐμ8 
Ῥῦυγο ἰάθ Δ} 1 οὗ ΗἾΒ ΘΒ8θ6106 88 ὑμ6 τηδηϊοδβίαιΐοη 
οἵ ἀοά, τον. 44, Τμὺβ νι} ἐμ 6 βοῃμαϊηρ οὗ Ηΐπὶ: 
ἱξ 'ἴ8 ἐπθ Ρᾷγο ἰάοΔ!} 1 γ οὗ Ηΐβ δρρθαζῶποο: (86 
εἰον! δοαϊίοι οὗ {π6 τιδοϊοβιδίζου οὗ ἀοά, γον. 4ὔ. 
1 ΗΒ αἷπις: ἐὲ 15 (86 Ῥᾷτο ᾿ 6} γ οὗ ἐπ 6 ἰγλ}3- 
ἢσαυγαίϊΐοι οὗὅἨ 116 βυδδίαηϊς δὶ νον], οὗἉ (9 6ῃ- 
Ἰκίθηταθπὶ οὗἉ (Π6 ἀδνϊςοηοαὰ που] οὗὨ βίη, τοὺ. 
406. ΥἹΙᾺ Ηἰδ ορογαίίοι: ἐΐ ἴθ (89 Ῥᾳτο ἰά θα! γ 
οὗ τοἀοιιριΐοι, τοῦ. 47, ὙΠ ἰῃ9 7 ϊοἷα] ορθ- 
ταϊϊοη οὐ Ηΐθ ποτὰ: ἐὺ ἷβ ἰπη0 Ῥυγχο ἰάἀθα ἐγ οἵ 
Ηὶδβ οομΐῃς ἰο λυ καιοῃί, τοῦ, 48. 500 ἐ 18. ψ τὶ 
ἐμ τπιοῖϊῖτο, {Π|0 δἷτὰ δῃἃ θυθὴ (88 ΘΧρΡΓΟββίοῃ οὗ 
Ηὶβθ πνογὰ, ἐ. 6. ἰδο ρῦζτο ἰάθα! ἐν οὗ Ηἰ8 οθϑάϊΐθηοο, 
119 δῃά οοπάποί ϑυθὴ ἰο “6 ἜΧργοϑδίοι οὗ Ηΐβ 
ποσὰ ἱἰδοϊῦ, τοσβ. 49, δ0. ᾿ 

11, Υϑ ΤΥ δὺπὶ ὉΡ ἐπὶ8 νόβυτηό οὗἁὨ (16 βαὶ- 
Ῥτοδοηίδίϊου οὗ 6888 1 ἐμδϑὸ πογὰβ: 96.808 τωδδὰῪἙὋἑὮ 
(86 ρᾶυγθ, Ῥογέθοί, αἰγὶ πθ- τᾶ Δ γροβίαβὶδ: 
ἐγδηδρδγθηὺ 88 οΥυβία] ἴῃ στοβρθοί οὗ {80 πιοὶΐγϑ 
οὗ Ηἰ5 Ἰ᾿ἰΐο, ἐδ πιδηϊοθίδίΐου οὗὐ ἰ9 Βαΐμου, 
θΏ66 Ρυγο ἀογνοίϊοι, ἰπὰ Ηἰΐδ8 Ἰογϑ, ἰο ἐμαὶ ρογίίοα 
οὗ (9 νουν]ὰ ἐμαὶ ν1}} τοοοῖγθ βαϊνδίζοη,---ἰῃ 6 
Ρῦυτο ουἱρουγίηρ οὗἨ οἰ6γ8) 116. Ηδ νὰβ, Βοῖν- 
ΟΥΟΣ, δύ {{|8 Θοπιρ]οῖθ Ῥϑγβοηδιὶίν θθοαυδο ΗΒ 
Ρτοβοηίδίΐου ὉΥ ἐμδ9 ΒΘΙ ΒΟῸΣ νγῶ8 ΘαΌΔΙΙΥ ἀϊβιϊπος 
σὰ ΗΒ οὐ Ῥγοβοπίδιίο οὗ ἰἴ6 Βδίδον; ἡ 6. 
ΗΘ ν88 {86 οοηρίοἱθ αἰγὶ 6. ατηδῃ ἐπα γἹἀ]}γ, 
186 δου ]εἰθ ομδεοοίοσ, Απὰ Ηθ ρδνο ῥτζοοῦ οὔ 
Ηἷΐδ ροσγίοοί Ῥοσβοῃα 88 Μ16]} ἃ8 οὗ Ηἶ8 ρμογἤϑοξ 
Ἰπαϊ νυ} } Ὀφοαυδβο Ηο, ἰῃ Ρογίοοί 8 0) θο ἐνὶ γ, 
οοπΐπι8}}} ἐγαπδέορια θα (ἢ 9 σΘΏΘΓΔΙ ἐντολή ἰηΐϊο 
ἐμ ΤΟΙ ΘΏΪΔΥΥ ἐντολή οὗ Ηἰΐβ ΘΟμβοϊ οι ΒΏ985, οἵ 
Κορ (Π|9 Ψ}}} οὗ αοἀ ἴπ απίβοι τΐ} Ηΐ8 οὐα νν}}}. 
(ΟΡ. 2.φὅεπ ὕεεμ, 11. ν. 1292.) 

ΒΟΜΙΜΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Το Εν ρο δι᾽ 5 τοϊτοβρϑοί οὗἩ {δ Ῥυ]16 πιΐ- 
πἰδβνυ οὗ Ομ γὶδὲ δὰ 115 ΔΡΡΑΥΘΗΟΥ Γγυπίιγαιθὰ το- 
8}..---Τ 8 τοἰχοθρϑοῖ ἴῃ ἐἰ6 Πρ ΟΥ̓ ΡΤΟΡΉΘΟΥ.---- 
γ]εί ἸἰΔΘΥ Ὀοθ]ονοὰ πο. ΤΤμθ0 ψεί οὗ ὑπ Ὀ 6] 1 ΥΟΥΒ 
δὰ {16 μψεΐ οὗὨἨ ΒΘ] ΘΥΘΥΒ, 58. ἰχχὶϊὶ. 1: 1. Απϑη- 
εἰ ποδὲα ἴῃ ἰδ ἐῃ)9 ΤΟΔΙΠΥ οὗἩἨ μαπιδῃ ἔγθϑάοπι 5 
Οχρυοθβοᾶ; 2. ἐμ0 μΊΟΣΥ οὗ αἀἰνίπο Ἰυάριηθηὶ δηὰ 
αἰνὶπο χγδοο; 8. ἀδοΐβί ἢ ΤῸΓ οἰδγηΐ; 4. ἃ ὁ00- 
ἰγαβί, 88 δον ὶχὶ Βϑαυθα δηὰ ἢ6]].-- -Ἴ )ὸ Βμοοκίηρ 
Οὐ ΌΓΔΟΥ οὗ {80 2618} πίοι ἐπ νἱονν οὗ ΟἸ τὶ δὶ 8 
ἔμ}, ἀϊνπο γτουοϊδίΐοη οὗἁ 1176.-- ον ὉΠ] οΥ 8 
ομδηρθοα ἔγοπι σοὶ ἴο ἡυδαπιοηί: 1. ὕπν )ἐἰηρ- 
1688 (0 ὈΘΙΊΘΥΘ, 88 8, οὐ ϑ ἀοπιδυάϊηρ ἡυἀκπιοηῖ ; 
ὦ. ἱπδΌ ἐγ ἰο Ὀο]ΐονο, 88 {89 ἡυάδκιηος ἀροῦ (ἢ 9 
ογίπιθ.---Τ 9 ἦκα]: οοηἰαίϊποὰ πῃ ἰ6 Ὁπροϊοῦ οὗὨ 
189 δον ἃ νγδεβίης ἰο 4}1 ὑἰπη08.--- 6 ἴοσηι οὗἁ 
ἐποὶν ἔδυ]: 1. ΕΘΑΣ ἰΠ6 οδι156 οὗ ὑποὶν ὑη6- 
Ἰἰοῖ; α. 88 ἃ 768} οὗ οχοοτοτηθηϊοδίίοι; ὁ. οὗ 6Χ- 
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σοιαπιαηϊσαίοη ὮΥ {πο ῬΠατίβοοθ. 3, Απηδἰ(οη 
(86 Τουπάιίοη οὗ {πεἰν ἴθατ" ἃ πιουῦϊά ἀοἸ σαὶ ᾿η 
{86 ἴαλπιϑ οὗ μί εἰν, γἰ σμίθοιβη 653, ΟΥΙ ΒΟΟΧΥ, είς. 
8. ΤΠο ψδηὶ οὔ πον] οῖρο, οὗ δρὶ γίδ] 1{{6 δηά 
οὔ ἃ δ6η59 οὗ ἀοα δ Βοηοῦ ἰμὸ Τουηάδίΐοη οὗ (οὶ 
του υϊὰ δπιδιιοη.---186 γί χει] εἴδεοίβ οὗ ἃ Ρδα- 
τἰβαῖς ογάϊπδησο οὗ ὀχοοπιηιηϊσηλιίοη: 1. Α8 ἀΪ8- 
Ῥὶαγοὰ ἰπ οὐν υϊδίογγ; 2. 'ἰπ ({Ἰ|ὸ ἰϑίοτυ οἵ {110 
το 16 ἀσο8; 8. 85 Τοβυϊ τς ἔγοπι 18:0 ὙΘΓΥ πᾶ- 
ἴαγτο οὗ δβυοὶΣ 8 οτἀϊ πΠΔης6.--- 6 ουγ86 οὗἁ (86 
ἴολν οὗ τηϑῃ, οβρϑοῖ,} } Υ ἴῃ τηδίίογ8 οὗ ἴδ: 1}..---Ἴ 6 
αἱ παία αηὰ ἀσοροβὶ σαιι86 οΥἁ 8]} 6ΥἹ] ἐ!:6 πη 
οὔαδ βοη86 οὗἩ οὐ δ φοΣΥ,, Βοπι. ἱ. 2].--- Ὁ 7 
ΡΆΓΙΥ βρί τὶς πὶ [18 ἴδιαὶ οἴεςῖβ: 1. ΟΠαγδοίοτί8- 
(659 οὗὨ 8Β6 8} ῬΑΓΙΥ Βρί γὶξ: τί] Ὀο] γίη, ἀΘσοΡ- 
(ἴοι, δχοϊης, ζει τίη. 2. ΤΊΝ ἴαίαὶ οἴοςί8; α. 
ἴον; ὁ. ἀοπία! ἢ; 6. απίνογβαὶ “τυ ΐη.--.0 ΤΑΥΤῚ 

δηὰ ρἱογίουδηο88 οὗἩὨ ἰγὰθ ἔγαηκηθδα ἴθ ἰδ 6 Β6Γ- 
υἷοο οΥ̓ ἔγυ }.---ΟἸτῖδί (86. ΟἿΟΥΥ οΥ̓͂ αοἀ ἰη ἐἰδ6 
ΟΙά Τεκίαπιοηϊ.--Τ αὶ (86 ΨΦε 75 ἀεβρίβεα [ἢ6 
κἴονυ νοὶ Οοἀ ρἶνοβ, τ τη δ [680 ἴῃ {Π18ὺ (ΠΟΥ͂ 
ἀεβρίβοα Ομγίβι, πο, ἰῃ ΗΪ8 τἰ κι οουβηθβ8, σο- 
γοη]οὰ ἐμο φἱοτῦ οὗἉ Οσοα.---τυέδω ογιοά αἰοιά, 189 
βοϊθιιη Ῥγοιοβίαιϊοη οὗ 5658 οραϊηϑι 4116 σΠΔΥ 6 
οἵ μβανίηρ διτοσλίοὰ ἴο ΗΠ ππβοὶ Γ ἃ ΡΘΟυ ΠΥ ΡΊΟΡΥ͂ 
δ 8 8 [130 Ῥτορ ιεῖ.---Ἴ 6 φἸοΥΊουΒ᾽ οὔ] χοπὶ ρῥὶς- 
ἐατα οὗ (δ 119 οὗ 59 68.8, νῃο σογοϊσοὰ ἴῃ δδοσὶ- 
ἔςο, σοπιγαβίοἃ πῖτῖι [.)6 580] 8} 658 οὗ ΗἾ8 σοη- 
ἰορογαγίοϑ: 1. ΤΟΥ βου ρει (Ποῖτ οὐ ῥσοῆϊ, 
Ἰιοπον, ᾿ἰές, οθ.; Π Ἰνοὰ Ὀαὺ ἔογ {11|ὸ οαυ86 οὗ 

αοἀἁ. 2. ΤΟΥ, ἰμαγοΐοσθ, 6 τ0 δ΄ αν β}} } Ὁ ἀθροῃ- 
ἰσπὶ οπ9 ροῦ αποίμον; Ηο δβἰοοὰ ἔγοο ἰη αοἀ. 
ὃ, ΤΒογ, ἀπά ον (110 τησβὶς οὗἩ 204] ἴον ἐμ φΊοΥΥ οἴ 
αοά, βουφὶιὶ ἰο ᾿πὧν δηἀ ΟὈΪ]ϊογαῖο (86 ταάϊληὶ 
παρὸ οἴ ΗΠ σἴονυ ; Ομ γῖϑι ρἱοτ βοὰ {19 ΒΟΏΟΥ 
οὗ αοἀ απὰ Η15 πιοτοΥ ἴο ΗΪδ8 δπθπΐοβ ὮΥ ἢ 85 ροΥ- 
ἴοος Ἰογἕι!πο88 ἴῃ πηθοιΐης 58[18Π|0.---ΟἸ γῖϑὺ (9 
ΡῬυγο τηδοϊ[οδἰλίϊοη οὗ αοὰ: 1. [πὰ Ηἶδβ Θββθῆοο ; 
ὡ, ἴῃ Ηἰδ αἷπι; 8. ἰηῃ ΠῚ8 τνοτὶς; 4. ἴῃ Ηἰβ νοτγὰ. 
--Ομ τίθει {πὸ ράσο πιαηϊ βίαιοι οὗ ὕοα ἴῃ {}13 
οἴοαν ἀϊδιϊποίη 88 οὗ ΗΪ8 Ῥουβοπδὶ παίυτο.--- μα. 
ἀϊδιΐη συ 808 ΟὨ ΥἾ δι᾽ Β [650 ΟΩΥ ἰο ΗΠ 86]7 ἔγουη 
8}} 86! Γ-ρχγαΐϊβο: 1. ΗΪβ γοπιουμιϊῃ αὶ ΠΓΟΒΟΣΥΘΑΪΥ 
ἰὸ ἴπ δουγοα οὔ [1189 1ἰέο, ἰ86 ΕΔΙΟΥ. 2. ΗἰδΒ βἰη- 
εἰο αἰπιΐης αὐ Ηἰ8 118᾽8 Ζοαὶ, {89 βαϊ γδιΐοι οἵ ἰδ) 9 
ψ0γ]4.---Ηονν {Π|0 ὉΠ ΘΙ ΊΘΥΟΡ 8 ἀπ ῦ ]0 (0 τὰ πἷπι- 
δοὶῦ οὔἰ86 ἀοϑρίβοα ψοτὰ οὗὨ βαϊναιΐου, θοδτίης ἃ 
πὶ ἷπι, 85 δὰ ἱατναγὰ Ἰυάκσιιθηῖ, ἴο (6 [μαβὲ 
Ῥαγ, πο ΟΛΥ͂ 884}} σουγοῦῦ ἰϊ πο ἐπ οαϊναγὰ 
λαάχιιοηΐ α180.- -Τ 6 δ 80 ΠΔΥ ἃ τογυοϊαίϊίοη οὗἁ 
ἑπτὰ ᾿υάκπιοηί.---ΟἸ δι᾽ 8 οἶθαν αν οὗ Ἰἰἔδ δὰ 
δἀπηοηίὶοη ἴο 1.8 ἰ0 τακο οἂν ἀαγκοηοὰ |1{6-1Δ}ν 
6168 γΥ.---ΟἸ τ ὶϑι᾽ 8 1]αΥ οὗἁ 11{8 88 ἐδο αν οἵ 1118 ἴγδθ- 
ἀοηι.--- 9 Ενδη ο 18ι᾽ 8 χοϊγοϑροοί οὗ (86 ῥσγο- 
Ῥδοιῖο τνοτῖς οὐὨἨ ΟἸιγίϑυ ἃ ὑτοοΐῦ ἰμαὺ Ηΐ5. δ᾽ κὶ- 
ῬτΐοΒΟΪΥ δηὰ Κη ψοτὶς τγὰβ γοὺ ἴο [0110 ν.--α 
Τ|ὸ ἄἀοορ φηϊοῦ πὰ {π6 δι θ]πιο Ῥὑδοϊδοδίϊου οὗὨἁ 
Ῥτορ)ιοῖ ἀπὰ Αροϑβι]ο (134ϊδ δ, 798} ἴῃ τοραγάϊης 
(86 υρὐοϊ]ϊοἴ οὗἩ ὑπ οἷν {1π168. 

Βταπκε, ΟἌΝΒΤΕΙΝ: Ἦδαῦ ΠΟΡΡΘΏ5, ΒΔΡΡΟΘΏ3 
ποὺ Ὀδοδιι80 ἐὺ 8 Ὀθ0Ὲ ζοτοίοϊ ἃ, Ὀμὰὶ ἰΐ τν85 ἴογο- 
ἰοά Ὀδσαι86 αοἀὐ Ζοτοβαν δα 1 τουὰ ὨλΡΡρθῃ. 
--Το (συ οὗ τι ἰθουβ δηὰ ἀἰϊνίηθ οὐάυταιίοῦ. 
-τ- γον. 42. ἨΕΡΙΝΟΕΒ: ΒΒ βϑοὰ 18 ἐΐθ πιδὴ ἴοὸ 
ψθοῖ (6 ποῦ], τ ΠῚ δἷ} ΠΟΥ στὰρϑ οὗ ποποῦ, 158 
ογυοϊβοά, αηὰ το μοὶάβ Βοὸῦ ἰ0 Ὀ6 νοῦ ὯΟ 
τοτο ἐμδη ἃ (ἰοῦ οὐ {π᾿ χη] ον 5, 64]. ἱν. 16.--- 
ΟΒΑΜΕΙ: Τγυο, υπίοϊχαο Ὀ6] 16 ταδὶ Δ᾽ Δ γγ5 Ὁθ 
ἰῃ ΒΑΓΙΏΟΩΥ ΜΝ 1}}} ἃ τα 8 ΘΟ 881 0η.--ΟΟΈΒΝΕΙ,: 
διδηὰ νγὸ ἰὼ Ἡμαίβοουοσς οἰγουπϑίδ 065 ΟΥ̓ δἰ ἃ- 

ἘΠΕ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ 10 ΨΦΟΗΧ. 
φννεαπτττττττονκασο. 

ΤἸΟῺ ἯΤΘ ΙΏΔΥ͂, ἯὙ6 8τῸ ὁ 20 δοςσοουπὶ ἰ0 δἰ οἾ οἵτ- 
δεῖνοβ ἰο (Ιοπὶ: 6 δὲ ᾿͵ΪΔο6 ΟΣ ἀερεπάσμσο 
οἢ ποίμίης μαὺ τη 6} ὁδῇ ἀορτίτο ἃ5 οὗἁ ἰΐ τνε ἐ6- 
81Γ6 ἰο ΟὈϊδῖη δηὰ Κϑοὸρ ἰμαὶ τ δῖοι αΟοὐ δους σασε 
Εἰνθ.--ΟΑΧ5ΤΕΙΝ: ΟΠ γδὶ ΔΙ ΤΆΣ 5 δρρεδ]9 (ο 8 6 
Βαῖθον πΒδη ἀείεπαϊης Ἠ᾿πιϑ6! δσαίηκὶ Ηϊ5 οο ο- 
τηΐθ5. 80 Πιδὺ ἔδιι Ὁ} δογνταηΐβ οὕ (896 ποχά, 
Βηάϊηρ τΒοῃβεῖγ 68 πῃ σοπιοπιρὶ ἀπ δαγνεσγεζξῖυ, 
ἰγυδὲ ἰὼ {ἢ 9 τα 5 ΓῪ τ] σὰ (ΠΟΥ ματα σοςσεὶν οεἱ 
ἴγοτῃ αοἀ.---,ἤον. 46. ΤῊο βυπ 8 8 ἴαῖν Ἰῖγμὲς 
Ομ τδί, ἐβο ὅδ. οὗ ΕἸΣΙ ΘοιιΒη 658, ἸΥ ἴδ σα- 
δδῃα (ἰπ168 ἔδί γον. --ἩἽ τ. 47. Α Ἰογ84] βοσνδηὶϊ οὗ 
(0 ἤοτά 8 Βοεηΐ ΟἿΪΥ ἰο της βαϊναιϊοη.-- ο σ. 
48. ΟὕΕΒΝΕΙ,: [{ 18 ΠΟΥΟΡ Ρογηϊο ἰο 186 8οτ- 
γδηίϑ οὗ δ γὶβί ἰο ἄνσθῆρθ ἐμ οιηβοῖνοβ οα ἔδο ἀ6- 
ΒΡΊΒΟΥΒ οὗ ἰμεῖὶσ ργοδοβίηρ,; ΐ ἰ6 αοὐ᾽Β ποτὰ; ὧὃἱ 
180 τἰχμί εἶπ 6 νν}}} υάσζο διιοσἢ σοπάυοι. 

ΟἙΒΌΆΟΘΗ: ΤἘΠι|6 κυ οὗ (16 δεῖν δεβα πιο ὰ Ξε ἢ 
τοδρηϊί(ἂθ πὶ ἰμδὺ {ΠΟΥ ογο ποὺ ΟἸΪΥ ἱπ Αγ ἐγ 
οβίγδηοὰ ἔγομι 6808 δηὰ ἢ 5 σουοϊδίϊοπ, θὰ αἷςο, 
ὙΠ6Π, ὈΥ̓͂ (89 τηοϑὶ ρ]οτγίουβ ταϊσδοΐθβ, 9655 Β. ΡὉ- 
Ρογίοα {παῖ δἰ 65ι ὑτοοῖ (866 ΘΒ ΔΡ. Υἱὶ. 17), 18 ΕΚ 
γεῖ ἑυγποα ΑὟΤΔΥῪ ἔγουι Ηΐη.---Ἴ 6 ἀἰβοοιγβο ἔγοτι 
ΟΡ, 44 15 ηοί ἃ βἰηρὶθ οὔο; ἴῃ οτος (ο 58ῆ͵ον 
ἱποχουϑδ Ὀ] 6 ῃ 658 οὗ 7 ν᾽ ͵5}. πῃ Ὁ] οὕ Φο η Βα ]οῖτ5 
ὃ ΒΌΠΙΔΑΓΥ οὗ (6 [οΥά᾽ 8 αἀἰβοουγβαβ; ΤΠΔΏΥ ΣῸ- 
το ἰβϑοοησ68 οὗ ΤΌΣΟΥ Βροοοθο8. ἢ τοῦ. 44 
6οηΡ. αἷι. νἱΐ, 16; γν. 19; υὙἱὶ}. 43. --ἸΤ ἢ τόσ. 44 ΘΒ. 
Υ11. 19; χὶν. 10; οἰδρ. ἰ.---Ὑ}} τσ. 46 σαν. ἃ. 
ὃ; Ὑἱιϊ, 19, χὶϊ, 88.---Ἰ ἢ τέγβ. 47 δὰ 48 σλδῃ. 
111, 17; ν. 493, εἰς.--- ἢ σον. 49 οἶδρ. τῖϊ!. Ὁ, 
98.-ΠΠῈ γόσὶ ὃ0 οἶΡ. νυἱ. 89, 40: χ. 11.---ΗΠῖς 
τονοϊαίοη ψγ͵ὰ5 οἰ εἰης αὶ ᾿ἰρὶι, 116 δα Ἰοτο. 

Βμαυνε: ΕἸ8..86 ἀἰὰ {πνεῖν ταΐγδοὶθβ, Ἐ11}α} 
ἴοινοῦ δι}}}, διὰ 1 νγὸ γοσκοη ὉΡ 8}} ἰμ6 τϊσδοῖθα 
οὔ 110 ργορμδὶβ ννῪὸ δηᾷ (δαὶ βογοηίγεΐουῦ ΤΟΣ Ὸ 
Ῥογίοτγπιοὰ Ὁ7 ἰδοπὶ; {0886 οὗ Μόοβεβ ἃτο δείϊ- 
τιδίθα αἱ βονοηϊγ-δἰὶχ. 1δυΐ ΔἸ Βουχὰ Φοῖὶπ οἰτο- 
πἰοὶοα Ὀυ Βουθῃ, 116 ΤΟΙΣ 8, ΟΡ. χχὶ. 25, ἰδαὲ 
86 ψορ] ἃ τυουϊὰ ποί σοπίδϊη [86 ὈΟΟΚΒ (δαὶ τουϊὰ 
Βαγο ἰο Ὀο τυν θη 1 ἃ] {πΠ6 ἀοο8 οὗἉ 9658 ΞΒουϊὰ 
Ὀ9 ἀοίαἰ].4. ([πιοτοβιίης ἴγου) ἃ (δοοϊοσῖσαῖ 
Ῥοϊπὶ οὗἉ γἱοῦγ; Βοος σα }}} ἃ αὐυδηί(ϊἰδἰῖϊνα πὰ- 
τιδταϊϊοη οὗἉ 411 [1π6 ταῖγοϊο8 που] Ὀ6 ἀπά νἐβα.- 
ΌΪ6. Αϑ 10 {οῸ Ια θ6Ρ ὅονοη οὗ Φοῖπ (86 σδβ8ὸ 
18 ΟὗἩἨ οουγξο αὐἱΐο αἰ Το Ω1). Αἀπα γεέ (δέῃ δε- 
ἰευεα ποί οα 71{πι|Ὸ Απῖα] ψεῖ )---]η δἷηϑ οὗ δσοὺ- 
Βοΐθῃοθ ἴἸὸ Ὀασί πηΐηρ 18 ἴο ἴσαν δη4 Η66.---ΓἘ - 
ουὐ οοῃίοϑϑίου, ζαϊ! ἢ 800 ΔΏ68 δπὰ Σἰ8 ᾿ἰρὶς 
ιτοαϊο 8 ἰο Ὀοσοῦ!6 οχίϊποί. 

αο55ΝῈ8: 6 ἴδαν {(᾿ἰὸ δχοοιτηθπηϊολιῖος οὗἁ 
τθῃ, Ὀὰὲ ποὺ ἴ:0 οχοομηηχαπιοαίϊΐοη οὗ αοά, οὗ 
Οδνῖβ8ι.--- ΤῈ} }5 [6 οὗ αὐ τσὶ σι οο8 ἜΣ σοι ῃϊ- 
ΘΔ Οἢ ΤΩΔΥ Ρἱυηκο 0.8 ἰηΐο οἰοτηδὶ ρογαϊΐοπ, ἱπὲο 
ἰ6 οἰθσμαὶ οχοομμησπίοϑίϊοα οὗ ὝΑοά.--ἴὸ ἷδ 
ῬΟΒ510]6 ἴον ἃ 8ο} ἴἰο ὈὉ0 βαγοὰ Ἡϊϊουΐ οχίογηδὶ 
σοπισοΐοη νἱὰ (86 ΟἸἰυτοῦ, σνὶϊουξ βδοτα- 
τλΘἢ (5 δαἀπιἰηἰδίατοὰ ὉΥ ῥγίθβίβ, ἱ [Ὁ Ὀ6 υητῖρσαι- 
Θουϑ}γ βπι οαὐ ἔγοται {ἢ 6ῃ|.--ἰμοῦ 5 (ΒΒ ΘΥΟΙΌΓΟ ΚΘᾺΣ 
ποιπΐπς Ὀαὶ οχοοιιιλιπἰσδίίου ἔγουι ΟΒτἰϑὶ ἰπ ΟἿΣ 
᾿οατγίβ, ποϊδίης θαὶ βοραγαιΐοα ἔγοια ἐμ ἰόντα οὗ 
Αγ βὶ.-- ΒΆΣἢ 18 86 ἤδηθ οὗὨ {6 ἩΔΥ͂ (Παἱ ἰοδὰ5 
ἔγοτῃ ἀδυκπθ88 ἰηίο Ἰἰρᾳ}}1.---Ἄ ον. 48. Τ89 ποδὶ ς 
οἵ ἀοὐ᾽Β νοσὰ 158. πούς ψιποὰΐ Τγ68}} : ἃ τῦδὰ 
οληπποί τοιηλίη πουίγαὶ νν11}} τορατὰ ἰο ἷΐ; ἰδ 15 
οἰΐ μον, οἵ---ὰἰλν. ἰοημα οὐ 100 ---ῦτδοθ οὐ Ἰυαιθηῖ. --- 
γον. δ0. ΗΙο ρῥγοδοῖθ8 τὶν οσοθοάϊηρ )ογέω! 658 
Ψ0 ΒρΘαΚ 8 ποίιϊης ἔγουι Εἰπιβοὶῖ; ψ θη ἱς 18 
Ηϊ8 (αοἀ᾽8) νοτὰ διὰ ποῖ ἐἰδ:9 ργοδοίλοσ᾿β Ὀ8Ὁ]9 
ΟΣ ποσκ οὗ ἀγί. 
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ΗευΒΝΕπ: Τῆο δοογοί, ἱπυγασὰ σοηγνϊοϊϊου οὗ 
ἴ8ο αἰνίῃο πιϊβϑίοη οὗ 7688 τηδικ99 Βΐπὶ 80 τη οἷ 
(9 ζΟγὰ ΘυΪΡΑὮΪΘ μῸ 18 δϑδμδιηθα οὗ δοπον- 
Ἰοάσίηρ βιολ ἃ σοῃν]οίίοη.---Ὡ 9 σου ΐδββϑίοη οὗ 
110 ξοβροὶ, [8 σοῃ 6 Β510} οὗ 7 65:16, 18 Οὔ Ῥαρ  σΌΪΑΡ 
ποτ ἴῃ {268  ΠΘῈ ἰΐ ἱπγοϊγ98 Β.15}16.-- ΗΟ 
ΠΙΔῺΥ ἀδηροσβ δὰ πἰπάθυδποοϑ ἰ0 ἔγθο δοῃἕθε- 

ΤῈ6 ἴσαν οὗ 
ἸΩ6Ώ, ἃπὰ δε ὈΪ ἶοπ ἃΓ0 {δ ταὶ ἰοὺ τ ροαἰ οῃ 8 
ἴο ουὐΐϊδροκοι Ὀ6]1ο7.---λαγίδεοα. ἘΠῚ ἶγΘ Ῥατγίῖα85 
ἸΏΔΥ θχοχὺ δὴ ἱπῆιθησο ἰὴ ὑπὸ τοργοβϑίοη δηὰ 
πἰπάοτγθποοῦ οὗὨ (ἢ ξο906).---Τὸ το͵ϑοί 6808 'θ (0 
τεὐοοί 606.---Ηἴ8 )υά σίηρ αὖ δοτὴα ζαΐυγθ ἀδν 51}14}} 
οὶ Ὀ6 ρΡατίϊα], ἃ8 ὁ δοσοιηΐ οὗ ρϑυβοῃλὶ ἱπ’υσίο8 

ΤῊ πο] ον Ἡ}]} 09 

δίοη ὑβογο 810 ἴῃ δὶρι Ῥοβι0η8] 

ἰηδίοϊοα ὈΥ ἀπ δο]ΐονοῦβ. 
δοπἀοιηποὰ ὃν ἰδ οσῇ σομδβοίθηθσθ. Ὀπθο] 1 
θοδτβ ἰὲὶβΒ Ἰυάρο τὴ ἔπ {8697---ΟἸγῖθέ ἸοὉ το 

8. ἰδ τνῶβ 80 ἔδυ] Ῥατίὶΐοϊο οὗ Ηἷβ ἀυΐγ ππάοηθ. 
οὗ Π|5 1 στθθὴ τουϊὰ ποὶὲ Ὀο]ονο. 
ΒΟΗΨΕΙΒΕΜΆΟΘΗΕΒΒ:. ἘΒοτο ἰβΒ Ὀὰ ὁπό ΒΟΠΟΥ-- 

δηᾷ ἰμδὶ 88 (86 ἸΟΠΟΡ ΒΟ 18 ἱῃ οὐ Β βἰρδῖ; 
ἴθ γὸ ἰ8 Ὀὰΐ ὁπὲ ἴδαν το ἢ; ἀ065 πού ἀ6 0880 ΙΏΘῈ 
--δυὰ (μαὐ 159 ἐἢο ἤθαν ἐπεὶ βαγβ: ΗΟΥ͂ βμουϊὰ 1 
ἀο 1118 στοαΐῦ υνἱοϊςθ 688 πὰ βἷη δμαϊπδὶ ἀοα 
Βαὶ γ9 ἀο δοπχειὶὺ βίῃ ἀραίπϑὲ αοα δὰ Ηἰ8 δρίνί, 
1 τὸ 508] ὑὕρ νἱΐα ΟΣ Βοαρίϑ μδὺ τὸ ἴῃ 86» 
ἰππποϑὲ ἀορί5 δοσοπηὶ 85 ἰσυίῃ, δπὰ ρα ἃ Ὀὰν ἰο 
115 ουἱκοίπς δηὰ ΤΣ ΒΟῸΣ ορθσζοίζομ. ΕῸΥ 88 001|- 
ἸΏΟΠ ΡὈΓΤΟΡΘΟΡΟΥ͂ δά ροββοβϑίοῃ ἐῃθ ᾿οσὰ 188 θ}- 
ἀοτεοὰ υ8 τῦῖ ἢ 8}} βρίὶ γἰΐααὶ αἱ 8.--οϑδοταθ ἃσὸ οὗ 
ορίπίοη (δαὶ ἰδ νγὰϑ (86 βόποσγαὶ ἀθδβίχῃ οὗἁὨ (0 
Κοτὰ ἴὸ ἔσσῃ αϑῖάθ ἔμ Ὀο] 67 οὗ τιδηκίπα ἰῃ 
ἔῖοδιὶ τηθάβυγο το ΗΘ ΟὟ ῬΟΣΒο δηάᾶ αἱγοοὶ 
ἰλ ἰοπτατὰβ Ηΐαὶ γῆο βού Ηΐ; οΟἰμοΥΒ ὑμίηκ: 
ΑἸ] {80 ζει 11}} (λα. Ηο ἀοιηαπμὰβ τηυϑὶ Ὀ6 ἀϊγοοϊοα 
ἰο Ηἰ πὰ δὰ Ηΐβ ρογβοὴ δίοπθ. [οὐ υ1 δυοϊὰ ἰῃ9 
086 δηὰ ἐΠ9 Οἱδοῦ οσίγοιηθ, τ} 118ὺ τῦὸ δοπῃιἷπο {86 
πο, 79 δι6} ψ͵ὰϑ ἰῃ0 Βοαθοτη τ Β ἰπ θπί!0}..---- 
Ϊῃ νἱοὸν οὗ Ηἰς Ῥαϑβϑβίοῃ δὰ θοαὶ βαξ ἐΐθ Κ6- 
ἀδολοῦ: { ΚΏΟΥ ἱμπαὶ ΗΒ Θομπδηαπηοηὶῤ 18 119 
ΟΥ̓ΟΥ]ϑ ἰ  (. . 
ΒΕΒ8ΕΒ: ῬΟΥΒῸΡΒ (ἢ 9 ΟΧΡΓΟΒΒΟῊ ἰδαΐ 80 ὕγο- 

4υ 6} }}ν δηά δι] δ 68}} Ὁ ΓΘ ΘΟ ἰῃ (Π6 ἀἰΒΟΟΌΓΒΟ8 
οἴ {86 οτὰ, ἰο (6 οὔἶθοοί, πδηλοὶγ, ἐπαὶ αοα Βοᾷ 
δεηί Ἠϊΐη), Βμου]ὰ α͵80 Βοσύο ἰο ἀοβὶ χηϑίθ Ηΐπ 88 
6 4πρεῖ (Ατηθαϑϑηογ) οΥ̓͂ ἰ80 βοτὰ ἴπ ἰδθ 
βοτγίρίυτοϑ οὗ πὸ ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊ,--- 5 ΤΙῈΠπ: Φοδη 
ΚΟΟΝΒ ΒῸ ΟἾΒΕΡ ἰτὺθ δὰ 10}}1 Ὀδ]οΥ ἐμδὴ ἐδαὶ 
ἩΔϊοΐ ΤΏΔΕ 65 οΟὨ  οδββίοῃ. 

Ομβανεν: σοῦ ΑΘ ΒΤΙΝΕ: γον. 88. Τὶ 18 
ον δπὶ ὑπαὶ δὲ αγπὶ ΟΥ̓ ἐλδ Ζοτά 15 ἰλ 6 βοῃ οὗ αἀοἀ 
Ηϊπι861}.---- 18. 87, 88. οὐ γτοάϊοϊοὰ (μ9 υπ- 
δ] οὗ οὗἩ 186 Φονγγδ αὶ αἰὰ ποὺ 6886 ἰΐ; Ηο ἀο68 
Ὠοὺ ΘΟΙΏΡΟΪ πῖ0Ὲ ἰ0 δὶπ Ὀθοαιι89 ΗΘ ἱΚΠΟῊ5 {807 
ΜΠ] δίῃη.--- οσ8. 89, 40. ΙΓ ΔΩΥ δοκ ΨὙἘῪ ὑπ γ 
εομἰά ποῖ, 1 ΔΘ γοΥ, Βοσλυδο (ἐμ 6Υ τοοιϊα Ὠοὺ--ὀἰξ 
ἰδ 1860 1Δ}} οὗἩἨ 89 Βυμγλὴ Ὑ11}} {πὲ ΠΟΥ οομδά 
ποῖ, ΤΒΟΥ Μὁὸ1} ἀοβογυοά {}18--αοὐ λαγαάσηδ δυὰ 
ὀϊπᾶφ ἃ τα ὉΥ͂ Τοσβδαιείης οὐ ποὲ βυρρονίϊης 
᾿Ἶ:).---Ἴ τ. 42, 48. ΑΘ ἰδοῖν ἴα στον, ἐμ ὶγς 
ἴοτο οὗ Βυπηδῃ ὈΓαΪ80 ΦΤΘῪ 8ι.1}} πιοτὸ, δπᾶ ουὐ- 
δι ρροᾶ ἐἰ.--ἴζονϑ. 44, 46, Ηο Βἰχηϊδοθ ἐμαὶ Ηο 
ἰδ τΆοτο ἰμαπη Ηθ ΔΡΡΘδτΒ ἰο Ὀ9.--- Ἶ ο θα] θγθ δῇ 
ἈΡοβίῖθ, Ὀθϊ τὸ ἀο ποὲ Ὀ6] στὸ ἐπ δὴ ΑΡροβι]θ..-- 
γεν. 46. Ηθ δβαϊ(ῃ ἰο Ηΐθ ἀϊβοίροϑ, γὲ αγδ (λέ 
ἐϊφὰϊ 9 ιἰλ6 ον, Ὀαὰὶ Ηο ἀο068 ποί 54 γ, Κέ αγὲ σοπιὰ 
α ἐσὲ ἑηίο ἰλε τοογϊἃ ἰλαΐ ιὐλοδοοῦεν δεϊϊευείλ ἐπ ψοι,, 
οίς. ; ΑἹ] βαϊπίβ δὺο ᾿ἰρμὶβ Ὀὰϊ {6} ΔΓΘ 80 ὮΥ 
ἴα118 [τοβεοσίϊ 7 Ὀοσδυβθ ἐμ 6 Ὁ δύο δ! ίοποά 
᾿γ Βιν Ύ τῇ 47. 1 7μᾶγε ἐπι κοί, ἱ. 6. Ὠοὶ ποῖ; 

ποῖρ ἰΒ ᾽η9 ἰἴτη9 οὗ πιόγον, αὐίεγιυατα τ 1}} Ὅ6. ἐμ 9 
(16 οὗ γυάστηεηί.---Ἶ ον. 49. Ηο Ηἰπ 567 15 ἐδ9 
ογά σπλῖοι (Π6 ΕΔΙΊΒΘΥ Βρϑα κοί. --- στο ΟΠ ΕΥ- 
ΒΟΒΤῸΜ: Ὗο6γ8. 87, 88. Τὴ Ῥτορμοίβ δὰ ργο- 
αἰοίοα {18 ΤΘΥῪ πο] 16, πὰ Ηο οατη9 [ἀῃηοηρϑὲ 
οὗΒοΣ ἐπέθῃ(58] ὑμπαὺ Σὺ τιϊχαν Ὀθ τααθ τηδαί ζαϑί.--- 
Τλαὲ ἰα ὀχρυοδββῖνο τοί οὗ ἰμὸ δαιδθ θυ οὗὨ ἰδ9 
Θνοπί; {πῸῪ αἰαὰ ποὺ ἀϊβθο! αν Ὀθσαι80 5δ]λὶι 
Ββαϊὰ {πὸ τνου]ὰ, Επαΐαϑ βαϊἃ ἐμ 07 τυοῦὰ Ὀθοαι89 
6 Ὁ ψοι]Ἱὰ.--- ον. 89. Οὐ πο, ἃ Θοτατηοῃ ἔΌΓ 
οὗ ΒρΘθο οὶ δποηρ ΟΌΓΒαΙν 8; ΜΘ ΒΑΥ͂, 7 σαπποί ἰοῦ 
ἐμοὶ α πιαπι, τλοϑἱπρ ΟὨΪΥ ἃ γοἰνοπηοηὺ ν᾽ ]]].---Ἴ οὐ. 
89, 40. Ηο ἀοθ8 ποῖ ἰοανὸ 0 Οχοορὺ 718 τυνῖϑ Ηΐτὰ ; 
ν Ὀορίῃ (0 ἔογβαῖζο ἢγϑί. --ὰϑ 10 18. ῃοΐ (0 ἔααϊὲ 
οὗ {86 δυὰ (μδὺ Ὁ Βαγίθ νγϑαὶς ΘΥ̓́ΘΒ, 80 ΠΘΙΓΔΘΥ 18 
Οοἂ ἰο ὈΪαμηθ Ὁ ρυπίβεϊης ὑμο86 ὰῸ ἀο ποῖ 
διἰοπὰ ἰο Ηἰ8 νογὰ8.----Ἴον. 48, ΤῊ ῥταΐβο [φ]ουυ] 
οὗ αοἀ 5 Ρυ δ] οἷ ἐο οοηἶοβ8 Ομ σὶβϑὲ; (16 ῥγϑὶϑθ 
βἷοτγ] οὗ τὴθὰπ 18 ἰο ΒΊΟΓΥ ἰἱπ ΘΑΣ(ΒΙΥ ἐμ π 8. ---- 
6Ρ. 47. 1 δαὶ ποὺ ἐπ οδ.86 οὗ ἷβ λυ ἰσηχοηΐ, θὰ 

Βο 158 Εἰ πιο} Γ᾽ ὈΥ ἀοδρ βίην ΜΥ νογά8.--- ογ. 48. 
Τιδῦ (8. (τοσϑ. 46, 47) ταΐϊχὶ ποὺὶ βοσυθ ἰο 6ῃ- 
σουγδβο δ]οίδ, ΗΘ ὙΔΓΏΒ οὗ ἃ ἑδγυῖ}]ο Ἰυάριαοαὶ 
διθουῦ ἰο0 60106. ------ΕΟΤῚ ΠΙΤΑΝΥ οὗ [86 (πσποι 
ΟΡ ἘΝΟΨΑΝῸ: 6 Γ8. 87-40. ““ΕτΤοπι 41} ματα π 688 οὗ 
᾿ιϑατί, δπὰ οοπιορὶ οὗ ΤῊΥ ἤοτγά δηὰ οοπιηληὰ- 
τιθηΐ, σοοα Ιοτά, ἀοἸνον α.9.᾽ 

[Ετοιλ ΒΌΒΕΙΤΤ: γόογβ. 88-4]1. ΤῊ χοίδυθποῦ 
δ ἰο 18. νΥἱ. 8; ὙΒ6Π6Θ 8 Οἷον δυζυπιθηὶ ἴοὸς 
ΟὨΥΪθυ 8 αἰνιπ Υ τὰν δ6 ἀτανη.---ἼὟ ον. 837. 1,οὲ 
ποὺ ἐδ τηιϊηϊἰβίθσβ οὗ ΟὨσὶϑὲ Ὀθ ἀϊδοουταχοᾶ αἱ 
ὑμοῖν στοπὲ οὗ βυσοοββ, ὙΠ Θα (ΠΟΥ͂ δοηβίἀθγ ἐδθ 
518} Β806688 οὗ ουν ΠΟΤ᾽ Β ΟὟ ταϊηἰϑίγγ.---- ον. 
88. 1518 }}8 δοπιρ]αἰπὲ οὗὁὨ {μὸ 8:18}} βισοθββ οὗ 
815 ῬΤΘΔΟΒΙῺρΡ, ἃ ΡΓΟΡΒΘΟΥ οΥ̓ (86 1ὐϊκο βιοορδ8 
{μαὺ Ομ τῖβδέ απὰ Ηΐδβ τοϊἰβίθτβ δου ἃ ἤαγθ ἀπο Σ 
{119 50508].---Τ}) ροβροὶ ἴῃ 4}} ακχθϑ 'μι8 χτηϑί τὶ τ ἢ 
ΤΟΣ ἐδδύ τοεθοίθα ἐξ ἐβδῃ ΔΥΘ βανὶηρὶγ οηΐον- 
ἰδιηοα ἰἰ,--Ἴογ8. 88, 40. θη ταθη οἷοβο ἐμοὶν 
ΘΥ͂Θ5 τοι γεν, ἰὰ ἰ8 7.8ὲ τὶ αοὰ ἴο ο]ο86 ἐμεῖς 
ΟΥ68 7μαἹοϊαίίψ.--- 6 πη ΒΔ 6} οΥ̓͂ ἃ Ρ60Ρ]9 18 ἰο 
Ὧδ γοδοϊγοὰ ἰπίο ἐμ 8 ῬθσΥΘυβο 88 οὗ ἐποὶγ ονσα 
1118, πα ποί ἰο δὴν λυάϊοῖαὶ Ὀ] πιά π688 στομσας 
ΌΥ αοἀ ὕροχ ἰδ οπὶ αηίδοράεπέ ἰο ἐμοῖν οἾΤ βίη..---- 
ἀοαΒ δοὲ οὗ παγὰἀοῃΐηρς τῶ σοῃβθαυθῃίίαὶ ροὴ 
ὑμοῖν βίποϊησ.-- ον. 42, Εγθα ἰπ ἰἶταθ8 δ πα Ρ]8Δ668 
ὝΏΘΤΘ ἱη δα 61ΣΥ τηοϑὲ ῥγουαὶϊβ, ἐμ 9 ταϊ ἰϑίυ νυ οὗ 
[86 ποτὰ 8}18}} ποὺ Ὁθ δἰίορείμον πιίτπουῦ ὕγαϊι..--- 
ΕθδΡ οὗ πιθοῦ 88 Κορὲ δὴν ἔγοπι Ὀεϊϊουΐηρ οπὶ 
Ογὶβί, δῃὰ πιοσθ ἔσχοια οομίοϑϑίης Ηΐπι.--- ον. 
48. ΤΟΥ͂ νδ]υθαὰ δΔρΡ]δι86 ἔΥΟΣΣ τι ΘΏ, ΙΔΟΓῸ ἰμδὴ 
αοα᾽Β ἀρρτουίηρ ἐπθηυ; ΠῸ ζγΘαΙΘΥ ΒΏΔΡΟ ἴο ἀγα 
ῬΘΥΒΟῺΒ ἴγοιι ἀυ ἱπὰπ δὴ ἱποχαϊΐϊηδίο Ἰονο οἵ 
ἐμοῖν οὐ τοραίδιίοη.---Ηοὺ οὔθη ἰδ ἐμ 6 ἀρρίδιιϑο 
Οὗ τθὰ Ῥγοΐοσχοὰ Ὀοΐογο ἐμ 6 οοπχπιοπάδιίοη οἵ 
Αοά.---Ἴ ον. 46. 700 ἀο ποΐ 5860 ΟἸτἶβέ αὐ χῃὺ ππ- 
685, γγθ 860 Ηΐπι ἰο Ὀ6 ἰγυγ Θοὰ.---Το ΕδίμοΥ ἰ8 
πού ἰο Ὅ0 806} Ὀυὺ ἴῃ ἐμ ὅ0ῃ.--- ον. 46. ΤῊΘ 
ἀγοδα Ὁ] ἡπάριιοηὶ ἀοπουποορὰ ὈΥ ΟἸτὶβὲ ἀρσαϊηϑὲ 
811 πο] νον 8.-- -Ἴ 18. 46, 47. [ΘΔ τὴ---1. ΟἸτῖθὲ 
διὰ Ηἰ5 ἀοοιγῖηθ ἱηβοραγ Ὁ]; 2. τοὐθοίθυβ οὗ 
Ομνὶδὺὶ δπὰ Ηἰ5 ἀοοίσϊῃθ β88}} ποῖ ϑβϑοᾶρθ ἰδ 
ἡυαάριιοπὶ οὗ Οδτὶϑὲ δὲ {πὸ Ἰαϑὺ ἀπ; 8. τοῦθ 
{Π60Γ6 πὸ ΟΡ τη 688 ἀραϊπϑὺὶ το οοίοΣ8, (6 τγοτὰ 
Ῥγοδομοὰ πνουἹὰ ὃὸ δυο οη!.---Τ]}16 τυοτὰ ρτυθδοὶ- 
οα ͵ἰ8 ΠΟῪ ἐμ στὰΐο οὗ ζνίησ, Ποσϑαῦίον ἐδ Β881} Ὁ9 
89 ΤῸ] οὗἨὨ 7μαάρίπρ. 

[ἔσουαι Μ.. ΗΈΝΕΒΥ: Ὑογβ. 87-41. ΤῸ ΠΒΟΠΟΡ 
ἄοπο ἰο ον οτὰ Ὀγ {πο ΟἸὰ Τοβίδηθηΐ ρτοΡΒϑίδ. 
--ἶ͵ἴ τὸ δἱηρ8 δαὶ ἃ οοῃοθσαίης μπἰσδοίϑ]ο ἰϑχδοθῖ 
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---1.τ0ὸγ αἰα ποί Ὀοϊΐίονθ: 2. [Π 600 οοια ποὲ Ὧθ- 
Ἰῖονθ.---7Τὴεν οοὐδά ποὲ δείϊευε Ὀθοδυ56---]. [ΠΟΥ 
τὩοιϊά ποῖ, ἃ πιογαΐ ἱτροίθΏοΥ ἰἰκο ἰμδὺ οὗ οὔθ 
δοουϑίοτηοὰ ἰο ἀο 6Υἱ], 6 Γ. χἰϊ!. 28. 2. αἀοὰ δὰ 
διϊπαοά ἰλεὶγ ἐνεε, σα οἀ ἰδ ποὶ 1.) δΔυίοῦ οὗ βίῃ δηὰ 
γοῖ, (1) ὁ στ ῃίοου βδοὰ οὗ ἀοὰ δοπιοίίπιθδ ἰο ὃ 
δοϊκηοἩ]ϊο χοὰ ἴα (1.6 δέέπάηέδε οὗ ἰο80 Ὑᾶῦ 6 Γ- 
ἰδὲ ἢ Βα 85 Ῥαἰδετηοηῦ ΓὉΓ Ῥγϑοϑθαϊηρ τοϑὶδὶ- 
δΔη06, (2) 7μαϊεῖαὶ διπάπεεν 6 (μτοδίθηθὰ ἀραΐϊπεὶ 
{1096 νεῖιο τοι μδν ροτβὶδὶ πῃ τὶ οἰκο Π088.--- ΓΒ. 
49, 48. ΜΙίδῃγ φῬτοίοϑβϑα τηοόγο ἰμηθ869 ἴον ΟΠ τ βί 
ἰδ δον δ, ἰδ0990 δαὰ τοῦτο μη ἰδ 600 
ποῖ ἩΠῚΪΏς ἰοὸ Ῥτοῖοβ9.----Α βιτυραῖο Ὀοίνεοθῃ 
ἐποὶν οοπυϊοίίοηδ διὰ ὀογτγωρίϊοηδ.--- 06 δ8τὸ 
ΤΩΟτθ βοορά ῬθΟ0]0 (δὴ νὸ ἰκἰπὶκς {ἰπθγ0 8Γ6-- 
δΟΙῺΘ δ΄ Ὀοίίον ἰδδῃ (ΠΟΥ δοοῃ.---Ἴθ ,οιοον 
Ὁ (δ τοοτϊὰ ἴῃ δυιοϊμοτὶπρ; οουνίοίίοη8.---ΟΌΘοτΥθ 
δοησδοτπΐηρ {8680 Β6᾽6Υ6Γ8---1. τολεγοίη ἐλον [αἱεα 

“-ἴὰ πο οοηΐοθοὶπρς Οεῖδὲ; 2. τολαΐ ἑλέν “εαγεά--- 

ἀΐοστδοο διὰ ἀδίαδβο; 8. ἐλ στουπά ο7 .μοἷν ἔϑδν 
“κἸλον Ἰονοὰ ὑπὸ Ῥσγδίδο οὗ σῶθῃ πιοτθ ἰδ (86 
Ῥταὶδθ οὔ αοὰ.--«Ποτο οἵ [89 Ργδίδθ οἵ πιθῆ---Ἰ. 88 
ἃ ὄν-“πὰ ἴὰ ἐπαὺ τ ΐοῖ ἰθ σοοά, τ }}} ταϑῖζο 8 πηδῃ 
ἃ ἀγροοτγίίε πιοτὸ τοὶ σίοι 8. ἰῃ δϑῃΐοη; 2. 89 
»τὶποῖρίδ ἴὰ (δὲ πλιϊοῖ 18 οΥἱ], τ ῖ}} τλδῖκθ ὁπ ὃπ 
ἀροφίαίε ὙΠοτο τοὶ σίου ἰβ ἱπ ἀΐθρατδοο.--- ον. 44. 
Ζοδ5α5 ογίοα [ἀ]ουὰ] δῃὰ 8αἰὰ : (18 ἐπ πιλίο8 Η θ 
δοίάπεεν δαὰ δαγποξίπεδϑ ἴῃ Βρθδκίῃ κ.-- 18. 44- 

460. Το »τίνίϊεσεα διιὰ ἀἰψηίίἰοα οὔ ἰμοϑ9 ὑπαὺ Ὀ6- 
Ἰΐονθ, {86 Υ δῦὸ Ὀτουρδὶ ἰπίο0---]. δὴ λοπογαδίε αο- 

φυαίπίαποο πὶνῃ αοα; 2, 8 οοπιίογίαδ]6 δηγονπιεηὶ οὗ 
Δ ΘΠ. 861798.--- γ8. 47, 48. Τλ6 ροτὶϊ οὗ (Π080 

ἐπδὲ Ὀοϊΐονο ποῖ; ΟὈΒ6Γγ6--1. 0 ΤΠΟΥ͂ δ΄ΓΘ 

ὙΠ086 Οηδοϊϊοῦ ἰ μόγο οοηπάἀοιμῃθα---ἰΠ 060 τ ΒΟ 
ταν διὰ Ὀοϊίονο ποῖ ; 2. ἐμο οοῃδιγυοίνο τη] ὶρ- 

ΕΪΙΥ οὗ (μον ἀπθο! οὕ-τὸ το δοίίοπ οὗ Ομτῖδί; 8. 

16 Τογθθδγδδοο οἵ ὕδβυβ ἰονδγὰ {1ότὰ ; 4. ἐμοὶν 

οοτίδίη ῥα σπιθαὶ δἱ ἐο χροδὺ ἀδΥ.---Ἴ τ. 49, 60. 

ΤῸ αυϊλοτίίν οὗἨὨ Ομ νἾδὺ--Ἱ. Η5 οοηεημβοίοη ἔγοτα 

(9 Εδίμον; 2. ἐμ0 ἀδείσπ οὗ ἰμαῦ ΘΟπλπι 8510} ---- 

Ἰ1ἴ9 ονουϊαϑιίης; 8. Ηἰθ οτῃ ΟὈβογύδηοο οὗ (9 
ἑπϑίσυοίίουσ ποτοῦ. ---ΟὐΥ ]οτὰ ἐδαγπεά οὈοα:θη 09 
Ἡ αι 6 17 Ὀϑίοτο Ηο ἐδυρῆν ἰ0 ἰο 1.5.--Ἴ 089 τ 0 

ἀἰβοῦον Ομτῖβε ἀοϑρὶδο ονοσ  δδιΐπρ 1ἰ{8. ! 
τοῦ ὈΟΌΡΒΙΡΟΕΒ: Υοτγδ. 42, 438. βίγδηρο ἴῃ- 

ζαϊαδίΐοι ! {πδὲ [89 Βυτηδη ταἰϊπα δουϊὰ 6 οδρδ- 
Ὁ]0 οἵ Ὀοϊονίης ἰδ. ἔπθτο 18 8 6οα, δηὰ γεύ οὖ ρτο- 
ἕοττίης ἴἰμ9 ογοϑίασο Ὀοΐοτο ΗΪΏ:.--ΕἼοτὰ ΒΟΟΤΥ: 
ΨοΣβ. 42, 48. Ταὶ ὙΪΠῚ ποὺ ὉὈθ δοοοπηίοα ἰγὰθ 
αὶ τι οἢ 098 ποὺ ογοροοῖαθ [που] 7} δα ὶ- 
εἶοβ, διὰ ἱμάιιοθ 1.8 Ῥοβϑθδβϑοῦβ ἰ0 οοῃρίθββ Ομ τ ἰδὲ 
δοΐοτο Ηἶδ ὁῃομἶθ8.---Οὐἱς  ]δἶετε τὸ ΘΒ ρΘΟΙΔΙῪ 
ἱπ ἀδῆμοῦ οὗὨἁ ργονδυϊσδίίῃρ.-- -Ἔσοια Α. ΟἸΆΑΒΚΒ 
--Νονβ. 42, 43. ΜΟΏΥ ῬΘΥΒΟῺΒ Γ ἸὲδοΓαὶ ἰῃ ἐμποὶν 
οοπὰοιηηδίίΐοι οὗ (᾿9 96.018 ὙΠῸ 8.6, ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
οοταταϊ πᾳ [19 δδῖιθ βοσὶ οὗ ἐγαπβατοβδίου απᾶθν 
οἰγοαπιϑίδηο98 νειοῦ μοὶρμίθη ὑμποὶν ἰαἰαυὶγ.-Ὁ 
1 18 Ῥοββί Ὁ]9 0. ἃ τιδῇ ἰο ογϑᾶϊέ ἰμὸ ἔουνς Εἔνδῃ- 
κοἰϊἰϑὶδ [0 δαιτο Βὶ0]9] δῃὰ γοί ᾿ἶνο δῃὰ ἀϊ9 δὴ 
ἐπ αεὶ Βὸ ἴδ 5. ἷβ οὐτῃ δα  γδίϊοη 18 οοποογηθὰ. 

Ετοὰ 5τιβπ: ὑόν. 89, 40. Το ρῬνυϑαϊοιϑα “μ- 
ἀἰοὶαὶ λαταεπὶπσ [οἵ (89 79:78] ἴῃ (9 ζ] Δ] πϑοὶ οὗἉ 
48 1οσἢ, ὑπ 6] 167. 861 Ὀοοοῦλο8 ΟὨΪΥ͂ ἃ ὨΘῪ δἰ ζῃ 
[ἴο 0.9] ἰπ Ῥτοοΐ.---Τ9 συωΐέ οὗἨ ππθοϊοΐ τοβίθα 
βοϊοἷγ τὶ [δγϑο] --- ονβ. 837-48, ΟΥὁὨ (0 ὠπδό- 
ἐδοίπφ ἰ6ΓΘ δῦϑ, δοοογάϊης ἰὸ 8ι. Φοδῃ, ἑωο 
εἰα64ε8---Ἰ. 9 πἀὐπϑιιϑοοριϊο]9 δπά Βατάθηθα; 2. 
(8ο80 Ὑΐο οοη29 ποί ἴῃ δρὶΐθ οὗ ὑδοὶς ΓπΡρΡ 
{οοὲ7 δοϊίς,---Ηο ΚηΟτ 8 ΠΟ ΟἾΔ ΟΥ σοβεῖε δηα ρον δος 
ἕωδια ἰμδη ἰδδὶ πιο σοπίθ8808.---Ἴογ. ὅ0, ΤῈ 

σου ἰββίοῃ ὧ, ἴῃ 1ΐ8 κτουπὰ δηὰ δἷ), δοοοσδϊης 
ο 118 ἀοδίχη δηὰ ἐπα γος ΡΟΤΤΣ, ἐὐΐ ἐνετ αδέϊε 
ἴοΥ 81} ψγῆο Ὀθ᾽ΐογο. 

[ἔτγοπι Α ῬΊΑΙΝ ΟΟΝΝΕΝΤΑΕΚΥ (Οχίογα): εξ, 
460. Τὶ 19 νι ΘΗ ΕΥ ἐτωρ!ἰοὰ (δαὶ ΗΘ Τουμὰ 8]} ἐδ 
ποῦ ϊὰ ἰὰ ἀκ Π688.------ σοὶ ΒΑΒΚΝΕΒ: γον. 87. 
ΤῊο δονν8 αἰὰ πο Ὀοϊΐονο 88 8, παίϊοη.---ἤ τ. 4}, 
48. 7ρι6 αἰ [5 αοἰΐσε---ἰς ΟὙΘΤΟΟΙΏ68 (80 ἴοδσ οὗ 
τπδῃ, ἰΐ Ῥτορίβ ἰο οϊί-ἀοηγίης ἀπ|168.---Ἴ ον. 48. 
Ἡαιὰ οπε ἰλαὲ 7μάφειλ λὺπ: Ηδθ ΜΓ ΘΔΡΥῪ ἷδ οὐ 
σοῃμάομῃηηδίϊοι τὰῖ τ ἶτα, λὲν Οἱσπ οομδείσηοε Ἡ}} ΘΟΌ- 
ἀπ ὲἷπι.---θαση {1λ6..--Ὁ. 86 σΟΪΕΥ σομβοῖθοθ 
ὨθΘἃδΒ ΠΟ δοουϑοῦ; 2. {π6 πογβ οὔ Οἰεγὶδέ Ὑ111} Ὀ6 
τ ιλθα θγϑαὰ ὮΥ (δ χοεοίον ; 8. (816 [τεὐδοῖ108} 
ὙΜἊΠμ ὍὈ6. ἐμ0 βδοῦγοασ οὗἩἨ ἷ8 σοπαἀθολῃδί!οη : 4, [86 
Θοηϑοΐθῃοθ οὗ 89 ΒΙΠΠΟΥ ΜΝ οοποι τὶ {86 5εῃ- 
ἴθηο9 οὗ Ομ τἶδι ἴῃ ἐδ ρσγοδὶ ἀδυ; δ. [86 τνοτὰ ἐμὲ 
ΟἸτἰδὺ 858 βροΐκϑῃ νν1}} Ὀ6 δὲ Ὁγ τί οἢ {8 δίῃ παν 
ἯΠὲ Ὀθ ἡυά οὰ ἴῃ (π0 16ϑὶ ἀδγ.---ὕγ. δ0. ΠΗ’ εοπι- 
πιαπάποηΐ ἐς ἰ ευοεγἰαείίπσ, ἱ, 6. (λ9 οαιι86 ΟΥ̓ δοώχεε 
οὗ ονουϊ δϑιϊηρ 11{6.--1}}9 [086] τοδδβοι οὗ (Π}9 6δτ- 
ποδίποϑα δηὰ δαο)ὶὶγ οὗ 3ε8ι9---Ηοδδῖν {δὶ οἰαζ- 
ὯΔ] ἢ ἴ8 ἀθροπάϑὰ οἢ ζδι αὶ Ὀνϑδοιίης.--- ΕετῪ 
ταϊηἰδίοσ διιουϊὰ πᾶν ἃ ἀθορ διὰ βοϊάϊησ οοητίο- 
ζοα ὑπαὶ μὸ ἀθ! ἴνο τ 8 πιοβϑᾶρα σοπποοίοα τ 11 (80 
οἰοτηλ) πο  ἴδτο οὗ εἷβ ᾿ΘΆΓΘΥΒ; ἘΠΘΡ (δ ἰὩ ἤ α6πῸ8 
οὗ (δ[8 δα) οΥ Βο θμου]ἀἁ Ῥγϑδοῖ ζεδυ 6 55}γ..---Τ8θ 
οἷοεα οὗ ὑπο ρμδὲξε ταληϊ δίς οὗἩ Ομ σῖβὶ; δυσἢ ἃ οἱοϑο 
88 8}} ΗΪ5 πιϊεἰδέογ ϑῃουϊὰ ἀοϑῖγο 0 τηδῖκο. 

ἔδτοπι Βυτε: ον. 87. ἬΜΠοσο ἐθοτο 15 (80 
κνιϑανεϑὺ αὐδη ν οὔ ἐλ6 ὕοτπι οΓ τοϊσίοη, ἰμοτο ἰ8 
οἴϊδϑη 89 φγοδίοδί ρβεοροτίίσῃ οἵ χογπεα{ διὰ κη- 
δείδε!.---Ὗ ον. 88. 10 18 ἃ δἰ ρυϊαν ἴδοι ἐμαὶ (86 τοῦ 
οδαρίον τ ποῖ ἐμ ὅθ βοτὸ Ὀθθπ. χαοδβὲ πη τ Πἰη 
ἰο Ὀ0]16γ9 βου Ὀαρσὶπ τὴ ῖϊ (86 αυοδιίοη.-- ἤγλο 
λαίλ δείϊευεα οον τερογί 3---ΠΠ ἴἰμ0 σοττα δά πο 
Ὀ6θὴ πο] ονίης, ἰο ϑοτὶρίαγοι που]ὰ μνο ὕθδα 
ὈΠΙΓαΘ. --οὐς ΒΓ ΚΏ 655 4068 ποὶ ὈΪϊπὰ τηθῃ 80 τοὶ 
85 Ἰκῆς, τπ1|068 αοα ΥΟΠΘῊΒ ἰδ9 ταϊπὰ ὃὉγ Ηἰ5 
ϑρίτγιι." [Βοσνοσκ.]---Εϑιηδσκ ΠΟ δοείπσ, ὑπάεν- 
εἰαπάϊη, ὀείπο οοπυεγίεά, δηὰ δείπσ ᾿δαίεα, τὸ 
Ἰξαϊκοαὰ ἰοχοίμον.--τῦον. 42, Μίαην 9. ἰὰε Ολμῇ 
Ἀωΐονε δεἰἑευδα : ὑιοὶν ζ81}}} γδ8 ΟὨΪΥ οὗ (δ λεσά 
διὰ ποὶ οὗ ((μ0 ἀδαγί --- (ΠΟΥ ΤΟΥΘ ΘΟΤΔΙ9.-- 
γόον. 48. ΤΠο δα ζὴ9 πιϊδουϑὉΪο τοοϊΐνο 15 βι1}} γτυΐη- 
πὰρ πιγγὶδάβ οὗ βου]8.--- ἘΒΟΥ͂ ΤΌΣΟ ποὶ πιο ς 
ἴο μαγὺ τνιῖϊα ἐμοὶ στοδὶ ρἴδοοα ἴῃ {(Π6 τηδαίο. 
ἰγϑογ." [ΡοΟ1Ε.]---͵ον. 48. ΤΉΘΡΟΘ Ὑνῖ}]ϊ 6 8 σϑ" 
διττγοοίί οι οὗ 8}} ζαϊ 1 Βουνδηίβ δἱ [16 Ἰαδὲ ἀδγ. 

Ετοι ΟΥΕΝ: γον. 40. Ηδ διδί) ὀέἐποά--- 
λαγάεπεά; εν} ΗΘ ἀἱὰ τποάὶαἰίαὶῳ ΟΥ ὉΥ (δο ἱπείσα- 
ταΘὨ Δ} γ οὗ π6 ἰγαΐῃ; 1η9 ἰηάϊτοοῖ δρόμου οὗ 
ἰγαὶῃ ολέπ γον δίεα ἰὸ ΤοποΡ {8.6 500} ἰῃ536η510]9 
ἴο ἀϊνίμο ᾿οῦο ἰβ ΘαΌΔΙ1Ὺ οορίδίη δὰ ἀτοδάζη] ἕἰδ 
18 ΓΟΒ1 19 ἃ9 ἐπουχὰ ἰδ οὗδοῖ 6 6 Ῥτοάἀπορὰ ὮΥ͂ 
ὃ αἰγοοῦ ΔΘΏΟΥ͂ ὕὑροῖ ὑπὸ ποδτί.---ὐ ον. δύ. Ηΐμ 
οοππαπάπιοεπέ οοὨἰδὶηΒ ἴα 1567 {89 κοσῖὰ δηὰ 
Ῥεϊαοίρ)ο οὗἉ οἰογπαὶ ᾿ϊΐθ, πὰ θη τοοοϊνοὰ ἱπίο 
89 δου] Τϑβα δ ἰῃ θνον δίῃ ς βαϊ γδί θα. 

[ἔτοπι ἯΒΕΡΟΝ : Υγ7ον. 40. ΑἸΒουρχὰ αοἀὰ ν88 
(86 τ ἡ ]ἶὴς οδυ8θ οὗ ἰμποὶν Ὀϊϊπὰπμε85, ἰδ 88 
ἐμοὶν πιὶοϊκοὰ νν}}} ἐμδὲ σαν ἐὸ {890 οδιιδο ἰδ εἴεοὶ, 
-- Τοῖς Ῥόγυοσθο ὙΠῚ ἰχϑηβίοστιωϑἃά Ηἰβ πβΈΣῸῦ 
ἱπίο λυάᾳπαιοηὶ; ἷ8 τλθ8δη5 οὗ βοΐιοπϊῃρ ἱδιο Σα- 
δβιιὶ15 οὗὨἨ βαγάθηϊῃ ---ἰΠτ|5 ἀο065 (89 8810 δι} ἰδιδὲ 
τ 6}15 ἰΠ6 τὰχ Βδγάοῃ {86 οἷδγ.---ὕοσ. 42. Α ὔἐγ09 
[]8}19ἃ ἱπ πε ΥΙῪ ΘΥΟΥΥ͂ 8649 οὗ Δἀνδηοοιηοηί δὰ 
Ὀοποδορηΐ γοδοϊα(0}.---Ἴογν. δ0. οὐ δ αἰτίη, 
δαϊμονϊιδιίτο πνοτγὰ ἐπωρ] δηθὰ τλεβίη οὐν ϑουὶ 
οἰθΣ Δ) 119 ἰῃ 113 ΥΟΣῪ οἰοιιθαΐ δῃ ἃ ὁ846806.} 
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ΥἹ. 

ἨὩῈΞ ΒΈΕΤΌΕΝ ΟΥ σΕΒΌΒ ΚΒΟΜ ΟΟΝΟΣΑΙΜΈΧΤΥ, ΙΝ ΤΙΟΥῈ ΤΟ ΗΙΒ ΟὟΝ, ἸῊΒ ΒΕΡΑΒΑΤΊΟΝῚΝ ΤΗΕΞ ΟἸΒΟΙΒ 

ΟΥ ὈΙΒΟΙΡΙΕΒ ΙΤΒΕΙΡ. ΤῊΒ ΑΒΑΒΗΜΕΝΤ ΑΝ ΑΟἸΙΤΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΞ ἙΑΙΤΗΕΌΣ. ἸΤἸῊΞ ΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ 

ΑΝῸ ἩὙΙΤΗΡΒΑΎΑΙ ΟΥ̓ 0.8. ΤΗῈ ΣΟΟΤ- ὙΑΒΒΙΝΟ ΟΕ ΟΗΒΙΒΊΤ Α ΟΙΟΒΙΡΙΟΑΤΙΟΝ ΟΥ ΒΟΒΡΙΤΑΣΙ͂ΤΥ, 

ΑΒΟΥ͂ ΜΙΝΙΒΤΈΒΙΝΟ ΜΑΒΤΈΒΒΗΙΡ. ΒΥΜΒΟΙ͂ΒΝ ΑΝῸ ΡΟΟΝΌΑΛΤΙΟΝ ΟΥ ΒΠΟΤΠΕΒΙΥ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ ΙΝ 

ΤΉΞ ΟἩΘΕΒΟΗ. ὯΗΞ ὈΥΝΑΜΝΙΟΑΙ͂, ΒΒΡΑΒΑΤΙΟΝ ΟΥ' ΤῊΒ ΑΌΥΕΒΒΑΒΥ ΚΒΟΝ ΤῊΒ ὈΙΒΟΙΡΙΕΒΗ͂ΙΡ ΟΣ 

σἘ8ῦ8. 

0βα». ΧΙΠ. 1-80. 

(ΟΡ. Μαίί. χχνὶ. 17.8ὅ; Μασὶς χίν. 159-81; [μπκθ χχίϊ. 7-88; νϑσβ. 1-16 Ῥοσίοορο Ὁ Ὁ 
᾿ Μδυπαγ- ΤυΣβά Δ). 

1. Νον [δα1] θαοΐοτο {δ ἤδαϑί οὗ [86 ῥδβϑουδσ, σπιθη «906888 Κηθν [9}6808 ΚπονΪ Πρ 
ἐδαὶ ἷβ ΒΟΌΓΡ 88 δοσὴθ [σου] ηρ] ἐμαὶ ἢ6 Βδου α ἀδρατ ουὐ οὗ {818 του] πηΐο ἰἢ6 
Εδίμοσ, μβανίηρ Ἰογοὰ δἷ8 ον ψΒ]Οἢ τ ΓΘ (τ8ο τοπιαϊμϑὰ Ὀομὶπὰ) ἴῃ ἰ.6 ποΥ]α, Ὠ6 

2 [οπιΐξ 6] Ἰονϑὰ ἐβθαὶ ὑπίο (ῃ9 οῃα. Ἀπα βυρροῦρ θοΐῃρ οπαοα [ἰδ πιοαὶ δοΐηρ 
δρουΐ ἰο Ὀορίῃ, ον, Βανίηρ ὈΘρυη]}" [86 4601} μανὶηρ πον [Δ τοϑαν, 78ὴ] ναὶ ̓ πἴο {86 
μϑατὶ οὗ ἦ ᾿βοδτιοί, ' πο ἢ Β ϑοη, ἰο ὈΘΙΣΑΥ ᾿ἷπὶ Γραΐ ᾿πΐο [89 Βοδγῖ, ὁ. 6.» ϑὰρ- 

8 μοοίοα ἐμαὶ υἀδ8 Ιβοατὶοῖ, [Π9 δοῃ οὗὨ Κϊτηοι, βου] ὰ Ὀδίσαυ Ἀἴπ)}; ᾿ 6808 Ηοῆ, 
Κηοπίηρ (πα 80 ΕδίμοΣ δα σίνοῃ [8ῖπ|, αὐτῷ] 41] (κΐηρϑ ἰπίο ἰδ Βδηα9, δηά ὑπαὶ 
᾽:ι0 τδὰ8 ΘΟτλ9 [οϑῖὴ0 ἔοσίμ, ἐξῆλθεν] ἔγοτα αοα, δηὰ ποηΐ [188 σοίῃρ;, ὑπάγει] ἰο αοά ; 

4 Ηο σίβοι ἢ ἴγσοιῃ ΒΌΡΡΟΣ [16 π|68}],Ὁ δὰ 1414 [ἸΔγοι}}] δβϑιὰθ [15 Ἢ ϑανομὴς [{86 ουον 
δ οτ, Πρροὺ ψασιωθηι) 9 δηά ἰοοῖς ἃ ἰονγοὶ δῃὰ ργάἀοα ὨΪΠη861 8 Τ᾿ [μι [[Βογϑυρου 

ον, 8.6} ὨΘ διὰ αν ΜΔΟΡ ἰηΐο ἃ [186] Ὀδδῖη, απὰ [δηὰ 6] θεσϑη ἰο πΆβιὶ (86 ἀϊδοὶ- 
6 φ]οθ᾽ ἴδοΐ, δῃὰ ἰὼ ψὶρο ἐΐοπι πὶ [89 ἰοττοὶ τ Βοσοσ ἢ ἢθ ττᾶ9 ριγάοϑα, Τμθη οοτηθ ἢ 

9 [80 ΒΘ ΘοΙλθ ἢ} ἴο ϊπιοη Ῥοίθῃε: [,] δμὰ Ῥοίοσς [86] βδῖ(μβ υπίο᾽ Βἷτα, Τ,ογά, ἀοκὶ 
1 ἴὰοιυ ΑΒΗ ΤΟΥ͂ ἔθου ἢ «68ὺ85 ΔηΒΤΟΓΘα 8πα 8] ππίο Ηἷπι, Ἶ δδὲ 1 ἀο ἴοι Κπουαβί 
8 πο ΠΟῪ ; Ὀυὺ ἐμοῦ 5881} πον [10 ΘΆγη, υηδογβίδη] μοσοα θυ. Ῥίον βϑῖ τ} υπίο 

δῖπι, Τβοα 8841} πόνος ΓΝ ΟΥΟΡ βμδ]ῦ (μ0] υαϑὴὶ τὴν ἔϑεῖ, «6ϑὺβ δηβιεγοα αἷτα, 11 
9 τπΑϑὰ ἰμθ6 ποΐ, (μου 680 Ὠ0 ρατὺ Ὑἱ [1Π] λθ. ΕἸ πιοη Ῥοίον βαὶ [ἢ απίο εἰπι, Ἰωοτὰ, 

10 πο τ ἴδοϊ οὐ]ύ, Βαϊ 8150 πὲν [[86] Βαπάβ, δι ἃ τῆν [086] μοδά. «Φ6ϑ08 βδ (ἢ ἴο Ἀΐπη, 
Ηο ἐμαὶ 5. ταϑιϑὰ [δ Ὀθθη θα 647 ΠΟΘ 6(ἢ ἠοῖ βανὸ ἴο ψϑϑὰ δ [186] ἰθοὶ [ποθ6- 
οἱ ποῖ ἴο τδϑὰ ϊπ156}} (6409 [ιἷβ ζ660}},1 δαὶ 15 οἰθδῃ ΘΥΘΙΥ πὶ] [ὙΔΟ]]Υ, ΘΕ ΓΟΙΥ͂ 

11 ο16857: δῃᾷά γ8 δἴϑ οἴϑβῃ, δυΐύ ποὺ 811. ΕῸΣ 6 Κηον ψ0 μου] [νᾶ δθουΐ [0] ὈΘ6- 
(ἸᾺΥ ἷπι ; ὑμπογοΐοσο [1ῸΣ [18 Τοϑβοη] βαϊὰ ἢθ, Υ δῖ Ὡοῦ 41] οἰϑϑδῃ. 

12 Ἄν αἴνοσ ὃ δὰ ψαβδϑὰ (πον ἔδοί, δὰ μδὰ ἰβκοῃ ἢἷ8 ρϑυιαθηίθ [ὈΡΡΘΡ 
6η1] δηὰ τψὰ8 βοὲ [δὰ βα.]" ἀόνῃ δραΐη, ἢθ 8811 υπίΐο {μ6πὶ, πον [[90η- 

18 ἡετειαη γἕὸ ὙΠ ΓΒανο ἀοηθ ἴἰο γου 7 ΥὙ6 081} τὴ 8 Μαβίου [[π0 ΤοΔΟΙ6Γ] δηᾶ 
14 [186] Ιωοτὰ : δῃα γὸ ΒΑ Ὺ γ6]]; Ὁ 8ὸ 1 δῷ. [1 (Βοη, ψοιν [{86] Ἰωοτὰ δῃὰ Δ δβϑίοσ 

[80 ΤΟ Γ], Βᾶνο Μαβμθὰ γοῦν ἔθοῦ; γ8 αἾ8ο οὐρὰν ἰο ταδὶ ὁῃ9 δῃοίμογ᾽β ζδοί. 
15 ον 1 δΑΥο ΕἸτοα γοῦ δὴ ἘΣ ο ἐμδι γ6 [4180] βου] ἀο 88 1 βᾶνθ ἀοῃθ ἴο γου. 
10 ψολγ, νοσῖϊγ, 1 ΒΑ πηΐο γοῦ, ΤῊΘ [41] βοσνδηΐ ἰβ πού συϑαίου (δὴ 18 Ἰοσὰ ; ποὶ- 

(δ᾽ 6 ὑπ 15 θοῦ [ΠΟΡ ΟὨΘ 860η0] στοδίοσ ἴδῃ δ (πδ΄ Ββοιΐ [(Π}6 ΟὯ9 Β6ῃ4 ἢ] ἢ Ἶη1, 
17 Τὴ γο ΚΟ ἰμθθ6 ἐδίηρϑ, ΒΡΡΡΥ͂ [Ὀ]65864] 8ἃΓῸ γὸ 1 γο ἀο ἐμοὶ [(ἢ6 ΒΑπι6]. 
18 Τρροαῖς πο οὔγοιυ 81]: 1 Κηονν σοῦ 1 ἴᾶνο ομόθθη [1 6..086] : Ὀυΐ (ἐδωϑ ἐξ ἐ8) 

(δαὶ ΗΝ βουιρίυγθ ΠΊΑΥῪ Ὀθ 1816, “Ηὀ ἰμαὲ οαίοίι Ὀγοδὰ τι τὰ6 μαί θα ὑρ 
19 .νἷ8 ἢθ6] δρδίηβί τηθ.᾿ (ΡΒ. χ]ὶ. 9). Νον [Ετοπὶ Βοποοίοσί ] 1 061} γοιι Ὀοίοσο 1ἴ 

οοτθ [Πδίϊι οοπιθ [0 Ρ888], ἐμαί, ἤθη 1 18 [6 [}}}] ΘΟ ἴο ῬϑΑΘ, γ6 ΠΙΔΥ͂ Ὀ6] 16 γ6 {πα 
᾿ς 20 Ἰβῃλδ. [Ππ6, (8ὲ Μοβοίδῃ ἱπαϊοαϊθὰ ἰπ Ῥβαΐαι χ]ΐὶ. 9]. οὶ ᾿ ΨΟΙΙΥ, [ΒΔ ἀπίο γοῦ, 

Ηοὸ μα τϑοοϊνοι ἢ ἩΒΟΙΏΒΟΘΥ͂ΟΣ [ βοηα σϑοοίνϑι τ; δηὰ [Ὁ}] 86 ἐμαὶ τϑοοίγοι 
1ὴ6 γϑοϑί οί ἢἷπὶ ἐμδὺ βϑηΐ τη0. 

21] ὙΒοα Ζε8ὺ9 δὰ πη Βαϊ, "9 [Ηανίηρ βαϊὰ ἐπΐ8, 9988] ττᾶϑ ἱγου ]οα ἴῃ βρίὶτῖϊξ, 
δπα ἰο5:} 864, Δη Βαϊ, Δ ΘΥΠΥ, Ὑογῖ]γ, 1 ΒΥ ἀπίο γου, μδ΄ οηθ οὗὨ γοι 5888]] [1] 



404 ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΡΙΝΕ ΤῸ 90ΗΝ. 

22 ὈΘίταΥ τὰθ6. ΤΒθη [οηοΐξ {86}}}9 86 ἀΐβοῖ ρ]68 Ἰοοϊκϑα ομθ οῃ δῃοίβοσ [δὲ ὁμθ δῃποί μοι) 
28 ἀουθίϊηρ [δοίης υποοτγίδίη (ἀπορούμενοι)] οὗἉ ψοτα ΒΘ βραῖκεαι Νον" (Βογο τῦδϑ ]ϑδη- 

ἱηρ [τϑοϊϊηΐηρ δἱ. (μ6 180]6] οἡ [18] «6βι.8᾽ Ὀοϑοῖῃ οὯ6 οὗ ᾿ΐβ αἶδοῖρ]εβ, πβοτὶ «7}6808 
24 Ἰονϑά. ββ΄'πιοῃ Ῥοίδν [μοζοίογθ Ὀθοϊζοηϑαὰ [Ὀϑοϊζομϑίμ, τη 8 βἰρῃ, νεύει] ἐο Ηΐῃ;, 

{πδὺ ἢθ ΒΒου]α δδὲὶς νῆο 10 βΒῃου]ὰ Ρ9 οὗὨ ποιὰ 16 δρᾶ [πὰ βαὶ 0} ἴο ἴῃ, Β8Υ, τ 8ο 
25 158 ἰὑ οὗὁἨ τβομλ ἢ6 ΒρΟΔΚΟΙ] 2 Ηδ πο [Βαϊ ΠΕ} ΥΩ [Ἰοδηΐηρ' ὕ8οκ (ἰδ .9), ἀνα- 
26 πεσὼν (οὕτως)] οἢ. Ψ6βι8᾽ Ὀτοαϑύ βδί (ἢ απο εἶπ, οτὰ, 80 ἴβ 17 4685 [(Βοτϑίοτο 

δηϑηγογο, ΗΘ 10 ἰβ ὑο σι ιομι [ 88}8}} ρῖ γϑ 8 βορ, ὑβθῃ 1 δυο ἀϊρροᾷ ἐξ [τ σΒοῖὰ 
8081} αἷρ {86 ὉΡ ΘοΣα, διὰ ρῖγε 1ὑ ἰο δῖ} Απὰ σψβϑὰ Β6 μδὰ ἀϊρροᾶ {86 
ΒΟΡ 116 βᾶνο ἰὲ [Ηδυίηρ ὑμογοΐογθ ἀϊρροᾶ {δ δορ, μθ ἐδκοί δῃὰ ρίνοι 11] ἰο Φυἄδι 

21 Ἰδοδτὶοί, ἐδ6 δοη, οὗ β'πμοη [0 δ υἀ 48, {86 ϑοῃ οὗ βίμχοη 1βοδυῖοι). Απὰ αἴος (89 
80Ρ ϑαίδῃ θηϊογϑὰ ἰπίο εἶ. Τμθη [Ἴ ΒΕΓΘΙΟΓΘ] βαϊ ἃ 9 6ϑ08 πο Βἴπι, ΤΗδὶ [Ὑ7}41] 
(μου ἀοοδί, ἀο αυΐοῖκ]γ. 

28 Νον [Βυ] 20 πιδῃ [πο ὁπ6 οὗ [Βο586 ΤΟ ἸΘΙΒΒΊ ΜΑΙ [89 4016 Κπον [υπάοτγϑίοοὰ] 
29 ἴον ψμδῦ ἰηἰθηῦ 6 Βραῖκο [8814] {818 ππίο ἷμβ. ΕὟΓΣ ϑοότὴθ οὐ ἑλοπι ἐπουρῃί, Ὀϑοδίβο 

υ448 δὰ [86 νὰν [περὶ [80 Ρ΄ 166] ὑπαὶ 9 ε808 ᾿δα [οπιΐξ ΒΔ] βαϊ ἃ ὑπΐο μἴτη, Βα 
ἐλοδε ἐλίπσο ὑπαὶ ὁ μβᾶνθ ἢθθὰ οὗ δραϊηθί [ΒυὉ7 τιμαὶ τὸ ποοὰ [07] [86 ἔδαϑβέ ; Οὗ, 

80 ἐμαὶ δ δβου]ά ρὶνϑ βοιηϑ ἰηρ ἰο [ῃ6 ροοῦ. Ηδ ἔδμθῃ, μανίηρ γϑοοϊνϑα (ἢ βορ, τγϑῆς 
ἱπλτη δ 6} Υ, ουὐ ; δηὰ [θ0{} 1Ὁ 88 ὨΙρμῦ. 

ΤΕΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Δ Ψοτ. 1.--Ἴ δοοογάδηοο Ὑ]} Οοὰά, Α. Β. Κ. βίη. δηὰ οἴβογβ, [Δομταδηη, Τἰϑομοηδοτί, τὸ ΒΒουὰ τοδὰ ἦλθεν, ποῖ ἐλήλν 
θεν. “Το Ρογίοος γοϑυ] θα ἴγοιῃ ἐδθ τϑοο θο ἢ οὗ οαρ. χἰὶ. 26." Μογοτ. ἰΑἸοτὰ, Ττοξοιῖοο δὰ Ἡσϊοοίε δορὰ Ηοτέ {|κὸ 
νεδο τοδὰ ἦλθεν, οαπεε, τσα8 οοπιίπ.---", 8.] 

8 γογ. 2.--8Β.1,. Χ. 8[0.. εἰσ. ; μένον ἰπδίολά οὗ γενομένου ; ἃ τηοτηθηίουδ ἀϊδογοηςο. [ἸΔΟ δη δηᾶ ΑἸοτά χοροὶ 
ενομένον (ομπ οαπα ζαοία οἷν ὑμιὶ Ττορο 1165, ΤΊΒΟΦηἀ, σὰ. 81}, Ῥοδίοοῖ! δῃὰ Ἠοσί κίγυο ἐ:6 ργοίοσθησθ ἴο γενομένου 

ἐξ μ οὐπα βεγείμν), νυ Ὁ Ϊοἢ ἰ6 δαρροτίοα ὉΥ δ. Β. Ογτίσοῃη. Νογεδ δηὰ Οοπδῃί ἰγϑῃθὶδίο : ΦΆΡΡΕν δείμρ δεγυδα ; ΑἸοτὰ : ὧδλαι 
διρΡεν σας δερια. 6 Κὶ. Υ͂. ἀΝΡΡΕΤΥ μέλέμςι Ἄρῇ [6 ἰποοηδίδίοηςξ ὙΠ} ΎΟΘΓ. 19, ὙΠΟΤΟ ἦη9 αν ΟΣ α ββ Ηϊπλβο]Υ ἀραῖη αἱ 
150 [Δῦἷο, δηὰ ἀνε ΥΟΓ. 26, ΤΒΕΣΘ ἴλι6 πιολὶ [4 δὲ }}} χοίωᾳ οὐὄ͵ ΤὙ1ιὸ δογίβὲ σσορὶ ἰὩ δο [ὁ Ἰζογθ ὑδ04] ἔοστῃ ἴῃ αἀἰγορεασχὰ οὐ τὼ 
ΟὨΓΟΠΟΙΟΚΥ͂.- Ρ. 8. Ν 

δ γον. 3.-- Το τοδάϊηρς ἵνα παραδοὶ αὐτὸν ᾿Ιούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, 10. δΔοοογάδοοο {ἢ Β. 1. ΝΜ. Χ, δίῃ, σορε. τὰ, 
Ψυ]καίο, εἰς, γοοοίτϑὰ ὉΥ Τἰδοπθοάοτί, αὐ τιηϑὰ ὈῪ ΜογοΣ ἴο Ὀ6 [δ ΟΟΣΤϑοῖ 0Π6, ἰδ ποῖ θη {16 ἴο ῥγουδὶ! δραίτδι τ.9 τοοάϊης 
εἰνϑη Ὁγ Α. Ὁ... 66ο., Δοιδιὴ [810] [5 (6 ἰοχὲ, γος. [0] οννθὰ ὉΣ 1Π6 ΕΚ. Υ͂. : εἰς τὴν καρδίαν Ἰονέα Σίμωνος ᾿σκαριώτου ἷνα 
παραδῷ (δομπι. παραδοῖ) αὑτόν]. Μογον ἰηἰογρτοίῖϑ [ἢ 9 δῦουο τοβάϊπα : ῬΡΆδη ἰδέ ἀευϊξ λαὰ αἰγεαάν πκαὰε Νέε ρίοέ (ἑαξεα ἃ 
ἑαἰο δῖ οιση λδαγῇ) ἰλαξ ὕμεἰαε ἐλοιζα δείγαν Ηΐπει, δῇ ἃ τουλατῖχ ἐλδὶ 1} } 0 τορι ρκ τγῶδ ΘΟΣῚῪ (50 δα σ ἷγ δ Οτίχϑ) υλϊδυσοταιοοὰ 
ἴο ὕὉθ δῃ ἀοσοουδῖ οὗ [9 δοάδυςτοη οὗ “πάδ5 Ὁ [80 ἀον!]. Εἶδαν τδϑ, βογουοσ, ὈΡΓΟΌΔΌΪΥ οπίοτγίδἰ μοα ἐμδὶ δῖα! πη τσὶ δυά 
ἃ δυρροτί ἰἢ ἐδ 6 ΠΡ, απ ἔππ6 οτἰχιπεῖοα ἃ οοη θοΐυγο ἩδὶοὮ, ᾿ἰονσονοσ, πὶϊμβουν 118 δοίην γοϊηδειϑα, ϑδί Ὠδοραδασῇ 
ἤΠδΥθ ἃ δι πιοτὸ (δια! ἰδἰς οὔδος. [ΓἘ0 ᾿μὴν βμὴν βέλσονν, οὔ ΔΌΪΒΟΓΙΥ [5 ἰὴ ἴανον οἵ [πὸ τῆοῦο ἀἰ συ] τοδάϊης: εἰς τὴν «καρδίαν 
ἕνα παραδοῖ αὐτὸν ᾿Ιούδας Σ. ἾἯσκ., πἬΪΘὮ 16 αὐορίοα Ὁ ΤΎΘβ(ΟΙ168, ΑἸίογά, Τἰθοοηά., οα. 8ι}), Ἡ ὁδίοοϊς δὰ ἢ οσὶ. Τὴο ἰαχί. 
τοῦ. Ἰοοῖκη {κα τοαυυβ; χοθΏς [0 Θϑ0Άρο (0 ΑΙ ΠΟΥ οἵ Ἄοοηείγαοίςίοῦ.. Ἐλδμὸ δυ} ποῦ γὸ ἔοστῃ παραδοὶ ἰδ ὉπΌδαδ! ἰπ ἐδθ 
Νον Τοδίδιαθηϊ, νπξ δυδίαἰ πο Ὀγ δὲ͵ ΒΗ. Ὁ.1 Το τοχί. τοῦ. γοθᾶ παραδῴ.--Ρ. 8. 

4γεῖ. 8.-͵-͵ Βὸ τογν ὁ ̓ Ιησοὺς ἀ’ὸ παηϊίης ἰῃ Β. Ὁ. .. Χ. Βίη., εἰς. Οοάὰ. Α. δοὰ οἴδοτα εἰντο ἔμβοτο, ΤΏΘΥ τοῖχος ἀρὴν 
Ὦγο Ὀδοη οἵ θα Ὀοσδῦδο {ΠΟῪ ΒοοΙη δὰ ὉΠΉΘΟΘΘΒΑΓΥ ἰὼ ἴΠ6 ΔίτοδαΥ ἰηγνοϊνοα δοηίθηοο. 

δ ὕοῖ. 4.--{[[Δηχδ ἰπδογῖδ ἐμ κἴοδα αἴτονς ἐδέ πιϑαΐ: “πο δου ἃ ον Ὀοκίηῃ, δθὰ ἰ6 Εἰ δογοὰ ὮΥ {{π|ὸ οἰγουσηκίδηοο ἐδλὲ 
ΠΟ ΟἿ6 ΡΘΓΪΌΤΤΩΒ (Π 9 ΠΡΕΡΙΓΑΡΙΟ γἰὶο οὗ ἰοοῦ- δι ς." 8.69 Εχεα.--Ρ. 8. 

4 γον. 4.-[Δημο: Οὐεγκιεἰά. Τὰ ἱμάτια ΤΑΔῪ ταθδῃ [Π6 ουἵοῦ δᾶ ἰΠΠΟΓ βΑΙΤΩΘΗ , ΟΥὉΔ 88 Βεῦο, δηὰ οἴϊοη αἰτηρὶν (9 
οὔον κατγίηοηῖ, ταπέζε, μαϊέμι (ἀἰ δογοης ἤγοτῃ ἴπο ἑππἰο οὐ χιτών, δΔῃη ἃ ΟΓΏ ΟΥΘΡ ἰ), ὙΠΙΟΝ δ Ἐν τὰ διομηὰ ἴδο ὑοάΥ 
οὐ ἕδδίδηοὰ δουΐ ἴπΠ9 δου άοτι, δὰ τᾶ οἴΐθη ἰδἰὰ δοίάϑ, οόορ. Μαίί. χχί. 1. 8; Αςίδ Υἱὲ. δ8; χχί!, 20. ὙΒΟΙΘ ἰδ ὯΟ ὨρΟΟϑΕ 
ἴο δρμοϑο ἔπδι 2658 ἢ οΓΑ  Ὺ ἀϊ γϑδίοϑα Η π.5617 85 1π|6 Ὀδδοαὶ οἵ δίανϑα.-- 3. 

Ἰ ψοτ. 10.--ἰ ϑοϑηάοτί, σὰ. διΉ, ὑδοΣ οὔίῖϑ, ἐῃ δοοογάδῃοο ψ  Οτγίᾳ. δηὰ Οοᾶ. Βίῃ.. ἣ τοὺς πόδας͵ πο ἢ Βὸ γατο ἴα 
Ὧο οὐ. οἵ 1859 ἰὴ διοογάδηοο τ Α. Ὁ.8 ΚΕ. Ο., σέο. ; ἀρεθρυγορα ναί Σέ θβα δά ΑἸέοτὰ γοϊαία οἱ μὴ τοὺς πόδας, ἰπ δοοοξάδοου 
σα ἢ Β. 6.5 Κ. [ν., εἰο.; Ἡ οδίοοίξ δηᾷ Ηοτὶ ρμαὶ ἰ{ἰπ Ὀγδοκοίδ. ογοῦ ὀχρίδηβ [Π6 οὔ δδίοῃ ἴγοπι ἴμο ζ]οσ κα, καϑ. ὅλος. 
{πὸ τομὴ ΜΠΡΙΥ οὐκ ἔχει χρείαν νίψασθαι, τὸ που]ὰ μανο ἴο ἰγϑῃβίδίο : λαίὴ πο πε ἰο τοαεὴ λέπιξε[}.--Ῥ. 8. 

8 γον. 1.).--- ἰδοῦ : καὶ ἀνέπεσεν ἴῃ δοοοπίδηποοσ ὙΠ} Οοάά. [λξ.] Β. Ο..," εἰς. Τὼ ἴδυοσ οἵ καί ἃχθὸ δἷδὸ ἃ. ζ,. δοὰ οἰϊνιει. 
[186 τροχῖ. τος. οπι δ [Π6 δοοοῃ καί δηὰ γϑδίβ ἀναπεσών.--". Αἰ, 

9 ΜΟΥ, 18, αρδαῦ οὗ ἐπῆρεν (Β. Ο. Ὁ. 1..ὄ [Δόμπὶ. Ττορ. Ῥοοίοοί! δηὰ Ἡοσί), Τἰϑοβοηάδοτί δὰ. 8}, τοαὰδ ἐπῆρεσ 
Ὑἰϊὴ δὲ ΑΟὖ. Π.--". Β. 

10 γον. 22.--[Τἰφοοηάοτί, ΑἸογά, Ὑοοίοοις δηὰ Ἡοτί οπςξ οὖν ἴῃ δοοογάδηοϑθ Ὑ]ξπ 8.9 Β. Ο.; ΙΔοξβπιδηη κἴτεα ἐξ δὸ- 
» ἴο ἐξ. Α. Ὁ..1.., εἰς. Ὑτοκθ!]οα τοδί ἰζ, πὶ ἴῃ Ὀγδοκοῖδ. Τί ἰηδογίίοη ἰδ οαϑίοσ δοοουηῖθα ζὸσ ἔμβῃ ἐξ οσωϊδείου. σον ἶτ 

--". δι 
δι γεν. 23.--[ΤἸοοποηοτί, ἔχοι 61166, ΑἸή., Ἡοδίοοιξ δηὰ Ἡοτσὲ, οταΐὲ δέ ἔπ δοοογάδηοοϑ ψῖ Β. ΟΝ Σ,; ΙΔΟΒπιδηη κἶνο " 

᾿" δοοογάΐηᾳ ἴο δᾷ, Α. Ο.23 Ὁ. εἰς. 
ἸΣ γογ. Ὁ ΤΊΟΟΔΕ } Β. οὐκ Χ. αυϊκοῖο δηὰ Οτίχθη τοδὰ καὶ λέγει αὐτῷ εἰπέ τίς ἐστιν, περὶ οὗ λέ 

ει. Ἴ|ιο τοδάϊῃς πυθέσιθαί τίς ἂν εἴη [ἰοχῖ. τος.] δοθ8 πιοάἀοϊϑὰ δῇ Γ τόσ. 25.---ἰἼ πὸ Ἰδίίοῦ τοδάϊης μ88 (86 δαϊδοσὶ7 οἱ 
Ὀ.Τ. Δ. Δ. 1.1 θὲ 6 ἔοτταοῦ [8 αἰ οριοῖ ὉΥ ἴτος., ΑἸ, Τιδομοπά., Ῥοσίοοιῖ δὰ ΞΙογί.--. 5. 
5 ὕοῦ. 25.-- πο δέ, οπιιἰοὰ Ὁ. Τιδομοπ τ [Τγο., Αἰ, γγοδίοοϊε δυά Ἠοτί) ἴῃ δοθοσάδιοο ὙγῈ [μ8.] Β. Ο., τοϊαἰ πὰ Ὁ7 

Ἰδεμβιηδηῃ, ἰπ δεοογάδηςθ ἢ Α. Ε. Ἐ. α.., πιλο (δ Ὲ}Υ Ρ]δοθα ἐμ 9 οοπποϊ οἵ ΦΌΒὴ ἴῃ ἃ οοτγίδίῃ δἰ μϑϑὶ ἐὸ ἔμο ὀχργοδβείοα 
οἵ ἔραν Ἰρί οὖν ἰῃ Οοὐάὰ. Ὁ. ".. Μ., φοοῖμδ ἴο ὕὉθ ΘΧοροῖίοα!, {. 6.,ὄ ἐξ οχρίδίῃδβ βονν Ῥοῖος ἑἐωίοπάθά δΐ5 δΡθθοΣ ; ΒΑ, εἰς. ἑ. (. 
ωοκὶ ἴαΣ. 

Ἐ. γον. 26.---Ἐ}ο τοδάϊηρ ἰῃ Τἰδοποπάοτί ἴῃ δοοοτάδησο σε Β. Ὁ. 1,., εἰο. : βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὑτῷ οὐ ίοταξοῦ 
[δ τἸηοτὸ ὀχδοί ϑδοὴϑδα. ἘΠ0 ἢτγεὶ ἐμβάψας [βάψας πὶ( δὲ.} ἰὼ ΔΟΒδηη, ἰῃ δοοητάδοοθ 1 Α. Ὁ. Ε΄. ϑοεϑῖωβ ἴο ὑὰ οὐ 
{οττηϑὰ ἴγοιῃ βάψας ἰᾳ ἀοσοτάλῃοο τυ δ [0 δοοοηὰ ἐμβάψας πο 8 ἔῃ 118 εἰ κῃ ῖ ΡΙΔοδ. ἰβέψας οὖν ἰῃ δοοςογάδηοο πὶϊὰ ἐξ, 
Β. Ο.1,..; καὶ ἐμβάψας σπῖτι Α. Τ᾿. Δ. Δ. Χ, Π.,3 εἰο. Ὑτοκοι]οσ, ΑἸέογά, ΤΊρο βοηά., οά. 8, δηὰ Τ᾿ ὁοϊσοιϊέ διὰ Ηοτίὶ δίτοὸ ἴῃ γοδά- 
πε: ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ -,Υ τσῆοιι 1 ἐλαὶ ἀΐρ (δὲ ϑορ αὐνὰ ψίυο {ξ ἰο λῦπαι. ΤΑΟΒΠιαΣιπ᾽ α τοδυϊος ᾧ ἢν 
ἀμ βάψας τὸ ψωμίον όσω, δηὰ [Π9 τολάϊηρ οἵ ἔπο ἴοχῖ. τθο.: ΝΣ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω, ὙΒΟΝ 16 ρῥτοίοιτεὰ 
1 ὑ ΟΠ ΕΝ ἐδ ΠΆΒΗΒΗΟΟ ἕο ̓τὖλοικ, λανίπρ αἀἱρροά ἰλε εο», 1 δίυε τέ, οτ, 79 Ἰόλοῦι 1 ἐελαὶ! ἀΐ» ἐδε δὸρ απὰ ἐο οδόα 1 
ὁλαι; σε 1,.--Ρ, 8. 

ἰδοῦ, 26.--[(Τὴ9 οοττοοῖ τοδϊηρς [6 Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτον, δοοονάΐηρ ἴ0 δὲ͵, Β. 6.1, ἈΦ. οἰο., Τϊδομορά. ΑἸΩ, 
Ἑτος., Ἧ οδίοοι! δῃὰ Βοσῖὶ., ΟΥΌΣ δρδίῃδὶ ᾿σκαριώτῃ οἵἉ ἐδ ἰοχὶ γθ0..) Ὑ Διο 5 οοῃίοστοϑά ἴο ΥἹ. 10.---Ρ. 8.} 



ΟΗΑΡ. ΧΙΠῚ. 1--80. 

ἘΧΕΟΞΤΙΟΑῚ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

[ἔτ Ὀοφίηβ {86 ἰδ γὰ χηδῖπ ραγὲ οὗ (89 ροβροὶ 
οὔ ϑοδη βοιἰϊρ Τοῦτ ἐπ 6 ρσἱον! σαι οα οΥ̓͂ ΟΠ τ ἰδὲ 
ἃ5 (16 βυϊοτίης Ηρ Ῥγῖοβὲ δὰ ἐδο υἱοίονϊοιιβ 
Κίηρ. [ὁ 15 βυθαϊνι 64 ἰηΐο [ἢ τ69 δοοιοη8. 710 
ἢτϑι ἰγοαὶβ οὐὗὁ Ηἶἷ8 Ὀγϊνδαίο αἱουϊδοαιίοη ἴα {86 
τοδὶ οΥὁἨὨἁ ΗἸ5 ἀϊποὶ ]68; (19 ἴοοῦ- τ αϑΐηρ, (86 
Ῥαυιίης ἀϊβοουσβοϑ δὰ (86 βαδογάοί αὶ Ῥσδύου, 
οἶ8. χὶἰἰ -χυϊ!. : (8 βοσοπα Ηΐ5 ρυῦ]ο σ᾽ονγὶ βοα- 
ἰἴΐου ἴῃ ΗἾ5 ραβϑίοη δηὰ ἀδδίῃ, σ}8. χυὶὶὶ. δηὰ χὶχ.; 
ἐδὲ ἰμἰγὰ ΗἾ5 [Ὁ}1 ρον  δοδίΐοῃ ἰῃ Ηἰβ γοϑυγτοο- 
ἰοῦ δὰ γδαρροδγδῦοσθ διθοπρ [115 αἰδοῖ] 65 ἃ9 
ἐδὸ ρμίεῦκο οὗἨ Ηἰ59 οὐϊάϊης ΡΥΡθβθ)66 ἴο {19 ὁπ οἴ 
ἰΐϊπη6, 618. Χχ. δῃά χχὶ. ἮΣΓΒ οἷ. χὶϊὶ. τῦθ δ Ρ- 
Ῥτγοῦσὰ ἰμδθ ΗΟΙΥ οὗὨ Βο]168 ἴῃ 8.6 ΘΑΥ ΒῪ 1ἴ 70 οΥ̓͂ 
ουν Ποτὰ. Ἡδνὶης σοπιρ]οἰοα ΗΪΒ Ρτορδοιΐο οἶος 
δὰ ρυ]ῖο ταϊἰβίσυ, ΗΘ βροῃὺ {86 ουδηΐπς Ὀοΐονθ 
Η!9 ογιοϊᾷχίοι ἴῃ (80 χαϊΐοί οἶτοῖθ οὗ Η]5 ἀἶθοῖ 0165 
δὰ ἔγϊοηα, δη4 ρουγτοὰ οὔ Ὀοΐογο ἰμθὴ ΗΪ58 
διοατί, ἴῃ [}} νἱονν οὗ [λ9 Βδοσ 0 Οὔ {9 ΟΥ085 ὈΥ 
ὙΔϊσὴ Ηδ τνᾶβ 5ΒΟΥΥ ἰο μον ἴῃ ὕαοὶ Ηΐβ Ὀουπά- 
1685 ἰοῦ ἰο ἰδοπι δηὰ (0 ἐι6 τ 01]9 τουτὶ. βασῖἢ 
δὴ ΟΥ̓ΘΐῺ; οσοαυγτοὰ Ὀπὲ οπσοὸ ἰὰ ἰδ9 ὙΟΥ] 5 
.υἰδίοσγΥ: ὑπ 6 ζὕ.} 1.688 οὗἨ οἰ ΥΒΙ(Υ (561 τῦὰ8 ὁοἢ- 
ἀοηβοὰ ἰπίο ἃ ἤονν θϑοίΐηρ πιομθηΐδ. 189 ΤἌτον 61} 
ποσὰβ οὐ οἷν [ογὰ, οἢ8. χὶϊ!. 81]--χνὶ!. 20, βἰδηὰ 
8΄'΄ὁπθ ουθὴ ἴῃ ἐπ ΒοοΙΪΚ οὗ θοοΚ8. 7110 ποαῦοδϑί δἢ- 
Ῥτοδοῖὶ ἰο {μπθπὶ ὁ ΤΠΠΔῪ δπὰ ἴῃ Π1Π6 Ραγίϊηρς Βοηςς 
δὰ Ὀϊ]οβοίην οὗ Μοβο5 (θουΐ. χχχὶϊ, πὰ χχχὶϊὶ.), 
δά ὑπ6 ἔασον} δά γοβ8 οὗ Ῥαὺυϊ ἰο {86 6] 6 γ8 
οὗ Βρβοϑυβ (Αοἱβ χχ. 17 8.). Α ὄὕπποτὸ τϑπιϊοίθ 
ῬΑΓΑ 6] 15 16 Ῥτορίιοίϊσ ρῥἱοίασο ἴῃ {η 6 βϑεοοηὰ 
Ῥατὶ οἵ 1[536ϊ᾽8}}, 010 ὑυΐποο δηα ουδηρο] δύ δι οο 
186 Ῥτορμοίβ, δβϑρθοΐ!ν 6ἢ. 1111.) 6 Ρ6 (ἢ 9 λΓ68- 
δἰδὶι 15 γορτοβδϑῃίθα 85 ἃ δῇ οὗ ΒΟΥΓΟῊΒ 80 ὈΟΥΘ 
ον ατίοῖθ δῃηὰ οδυτίθὰ ΟἿΣ δΒΟΥΣΟΘ, ὙΠῸ τνὰ8 
Ὑουπάοὰ ΓὉΓ ΟἿΡ ἰγβηΘ 551 0ὴ8 δη Ὀγυϊθοα [ὉΓ 
οὖν ἰηἰαυϊἰ695. ΤΠ6 ἸΔ80 πνοτὰβ οὗ οὖν ᾿οτὰ ἰο 
Ηϊβ8 σὴ σουιθΐηο (86 ἀδαορθδβὺ ομιοίϊΐοα τἰ(ἢ 86- 
ΥΘΩΘ ΤΟΡΟΒΟ; ΠΟΥ͂ 8ΓΘ Βοίθιαμῃ, ΜΟΥ δηᾶ αἵ- 
Ἰοοίϊης Ὀογοπαὰ ἀοδβουὶριΐοι ; ὑ 6} δθθῖὰ ἰὁ0 βδουηᾶ 
ἀἴγοοι ἔγοτα ποῦν, δμὰ ἐμὸν 1ΠῸῚ (86 τορᾶάον 
δίκιι δῦουϑ (πὸ πὰ ΒβΒρ8οθ. ὁ ἤδύϑ Β6ΥΘ Π]ΟΥΘ 
δὴ πτογᾶβ, νγὸ 'δγν7ὦῺ ὑπ ηρ5, νου 168, 86(8 οὗ ἰῃ- 
Βηΐϊ6 Ἰογοὸ σοΐϊηρς ουαὖ ἔτοπι (οα δηά σοΐηρς ἰπίο ἐΒ0 
Βραγὶβ οὔ οη. 718)0 πιαΐη ἰάθ8 ἰδ: 1 ἴῃ ἐδ9 
δίδου, (89 ΕΔΙΒΟΣ ἴῃ Μος 1 ἴα ἐμ 9 Ὀδ]ίογοτα, (ἢ 6 
ΘΙ ΐονο 8 ἴθ Μο, δηδυΐης ΜΥ σΊΟΣΥ; οΥΓ, α9 Βοηροὶ 
ΡυὶΒἰ: 1 σδηηθ ἤγοιλ ΜΥ Εδίμον ἰὴ οδύθῃ, 1 ἔ0]- 
8᾽|1.ἀ Ηἰΐ8 νι 1] οῃ δασγί, 1 ον γοίυγῃ ἰοὸ ΜΥ ΕΔ ον. 
ὩΡΐ α Ῥαίτγο, {μὲ ἴθ πιωπάο, υαάο αὐ Ῥαίτγεν»ι᾽). 
Ὁ ἀϊδβοὶ ῃ]9 τναδ 8ὸ Ὑ761} αυδ] 186 ἰο Δρρτοϊιδηά, 

ῬΓΘΘΟΥΥ͂Ο δῃᾶ σχοοογὰ {8656 ἔγγονα τοντὰβ, ἃ5 
πο Ὀοβοιῃ ὑγιᾶ οὗ 7688 ψιο, ἀυνίηρς {μοῖν ἀο- 
ἸΙνΟΓΥ, τοὶ] θα οη Ηΐδ ὈγΓοδβϑὶ δπὰ μϑαγὰ {10 Ὀδδ- 
ἴημε οὗ ΗΪ8 Βεατὶ.0 Ηδθ οπιὶίβ δὴ δοοοῦπῃ οὗ [Π0 
ἱποιαἰΐοη οὗ {πὸ Πότ 5 ΘΌΡΡΟΡ, 88 θη ΑἸγοδα 
ΒΌ ΠΟΙ ΕἾ Κηονη ἤγομι ἴμ6 οὐδοῦ Ο08ρ618, θυὶ 
ἰδο86 ἀϊϑοοῦτβο3, 88 6180 ἐμ 056 ἴῃ οἷ. ἷν. δῃά γτἱ., 
8.6 701} οὐὁἩ {π6 ἰάθαβ οὗ υἱίαὶ υπϑπίου τὰ ΟἸὨτθὶ 
δά (6 σοτητηυπίοη οὗ βαἰπίβ, τ ἰο ἢ ἐπ᾿ βδουδιαθης 
δΥπιδοἰϊ295. ἴπ 80 δ8Π|0 ὙΟΥ͂ Φο 0) οΟπιΐὶ8 {89 
ἴογῃι οὗ Ὀαρ Ἶ5πι, Ὀυΐ πη 001ἀ8 ἐπὸ πάν γίηρς 1468 
οὔ τοροποσζδίϊουῃ {π 111.). ΟομΡ. οἱ ἰμ)680 γοη- 
ἀεγίωϊ σα ρίογΒ 86 ἰπἰΓοἀπσίοῦτγ τιν 5 οὗ Ὦγ. 
ΓΔ 6 ὈΘ]ΟΥ οὉ οἢ. χἰΪϊὶ. 81 δπὰ οἷν. χυ]ὶ. "---Ρ. 5.] 

4 [100 τοτρδσίο οἵ Βπεϊὰ, σολατοι. ϑολγύτοι, 1. ν. 848, 

40ὅ 

Οἱ ἰδ Βγγροίμο868 οὗ τιοάοτηῃ οΥἰἰἰοΐβπι (Βτοῖ- 
βΒοιπμοϊον, ϑίγαυεθ, Βδατ, εἰς.}, οομοθσηΐηρ (ἢ 6 
᾿ἰϑίοτΥ οὗ {86 Τοοὐὺ- γαβεΐηρ, 806 Μογον [Ρ. 492]. 
Ο0αἱ ἐδ6 το]αιίοι οὗἩ ἰδ Φομβιδηηοδῃ δοοοαηὶ οὗ (ἢ 9 
ἤλυθον 6}1-τοραβὶ οὗ 2686ὺ5 ἰο ἐπαὺ ζοιηὰ ἰπ ἐδ 
ϑγηορι βί8, σοΡ. Οοτατῃ. ὁ. Ζίαζίλεισ, αἴιαΡ. ΧχΥ͂ϊΪ. 
[ἅπ|. οα, Ρ. 4544, τ βόγο (ἢ 6 ΕΠ ρ 88 ᾿ἰἰϑτγαίυτθ 
ὁπ ἰἷ5 αἰ Β΄ οα} αυιοϑίϊοι οὗὨ ΘΠ ΓΟΠΟΪΟΡῪ νυ {ἢ ΤΩ ΔΏΥ 
δὐάϊιλοπ 8] τϑυλδυΐθ 18. ΒΡ] 16 4.--, 5.1. ΑΥοΡ 
δαὺ σοηθγαὶ οχϑηϊηαϊΐοη ἰύ ψν}}} ἤΘΤΟ βυ 69 ΖῸ0Γ 
159 ἰο Το δο᾽ Ῥτοπιϊ ηοηὺ 0066 ΠΊΟΤΘ {86 δρτοθιηθηϊ 
Ὀοένγοοη Φομῃ δηὰ 86 β'ιγποριίδ 5 ἴῃ ἐμο58 μϑτίϊ- 
ΟΌΪΑΥ ῬάΒδαροΒ ἷῃ πίοι ἰΐ 195 αἰδρυϊοα. Τδυδ 
ΒΟΓΘ ὙΘ78. 1-4; γον. 27; ομδρ.: ΧΥΪ. 28; οἰδρ. 
χὶχ. 8]. 

Βγηδυθ, ὙΠΟ ΒΘ Βαυ5 (ΣΙ δίοτν 97) (δε ῬΡαδεϊο") 
δηὰ Βῦρο (1856) ποϊ]ὰ δαὶ 16 τεραϑί οὗ (86 ἔοοί- 
τγαϑιΐηρ γἃ8 ποὶ ἰἀθηςο41 τ ῖϊῃ ἰμ9 ἔεαδὶ οὗἩὨ 9 
Ῥαβϑόνοῦ, Τὶ υἱϑῖν, 8, ἱπάροᾶ, ποὶ ἰθηδῦϊο 
ἰὰ 115 βοραταίΐοιυ οὗἩ (89 ἐνγγο ΤΘΡαΒβίβ;-- 6 γ6 :8, 
ἰἰοινονον, βοῦθ γα ἴῃ ἱΐ, ἱπαϑα ἢ 885 ἔντο 
αἰν βίοἢ8 ἴῃ {80 188ὺ ΘΌΡΡΟΡ τὸ ἴο δ0 ἀοβηϊ ον 
αἰδεϊηρυϊϑ6α, οὗ ποῖοι αἰνβἰοηϑ ἰμ89 ϑ'υπορὶ δι 
ῬΟΓΓΓΑΥ͂ Ῥτγοδιαἑ ΠΟΗΥ (᾿9 Βοοοπά, ἑ. ὁ. ἐμ6 ἰῃ- 
βιϊἰαἰΐοη οὗ (89 Τωοτὰ 8 ΒΌρΡΡοΣ, τ πϊϊο Φοῦη Ὀγΐηκ8 
ἰπίο τοϊϊοῦ (ἰὸ γϑὶ ϑϑοίΐοη, ἑ. 6. {π8 “688 Ρ88- 
ἢ 4] ζραδὶ,---ἰῃδὶ ὙΔΙοΟΝ ἢ885 Ὀδσοη ἐγαπϑίοτηοα 
ἰηΐο ἔδο ἰγρίοαὶ Ομ τὶ βιΐδη Ἰονο- 55. πα (6 
σαν ϑιΐδη Αράρο, ἰη ἰδ ἀἰδεϊ ποίου ὕγοιι ἔμ 6 ᾿ογΒ 
ΒΌΡΡΟΥ δηὰ γοὶ ἴῃ σοπῃιιποίϊου τι {16 Β8Π|6, 
Ὑὰἅἃ8 αἰγοδὰν οσχἰϑίθηὶ δὲ ἔδθ ἰθ ποθὴ ΦΌΒΠ 
ψυγοίθ ἷ8 (05Ρ6], 15 αν οοὶ ἔτοπι 1 Οον. χὶ. 17 δ᾽. 
εἰο.; Φυάο τον. 12; 2 Ῥεί. ἱἰ. 18; ῬΓΟΌΔΌΪΥ 4180 
ἔγοια Αοὶβ 1ΐ. 42, 46: νἱ., 2. Τδαΐ, ΤΟΥ ΘΟΥΘΣ, [86 
Αξᾶρο ρῥγοοθαβὰ ἱμὸ οοϊθυταίίοη οἵ 6 ΒΌΡΡΟΡ 
ἴῃ 16 Αροβίοϊο Ομ τοι, 18 ουϊἀοπσοὰ ὈΥ 1 ΟΟΥ. 
χὶ. 20, 2] δβὰ ὉΥ ἰδὸ ὕδοὺ ἱμαῦ ἀονη ἰο Αὐρι8- 
(1η6᾽5 ἰΐπὸ ὑἰδ9 Αἰγίοδῃ ΟμυτοΙ τοιδϊμοα (ἢ9 
ουϑίουι οὗ ΠΟ] ἀἰΚ ἃ σοχιοι ζοαϑί ἴῃ 6 ΟΒΌΤΟΙ 
οη Μδυπαν ΤΒυτβάδυ, Ῥγουίουβ ἰοὸ (8 ΤΟ" 
ἰἰοπ οὗ ἰῃ6 [μογα᾽ Β ΒΌΡΡΟΥ; {(Π18 τν88 {86 6880 
Ἰοῃς δἴϊονρ (9 οτατΥ ἀρᾶροθ8 δὰ Ὀθθῃ ΒΘΡδΓδ- 
ἰοα ἔγοτῃ (86 Κογὰ 5 Βαρρογσ. (ΤΆ 6γθ νγῶβ ἀουθύ- 
1658, ΒΟΊΎΘΥΟΙΣ, ἃ πιοῦο ἀφοϊἀθα βερδγαϊΐου οὗ [89 
ἴονο Εοδβὲ απὰ (9 Οοπιπιαίοι ἰὰ 89 ὙΟΒί6 σΏ 
(δὴ ἐπ πο Εαδβίθσῃ Ὀμυτσο). ἰ 
Νον ἱΥ ἴῃ Φο πη 5 ἰΐθ 6 Αρϑρο δἰγεδὰυν ὃχ- 

ἰϑδίοα ἱπ ἐμο βἰθδὰ οὗ ἐμ Ῥαβοθαὶ 7916881, γγ σῇ 
Το Ἶ Υ σοι ρτθμθηά ἐμαὶ (μ6 ότι ἀγαπᾷν,---Δὴ 
Θχργοβδίοη Ὑ σὴ οἵ ἐϊ86]7 βὶ χηϊῆοϑ: 0 ἰθβι 
Ἰοῦθ,---αἰσεὺ ανο ἃ ἀου Ὁ] ταϑδπίης ἴπ (ἢ 9 τπηοῦὶ 
οὗ ΦοΒη, δηὰ ἐπι ἰπΡ} : Ηδ βονθα ἰμθὴὶ ἢ 8 
Ἰοτθ ὃγ (16 Αξᾶρο, Τ8μὸ πιγϑί}γϊοιιϑ θα ργϑδίοῃ 
οὗ {10 Ενδηχζο δῦ Β06ΠῚ8 (ο οοπίδἰ ἢ 811}} τηοτοὸ οὗ 
ἀφεΐχη νῆθα τνὸ σοπδίάον (πα τὸ τέλος τ,ἊΔΒ 111κ6- 
ψἶθα ἱπαϊοειίγο οὗὨ ἐμο τοὶ χίουβ Θοτθι ον, ἐδ9 
οοἸοὈταϊΐοη οὗὨ ἰπἰἰδιΐοα. Ὧι βοῦγοθ ἐγϑηβ]δἰβ- 
Ὁ1]0 τοχὰ; μηΐο λε ἐπά, ὠπίο δε ἀεοϊδίοη ἢ ἰουεά 

αἴ αἶ80 τόσ τοο ἔς. “ὙΠπαὶ ΘΟ τίοῖ ἀϊδοτιβοο," ἣθ δΒδγδ, 
“αὶ ἢ Ὁ πτοῖνο ἰῃ ἴπθ86 ΠΟΌΓδ, ΟὟΥ ΑΡοϑΕ]9 ἀθϑοῦῖθο8. ΒΘΙῸ 
«ἰῖὴ ἃ νυἱντας!υ δηα φαίοι ΠΟῪ οἵ οοπιροδίτἰοη τ ἰςὮ ΘΥΘῺ δ8- 
ΡΆΒΒ65 81} 8 ἴογιηϑσ γϑροσίδ οὔ [πὸ ἀἰθοοῦγποα οἵ Ομ γὶδῖ, Ὀυ 
ἩΠΙΟΝ ΘΟΓ 4}} ἰ6 ἀου 116 88 οἷν 8 ΟΑΙς αἰξοηρῖ ἴο ΠΥ τὸ- 
Ῥτγοάποθ ἔδθ Ἰπδοϊο κίον οἵ ποῖγ ἰονθ δηὰ αἰνίηθ ϑδγῃοθῦσιϑδϑ 
αἰ νυ ΐϊοῖ ΟἩγίοι οὐ άτοπϑοὰ ἴο ἴπδπὶ Ηἰ6 ΘΑΓΙΉΪΥ ἴα ΣΤ ντΘ]}.᾿" 
Τηὶΐδ ἴα ταῖοῦ ἃ Ἰοπεμβαηοὰ οοπρ! πιοηΐ ἴο Φοῖη, αὶ ἐξ »η|}} 
ἂο ἴον βναϊά, σῖο, ἴῃ εἷθ οὐ ἩΕΥ, 18 8ὴ θη ππυείαϑι 0 ΘΠ ΓΟΡ 
οἵ [6 (ουτγίῃ ἀοϑροὶ απὰ ἢ ἐπ ἱπιαϊτίου οὗ κοηΐυϑ Ἰοοῖκ8 
οἴἴδη ἄθορογ ἰπίο [15 πιοαηΐηκς ΤΔΠ ἸΩΔῊΥ μη Οὐ ΠΟύοΟΧ Ο0Πι- 
τοοηίδίου. Οἱ ν. 359 δὸ οδιαγβοίδγίσαδ 1686 ρμαγίίωμρ Ἂαἰφ- 
ΘοῦΓΡοΒ 88 “ἴποὸ στοοίδοὶ δηὰ τοοοὶ ποηάογίι}" ρμίεοο οἱ 001» 



406 ΤΗΣ ΘΟΟἙΙ͂ΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΦΟΗ͂Ν. 

ἔλεηι (ον: Ἠΐβ Ἰοῦο ἰο ἐπὶ Ὀτουρηῦ οἡ Ηΐδ θπὰ 
ἐοροίθον τὶτ 15 [8 1ον9᾽ 8] οοπιρ]οἰἰοη; ΟΥ̓Χ 88 
Ζιηζοηάδονῖ δ ἰϊ: Ηο Ἰονοα ΗΪπιβοῖ ἐο ἀρδίς, 
Ὁτουφμὶ οἡ ἀδαί ὈΥ ἰογίῃρ), σοπίαίηβ ἴον ΟἿ ὶβ- 
εἶδ ἄχεεκ Ττοδάοτβ ἐδ 9 δϑβοῆδποῦ οὗ {Π6 ἐδβουρλί: 
Ἦο ρανὸ ἔδδαὶ ἰμ6 Αζαρο ἰπ απἰϊοϊραϊίοη οὗ ἐμ 
Ομ τι ϑιίδῃ ζθϑιῖνα) οὔ ἔα κεῖσε, οὔ ΟἸπεἰδιΐδη ἑηὶ- 
ἐἰαιΐοι ἑπΐο ἐλ 9 761] ΟὙδαΐρ οἵὔ Ηἰβ ἀδδί ὉΥ (9 
Ἰιοτὰ Β βρρεν. 

Β΄ἴποο ΟἸγιϑὶ ἀσείτοα ἰὸ ἀουοῖορ (10 ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΡ 
ἰηίο 80 ΝΟ Τοβίδαηιοη ἴογα οὗ 86 βαυρρον, ἱΐ 
Ἧ25 αὐ10 εἰχυϊδοδηῖ ἰδδὲ ΗΘ 80 ογάἀογοὰ {86 
ζοαϑὶ ἐμδὲ {16 ῬΆββουοσς 1860] ἰοοῖ ῥἷδσα Ὀθίογθ 
ἐμ Ὀορίπηΐης οὗἩ ἰθδ9 1δι Νίδδῃπ δὰ ΟὨἿΥ {0 
ϑΌΡΡΟΣ [011 ἰαίο {πὸ 7.11 ζθδδί. Ὑδογοΐοσο Ηο 
ὉΔΏ1Θ ΘΑΥΪΥ ὙΠ} (0 αἰδοῖ 168 ἰο 96Γδ8] θη) δπὰ 
σοτϊατηθηοοα ἐἰπ0 σοἸοὈγαιοι ὈσδίοΣο [86 ἰυτηΐῃ- 
Ῥοΐπί οὗ 89 ἐτγο ἀδΥβ, ἑ, 6. Ὀθΐζοτο δἷχ οἷ 00 Κ᾽ οα 
186 ονθαΐης οὗ (80 1418} Νίδαπ;; 80 ΘΑΓῚῪ Ὑἃ8 ἱΐ 
δα (μ0 οοποϊυδίοι οὗἩ [6 Ῥαβοδα] ζδαϑὶ ΟΣ οὐ - 
Εἰμὶ Αχρὸ νϑ σοδοβοὰ Ὀοΐοτο βὶχ ο᾽ οἱοοῖς, οΓ, 
δὲ 41} ουθηΐβ, υ8ὲ δϑουϊ δαὶ Βουτ. ΤῊ 8 δ ἢ] 
ΒΌΡΡοβιἰΐοα σοηοῦοβ 4]}1 αἰ Ὁ]108, Θϑροοΐα}Υ 
Ὑ6η ἰἰ ἱ5 ΟοὈβοσυθά ἐμαὶ ἰῃ 086 ἀδΥβ {π 6 δοοῦ- 
ΣΟΥ οὗ οὖζ τῃηθδβυγοηλοοὺ οὗ ἰἶΐ9 πα πῸ ΟΧ- 
ἐβίθῃοθ. 

γεν. 1. Βαὶ Ὀοδίοστο 80 δαὶ οὗ ἴπ ρ6888- 
ΟΥΘΣ, εἰς. [Πρὸ δὲ τῇς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, 
εἰδὼς ὁ ᾿[ησοῦς ὅτι ἦλϑεν αὐτοῦ ἡ ὥρα 
ῖνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμον τούτου πρὸς 
τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν 
τῷ κόσμρμ, εἰς τέλος ἡγάπησεν αὑτούς." 
Θιογοοῦ οοπβί γα οί 0}8 : 

1, 7μὸ ἄγβὺ βοηίθμοθ δοῃέϊμποθα ἰο ἐδο οἷοβθ 
τοΣ, ὃ [ὁΓ ταῖμοῦ ΤΟΣ. 4---, 8. δπὰ (86 δροάοβὶβ 
ὈοχίηδΒ τι ἐμ86 πογὰβ υὸσ. 4: “" Ηθ γο86 ἔγοπι 
ΒΌΡΡΟΡ᾽" (ατίθβυδοι, Μαιίιμᾶϊ [Β]96ἷ, ΕὈταγά, 
Ὑ οβϑίοοίέ δπὰ Ηουὶ) δῃὰ οἰμοσβϑ). [7 τχὕ6 τρβῖζϑ ἰὺ 
(86 ογδηΐηρς θοίογο [δ 0 7θδίδ] δυο, Οὐ [8.86 ουθῃΐῃς 
οὗ ἰδο 19: Νίβϑϑῃ δηὰ δ᾽] ΟἹ οὗ 50 ρδίδο, ἐδ 
ἰυἰδίοσυ ἰ8 οοπιϊπαοὰ πὶ πἰογσιρίογ ἱπτουρὰ [89 
εἰκμῦ ἀπ0}} (89 ἐπα οὗἨ σὮΔΡ. χυϊΐ., δηὰ (Π9 ογιιοἱ- 
ἄχίοη 90]1ὁγ8 186 ποχὶ ἀδΥ, οὐ {με 14{}ι, 8.1}} Ὅ6- 
ἴοτϑ {80 ἔεδβί, Τὰβ αϑϑυτϊηρίίοι ἰ5 οοἰγοάϊεἰοὰ 
ὉΥ α. 86 ἐχοοραϊ ῖν αἰ ςυ}ν οομϑιγυοίΐοι (οοΙΩρΡ. 
ΟΒΔΡ, τὶ, 22); ὃ. [80 ἀἰ εγοηὺ βθη89 οὗὨ εἰδώς, γ6 18. 
1 διὰ 8; {μ60 ἀϊδιϊ ποιΐοι 8 οπιϊτοῖγ Ὀϊοϊιοὰ ουὐὐ 
{ τθ Θομϑίαον ἐμ6 Βοσοηὰ εἰδώς ἃ τοροίἰἰΐοη οΥ̓ ἐδ 
δνδί,δμ [86 τοτὰβ: εἰς τέλος, εἰς. ἃ Ῥατϑη 688. 
ΒΊοοἷς: Βοίοτθ {80 ζϑαβδί, τβϑῃ 96818 πον ἐμαὶ 
ἰ8 ΠΟῸΡ Μ88 ΘοΙη0 ἰο ἀορδεὶ ουἱ οὗ ἐμΐ8 νοτ]ά 

ὑπίο {π6 ΕΔΙΒον, μβανίης Ἰογοὰ Ηΐδ οἴγῃ 80 το 6 
ἰὴ 189 πον] ά---Ηο ἀϊὰ ἴογο ἐβοῖὰ πηίο {π6 6πά--, 
ΘΠ ἃ τοραϑὺ τῶϑ βρσοδά, είο.).Ύ Ἐ8ὸ Ενδῃβο- 
ἰδὲ δὰ ἰπ υἱονν ἃ ἑισοχοϊα ατοαὶ δηι 6818 τθ- 
ἀουπάϊηρς ἰο π6 φἱον βοαιΐοη οὗ 9 ἵοτά. ΤῈθ 
ἄγοι (το. 1) κου ῆθβ δβρϑοῖ!!γ Ηἰ8 ἴουθ, πο το- 
ὉΥ ἴῃ {πὸ Ἰονο-ἔδαϑδί ἰἰ8ο9 7 Ηθ τονοαϊοὰ ΗΪ5 Ἰονθ 
ἴο ἰδο ἀϊβοίρ]οβ ὑπίο ἐμ οοπυπιηδίίου ; [80 
βοοοπὰ (γοσβ. 2-4) θβροοία!υ ᾳμιὶ]οτὶ ο8 Ηΐ8 Βὺ- 
ταὶ ἰγ, ἰὼ τ ῖοι Ηδ ναϑιοὰ ἐμ ἀϊβοὶ ρ᾽θδ᾽ ἔδοί, 
διιδουσὰ Ηὁ Κκηθν, οὐὗἨ Ηἰπιβοὶῖ, (δαὶ (π6 ΕἌΙΒΘΥ 
88 ΔΙγοδαγ ἰοπάοτίηρ οπμπὶ ροῖθποθ ἰο ΗἰἾπιὶ δηά 
(μ8ὲ ἐπ δαίδηϊο Ὀθίσδαυου τψγὰ8 διποηρϑὶ ἰδ ἀΪδ- 
οἶρ᾽ε8β. ΤΠπο8θ ἐσοὸ βρϑοὶβοιν ἀϊβογοπὶ οοπϑά- 
ΘΡδίἑοἢ8 οδποοί Ὀ6 πιϊηρ]οὰ τῇιϊμουὶ οὐ] ταις 

4 [1δοβδπῃ, Το ποτ (οἁ. 8), ὕγοχοῖ θα δηὰ ΑἸίογά 
δάτοο ἰπ πα ικίηκ ἃ δῖορ αϊοι ὕς. Βυιϊ Υ εκἴοοιξ δὰ Ἠοτετί, 
ψὶτὰ ἡ ἠλγεμρ Μαῖα, Βοδοῖχ, μὰς τὲ κπιώ γόμι κπ)- τλ μν ἰὰ 
Ῥαγϑοτθ8 5 δὰ Ο1099 ἔπ ϑοῃηίθηοϑ ἮΝ γοσ. 4.---Ρ. Β.] 

[19 8686 ΟΥ̓͂ 9 ΘΠ ΤΟ 6. Τὸ Τοστηδὶ 
οπάΐϊης οὗ ἐδο Βθῃίθῃσθ ΥῸΣ. 1 185 ΘαΌΔΙΥ οἶοδσ. 

2. ἴπο ἤγχβί βοῃίθῃσθ δοΐηθβ ἰ0 8 σοποϊηπέουι 
Ὑἱὰ (μ6 ἔὅγϑε νϑῦβο {ὕυ] Ζαῖδον, ἤεϊκο, 
ἱμδοβπιλπῃ, εἰς. [Επτ81α, Ἡδοφϑίοροσς, Οοαει]7). 
Β11}} ἐμοτθ ἃγὸ γαγίοσϑ οοποθρίΐοηϑ: 

α. Κις, Ἰαιπαταξ δηθὰ οἰμοσβ δοθθος πρὸ 
τῆς ἑαρτῆς, εἴο. τι ῖι ἢ εἰδώς : τολέρ “εκ: ἄπειο δεΐονε 
ἰλε ζεαδὶ 9.Γ ἰλε »αφοουεγ. Βυὶ ἰμὶ5 ποι]ὰ τοδὰον 
89 ἀοοὶ ηδίΐου οὗ (()6 ἐἰπι8 υππιεδηίης. 

ὃ. ΑΡρ!]οαίΐοι οὗ ἐβο πρὸ τῆς, εἰς. ἰοὸ ἀγαπῆσας 
ἩΠἸοβοῖον, ἘΒοΪΌοΙ) ἐπ ἐπὶπ δοῆδο: λανέπσ ἐὐξπ 
εἴογε {δὲ “εαδί, ἴὰ Ηΐε οοπδοίουεηεις 9. Πὼμ α»- 
»τοαολίησ ἀεραγίμγε (ΟἈΔΡ. χὶϊ. 28), ἐουεὰ Πω οισπ, 
ΗἼε ἐουεά ἰλοηὶ πιο ἰἠση ἐὐεν αἱ (λε ἐπά. ἸῺ ς05- 
ποοίϊου τἩἶῖιἢ (ηἷ8, ΤΠΟΪαοὶς οὔθογνοι, ἰδὲ ἰὸς ἰ3 
ἐπ ροβϑῖ Ὁ1]190 ἰο ἱπίογρσοὶ ἡγάπησεν αὑτοὺς νἸ(Ὰ 
[ύοκο: 27ὲ σαῦὸ ἰλξηι α »υγοοῦ ὁ Πὴε ἴουε, ἀπὰ Βο 
τη δἰ ἰδίῃ ἐμπδὶ ἐΐ πα ϊσαίοα ποτ ον ἃ Ἰονΐπς ἔγδιβο 
οὗ πὶ. Βαϊ ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ ἰΐ ΤΩΔΥ τοθδῃ 8 ἰουΐπς 
τηοοά σοσηϊοδίϊηρ ἰδεῖ ὈΥ ἃ εἰζειι. Αμπὰ ἐμἷ8 δά- 
τηϊἰοα, ἐπ Ἰονΐπᾳς τοοοὰᾶ Σοΐδρϑε8 ἱπίο ἰπὸ Ῥσγοοῦ 
οἴ Ἰοτθ. 

6. Ανρὶ]ἱοδίϊου οὗὁὨ πρὸ τῆς ἴο (80 Θπι ἶτο Ηἰδίογγ. 
ΔΙΟΥΘΡ (τη κ5 ἐμαὶ 1 ἐξ Ββαὰ Ὀθθη ἰδ8ο ον οὗ {κα 
ἴεδϑὶ ((π6 ονοπίηρ οὗ (89 148} Ν΄58} Φοδῃ ταῦπὶ 
Ἀανο τὶ ἰδ : τῇ πρώτῃ τῶν ἀζύμων. Ὅδὲ οἶτο- 
ποΪοκίοΔ] ἐαγηΐπ ρα -Ῥοϊπῦ βϑοῖιδ (ὁ Ὀ6 οὐϑουγοά ἴπ 
(88 ὑἷδοθ ὃγ (9 ἔθδαν οὗ ““ ΗΠδσιηοηϊβϑιϊοβ." Τῇ 
πρώτῃ τῶν ἀζύμων ἀῃὰ πρὸ τῆς ἑορτῆς ἃτο ἰμὸ 
Β6]-βδθ ἰδηρ. 0 πιαῖζο πρὸ τῆς, εἰς. τοὶαλο 
ἰο ἴδ τηγϑίογίουδ δηὰ δἰ χη βοδηὶ εἰς τέλος ἢγά- 
πησὲν αὑτούς. Βαυὶ Ὀοίοτο ἐπ ἔοαϑὲ Ηθ ὀβϑης ἴον- 
Ὑϑδιὰ δραίη (οουίγαβε ἰοὸ πδὶ 888 κόπο Ὀθίοτε). 
ΤΏΘη Ηοθ οανχίοὰ Ηἶἷ8 Ἰονθ ἰο ἰδ τέλος. ΤΒ6 
δοπηρ]οἰοὰ Θχργεϑδίοι οὗ Ηἰβ ον Ὀσοῦυχῃί βίους 
νι ἐξ (π6 σοπιρ]εἰΐοι οὗ Ηἷδ8 1106. [ἢ ρμδσίϊου- 
ἴδτ, παιρογ, Ηδ τηδηϊοδίοα αἱ ἰδ Ἰογο-εδϑδὶ (κ6 
ΠΌΤ ΣΥ οὗ Ηἰἷδ Ἰουο. 

Φοδακ, Κπουυΐηᾷ [εἰδὼς ὁ Ἴησ.]7.-- ΤᾺ 9 δέ 
[δἵϊλον πρό αἱ ἰδὸ Ὀοφιπηΐης οὗὨ [9 τογβ6] ἰδ οὗ 
τοδί τοοϊηθΐ Ὦ6Γ6, ΒΟΥΥΪΏΡ 8180 85 δῃῃ οἰυοϊΑ- 
εἶθ. ΦὍΦοδὰβ δὰ τι πάτον Ηϊμϑοὶῦ. μέ Βείοτα 
80 οί ποίη οὗ (80 ἴοαϑὶ Ηὀ νγ88 δρδαὶῃ ἄγανῃ 
Του ἢ ὈΥ πὸ δοῃβοϊουδηοδα ἰμδὶ Ηἰΐβ ἢοὺΣ »ψὰϑ 
6οπιθ, Δη Ὀγ Ηἰΐ5 Ἰοτς ἰο Ηΐα οσῃ, δὰ ον ς 
Ἰοτοὰ ἐπ θη 80 ἰδαΐ ἰΠ6 ὁπ, οὐ 116 οΥἶδί8, νὰν 881} 
τοδυϊι. ἼΤμο ἰονο-ἴδδϑὲ Ὀγουρδὶ ἰμΠ9 οΥἱδὶβ. Αὐὰ 
80, οΥοῃ ἰβουρα {δπ|6 ὈΥΪΏΔΙΥ τοΐθσοηοο οὗ ἰδς 
πογὰθ οὗ (Π6 ἢγϑδὶ Ὑδγ80 18 ἰο (6 ἀϊποῖ 68, {867 
8180 τοὶδίο ἰο ἐη9 ρστοδί τηδ8 οὗ Ηΐβ οσῶ ἴῃ ἐδ9 
σο]Ἱὰ, Ηθ σδιο Ὀδοῖὶκς Δηα σαΣγὶοὰ ουἱ Ηἰ5 ποτὶ 
οὗ Ἰουὸ ἰο {μ6 οὐ. Ἠο Ἰονοὰ Ηϊπιβεϊζῦ ἰο Ηϊ8 
θπᾶ, ἰο ἀοδίῃ, 70. {80 Ῥδϑοῖ)δὶ ζεδϑὶ Ὀτουρὶὲ οἢ 
{80 ἀφοϊβίοι οὗ ἰλὸ Ὀοίγα γον δηὰ ἤθποῦ Ηἰπ ἀοδιὰ. 
Ἠγάπησεν, ἱποτοίοτο, 85 γοΐϑγθησα υπάουδὶ- 
οὐϊγ ἰο ἐμὸ τ 019 Ἰονθ-ἔδαβί, δὰ ἐπα ᾿ἶϊο 15. σὰ 
οὗ πρὸ τῆς ἑορτῆς. Βοῖογο {Π)0 ῬΆδοΒα] ουδηΐης 
ΒῪά αν Ὀορσυπ, 50.418 νοηὶ οαἱ ἱπίο ἔπ πἰρδι; 
τὑὐτἢ ἷθ ἀδραγίυτο τὸ τέλος τγῶβ ἀδοϊἀϑὰ : “76585᾽ 
δοὶ οὔ Ἰογθ μαὰ ἱπάυοορὰ ἰἶἰὰ ἀφοϊϑίοθ. Βαὶ ιἰ)6 
ΤΏΟγῸ ἀοβηϊίο ἀδίθ νῦ ἰὸ Ἰοαυΐηρ οὗ Βοι ἤδὴγ 
οΣ Φογαβα θαι: ἐμαὶ ᾿γ88 [89 ἘἜσχρσγοδδίοῃ οὗ Ηἰβ 
Ἰογθ ὈΥ τ οι ἐπ9 ὁμἃ Ῥᾶ8 οδοδβίοπθα. Τδθ σχο- 
ἔογθῃοο οὗἁ ἰμ6 τογὰβ ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους ἴἰο ἰδς 
Τογοχοίηρ: ἰο ἀδρασί ἀπο (6 Βδίδον, αἴοσ Ηθ 
μιδὰ ἰογεὴ (Μογ6:), 18 υοἱὰ οὗ τηωϑδηΐῃς; Ὀυΐ (δ9 
ἰηιογργοίδιϊοη: “6 σϑηδογοὰ ἰδθαὶ ἰἢ6 ]Ι6ϑ9ὶ 
ἰοϑιἰλοηΥ οὗ Ηἰδ Ἰονο,᾽" ἰΚ νν 156 τυ ῖϊ  ο 15 ἔγοσι 
εἰς τέλος ἰ18 τὶ κμί8. 
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γον. 2. Δῃὰἃ ψ 868 ἰδ 6 Σ66] μαᾶἃ ὈοδπΩ, 
οἵ, ΒΏΡΡΘΣ Ὀσίῃρ ἀοινϑθᾶ [καὶ δεέπνου 
γένομ ὙΠ {πὲ ἰπἰγοἀμοίίοη οὗ δεῖπνον τ ὶιἢ- 
ουὐ δα δνίἱοἷθ 18 οσρ᾽ αἱποὰ ὈΥ ἐμ ζδοὶ ἐπδύ ΦοΒπ 
.)λ6 δΙγοδάν ἰοαϊοαϊοα ἰμ9 ποίατο οὗὨ (110 δεῖπνον 
ὈΥ 19 ἠγάπησεν ἴπ ἰ 9 ὅτι γοσ8θ. ὁ" 1ὺ Β6ΘΙῚΒ ὕῃ- 
1ΔΥΟΣΔΌΪΘ ἰὼ ἐδο 1άο8 ἱμαὶ ὁ 'ψ͵ὰϑ 1.60 Ὀ6850})]} 
τὴο8] (Ὗ ἰοΝ61}81.5), θα 85 ἀπὸ δείπνου, ἐπὶ δεῖπνον 
ἰέναι Ἰλθδ : αὐΐοσς (9 Σχοραβί, ἰο ρὸ ἰο ἰ6 016, 50 
δείπνου γινομένου ἀοο8 ποῦ τηθΔῃ : ἜΘΗ αὶ τηθδ] 
ἰοοὶς γἷδοο, Ὀυΐ ἰΐ βἰ χη ῆοθβ τολέπ ἰλε πιϑαΐ ἰοοῖ 
»ίαοε οΥ ΄ταϑ αδοιξ (ὁ ἰαζε ρΡίασε, ἰο πὶϊ, (πο γχορδϑϑὲ 
οὗ μιἷβΒ ἄδλγ, δηὰ ἱμαΐ νὑ͵χὰϑβ ἐμὸ ἔδθϑίϊνθ 1ι66].᾿} 
Τμοϊαοῖ. Βοιυϊὰ ψν9 οὐϑῇ σοδὰ γενομένου (866 {89 
κχτσασ, ΝΟΤΕ ΕΒ), ἰὸ του] ποὶ τηθδῦ : ΔΙ͂ΟΣ {89 
τοραϑί ᾿γἃ8 οὐοὸρ (ψυίμον, Ηοΐπιδηη [Ε. Υ.7), θὰὶ 
δἴνον ᾽ Δα οἰσγοδὰν Ὀόραπ,. Αοοοχάϊηρ ἰο ΜΟΥΟΣ 
δι ΙΩΔΗΥ͂ Οὐ 6.5 [18 τη6 81 γΔ8 ποὺ ἐμ ΒΌΡΡΟΣ; 
ὅολπ, (ΒΟΥ 58, δδϑιπη6β ὑπ δὶ ἰο Ὀ6 ΔΙτοδγ Κποόονὴ 
ἰο ἱθ τοαάθσβ (10 βαυΐϊῃς Ὀθθη ΘΟ] ΘὈγαί θα οἢ ἐδ 
Βδιὴ9 ουὐθηΐῃῃ). Ηρηοθ, δοσοτάϊῃρ ἰο Δίογοσ (89 
Ῥδϑβοὶα] σαϑδὶ 18 οἰχἱ θα. Ασοοοταΐϊης ἰο ΒΔῸΣ ἱἰ ἰδ 
οἱ ἰοἃ Ὀδσαιδβα ἰδ 9 δυίμοῦ οὗ ἱμ9 αο8ρ6] οἰ δ. 
νἱ, οοηποοίοα ἱξ τὶ (86 δοοομ ῬΆ450}8) 1οδὶ οὗἁ 
Φοδυβ: δοσοσγάϊης ἰο δ σϑιυδδ (}}0 Εσδῃ κο} δὲ ΣὨΘ 
ποης οὔ (6 ϑρροσ. [ἀσοογάϊηρ ἴο ΒοΒθη Κα] 
ὅομη ἰπἰοπα οὐ ἰο συδτὰ δροϊηδὺ Δδουὶἱηρ ἃ πιασίσραϊ 
εἴεοί ἰο ἐμοὸ [μογ᾽ Β ϑΌΡΡΕΥ, διὰ ἰο ρτονυϑῃΐ βδοσα- 
τιθη 8] σοπ γογοσβὶοβ. Βα ἐμἷ8 οου]ὰ ἢδγθὸ Ὀ66Ὰ 
ἄοπο τόσο οξἴθοίυλ!  ὈΥ Ρἱαὶῃ ἱηβίγαοίΐοη.--- 

ΟΡ 8. 
ΕΝ ταθα] Βανΐβρ Ὀθδαμ, οὐ, Ῥοίηξ 

Βοιν6ἃ.---Τ αὶ 15, (00 δα ΔἰγαΥ σϑο]ϊποᾶ, 
Ὑ0γ8. 4, 12. [Νοὶ δείησ ἐπαάθά, ἃ5 ἴὰ ἴδο Ε. Υ. 
δ8εο ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΟΤΕΘ.--ΡῬ. 8. 
ὍΠ0 ἅδον! Βεανίῃρ αἰστθαᾶὰν ρὑτὶ ἐξ ἐπῖο 

[6 πΒροασὶ οὗ διᾶδδβ [τοὺ διαβόλου ἢ δη 
βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν]--ΤἘ27ο οχρίδηδ- 
ὕοη οὗ ΜΙ ΘΟΥ͂ΟΣ, τολεπ τὴς ἀευϊξ λαὰ αἰχεαάν πιαάδ ἰδ 
»ίοι [Ὡαὰ ν)ὶ 10 Ἰηἰο Δ μοαγὶ], 18 απύθῃδ Ὁ] (860 
ΤΈχτυαλι, ΝΟΤΕΒ). Βίγδηρο Ἰηἀοοα ἐΐ νουϊὰ 9 
{|| πο λεατέ οὗ ἰλ6 ἀΟΥ το γΘ ἰῃΠ6 δβυυ]οοὶ οὗ {118 
δηπου ποοιηθηΐ, ἱπαΘΡΟΏ ΘΗ Υ οὗ (116 ἕδος δαὶ 
δἴϊον 4}} (μγὸ ψοῦϊα Ὀ6 11{{10 8686 ἰπ ἐπὸ βἰδίδ- 
χθηΐ: ἐμὰ ἀ6γΥ1] δὰ τοβοϊνοὰ Ἡλι ΐη ἰπιβοὶΐ, είς. 
Α5 ἴἶ βαοῖ ἃ ἐδίης νοσθ ἀοροπάρηϊ οἢ ὑμ6 ΓΟΒΟΪγΘ 
οὗ ἰμὸ ἀονὶϊ. ὙΤδ6 οοπάϊϊίοη οὗ δαῖτ 18. {118 : 
860 ἀον!] δὰ δουσῃ (δ ἱμπουραί, (86 ἐπεϑυμία, οὗὮ 
Ὀοίσαγδὶ ἴῃ Φυδδ᾽ μουν; {0 ν|ιοϊτοα οομηδοῖ Ὀ6- 
ΘΟΙ68 ἃ ἄτσῃ ἀδοσοθ ΟἿΪΥ ἰῃ Υοῖ. 27. [ὑ 18 ἐσθ 
ἐμαὶ, δοοοτ ἴῃς ἴο Δ[αϊίποιν, ὁ πἀκα8 πα ῬΤΟΥΪΟΌΒΙΥ 
Ὀθοη ἰο 26 αἱ σῃ-ρσὶοϑίβ δπὰ ποροιδίθὰ νἱ ἢ 
ἴμοα; {18 18 6ϊ, ΒΟΜΟΥΘΥ, ἀο068 ποί ργϑοϊυθ βυὉ- 
δοεᾳιιϑηΐ αν 8 δηὰ Ομ ϊοίβ οἢ [86 ρμϑδτὶ οὗ 
86 ὈΏΒΑΡΡΥ πδῆ. ΝΟῊ ὙΠ110 ἐΠ6 ἄγϑὲ δη 6818 
μ88 ΖΌΠΟΣΩΙ ἴῃ 1.8 Ομδυδοίοσς δηὰ σοΐογγοὰ ἰο ἐδ 
ἯΠ016 Ἰονο-ἴθδβί, (818 βοοοῃᾷὰ δπς {πο 88 15 βροοὶδὶ 
διὰ (85 Υοίογθησο ἰο (9 αι γ οὗ {86 Ἰογνο οὗἁ 
Φεβὺ5 ψ δῖοι Τουπὰ ἘΕΡΡΘΕΙΟΕ ἴῃ [π9 τυδβιιΐηρ οὗἁ 
489 αἰδοὶ ρ᾽ε8᾽ 1εοὲ. Υοὶ {80 'τνοσάβ: ἐΐε αευϊ 
λαυίπρ, εἰς., Α΄ ἴο ὍΘ ὈΓΪΔΔΥΙΥ γοΐοσγοὰ 85 ἃ 
δυρρὶοοῃΐ ἰο {ἢ 6 ζοτοροΐης, ἰῃ ἐμ ὶ8Β 8680: {80 
Ὀγοοάϊηρ ἰΓΟΆΒΟΣ ἴῃ (1.0 Ὀτοδδὺ οὗ 868 ἀἰὰ ποί 
ἱπάον {16 [οτὰ ἤτοι οδυβίηρς [πο χοραβὲ ἐο Θοπ- 
Ἰηθῃοθ. ῬΘΥΠΔΡΒ, ΒΟΊΡΟΥΟΥΡ, ᾿ἰὑ 18 ἰόν 189 1ῃ- 
ἰοηἀοὰ ἐδαὶ (6 νοχὰϑ βου ἃ πιᾶτὶς ουὐ Δ 8 ἃ5 
(6 ΟὨΩΥ δυίθον οὗ 9 ἀϊϑριΐϊθ σοι ἀΣΟ80 

αὐ ἐλιὰ “οἱ ας ΥΒΟΙΠΥ͂ ΠΊΣΣ οΓ 8. ομιοῖαν «πὰ 
Ρ οὐκευτὰ," ΘΥρὶ Αἴ ἤκ , εεἰεαὰ 

φοα ἧς ἴο 18 ταϊηὰ οὗ π6λ8.--".. Β.} : ΠῸΕ δὰ 

δΆΘΏΣ ἰδο 186 1}}65 ὁ (818 οσοδϑίοη δἃ8 0 ὑμποὶν 
ΤΟΒΡΘΟΙγΘ ΤΔΠ].8,---ἃ ἀἰβρυΐθ ομτοπ οἰ οα ὉΥ [μυ]κ6. - 
Νο ἀουδὲ 86 πλν Ἰρση 685 οὗ οδολ ὁπ0 οὗ ἐῃ9 
αἰβοῖρ 8 ἰο ἰδ ροὰ ᾿ιληη861} ὑπὸ οἵῆοο οὗ {π6 
ζοοῦ- ΨΔΒΒΙΏς ττὰ8 056 οὗ [89 τηοὰθ8 ἴῃ νν}}10}} (οἷν 
οοπίθοῃίΐουϑ Βρὶ στὶς τδηϊοϑίθὰ {8017 ([υκ χχὶΐ. 
24, 27; δηοϊοηὺ οσχοροίοθ; ἐεύεπ ὕει, 11. ἢ. 
1814). Ἐσπιγτϊυ5 Ζιραθοηυϑ 8068 ἴῃ 16 τ26}- 
ἰΐοα οὗ Φπ4λ8 ὁ ἰγαϊλ {ἰἸυδίγαΐῖϊνο αὐ {9 Ἰοῃρ- 
Βυδοσίηρς οὗ Φοϑυβ; ἰμ9 ἰγαίι οἵ {1:18 γνἱονν ΜΟΥΟΣ 
Ετουα] 581} ἀθη193. 

ΥοςΣ. 8. θδ8, τον 6.---ιθοιϊ δ Δ 89 
Ρτοδβοιιϊπιοηὺ οὗ ἨΪΐ8Β ΊΟΥΥ ; ΠαΔΟΙΪΥ 1. [86 Ῥγθ- 
δΒοῃεὐπιοηὺ οὗ ΗἾ8 οἱουοιϊΐου ἰο αἰνῖθ ΡΟΥΘΥ; 2. 
οὗ Ηἰδ8 νονζοοίοα χηϊϑϑίου χϑϑιΐρββ ὑροπ ΗΪΐ8 ἀθ- 
Βοοῃύ ἤγοια ἐδ9 Εαίμον; 8. οὗ Η!:8 ᾿πϊποηΐ 6}0- 
γαϊΐοι ἴἰο ἐπ ἔβγοηο οὗὨ φΊΟΣΥ. 

γον. 4. Εἶο σίβοὶδ ἔγοσῃ ΒΌΡΡΟΘ..---Τὴ9 608}- 
ἐγαβὺ οὐ ΗΠΠ18 βοσυὶοα τλδ (1106 Ῥτοϑοιίπχρηῦ οὗ Η5 
ἸΟΙ͂Υ ἀϊκπὶίγ. Ηθ σχίδϑεβ ἴἰο ροσγίογπι ἰμ9 ἴοοί- 
ΜΔΒΕΐηρ. δίποο (8 ᾿γ88 ΟΥΪΠΟΡΙΥ ἄοηθ ὈΥ͂ 
ΒΊΔΥΘΒ ῬΣΟΥΪΟυΒ (ὁ 8.6 Θοτλτη ΘΠ οοΙρθῃ οὗ {16 πη68], 
ἷὰ {80 δῦϑομοο οὗ ἃ βίαγο ἰμ9 ἀυνὺ παίυγα!γ ἀ6- 
γοϊνοὰ ὕροῦ (89 Βυπιθ]οβὶ οὗὨ ἐμὸ οἶγοὶθ.Ό [ἢ {15 
δ850: Ρ 00 ἸαΥ (86 ,μδ6 ἐμαὶ ἰηα]οα ἐμ ἃ 861 }168᾽ 
Ἰαβί δίγὶθ 70. Ῥγοδιιΐηθῃοθ. Αἱ 8]1} ουθηίΐβ ἐμ9 
ἀϊθρυίο σοσουπίοα ὈΥΓ 109 ΡΡΘΔΣΒ ἰο πᾶν Ὀθ6α 
ἴῃ Ῥαγὶ μ9 οσοδβίοῃ οἵ ἰμ6 ἔοοὺ-ψαβῃΐηα. 40- 
οοταϊης ἰο Κίγδυββ, θ0 ἤει, ΜΟΥΟΥ ἀπὰ οἰ ο 8 
{18 ἰ8Β ποὺ (86 ῥἷδοθ ἴ9 ἐϊιαὶ αἀἰβρυῖθ. [{ ᾿ 8, 
ΒΟΎΤΟΥΘΡ, Ὡδίυγαὶ 910γ ἐὺ ἰοὸ Ὀτγοδὶς οὗν ΙΟΤΘ (881 
0Π60, δπὰ τὋο βδουϊὰ Ὅο αἰγὶ θυϊηρς ἴοο στοαὶ 8 
Ῥΐοοο ΟΥὗὨἨ ἱπδοουγδου ἰοὸ [υζθ, γΟγῸ 16 ἰο ἱπιασίῃθ 
{μα 15 ῥἱαοσίηρ οὗ ἰὐ ἰπ [80 ἰδίογυ οἵ {})}0 ΒΌΡΡΟΣ 
83 δἰἰοχοί ον σσοηοουῦϑ. Αοοοχαϊης (ὁ ΜΙΟΥΟΥ 
δηὰ Τδμοΐποὶς πο 86}. σαι 860 τῦΑ8 γοαιυἰδὶίθ ἰ0 ἴπ- 
ἄυο9 9688 ἰο τΑΒ} (16 ἃ: Βοῖ Ὁ] 68᾽ ἔοϑὶ ; ἰδ ν ταδὶ ἢ- 
ἰδ ἰμδὺ ἐ!ϊοὸ δοὺ γδ8 ἃ ῬΌΓΣΟΙΥ ΒΥ 0116] ΟΠ6. 
Βα ἐμὶϑ 18 ἴα ορροβίιϊοι ἰοὸ {110 Σοϑ]ΐβτῃ οὗὨ {80 119 
οὗ 6808 δπὰ σοιμπΐῃ 168 ἐδο ΟἸ]ὰ δηὰ ΝΟ 168- 
ἰαταθηίβ. γώ θοὶ δῖ βού ἤότί ἢ σο ΘΟ Ἶ68 18 οὗ 
ἐμιο ΟἹὰ Ἰ'δβδιαπιθαῖ. ΘΒ ΘΙ μδὺδ ἀἰβοουοῦ5 πὶ ἐμ 9 
[οοὐ- ΑΒ ὶηρ δὰ ἰπἀϊοδίϊοα (δαὺ ἐμ6 Θϑῃιθτγίαϊη- 
τηθηῦ Ἧγ8 Ὧ0 Ρ480}}8} [θαϑ8ἰ, δίησο, ἢ 1 δα Ό66Ω, 
ἐδ ποϑὺ τηυϑὲ Βανο ἀββισηθὰ 9 ἀυγ. ΑΒ ὁοῃ- 
ἰγααϊοίοτΥ ἰο ἐμΐ5 νἱ ον γγὸ σαπηοῖ, τὶ ἘΒοΪΌΟΙ,, 
οἷο 1ἴκὸ γἱῖ. 44, εἴ τυιὶης ὑπαὺ (80 τίη οὗ 
{μ6 ἤοοῦ τῦῶϑ ποὶ δ] νὰ γ8 ὑσγδοϊϊοϑα, ΤῈ οὔλ βίο 
Οὗ ἰδ ἐβογο 18 ορυθμοπᾶθα. Μίδα ἔθβυ)Υ, {Π9 ὙΘΥΥῪ 
δΌΒΘΠΟΘ οὗ ἐμ δοϑδὺ ὑγόυοθ δαὶ 0 τῦῶβ ἐδ: 6 ὑἰτὰ 9 
οὗ 186 δοἸοὈταϊϊοι οὗ (16 ῬΑβΒβουθν. ΟἹ (890 ΘΥ0Π- 
ἴῃς οὗἩἨ ἰδ 181} Νίξαῃ!. (μ6 μοβὲ τοΐϊριιῦ δῪθ 
οδατραοὰ Ηἰτ80 17 τυὶτἢ (8.6 Τοοὶ- βίην ; ὁπ (89 
ϑυθηΐης οὗ (89 148} ΝΊΒδἢ 6 τᾶϑ ΟὈ]κοα ἰο δὶ 
ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ ἩῈῊῈ 8. Τατα  γ-ο 10 88. {80 ΤΑ 8 6 Ὁ 
οὗ 89 ἢουβθ δπὰ π|ὸ8 (8 Ῥγουθηίθα ἔγοτῃ ρ6Γ- 
ουταϊηρρ ἰμθ γἱϊο ἴῃ αιοδιίοη. ΕῸΣ 86 ἀϊὰ ποῖ 
ΒΡ πῖϊὰ ἰμ6 οἶχοὶο οὗ ἀἱδβοὶρ]68; 6 ἐμ ροβὶ- 
(ἰοπ οὗ δῖον οὐ (86 Ζ τ Υ ὈΘ]οηρεὰ ἰο 76ϑ8ιι8. 
Τιαγϑῖ δϑἰᾶθ ἘΠῚ ουὐἵοσ βασιμϑηῖ [τὰ 

ἱμάτια. Βοι;βοὶ: εαϑ υοδίε8, σι ἰοίίοπεπι τηι- 
»εαϊτεηί.--ῬΡ, 5.7- [Ὡὸ ργορὺ απὰ Ἰογουβ 8]ὰ- 
ΟΥ̓ οὗὨ ἐμ Τιοτὰ ἰδ ρμἰ δία τοδβαῦοὶν ἀθὶ ποαϊοὰ ὈΥ 
{86 τρί ἃ δυοσοδβίοι οὗ ἐδ δϑύθσα βεπίθ 668 ἴῃ 
ἀοδὶ σηδίΐοη οὗ (9 βουσὶ δοίβι Ἴμο Τδοὶ οὗ Ηΐ8 
εἰταϊης ΗἐΒ6}  σοπίγδϑίβ τῖτἢ (Π6 οχρθοίδίϊοι 
ὑμδὲ οὐδοσβ βῃουϊὰ πᾶγθ ἀοπο ἰἱ ἴον Ηΐπι. 

γον. δ. Σῃῖο ἴ9 8 8}-Ὀδδίῃ [τὸν νὲπ- 
τῇρ αἹ.---Ιαῖο ΚἈ86 οπὸ δρροϊηἰθϑά νοι δίοοὰ 
{μοσθ. [ἀτοιΐαθ: Δἰλίξ πειπἐδίεγίὶ οπι((..} τοῖα 



408 ΤῊΒ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟα ΤῸ 90ΝΝ. 

ἐπὶ ὑγαὶϊν 89 ὙΟῚ1Ϊ 85 ἤγοταυ 9 οχργοββίου: [26 
συάοα Ἡϊπιδοι, 6 Ῥοσοθῖτο ἐμαί {Π9 οοὺ- τ ϑπΐην 
85 δηἰ οἱραίοὐ δηἀ αὰ Ὀδοη Ἰοῖδ πάοπο ἱπ ἀθ- 
ἴδα!ῦ οὗ ἃ δοσυδηί, οσ ἃ αἰδοῖ ρ]θ ὙΠ ἰο αΪ8- 
οἰδγρθ {89 ΟΠσα. 

Δηᾶἃ Ηδθ ὕὈθδδῃ ἰνῶν ἥρξατοῇ.---Ι απ- 
ἀου θα βοθπὶ8 ἴο ΤΟΪΙΟὟ ἔγοιι {ἰι| τοϊαἰϊίοι οὗ 
γΟΓ. ὃ ἰο γο Ὁ. 6, ἐλιδὲ Ηθ δὰ δἰτοδαν πδοιϑὰ (119 
οει οὗ οἰϊιοῦ ἀἰβοὶρ᾽9ο5 ψοη Ηρ οἂηθ ἰο Ῥοίος 
Μογ6Γ), Ὀθσδιι86 (6 ἢ οἷ6 Ῥτοοθοάϊῃᾳ ἰδ γον 
ββοῦὶδοὰ γοσ, ὅ. Βυΐ Ηθ βθθπιβ ἰοο 0 Βα ύῦθ ΘΟΙΘ 

ΒοοΩ ἰ0 Ῥοίξδῦ, βίῃοϑ ἐμ ᾿δίίϑὺ ἰπιοσγυρίοα Ηἰ8 
ὙΟΥΪΚ 85 δ νὋδβ Ὀορί πίηρ. [{ τουϊὰ 4150 Ὀ6 ὁ0Ὲ- 
(ΓΑΥΥ ἰο [86 ἱηνθγβίοη οὗ ογάθυβ οὗ σϑηὶς ἴῃ ἐδ 9 
Ἰοοὐ-πδβείηρ 1ἢ 5685 ὦ Ὀορσυη Ἡ 1 8 ἀϊ861}}9 
ὙΠῸ Ἦ88 ἰῃ ἃ δουίαϊ ἢ τοβροοί {μ0 ἢτβί. Αὑὐρι8- 
{ἴπ δηὰ δὴν Οδίμοϊὶο ὀχοχοϑίθβ τραῖτο Ροΐον {16 
Ἔγβι; Οδγυβοβίομι δηὰ οἰμβοσδ, οὉ 86 ΘΟὨ ΣΒΤΣΥ, 
οοηοοῖτθο Φυάδλβ ἰο μανὸ Ὀ66η (16 ἔγβί. 

γον. 6. οδβῦῖ ἴδοῦ νΥϑδῇ σὴν ἴοοϊ 7---Αο- 
οοταϊης ἴ0 ΤΒοϊαοῖκ (1 τοΐθγθηοο ἰο ΟὨγγβοϑί.), 
118 18. ἃ γϑοίι881] “οπι γευόγεποο, ΟὨΪΥ͂ δἴϊοτ (9 τὸ- 
Ῥτγοοῦ οὗ 3085 ϑοοταίηρ ἃ Σοΐυβα] ὕγοπι δοἰζ-τοι. 
Υοῦ {π0 υππιϊδία κα Ὁ]6 ΣΟΎΘΤΘΙΟΘ ἰδ ἰδοϊκίης ἐπ ἃ 
ἴσυθ 6:86 οὗἩ {Π6 οΟχ ΓΑ ΓΑ τ 685 δα δρὶ εἰ 8] 
εἰχυϊδοαποο οὗ (ἢ 6 δοίΐοη,---ἶ5 Ἰλοϊκίης ἴῃ Ζ0}} Βα Ὁ- 
τοϊδοίΐοη; {π8 8 όσα οὗ β6] [«}}} Ἰθαὶ 18 ἰῆυ- 
6106 ΟΥ̓́Θ ΒοΤΘ. Αἱ 8] ονϑηίβ Ῥοίοὺ Δρρ] δα ἰοὸ 
πὸ δοίϊοῃ. οἵ Φοβὰβ 89 δβᾶπὶὸ γυὶθ οὗ ουϊνατά 
Τϑηϊς, τ 16 ἢ οἰοοί ΔΙ} εἰπάοτοά ἐμ 6 ἰπηἰγοἀυοίΐοη 
ἴηῖο ἷβ ον ταὶ οὗ ἰδ ο ἰά66 ἐἰἰιαΐ λό Βἰιου ἃ τν 88} 
1.6 οοὶ οὗ ἷ8 [6110 »ν- αἰ βοΐ Ρ] 68. 

γεν. 7. Βου ἱτποσσθεῖ ποῖ πον, Ὀπϊὶ 
ἴδου 1 ποῦν Βοιϑαῖϊξοσ [σὺ οὐκ οἱδας 
ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτ α].---Τ 0 δηι]- 
ἐμο818 οὗἩἨ σύ, μου 'δ8 ΒΙΟΓΗΪΥ ταοὶ ὮὉΥ ἰδ δι }ι6518 
οὗ ἐγώ δηὰ σύ. Αοοοτάϊης ἰο Οξμγνγβοβίοπι δηὰ 
οἰἰοτθ, δἷδο Ἐδμοϊαοῖς [Ηδοη βίδα θογς, Εν 8] 4], 
μετὰ ταῦτα ἷβ ἱηαϊοαιίνο οὗὨ διιθϑοααθαΐ ο]  ρμίθῃ- 
τηοπί [16 {0 ἀδΔΥ οὗ Ῥοῃίθοοβι]; δοοογάϊῃρ ἰο 
Τα πδγὰϊ 10 Ἰη68Π8: ἴῃ οἰοτγηϊίΥ; δοοοσζαϊΐης ἰο θ)6 
Ἰγεϊίο οπὰ Μογον, {16 οχρίδπδίϊοη τοῦ. 12 δὲ 
Τὺ οχρ]δπαίίοῃ 18 ἀου 689 ἑπίοπάἀ δα ἴῃ (16 
ἤγϑί, ἰηϑίδῃοο, ποί, ΒΟΟΥΟΡ, ἰο ἐδ οχοϊαβίου οὗἁ 
8 ῬΓΟΖΥΘΒΒΙΥ͂Θ ΟΧΡΟΓΡΙΘΏΘδ ΟΥ πον ]οᾶρο ἴῃ ΟἸγἰ8- 
ἐΐδη ΣἸϊπιὶηαἰΐοη,. Οαϊνὶη : Ομκαυὲξ δεϊεπίτα ἀοοίίον 
λας ἰσποταπίϊδ ἐρεοεὶες (ἐε,), σιιπιὶ Ζοπιῖπο οοποραϊ- 
“ππι|δ, ιἱὐ διῦγα πο8 ϑαρίαί. 

γον. 8. Ῥοῖοσς δβαὶϊ ὑπο Ἐπὶ, ονοσ 
δραὶῖ ΤΟ δ Σὰν ἴοθοϊῖ [οὐ μὴ. .. εἰς 
τὸν αἰῶνα]. --Αμαΐῃ ἐπ. 861 - ὙΠ] οὗὨἁ [119 ΔΡΟΒι1Ὸ 
ἄονυθῖορθ ἱπίο οροὴῦ οοηίγδαϊοίϊοα δηὰ ἀϊβοῦο- 
αἀΐρηο6,---88Β Οἡ {Π0 οδοδβδίοῃ ψΏθὴ 968085 δ8ῃ- 
πουηορὰ ἐπαύὺ ΗΘ τνγᾶβ δῦοιιΐ ἰο ἰγϑαά {ἢ αὶ οὗ 
Βυβουίηρ, Μαίί. χυὶ. 22, Τὴ6 σοπηοοίΐοι Ὁ6- 
ἔνσθθῃ ἰὴ ἐννο Ῥαββαροβ 8 ἀἰκοου  Ὁ]6, Οὐ [86 
ο59 δδηά, ἰἱπ 86 στοοὶ διιδο}) πιθοῦ δηα γούοτθῃο9 
Μοῦ Ῥοίον οηἰογίαϊποὰ ἴον ἰμ9 [Κοτὰ: Ὀασΐ, οἱ 
{Π6 οἴ Ὁ ̓ιδηά, 8180, ἰῃ ἷ8 οἱοδυΐης ἰὸ δ 6χ- 
ἴογμα] αἸΟΥΥ δἀπὰ δουθγοϊ οὶ οὐ Ομ τὶδὶ δαὰ ἴῃ 
οονοίϊηρ 8 βιασο ἱβογοοῦ 7905 δἰ τδο] 7. ΟἸγὶδὶ 
ΠΟῪ ὈΘΩΏΏ ῬΥΔΟΙΪΟΔΙΪγ υτἱἢ Β 158. δε Ὁ υπ}]1δίϊοη 
ἰο χη Ῥοίοτ᾽ Β ΠΟΣᾺ] Ὑἱϑὺγ οὗἨἍ {80 ποῦ]ά πρβὶἀθ 
ἄονπ; Ῥοίθυ, ΤΩ ΔΆ ΒῚ]10, ἱπείοδα οὗἉ αἰνϊηΐης ὑπ 6 
ὈΙοβδίηρ οὐὗἨὨ {886 οτοϑβ θη ζοϊ 64 πῃ ἐμ ἰδ δοῖ, βίσυρ-- 
εἰοα τ ῖι δηχίουϑ ἰοτοοάϊηρσδ ἀραὶ πὶ ἐπ ὑσὶ οἶκβ. 
ΟἿ γβι 5 Ὑδϑαΐηρ οὗὨ ἰμ6 αἰδοῖ ρ᾽68᾽ ζεοὺ τψαϑ δὰ 
φίδιν αἰΐοσν σερυρπδηΐ ἰο δὶβ βοὺῦ]. Νουδσ; 
ῬΓΟΡΘΥ]Υ.---ἰο οἰοτηϊγ, ἰπἴο [86 ἐδ08; εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΕΓ νταβὰ ἴ869 ποῖ.---ἰὰ (818 οὁ689 ἰ00 “6508 

τουδὶ σῖγα υἱϊογῶῃοθ ἰοὸ ἃ ἰΠτοδὲ, 685 ἴῃ ΝΜ διὲ. χγὶ. 
28, Ὀοίογο Ῥοίογ᾽ Β βίγοιρ, 861-11} 18. Ὀσοῦρδε ἰηϊο 
ΒιὈ)θοιϊοη. Ταμὶβ βίσοῃςς 80][- Ἡι]}} 18 ἰπἀϊοδίοα ἴῃ 
{89 ΤΣ ΒοΓ ἰδίου οὗ Ῥοίον διὰ 1 ον ἶϑο ὉΥ ἐδ 
ΜΟΣΑΒ οὗ 6518 ὅοδῃ χχὶ. 18. Ηθῆοθ ἰδ δαγίης 
οὗ 6808 νγ͵ὰϑ (σι θ, ΡΥΪΩΔΙῚΪΥ, ἴῃ [86 1 (6. 8] δαπδε; 
ηἠοί, ἱπάἀοεά, ἐπ (80 Β6ὴ89 Δϑοσὶ δὰ ἰο ἰὰὶ Ὀγ Ῥείεσ, 
Υἱ2., 16 ᾷ 1 ἀο ποὺ ΘΟΓΡΟΓΘΆΙΥ Ο] 64:86 ἰἢγ ἴεοί,-- 
Ὀαϊ: ἰζέμου δοσορί ποί ΣΩΥ̓ ΒΟΣΎΪΟ6 οὗ ἰοτο ἴῃ (δὶ8 
ΔΘ Ως οὗ ἐμ γ ἔθοὶ. Ῥείδν, μβαὰ [9 μοσβίβίθδι}γ 
τοΐυβοα, σνουϊὰ μδνϑ ρυΐ δὴ εμπὰ ἰο ἐΐιὸ σεϊαίὶο- 
Βΐρ Ὀοίψοεη αἰδοῖ ρὶ]ο δῃὰ Μαβίοσυ. ΤῈὴδ δπθτο 
το ἰδίου 89 ταδὶ ἀοροπάθηϊ οὁ5 ἐμ βἰαεὶθ 
Ροϊπί, Νὸο ἔοχίυϊίουβ ἐπουσὺ ττῶβ ἰβοσ Ὁ ἰη- 
γοϊνοὰ, Ὀπὶ 8 βυιθοϊἰοο-ἰγρίοαὶ δοὶ. Ἰπβοιμυοὶ 
88 (1}1}8 158 ἔσθ, ῬοίοΥ᾽᾿ 8 Γοβδίδίδποθ τγ88, ἴῃ (86 ὅτει 
ῬΊαθθ, 8 ποβδίΐοι οὗ {80 δοὶ οὗ σοὶ κίοι δγτηῦο- 
᾿ἰκοὰ Ὀν Ομγῖβε; ἰπ {π0 βοοοῃᾷ Ρ͵δοθ, ἃ σοίϊιβ8] ἰὸ 
ἰιανθ 15. 1116 ρυγ δε ὉΥ (πο [μογὰ; 8 ζαίδὶ ῥτο- 
ἰοβίδί! ὁ ῃ,---ἐ 8 Ἰδίί0}---δραίπδί (πὲ δρίτὶιαδὶ 
ἴοοὶ -- ΒΒ, [ῸΣ ΘΧΒΙΏ0]6, ἩΔ1ΟὮ Ὑγ88 ΔΡρροῖ- 
(ἰομοα κἷολ ΘΒ ΔΡ. Χχὶ. δὰ σψἱιποαὲ πδῖοῖ ἢ6 οουἱὰ 
δή δὰ ὯὩο ρμϑχὶ ἴῃ Οἰιχίβι; δὶβ σοδίβίδῃοθ γ82, 
βῈΔ|1Υ, ἃ τουοὶΐ δζδῖηδί ἐμὲ ογάϊηδηοο οδίδίαἰης 
ἴῃ ἰμ9 Κιηράοῦι,---ἰΠ6 1ΔῪ οὐ πιϊηἰδίοτίηνς Ἰ0τὸ 
δρᾶ δυ  γ ἰπ πο ΟΠατοῖι οὗ ΟἸγἰδὶ ;--- σοτοὶὶ 
νι δῖοι του ]ὰ πῃ πὸ Ἡὖῤδο δυο διιοὰ μἷπὶ ζογ 18 
ΡΪδοο 88 {Π9 δγϑὶ ρίοῃθοσ οὗ ἐμαὶ κί ηχάομπι. 
Του Βαδὶ 0 Ῥαχὶ τυὲῖ 8δο [οὐχ ἐχεις 

μέρος μετ᾽ ἐμοῦ)."--Μαοῖῖ, χχὶν. δ], εἰς. (ΠᾺ 

ΡΤ, ὉΡ ΡΠ) ἐ. 6. ἐπ ἐδο βαῖαθ Κίηράοπι διὰ (δ 
ΒΔΏ1Ο ΠἼΟΤΥ οὗ μ0 Κἰπράογα, ὑΠ 6 Υ Ὀεΐηρ Τουπὰἀοὰ 
οἢ Ἰονίπρ δῃᾶ βουυίηβ. Ασοοσαάϊηρ ἰο δία! ἀοηδίυϑ 
δηὰ οἰ 6 Γ8, (ἢ. 6 Τη6η806 Θοῃίδ᾽ ἢ ἃ Τοπουποοιηθοὶ 
οὗ ῬΘΣΒΟΙΑΙ ἔγιθη βαρ; δοοογάϊηρ ἴο Οτοίίυ8 δὰ 
ΔΠπουποοιηϑηὶ οὗ {9 1058 οὗἁἉ οἴστηαὶ ᾿ἴϊὲ : δοοογὰ- 
ἴῃς ἰο Βεηχοῖ, μυϊπαταΐς πᾶ οἰμογβ ἰύ εἰ χηϊῆο85: 
ὯῸ0 Ῥαγύ ἰῃ ΤΩ οἱοδηβίηρ. Το ἸαιίοΥ οχρ δηδίΐοι 
6, ΒΟΎΘΥΟΡ, μοὶ ἀοτηδηοα, 88 ΤΒοΐυοκ (δ ἰη 8 ἰξ 
5, Υ ἴδ οἰμίοδὶ δηὰ βυταο} 168] Β6η86 οὗ (88 
ΔΒ (ἰπ 80 [Ὧ 88 818 86:80 8 ὈΤΟΒΌΡ 
γἰοἢ 18 σον δι ηγ ἰο Ὀ6 ἀϑϑυτηθὰ). ΤὍπὸ ουϊπατὰ 
ΜΑΙ ΐης ἰ8 Δοσοιι μη ϊθα ὃΥ ἐμαὶ ἩΨΕΙΟΝ 5 ἱππασὰ, 
ὑ. δ. ΤΆΟΓΪ Ρυτὶ βοαιίοι; ὕγοτι ἐπ ἰ5, Βούγουοσ, (80 
Ταίΐίαγο Ὀϊ]οβϑίης πιυδί, Ὀ0 αἰδίϊηρυΐϊδιο, Β8}- 
ἰἴϑηὶ 18 δι οδπ ἀθαὰ Ὁγ (πὸ σοπυποίδιίΐοη οὗ εἰμ, δαὶ 
180 Ὀ]οδδίηρ οὗὨ ἰδ 18 οοιητηυπίου τ ἢ ΟΕ τὶδὶ δπὰ 
Ομ τ  βιΐδπβ ἰῃ {11:18 Ῥυεβοηῦ που] ὰ; ἐμὸ Πογὰ Β 80}- 
ΡΟΣ 5 δἰἰοπἀοὰ Ὀγ (||86 808} 1ρ οὗὨ τϑοοῃο ]δίϊοα 
δηὰ (86 οοτηταπηϊ σαί οὗ ἰδ 6 ἠδ ν 1178 οὗ ΟἸ τί: 
Ὀαΐ 1.5 Ταίατο υ]βδίηρς 15 σοι απΐοη πῖτι ΟΒ τί δὲ 
δὰ σι ΟὨγ δ δὴ ἰὰ ὑπὸ χοδβυτγγοοίζοα. ΤῈ 
Υἱοῦ σοργοβοηιοὰ Ὦγ Βοιροῖ, Γυὐἱματάϊ δά ΤῈ0- 
Ἰποῖς ταὶσὲ δο ἀοδίᾳπαιοὰ 85 ομδ-ϑἰ δὰ οΥ υἱ{Γ8- 
Βοΐξοσπιοα. 

γεν. 9. Βαϊ α͵ἴ8ο μα δ δι ἃ τὴν θᾶ. 
-ο Αι υἱΐογαποθ ῥσοιηριοὰ ὉΥ ἰμ6 δρί[δἰΐοι δαὰ 
Θηἰτθ δι θ)οοιοη οὗ {Π|ὸ ἀϊδοῖρῖο. Νοὶ ἴον 81} 
86 τνουϊὰ πυου]ὰ δ6 1089 ἐμ6 7610 Ὑ88ὲΡ οὗ {96808. 
Ηο νουϊὰ Ὅο τναβῃοὰ Ὁγ Ηΐπι 88 ἃ δὰ ; Β6 οἵ- 
ἴετβ ἰο Ηἰπιὶ 411 ἐμὸ πποογογοα ρογίΐομβ οἵ ΝἾ8 
Ὀοὰγ: δἷ8 Ββαπά8, ἷ8 ἤδεῖ, μἷβ βοδὰ, Α ἰγδοὸ οἵ 
αἰοίαίονίαίπεαε ἰΒ, ΒΟΊΤΟΥΟΡ, δι 1}1 υἱδὶ Ὁ1]6 ἐπ (15 δοὶ 
οὗἩἨ βυδτηϊδβίου : ὃ δοὲ δοπησοίοα τὶ} .ιἷδ ΔΡΡΤΘ’ 
μοπδίος οὗ ἴπ6 δοιΐοη οὗ Οσὶϑὲ; Ἀ9 8{}}} τερδγὰϑ 
ἰξ ἴῃ ἰοο χνϑδὶ τηθϑϑυγζο 88 8ῃ ουἰνγαγά ΟἹ ἰδ 
(πίῃς δπὰ ἀο68 τοὶ γε {ΠῚ ρογοοῖνο {86 5Β᾽ τ ρἴθ, Ὄπ τ τὸ 3 Ἐπ τοι Ἐς 

4 [ΤΏο Τοοττοσροπάϊης οἰδαπί 8} ΡΏσαθο του ]Ἱά ὃδ6 οὐκ ἔχας 
ΟΥ μετέχεις μέρος μον.--". Β.) 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1-80. 

πρὶ γἰ 8] βυτ 01 1681.6855 ὙΠ8ΪΘῺ δρρογίδϊ πα ἰο ἐΐ 
ἩΠ6Ὶ Υἱονοα ἴῃ δοσογάδηοο τὶϊὰ πο ἰάθα οἵ 
Ομ νϑι. Ἠθησθ α ἐλὶγα τερτίπιαπα ἴΒ ΤΙΘΟΘΒΒΆΡΥ, 
ΔΙ οἱ: οτ6 οὗ ἀἰσρϑϑδϑὶ ομ αἱ τὶ] ἢ 689. Ι 

γεν. 10. Ηδθ ἴπαὶ Βαῖβ ὈαϊΒοϑᾶ, πϑϑᾶθιΒ 
Ὡοῖ ἴο να δὲ ἰτ)591ξ.---Νοῖ ἃ βἰιδάθ οὗ ἀοαδὲ 
ΑΒ, ἴον ἰῃβίδηοο, ὈΥ Ὑ ΒΟΪυΌΚ) βου]ὰ Ὀ6 σαϑὺ οἡ 
19 κοὐ ἐμαὺ 688 ΥΪΤΠΔΥΥ Ῥχοοϊαΐτηβ ἃ ἰανν οὗ. 
ἐμ 26 188} οταϊΐϊπδποοθ σοϊαἰϊϊνο ἰο ρυγὶδοδίϊοη 
(ΜΙ οΒδο] 8, εἰο.}0. Βυΐ (δῖ οτάϊπδῃησθ οοῃβίβίθα 
ποὺ ἱπ ἐδ ουδίοτα οὗὐἨ Ὀδίδίης ὈΘΥΌΓΘ Θ80 ἢ). τ168] 
(Υ εἰδϑί οἰ "), δῃηὰ θη αρδΐῃ δδῃΐης 110 ἔδοί, ἀθ- 
δ᾽οὰ Ὀγ ἐδοὸ σοΐπς ἠοσί ἢ ἰο {1.6 Ττη08], ΟΥ ὙΔΒΒΐὶπρ 
4 ζϑοῖ διραΐῃ βοραγαίϑὶυ οἡ δοσοιυηίὶ οὗ ἐποὶν Ρο]- 
Ἰαϊΐοι Ὁγ ᾽ὉἈ86 θα - ναῖον 156 }7 (Βοσα). Βαίμον, 
ἐδο Ὀαι τη ρ ἰβ ἰπάϊοαῖγτο οὗ ἐμ 9 σγόαίεῦ Δ ἃ ΤαΤΟΡ 
φῬυνιΒοδίζοι,--οἰλο Τοοί- τ ϑδῖηρ οὗὨ ἐδὸ πεΐποῦ δὰ 
ἀαὶΐν οπθ, ΒῈ6 ἢ 85 τῦῶϑ σοαιυ δι 808 ἐΐπηθ ἰδμιδί 
(89 ἐγδυϑῖον Ῥρδυϑοὰ ἴοὸῦ σοϑὺ ΟΥὁ γχοίγεβ τηθηῦ, 
Ῥγουϊάοα, ἐπογοΐοσο, (πα ἃ δὴ δὰ ΒΘΔΒΟΒΔΌΪΝ 

. δδιμοα Βἰτβο πὶ ΘΟΒ ΌΤΙ ΥῪΥ ἰο ἐπθ οἱ ΏΔη09, 
88 ποοαβᾶ, οἢ β6}} δ οδοδβίοι 88 ἐμ Ῥγοβοηῖ 
086, που ριί βαᾶγοὸ ἴ0 858} ἷβ ζοοί, «6508, (θη, 
ἀοοῖδτοθ ἦπ (μ9 ὅγϑι 1806, οα Ῥοὶθν᾿ ΒΒ ἀδιπιδηάίηρ 
8 ὈΔίΒ 70 δ΄'8 8019 Ὀοάγ, (δὲ ἢθ τησϑὺ οΘοπίοηὶ 
ΒΙΏ56}} ὙΠ ἰδ6 ὙΑΒΒΙΏΣ ΟΥ̓͂ 18 ζοοί, ἰπ 8δ6- 
δογάδποσο Ὑἱτ [86 ἸαῪῪ ἩΒὶοΣ τοχυϊαίοα ἐ}15 οἵι8- 
ἰοῦ, Βαί δἱ {Π6 βαηθ {ἶἰπι9 ΗΘ ῬΤΟΠΟΌΠΟ65 ἐῃθ 
πρὶ Υἱέ] Ἰδνν οὗ 118 ἴῃ ΘΟΝΒΥΌΥΤΑΙΥ ἰο πιο Ηθ 
ψουϊὰ τα ϑᾺ (89 ἴοοὲ οὗ ΗΪ8 Ρ60}]9 Βρ  τἰ 8}}Ὺ δπὰ 
ΒΥΤΑΌΟΙ Ο8}1]γ. Ὑ0 ἃγὸ Ὀδιμοὰ η {μ6 βρίγὶπαδὶ 
8630 δῃηἀ {8119 ΟἸοδη ἰῃ ΚΘΠΘΓΔΙ (ΑἸ μου ρἢ ποὺ Δ]} 
οὗ γου); μϑῆδθ γ6 πθοὰ, ἱπ {818 Β6η89, Ὀυΐ {80 
ἩΔΒΒηρ ΟΥ̓ γοὺγ θοαὶ. 
δὶ 18 (06 τηρδηΐϊηρ οὗ 818) ΑΦ Ἕἀϊδιϊποϊΐοπ 

τουδὶ ΒΟΤΘ ὈῸ τἸηλἂθ οι οοι ἐδ δὶρηϊβοαίίοη οὗἁ 
186 Βαγἱηρ 88 8 ΤΌ]Ὸ οὗὨ Ομγἰβιϊαῃ οἰ ἴσ8, δηὰ 88 
180 χαἷθ οὗ 88. οαο᾽οβίαβίϊσαὶ ογάϊΐπδηοο εζαίϊυδ 
ἴο (δε 7οτπιοῦ. Οτίροι: ἈΠΟῪ 619 Οἰδδῃ πῃ σΘΏΘ6ΓᾺ] 
{γουσ Ὀαρ ΐϊδαι; Ὲ 1 τυ ΟὈἸ ΣΔΙΟΣΥ τ ΤΟ ν (δαὶ 
1.6 ἱπέοτῖοῦν Ραγίβ, ἐδ 6 διήδοίΐοῃϑ, βῃοιυϊὰ ὃ0 ρυτὶ- 
δοά. Ἰμοοά., ἨδστΓαὶς.: ΟἸθδη ὉΥ͂ τηϑᾶη8 οὗ ἰδ6 
ἀοειτίπε; μοῖρ ζοοὶ τηυδί ὈὯΘ δσοηδβοογαίοα ἰο (110 
ΔΡοΒ 9 ἷρΡ. Οδγγβοϑί. - ΟἿθδα ἐπσουρὰ ὑπο τοογά 
{8}: χΥ. 8) ; [80 τδεαῃίηρ οὗ ἐμοὶν ἴθοῦ βἰ ρηὶ- 
οἀ μοὶ {ΠΟΥ δὰ 8ι|}}} ἴο Ἰοδγῃ λιν. ΤΔ6 

Ἰαίίον ᾿Ἰπίογργοίδιϊοη ἰΒ ἀοα (1085 (86 σὰ ΟἾΘ. 
ΑΒ5 ἀϊβοΐ 1985, {π6Ὁ7 δὰ τοοοϊγοά, ἱῃ [0 7611 Υ 58} 
δηὰ ἰμ6 οταά οὗ ΟμΥἰδϑὶ, {86 Ῥυϊηοΐρ]9 οὗὨ ἐμοὶ 
βοποσαὶ ρυσίδοδίίοη Οὐ σορϑηῃδγαίίου; δαὶ {δ 6γ 
ταιβί, ὈΥῪ {16 ΒΒ Δι ἜΧΔΙΡ]ο οὗ μοῖρ ᾿οτὰ δηὰ 
Μαβίον, Ὀ9 οἰθδηβαᾶ ἴγοωῃ διι ἱζΐο δα ΟΠ ΟΥ δ᾽ 5 
Ὑ16 ἢ. Δα οἷτπς ἰο {πεῖν θοῦ, ἐπ οὲν ΘΠ ἀρ σἢ γ5, 
ἴπ ἰποῖν ΡΠ σείααρο 85 ἀΐβοῖρ]08. 

ΤῈ6 τηχὶτλ ζοηθγα]ζοὰ γτολὰβ ἐδ 0.8 0 ΟἾ Υ]58- 
ΕἰΔΠ5; Φ 5.18 οαἰῖοι τυϑὶ 9 ἔ0]1οΥ οὐ ὈΥ Βαηοιβοα- 
(ἴοι ΟΣ ἀ8 1} τοροαΐδηοθ (ΘΔ 61168] {6010 188). 
(οπποοίοα τὶν ἐ}}}5 18 (0 Βγπο] σαὶ ᾿πλοτρτοία- 
ἰΐοι γὴν τ ίοσοηοθ ἰο {μ6 ἐσοοδί αδίἐοαὶ ΟΥἀἸ ΠΟΘ 
ἴῃ Ογρτΐδη, Αὐνρ. απὰ οἰδοῖθ: “ΤΟΥ͂ Μ6Γ0 οἰοδῃ 
(σοῦ Ὀαρίὶΐ8πι, πὰ μαὰ ποοᾶ Ὀυὶ οὗ (9 ϑαογα- 
“πεπίωπι ραπί επί." ΟἾΪΥ ποί ἴῃ ἃ ᾿οζαϊ 86:86. 
ΤῊΘ ΠΠΏΔΏΒΟΡ ἴῃ τ ἰοΐ ΟἩγἱδὺ χαδἄο ἐδ 6 Ἰονθ-οαβύ 
ὙΠ (6 οοὺ- τ ϑαΐϊηρ ἃ Ῥυνϊ βοδίῖνο Ῥσοραγαίϊοι 
2ο᾽ (86 ΒΌΡΡοτν, 18 ἃ υἱνϊὰ ἰγρὸ ἴ9ὸ᾽ {86 ουδῃροὶὶ- 

[Το τοίογθηοο οἵὔ ὁ λελσυμένος ἴο Ὀδρίΐδτη 88 ἐπο “Ἰπἢ 
οὗ τοκοποταίίοη (ΤΊΣ, 11}, δ᾽’; Ερ!ν, νυ. 26),"" Ψἰ5 αἰδο ἀοίοπαάοάα 

Ἐποοάοτ. Μίορον., Αὐκαδιίησ, χάδι, Οἰδδδύβοι, Εν δ], 
σηραίδηυογα, Οοὐοθὶ, Ὑοτάνποτι, θυ ΒΟΥ ἀοθηίοὰ ὮΥ 

Μογοῦ, ἩὯΟ, {κὸ [δῆξο, δ066 ἴπ0 νυν γίπς ο]οτηθηῦ ἰῃ ἔλιο 
πογὰ, δὲ ἰῺ ΠΑΡ. ΣΥ. ὅ.-Ἴν, 5. 
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68], οοο᾽ οϑ δϑίϊοαὶ ογάϊμδησθ, πῃ δοοοτάδῃοο ἢ 
ν ἰσ ἃ Ῥυνὶ δοδίἑνο, αἰ βοὶ ΓΙ ΠΑΤΥῪ Ῥσοραγαί οη ΟΣ 
σοηζοββίοη ῬγΘΟΘα68 ὑΠ9 ΘΟ ΘὈγαἰΐοη οὗἉ {16 ᾿ογα᾽ Β 
ΒΌΡΡΟΥ. [{18 ποὺ δ] (οροί ον ΟΙΘΔΡ μοῖν ΤΟΙ οἷ, 
δἴϊτον 00 οιία, υΐϊοϊζο (8ο ἴοο ΜΟΥ6Ρ) οδῃ ῥγο- 
ἰοδὺ ἀραϊπδὺ (9 ὉΠΙΥΘΙΒΑΙ, ΒΥ 00] 6] δὶ ρηΐ- 
θΆη660, οΟΥἰἰΏΔ}}} ἰηιοπαθα, οὐἠἨ Οἰιγιϑι᾽ 8 πορὰβ ; 
ἴον ἰοχοῖμονυ τῖ! ἢ {1} ῬΥΙΙΔΟΤΥ δἰ χοϊβοαοίίοη οὗ [ἢ 9 
δοὶ Τ0Υ ὑπο ἀἰβοΐ 168, 1:8 ϑασοῃα υἱπΐνοσϑαὶ, Οἢ ν 5- 
ἐδ, τότ] δ᾽ σηὶοαίΐοη 18 65 Δ Ὁ] 586; δηὰ [9 
Ἰδαίου δοῃίδί ἢ 1ἰἰκονν 86 ὑΠ6 66ο]65ϊ8ϑι16 8] οταϊ- 
ὯΔΏΟΘ πῃ ΘΕ ΤΥΟ. ΒΘ [1 ΟὈΒΟΥΥ͂Θα, ΕΣ ΒΟΓΊΏΟΓΘ, 
ἐλαὲὶ ἰδὲ ἀδεϊαταίϊοη τοϊαίοα 0 ἐλ6 περας ὁ 1λὲ αἰεεὶ- 
»[οε τιιδί ὃν πο πιϑᾶηδ δὲ δοπἹομπαεα τοὶ (ἢ ἰλ6 6η- 
7ονοοεπιεηξ ὁ {06 ὁχαπιρὶθ ὁ ὕέδιι5 Ὡροῖ ἰλὲ αἰδείρο8 
(νοσβ. 14, 1δ), αἰεπουρὶι ὑπο βοοομῃὰ οοπβί ἀθγδίίοῃ 
ΘΟΓΓΟΒΡΟΙ δ 1 (16 ἔγβί. 

ΔἸἰᾶ γθδ81θ Ο]6882.---ΑΡρΡ]οδίϊοι οὗ ΗΪ8 τον β 
ἰο [80 αἰδοὶ ]68.---ΒαὉ ποῖ 8}}.---Α ἰηὶ αὐ {6 
ἰγαϊίοσυ. ποθ ᾽θ ἀο08 ποὺ Ββίαηα ἴῃ ἰ(ἢ6 6οπι- 
τηπΐοι οὗ 6885 δηὰ Ηἰβ ποτὰ, οσ, ρυταύ γον 
Βροδκίηρ, 158 ποὺ ὈΔιΠ64, 86 Τοοὺ- τ ϑδὶηρ; 18 γαΐϊη 
πη ἷβ 6886. “Ξυοὰ ἔαγίμον σομητηθηΐβ ΘΟ ΟἿ 
Ῥαβϑβαζθὸ 88 ἱραΐϊο ἰο ἱΐ ἃ Ῥοϊθηινίοδὶ ὑθῃ θΠ 0 
δραϊπϑὺ Ροΐον, ἴῃ 5016 οὗἨὨ οδδΡ. ἱ. 42; νἱ. 08, εἰδ. 
(ϑίγδυβϑ, βομβινορῖον, Βδυν, Ηρ οη.), δηᾶὰ ὀυθῃ 
σγϑᾶϊὶ Ῥοίον νῖϊἢ (Π6 ἀοιμαπμὰ ἴῸΡ δὴ Εἰ ἰοηΐθ 
ἰαναίζοι οὗ 89 ψμοὶο Ὀοὰν (ΗΘ), ἀγθ Ῥυγθ 
Τα ὈτΙοα  ο.8.᾽ ΜογοΥ. 

γον. 12. ον γὸ δαὶ ἢ αν ἄοῃϑθ ἴο 
γοτι.---ΝΑ ον, 86 πηοδηΐϊης απ βἰ χη Ἰ ἤσδη66 οὗἉ 
τ, Ηοτον ἢ θορὶπΒ (0 ἱηϊτοἀποίϊοι ἰο (Π0 ὁχΧ- 
Ῥἰδιδίϊομ. 

γον. 18. Ἐπ6 ϑδοβοσς επᾶ ἴ89 Ἰωοσᾶ [ὁ 
διδάσκαλος καὶ ὃ κύριος Ἐ].-ἼϑῷὸόΝ δπὰ "3 

ὍΟΣΘ ἸἰἸκοννδο ἀπο {{{105 σἰνοα Ὀγ (9 ΒΑΌ πη’ 
ΒΟΒΟΪΌΓΤΒ {0 ἐμποῖν τηδβίουϑ (1 ς ξοοὶ πα οἰ] 1678). 
ὙΠ {86 χοϊαϊίοι οὗὨἉ {9 Δἔαβίον, πὸ νγὰϑ8 αἷβο ἐδ 
Τοτὰ (πὰ 8. ἐβοογοιϊσο- Ῥυδοιΐοαὶ 80}}00]), ΘοΥχο5- 
Ῥοπαοά ἰδ χοϊδίϊοῃ οὗ ὑπ ἀἰβοὶρ᾽οβ, Ὑοὺ ὙΟΓῸ 
8180 Βοσγαῃίϑ, 

γεν. 14. ΖΙΓῚ τ8.61}, εἰς.---ἜἸΓ γοῦν Πογὰ μα8 
Ῥογίοχιηθα 70. τοὺ {118 βογυΐοο οὗ ἃ βῖαγο, γθ 
τηϑὺ ἀο ἸϊἸκοννῖβο ἰο ὁπ δηοίϊοσ. Ομ αποίδλεγ. 
Μά τροτ βιιου]ὰ γα, ἴῃ σΟὨ ΟΣ ΠΥ͂ ἱ0 γΟῸ πὰ- 
ἰαγταὶ οοὐὔταϊπδίίΐοι, ἀἰβομασρο ον ομο δποί μον (818 
ἸΟῪ οϑοο οὗ Βο]-ἀοηγίης ἰοσο. Βαΐ βἰποο (ῃ9 
αἰδοῖ ρ]68 γγοθ ἰο Ὅ0 υὑπάᾶον ἃ 11{6-Ἰοὺρς ΟὈ] χζαϊϊοη 
ἰο 86 -Δραϑοωοηῦ ἰῇ Βα Ὁ]9 Ἰἰογο, {πϊ8 δοὶ οὗ 
ΟἸχίϑυ τηιϑὺ 4130 βιιςχοϑδὺ ἰο ἱμποὶρ τη ἰμὸ 
Βρὶγἰίυα] ἴδοὺ οὗ ΠῚ βανὶπρ ουοὸν ἐμ βοσυϑὰ (μθτὰ 
ἵπ 8 Βρίτἰία] βΒοηβθ. ΤῈ}0 εἷρα οὗ Ηἰ5 β6]-Βὰ- 
ταὶ ἰαϊου ΙΓ Βοτίο ἴῃ ΒΊΔΎΘΤΥ ἰο 1ορ8] οτάϊπαποθϑ 
Βιου]ὰ ὑἐδ5 Ὅο ἰο ἐμ)θπὶ ἃ Ὀγοβᾶρο οὗ Ηἰβ8 ἱπι- 
Ῥοραϊΐης 86] - λα] αἰΐοα απίο ἐμὸ ἀοαί οὗὨ {110 
Βίαγθ. Απὰ βὸ ποῖίμονρ δὰ μοὸ οτὰ ἰῃ χαϊηὰ ἐδο 
οαϊναγαὰ οσοργίης οὗ Ηἰΐ8 δοίΐοῃ, θαὺ σαί μοῦ (ἢ 6 
Βρἰτιΐι] ἰτηϊἰΐοι οὗ Δ. Τ18. ἱπιϊαίου ἰῃ 86 
Βοσυνΐοο οὗὨ ἴον δηὰ Βυπ ἐν 15 ἰο οομβὶβί, μον - 
ΟΥ̓́ΟΡ, ΒΡΟΟΙ ΠΟΔΙΪΥ ᾿π ἃ σπυὰΐαλ] ἔοοί- τα ΐηρ, ἡ. 6., 
ἴῃ οἴὔοσίβ ἴον 89 Ρυγὶβοαϊίοι δηἃ οππδποὶραίϊοι 
οὗ ον Ὀτοίμον ἔγομχ {π βῖα ἰμαΐ ΟἸθαΥ 68. ἰο ἰλΐ τι. 
1 τὸ ψου]ὰ βμοῖν ον Ὀσοίδοῦ πο σὶρ ΑῪ δὰ 
Ἰοοαὰ πἷτα ἰῃ 1 ἃ8 γγὸ ΒΒουΪ, τὸ χησϑὺ ἀο ἰύ  ἰδο 
ϑρίτιῦ οὗ Βαυ ]Ἐἔν, οὗ δυθοτγαϊπαίίου ἰῃ Βο] -ἀθηγ- 
ἴῃς Ἰονα; (0.8 ἀοῃθ, ἰὑ 18 δῇ δοὶ οὗ ἰδ9 ρτϑαίοϑὺ 
Βοὶ-ἀϑῃϊαϊ. Ορσο θηβϑίος ΟΥἩ ΣΟΡτοοῦ δα πιϊπὶ8- 

ὁ [Τ|16 ποια πα ἴῖνθ οὗ πο {{{18, αἴδον γοσὺ οὗ ἀοαεί σπιδί Ιοἢ ; 860 
γε ίδοΣ, Ρ. 172, Τῶι οἷ., απὰ Βαυϊξίρδη, Δ΄. 7. ΟΥ̓. Ρ. 182.--. 8. 
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ἰογοὰ ἔγοιι {110 ἷκ ἢ) ΒΟΥΒΘ ΟΥ̓ ἐΠΣΓΟΏΘ ἴδ πὸ ζοοὶ- 
ὙΓΆΔΏΪΏ(. 

Ηδφῶοο ἰὐ ἰ8 Του ΚδΌ]6 ἐϊδὲ ἐμ Ἰἰίασαὶ ζοοί- 
ὙΘΒΒΐηρς; σγαάυδ}}ν ραϊηθα ρσεουηά 85 ἃ ΟΘΓΘΙΔΟΠΥ 
ἔπ 189 σατοῖ δὺ 8 {ἰπιθ θη ἐδ 6 Βρὶ εἰ 0.8] ζοοί- 
τδδΐηρ γοοοαοα ἸΏΟΓΟ δηαὰ ΙΔΟΓῸ ὈΘΙΌΣΘ Βίογδτ- 
οἶδα] ῥγίάθ, Ἰυαδὲ οὗ ρονοῦ διὰ διιβίϑυϊγ (866 89 
ΑΥιΐϊοὶο Ζ᾽ μϑεισαδολμησ, ὌΥ Ἡ. ΜοῦΣ ἰπ Ηοσσορ 8 
Ἐεαΐ- Επονκιίοραϊο, τὰὶϊ τοίϑγθησοο ἰο Βίηρηλαηι, 
ἸΥ. 8904). [εὲ {οἰϊονβ ἔγουι Αὐρσαδιϊηο᾽ 8 Ερώέίοϊ,, 
118 αὐ “απματγίαπει, (αὶ ἱς τὰϑ ἰῃθ υδ6 ἀυνίηρ 18 
εἰπιο, ἐποῦρ ψἰιουὶ ἀοῆπ᾽θ δρροϊηιμηθηὶ οὗἉ {86 
ἄκγ. ογηδρὰ οὗἉ ΟἸδίγνδαυχ ἀοεϊσοὰ ἰο οομγοῦῦ 
ἐμιὸ συδίοτηδυυ αἰ μο]}] 6 ΘΟΥΘΙΟΩΥ ἰμίο 8, δδοσα"- 
τοδηΐ; τἱϊί δου δοοθ85. Οδίμ] 16 δυχζυπιοπίοίοη 
ἴον (86 ἰγδάϊιΐοη οὗἨ (5 τὶ 9 ἀο68 ποὶ Ββυδὲοϊ 1} γ 
αἰδοντί αϊμαίθ ὈΘΙ 66. (89 δηοὶοθπὶ ουδίομι οὗ ᾿.08- 
Ῥ ἰδ} ἐγ (1 Τῖπι. ν. 10), ψπΐοι οὗ οουτβο οχίθη 5 
Τουσσδαγὰ ἱπὶο Ομνϊβεῖδα (65, δηὰ ἐμ6 χἱβα οὗ 
ἐδ 9 Οδίμοῖο οογοθοηυ. Οα Μαυμάγ-Τυτδάαν 
Οδίμο δ τροπατολθ δὰ (80 ῬΟρΘ δυο} 6 8}}Υ 
τδοιΐδθ 1 προ ὑποῖνο ΡΟΟΣ οΪάμηοῃ. ὕροῃ ἐδ18 
Ὦ6] Βδιοδβί οΔ} ΠΥ οοΙμπιθηϊθ ἐπ8: Δ“ 2.ασίϑ 

αὐπεέγαπάι ζοτοί ροπίϊες, ζηϊΐμδ τοσίε, φμανε ἀμοεοὲπε 
»Ῥαυρετιπι Ροάδα, δεγία λωπεείαί6, ἰαυαπδ.᾽" ΙΛυ ΟΣ 
σουηδεΐβ (ἢ 6 δαὈὐδιϊἑαίίοη οΥ̓͂ ἃ Ὀδιι ζῸΡ {116 ῬΟΟΣ 
ΤΩ 65 ὙἘΘῈ (ΠΟΥ͂ ΤΟΔΙΪΥ δἰδπα ἴῃ ποοᾶ οὔ οὩ6. γοεὶ 
ἯἮΘ σδηποῦ δυοϊὰ γϑοδ ἰὴ ς (9 Ὀδδυ Ὁ] δαγὶπρ οὗ 
ΟἸαυάΐυ5 ἰοποδίης οοτγθιβοπΐθ8 ἰδὲ ᾿ΔΥΘ ὈΘοομΘ 
γοϊὰ : “ΠΟΥ ἀτὸ 1{{| δαρα, δοαϊίηρς δὔονο ἐδ 9 
δυτίαοο οὗ ἰδ ταίΐοσβ δῃὰ βου: ϊηρ τσλόγα α τίολίὶν 
“7 εἰσλιεά δὴ λαιὰ φιπκ." [Ιῃ 119 οοπιλυπίοι οὗ 
1:0 ΜοΡΑΥ Δ 8 ἐδ 9 ΖΟΥΘΓΏΟΣΒ οὗ ἐδ9 ο᾽οὶν ἀοοΐϊὰθ 
8 ἰο ἐμ9 ργδοίΐσθκ. 7116 βδογϑδιιθηίδὶ σμδυδοίον 
οὔ {119 ζοοῦ- τε ϑ 1 ηρ μα8 ἑουσηὰ δὴ δαἀγοσαίο ἰῃ Εν. 
Βόδηιον (δίωώ, μ. γι ίξεη, Τουτὶ παπιθος, 1800). 
ΤΕΗοϊαοὶς. Ἀ 
Το Τγοαποηΐ ΣΟΟΌΣΥΘΏΟΘ οὗ ΟΥ̓Δ 6168] {ἢ.60]0- 

αἷδῃβ ἰο ἐδ18 σίθτν Οὐ] 0018 ἐμ6 80 ἴδοία: 
1. Τμδὶ (Π9οτὰ ἀεδίγοά ἃ γεοίργοοαῖΐ 7οοί-ιοαδλ- 

ἑπσ ὁ αἷδ ἰλ6 7αϊἀζμΐ, ποῖ ἃ ομθ-δἰἀοὰ οπο οὗ 1π- 
ζογίοτϑ ὈΥ͂ ΒΌΡΟΣΙΟΣΒ. 

2, Τμαὶ Ηο οἰοναίοά Ηἰΐ8 ζοοί-Ὑαδ ϊης ἰηΐο 8 
τἰπῖφμο ΒΥ ὉΟΪ, ΟΣ ΡΥΘΒΒΙΥ 8 δ υἱέ ἴον Ηἶδ Ρθ0- 
Ῥίο πὸ εἰλίσαἑ ἐχρίαπαίίοπ πὰ ΔΡΡΙοδίίοι, 

8. Τλαν {110 Τοοῦ- ΒΒ 1 πη ρ᾽ 88 ἃ δδογοϊαθηΐ που]ὰ 
Ὀ0 ἃ Βεδοσχρσησι ἀογοϊαὰ οὗ δὴ ἀοβηϊίο ψοτὰ οἵ 
Ῥτοιιΐβθ; ὃ οἰγοιυ βία ποθ Ἡ.ΪΟᾺ τνουἹὰ, οὗἁὨ ὀοῦΓ59, 
ΟἸλαν {1.6 τοῖο ἰάσθα οὗὨ ἃ δδογαπιθῃί. 

4, Ἰπαὶ ὑπὸ δοοϊοδὶαϑἰοαὶ οοπδί ἀογαἰΐοη οὗ {9 
ΤΏΟΡΩ] ὀχδοίϊοι οὔ [9 1οτὰ ἰ8 7018]10ἀ ἰῃ ἐμὸ οναι- 
κοἰϊοαὶ ρῬγορδγδαίοι ΟΥ δου οβϑί0η. 

δ. Τ καὶ (μλ9 ζοοί- τδβιΐης 88 ἃ δαογδιιθηὶ τγου]ὰ 
οοπϑδίξίαἱθ ἃ Ῥοπάδηϊ ἰο 86 [μοτὰ 5 ΘΌΡΡΟΣ, 88 1}}6 
βειασγδιηθηῦύ οὗ βαποιβοδίΐοι, ΘαΌ Δ} τατγεῖης νυ 11} 
ἐ.6 σα Βο] 16 σοπΐδββί ου ΟΡ δυβοϊυιίοι ἰῃ ἐς σοὶα- 
ἐΐου ἰο {πὸ ᾿οτὰ 8 βΌΡΡΟΣ. [Ιτγοδρϑοίϊγο οὗὁὨ (Π6 
ἔαλοῦ ἰδὲ (86 ουῤλινατὰ {ο06ἐ- ὙΔδΒϊης 18 ἰο0 ΟἸἑπχαίὶσ 
πῃ (5 ποίυτο δ ἴοο οἱοβοῖν οομποοίϑα {8 ἐδ 
ἀἰδοσοηοο οίτοουῃ βαρ δὶ δηὰ δ!οϑδ, ἰο ὈθΘ 
δὐαρίοα 0} 8. υΠΪΥΘΓΣΞ4) γἰϊθ. [Ιἢ ΤΩΔΏΥ ῬΪ80905 10 
8 ἸΏΟΥΘ ΠΟΘΟΒΒΑΤΥ͂ (0 δ΄0οα ἰδ ζθοῖ; ἰπ {10 ῬοΐδΡ 
ΣΟρΙΟἢΒ 0 Ἰτσαγῆὶ {Π|0 1. 

'1ιο οοτιπιδηἀπιθηὶ οὗ ἐδο Ποτὰ ; γὃ Β88}1 τυδϑῖι 
ΘΔ ο ἢ Οἰϊιογ 8 ἔθοί, 18 ἱηάϊοαϊζνο οὗ ἐμο ἀυϊγ οὗ 
λυ] Υ δπὰ Ἰουὶηρὶν ΒοΙΡί τς ΟΌν ποῖ ΚΟΥ πη πἷ5 
ΑΙ τοροηίδηοο; τὴ θαυ] αἰδέϊποίπ658 4068 
ἐδ ΠΟΟΘΒΒΙΕΥ ΤῸΓ ψΑδΐηςρ (μο ἴθοί δοὲ 9ῸΥ18 (89 

4[ΤΊιο βοοῖ οὔ δ9 Το τα ἰ) ῬΟΠΏΔΥ γδιΐα δῚῸ δί σϑοι οι 
δὐτοοροῖοῦ οἵ (οοϊ- νοδμίης.--Ρ. 8.) 

ποΟΟΒδὶ ἐγ [Ὁ δοοϑρίϊης (16 αϑοϊβίδηοα οὗ οὐβεὺξ 
ἴῃ ΟΌΡ ἀδὲγ σοροδίδῃηοθ. “"Ηυϊλῦ]Υ (0 ἴδΌοΥ [0 
(80 νυνί δοαίϊοι οὗ οἰονβ᾿᾽ (Μόγγαν, αι μδτάι). 

γεν. 1δ. ΕῸΣ ΣΕ αᾶδνθ δίνϑθῃ χοῦ δι ο.σ- 
8ΙΏΡ]Θ.--Νον δῇ ΘΧΟΙΏΡΙΘ0 18 ἱπίοπιϊοὶ ποὶ ἰο δὲ 
ουΐναταϊγ οουπιογίοϊ θα, Ὀὰΐ ἰο ῥτοῦιριὶ ἰο οἰβὶ- 
68] ἰπιἰίδιΐοι. 

γοσ. 16. 4, δοσνδῶϊ ἰα ποῖ φιθαῦΣσ, εἰς.--- 
Οομρ. ομδρ. χυ. 20; Μαϑῖὶ. χ. 2. : [μυκο νἱ, 40. 
ἌὮ ὁ “σεγίϊν, οογιϊψ ᾿" 16 τ} } 7 δὰ δβο]ΐ- 
ἀϑῃΐδὶ οὗ ταϊἰδίθεϊηκς ᾿ΟὙ60 [16 Γ0 ΘὨΓΟΓΟΘΒ ἰδ δχίουι 
δοοογϊηρ (0 Ἡδίοδ ἐπθ βογυϑηΐ βου ἃ ̓οοκ ὑροὰ 
Ἀϊπι8017 αϑ Ὀοΐηρ δὶ 1ἰϑδϑὶ 88 ἸΟΎΠΥ 88 [18 τηδϑίεν, 
11 ἀἰά ἐμ9 ᾿οξτὰ ΖΌΣ 6860 ἐδ χγοϑὶ ἐϑιηρίδιϊοηϑ 
8δηἀ ΘΟΥΡΟΥΒ ὀοπποοίοα τ ἢ οἷ 67:68] 861{-ρὶ ΠἸταοδὲ 
ἰὰ Ηἰκ ομυτοῖ. 8.2.0 Μαϑιὶ. χχ. 25; χσχὶν. 49. 

γον. 17. ΒΙιοαδβϑᾶ δῖθ γ9 ἐΐ γὸ ἅο ἴΠ61|.--- 
“1π σοοποίυδίοῃ γοὶ ΔηοΒῸΣ τοίογοποθ ἰ0 ἰδ 
κτοδὺ κυ] ὑμδὺ 8 τγοπὶ [0 116 Ὀοίτγθο ἰηϑὶ ρα δηὰ 
Ρτγδοίίοϑ ψἱ χοχαγαὰ ἰο {1118 ΨΘΣΥ͂ Θοτητηδηποιὶ,᾽ 
ῬοῖυοΚ. ΑΒ νἱτ τοχζαγὰ ἰο 8}} δοτηιηδπάπιρῃίϑ; 
᾿θεθ, ΒΟΎΘΥΘΡ, ἰξ 5 ματι συν} ἀδιπδῦϊο. Τιὶδ 
8 ἃ βαυίῃς Βροκϑῃ ὈΥ ἴΠ0 [οτὰ 85 17 ἰῃ δη(ὶοἱρδ- 
οι οὗ 1.)0 ΟΘΓΘΠΙΟΩΥ͂ οὗ ἔοοί- ταβμΐης. Βοος 9 
ΘΟΣΘΙΒΟΏΥ ἰδ δὶ 8}1 θυ; ϑ δὴ ὀχ υϑδδίοῃ οὗ ἱπίθ}}}- 
ἄθῃσθ. ϑιυρροδίίνο οὗ {1:0 ““δεγυὼδ δογυογμμ." 
ΤῊ ΒΟΠῬΘΣΟΥΔΗΟΘ οὗ Κηον]οῦβο, (μ68, ἰ8 ἴῃ 
11}. 6 ΙΏΔΏΒΕΟΣ ΤΟ] ονγοὰ ὈΥ ἈΠ] οβϑοάῃοββ. Α Κπον- 
πᾳ υἱιποαΐ ἀοΐηᾳ, ἡ 6., νιἱϊμοιὶ τροσαΐ τοδὶ ἰξἃ- 
ἐἴοπ ἱπ βρὶνῖ πὰ 11ἴ8, 16 οτοδίνο οἵ ἃ δδίογ 
ἀοίπρ ἱὰ δϑοσίεϊίνθ ΘΘΓΘΙΠΟΩΥ͂ ; ἐπ ΤΩΔΩΥ͂ Ταϑρθοίδ 
(8 ΘΘΥΘΙΠΟΏΥ ΙΔΔΥ Ὁ6 τοζεγαοὰ 88 {116 Υἱ δ 8]6 {γρ9 
οὗ Κπον]οάρο ἐμδί 74118 ϑιογὶ οὗ Ῥοσίοστωδῃοο. 

ες. 18. Νοι οἵ γοτι 4]].---Α δεοοηά δἰτοηψαν 
8]]υϑἷο0π ἰο 4845. 806 τοῦ. 10. ὙὩΤΒοΪυοΚ: “46- 
σογάϊηρ ἰο κϑιθγαὶ ἱπιθυρσοιδίΐοι, γοσ. 18 15 θ0ῃ- 
ποοίθα τῦῖ{ γον. 17: ὁ ΖΒ] ταθης οὗ {Π|8 τιΐη ἰδ. 
ἰοτηρ ἸοΥο 18 ποὺ ἰο Ὀ6 οχρθοοϊρα ἔγομι γοῦ 8]]. 
δίποθ ἐΒὲ8 ἐπουρμὶ, πουγονθν, ἀοθα ποὶ δἰ ἰηίο (0 
οομπθοίίου οὗ (119 Βυδϑθοαιιοαξ ΣΘαιδιῖκβ, ΜἨὸ τρμ3, 
δόβιηθ ἐμ αὐ ΓΟΌΓΘΏΟΘ 18 δὰ ἰο νοσ, 10,---ἃ ἰοῦθθ- 
ΠΘΒ88 ἩΥ1οἷι {115 ἐο ἀρ Θ δ᾽ ϑυγργί δίς ἰὰ ἰδ9 δοιδῃ- 
ΠΘδἢ 8{γ]6.᾽ Υοί οὐϑθὰ δοΓο Φοδ 18 δυο ἰ 0} 
Ῥτϑοῖβθο. Μαυου, δέϊοσ δῃοίθμὶ αχοβοίθ (ἀυξ- 
επ0: εἐδέ ὑμον 008, φμὲ πο εγὶΐ δοαίιξ, τἴ να ]αοίεί 
66) ἸΔΟΤΘ ῬΘΥ ΠΟΥ χϑίογ τοῦ. 18 ἐο (6 Ὀοδί- 
ἰπάο, γοσ. 17. Τμο ἔνγγο Τουβοα 8.Ὸ οΥοα ἱπιρίϊολ- 
ὧνο οὗ ἃ ΒῃδΡ δι ο818: ἔποσο 18 οὯ6 ἯΠ0, ἰΒ- 
βίθαά οὗ τνναβιιΐηρ ἰμ9 ζεοῖ οὗὨ αἷ5 ζ0}1ονν-ἀἰ 861 [ε8, 
γϑαΐαΓε5 0 ἰσααιρὶο δἷ8 Μίδδιος ππάὰθν ἔυοί. Τὰ 
οομίταϑί ἰ0 ζαϊ τ}, ἈΠΌ Π1Ὁ]6, ταλπἰβίονίς ἰογ8 ἰθ- 
᾿νῶγὰβ 10] -ἀἰβοὶ 168 15 Του ὰ ἴῃ 8156, βουλαὶ, 
δϑα ἰουδ ἰσθαδο [0 ἐδ Γοτὰ δηὰ Μαβίου. 

1 ον σου Ζ ΟἾο86.---ΤῊ 5. δοη θη06--- 
ἐγὼ οἷδα οὖς [Τ᾿δοθη4., ΑἸζ: τένας] ἐξελεξάμην--- 
5 ΙΒ ΥΘΠΟΥ οχρ]αϊποὰ : 

1, ΤῊΘ θα ρδ 88 8 ὍΡου ἐκλέγεσϑαι. ἙἸοοίοα 
αὦ εαἰωέεηι ἰθ ταϑαπί, οἰιμοσ πὶ δοοοσάδηοο πιμὶ 
1:9 (δ᾽ ν ηἰβίϊο ἀοοιτὶ πο οὗἩ ἄθοσοο, οὐ τίιεδ τοίθ- 
ΤΘΠΟ6Θ (0 ζογϑκπον]οάρο, ΔαΤΘΘΔΌΪ ἰο ἐμ ἰ(680}- 
πᾳ οὗ 80 υίμοτδα οομηπιαπίοη. “ ΔΌπ οπιπεῖ 
αὐ αροεἰοϊαίεπι οἰδειξ αὐ δεαιἐμαΐπδης εἰφοῖδ ταπὲ " 
(ἀοτμαγὰ). ὙΒοϊαοῖς αἶνοβ ἃ δἰ κμογ ἀἰβδοτοῦὶ 
οχρ᾽δηδίίου: 1 ποὺ τ Βοῖὴ 1 Ἀγ γραΐίψ ΟΠ 0368; 
ὑδὺ8 ἰῃ 1 Φοδῃ 1ϊ. 19 {(}:|6 δ᾽ κε! βδοαοίίοι ἰδ: “(8080 
Ψ 80 δ γο 74116π αἸνδῪ ἴγοια 8 σοσο---οὶ γεαίἐν οὗ 
Ὁ5.᾽" Ὑοί δβοίδμου ἑηἰογρσοίλ θη μ89 Ὀθ65 δἰἰδοβειὶ 
ἰο ἐμῖϑ: 1 Κπον τ οῦι 7 Δ Υ9 οἰιοβθα, ἑἐ, ἐ. οἵ ΣῪ 
ον δοοοτὰ, ποῖ αὐ (9 ἱπδιϊσδίλοῃ δηὰ ἰμίογοθθ' 
βίου οὗ (89 οἶτοῖθΘ οὗἩἨ αἰδοῖ Ρ]98. Βα {Π6ΓῸ 8 Π6 
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Βοσοῃα ἐγώ ἰο Βυρροτί ἰ͵8. ΤῊ Ῥαββαχθ οἴδρ. 
γἱ. 170 15, ΒΟΎΘΥΘΣ, ΘΟΠ Δα οἰ ΟΤΥ οὗἁὨ (9 τοι οὰ 
οὗ οχρίδπαίϊοι ποὶϑὰ δῦουθ. [πῃ {1118 ὑΪδοθ, 68 ἴῃ 
ἘΠ:6 ΤΌΣΟΥ Ῥαβϑθᾶρο, 8 αἰβιϊποξΐου τυϑὺ 0 ταδὰθ 
Ὀούποοη ἰδ 0 εἰογπαΐξ οἰεδοίίοη 9. αοα διὰ ἴθ λίπ οτί- 
εαὲ εἰεείίοη οΓΓ ΟΥγίδί. Τλδὶ ΟΕσὶδὲ δοχπον)θᾶροβ 
δΒανίηρ ἴῃ (0 ἰϑίον θα] δθ80 οῃόοδθὴ Διυάδδ, 15 
ἐπρμούονς Ὀγ (μὸ 20) ὁ ὶῃς : “9 ὑἐμδί οδίϑί Μγ 
τοδα.᾽ Ηδηοθ 
2. Οἷδα ταῦδὺ Ὀθ Θρμδδὶχοὰ.  Κηον ὑπο : 

Σ ἰαϊποῦι (ὸπὶ 4]} δὰ ἀϊβογίσαϊπαῖθ Ὀοίνν οι 
ἔδϑι: ἰΠ8 1 ΚΠΟῪ οὐδ {ῃ9 τ γοίο, 1.16 Βδῖὴηθ 
δάθα 15 ργϑϑϑηίθα 88 πὶ οβδρ. Υἱ. ΤΌ; ἰΐ 18 αὶ ἀ6- 
γοϊοροὰ Βυΐ ἰπθη, δοοοσάϊηρ ἰο Μίογον, 080 1468, 
τοοθορὰβ ἐδ8: ἀλλ᾽ τὶ ὑπ βυρρίοιμοῃς οὗἁ 
ξελέξαμεν αὑτούς, δἰο.5 δαΐ 1 Δγ6 τπιδὰδ {89 86160- 

ἰἴοι ἴῃ [80 ΒΕΥυϊο9 οὗ ἐμδὺ ἀἰνίηθ ἀοδϑιΐη 6οη- 
ΤΟΣΙΙΔΌΪΥ ἰο τοι ἐμ βονὶρίατο μδαὰ ἰο Ὀθ6 ζυ]- 
δΙ1.α.Ὁ ΑἹ ΘΧοΘΟα  ὨΡῚῪ δασατουβ δηἀ ἔα Δ] 8.16 
Βαρρίεοταομ!. ΔΙΘΥΘΡ ᾿90Γ6 880 ἔα 115 ἰο ἀἰδογὶτηϊημαὶθ 
Ὀοίνοι ἰδ9 τποιηθῃΐ οὗ ἐδθ 04]}[Π|ρ οὗ Φυδκ8 δπὰ 
18. τηοπιοηΐ οὗὨ ἷ8 χουτϊπμδηξ δροβίδδυ, 0 8η νἱ. 
10. [Οὺκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ 
ὑμῶν εἰς διάβολός ἐστιν]. 

Βαυῖ--ἰΒδῦτ8ο δου ρζΌΣΘ σδν 6 ζ1Π]16ἅ. 
--- ῖσ με σοί γαβίβ (6 811 δῖοι ἴο ἐπ6 ἀροδίδευ 
οὗ 7υἀδ5, Ρτορμοβὶοα Ὁγ ὑδο βοτὶρίυγο, τὶ! (μ9 
Ῥαϊηΐυ! δος ἐπαὶ ΟὈγῖθὲ 8608 ὑβγουρὰ Ηΐπ οἴοβθη 
0568 Βηἀ ροΓδοῖτο 8 ἃ ἰγαΐϊίοσ διιοης ἰμο, [ὑ 15 
ἐμ ΘΟΥΟΡ-ΓΟσΌΡΥΪΩΣ δηλ }10618 οὐἨὁ {86 ΒΌπΊΔΉ, 
ἘᾺΟΤΒῚ ατὶοῦ οὔ “960818 ΟΥΟΡ ὩΠΡο] οὗ, Δροθίδδυ, 
διὰ Ηἷβ τοὶ ρίουβ οἱονδίϊοι δὰ ρδοϊβδοαϊίοη ἰὴ 
νἱον οὗ ἐμαὶ ἀἰνῖηο Ῥγουϊάθηοο ψμϊσι ἀἰγοοὶδ 41} 
(πίηρθ; ἃ πιοὰθ οὗἨ ῥδοϊδοδίίϊοη ἦῃ το Ηδ Βὰ8 
Ὅθθα 90] οὐγθα ὉΥ [ῃ6 δροβὲ]οβ απὰ ὉΥ 811 Ο σἷβ- 
ἐ18π5 οὗἁ 811} δο8 (886 οἢΔ. χὶϊ. 88). ΗθῶοΘ ἐδ9 
δοπποοίΐοῃ οἵ ἀλλ᾽ ψἱἢ τρώγων (ἩΓΞΆΘΥΘΌΥ ἵνα ἡ 
γρ. σου]Ἱὰ Ὀθ τοϑοϊγοα ἱπέο 8 Ῥδγϑῃιοίΐο ῬΣΟρο- 
διϊΐοη, ὅὅϑιιον, Καΐῃο6}) 18 ΘΟΠΕΡΑΥΥ (0 ΔΗΔΙΟΡῪ 
(δοῖρ. οἰδρ. χὶχ' 28, ἤΡ Τὸ ὯὈθ Βυρρ ϊοὰ ἰδ 
44 {819 Βδρρθοθα᾽ (860 1 ΟΥΣ. 1. 9). 

7λ6 ϑεγίρίωγε: Ῥβ. χὶὶ. Ὁ. Α ἴτοο οἱϊαϊΐοι 
{ἀπδονίπρ ἴτοπι ἰπ6 ΗἩθΌτον δηᾶ ἐμ ὸ Ξερί.} τὶ ἢ- 
οαὲ ΔΩΥ͂ τηδίθνὶδ] αἰογαιίο οὗ ἐῃ9 βθη8δθ. Ἐ89 
οχργοϑβίοη: Ἀν ὀγεαά ἰδ οὨδηροα ἱπίο: Ὀχϑϑᾶ 
ὉΠ τιϑ. [1 νγδϑ ποὺ Ομ ἰδ Β ἰπίθηίϊου ἰο0 το- 
Ῥγοδοηὶ [Π1π|530] 8286 {π9 Ὀγοδά- σου ον οὗ Φυἀι8 
ἰῃ ἃ ᾿ἰίθταὶ βοη86; Ἠαδυϊὰ, ἰο βοτὰ (9 ἀδβοῦῖρ- 
(ἴοι 15 ΤἸΏΟγΘ ΔΡΡΙΪ6Δ01]6 ἐδ (0 Φογοπιῖαι (Ηἰυ- 
2ἰ4), τισιν ῖι ἐραΐ (Ππ8 Βροδκ οὗἉ λὲς Ὀοίγα ΟΣ. 
1ϑαν ἴῃ 8 εἰσῖον 5680 788 αἰὰ ἰπάοοα οδὶ Π|β 

ΦΜΟΥΘΓ ΟἸΡΏΔΕΙ ΟΝ ἐγώ, 2 707 ιν ῥατ, ἴῃ ἀἰφεϊποίίου ἔγομι 
1πὸ αὐτὲπε ἰηϊοητίου (ἀλλ ἔνα), ὙὨΪς ἢ τοαυϊτοὰ ἔμπας Ψυάδε 
ϑδοτ ἃ "6 ᾿πεϊα θα αἰἴηοῃς ἔπ οοϑοη. ΚΒ: ΠαΣῖν ΑἸ ογὰ, πὸ 
ἔπιπὸ εἰδῖεβ 89 οοπηροίίου : 6 τας Ὅθ δηρροδοά ἐμπδὲ ἐπ 18 
ἘΓΟΔΟΒΘΓΣΥ [48 ΠΟΙ) 0 ΡΟ Δῖ6 ὩΠΑΤΔΙΓΟΘ; ὑπὺ ἰξ ἰ6 ποῖ δο: ὦ 
Κηον ὙΠΟ 1 δανο δοϊοοϊοα (σέζ., ἐπο ὙΝΐποΐΘ ἵτνοῖγνο, νυἱ. 70, 
ποῖ ΟὨΪΥ οἷονρῃ, 88 ϑδ6|6γ, τ ἢ Γοΐδγθηοθ ἴο ΧΥ, 16 δὐβηχηθ8) : 
'γαὶ {|ὲὴ9 δα ὕθδη ἀοπὸ ὈΥ ἐδ ἀοίογτηίπαῖο οουῆθαὶ δηά ἴοσο- 
Κοον]οάρο οἵ αοὰ, ἀοοϊαγοά ἰῃ ἴδ βοτί ρίι,γ68..-Ρ. 5.) 

ἘΝ οσξ σοΙμπθῃίδίοσβ ΒΌΡΡΙΥ τοῦτο γέγονε ΔΙΔΟΥ ἀλλά. 
Μογοτ, οὨ [16 ΘΟὨΕΤΆΓΥ͂, ΒΌΡΡ 1168 ἐξελεξάμην αὑτούς : αδεν ἰοὺ 
λαδε αἰς Αμειοαλὶ ἐπα ες συμ ἐγλάηρηέεθες υοἵ» 
ἘῸΝ πᾶσα ΜΕ τλΕΝ αἷς πρῆτυν τ ὯΔ τοετάφπ τοιεδίε. ἘΠία 
δοιηα γί μετ δία! διΐο, 85 (δησ9 ΟπδΓρο8.--Ρ, 8.] 
1 [σὰ 5, Α. ἢ. Υυἱκ. τεϑὰ : ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἄρτον, 

Β. Ο. 1μ: μον τὸν ἄρτον. Τμὸ Ηοῦτον: "2712 22})ὼ; ἴδιο 
δορέ.: ἄρτους μον; ἴπο ΨΌ]ᾳ.: Ῥαπεξ ιδος, ὙΠ οτάδπτος ἢ ζΑ] 60} 
τοῖοσα τηἷ8 ἰὼ [0 φαίης οὗ ἐΠπ0 βδοσωχηθηΐαὶ Ὀγοαᾶ. ὙΠ} 
που] "6 ἰὩσοιρβἾ 510 τὰ τ ἐπ γορΐπρ μετ’ ὁμοῦ, δῃὰ Ὀοδίοα 
“υάδα ἸοΩΣ Ὀεΐοτο 1Π6 [πειἰυτίου οὔ 6 ΕἸοΒαχίοε (500 Ὀο]οτ). 
Αὐυραριίπο ΘΑΥ5: Τμὸ οἴοναμ αἰδοῖ θα δὲθ ἴο "ογὰ ὙΠῸ 
159 Ὀτοϑὰ (ρανέι ὉΔ89 10 Ὀτοδὰ οὗ ἴδ0 τὰ 
(ϑαπεπι Ῥοπείη).--Ῥ. 8. 

Ὀγοϑά, δι δ ϑέϊη, 85 μὸ ἀϊᾷ, προὰ ἰμὸ Ὀ]οδδὶπς 
οὔ Ηἰβ βοοϊοίγ. 1λδυΐ τυμδαί 29 6805 ἀοβίγοβ ἰο ἐβῃ ΓΟ 
ἰηίο τοϊϊοῖ ἰδ ἐμ 9 οΘοῃ γαϑὲ Ὀοίννθθη ἐπ πα] οΐοιθ 
ΡΙοὺ οὗὨ ἐδ ἐσζαϊίοσ δῃὰ ἐπ πδουηὰ θα οΘομβάοηοθ 
ἐμδὺ ῥγοναϊ]οὰ ἰῃ 1.8 ζηλῶν αββοοϊαίϊου τὶ ἢ 
ΨΦυὰλ8 δὖ ἐδ9 ἰΔ0 10. Τ}}8 ὈΓΤΟΡΈΘΟΥ τα δῃ Γ68{]}} 
ὈΘ]οπρΒ ἰο {π9 δρὶ εἰ8] ὑγρθ8 [πὰ τγῶ8 ζ018]1οὰ 
ἴῃ 8. Δηδίορβουβ ὀχρογίθηοϑ οὗ ἃ ἰρίοσ οσγὰογ] ; 
ΟΥ̓ΘῺ ἐπδὺ ΘΧΡΟΙΪΘΙΟΘ οὗ Βῃηδοϊοΐα ἐγθαϑοη δ᾽] οἰ 
ἰο θανίὰ, ἐμ ἐγρίοαὶ Μίδβ)ιλδὶ, σωυβὲ βῃ 411, ἰπ 
δοσογάδηοθ ὙΠ αἰνίηθ ἀρτηοιέ, Ὀ6 16 ]}}]οἀ ἰπ 
{(μδὲ πἰκχοδέ Ση ἢ 8Ὸ]9 ἐγοάβοι οὗ 7.185 ἰο ἐἢ9 
ΤῸ] Μοββίαβ. 16 οἰοῖόθ οὗἩ ὑβ8 Ῥαββᾶχζο νὰβ8 
Ἰ κου ἶϑο δα κ ροβίθα ὈΥ͂ {86 ΙΩΘΆ].---ΕἶΘ ΒαῖΏ (4]- 
τϑϑᾶν) εξϑᾶ πῷὸῪ δὶ8 [99] αραίῃ:βι σῃθ."---. 
ΤΌΘ ἤζυτο ΓΟρΡΥΘΒΘΉ(Β ἃ ΓΘ] ]οὐν τυ μο, Βανίπρ ἰατηοα 
᾿ιὲ8 Ὀ8ΔΟΚ, τι κο8 οἵἕ᾽ τὶ ἃ Βα άθῃ δοί οὗ οὐπηΐης 
διηα Ὀγα(ΔῚ πλδ]ΐοθ; ἰΐ σαπποὶ Ὅ6 ΟΧΡΓΘΕΒΙΥΘ οἵ 
89 ἐδτονὶῃρ οὗἨ 86 ἴοοῦ ὑπάορ ἰῃὰ ψσοβιϊηρ 
[πτερνίζει»͵]. ͵ο πορὰ τοΐ Θῃ]ασο ἀροη ἰδ 
ὅσα ἐμαὶ ὑμ9 ῬΤΟΡΒΘΟΥ οὗ ἐμ6 βογίρίατο 15 ἴῃ 
ἐπ15 ἐπϑίδῃμσθ 88 ᾿1{}}0 Ῥχοοϊδιηδίοσυ οὗ ἃ ζαϊα) ἰβὲϊο 
ἀοΒΕΩΥ 85 ἰπ δἰ τ δ σ8805, δ'ῃ60 ἔμ 6 ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ 
Βουϊὰ Ὀθ τοχατγαϑὰ ἃ8 ἐμο 1668] Θοῃϑοαθοιοο οὗ ἐδ 
ἴαοίδ, ΔΙ Βοῦχἢ ἰὺ ἀοο68 ἰδ οΥ ΔΙ} ρτοοοᾶθ ἐδοιῃ. 

γεν. 19. ΕἸοσα Ἀθμοθϑίοσι ᾧ 196}} σοῦ [ἀ π' 
ἄρτε, ἈΟΥ,, ἔγοτα ὑμιῖ8 ἐἰτη97, ἐίο.---ἰο ἐπ ἰπιαίο8 
ἰμαὶ Ηο ν1}} 611 ἔθ Σοροδιθαϊυ, δηὰ αἰτοϑ 1118 
ΤΘΒΒΟΏ [ὉΣ 80 ἀοἰηρ.--ΏΔΌΙ δὶ ὮΘ [ τι ἐγώ 
εἰμ 4 88 ἈΘΤΘΊΠΟΣΘ οὗ οχρ ἰοἰΐμοββ ἔπῃ οἰλαΡ. 
ΥἹϊ, 24, ἰο πίοι Τμοϊαοσὶς τοΐοσθ. ΤῈΘ ὙΘΡΥ 
ῬόγΒΟΣ ἐπ χιθϑπὲὶ ἰ0 ψ οὶ ἐμαὶ Ῥαββαρο ἰῃ ἐδ9 
ῬβΑΙΤΩΒ. ἐΥΡΊΟΔΙΥ ρΡοϊηίβ. ΒΘα {89 ἰγοδοβ ον 
οὗ 7υἀδ8 βἰΔ|Κοα ὕονιἢ ἴῃ 4}} 115 Βογυι ἀμ 685, ἐμ 6 
ἀἰβοῖρ]98 (τ ο80 ζαϊ 1 χαϊκῦ Βανο Ὀθθη δμ δ] θα 
ὉΥ (89 βυοοο8θ οὗ ἱπαὺ ἰΣΟΔΟΠΟΓΥ, ΜΟΥ6Γ7) βίοοὰ ξῃ 
ΒΡΘοἶδὶ πϑορα οὗ δοπιΐοτὶ 9 ἐπὶ8 γὰ8 αἰξογιοὰ (ἢ θῦλ 
Ὑ 65. 1Π0Υ οοπίοιηρ]αιθὰ ἰμ69 ζ0}81196ὰ ποτὰ δορὰ 
ΒΘηΐθηο09 οὗ οἀ.ὗ . 

γόον. 20. Εἶθ [παῖ σϑοϑένϑῖβ ΒΟσΏδΟΘνΟΣ, 
ἐἴς.---ΟοἸὯΡρ. Μαίί. χ. 406. ΤῈ οτἱρίηαὶ βίηθββ 
οὗἔἁἩ ἐδ9 δαυληρ ἰπ ἐμ 18 υ]δοθ 8 οομᾶνγιμϑα ὉΥ͂ (δι 
Ῥτοσοαΐηρ: ΨΟΣΣΥ, ὙΟΣΣν (ποὐνὶ δία πάϊῃρς; 
(μαὺ ζυϊποοὶ δὰ 1, ἴλοϊζο σοπδί ον ἐμ 9 Ἰνοσὰβ 88 ἃ 
1085 ἀθεϊνοά ἔγτοπι Μίαίίθν, δὰ ἰμδὶ Γδρθ 
ΠΠ ἘΒΕΤΓΟΗΡΟΤΕῚ δη ΟΥΠΘΥΒ ΒΏΠΟΧΣ ἰμοτὰ ἰο ΥΟΓ. 
0). μο οομῃθοίίοι 18 τοβι ἀθαΐ ἐπ ὑπο ἔαοὺ ὑδαι 

δοβυϑ Ἰΐθπαβ ἰο δοπίγαϑέ ὑπ ζαΐατο σΊΟΥΥ οὗἩ Ηΐ 
ἴα 11] οπ65 τὶ {π6 Ρἱοίαγο οὗ (πὸ τα ΓΔ ὉΪΘ 
ἐγαϊίον, ον {Π6 οοπδοϊαίΐοι δηὰ δομπιζοσὶ οὗὨ ἐ11059 
(ΜΟΙ ποδί μου δηὰ οἰμοσβ), δ ἃ ᾽ῸΣ ἃ ΠΙΣΤῸΣ ἴἰο 
9 ἐσαϊίου ; ἱπ οοπποοίζοι ἩΣΟΝ (86 δη 6818 
Ὀούπτοθα ἐἰοβο τοὶ Ηρ [88 ἰδίου σαν ΟΒΟΒΘῺ 
δα ἐξ 089, ἔγοπι διηοης {8080 ιἰδίοΥ 6 .}}γ ΘΒΟΒΘἢ 
ΟὨΘΒ, ὙΒοῖλ Ἠθ ΜΙ βοῃὰ ἰῃ (9 ταϊμὶιὶ οὗ ἐδ 
ϑρίνιὶ (Ὀούνγοοι αἰδοῖ 65 δῃὰ δροϑι1639). ΤΟΥ 
85.18}} Ὀ9 οραυθὰ ψΐῸ βυσὰ αἰἱχηϊγ, {ΠἸ| 6 Ὁ 588}} 
οομπηππΐοδὶθ δυο Ὀ]οδβίηρ, 88 που 16 οατηθ 
Ηἱπιδοὶ; ΠΑΥ͂, 8δ8 ἰπουρι, τηραϊδίοϊγ ἐπτουκὰ 
Ηΐπι, ἀοἀ Ηϊπιβοὶῦ οδθο. Τ|}ι19 αἰ κηγ 18. 8.1}} 
ΤΟΓΘ ῬΟΤΘΡΟΪΥ σοργοϑοιίθα ἴῃ 18 δβρὶ γα] οχ- 

4(Τ0.}Ὸ ὑτΐου. ἐπῆρεν (το ἐπαίρω, ο 7 τῷ, ἰδ0 βχητο 
ἐπ Ηρα τοΝ πο ἢ ἐδύθα, δοῖϑο Κἰοϊίης θα ὈΟΘΒηάδ), 
Τοργοβοηΐβ τἰὴοθ ἐγοθθοὴ οὗ ζΦυ0Δδδὲ 6Β δ δοοοι }} } δ θ9ἃ δοζ. 
Τηϑιοαὰ οὗ ἐπῆρεν ἐπ' ὁμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ, ἔἶο δορί. το 
1088 Θχρτοβοίνο! υ: ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ πτερνισμόν, δὰ 19 
γυΐκ: πιαρπίποαυίξ ξιρεν ἨιῈ ΐ Βομχοὶ Τὸ- 
ΤΩΔΓΚΒ: ρα, ἐδοῤαὶ με θἱρούδονῳ ἐπερντεῖς αα ἰοίίομεια, ῬΕΌΌΜ, ἐέ 
αὦ Ἰεογέπε αἰδοιιδεπίίων, αὐ ῬΑΝΕΜ εὐεηάμη,.--". Β.] 
οὐ δι ΠΙΟΤῸ Ὑ611 οχργοβϑοθ 10: σοὶ αἱδ Ῥογλενγεασιρι 

ιοας ὀπκεισειδρυ πὰ Ἀιιδίς τσεγάεη, κύππεη, Οτλυβεπκῃ- 
στιμά..--". 8.) 



412 ΤΗῊΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ 90ΗΝ. 

αἸοπ 688 ὈΥ͂ Ὀοΐης ροτίγδγοα ἴῃ ἰδ ἱρὰ οὗ (ἢ 
Τϑοοίγογβ ΟΥ̓ ΔΡΟΒ11685, ἑ, 6. οὗἨ ἴ0 δι]. ΒΥ 
χαΘ δ} οὗὨ ἐμοῦ ΟἸ ιν δὺ 8.}4}} δρρ θδᾶσ, 550 88}8}} Ὀ6 
τηδο τηδηϊζοβὶ, ἱμγουσπουῦ 86 νου. Απά ἐδ 
ἰ.6 οοπίγαϑιὲ οί 66} ἐροϑοὴ δηῃὰ Δροβίοἱίο το ἢ 
8 8180 ἀχρσοβϑβεὰ (ΗἸἸζοηΐο], 800 Δοἱβ ἐϊ. 17, 18). 
Αεοσοτάϊηρ ἰο ΟαἸϊνίπ Ομ σὶϑὺ τπιθδῃβ (0 ΒΑΥῪ: ἐδ 
ἩΪΟΚοάμ 689 οὗὨ βοηθ ἔθ ἢῸ ὅτ αὐ] ἐν οὗ πη- 
ὙΓΟΥΓΩΥ͂ σοπάποῦ ᾿η 86 δροβίο]ἶο ΟΠ 06 ἀ065 ποΐ ᾿πι- 
Ῥαὶν ὑπο ἀἰρσηὶν οὗ ἐμαὺ οὔ ο---ἃ σοποϊαβίοη τὸ 1 6 ἢ 
τοβυΐί δαὶ ᾿πά γοοῦΥ ὕγοσα {818 ρϑδβαβο δὰ ἢ] οἷ 
ἦβ Ὀὰχὲ σοηαϊ ΟΠ }} οογγοοὺ; δοσοταϊηρ ἰο Ζ νῖη- 
εἷος, Π9 ἀοδβίσῃϑ ἰο ἀἰδϑυδὰο ἰδ οἰ ΠΘΥΒ ἤγοτα ἰπὶϊ ἰδ- 
(ἴῃς ὑλ6 ἀροϑίαϑυ οὔ 48 ;---ὐαί οὐ ἐδεῖν δυθηϊπδ) 
δά6]} 7. ΗΘ ν5 δϑϑυγϑοά (866 νοῦ. 10). Γ[ΑἸ]ίοτά: 
Το βαγίηρ 8βοῖβ ογσί ἢ ἐμ αἰχεῖνγ οὗ (δὲ ΟΠ 66 ἴΓΟΙᾺ 
ὙΒΙοὺ 4848 νγὰ8 δου ἰο 181}; δηὰ {πΠ9 σοηπϑί 6 γὰ- 
ἰΐου οὗὨ ἰμ8 ἀϊχαΐϊίν, 88 οοπίγδδίοα πὶΐῃ ὑπ βαὰ 
διηπουμποοιηθπὶ 8ὲ (0 Θ τι8Δ46, 0848 οπ ἴο ἐδο 
ἐταράχϑη τῷ πν. οὗ ἰδὸ ποχὺ γογβθ. ΜοΥΘΡ 60}- 
προ γον, 20 ψ ἢ να πιστεύσητε, γον. 19, ἐ, ε. (0 
οοηδγα γου ἴῃ (ἷ5 ζαὶ ἢ, [8 ἴο γοῦ, εἰο.---. 5. 

γεν. 2]. Ὅτ οἵ γοιῖι τν1}} ὈΘΌΣΑΥ 1Ώ6.--- 
Οἱ ἰδ τοϊαϊίου οὗ ὕοπ ἰο ἐδ9 Ξἰγηορί δβί8 οι. 
Οὐπιηι. οπ λίαίίλειν [Ρ. 469 Απι. Εἀ.]; ὙΠοΙαοΙς, 
Ῥ. 847. [πιο 21598ὲ γοτθὸ τὸ πα {πὸ ἢγϑί ἱπίϊ- 
ταοίίοι οὗ (06 Τιοτα 5 ΒΌΡΡΟΣ, ἰοροίμον τ 1} ἐδ9 
Ῥορίὶποίης οὗὨ ἐπθ δἰ ΒίΟΥΥ χοϊαϊνο ἴο ἰδ 6 α186]ο- 
ΒΌΓΘ ΟΥ̓ (86 δοίγαγοῦ. Οὐμρ. δίαίί. χχυὶΐ. 21. 
Τα (6 οοπδίος Πού ππάθυροῦθ ὉΥ 9658 
[ἐταράχϑη τῷ πνεύματι, οοπιρ. οἷ. χί. 88; 
χιΐ, 27] οσιϑη θα ἴδ ἄθορον ἔμδη ἰμδὶ γοοογ  οὰ 
Φοδη ΧΙ. 88, ἀπὰ ἐμπδὲ ἰΐ νᾶ ποὺ ΣΩΘΥΘΙΥ “ΡΒ γϑί- 
6] οδοτηραϑββίοη,᾽᾿ ὔϑβυϊ δ ἤγουῃ 80 ἦδοί {μδί Ηρ 15 
Β6ΥΘ τοργοβοηίθα τοί ἃ58 Ὀοΐηρ δβιϊ στο ὉΡ ἴῃ δρὶ τι 
80 ὑπαὶ 16 ἰγου 68 Ηΐπι 6] ουὐπχαγάϊγ, Ὀυὰΐ 88 
Ῥοΐηρς ἰσουδ]οα ἴῃ ἐμθ βρίὶ τὶν ἰἰ8ο}.. ΤΠῸ ἰππιοϑβὶ 
11:9 οΥ̓͂ Ηἶ8 πυτηδῃ βρὶτῖϊ τὭᾳϑ ἱηνδάοα ὉΥ Βοττοῦ 
αὐ ἰδ6 πηρτοσοἀοηΐοα ἔδοὺ οὗ ΗἰἶβΒ Δρργοδοιὶης 
δὰ ᾿τηΐποηΐ θοίταγαῖ; (6 δἰ μι οὗὨ {86 ΟΓΟΥΙΥ 
οὯ9 δπὰ οὗ εἶθ σοπῃοοίΐου ΤΠ (86 οἶτοὶθ οὗἨὨ ἀΪ5- 
αἷρῖεϑ, ῃιοϑβὶ οὗἨ ποτὰ ογὸ τὶ βουὺ δαδρίοίοπ οἴ 
δἷβ χὰ πὰ 1.8 ἰσαδβίοα ᾿τρ]  ο1 ΕΠ Υ ἰο ἷ8 δα] γ, 
ἰοταρίοα ΠΠ πὶ ἰο ἀ65}136 9 Ὑγ8 186 Γδοὸθ οὗ πιδῃ- 
κἰηἀ δηὰ ἰθηἀοάὰ ἰο ργοᾶποθ ἰα Η ̓ πὶ δὴ ΘΧαΒΡοτα- 
ἰΐοῃ οὗ Ββρὶεἰ τ ϑῖοὰ Ηθ σοιϑὺ βυτήπιον 41}} Η15 
ϑηογρίοβ (0 τοδὶϑί, Ηΐβ υἱοίοτΎ τῦδὋλβ σοιρΥϊβαὰ 
ἔπ {19 οροῦ ργοοϊατηαϊίου, οδΙ͵δοίογζθα Ὁγ Φοδη 
Βοὺ 85 ἃ ἐδβι ΠΟΥ απ ἃ ἀθοϊδγαιϊίοη [ἐμαρτ ύ- 
ρῆσεν καὶ ἐπε}: Οπε οΓ νοι εοἱϊ δείγαν 22. 
Βιγοηβ ΘΙ Ρ 4815 19 ρἰδοϑά, ἴῃ 180 Αγϑὺ ἱπβίαῃσθο, 
ὍΡΟΣ ἴδ ““οπ6 οἡ ψοιι.᾽" ὍΤ8ὸ Πιογὰ τοὰδὲ Ὀτίηρ 
ἐπίο υἱοῖν {86 ϑηξὶ το δοσοιρ! οβὶρ οὗ {πο αἰδβοὶ- 
65 βίτη δ ΟΙ ΒΥ πὶ (ἢ 6 Στα  ΘΒΌΓΘΌΪΟ ἰηΐ- 
αυϊὲγν οὗὨ {86 ἀϊδεὶρ]6. β΄'υσι ἰ8 ΗΒ οὐ͵οοῦ; [89 
ΒΑΥΪΏ πᾶν ποὺ Ὀ6 γορατα θα 88 ὈΟΤΘΙΥ͂ ΘΧΡΤΘΕΒΙΥΘ 
οὗ “Ηἰ85 ατίοὔεδι στοὰ βου]. ΤἔΤῃ6 ΙΙΟΣΤΟΡ οὗ 
δρὶ τὶς ἤγοπι ψ οἷ ΟἸνἶϑὺ Βοτὸ ὕγοοθβ Η 8617 οδπ 
ποὺ Ὁθ ᾿  ἈΕΥ οοπιραγοὰ τ δὴ θπηοἰίοη οὗ στοῦ 
μανίην 118 βολὲ ἴῃ 1μ9 Βοαὶ. 

γεν. 22. ΤΏ 6: ἴ86 ἄϊδοὶρ1665 Ἰοοκοᾶ οὔθ 
ΟἿ ΒΠΟΙΏΩΘΣ, εἴο.---8.66 (9 Βιγπορ 518: {Π6 Υ τ 6ΥΘ 
ἰγουδ]οὰ. ὍΠΟΥ ἱπαυΐγο οὗἩ οασῖ οἴμον δὰ οἴ ἐπ 9 
Πονα, βαυΐῃς: Βύτον ἰὑ 5 ποί 1 

γεν. 28. Οἱ ὅϑϑιβ᾽ Ῥοβοσα [ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ 
Ἰησοῦ ].---ἰ᾽Κόλπος, (80 ὈοΙ γης οὗ ἰμ0 κανιηθηὶ 
ΟΥ̓́ΘΣ (8 σίγα]ο [10 νΥἱ. 88; Ρ] εν, ἢ». ἱν. 221, 
40 Ὀοϑότῃ, {86 ἴΔ0; οἰ} ἀοβηοα, ἐκο Ὀγοδϑῖ. 
ΤΌΠΟΥ τϑο] θα [08 ἀΐνδη8β ΟΥ 6006 }}68] ἱπ 8. μ8}} 
δἰἑεΐης Ῥοδβίαγο, δοίης ἐμ ἸΟῪ ἰδοΐρ, 89 1οΐϊ 

οἸθον τοβιϊηρς ὕροὺ ἐδὸ Ρ]ΠΠον, ἐμο Ζεοἰ ουαἰπνατὰ 
[ὈὉΘ πα], δὰ ἐπ τὶ χὶ Βαηὰ ἴγθο. 80 ἰδδὶ {6 
ῬΘΙΒΟΣ ἯΠΟ δδί ἰὸ ἰμ6 στίχες οὗ δηοίμοῦ δϑαπιϑὰ 
ἴο Ἰθδα ὌΡΟΣ δα Ὀτεδαί, (Ηδτγάϊγ, Βοουοσ, ἴα 
δοοογάδποο ἩΐῸΠ Προιοοί [ρ. 109ὅ 8. γ.] διὰ 
Οἴδογβ, ἀϊὰ “10 Ὀδοὶς οὗ Ηἷ5 οδιὰ ϑοτιθ ἰῃο 608- 
ἰδοὺ νί Ηἰδ Ὀγοδδί,"" Ὀδσδυβ ἱπ ἐμπδὶ σαϑὸ {868 
οὐδὸν πουἹὰ δτὸ Ὀθθπ ὉΠ 60]0 ἰο Τοδοῖ ἰμ6 ἰΔΌΪ6 
τ εἰ τῖχῦ πΒδηθὰ). Τὴθ Ῥηγροδεά οτηΐβϑίοα 
οὗ ὑπ πδῖ59 ὈΣΟΥ 8 (ἢ 18 Ῥ ΒΟῸΣ δροΐκθη οὔ ἰο ἴδγὸ 
Ὀ6ΘΩ ΦΌΠη; ΘΟΏΡ. ΟἈ. χὶχ. 26; χχ. 2; χχὶ. 7, 20. 
Το ὑνδἰοπ8] ποτὰ οὗ Φοδη: ὁ ἐπιστήϑιος. 8.66 
89 Ιηἰτοἀποίίου.--- Βοτα ὅεδιδβ ᾿Ἰονυϑᾶ. [ἢ 
ἃ Βρθοἷδὶ Βθῃ86; 6πο6 ἀρκίρηδίνο οὗ ἐγ πη ἀδ8]ρ. 
Ηδγο Ὁ ἰμ6 ἔἢτϑὶ ἐΐὴθ ἂο ψὰ ταϑοὶ τὶ ἰδ 5 
["Ὡδημ 616 85 απ γεοί 80 δυρτοδεῖνο᾽᾽ ] βοὶ[-ἀδαὶς- 
πδίΐοη, ἱπὰυσοὰ Ὀγ “{Π6 Βα]  ονγεὰ σροζηθῃΐ, ΠΟΥῸΡ 
ἰο ὃὉο Τογχοίίδη Ὀγ Βἷπι.᾽" [οτάβ οὗὁ Μεουον ἐπ ἰος. 
Βοηροὶ: “Ορίαδέδιια δεἰ αὐπατὶ αὖ ει, φίαπει πο- 
φιΐπα Ῥγορυίο οοἰοδτατί,. Ἐπὶ ἑατπθη ὅος ἰοοο ποίαίἰο 
ἐρείμα πονεϊπὶ ῥτορτῖ (υἱὲ Ζαιο. ἐΐ, 11; Α»οο. 1. 1).» 
Βρεϊἀοβ Βεοηροῖ, ΗδηρείθηοΥ; 6160 δηὰ ἀοὐοὶ 
ἀἴβοουον ἰπ ἰδ 6 ἀοδίρηδίϊομ ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ἰησοῦς ὃ 
ῬΟΥΙΡΏΓΔΒΟ οὗ ἐμ πδῖηὸ οὗ ΦοΒ-- “ “6 μουδὰ 18 
Ἰῃ ΘΓ οἾὉ],᾿ Οοιλοϊά. Θοὰοεὶ δ ἀδ (11. 446) ἰδ δὲ 
ἴον {18 Τϑαβοὴ 68:18 δυο ἰ0 Φ 0}: ΠΟ ὨΘῊ ὨΔΙΗΘ, 
88 ς ἀϊὰά ἰο Ῥοίον, θοΐηρς δοπίεδοϊ ἰο δαηοίΐοη (80 
βἰ σηϊδοδηΐ πδηιθ δ Ὶσἢ ἱπγοϊγοα 88 ᾿ΐ ΤΟΓΘ ἃ ὑΓῸ- 
Ῥίον οὗ μιῖ8 τοϊδιϊΐοη ἰο Φοδῦβ. Μογον οὐ])εοίδ 
οὔ ἴδπο φατοιηά ἐπδὶ ᾿Ιησοῦς 18 πιδ͵οᾶ, ποὲ κύριος. 
Βυϊΐ Β69 6. χίΐϊ, 41.---Ρ. 8. 

γεν. 24. ΒίπιουΣ Ῥοῖοσ, ᾿μβοσθέοσθ, Ὀθοῖ- 
ΟὨΘΙΒ ἴο ἴδὲ8 ΣΏΒΏ.---ΤῊ τόσο, μοῦ, ποὶ 
δἰ ὑπ ὉΥ ϑδοῖ οἶον. Τὸ τοδάϊηρ: “ἀπά «αἰ 
ἀπίο έπι;: δαν, τοῖο ἐδ ἐΐ 977 λοῦς Ηδπ Ἔρεακειλῦ" 
(599 9 ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ) 8 ἰο θ6 Ῥχοείετγτοά ; ἰῃ- 
ΒΟΙΏΌΟὮ {16 ΙΠΟΤῸ δἷ πο ἐΐ 8 ΤΟΥ ΥἹΥἹΪῪ οἴ δΙΓδΟ- 
ἰογί δἰΐο οὐ Ῥοίοῦυ. Ῥίον, τεῖι 18 πξυδ] ἱπωροία- 
ΟΒΙΥ͂, ῬΓΟΒΊΡΡΟΒΟΒ ἐμὲ δοδῃ αἰσοδὰν ἰκποπε. 
Απά, πιϊπουῦ ἀουδί, Φοπ μαὰ 4 ἀἰδίιϊηοί Ῥγεδ- 
Βοη(ἰποπὶ οὗἉ 86 ἴδο(5 οΥ ἐμ6 ο856, τὶς ποῦ, Βονν- 
ΟΥΟΣ, δ] οί Ϊπιδ86 17 Ῥγοτηδί οἷν ἰο ἀθοὶδτο 
μἷ5 δαβρίοἷοπ. θθ οἷ. νἱ. 0. Ὑπὸ ψ80]9 ἀΐ85- 
ἱατΌ8 09 δΔιηοηρ ἰδ0 ἀἰδοΐρίοδ 18 ἐπα ϊοαιἷνο οὗ δα 
δηχίουβ τι ρου, τυυτηατὶηρ, ΟΥ Βρεοδκίηρ ἰπ 
δὴ πηἀογ-ίομθ. Ιῃ ὑμπῖδ δηὰ βἰτη δῦ ἐσδὶίδ, ΒΔῸΡ 
δηὰ οἰβογβ Ῥγοϊοῃ θὰ ἰο ἀΐβοουον δὴ ἱπαϊοδίίΐοη οὗ 
(86 ἱπίοπίΐοη οὗ αἰνίπρ Ῥοΐον δῇ ἰηζοσίον ρμοδί Ἰ0ἢ 
ἴῃ σοτηρδυίβου τὶ ἢ Φομη; τ ΒΟΥΘΌΡΟΙ, δ60 ΜΟΥ͂ΟΡ 
[Ρ. 498, ἑοοὐ-ποί6]. 1ι ἰδ {ῃρ ρεσυδσγίοὰ ἔδῃου οἵ 
ἃ ΒυτηΔη}Υ ουπηΐϊης, ἐροί δἰ σ8} ργαστοδίίβια {μδὲ 
Β6618 ἰο ζοΐδβὲ {86}}κ Ὀδβθταοιϊνο8 οὗ 115 οὐσπ ἴητϑα- 
(ἴοι ὈΡΟῊ ΘΥ̓ΟΡΥ͂ Ρέδβᾶρο οὗὨ (μ6 ΗΟΙΥ βοτὶρίαγεβ. 

γεν. 268. Σιϑαπίηᾷ Ὀδοῖς οὰ ἴτἴ89 Ὀοδοσι οὗ 
Φ685.42.---ΠΙυϑίγαιϊϊνο. Ιπάϊοαϊίνο οὗὨἨ δ ἴον δπὰ 
ἔδυ Πἶν αὐοδιϊοπίης. [Φ9Φ0η, τ͵ῶο ταΑϑ θοίοῦθ 
ΤοοΙ ηἰπς οἢ {16 δοδοπι (ἐν τῷ κόλπῳ, γον. 28) οἵ 
7ὁ680.8, ΠΟῪ μιονοά ἷα Ὠοδα τοογο οἰοδοὶν ἰο ΗΪ8 
ὁτεαδὲ (ἐπὶ τὸ στῆϑος) δὰ ψΕϊθρονγϑὰ {80 απεείίοη 
ἰηίο Ηἰβ 688; ἐπιπεσών, λαυΐὶπ 7αἰἑεπ ὡροη, ἰἄγον 
λύπδοι" ὠροηὶ ἴθ Ὀθίιον δαρροτίοα ἰπδῃ ἀνακεσόν 
(διμσαρσὰ ἀναπίπτω 18 ἐμο ἀϑυ8] τογὺ (ον τοοὶὶ- 
πἰηρ δἱ 8016, 806 ποί68 ἐπ Τί δομιοπάᾶ. δα. 848), δὰ 
ἰπάϊοδίθβ 8 ᾿ἰτοὶγ τιονοιμθηΐ Θοττοδρομ ἴῃς ἴ0 (δ0 
οχοϊιοα βίαἰο οὗ Γοεἰΐηρ.---, 8.1. 

γον. 26. Εΐο ἐϊ ἰα ἴο σοῦ 1 5841} κἷνθ 
189 δ0Ρ.---Ἴ. 6. ὙΟΒ6 στη ἰξ ἰ5 ὑπαὶ 1 βμουδὲ 
κὶνο ἰτα ἐπ πιοσδοὶ. ἴῃ ἐϊο ἄσβί Ρ1δοθ, γγὸ τοῦδέ 
ῬοΙΊΟΥΘ (89 ῥτοὐυΐοο ἀοηγίης {μὲ ἐμ ρῬδϑοβδὶ 
1.68] 18 ΒογΘ δροόκθῃ οἵ; δαοῦ, ἴθ ᾿ηδίδηοθ, 15 
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Δίογοτ᾽ Β υἱὸν. Τὴ ἰδ9 αὐδδίϊοῃ ΔΥΪ865 85 ἰὸ 
μα πιοιηιθπὺ οὗ [Π6 Ῥ850 88] τη6 8] 18 ἱπίϑηἀοά. 
ΑΒ τοζδγάδβ πὸ οσάον οὗ ἰ6 Ῥαββουοῦ (866 Οὐπιπιὶ. 
οη Μαίίλειο, Ὁ. 469, εἰε.), ἴι 18. 8 φιυθδίϊοι τ ΒΟΟΣ 
πθατοίο υπἀογδβίδῃα ὈΥ ὑμ9 πιογδοί [τὸ ψωμίον] ΡΓΘθ- 
δοηϊοθα, ἃ πιοτβοὶ οὗ ὑπὸ Ὀϊιον ΠοΥΌΒ τΒΙσἢ ΓΘ 
Ῥασίαϊκοῃ οὔ δἴδν (9 γϑὶ σὰ, οὐ 086 πιο ῦβοὶ οἵὗἁ 
Ὀ]ο5864 Ὀγοδὰ αἰδιγὶ θα ϊοα ὈΥ ἰ}λὸ Βου ΒΘ ΔΟ] 6 Γ᾽ βιιὉ- 
ΒοαυθηιΥ ἰο ἐϊἸ9 βδοοοπὰ συρ. Αοοογάϊηρ ἰο Τπο- 
Ἰυοῖς, ἃ ΒΟΡ οὗ ἴ86 ὈΐΠ ΘΙ ΠΘΡῸΒ Ἡγδρροὰ ἰοροίιοΣ 
ταὶ 6150 ὉΘ σ68]16 ἃ ψωμίον. ΟσοπίτδαϊοίονΥ ἰο {}ι18, 
ΒονοΥορ, 18 ἰδο ἔμοὶ ὑἐπαῦ ἰδ6 ΒοτῸΘ ὝΟΓΟ ποὶ 
Βαηδοὰ γουπᾶ, Ὀπὲ ἐμαὺ βοΥθ γα] ἀἱρροὰ 1π {πΠ0 ἀβ8 
δὶ {1:6 Β6π16 ἰΐτη6. Οπ δοσοιηί οὗ (15 Ἰδίὑοσ οἷτ- 
σπτηϑίαποο ΤοΪυοἷκ Ορίη 68 ἰμδὲ 8:6 ὁ ἐμβάψας ἴῃ 
Μαδιιποῦν, ροκ θη ὙΪΓῚ σοίργθησθ ἰο 688, 68Δ- 
ποί Ὀ6 σοποοϊγοα (0 ΒΡΡΙΥ ἰο δηγίδβίης Ὀαὺ (}0 
Βογῦϑ. Βαϊ ἀοιθι1]688 ὁ τορι ον τηοδηΐηρ δ- 
ἐδόδθ8 ἰῸ [11|ὸ ἰχαὶϊί (αὶ 7.488 ἀϊρροὰ ἷ8 παυὰ 
8150 ἰηΐο {16 ἀΪ8. Αοοοτγάϊης ἰο Μαιίδονν, 9680. 
88Υ5: ἀλε ἰλαί αἀϊρρείλ δὲ λαπα υἱἱὰ Με ἐπ ἰδ ἀἰδὴ; 
Βα ἢ ἸΔΥΕΪΥ ΜΑΥῖ ; δοοογάϊηρ ἰο υκο, ἰο στ Βοπὶ νγ 6 
ΟὟΘ ἰδ ατϑδίοδί πα Ὁ. οὗ Ῥβυομο]οχζίοαὶ ὑγα (8, 
Βδς ουθῃ οχοϊαΐϊτοδ: δυέ ἰο1 ἐλε λαπά ο Ἀΐν δὲ- 
ἐγαψοῦ ὦ τοΐ ἡ Ἀ[δ8 οἩ ἰλὲ ἰαδἶε. Ἡθηδθ γὙὸ Ῥογδίϑί 
πη τορατάϊης (18. ὑγαϊι--οἱΖ., (πα υὯδ8 ἰπτυδὶ 
,κὶ5 βδηά ἰπίο (86 αἾ5}χλ δἰ πὰ] πΘΟΌ3}] 7 τὰ ἐδ 

8 ΔΥΌΪΓΔΥΥ τηογοιροὩξ οὗ ͵5 δηά ἴῃ 
Υἱοϊδίϊοη οὗ (9 σἱΐθ, ὉγῪ Ὑο ἢ ταογθιμθηί πὶ ΟΥ̓Σ] 
ϑοῃϑοΐθηοο Ὀοίταγοα [186] (509 ΟὍπηηι. οη Αἴαγκ, Ὁ. 
140, Απῃ. Εὰ.}ὺ Ἠδποθ, ἰοο, ἐμ ἰοϊεθη ἰδ ἐπ 53.Υ- 
πορίϊδίβ οοΐποὶ ἀθ8 ροσίδοι] Υ τ ἰπθ ἰοίζθη ἷπ 
Φομη. [Τὸ νγδϑ {μα ργοβοηίδιίοη οὗ ἐπ χποσβοὶ οὗ 
Ὀχοδὰ βΒυ Ὀϑϑα ΘΓ Υ ἰο ἐμ Βεσοπᾶ οὔρ. 

Τῆνοο ἐπίῃ σα ἀγὸ ΠΟῪ σοῃοοὶγδΌϊθ: 
Τιῖσϑε τυρροεϊίίοη. Ἰμαὶ ἀ85 σοοοϊγοὰ ἐμ 60Ὲ- 

δοοτδαίϑα Ὀγοδα δηὰ, βουσὶ} αὔϊοσ, ἐμο σοηπβοοτγαιϑα 
οΟΌΡ ᾿ἰκονίβο. Ταΐβ, μονοῦθν, ἱβ Βδε]γ δοηίτϑ- 
ἀϊοιοὰ Ὀγ (πὸ δΔοοουης οἵ Φοιῃ. ΑΥ̓ΟΣ ἐΐιθ 800 
Ββεαίδῃ οἠἰογοὰ ἱπίο Εἶπ δηὰ ᾿6 τοϑηΐ οαὐ ἱπίο ἐδ 6 
εἰρδῖ. [Ιὑ ἷ5 δ υ ρῚΥ ἰποομαθίυδθ]θ ἐμδὺὶ (ἢ 6 ρτο- 
δβϑυίδίΐου οὔ {}} 9 ΟΡ ἰοοῖ Ρ]Δ06 τον ἰο (Πὲ8 ταοτο- 
τηθηὶ οὗ δυάδδ; ἐγγοϑροοίΐνο οὗ (9 δοπβὶ ἀϑσδίϊοῃ 
ἐπδὲ Φοῦπ του] δυὸ τηϑηϊοποα βαοὶ 8 ἐΐθι, 
Τιῖ8 βἰδίεταθηΐ 8 ποὺ ἱπνα ]ἀδἰοὰ Ὦγ {π9 ἀἰδοτοηὶ 
Βοαῦοσο9 Ἡ}ι10} [λιϊζθ, πὶ ΘΟΠΙΟΥΓΙΪΥ ἰο εἶθ υἱὸν 
οἵ {μ90 ἴδοίβ, ΟΌΒΟΥΥΘΒ, ἰἦ γ,ο ΟἿΪΥ ΤΙ ΚΒ ἀπᾶογ- 
βἰδηὰ ἰμὸ σοπδίσυοιίΐου οὗ 1κ|κ0. [Ιὲ ἷἰβ ἀουι}ς85 
ἐο Ὀθ δΔΡσγοβοη θα ἐμυ8. Ηο ἀδβίζηβ, ἰπ ἰλο ἄγδὶ 
Ῥίδοοθ, μῃϊκο χχὶϊ, 1ὅ-20, ἰο βοὺ Ὀοίοσθ 8 ἃ γἱο- 
ἴπτο οὗ ἐμὸ δδογοὰ ἰσϑηβδαοίϊΐοη, ἐποϊυβῖνο οὗὨ ἐῪλό 
δεἰεόταίίοη 9 ἰλε ῬΡαδϑοῦεν αε τοοἰξ αδ (Ὺλ6 Σονά" ὁ 8ι}- 
»εν. Τιθη ἢθ ΣΟΥΘΥ(Β ἴο ἐμ [οτὰ Β ἀοα]ΐη κα τ ῖ ἢ 
ἰηαϊνι ἀπ] αἰδοῖ» ͵]θ8 οα (18 οσοδβῖοῃ (Υ018. 2]-88) 
-- δὰ, δξδὶμῃ, ποῖ σμ Ομ] ορίοα!]Υ, ΤῸ μὸ δγβὶ ἀΪ8- 

οὔ 10 ὈοίΡΑ γον, ἐπ 08 τοσοῦ δ ἐπ 6 οοπίθῃ- 
(ἴοι οὔπ6 αἰδοῖ 198 τοϊδιϊντο ἰο ἱμοῖν γϑβρϑοίΐγθ 
ΣϑΗΪ8 δηᾶ, Βη δ}, γοϊδίθβ 9 ναχηΐηρ οὗὨ δίπιοῃ. 
Τὴ δίοῦΥ ὑτοοϑϑὰὶβ ἰπ 1.5 Ὅγάον ὕγοιῃ 80 ᾿ψογδὲ 
ἀϊδοῖρ]ο ἰο {110 059 οὗ τηοβί σορυΐο, ἶπὶ 80 διῇῦϊοσ 
ἱβ οοῃυθγϑίοῃ 8 (0 βδίγοηχίιοη ἰδ Ὀγθίβσθῃ. 
Ἐπὸ δοσουηὶ οὗ λ[αἰ ἐμ ῖν δὰ ΜαΥΙΚ τη Δ 985 ὑμ6 ἰη- 
διϊιαϊ ὁπ οὗἩὨ 86 1,οτἀ Β βαρρου δυοοθοὰ ἰδθ μαῖ- 
(ἰπρ δϑὶά9 οὗἁ (9 ὑγδί[οσ. 

ϑεοοπαῖ δυρροδίέϊον. “υὰδδ ἀἰὰ οὶ γϑοοοῖγο ἐδο 
δαρ, Ὀυὶ μο ἀἰὰ τοοοῖγο {80 σοτιβοοχαίοθα Ὀτοδά. 
ἶπ ἰδ ἐγαο ἐμοί ζυΐζο 15 ποί 6γῸ ἰ0 ὈὉ09 ἰδ Κοῃ ἰπίο 
οοπδίἀογαίζου ἰῃ σοδροοὶ οὗ ΘΕΌ ΟΒΟΊΪΟΔῪ ; Ὀαὶ Φοδῃ 
ΒΡΘΔΚΚ οὗ ἃ ΒΟΡ ἀἱδβρθηβοα Ὁ Οἰιτὶδι. ΗΟΎΘΥΟΥ, 
Ὡοῖ ΟὨΪΥῪ δῖο Μδιίίμ0 0 διὰ Μασὶς αχαΐηϑι (86 Υἱθν 
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ΠΟΥ ὉΠΟΥ͂ ΘΧΔιλ  πϑ 0Ὲ,---Δ| 061} δ᾽} ὉΥ αἰτίης 
86 Ῥγϑοδάθῃρα ἰο ἐπ ροβιυϊνα υὑπυμδδικίης οὗ (ἢ 9 
ἰσαϊϊοσ,--τθαν α1350 Φο πη, ἱπαβι οι 88 0 ἰ8 ποὶ 
8Ὲ}} αὐλον 86 Ρυτὶ Βοοιΐοι οὗ 1μ6 οἷγοὶο οὗ ἀἰδβοὶ- 
ΡῬΙο8 ὉΥ ἐμῸ πὶ άταπαὶ οὗ δυάδ5, ἰδὲ 6 μἱο- 
ἴαγεδ (86 ᾿ογὰ 88 γἱοϊάϊης Ηϊ 861 ὉΡ, ἱπῃμ θα τῸ 
ἐραϑι Ὁ] 688, [0 δοτησηῃΐοη 8 (9 αἰδοὶ}}68. 

ΤΑϊρα φυρροοίϊοη. Ζυὰδδ ἀἰὰ ποὶ ναγιϊοϊ ραΐθ 
δἰ 811 ἰπ (6 ογὰ᾽ 8 ΒΌΡρου. ἴῃ ἴαυον οἵ {πῖ8: α. 
189 ἀθοιἐπαίΐοι οὗ (λ9 ἰονο-ἴδαδί, ἰο ῬυΡΙΥ (ἢ οἷτν- 
οἷο οὗ ἀἰδβοῖρ]θθ; ὁ. {10 ργτγοδὺ οοπίγαδὺ πδάθ ὮΥ͂ 
Φολ Ὀοίτνοοῃ ὑμ6 ΘΟ] ΘὈΓΑΙΊοΏ Ῥσΐοῦ 0 ἰἢ 6 ἀδραγ- 
ἴατο οὗ Φι4}Δ8 δηὰ δἷϊνιον 1; δ. ἰ6 δοοουοὺ οὗ 
Μαιίβον δηὰ Μασῖκ. Βυὺ δϑποθ ἰΐ Μ1}} γοϑυὶὲ 
ἰμπδὲ, αὖον {10 αἰβίσὶ δυ οι οὗ [89 ΡΆ5806}}41] Ἰοδῖ, 
ΒΘ 9688 παπὰοα 720 ἀδ8 (9 Ὀγχοδᾶ ννἾ0} ἐ}19 
ΟΡ; ἐλῥ ὦ (λα ὁγεαὰ οἵ αὐ οίίοη, δίο.. διὰ δἴκον 
σῃϊοὰ Φυάδ8 νι πάγον, ὅθβι8 ραυβεὰ ἰπ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ὑπο ἰο Ὀορία ἰδ ἀϊδιγὶ δαϊλοῃ οὗ ἰδοὸ Ὁτοδὰ 
ἴον Ηΐβ ϑυῦρρου. [{ πουϊὰ ουϑθὰ 6 δοῃοοῖνδῦ]θ 
(μὲ Φυάδδβ τνὸϑ (16 ὅτϑιὶ διὰ Ἰαϑδὲ γᾷο τοοοϊνοὰ 
89 πιοσβοὶ οὗ (86 Ῥϑ8081 Ἰοδῦ δ8 δι: (μ9 
Ὀτοδὰ οὗ Ἵϑδιοείίοη. 
Οἰνθ ἴδ9 δοῦρ ΨῈΘ6Ὲ Σ πᾶν ἅϊρροᾶ ϊ. 

-Αοοσογάϊηρς ἰο ΜοΥΟΡ, {818 δοὺ ΔΒ ΣΩΘΓΟΙΥ 8, 
ϑχῃ ἴον “92οη, ᾿ΟΒ9 ΠΌΘΓΥ Ἧ88 Ῥγοιηρίοα ποὺ 
ὉΥ ουσίοδιν Ὀυΐ Ὁγ δδοοιίίΐοι. Τακίπς {818 Υἱθνν 
οὗ ἐδ τηδίϊον, ἐδ δοὺ τψουϊὰ σογίδιηῖν Ὀ6 8 
ΒΟΙΔΘΎΔΙ δΌΣΡΥ δἰ ρ, 0η6,---δλὰ {μα 5 [ῸΓ δὴ 
οἰποϊ διΐοι οὗἨὨ 6 πχοπηθηὺ δσὸ ἀσθ ἰο ἰΠ0 Βδγ- 
ἹΠΟΣΥ͂ οὗ (9 Εδηκο ἰϑι8. ΦΔυάδ5, ἴπὰ ἰτοἰ διΐοη 
οὗ ἰμᾷο οἶδος αἰδοῖ ρ᾽θβ, δδικοά, δὐὺ δουΐ {πὶβ 
εἶπιθ: ἐδ ἐξέ 123 δὰ 24 6808 διδιυογοὰ ᾿ἶπὶ: λοι 
ϑαυοεδί τ. ἮΝ ο ἃζὸ ἀουδί]658 ἰο͵ δοποαοΐγνα οὗὨ [86 
ΜΟΓΡΩΒ: ἦδ 1 ἐδ, 88 θροΐίζοῃ ἰῃ ἃ ἰοῃθ β0 οἰ ΘΠ 
Ἰουὰ ζὸν δι4Δ8 ἰο Π6αΣ ἐμ θπ ;---οἰ 6 ὈοΤΘΥΘΥ παιδὶ 
ΒαΥθ δδὲ ΠᾺΡ Ογἶδὲ βίησο ἶ8 Ββαπὰ γοδομβϑα ἰδ9 
ἀϊ8ῃ, Τμθη, ὕροη ἷ8 βιιϑγη6 1658 αποδίϊου, 10]- 
Ἰονγοὰ ἐλο αἀἰτοοὶ δππουποθιρθηί οὗ 9685. (08 
ϑιτϑυδδ᾽ Ῥγοΐογθῃσο οὗ [ἶὸ, δὰ οἶββο᾿ β οὗἉ 
Μανῖς, 8600 Δίογον [Ρ. 4904]. οῖββο ὑβυοδοϊορὶ- 
0Δ11Υ τια]ιτγοαῖβ (ἢ. 6 θη ἶγο παγγαίϊγο οὔ ΦοΠη 88 
ἃ δοίίου στονίηρ ουἱ οὗ γον. 18). 

γον. 27. Αβὰ εἷοσ ἴθ δορ.---Τθαὶ 15, οἴδον 
ἴδ γτοοσρίΐϊοῃ οὗ {89 βαῖηθ, 6 ἰοοἷκ 8. ΤΘΒΟΪΥΘ, 
“--“-αδὰθρ δἷ8:ἱηὰ---τότε. [ΤῆἼεη, αἱ ἰλαί πιοπιεπέ; 
τὰν κηρ τὰ χΥαΡΒΐΪο ῬΟΤΟΣ δᾶ ραίμοβ (89 
ΒοΥΥΌΪ]6 πποηθη οὗ ϑαιβη᾽ 8 οαἰοτίης ἱπίο {89 
᾿οϑτί οὗ ἐμ ἐσγαΐϊίοσ διὰ ἰδίῃ 70}} ροϑβθββίοῃ 
οὗ πη. θυ Κδίδη οηἰοτοὰ ἐπίο Φιυάα8, εἰ σ-᾿ 
ἤλθεν, ὰΔ5 νορὶ οί, ἐ ξ ἤλϑεν, ἴγοτα (1.9 δοτῃ- 
ῬΔΩΥ οὗ ΟὨτὶδί ἱπίο ἰ9 ἀδνίζοθ8 οὗ οὐίθ δηὰ 
ἀεδραῖΐν.--Ρ, 5.1 Φοδη βρϑοῖῆθθ ἰἴσοθ ρμοσὶοὰβ 
ἧ ἴμ9 ἀογοϊοριηθηΐ οὗὨ ἐ!ὸ ἰπϊαυ υ οὗ Φυάδβ; 
{8.689 ἸΏΔΥ ὍΘ ΒΟΥΘΓΑΙΥ ἀοϑὶᾳπαιοὰ 88 ἐμ 6 ρογὶοα 
οὗ ἰδ9 ἐσοδοίθσγοιιϑ Ὀδὴῤ οὐ αἰβροβί(ϊοπ οὗ οἰπὰ 
(οδ. υἱ, 70); δ ἐμη9 ροσχϊοὰ οὗ ἐμθ ἱμβουρδὶ οὗ 
Ὀθίτα γα] (οἷ, χὶ!, 2; σοτρ. οἈ. χὶϊ. 1, εἴς.) ; δὰ 
88 ἰμ6 Ῥοτὶοὰ οὗἉ ἐδ) τοβοῖγο οὔ Ὀοίγαγαὶ (18 ἐλὶθ 
ὈἾἶδ06). Ηθ ποῖ χοϑϑίχποὰ 818 Ὑ7}}} θα τ οὶ ἰὸ 
[80 Ὑ11 οὗ βαῖαῃ, Ὀθοοιχΐης ὑμ9 ἀ601}᾽ 5 β αν βῆ 
001, Μίεγον ἀϊδβραΐοθ ἐμο ἱπιοτρχοίαιΐου οὗ Τ}6- 
οἄογθ οὗ Μορβιιοβίο ψδο Βοϊάβ ἐμαί ἐμ6 οοπϑυτα- 
τιδίθ Βαγἀθηϊηρ οὗ 788 15 τηεδηὺ [τὴν κύρωσιν 
τῶν καταϑυμίων τῷ διαβόλῳ λογισμῶν]. Βαὶΐ τδδὶ 
οἶμον ἀοδὶ ηδίξζου οουὰ ἐμ 6 δἰ ἰοαὶ βδ᾽16 οὗἉ ἐπ 
Ῥτϑδϑῃύ ἰσωπβδοίίοη ῬΟβϑΙ ὈΪΥ γϑοοῖσοῦ 16 ΟὨΪΥ 
ἐδΐπρ ἰ8, ἐμδὶ (ἢ6 ΟΥΡΣοδδίοη 8 ποὺ δυοἰ ΠΕ} 
βίσοῃ ας [0Σ {ῃ9 μἰδίοτ!οα] ἐπιροτί οὗἨ 89 χιοπιθαῖ ; 
ἴῃ σεβρϑοί οὗ ἰμδέ, 9 Ὀθοδῖηθ {89 οορὶοίθ ἰοοὶ 
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οὗ {πΠ6 ΘΏΘΠΙΥ͂ οὗ ΟΠ τἰδὶ ἐπ (86 πιϊἀδὲ οὗ 8 ροϑίυτο 
οἴ αἴξαΐγβ (6 πΚὸ οὗ πο Μγῶ28 ΠΟΥΟΣ δῦ δρδίῃ. 
ΤΠο σοῃίουπαϊηρ οὗ {Π6 σοηάϊιΐου οὗ 5.88 ἩΪᾺ 
{μ6 δἰδίθ οὔ δοίιδὶ ἀοιποηΐαοβ (Μέ6υου) πιυβὶ, 
ΒονοΥον, ποί Ὀ6 δεοτίροά ἰο Φοῖη. Νοΐομον 
δοιὰ (00 χτροδὶ δίγοδβ Ὁθ ἰδϊὰ ὑροὸπ (16 ἀϊδιῖπηο- 
ἰΐοπ οὗἩἨ ΒοηρΕ6] : »οϑέ οἤαΐαπι, πο οὑπὶ οἤμία; 88 
ΗΠ τὸ πιδίϊον οὗ (πὸ ρτοδίοδί προσίδοθ ΤΟ ἴο 
Ευδτὰ δραϊηῃὶ (πὸ ᾿τροίδίϊοπ οὗ δ τηδρίςδὶ εδοοὶ 
ἴο 111|6Ὸ 8ὸΡ. ἴαμα ἰμΐ5 οοππηροίίου ΤΟΙ ΟἷΚ ΓΟΠΙΔτ 8 
πα Πο ΓΔΡ Γδίμον ὈΘΟΔΙ6 ΔῊ ΟΥ̓Ζ8Π οὗ ϑαίδη "ἴῃ 
δσοῃδοαῦθῃοθ οὗ ρογοοϊνίηρ ἰμδὺ ἢ6 88 ΚΠΟΥΏ 
δηὰ {πόρον (τὶ ἐβὸ Ὀοδίονδὶ οὗ (86 80) 
Ὀγδηδοά."" Νοἰπιιπδίδηΐης 411 ἐμ ΐ8, ἷ8 δαγά- 
Θηΐης ἀἰὰ ΔοσοΙΡΔΏΥ ἰιἰβ τοσορίΐοη οὗ Ομ τἰβι᾽ 8 
166 [Κα οὗ Ἰοτο ; ἰὺ 88 οὗὁὨ σοῦγδο 0 πιασίοαζ 
ΤοΒυ]ν, Ὀὰὺ δ οίλίσξαί οη6. ἸἘπυ5 ἈΠ ΜΟΥΓΒΥ οο- 
τηυπίοθηΐδ οαἱ δὰ ἀτίηκ ᾿υἀδσιηεηί---οοδἀοπιη8- 
υἱοι---ἰο ΚΠ ΟΙΏΒΟΙΥΟΒ, δοά ρογίοες παν θηΐϊηρ 688, 
85 ἃ σ6ΠΟΓΑ] ὑδίῃξ, [ΔΚ ΡΪ86θ ΟΠΪΥ ἰῃ δοπποοίῖοι 
τι 186 11} οροσαίΐου οὗἩ {Π6 ρμβοϑροὶ. ΤῸ υὴ- 
τηθδκίηρ οὗἩ (Π0 ἐγαίίου 5 80 ζϑηῖο, 50 ζγδάυ δ) 
85 ἰοὸ 4Δ|οὁπ ἰΐϑθ δῃΟΌΖὮ [ὉΓ Σοροηίδησο;: [ἢ9 
Ὀγϑηϊηκ Μ͵ὰβ δοοοιιρ ἰδιοὰ ὮγΥ Ψυάκα πἰπιδοὶζ, 
ὙΠ ΘΏ 6 ΔΙΟ86 αἴΟΥ {Π6 ΒΟΡ δῃὰ νοηίουΐί. Εγθδ 
δι 80 ποσγὰβ: Ἡλαὲΐ ἰλοιι κοἱϊέ ὅο, Ὧο φωϊοκῖψ, ταοδῖ 
οἴ (π6 ἀἰποὶ 68 ΓΟ ἱζπογαμί 85 (0 ΠΟῪ ταδίΐογ 8 
εἰοοὰ πῖϊ ἷτὰ. 
δεῖ μοῦ ἄοοασϊ (νουϊᾶάδαες ἅο, ατὶ 

δΌοαυϊξ ἴα 0), ἄο αὐἱο]εὶν [ὁ ποιεῖς, ποίησον 
τάχεον, ἔξ.) τοῖο ἀπ ΟΙ εν, τἰρϊ ΒΟΟὨ].--- 
Ποιεῖς, ατὸ οὔ {δο ρμοίηῃί οὗ ἀοΐηχ. 8460 γϑὺ. 6. 
ΤπηῸ σορδγαίϊυθ [τάχιον] 8 ποὶ ΟὨΪΥ δυρτηθῃ- 
ἰδἰΐνο 18 τοίδθυθησθ ἰο ὑμ9 ἐΐπ|6, Ὀὰΐ 4150 τηϊἶκα- 
ἐἶἰνο ἱπ γοΐεγοῃσο ἰο {86 οοδηᾶ. Ὁ Τηοῦ ατὶ 
Δίγοδαυ ἀοΐης 10, πίίδομὲὶ δὴν ποργὰ οὗ Μίῖπο; 
δὰ δὸ Ὀ60 αυἱοῖκ δθουϊ ἱξΐ, δῃὰ ποί δὸ Ἰυγκίπαὶν 
δῖον. ἴῃ ροϊηΐ οἵἉ ἴδοί (15 δαγίηρ 15 ἀδοϊ γα ίουΥ 
οὗ ἰδ ἔσθ Οχργοδβίοι ἔοὸσ ὑμθ αἷνίπο ἡυάρηιοηὶ 
οΥ̓͂ οὐάθγβοΟΥ, ἱπ (6 ὙΠ0]9 του] δά [0 8}} {ἰπη6. 
189 οοδηα ἴῃ 41} {11.686 1:0 η 85 18. ΘΥΘΡ : 
ἀο αυΐϊοκὶν τῖιδί ὑἔποι τί ποῖ γοῖ ᾿ηὐοπαϊης ἰο ἀ0, 
Ῥυΐ ἱΥ ΡΥ Δ ΌΪΥ : ὡλαί (λοι ιοἱϊέ ἀο, δὶ μου Βαϑὲ 
ΔΙΡοδαν Ὀοχυη ἰο ἀο0, ἀο “0γὲ δρεεαϊἧἮ. ΤὮο86 
ψῖο Βανο ΓΟΒΙΥ ΤΟβοϊ νοι ΡΟΣ ΟΥ̓] δρο, ΌῪ δυσὰ 
οἰγουμηδίαποοδ 88 αἀοα 8858 ογάἀδὶποᾶ, ἀτγίνϑη ἰὸ 
(μοὶ; ροδὶ 88 ἰῃ δ βίοσῃηι ;-- -δδὲριὰ ὑπ 6 γ9 5 ἃ ΒΟΥ 
ΤΟΒΒΟῺ ΓὉΓ (18: 1, 1{ ἰδ 0 ἦἤπδὶ δἰξζοιιρὺ δὺ ἀ6- 
Ἰἱνογδῃοο; ἱἴ ἃ κἷπρὶθ βρασὶς οὗ γϑαίβιϊης ΡΟΤΟΡ 
τοι δίη, 10 ΤΩΔῪ Ὀ9 Κὶπαϊοὰ πηᾶὰοῦ {8.0 ΡΥΘΒΒαγο οἵ 
ουϊπνατὰ ἀδοϊβίου, τ 8150 1 τὸ.}} δϑβαγθαϊγ οχρίὶτε 
ἱ ἃ ἼἼΟΤΟ ᾿ἰηροτῦίης δοῦτβθ ὉΘ Ρυτβυοᾶά. 2. [ἰ ἰ8 
(8 νἱἱ8) 1δν οὗ ναοί ἰδ ΠΒΟΙΥ ἰο Ρυνὶν ἰἰπο ἢ, ὉΥ͂ 
ἃ οτἱβὶβ, ἕγοτι δάιηϊχίαρο τὰ 806} δἰ θη ἐ8 οὗ 
οὐάυγοον. 8. Το ᾿αὐον ἰυἀριηθηί 15, ὑπ 0 Πη0 0 
αι] ἰξε 18; δἐδβουρῆ ἴθ ἰπἷ8 0490 ἰξ νδϑ ἔδία) 
ϑπουρὰ δἰγοδάγ. 4Ὧ4, 7Ἐθ ἔγοϑάοιι οὗ ἀἰνίηθ ὑτο- 
νἱάθησθ 8 ἐμονροΐη ταϑηΐ δία: ἐς Κπονφ ἐ{66 ] 7 
ἴο 6 πῃ πὸ ᾿ίΐβθο ᾿ϑορασζάϊσοά ὮΥ βιιοὰ δοίβ οὗ 
ΤΟΙ] οπ. 

Τμονοΐοσο {μ6 ἱπιρογαίϊγο 8 που 6411 ποί 
Ῥογιἰβδίνο ἰῃ ἐῖ58 ραδβαζο (αγοί8 δηᾷ οἱ 9 γ8). 
Απὰ ἐδογοίογθ, 8150, τὸ πα ϑὺ ᾿ἰ κου βθ ἰδ κο ἰδ10 
οοπβί ἀϑραίΐοῃ 88 8 πιοἰΐνο ὑπο ἀθβὶγο οὗ ὅθβιϑδ (ὁ Ὀ6 
ἔγοοϑα ἤγουι ἐδ ἱγθοιηθ Ῥροχί τ εὐ οὗ ὑπ6 ὑγχγϑίίο ῦ 
τρηδόνι: 1,ὕοϊκ0). Ἧ8 'σδπ ποὺ ονθεϊοοῖς ἐδ 
δοί ἐπαὺ 6808 ἰπγοῖο 5 (86 ἀθοϊβίοι 70. Ηΐδ οσῃ 

ΦΙΜΟΣΟΣ: “ὙὈῸ ΘΟΙΏΡΑΓΑΙΤΘ ΘΧργοδδοα ἔμο ἰἄθα: δαδίοπ 
γουσ ἀοοὰ. 80 οἴνθῃ θᾶσσον ἰὴ ΗοτηοΣ."--". 8. 

ΤῊΒ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ “Ο0ΗΝ. 

ΒΑΚ 8150 (οἱ δ ΡΥ, μοτευοσ, ἱπ οτὰοσ ἐμδὶ Ηο 
ταὶ κοΐ ἀοοοπιρ}15}) Ηἷ5 ὥρα). 

Βεὶ (86 πιδὶῃ οοπδιἀογδιΐοι ἴον ἐμ0 1,οτὰ 5 (6 
ἱπάεροῃάεπὶ Ῥυγροδο ἩὙδΙοδ πὸ ἀδρατίὶπς οὗ 
δυάδβ ἐκ ἀεβί χυθὰ (0 δοοοιαρ δι, νίζ.: 1. Ηἰ5 ΒΟΙΪΥ 
βορδγδίϊοπ ἔγοιῃ (16 πϊοκθὰ οὔθ, ἴῃ {86 ἔοττα οἵ 
ἃ τοΪϊπηίδτΥ β6]{-ἀοοιὶπδιῖΐοπ οα ἐπ Ῥδγί οὗὅὨ (88 
Ἰείίον; 2. {86 Ρμυγ δοοιΐοη οΥ̓͂ (6 οἶγο]ο οὗ ἀϊδοὶ- 
ΡΪ65 ἔγοπι (Π6 ἀδῆρεορουῦ δῃὰ ἱπήθος γὁ ΤΩ ΘΏΌΘΥ; 
8. (πὸ τεβίοσδίίοῃ οὗ δα οοπῆάθηι δὶ οεἶτοϊο ἴῃ 
ποῦ Ηδ ΤΠΔῪ ορεῦ Ηΐβ ποἷ6 Βεατί. ὙΒοϊυσὶο: 
“ΝΟΥ 80 ἃ ΓΕᾶδοπ (0 ἀϑϑιίσίηρ πὶβ ἀδρδατίυστο 
ἷβ δοῃίδιηοα ἰπ ἐ 6 πΘΟΟΒΘΙΥ ΓῸΣ ΘΥΡΓοϑδίη δ6- 
ἴογο {80 οἶτοῖο οὗ ἀἰβοῖρ]68 (6 766] 1 8 ἰδὲ δδυθ 
Ὀδοπ διυδκοηθὰ ἴῃ Ηΐπι ὈΥ ἐμαὶ ἀθοϊδίοη. [ἰ 5 
(86 ποηῃάγουπ ῥγογομϑίϊνο οὔ βυρτοιημο σδαΞλ}Υ 
ἰο σοἸοὈτδίθ {πὸ Ἰοΐιϊοδί ἐσ απιρθ οὐ ἐδ ΤΟΣ 
ὈΪδοκοδὶ οὗἩ ἱπάϊν πὶ ἀδοᾶβ, ἰὼ ἰμδὲ ἐπ 686, οἢ- 
ὉΠΙπΕ ἱπίο ἐμοὶ οὐ͵δοϊϊνο σοπποοίΐοῃ πΣΟΘΝ 
πΟΡΙΟΪΥ οὐοη 8 ϑυδίδὶ πα (0 ΘΆΟΝ Οἶδα, ἰϑ5ι6 ἷἱπ 
δβοιποι εἷπρ οὐ γον δἱ τατΐίδηοο πὶ (ἰλ 6 οηὰ {πὶ 
{Π6Υ ογὸ ΒυΔΏΪΥ ἀοδί χηϑὰ ἰο δοσοιιρ] δι, Αοὶϑ 
ἷν. 27. Βαὶ επ|8 ἐγ ατ Ρἢ. ΟΥ̓́ΘΣ 601} ἱπαὶ 15 ἰο ὈΘ 
οοηγογίθα ἱπίο ἃ πιϑδὴδ οὗ μοοά, οδῃποὶ 6 οσ- 
Ῥγοϑϑοὰ ἰπ Ῥσγοβθῆσα οὗ (86 671}-ἀ0κγ δ᾽ Π)56]Γ, ᾿Υ6- 
Υἱοῦδ ἰο ἐδθ ῬΘΥΪΟΣΤΩΔΏσΘ οὔ ᾿15 ἀοοάᾶ, πὶϊδουΐ, 
ὈΥ δ00} Ἔχργοδϑίοῃ, δϑϑυπηΐηρ ΓῸΓΣ (6 οΥἹ]- 08 Ὁ 
τὰ ἘΠ ΠΆΕΘΕ οΥ̓͂ ἃ Βοϊϊοϊίδίίοι (0 6Υ]}. Βοτι. 

3) 

[δὰ ἐδ οχρ᾽ δηδίΐου οὔ ΑἸέογά οἱ ἐπϊ5 ἀ1Π:- 
οαϊδδ ραδβαρο, ὙΠῸ ΔΡΤΘΟΒ δα ϑι 018 }}}7 τι ἢ 
Μογοῦ: “7686 τγογὰβ δῦθ ποὶ ἰο Ὀ6 ονδάθα, 89 
θοΐῃᾷ, ρεγηιϊδοίυε (τοι 8), ΟΥ̓ αἰδηιϑέοα (ΟἾΓΥ- 
Βοϑίοπι). ΤΟΥ͂ δὸ δῖκο ἰ[ὸ βαγίηχε οὗ Ὁοὰ ἰο 
Βαδϊδαι, ΝΌμ. χχὶΐ. 20, διὰ οἵ οὖσ ᾿ογχὰ ἰο ἐἰδ9 
ῬΒΑΡβοοθ, Μαίὶ. χχὶϊὶ, 82, ΤῈ οογδθ ΟΥ δἰπγμὲ 
αεἰϊοπ ἐξ ̓ γεδιρροιεά, δαὰ {86 οοπιηδηὰ ἴο 5Ὸ ὁ 
158 Ὀὰϊ (ῃ6 Θ6ῆο οὗὨ ἐδαὶ τηγδίογιουϑ δρροϊηἰπηθοξς 
Ὁγ ἩΠΙΟδ ἐμὸ δίηθον ἱπ (86 ὀχογοῖβο οὗ δὶβ οἴσῃι 
οογγυρίοὰ ν΄} Ὀοσοίπμοθ {πὸ ᾿πϑίγυμηθηὶ οὗ {86 
ΡΌΓΡΟΒΟΒ οὗ ἀοά. Τῶυ5 ἰὺ ἰδ ποῖ, δ, ΟΥ εἶ Τεν 
ποιήσεις, δαὶ ὃ ποιεεῖς--΄ ἰλαί υλϊελ ἑλοι ατὲ 
ἀοίπσ, ᾿δϑὶ δὲ ΠΟΤ {01} ἀοίογπιϊποὰ ἰο μαΐ ἴῃ 
Ῥγϑβϑῃηί δοίΐοπ, ὧρ τηοτο φυίοκίψ ἰἢδη (Ποὺ ϑοειλοδέ 
ὙΠ}, ᾿ --τῸΣ ῬΟΡΒΔΡ5 Ὀοίίοτ, Ἅ ἰμ8η (μΒοὰ που] πὶ 
οἰπου νθ6 δαγο ἀοπηθ.᾽ "--Οοὐἀοῖ: ““}.α »ατοῖς ἀξ 
έεια ἃ ἤμσε π᾿ ἐεἰ ροὶπέ ὑπὸ δἰπερὶς ρεγηιίδδίοπ ; 
οἱ ἢ ογάγο. Οπη ἃ τγέρνοολό ἃ «έδιις αἱ ἀτοὶν 
»οιδδ6 ὕμάαε ἀἄσηδ ἴ᾿ αδῦπο, ἐπ ἐμ ρατίαπί ἀε ἴα εοτίε. 
Ααὶδ «“᾽άκιιδ πε ἐδ τεόπασο ρίμδ, Ῥγξοϊφέπιεπί ράτοῦ γι 
εν α μίωϑ 6ὅ6 τείο»" »οδδίδίθ ρου ἐμιὶ.""---Ῥ᾿ 8. 

γον. 28. ον 0 ΟἿ οὗ ἴποδ6 σϑοϊἑηΐης 
δῖ [89 ἴΔ40]0 απ ἄοτσαϊοοάᾶ, εἰο.---Γοοοράϊηρ 0Ὁ- 
βογυδὶϊοῃ}8 ΒΙΟῪ (μαι Φοδπ βοῦν ὀχσθρίὶβ ᾿ιΐπὶ- 
8601 (Βϑη οὶ] διὰ οἱ "6 .8). Ηθ α180 408}1865 ἐμι8 
Υ6Γ80 ὈΥ͂ Υ0 7. 29. [Ιἐ ν͵ὰϑ δὶ ἰοδϑὲ ἱπιροβ510}}9 Ζ7Ὁ0Ὁ 
τα ἴο Β!δ γῇ ἐμο 70] ονίης δοη͵οοίαγοα. Βαΐ μ18 
ῬΟΙΊΔΥΚ ΡΓΟΥ͂ΘΒ ἰδὲ ΟΥ̓ΘῚ ΠΟῪ (6 ΟἸΤῸ]9 οὗ ἀΐ5- 
οἷἱρ]θ8 88 ἃ Ὀοὰγ ἀϊὰ ποὺ ἀοδβηϊ( θ᾽ τοχαγὰ 088 
88 ἰδ ὑἐγδί(ον. 

γον. 20. [Βοοαῦεδθ δπιᾶδ ἰκορῖ [89 189. 
3690 ποίθ οὔ οἷ. χίϊ. 6].}20 Ὅσμαὶ τὸ Βανθ 
ὨΘθΘᾶ οὗ ίοΣ ἴδ80 ἔθδϑδϊῖι.--Φ0ὑἀ8 τγῶβϑ ΘΌΒΕΪΘΥ. 
ΜΟΥ͂ΟΣ ΟΌΒΘΣΥΘΒ: “ὁ ΝῸ ποορββδυΐθβ [ὉΣ (1:6 ζοϑδβί, 

4 Γ[υγογάϑπογι (αἴϊτον Απρτιβεϊ 9) πα κοα μοτθ [86 ἢ χλσωρβεν 
τοιηδυῖς : “ Ηρτο 5 πο τ πλὶεἶνο ἴοσγπι οὗ 8 ΟΝ ΌΣΟΙ ἀ, διὰ 
θὴ09 τὸ Ἰοδζῃ ἐπδὲ τ πθα ΟἸτίοὶ οοτοιιδοθοὰ υ8 ποῖ ἰὸ ὃθ 
οδζοίῃϊ δϑοιις ἐο- ἸΟΓΣΟΥ, Ηο αἀἰὰ ποῖ υγυϊὰ ;5 ἴο ροδϑοϑβ 
ἸΩΟΏΘΥ, Ὀσὲ Ε19 ἰογυαάο υ6 ἴο δοῖτὸ Θοὰ ἴῃ πα Βορο οὗ τος 
ἐξ, οὐ ἴο ἴογξαϊκο σίρβη:θοῦξη 688 ὯΣ ἴοατ οὗ ἰοαΐης ἰἰ."--Ὁ. 5. 



ΟΗΑΡ. ΧΠΙ. 1-80. 41 

ἐμπογοίογο, μοὰ 85 γοὺὶ Ὀδο Ῥυγτοδαποά." Βαὶ ἰἐ 
ὙΔ5 ΒΑΓΑΙΪΥ ΟυΒιΟΙΠΔΓΥ [0 ῬΘΟΡΪ6 ἰο ὈᾺΠΥ͂ ἢη6608- 
821165 [0Υ ἴ86 οἰαιιὶ ἀδΥδ᾽ ἴδαϑί αἷξ αὐ οηοε. Τ᾽ 18 
ἔσδῖῖ, ΚΘΏΟΓΔΙΪΥ οἰϊοὰ ἰὴ ἔλτον οὗ [8:6 Ὑἱϑῖν τυ δἰ 6ἢ 
ἀοίοχϑ πὸ Ὀοσιπηὶπρ οὗἁὨ ἐπα ρδβομαὶ ζϑαβί υηι]}] 
8ὸ ουὐθηΐης οὗ (9 ζ0] οί; ἀδΥ, 18 ἐπ ΤΟΔῚ Υ 
ταοδβὺ ἀφοϊ ἀοαἷγ οὀρροβϑὰ ἰο ἰΐ (860 δήα(ἐἠδιυ). Νο 
οη6 δου]Ἱὰ ρῥἱΐσἢ υροῦ ἴδ9 ἰάθα ἐμαὺ (Π δοιητηδηἀ : 
Ἀἴαζε λαδίε, λα τοΐογθησθ 0 (Π9 τηδκίπρ οὗ Ρ}Ὁ- 
δἰιαδβοϑ, 17 156 τ Πο]6 οὗ 86 ποχὶ ἋΑΥ ταἰρῦ ὈΘ0 
(05 οἰρογοά, 8.0 αἷβδο Τδβοϊμοῖς, Ρ. 8581. Βαὶ 
ἐν 18 ΒαΣΑ]Υ ἰο ὯΘ δαρροδοά ἰδμαΐ ἐμ6 οΪ086 οὗ ἐμὶθ 
ζοδϑί τἃ8 ποὺ ἘΠὲ1] “16 (6 (ἢ Ποὺ οὗ ἐμὸ θυ θῃ- 
ἱην.᾽ ἘΠ86 ἔοοῦ-αβδῖης δα δοτητηθησοα ὈοίΌΥΘ 

-δἷχ ο᾽ἸοοῖΚς ἀπὰ ἰμ6 ἀἰδιγι θυ οη οὗὨ Ὀγοδὰ ΔΥῸ Σ 
89 Βεοοθά ουρ οοσυγτοα δἀδουΐ ἴῃ 86 Ὀοχίπηῖηνς 
οὗ (πὸ ἔδεαβί. “Αμά 848 τορασχὰβ (ἢθ Ἰοραὶ ροτ- 
χηϊββίοῃ (0 π18 κ90 ῬΡΌΓΟ805 Δἴ (80 Ὀορὶππίηκ 
οὗ ἃ ἴοαδβί, γὸ Ὑ1| σοηθ ΟΌΣΒΟΙΥΟΝ ἰ0 ὑπ6 60" 
ἰἶοι οὗ ψμαὶ 1Ο]]οτγΒ : Ἐμαὺ ὑπ6 Κρ, Ὀακίης 
δηὰ οσοοκίης οὗὨ ἴοοᾶ ὺὉΣ ἐπο οαβϑὶ νγδδ αἰ] οννϑὰ οἢ 
ἐμο 16. οὗ Νίβαῃ 18 ὑσχοτθὰ ὉΥ Ἐχ. χὶΐ, 16,---ἰο 
ὙΠΟ Ῥασδαρο ΠῸ ΟΧΟΘΡ(ΪΟΏΒ ἃΓΘ τοδθ ουὐϑῃ ὮΥ͂ 
ἘΔΌΒΙΩἾ681 Θσρουπάογβ (Δ γοιιὶ, ΑΌθα Εἶχα, Ῥδσ- 
Ὁ οΌΪ εν Β.. 1,6 ν}} ; ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, δοοοτάϊης ἰο 09 
ΧχΙϊ. δθ, ρυτοθα808 ΘΥ.Θ 8180 τη89:; ΠΔΥ͂, ΟΥ̓ΘῚ 
οπ ἰδ0 δ ΌΡΑΙἢ, τ ΒΟ γὰ8 δ.}}} ῶοτο βίσί οὐ Υ 
οὐϑογυθὰ ἰμδὴ ἰμ0 ἔραϑὶ ἀλυβ, ποῖ ΟὨΪΥ 68] η18- 
εἰνίηρ, Ὀαὺ 419σ90 {16 τρδκίης οὗἨ Ῥαγο 898, Ὀροπ 
οοτίδιη ΘοΒ  ἾΟΩΒ (48 [Ὁ ἱπβίδησθ, θυγίηρ οἱ 
ῬΙΘά (6), νγὰβ ρογιη θα ({γ. δολαδδαιϊ).᾽ ΤΒοϊθοκ. 
--ΟοΟὐ, δῖ ;}6 βου]ᾶ ρμὶνθ δοιιοιέη ἴο 
Ἐ89 Ροοι:.---ὅρϑοϊδὶ οἷά τγαβ οδογάδὰ ἰο 08} ΡΟῸΣ 
ἐπ ἰδ ὝΩΥ οὗ δϑβίβιΐϊης ἰἤθαὶ 0 ῬΤΟΟΌΣΘ ἢ66608- 
81.105 ἴογ ὑπο ζδαδβι. 

γον. 80. Εἶθ, ἴδου, δανίης τϑοοὶνϑᾶ ἴδ0 
ΒΟΡ, σοηῦῖ οἂῖ ἱπητηθάϊδιθ!ν [ς{ἐξῆλϑεν, 
οορ. 809 εἰσῆλϑεν, τοῦ, 27].--- 8 δοὶ οἵ 
Φυάδβ᾽ ἐπιηοαϊαίο ἀδρασίασο 18 Ὀτουχξ οαὐ ὮΥ 
Φολπ, 85 (βου ρ πὶ 186 Υἱθ οὗ Ῥγθοϊυϊῃ ΔΩΥ 
Ττηϊδαπαοσβίδηαϊορ ; 0806 ἰΐ 18 ἐπι ρΟΒ51 019 ἰ0 δ Ρ- 
Ῥοδα ἰδαὺ μι ὸ ΤΌΓΙΔΟΣ ραχιϊοϊ ραιοα ἔπτίΒαν ἱπ (0 
ζοδιϊτο τη068]1. Τπιο οἱγοιπιδίθηοθ 18 ᾿ἐἸκονν 80 οχ- 
ῬΤΘΟΞΙτΟ οὗ ὑῃ6 {0}} ἀθοϊδίου οὗὨ ἐδμ6 ἱταϊίοσ. 

Βαῖ Ὁ ντὧ πἰρμῖ [ἦν δὲ νί ξ].-- ὁ διέ 
ἦα. ἱπαϊοδίϊνο οὗἨ δὴ δηξιμοβῖθ. 1 ν48, ἱπάθοὰ, 
Ταῖλοῦ 1δὶθ ἰο ὈΌΥ ΡῬΦΟΥΪΒΙΟἢΒ [Ὁ {80 [688ὺ οΥ ἰὸ 
Εὶτο ΔἸτὴβ ἰο ἐΐὸ ῬΟΟΡ; πἰριὶ μαὰ βίοϊθῃ πποῦ- 
δΒοσυϑὰ προὰ {160 ἀΘΟΡῚΥ ακιϊδιοὰ οἷτοὶθ: Ὀσὺὺ 8ὲ}}} 
διηοίμοσς ἰγαΐὶ 18 ᾿π ϊπιδιθα : υἱζ. (πὲ Φ 83 τυοηΐ 
ουὔἱύ ᾿πίο ἃ βρίτἰ 4] πἰρσξ (ὁ ΔΟΘΟΙΩΡ 8} (86 τοΥΚ 
οὗ ἀδλυκηοθθ. 60 ἴδῃ. χὶϊἹ. 8δ: [κθ χχίὶϊ. ὅ8. 
[80 αἷδο Ογίψοω, ΟἸββδυβθη, Βιον, οίο. ΤΏΘΓΘ ἐβ 
ΘΟ Δ Υ βουμοι πίη δ} ἰπ ἰμ18 ἐοτιιϊπαιΐοι, 
δια 115. ὈΓΟΥΪῚΥ͂ ἸηΔ,Κ6 5 1 41} {Π6 πο γὸ ἐπηργοδϑῖνθ 
(λέογευ). Τδὸ οὐοτὶ δὰ 8ο ἀθορὶγ ϑιχγαύθη ἰἰ- 
80} 7 οὐ ὑπ τπηηά οὗ Φοδιη ἐπδὲ μ6 γϑιηθιθοσϑα {86 
δοῦν. δ᾽ Ώ]]ΠΔΡ ἱπαϊσαί: οη8 οΥ μἷδ γοϊθηςγθ πιθ- 
ἸΔΟΣῪ 860 ἴῃ 6.18. ἱ. 40; νἱ. 69; νΥἱϊί, 20: χ, 28. 
ἘΠ “εἰρη ἀο68 ποὶ ἱπιρὶῪ ἐἰμδὺ Φυὰδθ νν88 
Ῥτοδθ;ὶ δὶ ἰλ9 ᾿οσὰ Β βαρρον (Ἰογάβιγονί Β) ; [89 
ΘΟΒΊΣΔΓΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἱπΐογτοα ἴσοι ἀγόρασον, γον. 29. 
Το ᾿πϑι αι οῃ οὗὨἨ [86 δαομαγίδι, ἰοοἷς ῥἶδοο 46 Γ᾽ 
γογ. 80. 8.66 ποίθ οὨ Υοσ. 26, δὰ Μογογ, ῥ. δ00. 
ΤΒ18 18 ΠΟῪ ῬγοίΥ ΘΠΘΓΔΙΥ δαἀταἱ θα δπιοηρ (ἢ 
Ῥοδέ οοσηλοῃίδίοσα. 186 ῬΣΘΟΒΘΠΟΘ οὗ ἐπ ἐΓδΙΐον 
νου ὰ Βανθ πηοϑὺ ΒΟΥ ΪΟΌΔΙΥ ἰδία θα ἐμαὶ ΠΟΥ 
εμδὶ οὗ ἴογο, δπὰ ποι]Ἱὰ ουὐ οΥ ἰπο χἱφὶὰξ οὗ ἀΐ8- 
εἰρ]1ὴ9 διὰ ὀχοοπιτηυἱοδἐϊ ἢ 80 ΠΟΟΟΒΒΕΓΥ͂ [07 (86 
ῬΌΣΙΙΥ πὰ αἰ ηΠΥ οἵὗἩ ΟΠ τ δι᾿ 8 σβατοΣ.---, Κ5.] 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΤΙΟΑΙ, 

1, Τότ ἰο Ηἰβ ονῃ "γῶϑ ὑπ τηοίἱγθ [0 {8μ6 δἀ- 
ΒΟΥΘΏΟΘ οὗ 76505 ἰο Ηἷ8 παϊΐοπ απἰ}] ἀθαΐ}ν, ουθη 
δίίου ἐμαὶ πδίϊο δὰ σγοὐοοϊοὰ Η ἴω. Τ ἷ9 πᾶ 8- 
τηθῃΐα] τηοίΐγο 18 αὖ (9 88:6 ἐδϊηθ οχρίδἰηδὰ ὮΥ 
186 βοοσπὰ δπα βοοοῃ δ τΥ ο0Ώ90,--- 5 ζα 0} } 688 
ἴἰο 86 Ἰδτν, ὙΒϊο τηδὰθ Ηΐπι δ ὑμ6 δρροϊηίοὰ 
εἶπηθ Κοορ (86 Ῥδβοῖ)αὶ ἔθαϑδὶ ἱῃ Φογυβαΐθθ. Τ86 
ετοαοί αἰ βου] 98 οσσδδὶομοα ὉὈΥ ὑπὸ Ὀασίπηΐῃρ οὗ 
86 18. ΟὨδρίοσ Δ ΓΘ Ῥαγίϊου σὴν ἱπαάιοοα ὃν ἐδ 9 
ἰπβοσιΐου οὗ (86 Ευδῃρο] δὲ 8 οἱοβίορ τοβϑοιὶοη8, 
δοπίαϊοά ἴῃ ΟΠ Ρ. χὶϊ. 87-80, ἴῃ (18 τοϊἀ δὲ οὗ [ἢ 9 
βιαμα δι 6518 οΘοπίοταρίαἰοα Ὁ δἰ. Νον ἐμὲ 
ἴβ ἐπ ἔοτιι οὗ βαϊὰ δη 6818: 7988.5, οἴνου δαυίης 
ΒΡΟΪκ6η Ηἰἱδ Ἰαδὲὶ ψογὰβ οὗ οχβοσγίαίδοη ἰο {116 Ρ60- 
Ηὶθ, ἀορασγίθα δὰ εἱὰ Ηἰπιβοὶ ἔγουι ἐθτι (οἰ δ. 
χὶϊ, 87). μὲ δοίοτα ἐλ 7εαδὲ ὁ ἰδὲ ρμαδδοῦογ 118 
διε ζοτίἡ ασαΐπ (αἸθοὶλ ποῖ διιοηκοὶ ἰμ6 ρ60- 
ῬΙ6); τοραγπεᾶ ὃν α ἐοπδοϊοιιδηεε ἐλαΐ ἰὴ σγεαΐ ἢοι» 
τοῦδ οοπιὸ τοῆεπ ἢἶς6 δλοια σοὸ λοπιθ ἰο ἐδ δαίδεν, απὰ 
ἐπιροϊ θα ὃν Ηΐ ἰουό ίἰο Ηϊδ οἱοη τολοπι 116 ἰοῦ ἐπ ἰῪθ 
τρογ, 16 σαυε {λέ8ε α εἰρη 977 Πὶς ἴουθ, παπιεῖὶν Ηΐ 
ἀδαίὰ; ὃν ἐλὶξ αὐ ομοδ αἰαϊπὶπρ ἰο Ηΐξ οὐὖυπ οοη- 
διπιηιαξοη ἐπ ἰουα απᾶ ἰο Πὶδ ἐπα ὃν ἰοῦσα. Οὐ ἐδ9 
Σο]αἰΐοη οὗὨ ἐμο Ἰονϑ-οαβὶ, νοῦ [16 ΟΟΙΟὈγαΙ68 
πὶ} ἐμο ἀἰβοῖρ]685, ἰο (80 Ῥαββούοσ οὗ ἰδ Κ'.ῃορ- 
ἐλδι3, 866 0 ἐπ γοἀυοίογγ ποίθ. 

2. τοι {86 ἀοτηδηαβ οὗἉ ουδίοῃι 8 νγε}} 85 ΤᾺΟΤᾺ 
ἱπαϊοδίἑουβ πὰ [υκ, ἰδ ΣΘΒ 8 ἐπὰν (ἢ 9 ΣΟΟῚ- 
ὝΑΒΗΙΝΟ ΝΔ8 ΠΟ ΠΘΓΘ ΒΥΠΙΌΟΪ, τηδηυ οί το ὮὉΥ 
ὑπὸ ᾿οσχά, θὰὺ δ᾽ ΒΥ ΡΟ} 1681] ΘΧΘΙΏΡ]9 διαροὰ ὮΓΡ 
(δ ἴοτοθ οὗ οἱτουτηϑίδηοοθ. 8466 ἐδ οἱοβίηρ ποίθ 
ἰο γογ. ὅ. ΑΒ ἃ ϑυ10011081 Θχδιηρίο ἰδ σα ποῖ 
ὈΘ 8 δδουϑιηθῃῦ; }ῦὺ ΤΩ Δ Ὑ6]1 6, Βονουον, (86 
ἰηϊτοαἀποίΐοι ἰο ἃ βδογσαπιθηΐ, ἐμαὶ 5, ἰο 80 ᾿ογὰ 8 
ϑαρροῦ. ΤῈΘ 18] ποδί οὗἉὨ ἐδ [οοὐ- γα βηΐης δρ- 
ῬΘΔΥΒ δραΐῃ ἴῃ 8 ἰγυὶν ον οὶίο αἰδοῖ] 9, Ῥγο- 
Ῥδσϑίϊοπ, δῃὰ δου θβδίου δὶ ΘΓ 8Π66 ΔΒ ἃ 80]0Π1- 
ὨΠῪ ἰο Ὀ0 Οὐϑοσυοὰ Ῥσουϊουϑ (0 {μ9 Ποσα Β βᾳρ- 
ῬοΥ. ΤῊ 5 ἀθιηοηδίγαιθα ὈΥ ἰδ ἴ8Δοἱ ἐμαὶ Ομ τἶδβὶ, 
ΌΥ Ηἰ58 ἴοού-Ὑδδΐηρ δυὰ Ἰονθ- δδβί, βορασδαίϑα 
Φυάδλθ ἔγοπι ἐΐο ὀοτηπιυπίοῃ οὗ ἐδ9 αἰδοῖ 168, 
πίμβους Θμηρ] ογιαθοΐς οὗὐἨ 1ορδὶ σοϊηρυϊδίοη, δὰ 
880 ποίχυοίοα ἐδο αἰδοῖ 168 ἐμποταβοῖγοβ χοϊδιΐνθ 
ἰο ὑποὶρ βρὶ 8] βίδπαΐηρ δῃὰ σορσγουθὰ ἰμθη), 
πὶ ἃ Υἱοῦ (ὁ Ῥυνι γί, παγηΐϊηρ δηα δὐιαϊηρ; 
ἰ6πι. 00 γοσ. 22, Βυὶ (6 ϑγι)ῦ0)] οὗ (ἢθ 66- 
οἸοβἰδϑδίϊοδὶ ογαϊμοησο 18 δὺ {1190 βῶπιθ ἰἰπ9 6Χ- 
Ῥτοϑβῖνθ, ἃ5 ΔῈ οἰ ἶσα] ΟΧΔΙ.Ρ]6, οὗ ἴμ)9 πο ἔα πὰδ- 
ΠΛΘη[8] του ἱδίίο5 οὗ Ομ νἰϑιΐϊδη ϑδμοι δοαιΐοι: 1. 
Ἧο διιουϊὰ ὃῦθ9 τοδὰγ ἰο ἢδγτο οὖν ἴδοὶ νναϑιϑὰ ὉΥ͂ 
189 Ὀγοίμσοι ἴῃ (6 πδπιθ οὗ 6 1,οτγὰ,---ἰο δο6- 
οορῦ σϑρσγοοΐῦ, ἱπβίσυοιίοῃ, οδοτγθοιΐοη ἔγοωι {6 ι: 
2. 1 Βῃοι]ὰ Ὀ6 χοπᾶγ, 88 ΟἰΓοι τη ϑί 8068 ΙΩΔῪ ΣΘ- 
αυΐχο, ἐἰο Ῥουζοσγιῃ ἐδ 18 δουυΐοθ οἵ ]ου9 ἴῃ 4}} λιι1- 
τα} ἰὸν [0 (16 ὈΤΟΙ ὨγθΏ, Τὸ (88 πιυϑίὶ Ὀ6 οὐρὰ, 
ΒΟΊΤΟΥΘΣ, (π6 τωδκίλ ἐμαὶ δου] 6 οὐν συΐάθ:ε 
ἐπδὺ ὑπ6 Ἰδιΐον, εἰ κμ Ἶ ὀχογοϊβοά ὡπὰ μγδοιβοὰ, 
6 8.1}} τῆοσθ δὴ δοὶ οἵἉ βο]-ἀϑηγίης ἰονο δηὰ 
Βαμ} γ ἐδδὴ (λ6 ΟΣΤΏΘΤ, 

8. Τὴ ταβιιΐηρ οΥ̓͂ ἐλ9 76θὲ, ἐο ὃ6 οδοοίαδὶ, 
τησδύ ἴϑθ ὈΘΘῺ Ῥγθοθάθα ὮΥ 8 δαίλίησ 97 (δ6 ἐη- 
ἔτε δοάν, ἑ. ε. Ὀαρι ̓ 81η4) στδοο πὰ (9 βαδέδπιϊα- 
(ἴοι δῃὰ πιοσϑὶ δοίι δ) σαϊΐοη οὐὗὁὨ Ὀαρίϊϑηι, 88. {89 
ἐμοοογαίΐοο-ϑοοῖαὶ Σοροπογδιίίος, ἱὰ ΡΕΒΒΟΝΑΙ, ΒΕ- 
ΟΕΒΝΕΒΑΤΙΟΝ. ΤΠ αἰδοῖ] 685 'ὰ ΟΠ ΘΥΔΙ 0.6 Ὀ616- 
διροὰ ὮΥ ἐμο ζοοί- τίη ρ, 8116 πὶ ἐμ9 6859 οὗ 
δυάδϑ ἰξ ἀοοοϊοταίιοα (πο λἀρτηθμὶ οὗ οὐ ΌΣΔΟΥ. 
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4, Νοί οπἷγ ἀϊὰ Ομγίδὶ ἀτὰν ἴοτὶ ἐπθ Νὰ 
Τορίδπιοηί ΕἸΟΤΤΟΥ οὗ (80 [οτὰ ΒΒ ϑυρρεον ἤτοτι (μι 
δούοτῖης ὙΠΟ ΘὨπγαρροᾶ ἱΐ, θα Ηθ Ἰἰκοννἶδ6 
ταθι δου οβοά ἐπ σογογίης ᾿ἰ80]--τ-ἰ 0 ῬΆΒΒΟΥΘΥ 
--οΟἰἴο βοπιοί ἰης ἴῃ κοορίηρ τ 89 Νὸν Τ οβίδ- 
τηθῃϊ ὮΥ ἰγδηβῆρυγίηρ ἴ ἰο Β6 ΟΗΕΒΙΒΤΙΑΝ ΑΘΑΡΕ. 
ΤῊΘ αἰδοοηίίπιδηοο οὗ ἐἰμ9 Αρδρο ἴῃ π6 ΟΒυτοῖι 
158 Ῥγοἀποίτο οὗ 8. ΒΕΔΥΥ 1055 οὗ ὈΪΘαβίης ; 8 1058 
πο ἢ, δὲ 89 αἰπηοβὶ ποοὰ, ἀοο5 Ὀὰΐϊ Ὀορὶη ἴα ὃθ 
ΒΌΡΡΙἰοἃ Ὀγ ΟΠ τ βίδα πηΐοι ζοϑίϊναβ. 5411] 1958 
ΔΙῸ ΟἿΣ σμδΡὶ (Δ Ὁ]6 ποι αἰϊοη8 {8 70}1 δὰ ᾿ἴν 6 } 7 
δυρσγοββδίοη οὗ ἰμπαὺ τοί 06] ΟνϑὶΡ ἴῃ 1176 
ποῖ 18 Βθαγοαά ΓΤ ἀἰ οτιης ΟὨΓΙδέῖδ ἢ ΓΔΏΪ8, 

δ. Το ἵτο ψγοαὺ δπέϊμοβοβ: ΟΝ τὶδί, ΔΙΓΟΒαΥ 
ῬΡατίοα ἔγοιῃ ὑπθ νου], 8 ἀγανσῃ Ὀδοκ ἱπίο ὑμ6 
ΜΟΙ] ὉΥ ἴοτο ἰο Ηΐ5 ονῃ, 'ὰ ΟΥΘΣ ἐμαὶ ΗΘ ΙΩΔΥ͂ 
εἶνο (δ ἃ 1αϑί ὑγοοῦ οὗ ΗΪ5 Ἰοτϑ, πιὶο Ῥγοοῖ 
τον ἰηίο {μα Θχδι Ὀϊοἃ πὰ Ηΐ8 ἀθαὶ :ιβοϊ; 
ΟὨγβὶ, ϑηἰον δ πίη {116 ρτοβοηι πιοαὶ οὗ Ηΐπ5 οὔ" 
πὶροίδηοσθ δηὰ οοπέγοηίίηρ αἰδοῖ }698 νεϊ ἐπ π 089 
οἶτοῖθ {860 π68.168, ἴῃ (89 ῬΟΓΒΘΟΩ οὗὨ ἰδ8 ὈΘΙΓΑΥΘΓ, 
0 σδϊκον- Τοῦ οὗ δαίαπὶο ἐγθαβοη, τγαβ8} 65 ἰδ 0 
ἀϊβοὶ ]68᾽ ἔδοί.---΄(οδυ8, σἰγάθα ζοσ (δ9 ἴοοί- Ὑ88}- 
ἰῃς δηὰ παϑεΐηρ ὑμβοϑο ἴδοὶ ὑπαὶ πᾶῦθ δἰ γθδα 
δΒαδιοηοὰ ἰο 0 Ῥπαγίαθοθ ἰο βῃοὰ Ηϊΐβ Ὀ]οοά, ἃ 
᾿Ηἱἰνίης νδρηΐϊηρ δρχδίηβί ἰ059 ὙΠῸ ΤΔΠΟΥ ἐπδὲ [Π6ΥῪ 
δνο οϑι δ] διοὰ ἃ Ομυγοῖ, τοί ο᾽ Νουα ϊδῃ οΥ 
Ῥομαιϊβιϊο ἱῃ 1.8 ἔοσπι, τὶ 086 Ρ816 ΒΟΏΘ 
Ὀσι Βαὶϊηΐ8 ἃσοὸ Τουηά.--- [6 ἔοοῦ- ἩΔϑΒΐηρ ἴΠ6 ΡΓ6- 
δᾶρο οὗ Ηἰβ πυπ]}Ὅδιΐοθ ὑπίο ἐπο ἀθαὶ οὐ ἐδ6 
ΟΥΟΒΒ (ΕΠ ΥΕΘΕΤΟΙΟΝ 

θ. Υοεὶ (ἰλ9 ναβεΐης οἴὨ ἔδοί, δοπἀποίοα τι {ἢ} 6 
ΒΟΙ͂Υ ἀπά Βίαγ!]ηρ ΘΑ πο βίη 688 οιηρογοὰ ὉΥ Ηΐπὶ 
ἰοδγὰ8 ἐπὶ8 οἷτοῖα, ἰβ, 'ἰπὰ δὰ δαυὰϊὶ ἄσορτοο, (ἢ 9 
ἸΗἰνΐπα δυοδαίγρο ἔοὸ Ὁ ἐπ βρίτὶὶ ἰῃὰ π δῖοι (89 
ΒδΠΟΙΌΟΓΥ δουϊὰ Ὀ9 οἸοδηδεα, δηὰ {π6 ΟὨνἰβιδη 
δοιμλπῃΐοῦ Ῥτχοίθοίοα ὈΥ ἀἢ ΟΥ̓ΔΏ ΖΘ] 108}}} ΒΟΥΘΓΘ 
δηᾷ ἔγθο ἀἰδβοί ρ! μος, ἀθαϊτης ποί ἴῃ 16 ρ8] ἰΒδυαπάογ8, 
Ὀυΐ δπάμπεοα νἱνῃ Ῥοῦσθι ἰ0 Σ18 6 6. αὐ ῖκθ. 

Ἴ. ΠΕ ΡΟΒΤΒΑΙΤΟΥΣ ὅσνραβ. ΤΠ βίδίοϑ οὗ δἷ8 
ετονὶης οὐάτδου ΦόοΒη ἀο᾽μοαί68 Ν᾿ 1ἢ 8 τι Δδίον- 
οι, 69 ποίϑ ἰο υϑὺ. 27. 

8. ΤῊΒ ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΥ̓ ΤῊΒ ὈΙΒΟΙΡΙΈΒ. ΤΒο ἕδοι 
οὗ ἐμοὶν ποῖ ρμογοεϊ νης (δὲ Ψι85 νν88 ὑμ6 ἱναΐ- 
ἴον, οὐ ὙΠ6η {80 ὁπ ῬΔ8 ὩΘΔΓ, 158 ἃ ὑγοοῖ οὗ 
(80 βέγοηρσί οὗὍἨ ἰδ Ῥτοδυϊοθ οπίοντίαϊ θὰ ὉΥ 
(θαι ἴῃ ἔδυον οὗἉ ἷ8. ἰδ᾽θ μη 8 δηἃ 818. Ῥγου βίης 
ἀοροτίπιθηί. (866 {89 ἰδίονΥ οὗ (6 δηοϊπίλης 
13 86 ϑ'γμῃορίἐδί8; Οοπι. ου αϊζέλειο, Ῥ. 408, ΑἸὰ. 

9. ΤῊΒ ΡΟΒΊΤΒΑΙΤΟΥ ῬΕΊΚΠ. είτε (δὲ Ποτα ὁ 
ϑώρρεν. Ῥὶοῖυ, Ἰοτὸ (ὁ ἐπὸ Τωογχὰ, ογοῖσ ΒΌΠΙΟΥ, 
δῖα ἰγαΐί8 ποῖ ἰο 6 τηϊδίαϊκοι, Ὀπὶ 8Βο᾽ - }}}, ἀἰσία- 
ἰογὶ 6858, δοσθη οἱ γ τὸ 1ἰἸκο 886 υππιϊβίακα- 
16; 86] -Θχα] αἰΐοι, Ῥχοιὰ τηοάοβίυ ἐμαὶ πουϊὰ 
ζαϊῃ ῬΆ88 ΤῸΥ Βαμα] ἰγ. Αον ἐλὲ Πογα δ ϑαρρεν. 
Ογοτ- οβιδιηαἰΐου οὗ ἷ8 δρὶ γἰἰπ.4] βίγοηρία, οὗἁὨ κἷ8 
ογίυϊποε5α ἴῃ σοηΐοδβδίοη δὰ ἀθαὶῃ. [}π Ὀοΐὰ 
68.868 8 580} - Ὡοοκοὰ ἱποϊἱπαίΐου ἰο σοέιβθ {π6 ζ}] 
ονοαΐοηοθ οὗ ἔδιι ἰο ΟὨγὶ δ᾽ 8 τογὰδ “ἴῃ οτάον (δ δὲ 
ΒΘ ΙΔΔΥ αγο 818 88 ν.᾽ [ἢ (18 Σοδρθοὶ 8180 Ῥοίου, 
Ὀοίοτο ἷ8 οοηγογβίο, γ͵88 ΒΥΠΙΌ0]164]. Ηθδ το- 
Ῥϑδιθαϊυ ποοάϑὰ ἐπμὸ βίογποδὺ ἐπτϑδίβ οὗ (86 Πογὰ 
δηὰ γοί ἢθ Θδπι6 ἰο Ηἰπη8617 ΟἿ ὙΠ 6Π (110 σοΟΚ 
(σαϊμι.4) Ῥγοο]αἰπιοᾶ τηοδὶ θαυ! ᾿υάφσαιθπΐ ὑροπ 
πΐῃη. ΤΏΓΘΘ {ἰπιο68 ἀἰὰ μὸ ἄθηγ Ὀθέογο ἰδ 6 σοοῖκ 
οσοιγοά. 

10. ΤῊ ῬΟΒΤΠΑΙΡ ΟΥ 950ΗΝ, ἐμ ἔγίοηἃ οὗ 
Φοδυδ: 1. 177ὲ τεροεεα οἡ 714 ὀγεαϑδί ; 2. ποὶ ἃ πογὰ, 
ποῖ ἃ κοβίμγο, ποὶ 8 ᾿ηοοὰ οὔἐδο ΗΠ δΑΥΘΪΥ Εσϊθμὰ 

οδοαροὰ πὲ; 8. ἠέ δλαγεάὰ πὶϊ Ἠΐπι {ἰμ0 ἀφο» 
Θιμοίί0η8 οὗ Ηἰδ δου] ἱπ ρτιίοῦ δη ΠΟΥΤΟΤΥ δὲ οὐυ]Ἱὶ, 
ἴῃ {86 δηἰϊοϊραϊϊοι οὗῇἁ οἸΟΣΥ ; ἀξ δαϊο ἐπ Πὲὶς ζέσλί. 

11. Το ρΡοβιιΐου οὗὨ [6 ΚΟΒΡ᾽Β Ξξσρρεμ ἴῃ ΟΣ 
Θδαρίου. ὅθ ἠοΐθ ἴο γὰῦ. 26. Οπ μα ἀϊοτοηὶ 
Ὠγρούμοβοβ δοὸ Μίογονῦ [ρ. ὕ00.1; Ῥαυ]υδ δυὰ 
ΟἾΒΟΥΒ, ΘΙ͂ΟΡ τοῦ. 80ὺ:; [ἰίσοῖο δηα οἰδτ, ὈοένγοοΒ 
Υ6ΥΒ. 89, 84. ΝοΔΠΔΟΡ δὰ οἰ 0Γ8, δίϊθμοσ νον. 82: 
ΟἸΒβδύβοη, δίϊοσ τοὸσ. 88: 5᾽΄οἴὔοσὶ, Ὀεδίοτο {86 
ἴοοῦ- το δεΐης ; Βοηροὶ, Κοτη, ἩΙΟΒΟΙΪ ΒΔ, δὕΙ͂Σ 
σΒΔΡ. χίν. 81. (ΤἸΒ68ὃ δββΌπ)6 6808 ἴ0 Πᾶγο δὲ ἐμδέ 
{ἰπι|6 }ϑὲ δοί ουὲ ἔογῦ Φ.6τ.5816πι, ἰῃ ογάον ἰο 6δοὶθ- 
Ὀταίθ [9 Ῥϑδβοῖδὶ ση68).) ίουον : Αὐ Ὁ]} ουδῆίβ 
ποὲ πηι} αὔϊου. ἐμὸ ἀορασίυτο οὗ ΦπἀΔ86. ὅθ6 (86 
ποχί ββοοίξου, τον. 84. 

12. Οἱ ἐδθ αυθδίϊοῃ 88 ἰο τολείλεῦ ὕωάᾶας »ατίἐ- 
εἰραιεα ἐπ ἰδέ 1ογδδ δΏΡΡεν, 566 ποίϑ ἴο υϑὺ. 26; 
Οοιπι. ὁπ  αί(ίλειο, ΟΡ. χχΥ͂ϊὶ.--- ποϊυο : “Ὁ η- 
αυοβίϊ Δ ΌΪ ἐπ δηοίοηὶ Ομ αγοῖ ἴῃ σΟΠ ΟΥΑΙ δ0- 
οεἰγοὰ οὗ (Π6 ψωμίον (Ὑ αἱρ. : Ῥαπὶδ) ἃ5 (πὸ βδουδ- 
τηοηίαὶ Ὀγχοδᾶ: (8 υἱον τοῦῖϑ ᾿ἰκονῖθο οῃΐογ- 
ἰαϊποὰ ὉΥῚ πὸ ᾿αΐμοταα Ομυτοῖ. 16 δ ύγπηι. 
Ὅοπο. Ανὶ. Υἱὶ. δ'οκοβ ὑ86 οχϑρὶο οὗ Φυἀδε5 ἃς 
8 ῬΣοσοάθην 70. ὑμ0 Ῥαγίβκίπρ οὗ 6 ὈοὰΥ δηὰ 
Ὀ]οοὰ οὗ Ομγὶδὶ ὈΥ ὠηδεϊίευεγε. ἸΤλδί Υἱὸν 18 δἱ 
Ῥτοβοηύ, ΒΟΎΘΥΘΡ, ΦΘΌΘΓΔΙΙΥ δὐδπαοποα ;---ού δὴ 
ΌΥ Καϊιπΐα, Αδεπάπιαλὶ, ». 10θ. Οορ. {μὲ 13- 
(οτῖσδὶ ρῬατὶ ἰῃὰ Βγηάυθ, 226 πιοτίε Ολγεδί, 1. Ὁ. 
δ: [" ΟουΡ. ΠΙΟΒΘΙ δα, Ζεϊεπεφεξολίολίε, Ῥ. 
66 8. 
18. ““Ἰγλαὲ λοι; ἀοεδί, ἀο φιϊΐοελχῖν." 

ζονυ]6 οὗ (80 Ἰπάρσαιοπὶ οὗ ἐπ ροηϊίθηοθ. 
ποίϑ ἰο οοποϊυδίοη οὗ τοῦ. 27. 

ΤῊΘ ἰγο 
3360 

ἩἨἩΟΜΙΣΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ηον ἰμο Ἰονθ οὗ ΟἸιτὶβὲ ἰο Ηἰβ οὐ ἴῃ ἐδ 
ποι]ὰ ἀοοϊἀοὰ Ηΐπὶ (0 5809 ἔοτί ἔσοιη Ηΐβ8 οοῦ- 
οοδ]ηθεῦ ὕροῦ [86 Ῥα.}} οὗ βυϊβοτίηρ.--Ηον Ηθ 
ἰσδηδίοσιηϑα {1:6 ρ850.18] ζοδϑὶ ἱπίο ἃ ἰονθ- ἴδαϑί.-- 
Τῆο ῬΑΒΒΟΥ͂ΟΣ, 88 8 ἰοραβὶ οὗ ἰτϊυτρ ἢ ΟΥ̓́ΣΣΡ {80 
ἀαΥη655 οὗ Ἐμγρίὶ, οἰδηχοὰ ἱηΐίο ἃ ἔδδί οἴ 
ἰγἰ παρ ΟΥ̓Ρ ἴ06 Ῥγΐποθ οἵ ἀδυκηοδα δπὰ ἷ5 
1ο0].---Ηονν, 1 πὸ του ο]διίΐοη οὗ Ηἰἷθ Ἰονο δὲ 
Ηἱἰ8 ᾿ἰαϑὺὶ Ἰοτο-ΐεαϑί, ἐ.:6 ᾿ογὰ δοσοιρ] θὰ ἴα 
δρὶγὶα 86 οῦγηοΥ οἵ ΗΪΒ 11ἴ68.---ΑἸΣ (110 ἜΧΘΙΩΡ]6 
οὔ Ογίβὲ ἰο ἀοραγί Ὀ]οϑβίηρ οἰ  8.-- -Ἴ 8) Ὀ6- 
εἰμπηΐηρς οὗ ἃ ἰμγοοζοϊὰ οοϊο ταιϊίοη οὗὨ ]ονὸ οἱ 
ΟὨ τ θυ β ραγὶ: 1. Τὴ) ῬΆΒΒΟΥΟΥ δὰ Ἰονϑ- ἔϑδδὶ δ 
8 [εδϑὶ οὗ ρμασίϊηρς δῃὰ ἀθδίῃ; 2. (6 βαρρος 88 ὃ 
ἔοδϑί οὗ τοσοποὶ]ϊδίϊοη δηὰ 116; 8. (1|6 το 6}}- 
ἀἰθοοῦγΒ05 88 ἃ ἴθδϑί οὗ βϑρίσγι αηὰ Κηοπ]οᾶμθ.--- 
ΤῊΘ τηδπἰοδίαίίοι οὗ ΟἸχὶδι᾿ Β Ίονθ ἰο ΗΪ5 οὐστι δὲ 
πο Ἰαβὺ χοραϑέ: 1. Τάδε ρεγῆεοί ζαλείπεδε δὰ 
ἀευοίίοπ οὗ ἩΪΐβ ἴοτθ: ἰμθ τοίατῃ οὗ ἴλ6 ἀοίαποὶ 
Ῥχορδοὺ ἰο 119, ἐδ Ηθ τὰν δυο ({π9 ἐσϑῃεὶ- 
(ἴοὰῃ ἔγοιῃ [0 Ῥγορμοίϊο ἰο ἐμὸ ΗΒ -ῬΎ  ΟΒΕ}Υ 
ον. ““ὕπ|ε} ἐμ οδῃὰ"). 2. 76 ργοϊοιπά 
λυπιδν οὗ Ηϊ8 Ἰονο (186 Εοοὐ- ψαβΐηᾳ). 8.. 746 
δευεγείν απὰ αἰυΐπε ἀεοϊδίοα οἵ Ἠΐ Ἰοτὸ (ἰοπτασὰβ 
Ῥοίογ). 4. 7λὲ πιαείεγλοοα απᾶ αππιαίπ 9) »οιϑεῦ 
οὗ Ηἰΐβ Ἰονθ (8π δχϑιρ]θ [Ὁ0Γ (δ ἀϊδοῖ }68). ὅ. 
Το 7οπάποε οὗ ΗἨΐ8 Ἰογα (9}οδη, {16 σου 6 {18] 
οοτηπηΐοσαί 9). 6. 71λὲ λοίίπεδε οὗ Ηΐϊδβ Ἰογῦθ 
(ἰὴ ς φτίοῦ δοιὰ βοῦσοῦ οχοϊἐοα ἰῃ Ηΐπὶ ὈῪ Φπυἄδδ; 
{:ο βοραταιϊΐοη οὗἁ 110 ἰαίίο᾽ ἑμτοῦρ 88 ΡΟΊΨΟΣ 
οὔἩ 9 βρἰν1}).--τ 9 Εοοὺ-γδβδίης: 1. 85 88 ἴῃ- 
βίτιοίλνο οαβίοπι (ΒοΒρ ἰα} γ) ; 2. 88 ἃ ὈορΊ ππῖηξ 
οὗ 89 τοἀϑι:ρεῖγο 861 [- απ! ]]αϊϊοι οὗἩ ΟΠ τὶδὲ (89 
δίθον οὗὨ ἐδ διαὶ ἀἰδοιαυο8 ἃ δδτο᾽ 5 οἱ 06); 
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ἢ. ἃἋ86. δὴ 66ο᾽6514 9168] γι οῖὶ (ργορδγαιϊου ΟΣ 
δοῦ[68810}}:; 4. 88 Δ ΘΧΆΙΩΒ]Θ ΤῸΣ ἰμ6 ΟἸΥἰβιϊδ ἢ 
αὐΐθ (ἰ0 Βυ 8  οπϑ᾿β ον ἴθού ἰο Ὀθ ᾿ναβιοὰ; 
τὸ ἩΔΒὮ (6 ἴοοὶ οὐ οἱ ῃεΓ8).--- 8 Ρυγνίδοδ- 
ιῖοη οὗ (6 οαἰτο]α οὗἩ αἰβαοὶ 1.8 ὉΥ (86 ἔοοῦ- τ᾽ 5}- 
ἧπα: 1. Τ11|ιὸ βιιαιιΐηρ οὗ 89 Μ80190 ὈΟΑΥ͂ οὗ 
ἀϊβοῖρ]οβ. 2. ΤῸ σογγθοίίου οὗ Ῥοίου, 8. ΤῈ 
δοραγαϊϊΐοη οὐ 2Ζυ4885.---Ηοὺνν σοηδάοηιΥ ΟΠ τἶβι 
κηὸν Ηἰ πουγ: 1. Τὴ 6 ΠΟΌΡ οὗἁὨ ρίοτιου8 Βοπιθ- 
εοἷης 88 ἐμ! Βοὺγν οὗ ρδίηζαυὶ ἀδραγίασο. 2. Τ89 
Βοῦν οἵ Ηἶθ ἀϑαι "-] ΟΌΣΏΘΥ 85 ἰμ0 δοὺν οὗ Ηἰβ 
ὁχοάο ἰο ἐμ Εβδιδμοσ.- -ὸ Ρἱοίατο οὗὐἨ Φ68.8, 
αἰτιοά ἴῃ τοδάΐηθϑβ ἰ0 ΒΟΡΥΘ 88 ἃ βίαν ἰῃ {9 
οἰτοὶο οὗ ἀϊδβοὶρ]ὶοβ: 1. Ηοῖν ρτδοίουβ, ἴγθθ, 
Ὀτίδὶς δηὰ βογθῆο: 8 Ῥιὶοίυσθ οὗ 7γ66 ἸΟΥθ. 
δἰ ἃ οοπῃίγαϑί ἰο ΗΒ ΒΟΔΥΘΕΪΥ ΔΊΟΥ : ἃ Ρἷο- 
ἴυγθ οὗἨ {6 δειπσιδέδεί ’Ιογθ.Ό 8. ΗΟ ΘὨ ΓΟ 6χ- 
Ῥχοββῖνο οὗ ΗΪ8 μον ζθο! ηρ: ἃ ρῥἱοίατο οὗἁὨ δασέησ 
διὰ αισαξεπέησ ἸοΥ6.---ΗΕοατοῦ δηὰ [6 }} δγγδγρὰ 
διδίΐηδι δον ΟἾΠΒΟΤ 0. Ββρίγἰἰ.8] σουιδί δὺ ἐῃ6 
ῬΩ80}}8] τη08]: 1. Το ᾿ἰπθατηθηίθ οὗ 861} ἴῃ ὑῃ9 
σοπάμυοὶ οὗ υΔ8 (ΓοΒοσνο, δ. 16.689, α]οοαι, 
Βαίθ, τ θ]]οη, ἀοϑραῖν; νοῦ ἐπ η 55 8.6 ΟὯ6 
τὺ βεαίδη, 89 ΠΙΌΥΔΟΓΟΣ οὗ τηαηκίηα, ἐπ 6 τλῈ- 
ἄοτον οἵ Ομ γὶδι). 2, Το ᾿ἰποδιηθοὶβ οὗ δθδυθῃ 
ἴῃ 186 σοπάιποί οΥ̓͂ 68:18 (ΟΡΘΏΠ655, ΔΙ ΒΓ] 988, 
Ὀτὶ σιιΐπο85, ἰονο, μαπ ἰγ, ροασοο; τσ ἐμΐη 8 
8δτὸ οδδ Ὑἱι) αὐ, [86 ϑανίουν οὗἁἨ τηϑδηκὶηα, 8116 ἃ 
(ἢ ατίοῦ δηὰ ΒΟΥΤΟΥ δἱ ὑμ6 ἰγαϊίοῦ Βἰι156]).--α 
ΤΌΘ νοΒἀοΥ70} 56] [-ἀ6η14] ἱπ ἴμ9 ἔοοί- ναϑδὶηρ οὗ 
πὸ [οτὰ: 1. ἐπ Μαϑβίοσ γᾶ8.:68 (Π6 αἰδοῖ Ρ168᾽ 
ἔοοι: 2. ἐ86 Ηοὶν οὗ οὔπηπὶ ροίθῃησθ ῬΟΡΌΣΙ5 (18 
ΒΟΙΥΪΟΘ [ὉΓ ἃ οἷγοῖὶο Βδυθουίης (ἰὸ ὈΘΙΓΔΥΘΓ.--- 
ῬοίοΣ᾽Β 86] -Ὁ}}: 1. Ι͂π ἰβ8 τοΐχ8ι]; 2. ἴῃ 
818 σοι] Δ Ώ09.---Εοία τη οὗὁὨ (680 οἰδνασίον  βί108 
οὗ Ῥειου᾿β ἰη δοοϊϑβί δία] ἐἶτα.--- 6 βίοση πνοτγὰ 
ΟΥὗἩ {μ0 ᾿οτὰ ἰο Ῥοίοσ (το. 8): 1. 1η ἐΐ8. ᾿ἰξθγαὶ 
ΒΟΏΒΘ, ΟΓΥ ἰ086 ποοοβϑὶν οὗ οδοάϊθησθ; 2. ἴῃ ἰΐ8 
Βιαιυταῖίνο δθῆ86, Οὗ (Π9 ὨΘΟΘΒΑΙ(Υ οὗ βαηοί βο8- 
ἐλοη.---Ηοὺ ΟὨτὶβὶ ἴῃ ἀδαϊΐης τὶ Ῥείον, το ἱῃ 
18 86]{-ν7}}} 16. ἀδβίγουβ οὗ Ἰαγίηρ ἀοτῃ {ΠῸ ἸΔΎ,, 
εἶτοδ ἃ 1628] ἐχργοβϑϑίοῃ ἰο ΗΪ8 ἀοϑροὶ ἰἰ586].-- 
ΑΒ 189 εγθ οἵ Ομ γῖϑι 9506 Ῥίοσοοὰ {ρου Η8 
οἶτοῖο οὗ ἀἰδβοῖρ]θ5, 8ο Ηἱ5 ᾿ἀὐοὺρ ὀτοη - εΕἰαμσο 
ΒΟΔΠη5 Ηἶδ υγοῖ]9 ΟΠ τοῦ ἴον ονοσίοογο. (186 Πμογὰ 
Κπονοὶ Η 9 ον .)--- 0 Οσχϑρ]θ οὗ 9691: 1. 
ὙΠΒοτγοΐη ρροδυίηρ ; 2. μον δυίβοτγίδιϊνγο (5 ἃ 
Ἰῶνν οὗ 119 Τ0γΥ {{|6 ἀϊ8ο: 0165); 8, οὗἨ τὰδδί δχοῖυ- 
δἶνο (ο]ογίοαδὶ ῥυϊάθ, ΒΙ ΘΓ ΡΟ 6 81η685, δι Ἐπα18- 
οἱρι πο οοπαϊιΐοη οὗὐἠ Ηΐ8 Ομαχοἢ); 4. ψιῖδὶ ἱΐ 
τοαυΐϊγοβ (Βαμα ΠΥ ἰο Ρεσίοτια. 86 μοαυϊοϑὶ 86Γ- 
υἱοέβ Οὐ ]οΥα ; δ δου ἐν ἴῃ δοσορίϊης {Π61|}.--Ὗ 675. 
16, 17. 8.0. δῦογτο.---ἰο 18 δαβδῖίσ ἰὸ βοὶ ἔογι 
Ομ γἰδιϊδηλ Βγη 0] 166 }} 7 δμὰ οοο]οβὶ βίο }}γ, 
ἐΐδη ἰο Ῥγδοίΐδθθ 'ΐ ΤΩ Οσ ἸῪ δηὰ ΠαπλθΏ6]Υ.---σὺθ 
δΥτα 015 Βουϊὰ Ὀ6 ομδηχοὰ ἱπίο τϑδ]ὶ 1176; ποῖ 
1176 ἰἰ861 10 δι γα ΠΥ πιοπυΐδοίατοα βυτη δ ο]8, 
--,Ἴ,ὸ ποΔΥΘΩἾΪΥ τ ἰβάοι οὗ ΟΠ γὶϑί; δον ἐὺ πη 68 
ἐμ τιοδὲ σδυοΐυὶ ζουθοδταποο τ{8 ἐδ 6 Βο]ἱοδί 
ΟΡΘΠΏ685 ἴῃ ὑπ0 φστβάυ8] ἀν οὶ ηρς οὗ ὑπ6 ἐγαϊίον. 
--τἙτὺ» νογὰ οὗ ϑβογίρίυσθ δοποθγηΐηρ (Π6 ἰταϊίογ, 
(π 9 οΘνογ δϑιΐης ἰδ οὶ, (μ0 Ὀτδῃὰ οὗὨ δ)}} ἱσαϊοτουβ 
ἰπατδιὶυ 49--οϑρ οἷ ΔΙ ἰὰ ὈΠΌΘΙἸοΥ οὐ δροβίαβυ 
Ἧτο Ομ Υἰδῖ, ΟΣ ἤγοτῃ οὐδηζοὶὶο ἐγ .--- [8ὸ δἰδνι- 
Ἰίης οσοηἰγαϑί Ὀοίνοοη ἴ89 ἤρογθ οὗ 0 ἀ.)88 δὰ (89 
εἰογίουβ ἀοϑυΐϊην δὰ αἰ κοί ν οὗ (86 δροβίϊθβ (Υ 618. 
19, 20).----Ἴ Βὸ ἸΟΙῪ πἰρηϊβοαίίου οὗ [9 ΘΧΡΓΕΒ- 
δἷοῃ : “Φοδὺ8 ΔΒ ἰχοι δὰ ἰπ δρίτἰϊ;᾽ οὐ ΒΟῪ 
Φεδυβ ἰβοῦ, ἰῃ {86 τηϊά δὲ οὗ (Π9 οἱτοὶο οὗ ἀἰδβοῖ ρ]68, 
γἱοιογὶουδ)Υ ζουκῶὶ οὐ Η5 δρ᾽ γἰΐααὶ σοτα δαὶ 18" 
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Βαίδη : 1. Το ἐοπιρίαἰΐοι οὗὨ ἰμ6 οὐ δρίσγὶς ἰὸ 
ΒΟΟΤῚ οὗἨὨ λίπα, μαιγοὰ οὗἩ τοδηκίπα, ἀουδί 88 
ἰο ἰῆ6 ΒοΑΙΪΔΌΪΘΗ 688 ΟΥ̓͂ [106 ὨσπηΔπ Ποαγί, 38 ἰῸ 
αοἀ᾽5 γυϊΐπς Βδηὰ, 2. Τὸ Υἱοίογυ : Α Υἱοίοῦσγ 
οὗ (Πλ6 αοἀ-δ)|]οὰ 805 οΥΓ απ οΥὐοῦ ὑμ6 ϑαίδη- 
ταϊοα πἰγοϊίηρς οὗἨ ἐξ)6 Ἰορχα] ΒἰΘΓΔΥΘΩΥ : 8 Ὑἱοίοῦῦ 
οὗ ἐγαδί οὐὸγ ἀδϑραΐν, οὗ Βα τ ΠΥ ΟΥ̓́ΘΡ Ῥγὶά9, οΥ̓ 
ἸΟΥ͂Θ ΟΥ̓́ΘΡ Βεαίθ, οὗ Ἰ|6 οὐονῦρ ἀοαΐβ. 8, 7Π6 οἷγ- 
δυχηβίδῃ 665 ; (Πἷ5 σοῃῆίοί ποὶ αἰ δι] οὶ Κηονα 
«ἴο 89 αἰδοῖρ᾽ο65, γοί [611 ΕΥ {πὰ τ (ἢ ΟΥΙΒΙῪ αἷδ8- 
σοαγΐογί.----ὅο 1 18. τὰ {πὸ δρὶ τ Δ] οοηδίοῦ ἐπδὲ 
Οἰνῖϑί σαγτῖθβ οἢ Ηἰδ μοι 11} Βαϊδηΐο 5ρ  γἰ 8. 
--Ἴ δο ἴοδυίι Ὀαὲὺ ἀοβογνυϑα οχοϊοτηθηΐ οὗ {Π6 οἷτ- 
616 οὗἉ αἰδοῖ 168 δ ἔμ: δυ7ὺ)ίίιϊ ἀἰβοϊοβθιγο οὐἩ ἢ τ βί, 
-οὀ᾿Ααὖῷ. ἐμ γουϑ]διϊοη οὐὗὁὨἨ ἐΐὸ ΘΩΘΙΩΥ͂ οἵ 6885, ἰ( 18᾽ 
{86 ἀἴβοὶ ]6᾽ 8 ἀυγ δ ΒΟΠΟΥΡ (0 0811 Ηἰπι86} 76- 
8.8᾽ γϊοηαὰ (τον. 28).--- 0 ΒΟΡ, 8 {09 διὰ ὁχ- 
Ῥτοβϑίοη οὗ [86 ὀορροβίὶθ οδοοίβ οὗ (δ 6 α05ρο].--- 
ΤΠ6 ργοθοηίδίϊοῃ οὗ (ἢ 9 ΒῸΡ 8 μα), ὑπαυδὶ] η 
τδγηΐηρς [0 (μ6 Θοηϑοΐθηοθ οὗ δυλδ: 1. ΤῈ} δΒ 
8 : α. Ηδὰ ἔμοῦο Ὀθθη ἃ βραγκ οὗ δβοῃοϑίυ ἴῃ 
τα, Β6 του] πον μαΥο οουΐοβϑοὰ. δι Ηδὰ {Π6γ9 
θ6Θ0Ὲ ἃ Βρατκ οἵ σοροῃίδῃοσο ἱπ εἶπ, 6 πουϊὰ ποί 
ἢαγο ἰδϑιθὰ {}Π|0 ΒῸΡ δι δὲ {μ686 εἷχῃ9. 2. ὕ]η8- 
γδΙ]ηρς: α. ΒΥ {110 κἷρῃ ὑδδὶ 10 γὰβ 6, 86 ὃ0- 
οδπιθ ἰβΟΤΟΌΡὮΙΥ οχαϑρογαίοα ἰίο δαίγοὰ δηὰ 
ἰατηθὰ {Π6 Ὀἱὺ οὗἩ Ὁ] ϑϑίηρ ἱπίο ἃ ΒοῦροῃιἝ ὈΪϊΐ6. ὃ. 
Ηο 8ι1}} σοπίϊπμυθα μἷβ ΓΒ βοοῦ δῃηἃ ΠΥροογίβΥ 
ῬοΐΌτο ἐμι6 οἶγοὶθ οὐἁ Ἂἰβοῖ ρ]68 δῖον δοίη, υὰ- 
τηλϑκοα Ὀοίογο {89 ΘΥγ68 οὗὨ .19}6808 πὰ ἐδ Ὡοαγοϑὶ 
ὙΓΓΠ65868.---“ αὐ ἐμου ἀοοδὶ,᾽᾽ εί6. 8369 8ΌΟΥΘ. 
ΤῸ ΓΟΘΟΥΥΘ οὕ 7 0.ἀδ8 ἃ διηἀδαηιοηίαϊὶ ἔθαίαγο οἴ 
ἷβ τυαΐη. ΒΘ ΒΟΡΥΘ δηά Ῥίουδβ γοίϊοθμο9 (800 (9 
οοσάυοί οὗ Φοῖπ ἴῃ δη 18 6818 ἐο {86 οοπαποῦ οἴ 
ΔΦυάα8): 1. ΤῊ ἔοστηοΣ βῃαἰβ 5 Βϑαγὺ 0 ΒΟ ύθη 
ϑηῃὰ ορθῃδβ ἰξ ἰο [6}}1. 2. ΤῈθ οἶμον δι 8 μἷ9 
Βοασὶ ἰο {86 νοῦ] ὰ δπηὰ 86]}, δηὰ Κϑορβ ἰξ ορϑῃ 
ἴοῦ (6 ᾿οτὰ δηὰ Ηΐβ ρθορ]ο.--- 0 ἀοοϊδίοη οὗ 
[80 νυ] οκοα ἃ Ἰδοογδιΐοη οὗ {16 ᾿ππιοϑί 1176.---Τὴ 9 
βοΐηρ οὗ 7υἀδ5 ουνἱὲ ἱηΐο ἐδ πἰσαξ. 1. Ιπἰο (Π6 
Βοφξίηπίης πἰσαί. (Ηἷ8 δὰ οὗ Ρ6800 Π88 Βοί Ὁροη 
ἶπ..) 2. [πῖοὸ ἰμο χιϊάπίσῃι. (Ὑπὸ Φ6]] ον βμὶρ 
ΟΥ̓ 89 νυιὶοἰκοὰ διναῖθ τα ἴον ἰδ 9 ποΡκ οὗ ἀδτ)ς- 
088.) 8. [πίο οἰθΓΏ8) πἰ ζαὶ, {ΠΡ οΣ ἀεδραῖγ.) 

ΒΤΑΒΕΕ: Ζειϑιῦδ: Τδὸ ἀθδίι οὗὁὨἨ ἰμὸ δια]. 
88 κοΐῃρ ουὝ οὗ ὑπ0 ψου]ὰ ἴο {π0 οαυ εἶν ΕΔΙΠΘΥ. 
--Ὸ Βο βρί για] Ὀἰγί οὗὨἨ 6] ΘΥΟΥΒ 18 97 αοα, (Ποῖ 
116 ἐπ ἀασοογάαηποε τὰ αοά, (δ οῖν ἀορδγίασο ουὐ οὗ 
86 ττοτ]ὰ ἐο αἀοά. ᾿ 61} 18 ἐὺ ζον 056 0 ΒΑΥΘ. 
δὴ Οχρουϊ θη 8] Κπον]οᾶρο οὗὨ {818 δῃηἃ οοπονδ 
{ποιϑ γα τ] ὑπ6 ἐΒουρμί οΥ̓͂ ἱ{, 1 Φοδῃ ν. 19. 
--αἀα ΘΒ ΥἸβιϊδῃ ΒΟΥ Β ῬΟΪ ἴθ} 688 ἰο ἤχθη 8 δῃά' 
ΘΏΘΠ1168, δημἃ γοηά 6 γ8 ἰουηρ Βοσυΐοοβ ἴο0 Ὀοίἢ.--- 
ἩΒΡΙΝΟΕΕ: συγ, ῥσϑοΐου δ ῬΟΒ5θ088:0}.---566᾽ 
ἰδδὶ ἴμῃοὰ οολθ ποὺ ὙΣῚ δῷ γι θ, ἑ. 6., 1" 
οπἰ θη Βοαγὶ ἰο (89 ἰΔΌ]0 οὗ (Β6 [,οΓά.---Ζ Ε18108 :: 
Ὠἰοἷν Βα Δ γ, ἀποουρίθουβ σουτίθδα, Ὁ 86 

ασϊβάοσῃ, ἐπὶ σοΐυ868 οροάϊΐοποο ἰο ΟἸ γὶβι.--ῷὶς Ὀ6- 
Διο 18 Δ᾽ΔΥ8 ἰο ΟὟΘΥ 6808; Ὀυὺ ΔἸΙΑΥΒ ἰ0 
ΚΗΟῪ ὙΠῪ {815 ΟΥ (μδὶ ἰβ ἀοῃ9 8 ἢ0 ρματὺῦ οὗ ΟἾΓΒ: 
οἰ ον ἀοίἃ 1ὲ ὈΘθΟΟΥΘ ἃ8 ἰο νυ ἷδ ἰο Κπονν 8]].-- 
ΒΟΉονΟΥΒ ἀο ποὶ Κποῖ, ἴῃ ἐΐπια, 4}} οὗ Θοα᾽ κ 
ΟΣ ΚἰηρΒ τὶ πίη ἐμοῖὰ ἰπ (9 σταοο οὗ δδποί βοδ- 
(100, δῃὰ ΒΟΥ Ὁ] 5856] γ Ηδ ἰ8 σοπάιποιπρ ἐμ 6 πὶ 
οὐθη ὙΠ 6 πη Ηθ βθϑι8 (0 δοιὰ ἰο Ὀ6 Ἰοδάϊηρ {ἢ 61 
τοῦ ἢ τ ΒΟΥΥ,---θας ἰπ ἃ Ὀ]188[Ὁ] οἰογηϊίγ ὑΥ 
888}1 Ζ}1Ὺ Κπον ἰπθ80 ἰδίηρθ δῃηὰ ρἱοτί αὶ 
Ῥταΐβθ Ηΐαι.---- ον. 8. Τὸ ἰβ δὴ δῦιδ0 οὗ χοοᾶ 
Ὀτγοϑοάΐης ἰο 8οὲ 9 Σ.ΔΏΠΟΓΙΒ πὶ ΟΡροβι το ἐο0 {89 
ῬΔΥΒ Οὗ [86 Κίηρχάοι οὗ ἀοὰ. Ομ γίδὶ οδημποὶ θπ’ 
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ἄυτο ἰδεί. ---- ὕπ ϊ πιο ἷγ δηὰ ἼὌχοοβδῖσο δορὶ ϊ- 
τηθπ(ἱπρ 8 ἱποοῃδἰϑίοηῦ 8 ΟἸ  β 18 η|1γ.-τἶο 
πυυδί (6}} οὐδ ΟἿΣ ροοὰ ἔγίοηὰβ οὗ ἰδ οἷν ἔδυ} (8, 
Ῥβ. οχὶϊὶ. δ.---ΗΔΡΡῪ ἰ8 6 ΠΟ ϑσο δοοαερίβ ὕο- 
Ῥτοοῦ ζ0. διὶ8 51}8.---Ἶογ, 9. ἨΕΡΙΧΟΚΒ: Εχογ- 
οἶβοβ 'ἰὰ δυμ  γ, οτἱ χὶ παιίης πὶ οὐν οἶα 6865, 
ΘΙ που 1688, 16 4}} οἶμον 86] το 66 ἢ Ἡ ΟΓΪ(8.---- 
Ἧο τοῦδ ποὶ ἴδ ἀονῃ τυ]65 ἰο αοὰ ἱπ ΔῊΥ ραᾶτ- 
ἐϊου]δν.- -- ον. 10. Ἧ  ἃσϑ, ἴῃ ἰγαΐ}, 41} πδεμοά, 
Ὀυΐ ποί 8}} οἴοδῃ. Τὸ υἱβί υ1]Ϊ 6 Οδυσοι ἷ8, δπά 
ΠῚ οοπίϊηιθ ἰο δ, ἃ πιϊχοὰ τ455.---ἼΓ ΟἾ τ ὶϑὶ 
πδϑμθα {Π0 ζοοὺ οὗἩ Φἀ48, Ηἷ5 Ὀοίγαγον, οὐχὰίιοϑί 
ποῖ ἰδοὺ ἸΚοτν 186 (ο ἴοτο ἐμ ὲπθ ποτα δα ἀο πἷπὰ 
οοὐ Μαὶίί. ν. 44.--- ΜΙ ΔἫΥ ἃ πιᾶῃ 88 85 ΘΏΘΩΥ 

ἴπ 8 ουβοιιοἹὰ, δοὰ 18 Ἰσῃογαπὶ οὗ ὑ8:6 88198.---- 
ΟΒΙΑΝΌΚΒΕ: Τ086 ΜΠῚ᾽ ῬΓΈΒΟΥΥΘ ἰμ6 ἰπἰδηίίου οἴ 
δἰ πηΐης 8.0 ποί οοδῃ ἰη ἰδ δἰσῶί οὗἉ αοἀ.---Ἴ ον. 
1δ. Ῥαβίουβ δηἀ ργϑϑοβοῦβ τη δύ Ὀ6 ΘΧΘΙΏΡΙΔΥΒ (ΟΡ 
(μοὶν θ06.8.---Ἴ ἐγ. 16. οὶ ΟἿΣ αν ΒΥ σϑηκ Ὀθ 
χὰ ον Ἰονν, τὸ δγὸ ὈυΓ βογυδηίβ οὗ Ψ96808, διὰ 
ὨΘΏΘΘ ΙΏΔΥ͂ Ὡοὺ ΓΟΐγαΐῃ ἔγοπιλ ΣΟΥ ΘΥΘΟΓΥῪ 
Ἰονίης βουνῖΐοθ ἐμαὶ ἢ85 ῃϑοΐῇ οὗ 8, 1 Ῥοΐ. ;]. 16, 
17.--᾿Αὐκδει,: Τπ6 Ὅδγο Κηον]οάρο ὁΐ αοὐ δ 
σοιμηϑηἀτηοχίϑ δυα 8 τ ποι ΐης, Ὀὰσδ ΟὨΥ 
68.568 (Ποῖ ἰ0 ὃ0 ᾿υα σοά [86 Ι)0Γ0 ΥἱΟΤΟΙΒΙΨΤ. --- 
γον. 18. Το τπηδκὶηρ οὔ δ ἀἰδιϊ ποι  0}8 18 δἰ αἴμ], 
Ὀυΐ (16 πηαϊκίπς οὗ χοοά ἀϊδιϊ ποι οη5 18 Ομ γ ϑιΐδη, 
--ΟἌΝΤΕΙΝ: Τ8ὸ ἔμ] 8] πηοηΐ οὗἁ ἀϊνῖπθ ρῬγορ θοΐ65 
ἃ στατιὰ σογγοδογδίίοη οὗ ΟΌΓ ἘΠ ΉΘΕ ον δοθῇ 
Ο δβιιδπλοία] ἱπατδι πὰρ !---Ἴ αι {16 ζοοὰ δτὸ οἵϊθι 
Β0 Βιιδπιοίἶγ τοινασζαάθα (0Γ ΔηΥ Ὀοποδ(5.---Ἴ ὁ γ. 
19. ΗΣΡΙΝΟΒΒ: ΤΊΘ ΟΡΘῺΒ ΠΙΔΩΥ͂ ἰσγυ 18, 88 ἴῃ 
ἀδιιροῦδὶ, 80 ἱπ αἰνίπο πιγδίαυ!68.---Ἶον. 20. 
ὙΔΒοτοΐη ὑμο γοοθρίϊοι οὗ ὦ βογσυδηΐ οὗ αοἀ οοη- 
δἰβϑί8.---ΟἌΝΒΤΕΙΝ : Β ρμίθουβ βοσυδηΐβ οὔ ἰὴθ 
αἰνίηθ οτγαά τᾶν ἀθυῖνο βίγοῃρ σΘομβοϊδίϊοι ἔγοιῃ 
8. Θοηἰθιηρδίϊοη οἵ (19 ἸΟΙΥ αἱ σηΥ οὗὨ ἐμ οἷν οΒοΘ, 
δ τραΥ͂, ΌὈΥ͂ διιοἢ οοπίοιρ᾽αίΐοη, δγουδθ (οἷν 
βου ΐα ἰο δοίϊοη.---ΟΥΈΒΝΕΙ: ΤῊο πίοι οὗὁὨ Ογὶδὶ 
ψ 18 ΗΒ ΤΩΘΙΠΌΘ ΓΒ 8 80 ΘΟ ρ οί ἐπὶ Ηδ τϑοοῖγοβ 
"86 κοοὰ ἀοηθ ἰο ἐπ ρη).---ΟΟπδϑοϊδίΐοη ἕο ἔα ὑμ Υμ] 
ιϑογυδηίθ οὗ 6ο4,---ἰμδῦ βοῦο ἀο χοοὰ ἰο {μθπ], 
ἡ υ ὴ ῬΘΥὶ ἰἰης {π|6}} τα ἰβίγΥ ἴο Ὀ0 ἔγαϊ αι] ἴῃ 
{8612.- ΗΕ ΡΊΧΟΞΕΒ : ΤῊο σἰχιίθουβ γα ἠοί δί 8 
1085 [Ὁ δίρῃβ οὗ (89 σοιηιοι ἀδπίγυοίϊΐοι οὗ ἃ 
οἰυγοΐ 88 νν6}} 85 οἵὗἨ (πο Βαδίοῃίης οὗ ἃ βου] ἰῸ 
γτυΐη.- --Ζειϑιῦδ: [0 Ομ γὶβὲ γγ͵8ὃ8 80 ὈΪ((ΟΥΥ ἀΪ8- 
ἰγοϑϑοα ἰῃ δρίὶγὶὺ δὐ 16 ἀον] 8 τ οἰςθάποβ οὗἁ 
Ψυάλδ, ον ἰ8 ἰδ Ῥοβ581010 ἰμαὺ ἀοἀ διου]ὰ 6 δ 
ὁ8180 οὗ [89 βίῃ: ἀπὰ ἀδιηηαίΐοι οὗ 8 δ 4}6 πηϑὰ ἵ 
--Ζειβιῦθ: ΟἸιγϊοὺ ἀἰὰ ποὺ τπδκὸ ΗΪΐ8 Ὀοίγαγ ον 
Κποόνπ δἰ ὁΠ66; ἢο Καοοϊκοά δἰ ἢΐΒ 800] Θν 8 διὰ 
ΔΘ; ἰο0 ἱποίϊο δπἷπὶ 0 τοροῃίβῃοθ.---ΟΒΑΜΕΒ: 
Οεϊδὺ υαβῃοὰ ἐμπο ζοοὶ οὗ Ηΐβ θοίγαγοῦ, βυδογοα 
δἷτα δὲ (06 ἔοαδὲ οὗ 89 Ῥϑβοῖ)ὰ] Ἰδτῦ, Ηἰα 56] 
(ξαγο δἷπι ἐμ Β0Ρ, Θηἀιυτοα ἰδ ᾿εἰδβ ἴῃ ἐμ 9 αδτάθηῃ. 
Πόλγη ὉΥ ἰδ σγϑδί δΏχ ΠΒρΡΘΔΊ Δ Ό]6 Οχϑρ]6 οἴ 
0 ἸΟΥ͂Θ, ΤΟ ΚΏ688 δηᾷ ρϑίΐθποο οὗ 6808, ἴο ἸΟΥΘ 
«ἐλίπὸ Θποηο8 8180, δῃαὰ ἰ0 ΥϑσοΟΙΏΡΘΏ86 6Υ]] τὶ ἢ 
:βοοά.--ΟἾ ον, 27. λιν: Τὴθ πἱ]οϊκοα βρὶνιν κ6Π6- 
ΤΑΙῪ ἰδῖζ6 8. οοσϑβίοῃ ἰο ζ84}1 ἀροὴ 8 τὶ δὴ δο- 
6688 οὔ Σοαὶ θη γὙΟῸ Δ γ6 Ὀ66Ὼ {π6 τοοὶρ᾽οηίδ οὗ 
Βοηο ἀἰϊγίηθ ρἰ!.---Ζειδιῦβ: Ηδ ψπὸῸ ἀοδογίβ αοἀ 
15 ἀοδβουίοϑαἃ ὉΓ Ηἰΐπι ἴῃ τείαγη, δὰ πὸ 0 ψ]]} 
ποὶ Ὀο τυϊοὰ Ὦγ Ηἰδβ βρίνῖϊὶ 18 σίνοῃ ΟΥ̓ΘΡ ἰο {80 
ῬΟΥΘΡ οὗ (9 ΕΤῚ] ΟὨ6.---ΝῸ γίοθ Ορθἢ8 ἐμὸ 00. 
ψνϊάον ἰο ἐμ9 ἀ6Υ1}, γὸ 88 (86 ὅτϑί Ὀγροοτῖίθ, 
{π8ῃ ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ.---ἴον. 80. βαίδη στϑηίϑ ιἷ8 Μγ͵0ῸὉ- 
δ. ΡΡΘΓΒ Π0Ὸ Τοβί; ἰμποῪ ἄδγα ποὶ ἀοἰαῦ ἰο ἀο ΟΥ]]. 
“-ΜΠὸ νο πἰ Βάγανβ ἔγομι ΟἸγἰϑί, (86 ἔχαθ Γαι, 

δα 10865 (ἢ Ἰίχσμῃὶ οὗὁἨὨ γσταοθ, Ἡ}} δβδευτοδν 14}} 
ἰπίο {86 ὑπ|οκ οϑὺ ἀδυίζη 685.---ΟὐΈ 55 πι,: δοΣ 8 6 
νι οΚοα τδὴ ἀο068 6Υ]] ἰπ (πὸ πἰσαί, ἰπ 6 εἰρς ἐπα Ὲ 
6 ὈθΔΓΆ τΣΠἰη ἢἷ5 οὐχ Βοασί, 18 ἴδ ὈΪδοῖκον ᾽στι 
ὑπαὶ τ ΒΙΘἢ ἢ6 σ΄ 00865 ἴῸ᾽ 8 τοῦτ οὗὨἩἨἁ ἀδιϊζῃη 655. 

ΗξύυΒΝΕΕ: 2658 ΔἸΔΥΒ ον ΗΒ (ἴπη6, ἕ. 6... 
ΜΝ δὶ τδ5 (0 Ὧ6 ἄοῃθ. Ηδθογυρῃ Κηον (δ6 ἰἰταο ΟΥ̓ 
Ηἰβ ἀφδίἢ.---ἶι 15. ἃ ἀἰνί ποῖ ΠΠΠππιϊποα σίδησο ἐμ 5 ὲ 
ἰθ8 668 υ ΣΙ ΖΒΟΥ ἰο ΚΩΟΥ {}π|6 (ἦτηθ, ἑ. ., 6 οἀ᾽ 5 
ρθουν ῬΌΓΡΟΒΟ τὶ ὰ8 δὲ 8 σοτίδίη ἰἶπλ6.---ὐὖ ὁ- 
808 ἰ68Δ 0:88 8 (6 ἀμ οὗὨ βοιἐΐπρ 4}} ουν δϑἴδαὶ γα 
ἷπ ογάονς Ὀοζοσο ἀθδί, οὗὨ θαοβίο Ὡς ΕΥΟΤΥ Ῥτοοῦ 
ΟΥ̓ ἸΟΥ͂Θ ΟΠ ΟΣ ἀ6 8} ΟΠ68 ἰϊιαὶ ἰΐ 18 ροβϑί ὉΪ6 ὕον Ὧ5 
ἴο φἶνθ.---αῦ ραγίϊηρ, 8}} Ἰοτθ 8 γϑδυηϊηρδ δῖναῖο, 
οτθ ἐμουρῃ ΠΟΥ ΙΏΔΥῪ ἤαγθ βἰυτηθοτοὰ αὶ 1116 
δθεΐοτο.---Τ 18 Ἰονο, τ δὲ Παίο, τι δαί ζδϑοηθββ πα 
ἱπρσταιυ4θ ΟΣ6 ορροβοὰ ἐν ον παῖς ΠΟΔΤΟΡ ἐδ οι 
ἴφοἰοδὲ ἐπ γ86 17 ἰο αἀοά, {6 τροσο παμῖγ παν 
(δου. ---ϑρ ιν 8}}}7 Ηρ 8. ουὐὸσ ἰδ5 ἀεβοοπάϊηρ 
8ΔΠ4 ναϑιληρς 08 ΟἸΘΔΏ.---Π6808᾽ ΒυτΑ 5 δα 
οηΐρηα ἰο ἰμ6 ἀϊδοῖρ]68. [πὸ ἴθ τϑδῆμοσ ἐμ 
ἸονΥ σοπάποὺὶ οὗ ἐμο τἰχμίοουβ '5 οὔ πιο 5 δ - 
Ρυϊβίης ἴο (80 ἀποοπγοχίοά.---ὕἴ ὁ γ. 8. Ηδ τοῖα 
65.858 ἀο68 ποί ΒΑποί  γ, 1.185 πὸ {6 οβἷρ τ 
Ηΐμι.-- ον. 9. Ἦτο τουδὶ Ἰοατ ἰγὰθ ᾿ποάοσ δέξο 
ἷῃ οἂν Ζ68] δηα οροάϊθη66.--- τ. 10. ΤΟΥ ττογΘ 
οἴοδα ἰῃ Ομ γὶβὲ; ἴῃ ἐδ ἢ ἴῃ Ηἶπι. ΦΖυἀ485 ἰαοκοᾶ - 
{18 ζΔ11}.---τνον. 18. ΝΜ Αβταξε ηοσο ποτὰ τα 
Ὀοϊΐονο; ΟΕ: ἥ]ιο86 δοησαδη δ γὸ Βαοι]ὰ ΟΌΟΥ. 
-- Τὴε 7οοί-ἰοαδλϊησ. Τὰ 18 ἃ συβίοΙηΥΥ σα ἴῃ ἃ ἔενν 
σα μοαγαὶ οἰκ1 68 ΟὨἸΥ; ἴῃ Ὑ ΘΠ, Ὁ. ἱπβέδῃσο, 
ὙΠ ΘΓΟ, ὁπ δίδαυπαγ- ΠΥ ΔΎ, [1 6 ΘΙΡΘΤΟΣΥ 85} 65 
{16 ἴδοι οΥ̓͂ ἰψεῖνο ἃροά τθϑθῆ. Ζίησοπαογ σοςκ- 
οη θα 10 διμοης [6 ΒΟΥ θη 8] δοί8, Ὀὺ ποῖ ΔΙΠΟΝ ἐς 
ἴμο βδοζϑιηθηίβ. Ἷ6 ἀο ποί ἰπίογρτοὶ 1 ΠΟΤ Ἰ]Υ. 
--Τ6 ᾿πἰλ!]ο οὗὨ ἰπ6 δοί οἵ Ομ γῖϑὶ ἴῃ δβρίσγίι: 
ἴο ΣΟΠΟΘΥ ΒΟΥΥΪΟ6Β οὗ ἴον δαὶ δ΄6 βου ν δὲ 
ὈυΓάθῃβοιλ6, Β0}} ἃ8 πυγϑίηρ {Ππ|ὸ ΒΙΟΚ, δές.--- ΗΗοὺν 
ἰαυὶη ἷν ἰ( οοπίταβίβ τ ῖτὰ ΟἸγ 5 8 δοὶ τ πο (Π 6 
80- 6810 ΗοἿγ ΕδίμοΓ ((π6 ῬΟΡΘ) βυετβ εἷὶβ ἴοοξ 
(ο 8 Κ͵5864.---ϑδά ᾿πσοη νυ Ὀοίπθοη Κπονεῖπς 
δΔηὰ ἀοΐηῃρ.---Ἄ ον. 18. ΟἿΣ 5. 8 πογὰ μο0]45 σχοοὰ 
αἰ} τοραγὰ [0 ἸΘΔΩΥ͂ οὗ ΗῚ5 δβογγδηίβ ψοῸ οδὲ 
ΗΪΐ5 Ὀτγοδα.-- -Ἶον. 21. Νοὸ δὴ ἰπδὶοί τλοτ 8οχ- 
ΤΟΥ͂ ὍΡΟΙΣ ἐμο Ὠοατὶ οὗἩ Ζ926905 8 υπέλι Ὠ δα], 
ἴαϊβο ἀϊϑοῖ 0 168.--- ον. 22. Το αἰϑοῖ 0165 θΓ ἀϊ5- 
τηδγοᾶ: 1, 1 τΔΒ ἃ στίεὗ δῃἀ 8 Βῆδ:η)θ ἴο Βδύθ δ ἢ 
8 ΟὯ6 ἴῃ (89 τηϊἀδὲ ὈΓ πο πὶ: 2. ὁ 6 ἢ ΟὯΘ 085 τὸ- 
τηϊπἀ δ οὗ {ΠῸ0 ἀδῆρον ἰο ἷβ οὐνῃ μοδᾶτὶ; 8, {8 67 
ταυδὺ προ 8 βιδῃὰ ἴῃ ἀγεδά οἵ δβιιοἢ ἃ βδὰ ᾿βϑι16 ἴὸ 
ἐμο ἔδίθ οὗ 96580.8.--- 6 τηοδύ δηχίουβ οομαϊ ἶοα 
ῸΡ 8 Ρΐοιβ Βο}: ἮΔοα ἴὸ ὈΘΟΟΙΉ65 ἀποουί αἰ ἢ 85 
ἰο ἐϊθ8 Ῥουβούοσδποο δηᾶ βίαίο οὗ ργδοοθ.---ἶς ἐδ 
ῬοΒβὶ ὈΪ9 (Βαὺ Δι445 ρεγοοϊνοα δἰ πηβοὶῦ ἰο θ6 ἀΐκ- 
οογογοὰ σθη δα ἑοοῖς ὑπ 6 ΒΟῸΡ 8η4 τῦδδ ρυΐ ἰηΐο 
ἃ οογίαΐη γᾶρο ὉΥ ἰμο ἔλοῖ. (9 1ὑ οὐβογυοὰ ἐμαὶ 
ἱξ τγᾶβ8 ΟἿΪΥ αὐ ἔμ σϑοθρίϊοῃ οὗ ἐδ ΒΟΡ, οΥ ἐδθ 
ἸΏΒΏΠΟΡ οὗ 118 τοσορίίΐοῃ, ἰπαὺ π18 ἀθοϊβίουῃ 88 
ἔοτιμοα δηὰ δ9 νγἃ8 ἀοβί ρηδίοα 85 ἰ16 ὑγδὶ(οσ.Ὶ-- 
γον. 27. Οιιοά ἀμδίίαδ, πὸ 7ετετὶδ. ὙΤϊτηογουβ ἀ6- 
ἸΔΥ οχοὶ(θ8 {Π|᾿ βυϑρίοϊοι οὗ ὙΓΟῺΩ. 

ΘΟΒΒΝ ΕΒ: ον. 8. ὅ0 Ῥοϊ θη 088 ἰυτη5 ἴο ἴἢ- 
οἰνηγ.--οἰοτ 8 ἴθ οοπβίβίοα ἴῃ δὶβ Ἰἰ κυ 
ΔΙ ΑΥΒ ἰο ΒΔΥ͂Θ ἷ8 ΟΥ̓ ὙΔΥ.---Ἴ ον. 9. Βυὶ Ῥεοίες 
ΠΟῪ ΘΓΓΒ5 Ο {π6 Οἶοὺ β'ἀθ δὰ {11 ποὶ Ὀθ 58 }5- 
δοὰ σὶϊ τῇὰῶβαὶ 768ὺ8 6 τ Ῥυγροβοά.---ΝῸ τῃὰ 
πϑηΐ ἰο ἀο (οΥ Βι8:6γ) ἰοο0 11{{16,--- ΠΟῪ ἰθ0 68. 
--Ἴὸ ζθοί ἰδὲ τ 8}}ς ἀρομ οδγίῃ δύο δοῃἐϊπ Δ)} 
κοϊποτίης βοιπθ Ραγίΐ0168 οὗ οαγί, δθὰ ἰηίοσ- 
δουγβο Μὐΐι 16 ΟΡ ἐπ ροσσΘ ΡΟΪΌΪΥ σοπίγας(8 
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Βοιηοὶ εἷς ἔγοια ἐμ 9 ̓οΣΪὰ.---Ῥοίοῦ ἀϊᾷ ποῖ Βοτο 
το 9 ποχύ ἰοὸ Ομ γὶϑέ: 9011} τῶΆδβ Ποδσον ἰοὸ ἰῃ9 
Ιογά, Ἐσγοι ἐ}}}18 ὸ 860 (Βαΐ Ἰἰοῦθ 1.8 ἰμ6 Ὠγὶ- 
ΤΩΆΟΥ ἴῃ {86 ΟΠ ΌΤΟΙ οὗ ΟΕ γὶδί. 1 πιδῪ δϑὶς α0}65- 
εἰοηδ,απὰ 1ὺ ΤΟΙ 8 ΔΉ ΘΒ, δυουν (ΐηρ5 ἰδαΐ 
Ῥείον ἀἄοοβ ποί Κηον οὗ, διὰ οὐ ὑ δῖον 0 τϑὺ Β6 
860 τηδδὴδ οὗἨ 818 ποασΐῃβ ὙΠ6Π 6 ἀοδὶσθα ἰὸ 
ΚηΟΥ ἐμοτι.--- λαὲ λοις ἀοεδί. Ὧο ὉὈυὺὶ αυϊοῖὶγ 
ΒΟΘΟΙΏ]Ϊ5} (86 τόσ οὗ ἱπαυ γ, (Ὁ 1 8180 ΤΩΔΥῪ 
δοὸ 8016 Ρονίρος γ᾽ ἰο ΓΟΥ͂ΘΑ] {}10 Ἰγοσὶς οὗ ΔΙ ργδοο, 
ἐπα ΟΠ ΟΣΒ οὗ Μύ ἸοΥϑ. 
ΟΕΒΙΆΟΗ: ΗΟ 6 (9088) ᾿β δ᾽ ΥΥΔῪ8 τηοϑὺ 

ΔΏΧΙΟΙΒ ἰο ΘΧΒΙὶ ὁ {λ9 δου], (116 βρ᾽ για] τηθδη- 
ἧηγ, οὗ (ηρσα ἰμαὺ ἸΟσΘ ΔΙΓΟΔΑῪ ΒΒ οἰ ΘΓ Υ ἴ8- 
Τὶ ΠᾺΡ ἴο ἃ}1 ἷΒ ζοδάθσβ (βσοαρσὰ (89 ΟΡ 50 618 
δια ὁΣᾺ] ἰσδάϊ ἰοῦ, ΑΒ ᾿ι6, ἰμ ΣΟ, ΤΚ 68 ΠῸ 
ταρηίΐοι οὗ ἔπῳ, ᾿πδεϊξαϊοι οὗὨ ΒοΙν Ὀδρίΐβτω, θαΐ 
ἰοσο 65 ΡΟΣ {Π9 ἱπίργπ8] ῬγΟΟ658 ΟὗἉ Τοροποσζαίϊ ἢ 
ὙΠ080 Βδοχδιηθηΐ ἰδ ἴβ (ὁ Ρ. 111.}, 80, ἴῃ 11Κ6 
ΤΑΔΒΏΘΥ, Ἀ9 18 8]]6ηΐ δϑουΐξ ἐμ ᾿πϑιαἰοι οὗ (89 
1οτὰ 8 ΞΌΡΡοΣ, (86 βδογαπηθηὺ οὗ δομῃίϊπιιδὶ δηὰ 
ἰηξτηοὶθ δοιμἷο τὶ} ἐμ βαγυΐοιν, ἀνγο! ἴηρ, 
ΒΥ Ῥγοίογθῃοθ, ὁ 8 ΦΌΤΙΏΘΡ οσοδϑίοη ὈΡΟῚ (δ 6 
Ῥαγίακίηρ οὐἨ ΗΪΐβ ἤθ9} δῃὰ Ὀ]οοὰ (οι. νἱ.), πὰ 
ΠΟῪ ὍΡΟΣ ἰδ 6 ̓ ην 51 }1]6 γοῖ σομυΐηθ ἀπίῃ οὗ 56- 
89 τ ΗἿδ ἀϊκοῖρ]95, δὰ οὗ {μ9 ἀϊδοῖΡ} 65 διμοις 
δαοὶι οἶμον ἐμ Ηἰπ).---Ἴὸ του] ἃ ν}}19 Ηἰδ8 ἀβαι, 
διὰ Ηθ δηῃᾷ ἐδο Εαΐμον Ὑ111 1 αἷδο. Βυΐ ποῖν 
ἰδαὶ Ηφ 18 ἀδδὰ ἰο ἐμὸ ψοσ]ϊ ἃ δηὰ τν}}} ὯῸ τλογθ 
Ἰαδηϊοβί Η τη86]Γ ἰο 10 (ὁμαΡ. χὶν. 17, εἰς.)---οῖ, 6. 
δοίοτο Ηἰ5 ἀθ8}---Ηθ 1ΐνο8 δπιίγοὶΥ ἴῃ Ηΐ8 οσση. 
(Ὁοπ͵οοία 6) 96818 τε τγϑϑὶιϑα {110 ἐγαϊίονῦ. δπὰ 
186 σδτὴθ (0 Ῥοίον.---ὐὸ ρατέ υὐἱϊὰ Η.. Ηο πο 
ἀοες ποὺ Γϑοορῃηῖζθ ἰΣᾺΘ σγθαίῃθ88 δηὰ αἀἱρηΐϊ ἴῃ 
Ἰοῦο (πδὺ ΒΟΣΔΌΪΥ ΒΟΥΎΘ5, 18 η0 αἰδοῖ ρ᾽ο οὗ Ομ γἰ δι᾿ 8. 
(010835. 1ϊδ. 18.---(Αυρυβιῖη9:) Ηθ ἸαΥ͂ οὨ ἐδο 
Ὀγοδδὶ ([ῃ ἐμ 14) οὔ Ψ6809. ΕῸΡ τδαί 5 τηοδηὶ 
ὈΥ ἰμ0 1} ΟΥ̓ Ὀγοδϑὺ βαῦύθ ἐἶιο ραγὺ {Ππδὺ 18 ἃ ἀἄδη ἢ 

118σο: Ηον οἷοβο δυΐδβ τΥ 5 ἰ0 ΨΦ 6508: ΠΟῪ ἴὰ τ 
Σοιονοὰ ἔγοτα Φυ 188 ῬὙΔ8 9680 ΒΟΟῚ δέου Ηρ 
ἴῃ ΨΊΟΥΥ διὰ 7 .ἀλ8 πη γογάϊιτοι.---( 6905 (Π6 16- 
ΥΘΟΪΟΣ οὗ μοεγίβ.-- -ῬΒΑΟΧΕ: γογ. 6. ΔΙοάοδίν 158 
ῬΓγαϊβοοσίδυ: Ὀὰδ ΟὈΘαΐΘθη66 18 5[}}} ΙΔΏΟΓΘ 80. 
Ῥοΐοῦ τῶϑ (ον δοὰ εἱ ὶβ πηυγουί 6585 ἢ (ἢ 9 
διχδί οΥ̓͂ ἰ8 6 ΒΟΙΥ αν], ἃ8 οα ἰμαΐ οσσαδίοῃ πὶ 
ἐμ6 ΒΡ τ θη 6 δα] ἃ (υΚο γ. 8): Ζογά, ἀδρατί, 
εἰς. ἮἨΪϊΐδ ΒρΘοΟἢ ὈΘΩΥΒ ἃ ΤΟΒΟΙΔΌ]ΔΠΟΟ ἰο ὑμπδὲ οὔ 
ἐμ Βαρίϊδε, Μαίξ. 1}, 18, Βαϊ ποὺ 4}} Ὀγᾶγα 
ΜΟΓὰΒ ΓΘ ΔἸΔΥΒ ΒΘΔΒΟΏΔΌΪ6. (6 τησϑὺ ποὶ 
[411] ἰο ΟΌδθοσγτο, ούγουοῦ, ἰδὲ ἴῃ ἐπ9 σλ56 ἰδ6 
ἰαγηϊηρ-Ῥ οὶ νι ὶ ἢ Ῥοίον ττὰ8 818 ἀπτοαάϊ μο885 ἰὸ 
δὸ τορομοῖ θα ἰο ἰμ6 Ββρίτί 41] Βυπι)ἐδίοη οὗἁ 
ΟΒγὶβδί δηὰ ἰο ψμδὺ οὗὨ προρϑβὶ Υ 101] τν9α--Ὦ 18 
ΟὟ 86 - Βα τι] δἰΐοι.)---Ἴ 19 ἐστι ροταιηθηΐ (π16}- 
(α] οοπδίξει 105) οΥ̓͂ Ῥοίος αἀἰὰ ποὺ ἘΠ 
Ἰἰβδίοῃ ἴο Ῥτοπιΐβοβ οὗ αίατο Κηον]οῦρο.---2 ΡοΙ. 
ἷ, ὅ.---΄ ογ. 8. Β604}15 σαν». γἱ. δδ8.(ἁἩ ΑΡΡ]1ο80]19 
ἰο 5 )͵άἀΔ5 15 ἐπ βαγίηρς οὗὨ Ῥοίοσ, 2 Ῥεῖ. 1ἱ, 20.---- 
γον. 12. 2 65808 βουρᾷῦ ἰο βίγὶ ἐμοὶ οὗὨ ργϊάθ ὉΥῪ 
ΤΏ0ΔῊ5 οὗ ἃ οἰ ἰδὲ Πο ρῥϊασοά δηγϊα δὲ {ἐμ οτὰ 
(Μαίι. χυτ.}, ὉΥ (8.9 ῬΑτ 6 οὗ ἐι6 θα νυἱοι 8 Δ 0 Γ- 
ΟΥ̓, ὈΓ (πΠ0 γτορυϊβδίοη οὗ ὑμ9 βοὴ οὗ Ζερθάθο; 
ΗΘ τηυδὲ ΠΟΥ͂ Τα ]ζ9 ΔμοίμοΣ δ᾽ πιὰ» δἰϊοτηρὺ (γοὺ 
ποῖ ΒΙΠΩΡΙΥ 88 δὴ δἰΐθρὶ). (Ηδθράογ:) Ομ τ βιὶ- 
βηΐϊγ ραϊποάᾶ χῸ]0 ΟὨΪΥ ὉὈΥ͂ ταϊη δίοσϊης ἰο 811. ΤῊΘ 
ΠΟΝ]οδὺ ὈΘΑΥΒ ΒΎΔΥ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ υπαογβίδηἀϊηρ ΠΟΥ 
0 τα θίο Σ 0 ἸΏΔΏΥ,---Ἰ 10 Ὀ6 Ῥοκβί ὉΪ6, ἰο 8]].--- 
Ομ νἰϑὲ τ 4115 τλδ)] οβιϊσαὶ ἴῃ ον] 658. ΕΌἾονν Ηΐτὰ. 
Ττυβὶ Ηϊπὶ ἴπ 8}} ἀδΥκ πηδιίοσϑ, ἴῃ 411 δηΐ ρηδ8 οὗ 
ἀοβροὶ Βιἰβίοσυ δηὰ οἵ }1ἴ9.- ὅτι: ΆΘῺ ἰύ 18 

ἈΘΟΘΒΒΆΓΥ, ἸΟΥ͂Θ ἴΔγ8 (5 ον 5 ΟΟ ον ἴο (πο τ ἢ οἷ : 
νυ ἀοοβ ποὺ γϑϑὲὶ βαί58ῆοἃ μὰ} σοπίγ αι πρ 1(8 
ὑπο Ῥθῆσα [ὉΥ ὑ!:6 οἄγτο οὔ (6 κἷοῖς δαὰ ἐπο 
Ῥοοῦ. [ὁ ἩΪΠΕΡΙΥ Ῥουΐοσ5 διγαοηδοηιθ, ι0}- 
ὠδμαὶ, αἀεδρίδεα, παν, ἰοαίλδοπιδ βουυὶσοϑ, ἰῸὸ 1.96 
θυ βο θ᾽ 8 ὀχργοβϑίοῃ. Βαὶΐ γοί {Π6 Σοαὶ], βρ' σἱ δὶ 
ΟΥΚ οὗ ἴοοὐὺ- 5. ἴῃ ἰΠ6 Β6ῆ860 οὗ 4“681.8᾽ 
τνοσᾶβ, υογ. 10, 18 ἀοβουϊθοα 6]. νἱ. 1 απὰ 2.--- 
ΤΆΘΥ ΒΕΥ8 υδί]γ: Νον, ἐπογοίογα, {1.118 ΘΧΘῊΡΪ9 
οὗ [οοὐ-τναϑιιΐηρ 185 ραγι ἰσΌΪΑΥΙΥ ταθαμὺ [ῸΣ {8089 
ΠΟ ΔΥῸ ἴῃ 66ο]οβίαϑίϊοα] ΟΕΟ68. --- Ἵν. 20. 
(Βίοχον.) Ηθ ἱπϑρίγοϑ πθπὶ (ἢ σοῦγαρο ἀραὶπ 
ἴῃ τ ον ΟΥὗἩὨ ἰΒοῖν ζΖαϊ Ὑ0 ταϊηἰαίσυ, ἔον ἰὸ πουϊά 
Ρααβ ἐμ6 ἀονυ]] ἰο ἀϊνοϑὲ 411 Ομ ν δι᾿ 5 βουυδη δ οἴ 
δ μοῦ γ. δὴ βοὴ 7υδαβ ἰβ βοῦ ὯΡ ὉΥ Μιῖπι, 
μ0 πόοῦ]α ζαΐῃ αῦο τη ]Ἰοοῖς ὉΡΟῺ {6 6] οΥθῃ 
ΟἶΒ6ΓΒ 8ἃ5 ἴῃ ἢο ψλὶῦ ὈοίίοΣ; 86 τνουϊὰ Ὁθ φ]αὰ ἰγ 
{860 ὑμοαιβοῖγοϑ ἰπουριι: 79 δΓ6 αἰβρτδοθὰ; ὕὸ 
ΟηΘ6 ΜΙ] ρυΐ δὴν ἴαϊ( ἴῃ ἃ8 ΠΟῪ ; ΟΡ ΜὙ}0]9 
ΟΥ̓ΔΟΡ 18 τηδάο (0 βίϊῃῖ. Βαΐ ποὶ {||Ὲὲ [ογά᾽ 8: 
ὙΟΥΣΪΥ, γ ΥΣ]Υ, είς., ἰπίοΓΡΟΒοΒ; Ηθ οδὴ ἠυϑιϊγ υ8 
ὉγΥ γγουϊὴρ (μα τνϑ 8.0 δβοηὺ ΤγῪοπὶ ΗΪπ].--ϑοθ 
ΑΟΡΕῚ (ἰλε  οοί-τιοαδ λίπ). ἴὰ {19 “ δέέχιπιοη, ΟΡ 
Αἰτολε,᾽ ᾿δαροιθοῦρς, 1862 (Ρ. 214). 

ΟΕΚΑΥΕΝ: Ετοὰ ΟΕΚΙΟΘῈΝ: ον, 8. 716 Σαίϊλον 
λα σίυεη αἷἱΐ ἰλίπρϑ ἱπίο Πὶ8 λαπάς, ἱ. .. ἰπῖο ΗΒ 
ῬΟΟΓ, [0 118 πη ἀ5 ΠΟ] α 8]}1 ἐληρ8; ον, ἴο Ηΐῃι, 
ἴογ Ηἰἴβ8 νοσὶς.--- ον, ὅδ. το {ΠπΠῸΥ ὙΠῸ ΒῸΡ ὙΠῸῈΕ 
8.8 ποοὰ ἃ οογίδίη ταϑδίησ, ποί ἱπά οοὰ οὗ ἰμ9 
ἴον Ρασίβ οὗ ἐμ ὈῬοάγ, ἑ, 6. ἐλ6 δοιῖΐ, Ὀὰΐ 1ἐ8 ἸΟΤΟΡ 
Ῥδνίβ ΔΙῸ ἢ. ΟἸοαῦθ ὨΘΟΘΕΒΑΥΪΥ ἰο ΘΑΓίἢ.--Ὁ 6Γ8. 
6-9. Ῥοίοσ οὔἴϊθῃ δρΡῬϑδυβ ἢ δου ρίιτθ 858 ΒαϑίΥ ἴῃ 
Ῥυυνέης ἔοσί ἢ ἷ8 ον ἰά6 685 οἵ δι 18 ταῦ δηὰ 
ἐσχροἀϊθηΐ.--Απ ᾿ηβίβησο ἰαΐ 8 ΠΊΔῊ ΤΩΔΥ ΒΑΥ͂ 8 
ἰμῖπρ ὙΠ 8 ροοὰ ἱἰηἰοαίΐοπι, ἀπ γοῦ ἱφπογδη 
ἴἰο 118 Ἰιυγί.--- 8 Ῥείον αἰὰ ποὺ β60 ἷβ ογῃ χοοὰ, 
ΟΌΥ Τωοτὰ ἀϊὰ ποὺ βυδον κἷ8 15} ἰο Ὀο ζ18]1164.--- 
γεν. 10. ΟἸιγῖδὶ τάβῆοβ ἐπαῖν Το αὐ ὑπ 6 7 ἃγΘ 
οἸθδῃ, βιονίης ἰμαὐ σΥδοθ 5068 Ὀογοη πΘοοβαβιίγ. 
--νοσ. 14, 10 18 ποὺ ΠΟΘΟΒΒΑΤῪ [ῸὉΓ 019 ὙΠ0 τ 8.68 
ἰο ἀο 8]} ἰ86 οοπτηδπάτηθηίβ οὗ 7968085, {εγαϊν ἴο 
Ῥογίοσιαα {9 δοὺ οὗ ᾿νδϑιΐηρ ζεοί---ἰ 8 18 ΣΩΘΓΟΙΥ͂ 
δ δοί οὗ ουδβίοιι, πὰ (μὸ ουδίοτῃ 18 ὨΟΥ͂ ΠΟΔΣῚΥ 
ἀτορροά.---ΤῊ 85. βρ᾽ ταδὶ] τϑβεῖηρ οὗ ἐπ ζοοὺ 5 
ἄοπο »γίηιατιϊν ὉΥ 6505 Ηἰπιβο] ἢ, δεοοπααγιϊψ ὍΥ 
1115 ἀϊ βοΐ ̓ 68.---Ἴ ον. 28, Ἡῆλοπι “εδι8 ἰουεά: (μὶ8 
88 8 Ῥ ου ΑΣ τηϑαηΐηρ, ΥἱΖ. ἐμαὶ Φομη ψὰ8 86- 
ταὶ ἰρα ἰο 8 Κπον]οάρο οὗὨ {8:0 ΙΔΟΓ0 βοοσοῖ τηγβίθ- 
σὶοβ οὗ ἐμὸ οχά. (3)--τ ὁ ἐσ. 27. Αὖὐ ὅτϑι βαίδη ἀϊὰ 
ποὺ οηίον ἱπίο Φυ(.δ5, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ Ῥυΐ ἰὺ ἰπίο 18 
Βοαγί ἰο ὈείγαΥ ἷ8 Δίαβίου ; Ἰοὺ 8 ὈΘΊΑΡΟ ἐπ δὲ 
βαίδῃ ἰῃπρυδβὺ ποὺ ΠΥ οὗὨ Δὶ8 ἀαγίβ Ἰαίο ουῦ ποσί, 
ἴον 15 πὸ ἄο, Β6 πταΐσμϑβ {1}} 16 σοίϑ δὴ ΘὨΪΓΔη66 
ὑθ 6 Γο Εἰ πιβο], 

[Ετουν Αὐαυδτινε: ον. 1. ΑΊ νγᾶϑ ΠΟῪ ἰο 
ἐδ ῖκθ 918 66 ἴῃ το] γ οὗἨ ποῖ {110 γβί ῬΆΒΒΟΥΘΡ 
"88 8 ἰγ}6.---ἴο Ῥοτίοσια ἃ τηοϑὺ ὙΠΟΪΘΒΟΤῚΘ 
ὁΟΟΓΏΘΥ ΟΥ »αδδ-Οὐ Ὁ"  ΔΟῚ Ὑ0 ῬΡ858 ΟΥ̓ΘΡ ἴγοιι (ἢ 9 
ἀοΥ}]} ἰο ΟΠ γῖβί, ἔγοιῃ {18 ἀπϑίδ Ὁ]. ποτὰ ἰο Η 8 
Βυγχ9 Κίηράομῃι.--- ὕπο ἰδ ἐπὰ, ἑ. 6. (ιδὺ {6 γ (ΒΘ .- 
Β6ΙΥ68 ἰ00 τιϊρῦ Ρ485 ουὖὐ οὗ {πὶ8 τοτϊὰ, ὈΥ ἸοΥθ, 
αηίο Ηΐτ τοῖν Βοαα: ἔον τ δαί 15 μπίο ἐλε ἐπα, Ὀαὺ 
πηίο ΟἸ γ᾽ δι ----Τ ογ8. 4, Ὁ. 114 ἰαϊά αδἰ6 Πα σαγ- 
“πηπί8 6 Ώ, Ὀσίηρ πὰ 0 ἔοτπι οὗ ἀοα 119 Θηρία 
Ηἰπβοϊ; Ηρ γίγας Ἠϊπιβο ] 7 τοϊϊἦ ἃ (οιοοῖ, Ὑ ΒΘᾺ 
Ηδ ἰοοῖς ροη Ἠΐτὰ ἰμ6 ἔοσιι οὗ ἃ βοσυαηΐ; 776 
»οιγεα τοαίεν ἱπίο α δαδῖπ, ΐχοη ἢ 86 ἃ 1115 ὈϊΪοοά 
ου ἐδ οαρί ἢ νὴ τ ϊοὰ 1190 τ αβιοα ΔἸΥΟΥ {10 
ΔΙ(Π οὗἩ {λοῖν βίμα; 176 τοἱρεὦ ἰΐεπι εοἱ(ἦὦ ἰδ ἰοιοεῖ, 
απ] 6 8 πῃ (86 865} τ μοσϑνι ΗΘ τῦδϑ οἱοιποὰ 



4)0 ΤΗΞ ΟΟἙΙ͂ΡΡΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ ΨΟΗ͂Ν. 

Ἦὸ οϑἰ Δ Ὁ]15ῃ64 (ἢ}9 Βί6 08 οΥ̓͂ (9 Ενδῃρο }5[5----ἰ}} ὁ 
0] οὗ Ηἰἷ8 ραβϑίοη [δια πι}]) 01 0}} ψ͵ἃ8 ΟἿΣ 
οἰοδπβίῃ!.--τ ον. 12. Τοὶ 8 ΘΟὨ 088 ΟὟἿΥ ἴα0}}8 
088 (0 δῃοί 6 Γ, ΤΟΥ χῖν 6 ΟὯ6 ΔΌΟΙ ΒΟΥ 5 λυ} 15, ὉΓΑΥ͂ 
ΤῸΣ ὁη9 δηοίμο ν᾽ Β ἴα} 8----ἰ 5 Ὑ76 8}14}} τγ853]} Οἢ 9 
δηοί 6 Γ᾽8 ἔοοί.---Ἶ ον. 29. ὕωάαϑ λα ἰδὲ δαφ: ἰδ6 
τὺ ἰπδβιϊταϊλοπ οὐ δοο] οβἰ αβί θα] ῬΓΟΡΟΓΙΥ; ΟΟΓ 
Ποτὰ βμοῦβ ἰμαὶ Η15 σομηπιδηδηηοηΐ πού ἰο ὑπ ἰηκ 
ΟΥ̓ 86 ΤΩΟΥΓΟῪ (065 ποὺ Ιρο6δὴ ἐμδὺ ἐδ Βαἰ 8 
8διιου ἃ ΠΟΥΟΣ ΒΑΥ͂Θ ΓΠΟΠΘΥ͂. 

[ἔτοτι ΟἨΠΥΒΟΒτΟΣ: ΥοΣ. 1. ΒΥ ΗΪ8 ἀδρατγίινϑ 
Ἦο πιϑληβ 1118 ἀεαίἠ---Ὀοΐῃ ς 80 ΠΟΔΡ Ἰολνίηρ 1119 
ἀἰβοῖ 169, 9 βΒοννϑ ΏΟΓΘ ἸἰοΥο ἴον (μοι; Ηο ]οῖϊ 
Ὁπάοηθ ποίμἷπηρ ἩΒΙΘΟΝ οὴ6 ῬΠΡὺὈ᾽ὲΟ φγοαιγ Ἰογοὰ 
Βιουϊὰ ἀο.--- ον. 7. Ηον υϑοῖῃ] 8. ᾿ο8505 οὗ 
Βυμ  }ν 10 ἔθαο 058 {}166.-ὐὖἶῶἔῶεον. 20, Ποῖ γγ͵ὲ5 ἱΐ 
ἐμαὶ 16 το Του Ὀ8ἀθ βουὶρ, δ βἰδἔδἕ, ἀπ ἃ ΠΠΟΒΟΥ͂ 
σΑΥΓϊ ἃ Ὀλρ5 ἴον (.10 Το]]οὗ οὗ (86 ροοῦ ῦ [1ὑ ττὰ8 
ἴο 5807 ἐμ ἐμαὶ ούθη ἐμοβ8α ψἰιο ἃτο οσιοὶβοά 
ἰο {19 ψγοσϊὰ οὐρλί ἴο αἰἰοηὰ ἰο ἐΠἷ8 ἀυΐγ.--Υ̓ ΘΓ, 
80. 72 ΄αὸῷ πίσὴλέ βιιονίης 86 ἱπιροί 817 οὗ 
ΨυάΔ8. 

[ἔτοαυι ἘΕΡΕ: ὅν. 18, 14. Ουν ΤΙ ογὰ ἤγβι σά α 
(ἰὴ, (Π6 ἑαεσλέ 1ι. ποῦν. 17. Τὸ Καον τα ἰδ 
ξοοὰ δπά ποῖ ἰο ἀο ἱΐ, ἰοηάοῖ ἢ ποὺ ἰὁ Βαρρί 685, 
Ῥυὺ ἴο σοηἀοιηπδίϊοη. Εγοῖὰ Ασουτν: Ὑ6γ. 12. 
Ὕ6Ώ, δἱ ον σοάδοιηρίΐοι ὁ ΤΥΘ οἰδηρσοῖ ὉΥ 
ἰδο Ββιιοιάϊηρς οὗἩ Ηΐ8 ὈϊΪοοά, Ηδ ἰοοῖς αραΐϊη Η8 
ξδτιωδηίβ χἰϑίηρ ἔγσοτα 86 σγᾶγο, δη οἱοί μὰ ἴῃ 
1:0 Β8110 ὈΟΟῪ δβδοοηοα ἱπίο σαν δηά δἰιίοί 
οἱ ἰδο σἰχῃὶ δηὰ οὗ η9 Εδίβοσ. 

[ἔτοπι ΒύμεΙτα : γον. 1, Ομγῖϑε οἴοβθ ἐξ8 
{ἰπ|6 οὗ (06 ῬάΒΒΟΥΘΡ ἰὸ βιοῦν πη, (αὶ Π6 τϊρσδὶ 
Ῥτγούβ Ηϊπ30] 7 ἰο Ὀο {ἰ}}10 δϑυνδίδποθ οὗ ἐπᾶὺ (γὙ}6. 
--τἶὄῖ᾽ ον. 2. ὕδῃ ννὸ τυροῦ ἰο δπα ἔγίθη4 5 πηἕλι (ἢ- 
7.1, νῆσδη οὖν ϑανίουν Βοὰ 8 ἰγαϊίοῦ ἴῃ ἢΠΪ5 ΟῚ 
Ἰιοι86 3---Ἴὐ 15 πῸ πησοϊηοῖ ἰδῆς ΓῸΡ {δ Υἱ]οδί 
Βἷη8 ἰο Ὀ6 δοίοα ὈΥ (ῃ6 πιοϑὲ δῃλϊποηῦ ὈΓΟΥΌΒΒΟΣΞ 
οἴ τοὶ] σἴοῃ.--- ὸ ἀον], θοϊης ἃ βρί τι, Π85 α αυὐἱοῖκ 
ΔΟΟΟΒ5 (0 ΟἿΓ Βρ γὶ 8 δῃηἃ σαπ ἰη8{}} ἷ8 βυρχρο8- 
ἰοῦ ἰπίο ἢ 61).---Ἴ γ8. 4, ὅ. Τ 6 τηοϑὺ δι) Ζ 
ἰηδίδῃοο οὗἉ δ56]{-ἀσῃΐαὶ, [ῸὉΓΣ ΟἿΓ ἐποοιγασέπιοπί "πὴ 
ἐχαπιρίε.--- 0 οὐρὶλ ἰο Ὀ60 ΤοδΔαγ ἰο ρογίογμ ἰμ9 
Ἰονγοβὶ οἶοοα οὗ Ἰογθ δηὰ βούυΐϊοο ἰοτδγὰ ὁη9 δη- 
ΟΠ 6Γ.--- ἼἌἽἴ ὁγ8. θ6-8. Α βἰαδῖ Βα Υ ἰο σοῖμϑ0 
(80 οὔδεγοά ἔαγοτγβ οὗ ΟἸγὶδὲ θαι 89 6 δ΄ΙῸ τη- 
ὙΟΥΓΠΥ ἰ0 ΤοσοῖΥθ ἐμ οηι.---Τ ποῦ} γΟ το ποί 
ὙΟΣΙΩΥ οὗ Ολγῖδί, ἀπά οὗ Π|5 ἰουε; γοὺ ΟἸτὶϑὲ 18 
ὙΟΥΙΒΥ οὗ εἰσ, δΔηα οὗἉὨ ΟΡ 72αἰἰῪ.--- Ὡθ βογνυδηίβ οὗ 
αοὐ ἐποιλβοῖνοβ οἷϊοα σαηποί πα ογβίδη, αὐ »γό- 
δοηί, ἰ(ὰ6 ἀοσα]ηρβ οὗἩ αοἀ ὙΠῈ ἰμθηλ, γοὶ ὑπ 6 γ0 
ὙΥ1}1} δοτλθ 8 ἰΐτηο 70 {8:6 ο᾽οαγίης οὗ {16 1}.---ΟἸν ἰδὲ 
ΜΆΒΒΘΙῊ 8}1 ἐπαὶ μανθ δὰ ἱπίογοβξύ ἰη Ἡΐ Ὀοίὰ 
ἴγοτα συαΐϊ ἀπὰ γοϊ]υἰΐοη.--- ον. 10, ΑἸΙ 7ωυδε Πα 
ῬΘΙΒΟῺΒ 810 ἱπ ἀοα᾽ 8 δοσουῃὺ εἰδαη.--- ΤΠ 9. πο]  οϑὺ 
Βοϊηί5, Ὑ 1151 πὶ (18 του] οὗ βὶη δηὰ ἰοπιρίαἰΐοη, 
ἄἀο πορά δ ἀδιν ὑγαβιΐηρ ὈΥ͂ τοροπίϑῃοο.-- 6 Γ. 
17. Το ὨΘΟΘΒΒΗΥ οἵ---]. ἀπηοιοίεάσα ἴῃ ογἄοῦ (0 
»γαοίίοο; 2. ρ»γαοσίίο6 ἴῃ οΥὐάου ἰο ΒΔΡΡΊΠ688.---ἼΥ, 
18. ΠΟΤῚ ΤΙΔΗΥ͂ ΔΥΘ ἐθογθ ὙΠΟ ὉΥ͂ »χγογεδδίοη Ἰ{ 
ἂρ ἐμοῖς λαπά ὠπίο Ολτίδί, γοῖ τἾιο ὈΥ͂ ἐγεαδοη ΠῚ, 
Ρ (μοῖν λεεξ ασαΐηδέ Πηλ.---Ἴ ον, 20. Ομ γἰδὺ δπὰᾶ 
16 ΕΔΙΠΟΥ δοοουμὲὺ {}:0Ὸ γοϑροοί ρϑὶά ἰο 718 [Ὁ] 
χαϊηἰϑίογΒ 88 ραϊὰ ἰο {]1Θ ἸΏ 586 1 703.---ἼοΥ. 21. 1 19 
189 ἀιυίν οὗἩ Ομ νἰβιϊδηϑ ποὺ ΤΆΒΕΪΥ ἰοὸ Ἰυαἀχθ ΟὯ6 
ΒΔΏΟΙΒΟΣ ; Ὀαὺ ἴο ΒοΟρ6 {μ6 Ὀδσδὶ οὗἁὨ οἰμοῦ8, δῃὰ ἰο 
ἴδαν ἰ}160 ττοσβὶ οὐἩἨ ὑμογηϑεῖν65.---Ἴς 18 ῬΟ5510]0 Ζ0Ὁ 
βοογοὶ νι οκοά 688 ἰο Ἰατῖκ ἰῃ ἐπ λεαγίδ οὗ (8086 
πη Ὑ80860 οοπάμοξ ποι ἰης 88 ἀρροϑαγοά ἰοὸ γσὶνο ἃ 
δὶ δβυδβρίοΐοῃ.--- ον. 80. δυάδα ψουὺ ἱπαιαοα- 

δἰοὶν ουἱ, απὰ ἐξ ιοα8 πίσλὶ: σἸαὶ 4 πασταῖ ἢ δηὰ 
2682] ἰπ {Π6 ἀοΥ1} 8 σδι196.--ΔΊοη αἴτοπ οὐοσ ὉΥ͂ 
αοἄ δμὰ ροϑβοββοὰ οὗ βδίϑῃ ἂγθ ὑπνοαγοὰ ἴῃ 
δίῃ. 

[ἔτοιῃα Μῖ. ΗΈΝΒΥ: οτβ. 1-17. Α νεῖβο τοϑδη 
ΨΡἾ1} ποὺ ἀο ἃ ἐπίῃ (πὲ Ἰο0Κ8 οὐδ δηὰ ὠπιδιαΐ 
δυὺ Το ὙΘΡΥῪ βορὰ γοδβοῦβ: Ομ τὶδὲ δοϊδὰ ἰδυ9 
[δὲ Ηθ παΐρἢν---1, ἐοδι γ Ηΐ6 Ἰοτὸ ἰο Η 5 ἀἰδβοῖ- 
Ρἰ68 (τον. 12); 2. σὶνϑ δὰ ἰπϑέδηςθ οὗ ΗΪ5 τοϊυπ- 
ἱΔΥΎ σα ἑ ΠΥ (γοτβ. 8-Ὁ); 8. Βση νγ ἴο βοτὰ 
βρί γι] τδϑιΐηρ (τότ. 606-11); 4. 8βοὺ ἰμθ δὰ 
ΘΧΘΕΙΡΪΘ (γογ8. 1:-]17).---νῦδοσ. 1. Ουν Τωοτὰ ᾿δ5 8 
ῬΘΟΡΪΘ πῃ 8:9 ψουῦ]ὰ (᾿πῶὐ ἂτὸ Σὼ οἵοη ὍΥ,---Ἰ. κι 
ἴτοιιυ (19 Εδίθμοῦ ; 2. ΘΟΒΟΥ Ῥυγτοθλδϑθ: 8. ΗἨΐ 
Βοί(ηρ (ποπὶ ἀραγὶ ἴον Ηἰτδβοῖῦζ: 4. ἐμοῖτ οὐσπὶ ἀ6- 
γοίϊου ἰο ΠΠἰπὶ 85. ἃ Ῥϑου]αν Ρ90}]16.---Ηἶ8. οὐ; 
ποὺ ἐλύισε (τὰ ἰδια)ὴ κ8 οδι0}6 το τα ἰγαηϑζον- 
ΔΌΪΟ, Ὀὰὶ ρεγδοηϑ (τοὺς ἰδίους) ἃ8 ἃ τὴ 8 ὙΪΐ8 
δηἀ οὨἱ]άτοη ἰο τ οὰ ἢ6 βίϑηβ ἰῃ ἃ δοῃβίδας 
τοϊαἰίοη.---Π]αυὶπ ἰουεα ΗΠ οἱση.. Τ6 Ἰουεά ἱλεπι 
ὑπίο ἰλε ἐπά : 110 αἀϊἸά Ἰοντγο {μοπὶ τ ῖϊΒ 4 ἴονσο οὗ 
φοοώ-ισ δ [ὈΘΏΘΥΟ] 6 Π66] πο Ηὸ ραντοὸ Ηϊπιβοὶ 
ἴον ἱμεῖν γοἀορίίΐοη; δ ἀἄοεέδ Ἰοσθ ἐμϑιὶ Ὑγ 1} ἃ 
Ἰοτο οὗ σοπιρίασεπον θὰ Ηδ δάπιϊ8 (ποτὰ ἰαΐο 
οοτησ πίοι τὶ (ἢ ἢ ἰτ56}4.--- ΤἸΊο50 στ οτὰ Ηθ Ἰογοσ, 
ΠΟ ἸοΥθβ μηΐο ἐλὲ ἐπᾶ ; ἵ. ε. 1. νεῖ! δὴ δυεγιαεί τη 
ἴον; 2. ππίο ρεγχζεοίϊοη, "16 «εοἱϊὶ Ῥεγζεςί ἐλαί τολϊοὶ 
οοποεγπείδ ἰλεπι.--Ἴ οτ8. 4, ὅ. ΟἸ τὶ 8 Ἰοῦο τἢϑ 
οσοπαεδοεπαϊη7.-- ὴο αἰβοῖρ]ο9 δὰ 8: Ὀεΐοτο 
ΒΒΟΩ ἐμ6 ἩΘΑΚΠ655 ΟὗὨ (ἰιοῖν Ἰονθ ὉΥ σταάρίησ 
[89 οἱαὐπηθηΐ ἐμαὶ γὰ8 ρουγοά οὐ Ηΐ μοβϑά, γεὶῖ 
ὨΟΥ͂ Ηὸ ρἶνοϑ (18 Ῥγοοῦ οὗἩ Ηΐβ Ἰουθ ἰο ἐβιδὰ; 
ΟἿΡ ἱπβγηι 168 Το [0115 ἰο Η 8 Κἰ άπ 698685 81 δεὶ 
μοτα οἵ. --ἶ ον. 2. Το ἰσρδβοὺ οἵ 3. ἀα5 ἐγοςοὰ 
ἰο 1ἰ5 ογίχίπαϊ.--- ΤΠ ο89 (Βα. τγουϊὰ Ὀ6 ΘΟῸ ΤΟ ΓΙ 40]3 
ἰο Ονὶδι πηυϑὲ Κορ ὑμῖν ταὶ 48 ἸΟῪ ἴῃ {86 ταϊάϑὲ 
οὗ δαἀνδῃοθιμθῃηίβ.---  γ8. 4, ὅ. Νοιμῖηρς 18 θεῖον 
118 ΥΒἾΟὮ ΣΩΔῪ ὍΘ0 Βογυϊοθα}]6 ἰ0 αο᾽ 5 φίοσγ δηὶ 
(89 ροοά οὗὨ οἂσγ Ὀσθί!γθη.---Ι δον Μ111 ἀο πεδαη 
ἰδίηρθ (09 ΟΟΣΤῪ ἔδυοῦ ΪῈ δαροτγίοτθ, {Π6} σἶβὸ 
ὉΥ Ββιοορίηρς δηὰ οἱϊω ὈΓΥ οτίηρίης; Ὀυΐ ἴον 
Ομ γὶβὺ τὸ ἀο ε1198 ἰο ΤΠ ἀἰδεὶρ᾽εθ, οΘοα]ὰ μῸ πο δοὶ 
οὗἁ Ρο]]ΟΥ̓͂ ΟΥ σοπιρ] αἰϑδησθ, θα  Ῥατο μι υ σα} γ.--- 
πε τίδειλ ἤγοτι διρρεῦ; Ἰθατη---Ἰ. Νοῖ ἐο σϑοίοη 

ἃ ἀϊβδίαγθαποο ἰο Ὀ9 64]]6α ἔγοπι οἂὔν πηεαὶ ἰο ἀσ 
αοἀ οΥ οὐν Ὀτγοίμοῦ ἃ γϑα] βοτυυΐοο---ΟἸτἶϑὶ που] 
Ὡοὐ ἰοαῦο ΠΠἾ5 ργεασλὶηφ ἰο ΟὈἸσ6 Ηΐα ποασοβί σαὸ- 
Ἰαιΐοπβ (δ 111. 88), Ὀαὶ Ἰοῦν Ηΐ8 φιρρον ἰὸ βονν 
Ηὶδ Ἰογϑ ἰο ΗἸ8 ἀΐβο1 168; 2, Νοὶ ὑἰο Ὀθ ΟΥ̓́ΘΥ πίοθ 
δϑοαί ΟΌΓ πιθδί.---}76 ἰαϊὰ αὐἱᾶε ΠΣ σαγηπιεπῖς απὰ 
ἰοοΐ α ἰοιρεῖ; ὁ ταυϑὺ δ ἀγθ88 ΟΌΓΣΒΘΙΥΘΘ ἰο ἀυΥ͂ 
85 {0860 ὙΠῸ 816 Σϑβϑοϊγϑα ποὶ ἰο ἑαζε δίαίε, Ὀαὶ ἴο 
ίαζε »ναϊΐπε.---Ἴ οτΒ. 7, 8. δυθϑοασοηξ ῥγουϊάθῃσεϑ 
ὀχρ δίῃ ὑγοοϑάϊΐῃρ 0}68.---ἾὟο τα 1οἱ ΟΠ τἰδὶ ἰδ κὸ 
Η 8 οὐ ναγ, οι ἰῃ οτάϊαποοδδηὰ ῥχουὶ ἀθῆοαβ, 
δὰ γγ8 884}} Βπὰ ἴῃ {89 1589 ἐξ τῊδ5 ἐλδ δεϑί τον. 
--ἰὴ [80 τοξιιβαὶ οὐἨἩ Ῥοίδσ {ποτ γ189---ἰ. Α ὄ4ἦοι 
οΓ λιπεῖν ; 3,.Α τεαῖ ξοπιγαάϊοίίοπ, οὗ ἀῃ9 ὉὙ]}} οὗ 
9 68ι18.---ΟΒ νῖδι ̓  8 δΏϑνγοῖ---Ἰ. Α δβουθγο οδυίϊίοα 
δραϊηϑὺ ἀἰϑο θα 669; ΟΥ, 2. Α ἀφοϊαταίϊἑοη οὗ ἰδ 
ὩΘΟΘΒΒΙΥ͂ ΟΥ̓͂ Βρ᾽ Ια] πταβῃΐηρ.--- ον. 10. ΤῈ0 
ον άθηοθ οὔα ᾿0υ8ι1 8: δἰδὶθ χῖΔὺ 6 οἱουοά, Ὀυὲ 
(80 στον οὗ 1 ἴδ ποῦ (Δ Κ6Ὴ δΊΤΘΥ.---Ἴ δοιὰ 
09 89 ἀΔΙ ΠΥ σδγὸ οΥ̓͂ ἐο50 γγι0 81 ἱπ 8 λυδιϊδοὰ 
βίδίθ ἰο ο]68ῆ80 {ποι 86 1 γ768 ἴτοπι δἰ γ ἀο δ] οτηθηὶ. 
-- Κε αγὸ οἴεαπ, δμί ποί αἷδε ἸΔΔΏΥ μδΥο ἐὴἠδ σίφη, 
Ὀυϊ ποὲ ἐδὸ {πΐης δἰ χεϊβοά.---ον. 12. Ηο δὰ- 
ἡοαγηρὰ (86 Ἔχρ]σδίίοη {1} Ηδ δὰ δηϊδδεοὰ ἐδ 
ἰγδηῃκδοίί0η---Ἰ. (ὁ (ΓΥ Γποῖν Βυθπηϊβαίοι : 2. ἰὸ 
βηΐβὶι ἐμὸ γἀἀ]ο9 Ὀοΐογθ Ηἢθ υπνὶἀἀ]οα ἱε,--1ἰ 15 (80 
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Ψ1}} οὗὁἨ Ογὶϑὲ ὑμαὺ δαογαπιεπίαΐ δίσπδ βἰιουϊ ἃ Ὧθ 
ἐχρἑαϊπιεά.---Ὗ Υ. 18, ΛαδίοΥ απα ΤΠ ογά.----Ἰ1. Ἠς 15 
ίαδίεν απ Ζοτὰ ἰλαὶ δ τῆδὺ Ὀ6 Βοάοθηοσς δηὰ 
βανίουν; 2, 1ὑὺ ὈδΟΟΙΏ65 8 ἰμὺ5 (ο ο84}]} Ηΐ: 
αθογρο Βογθοστὺ νν θη 9 τμϑηἰϊοηοα {86 πδῖ86 οὗὨ 
Ομ γῖϑὶ υϑοὰ ἰο δΔαὰ την ἈΔαδίεν, διὰ ἐδ ὰ8 τχοίο : 

“ον ΒΊΟΥ ἀοίὴ τὴν ΔΑἰαεῖο» βου, ΜΥ ΔΓΑΘΤΕΒ! 
ΑΒ ειἰλυοσεσίβ ἰθανοδ ἃ τίσ δοοηΐ πηΐο 1116 αβ θυ, 
ἔο ἀο ἐηοϑθ νοτάσ- -α θϑϑῖ σομῖοηΐ, Δ ΟΥίθηα!} ΓΓΆΡΤΑΠΟΥ 

“ΜΚ ΜΛΒΈΕΙ. 

γόον. 14, 16 τὶ 4, ὅ. ΑΔ ῬδγδὉ]θ ἐο ἐπ6 6γ9, 
οὺν λίαϑίον ἐΠΟΥΘΌΥ ὑθδοβίης 118---ἴ. Αἡ Δ Ὁ]0 

2. Α οσοπμαοΒβοθηβίου (0 Ὧδ6 867- 
8. Α Ββουυ] οδὈ] η 8585 ἰο [86 δαποίέἐ- 

εαίίζοπ ΟὯΘ οὗὁὨ δῃοί 6 Ὁ.-- α΄ 6 χοοα ἔθδοῦ 
Ομ γέ σαβ, ἑθδολὶηρ ὈΥ̓͂ ὁζαπιρὶα ἃ.8 νΥυ0}} ἃ8 ἀο6- 
ἐγίη2.---- ὙΠ  ἢ τῦϑ 866 ΟἿΣ Μλβίονυ δεγυΐπο ἯΘ 6ὁΔῃ- 

ἐοπαεϑοσπεδίοη ; 
υἱοοαδίο; 

ποὶ δυὺ 866 ΒΟΥ 111] 1 ὈΘΟΟΠΊΟΒ τ. ἰ0 Ὀ0 ἀογεπδεγ . 
-- ον. 17. Μοβὺ ρϑορὶο ἐδίηϊς, ΗΑΡΡΥ͂ ἃγο {Π 0} 
ἰδὲ γίδα δπὰ γωΐε; Ομ τσὶ βαῖ εἰ, ΗΔΡΡΥ͂ ἃΓθ ὑΠι6 7 
ἐδπαΐ φίοο» πὰ οδεῦ.---ΝοΙίηρ 8. ὈοΟΥ Κηονη 
ἐπδὴ ἐμδὲ γγὸ Βῃουϊὰ Ὀθ ἀμωηιόύίέ, δὰ γοὶ Βονῖν 1119 
19 Βθδὴ οὗ ἔγιθ Βυπ ΠΥ: ταοϑὺ ἄποιο ΤΟΥ οἰλεγδ, 
ἴον οἷο ΟΣ ἐλεπιδοῖυο8.--- ον. 18. ΤΉΟΥ (μα ἀτὰ 
εἠοδεη----Ἰ. ΟἸγῖθὶ Ηϊ 56] οἴοθο; 2. Αγὸ Κηονη 
ἰο Ηΐμι.---41} (πα εαἰ ὀγεπα ὶλὰ ΟἸτἶϑὺ τὸ ποῖ 
ΗΠϊ8 ἀϊδθοῖ 0165 ᾿πᾶἀοοα.--“ άαϑΒ ἐγ εα Ὡρ δϊ8 λεοὶ 
αγζαϊηϑὺ ΟΠ Υ]8.---1. γχογδοοῖ Ἠϊα, ἐμγπε λὶδ δαοῖξ 
ρου Ηΐπι ; 2. αοερίδεα Ηΐτα, βιοοῖς οδ᾽ ἐΐοὸ ἀυϑ 
οὗ ἷϑ ἔδοὶ ; 8, ρωγηδα αἱ Ηϊη.---Ἴ ν. 20, 7 .ἀ 9 
ἀαά δόεη Βο ἰ--τιμΠΥ (μδαὺ τοοοίυεα ἷαι, δη ἃ Ρ6᾽- 
᾿ΔΡ5. δὰ Ὀόθα σομγογίοα δηὰ οἀϊβοὰ ὈΥ͂ ἷβ 
ῬΓΡΟΒΟΙ, ὙΟΣΘ ΔΘΥΘΡ [ἢ 6 ὙΟΥΒΘ ὙΠ 6η Ἀ6 Δ [[67- 
πδιὰ ὑγογοα ἃ ἰσαϊίοῦ.-- - που κ Βοιὴο ὈΥ θα Υ- 
ἰδίαἰπ ΒιγΏΟΥΒ δᾶῦο οδηἰογίαἰηθἃ ΤΟΌΌΘΥΒ γοῦ 
Ὑ6 τηυϑὲ 5(1}} θ6 ΟΡ ᾿ἰΔ 016; (η6 ΔΌ..805 ραὺ πὑροὰ 
ΟὟΡ ΟΒΔΥΪΥ͂ Ὑ0111 ποῖ οΥ 9.1 ἈΠΟ δ Ὀ] ΘΠ 685 
ΒΟΥ [089 08 ΟΥ̓ ΤΟΥΔΙα.--Ὗον. 2], ΟἾγὶϑί 15. ποὶ 
ἰδθ δαίμοῦ οὗ εἴη, γοὶ (μὶβ βίῃ οὗ Φαἀα5 Ηδ6---Ἰ, 
Τοτδεαῖο; 2. 7ογείοἰά.--- 0 δὶπ8 οὗ ΟΒν θυ π 8 ἅτα 
ἰδ γτγίῳ" οΥ̓ ΟἈγῖϑι. τον. 29. ΟἸιτῖϑε ρμενγρίεχεα 
Ηἱδ8 ἀϊβοῖρ]68 ἴον ἃ (ἰὴ δαὶ Ηο χιϊρύ---1. ἀμπι- 
δία ἰθτα; 2. »γοῦὲ ἴθ ; 8. ἐτοΐίε ἴῃ ἰμ6πὶ 8. 7εα- 
ἰοιδν 097 ἰλοτηδεῖυεδ; 4. ἐχοὶία ἰηαϊσηαίΐ οι δὲ [89 
Ὀά86688 οὗ 443.---ον. 28, ΤΏΟΓΘ 8Γ6 δοῖὴθ οὗ 
ΗἰΪ5 ἀἰϊθοῖρ]θ8, τ λοτα Ομ γῖδὺ Ἰαγ8 ἴῃ Ηϊ8 ὈοΒοῦα, 
0 ΠΑΥ͂Θ ΠΙΟΤΘ ἴγζθϑ δῃηὰ ἰηἰἰτηδίθ δοϊωμπηπηΐοη 
πὴ} Ηΐπὶ ὑπ δῃι Οὐ ΒΟΓΒ.---Ἴ τ. 28, 24, Τί 18 ροοὰ 
ἰο Θηξζηζο ον ΟΌΥΒΘΙΥΘΒ ὑπ 6 ὈΓΆΥΘΥΙΒ οὗ ἰΠ 086 ὑπαὶ 
ἰδ ὅν Οὐγί δ. 8. δοδοπὶι.---Ἐ ΠΟ πο 110 ἐπ Οὐγίδι᾽ δ 
δοδοπὶ ἸΩΔΥ͂ οἴϊθη ὈΘ τοιηἰ ρα οὗ ῖ βοπῃοίΐης ἐμαὶ 
ΜΠ 6 Ῥγοβίαδ]9 ὈΥ ἰμ086 ὙΠῸ ᾿ΐθ δὶ 175 ζεεί.---- 
γεν. 26. Τπουσὰ ΦοΒὴ πΒϊϑροροὰ ἴῃ ΟΠ γ βι᾽Β ΘαΡ, 
γοῖ 9 οαἸ]εὰ Ηΐαι ζογά; 7αηεαγίῳ ἀἰὰ ηοΐ Ἰ658θη 
γέξρεοί.---Ὗ ον. 26. Ουαν Γοτὰ ἱπαϊοδιθα (116 ὑγαὶῦο νῦν 
ὉΥ α δὸΡ; ΜἫΘ τουδὺ ποὺ Ὀ6 ομέγασεου ἀραϊηϑί 
ἰμδο89 τοῖα γγ͵ὁὸ ΚΠΟῊ ἰο ὈΘ “παϊίοίουδ ἀραϊηδϑὲ Ὲ8 
-ο-ὐὐ ιλὲπε ἐπεέπιν ἄωπσεῦ 7εεα ἀϊΐηι.---Ἴ ον. 27. ΑἾον 
ἐλε ἐὸν ϑαίαπ επίετεα ἴαὶο Ὠἶπι; ΔῊ 8ΔΥ0 τηδὰθ 
ΜΟΓΒΟ ὉΥ͂ ΟΠ γὶϑι᾽ 5 Ὀουπὶΐ65.---ον, 28. ΤῸ αΪ8- 
οἰρ]68 ἀἰὰ ποὺ βιιϑρεϑοῖ (μα 688 Βροῖο ἰο 488 
85 ἰΠ6 ἰγαϊίον; ἰὑ 15 δὴ ἐχομδαδίε ἀυϊη 688 ἰὴ Οἰγἰδ8- 
εἶἰδὴ8 ποί ἰο 06 ΒιτΡ- δἰ ἰοὰ ἰὰ (μοῖν ΘΘΏΒΌΓΘΒ. 
-- Οὐχί δι 8 ἀϊβοῖ 65 τγοσῦο 80 7086}} ἰδυχηῦ ἰο ἴοῦε 
ὁπὲ αποίδεν, ἰπαὺ ἰΠ6Ὺ οὐ] ποὺ το ν Ἰοαγῃ ἴο 
Βιϑρθοί. ---ΟἿἷσε δοπιεί ίης ἰο (ἦ6 Ροοῦ: Τθαγη τπδὲ 
1. ουν ᾿οτά, ἐβουρὰ "6 Ἰἰνϑα οπ δ᾽ πι8 (πο ψ ϊῖ. 
8) γεί γᾶν 8] πιβ; 2. {6 {ἰτπη6 οὗ ἃ τοὶ ρίουϑ [οαβὶ 
8 Δ ῬΓοροΥ ἰΐπ|6 ἴὸν ον γ.---Ἴον. 80. ΜΠ1- 
ἀτγοπίης ἴσοι ἴμ6 σουμιηαηΐοη οὗ [Π0 [6 }{8] 18 

ΘΟΤΩΤΔΟΩΪΥ ἰδ ο ἄγϑὺ ουογέ αοἰ οὗ ἃ ὈΔοκ3]1Δ τ, [86 
Ὀορφίπηΐης οὗ 8 αροεδίααψ. 

[ἔτγοιι βσΟΤΥῪ : ὕοτβ. 1-11. ΝΟΣ ον [16 ἀδοραϑὲ 
δραβοιιθηΐ, ποῦ ἰδ πἰρθοϑὲ δχαϊαϊίοη, τοι ἀοτοὰ 
ΟΌΡ Θάδοπιοῦ [ῸΓ ἃ πηοπηθηὺ ᾿ἰπαιἐθηϊϊνο ἰο 1.16 
ΘΟΏΘΘΓΠΒ Οὗ ἢ 5 ἀ1801}]68..---ἼἼ ογ8. 18-80. 1 »το- 
[ε886ἃ αἰδοῖ 68 αηα πιϊηϊδέοσβ Ὀ6 ἴοι πιὰ ἀγα ἢ - 
ἴα}, Ἰοῦ ὯΒ ποὺ Ὀ6 ἀϊδοουγαροὰ ; {16 βοτγίρίυχθ 
Βαῖ ἔοτοίοἹ ἃ ὑμαὺ ἰμὺ 1ξ πχαϑὲ Ὀ0.---τ 8 Βοτχ6 ἈΓῸ 
ΙΏΟΓΘ ΠΟᾺΡ ἰο Ηΐπι ἰΒδὺ οΟἰΒογβ, γγὸ βἰυουϊὰ ποί 
ἐπὺν ὑμοῖΡ Ὀγίνι]θρο θὰ τι80 ὑμοῖνγ ἔγϊοπ ἀ8} 10, 
Ετγοιῃ Α. Ονκάβκ: όοῦϑ. 1-17. {ἰ τσὰβ ἐμ δΘοπιμηοη 
σαδίοηχ οὗ οατ οτῇ ἴο 4588 ἔγοπι ἐμιἴηρϑ Β6η510]6 
δηἃ (ΘΙ ρΡΟΤΓΑΙ ἰο (Π 086 ΨΥ μ1Ο Ὁ το γ6 Βρ᾽ 4] πὰ 
Θίβσθαὶ: ΠῸ ν͵ὶβ ἃ' σοηδιπιηλίθ Ῥἢ ἢ ΟΒΟΡΒΘΡ, 
ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ϑιι δ] σὲ ΔΡΡΟΔΥΒ σταπὰ δηἀ πο} ]6 ἰη Ηἰἱβ 
Βα 5. .-ἾοΓ. 16. ΟΙιτἶβὲ 88 ἐπρηοδίοα [816 ἀαοἰϑ οὗ 
ΒΤ ἐγ ὈΥ ῥσδοι βίης μ6ηὶ ΗΪπλβοὶ ἢ. --- ον. 17. 
“ δαοτεοά ξποιοίοασε αὐιὰ ἀευοίεπεδ5 (ο αὐ τα ἰἰ10 
ΤΛΘΔΏ5 ὙΒΟΓΟΌΥ 8. ΙΔ Οδὴ ΟΥΣΙΤΘ δ ὁδραί μα6,᾽ 
[{πδυ᾿π|68 οὗ ΜΕκυ]. 

[Εγοῦλ ΆΓΤΙΕΕ: Ὕογ8. 1-80. 1 (9 Ἀἰϑίοσυ οὗ 
π6 Παδδίοπ ἴθ 1890 Ηοὶγν οὗὁἨἁ ΗοἸϊο58 ἴῃ ἰμ6 Νον 
Οσονϑηδηί, 8.. 20} Ορθμ5 ἴο ἃ8 {110 ΥΟ ΣῪ Αὐὶς οὗ 
189 Θογοηδῃί ἱπ ἰμὸ μοατὺ οὗ ἐμ ἱποαγηδί 88- 
ψὶΟΌ ΤΥ. -ἶογ8. 4, 6, ΕῸΣ ΕἸ 8810, Ο βίπηορ, 1 
δᾶνο ἰαϊὰ ὮΥ {10 ρατηχοηΐ οὗἩ ΔΙ φἴΟΥΥ, μᾶνο 
εἰτἀοὰ ΜΥ86)7 νὰ 86 παρκίη οὗὨἩ (6 865}}, ἰο 
Ῥοὰν οαὐ ΜΥ Ὀ]οοά 88 ἃ οἰθϑαμϑίηρ ὈΔι} ἴον {ἢ 868 
--ς ἰδν αοα απὰ ἰὴ δογυαηί.--- ον. 18. ΤᾺΘ 
ΔΙΑΒίΟΡ 18 δεϊἐδυεα, {10 ον 15 οδεγεά. ----Ὑ ἐν, 14, 
Τὴο τηὰίαα] ζοοῦ- γα ῖης ΘΙ γασο5. (86 τ ΔοΪθ 
οοἰζοοίυ6 ἀα ο8 οὔ ΟἸγΙϑιϊδ ΟΒΟΣΙΥ͂ δποης 
ΟἸἈ σἰϑι᾽ 8 ἀἰβοὶ ρ169.---ονο 18 Βα  ἰγ, ἰὺ ἀο] ἐσ (8 
ἰο ϑόγυδ ὑἰο πθοϑβϑὶ (68 88 τν6]1 οὗὨ Ὀοαγ 45 οὗ βου}. 
-- εν. 80. 1 νγὰ8 πίσλὲέ ἴῃ (16 80] οὗ Ζυἀ848: 
πίσλξ ἴὰ ἃ Ὀτοαᾶ οἰγοῖθ ασουπὰ ΖἀΔ9---ἰὰ ἐμ9 
Βοαγίβ οὗ πη, δομἀοηβοά δηὰ τι Υ ἀαγζηπεδδ; 
πευογίλεῖεδϑ [1 ΘΟ ΥΟΥΘ Ἷ 7808 2008 ΟἿ ἴ0 Ββροαὶς 
(89 τγογὰ8 οὗ Ἰϊχε δηὰ ἰἰἴ6 τ ΐο μανθ Δρρσονοᾶ 
ὑποῖν {}1 τηβδηϊης ἰὰ {16 ονοσοοταίης δπὰ οχίίηο- 
ἰλοη οὗ 81} ἀδυῖκηθ85. 

Βγοὰ Α ῬΓΑΙΝ ΟΟΜΜΕΝΘΆΑΕΥ (Οχίοτα): ὙΣ, 
1. Το ἀϊδβοῖ 165, οὰ ἰμ9 οτὸ οὗἩ ουρβδημοοά, τγοῦθ 
Οὔ 6ο(8 οὗ Ηἴ5 δοτηραϑδβίου ἱηἀοοα ἴ'---ὐ ον. 17. ΤῊΘ 
ἐἀποιοίφαψε οὗ τοὶ σίοι ͵5. υγοτί 1689, δρατγί ἔγου ἰμ9 
Ῥτϑοίϊοθ οὗ ἰ.-- ον. 20. Ουν Ποτὰ βργϑαὰβ οὐοῦ 
{Π0 τιϊηϊϑίγαιοἢ8 οὗἨ ΗΪ8 τοϊηἰβίθυβ {π 9 αν τὰ] βαπ6- 
ἰἰοη οὐ Ηἰβ οσὰ Βρθοΐδὶ ῥγθβθῆοο.--- ον, 26. 
οο5 ἰδ ποί ἔὉ]]οτν ἔγοπι {1118 ρογίϊοη οὗἁ {6 πᾶῦσα- 
ἄν ἱμαὺ τ ῖϊθ Φομ τῦδϑ ὑϑοϊ πη οἢ ὁη0 δ. 6 
οὔ οἷν ζογὰ, ὕμάμϑ πιμδί λαυα δεεη, γεοϊἐπίπσ οπ (ἢ8 
οἰλεν3.----Ἶον. 27. Αἴϊον {10 Βὸρ ϑδίδη οπίογοὰ 
ἰαῖο ἷπλ:--Ἴ 6 ψατηϊης, ουοττοοτα, οὗ ὑπ6 υπ- 
ΟΥ ἢγ οοπιπιαηϊοληί.---Ἴὐ ον. 29, συ 4.5, (86 41]- 
πιοπεν οὗ ΟἸτ18ι.---Τ}6 οοηίτηβὶ Ὀοίνν θη ἰδ 6 ἰγαϊ- 
(ον Β οὐΐεν θὰ ἐπηοῖ Ἰ1ῦ0.---Ἶ τα. 1-99, ΜΠηἰϑίον8 
οὔ Ομ γί “ 0] ονίης ἱμοῖς Ὀἰϊνίθμο Μαβίον “ἴῃ 
ἐμοῖν δαγηθϑί βθαγοῖὶ ἴῸΓ Βου 8, δγθ ἴο ᾿ἰθαῦύβ Π0η6, 
ΠΟ, ποί Θυθῃ (ἢ) 9 τηοϑί Δυδπἀοποαᾶ παηὐτὶ οἀ Ὁ ἱμοὶν 
Βδηᾶ; ουθὴ Φυδαβ τνὰᾶβϑ ψαβμθα.᾽ (ον. Τὶ Ὁ, 
ΟΑΠΝΤΕΠ).--- ΕΥοπᾶὶ ΒΆΕΝΕΒ: Ὑογ. 2. Βδαίδῃ σαπ 
ἰθπιρὶ πὸ ΟὯ6 ΠΠη]695 {πΠ|6Γ6 ἰδ Βοιη9 ἰποϊπδιΐοη οὗἁ 
ὑβουἷπά. [7 8.66 γϑγ. 80, Ἀ. 468, 1---Ἴ ον. 28. ὙΒο 
δἰ ρνεδὲ βόοποῦ {Ππῶὺ σ8π ὯΘ σΟΙΕΥΤΘ ἃ ΟΠ. ΔΗΥ͂ ΙηΔἢ 
8 ἴ0 ΒΔΥ͂ ἰμαὐ ὕόδωφ Ἰουεα Βἴτη.᾽᾽ (ΚΟΒΕΠῚ ΠΑΡ 

[ἔτοιῃ Καυμμάσηξε: 6.8. 4, δ. Ο στοαὶ δὴ 
δἰ σηϊβοϑηΐ ΒΥ 0} Ὁ Ῥονθνἕαϊ οχροβιιϊοη οὗ (δ9 
Ὑογάβθ, “Ἰ σαῖηθ ποῦ ἴο ὃθ πιϊπἰδίοτοεὰ ἀπίο δῖ 
ἰο υχἱη δέον." -- Ύ ογ8, ὅ-8, νου ἰο (πὶ ΔΑΥ τγῖθ 
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ΔΟαΡ ἰΐ 8614 --ς Σὺν ἐλε ἀοπον οὗ ΟὨτὶδί, 1 οαπηοῖ 

Βοϊΐογα ἐμαὶ Ηο τοδοῖνοϑ 5: ΠΛΟΥ͂Ν, Δ8 δι 6 ἢ, τὶ πουῦ 

ΔῺΥ ἰδίηρ ἔατίμον." [1 γοὺ υγ ΙΒ ἰο λόποῦ 9658, 

ἀο 8ο ὉΥ δυδιιὶ ἰἰπς ἰο Ηἰ8. ψοτά.---ὖον, 9. Εχ- 

οο]]οπέ, Ὀὰϊ ποῖ α]ιοροίμεν οογγθοῦ; Β᾽ πο ΠΟΥ͂ 

οὐουβϑίθρβ ἰδ ᾿ΐπο ἰο 189 τ᾿γλέ, 88 Β6 Βα Ὀθίογθ 

ἐγδαβαγθεβϑὰ ἰο (86 ἐε},.--ἾὟ ον. 10. θα 8 Ογῖβ8- 

εἴδη 18 ονονίδικοη ὈΥ͂ ἃ ἤβαϊὶ, ἢ 885 Ὡὸ πϑϑᾶ οἵ 

8ῃ Θηξ ΣΟΙ ΠΟῪ ἰγδηβέογιηδίίοη, Βαϊ ΟΠΪΥ οΥ̓͂ 8 

εἰφαπδίπσ; Ἀ6 τηυϑὺ 16. μἷ5 ὕδϑὶ ὯΘ τνδβῃοα.---ὕ γα. 

14, 10. Αοἰα οὗ ἰουε ὨόγοΥ ἀοσταάε, ΒΟσ ΘΟ Υ ΟΡ τηοηϊδὶ 

{ΠΥ ΠΙΔΥ̓͂ Ὁ8.---ἾὟ 6γ8. 8-14, Οιγίϑι ΗἾπι8617 που 

ἄγβι νγᾶ8}} 8 Ὀοΐοτο Ὑ σδη Ὕ488 {80 ζεοὺ οὗὨ ΔΏΥ 

ἴῃ {86 8Β6η86 ἱπίοηἀεἀἃ ὈΥ Ηΐα).--- 6 γ8. 18-80. Τ 86 

μϑαΐοη πουϊὰ 18 ἱζηογαηὶ οὗἩ α 485, βυοῖ 8 

τηοηδίον ταδίιγο8 ΟΠΥ͂ ἰπ (89 ΒΡΙΘΓΡ ΟΥ̓͂ ΟἸτίβι1- 

ΔΒ γ.-τθ Ψοτὰ ἀρροϊηἰοα δι 48 (89 ΤοσΘΙΥ ΘΓ 

οι ὰ δ᾽ιαοηον ἴῃ Ηἰβ οἰτοῖο, δ ἃ ἀΒΒΌΡΟΪΥ 70. ΣῸ 

οἴδιον σϑϑβου ὑμδῃ δαὶ Ηο ρογοοϊγοα 86 τγ88 {}10 

διίοϑί. 
Ετοιι ΟΥὟΕΝ: ον. 1. ΤῊΘ Ὑ8019 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ 

ΒΕ ἐλ 8 τολάθ ἊΡ οὗἉ πιοδί δβίρῃα) ἀθυοῖορ- 

χαϑηίβ οἵ Ομ σὶϑι᾽ 8 Ἰουθ (Ὁ ΗἾ5 οἰιοβθῇ.--- 908. 4, 

δ. Ουν Ιμοτὰ πα υἱὸν οὗ (160 ζοτοχοίηρ δίνγὶ ο οὗ 

(80 ἀἰποὶρ᾽68 ἴον ργεοθάδυσο (μυκο χχὶϊ. 28) ρογ- 

ζογιαοὰ ἐπὶ δοιαϊίοι, (3)---νον. 14, “ Ὑηὸ ῬῸΡΘ 

ποιὰ ἀο ἃ ποῦ γϑδνκἈ Ὁ]0 ὑδπῖης ἢ, ἷὰ τὰ- 
ζεϊρηοα Βαμα! γ, 6 ψϑϑὶιοὰ (μ6 ἴδοὶ οὗἩ οὔ Κίηρ, 
(Βδὴ 89 ἀ065 'ῃ νγαϑιϊηρ (8 ἔδοί οὗ ἐν οἶῖνο ΡΟῸΣ 
τΩ6}.᾽ (ΒΕΝαΕΙ,.)-- ον. 17. ““Ἴὴθ τϑοοχηϊίοιι 
οὗ βυσὴ ἃ ἀυ(γ, 8 ἃ τοῖο ΤλΟΥΘ ΘΔΒΥ πλϑίξον ἐΐ 8} 
{86 νυζίης ἰἴ ἴῃ Ῥγδοιϊοϑ.᾿"" (Δ. ΟΒΌ.)---- σοτα 
ΉΒΡΟΝ: ὙΌΣ. 8. Ῥείον ἴῃ ᾿ἷ8 ργοϑυϊηρίθοιβ μα- 
το γ 18 υἱέεγὶν αἰδοδεάϊεηί.---- 1 ἄποιῖο τσλοπὶ ἴ ἄατε 
ολοδεη: ο Κπον, οὐ (6 μΕἶγα ἔσγοῖτο, (6 δά δἸ ἐν 
οὔ τοοϑὲ δῃὰ {86 ἰγϑαϑοῦ οὗ οῃ9.---ἤον. 80. ΤῊΘ 
ΒΟῃ οὗὨ ηὐσλὶ χοϑβ ἰπῃσου χὰ ἐδὸ ἀδνκηο85 οὗ πὶἰχῃῖ 
ΟἹ ἶδ8 οσσϑδῃά οὗ ἰγθάβοῃ (ἀδ νη 658). 

[ὕετθ. 8-δ. ΤΠ δοί οὗ 6805 οπ8 οὗἁ δεξί λυπε- 
ἰἰαίίοπ, ὈὰᾺὺ οὶ Ἔχφργοβδῖνο οὗ ἀερεδί; ὨσΙ)ὲγ 
8 α τεαάίπε88 οὗ πιϊπα ἰο ἑαζε α ἴοι ρίαοε δεεαμιφθ 
9. οοπδοίοια ιοραληξδϑ ΟΥ̓ ωὠπισοτίλίπεδε; 86]{- Βυυ1- 
Ἰϊαϊΐοη 18 δὴ δοὺὶ τ] 10 ἢ ΤΩΔΥ ΒΡΡΪ ΩΣ ἔγοτα Ἀὐυταῖγ, 
ΟΥ Σξ ΤΠΔΥ ὍΘ, 88 ἴῃ ἰ86 6836 οἵ Ζ26808, δο ΒοϊοτιΒ 
δτουίηε89 δβϑιοορίηρ ἰοὸ Ὀοποβοῖαὶ βοΥΥ]66.-- 
τϑϑηοα {πὸ ἔδοὶ οὗ αἱ, Φυἀδ8 ἱποϊαδοᾶ, ἰοκοδίες 
Ὁ9 (Ἰαϊ νῊοό 816 ποὶ ἰο Ἰοοῖς [0 οογίαϊπ οὐδ 
οὗ ῥ᾽ οίγ Ὀοΐοτο ρουζοττρὶης ἔγαίοσηδὶ Βοσυϊο.---ὦ 
ταϑηϊοϑιαϊίου οὗἩἨ Ὑ8δι 18 ἱπυοϊνοὰ ἰη ἱἰσταθ ζογας- 
δἠΐρ---ῖῖ. : δεγυΐοθ. -- Ὗ ον, 9. Το δυθαϊἶις ἴο 
Βεοΐης ταβιιοὰ οὔϊοῃ ἃ ργοδίον ἰθδὶ οὐ ΒΌσΙΣΙΥ 
0885 ἴ16 τναϑΐηρ οὗἩ οἱ 6γ5.} 

ΕἸΕΤΗ ΡΒΕΟΤΙΟΝ. 

η)6 Τιοτᾶ ἴὰ 89 οἶτοῖοθ οὗἩ ἘΠ1.5 ἐτίϑιλᾶδ, [89 οὨἸἄτθῃ οὗ ρβῦ; Βονν Ἐ6 ἄϊβοϊοβθβ δῃὰἃ 

οοτωτηπηίοαῖοβ ἴο τδϑῖ ἴ86 τἱομθ8 οὗ ἘΠῚ ἑπθι ᾿ἰΐθ, ἸΒΘΙΘΌΥ οομδϑοσαῖϊῃβ 

1 85 ὈΘαΙΘῚΒ δῃ ταϊηἰβῖοτθ οὗ ΗΑ οὐ Ἰἰἴο, τὶ τὰ ἃ νὶονν ἴο [6 

6} ϑησαθηῖ δηᾶ τ᾿σαπβθρυταϊῖίοη οὗ [89 υνοσ]ᾶ, δῃᾶ ἴμ6 πηΐοι οὗ 

[86 ργεϑδϑηῖ δᾶ ἴπ9 μογϑδίϊθσ.--- δοϊοβασθ οὗ Εΐθανϑῃ (8πᾶ 
Θσριδμδίίοσιβ σϑϊαῖένθ ἴο ἴ86 Εἴθανθην 119). 

βαρ, ΧΙΠ. 831--ὉῈἘΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ. 396. 

ΒΥΧΟΡΤΊΟΑΙ, ΥἹΕΥ͂. 

Ἴο ζΑγ 611 ἀἰβοοῦτβοβ οὗ 798..3, 89 γοοοσἀϑὰ 

ἘΥ 908, οοπίαίη {86 τηοϑὺ τα ϑίθγΐουϑ δηὰ τηοϑὲ 

ἨΟΙΥ οὗ 411 (μ9 βαγίπρβ ἐβτοῦρῃ πο Ηο πιδηϊ- 

ξοβιοά Ηἰπι86} ἰο Ηἰδ οση. ΤΟΥ ἔόγα ἐμ9 Βρί τὶ ὑ- 

16] δηϊο-οοἸδταϊίοι οὗ Ηἰ8 ονη σον βοαίΐου διὰ 

(παὲ οὗ ΠΠ|8 ρϑορὶθ ἰπ μ0 πον οο] 6518] 116 οροπϑὰ 

ὉΡ ὉΥ Ηΐβ5 ἀοαίδ διὰ τοϑυγγθοίίοα. Ὁ 8ι]πο]ο 

τυϑὶ 6 τπαδᾶο οίγοθα ἰδίου δὶ ροτὶοάβ δηὰ 

ῃο86 διιδταοίης ἀἰ οτοιὶ ἀἰνίβίομβ οὐ (8 δὰ Ὀ7θοῦ- 

τϑιίοῦ; ἔμοτο οχὶϑίϑ, ΠΟΥΟΥ͂ΘΡ, 8 Θχδοὺ ΘΟΥΤΘ- 

βρομάθποθ ἰπ ἰδ πιλτγοὶ οὗ (88 ἐνγο. ΤΏο οἰ] 

ἐδ 9 ψαῖκ ἰο 180 Μοιπὶ οὗ ΟἸΐνοθ διὰ [896 ΓΘ- 

γοϊαίϊΐοπ οὗ πϑᾶσθα οὐ ἰλθ ὩΘῊ ΠΘΔΥΘΏΪΥ ΠΟΏΙΘ, 

Ηἱαἢ αὔονο {μ9 οἹὰ 8}160] οὗ (6 ἀοαά. 

1881 Ῥεπιοῦ. Ετοιι ἰδ οπὰ οὗἩ (86 Ῥ8β8οῆδὶ 

ταθδὶ, ΟΥ (6 ἀθραγίυτο οὗἩ δυάδλβ, ἰο μ6 δπὰ οὗ 

(89 ϑαρροτ. ϑιδυιϊης- ροϊπὶ οὗἨ ὑπὸ τιραϊ δῖοι : 

(λὲ ϑυρρεν; Ἀονν ἰξ τευεαὶδ (86 ρα] δαὶ Ἰηΐογ- 

γϑπο8 δοίνοοη ἰδθ ΒΟΔΥΘΗΪΥ ποῖα ὑμπαΐ ΟὨγἰ δὲ 

ἀϊβοῖοβοβ δμὰ συ ὰϊίμος ΗΘ 18 σοῖς; αὶ 4180 ἐγαπδ- 

ἤσωγοι [6 βαϊηθ, δι Υἱὴρ ΟἸν δι᾿ δ ῬΤΌδοΏδΟ ἴο 
{89 αἰδοῖ ρ͵68, νμὸ βοϊουτῃ οὐ 5 ΘΑΥΓΒΠῪ ΒΏΟΤΘΟ, 
(1 ἐμ ὑὐτη 6 τυ μ Θ (ΠΟΥ 5}8]} Ὀ0 τὶρο ἤογυ Βεδτυθι 
διὰ δἱ Ἰἰδοσὶν ἴο ἤοΠ]οὺν 1116 ΟΣ 88 ΤΥ 5 (ὙὸΣ. 
86). Μαγίγσγάοῃ [πΠ6 ζαϊγοϑβέ, σῖροβϑί ἔγαὶϊ! οὐὁὨ (89 
Χοτὰ Β ΒΌΏΡΡεσ. Ἰβογοίοτο: (πὸ ἰδβὶς πὰ ροδὶ 
οὔ Ῥϑυβομδὶ 1179 ἔπ δῖ Κίηράοπι οὗ βΊΟΣΥ͂, ἰοὸ Τουπὰ 
πιο ΟΕ τὶδὺ ἰθανοδ (118 τ οὐ], σΒδΡ. χίϊὶ. 81-88. 
Ββοον Ῥεβιοῦ. τοι ἐμ 61066 οὗ Βα Βρ »ενγ 

ἰο ἐμ6 ἀδρατγίαγο 10 80 Μουπί οὗ ΟἸΐνγεβ.0 Οἱ 
βίορρίηβ ἔογίι θομ θαι [110 ΒΙΑΥΤΥ βεγ. Βίασεϊηρ.- 
Ροΐπὶ οὗ {πὸ ταϑαϊδιίο : Π6 ροΐης Τοτὰ ἱπίο ἐμ 8 
ἀανὶκς ποι], δὰ ὑπὸ Ἄοοπίοιηρίαἰϊοα οὗ ἐμὸ ποο- 
ἰὰγηδὶ θαυθηβ. Βογοϊαιίου οὗ ἰ8ὺ ΒΟΥ ἢ βὲία- 
αἰθ Ὀογοῃά {μ6 συ]. Ἐχροδίϊϊοι οὗ Βοδνθῃ, οὗ 
89 Εδιίμ ον 5 Ηοιιδα, 88 ἐϊ6 χοῦὶ οὗ Ομ σὶδὲ δπὰ 
Ηΐ8 60} ]86. 

1. Ολτίοιί αϑ ἰλ6 αν ἰο ἰδὲ σοαΐ; ἴὰ (8 ἐσ ἢ 
δηὰ 1 οὗὁἨἁ 8 ΡῬΘγβοῦ 8] θββθῆο0 διἰδηάΐης ΒυΓοῖν 
ἔον ἐμι6 χοδ], ἰπ δρὶϊθ οὗ (89 οοπίγϑαϊοιΐου οὗ ουι- 
ψαγὰ οροηοῖοδβ τ 16}} ΥΘΥΘΑΪ δΔΠ ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ αἱτω- 
1.88 δηὰ ρΡδί}] 988 υἱβίϑ οἵ τωϊβοῦῦ δὰ ἄἀσδιὶὶ 
(ἸΒοπι88). 
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2. Ολγνιδέ αε ἰλε Οοαΐ 0) ἐδὲ τοαν, οὐ ()0 Βρί γἰ{π}8] 
διὰ ΒΟΑΥΘΏΪΥ {Π᾿6ΊΎΡΗΔΩΥ, ἰῃ δηλ. 6815 [0 06 80}- 
8.81 δῃὰ δαγίγ {ΠΘΟΡΌΘΔΩΥ ; ΟΥ 88 {6 Ρ6ΥβοηΔ] 
ΟὨγῖϑι, ἰσουσὰ τ Βότ [86 ρΡοσ βου δὶ Εδίμοῦ τηδῃϊ- 
1οϑ8 Ηἰτ56}, δη ἃ ν Βο, ἱβτουσὰ (6 ΗΟΪΥ αἰιοϑί, 
ἰουπᾶβ ὑπ 9 ἔθ] ]1ο ΒΡ οὗἁὨ ΡΟΓΒΟηΔ), ΒΟΔΥΘΏΪΥ 1189 
(τον. 20; Ῥμρ). 

8. Ολγίβί, οα ΜΠ γείωγη, αὐ οποε ἰδε αοαΐ απα ἰδέ 
Ἦγαν. ον, ᾿ἰπ τ΄86 σοτῃηπιυπίοι οὗὨ ΗΪδ Ρ60}]0, ΗΘ 
65.868 Ὁ] 18}168 (6 ἰάθη Βοᾶνϑῃ ὉΡΟῺ ΘδΥ(,, δ8 {}}0 
Κίηράοι οὗ ἰδο ϑρίτεἰῦ δηὰ οὗὨ [κογὉ ἴῈ δη 0818 
(ο {86 ὑπροα π 688 οὗ (86 που]ὰ (488 ϑὈὈεϑυ8). 

4, Τὰς ἀερατίωγο 707 ἰλα Ῥαδδίοπ αὁ α ἀεραγίμγε 
7οτ ἀεαυεπ, οΥ ἴΐ6 ρανγίϊης βα]ϊαίϊδίϊοι ἃ8 ἃ ρὶοᾶκο 
οἵ κγοοίηνς δὲ ἃ βΒρϑϑα]γ ϑηβυίηρ τηθοίΐηρ. 

ΤῺΘ 056 ἸΨΔΓΥΒΏΓΥ ΓῸΣ 86 βοᾶν Ὀογομπὰ {118 
που] ά---- ἢ ἴ6}} ΔΣΥΔΏΪΥ 18 κίγθη υ8 (Ὠγοῦχ {π9 
ΒΟΔΥΘΩΪΥ Οσὶδὶ ρῥγοβοηὺ ἰπ [10 ῬἩΟΓΙα ---Ὄτ ΠΟ. 68 
οαὐ ἱπίο ΥΑΥΐο! 8 τηδηϊ οϑίαιοηβ: (1) ΟὗἨ (89 
Βοαύθην ΟἸτὶβέ; (2) οὗἩ {80 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΕΑ ΒΟΥ; 
8) οὗ 86 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ϑρὶγὶ  ΟΥ οὐμον Ῥαδσγδοϊοίβ; 
Ἢ οὗ ἐμ 6 ΒΘΑΎΘΩΪΥ δηὰ ῬΘσβΟΙΔὶ 1116 ἀμ ορογὰ- 
ιἰοῃ οὗἩἨ Ομ τ᾿ δἰΐδη5. 

Εἰγϑῦ γοῦν 89 οὗ ἔμ ΗΟΙΪΥ ΟΠ οϑὲ 48 ἐμ ΚΞ Ῥ᾽τγὶ! 
οὔ Ομγὶδὲέ δηὰ {..6 Ομ ζΘΏΘΣΑΙΪΥ, Ὑὸνρ. 16, 
βοοοῃὰ Ῥτγοπιΐβθ οὗ ἰμ9 ΗοΟΪΥ αΠιοβὲ δβ {89 βρίσγιὶϊ 
οἵ ονὐδηοὶῖο Καον]ομο δοιὰ οὗ θη] ρθη πθηί, 
τοῦ. 26.ὡ ΟδΒδρΡ. χὶίγ. 

ΤΒιπὴ ῬΕΒιῖορ. ΤἘ6 νὰ ]ς ὕγοσῃ 86 ΟἿ ἰο ἐμ 
Ὅτοοκ Κοάτοθβ. ιϊπεγατάς απα ποοίμτγπαὶ σαταεη- 
γε οπ εἰἰλεν δἰ6 (860 Ὀ6]ον). διαγιϊη- οί οὗ 
180 τηοαϊαίίοη: ἰμ6 δἰρΐ οὗἨἩ (ἢ υἱπογαγάβ, οἴ 
(6 οἰοδμπεοὰ νἱηθδ διὰ ἐμ Ὀατπΐηρ ὈΓΔΏΟΘΒ6Β. 
ΑἸογι βοαιΐοη οὗἩ (ι͵8 ΘαΡ ΒΥ ΒΒΟΤΟ; ΟΥ̓ ὑδθ Βθὰ- 
Υ6}}γ 116 ρου δαγί, ἰη ἰμ6 ΒἰδίοτγΥ οἵ ἰ}16 Κίηρ- 
ἄοπι οὗ Πον9 οΥ (86 Υ7͵:9 οὗ αἀοἂ; ἱπ μο ἡυάσπιοηὶ 
δχοουϊοα ὑροὴ ἀοδαὰ ὈΣΔΏΘ 65, δα ἴῃ {πὸ ζγυϊυ- 
δεδυίη ς---Ἰοὐδ᾽ Β Ὁ] οδδί ἢ ρ--- -οὐὨ 1ἰνὶη ν᾽ 0868. 

1. Ῥίνϊηθ ἐδίαδίϊδηπιεπέ ἀπὰ ομσαίίοη οὗ [89 
ΒΘΔΥΘΩΙΥ Κὔϑε ροὴ δασὶδ, ΟΡ (89 οβί δ Βμγρθπί 
οὗἩ ἰ86 ΒΟΔΥΘΩΙΥ ΕΚίηράομι οἵὗἉ 1,.ογ6---ἃ Κίη χάοα 
Υἱοὰ ἴῃ 70γ. - Τ6 ΒΟΥ λυάχπιοηῦ Ὁροὰ ἀδδὰ 
ὈΡΆΠΟΒΟΒ; ὑἢ6 Ραγ βοδίϊοι οὗἁ νη ΟΠ ΘΒ; ΟΣ [86 
ἀοδέϊηγ οὗ ὑμὸ πο (οδδΡ. χυ. 1-8). 

2, Τὴε ἡγωϊ(-δοατίπο οὗ ἀἰδοῖρ!θα ἴῃ ὑποὶν 1176 
οὗ ον (τοῦβ. 9-17). 

8. Ῥεγιπϊοαίίοπ 9.|,| ἴουε ἷπ ορροδίἐΐοῃ ἰο ἐδ9 
Βείγοα οὗ ("6 του], οΥ ἐἰδ6 ἀεξίεπεῖνα οοπα ποῖ οἴ 
(86 αἰδοῖ ]68 οὗὨ ΨΦ65:.8 (γ6γ. 18 ἰο ΒΡ. Χυϊ. θ). 

4, Ουηδιπαπιαίίοη 97) ἰοῦε ἴῃ ἰμὸ ζ6}1Ὀὁ 88} οὗ 
ἴδ ΗΟ αἰοϑὲ Ο ΘΟΏΥΣΠ66Β 8η 4 ΘΟΠΑΊΟΣΥΒ [86 
ποῦ] ὉΥ ἐδ ἡυάρτηθηὶ οὗ (86 Ξρί τὶ, οΥ 16 οὔεη- 
δίρε οοῃα οί οὗ αἀἰδοΐ 165, οἶδ. χυὶ. 7-11. Βονοὶὰ- 
εἶου οὔ 89 ἔμπέσγο, ἰοχοῖμ ον νυ 1}Δ (1.6 ἀογο]ορπιοπΐ 
οἵ ΟΒΥΙϑ Δ Υ, γοσβ. 12-1ῦ. 

Τοϊνὰ ῥχουηίβο οὗ ἰδ ο Ποῖν ἀμ ο8ὲ 88 ἔμ βρὶ νι 
ΟΥ̓ ΤΟΥ ΥΥ- [ΔΙ [Ὁ] 688, ΟὔᾶΡ. χτ. 26. Βουγὶὰ 
Ῥτγοιδο οὗἩ ἰ86 Ηοὶν αμοϑὶ 88 (89 Ξρὶγ οὗὨ υἱο- 
ἰογίουπ τοῖον (μαὺ ονοτοοιηοίδ (πὸ νου], ΠΡ. 
ΧΥϊ. 8-11. ΕΠ Ῥγοσἶδο οὗ ὑμ9 Ηοΐγ αδοδὶ ἃ8 
ἐιο βρίτι! οὗὨἨἁ δροβίοἱἱο ἀθυθὶορηιθηΐ δηθὰ δροολ- 

Εούβτη Ῥεπιοῦν. Τοπαρὰβ ὑῃ9 οῃ ἃ οὗ 86 ΨΔΥ. 
Οοπο]υδίου οὗ σοπιπμιηϊσαίΐοηδ, δὰ ΡῬγοτηΐβο οὗ 
ἕαΐϊασο ἀἰβοϊοθυσοβ ἐμβτουρὰ (6 ΗΟΪΥ Οοβί. 
διατγιϊρ-Ροίπίὶ οὗἁ ὑλ6 τηράιίαἰΐοη: 16 ΔΡΡΥοδΟῦ 
ἰο (9 χοῦ]. ἸἘσδηβῆριυγδιϊ οι οὗ ἐδ απΐοη εν ἰχὶ 
(18 νου] δπὰ {δ 6 νου] ἃ Ὀογομά, ἰὼ (16 ποῖν, Βθὰ- 
τοιΐὶγ ᾿ἰΐδ. 

1. Ῥγοπιΐβο οὗἉ ἐπ σχουοϊαίϊ οι οὗἩ (86 ποῖν διὰ 
Βοοοῃὰ ΒΘΑΥΘΩΙΥ 1119 ἴῃ ἐμὸ γοβυγτχθοίίοη οὗ Ομ σὶδι, 
γ615. 106-22, 

2. Ῥχοπιῖδο οὗ ἃ ΠΟῪ τηθοίϊης,  Βοὴ Ηθ οὗὨ ἐμ9 
γί ΒΒΟΤΘ 8.18}} Βοϊὰ ἱπίοσοουσδο τί {Π|6 1 
ὙΠῸ 80 8Β.1}}} Γοσιδί ἈΙἢ ΟἿ {1118 δὰ οὗ ἱμὸ χυ]ΐ, 
γο0γ8. 28, 24, 

8. Ῥτγομεῖβθ οὗἁ ᾿18 ἰὴ [86 Βρίτὶί, σοῦ. 258-27. 
4, Το 8.8 οὗ ᾿ἰχῦ ἤσγομι (80 Κρ γὶϊ, δρροῦ- 

ἰἰοποά ἰο {πὸ αἰδοῖ Ρ᾽68 οὐθῆ ποῦν ἴῃ βυγυογίης ἰ89 
118 οὗὁἨ 9688, γ6 08. 28-8]. 

ὅ. Ομ γὶβϑυ ΒΒ σοηβοϊίουβῃ 89 οὗ υἱοίοτυ, Ηἰ8 8δ8- 
ΒΌΣΘΏΘΘ Οὗ Π6Ὺ ᾿ἰἴδ, 88 8 ἸορΆΟΥ οὗἁ σοῃϑβοϊδίϊΐοι ζῸΓ 
Ηΐ8 Ῥϑορΐθ, γ6Γ8. 82, 88. ΟἸδρ. χυῖΐ. 12-88, 

ΕἴΕΤΗ ῬΕΒΙΟΡ. Βοίοσο (89 σγοβϑίης οὗ {86 ὉΤΟΟΪΚ 
Κοεάγου, ἐϊιο Ὀ]δοῖὶς ὈτΟΟΙς ἰὰ [09 ΙΟΟΠΙΥ͂ γΑ]6. 
Ῥεγοα ο7 ἥπαὶ ἀεοϊδίοΊ. 

Θογοϊορηβθηΐ οὗ ΟἸ ιν βὶβ δοῃβοΐουβηθϑθ οὗ 
υἱοίουυ ἴῃ Ηἰ5 "ἷζἢ-ῬΥΙΘΒΕΥ ῬΥΑΥΘΙ [ὉΓΥ {90 ὑΣ8}8- 
Βσυταίοι οὗ ἐμ6 Ῥοσβοθδὶ Κἰηρσάομι οὗἩ ἴόυθ, Οὗ 
Ἡουβο οὗ ἐπ Εδίμον, ἰἢ ἐπ18 ποῦ] ἃ δηά {ἢ ποχί, 
Ἰσουρὰ {0 βδποι  δοδίϊοα οὐ βδοσίῆοο οὗ ΘΟ σίσι, 
(86 χοἀοιωρίΐοη οὗ τηδηκίηα : 

1. ον ἴδιο φ)υν! βοδίΐοι οὗ [80 ὅοπ, γϑτϑ. 1-8 ; 
2. ΒΟΥ ἰδ ρἰονγὶ βοαίίοι οὗ Ηἶδ Ρ60Ρ0]0, ΥΟΙΒ. 

9-19; 
8. ΕῸΡ {πὸ φἰον  δοαίϊ οη οὗὨ Δ}]} ζαΐιυτο Θ᾽ ΘΥ 0 8 

51} {86 ἀἰβαρροδσγδησο οὗ ὑμ6 τουϊὰ Ὀοΐοσθ {86 
Εἴοτγ οὗ ἐμ6 ὅοπ διά οὗ Ηἰἷβ βραυϑθῃ, γογβ. 20-24; 

4. Το γογίοοί ρ]ον  δοαίίοη οὗ {0 ΕδίθοΣ, ἱπ 
ΔΟΙΖΟΥΤΪΥ ἰὼ ΗἰΐδΒ σἰχἰθουβηθ88; ἰδ ἔουπαδ- 
ἰἰοη οὗὁὨ βαϊᾷ αἸογὶ δοαίλοῃΒ μαυΐϊηρ δἰγοθ αν ὈΘΘῺ 
Ἰαϊὰ ὮὉΥ ἰὰᾷ9 ὅθι, τϑῦβ. 2ὅ, 26. Οἵ, (6 ῬΧΑΥΟΥ 
ἴον [89 ρογίοοίου οὗὁἩ ἐ!6 ΕΚἰηγχάοῃι οὗἩ [μοῦ τοῖο 
10 δβοϊαίο ΕΡΊ ΡΥ, Βον. χχὶ. ; Τ|ιὶ. 11. 18; 
1 ΦΖοδὴ ἰΐ. 28; 1]. 2. Οδιδρ. χυΐὶ. ᾿ 

ΒΎΝΟΡΒΙΒ. Ζϊγεέ Ῥεγιοά: ΑἸ 6818 Ὀοίτθοη 
Βοδύθη δηἃ οαυί ἢ: ϑεοοηα Γεγιοά: ΗΘ δΎΘἢ πὰ :ἰ8 
νου ΠΟΥΒ. ὁἢ. ΘαΡ ἢ»: Τλ:γα Ῥεγίοα: ἘΔ Ὁ Βητηοηὶ 
δη ἀονυοϊοριλθηὺ οὗὁὨἨ ον οα δε; Ζοωγίλ 
Ῥεγὼρα: Τοϊογμδὶ ἀπΐορ οὗ Ὠθάτθῃ δηὰ θασίὶ : 
Τυμλὰ ῬΡεγίοα: ΤὈοροτγίοου δρρϑδυίῃξ. 

Οἱ {8ὸ ΓΟ 61} ἀἰϑοοῦγβοδ οὗ 6808 Β06 [αἱ 6 γ᾽ 8 
ϑεγηιοπς οὗ ἰ80 γοῶσ 1688, γο]. Υἱϊῖ. [6ἀ. 810}. 
Μαιιβοβίυβ: [υΐδον βαϊὰ {ἐπῖ8 ττδϑ ἐπ 6 Ὀθ8ὲ ὍοῸ 
Βο μοὰ πύυϊἰϊίΐοη. ΟὝΟ6αὍἭὨ ον: 226 δυμδἰεηιϊίαίθ 867-. 
πηοπιπὶ «ὥεε Οὐτίδίἑ, Φολ ἢ χὶϊ!.--συΐ., αδεϊηροῃ, 
1714. Βίαγκ: Ζαγαρἦγ. ἐἐ Οὐπιπιεπί. ἧι Ἐὐ. «οἷ. 
Χ᾿ΪΙ ΣΧ Υ!., Φ6η8, 1814. ΑἸ οχίθηδιτο οδίδϊορυθ. 
οὗ βοραγαίθ ὑγοδίϊβοβ 860 ἰῃ 1.110 1}8}85 δ δὶ. 
ΑἈτολίυαγ, ». 821; ὍὭδηξ, ζηϊιυεγδαϊιοδγίεγδιιοΐ ΟΕΥ̓ 
ἐλεοῖοσ. 1τἰεγαίων, Ὁ. 466, εἰς. Οἱ ἰδ βαοοταοίδί 
ῬΓΔΥ͂ΘΙ 800 ὈΘΙΟΥ͂ ΟἾΔ ρ. ΧΥΪ, [ΟὈΤΩΡ. 8180 οὖσ ἱπ- 
ἰγοαυοίοῦγ ΓΟΙΔΙΥ ΚΒ Οἢ Θ᾽. χἰΐ!. 1, Ρ. 40ῦ.---Ρ. 5.] 

Ἰγριίο σοτοϊδιΐϊοη οὗ ἐμ9 ζαία το, ομδρ. χυΐ. 12-10.} 



424 ΤῊΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΠΌΙΝΟ ΤῸ ΟΗ͂Ν. 

Ι, 

ΒΊΒΟΧΟΑ ΑΝΤΙΤΗΕΒΙΒ ΒΕΤΥΕΕΝ ΤΗΙ͂Β ῬΒΈΒΕΝΤ ἩΟΒΙῸ ΑΝΌ ΤῊΞ ἬΟΒΙ ΒΕΤΟΝΌ : ΑΙ80 ΤῊΞ ΣΥΝΕ 

ΒΕΤΥΕΕΝ ὙΠΕῈΜ ῬΟΈΜΒΕῸ ΒΥ ΤΗ͂Β ΝΒΉ ἸἸΝΒΘΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΗΒΙΑ͂Τ (τΗξ ΚΟΒΡ 8 ΒΌΡΡΕΗ, ΑΒ ΤῊΝ 

ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΊΤ ΟΥ ΒΒΟΤΒΕΒΙΥ ΨΟΥ̓Ε). 

ΤῊΒ ΑΝΝΟΟΝΟΕΜΕΝΤ ΟΥ̓ ΡΕΤΕΒΒ ῬὈΚΝΊΙΑΙ,. 

ΟΟΥ̓ΕΝΑΧΈ. ΤῊΒ ΝΕ ΟΟΥΧΜΑΝΌΜΕΝΤ ΑΒ ΤΗΙΒ ἘΒΑΝΒΡΙΟΌΒΑΤΙΟΝ 
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81 
ὃ) Νοΐ ἷδ8 (6 βοη οὗ ἴδῃ 

εΕἰοτβοά ἰπ παι, Οοα 58.841} [π|1}] α]8ὸ 
ΕἰοτΙ αι. 
δι ΜΠ} γοῦ. Ὑα 8.8}} [1111] Βθοῖκ τ; δηά[,7 85:1 

89 βύγα συ ΑΥ͂ [ἰπιπηθα 1 406]}] 
[ΟΠ]Υ 8 1116 τ ἢ}}16 Ἰοη ΘΓ] 

84 βαϊὰ υπίο {μ6 7 6γ8, Τ αἰΐμον 1 ρῸ, ᾿ῃ σδηηοΐ ΘΟΠ1Θ : 80 ΠΟῪ ἴ 58 
ὙΒαὺ [ἴπ ογάον (πὶ, ἵνα] γα ἰουθ οὔθ διοίδοε; οομμδηαιηθης 1 ρἶἷνγο υπΐο γοι, 

ΤὨογοΐοτγο, τ θη ἢθ [70449] τγά9 [884] ροηθ ουΐ, 6808 8814, 
εἰονῆεά, δῃὰ (ἀοά 18 ρ]ογιβοθά ἰπ ἴα. 1 σά δ [18] 

ΕἰοΠΙν Β1πλ ἴῃ Εἰπιβο , δα 8}}8}} [π|}}}]} 
ἱ{{}6 ΘΒ] άτθη [τεχνέα], γοί 6 11{1}10 τ Β1]6 

ἴο γου. ΠΟῪ 

8 [Θ6γ6}] 88 1 δνο Ἰονϑᾶ γοιι, [ἴὰ ΟΥΓ(6Γ]7 ὑπαὺ γ 8]80 Ἰονθ ὁῃ9 δῃοῖμοσ. ΒΥ {μἷ8 884}} 
{π|:}}} 411 ππόη, πον [Ρογοοῖν6] {8δὺ γ0 Β.Θ ΤΩΥ [ἐμοί] αἰδοῖ ρ]68, 1 γο αν Ἰονθ οῃ6 
ἴο διῃοίῃοσ, 

90 Βίιηοη Ῥείορ εαἰὰ [βδ1{}}, λέγει] αηΐο μἷπι, Τωοτ, τ ΒΙΒΟΓ ροοδὲ μου 7 «6505 δης 
ΒΝ ΟΓΟα ἢϊπιὶ [οηνΐξ Ὠἰηι]7,) ὙΥ̓ΒΙΒΟΓ 1 ρο, μου οδηβὺ ποὺ (ὉΠ ΟἿ το ποτ; θυΐ δου 

87 β8δ}0 [π}}1] [Ὁ]1ογγ τηϑ' αἴογναγάβ. Ῥοίοσ βαϊὰ [8810}} υπίο Βίμι, 1οσὰ, ΒΥ ἌἽδημοί 
88 1 90]]1ὁγχν (860 ποῦ [πι}} ΑΥ̓͂ ἀοττι ΠΥ 10 ἴον [ΠΥ βαΐῖκο [(ὉΣ {866]. 

βνοσοὰ [δηβνοσοί !]Ρ Εἷτα, 11 μου [ἰδ 
ΜΟΥ, Ὑ Υ]Υ, 1 ΑΥ̓͂ απίο 866, ΤΏ οοοῖὶς 88}8}} ποί 
Δ} [Ὀο[ο76] ἴδοι Βαϑὺ ἀθηϊθαΐ τηο ἐμ γῖοθ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ 

Δ Ψονγ. 81.--[ΤἸἐδ  ποηδοτ, ΑἸΙ. δηὰᾶ Ὗ. ἃ Η. κἱ 
Ἡ. Ἑ., εἰο., ἀπά ὑποδο δα. Ὑ80 «τουρὶ χροὶ ὅτε 

8 ον, 82.--Τὴδ νόοσάα εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐ 

6508 δῃ- 
ἄοτῃ {ὰγ 1Π{8 ΤῸ ΤΩΥ͂ δα κᾶ [[ὉΓ τη6]7 

ΟΓΟῪ [π|}} ποῦ μανὸ ογοπϑα],". 

ΟΕΠΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

γὸ ὅτε οὖν, ἴῃ δοοογήάληοο ἘΠῚ ἐδ, Ὁ. Ο. Ὁ. 10 Σ.; οὖν ἴδ οτεϊοὰ ἰπ Ἀ. Ἐ. 
ἐξῆλθεν ἴο νον. 30.--Ρ. 8.) 
ν αὑτῷ τὸ νδηίηρ ἰη [δξ.4] Β. Ο. Ὁ.. εἰο. Ῥτοῦδοϊν ἐδ τοροξ  εἴοῖι πῦρ τὸν 

ρα δή βιιροτῆυοιιΒ. [ὙΠΟΥ͂ Οὐσὰγ ἴῃ ἐξ. Α. Ο.3 1, Δ., είδ., ἘΠΟΥ ΔΓὸ γοϊαίηθ ΟΥ̓ ΤΙ ΒΟ Π6ηά., οπἰοὰ Ὁγ Υεοαῖς. πὰ ΗῸ. 
Ἰκοϊοὰ Ὁ ΑἸ΄. ΤὨ6 οἴη βθί ἢ ΤΠ Ὁ Βᾶνθ ὕθθῃ οσοδαίοηϑα ὈΥ {0 δία Πα τ ΘΓ οὔ {πίη αῃ ἃ ̓ γϑοθὰὶ 

Τιροποηπάοτί, ΑἸοτ, Ἰγοοίοοιῖ δηὰ Ἡοτὶ οἵοἱῖ αὑτῷ (ἰδχῖ, τοο.), ἰπ δοοοσγάδειοϑ πὶ 8ὃ ἴος. 86 
ΒΙΟΎΘΥΟΣ, ἰῃ δὲ. Α. Ο.5 Ὁ,, εἰο.---, 8. 

4 Ὑογ. 36.-..-1λὴ0 μοι ἰ6 ταηπίίης ἴῃ 
ΤΡΟΒοπά,, ΑἸΖ,, Ῥοδίος. απ Ἠοτί.--. 

δ ΨΥ. 38, 

οἴδπδοα.--Ρ. 5] 
.Ο 10. ἐξ οοσῦσε, 

δδ.] ΒΟ Ὶ, Χ. τυ καῖο, εἰο. [ΤΠ| οοςσυχ ἴῃ Α. (8 ἢ, εἰο., ἰοχῖ. τοϑο., Ὁ [8 οτοϊϊοὰ Ὁ) 

Τυμιραὰ οὗ ἀπεκρίθη ἴπ8 Ὀθδὲ δαϊποτίε!οα τοδὶ ἀποκρίνεται, ἰῃ δοοογάκῃοο ψ ἢ δξ. Β. Ο. 1,. Χ., ο(6.--᾿. 8] 
τος 38. ήσῃ, σαϊηβὶ φωνήσει, δα γυῦ. δβίγσγουςᾳ δι ογν. [1 ἰδ 8ὸ ρίνοῃ δὲ. Α. Β. α΄, εἰο. Δηὰ ἴῃ [δ Ὀοσὶ οείξ, 

, 8. 
1 γεν. 38.-.-.}Ὲ0 ὀδρώι Ἂς νή 

ἕοσια. [19 ἔϑειου ὁὐσι τ Γ υ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ον. 81. ΝΟΥ ΜὮΔῺ 86 μδᾶ ᾳΟοῦ;Θ οὐὔἱἹἱ.-- 
ὈΠγγυϑβοβίοῃ δηὰ οἰΐουϑ σοηηοοὺ {18 ΒΘὨΘΏ 690 
ἩΐΊ ἰμ6 Τοτοροίηρ : ““ Ὀυΐ ἰΐ 4765 εἰσι τ 6. Ὦ6 
ποηΐ ουἱ,᾽᾽ Νοὺ ΟὨἹΥ {86 οὖν, Ὀὺ δἰ8οὸ (π 0 61- 
ῬΒαδίΐο Ῥϑ8βο ἱπίγοἀμποοα Ὀγ {πὸ πογὰ νύξ, δηά (Π6 
δἰσοὴς σοπίταϑὲ οί πθο ἰθ6 Ῥγοοθάϊηρ δηὰ (89 
Θηδυΐηρς βθοί. ἀγο ἀφοϊατγαίϊγο αραϊηϑιὶ {μὶβ τον. 
Ἰ ονν ἰδ τ86 Εἰοη οὗ ἴδῃ κἰοσιβοᾶ [ἐδοξά- 

σϑη].--- 818 156 Ὡοῦ πη ΓΟ ΪΎ 8. Ῥγο]ορ 64] ΔΏ Ποῦ ποθ0- 
χοθπΐ οἢ (80 Ραχὶ οὗ Ψ6βυδιρῦ ΔρΡρσγοδολίηρ σα ΡΒ 

ἀϑοϊ ον ργοροπμάοσαπὶ οὐοῦ δρδίηδς (110 
Χ,; το Ιαῖος ἔῃ ἐξ. Α. σ. τ. Δ. εἰς.--". 

᾿ῤμ ςοιῃροδίίθ [ἀπαρνήσῃ)] Α τα ]δογ 

[Μεγον, ΑἸέοτα, εἰ6.}]1. [{ 8. 80 οοἰουταϊίου οὗ 
δὴ δοίυλ] ἱδυρ. 71 δρίτὶ Ηο [188 δἱγοδὰγ 
Ταπαυϊδηοά ἰπ6 Κίηράἄοιῃ οὗ ἀδυκηθθθ. Η8 υἱοὸ- 
[ΟΣΥΥ δβυοοθοάοὰ ἰο Ηΐβ Ῥογίαγ θαι οη οὗ βρὶγὶὶ δὶ 
ὑπὸ δίψει οὗ “υάλ5, δηὰ νὋβ ροϊηθαὰ οὐ {18 τὴῖρθε: 
ΒΥ [}0 ογρογαίϊοη οὗ Ηΐδ8 βϑρίγὶς ἰῃ ρμογίοος οοῦ- 
δἰδίθὩοὐὉἁ Ὑῖ ἢ ΗΒ συ, ἰοῦ δηὰ γμαϊΐθηοθ δϑ 
ΟΡΡοΟΒοαά ἰο {160 υἱπιοδὲ ζΔ]βθῆϑϑδθ, τωνδί ἐἰϊοτιιθπὶ 
δηα ἰνγυϊιαιϊίου, Ηθ, 85 (86 ΟἸγτὶδί, εαπά ογοὰ Αἱιΐ- 
σα γἶβὲ ὕγοαι (μ6 σοι ηΐοη οὗ (89 ζ4 11] ἰτουσὰ 
{80 Π6ΓΘ ΘΧογοΐβο οὗ Ηΐ8 ῬΟΥΒΟΏΔ) τὐχὶ. Τ16 
ΥἹΟΙΟΥΥ καϊηοὰ ὈΥ Ηΐπι ἰἢ Ββρὶγἱὶ οὐὸν Φἀ25, ἰδ ἃ 
ὙἱΟΙΟΥΥ ΟΥ̓́ΣΣ βαίδῃ δἰ π50 17 δ ἃ ΟΥ̓ΟΣ ἐδ ο8ο του αν 
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ἐοτρί δι] οἢ.8 ἩΠ8086 Ὠδίατο ρατίαϊκοβ οὗ (110 βρί τὶς. 
οὗ Ιβοαγῖοί (860 ζεδοη «εδι, ΤΊ., Ρ. 1827; 11|., Ρ. 
076). Τ᾽ 815 νἱοίουυ 1δγ8 ἰμ6 ἤοιιηάδαϊΐοι ἴον [ἢ 9 
γἱοίοΥ ἴῃ Ηΐ8 ῥϑυομὶοαὶ [16 (οἰ βοπι8η6) διὰ 
ἴον μδὺ ἴῃ ΗΠ Ῥῃγβῖ68] 1196 (ΟοἸ κοί 4) ς ἴῃ Υἱὸν 
οὗ 18 ἴδοί Ηο ἰ8 αἰτοδὰν ρου δ ἱῃ ὑσϊποῖρ]θ. 

γεν, 82. Ζ{ αο ἱἐα ρδ᾽οτθβοαᾶ ἰὼ ἙἘΓ σὰ.--- 
ΑΒΓ 6515 ἰο (δ ο ὅθι οὗ Μὰ. 10 τγὰ8 8110 ὁοῃ- 
Βευϊης ἰο (μ9 αἰξοτηοδὶ Ηἰ5 ῬυγοΙΥ Βα πλΔ Ππὰ- 
(το ἐδαὶ Ηο, 85 (119 ὅοη οὗἩ Μϑδῃ, ονυογοδῆι 4.88 : 
δυΐ, 85 (815 ϑοη οὗ Μίδῃ, Ηθ γγδη 8180 (110 ἐπβίσυ- 
τηρῦ οὗἩ ἀοἂ, οἴδρ. νυ. 19; 2 Οου. γν. 19. 1ὸ ἰδ 
εβεοία Δ) ἰο (89 φΊΟΥΣΥ οὗ αἀοἀ Ηἰπι80] 7 ἐιαὺ 6Υ]],-- 
86 ψΒοἷο Κίπρχάοιμα οὗὨ Απιϊο ἰδ -τοῖθ, ἰὰ χοβροοί 
οὗ ἰἰ8 Υϊμοῖρ]θ, ΟΥ̓ΘΤΘΟΙΩ6 ἴῃ 80 ΡΟΓΟΙΥ τ]ΔὩ. 8, 
ΤΔΔΏΠΟΣ ΠΟΥ, δηά ἰδαὶ 1ὺ 5.1}4}} ἢ ἀποοίογι Ὀ6 ἰδ 
ΟΥ̓ΘΓοοσλ6 ἰπγουσδουῦ (86 που], 
αο Ὑ]} 416οὸ αἱοσὶίν Ηἰΐπλ ἰπ ἘΠῚ 66]7. 

--Α8 Ὑἀοά ἰ5 ρφἰογϊθοα ἴῃ ὑμ9 μοατί οὗἩ Ομ γὶβὶ δπὰ 
ἦῃ Ηἰ59 νἱοϊογίουβ σοπάποί, Ὀοΐης (πογοΐη βοῦ ΤΌσι ἢ 
88 ἰἰ6 οπμπ!ροίθηοο οὗ ἐδο ϑ τὶ, Η9 Β84}} 4180 
εἰονῖγ ΟἸγτῖδὺ ἴῃ Η 8617; ἐ 6., Η6. 88}4}} ρἹοΥΙΥ 
16 αἰαὶ σιν Βρ᾽ τι] ΡΟ ΟΡ οὗ ἰμ9 ὅοῃ ἱη ἢ 18 
(186 Βα Β 6 Γ᾽8) ἀἰνίηθ ργονυϊάθηοθ, ἰῃ ΗἾΒ ρου 
ἀοπιδίῃ, {86 Βρίοσο, ἰδ του διΐοη οὗ ἐμ6 ΕδίποΣ 
--δοα (παι ὁΒρ6614}}γ ἰῃ (δδὲ ψοτχ]ὰ δπὰ ἔγομι ἰμδὲ 
ψοτ]ὰ ἩΒΙΓΠῸΡ Ομ σὲ 18 πὸ γχοϊαγηΐης. ᾿᾽Ἐν 
ἑαυτῷ 85 Ὀδοῃ ἰπἰογρσχοιθα ὈΥ ΟἸιγυβοβίοπι πὰ 
Αἰμθλοη ἃ8 οαυϊγναϊοπὺ ἰο δά. υσὴ δὴ ἱμίογρτο- 
ἰαἰΐοη ἀο68 δναὺ ὙΠῸ (ῃ9 δη  6518. [Ι͂ἢ 1|Κ6 
ἸΩΔΏΠΟΥ (0:0 δη Πα 8158 15 Ὑοβοποά ὉΥ͂ ὑμ6 6ὁχ- 
Ὀἰδηδίΐϊοι οὗ σοοσοοίαβ: βίποο αοὰ τὴαϑ ρον δοα, 
186 ὅοη δἷδὸ νγ88 δου θὰ. Αυρυπίϊηο δῃ ἃ ΔΩ 
οἴβοσβ ἰηἰοσρτοὺ (ἢ Ῥαββαβθ 88 γοίδυυίηρς ἰ0 {86 
ΘΧΔΙτΔΙΟΏ : ὁ ἑία δοϊϊοεί, ὧὐ παίεγα ἢμηιαπα, φιξε 
α υεγδο εἰ 67Υ ΤΟ διμδοόρία ἐδί, ο(ΐαπι ἱπιπιογίαἰἑ δίογηϊίαίε 
ἀοπείατ.᾽" ὙΠΒΟΙΌΟΙς τοίου (ὁ ΡἈΪ]. ἰϊ. 9: “ΤῈ6 
ἐσχαϊἰδιΐοη οὗἁὨ {86 ὅου, δ], ἴῃ δοοογάδηοο τ 
(δε σεργεβοηίδίΐοη οὗ Ῥαυ], 18 ὑμ6 μεσϑός ἴον Ηἰ8 
Βυ]ϊαιϊοη." Μογοῦ: ΒΥ ἰδ γοίασπ ἰο {6 
{6 ]]ουϑῖρ οὗ αοα, ουὐ οὗὁἨ νοι Ηδ ποηὺ ἴον}. 
Ετοιῃ {18 ροϊηί οὗ Υἱοῖν ἐν ἑαυτῷ ποοὰ5 ἀοδηίΐης. 
Το οχἰβίθῃσο οὗ ΟἸ γὶϑὶ τγᾶϑ δ8δῃ οχἰβίθποο ἰη οὐ, 
ποὲ δἴοηϑ ἔγοῃηυ ἰμὸ ἰΐῶο οὗ ΗΪ8 αβοθηβίοῃ, Ὀαί 
ἕτοιῃ ἰμ6 τηοτηοθηὲ οΥ̓͂ ΗΒ ἀσαί, ᾿παδίλθοὶι 45 Εο6 
Ὑ88 χοιηογτοῦ ἔγομι {818 ργοϑϑηΐ πον], ΕῸΡ {818 
τον] Ηἰδ8 ῬΘΥΒΟΙ δὶ {78 ψγ88 πον ἰάθη ἢ ασα᾽ 5 
Ῥτουάθηοο, Ὀὰυὶ Η15 ῬΘΥΒΟΙΔῚ δηδέπ06 ἰδβδυοα ζοτὶ ἢ 
δεαΐη, οἷ6δ8ν δηὰ ἀἰϑιϊποί, ἔγοσα {86 σου  ἄθποο οὗἁ 
οὐ, δἰ πλι  ϑΘΟυ Ι Υ πλιὰ 1.16 Τοδυγγοοσίίΐου δηὰ 
(86 βοπάϊηκς οὗ 86 δρ᾽ τἰῦ ; δὰ 6ββθ 66 ΠΟῪ ρίογὶ- 
δεὰ ἴῃ αἀἰνὶπο βρὶ ἐπ 4] τὶ, δὰ ἀοβιϊμϑὰ ἴο ὉΘ 
ΟΥ̓́ΣΣ ΙΏΟΤΘ δηἃ τη0Υ6 χἰογι οὰ Ἐπηὶ}} ΗΒ Δρρθαγ- 
πᾳ. 8.66 ΟοἹ]. Δ]. 8. Ηρποθ ἰδὸ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΏ: ἐπ 
ἮἩΐπι, 88 Ὀ66} ἱῃ σοῦγχϑο οὗ [018] πο ΟΥΟΡ Βῖπ 69 
110 ἀραὶ οὗἉ Οἢγἰβὺ. 
Δηᾶ 8588}} ἱπιποᾶίδιο!ν.--- Το δοοοπα καί 

ἰπιγοάμ6θ8 (9 πιοά  γίπρ ποτὰ, εὐθύς, ἔτοπι Μ᾽ ἈἸσΘἢ 
ἦν {0119 γγ8 ἐμαὶ ἐμ9 ρὶονὶ βοοιίου οὗἩἨ Ομγνὶβὶ ἰὰ αοὰ 
8.18}} (Δ |κ6 υ͵ἷδοθ ἱτα πιο ϊδίοἶν. 

γον, 88. ζυὲ010 ΟὨἑ]ἄτϑῃ, Ὀπὶ γοῖ ἃ 111116 
816 (ἃ {116 ἸοΙ Β.61).---ΑἸο Ὁ (86 δίϑνπ ἀΪ8- 
Ἐιΐ888] οἵ (6 ἰγαϊίον Ηθ ἰβ δἱ ΟΡ ἰ0 ἈΠ ὈΟΒοπὶ 
Ηϊιδοῖ ἢ ἰο ἐμ ἀϊ8οῖ }}68 δῃᾷ ἰο γϑυθδὶ ἐἰοὸ ἐμ ϑῖὰ 89 
Ἰοτο δηὰ ριϊοῦῖ ἐμδὺ δι Ηἶβ Ὠθαγὶ δἱ ρδυιϊης 
ἔτοα (θὰ. Ηδγο ἴον (Π0 ὅγεί (ἴθ τό δηά (9 
ἰεηάον “Ἰη {10 σι] ι,᾽᾽ τεκνία. Ὑ ᾺΝ ἐμ θα ἴοο, 
Βοσονον, Ηα Βὰ8 ἰο 408] θυ ποβΥ (866 Οομμ. 
οἢ Ζμκε)ὴ. Ἠθ ἀθείμηβ ἰθδοιίηρ θαι ποὺ (0 δβοὶ 
(μοῖρ οαγίϑ Ὅροῶ ἰοϊογῖης Ηϊ ἴο ἀρδίἢδ ΠΟΥ, 

[Α]έοτὰ: “τεκνία-τολογα οπἷψ υϑοὰ ὃν ΟἈτῖβὲ 
(ΘοτΡ., ΒΟνΤΘΥΘΡ, παιδία, ΟΡ. χχὶ. δ)---ὐδοιη ΣΙ Υ 
ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ πού ΟὨΪΥ ΗἶβΒ ὈτΟίΒΟΡΙ͂Υ, Ὀυὺ ζι μον} ν 
Ἰοτϑ (188. ἰχ. 6) ἔον Ηΐβ8 οσγῃ, δηὰ αἱ ἰμ9 βαῖῃθ ὑΐπ)9 
ἐποῖν ἱππιδίατο δηἃ νγϑαὶς βδίαίθ, πον δϑοαυΐξ ἰο᾽ ὃ9 
Ἰοῖν τἰίπουὶ Πίηι. ὙΤμῸ δβαλθ ἰοτη οὗἩ δηάθδν- 
τηθηί, τεκνία, ἐξεἰἴ6 ολίἑάγεπ, ἀδαν ολίἑγοπ, ἰ8. δποὰ 
008 ὈΥ͂ ῥΔὰ], 614]. ἰν., 19, αιπιὰ βϑύϑῃ ἰἰπ1685 ὈΥ͂ 
ΦόΒη, {16 ἀϊ8ο1}1]9 οὗἁὨ Ἰονϑ, ἴῃ 1ι18 ἘΡίβι1ῖ6. Αὁ- 
οοταΐϊης ἰο Φοτγοιηθ ἐπα α8ὺ ὀχμογίαιίοη οὗὨ (6 
δροὰ Φολη ἰο ἷα σοηρτοραίίοη ἴῃ Ερμθθυ8 "89 
ΒΙΡΙΥ {8 18: “1116 ΘΠ] τ η, ̓ονο ομ6 ποῖ 6 Ρ,᾽ 
Ὀθόδϑτῖιδβο (8 σοι ργθθηἀρα ἐπ ἩΒοΪ6 οὗἩ Ῥγδοιίϊ- 
98] ΟἸιν δι δηϊν.-Ρ. 5.1] 

ἼὯ6 οδῃῃοῖ ΟοΟΣ9.--ΟΑΟα 1 δβεϊᾶ πῖο τπ9 
ὅοννΒ, ΟΠ 8Ρ. Υἱϊ. 84; Υ1}}. 2], 24, ἨΘ ΠΟΥ͂ ΒΔΥΒ {110 
8816 πὶ ἰο (Βθχὴ; Δ Βουρὰ πη δυο Υ Β6ηΒΘ 
[δὰ ψιϊουὶ {89 ὑἱμτοαϊθηΐης δἀαϊιίοη : 4“ δὰ 
γ0 ΜΙ] ποὺ πὰ Μο, δῃηὰ γὸ νι ιὶξδ ἀἷθ ἱπ γοὺΣ 
818," Τ|0 ζητεῖν οὗ [π6 πο] ον 6 Ὑ5 ἰ8 (89 
ναϊῃ ἸοΟκης ἴθ 8 ΘΙ ΥΟΥΘΓ δ σο͵θοιϊης [89 
ἔσθ Μίοβϑία, (86 ζητεῖν οΥ̓͂ ἰμ0 ἀϊ501}168 18. ἐδ9 
βοοκίηρς οὗ ἔαϊἢ δηὰ 1οΥθ9.---Ρ. 85.]. ἯΠπαὶ Ηθ 
ΒΌΥΒ [0 ὑμοιὴ ποῖσ [ἄρτι, ΟΡ] ἰ68}}7 γί Ἰαϑί, 85 
ΥοτΒ. 7, 87; χνὶ. 12.---Ῥ, 5. ἰ5. Ὀἱπάϊης οὐἷγ 707 
(λ6 ργεβδοπί. ΕῸΡ ἰλὲ ργεδεπέ ἰἈ6ΥῪ οαπποὶ ζΓῸ]]Ο 
Ηἷπι ἰο οάσθῃ. ΕἼοαι [86 {0|  ργοροϑιι 008 : γ6 
Ὑ11 χα ΐ88 Δ[6, δῃ ἃ : γο οαπηοί ἔθ] ]ον Μ9 πον, ἐμ 9 
Το] οννίηρ Γοβ}}8.Ὁ 

γον. 824, Α ϑὺῦ οομπδηδμηιθηϊ 1 ρἷὶνθ 
ἀηῖο γοῦ [ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν]. 
-- δα ἔοϑῦγ, (89 ποῖν οΘουυππδηἀηηοηὶ 18 (0 ΒΌΡΡΙΥ 
Η]8 [ν]810]0] Ῥυθϑθηόθ ἴο {δ θτι ἴον ἃ ἰΐπιθ, μι] 
ΠῸΥ ὁοπ9 ἰο Ηἰΐὰ αραῖϊη. ὨιἔἜογοηὶ ἱπίογρτοίδ- 
(1οη 8, ῬγΘΙη βίη, ἴῃ ΘΥ̓ΘΡῪ ὁ886, αὐ {86 ΘοΤΟ] ΥῪ: 
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, εἰς., δοηίαίη5 8:9 Βυ ὈϑίΔη 66 
οὗ ἰ 0 ΘΓ οοπιμοπαπιοηί. 7]10 σοπβίἀογαἰ ἢ 
(μαὺ ἐπ6 σοπιηδηἀπιουὺ οὗἩ ποῖ ον Ἰοτο 18 ποί 
ἃ πεῖ Ὀὰΐ δὰ οἷά οὔο, (ον. χὶσ. 18. Μαίί. νυ. 48 
δ; χίχ. 19; χχίϊ. 89), 848 19 ϑοῦιθ ἰο αϑοῦῖο 8ῃ 
ἐπίεηδῖυθ Β6η86 ἰ0 ὑπ 9 ααἀ)οοίἧνγο πε, δη ἃ οἴ 6 ΓΒ (0 
ἰδῖκο 1 ἱπ δὴ αἰξεγεα 8616. 

1, ΤῊΘ ἸΝΤΕΝΒΙΨΕ Β6Ώ80 [ΠΟΥ] ἴῃ αἰ 766]. 
(α.) Οηθ ἰ5 ποί ἰο Ἰογο 818 πϑί σ  ΟΥ βαρ ν᾽ 885 

δ Σ}80]7 [ὡς ἑαυτόν], θαύ τότ μη Ϊπλ8617 [ὑπὲρ 
ἑαυτόν] (Ογτὶ!, Τιιοοὰ, Μορβιυρδίο [ΤΠἸΘΟΡΆΥ]., 
Επίδγι. Ζι καθ, διθοηβ τοοάσση σοπιηθηἑδίουϑ, 
ΘΒρϑοίδ!ν ΚοδρρΡ, ϑογίρία υαγ. ατῷ., Ὁ. 869 5Βαᾳ.] 
εἰς.). ὙΙΒοιὺ γορατγὰ ἰο οἶον οὈὐθοίΐοηΒ ἰο (μ9 
γον, ὑπὸ ἰάθα οὗ ἰΐ 8 ποί οἷθαν. [Ομτῖβέ, Μαίί, 
χχὶϊ. 89, 40, αῃὰ Ῥδαὶ, Βοπι. χἰϊ!, 9, φἀορὶ {δ 
ΟΙὰ Τοϑιδιηθηὶ οοπμμδηδηχοπί, “μονα ἐδ γ ποὶρὶ- 
ΟΣ αϑ ἰλῤυεεῖ ,᾽" εοἰλοιβξ αὐαϊιίοπ, 88 (1.6 βοοοηὰ 
τοαὶ οομτηδηἀτηθηύ το 8 Εἰ ἀπίο ἐδ ταὶ, 
“Του 58} ἴογθ 9 οσὰ ἰῃγ αοἀ;,᾽" εἰς. Τὴ 
ὡς ἑαυτόν 18 ἰΠ0 Εἰ ροδί ταϑαϑυγθ οὗ ἴογο δηὰ ἀοθ8 
ποΐ οχοϊυάο, Ὀυὺ ἱποϊθδ8 ἐλό 801{-ἀδη Δ) ουθὴ ἐὸ 
ὑμ6 βδοσὶῆοθ οὗ Ἰἰΐἴδ [ὋΓ οὐ ποϊχῃῦοσ. ΕἸΏΔΙΥ 
καϑώς ἀο68 ποὶ ἱπάϊοδίθ 6 ἄοχζτθα, θυὺ ἐλ 9 Κὶπὰ 
οὗ Ἰουθ.---Ῥ, 8.1. 

(ὁ.}) Οπὸ βϑουϊᾷ Ἰοῦϑο ἷ8 ὩϑῖρὩ ΟΥ 85 Ο γὶβϑί 
888 Ἰογοὰ Ηἶβ Ῥθορ]θ. 7116 ζ0] οσίης; ἠγάπησα 18 
τοοἀϊ βοαϊνο οὗ καινῇ (Ομτγβοβίοιι, Ἐπο]ο.). ἢ 

4 [ΞΔ] ΣῪ δεῖν δηὰ ΑἸίογὰ σοπηδοῖ Ὑϑγ8. 33 δηὰ 84: γ9 
Ψ|1 Ὀθ Ἰοῖς ὁἢ θαυ, θα 1 κὺ ἴο αδύϑῃ ; ὑὕυῖ, ὉΜΠ1Κ6 ἐδ 
ον, γ9 111} δοοὶς Μ{ο δηὰ ἥιπὰ Μίο 'μ 119 παν οὗ Ἰονο ἴο Μ9 
δηὰ ἴο ΟΠ6 ΔΠΟΙΠΟΤΥ, ζοσιηίηρς δ πη οαὦ Ὀοάγ, (μ9 σΒ ΤΟΙ, ἰἢ 
ΜὨΪΟΝ 41} π|ὴ|}} γοσορτιΐζθ ΜΎ Ῥγοδοῆοο διμοῃρ γΟοῦ 82 ΜΙ͂Υ ἀϊε- 



426 ΤῊΞΒ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 520ΗΝ, 

Αγραϊηδὺ ἐπῖ8 τον ὁ 85 Ὀδοη οὈ͵θοίοὰ (ΌΥ 9 
Ὕγει(6) ἰδαῦὺ ἐμ τηοάϊ γίης οἰ 80 4065 ποὲ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἰο Ὑμαὶ ῥγοοοάοϑ, Ὀυΐ (ὁ ἰδδὲ τ βῖοῖ ΤΌ]]ο 6 1. 
Α τοαΐα οοπδίδγίΐοα δζαϊηβὲ ὑμ0 Υἱον 0.81 θοὶ 
ἤοτίι 18 (Π8ὶ 1 τορτοβϑη ϑ 86 τηοδύ ἱηνοϊν δὰ Θ0Πι- 
τηδπάτηθηΐ 88 Ὀοίηρ σίτου, τὶ μοαὺ ΔΩΥ͂ ἱπδίγυο- 
(ἰοη8 89 ἰ0 (ἢ ΠΔῆΠΟΣ οὗ ἰ(5 0] 8] θη. 

(ς.) 10 15. ἴπ9 ΔΘ σοτημμδηαπιοηΐ οὗἉ ΟΠ τἰ βίδα 
ὈΤΟΙΒΟΥΙ͂Υ ἴον 88 ἀἰβιϊπρυϊβῃοα ἴγοα ἃ 4986- 
Ταὶ ἴοσθ ἰο οὔῦ ποϊΐρῃδογ. Οτοίϊυ5, Κδιθίηρ, 
ϑιιά, ὦ. Κτὶ!., 184δ; δἀπὰ βἱαναῦῖὶν Γυϊμδτάι, 
Εὐταγὰ, Βυϊοϊηον, Βϑαπιϊοῖη, ΗθηζαίθηΘΡΩ, 
0464]. Μογοῦ: “7116 ΠΟΥΘΙΥ͂ 1165 ἱπ ὑπὸ ἔπι- 

»υϊείνε ροιοεν οὔ Ἰοτθ; ἰδ Ἰονὸ οὗ Ομ νἰδί, 88 ὃ χ- 
Ῥογίθησοα ὈΚ 8, βου] Ὀθ ὑμὶ5 ἱτιρο] οί, Τμὰ8 
1116 σοπιπηδη(πηθαί, οἱὰ ἰη ἰἰβοἰζ, ἱα οηδοποάᾶ πὶ 
ὩΘῪ ΘΧΡ᾿ οἰ Π.658, υἱΖ., (0 6 Ἰογθ ἐν Χριστῷ." ἩΗδτο 
δλο ζαοσὺ 19 ονονϊοοϊεοα, ἰμδὲ ἃ οΘοτηδηδιηο!ὶ τ ὴϊἢ 
ΒΟ ψΔπ δῸ0 Θχρου θη 8}}}7 ΘΟΥοσβδης δηᾶ 
ὙΠ ιϊο ἢ 18 ᾿πϑι ποῖ ἩΠ1Π} τα οὐ 79 ῬΟΥ͂ΤΘΡ, 18. ΠΟ ΟΠ 26 Ὁ 
8 ΤΏΘΓΘ ΘΟΠ 8 ἀπ θη, θα δ ἸΠΎΔΓΑΙΥ ἐπιρο} 6 ηΐ 
Ῥυϊηοῖρ]ο. ὙΒοΓγοίοτο, 

(4.) Το ῥυὶποὶρὶο οὗ (9 θῖν 1186 Ὁγοῦυκῆὶ ὉΥ 
Ομ τίου (6  εἰι6). Μογοῦ: Τμδὶ, ἱπάο64, ἰ8 ὑπ0 
ὩΘῊῪ ἐντολή, Ὀσὺ ἰΐ ἰ5 ποΐ 850 βίδίδὰ οσθ. ἴω ἐπα 
Τεβροοί, ἰμθῃ, ΜΟΥΘΓ᾽ 5 οὐ ἰπἰογργοίδιίοη του ]Ἱά 
Ὧο τοξυϊοά. 
(}) ΤῊὴο τον] οὗἩἨ ἴΠ6 Ὀοσπ δ ἩΠΙΟΘὮ, ἱ8 (86 

Ο]α Τοκίαπιοηί, ἱποϊοϑοὰ πο ΌΟΣΙΥ ἴον ἩΪ ΐη 
ποι.) ᾿ἰπιῖ 8 (Κὔβι!π, ΗΠ Ζοη 614). ΤΙ 6. 88 
αἰτοδὰν Ὀθο ἄομο, Μαίί. νυν. 44, ἱπαδιυοδ 88 
ΘΟ τῖϑ8ὺ πόσο ὅπᾶβ ἴῃ ἐλ ΟἸὰ Τοβίδιαθηι δοδη- 
ταϑηὶ 86 1 (6 ζογὰι οἵ Ηἰΐβ σοι ηἀὐπιοηΐ οὗ 
ποῖ κι θοΥγ Ἰουο, ἱπ δα ἐμ οδὲϑ ἰο ἐμθ ογάϊηβηοθ οὗ 
(80 Βονῖθ 68. 

2. ΑΥΤΕΒΕῸ Β6Π860: 
(α.) Ῥηβοορίωπι ἐϊμείγε (Ἡδοϊκορδο, [Ηδ8πι- 

ΣΠΟΒ 41, 1). 
(ὁ.) Μαπάαίωπι υἱίίπεμης ( Η θα] 6). 
(ς.) Τὸ τηοβὲ τοοθηί (Νοὺπηυβ; ὁπλοτέρην). 
(4.) Θῃδ αδἰναγβ πον (ΟἸ]ϑδυβ6ῃ :) ΠΟΥ͂ΘΣ ζτοΥ- 

ἴηρ οἷά, ον ἔσγϑϑι [{-εξἀεὶ καινή]. 
(4.) Α γομοινγεᾶ 0η9 (Ἰτοηθ 05, 58156}) [Αἰ νίη, 

Μαϊ]άοπδίυϑ, Βομοιί 6]. 
(0) Α τουονίηρς [γοζοποσγδίϊη 5} ομθ (ΑὈρυ8- 

41π6), [ογάϑονγι 1. 
(σ.) ΑὮ υποχροοϊοῆ οη6 (εμα]6 Ὁ: υποχροοίοᾶ 

δἴϊον 116 δυο ἰουοἸ ἴῃ  τδηκ, ᾿υϊτὸ χχὶϊ. 24 6.). 
(λ.) 11} καινότης οὗ {π15 σοπιπιδηπιθηΐ σοηδβὶβὶβ 

10 ἰ(8 δἐπιρἐϊοιίῳ δπὰ μηϊοὶψ (1) ΑἸογτὰ. δ πὰ] Υ] 
Ονθα : “8 ἸοΟΥΘ υπΐαθθ, Β᾽11}]0, Βο᾽ τοηθτίηρ 
διὰ ΟΥΘῸΡ Τγ685}.᾽ 186 ΒΔΙηΘ ΔΡΡΙΪοΒ ἰῸ ἰδ 6 οἷα 
οοττ δ ἀταθηί.---, Β5.] 

8. Ἧο δάδμοσγο ἰο ἐμὸ ν᾽ οἿΥ Ὑὶσἢ γ͵α ΒΔΥ͂Θ ὉΓ6- 
Υἱουδὶγ δβοί {οτί, υἱΖ., ὑπαὶ (δ ἐντολὴ καινή, ἰδ 
ἑπαϊοδίϊνα οὗ (Π 6 ἐπδίμέοπ 97 ἰλ6 Σονγαῖ ας ΒΏΡΡΑΡ 
(εδδη “έδω, 11., Ὁ. 1880; ΠΙ.,681); δὰ Μουϑτ᾽ Β 
Μοηἀοτίης ποία οὗ Θχοϊαπηαῖΐο )1ῪὸῪ Βοσορ 88 8 
δἷχι οὗ αθιτιμαιϊοη. ὙΠαὺ ΟΠ τὶϑὶ ἀϊὰ ποὲ ἱπίοπὰ 

ΒΩ ΠΑΡ Ὑουκίον δῃ ἃ ὙΠ|1ΚΙ βοὴ : “ ΤῊ δ Ιου νγδδ [0 σόϑθῖι- 
10 Ηἷδ Ἰονϑ ἴο ἐῆϑῃχ ἴῃ τα πον δη ἀοίτοο (καθώς, κ. τ. λ. 
δηῃὰ ἐδογοίοτο υδὲ Ὀθ χτουπάοα οἡ ἐδοὶγ δορί γἰἑυδὶ Ταϊδιίοη- 
80 ἴο ὁδοὶι οἶμον ἴῃ Ηἰπι."--Ῥ, 8.] 

4(1η δἰ6 ΔἸ οἀϊίοη, ΜΟΥΟΡ Ὧδ8 ἢο “ ποῃάἄογίη  ποῖθ οἵ 
οχοϊδιυδιίοη,,." Ὀυ8 ΟὈοοΐα ἰο Ὁγ. 8ημ0᾽ 5 τοίογθῃοο οὗ ἸΑΛθα 
ἴο 1}16 ἰηδετυἰου οὗ [86 1οτὰ ΒΒ ΒΌΡΡΟΣ, ἔπδὶ [0 5 ποῖ ἱπά!οα 
πη [π6 σοππηοοϊίοῃ, δοὰ ἰδ ΘΟΒΈΓΣΔΙΥ ἴο (ἢ9 1901 Ῥαδοαβο, 1 
ΦΖοῖη 1. 8. Βυι ἰξ δῃου!ὰ ὃὕθ τοιποιῃρθογτοὰ [πδὲ [686 ΟΡ 
ἜΘΓΟ δροΐζοη δὶ [6 ΥΟΥῪ {{π|ὸ θη ἐπ [ον ΒΌΡΡΟΓ ἰῃ ΘΟὨ- 
ποοίίο ὙΠ ἴ6 Αχαρθ τὰ ἰπδιἰϊοὰ δηὰ οοτητηληδοα ἴο ὃὉθ 
οὐφδογγοα ἴο το δοοοηὰ δά γϑηῖ 858 δ ῬΟΓΡΟΙΌΛΙ σοι ΠιϑΙ γ [0ἢ 
οἵ Ομνίοι᾽ 9 ἁνίης ἰογθ. Νοδδϑάοσ, Απλολοῦ δῃὰ Βυτγαγὰ μαυὶ 

ΗΪΐδ ρυϑοθρίδ ἰο Ὀ6 δίκη ἴῃ ἐδ δ6ῆϑ0 οὗ οαἰντατὰ 
Ἰαννβ, ἰθ ἃ ἴδοί τοι 6 ἩΠοΪ6 οὔ ἐμ6 Νὲνν Τ᾽ οδίδ- 
τιθηΐ ΜΔΥΓΘΗΐΪδ ὕ8 ἴῃ αϑϑδυΐης. Βυὶ Ηο ἀϊὰ 
Τουπῃά ἱπδιλίαιίουβ ἴον Ηἶἷβ ΟδΌτΟΝ: ἴμ6 [οτὰ 8 
ϑυρρον, Βαρίΐδυυ, ἐπ 9 ταϊ πἰβέγυ, εἰο., 411 σοί ονίηρς 
ἰὼ {80 Κογ δ ϑυρρογρ. ΟΥ̓ ἰδὲ Ομγίδι βαγβ8: τὸ 
αἷμά μου τῆς καινῆς διαϑήκης (δίαιΕ. χχνὶ, 28; 
Μασὶς χῖν 24), οὐ, δἷδο, ἡ καενὴ διαϑήκη ([αλχϑ 
χχὶϊ. 20). 1 διαϑήκη δῃη!ὰ ἐντολή ὍΘ ᾿ΒοτΟῦΣΕΪΥ 
εἰ παάροὰ ἰά645, (ἢ ΤΌΤΙΙΟΡ 8 σοῃγογιθαὰ ἰπίο ἰδ 
Ἰδίίονυ ὉΥ (6 νγοτὰϑ: “ δο {5 ἰπ Τοιδοι ΌΓΔΒΟΘ 
οὗ Νο.᾽ “Υ̓ο ελαϊΐ δον ον ἢ,᾽ οἷς. ; 1 6 γο ὃὉ6 
Ὀασί ὁη86 ποὺ διαϑήκη, Ὀθϊ οπὲ ΠΟῪ ἐντολῇ, 6 οὔθ 
ὨΘΟΘΒΒΔΡΙΪ οοἰποίϊά68 νὴ ἰ8 6 οἰ Π6Υ. 

ΜΟοΓΘΟΥΘΥ, ἱέ ἴδ 1.8. 1η ἐλὶδ »ίαεε ἰδὲ νγθὸ ΒΒου)ὰ 
οχροοὺ Φοῦ ἰο τηϑηίΐοι ἐμ6 1,ογὰ Β ϑυρρογ. Τ8ο- 
Ἰαοῖς : “719 ᾿πϑιϊζαιοι οὗ 0 Τωοτ 5 ϑαρρεν, 
οταϊ 6 ὈΥ ΦοΠη--οὐ δοσοσηὶ οὗ 115 Ὀοΐηρ 5αϊἴ- 
δοϊδη!}  'θπὸῸ]] Κπόονῃ ὈΥ̓ ἰγδα ἰἰοη---τσσου]ἱὰ ΒογΘ 
(νου. ἐὰν δυηὰ ἐπὸ ρἷδοθ Ὀοϑδὲ Ὀοβιιϊϊης ἴ Ὑμδὲ. 
ΒΌΡΡΟΡ 8 ποΐ ΟΪΥ 8 σροιηοσῖὶ ἔελϑὶ οὗ (86 ἢ 6- 
ρΡαγιΐης Οπὸ (1 Οον. χὶ. 26), Ὀαΐ 8 δαὶ οὗ πηῖοῖ 
ας ΗΒ ἀΐδβο 0168 ἱπ ον μη 576 οοππες, ΒιοΥ. 11]. 
20; 1 Οον, χὶ. 26. [Ιῃ ᾿ἰἶἱο ωδπηον ἰἑ 8 6 ἰδδδὶ 
ἩΠοΡοΐη Ηἰ5 ΘΠ ον βμοὰ 0169 ΔΓ πη 8}}} πηϊιοὰ, 
1 ον. σ. 17." --αἰἰοπείοη δἰιου]ὰ 1||κουνῖϑ6 Ὀὸ ἀϊ- 
τοοϊεα ἰοί!6 ἠγάπησα; οἢ ἩΪϊι οι ποτὰ ΔΙΘΥΟΘΥ: 
“ ΕῸΥ δοβὺ8 ρογοοῖτοβ Ἠϊμπβο] 0 Ὀ6 δὶ {89 δῃὰ οἴ 
ΗΪΐ8 ποῦς οὗ Ἰονίηρ δ. ] σϑυγγοπάον.᾽"" ΤΠ} τα 
ἀπάουδίοαϊγ (886 6850 αὖ ἰδ6 ᾿πδιϊταἰϊοα οΥἶ ἐδ6 
Ποτα δ ΒΌΡΡΟΡ, δῃᾷ ἰδ οἂπ ὃὈ6 οχρίδί θὰ οὨΪΥ ὉΥ 
8 τοίδιθῃοϑ ἴο (ἐπ δὲ ἱπβιϊἑἰἱοη. 

Τὴ οτᾶοσ τΒδῖ [να] 790 ΣῪ Ιονϑ 016 δῃ- 
ΟἾΣΘΕΣ, ἐἰο.---ΑὐΥΘΟΔΌΪ ἴο ἐνι0 ἰογοζοιης Ἔχ ρὶδηδ-. 
(ἰοη, ἐμ6990 ψοτγὰβ ἀο ποὶ δοοηϑίϊίυϊθ ἐῃ6 δεδείαποι 
οὔ (λ 6 ΠΟῪ σοιῃπιδηἀ πο, θα [86 οἰ 681 Ῥώγροξε 
οὗἰι, ὙΠΟ] οτ ΒΒ ΒΌΡΡΟΥ 18 ἴο Ὀ6 (9 σμδηποὶ ζῸΓ 
(19 σοῦγογαῦοο οὗἉ Ἰἰρδί, ᾿πιρυ}50 δηὰ βίγο ίῃ [0 
ΒΟ, 8 ὈΓΟΙΓΒΟΙΥ ἰοσθ. Ὑπο-101ἃ οομῃδίταοιϊοη : 

1. 7.6 δοηΐίθῃοθ: καϑὼς ἠγάπησα, εἴς., 185 8 
ῬΆ8ΓΔ116] δοῃίθμσο 0 {86 ργοοθαΐηρ ὁη6 (Βεξᾷ, ἢ 
Ἰγοιϊὶο δὰ οἰμβουϑ). Καϑώς, δίς., ἰδ ΘΙ ΡΠ ΔΕ ΟΔΙΥ 
Ρυς ἦγοι: “ΑΒ 1 δδυθ ἰονοὰ γουῦ---ἰ αὶ γὸ 850 ἴουθ 
086 δηοίμον.᾽, ΜογοΥῦ του πὶ θα δ0η : Τμ18 
ἄοθ5 ποὲ σογγοβροιὰ Ἡἱΐ ἐἰ)9 βἰαιρὶο δοβδηηοδη 
8016. 
ὄ, ΤῊῸ δοπίθῃοθ: καϑὼς ἠγάπησα, εἰα., ἴθ 186 

δροάοκὶβ ἰο ἐμ ργοοοάϊης οἶδϑιιβο, δῃὰ οοῃίδὶ 5 
ἐμαὶ τὶ ἢ 8..8}} ΘΏβιισο σοι] δηο9 τὶ (6 δὰ" 
τα Ὠἑ ἱοῃ : γ8 8881} [ΟὙ9 ΟΝ.6 ΔῃοΙΟΡ. ΔΙΟγΘΡ: “[Ὲ 
ΟΥΟΡ ὑπαὶ γὸ ΤΩΔΥ͂ ἰοὐϑ ὁὯ6 διηοίδοῦ, ἱῃ δοοοσὰ- 
δ. Ὑἱἷϊδ ΜΥ μανΐπρ Ἰονοὰ γοῦ, πῃ ΟΥ̓ΔΕΣ ὑἐμπδὲ 
γ9, ὁη γοῦν Ρατί, ἰκῦ ᾿ονθ 056 δηοίμοσ."" Τ8]5 
ποῦ] τηδ κα {110 165 6184 586 Εἰπὸν ἰδυίϊοϊορίοαὶ οὗ 
οὈϊΐᾳυθ. Το ἴονο οὗ Φοδὺς πουϊὰ Ὀ6 τοοὐϊβεὰ 
8016}Υ ἱπ δοοογάδῃσοϑ ἩῸ 1.5 ῬυγΡΟΒδο οὗ ὀχοϊιης 
Ἰοῦο, δηὰ ἰΐ ποι] Ὧδὸ δοοογαϊηνν γοαυϊτοὰ ἐμαὶ 
ἐμ αἰδοῖ] 68᾽ ἰονθ βῃου]Ἱᾶ ὀχ ὶὶὶ ἃ βὲ παῖ}δ}ὺ τοοά. 
Ἧο Θοῖθ Ὀδοὶς ἰο Νο. 1, τὶ α ἀἰδογϑοὶ δρ- 

τομοπβίου οὗὨ ἱΐ, ὨΟγονον : ΤῺΘ ΠΟῪ ἱἰηδίϊιυοα 
18 Τουπάθα ἱὰ οτάον ἱμδὶ (9 αἰπβοῖ]6 8 ΤΩΔΥ ]Ἰοτὸ 
056 ΔΟΙΒΘΕ : [ἰ18 ἰοαηἀδίίοπ Ὀοΐπρ] ἰὰ Θομογμι 
ἰο ἐπο ζαοὶ (παὺ Ομ γὶϑὲ 85 Ἰονοὰ Ηΐβ Ῥθορ]θ ἱπ 
οΥον (δαΐ ΠΟΥ͂ ΠΙΔῪ ἴογθ 089 δῃοί μοῦ. Τδδὶ 18: 
ΤῊ9 1 ογὰ 8 ΒΌΡΡΟΥ 18 ὑπ6 δδαογδιιθηΐ ΌΥ͂ π μος 

ὁ ἐφε πεοῦ ΔΙΟΣ τὸσ. 82: Ἰποϊποῖς δὲ τοῦ. 84, ἴδδρο 
τδῖοα ἴπ6 ἐντολὴ καινή ἰζδοῖ Γ το καινὴ 1 Ἰοτε- 
(οαδὶ οἵ νὩϊοῖ ΟἸ γίδ δα γ : “ ο 18 [ἡ γϑαιοιαγδθοο οὗ Ν6." 
ΤΊ 5 υἱονν [5 σου δ  ὨΥ ἰησοηΐϊουν δη μἰαυκίῦ]ο, διὰ Δ1οπὸ ἵνα 
{16 [0}} ἴοτοθ.-.". 8.} 
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ἐιο καϑὼὸς οὗ Π᾿9 βαον! οἷα] ἀθαι 158 νου ραὺ Βομῖο 
ἰο {0 ταϊπᾶβ οὗ ΗΪ8 βϑορία; ἰδ οἰ ἶοαὶ ἔγαϊ μας 
τγουϊὰ ρτίης ἔγοιω ὑἰαὶ ἀοαί 186], υἱΖ., 8. σοτὰ- 

Υ οὗἩ Ὀδιίονουθ ᾿ἰσίπς ἰὰ ἰμ6 ζ9]10 Ὑ 8810 οΥ̓͂ 
ὈτΟΙΒΟΥΪΥ Ἰονθ---8}}8}} ΠΟ ὈῸ6 ΓοαΙἰχοὰ ὈΥ [80 
ΒΌΡΡΕοΥ 858 ἐμο ᾿ἰγοὶν σοργοβοηίδίϊοη οὐὨ Η8 βδουὶ- 
δΔοὶλ} ἄθδιῃ, δπὰ ἐμ βυδβιϊιυίΐθ ἴοσ Ηἶβ8 Ῥσθβϑῆσο. 

γον. 8ῦὅ. ΒΥ 16 νν}}} 411} Ἰσπονν (ροζοϑὶνϑθ). 
-«-Μαυίσδὶ Ὀτοιποσὶγ Ἰοτθ 9 αἰδιϊποίνθ τλᾶγκ οὗ 
Ομεἰδιΐδηϑ, 1 Φολη ἐἰδ. 10: Νοδαπάου᾽β δεηζιοῶν- 
ἀϊσκείίεη, Ἰ., ». 97; α. Ατῃοὶϊὰ, Αὀδἠ μην ἀἐν 
ογείεη Ολγίϑίεη, Μοὶ. 111. ΤΒοΪυοΚ : “Το Βεαί θη 
Ἤ6ΓΟ ποπὲ ἰο Θχοϊαὶτι τὶν ἢ δϑύοπἰΒῃπιθηΐ : Ἅ Β6- 
δΒοϊὰ μουν ἐ1986 ΟἸιγ ϑιϊδη5 Ἰοῦθ οὴ9 δηλοῖ, δὰ 
ΒΟΥ ὑμ0ν δῖὸ τοὺὺν ἰο ἀϊθ ἴ0Γ ὁπ9 δηῃοίῃοσ. Κὶ 
Ουθ Μίπυοΐὰβ ΒΕ] ἶχ, ἐὰρ Βοδίμοη, βαγβ οὗὨ (9 
Ομνϊϑείαμβ: “Το Υ Ἰονὸ οαοῖ οἶον Ὀοΐογο Κπον- 
ἴῃς οδοῖὰ! οἰμοῦ; δηὰ [Γυοίΐδη (ἴὰ εγεέσγίπι) 
ΒΏΘΟΥΙΠΡῚΥ τοιλαγκβ: ἍὙΒΟΙΡ ᾿αυστ τοῦ 8 ΡΟΣ- 

"δυσὰοὰ πο πὶ ἰπαὐ {ἰΠ|6} ΔΓ6 41} Ὀγοί τη. ᾽ἢ 
γον. 86, Τιογᾶ, τυβίλῦθν βοοβῖ ἴδον --- 

Ῥοίον δηὰ8 ἃ ἐμότῃ ἴα (89 βεγίης οὗὨ Φ65808 (γοσ. 
88), οὗἨ 059 Ῥτὶοῖκ 89 οδηποῦ γοῦ γἱὰ μἱπη86]Γ, 
269..8, ἐματοίογο, ταθοίϑ ἔπο ἰσὰθ 1.68 οὗὨ μἷ8 α68- 
ἐἴϊοι τυῖδν [ἢ ΔΏΒΊΥΤΟΣ : ΤΙ ΠΒ6Γ μου σαηδί ποῦ 70]- 
Ἰογ Με ον. ἢ {(11ὰ9 το Κο8 δὴ δρρὶϊοαίίοη οὗ 
(89 ζϑποτὰῖϊ βοηΐθηοθ (τον. 88) ἰο ὲπα ; σοπχξοτ- 
ἧπς ἴθι, μοῦγοτον, τι (6 οΟΌβοῦγο ἰαὐϊπηδίϊοη 
οἵ 19 τηδτί γγάομι, 88 Ηθ Ῥϑδοϊδοὰ (9 80η8 οἴ 
Ζοδοάος, Μαίϊ. χχ. 28 (οομρ. 90} χχὶ. 18). 
ΒΥ ὄδύνασαε ἸἩΒοΟΙ Οἷς ΔΡΡΤΟΙΘΗἂβ Βἰ ΡΥ 86 
εαὐ͵]οοιϊνο ἱπ ροϑϑ  ὈΪΙγ ἴῃ Ῥοίοῦ, ὙΠΘΣΘΆ5, οὁΠ 
η6 οἴονῦ απ, ἢ6 δοῃοαοίγοθ δύνασϑε ἰο Ὧο ἀδ- 
οἰαταιδνο οὗἉ δὴ οὐ͵θοῖϊνο Στ ροβϑὶ Ὁ} γ. ΤῈ ὈοὶῈ 
62505, ΒΠΟΎΘΥΟΡ, δὴ ΟὈ͵δοίνο δηα ἃ βιι᾽ οοεἷγο ἐπι- 
Ῥοτὲ δοσσοϑροηδ. Τ1π6 ἀἰ8ο0 1 0199 ΨΈΓΘ ΠΟ ΙΏοΓῸ 
οταἀαὶποα ἰο Ῥ888 ἰπσουγσὰ ἀραϊπ ἐτπητηθα:αίοθ] Υ τ ἢ 
Οπγῖϑε ἰπλπ (ΠΟΥ Ὑ6γΘ τίρϑ [ὉὉ. Β80}} ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ. 
Ὁ τογβ ἀκολουϑήσεις (μοι 8 ἀουδιΐα!, 869 
ΕΧΤΌΑΙ, ΝΟΤΕΒ) ὕστερον, ὯΤΘ ῬΓΟΌΠΌΪΥ δὴ 8]1ὰ- 

βίου ἰο 186 οτυοϊάχίοη οὗ Ῥοίθνρ, δολρ. οἷ. χχὶ. 
18, 19.--ῊΡ, 5.77 
" ον», 87. ὮΥ ΟοδΔὴ ΖΦ ἢοϊ ζἕο!ονν τἴ866 
ὨΟΝ2 ]}ΊΑΥ ἄονσῃ ΤΥ 1116 ἕοσ 866. 
“ΕἸ 16. οἴοαν ἰο ἶπη {πᾶὺ ἐη6 σοίΐίῃρς ἰ8. ἰο Ὀ6 
ἐδτουρσίι ἀοα ἢ. Βυὺ ποῖ ΟὨΪΥ ἀο68 6 υπάογίαϊκο 
ἰο ἀἰο αὸρ ἐλδ ἐχαπιρίς οὔ ἰδ6 Μαβίον ; 6 ούϑῃ 
Ῥτοίοβιβ ἰδῇ 86 Ὑ71}} ἸὰγῪ ἄονῃ 18 ᾿ἰἔο 70» Πέηι. ἢ 

4 [Ετοτῃ ἃ τἋ011- ΚΟΎΤΩ ῬΆΞβλσῸ ἰῃ Τοχί 8 ἢ 5 4 
ὁ. 389. Ηθ διαι α: “"{ἴἴϑα, νυ σιν τΐ8 τηδὲ δέν πὸ ἘΠ 6Πὶ 
ἘΘΑΣΠ 6"); 1ὉΓ ΤΥ Ππαῖθ ὁμοἢ οὐμοτ, ἀπ ΔΓῸ ΓΑΙΊΘΓ ΓΟΔΩ͂Υ ἴο 
ΚΗ] οὔο αποῖδβου. Αηὰ όύοη ἴδαὶ ννο 68}1 δος οἵου Ὀγϑεγθῃ, 
βοθσ3 ἰο ἔπ 6 πὶ διδρίοίϊοιδ ἴὉΣ ΠΟ ΟἾΒΟΣ σϑάϑοῃ ἐδη [πα΄ ΔΙΏΟΩ 
ποτ 4]} ΘΧ ΡΤ 33: ΟῺ8 οἵ Κίἧί πάγοι ΓΘ ΟἿἹΥῪ ζοϊχτιοα. 79 αγὸ 
ἜΕΥ̓ΘῺ ΤΟῸΓ ὈτρΙΏ ΓΟ [πη νἱσίτιο οὗ [6 σοημοη Ὠδίυγο, ὙΠ σὮ ἰ8 
80 πιοῖποῦ οὗὨ 18 41]; Ἰπου σῇ γθ, ἃ.5 ΟΥΪἹ ὈΓΟΓὮΓΘΙ, ΟΘΗΥ͂ γοῸΓ 
δαμιδα δαίπτο. Βηΐ ΠΟῪ ΤΌΝ τη τὸ ἢπ8Ὲ}} ἀΡὸ [056 σΑ]]οὰ 
δηὰ σοπεὶἀοτο ὈΓΟΙ ΓΘ, νὯῸ δοκαον]οαρκο 6 οὔθ αοἀ ε8 
{πος Βαιοσ; το ἤἢδγὸ τοςοϊνοᾶ [6 ὁ. βρισίι οἵ ΠΟΙ Π688 : 
Ὅ80 παγυὸ ὐσα κϑα ἔγοιῃ [06 βϑῖὴθ ἀδυζηοδ5 οἵ ΠΠΟΘΤΙΑΪΠΙΥ ἴο 
ἴδιο ᾿ἰφὶις οὗἨ ἔθ δδῖὴθ {γ᾽ ΟὈΣΏΡ. ΤΥ ΟΠΏΣΟοΣ Η ΒΙΟΣΥ, 
Τοὶ, 1. ». 396 4. Ν. Υ. ο.--.Ὁ. 8. 
Τὸ φυρκίίοη οὗἨ Ῥοῖον κύριε, ποῦ ὑπάγεις ; Ῥοπιΐηε, 

ἢ 885 Γαττΐδ θα [08 Ὠδῖμθ ἴ0 6 Θμυγοῖι οὐ δίάο ἐδ οἷν 
οἵ Βοπιο, οὐ ἴδ δροῖ ψπογο, δοοογάϊηςς [0 {10 Ἰοχοπά, Ῥοῖοῦ 
Βενίης ἔτοιῃ ἴονο οἵ 0 οδοδρϑα χσότῃ ὑγίβοῃ, τῦοϑ οοηϊτοηίϊοα 
ὉΥ͂ (0 ΔρΡροᾶγδαποο οὗ (ἢ γίδε, ἀμ δδικοὰ Ηΐηὶ: “ μογά, ἰὸν 
ἔοσαϊξ Το ἢ" ὙΠῸ [ογὰ τορ] ἰοὰ : “1 ρὸ ἴο Βοτηα, ἴο ὃθ οτυ- 
οἰδοά αρκαίη,᾽"᾽ τΒοτοπροΟΣ ἴδ αἀἰαεὶ 10 τοϊταγηθὰ ἴο δἰ. Ὀγίϑοῃ 
δι ΠΠΘΟΓΙΌΪΥ βυδογοὰ τηλγίγγάοτῃ οὐ [6 οὔοδθ,. Δὲ "ΟΣ ὁ 
ἘΦΓΟ, ἐ δε ἰγουαῖο.---Ῥ, 8. 
Ϊ ΙΑ ἰῃθ : Ῥοΐίδυ ἐπιαρίηοᾶ ἐμαὶ Ὧθ σου Ῥγϑοοᾶθ ἰδ 

Ευϊάο. τὰ ΒΌΡΡοΟδ ἰοηΪ [ὑ νὰ ΠΟΟΘΒΒΑΥΥ ἐπαοϊ 
ΟἸτδε ϑηου!ὰ ἤγθε ἰὰῪ ἀοόνπη Ηἰ4ᾳ {6 ἴον τδ9 δαϊναϊίοη οὗ 
Ῥοίΐετν, Ὀοίοτο Ῥοῖου οουῦὰ Ὅθ δΌΪ6 ἴο ἴα ἀονγῃ δὲδ Ε{{8 ἴον 19 
ξοερεὶ οἵ Οσίοί, Βαϊ πῆθπ ΟἸγίδὲ ἀϊ!οὰ ἴογ Ῥοίοσ δῃᾷ γ8- 

(6 

ον. 88. 7} 65809 ΔΗΒΎΘΙΒΊῚ ἢ ΥἹΟῚ ΟὗὨ ὑμ686 ἴλοίϑ 
δηά ρμυὶβ Ροίον ἰο (86 ὈΪ.88. Ηο ι.868 {6 8580- 
νογοϊΐοη: Ῥεγίϊν, υδγίψ. 1Δγ ἀονῃ (ὨΥ Ἰἰΐδ [ὉΓ 
Μο! Τμπου ψ| ποί Βο τηῦ6}} ἃ8 ΘΟ 655 6. ΟὨ 
(ῆ ΟΟὨΙΓΑΓΥ, ἰδοὰ {1 ἀθὴν Δῖ6θ. Απὰ ἰδδΐ 
ἔθγοθ {ἰπι68., Απα (μἷ8 νν1}} σοτμθ ἰο Ρ488 ἀἰγϑοίγ, 
Βοΐογθ {89 σοοῖὶς αι οτονγοα, Ὀοΐογθ ὑπ6 ϑηϑαϊος 
τοτηἶἷησ. Ῥοίον ἧκζϑὶῃ βίοοά ἰῃ πορά οὗ βίσοῃ 
δηἀ οιλρῃαίὶο ψοΣ3. , 

Α59 σοβαγάϑβ ἐδ ἐϊηο οὗὅὨ {818 δοηγογβαίϊου τ ἢ 
Ῥοίονρ, 1υϊκοβ δοοουὴῦ ἄργοοϑ ἩΪῸ ἐπδὺ οὗἩ οὔν 
Ἐνδηχοὶίβι, τὰϊῖο ἰλ ΘΌΡΡ 168 δα ἀϊτομα] ἰΐθηιϑ 
(οι δρ. χχὶϊ. 81-84), Δίδιί μον δηὰ ἈΓΑΥς ἀτὸ 
Ἰηἀισοά ἰο τοοοχὰ ἐλ σοηγογβδίϊοῃ αὐΐον ὑἰθ ἀ6- 
Ρδγίυτο οὗ 976808 ἤγομι (86 υἷ8660 ψοτο Ἦσ 66]0- 
Ὀγαίθὰ ἐπ Ῥαββονοῦ ἰο ἰῃ9 ΔΙουπὶ οὗ ΟἸΐγο5, ὈΓΥ͂ 
{ποῖὶν ἀοβίγο ἰο βυροτογαϊηλίθ {1106 τότ ροπογηὶ 
ἀφοϊαγδίίοη τδὰθ ὈΥ “7951. ἰ0 4}} Ηΐ5. αἰδοῖ ρ᾽ο, 
ἴο ἔ!ο οδοοῦ ἐμαὶ ΠΟΥ Βιουαὰ 4]} θ6 οἴδηάδοι 
ἐδὰῦ πἰσιὺ Ὀθοδυβο οὗ Ηΐπι. Τιν8 ἀδοϊαγαϊϊοη 
πὶ σὺ 4180 ὑ σὺ γον οσοδβίοι ῬΘΙΟΡ 0106 ΣΔΟΓΘ 
ἰο ἀνοῦοὶι 18 ἔα 7} ἀογοί!οῃ. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΠΙΟΑΙ,. 

1. Το οχυϊ πὶ Ὀνοδι εἷηρ δχαΐη οὗὨἩ 76808 Α΄ ον 
πὸ ἀοραγίυγο οἔ δυάα5: (α) 4 »γέβαρο οὗ ἰδθ τὸ- 
γινὶηρ δῃὰ βῃἰηὶηρ οὗ 6 Ομυτοῖ δἱ ἐμὸ 1,88. 
ὍΑΥ, Μαῖιὶ. χὶἑὶ, 48; 1Κθ χχὶ. 28; (ὁ) α εἰση ε2-- 
»γεδδῖυα ΟΥΓ 1Ὺ16 στεαί υἱοίογν οὗ Ηΐ δριγίξ ἴῃ ἰμ 6 
ϑρ νι .)6] δοιαὶ 1 ἰγοϑϑοη ἴῃ ὑπ οἷτοὶο οὗ 
ἀἰβοῖ ]68,--- ἢ} 7488 88 (9 τορσθβθηίαιγο οὗ 
δαίδπ; (6) ἃ δηῃπιδοίϊοαὐ δὶσπ ἴον Ηΐβ Οδυτοῖι, 
ἰϑδομίης ΒΟῸΣ ΒΟῊῪ 8:9 88}8}} ΘΟ ΟΣ {86 δηϊἷ- 
Ομνιβϑιίδη ΑὐνσβαΥ δηὰ ΠΑ Υ͂ Οχροὶ] πἶπὶ Ὁγν 
ὃ ἀΥ̓πδι168) ΘΘΏΒΌΧΘ; 4]] {}λ18 8]10 88}} ἀο (αἴἶἴον 
{Π9 Ἔχϑρ]θ οὗ πῃ ὅοη οὗ Μη) ἱπ 8' 1016 δ ι- 
ἸΩΔΏΪΥ, 8 βίαἰ6 τ Βῖοὰ αοά, ἱπ (86 Ῥογβοὴ οὗ Η!8 
ὅθ, Βα8 ΒΔ] ον οα, πὰ πὶ 086 σομαϊοη8 Ηα 
Βα8 σοταρ] θα. Κ᾽] ΑΥΪΥ, δὰ ἰπιἰπλδιΐου ἐμαί τὸ 
Βου] ἃ ΒΟΙΘΙΔΩΪΥ γοὐοΐσθ αὖ (89 ορϑῃ ἀρϑβουγίίοη οὗ 
ἔα186 ὈΡΘ ΒΘ ἀμ ΠΟΙ ΌΘΣΒ Σϑί μον (ἢδῃ Ὀ0 τοχοι 
δ 86 δΒϑιῃθ. 

2. 116 οοπίγαδί οὗ ἰδ 9 ρυτθ βου οὗ δίδῃ, (118 
Τοργοϑοηίδιϊνα οὔ Θοα᾽ Β δόμον, δηὰ ἰδ ἔδ]538 
δϊοη ἃ το, ἔγοτῃη δὴ ἰϑιοτίσαϊ μοϊμὶ οὗ νἱονν, Ὀ6- 
6δπῖ6 (δ ἰο0] οὗ ὁ ΗἸΘΥΒΤΟΙΥ͂ Ῥοδβϑοδδίηρς δοασίθ 
ματάδηϑθὰ δραὶϊπϑὺ ΟΠ σίδι, οὐ, σοχζασζά ρα ἔγομ δὰ 
οὐῖοαϊ βίδηἀ-ροϊηί, ἀοϊϊγογοὰ δἰμιΒο] Κ᾽ ὉΡ (0 Ὁθ6 
{86 ἰοο] οὗ ϑεαίδη. 

ὃ. Οἰοτίβοαίοπ 18 9 γουοϊα οι οὗἉὨ ᾿ξ  Γηδὶ 8ρ]- 
γἰϊ 8] ΡΟΣ πη (ἢ ἀπ σϑτασθ] ἃ ΔΡῬΘΘΣΒΏΟ66 δηιὶ 
δοιϊ νιν οὐὗἁ ἰ(8 11 ;- ΒΘ 66, δΡΡΘΆγδπσΘ ἴῃ 60η- 
Του ἴο {δι6 1468,---ἰ 9 Σθ8] διὰ ρογίθοῦ ὈθδυΐΥ, 
ἃ γοργϑϑοηίαίϊοη οὗ βρὶ γἰ 4] βονοροί ραν ἰῃ ἰδ 
παποδδίτυοίοα οἸΟΥΥ οὗ 6. Το ΕΔΙΠ6Ρ σ] τ δοὰ 
(γουσὰ ΟἸτῖϑὶ. Τὸ ΒΙ ἢ 68ὲ υἱοίουυ οὗ ΙΟΥΘ οὐοῦ 
Βαίο, οΥἁ ΙΓ] 685 ΟΥΟΡ [Ὁ]561}688, οὗἨ ΒυΠΔΥ 
ΟΥ̓́ΘΣ Ῥχὶάο, οὗὁἩ ἃ γϑρο890 οὗ δβουΪϊ οὐδὺρ δχοϊἰθηχθηΐ 
δια Ββε] -ρογιγθαϊου, οΥ̓͂ ὈΣΙ ΧὨ Π688 ΟΥ̓́ ἀ6- 
τηουϊδοεὶ ρίοοηι, 18 ἰδ 6 εἰμ οϑὲ νοῦ δοαίϊοη οὗἉ {119 
ΚἸΟΤΥ οὗ (9 Ῥεγβομδὶ βοὴ οὗ Νϑδῃ, ἰἰ8 οϑῃίσαὶ 
Ηγροκίαϑίβϑ Ηἰπι86}, δῃὰ, δὲ (16 ϑᾶτὴθ ἐΐτηθ, ἐδ9 
Ρογίδοὶ χιοντι οαϊίοα οὗὁἁἨ (6 Ῥογβοῦδὶ αοά, {πῃ 
ἘΔΙΒΟΣ, ὙΠῸ δὴ5 σίνοη β ἢ} ῬΟνΟΥ ἰο Ηἶβ θη 
διά, ἑβτουρῃ Ηἰἱπι, ἰο ΗΪΐ5 ομϊϊάγοῃ. 776 σίοτῖ- 
,νίπσ οὶ ἰλὲ ϑοη ὁ" λαπ ἴθ Θοά. ἴα δῃὰ ἴἔσοτλ 

ἀδοιηδὰ ἢἰπὶ ὈΥ Ηἰβ οσῃ Ὀ]οοά, δηὰ ἢ τίβοπ ἔσομαι ἢ 6 ἃ 
[6 ΡοῖοΣ Ἠδ8 αὐ]9 ἴο (Οἷον ΟἸχεῖθϊ, θνθὰ ἴο ἴ0 ΟΓΟΒΕ,---Ῥ, ἃ, 
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{πὸ οἶον νψου]ὰ αοἀ φ1ον] 68 ΟὨ τ δι᾽ 5 ῬΟΓΒΟΙ ΔΙ Υ 
ἃ59 ἰο ΔΌΒοΙ αἰ ἀγπαπιὶσδὶ Ῥυϊποῖρῖθ τ ίο Σο- 
ἰλἰη8 15 σύδβρ οὗ (9617 οὐ ἰῃ ἀοαί, ὑπ ϊο ἢ 
Ὀγθακθ ἰπγουχὰ 8411 (1.86 Ὀοπαβ οὗἩ ὠἀοδίἷ, βοδὺβ 
δΌοΥΘ (Π6 δἰ κκιιοϑὺ ΒΟΥ 8, ΟΡ ΘΒ ἴῃ 18 
ῬΟΥΒΟΒΔΙγ (ῃ9 ἀορίμβ οὗ ἰδὸ ϑρὶγις δὶ ρου Γ8 
1Π6πὶ οὔϊν ΟΥ̓́ΩΡ δὶ 865}; ἴῃ ογάοσς ἰο ἄγαν α]} 
τηδ Κἰπὰ ἂρ ἰπίο 9 Κίηράοπι οὗ ρΡογβοπαὶ Ἰἰ 
οθὰ Ἰογὸ δηὰ, ἰπ δηὰ αἱοηρ ὙΠῈ τηϑηκί πα, ἰοὸ 
εἰοτὶ ἔν ἐδ που]ὰ ἰηίο ἐδο Εδιίμον᾽ 5 ἤουο. 

4. Τπο ἰθηάον βαγίης οὗ Ογὶδὶ δἱ Ηἶβ ἀερδτί- 
το, Ζύἰ6 ἐλ άγεπ, εἰο., ΘοΒοης ἴῃ {ἰλ0 ΟΡ 5 οἴ 
1119. αἰδβοίρὶο; 1 Φοδπ ἰϊ. 1; οἰαρ. ἰἰϊ. 18. Τθ 
αἰαϑίὰ Ὀουνί σι {1118 που] ἃ δὰ {86 νυουϊὰ ἰο δοπιο 
αἰβοϊοβοά, δὰ οἱοβοὰ, οσ ρογσιβοί, Ὁ ὑπ ζογ 8 
ΒΌΡΡΟΥ. 

δ. Ομινὶβὶ ῶὩ0 ὩΘῊῪ Ταν- αἾτοΡ, Ὀοολυ89 Ηθ 88 
σοι ργϑ πη 64 8]} οὗ Ηἶ8 οοτμπηδη(ἰπηθαί8: (4) ἴῃ 
86 ἰηϑι1αἰΐοπ οὗ Ἰργ ψπΐοι ἰδ Ηἷ8 βαογαιμοῃὶ 
δοσοιπιρϑηϊρὰ ὃγΥ Ηἰ5 ποτὰ, οὐ (ὁ) ἐπ ἐϊιθ χὶν οὗ 
1115 Βρίτιι; ἔνο Ῥγίποῖραὶ ρἴ)8805 οὗ 18 Βδπὶθ 
Ὀ]ο5ϑίῃς. 

6. 1 180 Ζογᾶδς διρρεν 6 ἱπίοηἀοα (ὁ ΒΡΡΪΥ 
ἰο ἃ8 0 »γόδεποθ οὗ ΟἸιγβί, θαϑαυβϑο Ηθ τνοῦκ8 
δοά τηδηϊζοϑί8 ΠΠ ἰπι86 1 ἀγη απ 6 }}Υ ὑἱμτου σὰ ἱΐ, 
ΒοΟἿΝ ὁδὶ {6 86] -βατὰθ {ἰπϊης Ὀ0 ἀδοϊαγοὰ οὗ ἐδ8 
Οοπιίογίεγ, οἴρ. χὶν. 16᾽ Εον }}0 γθάβϑοι ἰμδὶ 
εἰ 9 οὗἶοο οὗ (6 Οουνΐοσίον Ὀ64Υ58 αἰϊο χοῦ ΒῸΡ ὍΡΟΝ 
{1ὸ ον αι χο εἴ ὈΥ ΟἸτῖϑὺ ἰο Πὶ8 ρθορὶα, ἰδ ἴη- 
βἰξϊοη 8 68.80}1581 64 Ὁγ Ηἰπι ἰῃ ννοτὰ δηά βδογᾶ- 
τηθηῖ; δηὰ οἠἱυ ἰῃ μα ξο] ]οὙ 5810 οὗ (ἰ0 ΗΟΪΥ 
αἰιοϑῦ Βὰ58. 889 Ῥτγοοϊαπιαίΐοη οἵ (86 ἀθαί οὗ 
ΟἸεγῖϑι ὈΥ ποσὰ δῃὰ βασγαυιθης 18 }} γα ἢ. 

ἡ. 1116 υηϑυδβρίοίουβ δε ιοοπβάεπος οὐ Γείεν 8, 
δτοαὺ παγηΐηρ ἴἰο 6 ΟἸυσοὶ μὰ ἃ ἔογοίοϊθη οὗ 
Ἰιοῦ ἰβίογγ. 

8. ον Οενἶϑί, ΕΥ̓ ὑμ9 οοἸοὈτδίϊοι οὗἉ (9 Τωονθ- 
ἴοαϑὺ ἀπά ἐμὸ ΘΌΡΡΟΥ, 88 ὑγοραχγοά Ηἰβ ἀΪβο}}68 
ἴον 86 ὩΘ6Ὺ δηὰ στοδύ σϑυθ]αίῖοι οΥ͂ (16 ΠΘΘΥΘΗΙΥ͂ 
Ῥατδάΐβο, οὐὗὨ δοαυθη, αηὰ οὗ ἐμ ᾿ἰνίηρς σοπηῃδοί! 0 
θοίνθοη πϑαύθῃ ἃμὰ οαγὶὰ ᾿]ιΐ ἢ Ηθ 8 ἴο δϑίδθ- 
1188 ὉΥ τηϑδῃβ οὗὨ ἰμϑίῃ. 

9. ΤΙια αἰνίπο δϑϑυγαδοο οὔ Ομτἰδὺ ἰπ νον οὗ 
ἐδοὸ ἔγθδϑοῦ οὗ .δ8 δηὰ ἐμ ἀθηΐ4] οὗ Ῥοίογ, δὴ 
ἈΒΒΌΓΡΘΠΟΘΘ ΟΥ̓́ΔΕΘ ΔΌΒοΙ]υἱ6 νἱοίογυ οὗ Ὀ:νὶπο Ρχο- 
Υἱάθησθ ΟΥ̓ΘΣ δὶ ἐμ σοριγδα οἱ 008 ΟΥ̓͂ ΟΥΪ]; οὗ 
(6 ἰσίαρ οὗ σαὶ δηὰ σὶρ θοῦβΠ 658 ΟΥ̓ΟΡ 
το 688; Οὗ ἐἰ0 ἰσῖυρῃ οὗ Ἰονο δηὰ ρστδοθ 
ΟΥ̓́ΘΣ ΠΘΘΑΥῪ ΒἰΏΠΟΓΕ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ομ τἰθὶΒ ἐὐϊατηρμδηῦ ἸΟΥ σοηδοαιιοηῦ ὑροη [89 
ἀορατγίυτο οὗ ἰμ6 ὑγαΐιοῦ.---Ἴ 9 Γοχ 5 βιι086- 
αυθηὶ δ᾽ 6695 τὶ ἢ ΗἰΒβ αἀἰθοὶρ]68 ἃ (γρθ οὗ {116 
Ῥυγίβοά, ΒοΔΥΘΩΪΥ ΟΒΌΓΟΙ: 1. ᾿ἴὰ τοβρεοὶ οὗἉὨ (6 
οοτγάϊα] ἰπεϊπιδοῦ ; 2. ἐμοὸ εἰσ Γοδιϊνιγ; 8. (86 
τοι του ϑ]δίΐοι οὗ Ἰουθ δηὰ 119; 4. (16 ρἱοτίοιϑ 
αἰβοϊοβαγεβ; ὅ. ἐμ Ῥσϑβαροῦι] αἰ ἰπρ89 οὗ οἰ ουπὶ γ--- 
ἴῃ (818 οοιμμαυπίοῃ.--- ἮὟ Ἦ παὶ ἐπ ᾿ονὰ ἀἰβοοῦγβοβ 
οὔ πῖ( Ηἷ8 ἀἰβοῖ ῥ᾽ 5 δον συ Δ88 Πα8 σοῦθ ουΐ: 
1. Νοί δηοίμον τογὰ ἀο68 Ηοθ ΒΥ οὗ υ.88 δἷα)- 
βοὶ ἢ, Ἰοὺ αἴοῃο αὶ αγϑ οη6: 2. Ὀὰΐ Ηο (Δ᾽ 18 οἴ 
αοὐ δ ἰγϊαταρμδηΐ οὐογονυ ηρς οὗ ἷ8β ἀἀΥκ ἀ6648. 
“οι ἴδ ἰδὲ ϑοη οΓ ἀπ σιογίβεα, Α ὈΪ 85] 
ΒΘΏ86 οὗἙ ΥἱοίοΥΥ 18 7610 ἱπ {1:6 ἀἰδουγάθηοα Ὀτοδϑβὲ, 
δον [89 τοὶ κι οδί οὗ Ορρυδϑβίουβ δῃὰ {80 οι ἐθβὲ 
οὗ οοπῇϊοίβ (ΥοΣ. 21).--ἀνχπ 45 χοροὶ ουὐ ἰο ὈΘΙΓΑΥ͂ 
8 Μίαβίονυ, δῃᾷ Ομγὶδὺ ἐσθ Ὁ] 6 ἢ ποὶ---οχοορὲ 
ἴον ἦ07.--ο Ἰοοϊκοῖ ποὺ ρου 8. τοὶ ἰ8 Ὀθ- 

ἴηρς ἄοῃθ ὈΥ πιθοῦ ψὯοὸ δατο οοηβρίτοὰ ἰοκζοι Βα ἡ 
δξαϊηϑι Ηΐπι, θυ Ὁροὰ ψρδὶ αοα ἀοεί.---Απὰ 
(πογοΐῃ 6180 βου) 9 δυδηροὶ σϑὶ ΟἸΒΌΓΟΝ σο- 
ΘΟΖηΪ29 δηᾶὰ ζο] ον Ηΐδ Θσχδιῃρ]8.--- 9 το υίυδὶ 
εἰον! δοαίίου οὗ ἐ:6 ΕἌΙΠΟΓ δὰ 1.16 βοη. 8.66 οἰ. 
ΧΥΙ;. : 1, ον {μ6 ὅοη οὗἩ Μαη 865 ρἰοτίδοὰ Ηϊ9 
αἀοὰά 88 (πο Ετϊοθά οὗ τῆδλὰ ἴῃ ΠΟΥ δυμπιδηῖϊίγ. 2. 
ον αοἀ ρ]οτίδοα ἐπα ὅοῃ οὗ Δίδῃ 85 (16 ὅοῃ οὗ 
αοὰἂ ἴῃ ΒΟΙΥ διά ἀϊν ηθ βονεγοῖ ηῖγ.--- εάν ἐἰ{16 
εὐιϊάγεη. ΤῈ6 βοηβδίϊ οηϑ οὗ ἰἰο βοτὰ ἴῃ διηίϊοῖρδ- 
(ἰοη οὗ Η8 ἀερατίατο: 1. οὗ ρτίοεῖ; 2. οὗὮἁ Ὁ]158: 
8, οὗ δΔρργοβϑῃβίοη ; 4. οὗ χζοοὰ οσοηδάεπο6θ.---Οὐ: 
ΤῊΘ ΠΒΟΥΤΟΓ δηᾷ 10Υ οὗἩ Ομ γϑὶ δὲ (Π|ὸ ἀδραγίατσθ οὗ 
Διιάαβ, ἰπ σομιρατίϑου νἱ (86 τ]ὰ ατίοῦ πὶ 
ὙΒΐοἢ ΠῸ ΠΟ ἀοραγίβ ἔγοιχ (6 ἀ18.1}168.---Τ)6 
ἰαςταϊίοη οὗἁ ΟἸιγὶϑὶ τε]αί το ἴο ἢ 8 θηίσδηοο ἰηίο 
᾿ιδάνοῦ: 1. Ηο 18 ΠΟῪ ροίΐηρ (δι μογ ; 2. (μ6 δεῖσα, 
α8 «ἐϊο8, Θδτι πένεν οοτὴθ (δ: {Ππ|ὸΡ; 8. (πΠ6 ἀΐδοῖρ]ος 
οαημοὗ ποῖσ ΘΟΙῺΘ ἐ}ι {1} 6 Γ.---ὦ ἀροϊἀ 64 ἱπάϊ σδιϊοα 
Οὗ ΟΡ πορὰ ἰο σίροῃ [Ὁ οδύθη ὮΥ ἃ Ομ τὶ β δ᾿ 
Ἰ1{6.--ΟἸΥ δι᾿ 8 Ὀοαυδδὲ ἰο Ηΐβ ρδϑορὶθ ρου Ηἶ8 
ἀεραγίαγο, ΟΣ 16 πον Θοπηταδηἀπιοηί.---Τ 8 6 ΗΟΙΥ 
ΒΌΡΡΟΡ {Π6 Ὡ6 Ὁ ̓ ἰ6-ἰαν οὗ ΟὨγἶβι 8 ΟΒΌ ΣΟ. -- 
ΤΙι9 ΒΌρΡοΓ οὗ (89 Ομ υσοῖ πον Τα ἀδηχοπίδὶ Ἰὼ: 
1. (89 δυπὶ οὗ Βοὺ ᾿ηϑιϊϊαιΐοη8 ( οτὰ, Βαρί 50), 
Ὀιβοῖρ ἴη6, δἰς.}; 2. ὑμ6 βὰπι οὗὁ Βεῦ ἰδδοιΐης ; 
8. 9 βὰπὶ οὗὨἨ ὮΘΡ τηογὰϊ δαμηοηϊ(ϊ 0}8.---ἴοτο, 
{Π6 χτιασῖς οὗ ΟἿ τ δι18η8.---ΤῊὴ6 ἱπίογγιρίΐο οἴ 
Ομνῖβυβ Ἰοαυθ- δἰ 8 ΗΒ αἰδοῖ 168 Ὀγ 89 
ΟΥ̓ΘΥΘΘὨἰης ῥγοἰθβίαἰΐοηβ οὗ Ῥείοσ: 1. Οηςθ 
ΤΆΟΣΟ 8 Β6᾽- τ]ὰ σοηἰγααϊοίϊης οὗὨ 9 6905᾽ τοτ 8, 
δηᾶ ἐμαὶ δὐΐου ἐμ ἔοοῦ δίῃ δηὰ {πὸ ΞΌΡΡοΣ: 
2. (π6 υἱίογδηοο οὗ ἃ βίουϊ τον οὗ δ 6] 1 γ, ἃ τοῖν 
ὙΒΊΟΒ ὑπὸ Ποτὰ ΖΟΓΟΒΔ πουϊὰ ἰατη ἴο ἀοπ 14]. ---- 
Οοπιραγίβου οὗ 7068 δηὰ Ῥείον αἱ 18 τηοπαθηΐ: 
1, Βίχνδν οαίυγοθ: Τὰὰθ ΖΟγοΓ, οὐ πῃ (88 
εαἰχιιί, ΡῬτοβιϊ αὐοθ8 ἢἰ πη86] Γ ἴ0 {110 ΘΠΘΙΩΥ͂ ἱπ ἀδίοτ- 
πιϊηοἀ ΔρΟΒίδβΥ ; 89 Ἰαιίον, Πα (6 οἷτ.]6 οὗ 
ἀἰδ8οὶ 169, ἰαγϑ οἱαἷμι ἰο ἃ δά ο]1 γ ἔοσ ψ ὨϊΟΝ πο 68 
ποὺ (μ9 Ββίγθηρίῃ, 2. Τ|ιὸ αἰδθγθησα: [π ἰδαῖ 
6Ά80 Θλἰ ογπιοηΐ, πὰ {18 ἴοτο ἴο ἐπα Γοτὰ - 
Υοπον {110 υἱπιοδβὺ ζἈ]860 659, 6 Γ6 βἰ ποτὶ ἐγ ἀπὲ 
ΟΡΘΏ Οὐ ΒΡ ΟἸΚΘ Ὁ 688.--- ΤΠ. γὸ 18 ΔἸΥΔΥΒ 8 σα ρ854 
ὈΠΙΛ οΥ̓ γοἀοιιρίϊου ἐπ 86 Βἴποοῦο σδῃ.--- Τὴ 9 
Βα οοτγιἰέυαο οὗ 6808 ἰουοθηρ (6 ἱπηπλϊ πους ἀ6- 
εἷαὶ οὗ Ροίον, βού ἰῃ ἐπ σα1]ηὶ ΔΕΒΌΣΔΩσ6 ΟΥὗὨ ἰδ8 
οοτγίαϊη ὙἱοίοῦΥ οὗἨ ξγδοθ. 

ΒΤΑΚΚΕ, ΥΕΟΥ. 81: Α ψῖϑο ἐδδοῖον αἰτοί ἢ ποῖ 
πὲ το ἢ ἰ8 ΒΟΥ ὑπο {86 ἄοζβ, ΠΟΥ σαδβίϑι ἢ 1110 
Ρθ81}8 οὗ μ6 αἰνίηθ πογὰ Ὀθίοσο ϑινῖπο, δίας. Υἱῖ. 
ὃ; 2 Τίπι. ἱἱ, 1δ.---ΟἌΝΒΤΕῚΙΝ ς: ΑἹΙ (δ Βυβογίη ζϑ 
οὔ ἰγὰθ Ομ γ βίη 8 δπα ἴῃ {οἷν ρον βοαίίοη ; παν, 
{ΠΟΥ ὅτὸ (Ποπηβοῖνοβ ἃ ΔἸΟΣΥ͂ ἴο ἔῃ 6ῃ).---ΖΕΙδιῦϑ: 
ἴῃ 81} (ἰγἱ δι ]αϊίοηΒ (86 θ68ὲ δοῦγΒα ἴο Ὀθ Ρυγβαρὰ 
8 ἰο ὃχ ἰ(})9 ογ9 οὗἁ ζα11}Δ ἱτη! ΟΥ̓ΔΌΪΥ Ὁροὴ {μ6 
Ρτοιμηἰβοα, ζαΐυχθ ρον. -- τοι ἴῃ [6 χαϊάἀπὲ οὗ 
Β. ΠΟΥ, 88 ἴῃ {ἰπ9 ἀδεροϑὺ Βαπι !αίΐο ἀπα ἰῃ 
ἀδαῦι 1861}, (6 τπιοϑὺ δά πλῖγα Ὁ]θ Ὀθδῃι5 οὗ ΚἴοΥΥ 
Βΐη9 ἔΟΤΙΒ.---ΖΕ ΒΒ: ΟἸνὶβι δ ΟΊΟΥΥ ἰδ οὐν 
ΠΙΟΥΥ͂ 8180, ἔον (ο {18 οπά (αἶ80) νγδβ Ηδ ρίοτῖ- 
Βοά, ἱμᾶῦ Ηθ ταΐϊριῦ Ὀγΐπρ τ1κ8 (0 δνουϊδϑιίηρ σὰ- 
ἀΐδησθ δὰ ρίουυ.--τὰ Ὀ158ὅι] ἀθδῖ 18 186 νὰ 
ἰο 188 ΘίΘΓΏΑΙ ΠἸΟΡΥ οὗ οὐ Β ομἱ]άγοι ἴῃ Βδανυϑη. 
--Υ ον, 84: -- ΗΕΡΙΝΟΒΕ: ΤΥ ἰδ γβοῖ. ἈΠΌΟΝ 
Ἰοτνθ, τσῖ ΟἸγἰβ ΔῈ Υ.---1 οί, ἱ, 232.---ΖΕι51Ὸ5 
ΑΒ {160 Ὀγοίδγοῃ οὗἨ ἃ ΠΟΒΕΪΥ ογάοῦ δυο {μεῖς 
Ρανιΐδυϊαν ἱμδί πΐδ, 80 Ἰούθ 8 {6 Ὀϑδάζο οἵἉ βρὶ- 
τἰΐα] Ὀγοίγθη, οὗ 181 (8 8} ΟἸτ δια. Ἠγὸ ὑὴο 
ἢ85 ποὺ {πΪ8, 45 ζογζοϊ(οα μἷ8 ογάον.--- ον. 86... 
Ουὐυεκδνεν: αοά δοβ Ηΐδ βουσϑ.0. διαὶ τ ἐὁδμος 
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ἂο δὲ οπϑ ἰΐηηθ, Ηθ δαῦβο8 τ.8 ἰο Ῥουζοσα δἱ 
αποίλογ. --Ὗ ον. 87.--ΗπΡριντπ: Εγοη ἷἱπ ροορῖ 
Ἀθανίβ {μοτο 18 Βοιῃοιἑ πι68 ΤῊ ΟΓ6 ΡΓΘϑατμρίοη τ 
διγοηχίῃ, ΡΔ1]. ἱἰ. 18.---ηγβι ταδὶ αἴ ἴον Ῥοίδυ 
Ὀοΐογο Ῥοίον δὴ ἀἷϊο ἴον Ομ γὶβι. - βόγγο, {8 6076-- 
ἴοτο, οὗ τοϊ γίης ὑροῦ ὑπ γβ0}, Ενουυ ΐης ταυϑὶ 
οοπῖθ οὗ ΟἸ  ἶβι᾿ 8 ϑρίνὶ δηὰ ἀσδαί.- -- ον. 88, ες 
δυουϊὰ ποὶ τοὐοοὺ οὐ ἀΐβονγῃ ον ὈγΟΙ ΓΘ ΟἿ 80- 
οοαηΐῦ οὗὨ (οὶ ΤΏΔΥ ἰηδΡνιι 1695, θὰὉ ὈΘαΥ τ ἢ 
6 πὶ, ἔῃ 6 σοηβάθηϊ Βορο οὗὨ {Ποῖ τον] δηὰ 
Ρυνίβοδιίοι, 1 ΟοΥ. χ. 12.---δο οὐ βοτμθίϊμλθϑ 16 8 
Ηἰβ β΄ ἰ8 βία πιὉ]9 δηι {41}, 80 {δὲ {110 γα ΐπη Ἰὰ- 
ἰϑηὶ πῃ {Π 6ῃλ ΤΑΥ͂ Ὀδοοπιο αἰ σὺ ραίθηΐξ ἴο ἐδ 6Π}. 
Ηκύβνεε: δίοι. ὙΠ ἐμ ἰροδβοὴ οὗ Φυ68, 

7Ζεβ8ὺ5 Ἰοοκοὰ ὑροη Ηἰ5 ἀθαί 885 αἰδή ον πιϊποά (890 
Ῥγοχίπηδίθ Β0}80 οὗ ἐ8 8 ““ΠΟΥ,᾽ ΒοΙΘΥ͂ΘΥ, 18, (Βδὲ 
Ηΐβ νἱοίουν ισαδ ΔΙ γοδαν ἀ601464), 8ἃ5 φορά 88 80- 
σοι ρ  ἰ51.64 δηᾶ, ὈΥ σοηβοαιθηοθ, Ηΐ5 ρ]ονῆσδ- 
το νγὰ8 [88 58}10.---Ἶ 97. 8:2, Α τοᾶῃ 15 ἀοϑοσυϊης 
οὗ ΙἴΟΥΥ ἰπ ῥτγορουγίΐοη ἰο τυαὺ Β6 ἰπι86]7 Βὴ98 
ἄομο δηὰ βδογι οϑα ἴον (ἢ ΘἸΟΣΥ οὗἩ αοά.---Ηθ 
ὙῈ0 ΠλΔΪζ65 (αὶ ΟἸΟΤΥ ἷ5 ἤγϑὲ αἱ), τη ΔΥ Θοπῆ- 
ἀδαι Βορ5 ἱἐμπδὺ οὐ ν|}} ρον ιν εἶπ, ΗΟῪ 
σ6 10 [86 Δρο5.168 ρἱονγὶ δοὰ ! ---ἾὟον. 86. Απ κ88- 
Βαγταη00 ἱπαὺ ὯΠ Βοηδδϑὺ Π]8Δ} ΓΓΟΥ͂Β ἴῃ βίγοηρί ἢ 
ἴον ἀαίγ, ἴπ (80 βισοηρίὴ οὗἁὨ δβριγὶϊυδί 1176. 

αο055ΝΕἘ8: Οἱ γον. δύ. Τὰ0 ἀονὴ] 18 ἃ ΒΙΟΣΤΩΥ͂ 
τοδϑίου 6 ἀδιδημὰβ ἰο Ὀ0 Ββογνοᾶ ψῖι δροϑα, 
δηἀ Βο 68} 798 ἃ ΤΙηΔ 0 (ἰτὴ0 ἰο ὈΘΙΒΙΩς εἰ Π180}7. 
ΑὙΔΥῪ πὶ (860 αὐἱοιγ} 9 ΟΠ] 0 ογ]059.--- 
γεν. 88. Τὸ ΤΥ [ χ0ὸ 8 ἃ5 γοί ἰ00 ΤΟΝ [ὉΓ 
τοῦ (ϑηἀ {86 ρ08] 158 8.1} ἰοο ἷρὰ ἴον γουλ),.--- 
ΤὨτουρσιουῦ [6 νοτ]ὰ ΟΝ Υἰϑιδηθ βου] ὰ ὃθ 
Ἰηονγῃ ΌΥ ἰουθ. ἘΔΟΔ ΤΘΥΘΡΘΏσ65 ἰμαὺ ρΥδΔ06 ἴῃ 
δοοίμον, τὶ σὰ ὑμ6 ΟΡ ΒΟΏΟΥΒ ἴῃ Ἀἰῃλ.---ΟἹ 
τον. 87. Ἠυτδη παίτιτθ 18 80 δυγορϑηΐ. [Γ (Ἀ1Ὼ Κ8 
1.801 ΔὉ]6 ἴο οαἰγαῃ σταοθ, τ} {1}, Βανὶπρς βίατιοα 
ἴῃ 9 Τὰ66 δῃὰ βίυμὈ] η, 88 ἱπ Ῥοίον᾿ Β. ὁ886, 
Ῥγίάο ἀἷδ5 δἱ 1αβί.----ΟἜ ΒΆΘΗ: ΒΥ ἰμ6 νοτὰ 
φιογψ γὸ 8τὸ ἰο υηἀογβίδηα ἰδ του οἰδίϊοι οὗἉ (Π9 
ἀἰνίπθ ῬΟΌΤΟΣ δηὰ ροῦυ. Το αἰνίηθ ΟἸΟΤΥ 13 
ἀοἀ᾽ 5 τηδηΐ[οβί, δ] αὶ ΚὨΓΥ, ἸΟῪ 10076.--Ἴ 18. ὁὴ 6 
αποίλον (γον. υὐὶ ἀοβοσΎοβ ΟἿΣ Βρθοῖϊδὶ δοηϑίογα- 
(ἰοῃ.--ἰὰ 0.686 ἰλ80 ραγίϊης ἀἰβοοῦγβοθ 906808 ἰ5 
ΒΟ ἸΟΏΧΟΥ βροδκίηρ οὗ ἰμθ που], (Ἶ 8699 ΘΒ. 
χυΐ. 8, Ἧ" θαυ οὗἩἨ Ηἴ58 Ῥαορὶθ οὐἷγ:; ἐμ οΓοΌ ΓΟ 
ποί οὗ {86 Ἰοῦο ἐπδὺ Βλουϊ ἤ605 186} [0 ΔΏΟΙΙΟΥ 
πιϊμοῦ τηθοίΐϊηρ Ὑἱιβ ΔΌΥ τοίατ ἔγοπι (δαὶ 
οἶμον; Ὀαὺ οὗ 86 Ἰονοὸ οχ  βϑιϊης ἰπ (89 ταί] Το- 
Ἰδιϊοδῖρ οὗὨ ἰγὰθ αἀἰβοῖ ρ].8. [0 15 (86 ἀαίγ οὗ 
ἰδοβο 9 φἰγίυς 70Υ ἃ υὠπὶίψ Ἰἰκὸ ἐμαὶ οὐ {810 
Ἐδιθον δὰ ὅθ (οἤλΡ. χυϊὶ. 21), δῃηὰ ἰο τηϑῃϊθϑι 
{818 ἘΠῚ Ὀοίοτο {89 που], ἐμαὺ [0 ΤΟΥ] ΤΔῪ 
ΚΩΟΥ͂ ἰμᾶὺ Φ96808 τῊῶβ βοηῦ ἴγσοιθ αοα, Τμἷδ 
ὈτοΙ ΒΟΥ ἸοΥο 18, ἰῃ (8 δία το, ὁη6 δηἃ (ἢ) 8816 
ὙΠ ὁ θῖν θγ58) Ἰοτο; ἰ αἰ γΒ, μονόγοῦ, ἰῃ 6 Χ- 
Ῥτοββί οη.--ὕ 8. 86, Ιῃ ἐδῖ8 δῃηποχοα 4]] 80 ἴο 
180 ζαΐυτο τη γΥ᾽ 8 ἀοδί το Ῥοΐον βου]ὰ 
δ ον, {ΠΟ γ 8 σοηἰαϊποὰ ἃ ψοτὰ οὗ οοτηἴοτέ ἐμαὶ 
δίϊοσ ντθ δὰ {Π6 ῬΟΤΟΥ [0 ταὶ Βἰτ Ὁρ, ΤΠ Θὴ 
διιον ανίοῦ αἱ Ἀ18 ἀδὸρ 7914}} Ὀγουσῦ Εἰπὶ πἰκὰ 
ππίο ἀοδραῖν. Οοιηρ. Κυκο χχὶϊ. Ὁ). Πβοῦ: 
1 οἱ ἰαν ἀἄοιοη τὴν ἰν. Τὰ8 ἢ6 βροῖζο τ τ 8 
ἸἰνοὶῪ σοηῃϑβοϊουβηθ88 οὗ 8 δίποουο Ἰοῦο δηὰ 
ΠΘΑΓΙΥῪ δἰἰδο;τηθηὶ ἰο Φ926808; Ἀεὶ, ὈΪ ἀοὰ τ ῖᾺ 
Τοκδραὰ ἰο ἷθ ὙΘΔΚΏΘΒΒ, ἢ6 ζαγο ΒΙτη8617 ογοαϊὶ 
ἴοῦ ΙἸΏΟΤΘ ΤΟΓΔ] Βίσθη κι δηὰ ΒγτηΏθ88 οὗὨ ζδι (ἢ 
[δ 6 Ροβ868864, ---- ΒΕΑΌΧΕ, τὰ. δ1. Αἢ οχ- 
ὉΪ δύ ΟΥῪ ΟΥ̓ υἱοίοτυ ἱῃ {89 πἰραὺ πὶ 0} Ηδ 
Νὰ Ὀοϊχαγοὰ.---Οἀ 18 φἰοΣ θα 1π ΟΒσὶϑὶ ἰγοῦ ἢ 

Βανί δὰ ἀοδίι, δηὰ Ομ γὶϑι ἰ8. ρου πο ἴῃ 
αοἂ ἰδτουρὰ [89 (ΓΘϑατγθοίοη,) δϑοθηβίοῃ ἰηΐο 
Βοϑύθῃ δηὰ ἰῃ6 χα ϑιίοη ἴο {6 γἱχῦ Βαπὰ οὗ 
{8 τηδ] οβίυ οὔ (89 Βδί μον. - οί 6 οὐδάροη, 1 Ῥοί. 
ϊ. 28,---Απα αϑ 7 δαϊά ὑπίο ἰλ6 ὕει. αὶ ᾿Ϊ|ὶ 
δα ἃ αἰ θγοποθ ποῦο. Ηδγο {86 Β8ὰγῃ ψογὰ98 
ΓΘ ΔΓΖ, ὑμδὺ ΟΓῸ δἰπιθὰ δ ἐῃθ 56.508: Ὀυΐ 
1μ6 ῬΘΥΥΟΙΒΘ ΘΟ ΠΔΘΥΒ 8.6 πιϊϑϑίης ᾿ἰ ΚΟΥ 80 
(9οδὴ υἱΐ. 84; νἱῖϊ. 21).---τ σιν βιΐδη ἀοσβιϊ αἴθ 
οὔ ἐμῖ8 το ΒΟΥΙΥ Ἰογο, 15 κα βουδλάϊηρ ὈΣα95 ΟΥ 
ἃ {0 |ΚἸῚ Πρ σΥτὉ8]. --Ῥο ον γον ο8 ὑπαὺ ἃ. τη 18 
ΔΙΔΥΒ Ὀαι(οΥ (μΔῃ 8 ὈΔ4, Ὀυΐ γογΒο μα }ι15 
ξοοά, τηοοάϑ3. 

ΒΙΟΘΗΤΕΒ: ον. 87. ΤΠαὶ ῬοίονΣ ἀἰά ποῖ, ἴῃ ἐἶνοὸ 
ΘΧΟΓΟί890 οὗ δ ἢ δη ἃ οθοά 6 π66, ΚΘΘΡ ΒΊ]6η66, γΥὰ8 
{80 ἱητγγὰ οσὶ ποίη οὗἉ ἷ8 {4]}. 

ΒΤΙΕΕ: ον. 84. 1Γ (6 καινὴ διαϑήκη, ΒΡΟΚ6ἢ 
οὗ ἱπ ἐμο ἱπϑιϊἐαὐἱίοη οὗὨ (119 Τωογ 5 ΒΌΡΡον, Βανθ 
Τοίθγθηοθ ἰὸ Εχ. χχίυ. 8, ΘΟ. ὅ6γ. χχχὶ. 81, 
ἐβθῃ ἀοι.1685 ἰμο ἐντολὴ καινῇ βἰδηὰ5 ἴῃ οἹοβϑαβί 
σοῃῃθοίΐοι ψ ἢ {116 διαϑήκη. Εν (10 τηακίηρ οὗ 
Ιαννβ 18 ἴΠ:9 ὨΘΟΟΒΒΔΙῪ δασοιμῃρδηϊηιοηΐ ἰ0 ἃ 6006- 
Ὡδηῃΐ.---Αὁ.7] λαὺυδ ἰουεα ψοι!. ἴπ ΟὨγὶβί, 8 τη 
ἘΚ 8, 6 ἢτϑβί ροσγίοου ζυ] ] θη οὗἨ ὑμ6 16 Ὁ 
ὨΟῪ βίδηἀβ Ὀοΐογθ υ5 83 ἃ ᾿ἰνίηρ ἀδσολ]ορσαο; Ὀπὶ 
θη ἔδυ} Ροίἰοη5, δι σθηρὶ ἰο Ἰονὸ ἰπ Ἰἷκοὸ 
ΤΏΒΏΠΟΡ 8808 Το} ἔγοηλ ΗΒ Ῥογίθοϊπμοβϑ δηι 
ον ἱπίο ὧδ, ἘΡΆὮ. ν. 1,.2.--ἶι Ἀπ Ὀθοη Δ 50} 
βαϊὰ Ῥοίον᾽ 8 ἀ θη) τγᾶϑ ἐλγίοϑ ργβαϊοίϑα ; Βοσο, ἴῃ 
δοσοτάδῃοο νῖϊι [μκὸ6, ἴθ δοσοτάδληοοθ νῖϊὰ 
Μαιμον δὰ Μασὶ. ΤΊΣ δηὰ τρογ βἰ ρηϊβοδηῖ" 
σγοῦὰ Ὅ9 {ποθ Ββιδιοιθηὺ ἐμαὶ Ῥοίοσ ἰμτὶοθ ῥὑσγο- 
ἰοβιθὰ δραϊηδβί βιιο ἢ} ἃ οδι αϑίγου]Ἱδ.---ΝΊΤΖ90 ΕΗ: 
ΤΟ Β0}8 οὗ 186] (ῃαὐ' [056 ὙῸ ἰογθ 008 8 ποι ΠΟΥ, 
Αγ Ὀυΐ ῥγδοι βίη δηὰ Ῥγορδυΐηρ {ΘΠ 56 1768 (0 
οχιθηα ἐμοὶν Ιογθ ουἱδὶ 6 οὗἩ ἰμοὶτ ΟὟ οἶγο] ἰηίο 
86 ὝΠΟ]6 του]ᾶ, 

[Ὁπϑπᾶνεν: ἔστοπι ΟΒΙΘΕῈΝ: ὕογβ. 81, 32. Τὶ ἰ5 
186 ΦΊΟΥΥ͂ οὔ ἰλο ἴση ὙὨΐοΝ 8 Β6το τηθαπί; Ομ γἶϑὲ 
δἰ Ηἰ8 ἀοαδί ρ]ονβοὰ αοά, νιαζίπο ρεασε ὃν ἐλδ 
ὀίοοά 9Γ Ηΐ ογοδ8----ἰ 5 (9 βοη οὔ Μδη τῦλβ ρὶο- 
τἰβοὰ, δηὰ Θρα σίογιπεά ἐπ Πέίπι. -- Το τοτὰ σίοτν 
8 Β6ΓΘ υϑοὰ ἰῃ ἃ αἰ οτοηὶ Βθη80 ὕγουι ὑπαὺ ἡ ΔΙ ἢ 
ΒΟΙῺΘ Ῥδρδἢ8 αἰδοῖ ἰο 1|, γοὸ ἀοξηοα σίογν ἰο Ὁθ 
ἐλ οοἰϊδοίοα ρ»γαΐδεδ 07 πιαὴν; ἰδ8 ταϊπα σβοη ἰϊ 
ΘΟΘΙὧβ ΔΌΟΥΘ τηδίονῖα] {πίη δηὰ βρὶγ π}}}Ὺ 
8668 (οὐ, 15 ἀεὐεαά, ἀπα οἵ (ἷ8 Βρί τ] σίοτυ [86 
ΥἱΒ10]6 σἸΟΥΥ ὁπ ἐδ ἔλοθ οὔ Μίοβοβ ἰ8 8 ἔριυγο.-- 
Τὴ ψοῖ]9 οὗ πὸ ΒΔΙΒΟΥ ΒΒ ΖΊΟΥΥ διιϊη 68 ὌΡΟΣ 
1Π6 ὅση; οὗ {π18 σίονν δ δ τηδὰθ Δ}1 ψ8ο 
Κκηον Ηΐπι ραυία Κου8.---τῦον. 88. ζ {16 ολίϊάγοη Η9 
888, [0 (Ποῖν 800}58 6 γὸ γοὺ ἴῃ ᾿ΠΥΔΏΟΥ.--- Ὗ  Υ. 
88. Τὸ δεοῖ 72688.3, 18 ἰο βοοὶς ἐἰ9 οτὰ, τυϊβάοχῃ, 
εἰσ ὐθουδηθ88, ἰταΐ, 41} το 18 ΟὨ γ]8ι.--- 5 
ΗΘ 8δἰὰ, 1 βὰν ἰὑ ἰο γος πὶ τὶν 1869 Δα ἰἰοη οὗ 
ποῖρ (γ6 Ὁ. 80); (89 6978 ψου] πΟΥΘΡ 6 80]9 ἴο 
Τ0]]ονν Ηἶπι, δας (6 ἀ801}}68 6 γῸ ὉΠ8Δ 016 ΟὨ]Υ͂ 
ἴον ἃ 11 0010 τὴ 110.---  Υοαι ΑὐαῦϑτινΕ: Υογ. 8]. 
ΤῸ υὑποίεαη οὶ ουἱ, 6 εἶξαπ γοιηδὶηϑὰ ννἱτἢ 
(6 ΟἸΘΔΏΒ6Ρ: ἐδ 18 Ὑ1}} ἢ 6 τ ΏΘΩη {86 ἰδ 768 ΔΓΘ 
βοραζδίοα ἔγοτι ἰδ6 Ὑδοαὶ.---Ὗ ον. 84. ΗΘ ἰ680}168 
πο ΠΟῪ ἰο δὲ ὑμοσηβοῖγαϑ ἰοὸ Ζ0]]ΟῪ Ἡ 1π|.--ἼἾὟ ὁ Γ. 
86. Ηδφ ΘΠ 6618 (8 “ογιορατάπεεε οὗ Ῥοΐον Ὀπί ἀο065 
ποὺ ἀρδβίτου ᾿ἷἰβ λορε; ὯΔΥ, Ηδθ δοηβγτηβ ἰ(.--- 9 
ποὺ Ἰοα ὑρ τὶ ργοδυμρίίζοη, ἰμοα οδηβί ποῖ 
ποῖο; Ὧθ ποὺ δαϑὶ ἀονγῃ Ὑ1Π0 ἀρεραὶν, λοι δὴαίέ 
"οί οιο πια αὔιεγιοατάε.---Ἶ ον. 87. Ῥοῖον Κηπον ἢ 8 
τοδί ἀοβῖτο, αἷ5 βγη Π6 ΠΟῪ ποί. ΕὙΟΙὰ 
ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΝ: ΓΥ. 84, 4 1] λαὺε ἰουεά ψοιι; ΜΥ 
Ἰογθ δ'ιὰ8 πού Ὀ6θὴ {86 Ῥαγιηθηὶ οὗ δοῃῃοί ίης οΥγ- 



480 ΤΗΒ ΘσΟϑΡῸ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ ΦΟΗΝ. 

ἴῃς ἴο γου, θυὲ δὰ ἰἰ5. Βοεσίῃπίης οἡ ΜΥ 5[49.--- 
γεν. 88. Του (Ροί6 7) 8.18}} Κπον ὈΥ͂ Θχρθυΐθῃοθ 
ἐμαὶ (ἢ γ Ἰογο 18 ποίη, ἀπ]688 μου 00 Θμδο]οὰ 
ἔγοιῃ ΔΌΟΥ͂Θ. ---- ΕΥο ΒΕΌΚ: ὕογα. 86-88. Βπου]ά 
ΒΩΥ͂ 0π6 1[Ἀ]], Ἰοὺ 180 ὀχδΐῃρ]ο οὔ Ῥοίονρ δᾶῦϑ Βἷτὰ 
ἔγοπι ἀσβραὶυ. 

[Ετοὰι ΒυΒΕΚΙΤΤ: ον, 88, Σί((ἰε οὐλϊάγεπ; ἴπ- 
εἰπχδίΐηςς ἰλ6 ἰθπὰον δδοίΐου Ηθ Ὀοδτθ Ηἰβ αἷ4- 
οἷ Ρ]98.--- Ἡγλιίλεν 71 σὸ ψδὲ ἑοαπηοὲ οοπιθ; 1}}} ΟἿΣ 
ὙΟΥΚ Ὀ6 ἄοπο, ψ Σὶν ΟἸγϑὲ 15 σομὸ το Θδπ ποὺ 
ΘΟΙΏ6.--- ον. 34. Αἃ πεῖισ σοι δηἀτηθηΐ ὈρΟδι56, 
πγροὰ ἤγομι ἃ πεῖ πιοίϊοέ, Δὺ ἃ ομΐογοοὰ ὈΥ 8 πεὶσ 
ἐχαπιρῖδς. τ ον. 85. ΟὨγὶδὶ τ ι}] ματα ΗΪ8 αἰδοῖ ρ 168 
Καονῃ ὈΥ ἰμ οἷν ῥγοζουπὰ δϑϑοίΐοη (0 680 ἢ} ΟΥ̓ ΒΕΓ. 
-- Ομο οὗ ἰμ Ὀοδὲὶ οὐ ἀθῦσθβ τὸ ὁΔἢ 8076 οὗ ΟἿΓ 
γἱ 8] σοϊαϊΐου ἐο ΟἸ τὶ βὲ, 15. αὶ Βοασυ Ἰοτο ἰοπτδγὰ 
ζ6]]ον. Ομ νἰ βι1δη8.--Ἴἶἷ ον, 86. ΤΙουχὴ ἀἰ861}}685 
8818}} σογίδι εἶν Τ0]1ὁν ὑμοῖν ᾿οτὰ, {Π6Ὺ τηδὲ μδ8- 
Εἰ Ε1γ παὶν Ηἰἶδ5 (ἦπλ0 δηὰ δη 18} ΗΪ8 Ὑγουῖς.--- 6 Ὑ8. 
87, 38. Το Πο]οδί οὗὨ ᾿Ὡθἢ ΚΠΟΥΒ πού Ϊθ. ΟἼΤἢ 
διγοη κί (1}}} ἰδυρ δίϊοη ὈτίηρΒ εἶτ ἰο 186 {Γ18].--- 
ΝΟΩΘ 8.6 80 ΠΘΕΡ ζ8}}[{ὴ. 859 1080 ΒΟ 8.6 σηοϑί 
σοπβάρσῃϊ οΥ̓͂ ἐμοὶῦ οὐ βίδῃαϊης.-----ΕὙοὰ Μ. 
ἨΒΝΕΥ: ΕΎΟΙα Υὸῦ. 81, ἰο ἐμθ οῃὰ οὗ ὁ}. ΧΣΙγ. 
Ον οι 8 ἑαδί6-ἰαἰξ τὶς Η8 αἰδοῖ ρ᾽ 68; ἰοδοι ἢ Κ 115 
ἰο τ} δοηγογβδίϊοῃ δὺ (84Ὁ]6 βουυΐοθ8 ]9 ἰο0 Γθ- 
Ἰιχίοη.---  ογ. 81. ΟἸιτῖϑί ἀϊὰ οὶ Ὀσρίη (μἷ8 ἀϊ8- 
ὁουτ86 {1}} }υἀΔ5 δὰ σοῃθ οι; {86 ὈΥθδ6η096 οὗ 
Ἡϊοκοα ροορὶο οὔἴδθη 8 ἰηάγαποοθ ἰ0 βοοὰ ἀἱἷδ- 
6ΟΌΥ80.--- Ἄγ. 81, 82, ΟὨγῖϑι χἴνοβ (Πγ06 σοι οΥς 
ἴῃς ΔΒΒΌ ΓΔ 668 ΘΟποογπΐης 11 δι εγίη98.---1. Τιδΐ 
Ηξπ βμουϊὰ Ὀθ0 σίογυϊεα ἐπ ἰλεπι, ὉΥ ( οὐἰδίπἰης 
ἃ σίοτίοιιδ υἱοίογ " ΟΥΘΥ ϑαίδπ, (2) πονγκὶης ουὖὐ 8 
φίογίοιιδ ἀεϊϊσεγαποα ἴοτ Ηΐβ Ῥ600]6, (8) κί νίπρ ἃ 
φίονίοι ἐχαπιρί6 οὗ Ββοϊ-ἀθηΐδὶ δηὰ μδίΐθῃσϑ ; 2. 
Τμδὺ 6ΟΡ ΤΗΒ ΕἌΤΗΚΒ δῃου]ὰ 6 σίογίεα ἐπ ἰδεπι 
---ἰβο99 βυδουηρθ 6 γο, (1) [86 δαί αοίίοπ, οὗ [ἢ 9 
ΒΔΑ ν᾽ 8. 7μδίϊεα, (2) ὑπ πιαπύεδίαίϊοπ οὔ 0 Βδ- 
ἐπ6 18 λοὐέπέδδ ἀπ πέσον; 8. Τπδὶ ΗΒ ΗΊΜΒΕΙΡ 
Βῃουϊὰ 6 σνϑδίὶν σίοτίεά αὔίεν ἐλεπι, ἴῃ σοπδὶά- 
ογδίϊοη οὗ (6 ρον  δοδιίοῃ οὐ ἐπ Εδίμοσ ὃν ἑλόηι 
(τον, 82).---Ἴ πὰ (86 εἐχαϊέαίίοη οὗ ΟὨτῖδὶ {π0Γγ9 88 
ἃ γερατὰ Ἀδὰ ἰο ΗΐδΒ (5361{-) Βυια!]ἰαϊΐοη, δά ἃ 
γειρατα αἰ γΘῺ 70γ ἴὶ ; [086 Ἧ110 ταϊπὰ ἐῪ6 δωφίποδδ 
97 σίοντγἱπσ Οοα 81} δϑ ἰδ ΒΔΡΡ᾽Π685 οὗὨ Ὀ6- 
ἴῃ σίοτι εά υἱίλ Πιπι.---Ὗ οὐ. 88, Το ψνογὰ δ ἐεϊ6 
ολιίάγεπ ἂο Ὡοΐ ἀθοϊαῦθ 80 το} ἐμποὶν τοεαζηέε, 
85 Ηἰδ6 ἑεπάεγποες απα οοπιραξείοη.---ἸὯὩο ἀοοῖδΓδ- 
ιἶοα Ἰγλίίλεν 7 ρὸ ψα σαπποὲ οοπι6 Βα (688 --ἾἸ. 
ἀισὰ {Ππουσῃὶδ οὔ Ηΐμ, 2. ζοιο μου] 8 οὗἁὨ ἐδ 6πι- 
Β61γ08.--«ἸὍ6 7 οουἹὰ ποὶ ζοἸ ον Ηΐπι ἰο Ηἰΐδ ὁγοῦς, 
ον {ΠΟΘ δὰ ποί (8.98) ὀουγαρθ; ὑπὸ. οουἹὰ ποὲ 
ἕο! ον Ηΐπι ἰο ΗῚ8 εἐγοῖση, ΤῸΡ (ΒοΥ Βαὰ ποὶ ἃ 
δι πο ΘΏΟΥ οὗὨ ἰμοὶνῦ ΟὟ, ΠΟΥ ἯΔ8 ὑμοῖὶν ψΟΥΚ γοὶ 
“ηιλεα,--ὖ ετϑ. 84, 85. Ηο ὑγροβ ἰδ χτοδὺ ἀν 
οὗ πιμέμαὶ ἰουδ ὉΥ ἰἢγθ0 διρβζυτηθηί8--Ἰ. ΤῊΘ ὁοηι- 
παηά οὗ μοὶ Μαβίου; 2. Τὴ9 ἐχαπιρία οὗ {Π6ν 
ϑανίουν; 8. ΤᾺς γοριμαϊϊοη ὁ ἐλεεῖν ὑτοεδείοη.--- 
Βτοίλογίῳ ἰοῦε ἰβ (6 δαάσα οὗ ΟἸνδι᾽ 5 ἀἰβοΐρ]θβ, 
ὉΥ }15---ἴ Χ7ὲ Κποννβ ἰδ 6πι, 3. ολόγδ ((μ6 πον ]α) 
ΚΩΟῪ {ἢ6η1.---Τ 0 ἔγμς λοπον οὗ Ο γἰϑι᾿ 5 ἀἰβοῖ 68 
ἰο Θχοοὶ ἰῃ ὈγΟΙΒΟΥΪΥ͂ 1οΥ76.---Ἴον. 86. Ῥοίοτ Β ο- 
τσίοδὶίψ διὰ {πὸ ολεοῖ χίνθῃ ἴο ἰ(.--- 6 1 6795 πιαϑέ 
Ὠοΐ οχροοὶ ἰο ὃθ ρον βοὰ 868 Βοοῦ 885 ΠΟΥ͂ ΓΘ οἵ- 
ἰθοίδ!Υ 68}104.-.---(Ὦθγὸ 8 ἃ τά Γ 688 ὈθίΘΘἢ 
9 ρα 868 δῃὰ Οδηδδηῃ.---Ἴ γ8. 87, 88, Ῥοίογ᾽ Β 
(εἰ) σοπἤάεπος απὰ 86 εὐλεοξς καἰἴνοη ἰο (μδἰ.---- 
ΘΕΟΣ ΔΒ ἱποοπδίαεγαίς Ὀὰΐ Ὡοὺ ἐπσίποῦγε; Ὑ6 ΔΙΓΘ 

δρὺ (ο {μὶηκ τὸ οδὴ ἀο αἀπνέλίπσ, αὶ πιίπουὲ 
Ομγὶϑί τὸ σδῃ ἀο ποίλίπσ.--ἴ 6. ροοὰ [ὉΓ τ ἴο 
δλαπιὸ ουγϑείυεδ οαἱ οὗ ΟΡ ρ»γεδιριρίμοιμϑ οδοηδάρησο: 
8Β88}} ἃ Ὀταϊδοὰ γερὰ βοὺ ὉΡ ἴῸγ ἃ ἈΠ ΠΠδὺ, οσ δ 
ΒίοἸγ οδ]ἃ υπἀογίδϊεο ἰο Ὀ9 ἃ ομβδιιρίοη ἴ---ΟἸγῖδὲ 
ποῦ ΟὨΪΥ ἔογοϑδνν ἰδδὶ Φυάδβ που]ὰ ὈείταΥ 
Ηἴπὰ, Ὀπὲ ἐμαὶ Ῥοίοῦ σψου]ὰ ἄδῃγ Ηΐ: 6 
Κηονθ ποὺ ΟὨΪΥ͂ (μ0 τοἰοζεάηεθδ 9. εἰππετε, Ὀπὲ 
{μ9 τοεα πόδ 9.7 ϑαϊπί8.----Τ 6 τηοϑὺ δόσις ἃΥΘ ΘΟΙΩ- 
ΤΩΟΏΪΥ (6 Ἰοαδϑὺ δαΐε. Ετοια ϑσοτῃ: Υοτ. 83. 
ΑἸδϑὶ ἰδ οοηπιαπαπιοηΐ ἰ0 ἔουε οπὲ αἀποίλε αα 
Ολγίδέ δα8 ἰουεα ἐδ 15 8ι1}} πεισ δὰ δίγαηθε ἴο τηοβὲ 
Ῥγοΐοϑϑϑὰ ΟΒ ΓΙ β(18}8. ----Εσόῖὰ Α. ΟἼΑΒΕ : ΥοΣ. 
81. Νοῦν 1ξ ΠΥ ΔΡΡΘαΣΒ (18 δθουϊ ἰο δρρεαγ) 
ὑπαὶ 1 δὰ ἰμς ϑόσγβου δρροϊηιθα ἰο γράδοῃ ἃ Ἰοβὲ 
τ]ὰ Ὀγ ΜΥ Ὀ]οοά.---Ἄ ον. 84. Ομ τίδι ποσὰ 885 
[]8}16ὰ (86 Μοδβαίο ργοοορὶ ; Ηδ ποὲ οοἷΐν Ἰονοὰ 
Ηΐ8 πεϊῃῦοτ ας Ηἰ86] 7, θα Ηθ Ἰογοα Βὲπλ ποσὰ 
ἰθδη Ηἰπ1861--Ηἷκ σοτηπιαπάἀτηϑηλ ττἃ8 δίσϊ οι 
πεῖο.---Ἴγ8. 86, 88, ο βῃουϊὰ ωὐἕ, δὰ πὸ π 
Ἰοοῖς ἐο αἀοἀ ἴον Ῥοῖσογ ἰο ἀχϑουίθ.-------ΕὙΟΙῚ ΞΤΙΕΕ: 
γεν. 81. ΑἍ ΟΥΥ οὗὁὨ οχυ ίδίίοῃ ἴῃ ἐμθ πἰχιξ ἰπ 
ἩΙοῖ 776 τρας δείγαψεά.---Τ 0 ὅτεί αἱοτὶ δοδίϊοη 
8 116 Ὀοσὶπηΐηρ δηὰ στουμπὰ οὗὨ ἐλαέ ἩδΙοὮ 70]- 
Ἰονγθ 858 1.5 δοηϑυπητηδίΐοη.---ἰη ΗἰἾ6 λεπιδίαίοπ 
Ης ἰα ἐχαϊίοα, ἴῃ (18 ἀΔΥΚ 658 οὗ Βδηιθ ἀοθϑ Ηϊ5 
ΕἾΟΥΥ Ὀδδηὶ ἔν, ὕγοιῃ αἱ κοίμα ρὸ ἔοτί ἢ (μ080 
δι γδοί Ὡς ΠΟΥ 68 ΜἩΕΙσὮ ἀτὸ ἰο τχοϑὶ ἔγοπι ϑαϊδῃ 
{89 τγογ]ὰ οὗ ζυδη κί πα.-- -Τ 0 σἰον δοοίίοη οὗ αοα 
ἰῃ {πὸ βυδονίης δὰ ἀγίης ὅοη οὔτηδη θῦγδοθ--- 
1. πθθη τγὸ ἰοοῖ ἱπίο ἵ{, τὰ βο οδογίης οὗὁἩ Θοά 
ἴῃ [86 ρέγδοπ οΥ (λί βοὴ οὗὨ τηῶῃ 88 ἃ ρτοδὲ βυά 
ΒΟΪἰἰΑΥῪ ἔδοί; 2. ψ βοὴ τ ἰοοΐ δαεῖ, ἴῃ δκϊαίης 
ἕογιἢ οὔ αἀοἄ ἴῃ λυγιαπ παίωγε ΠΘΏΘΓΔΙγ, 85 ἐμ 
Ἰοπζοα ἴοῸΣ ροδὶ οὗ 4}}] αϑρίσαϊϊΐοη δῃηὰ οἴἶοσχέ: 8. 
6 ἢ πὁ ἰοο ογωατά, ἰ6 τερτεδομαίίζοπ απα οἵ- 
7 εγὶπσ οὗ αοἀ ἴο Βυμηδηῖν δ8 (6 οὈ͵οοί οὗ ζδιι 
δα ]1ογ6.--- 6 Ρυγαδὶ λοποῦ 97 ΟΘοά βλϊη 68 ζοσίὶι 
ἴῃ {||6 ἀθορεδὲ αἴδλοποῦ οὗ {15 δοη οΥΓ 3[α".---- ΑἸ] 
5 Βα πδΔὰ δηὰ 411 ἰθ Ὀιίνηθ. ἰδ6 ἔεοε Ποππο ἰα 
οδδηρθα ἰο {86 6Υ9 οὗ 411} Ἰηἰο---Βελοία ἐὰν Οοα 
-- ον. 82. Τὴο [ογὰ Βρϑδβ οὗ ἃ ἐσοχοία σὶοτὶᾶ- 
οαἰΐοη---1. ΗΦ 18 πιδὰο ροσίθοι ρου βυβδοχίηρ ; 
2. {16 ρφ]ογδοδίΐοῃ οὗ 89 ὅοη οὗ Μδπ ἱπ Θοὰ. -- 
γόον. 84. Α πεῖο οοτητηδησιπηρηΐ---Ἰ. ἴῃ τἴ.0 εἰτὰ- 
Ῥ οἱ δηὰ μ᾽ δἰ πη δβ8 οὔ (89 ἐχργεδείοη; 2. ἴῃ ἰδ 
Ῥογίδοίζου οὗ {6 πεῖσ, ΠΟΥ͂ ἢγδι οχὶ βίη κ, ἐψρε; 8. 
ἴῃ (89 »οισεῦν οὗ 7ωἐπιεπί το θοΥγ8 ἔγοπι ἰἷ8 ἐζ,ε- 
φιυίπο ἱψρε; 4. διὰ οομβθαιθηίγ, ἱη {μ6 αδιάέπσ, 
ἐἰϊοίπσ πεισπέδε οὗ (8 Θοιληδη ἀπ θηί.--- γ. 87. 
Ῥοίοσ (α ἐϊἐ6 οὐϊα, γον. 88,) νουϊὰ Ὀ6 ἃ ππαπ 
Ὀοΐονο (86 ἐἶπ19 !---Ἔ το Α ῬΊΑΙῚΝ ΟΟΝΜΝΈΝΤΑΚΥ 
(Οχίογα); Υοσρ. 84. Τὸ οοπιδηάμπηοθας οΑΔ]]θὰ 
πεῖ ὈδΟδΔ.80 ἀοδίϊπηοα ἰο9 θεοομιθ ἐλα στεαΐξ ἴαιϊο οὗ 
ἐλὲ πειὸ ογθαίϊοη.---ΕΥΟΤᾺ ΒΑΒΝΕΒ: ἌΟΓΆ. 84, 8δ. 
ΤῊ18 οομηπιδηἀποιὺ ἰο Ὀ6 ἃ δαάσο οὗ ἀἰδοὶ Ια ΐρ ; 
ἱξ ννγ88 οδ ο ὦ πεῖ Ὀθοδιι5890---Ἰ. 10 Βδὰ που Ὀ6- 
ἴογο ὈΘ6Ὼ τηϑθ (παὺ ὉΥ ΜΔ ϊοῖ. ΔΏΥ 6158 οὗ τῆϑι 
δὰ θόθη αἀἰδιϊησυϊδιιοά; 2. οἵ ἐλέ ἐχίενέ ἰο πιο ἢ 
ἀν τᾶβ ἰο Ὀ6 ΟΔΥΓΙοὰ. ----ΕΥοῖ ΟὟΣΝ : ον. 85. 
ΑΒ ἃ ιἰδίον 68] ἔδοὶ ὑπ γ 88 ὈΘΘῺ ὯΟ ἔδδίῃυσο οὗ 
Ομν διαὶ ἐγ ὀχθαρ δ 6α ἴῃ (86 Ἰὲἴ6 οΥ̓ ΒΟΙΊΘΥΟΣΒ, 
80 Ῥοίθῃὶῤ ἱπ οὐθγοοιαΐης ορροϑίἰϊοῃ δα ἰμϑῖτ τῦ- 
ἰυδὶ ΙΟΥ6.----Ετοα ἩΒΕΡΟΧ: Ὑοσθ. 86-.88. 
Ἐπουρὰ ἔμότο ᾿γἃ5 οὗ ἃ ἀοὟΠΊ11 (0 που ]}ῖσο ἐμ ὁ 
Ῥτίὰθ οΥ̓ Ῥοίογ, Ὀυΐ ἷ8 δυθβοαιιθηὶ ΤΘΟΟΥΟΥΥ 
ΟΥμοϑὰ (δ 9 ΘΑτη ΘΔ 988 οὗ δὶ8 ργοίοβϑὶοῃ.) 
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ΙΠ. 

ἩΒΑΥῈΝ (ΤῊΣ ἩΞΑΥΕΚΙΥ ΗΟΔῈ) ΤΗΒΟῊΝ ΟΡΕῈΝ ΑΧῸ ΒΈΨΕΑΙΕΡ ΒΥ ΤῊΒ ΒΕΥΒΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤῊΒ 
ἨΞΑΥΕΝΙΥ͂ ΟΗΒΙΒΤ ΙΝ ΤΗΙΒ ῬΒΕΒΕΝΤ ΜΟΒΙΡ. ΟΙΣΟΒΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΗΒΚ ὝΟΒΙΡ ΒΕΥΟΧΌ, 8ΒΕ- 
ΒΟΙΨΤΑΝΊΤ ΡΟΝ ΗΙΒ ΟΟΙΝΩ ΑἸἾΤΑΥ͂ ΑΝῸ ΗΙΒ ὕΝΙΟΝ ὝΙΤΗ ΤΗΕΒ ὈΙΒΟΙΡΙΕΒ ΙΝ ΤῊΒ ΒΡΙΒΙΤ. ὙΝΡΕΒ- 
ΚΕΛΤΗ ΤΗΞ ΒΤΑΒΒΥ͂ ΗΕΑΥ͂ΕΝΒ. ΟΗΒΙΒΥ ΤΗΒ ὝΑΥ ΤῸ ΤΗΚ ΡΑΤΗΕΒ᾽ΒΉΟΥΒΕ. (ΤΗΕ ΜΑΝΙΡΕΑΤΑΤΙΟΝ 

᾿ΟἹΥ͂ ΤΗῈ ΚΑΤΗΕΕ (ΑΝῸ ΟΥ ΗΣΑΥΕΝ) ΙΝ ΤῊ ΙΒΙΒΙΒ ΝΟΒΙΌ. ΤῊῈΒῈ ΟΟΜΜΌΧΙΟΝ ΟΥ ΤῊΒ ΒΡΙΠῚΤ 
ΑΒ ΤΗΞΚ ἘΝΤΒΑΝΟΒ ΤῸ ΤΗΕ ΓΑΤΗΒΒΕ᾿ Β ΗΟΥΒΕ, ΟΒ 48 ΤῊΚ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΒ ΑΝῸ ΒΟΒΕΤΟΞΚῈΝ ΟΕ ΤΗΞ 
ἩΚΑΥΕΝΙΥ ἨΟΜΕ. ἸΤΗΟΜΑΒ, ΡΗΙΠΡ, σῦραβ ἵΈΒΒΣΟΒ, ΟΕ: 1. ΤΗΒ ῬΕΒΒΟΧΑΙ, ΟΗΒΙΒῚ, ΑΒ 
ΟΡΡΟΒΕΡ ΤῸ ΤῊΒ ΜΕΝΑΟΙΝΟ ΑΟΤΌΛΙ͂ΤΥ ΟἹ ΤΗΙΝΟΒ, ΑΝῸ ΤῸ ῬΟΌΒΥ; 2. ΤΗΒ ΒΡΙΒΙ͂ΤΌΑΙ, ΜΑΧΙ- 
ἘΚΒΤΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ 6ΟΡ, ΙΝ ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΤῸ Α ὙΙΒΙΒΙΒ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟῈ ΑΝῸ ΤῸ ΒΕΧΝΒΌΟῦΒ ΡΒΕΟΌΡΙΟΕ; 
8. ΤΗΒ ΟΗΌΒΟΗ ΟΚΡ ΤἸῊΒ ΙΟΒῸ ΙΝ ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῊΒ ὝΟΒΙΡ ΑΝῸ ΤῸ ΝΟΒΙΡΣΥ ΜΕΒΒΙΑΝΙΊΙΟ 
10.41.8}. 

σΒαρ. ΧΙΨΥ. 1-8], 

(ὕοχβ. 1-14, ἀο5}6] ζοΣ “1. ῬΆΠῚΡ δπὰ 3... Φδπιοβ᾽ ὉΔΥ ; Ὑ6γ8. 28-8]1 ὸγ Ἧ Ἀ1{- 5 η 447.) 

1 Τρῖ ποῦ γοῦν μοατί Ὀθ ἐγου ] 6: γο [ογεΐξ γ67 Βοϊΐονο ἰὰ Οοἶ, ᾿ 6] 1ονθ αἷβοὸ ἴῃ τὴ 9 
2 [ϊδνϑ ἔδι ἢ ἴῃ αοά, δηα μᾶνο [ΑἸ ἴῃ π|6].} [ἢ ΤΥ ΕΔΙΒΟτ᾽ Β ποῦδ6 ΔΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ ἸΏ8}- 

ΒΊΟΙΒ: 1 ἐΐ 1τ06γΓ6 ποὶ δο, 1 του] Βανο ἰο]ὰ γοῦυ. [ΕὟγ, ὅτι) 1 ρῸ ἴο ρῬτδρϑῦθ ἃ 0͵869 
ἴοῦ γοῦ. [1βδηγρθ: {10 τογο ποῦ 8ο, ψου]ὰ 1 {θη Βᾶγνθ βα]α ἰο γοὺ, ἰ ρὸ ἴο ῬΥΘρδΥθ 

ὃ 8 ΡὈΪἶδοθ ἴον γοιυ ]}5 Απὰ  [1δῦρο: Εγοη ἱμουρὮ]} 1 ρὸ δῃμα ῥγεραγο᾽ 8 ρ]δοθ ῸΓ 
γοῦ, 1 Μ111 [οπηιῖέ “{1}1}] οομμθ [ἔρχομαι αραῖη, διὰ [{11}] σϑοεῖνο [παραλήμφομαι] 

4 γοῦ υπίο τϑγϑ861; {παὺ ὙΒΘΓΟ [ δι, ἰλότα [οηιῖέ ἐλιον 6] 78 τΑΔῪ Ὧθ δ'δο. ἀπά ψ Π6 Ὁ 
Τὸ γ0 Κηοῦ, δηὰ {6 ΜΔΥ γ0 Κπὸν [Απα γὸ ΚΗΟΝ [86 ΜΔΥ ἩΒΙΒΟΣ 1 ρο, χαὶ ὅπου 
ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν]. ς 

δ ΤΒοπΊΑΒ ΒΒ απο δῖηι, Τογ, τὸ ΚΟΥ ποῦ ψμῖμον ἰδοὺ ροοβὲ; δηα ΒΟ οὯπ 
6 [βου] }] τὸ ΚΟΥ {86 ΑῪ Φεδυβ βαιιμβ υπίο τη, 1 δὰ ἰμ0 ΨΑΥ͂, [8π4] ἰδ 
7 (τυϊῃ, δῃὰ {86 118 : ΠΟ ΣζΏϑῃ οοτηθίῃ ππίο ὑμ0 Ἐαίμ ον, θὰ ΟΥ̓ [[τουρ ἢ] πὸ. [δ γο 
μὰ Καον πιο, γ9 Βμου]ὰ [ποὺ] ] μαγὸ Κπούῃ ΤΥ ΕΔΙΒΟΓ 4180 : δῃὰ ἔτοπι μ6Π66- 
ἴοσι ἢ γο ΚΗΟῪ Ὠ1π|, Δη ἃ ἤᾶγο βθθη ἴηι. : 

8 ῬῬΆΙΙΡ βαῖ1} υπΐο δἷπι, μογά, Βῃ6  υ8 (86 ΕΔΙΒΟΥ [νἱθὶ ον, ἀπ 16 Βυ Π  σοί ἢ ὰ8 [70 
9. 61.8}} 9 58 1864.64]. «6808 βαί {ἢ απίο πἷπι, Ηαγο 1 ὈΘοη Βο ἰοηρ ἐΐπιθ πὶ γοῦ, δηα 

γοῦ μαδβὺ ἴδοι ποὺ Κπούπι τη6 [ἀοβὲ ἰδοὺ ποὺ ΠΟῪ 16], ῬΆΣΡ ἢ Βο ἐπα Βα βθθη 
Π16 Δ} βθοὴ ἰμ0 ΕΔΙΠΟΡ; δηα ΠΟῪ βαγοβδὶ ἰμοὰ ἐΐθη [οπιὶϊ ἐδ 651, βμονν ἃ5 [16 

10 Διο ἢ Βοϊονοβί ποὺ ποὺ (μα. 1 δὰ ἴῃ {86 Εδίϊμοσ, δὰ (86 Εδίδον [18] ἰῃ τὴο 
(6 τψογάβ ἐμαῦ 1 βρϑδκ᾽ ὑπΐο γοὰ 1 βρϑαὶς ποὺ οὗ σωγβοὶῆ: Ὀυὺ (86 ΕδΙΒοΣ {πα 
ἀπο] ἴῃ τὴθ, μ6 ἀοοίμ {μ6 πόοῦκβ [6 ἘΔίΒΟΡ, δυϊαϊηρ ἴῃ τη0, ἀοοίμ 8 

11 ποῦκ8] Β6]16γὸ τὴθ ἐμὲ 1 απὶ ἴῃ (6 ἘΔΙΒΟΣ, δηὰ πὸ ΕΑΙΠΟΣ ἴῃ ΤῈ: ΟΥ οἶδβο [Ὁ 
12 1 ποῖ] Ὀ6]ονο τηϑῦ ΤΣ {16 ὙΟΣΥ͂ ΜΟΥ ΚΒ᾽ Β88Κ6δ. ὙΟΥΥ, ὙΟΣΙΥ, 1 ΒΑΥ υπΐο γοῦ, ΗΘ 

τιδὲ Ὀ6]ΙΘγοία οἡ τω6, ὑΠ6 ψΌΓΚΒ ἐπα 1 ἀο 81|8}1 ἢθ ἀο αἷβ80; δῃὰ [Ἄνβὴ] ρτϑδίοσν 
τὐογῖδ [οπιΐξ ὡοΥνἶθ)] ἰδ 8ο80 β84}} Βα ἀο; Ὀϑοϑῦβο [07] ἔ ρὸ ὑμΐο ΤΥ [{}6}} 

18 Ἑδίμογ. Απᾶ πβδίβοουο γ6 8881] 88 Κ'} ἴῃ ΤΥ πδπι6, ἐΠαὺ {1111 ἀο, ἐμαὺ [Π6 ΕΔΙΒΟΥ 
11 Ἰρηδὺ ὕὉὈ6 ρἰοτιβοα ἴπ (86 βοη. [10 γΥγ0 Β}}.8}} 881 δηγίβίηρ ἴῃ ΤΩΥ πϑιηθ0, 1 Ὑ111 ἀο 1{.}2 
15,16 [ἢ γο Ιονγθ πιθ, θϑρ ΖΩΥ͂ Θοιῃτηϑηἀπιθηίβ. Απάῖ Ψ1}1 [8}18}1] ῬΓΑΥ ἐμ Εδίβογ, 

δα 6 588}} [{{1}}} σῖνθ γοὺ δποίμος Οοτηξοτίον [Ῥδτυδο οἰθ δ], ὑμαὺ ὯΘ ΙΏΔῪ δΌ] 49 
11 [06]" νἱ( γοῦ [Ὁ ονγθῦ; ἔὔνοῃ [οπιὶϊξ Ελοη} ὑμ6 βρίγῖῦ οὗ ἔγαι ; ποτα 186 που]ὰ 

οδηποῦ ΤΘΟΘΙΥ6, θθοϑιβο [[0Ὑ] ἰδ ϑοοίδ [Ὀ6 80] 68} κἴτα ποῖ, ποῖίμον Καονοίδ Ὠΐτὴ : 
Ὀυ δ γθ ΚΠΟῊ δἷπι; [0 [Ὀδοδῦ86] μα ἀντ} 160} [Δ Ὀϊἀ6 Ὁ} ψι} γοῦ, δηὰ 8}18}} Ὀ6 

18 [ν1}} 6" ἴῃ γοῦ. 1 ψ}} [51.411] ποὺ Ἰοθᾶνθ γοὰ δομιοτί]688 [ΟΥΡὮ8Π8]: 1 ν1}} 
19 [53841}}] οοτὴθ ἴο γοῦ. Ὑοΐ 8 11{{16 ψ Ὦ1]0, απ ἰδ που]ὰ βοοίῃ [ὈΘῃ 0] 46. }}}] τὰθ μῸ 
20 τπῖοτὸ; Ὀὰϊ γ0 800 [Ὁ6Π0]4] τπι6: Ὀθοδϑιδο [01] 1 1ἴνϑ, [πα] γὸ 888}} 11γ9 880.--ΑαΑἱ 

ἰδαὺ ἀδγ γ6 8.8}} []}}} Κπονν ὑμδῦ 1 απ ἴῃ Τ᾿ Εδίμοῦ, δηὰ γ6 ἴῃ τ16, δῃά 1 ἴῃ γοῦ. 
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21 ΗἨὸς ἰδμδὺ μαι [ροββϑββθί} ΤΩΥ͂ ΘΟ Δ ἀτηθηΐβ, πᾶ Κοοροι ἢ ἰἤοπι, ἢ6 ἰδ 18. (δδί 
Ἰοσθίῃ τὸ; διὰ [δ] δ τῃδὺ Ἰονϑίϊι πιθ 88.8}} [1111] θ6 ἰονϑὰ οὗ γ Εδίδογ, διὰ 
Ι ν}}} [8411] Ιου ἷπι, δὰ ψ|}1 [8841}7 τηδῃ θβὺ τογβοὶ ἢ ἰο Ὠϊηι. 

22 Φυάᾷαβ βδι (ἢ ὑπίο Βἷπι, ποὺ Ιβοδγίοί, 1οσά, ΒΟ" ἰδ 10 (Βαὺ μου 110 πιβηϊζοϑι (δγ- 
28 β6]  υπΐο 8, δῃηὰ ποῖ υπίο {Π6 νου] ἢ «6808 Δηογοα δΠπα βαϊὰ απίο μἷπι, {8 πιδη 

[Δ}Υ̓7 026] Ιονθ τι, Β6 ὙΠ θορ ταῦ πογαβ [πόογὰ]: δηα Τὴῦ ΕΑΙΒΟΥ 11] ἰονα δίῃ, 
24 δῃὰ γὸ ν}}} [8}4}}] οοῦθ υπίο ἢϊπὶ|, δῃ!ἃ ΤΑ ΟΟΓ δῦοαθ νι Πἷπι. Ηρ (δαὶ 

Ἰονθί τη ποὺ Κβθρϑίῃ ποὺ ΤΑΥ͂ βαυϊηρθ [ὙΟΓᾺΒ]: δηὰ (86 πογὰ Ὑ1ΟΒ γὸ ΠΟΥ ἰ8 
ποὺ τοΐηθ, Ὀυ ἰῃΠ6 ΕΔΙΠΟΓ ΒΒ ἡ ΒΙΟἢ [ὑῈ8}0] Βοηΐ "16. 

25 ἜὌΒοβο ἐβίηρβ μαῦθ 1 βροΐκθη ὑπίο γοῦ, Ὀεΐηρ; ψεί Ῥγεθθηΐ [π||}}}6 γοὶ Δ ἀϊηρ᾽, στ, 
26 ἰαγτγίη] σὶ ἢ γου. Βυΐῦ {06 Οὐμλϊοτίοσ, ιὐλϊτοἢ, (8 ἰδ {10 Ῥαγδοϊοίβ, δθθη] {π6 Ηοὶ 

αμοβί, ψἤοπὶ ἰδ [π|7γ}} ΕΔΙΒΟΓ Μ11] βοῃα ἴῃ ΤΥ πδῖλθ, Ὦ6 8}}8}1 [111] ἔββο 
τὰ 811 ΐηρΒ, δηὰ Ὀτίηρ 811 {πῖηρθ ἴο γοὺ ΤΟΙΘΙὈΌΣΔΏΟΘ, ΜΒ δίβοαυοσς [π}}]10}}] 

27 1 δνο β8: υπίο γοῦ. θβοθ 1 Ἰθᾶνθ ἩΠΠ0 ΥὙΟῸ, ΤΥ Ρ6Δ060 1 ρίνο πηΐο γουῦ: ποὶ 
88 [86 ποι] σίνοί, σίγο ᾿ ἀπο γοῦ. 1ωϑὲ ποῖ γοῦν μοαγί Ὀ6 ἐγοῦ 6, ποῖ δον 

28 εἰ ἱξ ὕὈ0 δἴταϊα. Ὑὁὸ ἢᾶνθ βοασὰ ΠΟῪ [{8μ8] 1 βαϊά ὑπο γοῦ, 1 ρῸ 8.0ᾺΥ, δυὰ 
οοπ|0 ασαΐπ [οπιῖϊξ ἀασαΐη} τπίο γου. [ΙΓ γὸ ἰονθά σηθ, γα που]Ἱά χε)οῖοα [γ 
ΜῸ0}1 ἢ να σα]οϊοοα, ἐχάρητε] ὈΘΟΔι156 πιλαιΐ Ικβ5ϊιὰ [οπιϊὲ τ 8814}5], 1 ρὸ υπΐο [86 

29 ΕΑΙΒΘΓ: [ὉΓ ΤΥ [86] ἘΔΙΠΟΣ 19 σγοδίο ἰμ8η 1. Απὰ ΠΟῪ 1 Βεδνθ (014 γοῦ δο- 
80 ἴοτϑ ᾿ΐ φοτηθ ἴο Ρ888, ἰμδί, τ μθῃ ἴδ 18 60Π16 ὕ0 ῬΆ888, γ8 πηὶρί αν ὈαΙονο. Ηδοτο: 

αἴνεῦ 1 111 [88.411] ποῦ (411ς τυ [ααα Τη076}] τἩΠῚῈ γοὰ: [Ὁ [δ 6 ρῥχίηοο οἵ (δ}9 
[{Π6]5 τοῦ] οοτηϑίι, δηὰ μι που ἰηρ ἴῃ το [πὰ οἵὗἉ τηθ {Ππ6γ9 ὈοΙοη οἰ το Βἷπι ποίμίης 

81 οἱ 41]. Βυῖ (μδὲ {86 του]ὰ ΣῪ Κπον ὑπαὶ 1 Ἰογϑ {86 Εδίδμοῦ ; δηὰ 88 {116 Εδίβεσ 
ϑυϑ ἴ9 Ἑομ ϑηἀπηθηῦ [ΟΠ ΠΘα 126], οὐθ 80 [{π08] 1 ἀθ. ΑὙΪδ6, ἰοὐ 08 γ0 
ὮΘΏΟΘ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 ΨοΣ. 1.--ἰόν, “ Τγοδὶ (οοη 16) η οὐ, ἐγδὲ δἷδο ἰη Μο." Τῆθ δοηΐοηοο βάπι}5 οὗὨ Τοπν [Π ΟΥΡΤΟΙ Δ ΟΠ 8 δηὰ ἰγλρεῖν- 
{015,88 πιστεύετε ΤΩΔῪ ὕῸ ἴΆΚοπ ὈοΙϊῈ εἰπιὸδ πα ἔπ ἐπηρογδίίνο, οὐ θοῖΒ ἔτηθα ἐδ [89 1ηἀϊοδίνο, τ ομοϑ (ἃ ἴπο ἐπὶ 
πη οὔσο ἴῃ (6 ἱπα σατο κοηϑο, Ησησα: 1. “ Βοϊίονο ἴῃ αοὦ ὈοΙίονθ δ᾽δὸ ἰπ Μο᾽ (Ογγὶ), Νοπηυδβ, ΤὨΘΟΡΗ!., γι. 
Ζικαῦ., 1πιρο, Βοηροὶ, ΥΠπίτυγ, θοάάτιάχο, μοΚο, )ο Ἡοιίθ, Μογον, Βείον, ΑἸ τὰ, Ηϑηςϑίθοῦογα, ασάοι); 2. “ γε θεϊ!ενέ ἰὼ 
Οὐὰ, γέ Ὀε]ίονο 4150 πῃ Δῖ6᾽" (ποτ ἰη 15 {Γ818.}; 3. “ΒΕΙΙΟΥΘ βοά, δη (1160) μὲ ὙΠῚ δἰἷϑο "δ! οσϑ ἴῃ Ἀ76  (ΟἸεμδύδρη, 
1κη κε); 5... “4... ὈθΊονὸ ἰπ αυα, ([μοΓοΙΌΓ6) να ίονο αἷθο ἰη Μο;" Ογεϑα ἐδ ἐπ εἰ κι Αἴε ογοτίε (ὙἹς., ΑῸς. Ετεσιῦλ, 
Βεσζα, Βηρί. Υεγ., Οτρί 8). ΟΕΣ1 ἴδ πιστεύετε ἴῃ ὈΟΙΒ οἰαῦθε8 δὲ ᾿τορογδείτο. 866 ἐδ ἔχξα .--Ῥ. Β,} 

8 γοῦ. 2.--Ὅτι ἰὴ δοοογάδηοθ τι} δξ. Α. Β. 6.5 ἢ. Καὶ. 1Δομιηδηῃ, ΤΊδο θη ἃ., ΑἸίοσα, εἰς. ΤΊνΘ οἵ ἱππείου ἰῃ 186 ἱεχί. τες. 
ΔΙΌδΟ ἤγοτῃ ἐΐδ ὑοίης ἴδ η δα ἴῃ 6 τλϑγο ὅτι τεοίίαπίξ δηὰ ΠΟΏΟΘ ΔΘ ὨΠΗΘΟΘΕΒΆΙΎ. 11 ἸΏΔΥ ὃὕὈ6 [δ ἢ 85 ἔ1ιὸ ὅτι γεσαπΣ τὰ 
ἴλη ξο ὙΠῸ ΠοὨ πες ὅτι πορεύομαι ν] τ εἶπον ἄν ὑμῖν, ΟΥ̓ Ϊῃ Π0 6080 δοοαίέξε, 700. 809 ΕΧΕΟ.--Ῥ. 8.} 

γον. 3..-- Καὔἣ] ἑτοιμάσω. ᾿ιτηδηπ, ἐπ δοοοτάρῃσθ ΜΠ Α. Β. ΒΕ. 6. εἰς., οἴη 8 καὶ. ΤἰδοΒοπάοτί γεϊδίησ τ ἰῃ δοουτὶ 
δῆοθ πίει σοαά. [}2.] Ο. 1. 1.., (86 γυϊχαῖο δηά 11414Δ. [Τὶ δεπομάοτί, ΕΑ. Υἱ}!|.. οἰδίτοϑ Β. δό δυρροσίίης 6 Ἰαιίεῦ τος 
ΤΊιο (ὐσῖλοΓ τοϑαΐης δοοηδ ἴο ᾿δΥθ δΣΊβοη ἴγοιη 189 ἰάρα ἐμδὲ ἐτοιμάσω, 85 8 ῬΓΟτοἶθο, ταυϑὲ Ὀθ αἰἰταοίοα ἴοὸ 186 σα θοοηηεοὶ 
πάλιν ἔρχομαι, εἰσ. Τ|ιθ σΟΓΟΪΊΑΓΥ, ΒΟΤΟΥΟΤ, [5 ἀφ! χηοὰ ἴο 1 πη δ κοίης ΔΥΔΥ δὰ σοπιδίηϊπε ἴῃ ἐδο οἰμεῖ ποτὰ, 
Ουδά, ἸΝΤΗ εἰς. τοϑὰ ἑτοιμάσαι ἰῃ δοσςοτάκποο ψ {ἢ ἴπ ΓΟΓΘρΡΌΪ (,. ᾿ ᾿ Η Ν 

4 ΚΣ. 4,--Οοὐά. Β. 0.5. Βίη,, εἰο., Τί ες ποηάοτῖ [ΑἸζοτὰ, Ν οοϊοοῖε δηὰ Η.} τοδὰ οἴδατε τὴν ὁδόν ἱπεϊοαὰ οἵ οἴδατε, καὶ τὴν 
ὁδόν οἵδατε ἰῃ Δοσοτύκηοο νεῖ Α. 1)., εἰσ. ΜΟΥΘΓΙ ἴάνοσα [ἢ 6 ΓΌΓΤΔΟΥ τοδαηρ: “" δηὰ ὨΠ ΠΟΥ 1 ρῸ, γὸ Κηον ἴδ8 ΜᾺ." Το ὁ 
Ἶνθ ἀοοίατθδ ἴο 6 ἰῃ ΆΥΟΥ οὗ [818 τοι ης. ὙΠ18 ραβδαρο ἱπάἀοϑὰ βϑϑῖ8 δὲ ἥγεί ἀοο)]αγαινθ ἴοὸς ἴη)6 ἘΒθοθρία, εἰβοθ ἰΐ πιδκὼ δ 
ἀοο[ἀρὰ ἀπε! πειίοη Βοῖνοοα {86 χοαὶ ἀῃὰ ἴΠ9 παν. Νονογίπο!οθ8 {ὁ ταδί σίνο [89 Ἀγθίεγθηοθ ἴο π6 ἔσσγιογ σοδϊορ, Ἰὲ 
νοΐηρς 86 πιοτὸ αἰ δίς δη ἃ δἰϑο βεσογάϊης δἰ ζοι ἡσαμἘν τ [86 οοπίοχι. [10 καί δηὰ βοοοῃὰ οἶδατε οὗ ἐδ Ἰεσῖ. τρῦ. Β 
ΦΧΡΙΔΩΘΙΟΣΥ δοοογάϊηςξς ἴο τον, δ... 8. 

δοΓ, δ.--Ἰριοπδπη δηὰ Τἰβδοποηοτῖ, ἰὸ ἀοοοτάδποο πεῖ Οοἀά. Β. 6.5 Ὁ., Ὑ τείοηβ, είο. τοαὰ οἴδαμεν τὴν ὁδόν ἱποίδοὶ 
οὗ δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι. Τὴ Βεοοορῖδ ἰ8 οΧρίδοδίογυ [δυδἰδἰηοὰ ὮὈγ (δὲ.) Α. Ο.3 (Κ.) [.., “Ἱ ᾿ 

6 γον. 7..-.ἕ Ἐγνώκειτε ἄν ἰΒ ορροβοὰ ἴο ἤδειτε ἄν ὉΥ πἴτοηξ αὐνῦν τῆ ἕω Α. ΚΕ. 6... εἰς. τς βοπιοηδοτί, Βὰ. τἱ!!., τερὐϑ 
ἐγνώκατε, ἱποϊοκὰ οὗ ἐγνώκειτε, Δῃη4 γνώσεσθε (οορποεοεῖίε) ἴον ἤδειτε, Ὑ ἰᾺ , Βίπ. διὰ Ὁ. Θ ΟἾΠΟΥ τοράϊης 15 σπιρροτιεά 
ὮΥ Α.ΒΟΟ ΡΞ. ΝΟ. Χ,, εἰο., Ἰοι)., ΤΙδοοπὰ., εἀ. Τὰ, ΑἸοτά,--Ρ, 5.} ᾿ ᾿ 
" γότ, 10. Το βεπά,, ΑἸ, εἰς. τοαὰ λέγω (“18 Β. 1. Ν.Χ.), [80 τοχξ, τοῦ. λαλῶ (τ Ὴ ἢ δδ. Α. (,,, αίο.); Ὁ, δείβ, λελάλῃα, 

ῬΟΣΊΔΡΟ ἴγοηι Υἱ. 68.---Ῥ, 8. Η τος 
8. ΨΥ. 10.--ἰΑὐοονάϊης ἴο πο τοδάϊηρ ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὑτοῦ, προ ἰὸ ἘΠΡΡΟδΙ ἘΣ 

ὃς. Β. Ὁ. διὰ δάοριοά υγ ΦἸβοποπάοτγί, οἵ. νη}. Ὑπὸ ἰοχῇ. Του. ἰπδογίβ αὐτός Ὀοίοτο ποιεῖ δῃὰ οὔγέἕα αὐτοῦ, λε ἀὐπερες 
ἐλδ ἰρογκϑ; δὸ [λομτῃ. δηὰ ΤΊθοποηα,, οα, τῇ!., [ἢ δοοοτάλῃοο ὙΠ Α. Ὁ. Τ᾿. ἃ. Δ. Π'. οἱς.---. 8.] 
ἊΣ εν 11.--ἰ Πἰδοοπάοσί, Ἐὰ, γὙἱϊ!., ὁπ μος πὶ δοοοσάδμοθ νὰ ἐξ. Ὁ. .1..; ὑδομιδπη δηὰ ΑἸίοσὰ κῖγο ἐξ τ π} 4.8.0, 

10 γεν, 12.--λῖον ἰδ οπι!ἰοὰ [ἢ δοοοτάδηοθ ὙΠ ἀοοίεῖτο δαϊμοσί 66, [σἱσ. δὲ, Α. Β. Ὁ... Χ. Π.] 
ι τ, 13.--- ΤΊ ο βοπάοτ κίνοα αἰτήσητε 'π δοοογάκηοο 1 δὲ. Α. ὮὉ. ,. Χ. ; Οοά. Β. τελάφ αἰτήτε.--Ῥ. 8. 
12 γον. 14.-- "16 Ὑθγϑθ ἰ8 ψαὐτίηρς ἰη Χ. δῃὰ α ἔοθιν ΜΙ: ηθΟ1986 δηὰ Ῥογϑίουβ. Οπι δὰ ΡΌΤΚΟΣ οὔ οοουμῃὶ οἵ [15 εἴ 

Ἰασίἐγ ἴο νοσ. 18. {Τἰβοποπάοτί, ΕΑ. νὴ. δπὰ 1. πδπη τοαὰ αἰτήσητέ με ἴῃ δοοογάδῃοοῦ ν}1} δὲ. Β. ΕΒ. Η΄. εἰς.; Τιροδεινίοτί 
μὰ Ἐκ. νἱ!. οπιὶ τοῦ με ἢ 4.}.6. Κι. εἴο:. 80 ἀοοα ΑἸΐογά, οά. νἱ.--ρὶ Β. τς δῆ 

18 γογ. 16.---[φ0ὴ 186 ἀἰδδγοηξ τοηθοτίημ οὗ παράκλητος Ταγαεῖεε, Ἡ»ῖρεν, 4 ἰαϊξ μά ἀροήῥον α 
Ἐχτο. ΝοΟΊ. ἀπά ΒὨρ δὴ τοηογίης ΠΡΑΓΟΊΟΡ, 2}. ςοττοδροιὰθ ἴο ΟΡ 8 τυδείοτ, 15. ἀοτίνϑά ἤγοτ ἰς 1] Δ, πρὸ οἤεῶ 
1,568 ἐξ [πὶ [Π6 Β0ἢ 56 Ν 186 [δἰίη οομεγογίατί, Βο 85. ἴο οοτα Ὀΐηθ ἔδο ἰάαδ οὗ ποὶρ δπά δίγοηρῖβ ὙΠ} παι οἵ οοποοϊδῆοο. βὸθ 
Ατομπάρδοου Πατγο, ΠΝ 9είοη 97 ἰλε Οὐπιϊογίεν, νοὶ. ἴ,.).ἃ. δὰ ΑἸίογὰ ἐπ ἴου...Ἅ""Ὁ, 8.) 

14 Ὑ γ, 16.--ἰποϊοδὰ οὗ μένῃ δεοογάΐης ἴο Οοά. ἰὴ Ὁ., ἰὰ σομζοττα  ῦ ἴο τοσ. 11] [22.] Β. 1. Ο. Σ. Ά.. Ιδοβιοδυη, Τιελση- 

ἀοτί [ΑἸυγά, εἰς.] ἀδείἀὁ ἴῃ ἔδυοῦ οἵ ἥ. 
ὰ τα γος ἘΠ τικομνοινδοι δηὰ Αἰτοτὰ οπιξ δέ αἴτος ὑμεῖς, ἰὰ δοοοσάδηοο πίτἢ δὲ. Β. .; 1δομπθδηρ εἰτου ἰξ τὶ 

. Ὁ. 1. ΧΙ εἰς.-.Ὁ ἃ, Ἶ 
16 γον. 11.--Τηο Βαξατο ὅσται, ἔπ ποοογάληοο πῖτἢ [δδ.} Α. [Ὁ.3 1,.}] 6. ΤΙδομοπάοτί, ἱπ ορροαίκίοι ἰο ἐστί [8] Β. Ῥ. 

Ἰλοϊήδηη [ΑἸχὰ], 5 τοοοχατιθμάοά ΕΥ̓ δια γεν μένει πὨΪΟ Ὀτγοοθὰθδ ἐξ 88 ἃ Ῥσχοδουὶ (Β. ἃ. ΕΚ.) ἰυδἰοδὰ οἵ ἃ 

(Ἰρκιο). 



σΠΑΡ. ΧΙΥ. 1-8]. ὲ 

28 Τογ, ἜΤ μον 18 ἡ ῥῶν οὨΪ 
.- Εἶπον ἰ68. οἸυδίῖοιΣ ὧδ, ΒΟΘΟΤ 

99 Υογ. ὃν, 
Τιδομτολαι εἰνθ δὲ ψίτῃ δὲ.Ὁ 1). ΓΤ, Δ., εἰς. 
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Υ Ὦ. Π.23 δηά αὶ ἔοιν ἱπίοσίου διυι ποτὶ ἐ08.---Ῥ, Κ, 
πὸὸ ἢ Οὐμ. [δὲ.} Α. 1}. Ὁ. Κὶ., εἴα. 

ἍΠ6 μον ἰθ οπἰτοὰ ὃν Τἰβομβοπάογί, Εὰ. γἱὶ}., ἰὰ δοοογάδηοθ νὰ ῥῥ.56. Α. 1). »».." εἰσ.; Ατεβυδοῖ δπάᾶ 
Α τοροι τη ἤγουν ἴπὸ οτϑρμοίηκ. 

] 
ΣΙ γέεῖ, ὕυ.--[ούτον 8 οπιϊεἰοα ἐπι δισοσάδηιοο νὴ [38.] Α. Β. Ὁ. [κ. τ.1, εἴς. Αἢ οχρίδηδίοτυ οὐ! 10}, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

[18.686 ἀἰβοουγβο8 67Θ ΒΡΟΘη α7έγ 89 1,ονὰ Β 
ΌΡΡογ, τη ϊσὰ ἰοος Ρΐασο, δοοογϊης ἰὸ 1δημ9 
δια ΤΠοϊθοῖκ, δὶ ὁ. χὶϊὶ. 84. Α ραυβο ᾿πἰογυθηθὰ 
Ὀείποοῃ ἰδ 610868 οὗ (116 ἰαϑὺ 8δῃι} 186 θορίπηΐης οὗἁ 
4.18 ομδρίοσ. Ὑβθα Ῥοίον τνὰϑ “" ΒυπιὈ] 6 ἃ δηὰ 
δ᾽ ον (μΚ6)}, οπὰ {80 οὐ οὺ ἀϊβοὶ 198 βδάϊγ 
τοουνϑα ὈΥ νδαΐὶ ἰδ ογΥ Δα δ οαγὰ οὗὨ [πο ἰσϑῶβοῃ 
οἵ 9υ845, ἱμο ἀθηὶ4] οὗἩ Ῥεοῖον δὰ 186 ἀοραγίυγθ 
οὗὨ ι«δοῖὶν Ὀοϊογοὰ Ἰωοτὰ δὰ Μαβίου, Ηρ δα ἀγοβϑοὰ 
ο (ἰἰοῖλ ὑμ680 ορϑηΐηρ ψορ8. οὗ ΟἾΘΟΡ ΜΟΙ, 
δοϊιΐης ἔγοπι 7718 1108 Ὑ1Ὲ 411 ἐμὸ 0 γ]]Πὴς 8ο- 
Ἰογηη 165 οὗὨἨὨ (89 πἰσῃῦ ῥγοσοάϊηρ ἴδ 6 ογυοἰ ἄχίοιη, 
λαῦὸ 8. 1 ΘΔ ΒΌΣ8Ὁ]6 ΡΟΥΘΓΣ οἴ οοπιίοτὺἡ δηἀ ὁ0ῃ- 
δοϊδιϊομ ἱπ 808 50}8 οὗ ἀδοροϑὺ αἰ βίγϑδβ πὰ ου (9 
ὙΟΥΓΥ ὈΟΓΌῸΘΙΒ οὗὨ ἀοδραὶν, Τ06 γϑδυϊδηρ αΪ8- 
ΘΟΌΓΒΟΒ ΔΥΘ ΔΣΟΔΑΥ Ὀ66η οἰδγδοίου ζοα δἰ (89 
Ὀοσίηπίης οὗ οἷ. χὶϊ!, αηὰ οὐ χὶϊὶ. 81; Ὀαΐ (8.9 
Ὀοδυ [Ὁ] ΓΟΙΔΆΡΚΒ οὗ ΟἸΒηδυβο ΤΩΔΥ ΒΟγΘ ὈΘ 
εὐαοὰ: “4 6 οοἴῃθ, ἤ8}1Υ,᾽" 10 ΒΑΥ8, ““ ἰο δαὶ 
φῬονγιίου οὗ ἰδ Θυδ ζ 1081 ἰδίου, Ἡ Π1ΘὮ Ὑ7Θ ΓΩΔῪ 
ἀντ Ῥτοργίο 04}} 18 Τοὶνψ ο,Γ Ἡοϊΐο8. Ουτγ 
νη 6 }18ι, 110 8 σομβοοσαίθα ῥγϊϑδί, 8]0η 6 ΟΡΘὮΏ5 
Ὧο υ8 1Ά0 Υἱοῖν ἰηΐο 818 ΒβῃοίαυΥ. ΤΆ ΐδ 18 σοπι- 
Ῥοβοὰ οὗἉ ἰδ Ἰαϑὺ τῃηοπηθηίβ βροπὶ ὮΥ ἰδο [ογὰ πῃ 
πο τοῖάδι οὗ Ηΐἶ8 ἀἰϊδβοὶ ]68 Ὀοΐοτο ΗΪθ. Ῥαϑβϑίοῃ, 
σ θ ἢ ΟΓΒ [0]}} οὗ Βοαυθην ὑμουραὶ ον 6ὰ ΓΓΟΠῚ 
ΗΪ5 βαοσοὰ 108. Α1]} ὑπαὶ Ηἰβ αεαγὺ νη λοὶ αἸονοὰ 
ψὶ( Ἰοτο Δα γοΐ ἰο ΒΑΥ͂ ἰο ΗΪ8 ἔγ1θπ 5, τν88 σοτὰ- 
Ῥγοββοά ἰηίο ἐμΐβ βῃογί δθαϑοῃ. Αἱ ἔγχϑί 89 ἴῃ- 
ἸΟΣΥΪΘῪ ὙΠ 89 4180} 165 ἰοοἷς (86 ἔοται ΟΥ̓͂ δοη- 
ὙΟΓΑΔΙΪΟΙ ; διἐἰἷπρ αὖ (80]0 ΓΒ6Υ̓ ἰδ] κοα ἐοχοίθοῦ 
1δταὶ ἰαυὶγ. αν θη (χὶν. 81) {μ9 γϑραϑὺ ἃ 
δηϊδποὶ, ὑπὸ ἰδηριάσο οὗὁἨ ΟἸ γί δϑϑυηθὰ ἃ 
Ἰοῖ ον βἰχαίη; (9 αἱ βοΐ }]68 δ886:}}]6 ἃ δγοιιπὰ 
τιοὶν Μδβίου, ᾿ἰδίοποὰ ἴο ἐϊὸ πογὰβ οὗ 1169 διὰ 
ΒΟΙάοπι ΒΡΟΚΘ 8 ψοσὰ (ΟὨΪῪΥ χυΐ. 17, 29). Αἱ 
Ἰοησίὰ ἱπ. (Π9 ΒΘαάθοΙλΟ 85 800] 160 Σπί ΓΟΘΒΒΟΥΥ͂ 
ῬΓΒΥΟΥ, Ηἰδ [}} βουὶ νγἂ8 Ῥουγοα ότι ἴῃ 6χ- 
ῬΓ655 Ῥδ 1088 (0 Ηΐ8 ΒοΆΎ ΟΣ Υ ΕΔΙΒΟΡ οἢ ΘΒ] ἢ 
Οὗ ἴο80 ψὃο γογὸ ἢΗΐα οὐ. δίοδον α, Ηἰ5 
ἀϊδοοῦγδο γοϊδ ποὰ ἐμ ἴον οὗἁὨ ἔγθο δοτῃτη πἷσα- 
(ἴοι, ἱῃ ὙΊΟΪΝ ὯΟ ΣΑΙ οὐ ἀοβίηοα δνγδηροιημοηΐ 
δ΄ῖο ἰο Ὀ6 ἀϊδοογοσγοα, 88 του]Ἱὰ ὃ ἐπα 6886 Μ᾿ 1 1 ἃ 
ζουμὶ ογδίϊοῃ.---ἰὐῦ 15 ἃ Ροου ΑΥ Υ οὐ {1686 149. 
Θαρίοσϑ, ἰπδὺ (ΠΟΥ ἰγοδὺ δ᾽πιοϑὲ θχο  βΙ υοἷν οὗ 
{86 τηοϑὲ ργοζοιηὰ τοϊ]αὐΐ0}5---ἃ8 ἐπα οΥ͂ (86 ὅοῃ 
ἴο {1|ὸ ΒΑΊΠ ΟΡ, δὰ οὗἩ οί (ο (μ6 βρίνιι, ἐμαὶ οἴ 
86 ΟὨγὶδὶ τὸ ἐδο ΟΒυγχοῖ, οὗ 6 ΟΒυΣΟἢ ἰο (ἢ6 
ἩοΙ]ὰ, δηὰ 80 ἔοσί . Μουθουοσ, ἃ Θοῃβί ἀογ 8 Ὁ]0 
Ῥοτίίοη οὗἨ ἰμ680 80] π|0 σοτη ποδί 0Π8 80Γ- 
Ῥαβϑβεά {Π6 ροϊηὺ οὗ υἱοῦ ἰο τὶ ἢ 89 ἀἾ8ο1 168 
διδὰ δὲ ὑἰμαἱὲ (πιο διἰδὶ πο; θῦοθ ὑπ Βοάθϑιονς 
Τγρδαι Ώ 1} σοροδὶϑ [86 Βδπ|0 ΒΘὨἰ πηδηἐδ ἱῃ ΟΥΘΡ 
ἴ0 ἰπργο885 ὑμθλ ὩΟΤΘ ἀδΘΟΡΙΥ͂ ὍΡΟΣ (ΠΟΙ͂ τϊη8, 
δηὰ, οὐ δοοουπίὶ οὗἁἩ γλμαὺ ἐμ 6 Υ 81}}} ἀἰὰ ποῖ υπάον- 
βίδηά, δ Ῥοϊηΐβ {μθηι ἰο ἰῃὴ9 ΗοΪγ ϑρίτὶϊ, ψἢοὸ 
σου ]Ἱὰ σϑιϊηὰ ἐπ 6ηὶ οὗ 81} ΗἾ5 βαγίῃκχβ, δῃὰ Ἰοδὰ 
(ματι ἰωϊο [λὸ ῬΟ16 ἰγα ἢ (χὶν. 20).᾽"--ρ. 5.1} 

γον. 1. ζϑϊ Ὡοῖ γοῦσ μοασὶ ὈΘ τσου θ᾽ δᾶ 
[οδτικπιοά, μὴ ταρασσέσϑω ὑμῶν ἡ καρδίκ]. 
«-ΤῸο δ τις (}9 800}, τΩΔῪ Ὧθ ἱγου δ] θὰ (866 οἶδ. 

χὶ. 88; χὶϊ!, 21); ποὺ 8δὸ {πὸ λδαγί, 85 ἐ}10 Οὐ βπῃ 
δηὰ βυηθοὶ οἵ ἰγυϑι. 718 Θησου ΓΒ οιηθην ᾿ὰ8 
Τοίουθηδθ ἠοΐ Βἰαρὶν ἰοὸ δὶ Ηθ πᾶ8 (ο]ὰ ἐπ θη 
δῦουξ {80 ΔΡρτοδοδίηρ ἀθηΐαὶ οὗ Ηΐπι (ΟΠ γϑβοϑί,., 
5} ὈῬαϊ, πὰ {16 γβϑί ρἴδοο, ἰο ἐμ! δῃποιποοιχθηί 
οὔ Ηἰΐ5β ἀοραγίαγο δηὰ ἰο ἴμ9 ἄθοσϑθθ αἰϊοτϑὶ ὉΥ 
Ηΐπ (09 δοιίθ δῃρὰ οὐ 78), ἰο ἐμ οἴεοοί ἐπα 
1Π6Υ οου]ὰ ποὺ ζο]]ὸν Ηΐϊ. Ταϊκίης (μἷα ἀθοτοθ 
10 8 σοῃογοίθ 8686, ΟΥΟΥ͂ΘΡ, ἔπ ΓῸ σΟΙη605 ἰηΐο 
οοηϑί ον δίϊοι ἃ8 γΧ06}} (Π 9 βαγίης Θοποογηΐηρ ἴδ 9 
ἀδφηϊαὶ οἵ Ῥοίθν,--τῷ βεγίηρ νι οι γουθα]θαὰ ἃ Ῥο᾽- 
ΒΡοοίίνο ζ.}} οὗ ἀδῆρογ ἰο 8]1 (10 αἰδοῖ ρΡ]68. Τὴθ 
Ῥγοβροοὺῦ οὔμο ἀθῃΐαὶ οὗἨἁ ἔα᾽.8᾽8 χολ] ἴῃ 1Π6 ἷχὰ 
δη 1Υ]510]6 τον ἃ τὸ αἰ δ ἢ 1ΑΥ Ὀθγομά (ποτ, τνὰ8 
ὃ Ῥτοβρθϑοὶ οα]ου]αἰα ἰο βίαγι]ο ἔθη, ουθὰ ΒΘ 
ΔΡΡτθδοηοά ἱῃ [86 τηοϑὲ ζΘΠΏΘΓΔὶ 5686. 

Ττυδῖ ἰη αοῦ, δηᾶ (08) γ8 εὐμοι ἔστιβο 
ἴῃ 119 [οΥ γχαϊμοῦ: ἤαυς γαϊλ ἴα Οοὐ, ἀπά ἢαυάὰ 
“αἰ ἐπ Δ16, πιστεύεσε (Ἰπὰρογαϊϊν6) εἰς τὸν 
ϑεὸν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε (Ϊπιρογαίϊνο). 
8.99 89 ΤΈχτυαι, ΝΟΤΕ3.---Ρ, 5.1---Πιστεύειν ἀο68 
ποὺ Β6ΓΘ σθδῃ δεζές  ἴπ 8 9 ΎΈΠΘΓΔ)] 86η86 οὗἩὨ ὑπαὶ 
ἔογπὶ (1 τ Εἰ ἢ ΒΘΏΒΘ ἔμον δά Ὀ6]16{), θὲ ἴῃ 118 
ΒΡΘΟΙΪΔ] 86}80---ἰγδί: ἐγωδί αἰτεοίεα ἰοὸ Οαοά, διὰ 
ἰγυϑὶ αἰγεοίεα ο ΟἾὟγίεί. Ἡδηοθ τ͵Το ἰταηῃϑῖαίο : 
ἐγιδέ ἐπ; ἸΔΙΏΘ]Υ, ἱπ αἀοἃ ψὰο 18 οὐ ἱρὰ; ἴῃ Μὸο 
ψ θ 1 Δϑοθηα οἢ ἷρῃ. Τΐϑ Βοί8 δδί(ο: 

1. Τὸ ἰλοΡργοίδιϊοη: ὁ ψ6 Ὀθ6]ἴογο ἰὼ αοᾶ, θ6- 
Ἰίενθ 8180 ἴῃ λ16.᾽ ὙΠᾺ [86 ᾶγϑιί νου ἴῃ (8 [πι}}- 
οαἰΐνγο, (86 βοοομᾶ ἴῃ 9 Πωρογαϊλγθ (ΥῸΪζΖ.» 
Ἐγαβια. δηὰ οἰμβογ [Ε. Υ.7). 

2. “1 γε Ὀοϊΐοτο 'ῃ αοἀ (48 ἰῇ ἴὲ τϑῦὸ εἰ 
πιστ.), γ80 Ὀοϊΐονθ 4150 ἱπ Μ}ῖ9᾽ (μα 0:).Ὁ ὙΠῈ 
ἴμο γον δδοὶν ἰἰπιθ ἴῃ ἐμὸ πα ϊοαίλγο. 

8. Αοοογάϊηρ ἰο Ογεὶϊ, οἶτο, θ0ὸ εἰϊα δὰ 
οὐμοσβ [Μογον, ΑἸέογά, αοαςι1], Ῥοὺ ΘΧΡ  ββί θη 5 
δΓΘ ἰῃ ἰῃ6 ἰπροταίϊνο: “ΒΟΥ οὐ αοἂ δῃὰ σον 
880 οἡ Μο,.,᾽ ἮὟο ἀο ποί ἐπίηϊ, Βονονον, ὑπαὶ 
ΟὨγῖϑὺ οδη ἰδ. 8 ΚῸ ἔτ βορατγαίθ ἰσιιϑὶϑβ. Ἧἴο 
το, ῬΟΥΏΔΡΒ, ΤΏΟΥΘ ΤΟΘΟΒΟΏΔΌΪΝ οχροοῦ: “ΒοἷῪ 
οὐ Μα; ἴῃ δ0 ἀοΐπᾷᾳ γ6 ΤΟΥ 8180 οὐ αοἂ;,"’---ἰῃ 
ΔΏΔΙΟΘΥ Ὑἱ1 (80 βαγίηρ γοσ. 6. Βυΐ Βορὸ ΟἿ δι 8 
δϑοθηϑίουῃ ἰὼ δοδύθῃ τηυδὺ 06 ῬΥΓΘΒΌΡΡοΟΒοά, ἃ9 
τοϑυϊ ης ἔγομι ἐμ ζδοῦ (παῖ {Π|ὸ ΕΘ ἴῃ Βα θἢ 
5 ἰμῃ0 504] ἐοτγαγβ τ οτὰ ἰμαῦ δβοθηβίοη θη 8, 
Τμοτγοίοσο: Τγυϑὲ ἴῃ αοα; ἰῃ 80 ἀοϊηῃρ γὺ ἀο δἷβο 
ἰγυδὲ ἴῃ Νίο (εἰς, ΘΧΡΤΟΒΒΙΥΘ οὗ {110 αἰγϑοίζοη οὔ 
(818 ἐσιδὲ ἰο Βθανθη δηὰ ἰο ὑμ6 Ομθ Μ}1Ὸ 18 δρουΐ 
δϑδοοηαΐηρ ἰαὶο ΒοΔΥΘὨ). 

ἙΒοΪυοΙς : “ ἔνοι ΕΑϑτηι8 ΟΌΒΟΤΥΘΒ ἐμαὺ γον. 1 
ΤΔΥ ὍΘ ΔΡΡΙΟΒΟηαρα 1ἢ ΤΟῸΣ ὙΑΥΒ, δοσογ πη ἃ 5 
πιστεύετε 18 δδβαϊιοὰ ἰο Ὀ6 ὈΟίᾺ {ἴπλ68 ἴῃ {86 [1ἢ- 
αἰσαίϊνο, (86 βθῆ8ο οὗ δὴ Βυροίμοϑὶβ Ὀοΐῃς αἷ- 
ἰδομοα ἰο μ9 ποτὰ δἱ 1.8 ἢγβί οοσυσσοησο (Αυρ.; 
[μα1}.}, οΥ ἑδικίπρ (9 Ἰαϊίον 85 [πη ϊοαιῖνο ἃπὰ ἃ8 
ἃ ΘΟὨΒΘαΌΘη09 οὗ ἰδ9 ἴογπιον (ατοί., Θ]58. δπὰ 
ΟΥΒΟΣΒ), ΟΣ {89 ἔονγιμοσ ὃδ8 [ηαϊοαϊϊνο δηὰ ἐῃ9 
Βοσοηά 88 Ϊπιρογαιΐγο (ὕ]ς.), οΟΥ, ἴον (9 6Χ- 
8.019 οὗ χτηοβὶ οὗ ἰμ6 ομυτοὶ. Δ 6 ΥΒ, Ὀοΐἢ 88 ἴῃ 
(80 [πιροχαἰῖνο.᾽ Εουν {θ ΓΘΆΒΟηΒ οἰἰοὶ δΌογο, 

Φ.[[η ἢἴ9 ἐγδηδίδίίου, Ὀπὲ οΐ ἴῃ 18 ΟΟἸ τη ὨΑΓΥ οἡ ΠΝ 
χίν., χυὶϊ., ἩΠιογὸ δ6 ΖΟ ον 8. 9 ἐγωηδρη οὗ το Υυϊκαῖο, 
800 ὯοΟ. 1.--Ρ. Β.) 



4.1 

6 Βρτοο ὙΣΠιΟ τοί ᾿π Δο]ἀϊης ἰμ6 ὅτβί πιστεύ- 
ἔτε ἴο ὉΘ ἴῃ (6 ΠΡΟγα γ6 τηοοι],---δἰἰδομίηρ ἴο 
Δι ἰδ 6 βοῆβο οὗ ἰσγυβί, Βονονοσ---δη ἐμ 0 δβοοοῃὰ 
ἰο 6 οΘομϑοουίγο ἰο {π6 ἢτϑβί. 

[[ Ῥγοΐδυ ἰο τοδὰ πιστεύετε Ὀοὶ ἢ {ἴπ|68 ὑπρεγα- 
ἐϊυείψ, 88 ἴῃ σοῦ. 11, Ὀθοδαβθ (18 ἀῴτθο8 Ὀοϑί 
Ὑ 1} (μ6 ρῥτοσοοαΐης ᾿ροταίϊνο, μὴ ταρασσέσϑω, ἀπά 
αν (80 ΤΡ 65.., ἀἰγοοί, πογίδιοΥΥ οσδαγϑοίον οὗ (8.6 
δάάγοθθ. Το οὐδοῦ ἱπίοσρτγοίδιἱ οηβ ἑηίγοάυσο ἃ 
τοδοοίννγο ίοαο. Ουγ]οτὰ ὀχμουίβ δ Θησοῦγαρ 685 
1π0 αἰδοῖ 0168 ἰο αϊβπιῖ88 8}1} ἰγοι Ὁ]6 ὕγοπι ἐἰοἷγ 
ποαγίδ δὰ ἰο οχϑγοΐβο ζ{0}} ἐγιιϑὺ δπὰ οοῃἤάθηοθ 
(πιστεύετε, 6τὰ ΒΔ 0168}}Ὺ ὅτϑί δπὰ 1881) ἰὴ οὐ, το 
δια8 18 ΣΟΒΟΥΥΘ [0 ἐΠ 61) ΠΙΔΗΥ͂ ΙΔ 108 ἱἢ ΒΟΔΎΘΏ, 
δηά δοπβοαυθης 6180 ἰο ἐγυϑὲ ἴῃ ΟΠ ἰδ, τ δο 18 
οὔδ τΐΠῈ (6 ΕΙΒΟΡ διὰ ἰβ σοϊηρ ἰο Ῥγθρᾶτθ ἃ 
Ηἶδοθ ἴῸ᾽ ἰΒθπι; 191}Ἃ11ὰ ἰη αοἀ δὰ 7411} ἴῃ ΟἸ τ ἶϑὺ 
δΥΘ ᾿ὨΒΟΡΑΓΔΌΪΟ (8. 6Π66 εἰς ἐμέ 8 ῥ]αοθαὰ ὈεΐΌΓΘ 
{119 Βοοοπ πιστεύετε), δπα (1.6 σ]οτ  οαιίοη οὗἉὨ (80 
ὅθι 18 ἃ σἰονὶ δοαίΐοη οὗἩ πὸ ΕἌΙΒΟΡ πη, 86 ὅοῃ; 
ΘΟΙΡ. ΧΙΪ;. 81, 82, τῖἢ το {818 Ῥαδθαρο 15 
ΟἸοΒΟΙΥ οοπηθοίοα, 1η οἹαϊπιϊης 6 Βαιὴθ ἵγαβί 
δηὰ γο]ΐδησθ οὐ 150] 85 ὁπ (6 Εαίπον, ΟἾ τὶ 
τη κ65 Ηἰβο]Γ θαι] σἱϊἢ αοά, 88 ἱη οἷ. νυ. 17 
δηὰ 28, Ηρησδο ἰδοῦ 18 Β6γ πὸ αὐαϊίοπ οὗἉ αἰ (ἢ 
ἴῃ Οδγίδί ἰο ἔδ ἢ πὰ αοα (45 ΟἸϑιδυβοη οὈ͵ο(8), 
ΠΟΓ ἃ ἰΓΔΏΒΙΟΡ ΟὗἨ οὐ ἰγυβὶ ἔγοπλ (8 ῬτΌΡοΡ οὗ- 
)6σὲ ἰο δηοίμον, θα Βα ΗἾΥ 8.6 σομοθη ταί 0} οὗ 
οὖν ἰγυϑὺ ἴῃ (9 ἀπβοθὴ ἀο4--ὐνο οαἱ οὗ ΟΠ τἰδὲ 
18 8 6 γ0 δὐὈβίγαοί οἢ -αρου ἰδ 6 ἱπσαγηδίθ ὅοη, 
ἴῃ Βοιη {1118 ἰτυιδὺ Ὀδοοιμο8 χοαὶ δηά εἴἴοοιϊγο, 
--". 5. 

γεν. " Ϊ ΤΥ Ἐδλιδοτα Βοτ 56 ᾿ ν τῇ 
οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν. 
ΔΙΑΥΙς {116 δἰ αρὶο, οἰ] 41}, Ομ οονίπς ομαγασίο ῦ 
οὔ {|8 δΔἀ ἄγο85 ἰο ἄθδν ολ]ᾶάτϑῃ (τεκνία, χὶϊ!. 88): 
(89 ἰουοσδίηρ 14685 οὗ Εαί πο Σ, Βου.56, Βοταα, ρΡ6806- 
0] δοὰ ἀυγαῦϊθο χσοϑὶ, σοοῦὶ ϑηου ἢ [Ὁ 8]}} ἱπ 
μιοαγοη.--Ρ. 8.1 Τὸ Βουβϑο οὗἁ ἰπ9 αι 15 
{1ι6 τοα] ἐθῶν ρ]ο οὗ αοὰ, 85 ορροβεά ἰο {19 ἱγγρὶδαὶ 
ἔθ 16 ΟΥ ἰιου86 οὗ (110 ΕΔΓ (απ αρ. ἱἰ. 10), 
Ὑπΐοῖν (ΒΟΥ Δ΄ΓΘ ΠΟΥ͂ οαϑὺ ουἱὐ οἵὗὅ, πανίηρ ἰκοη 
(μοὶν Ἰοᾶνθ οὗὨ 1 ἃ58 76 »)8. Ασοοταϊης ἴο ΜΟΥΟΡ 
[Ρ 6051], {118 ἤου89 8. ““ποὺ Βθαυθὴ ἐπ φεπογαί, 
αὐ ἐμ ρῬαγιϊσυ]αν αἰιοεϊ ηφ-ρίαςα οὗ ἰμ6 αἰϊνίηθ 

δόξα ἴῃ Ἀδραγοθη, (86 ῥἷδ60 οὗ ΗΪ5 σἱοτγίοι 8 {ΠΓΟᾺΘ 
(Ρ58. ἰϊ. 4; χχσι!. 18 Β΄. ; 18. [χὶϊϊ,. 1δ, εἰς.), 6οὰ- 
“δἰδοτοὰ δ8 10 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΒαΠΟιΑΥΥ͂ ([8. ᾿νἱϊ. 16), 
δοσογαϊηρς ἰο [89 ΒῃΔΊΟΘῪ οὗ {86 ἰθαρὶθ δὺ Φογαδὰ- 
Ἰοπὶ 8ἃ8 ἰδ οἷκος τοῦ πατρός οχᾺ θετὶ (9 0Ἀη ἰΪ. 
16). Βαΐ ποῖ ἴῃ νδὶῃ ᾽β 'ὑ γι ἐἰθη ς ΟΌΡ ΕΔΙΠΟΥ 
ἐπ ἰδὲ λεαυόης (Μαῖϊ. νἱ. 9); Ογῖϑί οϑθ ἀονῃ 
Ιροτι λεαυοη (Φοη 111. 18) ; δβοουα θὰ ἑπίο λεαυέη 
(Δοία ἱ. 11): 15 δοῖ οἱ ἐδθ ἔ σοηθ οὗ [9 Μα θϑιυ 
ἐπ ἰλς λεαυεηα (Ἐ6Ὁ. νἱϊ!. 1); (89 ἱπμογιίϑηοθ οὗ 
ΟἸν ϑιϊδη5 15 γοϑοεσυοα [0 ἴμθπὶ ὧι ἐὴ6 λεαυεηδ (1 
Ῥοϊ. ἱ. 4). ΤΙ ΘΓ οίοσγθ ουθα 1 (86 ἑμ σοῦ οὗ αοα ὈΘ 
«Δἀοηοπιϊαἰοα ὅϊο οοηΐγαὶ μοϊηΐ ἰῃ 6 ΠΘΑΥΘῊΒ ΟΥ̓ 
ἐμ6 ἰχμεϑὶ ροΐϊηῦ δῦονθ 6 μθδυθῇϑ, δι}}} (89 
λιοδυθηβ ὑμοοϑοἾν 65 8τ6 πού ὁχοϊαἀοα ἔγοπι Ὀοΐπρ 
Ηἱΐβ ᾿ιουδο, ἔον ἐμ 6 γο 8 8 ἀἰδβιλποιΐοα Ὀοίνγοθη {116 
'ϑοδὺ ΟΡ ὑῃγοῦθ ἢ ἃ δουβθ δηὰ ἰμθ ἢοα890 186]; 
'δηὰ {118 ἰγγοβρϑοίϊγο οὗὅὨ ἰδ ἴδοί (μὲ ΘΆΥΘη 18 
δἶθϑο βίρῚῪ ο81194 ΗΒ. ἐμγοηο, 15. ἰχυΐ. 1. ΥΥ̓ς 
᾿Αβϑαταθ, ΤΩ ΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, ἐμαὶ ψ δγὸ ποί χϑηυγοᾶ ἰο 
ΤΩΒΚΚΘ ἃ Βρίγἰ 8] 1819 Βοραγδαίΐοα θείνθοη 048 
Βοανοα δηὰ ἐδ ΒίΆΓΓΥ πρΐγοσβο, ἀπά ἐμαί (Π6 8.5- 
οί οὔ (Π9 ΒΙΔΥΣΥ͂ ΠΘΔΥΘῺΒ 18 8 ἥσυτοίο 8 οἵ ἰδ 9 
ἀμ γε ΤηΔηΒἴ 008, οὐ ἰβουρὰ ἰὐ ὈΘ9 ἰγὰθ (δαὶ 
(11 δίασϑ ἃτὸ ποὶ ἰο ὈῸ σοραγάρὰ 85 ΒΘΑΥΘΗΪΥ͂ 

ΤΕ αΟΡΕ ΑΓΟΟΟΏΡΙΝΑ ΤΟ 90011Ν. 

ῬΪδοθϑ. (866 ῊΥ ῬΟΟΚ: 706 Ζαπά οΓ Οἷοτυ." 
Κυγῖ;, διόίε απὰ Αεἰγοποῖν ; 4180 ΤΥ ζεδεη ψωπ, 
ΠῚ ρ. 1840,)), Απὰ 8ο ἰΐ 159 πιοβί Ῥυόῦβῦϊο (δαὶ 
7688 ΒΡΟΚΟ ἔμ680 πογὰϑ ἰο {8 ἀϊδοὶ Ρ 68 85 {86} 
ΓΘ Ἰθαυϊς (10 ῬΆΞΒΟΥΘΥ σόοι, Ῥοϊμίϊην, 88 ἢ9 
υἱἱογοὰ ὑπ θπλ, ἀρ ἰο (μ}9 ΒίΔΥΤΥ δῖν. [Αδοοτγάϊης 
(ο χίν. 81, {Π6 Ὁ βοϑῖὰ ἴο πᾶν Ὅδααῃ 8βὲ}}} ἴῃ (ἢ9 
Τοοῖῦ, Ὀυΐ 566 Δ 6᾽ Β ποίοϑ ΟἹ {0 Ῥβββδρέ.-- 
Ρ. 8.1 Ηοφηοοίογία ἐἰνογ, || Ηΐτα, ἡγοῦ βί γδῦ ρου 
οἢ Θαγί, μβανίης πὸ δοϊάϊπς ρῥἷαδθ: δὲ {}18 τπο- 
τηθηὐ Ηδ ἀἰ86]ο9868 μϑαυθη ἰο ἐπ οἷν υἱ ον δῃὰ σατθ 
θὸπὶ ἃ Ῥτγοπιΐβθ ΟΥ̓ {ἢ ΙΩΔΏΥ αἀτνο} ΠἸ πρ- ἴδοο5 ἴῃ 
{π6 Εδι μον 8 ου806. Ηρησα ἴΠ6 βἰρηϊβοαπὶ οδοῖοθ 
ΟΥ̓ (Π6 οχργοϑϑίοη : μονή, ἃ μΡίασϑο οἵ ζσοβὶ, ἃ 
Ἰοάρίπρ. 
τῷ τὰ ἰοῦπὶ μοναΐ, ψϊοσἂ ἱπ ἐδο Ν΄. Τ'. οοσῦτο 

ΟἿΪ βότὸ δηὰ υοῦ. 28, 195 ἀουϊνοα ἤγοπι μένω, ἰ9 
αδίάε, αιλὰ δποθ ἱπιρ]168 (μ6 1άθα οὗὨ δϑοιϊο, χϑβί, 
ΒΔ ἰγ, ᾿οσπ6 (δορ. μένουσαν πόλιν, ΗοὉ. χί!, 
14; (8 σκηναὶ αἰώνιοι, 1ικΘ χτὶ. 9, απιΐ 189 
οἰκοδομὴν ἐκ ϑεοῦ, τ οἰκία ἀχειροποίητος ἀιώνιος ἐν 
τοὶς οὐρανοῖς, ὦ Οοτ. γν. 1). Το Εἰ. Υ. πιαπείοη, ἴτοτα 
“παπεὶο, πιαηόγε, μένειν. (Ἰλιγοάιοοα Ὀγ Ὑγηάα]ο), 
6 γ δηὰ ἱῃ οἱ ἢ κα 188} τα οϑῃ8 ἂτν 6Ἰ]Ἰπρ-ουδα. ποῖ, 
88 ἴῃ τπηοάθνῃ υδῆ 6, ΤΠ ΠΟΓ- 086, ρα͵Δ66. Ο τὶ βὲ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ δἰ υἀθ8 ἐἰο (6 ἐδαιρ]α, Ηΐ8 δι ον 8 
ἰιου89 ὁ δᾶγίῃ (ον. 11. 16; ον. ἐἰϊ. 12; οοπιρ. 
[μαϊζο 1ϊ. 49) τῦῖϊὰ 118. πυθσοιβ δαδιιδοτϑ (1 
Κίηρϑθ νἱ. ὅδ, 6, 10), Ῥογβαρβ αἴ8ὸ ἰο ἐμ8 ναϑὶ 
οτίθηίαὶ Ῥαϊδθοβ ὙΪΠ ἀραγίπιοπί8 ΤῸΣ 8}} ἰδ9 
Ῥγΐμοθ8 δῃὰ οουγίϊογθ. θανθῃ ἐβ ποῦ ΟὨΪΥ ἃ είαίε, 
ὙΠ16λΔ, ΟΘΟΙΏΙΏΘΗΘΟΒ ΔΙΓΘΒΟΥ μ6ΓΘ οα δαγιὰ νὰ 
86 ῥγθϑθῆοο οὗὁὨ Ομ γἶβὺ ἴῃ (6 Βο] δηὰ {16 Ῥο8568- 
βίοη οὗ δυου]λβίϊηρς ᾿ἰ8 ὈῪ Γαϊτὰ ἰὰ Ηἰϊΐη, Βυὶ 4ἰ3ὸ 
ἃ »ίασο, ἴτοτι τ ιΐο Ομ γὶϑὲ ἀοβοοπάδα δα ἰο 
ἢ ΠΘ δβοοηάθι, δηὰ σοῦ Ηο, νἱϊὰ ἰδθ 
ΕλυοΡ δὰ ἰδ δρί γι, ἀνθ ]β διηοης εαἰπίβ δά 
ΔΏρ618, ραίγί τοι δηα Ῥγορμοίβ ([μυΐτο χἰὶὶ, 28), 
ἴῃ (89 7010 688 οὗ ΗΒ τῃα᾽οϑὶγ δηὰ ρίογγ. Ρδϊ- 
ἸΟΒΟΡὮΥ͂ δηἃ δΒίΓΟΠΟΙΏΥ ΔΓΘ ὉΠΔΌΪΘ ἴο ἀρῇῆῃηθ ἰδθ 
ἐοσα ἐν οἵ μὲὶ8 βρ᾽ γα} ποατνοῃ, ἰὐ 18 ἃ τηδίίον οἵ 

4 [ΤΊ|8 Πε||9 δοοῖ οἵ Ὦτ. ̓ δῦξο ας Ζειπᾶ ἀεν Ἡεννϊιοῖν 
κοίξ, ἀρροαγοὰ ἢγοὶ ἴῃ ἃ δογίοβ οὗ δι ϊοῖοσ ἴῃ ΟΣ 
“ Ευαπροείοαῦξ ΟΛΏγοΝ Οαςείίε,, δὰ (θη 56 , Μυῶ 
18:8. 06 δὴ διρυϑης [ἴ0Υ 896 βοτίρίχο ἐδ οἵ Πρατοα 
ἀραίηθϑε ἔπ σι Γοποιηΐοα! οὈοοςίβ, Δα αυοπηάϑ ἰη Ὀοδοι(αϊ 
μυθεῖσ μαβδαχοσ. ΖΣ 8.1Δ}} αυυΐϑ ναὶ ἔτπγο: “'.1ἴ ἰ6 οογίδίη ὑμπὶ 
ΠποῦΘ πηθϑὲ Ὁ ΒΟΜῈ ῬΓΑΟΒ ἴῃ ἴΠ6 ἼΡΡΟΓΙ σοί ὰθ πιοτὸ 189 
υομαςο5 Δηἃ ἩΟηάόΓα οὗ Οὐ ὁ ἩΟΥΚΒ ατὸ ἐΠΠ ατιϊπαῖθα ἰὸ ἔἶνο 
δἰ οδὲ ἘΓΑΏΒΡΑΥΘΠΟΥ ὈΥ͂ 1116 μονγοῦ διλὰ ΠΟΙ͂Υ τη ὐοδῖς ; πὶ ῦεΓ9 
[πο σοπιθὶ παείοι οἴ ἸΟΥΘΙΥ πιλαἰοπἰαςίοηδ, 65 δοϑὴ ἴγοπι γίδες 
δ Π}1ηἰἴ8, ἐἢ9 Θπγαρευνοιὶ ρβαξὸ ἰπῖο 86 αυΐαξ γαι θυ οἵ υἱΐ- 
γΟΥΒ8] ογοαϊίοι, δὴ [Π0 δίγοιιτῃ οὗ ἰὴ τὸ δἰ ἢ; ἤονν (μτουξὰ 
ἔποτι, πευδὲ του [86 Ββρὶ γὶὶν οὔ πὸ ἱδαὶ ἔμ τ πιία εἰς 
ΤΩΏΒΏΠΟΓ, ἴο οτν οὐ: ΠΟΙΥῚ ΗΟΙΥ Ηοιτν ;---Απὰ τΠ 69 ἰς ἐδ 
μοι! οδὲ μῖδ09 ἔῃ [Π6 στοδὲ Το πιρῖο}] [1 [5 ἐμογο, Ὀϑοδίπο ἴδε 
ἀἰϊνίῃο πιδη δία (ίοιδ ἢ11] 411 αρί γὶϊ8 τίς ἃ ἔχε! ης οὔ Ηἰ 
ΠΟΙ ο88, ΒΒ 58.}}} ταί Βοσ, Ὀθοδῦϑο ἔβοτο ΗΘ πετοαῖς ἩΪτοροὶ΄ 
τὰγοπρῖ ΠοΙΥ ϑρὶ τί ἴα, δὰ {πτουκχῇ ἐδθ μοὶ] οδὲ ουο οἵ ΑἸ], ἐνοδ 
“2085 ΗΠ] 01] "-. "Ὁ βοοῖς ποΐ ἴο μοσβυδὴο 5 τμδὲ 41} (μωοδὲ ταδί 
ΓΟΙΊΙΟΏΒ ἃΓῸ ἀοπί ξαἴο οὔ μα! Δπ8. βοοῖς τοὶ ἴ0 ρμοτευλάο [89 
Ρὶ τί, τυδηάδογί πα ἱπγοῦρκἢ {6 ἀδτίκηθα, (πᾺΔΣ γοῦ οοἰἴαξὸ, 
ὙΓΠ0Π0Θ ἃ Πιοθρ ζαυϊο σῆς δἰγοωχηβ ἰογ ἢ ἴο ατγϑϑὲ μΐα, ἰ τὶ» 
ουΐπ ἰηπδυϊηϊ. 80 ΟἿ τι8 [Π6ΓῸ δι πυτη 6 γ8 ἔγοπι αὔοτο, ἰὴ 
οἱ οὗἨὨ ᾿ΤΊΔΩΥ τηδηδίομδβ." 110 5 ἃ εἰἵγ οἵ αἀοὐ ἐδδὲ ναβιης προ 
16, ἜΠΟΒ6 ρΌΪοῃ δίζοοῖ δβίγοιο ΤΟΥ ἢ ἱπίο τοποὶραὶ ἰπβαὶ- 
ἴυ.ο. ΑΘ 800 ποί [ἴδ ἑαγίμοδὲ θαι] οτμοηΐ; ἰδ ποαγοδὶ οδεβ 
ὧο ταϑοῖ ΟἿΥ 29. Αῃὰ ψδθη ὁ οοποίάον {με [ἰκὲιν Τγοπὶ 
{Ποτὸ 153 ᾿πουθαθάδ οΥ͂ ΥΘΆ ΓΒ ἔῃ γρρο πίῃς υκ, δηὰ τἰαῖ, εἰατίος 
ἵγοηι ἃ γοιποῖου ρμοἰϊπί, ἰδ 6. το ΠΠ|οὯ5 οὗ γδϑασβ οἡ ἔπ . ἘΦ 
ΤΏΔΥ 061} 041} (86 οἰΐν οἵἩ ( ἡνίηρ Θοὰ δὴ " Εἴογολὶ ΟἸγ.' 
118 τοἀίαποθ Ὀοθπλ8 τα ἈΠ Ὺ ὕροη οὖν ὈΟΔΠῪ υἱείου {{ πὸ 40 
Ῥυϊ δίορ στ ἰοὺ {0 ΒίΔΡΓΥ πίρειῖ. 1ὲ5 ΚΊΟΓΥ δηὰ Βἰς ΠΟΥ 
πμαῖαγο πάτο ὈΘΟῺ τηδάθ οὐἱάθης Ὁ βοίδηθο. Βυΐ τὸ ἐμθ ὕθ- 
Ἰίονον δίοπο ἀο [8:6 βϑαύθῃβ ἀΐβοϊοδο ἐπ ϑιηδοῖνον 88 [0 ἘΒΙΊ Ποῖ 
Ἰαπὰ ἀπὰ ΗοΥἰίακο οὔ [9 ΒΙουδοά, Ὅηῖο ΘΟ γίοεΐδηϑ {ξ ἰ5 κα: 
“Ὑὸ 81Ὸ Θ0Π160 πῖο [δο ΟἿἐν οἵ 89 ἐνίης Θοά," δηὰ "ἰδ Ταῦ 
ΒΘΙΒοΣθ Ηουϑθ ΓΘ ΠΙΔΩΥ τρδσιδίουκ," " Ρ, 62,.--Ρ. 8. 



ΟΙΔΡΟ ΣΝ 

Ῥυτο ΖΑ 1}, γε ταοϑὲ ταὶ, ΟΥ̓ΘῚ ΙΩΟΥΘ 80 ἐδ 8η {818 
Οἰδηρίης ΘΑΤΙ ; ἴῸΓ ΘΑΥΓ 18 Ὀϊ0 189 Τοοίϑ[00] οἴ 
αοὰ δὰ ἀογῖνοβ 1.18 σναϊὰθ ἔτγοιι ἰἰ6 ᾿ἰ6 δπᾶ 
Ἰξὰν οὗὨἨ {9 Βα ρογηδίγ) σου] αὔονο, δγουπὰ 
δηὰ νιϊπΐη π5. ΤῈ Φον 8 ΒΔΌ 5 ἀἰδιϊη συϊθη θα 
ἔντο ΒΘΔΥΘΏΒ (ὁοπρ. ει, χ, 14, (Π6 ““Βοδύθῃ 
δηυὰ ἰπθ Ἰιοανθη οὗὁἨ θυ ἢ 83᾽᾽), ΟΥ ΒΉύθῃ ΒΘαΥΘἢ8 
(56 6 ΓᾺ}}Υ 6Ά]}16ι} υοζπι, ἐχραπδιπι, πόα, λαδίίαεοι- 
ἔωατι, λαῤμαίο, δεθα χα, αγαδοίῃ; 8660 οἰδίοϊ η 
οὐ 2 ον. χὶϊ. 2). 8. Ῥα͵αι! βρϑακβ οὗ {πὸ ἰμῖγὰ 
μιοάύοη (2 Οογ. χὶϊ. 2), ψν ΐσὰ ὈΥ Βοψιθ δοπιπιθῃ- 
ἰϑδίουβ 18 ρ]ασοα Ὀεγουὰ (10 αἰ πιοϑρίλοσῖο ἀπὰ (6 
ΒΙΔΥΤΥ ΒοΑγΘΩΒ; Ὀπὺ ΠΟΛΥΘῺ ΤΔΔΥῪ ὈΘ ΤἸΔ0}} ΠΘΑΤΟΥ 
(δῶμ 15 ΠΟΠΟΓΑΙΪΥ ΒΟΡΡοβοᾶ. ἀσοογάϊηρς ἰο (9 
ΑΡΟΘΑΪΥΡθ6, 189 ΤΩΔΏΥ ΘΑΥΘΠΙΥ Πημδηϑί 8. ἈΟΤΘ 
ΒΡΟΚΘΣ οὗὨ δγθ δἴϊον 81} οὶ (89 ὅπαὶ θὰ {86 ἰη- 
τογοϊαίο σοϑίϊησ- ο͵δοο8 οὗὨ (88:9 Βαϊ 1}} ἐἢ 9 
ξοποσαὶ σοϑυγγοοίίου θη {110 ΒΟΘΑΥΘΗΪΥ Φ6Γυ88- 
1οὰ τῸ}}} ἀοβοθη ἃ ὑροὰ {10 ΠΟΘ, σἰονὶ βοαὰ θαι, 
αηὰ ἀοὰ ν}}} ἀν 6}} ψὶὶὰ ΗΒ Ῥ6ΟΡ]6 ἴῸΣ ΟΥΘΡ, 
λλεγ. χχὶ. 1 Β΄. 2 Ῥοί. 111. 13. θη Βοαγνοπ δηά 
οδῦι ἢ ψ}}} 6 οὔο; οδσίδ θοΐῃρ σμβδοροα ἰο Ἀθαγθη 
δὰ Βθαῦϑῃ ἰο Θαγί, “4 ὁπη0 ἰηφάοπι, ΟΥ δηὰ 
ποΐοη ἰοῦ οηἀ.᾽--Ρ, 5. 
ΜΔΌΥ͂ ΤΒ. ΘΙΟΏΒ. ΤΟΙ οἶς: “1ἢ ἐἶο ηρεϊί- 

»ἐἰοὶίν οὗ (89 μοναξ ἰδ 9 ἔδλίμογβ ἀϊβοογοσχοὰ ὦ ἀϊ- 
ὙΟΓΒΙΥ οὗὨ ρστδάοβ; ἰδ 9 ΟἹ ηι6 08 ΑἸοχ., δίσ., αἾ80 
Βιίον, [δῆρθ, εἰσ. Το οοπίοχί, ΒΟΤΘΥ͂ΟΥΡ, ἀο68 
ποῖ ἱπάϊοαῖϊθ δὴν αἰἴοσοηθοθ οὗἨ ἄἀδσζγθοθ, Ὀὰϊ 
δι ΡΙν (6 τι] ἰρΊ] οἱ ἐν οὗὨ {11ὸ ἀνγο} } 8.) Βαὶ 
17 (815 τη} 0] ΟἿ ΤΟΥ ΤΊ ΘΓΟΙΥ αὐδης δεϊγο δηθὰ 
ποὶ αὐυδ)λδίῖνο 88. το}}, ἐμΠ6 χρυ ββίοη: ἔμόογο 18 
τοοῖι δῃουρ, τνοῦὰ ΒβυβῆοθΘ. ΟΥἨ σδοῦγβο (ἢ9 
τΟΥΒ. ΘΟΏΥΘΥ ἰδ 8 Ἰηολΐηςς ἰοο, πὰ δοσογάδῃοθ 
τὔῖϊ ἢ Γαϊ ΒοΥ᾽ 85 βαυίπς: “1 (0 ἀ6γ1) τὶ δὶ 
ἰΥσϑοῖβ πππηὶ γοι ουἱὐ οὗἁ ἰΐ6 τνου]ά, γο 8}}8}} 8.}}] 
Βανο σΤοοῖὰ ΘΠΟΙΡὮ.᾽" Ἰλμβόρεῤχονον ἄρστθοσ τ] 
1.ΔΏβ6 88 ἰο αἰ ογοηλ ἀορτθοβ οὗἁ [δ] οἱ ἰῃ ἐδ6 
Βᾶπιθ δο5βθα εοἰογηϊίγ. Βιυῦ Μογον, ἀοάοὶ δὰ 
ΑἸέοτὰ οοπῆπο πολλαέ ἰο {110 πυτοΥ : πιδη510}8 
ΘηΟΌὮ ἴογ οδοῖὶϊ ἀπ ΑἸ], ἱκαναὶ δέξασϑαε καὶ ὑμᾶς 
(Βυΐδγ. Ζί,.) δ 1άοα οὗἩἨ ἄδργοοβ οὗ αἰ κηῖν 
δη ἃ ὈΪοΒβοάη 658 ἴῃ Βοδύθῃ σΟΥσοϑροπάϊηρ ἰο (μ6 
ἄαρτοος οἵ ρογίδοιϊίοι, ἱμπουρὶν ῬΟσμδΡ5 ποὺ ἐπὰ- 
ῬΙΙοα 'π ἴμΠ6 ψογὰ πιάση ΒΟΓΟ, 18. ΘΟΥΓΔΙ ΠΥ ΒΟΥΪΡ- 
ἔΓΆ], οορ. 1 ον. χυ. 41, δηὰ δδ8 δ] ναὺβ Ὀθθῃ 
δαἀπιϊιιοὰ ἴῃ ἰμ6 ΟμυτοΒ. ΝῸ ΘΗΥΥ͂ ΟΥ 60 ]ΟΌ 37 
ὙΠ}1 αὐίϑϑ ἔγομὶ αἰβρασῖ γ οὗὨ φσίοσυ, ἴοτ, 89 Αιι- 
ξυπιΐϊηθ 5ΆΥ8, {Δ6 ΠΙΥ οὗὨ Ἰονο νν}1}} τοΐχζῃ ἴῃ ]]. 
--.».5.}» 

ΤΊ ἰἴ στοῖθ ποῖ δο, νουἹᾶ 1 δανο ἰο]ᾶ 
νου: 1 ξο ἴο ΡΙΘΡδῚΙΘ ἃ ὑΪδοθ ἴοσ γου 7 
[1Τ ιἷϑ 15 "δ 6᾽8 οοπδίγυοίΐοη, τι οἢ ἀ ἴθ γβ ἔσοτα 
ἴμο ΒπρΠ 9} Υ. Οοωρ. ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΟΌΤΕΒ δηὰὶ 860 
Ὅοϊον.--", 5.1 αγίουβ οοὐδιγαοίΐ 0 : 

1. Το ἔαίμοσβ, Εσγδβπι., 1υϊδοῦ δη οὐΐογ8 
ΓΜ αἸἀομαδίυβ, Βοηρεὶ, ΕὈΌγδγα], Ποΐμπηδμη: “10 
εἰ ἰσεέγέ ποί δ0, 1 ωυομία 8αν (ὁ ψοῖι: 7] σο ἰο τέρατα 
»έαςε 7ογ ψου." [Τ689 ἱπίου ΡΥ ΘΟ υΒ τοί εἶπον 

ΦΓΑ τ ΣῪ δἰηροϊαν δηὰ ΡΑΣηΓ] ΔΌτιθ6 οὗ {π|8 ῬΔΑδΑΡΘ ΟοὨ ἴῃ9 
ΤΟΆΏ ν ΠΙΛΏΞΙΟΠ5 Μ88 Ππηθε9 ΟΥ̓ ΟὔϊΠο ἰπ 1ιἰ6 Οἷα ἐσὸ (18 ἐῦθαι 
ἦι ὦ ἰοτέεν ἴο Οουπίραθ Αὐρυθίο Βεοσιδίον. ΒίοΙ ὕογς τ ἢ, ἀ5 8 
ζιεμά δ οοστεθρομπάθηϊ οὗ μὲ8 γουέ, πα πηοθξ ἀθ] φρο Υ 
διιὰ ἰουςολ  ἿΥ ομζτοιῖοα ἷἶπὶ ἴο αἰϊεηά ἰο ἐπ0 δβαϊγαίίοῃ οὗ 
Ἰνέα 6808], ΒΘ σο αν τορ] οὰ: “" 1μϑἱ υπ ἀἰεπκ θα 41} ρα ΓΒ ἀὔοαϊὶ ἐμο 
ζαΐζιγε. [ἢ οἂν ἤδῖΠογ᾽ ε Κἰπμάοπι ἀΓῸ ΤΔΩν ρσονίποοα, δπὰ 
αἰτιοο Ηο [δ χΣῸ [οΥ υ8 δι ἢ 8 ἀο!  σῃοδιϊ δοοάο ἐπ ἐμία 
τπεοσ]ὰ, Ηο νὶ}} μὸ ἀοῦξε ἐκῖκο κοοὰ σατο οὗ ὑοιἢ οὗ υὦ ἴῃ 116 
οἴποσς ποτὰ: βογμδθδ 06 ἸΩΑΥ̓ ἴποσο βιιοσθοά 8150, Ὑπδὲ τ 
δι οὰ ἴο ἀο ἰιοτοϊοίοτο, ἴο θεσοηθ δεοηυδίηϊοα τι ἢ Θαο ἢ ΟἿΟΣ 
ἔμςοα ἴο ἴλοθ δά 0 ἴουθ φβοῖ οἵἴοῦ 41} {πὸ τῶοτο ἄθορὶγ. Ἀ6- 
ταεῖνες τὴ9 ἰὼ υαϊσίυγυεα πε Ἰχ(] .698."--Ρ.85.] 

Γ΄ 1--}. 40 

ἂν ὑμὶν ἰο ἰδ9 ζο]] οί ὅτε πορεύομαι. 
᾿αῦρο ἀο65 {πῃ 9 βδι6, Ὀμΐ ΠΛ 68 (80 Βρηΐθῃοθ ἃ 
αυοϑίίοῃ.--. 5.1 ΜΟΥΟΡ ὑμίηκΚ ἐμαὺ γον. ὃ 18 
ἀφοϊδίγο δραϊηδὺ (818 βυρροδίίΐοη ; δοοογάϊη ἴοὸ 
(Ἰαῦ γοσθθ δοβιιβ δοιυδ! ῦ 2068 δηὰ Ῥύθρϑτοβ ἃ 
ῬΡίδοου. Βα: ττουἹὰ ποὺ ὍΘ (Δ 9 ΟὨΪΥ Ῥάβϑαρο ἴῃ 
νι οἢ Φο ἢ ῬΓοβοηίβ ἃ ταϊαϊϊγ δη 6518 ἴῃ (110 
ἴοσια οὗ δὴ δὈΌβοϊαιθ ὁη6. (866 σ.8Ρ. ἷ. 11, 12.) 
Α πλοῦθ Ῥουονία! οομβι ἀογ αἰ οι αἀραϊηδὺ ἐλ 9 Υἱθοῦν 
8, (δι 19 ψοῦὶς οὗ Ομγῖβι 7οΐη8Β οἡ ἰο {6 τοῦ 
οὔ ἰμὸ Εδίμον, γϑ- ου ζδηϊζίπρ {16 ογοδίϊοῃ Ὀαύ ποὶ 
οχίρῃαϊηρ ἰὲ (εδεπ «ἐξ, 11. Ῥ. 1800). 

2. Ιδυγοηΐ, 4116, Βοζα, (ἀνία, [μοϊκα, ΤῊ ο- 
Ἰυοῖκ δῃὰ τοΔΥ οἰδοτβ μαΥθ ρῥ]ασθὰ ἃ ροτὶοα δέον 
εἶπον ἂν ὑμῖν. “7 ἐὲ 'εγ ποῖ 40, 1 ωοοιἰ λαὺδ 
ἐοἷά νου." Το οχργϑβδίοῃ οὐ Οσ ἰδ Β υογδοὶ 
ταῖσ ὺ σϑοοϊηπιοηά (18 τοδαΐηρ, ᾿Υ {πὸ 1ᾶθ8 οὔ {110 
ΘΑΥ̓ΘΩΪΥ ἀπο] η08 πδὰ Ὀθοη αἰγοδαν ἀἰβδαβοὰ 
δ οηκ ἰδ6 ἀἰβοῖρ!.5. Βαὲὶ {18 88 ποὺ {1:0 6886: 
δι οτγὶο μου Βαὰ ᾿ιαὰ Ὀυΐ 89 1466 οὗ 5160], ψ τ 
ἰἰ8 ἐπὸ ρφταμὰ ἀἰνβίοηβ: Ῥδγδαΐβο δπα (μ6 Ρ]α 60 
οὗ ρυπίβιτιοηῦ [ἀοθηπ8). Ηρθπος ἰὺ που]ὰ μανθ 
Ὀθθη Βυροτῆαοιβ [ὉΓΣ ΟἸσ]ϑὺ ἰο ἀσηγ ἐμ6 ἰγυ οὗ 
δ ἰάδεα ψ 10} ἃ8 γοὺῦ {ΠῸΥ δὰ ποὺ οηἰογίαϊ ποά. 

8. Ἧ6, ἱμβοτοίοτο, δαορί ἰμο ἱπέθυγο Ζϑ  79 ΒΡ0- 
Ῥτοβοπδϑίου οὗὨ {16 τρογὰβ.: “τσομ 7 ἐδεπ, εἰς. 3 ̓ } 
(Μιοβμοίπι, Ἐγπδβιὶ, ΒΟ); γοὶ ποῖ ἰὼ {19 Β6η86 
οὗ ι1ὸ Ῥγοβοηὶ: νου]Ἱᾶ 1 [611 γοὺυ 9 δραϊηεί 
10} ΔΊΟΥ ΟΣ οἱΐ68 {πὸ ΔοΣἰδὺ εἶπον, Ὀαΐ: Ὑγου]ᾶ Σ 
Ββανϑ ἰοϊᾶ γουῦ (ἔγα] 4). 116 [48 ΣΘ8}}Κ ἰοϊὰ 
ὑμότὰ {μ15, ἐμοῦ σι ποὺ Δἰξο σα Υ, ΔΠῪ ποτ ἐἸδη Η9 
βαϊὰ ἰο ἐμοὸ 79}}8-ῦαρ. χ. 14---: Υὸ δῖὸ πο ΜΥ 
ΒΌΘΟΡ (ΘΟ. Υογσ. 20); ἴῸ7 ἱπβίαῃοθ οῇδρ. υἱῖὶ]. 
22; ΘΟΠΡ. Οὔ. χιΐ!. 88 ; οἰἶδρ. Χ. 4, 11; σουβ. 
28, 29; οἰ!ᾶρ. χὶϊὶ. 26. 80, ἰοὺ, Ηθ 1.88 ἰοϊὰ ᾿ 
(θὰ Ὀοίογο (μὲ8, ἰμαὶ Ηδ 18 σοΐϊῃρς 0 δ ποι Ὁ 
ψονϊὰ ψθογο Ηο Π88 ἀδβίϊηοα δοϊἀϊῃ - ΙΔ 008 [ῸΣ 
(θὰ ΒΟῸΣ ΠῚ 8617, [0 18 Ηἶβ8. ᾿ἰπίθευο 1 μον ἰο 
ἀογοῖορ 1818 σόγαι ΟΥἨ γχογο]αϊΐου, 1 ἐϊθ τηοϑί 
εἰοτϊουβ αἰβοϊοβυσγοϑθ δοποοσπΐηρς Βοαύθη. Το 
μονῇ ἰΒ ἱοσο αἰγοδάν; ὈΥ ΟἸιγιβέ, δῃὰ δθοΥθ ἃ]} 
Ὦγ ΠΙὶδ πιδϊκίηρς ΠΠΙπι86 17 τΛ860 οομίγο οὗ ἱἰ, 0 884}} 
ὍΘ οουγοτγιοα ἰπίο 8 διϊίης τόπος ἴοτ' (6. δῃὰ Δ]} 
Ὀο]ΐίονοσβ. ΕῸΣ ἐτοιμάσαε τόπον ἃο68 ποὺ 
ΤΩΘΔἢ ; ἰο ογθϑίθ ἐπ Ὀ'Δ60 88 ἃ Ὀἷαςθ, Ὀκὶ: 0 8᾽- 
Τδῦρο 1ὺ 88 8 ὨΔὈΌΪ 8019 ρἷδοο. [Ὁοιρ. 2 Ροί. ἱ. 
11: “ΑῈἩῈ οηίσαημοθ 888}} Ὁθ ΣΊΘΒΙΥ͂ τῃϊηἰδίογοα 
πηίο γουῦ ἱπίο (}10 οἔθγὴ 8) Κίηάοιῃμ οὗ ον Μογὰ :᾽ 
2 ΟοΥ. ν. 1, “8 Ὀυϊϊάϊης ἔγοια ἀοα, ἃ ἀπο] ης 
πο παρ νὶτ ἢ Βδη δ, οἴοτηαὶ ἰὰ ἐπ6 ΒΟΔΥΘἢ8.᾽} 
ΔἸοτὰ αὐοίο8 Βοχο ἔγοιῃ ἱ89 7 2 εμπι: “ἮΝ ΒοᾺ 
Τμοὰ ᾿ιοἀδὸ ουογοοῦιθ {ἢ 6 ΒΔΥΡΠΟ88 οὗὨ ἀδδίλ, 
Του ἀϊάϑι οροπ 1116 Κἰηρσάουαι οἵ Ηδαγθα [0 8}} 
Ὀ6]ονονβ.᾽ ΟἾγῖδι φγορατεά ὦ ἸΘΔΥΘΏΪΥ ΒΟΙΏΊΟ ΚῸΣ 
ΗΠ 8 αἰδοῖ 0168 ὈὉΥ Βΐ5 διοπΐωρ ἀοδίμ, γοβυγυθοιοι 
δηἃ αϑοθῃβίου ; Ὀυὺ σοπδἀοτίηρ {δὲ [6 ΒΘΑΥΘΏΪΥ 
ΤΑ ΠΒῚΟἢ5 ΓΘ ΤΘΓΟΙΥ ἱπίθυιῖϑι 10 Δοά 68, (89 ἐθ πὶ 
ΙΔΥ ῬΟΓὮΔΡΒ ἃ130 στ ον (0 {ἰλὸ θυ] ης ὉΡ οὗ ἰ89 

4 [80 δἵμο [ἢ ΕὩρ. Υ΄., ατοεξίηϑ, ΟἸΒδίβοη, Ὧθ Το ΐο, ΜΟΥ ΟΥ, 
ΑἸίογτά, 1(δομπδηη, 1 ΒΟ ο πον (πη 1ιοὶς μυποίυδίο:), 
Ἡσοηκείοοῦοτα, ἀοίοῖ. 1η {Π|Δ ο490 εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν 
[8 ῬΑΓΘὨ Πϑί104], δη ὦ ὅτι πορεύομαι, Δ» 1 ρο, εἰδ.,) Ὀορίκ πὶ 
ποῖν δΒοηίθῃηοθ ὙΓΚΐο σΟΠΗ͂γι8 (6τι} 1110 εβυγαησο; “1 ΔΙΊΥ 
ἘΔΊΒΟΥΓ ΒΒ ΟΦ ΔΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ Π]ΔηΒΙΟΠΗΒ :,) [Π6 ἑτοιμάζειν τόπον 
ἐπιρ!ἶοθ μονὰς πολλάς. 1116 ραγομιμοίίς δὶ δοδυγῶοθο, “ἰΓ 1 
ὍΟΓΟ ποῖ δο, ἴ νοι! πδτο ἰο]ὰ γου,᾽"" ἀρτοοα ψΐ 6 ΘΒ }εἰ- 
1{|ἰπὸ δἰ! ἰοἰἐγ οὗ το ἀἰδοοῦγθο δηὰ 18 οαουϊαϊοὰ τὸ ὕθῶοῦ ἰη}"» 
ΡΠ οἰς οοηδάσμοσ, οοΡ. οἢ. χνὶ. 4. Ὅροι ἔμ ΠΟΙ 1 μγοῖοῦ 
τι ῖδ Αρἡ ῥα μρανϑας δηΐ νου Ἱὰ χοϊαίη ἔπ ο Ἐπ 1 15}} Υογϑίοη, 6 Χ- 
οορὲ τμδὲ ἱξ οἱ δ 707 (ὅτι) Ὀοΐίογο “ 2 φο.᾽" ΤΑΠΕΡῈ Ἰπίοστο» 
εεϊίνο ἱπιτογργοίαϊ οι ἰᾳ οὔθ ἰο ἴδ9 οἰνοοίίοι ἐ ὯΟ0 Βυ.ἢ 
πογὰϑ ὧδ πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν, τὸ τεοογίοα ἰὰ 
[89 ττουίουδ ομβαρίοτβ οὗ Ψοδιη.---". 5.] 

4 



4ἀὺ ΤΙ ΟΟΘΡΕΙ ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 9590ΠΝ. 

ΒΘΑΥΘΏΪΥ Φογ βΆ] τ, πὶ οι 8. Ὁ ΕἸ ΟἿ ἰ9 ἀ6- 
δβοοη ρου {110 πον οαγίΒ., Οὐ πορεύομαι Αυρυ9- 
(ἴπη0 δηὰ ἤοταβνοτγιν Το δτ : “ΟἸγὶβὶ 8618 ουἱ 
ΟἿ 8 ΟΌΓΠΟΥ, ἰο ῬΥΘΡΆΣΟ ἃ οΪδοθ [Ὁ 08. [οἱ 
μία ἀοραγνῖ; οὶ ΗΠ πὶ δϑοοπά, αηὰ ποὶ ὉΘ Υἱβὶ Ὁ]9 
(ο ἰμ9 ὈΟΑΙΥ͂ αγο; Ἰοὺ Ηΐπ Ὀ9 μἰάάθῃ ὕσγοπι ἰΐ, 
(πα ἰμυ8 ΗΘ ΣΩΔΥ͂ Ὅο Βαθ ὈΥ̓͂ (δ 6Υὁ9 οὗ [410} ; 
πὰ Ὀοΐης 80 Β66Ώ, ΤΙὩΔΥ ὈΘ6 ἀθδίγοᾶ; δῃὰ Ὀεΐης 
ἀαβἰγοά, πιαῦ ὍΘ ρμοβϑοϑβϑὰ Ὁ. ουὐδὺ; {|)|0 ἀθβὶγθ 
οἵ οὖν Ἰοῦθ ἰ8 {119 Ῥγδραγαίίοη οὗ οἷσ βουβὸ ἴῃ 
λιθαγνρι."--Ρὶ 85." 

γεν. 8. Δπᾶ τδουκῇ 1 βρο.---ἸΠογὸ δίτοϑϑ 15 
Ἰαϊὰ ρου ἰδ6 σοΐϊηρ διναυ. 70 ῬγΟρᾶΓΟ [ῸΡ (λ6πὶ 
ι..6 νἷαοο ἰπ {Π|6 ἱπμονγιίλημοο οὗ ρίοσυ, Ηο πιϑί, 
ἐπάοερα, ἔτβὶ Ἰθᾶνα (Διο. αΐ [86 σοίῃςς ΔΊΥΑΥ ἷβ 
ἰο Ὀ6 σουπιοΣθηϊδηοοα Ὀγ Π|8Β οοπιίηΣ ἀραΐῃ (0 
ἰακα ἰμβοὰ ἰο Ηἰπβοϊῦ, [Μογοῦ: καὶ ἐάν, ποί 
κ. ὅταν. Φοδιυ8 ἀο68 ποὺ ἱπἰθῃὰ ἰο ἱπάϊοαϊο (μ6 
{πιὸ οὗ ΗΪ5 τοίαση, Ὀὰ ἰ(ἰ6 σοπδεγμοπος οὗ 1115 ἀ6- 
Ῥαγίυγο, ΤῸ πορεύεσϑαι κι. ἑτοιμάσαι ΄ὸ (116 
οηἰοοράοαῃὶ ἔκοβ τι ἶσον, οπ69 Δ6σοι 1564, γτοϑυ}} 
ἰη ()οΟ πάλιν ἔρχομαι. 6 ὨΘΆΓΡΙΗ655 ΟΥ αἰδίδῃηοοθ 
οὔ (μ͵8 τοίαγη 19 Ἰοἵν ἀηἀοοϊάοα ὉΥ ξάν.---Ρ. 5.7 

1 οοἵὰθ δραΐῃ [πάλιν ἐρ χομα!ι].---Ἴ ἀτοθ 
αἰ Πόσοπὶ ἱπιογργοί οι 5: 

1... Α5 σοζουσίηᾷ ἰο ἴ80 παρουσία οὗ ΘΟ γἶϑὺ οἢ 
ἰΐθ Ἰαϑὺ ἀδὺῪ (Οτίροη, Οα]νίη, δρο, Μίογοσ, 
Ποΐπιαπη [δ]8ὸ Γυϊπᾶγάϊ, Βγάοκηογ, Ἐπ] 41). 
ὁπ νιΐσι ΔΙογοΡ: 10 15 (0 168 οὗ [ἢ ἰπηπιϊποηΐ 
Ῥατοιιϑὶα, δὴ 1468 ρροδτγίηρ α150 ἴῃ ΖομΏ, ἱμουρἢ 
ἢ 1658 Ῥγοπιϊῃθοο. [ΔΙΘΥΟΡ Το. 8 (0 6Ἀ. Υ. 
8 8; χχὶ. 25: 1 Φοδῃ ἰϊ. 28,.--Ὁ. 5.1] Τὶ 
υἱονν 19 οσοῃἰγδάϊοίοα (α) ΌΥ {89 ΘΥτοπθοι8η688 οὗ 
9 Βυρροϑί(1οη ὑμαῖ (86 ἀϊδοὶ ] 658 (οΥΣ Ομ γῖϑὶ Η πι- 
6617) σοποοίγοά οὗ ())ὸ Ῥαγοιβί ἃ8 8δὸ ἐιηυλϊ ποηΐ, 
ἴῃ ἃ σῃ γο ΟἿ ο,168] Βδοη86. (ὁ) ΒΥ {μ6 ἴαοὺ παὺ ἴῃ 
{116 ἰγαὰο Ῥαγουβὶδ πόσο ἰδ ἰ0 ἴδ Κ6 ρῥἷδοθ, ποῖ ἃ 
χϑτυἷο Ὀείπσοοη ΟἸγῖβὶ δηὰ Ηἰ8. Ῥθορὶ9 ἴῃ 
Βοασὸηῃ (πογο ΟΕ τὶβὶ 18), θὰ. ἃ σϑ- αΐϊο Οἢ 
οδσ (τ ότο ἐμ 6 ΟἸατοῖ ἰϑ: 8060 Βογ. οἰ)8Ρ. χίγν. 
δηὰ χχ.): Ἡ{110 Βόγο 186 ἀἰ80] 968 πιδθ. σ0Ὲ- 
σοτῃ ἰμΠ6 δϑανθα Ὀαγοπά {18 1176, ποὺ (16 Θαγὶ ἢ 
ὙΠΓᾺ ἐϊ8 Ταΐατο ἀοδιϊον οὗ οσἱον βοαιίου. (6) ΒΥ 
(89 οἰγτουϊηϑίδησο {πὶ {6 Ῥγοβοθηὶ ἔρχομαε ἀ6- 
ποίο68 6 Υἱχαὶ ΒΡΟΘΑΥ͂ τοΐίαγῃ οὗ Ογἰϑί, {μη ὰ5 Ὀοΐης 
δἀαρίιοα ἰο σοηδοῖο {1686 ἀϊδβοὶ ρ᾽68 αἱ {861 Βθ6ρα- 
ταϊοη ἤγοιι Οτἰβί δηὰ ἴῃ {110 ϑυαδογίη 59 ̓πβὶοιοιὶ 
ὍΡΟΙ ἰδοαὶ ἱβτοιυσὰ ρογϑοου ίοη. 

2. Ομ τί δι᾽ 5 δοτϊης δρδὶῃ ἰο Π᾿8 Ῥ6οΡ]6, ἐπ τοῦ σα 
ΠΙὶς Βρίτιν, δπὰ ὑἐμοὶν χϑοορίΐου ἰμίο {μα ἴμ}} δπὰ 
ἸΟἿΥ βρὶ για] [Ὁ] ον δὶρ οὗ ἰμ9 σον 6α ΟἸτἰβί, 
ἧπ δοοογάδῃοο πιὰ τὸν. 18 (μἴϊοκο, Νοδμάον 
[ασοἀϑοί], εἰ6.). Βαὶ ἱμδὺ ἐπῖ8. δρί γἰ 8] σϑ-απΐοι 
15 ποὺ ἐδ 6 ῥγϑοΐβο πίῃς ἱπιοηἀοα ὈΥ͂ [9 Ραββαρβθο, 
του κί σΟη-Βυρροβοά ΟΥ ῬΓΘ-δαρροβοά, σϑβϑυ}(8 
ἴγοιυ ἰὴ ἕδοὺ ἴ8δι Ομ γὶβὺ 18 ἔθγὸ βρϑαϊεΐηρς οὗ 
οουΐῃρ ἰ0 ἔοίοι ἰμθπὶ ἰο ἃ 208] 8.089 ἸοσΔΙ Υ 18 
ἀοιογπηϊηθά, 

8. Το σογὰθ δγοὸ ἱπαϊοαέϊνο οὗὨ ἃ δσοπιΐηρ οὗἁ 
ψεβιι8 [700 {86 ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗ σοσοϊγίηρ (86 αἀἶ8ο:}}08 
ἰαΐο Ὠθαγθη ὈΥ͂ Π108}8 οἵ ἃ ὈΪ185[] ἀφαί}ϊ (ατοι 8, 
ΚῆδΡΡ, Βαυπιξ.-Οτυδίαβ, Νιίσβοῦ [Βθὺ88, ΤΠ ο- 
Ἰυοῖκ, ΗΠ θη βίθη ον 7 ἀπὰ οἰοτ8). Αβαίμδὺ {μὶ8 
νἱονν ΜΙΟΥΘΥ ΣΘΙΒΓΚΒ: “118 ἢ ορροβί(ἑοῃ ἰο {11} 6990 
ὙΟΓὰδΒ (σΟΠ1Ρ. ὙΘΤΒ. 21, 22) δῃὰ ἴο {89 ΤΏ ΠΏ ΘΓ ἴῃ 
ψν ἢ 16 ἢ} ΟΥΒΟΣ ρον οη8 οὗ ἰμ6ὸ Νον Τ οβι δχθηὺ ΒΡΘΔῚς 
οὔ ἰδιο οοταΐης οὗ Ομ τὶβί ; ἀϑδί ΓΡΌΪΥ ὑγδηΒρονί8 
{80 δροϑίϊοβ δηὰ τηδυίυγϑ ἰο Ομ γὶϑὺ (2 ον. νυ. 8; 
ῬΒ]]. 1. 28; Αοἰβ υἱΐ. 89), Ὀὰϊ πούθοτο 18 ἐ βαϊὰ 
οὔ Ομ γὶβί ἐμαὶ 19 οοπλ65 δῃὰ ἰαΐκο8 (δὴ (ὁ Ηἱτ- 

80], Ἐχοορίὶ ἴῃ ἰδ Ῥαγαοϊοίο οὔ σδοπὶ Ζοΐη 
ἰγοδίβ, Οἰιγιϑὺ δοηιθς ΟὨΪΥ ἰῃ Ηἰΐβ οἴου δὲ {9 
Ῥαγουδβὶα." Αραϊπδβὶ {8159 τὸ σου ὰ σοπιΐθ ἃ ΟΌΡ 
Τοδύουβ ὑμαὺ (09 ΡΆΓΔΌ]6 οὐ ῳδεδιαϑ τηοηιἰοῃ5 
ἃ ΟΑἸΠἶπς ἴῸΓ δηὰ ΘΥΓΥΪΗΡ ΔΊΓΑΥ ΟΥ̓ ρῥίουβ εουΐς 
(ὑυκο χνὶ. 22). ΤΠοτο, πάθε, (ἢ 9 σδοπιΐηρ οἵ 
ΔῊ 5618 ἰΒ 8.11} {Π 9 ἐθτ ΡΟΥΔΓΥ βυ 5 ϊίαία ἴον ΟἸσβι᾿ 
οουίης Ηἰ πιθοῦ, Βυὶ το ἀγίηρ δίθρθ θη ρτδγ8: 
“Ἰοτὰ οδυδ, Σϑοοῖυθ ΤΩΥ̓ 80 110 (Αοἰβ Υἱῖ. 88), 
116 ἴδ κ68 1 ΤῸ; στδοίο ἰμδὶ (μ9 Τοσὰ 15 δοπιΐς 
ἰὸ πιοϑὲ ἰιἷὶ5 ρατίϊης βρί γὶΐ ; ον (818 οδῦδθ ἢ ΒᾺΝ 
7658 Ὀοογ δη, δἸτοδαν βἰδπμϊηρ, ἐ ε. Βατίηζ 
δτίβοη ἔγομι ΗΪ8 ἐβγΟηΘ6, οη {μ6 ρῥοϊπὶ οὗ τοςοϊτίης 
ΟΥ̓ ζοϊο!ΐης πὰ (γογ, ῦ5).. ΕΌΓΙΒΟΣ, ὑη1685 ἘπΘ 
το ὙΠΕΡ ἰο δθῆγπι ἰΠαὺ (86 βαγίημρ οὗ Ομ τίβι, 
Φοδπη χχὶ. 22, 845 ποὺ Ὀδοὴ ζλ] 816, 1Π6 γα ἰ8. Π0 
ὙὙΩΥ ἷη  ἰοἢ γ͵1ὁ σδη ἀπἀεγβίαηα 1{ Θχοορί 88 Γ- 
ἴουσὶης ἰο Η]8 οουΐης ἰο Φοῦπ ἴῃ ἀοδίῃ, ἴο ἰλκ9 
μἷτη ΔΥΔΥ τ} Ηΐα. Ὀγὶπρς ὈΘΙΊΘΥ͂ΟΥΘ 8130 (ποὶ 
“ΑΡοϑί]ε8 διὰ Μαγίγγβ᾽᾽᾿ ΟὨ]Υ) ΔΥ.Θ ἴῃ Ψε6ευθ᾽ 
μᾶπαὰ (ομδρ. χ. 28. Βυὶ, πἰιμουὶ ἀουνὶ, (88 
οοτηΐπρ οὗ {6808 ἰο Ὀ6᾽1 6 θγ5 ἐπ ἀθδίὶ 18 οδοπποοίοά 
ΜΙ Ηϊ8 δρίγιίαδὶ δὰ νοὶ ρϑυβοηδὶ οοπιίῃς ἰὸ 
{68 π 116, ἰῃ Ἰοτὰ ἀπ ϑ'δοσδηγχθηῖ, δηὰ ἴῃ (ὃς 
ον αμοϑβὺ (ομδρ. χνυὶ!. 28. ον. ἱ. 8; οἰδρ. 111, 
20) απᾶ, βἱυ]ασῖν, ᾿ξ Ροϊηὶϑ ἐο {86 148ὶ σοπιίῃξς 
οὗ Ομ τίδὺ (8116, δῃὰ ΣῪ Δ εδόπ «εδι, 11. ν. 1801). 
ΤΒΟΙαΟΙ : “610 ΟὨἹΥΚ τοαγαΐη8 ἰο οχρίδίη ἐρχομαι 
ΔΡΥΘΟΔΌΪ ἰο ΒΙὈ]164] ἀϑαζο, δοσοσάϊης ἴο ν μοὶ 
89 ψοσγὰ ἰο οοπηθ, ἰο Υἱδὶϊ, ἽΡ9, 18 οαρί ογοὶ ἴὸ 

ΟΧΡΙΘΑΒ ΟΥ̓ΟΡΥ͂ ΤΟΥΟἸαίοη οὗὐἨ ἁ ἐδ ]ροτγὰ, οτοῦ 
τηδηϊοδἰδίΐοη οὗ ΗΪ8 Ῥογοῦ, ἢ οί 6. ἴοσ ρο01 οὗ 
ΟΥ̓], ΘοΙΏΡ. ΓΒ. 18, 28, 80. Ἀ[αιὶ. χ. 20. χττὶ. 
04, δηὰ ἰη Βογοϊαίϊου ΐο86 Ὑγ 1016 ἐμαιμο ἰ6 (00 
ἔρχεσθαι οὗὨ {80 οτὰ.᾽ 

[Δ]οτὰ ἐπ ἔοο., τι ΒΟΟΣ δα 1,8 η γα, (1.68 8 
ΘΟΙΡΥ ΘΕ ΘΏΒΙγΘ ὁ ρογβροοίϊ ν᾽ τἱοῖν οὗὨ (116 δουιίας 
δα οἴ οὐν Ἰωογὰ ἔγομλ ἰμ9 Γοβαστζοοίίοη οὗ (Ἰ τὶς: 
ἰο 189 ἤπ8] ᾿υάρπιοηῖ. “ΤῊ 8 ἔρχομαι 18 ὑέφυλ 
(τον. 18) πὰ Ηἰΐ8 σϑϑαστεοίϊοη---οαγγίξα οΠ (τοτ. 
“0) ἴῃ (880 φρίγίμαὶ {6 (χνὶ. 39 8.), (886. πιακίῃς 
ἐλέη τόδ ΤῸ (0 Ρ]α69 Ῥγοραγοά;--σζίλεγ αὐ- 
υαποεά τ 6 Θλο ΕΥ̓ ἀοδί 15 Το οἰ οαἃ ΤΥ (0 ὃθ 
αἰ Πὶπιὶ (Ρ.1]. 1. 28); μεν σοπιρίεἰδὰ οἱ ἢΪ5 
ςομλΐης ἴῃ κἴΟΥΥ, τ θη {ΠΟΥ 88.411] [ῸΣ ΟΤΟΡ ὃθ 
ψῖ0 ΗΐΪπὶ (1 ΤΊιοδ8. ἐν. 17) ἴὰ (86 ρΡογίοφοί ει χε- 
Βιγγοοϊΐου βίἰδίο."-Ῥ, 5. 

γεν. 4ά. Αιπμὰ ὙΒῖδοΣ 1 ρο. ---560 (0 ΤΈΧΙ. 
ῃποίθ. Ασοογαϊηρς το ἰμ6 Βερορία ΟἸ γί βαγ8 ἰ0 
{ποιὰ : “Ὑὸ Καον (λ96 ρολὶ τὶ μον 1] ζο, δὰ 80 γὸ 
4150 πον ἐΠ0 τγὰγ.᾽ ΤῊ 58 χορλάϊης Βθθα}8 (0 ὃθ 
σοηβνπηοὰ ὈΥ τοῦ. δ, βίποο Τμοπιὰ8 ἰοὺ ἀἱἷδ᾽ 
εἰ συ δβίιθβ θούσθοη {80 σου] δηὰ (μ6 νγὰγ. Βυΐ 
(86 σοπηῃροίΐοη Ταδίβ Ὡροη {6 σοηίγαϑβὲ οὗ ΟΠ ΓΙ 8.5 
ϑρί τ [ὰ4] υἱοῖνν ἴο {80 ΒΘ 80.) τυἱοῖν τὰ δἰ οἷ ΤΒοΔ8 
ἰδ ῖκο8 οὗ ὑπὸ τιδϊίοσ. Οδγὶδὶ τηοδὴδ ἰο ΒΑΥ: Ὁ0- 
οδ.50 γ0 πον 6 ΜὙΔΥ ἰο {86 ρμΐἷδοθ ἰο Ὑκϊοὶ 1 
81 ΠΟΙ Ζ, γ6 αἶδο ΚΠΟΥ͂ (6 ροῦ]ϊ, ἸΤβοπιδ8, 08 
86 Οἰοῦ δῃᾶ, βαγδ: Ὀδοδυδβο νγὸ ΚΠΟΥ μοί (89 
βοαΐ, ποῖον ἀο ννο ΚΟΥ (6 τᾶν. Εογ Βογε {10 
Β ]θοὺ οὗἁὨ ἀΐδοουτβθ 18 Ὡοῦ δἰ ρ}ὶγ (16 ΒαίΒετ᾿ 8 
Ποῦβθ, ΟΥ ἔπ ΕΔΙΝΘΥ ΘΠΟΓΔΙΥ, 88 {110 κοαὶ οἵ 
Ογῖδὲ (νον. 2, ἰο νι ΐοι ΤΒοϊαοΙς ΣεῖσΠ δαὶ 
(δὲ ρῥἴδοο ἴῃ ἐδὸ Βογθαῖον, ἰδ) ρ]δοθ οἵ Οἰ τἰϑ 8 
ΕἰοΣΥ. Τ|0 τᾶν βιιουϊά 6 (μοῖν κυϊάο ἰο δὴ ἰῃ- 
ἔδγοῃσθ σοησογηΐηρ ἴδ6 ρμοδὶ. [Ιηἰογργείδιίοι οὗ 
(6 τοαψ: 1. Τὴ0 Ῥαδβίοῃ. δηὰ ἀρδιὰ οἵ ΘΟ γίδι 
(μαίπον, ἀστοί δηὰ οἰμοτθ, ᾿αϊπαγάς, Τμοϊποῖ 
[86 ὙΑΥ͂ οὗ ἀθηΐαϊ,᾽"" 6880. χὶϊ!, 86; χὶϊ. 29, 
“6). 2, Ομ γῖϑι Ηἱπιβοὶζ, πῃ δοσογάδποθ τ] Τοῦ. 
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6 (09 οιέο, ΜΙ γον). Ομ σὶβὶ τηοϑὲ ἀπάουδίοαϊν ; 
Ομγίϑι, βου υοῦ, ἴῃ ΗΪ5 τηούϊου ; σομΒοα  ΘΏ]Υ (110 
νἱον ργοβθηίοα ἰη Νο. 1 15 Θαυ Πἶγ ἰο Ὀ6 μα] ἃ Π6ΥΘ, 
ἴη δοοοτάδῃοθ 10} γον. ὃ (Τἰτηϑπη, ΚΠΒΡΡ.. 
ΤΠ16 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟῺ 18 οὐ ΔΒ ΔΟΟ] αἰ Ϊ64] ; 10 18 ἃ Βροοὶ- 
ΣΘῺ οὗ Ὀσχου]οαῦθησο. «“4π6 τολλίλον 7 (ἐγώ, οτὰ- 
Ῥθαιΐ6) σο, ἐλίλεν ψὲ ποῖ (ἦε αν. ΟἸΣὶδὺ 15 ὑπο 
Ἐν ὙΑΥ ἴον ΗϊΒοῖῦ δὰ Ηἴ8 Ρθο0ρ]6 ἰο δόξα 
αὶ ἰ8 9 Εδ ΒΟ Υ, 

γον. ὅ. ΤοΙΩΔΒ καῖῖῃ ὑπο ἘΓωι: Τιοσᾶ, 
Ὅνο ποῦν ηοἱ.---Τ}}8 νγὯὰϑ Ῥϑυ ΟΕ σοσχγθοί, 
Βαρροβίηρ (Ἀ9 ροδὶ ἐο Ὁθ ἱπννάΣ αν πὰ ουὐ να 
ἀοιονιιϊηοα. Ηδτο (86 ὙΔΥ ΟΥ αἰνοϑοίΐοη 18 Κηο ἢ 
ΟὨ]Υ͂ ὈΥ (86 ροϑ]. ἀγοϊϊι8: θουοάφὲὶ ἱσποτγείων, 
Φιες δὶ( πιεία, ποη »οίεεί υἱα δεὖ ταζίοπα υἱξ οοηοῖρὶ. 
151 18 τοβοοίϊοη 18 ΔΠ ΒΟΟΟΒΒΟΥΥ σοπδί ἀογαιΐοῃ 
ΤΟΥ; ἐδ τιδῖη Ροϊηὲ 8. (86 ΟΡΡΥΘβϑὶγ6 Β0Ὼ 50 
οἵ οὐδουγίίγ, οὗ υποοτίαϊην τ χορατὰ ἰο (86 
8 04]---αιησογίδἰἰν δνϑίης ἔγοιῃ ἐμοὶ ἱπρογίοοι 
ΒΡΡιΘΒθηβίοῃ οὗ (μοὶ ᾿ονγὰ δηᾶ Μαβίθῃ. 

γον. θ. 3685 βαὶτῃ υπῖο πηι: 1 δ ἴΠ6 
ὍΤΩΥ.--ΤῊ9 ΔΏΒΜΟΡ οὗ 965118 15. πού ἰηἰοηἀοὰᾶ ἰο 
ἀϊνογὶ (9 οὐον- Ὁ νατὰ ουγὶοβιίυ οὗἨἩ ΤΠ ΟΠΊΔΗ, ἃ8 
Οαϊνίη δαρροβθϑ. (“1π τὸ πιασὶδ περοδϑδατία ἴπ- 
δἰ.) ὙΒοΙηΔ5 ᾽Δ8 ἀοοἸ]ατοα ἐπαΐ 16 4068 ποὶ 
Κηον (ἰ6 ὙΔΥ ἰο {1ι8ὲ Ζ04] οὗ ΟΣ βὶ, θθσαυ8θ ἢθ 
ὧδ ἱχκιογδηΐ οὗ (110 ρο8] ἰίβεϊζ, 76811.9 ΔΗΒΊΥΟΥΒ, 
ὙΨΟΡΥ͂ ΡΟΣ ΓΙ ΠΘΏΐΥ: 7 ἀπὶ {δὲ τοσῳ ; ΟὨΪΥ ἴον Ηΐπὶ 
ἐδι6 ὙΆΥ͂ Ι68η8 δΒοιηοίΐης αἰ δγοηὶ ἔγουι ἐμ 1ά68 
νιοὶ 1ἰ ΘΟΏΥΘΥΒ ἰο ἔδ6 πη οὗἩ ΤΒΟΙΏΔ9. ΤῈΘ 
οοὨεταϑὲὶ 18, μΒοινονον, ποὺ ἰμδὺ ποῖ οχἑϑίϑ Ὀ6- 
ἀτγθοη ἢ ΟΧίοΥ ΟΣ ΜΟΥ δηὰ 8, βρὶ 8] οὔθ; ἰΐ 5 
ἃ οοῃηἰγαβί ὈδΘίΘΘη ἃ ἴο6α], ἀοδα, οχίθτη δ] ὙὙΔΥ 
δηά ἃ ἀγῃαπιῖοδὶ, ᾿ἰνὶ προς νῶν, τὶ} Ἡ Ισἢ Ἰαϊίον, 
ἱποοπίγουθγι Ὁν, (μ6 αἰἰγίθυΐθ οΥ͂ δρ᾽ γἰ Δ }}}}7 18 
Ὀουσηᾶ ὕνΡ. βϑΚδ΄ῖ'μλμοο ἐλδ Ἰσαν ἷβ πο τηδῖη ἰἄθα, ἱΐ 
ΤΟ] ονγϑ: 1. ὑμαΐ ἐπθ τογὰβ: [86 ἔχ ἢ δη 89 

. Μἴθ [καὶ ἡ ἀλήϑεια καὶ ἡ ζωή], ἃτο οΧρ᾿σαιΐτθ 
(1λ9 ἰγαϊῃ 85 τ} 85 ἰμ6 116}, ῬΥΪΠΙΔΥΪΥ οὗὨ (819 
ὙΔΥ, ἵ. 6. [700 {818 ΤΟΘ80Π: Ὀοσδυ86 Ηθ 18 8090- 
Ἰαΐοὶγ γα δηὰ 118; 2. ἐμαὶ, οὐ ἐδ 6 οὐμβον μβαπὰ, 
(86 ποτάβ: ΝῸ οὔθ οοιϑῖβ πὑηῖο [86 
Ἐδῖδον Ὀσϊ ΌΥ Νῖο, δτὸ δὴ δρρ]ϊσαιίνο οἷτ- 
σαπιδογὶ ρίΐοη. ΤῈ Β᾽ κῃ! δολίῖνο δαπιιΐηρ Ρ οἵ 
Αὐυχαθίΐπε: σεγα υἱα υἱίδε [1.6 ἰγ110 ἸΤΑΥ οὗὨ 16], 
5 ἱπδάτηϊβϑί 16, ΤῸ 1ϊ ἴι.865 πο ο.6 (86 ἰδ γθο ἀ6- 
Βηϊοη58. ΝΟΙΓΒΟΣ ἸΏΔΥ ἔλθ ν ὈῸ6 Δρρτοδοηάοα 85 
ἰδτοθ οο-ογαΐπεὶθ ἀοδηϊ(ίοτιιϑ ἃ8 (1) ἰῃ Γοβϑρϑοὶ οὗἉ 
ἰἰϊω0; [Καΐμπον: ὑπο Ὀοραίμηΐηκ, ἰλ9 τηϊὰάϊο δηὰ 
116 οῃἃ οα ἐμ6 ἰλοΡ 10 Ὠδαᾶγϑῃ ; (2) ἴῃ σοϑρϑοὶ 
οὔ εοἴοοίθ, ατοίλυβ: ἐχεπιρίμηι, ἀοοίογ, ααἴίοῦ οἱζδ8 
δείετηδδ. ΟἹ ἰδθ ΘΟ ΣΔΥΥ, λό τοαν ἰ5Β ἰἢ6 ψΠοΪ6 
1ά6α, τηοιϑρ μου ο8}} 7 ΡῬγοβουίοα (00 οίίθ, ΤΥ 
1 εδεπ “εκ, ἡ. 1808, ΤΒοΙαοΚ). ουδὲ Γατμο Ὁ 
ξυλτὰ δροϊηβὶ οομοεϊνϊηρ οὗὨ (}}0 Ὑ8Υ δ ὑ8.6 ὈΔΥΘ, 
οὐήοοιΐνθ πι68}8 οὗ βαϊγαιίοη (Μογον, ΤΟ] 610) ; 
ἦξ 18 180 οὐ φοίγο δηὰ οὔοοίυδὶ τη688}8 οὗ οσομΐης 
ἰο δόξα πἰιὰ ἐμ ΕαΙΠῈΡ ἰμγουχῃ δβαϊναϊΐοπ 
γοάἀοτερίΐοη δηὰ σἹου βοδίϊοη σοι ργοβοηἀοὰ ἐο- 

κεῖμον ᾿π ἰδ Ῥτοαοιμἰπδηί ἰά468 οὗἉ ρ)οτίβοδί,0}). 
Βυῖ Ηδ 18 180 ὙΔΥ ἴῃ δὴ ΔΌΒοΪ υἱθ 5630 ὈΘΟΘΌΒΘ, 
ἰπ Ηΐδ οὐ οοιΐηρ ἔγοια (86 Βαΐμοσ δὰ γροίης 
ἰο 9 ΕΔίΒογ, Ηθ 18 αὐδοἰμέε πιοίίοη (186 Ρἷοη 66) 
οῃὰ ἴῃ Η18 χκοίηρ γϑί δὰ Ὀσίορίης ἴο ἐμ9 ΒΔΙΠΟΣ, 
Ηδ618 1ὸ αὐδοΐμίε πιοίογ, (ΑΝ ΑΥΥδ ρα ἀου Ὁ ]9 Γ6- 
ἴογοῃσο ἱπ Αὐφυβίϊπο, δῖ.}Ρ6 δη4 οὐ ογ 8, τὰ 860 ἢ- 
βίσαεα ὈΥ Τ ΒΟΙΌΟΪΚ 88 ΔῊ ᾿ΣΥ ΘΙ ουδηοΥ; ΗΘὉ. ἰχ. 12.) 

« ἔ οοπείείζ, ὧο ἰὯ6 οτἱείηδ)] τοαὰϑ ἰὴ 2ἃ δηδ ϑὲ οὦ, ἃ 
ἐδδι ἢ( Ὁ] ΕἸΤΌΓΣ.--Ρ, 8.} 

Βυῦ ποῖ, ἴἰο δηίοσ ἰηΐο ρανιϊουϊατθ, ΟἸγδὶ ἰ8 
ἀπο (τυ (ἢ οἵ (1119 αΥ, 1.1.6 οἶθαγ πιδηὶοδίδιὶ οη οἴ 
ἧι, Ὀοσδιδβο 16 ἰ8, ἰὰ ροῆσσαὶ, (86 ἐγαϊ ἢ οὐ τηδηΐ- 
ἐεβίδιϊοι οὗἩ αοἀ ; αῃὰ ΠΟ ἰ5 186 Ἰἰ78 οὗ {μ18 τᾶν, 
{89 δεϊπιδίϊηρ ποι ἱγὸ ῬΟΤΟΡ ὉΥ τ ΝΟ γγ ΘΟΠῚΘ 
ἰο ἐβο ΒΚ ΠΟΥ, θοσδυ86 Ηδ ἴ8, ἰὰ φϑηθγαὶ, ᾿Ἰἴο. 
ΤΙΙΒ 116 ἰ5, ἱμἀοοά, ζωὴ αἰώνιος ; ἰΐ 18, Βονγοτον, 
1 Ῥαγί οομοοϊγοα οὗ τοῦθ σοποταυ, ἴῃ Ῥατί ἀϊ- 
Του ον δρρὶ θα. Τ|ιὸ αἰ οαϊξ σοπσορίίΐοη οὗ ᾿ἰ9 
Ῥγοϑθηΐβ ἴου ΟὈϑορυδίϊ ἢ ἰ.680 ᾿ζ6 18: (ἢ ῬΟΥΤΘΓΒ 
οὗ ἀθγοϊοριοηῦ. ΔΡΡΟδσΆποῦ δηά δοίΐοη. [1 νν9 
ἰυτῃ ἰγα ἢ ἰπῖο ἴμ6 τιθίδρ μου σαὶ οσχργοββίοη: 
᾿ἰφι, (οι Ἰἰριι ἀπὰ 1{8 ΔΡΡΘΟΥΡ δ᾽ ἀθ ὈΥ βίἀθ 85 
Θχροηθηίϑ οἵ {Π᾿Ὸ ΨΑΥ͂,-ἰδδιὺ θοΐης 1ἀδη ο8) Μῖ1} 
Ιοῦϑ, δπά, βἱ τα] αυγ, ΟἿἿΤ ἰγδηϑροτῦ ρηδβὶ μΒαὶθ δὰ 
1.8 ὀχροῃϑηίβ, ἀλυ κἢ 685 Δηἃ θαι. 
Νο 8: Θοσηθῖδ πηἴο [86 ἘΔΊΒΟΣ.--- Αηά 

80, ἜΘη ἃ ζδῃ ἰ8 δδυοά, 0 Τογὰ Ομ γέ ηνυϑὶ 
Βαῦθ ἃ βαπὰ ἴῃ ἐπ γγοΥΚ, Βαγ8 Γυὐπ ον, τ ἈΠΥ 
οἰϊϊης [686 ψοσβ ἀραηΐϊηδϑιὶ Ζινῖηρὶ, γγυ0 πιϑῖκο 9 
ἃ ΤὨοΘ6Ό8, ἃ Βοσογαίοβ,ιο Ὀ6 βαυϑὰ ουὐϑὴ νἱζπουὶ 
Ομ νίβι.᾽" Τῇυ5 ΤΒοϊαοὶς ; ἱΏΘΧΘΟΙΪΥ, ΠΟΎΤΘΥΘΡ : 
Ῥτοοῦ βῃουϊὰ ανθ θθθὰ δἀάἀυσοᾶὰ ἐμαὶ Ζην πρὶ 
ΟΧΡΓΡΘΆ8}γ ἰδυρ [16 ῬΟΒΒῚ ὉΠ οὗ Ὀεϊς βαγοὰ ἴῃ 
ἐδιθ οἶον που] εοἱϊλουξ Οὐ, γίδί, πὰ ὑπ [μἐ 6 Σ, οα 
(89 οὐδοῦ Βαπά, δ νταποοὰ ἐμ 6 ἀοοσίγί πο οὗ βαϊνδ- 
(ἴοι ἴῃ ἰι6 οἶμον νον] (Βγου ἢ ΟἸγΐδί. ο Ἰγοιΐθ 
ΟΌΒΟΓΥΘΒ: “19 Θχοϊαϑῖνο τυ ποῖρῖὶθ, ἰο ἐμ οἴἶεοί, 
ἈΔηΊοΪγ, ἰπαὺ ΠῸ τηδΔὴ Θομιοίι ὑηἰοὸ (86 Εδί ἢ ον 
θα ὈΥ ΟΠ γιδέ, 158 ταἰἰρσαϊθὰ ἰῃ τοΐογθηοο ἰο {Π 086 
ὙΠῸ ἃτο ἱσπογαμῦέ οὗὁἩ Ηΐηι 88 ἰδ ἰδίονῖοαὶ] Ἀ[68- 
Β'δῃ, ὈΥ {0 ζαοί ἰ}αὺ Η6 ͵8 4180 (μ 6 οίοσηδὶ, 1464] 
Ποροϑ.᾽ ΜΜοτοὸ ἀοβηϊ(οἷγ βἰδιοα : ἐμαὶ Ηο 18 α͵80 
{89 οαἰδγὴ8] Ομ γἶϑὺ δηὰ Ηἰζμ-ργίοϑὶ. (8996 1 Ῥοί. 
111. 19; ἱν. 6. 

γον. 7. ΤΙ γ9 Βα Ιξπόουσῃ Μ6.---Ἰη δοοοτὰ- 
860 τ] 6 Δ 6818: Καονη ἐλά ζαἰλεν, (ἢ 9 
ΟἸΏΡ 8515 {8118 ἐμ 8: Κπόνση 47ε, ποῦ ὑροῦ ἐγνώκ. 
νυ 18 ποὺ Ηΐ8 ἱπιϑηϊϊοῃ αἰίοτὶνγ ἰο ἀθην ἐμοῖς 
πον ιθάρο οὗ Ηἰθ. Ρογβορδι ιν; πδὲὶ συΐονοβ 
Ηϊαι, 18 ἐπαὺ (Π 6 Βανο ἃ58 γοῦ ποῖ τϑοορηϊζοὰ ἴῃ 
Ηΐιη (μὸ ΔὈβοϊυῖο ΜΨΑΥ ἴἰοὸ ἐμ6 δυϑοϊαΐθ μοβὶ, ἑ, 6. 
πο Ἰ᾿ἰνίηρ, ΘΟΥΘΏΪΥ ἰαιασο οὗ ἰδ ΒΘΔΥΘΗΪΥ 
ἘΔΙΒΟΥ, --τδὴ ἰπϊᾶρο σοπιῖπρ ἴγοῦλ ΒΘΑΥ͂Θῃ δὰ σοίΐης 
(ο βορασθῆ. ἴἷῖπ ἃ καεονϊοάχο οὗἉ εἰ δίογπαὶ, ἀἱ- 
Υἱπο- υπ]Δὴ ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΥ οἵ ΟΠ γϑὺ ἐπ που]ὰ 
α͵50 Βαῦο οδίαϊηθα ἃ Υἱοῖν οὔ (86 Ῥογϑοηδὶ ΒΔΙΒΟΥ 
δηα ΗἰΪΐ5 Ἰογνο-κχάοτι ἰῃ Πεδνθη---8 Κἰο ράοαι 
οἱ οναίθα δΌοΥο ἃ}} ἐἰγαηϑίἰονυ τ ϊη 5. --- ΔῊ ἃ ἔγοῦλ 
Ἀϑμῃοθέἔοσιἢ.--- 16 ΒΔΓ δοηίγαβϑί: γὸ δύο ηοὶ 
Κηαόπηῃ ἐμὸ ΕδίμοΓ, δηὰ ὕσγοαι ῃθποοίου ἢ γ8 ΚΏΟΥ 
Ηΐπι, 8 ϑοπι δὶ δυσὶ κίης ; θη6ο9 ἐὺ 648 Ὀθοῆ 
{89 βι 7 οἱ οὗ νανΐουϑ ἱπίογργοίδιϊοηβ: 1. ΤῈ ἐόν- 
πλΐπωϑ ἃ 0 8 ἱπιαιὶπθηὶ ἴῃ 86 ἔπαΐατο : ἐξ ἷ8 ἐῃ9 
(πιο οὗ (16 σοπηπιαπἰοαίΐοη οὗὨ ἐμ ϑ»᾽εὶ (Οπτν- 
βοβί., 1Κἴοκ δηὰ οἰβοῦβ; ἰδ οχρίδπδίίοη οἵ 
Κυϊποοὶ δηἃ οἰ ο 8, τυ] ΔρΡρυθθηα {δ 6 γοτὺϑ ἃ9 
δουρὶ (Π6Υ γογο ἴῃ ἐμ Επϊοτα ἰ6η896, 18 Ὀὰΐ 8δῃ- 
ΟἾΒΟΡ Ῥθια89 οὔ {Π6 δῦονϑ). 2. 1.6 βιδίοπιθηϊ 
8 γροιποίϊσαὶ: ἔγοπι μοποθίοσί ἢ, 1 Βορο (6 
Ἰγοιι6). 8. Τ6 ὕγοπε λεποδϑίογιἁ ἰδ Ἰμαϊοαίίνο οἴ 
{116 θοαὶ πηΐης οὗ ἀρργοργί δἰΐοη, οοῦρ. σἰδρ. χυ. 
8 (Το 6..). 4. Ετοπι Βϑησοίοσί ῃ, “ δμοσ ΔΙῪ 
μανίηρ ἰοἱά γου, τον. 6, δὲ 1 ἀμ ᾿᾿ (δέ6γ 01).-- 
Το σοι λοποοογίς ἀθποίθ5 ἐπαῦ τοὶ οὰ δὲ ὩΟν 
ἰο Ὅο6 αἰϊβοϊοποὶ Ὀγ Ηἰαι, αηὐὰ πῆϊοῖ Ηδ ἀοβίγοα 
ΒΏΔΙΥΡΙΥ ἰο ἀοφῆπο, ὈΥ σὰ (ΘΥ ἬΘΓΘ ἰο δυγίὶνϑ 
δὲ ἃ Κοον]οᾶχο οὗ ἰδ6 Εδίμον δπὰ (ῃ6 Εδίμογ᾽ Β 
Ηοιυ56---ἰ(Ἴ6 τηοίμοὰ οὗ αἰ, παιμοῖγ. ουδί- 
1659, ΒΟΎΘΥΟΡ, [86 ἄρτι δὲ [86 8818 {ἶτηθ ΘΙ ΌΣΒΟΘΟ 
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19 οαπβτιμηπίίοη οΥ̓ ἰμῖ8 τηοίοὰ ὮὈΥ (80 Ὑ80]6 
ἐτοαηά ρογὶοὰ οὗ Ομ τ δι᾿ 5 ἀοαία δπὰ γοβυγγοοίίοη, 
ὙΓΨΠΟΥΘΌΥ, δοοογάϊης ἰο Βοπι. ἱ. 4, Ηἢτο τὰ ἀθπιου- 
διταϊοὰ τὸ ὃὈ6 ἰμθ ὅοη οὐἩ Οαοἀ δηὰ ἐΐὰ8 δὶ οὔδθθ 
τααάρ ἐμ δυτοίγ δπὰ ἰμὸ Ηοὶν οὗ 9 ΒΔΙΒΟΡ ἴῃ 
βοαγθῆ. 7860 καί ἰβ Θχργθββῖυθ οὗ Ὀοίἷι οσοπίταϑί 
δηὰ οομοηθοιίοη.--ὯΘ ἔᾶνθ 500 ἙἘΠ111.---βοϊὰ 
οὗ ὑμὸ ἰπίυϊινο σἴδηοο οὗὨ ἔμ}. 

νον. 8. ῬΒΣΡ δαὶῖϊ πηῖο ἘΠ: Τιοχᾶ, 
Βῆονν 115, εἰο.-- Α5 (16 δοοιηΐης ΘοὨ γα οἰϊοπ5 οὗ 
ΤΘΘ ΕΥ̓ ἀαΥγίκεη ἰδ 6 σία ρϑο τ ὶιϊοΒ Τ ἢ οταβ᾽ ζα τ (ἢ 
ταϊχῦ μᾶνο οὗ (μ᾽ ρ8 βρί για], 8ὸ ῬΒ1ΠΡ, ἴῃ 1 Κθ 
ὩΔΏΠΟΡ, ἸΟΟ 8 ἴ0᾽ 86 δορῆγιλδίίοη οὗ ἔδι ἢ ὉΥ͂ 
εἰσι; δοιρ. οἴαρ. :, 46; νἱ. δ. Αοοοτγάϊηκ ἰο 
}ο Ἤσοιιοε, Τμοϊυοῖ,, Μίαν Υ: 6 ἀθιμδηβ (δαὶ 
ψ 6909 οἴροί ἃ ΠὨΘΟΡΏΔΏΥ, ἴῃ δοοογάδῃσθ Ὑ1{}} 
Μα1. 11.1; δ8. Εχ. χχχίϊὶ. 18. Το ταΐῃ γμοϊμί 
15 0.18: δοοϑρίϊῃς; ΟἾὨτὶβι 5 γοτβ: ψὲ ἀαῦυς δόδῆ 
Ἡΐι, ἰὰ {οῖν Εἰἰοναϊ βθ6η 80, 6 Γοα αγ65 (1140 6889 
Βιιου ἃ οσοδδίοη δὴ δρροδγίηρ οἵ (6 Εδιμοῦ ουΐ- 
δε οΓ Ολγίδέ ; ἃ 'χιῃι ἴῃ {δα ϑαγθ, ΡοΥ 808, 
γδίμοῦ ἰμΠ8ὴ ἃ ὑβοορθδηγ. [1υἰ]Π|6 Ὁ: “410 δαί6 8 
ὉΡ ἰπίο 6 οἷοι 8." 6 ἀροίαΓΘ8 [1119 ἔτ ὉΥ 
δϑϑιιπιΐης 6508 ἰο Ὀθ ΘαΡΘΌΪΘ οὗ ῥτοἀμποΐης βα6} 
ἃ Υἱδίοη ; ἷθ ΓΔ 1] ἰ0 ραγσοῖσο (88 τωδη  οϑία- 
ἰ(ἰοη οὗ 86 Εαΐμοσ ἴῃ Ομ γὶϑί, ΒογονΟΡ, ῬΓΟΥ͂ΘΘ 
τδὺ δῖ} ἰο Ὀ6 Ὀυὶ 58πι8]}}.--.Α Δ 1 δυ δ οοῖμ 
15.---}. 4. ἰῃ δοοογιίίδῃοθ 1 ἰμΠ6 οοίοχὺ: Σὲ 
8568 ἰο γαπᾶον 1.8 σοτίαϊη οὗ (116 ρο8] δῦονθ ἃ8 
ΟΥ̓ Ὀογοηὰ υ8ϑ, δΔηά ἰο τηῖῖξθ Ὁ8Β ἸΟ ΓΩΘΥ͂ ἰονγ τα 
ἐϊ τὴ ἃ Ὀταγα ἰἰϑατὺ ; οὐ, ἰο οΘϑυ86 89 ἴο δ0Δη- 
ἄοη [6 οχροοίδι(ϊ 008 τνΘ δ νθ ΕἰιΒογίο δαἰογὶδἰ θὰ 
δη ἰο δηλῦτδοσ {Π|ὸ πον ΠΟΡΘ. 

γον. 9. Διυᾶ ἴδοι Βαδὺὶ ποῖ σον ΝΜ9.--- 
ΒΟΥ 80 ἰοῃρβ ἴἰπ168 1 Βανθ Δρροαγϑὰ δμγοης γοῦ δπὰ 
Βηβὺ ἐλοὼ ποί ἀποιοη ἰἢ6 παίιινο οὗ ΜΙΥ ἀρροασγίηκς 
Νοὺ δἷομθο ἴγοπι {119 "" ογὰβ δηὰ ποῦὶκβ,᾽" Ὀιι 
ἔγοια {16 τ ΒοΟἷΪθ ῬΘΙΒΟΉ ΔΙ οὗἩ ΟἸνδί ἣ6 ββου]ϊὰ 
το τοσορηϊζοὰ Ηἰθ ΔΘΑΥΘΩΪΥ οτἰ χία, νοι ἀϊά, 
ἰηάδοά, ἀἰβρΊΔΥ 1861} ἴῃ ψοσὰ δπὰ τους, 

γόον, 10.0ΌὺᾷΖ1Σ δὶ ἰπ [89 Εδῖδοι, δηᾶἃ 86 
ἘΑΊΒΘΣ ἰῃ Νἴθο.--3ϑοὸ οὮδρ. χ. 8ὅ8.( ΤΒοτο {86 
ογάον ἰ8 ἰμηγογίοα, δηὰ υνὲ εἰ Γοαβδοη. Τ7Τ}1.0 Εἰ 6 Ὁ 
6 ἴῃ Ομγίβὺ ἴῃ νἱτίαο οὔ Ηἰβ ΒΔ ΒΘ Γουοϊαιοῦ ἰὰ 
110 τον Κα οὗ Οἰγὶϑί. Ογίβυ 8 ἰπ ἐμ ΕΔΙΒΟΡ ἴῃ 
υἱγίαϑ οὗ Ηἰ8 δοη-τονοϊαίίοη ἴῃ ΗἾ5 σόοτιὶ8, ΤῊ 
Φονδ τ το ἰ0 ἀϑοθηὰ ἴγοπι ἃ ὈΘ]ἰοῖ ἴῃ 1118 γον 
δη( τηϊδδίοη ἰο 6 Ὀσ]οῦ ἴῃ Ηἰβ νοτὰβ δὴ ἰπαϊ- 
νἱ 0.8] ρογβοηδν. Βαςιῃ αἰδοῖ 0165 Ὀορσδὴ τῖν} 
ἃ Ὀο)ἸεΓ ἰηῃ ΗΪδ8 νοτὰ απιὶὶ (γ᾽ Βαγθ ποί ἰο αδοσηά 
ἰο ἃ Ὀο]οΥ ἰὰ Ηἰἴ9 ον 8, θὰ ἰο δάνδμσο ἰὸ 8 
ἀἰδονἱπϊπαίΐοη Ὀθίνγθθη ἢ 9 τπληἰοϑἰδιἰοη οὗἉ {110 
ῬΑΙΠῸΡ πη Ηΐπι ἐπ νου ρὶ ΗἾ 8 νου 8 δηὰ Ηΐ8 Ὀοΐης 
ἷῃ μ0 Εδίμον τὶ ΗΪ8 πογὰ. Τπουρὰ ΟἸτίϑι 
ΟΥ̓́Θ Βρ6δ 8 Ηἰ8 νοτὰ δοσογιΐϊηρ ἰο 106 Βα ΘΓ Β 
σοπλπλβϑίοη (οἤλΡ. χὶϊ. 60), ἔῃ 6 Γθ 18 8.}}} (118 ἀ15- 
(ἱποίϊοπ : ἐμαὶ 116 νγογὰ8 ἃγὸ Ηἰβ τηοϑὶ ἱπαϊν αὶ, 
ῬΟΡΒΟΏΑΙ 11[6-Σονοϊδιίος, ἡν 119 ἰη [ἢ0 σοῦ κα ἰδ 6 
πλοϑὺ ϑροοῖαὶ δοπουγγθησθ οὗ ὑἰΠ6 ΒΔ ον 5 ρον- 
Θγητθηῦ ἰδ, σΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ ἰο Οἰιγὶϑί, τηδηὶϊοϑιθα 
ἴα (6 ογθδιίΐοη δηὰ ἐμ πυαπιδη του]. ᾿Ἶ6 ΤΏΔΥ 
ποῖ νὶρο ουἱ (818 οοπίσδδὺ ψὶ ἢ 06 Ἰἤοίία : “" Τ}6 
ννονὰβ ὑπαὶ 1 Βροαῖκ ἴἰο γοῦ, ἵ Βρϑδῖ ῃοὶ οὗ λῖγ- 
86] ἢ, δῃὰ (16 νον κβ μα 1 ἀο,. 1 ἀο ποί οὗ Μγϑοϊξ, 
Ὀαὶ ἐμ9 Εδίμοσς ν ὴῸ 8 ἴῃ Μὸ ἰδδοβοίἢ λῖο {80 
νοτγὰβ δηὰ ἀοοί (})0 νοῦ ὶς8."" ΝΟΙΓΠΟΥ ἀο068 ὑμ6 γ0 
ΟΟΟΌΡ 8. ΟἸπιδοίΐο Ῥτοργοβδίοῃ (848 Ἰβθορἢ. 
πο 1, ον Ῥτοίθηα): ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἃτο {π9 πορὰϑ 
(οὐδ 5 ψοράβ, θὰ (ῃ6 τοῦτ 8 αἶδο τὸ αοα᾽ 8 γον 9. 
ΑΒ ἰἴ{{|6 τὸ (89 ποῦκβ ἤθτο ἰπίθηἀθα ἃ5 ἃ ρῥτγοοῦ 
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(δαὶ ΟἸ γὶβί 4005 ποῖ Βρθαὰκ (86 πογὰβ οἴ ΗΒ οἱ 
(ατοί., Εν ίζβομθ, Δίθγου). 1θαβὲ οὗ Δ}} δτὸ 
86 σψοῦΐ8 ἐο 06 ΔρΡργθιβοηάδοᾶ 89 εἴοθοὶβ οὗ (ἢ 6 
νογὰ 85 “ἐμ οὔοθ οὗὨ ἰδασμῖῃρ" (Δυρ., ΝὅΞ- 
Β611) ; ΠΟΥ ΔΓΘ 1 ἰ0 8890 ν{ ΤΒοΙΪ οἷς 89 
οχἰβίθῃσθ οὗ δὴ “"᾿ΠΟΟ σΓΌΘΩΟΘ οὗ δοπίγαβίβ Ρ6- 
οὐ] τ ἰο {80 ΦοΠδΌΠθδη δ γ]16.᾽ Ἐνοη τ|λ6 τνοσ 8 
Ομ γῖϑὶ βρϑδῖβ ποὶ οὗ Ηϊπιβοὶζ: 5 1:9 ὅοῃ Ης 
αἰίογ8 {λοτὶ ἔσοια {πῃ 6 ἀΘΡΙἢ8 οὗ (1.6 ΕΔΊΠΟΥ ; 55 ἴἰ 
Γοβρθοίϑ ἐμ θη, πονγουον, {}6 ᾿ηϊἰδίΐνο 1165 τ τϊὴ 
Ηἰαιδοὶϊί, τ 1.119 ον (16 γόον κα ἐδ ἰπἰ(ἰδιΐτο 154 ἴῃ 
()9 ΕδΙμΟΡ ῈΟ ῬοΓΙΩΘΠΘΏΙΥ ἀνν6}}85 πὰ Ηϊαι 
(μένων). Ἤοτ(ἀβ πηι '"γογκ8 δύο [86 ῬΥΟΡοσίυ οὗ 
Ὀοίὰ Βα ον δηὰ ϑοη : ἰῃο τνογὰβ, ΠΟΎΤΟΥΟΓ, ἈΓΘ 
Ῥτγοδην ὩΘΠΓΥ απ ῥυἰπιανῖν [6 ϑοη᾽ 5, (Ὦ6 ὙΟΥΚ9 
ῬΓοδιρϊῃ ΘΏΓΥ δη ῥυϊλΑΥΥ [116 ΕΔ ΠΤ 8. 

γεν. 11. Βοιθνθ ;26 ἔοσ 180 νΘ ΣῪ σου δ᾽ 
Βα [διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι]. 
-ὐδϑι5 ΒΓ ἰΓῺ8 (0 (110 αἰδοῖ 195 85 8 Ὀοάγ. 
ΕῸΡ δ Τποιηαβϑ᾽ ἀοαδξ τνᾶϑ, ίογο οὐ 655, [ἢ 
ἀουδὶ οὗ 41}, 80 (ἶιο 1|κ6 γὰ8 (0 σᾶ86 τ} τ 
ΒΟΓΌΡ]6 οὗ ῬΒΪΙΡ. Τα Ἔχρ]αηδίϊοη οὗ {Π 6 σϑῦβθ 
τόϑι} 18 ἔγοαι {110 Τοτοχοίηζ. Α8 ἀϊβοῖρ᾽θ85 οἵὗὨ 
6805, ὑπΠ0Ὺ οὐρῶϊ ἄγϑὺ ἰὸ Ὀειῖονο (ἰῶὶ Η6 νγδ8 ἴῃ 
(16 Εδίμουῦ δὰ ἐμ θὰ ἰοὸ Κηοὺ δαὶ [6 ΕΔΙΒΘΓ 
Ὅ885 ἴῃ ΗϊΏ. 1} γὰ δγὸ ποῖ δῦϊο ἰο ἀο ἐμῖ5,---ἰς 
ἰ8 Ηἰδβ ἰπϊθηιϊίοη ἰο δβαὺ ἰο {Ποῖ ἷπ 8 Υδνν βἤατρ 
ΜΟΙά8,- ΒΥ (πο ρ(Ὸ ἴο νοῦῖς {16 οἱἱιονῦ 47: 
Ὀοχίπ τι 116 το κΚ5 (ἴὰ (86 τῶν Ῥοϊηϊοα οἱ τὸ 
80 Φ60}8, οἴδρ. χ. 88) δηά, ἱβγουζὰ ἃ Ὀδ᾽ἸοΥ ἴα 
{πὸ αἀἰνη!ν οὗ ΔΙ σογῖ8, δυεῖν αὖ ἃ Ὀθ] ἰοῦ ἴῃ 
(80 αἰγὶ αἰϊγ οὗ ΜΥ Ρογξοῦ. 

γόον. 12. ΨΟΥΥ, νυν, 1 δ. πρῖο νου. 
Βο ἴμαῖ Ὀθ]Θνϑῖδ ἐμ 29, [89 γος ἸΠΞΌΣΙ 
ἅἄο 86 58.8}]1 ἅο 8180, εἰς.---Νοὸν Ζοϊ ον 5, υπ- 
ἀουδίοαϊγ, ἃ ὨΘῊῪ δογΐοβ οὗἩ σοῃδβοϊδίΐοηβ. Νοὲ 
ΟὨΪΥ 8584}} λέν Ὁθ υηϊίοὰ ἴο “ηιπι, αὶ αἷδο Ηδθ 
ἰο ὑμεαιὶ (Το 6). 186 Γαγί μ᾽ Ῥγοργθ88 οἵ 
Ἢ16 αἀἰϑοουγβο, Βοοσοῦ, τὶ σΟΥΓΟΒΡοΠ ἃ υὐὴϊὰ 
ἐ).6 Ὀυἱποῖραὶ ἱμβουραί, δοοογάϊης ἰο ψμϊο ΗΠ 8 
ΘΔΙΓΌΪΥ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 8181} ὁ6856 ἴ0 τοὶ! ἴγοτα ἰμθπὶ 
16 ΒΘΑΥΘΏΥ δουξα οὗ (Π6 Εδίμοσ. 744 αἰδοίοκαγε 
οΓ τολϊελ το δρεαζ, σοπείδί8 ἔῃ {λὲ τευοίαίἸο» οΓ (λαὶ 
»εγδοπαΐ, λεαυεηῖὶψ ἰὐ6 τολίολ ἰδδμε58 ὕζγοῖι 12 »ὲγ- 
80ῆ. α8 ἰίἰε σεηίγ6. εγὶΐν, υογῖψ, ἰοτοΐοτγο ἱὰ 18 
τι θη, λδ ἐλαὲ δοϊϊευειλ οὐ Ἡε, ἃ. 6. οὐ 188 
αἰυίηθ ρμεογδοπαίϊῳ οὐ Οἰγὶϑὶ ΠΙπιϑοὶῦ, ἐλε Ἰτοογλε 
ἰλαὶ 1 ἀ(ο, δλαϊἑ ὧδ ὅο αἶδο, απά στγεαίεν τοογζες ἰλαπ 
ἐλεδό. 7. ε.: Τγουσὰ (815 ἔτι {μι γθ 584}} ὯΘδ 
ἀονο]οροα ᾿π ἐμαὶ τηδῃ 1ἰἸκοὐν89 δυο 8 τη ΧὨ, 
Ῥθυβομδὶ βρὶνἰ- 16 (δὲ τνογκβ 884}} 6 109 πθ- 
ΟΟΒΒΟΣΥ ουὐἰδονίηζ οἵ {110 116 -ϑργίης οὗὨ Ῥϑγβοη- 
ΑἸ γ, το, οὐκ παιϊησ ἴθ Ομγτὶϑὶ, το] ἃρ 
τἰς πη .ἷ8 Ὀγθαβὶ; (ἢ 6 ἸιΘΑΥΘῺΪΥ βίϑίθ 5118}} Ὁθ 
υὐΐοϊἀοὰ ἰο ἷπι οα δατὶ δ δηὰ Ὀθοοπιθ 8 ΒΌΥΟΙΥ 
ἔον (6 λεαυεπῖν λοπηο, Ἡ ϊο 1845 βου] δ χτϑ- 
ξαταοὰ 88 μ9 ρον ΐεοι γουοϊοίΐου δὰ σϑα]χϑίϊου 
οὗ {0 Ῥοσγβοῦδὶ Κίηράοιη οὗ ἰοῦ ἴουππάοὰά ὃν 
ΟὨγὶδί ἴῃ ὑμ18 τον ]ὰ.--- Εἶθ τδὶ Ὀθ᾽ νοῦ οὐ 
ἹΜὸ.--Νοῖῦ δ ΠΡΙῪ δΔΡΡ᾿ΪοΔ 010 “10 (0 αἶ561}165 
οὔψοδυβ᾽ ἴὰὼ 16 δβἰγίοιθβε δθῆδο (Μ γα). 881} 
(09 ““ ὀοίϊευείλ οἡ ΔΙ6,᾽" 18 οιαρμαῖϊο. Βοηρεὶ: 
φιὲὶ Ολγίδίο (6 86 ἰοφιυεη!ὲ ογοαϊ, ἑ. 6. Ὧἂ6 ἴδὶ δ6- 
ἰΐονθα οὐ ΗΪ τ ϑε]ῇ, 18 ῬΘΥΒΟΠ ΔΙ (869 τον. 11). 
-- 89 τσοῦϊα ἴΒδὶ Σ ἅἂο ΠΒΘ6 δ888]} αδἷδο ἅο 
1 11660]2.---ΕχΧρτοδϑῖτο οὔ (μ0 6550} .14] τοϊδίϊου- 
ΒὨΪΡ ΟΥ ΒΟΠΙΟΖΘΏΘΟΟΒηΘΒ5 Οχί σης Ὀοίτθοη ἴδ90 
ὙΟΣΪ8 οὗἩ Ὀ6] ΟΥ̓́ΟΓΒ δηά (6 νοῦ οὗἩ ΟἿ γίδβι; οἵ 
189 οθγ πὰ] Ῥγοργοββ οὔ ΟἾ τὶ 8 οθθ91- ΤΟΥ Κ8 
ἐπσουκὶι ἐμ 6 ἡγου] ἃ Ὀγ τηθ8ῃ8 οὗὨ Ομ γι ϑι δηΐϊγ. 
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Απᾶ (ον θ}}) βιθαῖοσ ἔθ8ῃ ἴ8680 6884}1 ὮΘ 
ἂο [καὶ μείζονα τούτων ποιήσει]}.---Τ 16 
καί ἰ8 οἰϊτηδοίϊο: Απᾶὦ εὐεη. ἸΒΟΪΈοἷ : “Αποϊοηΐ 
ΤΊ ΕΥΒ Ὀ6]16γ9 {818 στοαί 688 [μειζονότης] οὗ {110 
ἔργα ἴο οοπδὶδὲ: 1. ἴῃ ἐπαὶν πυπιοτὶθ8] ΒΌΡΘΓΙΟΥ- 
ἢγ; 2. ἴῃ (μοὶν Ἰοσαὶ ὀχιθηϑίοη θεγοπὰ διά; ὃ. 
ἰπ {9 τόσο β γι εἰς Β᾽ 58, Β. 6} ἃ8 (60 Ποαϊηρ ὉΥ 
186 βιδάον οὗὁὨ Ροίΐονρ, Αοσὶβν. (Ἰμοοὰ,, Ηοτκ].).Ἐ 
Οσίζεῃ : [ἃ δ νἱοίουἱθβ το ΒΘ] ον υΘ ΟὈΐδΊη, 
ἰδτου χὰ δὶ υ, οὐ {μ6 ψου]ά, ἰμ9 ἤθϑῃ δηά {0 
ἀεν. Αὐχαδβίῖϊπο: [π (Π0 το β0}}8 οὗὨ 119 Ῥγοδοβοὰ 
ποτὰ ἰὰ ἴμ6 ποαίμοη στοῦ], ΟἿ. ἱν. 88 Ηθ 
δὰ, τυῖ ἢ Ῥσορβοίΐο χίδησο, ἀδοϊαγοά (8ὲ Οὐ ΒοΥ5 
σπου ὰ τοὰρ μηδὲ Ηδ δδὰ βονϑᾶ; ὁοἢ. χυ. 26, 
27, δῃᾷά, ἱπάϊγοοίγ, οἷν. Υἱῖϊ. 28; χὶϊ. 82 δγὸ 
ἸΚονὶϑο ἐπάϊσαιϊνο οὗἩ [86 ρστοδίοσ οἰ ἤσδον οὗὨ [ἢ 6 
Μεβϑίδὰ ἱμβγουσὶ {16 τηραϊαη οὗ (6 δροβίοὶϊς 
(οϑἰ ΤΠ ΟὉΥ.᾽ Β6 10 οὐδβογνθὰ ἴῃ {8 δοῃηῃοοίϊοῃ 
ἰδὲ ονθὰ ΒΕΓ, γον. 14, 1 16. ΟὨν θέ ἐμαὶ τ }}} ἀο 
(1680 ζτοδίου ΟΡΚΒ; (86 ἀϊἰβοῖρ᾽ο8, (του ρα ἐποῖν 
ῬΓΆΥΟΣΒ ἰπ Ηΐβ8 πδηθ, ἰὰ 76]1οὐν 8 ῖΡ τυῖτ ΗΪΐπ|, 
ΔΙΓΘ ἰο 6 Ὀυὺ (86 ᾿πϑιγαπιοηίδ ἰΒνου ἢ τΥΒοἢ ΗΘ 
Δοί8, οαρ. χύῦ. 16; χυὶ. 28; οουῃῃ.΄ Αοΐβ 1ϊ. 6 ; 
χνυὶ. 18. Τυΐμοῦ: “ΕῸΡ Ηθ ἰοοῖκ Ὀυΐ α Ἰ᾿1 {16 
ΟΟΥΒΟΡ ἴὸν ΗἰΪπι8617, ἰο ῬΣΘΔΟΘΙ δηᾷὰ ἰο ἸΟΥΪΚ σαῖτα- 
οΪ68 ἰπ, δηα Ὀαὺΐ ὦ 11{{10 (8; ὙΒ6Γ685 [ἢ 6 ΔΡΟΒ- 
(165 δὰ {μον ΓΟἸἸοΎ ΓΒ ανο Βργοδὰ {ὑπ ϑηιβοῖνοα 
{γοῦρι 1.16 τ 010 του]. Μδηἑ οδίγ, ΟἸγὶϑὶ 
888 ἰῃ σίου ()}0 ρτοδίῃθϑϑ οὗ ἰ:6 ἀογυθὶορταθαί 
οὗ ΠὶΒ ψοπάγουβ ΟΣ ΚΒ ἰπτουςπουῦ 9 ΟἾτί8- 
(ἰδὲ ἃρ68 τἀπὶ] {π0 σἱονϊβοαιίοη οὗ ἔθ ψγογ]α., 
[ΑἸέοχὰ : “118 'ννοτὰ μείζονα τούτων 18 τοὶ ἴο Ὀ6 
οναάἀρα (Βο 48 ἰο--επλείονα, ᾶταρ6), Ὀαΐ ἰδίκοπ ἴῃ 
1(5 ζ0}} βιγϊοί βθῦ8θ. Απὰ {μὸ ΚοΥ ἰο 118 τηρδηὶπς 
ὙΠ] Ὀ06 Τουπὰ οὮδΡ. ἱ. 81; νυν. 20. Τίιο τοῦκϑ 
σον 92 69808 αἀἰάὰ, ΗΪΐ8 ΑΡροβί]68 4150 ἀϊά, ----δοὶϊ., 
ταιβίησ (1.0 4686, εἴς.; --ἰήθαῖο" ΤΟΣΚΒ ἐῃδλη {ἢ 086 
ΠΥ ἀἰά,---οῦ ἴῃ ἄορστοο, θα ἴθ Κὶπα : βρί για] 
ὙΟΥΚΒ, ὑπᾶον ἰδ αἰθροηβαίΐοα οὗ ἐμ9 ϑρίνι, 
Ψ 16} πα ποὲ γοΐ σοι ἰῃΏ. αΐ (πὸ ἀϊὰ (μ 6 πι, 
μοὶ ἃ5 Βορηγδαίο ἔγοπι Ηΐπ: Ὀὰὺ ἴῃ Ηΐπ, ἀμ ὈΥ 
Ηΐπι ; δηὰ 80 (6Ἀ. ν. 21) 276 15 βαϊά 80 ἰο ἀο μι θτῃ. 
Τὴ πόοῦῖς νυ ἰὶοἢ Ηθ αἱὰ Ὁγ Ῥοίατ᾽Β βοαηηοη, Δοίϑ 
1ϊ., τγὰβ οδ6 οὗὨ {6590 μείζονα τούτων, --οπἶιοὸ δτδί- 
ἔγιϊ5β οὗὨ 86 Ὁμϑροα 9 αἰ, Τΐθ πηΐοι οὔ 
ἰδοπὶ ψυὶτ ἀπὰ ἴῃ Ηΐηι 18 ΟΧργοδβοὰ Β6σθ ὍὉΥ͂ τὰ 
ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, κἀκεῖνος ποιήσει." «ἢ 85 
ΒΟ, Ἧ ΤΟΔΡ ; δηῃὰ [86 Πατνοβὶ 18 σγοαΐον (ΔῈ 
80 8664-ἰἰτη6.᾽ ϑἐἴογ, ἀοάὐοῦ (ἰΐ. 472) γοῖογϑβ ἐμ 
μείζονα ἰο ἰμ6 σοτητλθηῃϊοαίίοηυ οὗὁἨ βρί γι] 1106 
ὙΠΟ 8 ΒΌΡΟΣΪΟΣ ἰο ἔδο Βοδ)]ΐηρ οὗ {86 ὈΟΟγ. 
“κε ἰεγπιδ »έιι8 σγαηπα πὸ ἀδϑίσπε ρμαᾶ8 68 πιϊγαοίοα 
»ὲμδ »γοαϊσίδμχ, πιαΐδ ἀ65 ηιγαοίεα αἰ π6 παΐίωτο Ρὲμδ 
ἐχεείεηϊε." --Ῥ. 8.} 

ΕἘΌΣΙ 81 βσοίΐηρ ἴο ἴ86 Ε'ΑΙΒΘτ, 8 ἃ υυβαϑῖ- 
ΘΥ͂ΘΟΣ γ δ5881}] διδῖκ, εἰς. [ὅτε ἐγὼ πρὸς τὸν 
πατέρα(μουγπορεύομαι, καὶ ὃ, τι ἂν αἰτή- 
σηῃτ ε].-Ααἰοηαῖϊο οὗ ἴ86 ῥγϑοθαϊηρ δπ4, ἴῃ {110 
ΔὈϑιγδοῖ, αϑίοη ἰϑαΐηρ οἴλιβο, ψασὶοαβ ἱλίοΓΡσΘ- 
ἰφιοὴ8: 1, 189 πορεύομας ἴογταβΒ ἰπ9 Τουπάδίϊοη 
ἴου (6 ἰάφα ὑπαὺ [ΠΥ ἃτὸ ἰο ἀο 88 τηΐγδοὶθβ ἴῃ 
Ηἱ8 βιορδα, θθοδιβο οὗ ΗἾβ νοι ἱτοπιθηὶ ἔγοιαῃ (9 
8δ0086 (Ομ γγϑβοβίοιῃ, ΤὨΘΟΡ ΒΥ]δοὺ Δα ΣΩΔῸΥ ΟἴΒΟΥΒ 

ἃ δμβυλνα φῦ τοίογϑ δῖὶδο ἴο ἐπ ὨραΠπρ μοῦτοῦ οὗ ῬΗῸ} 8 
ὨδηΘἰκοτο ἱοΐ (Αοἴ χίχ. 1.2) η [πὸ δροικίης ἰη μόῖν ΤΟΠρΊι08. 
Οοίον. Μαχὶς χυὶΐ. 11 ΠΊ Βιιΐ, 3 ΜΙΟΥ͂ΘΥ π|50}}}7 δᾶγ5, 50} ἃ 
ΣΟ ΒΔ ηἶ Ά] τηδαδυγοιοηξ οὔ ἴΠ0 Π͵ΥΘΛΈΠΘΗΣ Οὗ ἸηΐΓΆΟΪΟΝ ἰδ 
ΘΒ ΤΟΙ͂Υ ἰοτοῖρη ἰο τ9 ΝΟῊῪ ἘΤροδίδιηθηῖ. 7116 ἔἴγ σΟτὴ- 
ΤΏΘη οὗ ἴῃο μείζονα ἔργα ἰδ ἰ[ουπὰ ἰῃ (6 Αοἱἰᾷ ἀπ εἐθρ0- 
οἶδ! το ἰδῦοτβ οὗ Ρὰι}.--"Ὁὶ, Β.] 

[Α.. Ὑ.}]}; 2. θεσαῦ8θ Ηθ μο68 ίο ἐδε Ζαίλεν, ἱ, ὁ. 
ἴο σίουυ πῖιῃ ἐμ ΕΔΙΒΟΥ δηὰ τ }}} {Ππ|οπ 66 ψοΥτὶς ἴῃ 
ὑποπὶ ἰπ Ηΐ8 τοῖς (Πα οΡ, Βδατηρ.-Οτυβίι, 
Ταϊδαγαὺ δηα οὐ μθγ 8). [ἢ ἐμο ὅτβί 6886 ἃ ρογὶοα 
ΤΟΊ] ον. πορεύομαι ; ἴῃ ἴῃ Βοοοπὰ ἃ. δοηα. 8. 
ΤῈ ἔπτο σοπδιἀοταίΣοη 8 Ὧγ6 ποὺ ἰο δ6 δυπάστοι. 
Ηἰβ ροΐηρ ἰο ἰ)6 ΕΔΙΠ ον (ἐγώ 15. ΘιαρμαϑιΖϑὰ), ἃ5 
γ6}} ἃ5 Ηἰβ. Ὀοΐῃρ τι ἐμ 6 Εδίμ ον, 18 (ῃΠ 9 Σϑᾶβοῃ 
ἴον ὑποὶν ἀοΐηῃρ σγεαίονρ ταῖγδο168 (ατοιϊυ5, 1,16 1κ9 
δηα οἴβοσβ). ἩΒΘῺ 41}198 υἱοῦ οἵ {89 τηλίίον ἰ8 
ἰαἰζοη, πορεύομαι ἰΒ οοῃποοίθα τ ΣῈ ἐ86 ο] ον ϊης 
ΒΟηΐΘη66 ὉΥ 8 60]0οη (ΚπδΡΡ, αγίθβδοι, Τ.Δοὴ- 
Ἰδηη, Τιβοβοπάοτ), Βοὶδ ἰἰθιηϑ ΔΓὸ τόσο αἷ- 
ΧΘΟΟΪΥ ΘΙ ΡΠ 88ἰ2Ζ6α 1η οἰ8 0. χυΐϊ. 7, ἱπ δοοοτάδῃοθ 
ὙΠῸ τ οἢ ΟἿΡ Ῥϑββᾶρο 8 ἰο Ὀ6 οχρ]αἱησά. 

γον. 18. 8:8411 εαδὶς ἰῃ ΜῪ Ὠδ8116.---Εχροϑὶ- 
(ἴοῃ οΥ͂ ἰδ ἱροτὶ οὗ ΗΪ89 ροΐης ἰο {0 ΕΔΙΠΟΥ, 
ἐπ γϑίδυθηοθ ἰο ὑμοῖν ἀθϑιϊην ἰὸ ΤΟΥ τηΐγβ 108. 
ΙΤηγοοσοϑδίίου οὗ αοἀ ἱῃ ἰδ πδιηο οὗ 6805, 'ῃ ΟΥΟΣΡ 
ἴο ΘΩΥ͂ τὸ ἱπ {10 ὙΔΥ οὗ ψοΥΪ5 οὗ τοἀθριϊοη οὐ 
εἰον! δοαίΐου ; [Π8ὲ 15, ἰῃ ογὰον ἴο (ῃ9 νγοτκίῃς οὗὨ 
τα ϊγδοῖοδ. ΤΏΘΙΡ ῬΡΟΎΘΓΙ Οὗ ῬΓΑΥΘΡ 15 ἰο δυνθ ὯΟ 
οἴ ο ΣΡ ̓ἱπνῖ ἰΠ8ῃ 1715 παριδ. Α πᾶτηθ 18 οὈ͵ οί ἐν 9} 
π9 τϑυδ]δίΐοι οὐὗὅὨ ΔΥ βυ 7 6οὶ,--ϑυ δ) οἰ νον, 62- 
»εγίεηοα οὔτέ; (0 δίσπαίωγε οὗ 1.8 ΘΟΠΒοΟϊΟ ΒΠ 688 
βίδταρϑᾶὰ ὩΡΟΩ (86 σομβοΐουϑη 88 οὗ οἰβοσβ. ΤῈ9 
Ὥδτη0 οὗ {0 μοαύθη ναρὰ δϑοθηάϊηρς 7691}. 15. (ἢ) 6 
ἘΠῚ Δ Ἀ-τηα μι} Ἰοῖῦ Ὁ Ηἰΐτ ἰο Ηΐ5 Ῥϑορὶϑθ οὴ {89 
ΘαΥίμ: ἰ(ῃ9 δἷρη οὗ ἐπ9 Ἰἰνίης τονυοϊδιΐοη δοὰ 
Κηονϊοάκο οὗ Η]5 6Θ888η66, ἴῃ ὙΠΊΘΩ ΗἾ8 ΘΒ86ῃ660, 
ΓᾺ]ν οοπσοῃίΓαιοα, νοῦ. ΗΪ5 πδηο, υἱονγο ὉΥ͂ 
Ταλἢ, ἰ5 116 σοηίίμπα)ὶ τγοτκίηρς οὗ Ηΐ8 ϑββθῆσθ, 
οὔ, τδίβου, οὗ ἢ Ῥδγβοηδ} νυ: {μπ6 οἰθηηοδο οὗ 
ΗῚ8 Ῥο βομὰὶ βο  -τονυοϊδιϊοι ἰὴ {16 οχροτίθῃοο οὗ 
ΗΪ8 ροορὶθ; βϑῆοθ σα. Ηΐ8 νογὰ οὐ οομῃίζδῃοο, ὁ. 
ΗΐΪ8 ϑρίγι ΟΡ πιϊηά, σ. ΗἨΐ5 τ ονῖ5, ΗἾ8 ἱπδιϊτ- 
(ἴοι δηὰ ἰπϑιϊχαί'οη5, ὦ. Ηἷδ αἷα. [π8 νογὰ: 
{1|6 οομπηαῃΐοη οὗ Ηἰδ8 ϑρίτῖι. ἜΠΘΓῸ τὸ σαυϊουᾷ 
ἰπιογρτγοίδιϊοηϑ τιϊοῖ ἔοσπι αἰ δογθηΐ ρματγίβ οὗ (ἢ 9 
0168 υϑύ ρίγοῃ: 1. Βοδνηκ ὍΡΟΝ ἰδ ῬγὶηοὶΡ]ο. 
ΟΠ γγϑοϑίοπι: Ατηϊϑὺ (86 ἱπγοσδίϊοη οὗ [89 παῖῃθ 
οἵ ΟἸιγῖϑὲ ({ογ}8}}; Αὐρυδιΐηθ ; [ἢ 189 παπηθ οὗ 
Ηΐδι 8ο 18 οαἸϊοἃ ϑαίυαίον" (ποη οοηπίγα δαϊμίεπι 
ποϑίταπι) ;Ἔ 2, Βοατίηρ ὉΡροὴ {1|ὸ τηϑάϊαα. Μο- 
Ἰαποδίποη: 26 ἀσηἰίο; ἴαῖμοῦ : ἩΠΠΒ ταὶ ἴα 
Μο; Οαϊον : 2 εν πιεγίζιπι πισια. ὃ. Βοδυίηςκ ὕΡΟΩ 
(80 ὁπ. Ἐτδβιὰβ: 75 φίοτίαπι Ολτίδιϊ. ΟΥ ἀροη 
ἐπ 9 Ζυτίβογαποο οὗ ἐ||ὸ οπὰ: 6 οι: ἴῃ 86- 
οοτἄλποθ ψῖῖ} ΜΥ πη, δπὰ ἱπ ΜΥ σαυδο.} [1 
γγ͵ὸ ἀοδῖγθ ἰο Βῦτῃ ὉΡ 4} ἱπ οπο, Νο. 2, βοι{ἰρ 
Του [Π9 τηραΐαπ), Βοότη8 Ὀσβί Βι(οα Χ0. ΟΡ ῬυΓ- 
Ροϑο: ἴῃ ζβί ἢ, Κηοτνὶης δηά σοηζοδδίηρ ΟἸσὶβὶ ; 
᾿θῆς6, ὈγΣοΗ͂γ, ἐν Χριστῷ, ἐν κυρίῳ (1,ἴϊο1κ6}, ΟἹ]Ὺ 
Στ 8 τότ ΟὈ͵οίἶνο δπὰ ἐ6] 6010 168] τηοαϊῆοα- 
ἰἰοη. Μδηϊίοδίϊγ, {πὸ Ῥσουδιης ὑπουρχιΐ 18. (19 
ἐπα ραγροβοὰ; ἰἰθῆοθ ἐμ 6 Ῥγθάἀομηΐηδηοθ οὗ [9 
ἰάθα : αἋ ἀπιδαδβαογ8 0.77 Οὐτίδί, ἰδὲ ϑοη 9. Οοά, 
ὉΥ͂ τἱνγίαο οὗ Ηἰΐβ δόξα. 8.60 οἴδΡ. χυ. 16; χνὶ. 
28. ἸΤΒο]υοῖς: “6 η οὐοη δηΐίϊθ σοοΐ ἐδ ΐῃρ8 
80 ῬΓΑΥΘα [Ὁ ἴῃ δοοογάδποο Ἡΐΐ {}}0 τηϊπὰ οὗ 
Ογὶϑὺ, (ΠΟΥ 2.0 ἀοβίγοα ΟἿΪΥ 88 Τη68}8 [0 (ἢ. 
ἤπΑ] οπά, Μαίί. νἱ. 88.(Ὀ. Α58, δβοτθυθν, 815 ΤΔΔΥ͂ 
ὍΘ δἰἑαϊῃοα ὉΥ͂ ΟὐΒῈΣ Τ68Ώ8, (116 σαγάο ἀεδίοτὶὶ 18. 
[18]. ὀνοπ δὴ βροοΐδο γοαιοβὶβ τὸ ἀθπὶθα ᾿" 
(Δυρυδβίϊηθ). Νονουί μοῖοθα, 186 1468] δβἰὰθ οὔ 
ῬΓΔΥΘΥ, 18 Ῥοσίοοι, Ῥσορδοίϊο παίατο, 18 ΠΟΥΘ 88- 

ὙΤΕΠΆΠΙΚΕΙΥ͂ Ὑογάσνογ : ἰπ δηθπιίθαίοη ἐοὸ ἈΓΥ Ὑ1], δηά- 
σοπαπείνθ ἴο γουῦ ΟὟ δα γαιϊτίοη δηὰ ἴο Θοα᾿Β β]ογυ.-. 8. 
{{8ο ΑἸΠοτὰ : “ἐπ απο νίτἢ Μο, λ8 θοίπρ ΜΙη6, πιδ} 11681»- 

ἰπᾳ ἰοστὶ Φοδυβ 85 89 ὅοῃ οἵ ἀοά,"-- Ὁ}, Β.} 
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διιπιοὰ, πᾶ, βαοἢ Ὀοΐης (9 6886, ἰμο ὦ, τε 18 ζυ]- 
ΔΙ1ο ἴπ [6 τοῦτο. 

Ῥιαῖ Ὑ1ΠΠ1 ἅο δ ἐὰ ποιή σω].---ϑίτο88 
{λ}15 Ὁροὴ τοῦτο; ἴϊ8 ἐγώ, Ἴχργοββοιὶ ἴῃ οοη- 
υποιίοη τ ῖ ἢ πορεύομαι, 158 ΔΒοηΐ ἰςγο. Ης ν|}} 
(ο Ῥγϑοίβο!Υ ἐμαὶ ἤἴογ σῃ]]οἢ ἰΠΘΟΥ͂ Ῥτανῦ, δὰ ἴῃ 
Βαοὶὶ ἃ ΠΙΔΠΠΟΡ, Ὀαϑί 65, ἐαὶ ἐλεὶρ ἀοίΐης ἰπ (86 
πιλι [6 88}8}} Ὀ6 νἱ πὰ δαίθα,---ἰοὶς θοϊονίπρ, ἰἢ- 
αἰν!άπα] ΡΟΓΒΟΠ Δ γ. 

Τμᾶαὶῖ ἴ89 ἘΠΊΏΘΙ ταῦ ὈΘ μ᾽οτγίεϑθά.--- 
ΤΊ οηὰ ἰβΒ ἰ86 δόξα; τπιοἀϊβοά, ἐ!:6 δόξα οΥ (10 
ἘΔΙΠΟΥ ; 8{1}} τοῦ Ἔχρ]οῖν ἀοβηθά, ἐμ 0 δόξα οὗ 
{09 Εδίδον πη {μ6 ὅοπ. Ηδῃοθ Σοβυ ἰ6, α180, εἰ 
τη! βοδίϊου οὗὨ Ῥγαυον ἴῃ 86 πδηθ οὗ 2681:.5 88 
ῬΓΆΥΟΡ ἰπ (ῃ0 δόξα οΥ̓͂ (18 παπ|0 οΥ͂ (6 ὅοπ οὗ 
αοὰ, ἰῃ ἰδ6 πδπιθ οὗ ἰδ ρσἰονι θα Ομ γί ϑι. 

γεν. 14. Τὺ γ9 6811 δ6ὲς δηυτπίηβ [τι ἰπ 
ΜΦῪ Ὠδη10,  Ὑ71}} ἅἄο ἐλ [ἐγ ώ--οπιριδίτ0--- 
ποιῆσω].--- ον. 14 ἌΡΡΘΑΓΕ, αἱ ἄγβί βίαι, ἰο Ὀ6 
α τοσδρὶ υ]διῖτο τοροι  ἱοὴ οὗἨ (86 Τοτοροίηρ (Επ- 
Εἰἰγταΐ 8); Βοηκοῖ, ΠΟΎΘΥ͂ΘΡ, ὙΘΡΥ͂ 8.}}7 σίνοβ 
Ῥτοπιΐηθῃοθ ίο (ἢ ἐγώ. Ηδγο {110 6 δ 116 ὃ, τί, ΟΥ 
(86 (πἴηρς ((πῖ8 δ᾽ ΠΙΡΙΥ τῇ) 18. Ὧ0 ἸΟΏΖῈΡ οι ΡΒ8- 
εἰζοὰ , Ὀυΐ βίγθ89 5 181 ἃ ὑροῦ 1}}6 αϑδἊίηρ ἴῃ (9 
Ὠδῖὴθ οὗἩ Δ6808,---ἰἰδ χηϊηὰ, (6 οομπμμηΐοη οὗ 
δρίγὶυ πὶ Ηΐαι, δου, ἰο σογγοβροηὰ ψ Ὁ {}|19, 
ὕροὴ ἢϊδ ἀοϊηρ, 85 216 ἀοΐηξ. Αδοογάϊης ἴο ἐ}ι6 
Ῥγοσοαϊης γογβθ, Ηδ ἀο068 'ὑ προη 6 τοαασβὺ οὗἨ 
[η6 αἰδοῖ ρ]65; δοῦθ Ηο ἀοθ8 ἰθὺ ἑλγοωσὴ ἰδοὶγ 
τοαιιοϑί, Πὑπισοῖῇ, ἀσαϊη. ΑἹ {Π0 βαηο (ἴπ16 ΥὙ6 7. 
14 ἴοτπιϑ δὴ ἱπίγοἀιοίίοη ἰο νοῦ. 1ὅ δῃὰ 16. ὅ6 6 
ΘἾΔΡ. χτὶ. 28, 1 {86 ἸδιοΣ Ῥαβϑϑαρμο (86 ἀοΐῃν 13 
δου δοὰ ἰο ἰῃ9 ΕΑΙΠ ον, Βυΐ (9 ΕΔΙΒΟΡ Ορογαὶθβ8 
«ἰἸνου ἢ ἐπ ὅοη. Ηδγθ ΜΡ 669 (ἢ ἐπδίγωπεπία- 
ἐϊν, (ότὸ (Π 9 ἤπηδ] σδυ δα] γ. 

γεν. 15. Σῦ γϑ ἴονθ 216, ΣθΘΡ ΣῈ Υ͂ οοἕ- 
ΤΑΔῚ ἅιηθηῖβ [ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντο- 
λὰς τὰς ἑμὰς τηρήσατ εἾ.---α οϑὰβ Ῥτοοθοὰβ 
ἴο οχρίδὶ ἢ πιοῦθ {01} Ποῖ ὑμὸ αἰδοῖ }65 8.6 ἰο δὺ- 
ἰαἴη ἰο (Π6 ἀοίΐϊηρ οὗἩ ἰῃ0 σγοϑίθν ψοσκα ἰη Ηΐβ 
Ὥδῖη6. Τὴ0 ἤγϑυ σοῃάϊι(ίου ἰδ, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, δὴ 88- 
Βα ρ(ΪΟΏ 85 πυ|ο]ϊ ; ἰο ἴδ οἴεἼροί, πδιλοῖν, (λιδί 
ἀπο γ Ἰοῦο Νϊπι. ΤΠ ΘΌΟΘ ἰὑ τν}}}} 00]1οΥν {ἰμπαὶὺ {δ 6 7 
Ὑ11 Κορ Ηἰβ δοπιι)δη πιοηΐϑ, ΘΓ Δοσα, 8.5 {ἢ} 650 
ὅτο, ἴῃ {86 ὁπ6 σοπιτηϑηἀπηπιουύ οὗ {6 ογϑΐρ. [1 
6 γ 9 Ββίαηα ἴῃ (6 6] οὐ 88 1} οὗ ῬΥΔΥΟΡ τω 
Αοἱϑ ἰϊ. 1, δυωοϑυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὑτό), 86 Ἠοΐγ 
ΑαἸιοβὲ 818]}, δὲ Ομ υὶδί'β ἱπίϑυοοβδίοη, Ὀ6 αχίνυϑῃ 
πο. ἸἩΠοΙ]αοῖς : “ΠῚ Φοῖπ, Ἰονο 18 ΠΟ Π16 ΓΘ 
1851} 688 οὗὨ ζϑοϊΐης; 1 18 οποηπόϑὲ 97 οἱ νῖιὴ 
19 Ὀοϊονοά, γον. 21]; οὔδρ. χυ. 14: 1 Ζοδη ἰἰϊ. 
18. [018 1]Ίοτ ὙὮ]Ο} Τα ἶκ 68. ΤΩ 6 ἢ ΒυΒΟΘΡ ΟΣ Ὁ]9 οὗ 
11:0 δοαιπιπἰοαιΐοη οὗ {86 Ῥαγδοϊοῖο : ἐ}ι9 κόσμος 
σηληηοὶ χοσοῖτο Ηϊπὶ.᾽ ΑΔ Ἰονΐης σοπἰοτ] δ ΐοη 
οὔ Ομ γἰβί Β ῬΘΓΒΟΏΔΙΠΥ͂ ἴδ (Π6 Ὀοηὰ οὗὨ {6} ΟΕ ΐΡ 
οΥ̓͂ αἰβοΐ Ρ]68,---ἰΒαῦ ψἘ]ΘὮ τη κ658 {μι θη} 8 σο]] οοἰΐγο 
ῬοΥΒοΟ Δ ἰἰγ---ηὰ 1 (8 6} ον ΒΕ Ὁ (ΠΟΥ͂ ΤΟΥ Ὀ6- 
ΘΟ, (Π9 οΥρδῃ οὗ (1:6 ῬοΥβοπα] τηδη οϑίδίϊοη οἴ 
[8ὸ ΗοΙΥ αμοκί. 

γον, 16, Αὐάἂ ὲ τ} οῃϊσοαι ἴ86 ἘΔΊΒΟΣ 
[6 ἔγω ἐρωτήσω τὸν πατ ἐρα].---Ονῖϑὲ 
ΟΥΘ 8.68 οἰιοῖδθ οὐὗὁἩ ῃ0 ἔογαι ἐρωτᾷν, ποῖ 

αἰτεῖν, 88 Ὀαοΐοτο, ἴῃ γούϑγοποθ ἰο {89 αἰδοῖ Ὁ 68. 
Ἐχρυθββῖνυο οὗ ἃ ἴὭοτο ἰη(ϊτηδίθ, ἦγοα δηἃ Ποπιο- 
Κοηθου8 Το] δίϊοη. [π ΟΡ. χυὶΐ. 26, οὐ (ἴ)0΄ 60}- 
ΓΓΑΓΥ͂, Ηθ ΒΆγ8: οὗ λέγω, ὅτι ἐρωτήσω. ἸΒο]υοῖς, 
δοι(ΐηρ δὰ θ Οα]οΥ ΒΒ οχρ᾽ δηδίΐοη: ποῦ δοίωδ, δε 
σοδίεοιηι γοφαδο, ΤΟΥ 8: “Ηρ 8 ἰΠ 6 γ0 βροδκίπ 
οὗ ἰμὸ ἐἰϊπιθ σθη {Ππ|0 0, ἰπ ροβδβοδδίου οὗ ἰῃ9 
ϑρίγιυ 8086 τηράϊδίϊου ἰ5 6.9 ῥτοιηϊβϑαᾶ, 8.}4]} 

ΤΗ͂Ε ΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΙΌΙΝΟ ΤῸ υΟΗ͂Ν. 

τ ΔῸΪ6 ἐμποηθοῖνθθ 0 ῬΥΔῪ δοσορεδὶν ἰὰ ἐδαὶ 
»ἷγιι." 
Δηᾶ ΒΘ 5841} ρίὶνθ γοῖ διοῖδοσ σϑρτὸ- 

βοῃίαζένθ, οὐ, ἢθὶροσ [καὲ ἄλλον παρά- 
κλητον δώσει ὑμῖν].---Ηοτο (06 στοδῖ ρτο- 
τηἶῖδε οὔ ἐἰῃ0 παράκλητος, ἴο ΒρΘΑΪ ΙΔΟΥΘ δοοῦ- 
ταίοϊγ, (9 ἄλλος παράκλητος, ταλῖκο5 1.8 ΔΡρεδι- 
8ησθ; {116 ῬΓΟΠΙΐ86 οὗ (6 Ηοὶγ αμοϑθὲ, βροΐίϑη οἵ 
αηᾶον (8 ὩΔ πιο ὈΥ̓͂ Φοπ ΟὨ]Υ, οἤδρ. χὶγ. 26; 
χΥ, 26; χνὶ. 7.5 ἜἘΠ|Ὸὸ ποτὰ ἱἐἰβϑοῖ 18 πουοσ τοὶ 
ἱ ἱπ ἰῃ6 Νοὸνν Τοβδίδιηθηξς οχοορὲ ἴῃ ἰδὲ 
ΓΙ ρ5 οὐ Φομπη, γοὺ {ὑπὸ ἀοϑί χηδίίΐοη : ἄλλος 
παράκλητος, ΒΟ 065 ὑπδὲ 1 ΤΩΔΥῪ Ὧδ Δρρὶϊοὶ ἰο 
ΟἈσὶβὲ 8180. 

[1860 ἀοδϊ ζηδίϊου οὗ (6 ΠοΙγ αἸ]ιοβὲ, 85 ἀποίλεν 
Ῥαγδοϊοίο, γ8ο νου ΒΌρΡΡΙν ΟἸτἰϑι᾽ 8 οσσῃ ρἶδοθ 
ἴπ Ηἶΐβ Ό8θῃο6ο, ἱπ|Ρ}168 (μα ἰμὸ Γιοτὰ ΗΠ 56} ἰ2 
(9, 3γδὲ Ῥαγδοϊοῖο; δηὰ {15 18 σοὺ τπιϑα ὈΥ 1 Ζοδη 
ἰΐ. 1, τβοῦο “7 6805 ΟΕ σίεῖ 186 τἱρμίθου "ἢ ἰ8 
οΔ]] ἃ παράκλητος πρὸς τὸν πατέρα. Π|15 4] πο 
5 Ἰοϑὺ ἰο ἐμ: τοιὰθτβ οὗ οὖν ΕὨρ ἰβἢ νογδίοη. 1 
αυοίθ 'οτο θοϊογο δὰ ἰμ6 Ἔχοοὶ οὶ ἱπίογρτγοία- 
κἰο οὗὨ ΟαἸνίη ἐπ ἰός: “ 1116 παΐηθ μῥατγαείοίε ἰδ 
ΠΟΓΘ ΔΡΡΙΪοα ἰο Ομ γῖϑὲ 85. »νὴ0}} 88 ἰοὸ ἐμ ϑρί τί, 
δ ῬΓΟΡΟΓΙΥ: ἴον ἰύ ἰβ ἴπ 6 σοαλοῦ οἴδοαο οἵ οἐδοὰ 
ἴο ΘοΏΒοΪ0 δηἃ Θῃδουγαθ τι8 δηα ἰο ῬΥΘΒΟΓΥΘ υ3 
ὈΥ ὑποὶν ἀοίοποο. Ομ γὶβὶ τγδβ ἐμ ὶν ρδίγοη 48 
Ἰοῆρ δ ἢο Ἰἱνοὰ ἴῃ ὑπὸ που] : Ηδ {πθ οὐσπι- 
ταϊιϊοὰ ἐμοῦ ἴο ἰμ6 συΐϊάαποο δῃὰ Ργχοίεοιίου οἵ 
[86 ϑρίνι!. ΤΥΔΗΥ Οὁ)6 8515 ὙΒΠΟΙΔΟΣ Ὅ͵ὸ 8Γ6 ποὶ 
(0-ἀΔ  ἀπᾶον ἰδ 9 συδταϊ ηϑμὲρ οὗὨἨ Ογἶβὲ, ἐμ δι. 
Β,ΓΟΡ 8 ΘΘΔΥ: ΟἾγΙδὶ 18 ἃ ρῬογρϑίυδὶ Ουαδγάϊΐδα, 
Ὀαΐ ποὶ Υἱϑί οἷγ. ΑΒ Ἰοης 88 ἤδ ννδὶ]κοὰ οἡ βασίβ, 
Ηθ ἀρρβϑαγοὰ ΟΡΘΏΪΥ 88 ἰδεῖν αυδτγαϊΐϊδη (}αίνο- 
πιι8)} ὯΟΥ Ηθ ῬΓΈΒΟΡΥ͂Θα 8 ὈΥ Ηΐ8 ϑρίτίι. 11 
68}}9 ἐπ ϑρ᾽γῖς αἀποίλεν (80. »Ῥαγαοίφίμπι) ἴῃ τῖον 
οὗ (δ ἀϊδϑιϊ ποι ου τὸ αἴθ γὸ οὔβοσυα ἴα ἐπα ὉΪ658- 
ἰηρ8 ῥτιοοοϑοαϊηρ ἔγοτλ οδοῖ. [1{ τῦῶϑ 6 Δρρῖο- 
Ῥγίαίθ πουὶς οὗ Ομ γὶϑί, Ὀν οχρίδιϊης {86 δβἰα8 οἵ 
6 ψοΟΥΪά ἰο ΡΡΟα85 ὑπ δῆρον οὗὨ 6οά, ἰο το- 
ἄδοπι τη ἔγοῦι ἀθαί, ἰο οδίδὶῃ τἰσπιοουβηο8ι 
δὰ 116. 10 18 (πΠ0 οΒῆοθ οὗ ἐμ ϑρίῖγίὶ, ἰο τηδῖϑ 
05 Ῥατίϑ ον οὗὁἁἨ Οδνιδὶ ΗΒ ζ, 8459 ψ|ῦ}]} 858 οἵ 6} 
ΗΪΐδ Ὀϊοββίηρϑ.᾽" Τὸ ἀοδίὶρσηδίίΐοη Ιραγαοίοίε, αὐ- 
υοοσαίε (Δ8 ΔΙγοδαν Ιγοῆθϑυβ, Αἀν. ἀξεγ. 1Π]. 17, 
δηὰ 4180 ατοίϊ 8 οὈβοσνϑα), ἱπιΡ}}68 δὴ δ 6815 
ἰο [8 ἀφομϑέ᾽, 86 κατήγορος τῶν ἀδελφῶν, 85 189 
ϑρίνι οὐ 6Ὑ]} ἰ8 ο4]16ἃ, Βον. χὶΐϊ. 10. Οομρ. ο 
(ἷ8. 8010 Ῥαββαρθ (86 Ἔσο θα ΣΟΙΊΔΥΚΒ οἵ (δ6 
ἰαίθ Ατομβάρθδοοα Ηδσθ οὐ 716 Αἤϊδεῖοπ 9. 1464 
Οοημοτίεν (α βοτὶθβ οὗ θυ οῃΒ οὐ Φοδη ΧΥ͂Ϊ. 7- 
11, Ῥτοδομβοᾶ Ὀοίοτθ 6 Γπἰνογεὶίν οὗἩ Οσδαι τί ἀρ, 
1840, νιν Ἰοηβς ποίο8 τ] ἢ δτα ὉΥ ἤδγ (86 τηρϑὲ 
ἱπιρογίδηϊ γμαγὶ οὗ 89 Ὀ00Κ), 24 οἰ. 1850, Βο9- 
ἴοῃ τοργὶυΐ 18δ4, ὑΗ. 848 Β'.---Ρ. 5.1] 

4 [Παράκλητος ΟὐσΌϊΒ ἔγο [{πλ66 ἰπ {πο Ν. Τι, ἔουγ ε{Ππ|ο8 [ἢ 
[0 Ὁ δρ9] οὗ ΦοΒη, 88 ἃ ἀοδίηδείοη οἵ {π6 ΠΟΙ͂Υ βρίτι, διὰ 
οὔοθ ἰῃ [ἢ γεϊ Ερ. οὗ Φοδῃ, 85 δρρ θα ἴο Ομ τίσι. Γὲἐ ἰδ εἰ νὰ γ 
ἐταπδϊαἰοὰ Ὁγ {πΠ0 ΕΥ͂. ((ο]ονίης Ὑ ο117)}, οσοορὶ 1 
Φοδὴ ἰ|.1, ππϑτο ἰΐ ἰ8 τοη ἀογοὰ αὐνοσαία (αἴας πο Τα  ρεῖθ} [ἃ 
(06 ὄοϑροϊ πὸ Υυ]χαῖθ γοία! πα {πο Ὑ{ΓῚ ἃ οἰἰκὴς ΠΔηρ9 
οὔ βατγαοίείωα ἱπῖο Ῥαγναοϊέξμες ; το Ἰοῦς Οτϑοῖκ η ὑειης ἰυτμοὰ 
[ηἴο 1η9 δοτῦι [δι ἑ, 46 ἰπ ἄγψτγίςε εἰδίφοη. ΤΏ Κα Ὁ ἔπιμεπημα 
ψογβίου ψ ἢ ἢ ἰ8 σοηδίγιςίοθα οὐ ἔτ σοηγεοηΐοπϊ, Ρυϊὶ τΟΓΥ͂ 
βἰανίδῃ δηὰ υἢ- Κη κα} 15) δυδέοπι “ οὗ ἑακκίης ἐἰπο ννουὰϑ οἵ [86 
Ὑυ]κχαῖο, οἰ ρρίηρ οΗ͂ τπὸ 1δέίπ, απὰ ἱπενίας οὐ πη ς Πἶἰδ ἴοΣ- 
Ὡλἱπαῖίοηβ,᾽" αἰτοῦ ρμαγαοίείς ἴῃ 41} τὸ ἰΟῸΓ ἢ καρὰς οἵ ἴο 
θΘοθρο]. δηὰ αανοοσαία ἴῃ ἴἢ9 ἘΡΕΡΘ Ἧ ΚΕ [8ο Υυ!κπῖθ. Αττὶ- 
ἄρδοοῃ δγο οὐφεγυοα (Αἰέδείοη 97 ἡ Ὁ. 3549). ἰμλὶ 
ἴο δυνοίὰ οοιδιϑίοι ὑπ τοῖς τοτὰ τοΐκας πατο θοδὰ δοςί!" 
εἰσϑὰ (μβ δαρίξειε, α ἑξῆορ, ἄδαοοπ, εἔο.}, Ὀὰὶ {μπὲ εν 
πουἹὰ μανὸ οὐὔσοπτοά οὔτ ρογοθρίίοη οἵ εἶθ τηϑδυΐβε δηά, 7 
δονογίημ [Ὁ ἔγοιῃ [{8 οἰγπιοϊορίοα! δοροοίδείοηδ, ἀορείνοί ἰϊ αἵ 
8 νοτίου οἵ ἰζδ ρονθΓ.--. 8.] 
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1. Αψ94 ἰο ἐδθ ΡΗΙΠΟΙΟΟΙΑ τηθδηΐης, Μαγοῦ 
δ. γγ5: Ἴ 6 παράκλητος ἰΒ, Δοσογάϊης ἴο οἷα 5816] 
ὄγοοῖς υϑαζο, οὯ6 ὙΒ580 185 βυπιασιοηθα ἰο ἰιοἷρ; ἴῃ 
Ῥδγιϊσα]ασ, δὴ ααυσοοσαίδ (αἀὐοοσαίμε), οὴ9 Ψ}0 
ἹΩΩΠΌΖΟΒ ΔΠΟΙΠΘΥΒ Οαι836, ΟΥὗ δὴ ἐμέδγοοδδογ. 

ΜΠ (δῖ. (86. ἰαϊπιαάϊο ΡΞ ἀρτθοβ. β668 
Βιχίον, Ζοχίοοη Ταΐηι., ν. 18:8. απ ἴῃ σοηθτγαὶ 
Λγειϊβέοῖη οὐ ΟἿγ ραβϑᾶρο δηὰ 1) βιογάϊαοις ὁπ 1 
Φοῦπ ἰϊ. 1. [0 βου! θ6 δἀαοά, Ἰιοννοτον, {δὲ 
ἴῃ ον ρηβϑϑᾶμθ, 89 δἷδὸ ἰῃ Ρζβῖϊο 226 ορυς. πεμπαὶ, 
Ῥ. 4, ἀπά ἴῃ 16 Ερ. οὗὨἨ 6 οἰατγοῖι οὗ Υἱ᾽θηΏ6, 6. 
δ, ἃρ. Ευδβοῦ. γ΄ 2 (Ὀοϊἢ αὐοϊοὰ Ὀγ Κπδρρ δηὰ 
ΜΈ ον, Ρ. δ1δ), παράκλητος ταυϑὶ ποῦ Ὀθ ἰαθη ἰπ 
1.0 ΠΥΡΟῚ 80η86 ΟΥ̓ ἃ Ἰοραὶ δΔαἀνοοαίο ΟΥ̓ Ρ]οδ ον 
((ου νοὶ (88 Οσθοῖθ σοΌΟΓΑΙΥ 80 86 ἰοΓΠ18 
σύνδικος Δ ἃ συνήγορος), Ὀαὺ ἰπ {110 ΙΟΓγ6 ΖΟΠΘΓᾺ) 
Β6η86 οὗἩ εομπδοίΐον, λεῖρογ, ραίγοη. Οἱ ἰδιο ρΡῇῃϊ- 
Ἰοϊοζῖδα] πιοδῃΐησ ΙζΡΡῸ [189 ἃ γα]υ8Ὁ]6 ἀἰββογί- 
ἰἰοα 2)ὲ ϑδρέκίς 5. εἰ ΟἸιγίδίο ραταοίοίΐδ, ἴῃ ἷ8 
ϑεγίρία υατὶλ αγ΄. ἵ. ῬΡ. 110 βηη. ΠΟ βἰιοτγβ ἐμαὶ 
6 αἀτοοῖς παράκλητος μὰ (ἰὸ Τα ααυοσαίιϑ, 
ΔΏΒΟΥ ΤΏΟΤΘ ΠΟΑΥΪΥ [0 ΟὟ ροθογαὶ ότι σομπδοὶ 
τθοϑο οἴδοο 18 ἰο δάνίβο, αἀἰγοοῦ δηᾶ βυρροτὶ 
ταΐμοῦ (Δ ἰο μοὶ. 1ὶ ἴᾳ8 ἰδ τνοσὶς οὗἠἨ {110 
Ηοὶγ βρῖτῖι, ποῦ οΠΪῪ ἰο ρῥ]οδά ἔον (10 ἀϊδβοῖ 168, 
δυὶ αἷβο ἰο ρῥ]ολὰ ἴῃ πρῶ, (ο αἀΐϊτγοοί ἰμο ἴῃ 
8}} (μοῖὶν τναγϑ, ἴο αὶνθ (Ἰοαλ τους ἀπ τ ϑάοι, 
(ο [18] (19 ρΡατγίύ οὗἩ 8 Ἰιϊρίιοῦ σοηβοίθῃσθ, ἰο 8..5- 
ἰδΐη, οσορἴονῖ δηα οἴ δον {{|0πὶ ἴῃ 4}} ἰδοὶν ἐγ[α}8 
δα (ο Ἰεδὰ (Ἰοπὶ ἰο Βοᾶύθη, ἢθησθ ἰἰο ΕΠ] 158} 
νοτὰ 44υοσαίε, Ϊιϊοΐ ΓΤ ]αίο 8 ΤΌΟΤῸ ΘΧΟΪ αϑῖυ ον ἴ0 
{πο γ]ϑαάϊης οὗ ἃ οδ.89, 183 πὸ 70}1 φαυϊταϊαηΐ ἰὸ 
«αράκλητος, απὰ οο68 ποὺ σοΥοῦ {16 ψν 1010 οχίθπηὶ 
οἵ τμ0 ΟΠ Πα οΥ ἰ᾿6 ϑρ᾽γῖ, 111ὸ 1ά6α οὗὨ ΟὈπιίοτίεν 
τηυϑὺ Ὀ0 δΔἀἀδοά ἰο (. Α Οοιυγίοτίον 18 ἃ δρίγίξμαὶ 
Πεοῖρον. Ὁὰίοτγίαπαίοὶν τὴ ἰατο πὸ βίη σίο τοτὲ 
οοὔχιίοηβῖτο ἴῃ βἰσαϊβοιίΐοη, 60 Ὀοῖονν βαῦ. 2. 
--Ρ. 8. ᾿ 

ΤΙ. ΕΠ ΜΕΓΕΕΙ 
1. σοη ον }Υ ἴο {ἰιο 68 οὗ ἰ; 6 αασοςαίμϑ ἴῃ 

ἰϊ8 τϊὰον Β6 80: ἀϑϑίδίαηί, δεῖροῦ, εἰς., Του αη, 
Αὐφυϑίϊπο, Οαϊνίη, Ϊ Πάταρθ, τηοϑί οὗ (8.6 τη 6 ΡΉΒ. 
ἱ δά πυπάον (818 ΘΔ {116 ὨΔΠΙ6Β ΟΥ̓͂ ΜΙ οἸΔησίο, 
ἐζὰ, Οτγοίϊ 5, Ἦ οἰδίοἶη, Βοηροὶ, Κπαρρ, [ἰϊοκο, 

ΤΒοΙυοῖ, θὸ οίιο (εώίαπά), Ἠοησειθογς 
(Ρώγερτεολετ), ἀοάει (ἀφ επεοιγ), ΗΠ τατλοηά, Ῥίοσ- 
80η, ἸΥ̓ΘΌΒΙΟΡ απὰ ΕΚ 80η.---", 5.1 

2. Οοημοτίεγ, οοπδοίαίον [ἴῃ δοδογσάδῃσθ σῖϊῃ 
80 ΗΟ ἶσα ἀ86 οὗ πα ἵν δῃὰ παρά- 
κλησις], ΟΥτΐοη, Ομ νυ βοβίοηι, ΤὨΘοΡΒΥ]Ἱαοί [ΟΥτ]], 
Ἐυιγπιῖι5 Ζι αῦ.], “ οτοπιοῖ [Ετγδϑβιμι8], Κα ποτῷ 
δία] ἀοπδίιιϑ, 98 η86}} δηὰ οἰδογβ [Α. Ε. Υ.]. 
ξαϊηϑί {}:|5 ΜΟΥΘΡ Βὰγ8 (λοσογάϊηρ ἰο {86 ποῖθ 

ἰῃ Τάοκο, Ρ. 008): “1. γχοϑίϑ Ὁροῦ δὰ ΠΠΡΆ1]10- 
Ἰοφίοδὶ οοπίμβίοη οὗὨ ()}Ὲ νογὰ τ παρακλήτωρ 
(ϑερι., Φοῦ χνΐὶ. 2) ἱπ Ααυΐϊΐὰ δηὰ Τμοοάοία8."} 

4 [ο ἰπ ἷ9 141} Ττγδοῖδίο οὐ Φοιη : ὃπὲ ἰὴ πο 921, ΑὉ 
ἐρου ρον τὰ Ἀνὰ 16 ἐΒΈΘΓΡΓΘΘΙΠΟΝ ἐραλαφας ρὸν ων: οἵ (Ὀπ- 

͵ ἤογῖ8 μοίης ταϊοηῖ ἴο [ἢ6 Οὐ ὶς ραγαοίείε. 
ἔπ αυοίατίοη ἰη ἢαΓο, Ῥ' 802 ΐ..--Ρ. Β.] 
[129 παπὶὸ πιαὺ ὃ6 δαί ἃ οἵ Οβ νη ; δ60 μὲ ἱπίοσργοίδεϊοῃ 

αποίεὰ Ρ. 440.--Ρ. 8. 
οὗ 8 189 ὙΠ] χαῖο ΦθΓΟΠ6, 85 δἰγορνγ οὐδοττοά, τοϊδίπα 1ἢ0 
ΤΘΘ 

εἰ 
Ῥαγαοξέις, (Ῥαγαοϊεῖα ἢ). βοῖμοὸ ΜϑΙ͂, οἵ πὸ 1116 

νὰ αὐτοοαίμηει.---Ὁ. 8. 
ὲ ρον Κταπδίαιοβ Τγδείεν,, Οὐπ ογίεν, Ὀθὲ οχρίαϊηδ 46» 

Ι [Μίογον, ἴῃ ἃ ἴοοϊηοίῖοθ, ὑ. δ1δ, ὭΓγχοθ δρδίηπε ἐδ] τηθδη- 
ἴῃς ἴΠ6 ρμαδεῖνε ἴοτπι παράκλητος, ἰποϊοιά οἵ ἔδο ἀοέΐνέ παρα- 
κλητικός (Ῥ]Δί. Κεριιδί, ν. δ24 Ὠ.), ἰπ δοοογάδποο ὙΠ ἐπι- 
κλητικός ανακλητικός, οἷς, Βϊ ἰἰ διου! ἃ Ὀ6 Γοτηοοτοά ἰπαὶϊ 
ἰῃ ἴ9 Ν. Ἐ, παρακαλέω ἀ0θςε ποΐ τηοαη (ὁ οαΐΐ 705, Ὀυϊ αἱ τα 8 
ἴο ἐχλοτέ οΥ ἰο οο ογί.--", 8.) 

Νονου θ᾽ 658, νγ716 ΠΙΔΥ͂ ΒΑΙΟΪΥ στο {Πὸ Οτοοὶς 6Χο- 
ξοϊα8, ννἷἱιο τὸ ὈΥ͂ ργϑίουθῃσθ οἡ {119 8.16, ογοά 
ἴο ιανίηζ βαϊ ἃ βοιμϑί ἱὴς Ρμἰϊ οἱ οί σαν υϑι18- 
ΔΌϊ6. μα, ΠΒουΘΥΟΣ, ἐπ ροὶπί οὗ 7αεί, ἰῃ9 νοτγὰ 
1 Φοδη ᾿ἰἱ. 1 σαπηοί ταθδῃ οοηηογίογ, θὰ ΟὨΪΥ πιό- 
αϊαίοῦ, τεργεδοπία( 06, λοίρογ, αὐὰ {ἰαὰὺ Β6ΓΘ α͵530 
ΠΟΥ 18 μῸ ἱπιπχοι αίθ απρδιΐοι οὗἨὨ οσοπιίονγίϊης;, 15 
πιδηϊίοσί. 

Το ἴογοι Οὐπιοτίον, ἃ9 υϑοὰ ἴῃ ἰ}}9 αηἃ ἰδ 6 
1θι1}} οἈ. οὗ ΨΦοῖϊῃ ὈΓ οὖν Ε΄. Υ., ἰὼ ΠΑΥΠΙΟΩΥ τὶ τὰ 
{10 ΗοἸ]θη βία 86 οὗ παρακαλεῖν δι παράκλησις, 
ἢ 4}} ἐπὸ ἀγροῖς σοπιπηοπίλίογ8 δη 110} 0} 
(7 δοίεγ), ΘαΥΤ 68. τη 0} 10 80 ΤΙΔΏΥ͂ δλογο α88οοὶ- 
αἰϊοηϑ ληἃ οχργοβ809 Β0 ἢ} δὴ ᾿πιροτίδηί ρατὶ οἵ 
6 οἴἶοο οἵ ἰο Ηοὶγ ὥϑρ᾽τγιῦ (οορ. (86 παρά- 
κλησις τοῦ ἁγίου πνεύματος, Αοίβ8 ἶχ. 81), (δαὶ 1ὑ 
δΘοΏ8 δἰιηοδ βδουίϊορο ἰο δχοῦδηζο ἴ'ὑ 10 
αῃοίμοῦ; δὰ Βαποο Ατοδάοασου ασο μὰ θθαὴ 
ΑἸΐοτ, τα 110 δάἀνἰεἰηρς ἐμαὶ Αἀυοσαίς (ἴῃ {ἰϊ9 
ὙΪΔΟΡ Β6.86 δΔΌΟΥΘ ΧΡ] πο) 8 {116 βέγὶσὶ οἱ Κ- 
τ οἴ Ἀ] τχοδηὶπρ οἵ παράκλητος, Μ]ιοὶ. δα 15.6.5 
1 Φοδ 1ἱ. 1, γεῖ σοϊλίη (ἢ9 Εἰ, Υ. δὰ σοπιθὶμο 
πο ἴάδα οὗ ἀεὶρ ἀπμὰ δίγοπγίὰ πῖτἢ (μαὲ οὗ σοπδο- 
ἰαίοη ἷὰᾳ ἰἴχ0 ἰόν. ΟἸδ δυο ἄοο8 {10 Βαῖηο 
δηοης ἀοταη σοπιποηίαίογβ. ἡ ἴα βἰιουϊὰ γχο- 
ΤΘὈον {1 {86 ΕἸ ρ 15} σον Οὐ οτίεῦ οΥἱρὶ- 
ΠΑΪΥ ΤηΘΔΏ9 ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΟὐπδοΐεΥ, 8ἃ8 ΠΟΙ, Ὀαυὶ 
ῬΥΪΠΊΔΓΙΥ 4180 διγεπχίλεπον απ δι ρροτίον, ἀστοο- 
ΔΌΪ ἰο 8 ἀογιναίϊίοα ἔτουι (6 1,αἰΐη δοπ γιατὶ, 
ἰο βιγοηρίμοη, σι οι, {που σἰὶ ΒΟΔΓΟΟΪΥ Τουη ἰμ 
οἰαβϑίσαὶ 1δἰΐη, 15 σοιηπιοι πη {0.6 Ὑοϊσαία, δηά 
83 ΤΡΘαΠΘΟΉΥ υϑοὰά πὶ 1.58 αἰ ἴη Βοη80 ΟΥ̓ ἸΥ̓ΊΟἸῚΥ, 
ἐ.7. ᾳκο χχὶϊ. 48: Αςἰβ ἰσ. 109: 1 Οον. χυΐϊ. 18; 
ῬὨ1, ἱν. 18. [πὸ 1118 80η580 ἰΐ 7.118 1. σι (89 
οοπηροίΐζοη δηα οὨ͵οοῦ οὗ οὔν Τοτὰ, πὶ σὰ χα8, 
ποῦ ΤΏΘΥΟΪΥ ἰο σοτιΐογί ἐΐ6 ἀἰβοῖ 0168. ἴον ἴΠ9 1059 
οὗ Ηϊ58 υἱβὶ 016 ὑσοβοόποο, θα ΔΙ ΪΥ ἰο0 βίγοη ρί ἢ 
ἐμοὶ» μοατί8. Ὦγχ. ὕδηρο, ἃ8 Ψ1}} Ὀ6 βοοὴ Ὀ6]ΟΥ,. 
ἸΠΚονν 186 (Δ|κ68 8. ὑγοῦᾶον Ὀαὺ βδολοτναὶ αἰβοτοηί 
υἱοῖν οὐ σομίηοβ ἴῃ παράκλητος (6 ἱ6ι οὗ 
Ποίρεν (Βεϊδίαπα) τὶιὰ (Πα οΥ̓͂ λ΄εαϊαίον (7τ- 
πε {67}, ἀπὰ 6 π66 ἰγϑιβδίοβ ἰὲ ερτγεδοπία(ϊη)8 
( Ρεγισείεν).----Ῥ, 5.} 

8. Τεασλον, Τμοοᾶά. οὗὨἨ Μορϑιιοβϑία [Ἐγμρβϑίὶ, 
Οριια. Ὁ. 210], Ηοξιπδπη (ϑελγύ δεισείδ, 11. 2, Ὁ. 
11), αϊβατὰς [4180 δ ρὈ 61} Ὑ8Ὸ ἱπαρρτορτί- 
αἰοῚΎ ἰγαῃ βίο “οπίίον.---. 5,1. Τπ15 υἱοῦ μ48 
1955 ἰο Βιρροχὶ ἰὺ (Πδπ οἰἰ μ᾽ οὗἩ (86 οἰ ΓΒ. 

ἴῃ γοίδγθποθ ἰο Νόο. 1, ὀχ δαί 00}8 8 ῚΘ ἃραῖῃ 
αἰνιἀεὰ: 

α. Αποϊοπὶ δχορεὶρβ ὀχρὶ ἷη αὐνοσαίι8 ἃ8 οηαἷ- 
γαϊοηῦ ἰο σαμδὲ Ῥαίγοπι8, ΟΥαΙΟΓ, δραϊηϑὺ τ οὶ 
υἱὸν 1ιὕοϊκα ΟΌΒοΥνοΙ: “6 {815 ττουϊὰ συΐὶ 1 ΦοΒη 
1. 1, θαϊ ποῖ 110 Ῥᾶββαχζοβ οὗ (9 ἀο8ρ6].᾽" 

ὃ. Τὶ τνῶϑ ὺπδρῃ ν}ιο, δυρροτίοα Ὀγ ἴπῸ υϑαβο 
οὗ (86 στη, ἢ Ῥυγο ατροῖς ΓΙΟΥ͂ 5 ἃ8 γ0}} ἃ8 ἴῃ 
ον ἰδὲ οη68 δυδίἱπρ {πη 86 ῖν 685 οὗἉὨ ἰδ Ἰατισύδρο, 
ΑἾδοὸ ἷἱπ {μ0 τυχὶ ἰηρ8 οὗἩἨ ἰδ δΌθ᾽η8Β το Βανο 
δἀορίοἃ ἰδ6 ατεοὶς σοτὰ (Ὁ 39), είς., ἀοτιοῦ- 
βίγαϊο ἐμαὶ ἐπὸ ποτὰ οὐ αἰ μι Ροββϑοββϑὰ ἰδ 
ΒΟΠΘΓΑΙ δἰ σηϊδοαίίοη οἵ 8 λείρεν [ Βεϊδίαπα]. “Ἐ86 
ΟΠΙοΟ ΟΥ̓ ᾿.6]Ρ6Γ 88 ροΥΓογπχοὰ ὈΥ 110 ΗΟΙΥ Οδοβὲ 

4 [ΠΟΥ ΟΤὮ Ῥογοηὰ {Ποδ6 1π||18 αη Τλῖκο5 παρά- 
Ὁ δι Τηθθῇ παυκηλονς ΤοδΟΐοΓ, ΟΟΙη [ὈΓΙοΤ, Ἐχιύτατ ἤα: 
δρΐΓγος, σου] ον, αὐ 46, ἐἰς.. 811 ἰῃ ΟὨ6.--Ῥ. Β. 
{ [ΟἸπμαῦδθη σγϑιθδγκθ ἐπὶ ἴοο., τιδὲ 6 οτρΊΔ] ΤΏ ἢ, 

αὐοοςαΐμε, οαἰϊδα ἰο αἰα, [8 Ἰοκῖ ἰπ [Π6 Ἰῆογθ κομοΓ [6608 οὐ 
λεῖρεν, αεεί ογίφν; ἰμδὲ {π|8 [ἀθα δη} 18 Δὐἀηλίγαυ Υ (9 
σοπῃπηδοίίοη ἰῃ αἱὶ ΨὮΠοτο [6 ποιὰ [8 Δηρ οα ἴο 196 
Ἡοῖν Βρίτίε, θὲ ἐπα αή φοραίς ἴα ὈειοΣ δα (θὰ ἰῃ 1 Φοδῃ ἰ. 1 
ἌΒΟΙ [Ὁ [5 πδοα οὗ Ομ τὶδι.---Ρ. Β.] 
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σομβὶϑὲβ οὗ αἰγθοιϊηρ δηὰ Ἰοοάδίπηρ ἰο {μὸ ἰγαίΐῃ, 
ἰοδιϊ γίηρς δπὰ σουλϊηἀϊηρς, ἰοασιίηςκς δα ρἰονῖγ- 
ἴηρ.᾽ Ακδίηϑι {π|8 νίθυν, 10 τηυϑὺ Ὀ6 ΟὈδοτΥθα : 
(α) Ογῖβι δυγῖνϑ δ (86 1468 οἴ (Π):6 ἄλλος παράκλ. 
τμγουκὰ (6 Ῥγοιΐθθ: “αὶ γὙὺ 8}}8}} εὶς ἴῃ ΜΥ 
Ὠδηλ6, 1 Ὑ1}} ἀο.᾽ Ηδ π|ὶ}} πιο ἰαῖο τὶ ἢ αοα ζο0Ὁ 
Ηἱ8 δοδοῃιρ] πιθοῦ οὗὨ ἐμοῖν νοσῖς. Τῆι Ηο 18 
10:0 ἈΙεαϊαϊοτ, 1 Φοῦπ ἱϊ. 1. (ὁ) Το ἄλλος 
παράκλ, 8 ἀοβοτὶ 6 δ9 “{ὸ ϑρίνιυ οὗὁἨ γα ; ̓ 
88 βυοὶι Ηθ 15 (λ0ὸ Δί οἀϊαῖον (ἄγου κί τ 086 ἰηϑίγα- 
τιθηία! γ ὈοΙονοΒ ΔΥῸ 8.6 οπθ ὙὙἱΓὰ ἰδ9 
Ἑαϊθον ἴα Ομγίϑι, ΠῸ ἰγδηδρονῦίβ ἱποῖὰ ἰΐο 
Ομγίφε, ἰλὰ9 τη Κίησ {π 6πὶ σοτίαἰῃ δηὰ ρσἰαά οὗ (86 
οροτδίίοηβ οὐ ἀοἄἁ. Δ μους ἀουδί, (θη, Ηθ 18 
ἃ λείρεν, Ὀὰὶ ἰ ἴ4 Ὀθοδι890 Ηθ 15 ἃ πιεάϊαίοῦ" (866 
Βοπι. υἱϊϊ. 26, 27); ἡ. 6. βίποο δ οοηάυοσίδ (οἷν 
ολυ86 Ὀοΐογο αοὐ, Ηδ οοπι οὶ ἰδ Ὀοΐοτο {δ6 
γον ; (οὶ σίρε υεγδᾶ). 

1Π. ῬΟΟΜΑΤΙΟΑΙ, αιοϑίΐοη. ὙΒΟΪΌοΙς : “ΤῈΘ 
Τοργοϑοηίδιίϊνο οὗ ἐπ ἀορατίίηρς Οπο ͵8 σα]]6α, ἴῃ 
11.656 ἀϊδοουγβοβ, παράκλ. (ταῖμον ἄλλος παράκλ.), 
δραΐη, πνεῦμα τῆς ἀληθείας 6 το δὰ ἴῃ σἢΔΡ. ΧΥ. 
2ό:; χνὶ. 18,--Πποί ἱπηηιοαϊαίοἷγ ὅτε ἀξιόπιστος 
ἔσται ((Βνγβοϑβϑίοπι), θαὺ ου δοοουηὺ οὗ ΗΪΐδ Ὀοΐηρ 
{80 Μίοαἀϊαίον οὗὁἨ [6 ἰπεοοταίΐσ δηὰ ρῥγδοί θα) 
σα τ ϊ οι, δοοσοτάϊης ἰο νον. 9, 15 ΟΠ γὶϑὲ Ηΐηι- 
ΘΙ; αχζαΐη, δοοογάϊης ἰο γον. 20, Π19 15 οδ᾽ἱοὰ 
πνεῦμα ἅγιον διὰ, δοσογάϊηρς 0 Δῇ ΘΧΡΓΟΒΒΪ0Ν 
ῬοουϊίαΣ ἰο Το, δύναμις τοῦ ὑψίστον, ᾳΚο 
χχίν. 40: ἱ, 82; Αοἰβ ὶ. 8. Ηο 185 οΔ}16 ἄλλος, 
ἴον Ὁ ἴδ ποί Ομιγὶϑδὶ δοοογτάϊης ἰο Π|8 ᾿ιἰβίογὶοαὶ 
ΔΡΡοαγίη,. Υοῦ ἀραΐῃ ἴΐ 15 α'8ο Ογὶϑί ΗΠ π|86] 
γον, 18; ἐδαῦ Ὑ}16]., ἀσοογάϊηςς ἰο οἰλρ. χνὶ. 9δ; 
χυΐϊ!. 20 (γνωρίσω), 18 ἀφοϊατοα ἰο {μ6πὶ Ὀγ Οτῖϑί, 
8, δΔοοοσαϊης ἰο οἰαρ. χΥὶΐ. 14, ἰο Ὀ0 ἀθοϊαγοα ἴο 
{ποι ὈΥ ἰδιο δρίνιι, ἴον ΠΟ 884}1} ἔδῖζο οὗ Ηΐϑ 
(6 ι18.᾽8). 680 ἀροϊαγδίϊοη Ἰολα 15 ἐο [6 Ὀ6- 
Ἰιοῦ ὑπαΐ, ἰὰ Φοιη, ὈΥ (119 πνεῦμα να ταιιϑὺ πᾶ ογ- 
δἰδηὰ Ομνϊϑὶ, σον δοά ἰηΐο ἃ βρὶτιί. Τη6 Υἱον 
Βοϊηρς ἤοσί ἃ {1118 πνεῦμα ἃ5 ἃ, “ Β6}7, ἀϊπέ! οὐ ΤΟΙΣ 
Οσῖϑυ᾽ 68 Ἰαίοὶν Ὀδο γουϊγοα ὈΥ ΟἸβ δι βοη, 
ΔΙΟγον, Βομπιά, 7ΤἼεοίοσίὶε 68 Νειοη, Τεδίαπιεπίδ, 
Ι. ». 105; Βειύοϊηπον, ν. 2580; Ηοίμπδπη, Ϊ. Ρ. 100. 
Νο διρυποηίβ θαῦ {π0896 οὗ Οιυδηβί δας δᾶγνοὸ 
Ὅσο Ὀτγουχίιν ζογυπναγὰ ἱπ ἴανον οἵ ἱἰ.᾽) .1ὲ 8 
βίγδηρο ἰ᾿αὺ ΤοΪ οἷς τν}}} δατῖο ποῖ μὸν ἐλ 6 ὁχ- 
Ῥτγοβϑίου ἄλλος παράκλ., ὍῸΣ [ῃ9 μεϑ᾽ ὑμῶν, ΠΟΡ 
(6 Ιη880] 1] 0 ἐκεῖνος, ΠΟΥ ἰμ6 διδάξει, λαλήσει, 
εἰς., ἃ8 ἃ Ῥτοοῦ μπῶὶῦ ἰμ0 Αρὶ γι! 18 ἀοεὶσηαίοι 85 
ΔΗ ΠΟΥ 86], ΑἸ ουρὶ ἢ 6 ΤᾺΠ}} στδηίβ [116 μγρο8- 
ἰαἰἰζίῃς οὗ (9 Ηοὶν Ομοδί, 'π ἐμ9 ἀοριμαιίίοαὶ 
οοποορίΐου οὗ (μο Ὀϊγίηϊίγ. Βα ἱΥ ἴῃ (15 ροϊῃὶ 
ἀοκυδίο8 ὅσο ἰο πὰ ὑἐμοῖν βυρροτὺ ἱπ Ῥδυϊ, ποί 
ἴη ΦΖο πη, μ6 Ἰδαίου 18 {πτυδὲ ἰηΐο ἃ 6186 Ῥοβὶ- 
ἰϊοπ, απβυβίαϊποὰ ὉΥ ἐπα ἔδοῦ ἐμαὶ δὲ 68 ρίυθῃ 
{0 ἀθοροβὲ σοῃσορίϊου οὗ ἐμθ ἀοσίτϊηαὶ βυϑβίθτα 
οὗ ἐδοὸ Νὸν Τοβίαιηοηί. Τμαὺ ΟἸγ͵δύὺ δι ἐθυηδίοὶ Υ 
ΒΡΟΔΚ5 οἵ {19 οομηΐης ΟΥ̓́Ι)9 ΗΟΪΥ βρίγιυ πὰ 
οὔ Ηἰβ οὕ σχοίη, ἀο68 πο )υδ( 7 ἐμ6 ὁχ- 
Ῥγοβϑίου ὈΥ ΜὨϊοῖ {10 πνεῦμα 18 ἴη {18 λῃϑίδῃοο 
ἀδοϊαγοά ἰο ὈῸ6 ““Ογὶβϑὺ ρου δοὰ ἰηΐο 8 βρί τὶ; 
ἦι 18. ΔῺὮ Θχργοββίοι 10 Δ η}18510]0 ἴἢ ΔΏΥ͂ 6886,--- 
Οἰιτῖϑὺ Ὀοίηγ, ἱπἀοοά, ρ]ονβοὰ ἐπ {π6 δ ιν απὰ 
ἑλγοιγὰ ἰμ6 ϑρίγιι, θαὺ ποὺ ἐπίο ἃ βρίγιυ.5 Ἧὔὸο 
ταὶ αῦ δ]ημοδὺ 88 Ὑ060}} ΒΥ (μα (μ89 Εἰ 6 Ὁ 18, 80- 

᾿ ΠΡΤΕΓ 880 (Ρ. δ16) ς4115 ΤΠΟΙΪποῖ Ἐ ἰᾶοα αὐ [ἢ6 ῬαΓᾺ» 
οἸοῖο ἰ9 σις σεν τεγκί τές Οὐγίδέμς, οὈδοῦγο, πΠ[ μη ΘΒ ἢ 
ἀπά υποϊ᾽ςα]. Οὐταρ. 1 Οον. ἰἰΐ, 17. Αἰμαϊηϑ 4 δι ἾΑν σου- 
του μ ιας ὉΓ τὰ τόρβοα σ τὰ τ[9 ϑρὶσι δ ΌΥ Βουδε, δοὸ0 αοὔοὶ 11, 
Ρ. Δ. Ὕ 

ΤῊ ΘΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ ΦΟΗ͂Ν. 
-- 

οοτάϊηρ ἰο τον. 9, ρ᾽ονδοά πο Ομγῖϑί. Τα Βδτο 
Βθοὴ ἰμαὶ ἰδ ὑτο δχργοβϑίουβ; ἔ ἐξ ἐλ δ αίλετ, 
ἴμ0 ΕἌΙΠΟΡ ἐπ Αἴ6 (Ομ. χ. 88; χῖν. 10), ἀο ποι 
τἸρθϑῃ [80 Βδῖη6 μη. ΤΠ6 ἔΌΤΙΠΟΡ 15 ἐπαάϊοαίϊτο 
οὔ 89 Ῥοσβϑοῃα} νῦν οὗἨ ΟἸτῖβὶ, {ῃ6. οΟὐμὸσ οὐ {}ι6 
Ῥοσβοηδ ἐν οὔ ἐμ ΒΔΙΒΟΣ 85 τηδηϊοδἰθὰ ἱπ ΟΠ σῖβι. 
ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ ἰπ ἐμ6 Βαῖη9 ὙΔΥ 40 ἰῃ86 ἜΘχρχζοβϑβίοης: 
ψεὲ ἱπ Με, απὰ 7 ἐπ νου, γον. 20, αἰον. ΒΥ (δο 
ἰγδῃβἸδίΐϊοι οὗ ΟἸγ δι᾿ 8 ῬΟΓΒΟΏ ΔΙ ἐγ ἰπίο ἐπα αἀϊποὶ- 
ΡΪθ8, ἐμοῦ δτθ. ἰγαπβὶαἰθὰ ἱπίο Ηΐπ 85 ρεῈγϑο"Α]}- 
68; αὶ ἐπδὶ ἩΒΟΓΘῸΥ {μ6γ, θοΐης ἰσϑιυϑ]αϊοα ᾿πῖο 
Ομ νῖβέ, δσὸ τηδὰθ οΠ6 ῬοΥΒΟ δ, ἰΥ τὶ Ομ σῖϑὲ, ἷξ 
{μα γοῦῪ ἄλλος διὰ ἐκεῖνος, (Π 8 Ῥογβοι δ! γ οὗ ἴ86 
ΗοΥ αμοϑέ. ον (86 Ηοὶγ αμοβὲ ΗΪ 86] 588}} 
ὩὨοῦ ΟὨΪΥ ὃθ ἐπ ἐΐλεηι, Ὀσὺ δἰ8ὸ τοὐίλ ἑλέπι, σὸν. 17. 
[πϑβηυ0}} ἃ8 Ηθ ἴβ 'η ἐμοῖα, Ομ νίϑε ΗΪ 56} 15 
τὰ ἰΠμθῖὰ; ᾿πδβιι ἢ 48 Ηθ ἷβ ψἰ} ἐδοῖι, Ηο ἰ5 
88 ἄλλος παράκλ. δηὰ Ομ ἰϑὲ 15 ἴῃ ἰἤθι. ὙΠαὶ 15, 
80 16] Οτνϑιΐρ Τοβίϑ, ἴῃ ἱπάϊν᾽ ἀπ415, ὩρΡοΣ (86 
ταϑηϊοϑίδίϊοη οὗ ὑμ6 σον δοα ΟὨχίδὶ; ᾿πάϊ νυ ἀπ 815 
τοδί, 88 ΟἾ γἾβι᾽ 8 6110 βαρ, ρου ὑπο γουοϊδίζου οὗ 
89 ΗοΙΥ αμοϑὺ. Ηθποθ γ70 ᾿ηΔῪ ᾿ἰκοινῖβα αχρϑοὶ 
(89Ὸ το ἰάοδβ: πη παὺ ἀορχτοθ Ομτὶβί, ἴῃ ἐμ8 
Ηοὶγ αδοϑί, 18. τῖτ {μ6πὶ, δὰ ἰπ τ μδὲ ἄορτοο 
(86 Ηοὶγ αδΒοβέ, ἐπ ΟἈγῖβι, 8 υλιἢ (Ἀθτ, ἴο ὈΤΔΏΘΝ 
ουὐὺ δηὰ αἰνίἀθ σῆῖθὰῃ ὙΘ ῬΟΠΩ͂ΘΡ ΟΥ̓ΟΣ ἐξδοῦ). 
ΕἸἰγδί, ἐμοα, ἐμ9 ἀἰβοοῦγβθ ἔπτη 8 ὌΡΟΣ (15 Ῥοϊηί: 
Ολτίβὲ οοπιθα ἴο ἰλεηι ἀσαῦι, ἐλε Ποῖν αλοεί δείησ ἐπ 
λεπι, ὙΟ6ΥΒ. 18-81, ΤΠθ βοοοηά γμοϊπέ ἀϊβουβοὰ 
ἷθ 0815: ἐλὲψ δλαὶϊξ δὲ ἐπ Ολτίί, ἐλ οῖν Ολοεῖ 
δεὶπσ υἱδὴὰ ἐλεπι, οἴ. χυ. 1 ἰο οὔαρ. χτὶ. 156. ΤῈ9 
Θοποϊυβίοι θιῃ Όσγασθθ Ὀοίδ ἰΐθτηβ ἱπ {π 6 Ῥσχοσωΐβο 
οὔ (Π6 γτοϑυγγθοίίοη, ομᾶρ. χυΐ. 16-88. 
ΤδΓ ΒΘ τὰν ὍΘ υὐἱὴῖδ ψγοὰ ἔοσ ονὸσ 

Εν μεϑ' ὑμῶν ἢ εἰς τὸν αἱῶνα].---Ξ.66 (9 
Εχτῦλι, ΝΌΤΕΒ. ΟΌΒΟΓΥΘ, ΤἸΔΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ἐμ μεθ’ 

ὑμῶν, ἴῃ δοοοτάδηοθ σπῖτι 89 ῥτοσοάϊηρ οἰαςοὶϊάα- 
ἰοη. Το εἰς τὸν αἰῶνα 8 ὀχρ᾽αἰηοὰ ΕΥ̓͂ ἈΓΘΤΟΡ 
88 ἈΔΥΪΣ ΤΟΐΈΓΘΏ6Θ ἰο ἰμ6 αἰὼν μέλλων. 1δωὶ 
ἀουθ 1688 δαοὶι 8 ἔδοὺ σου ὰ Ὀθ τῆοσα ἀεδηῖιον 
Θχρσοϑβοῦ. 

γον. 17. ΤῈ9 ροῖσχίς οὗ ἔσπῖ [τὸ πνεῦμα 
τῆς ἀληϑ εἰας].---}Ἰνὸ ΠΟΥ αΒοβὲ 15 ἐδ Ἰινίης, 
ῬΘΥΒΟΏΔΙ, αἀἰνῖπθ ποΐ οὗ οοπιρ᾽εἰθ Τογοϊδίΐοη 
Δη4, 88 βαοῖι, (9 ϑρ᾽γῖῦ οὗ ἔγιπ (866 οἤδρ. συ. 
26; χνὶ. 18). Ηδφ ἰ5 {λ9 ϑρῖγίὶ οὗ σα, 1: δ9- 
πλοσὶι 88 ΗΘ τηαῖζο8 οΟὈ͵δοίΐγο ἰγα ῃ Βα δ]θοϊϊ γε ἴῃ 
Ὀαϊίονοῦβ, ἴῃ ογὰορ ἰο ἐμ κπον]οᾶρο οὐὨἨ ἐσγαίῃ. 
Οὐ) θοιγἸΥ Ηο ͵5 ἐμο 8δρίγι οὗὨἨ ἀοὰ (Βοπι. νἱϊΐ. 
14), ἀπὰ ἀοά Ηἰμπιβο] (Αοἰδ ν.); {16 βρίσὶε οἵ 
(89 δίδου (Μαϊί, χ. 20); ἐδοὸ Κρίτίὶε οὐἨὨ ΟἸσίδὲ 
ἐπα ΥἹΣ, 9); ὑμ6 βρίτϊξ οὔ ἐμ8 1,οτὰ (2 Οον. {ἰϊ. 
7), π9 ΒοΙΥ βρίγι (Αοἰβ 11.). Βυ᾽θοιἑ γοῖγ Ηο 
8 ὑι0 βϑ;ρἱγὶϊ οὗ ἐγ, 86 Βρίτιξ οὗ πίβάομημ δηά 
τουοϊδίϊοα (Ερὶι. 1. 17), ὑπὸ Βρίτῖ οὗὐἨ Ῥοόνεσ, οἵ 
ἴονο δπὰ οὗ 8 βουπὰ τηἱηὰ (2 ΤΊ). ;. 7), (8 8 ρ1τὶς 
οἵ αἀορίΐοη, οὗ ΡγΑγον (Βοπι. Υἱϊΐ. 1δ᾽ ὑπο ϑρῖτῖξ 
οΥ̓͂ δαμποι δοαίίΐοη (Βου. 1. Ν οὗ 119 (Βοαι. νἱϊῖ, 
10), οὗ τιϑϑῖζπ 88 (1 Οοσ. ἦν. 21), οὔ δοιιζοτὶ (Ἀοίϑ 
ἶχ. 81), οὗὁἨ κἸοΥ (1 Ρεί. ἱν. 14), οὗἩ βϑαϊϊηρ, οἵ 
8:9 ϑασμθδύ οὗ οἰθσπδὶ 11 (ΕΡΆ. 1. 18, 14), οὗ 4} 
Ομ τ βίδα ομδυγίβιηαίϑ (1 ον. χὶΐ. 4). ᾿Α8 ἐδ 
βρίγιν οὗἨ ἐγ, (86 Ηοὶγ αἸμοβὲ δρρ]ΐθβ ἐο θ6- 
Ἰονογβ {86 ζ1}} ἐγαί οὗ (9 ρογίθοί χογϑ]δίΐου οὗ 
αοά ἴῃ ΟὨγίβι. 
ὍΒοῦΣ [89 νου] οδημοῖ χϑοϑῖνϑ [ὃ 

ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβ εἱν].--- 8 πτοσι ἃ 
88 ὙΟΥΪὰ. ὙῺΥ ποὶῦ 1. Ζὶ ἄοφθι οὶ 866 
ἰμι [ὅτε οὗ ϑεωρεῖ αὖ τό] ἴπ Ηἰδ πιδηϊζοδία- 
ιἴοηϑ, Ὀθοδα86 1ΐ 1805 {89 ογοὸ οὗ ζδί!. [1ὲ ἀροδ 



ΟΗΑΡ. ΧΙΨ. 1-81. 448 
γωσασαππαπαισαναπα.5ππισιτο σὐτσανο πο. πππμαι"α,ηηστππτπνπαπ παι απ πΉπαπ πππτππαπ δ ππσππππποαπα "παν τπι"Π.:5:55............ὕ.0Χ.....ὕ.σἸυπυστυ πα πππππαντππηναηπηξ,......ὅὕ.......ὕ0ὅ.0.“αὐτο.55...............ὕΨ.τ065.6ὥὍὕὦζὕ..0...........ὕὃ..0ὲ..0................ὕ...ὃὕὕὃὕὕ...΄΄΄΄΄’5’ΡῸ΄ΠὋῤ΄΄Φ΄Φ΄Φ-ΦἘᾶῳὺᾳῳὝἍε)Θ.,.,... 

ποὲ ουϑὴ 860 ἰδ Οὐθ αοἀ δΔόονο ἰΐ 8 νον, τη ἢ 
1058 {89 Οπθμοδ9 οὗ Ηἰ8 τηδηϊοϑίδί οἢ5 ἴῃ {116 
ποτὰ. Απὰ Βοῃοο 2. ἰϊ ἅἄοθα ποῖ Ἰζῃηονν Ὠἰπὶ 
[οὐδὲ γινώσκει αὐ τ}: 10 126 Κ8 ὀχρϑυΐθῃσθ 
οὔ ἐμο Ηο]Υ αμοβί, 1 Οον. 11. 14.--Βαϊῖ γ9 Ἰξηονν 
δὲπι [ὑμεῖς δὲ γενώσκετε αὖτό]. Ἴ8ο ἰπι- 
ταϊηθηΐ ζαΐαγο 18 ΔΙΤΟΔαΥ ἰσυ γ ργοβϑοηΐ, ἱπαϑηι ἢ 
83 ΠΟΥ μᾶγθ Θοιπιηδησοα ἰο ΓΘοορηΐζθ ἴδ ΗοΪ 
αἰιοβὲ ἴὰ (μὸ τηληὶοϑίαι οι οὐὗὁἨ Οἰ γι, Δία. ΧΥ͂Ι, 
17. ΤΏΘΥ δ. ΔΙγΌδαΥ Ὀοφίηΐης ἰ0 ΠαΥΘ Δἢ 6χ- 
Ῥοσϊτθπ 8] Κηον]ορο οὐ Πῖπι. ΝΟΥ ΥΓἢ6]655, 
(ο 11 ὀχρτοβϑίοη 18 Ἰμαϊοσλίῖνο οὗ ἃ ζαΐυ το, ΠΘῸΥ 
αἱ βαπὰ, γοοῦ: ἙἘϊδ6 σϑιημδαίῃϑὶἢ νυνὶ γοῦ, 
διὰἃ τὐἱ]} ὍΘ ἴῃ γοι [τε παρ᾽ ὑμῖν μένει 
καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται] Ηο ΠῚ ποὶ τοὶ αυϊδἢ 
(Ργεβθη ) ΗΪ8 δοιϊυ! νυ δθοης (μοι (860 1μ}κ0 
χχῖ!. 832), ἀμ} Ηθ σοπι68 τυ} 8}} Ηΐ8 Ἰηθυθποθε 
ἰο ἀτγο}ῖ ἰὼ πο. ΜΟΥΟΥ ΘΟΤΥΘΟΙΪΥ: ποθ" Η18 
δῦοασ 5 ἰῃ ἰδο χταϊἀϑὲ οὗ ἰμοια, ἰὼ ἰδ6 ΟἸ ιν βιϊδῃ 
οοιμππππΐοη.᾽ [0018 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ἰο δα, ΠΟΜΘΥΘΥ: 
δἴῃοο Ηο ν1}} τηαϊ ἰδίῃ Ηἶβ πὶ πἰογσαρίδα δου 
αποπσεί ψοὰ τον! Ηδ σοτμα8 ἰο ὈῸ ΖᾺ}Υ γουθα]οα 
ποῦ. Νοῖ τι] {Π6, ἱπά οοὰ, .Ὁ7}}} Ηο ἴῃ 10]} 
ΤΑΘΔΒΌΡΟ ὉΘ ὙΪ (Πότ δη αὐἰάθ τ ἢ ἐδ 6 πὶ 88 (ἢ 6 
Ηοὶγ αμοβϑί.. 16 οὔθ Ευΐαγο ἔσται, «οὐδέ δο, 8 
οοπἰγοαϊοίοτν οὗ ΜογοΥ᾽ 8 Δβϑυτηριΐοη : ΠΔΙΉΘΪΥ, 
ἰδαὺ (86 Ργοβϑηῦ γινώσκετε Βλου] ἃ 6 Δ 6 ἢ ἃ8 ΔῸ- 
δβοϊυὶο, τὶ ποαϊ τοβροού ἴοὸ ΔΠΥ͂ δαί ἰἶτη6. 

γον. 18.1 Ιϑοᾶνϑθ γοῖ ποῖ 85 ΟΥΡΒΆΏ5 Θ- 
Βιηᾶ Μο. 1 οοτὸ ἴο γοῦ [οὐ ἀφήσω ὑμᾶς 
ὀὁρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. Τιιο 
τοηἀογίηρς οὗἩ ΤυΎπαλ]ο δηὰ (86 Α. Ὗ'., σον ον ἶ658, 
ΤΑΔΥ͂ ὅδγο Ὀ6ΘῺ ΘΠ οϑ6ὴ Ὑ1Γ ΤΟΙΌΣΘΠΟΘ ἰο {116 (Ὁ πι- 
7ονίεν, Ὀὰϊ 18 ὩῸ ἰγδηβαἰΐοη οὗὨἨ ὀρφανοὺς δΔηά 1π- 
Ῥαὶγϑ (86 ἴΌγ66 απ Ὀοδυΐν οὗ 86 οτἰ σία). Ὑ716- 
17 Βὰ8 “αἰγίδα. ΤΤ)0 τηαυρίπαὶ τοδαϊης ογρλαηϑ 
οαρδὶ ἰο αν Ὀθ6ὴ ἱπβοσίθα ἴῃ {ἰμ6 ἰοχί.---Ῥ. 8.1 
866 Δίατ!κ χὶϊ. 19, Το τεκνία, οἰιᾶρ. χὶ!, 88, δὴ 
ἐχργοϑϑίοη οὗ πατρικὴ εὑσπλαγχνία (ἘπιΠγπῖαϑ 
Ζιξαθδηυ 5): 7) δοπιὸ μπίο ψοι, ἴθ Ῥτοβθηί. ΓΝοὶ 
εοἱἰἐ ἐοπιο, ἃ8 1ὰ (9 Α. Υ. Ὑῃϊοὴ Το] ]οῖνβ (86 Υυ]- 
ξῦϊθ: συεηπίαη).---Ῥ, 5.1 Α οοππῃοοίίηρς γάρ που]ὰ 
ἀο τὰν υἱἱἢ 86 Ῥατο δα 6518. 1 ροὸ ποῖ 
ΔΎΔΥ το γοὰ ἱπ (ἰ16 Β6ηΒ6 οὗἩὨ ᾿Ἰοανίηρ γοὰ οΥ- 
ῬΒδΏ59 ; οἢ 8} ΘΟὨ ΓΆΤΥ, :ὺ ἰβ ΠΟ {Ππ20 1 ἀο ἔρον 
οο0 υπΐο γοῦ. [τπτμδὺ Γαβροοὶ 18 (18 ἰγὰο 

1. Τὸ 15 ποὺ ἴο 6 υπηδεγβίοοα 848 βἰ χηϊγὶηρ 
Ονῖϑι 8 Ῥατουϑία ἱπ (9 δὐοϑίγδοι (Απρυβιΐηο, 
Βοάα, εἰς., ας μαγάϊ, Ἠοΐαπῃ ; οραΐϊηϑὶ τ 16 ἢ 
τοτβ, 19, 20 5}, δἰυμβοῦ χὶ {1118 ρου ουϑ δοπλὶπρ; 
οὗ ΟΒτῖϑβε δοπιῖπιι65 ἀπ|}} {πὸ Ῥατουβία, 

2, Νοτ 86 τηϑδηϊζοϑέδιϊοηβ βυθβοαιοπὺ ἰο (ἢ 9 
Τοβυγγθοίίοη ((86 ατγθοῖὶς ὀχοροίθα: Ογίρθῃ, Οἴγγ- 
δοβίοτω, εἰο., ζπροτγῖ, ατοίτ5 [Εν], πὸ μον - 
ΕΥΘῚ βρὶγἰ8}121 68 δηα 14.68}1265 [80 ΥΟΒΌΥΓΘΟΙ ΟΠ: 7). 
Αφξαΐηϑιὶ ἰμ18 υἱοῦ 00 γϑγβ. 20, 21, 28; οἰδῃ. χυϊ. 
10, 22, 28 ἃγὸ οἰϊοὰ. Ηδποοθ 

8. Ομ τίβιβ βρί γἰ[ὰδὶ δοιαΐηρς ἐπνουρᾺ ἰδ 9 Ῥατὰ- 
οἰοίθ 15 ἱπίοη θὰ (Ὁ αϊνίη, Τΐοκο δηὰ πλοϑὶ οὗ {19 
ππο τῆν [ΟἸδιιδαβοι, Το οΚ, Μόνον, Βα] ΐη, 

6). 

4. 6, Βοσοτον, ὉρΡῃοΪἃ {89 οχρ᾽ απαϊΐοη, δ0-- 
οοὐϊης ἰοὸ νυν οι ΟἸγὶθῦ μαά ἴῃ νυἱοῖν Ὀοίῃ Ηἰ8 
ΟΟΥ̓ΡΟΓΘΔ] δηὰ ΗΝ δρίγιίπ] τοίαση (Και ον, 628, 
δῶρο δηὰ 9 οιίθ [150 ΕὐὈτατὰ δὰ Ηθηρ- 
δία 06Γ2}}; ἴον Ηΐ8 βριγίίυδι σοίαγη γ͵ὰ8 ὁ0ὴ- 

ἽΝ δὐδοϊαίο Ὁτοβοηΐ, ποῖ ἐδο ΓυἴγῸ μενεῖ, τπιαπεδίξ 
(Υ 1... Οορ. ΜΟΥΟΡ ἐπ ἰοο.--Ρ. 3] 

ἘΊΝΜΟοΣετ ἐχρ]δίη8 (86 οταἰβυίοῃ οὗ ἃ οομηθοίίῃς νΡαγί ς}9 
1.9 ἀεερν οιροίίοῃ.--Ρ. 8.] 

ἀἰϊιοηθϑὰ Ὡροη Ηΐ8 ἢγβί στοίυγηαὶηρ ἴῃ ἰδ 6 Ὀοαγ.--- 
ὍΡοη Ηἰΐδ8 τοϑυγγθοιΐ ου 88 ἰδ σοῃϑιτηπχαί 00. οὗ 
Ἠΐβ8 χονοϊδίϊΐοη (ν ποὰὺ Εδβίον πὸ Ῥρῃϊθοοβι). 
ΤΏΘΙΟ 18 0 ἀου]9 τπϑδπΐης ἰπ {18 ἸηἰοΡρτοίδ- 
ἰοῦ, Ζοταβηι σι 458 ἰὴ ταδληϊ οβίδι 5 οὐ ἰὴ 
ΕΒ βοὴ ΟὯΘ ψ6ΥγῸ 885ἰβϑίθα ὈΥ (86 ορογαίϊ οι οὗ (6 
ϑριγῖυ δηὰ (89 ρουγίηᾳ ουΐ οὗἩ ἰδ Ηοΐγ αδοβὲ 
ὙγὙ285 {Π.9 Ι68}8 οΟὗἩἨ ῬΟΡΓΘΟΓΥ Γονοδὶΐηρς ἐδθ Βἴβοη, 
δηὰ ΘἸ]οτβεὰ Οη06. ΤΒοΪιοΙς σουλλγκθ ἢ (δ 6 ον 
Ῥοβίίθ βίἀθ, ἐμαῦ 110 δϑοίης δρηΐϊη, βρόκοπ οὗ 
ΟδδρΡ. χυὶ. 16, 195 δοπαϊιἰοποὰ ὑροη ΗΪ8 σοΐῃρς ἴο 
(80 Βδίμογ., ὕσαο, Ὀὰὺ 1{ τνγᾶ8 οα Ηϊθ. "τᾶν ἰο (89 
ΕΔΙΒοΡ ὑδαὶ Ηθ δὰν ἐπ θπὶ ἀρηῖη, Φοΐη χχ. Τ8ο- 
Ἰαοἷκ᾽ 8 δβϑοτίζοῃ οὗἉ ἐδβο ἰάθη οὗ ἐἰὸ σοίατηΐπς 
Ομ νὶϑὶ δὰ ἰμὸ Ὀοϊογϑθ- πθηλοηθ ἄλλος παράκλ. 
18 οἵ ἃ γνίθοθ ψιΐὰ (86 ἀἰδγοσαντὰ ΟΥ̓ 116 δΔοη Γαϑὲ ς 
δεῖηρ ιυυἱίδ ψοὰ δηὰ δεῖπγζ ἴα ψοι, ΟΡ (ἴα οοηϊγαβὲ 
θοίνοοῃ ἰϊιὸ παράκλ. δηὰ ἐμ ἄλλος παράκλ. 

γεν. 19. αἄοῖ ἃ 1019 16, εἰ. [Ἔτε 
μεκρόν, 8Βο. ἐστι] ---μΜικρὸν, καὶ, 1 Ὁ»Ά. 

5.66 σαρ. χἰϊ!, 88 [τνΐ. 16; ΗοὉ. χ. 87; Ποϑ. ἱ. 
4]. ΕΤομι ΠΟΥ π}1}}] (6 τηοπιοηΐ τ οη Ηο 'νγ88 
χοιηογοα ἔγοιῃ ἰδ9 ψοῦϊὰ ὈΡΥ ἀδλι}, 1658 {ἰπλῈ 
ὑνϑηίγ-ἴουν Βουτβ ο]αρβοι.---Βαῖ γ9 8666 Το. 
ΤΟΙ ο: Νοὺ ““γὸ 884}} Β60 Μο ἀρδϊη,᾽ Ὀαυὶ: 
“ΟΡ ΘΥ68 8}}8}]} Ὀ6 οροῃδὰ ἰο Ῥδγοοῖγο δΔ]16.᾽} 
Αμραϊηϑὺ 18 Ὀὸ 1ὺ οὐϑονγνοὰ (παΐ ()}0 βᾶπιθ Ὑ ΥῸ 
(ϑεωρεῖν) 18 ιϑοὰ 0 ΘΧΡΓΘ885 {ἰ0 ποὶ-Βοοῖηρ οὗ {πὸ 
νοῦ]. Βογοηὰ ἃ ἀουδί, ἐλ ἱτηταϊ οηΐ δβοεϊηρ οἵ 
(00 ΒΊΒεη. Οηθ νὴ ὑπ9 ὈοΘ᾿ν ογο 15 τοδηϊ; ἃ 
δι ρον ἀοβιΐποι ἔον (0 ἀἰ8α᾽ 0165 Ὀὰϊ ἀοηϊοά ἰο {118 
νον. 789 Βοοοηὰ Ἰ{{1ὸ μικρόν, ἔγοπι ἐμ ἄθαι] 
ἴο (89 Τοβιγχοοίίοη οἵ (ἢ τίβί, 15. βιυα) ον οὶ τὴ ἴα 
4|ι6 ἢγϑὶ μικρόν. Τίιο ἔωαοὶ ἰδαὺ {1}19 ϑεωρεῖν οὗ 
ἐμ6 αἰβοὶρ]69 ρᾶ5865 ἱπίο ἐμ: βρὶ γα], Θίονηαὶ 
σοπίοιιρ]δίίου οἵ Οἰιτῖβέ, ἀο68 ποὺ τ] ἀραϊη8ι 
189 ὈΟΑΙν βοεϊηρ οὗ Πίαι (ὁ Ὀορία νι. ΤῸ 
Βιιδϑοαιθηὶ Βοπίο 00 19 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἰηἀϊσαιΐνο οἵ 
{158 ῬΟΟΙγ βοοίης ἀλη: ὁ ΤῸΡ 1 1ἴτν6,᾽ εἰο, ΤΙ 
βοοίηρ οὗ ΘΟ γἶβιὶ 18 ἰο Ὅσο ὈὉτουρςὶῦ δρουν ὈΥ (6 
16 οὗἨ ΟΒνίϑι.- --ΕἾοσ 1 1νϑ, απ γ 8150 5118}} 
᾿ἷὶνθ [ὅτε ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήσεσῷῦϑ ε. 
ΤῈ6 σϑαβοὺ οὗ (ὴ6 ῥγοἼοριϊ ΐϊηρ ϑεωρεῖτε με. Νοὶς: 
“« εδαιιδ6 ἴ Ἰῖγθ, γ8 8}}8}} Ἰΐνθ αδἷ8ο,᾽ Βοζα, Αἰ Υ., 
αοάοι.--Ῥ. 5.1 Ὑδο δηϊ 6818 οὗ ῬΓΤοβοηαῦ απ 
Ἑαΐϊυγο Βυρρογίβϑ {86 ὀχορϑβϑὶϑβι Τπὸ Ῥγοϑοηῖ: 7 
ἐΐυε, 1ῖθ ΘΧΡΓοβδῖτο οὗ ΗΪ8 ἀἰνίηο υἱιαἹ] ροῖνογ, ουἱ- 
ἰαϑίΐϊηρ; ἀθδί (860 οἷν. ν.} 6}. χὶϊΐ. ; ον. 1, 18)." 
Πα μον: “6 Ηο 8. (0 Ῥοτδοὴ Ὑλοῖὰ ἀοαϊῃ οου}} 
ποὶ ἀονοῦγ, ἰπουρὶ,, 88 1 χοραγὰβ Ηϊα ΟΣ 1106, 
1. αἸὰ πᾶ δορὰ Κὶ}} Πίη. Βα Ηἰδ (8 ᾿ἰνίηρ, ἃ 5 
{πὸ αἀοἀ-λίαη, τὶραῖν ἴὰ Ἰιΐο, 18. δὐ {.λ6 Βδ πιο {ἰπι|6 
᾿ηἀϊοαίίνο οὗ Ηἰ8 ᾿ἰνίης ἀγα ἱπ (0 ΣΘΒΌΓΓΘΟ- 
(ἴοη, ---ἢ ἤαοὺ ργονοά ὈΥ {πο Ῥγοσζηΐβο: ψέ δλαὲξ ἰζυ6. 
ΕῸΡ ΘΒ γῖβι᾿ 8 ̓ἰἴδ ..ὰ5, Ο. Ηΐδ ἀθαῖὶ ἢ πὰ γοϑυγγοα- 
(ἰοῦ, Ὀθοοταο ἐμ ῥυϊποῖρὶο οὗἉ [9 ἢ ον 11{Ὁ οὗἩὨ ΠῚ 9 
Ῥ6ΟΡ]6, Βομι. υἱ. 8; Ἐρὶι. 1. 19,20. ΤῸ οῃθ- 
βίο ἱπιογρτοίδι 8 οὗ {Π 680 νου ἀβ 8ἃ8 αυΐϊης; 
ΚΘίοσοθησο ἰο ἰδ ΤΟΒΌΥΓΘΟΙΙΟΠ,-- ΣτοΥρτυθίδ 00} 
ᾳυοϊοα ὈΓΥ Μοεγον--(ατοίυϑ: Υὸ 8}}8}} 8βὲ6ὸ Μο 
ΤΟΔῚ αἰΐϊυς [ποπ ϑρεείτ}, δὰ γὃ0ὺ γΟΌΓΒΟΙν 65 
8}4}} βατγῖγο 1π {86 τηϊά δὶ οὗἨἩ (6 ἀδηροτα ᾿πιιηὶ- 
Βοηῦ ἸΡΟῺ γοῦ; οΟΥἹ ΤΠΘΟΡ ἢν ]δοὶ: Υ Β..8}} ὈῸ ἃ9 

1.0 ἱπιπιογίδ! τ οὗ (π6 δοῦὺ], ΞΓΏΪΥ ῥδορὰ πὶ Βορ9 δῃὰ 
ἴγυϑὶ 0ζΓ ἃ ἑαΐατο {{{6.--- Ὁ. 5.} 
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Τῆθ ἢ ὙΠῸ αν σοσοϊγο πον ἰδ; ΟΥ Αὐχαδίϊηθ: 
Υο 8.14}} υἶ8θ αἱ {μ6 148. ἀμ Υ) ἀ0 πο ἀοἰσὶπιρηΐ ἰ0 
(0.6 σοίοταὶ δρρὶἰσαϊίοη οὗ 110 βαυγίος ὑὸ [89 Γθ- 
Βαγτγθοοίϊοη. 
ον, 20, Δι ἐδαῖ ἄδγΥ γ9 5841} πον [Ἐτν 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσϑε ὑμεῖς, ὅτι 
- ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ 

. κἀγὼ ἐν ὑμιν].---Ἴατίου ἱπίογρτγοίδιϊομβ: 1. 
Ἰλοΐσγοποο ἴο (π6 γοϑαγτγοοίίοη (868 (9 ποχὶ ποία) ; 
2, ΔΜίογογ: “4118 ἰβίονὶ σαὶ ἔ0] 8] πιθηὶ 85 (10 ἀὩΥ 
οὗἩ Ῥεηίοοοϑὲ ;᾽ 8, Παϊπάταϊ: {Π60 ἀδΥ οἴ πὸ Ρα- 
χοιιϑία; 4. 6 ἤποιίο: ὧς ἐλαί ἐΐπι6, 6 ἰὰὶ οὐβογυϑά 
ἐμαὶ 86 ἀΔΥ οὗ (16 τοϑυγγοοίΐοη ὈΘΟδπ1Θ ΤῸΣ {ἢ πὶ 
ποὶ ΟὨΪΥ͂ ἰ6 σοπίϊῃ }}} Τοϊαγχηΐης ἀδ  οὗὨ (86 
Ιοτὰ, οὐ δυηάαγ, Ὀαΐ αἾ80 ἐλε ἀὅαν κατ᾽ ἐξοχήν, 
{16 πον ΠΥ οὗὨ (δεῖν 6. Υὸ ὙΠ] Κηον ΓΒΔΌΣΙ 
81 ἐπ 18:6 Εἰδἴδ6:.---ἰ. 6. γ9 ὙΠ τοοοχηΐζο ΜΥ 
αἰνίηθ Ῥουβοπμαίγ. [ὃ πιθλ8 πιοῖο ἰδ ἰδ6 
πογά: (6 Αμαν ἴῃ Μο6.--Αη γὃ9 ἰῃ Μο. 
1. ε. Ροτβο:διι68β ὙΠῸ μᾶνθ διίαϊποὰ ὑπὸ ΠΟῪ 
116, ᾿ο δτὸ ἰὼ Οπτὶδὶ (Βτουκσὰ 6 ΠΟΙ͂Υ αοβὶ 
Ὀθοαυβθ ΟἸγὶβὶ ἰ5 ἰα ἰι6πὶ (Σ ἐῃ χοῦ) ὈΥ πιθλῃ8 
οὗ ΗΪ9 ρἱογίβοά ρῬουβοηδλιῖν, (6 δρίνὶς οὗ 1|9 
εἰοτ δὰ 116. 8.66 ποίθ ἰο υϑνρ. 16. 

γον. 23]. Ηο ἴτδ8ῖ᾽ Βαῖδ ΣΩΥ͂ ΟΟΙΏΙΏΒη- 
ταϑαῖβ. [Ὃ ἐχων τὰς ἐντολάς μου καὶ 
τηρῶν αὑτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν 
με].-Τὴ ὁ ἔχων 8 ΟΠ ΡΒ δ(ἰ6, εἰχηϊβοδπί οὔ (δαί 
ἰηιναγὰ δρργοργϊδιϊίοη ἸΥΒΟΓΘΌΥ (10 ψογὰβ οὗ 
ΟἸινῖϑὺ ἀῦὸ Ὀσσοπιο ἰδ 6 νόμος τοῦ πνεύματος. 7110 
Ῥτοοῦ οΥ͂ ε}ιῖ9 ἰνίηρ »οδδεδδῖοη, ΜΙ Ὀ6 1.6 ζεορὶη7 
οὗ Ηἰ8 οοῃπηδηἀπιοηί8. Αηά ἐμπδὺ 8818}} Ὀὸ (0 
τιδτὶς οὗ ἰουδ ἰο 76819. ΝΟΥ ΙοΥϑ ἴο 96888 18 (δαὶ 
ὙΠ ΓΘ ΡΟΣ δὴ Θχρογίοποο οὗ (δ Εαἰ μ ΓΒ ἸΟΥ͂Θ ἰδ 
σοπάϊιϊἰοηρὰ [Ὡγαπηϑήσεται ὑπὸ τοῦ πα- 
τρός μου]; πὰ ἐμαὶ, δραίῃ, 18 Ῥσονθὰ ὉΥ ἐδὸ 
δοπαϊος οὗ [89 10}]γΥ 6Θ]Ιο98ι. Βαΐ {80 δοηάΐϊηρ οὗ 
(16 Ηοὶγ αιοϑὶ ἰ8, δὶ 8:6 βδῖηθ ἰΐτη6, ἂῃ δοὶ οὗ 
ΟἸιγ βυ᾽ 8 ἰογο ἰοτγατὰ8 (96 ὈοΙΘΥΘΡ; δὴ βδοί ἴῃ 
νοι 6 τπαπίἴε8(8 ΗΠ πι|86]7 ἰο 6 ὈΘΙΊΘΥΘΣ ἃ 5 
{10 ΒοΑΥΘΕΙΥ ΟὈγίϑυ [καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐὖ- 
τόν καὶ ἐμφανίσω αὑτῷ ἐμαυτόν]. 
Π|6ησ68 ἐμθ ἀΐβοουγβο παῖ. Ὁ ὈΘΒΓΒ 80] ΟἿ ὉΡΟοη 
16 Δρροαγίηρϑ οὔ ἰδ Βίβοη Οὴθ (ΤΡΈ δε) ΠΟΥ 
Ἰιὰ8 ἰῦ ἃ ζΖοπογὰῖ σϑίογθῃσθ ἰο [89 Ραγοιιϑῖία 6ο0η- 
βἰάοτοὰ ἱπ {16 δοβίγαοι ([υϊματα 1). [0 15 {815 
τη ἰοδἰδίίοη οὗὨ Ογῖϑδῦ {πγουρσὰ ἰμ9 ΠΟΙ αδοβὶ 
νι ῖοι, ἰο ΡΒ πὰ {16 αἰποῖ ρ]68 σϑΠοΥΑν, 19 
(0 ΒΡΡΙΥ͂ δηἀ ονουθαΐδῃσθ [110 οηίοά, δοίαδὶ, 
Υἶβὶ Ὁ1]6 ὑγοβαπηοο οὗὨ ΟἸ γἾϑβι. 

γεσ. 22, Φυάᾶδρϑ, ποῖ Ιδοασίοῖ. οὐχ ὁ Ἶσ- 
καρεώτης. ἴἴο Ὀ6 ἀϊδιϊηρχαυΐϊθ θα ἔγοαυι ιἰι80 ἐγαὶ- 
ἰ(ογ. Τιι6 τοδάθῦ νγὰ8 ἰηπ θοὰ δἰνᾶτο οὗ (6 ἀ6- 
Ῥαγίυτθ οὗ (|10 ἰγαϊίον, δοοογάϊηρ ἰὸ οἷ, χὶϊὶ, 80, 
88 εἾ30 (πΠαῇῷ Βο σουϊὰ ποὺ (δΔοσοτ ἴῃς ἰο ΒοηΖ6}) 
διφαΐη 6 ῥγοϑοηῖ. [ὑ ττὯῶὃβ ποὺ Φοϊι η᾽ 8 ἀοϑῖτο ὁ 
(εἰ οσσαϑίοη ἰ0 σῖτο υἱἱογαηοθ ἰο μἷΪ8 ““ Ῥγοΐουηά 
ΔΌΒΟΙΤΘΠΟΘ᾽" ΟΥἩ {86 ἰγαϊϊοςΣ [Μογον, ΑἸέογα]; 
ἘΠ ΙΉΙΥ, Βονογον, ἀἰὰ πὸ τίη πο υἱοῦ (6 
σοηίταϑὺ Ὀοΐνγοοα {μαὺ τια]οἱουβ ΦιἀΔ8 ψγὴ0 ἀ6- 
δραϊσοὰ οὗὨ σε γίβι᾿ Β οῦσδθ, δηὰ (Πἷ5 οἶμον δαάδα, 
τορὶοίο τυὶτὰ οας Βυδίαϑιη δ ἃ ΘΏΘΓΡΥ, ΟΥ̓́Θ ΠΟΥ͂ 
σοποοίνίης οὗ ῖ8 ᾿ογὰ δ ὁη0 οογίδίη οὗ Υυἱοίουυ, 
ἴον πο (ἢ 6 σορααθσϑὲ οὗ ἰ᾿Ἰ|ὸ νον] ἀ--δαὰ (παι 
ἰοο ἷπ ἃ πιλίογΐαὶ 86Π80---ἶνδῦ ΓΟΒΟΓΥΘα.--- Ταα- 
ει οὐ ζεύδευδ δοοοτάϊηρς ἴο Μαίί. χ. 8; 016 νἱ, 
10 (8666 Οοπι. οη λ:αἰ{. », 182, Απι. Εἀ.). 1 ἰδ, 
(πη, οὔθ οἵ ἐΐα Ὀγοίίογβ οὗ (6 ζονὰ (Οοιμπη. Οἢ 
λῖαι(. ». 2δ0 δ΄. Απι. Εὰἀ. ; τ “44ροϑβί. Ζεϊίαἰ εν, Ὁ. 
169) δ, 859 1λλὸ Ὀτοί!ος οὗ Φαπιθ8 ἰδ0 808 οὗ Α1- 

Ῥἤθαπ, (Π6 δυΐδβοσ οὗἤἁὨ ἰμ9 ορίδιϊο οὗ δυάο. Ηΐϊ 
Πδῖ16 ({1}1|6 δου ΖΘΟΌΒ ΟΥ βίου - οδυίδαὰ) 88 τοὶ] ε8 
18 ραγιἰοἱρδιΐοη ἰπ (μ6 δοθῆ, λίδυκ ἰἰϊ. 21, ἰὴ 
(Π6 σμΔΙ]θρσο, ΦόοΒη υἱΐ. 8 δηὰ {πὸ οἱιδγδοίον 
οΥ̓͂ Ηἷβ δρίβι16, χῖνο πἶπη (Π9 ΔΡΡΟΔΓΔΠΟΟΘ οὗ ὁ ρε- 
ΘΟ ΣΎ δμογροιϊο πὰ δουταζθουβ ποίαγο. ΤΠ1650 
σπμδυδοίογίβιϊοβ Ῥουίθο ’γ οογγοθροοὰ πῖϊὲ (86 
αυθϑβίϊοη ἰῃ ΟἿΌΣ ΘΠδΡίου ἢ ἐδ ΔΌΘΓΥ ἰδ ΘΧΡΓοδεῖτο 
οὗ μί8 οχρθϑοίδἰΐοη (δαὶ Ψ2680ὺ5 πουῦ]ὰ πιδοϊίεεὶ 
ΗΪπιβοῖῦ ἰο [80 ποιϊά. [πὸ (μΐβ βαγίης ἰδογὸ 
Θ6Π069 0566 ΠΠΟγ6 τῖ{}} δι οϊοηὶ ἀϊδιϊποίῃ 685 (μ6 
ἀοιδηἃ (οἷ. υἱῖ. 8) ἰμαὶ “6805 δϑουϊά Ἰαθον 
ΟΡΘΗΝ ἰῃ Φογαβδίοι (εδεπ «ἐδ 11. Ἀ. 149 διὰ 
1860). ΤῈδ φοοϊοπἰ αϑίϊοδὶ ἰσγδαϊ το γοδρθοίϊης 
Φυάλ5 Τηλάδάου5 ον Το ὈΌουΒ, 566 ἴῃ ποῦ πάν 
(μαι αὐτί. : Αἱροβίοῖ. Ζεϊ(αϊίεν 11. ν. 407. 
σον [158 ἰἴ τ8ὰῖ που {10 τηδηϊίθαϊ 

Ἀν κ6]ἢ, εἰς.3 Τί γέγονεν, ὙΙΒαὶ Να8 δ - 
ΡοηΘαΥ τῇ]δὺ 19 ἐμ σϑϑϑοη 7. 6. ἴῃ δρῖϊο οἵ 8]} 
πὸ ἐβγοαὶβ δὰ ρῬογβοουϊ οηβ οὗ Ταΐηο δαθιΐε3, 
ἴΠΟΓῸ Βθοπλοί ἢ (0 πὶ 85 γοί πὸ βυϊδοίθης γϑδδοὰ 
ἴον {15 Βοϊάϊηρ Ὀδοῖς. Ταΐθ ΘΟΌΓΑΟ ΤΔΔῪ ἴῃ ρα 
τοϑὲ προὸη ἰμ9 οχροοίδίϊοη (δαὶ ἐμ Μοβεϊδὰ, ἰΐ 
Ης πιδηϊζεβὶ ΗΣπ]86] δὲ 411, τηυϑὲ ταδηϊίοϑί Ηΐπι- 
861 ἰο (86 ψ}}010 του] ἴη Ηΐβ ῥυἀΐ εἶδ] ρἴοΥγ; 8 
υἱοῦ τ ΒΙοἢ ὙΒΟΪυ οἷς ὑρΒοϊὰβ ὈΥ {Π6 οἰϊδιῖου οἵ 
ὈΠΙπιδη οὐ ἐπ Βοοῖκ οὗ ποεῖ, οἶδρ. σσσ. 
Ομ νῖβυ Β ΔΏΒΊΤΟΣ, ΒΟΎΘΥΟΡ, ΓΟΠΟΥΕ 10 ΤΠΟΥΘ ῥΓῸ- 
ὈΔΌΪΟ (δαὶ Φιυἀ)δ5 οπιογίαἰποὰ ἐπ6 Βορ6 (δαὶ ἰδ6 
τ 010 που] ἃ που ὰ μὰγ Ηἰπὶ Ἰιοταδρο ἰΥ Ης διουά 
τη ΔῸ068{ Ηἰ πλ86]7 πῃ [0]. 

γεν. 28. Σῦ ἃ τιδῃ ἴονθ Μο, δο ὙΠ]], εἰε. 
[Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μοῦ 
τηρήσες). Βοηροὶ: τὸν λόγον μου, εέτιο- 
ποηὶ πιέπι. ἤέγηιο πὶ ὁδί, ἐπ. ἦοο σόγεμ, τοιροία 
“Παοϊίαπι; φεγπιοπε ρίωτεε (τοὺς λόγους μονὴ, 
τεδροοίμ ἐπ Παοίίεπι, φιὶ ἀἰδεετραπῖ, τον. 34.---. 8.] 
ἴῃ {16 Ζο] ον ΣΟΡῚΥ Φεβὺδ δβἰκοίομοβ (86 ὁσπ- 
ἰγαϑὶ δοίισθοη Ηΐβ8 Ρθορῖο δῃηὰ {πὸ πουϊὰ, δ" ζῃ- 
ἰῃς βαοῖι σοηίτδϑὶ 88 {9 σθᾶβοὰ ὙΠ ΟΝ γοπάογ ἰν 
ἐπ] ΡΟ551019 ον Ηΐῃ ἴο τπιδηϊζοδὶ Ηἰπιδοὶῖ ἰο 16 
ὙΟΥ]α ογ (ὁ τῆαῖο Ηἰΐθ δΌοαο ἴῃ ἰ(. Βο ἱἐ οὐβογτθὰ 
ἰδὲ Φοδὰβ μα8 ἰηγογίοα {86 δἰ Οὐ] ΑΥΪῪ ϑουθάϊπῇ 
Ἰνογβ ἴῃ γον, 21, ΤὙΒοτο ἰὺ ἐδ: “89 (δαὶ μιδίδ 
ΜΥ δοπιηδηηθηίβ δηὰ θοροί ἐμοῦ, ᾽6 ἷ! ἰϑ 
ἐππαὐ Ἰονοί Μο ;᾽ Βογὸ: “ἢ ΔΏΥ τηδῃ 1076 Μο, 
6 Μ|}}} Κροὸρ ΜῪ πογὰ.᾽" ὙΒΟΤΘ τηυϑὲ Ὁθ ΒΟ: 
βοοὰ γραϑοὴὺ [Ὁ ἐμἷβ δι 6818. Τμο Ῥτοοῖ οἵ 
186 ἐππεν 1ἰἴο, ἰπ δος Ποδ9 ἐο ἐμ υἱοί δία ιοοτίἀ, 
τουδὶ (8617 Ὀ6 νυἱβὶ Ὁ]6 ; 07 ἐ818 οδαϑο υϑὺ. 21 (80 
Κοορίῃς οὔ ὑπ6 δοπιπηιδηδιηοηίβ 15. τηρηἰἰοποιὶ ἤγαὶ 
88 δῆ οΥἱἄθησο οὗ ἴοσο. Τ6 ῥγοοῦ οὗ (6 ἀὐνίπε 
116, Βονγονυον, ἴῃ δης Π 98ὲ8 ἰο {86 πηχοάϊγ 1{{ὸ οἵ 
(86 ποῦ], πιαϑὲ 6 Ἰογθ ἴον Ομ τἰδὶ, δίησο (μ9 
σοῦ] δαῃ σομηίογίείἐ {π0 ἵππον 116 δηὰ {π6 Κοδρ- 
πᾳ οὗ (86 οοτηπιδηδιηθηί9. [Ι͂ἢ (ἢ 9 0868 6856, [89 
Ῥσοοῦ οὗ ἐμ9 φιῤδ,εοίίυε ἔγαϊ ἢ οὗ (86 τοὶ σίου "6, 
ἐς ὁ. 186 δηι 6818 ἰο δοπδμαϊίν, Βυ 668; ἰᾳ [88 
οἶμον, Οεγἰϑὺ ἐγοαὶβ οὔ (πὸ ῥγοοῦ οὗ (μι) οὐ ροίίρε 
ὑγα (ἢ οὗ {80 τοὶ! κίουϑ 119, ἡ, 6. οὗὨ (ἢ) Δ). 0}}65}8 
ἴο ὠεπιοπίασαίηεδ8. ΑΒ6ρίϊ68 ΤΙΔΥ ΒΑΥΘ ΒΟΠ16 ἰΒΠῈΓ 
Ἰϊ6, δηὰ γοῦ πιδὺ βυ Ὀ}ο Ἶ το] Βοϊοης ἴο (μ9 που]; 
δαί Ὀ6ΙΊοΥογβ ἰῃ ἠπβιϊβοαιΐοι, ἐμ 6 Ὁ θείην τυ ὶν ἴα 
Ομ γίδι, ἀο ποὺ Ὀοϊους ἰο {δ ττουτϊ ἃ. 8, ἰΟΥΘ 
ἰο Οἰτἶϑιὲ 8 (89 Τοαπαίϊοῃ. [ἐ Κοορβ Ηΐδ πογὶ 
88 Ηἰδ5 οὐ͵οοίἑνο ρογίγαϊ, δῃὰ ἴα. ΤὍὴο Ὀ6ΙΙΘΥΕΓ, 
Ρυγϑυΐπδρς (18 ΘΟΌΓΒΘ, ἰ8 γΓ6}1- υ]οδδίος ἰο ἰδ 
Βαΐδον. Ταογοίοσο, (δ9 Ἐδίμον οοθδ (0 δ[5ὶ 
ΜῊ τ.9 ὅοη (ὉΥ τηθδηβ οὗ ἰμ9 Ηοὶγ Θμοδί, (80 
Ῥαταοϊοίο). Εον ἰμ9 πιδηϊδϑιαἰίοη οὗὨ Ομ γἰδὶ Ἡ 
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1815: [80 ρμ]ονϊ βοδίϊου οὗὨἨ ἐμ9 Εδίμον ἐβτοιῦρ (6 
8οη,---οὐ τἰὸ οι τι (ἢ 4 ΕΔίμοΣ ἱμγουσὰ (196 
Ἡοῖγ αμοβὶ. κ“μὸ ΕΔΙΒΟΣ πὶ}} τϑδηΐϊοϑὺ Ἡ τη 56] 
ἰσουχὶ (0 ὅοη, ἰμὸ ὅοη (πγουρὰ ἴμ6 ΗΟΪΥ 
αδοσί. ΤΈΘΥ τηΔο ὑμοῖν δθοὰθ το λήπ [μονὴν 
παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν, ποΐ πιοΥΕῪ ἐπὶ ἰπη; 
ἑ. ε. ἰλ0γ Τουηά ἃ σοι ΠΥ, ἃ Ῥΐδσο γΏ6ΓΘ {86 
Τιΐσηο αοα τρδη ζοβι8 Η Ἰτ86]7--ἶν 816} σοπλθλ- 
ΠΕ ΤΌΤΙΩΒ ἃ οομίγαϑί ἴο {||Ὸ τοῦ] ὰ. Το παρ᾽ 
αὑτῷ ἀοεΒ ποΐ ταθϑῃ : ἐπ λὶ8 ἀιρεϊδίπσ. Τὰ ϑρ'γὶι 
ἐδ Ὡοῖ ΟὨΪΥ ἴπ [Π0 Γ᾿ (ζα], Ὁ τοίἡ, (ἢ 6 πὰ ἃ8 νν 6]} ; 
ΗΘ ἔογι 8 ἔθ ουϑῃὶρ οὗ ΒΟ] ον, (6 ΟΒΌτοΟΒ. 
Τηυ8 Ηδ Ὀυϊ 145 {μ9 Βρί γἱϊ.4] Πουβο ἴῸΓ δὴ ἐπαϊ- 
τὶ ἀυ8]. 1.6 ἀν! τὰ Πἰτλ ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΕΒ ἃ 
ἀποὶηρ ᾽πὶ Βίπι. τ ΤΑΔΥ͂ αυο(θ ἃ8 ἃ ΟυΥΙΟΒ1(Υ 
(9 εχρ  δηδίϊοη οὐ βθι ον δῃα 1.658: ΟἸ σὶβὲ διὰ 
(9 αἰδοῖ ρ]6β 8}18}} δσοῦῖο υπίο 86 Εδίμον δηὰ 
δ Κο (μοῖρ ανοὰο πὶ ΗἾπι). Νον Τοβίαιαμθηί 
το! χα οι οὗὨ ἰδ ἱδγδοϊΐης; οὗ αἀοα διμοηρϑὺ 
Ηΐβ ροορὶρ, ἴον. χχυΐ. 11]; ρῥγορμιεϑιθὰ ἘΖΟΚ, 
χχχυὶϊ. 206 ππὰ ἐπ ἰος, Τὰ τοδὶ ΚΘ ΚΙ. 

γεν. 34. Ηο ἴδαὶ Ἰονϑῖβ ἤθὸ Ὡοΐϊ [Ὁ μὴ 
ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μοῦ οὗ τηρεῖ]. 
-ο--Ολαγαεοίογιεἰὶς οὗ ἰὴ ποτ], Το νον], 88 δῇ 
ὈΠΖΟΪγ ποῦ], Ἰονα8 ἰ86}}; 1.9 ἰθμά ΠΟΥ 18 ποῖ 
οοῃιχροία] Ὀυΐ σοηἰ ΓΙΌ. Α]; θπο06 1ὑ Ἰονοβ ῃοῦ 
Ογίϑι, Ἠδποθ ἰΐ Κοορ8 ποὲ ΟἿ δι᾽ 5 Ἰνογὰ 88 8 
Ἰἰτίης τνοτὰ, ἕο 6 τϑαβου {παὺ 1 1.6 5 (89 Ὀοπὰ 
(88. δου ]ὰ Βο]α 1 δηὰ Ομ τ Ἴϑὺ ἰοροίθ 6 Υ---ΠΑΙΊΟΪΥ, 
ιι|6 δρίτιε. Νον ἰπ ΖΛ Π[πρ ἰο Κορ ΟἸγἾ δι᾿ 5 τνογὰ 
ἶι 6180 ἔμ:18 ἰο Κϑὸρ (89 Εδίμον᾽ Β νογὰ νη ΐο Ηδ 
}ιᾺ5 βοηΐ ἰῃίο {116 νν οὐ] πὶ} ΟΒγ]ϑὺ [καὶ ὁ λόγος 
ὃν ἀκούετε, οὐκ ἔστιν ἑἕμός, ἀλλὰ τοῦ 
πέμψαντός με πατρός). Απὰ ἰδὺυ5 ἰδθ 
ῬΓΘΙ ΠΣ ΠΑΤΥ σοπάϊίου οὐ ΜὨϊοῦ ἀορομὰβ ἰἰιθ᾽ 
ἸιδηΪ εϑίαιίου οἵ αοἀ ἰο ἐμ νου], 18 τναπιΐης; 
(δὲ σοπα ἑοῖο 15 (6 το ΐατῃα δηαὰ ἴοοιβ οὗ ΗῚ5 
ψογὰ. 

γεν. 206. π)ο59 τπίηδδ Σ ἤᾶνθ δβροῖσϑθι 
ποϊογου. [Ταῦτα λελάληκα ὑμὶν παρ' 
ὑμῖν μένων] .---]. 6. (39 τη 0} οὗἉ [86 ΒΟΔΥΘΗΪΥ 
Ἰϊο ὁ δασῖ 88 (10 βίῃ οὗἩὨ [86 ΠΘΔΥΘΗΪΥ ΠΟΠ6 
(μδὶ διναὶῖα γοὰ Ὀογοπὰ (18 ννοτ]ϊὰ. Τ]ὺ8 πιο 
γ9 οδϑῃ πάἀογβίαηα πον {Ππτουσὶι ΔΙ νοτάβ. Αἱ 
ΒΟΙῺ6 Τ10ἱὰγ0 ἰΐπι6, ΒΟΎΘΥ͂ΟΣ, ὑμ86 Ῥαγδοϊοὶθ 8}48]}]} 
Τηλῖτο ᾿ξ 411} ρον} } οΙθδν ἰο γοὰ (860 ΟἸΔΡ. χΥὶ. 
12). Ταῦτα λελάληκα. Ῥονίεοί, [αγο Βρόΐϑῃ 
1, 16. 584}} Ὀθ σογίδϊη. 

γεν. 26, Βπὶ ἴ189 Ῥασβϑοϊοϑῖθ, είς. [Ὁ ὃ ὃ πα- 
ράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει 
ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος 
ὑμᾶς διδάξει τὰ πάντα καὶ ὑπομνήσει 
ὑμᾶς πάντα, ἃ εἶπον ὑμὶιν].---ΤῊ:.8. ἀοδὶς- 
Ὠδίϊοη οὗ {πὸ Ῥαγδοϊοὶο 18 ΏΟσΟ ἀθβηϊθ. δ 
ἀἰεγοηὶ ῥγοάϊσαϊ95 ΔΥῸ βυηπηοὰ ὉΡ ἰοχοίμον: 
ἰδο Ῥαγδοϊοίο---ἰιὸ Ηο]ν ΟΠ οβί---οὰ (6 ΕΑ ΒΟΥ 
δοιιἀϑ---ἰὴ 86 παοηὴθ οὗ Φ68085β. Ὀιδογοηὶ ᾿ηΐον- 
Ῥτοίδιίΐοῃβ οὗ ἴὸ ἐν τῷ ὀνόματί μου: 1. ατοίϊα8 
(μίοκο δηὰ οἱβεοῦβ): ἀὶΐ ΜΥ ἱπιογοθβϑίοη (ἐπ 
δας σγαίίασηι, ΜΙᾺ ΤΟίογΘσΘ (0 γον. 14). 2. 
Ἑυϊδγηλὶδ Ζ ΑΘ ἢ0}8 δηὰ οἰ 618 : 7ηδίεαα ὁ ε, 
ὦ, ε. οὶ, 88 ΜΙΟΥΟΣ ΘΧΡΙδἰἢ5: Ηθ ν]}1 βεπὰ Ηΐϊπὶ 
ἰηϑίοδὰ οὗ ΜΥ βοῃάϊης Ηΐπι, Ὀυὶ : Ηθ ν1}} βοηὰ 
Ηϊΐπὰ δ8 (86 Σοργοβοηίαιἷνο οὗ Μο ἴῃ ΜΥ οἰδσδο- 
ἰεῦ οὔ Αμθδαβδδάοσ. 8. ΔΊΟΥΟΥ : ὅ0. {μα (6 
ὨΔΠ|0 οὗ 7688 18 18: ΒΡΊΘΓΟ οσοπίδἰἰηρ (μ6 ἀνθ 
ῬΌΓΡΟΒΟ δηὰ 11} ψ Β1ο τὸ ἰο Ὀ6 Δοσοιῃρ)]} }Βη6ὰ 
Ὀγ (ἢ9 βομπάΐϊηρ. Το οὐ͵]οοί οὗἨ Θοὐ᾽Β ἱπίεπίὶ δά 
ἀοβίχη 18 010 πδῃθ οὗ 968ι8. Κ΄ησ6 (0) 6 ΠΟ 18 
186 δβυ δ᾽) θοινο Κποπίοάχο οὗὨ δῇ ΟὈ͵ ΘΟ 6 τηδηΪϊ- 
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Τοϑίαι οι, (0.6 Β080 18: ἴῃ ἰδ6 Κηον]οᾶρο οὗ 
Ομρὶδὶ, ρογίθοίοα (του ρὰ ὑπὸ ροσίοοι τη δ ῃ]δδ8- 
ἰἴοη οὗ (Ἰιγῖδί, --οῖη (86 μα] ον δοὰ Ογῖϑὶ,--οἰη ΠῚ8 
Ἰῃο] παίϊΐοη ἰοτγαγὰβ 6 ΟΠ οῦ, πα ἰδ 6 ΟΠ ΌΓΟΝ 5 
ἱποϊπαἰίοη ἰονατ8 Ηΐπι, ἃ ὈΪλ8 οἴοοίοα ὮὉΥ Ἰονθ 
ἰο Ηΐπὰ δῃὰ Ὁγ {1 ΚΚοορίῃρ οὗ Ηἰβ νοτὰ, 1αἱ]οῦ: 
Ηθτὸ ἰμ9 θα ρμδιὶο ογ 8 ἀχὸ: ἐπ λυ πάη πὰ: 
τιολαί 1 λαυε ξκαϊα μιπίο ψοῖι. 

ΕΓ6 τ ῖ}} τα οὶ σου 81} τ ΐπρ5 δ ἃ Ὀτχίη 
811 ΓΒίπρα ἴο ΨΟΌΣ ΣΘΙΏΘΙΔΌΣΒΩΟΘ.--Τ}9 
Ῥγοχἰπιδίθ σοίργθῃοο ἰ8 ἰ0 (6 βυρ)εοί οὐὗἁ δἤδρ. 
χῖν., (09 ΠΘΑΥΘΏΪΥ ομθ, {δ 6 ΘΑΥΘΏΪΥ μολὶ. 
Βαΐ, ἰοχοίμον τ ΗΪ8 ἰθαο]ιΐησθ οὐ ἐδὶ8 μοϑα, 
Ηα ἴ8 ἰο Ὀ6 (Π68 τηϑδῃὴβ οὗ ᾿πιραγίϊη 8}} Ὁ] 088 
οὗ Ομ νἰβϑίίδη πον θᾶκο τορδγαϊης [89 τνΒο1]6 ΡΙλη 
οὗ βανδιΐοῃ (πάντα). Το ἄγϑι Ῥγοϊηἶβθ ΘΠ ὈΓΔ668 
89 τ ΒΟ]9 ΟΕ δεϊδη δβοΐθησο οὗἩ βαϊγδίϊοη, Ῥγο- 
Ετοβϑίηρ, 88 10 ἀοο3, ἐπ ἐπήηϊίωπι; (6 βοοοῃὰ [8 
᾿η 8116 86 Ὁ] ΤΠΘΙΕΙΒΙ θαϑὶ8β: ὑπαὶ τ σὰ ΘΟ γῖϑι 
[88 βαϊά, [18 ποὺ βροοὶ σα] Υ παν γα 9 {ναὶ 
(πὸ ΗοΙΥ αμοδβὺ νψ|}] ἰθαοῖ ; ποὺ βρθο βοα}Υ βὰρ- 
Ῥ᾽ ΘΠ ΔΥΥ 0Π68 (γα } 1005 μι (16 ΒΟΥ Ἶ8}} Β6}86), 
8(1}} 1688 Βυ ἢ 88 888}} ἰαῖζο 16 Ῥῖασο οὗἅὨ {11ο80ὺ 
ἰδαρηῦ Ὁ Ομ γἰϑὲ (45 (86 ὕληδίῖοβ δα θηἑ μι: 8.8 
σοῦ ἃ μανο 1), ΟΥΎ οογτγϑοὺ δῃὰ οοπίγοαϊοὺὶ (}1680 
(δοσοτάϊης ἰο Βαιϊομα)] δ), Η58 ἰοδοβίης 888]} 
δοῃϑἰβὺ ἢ σοι ἰὴ τη6ὴ οὗ ὑπὸ ποσὰ οὐὗἁἨ ΘΟ γῖϑί, 
ἴπ κἰνίὴς ἰΒ τὰ ἃ βι Ὀ) οιἶνα ὑπαογυβίδηαιηρς οἵ {Π6 
Βδῖωθ. ἴπ ρβουίουμϊπς {1118 Η18 οἶἶοθ, Ηθ 58}14]] 
ὈηἤοιίοΣ (86 νοτά---Ὀγ ας ἀἄοτν {116 ὈΔΥΓΙΟΤΒ οὗ 
᾿παϊνι ἀΔ]12αἰοπ, ῬδΥγδὉ]6, τιϊδυπἀογβίδῃ 0 .--- 
(8 οδυδίης 10 ἰο ἀσύθῖορ ἰμίο δὰ οὐϑυ-ἰν]ὴς οΥ- 
ἐδυΐδιλ οὗ ἀοοίγῖπο, ὑμ6 Βρθοϊῆο 8Βο}] δηὰ ομϑ- 
ταοίον οὔ ΒΟ ἀοαθ, πουθσυί 6 1058, Σοημδίη (ἢ 9 
Ὑοχὰ οὗ Ομ τὶϑί. Τμ6 ταὶ πάντα βαγ8 {παΐ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ 
οη9 οὗ ΟὨ τ δι Β τον 8 8}4}} δἰίαϊη 18 7}} ἀθν9]- 
οριηθῃηῦ; βδθη6θ 1 Τοΐογβ ἰο (00 ἱπβπϊίο ᾿προτί 
ΟΥ ΘΒΡΔΡΟΙ ΠΥ οὗ ἀογνοϊορηιθηῦ ὈοΪοηκίης ἰο Ηἰ8 
γνοτὰβ, Τηο βοοοπὰ πάντα ἀδοΙαγοΒ ἐπ δὺ ΠΟΘ 
οὗ (π0 τοτὰϑ οὗ ΟἸχὶβί 8}8}} θὰ ]1οϑβέ, ἰιαὺ {867 
81}, ἃ5 ἰΐθπι8 οὗ Ηἶβ ἀοοίγῖηο, 8.1.8}} θοσομθ οΟΡ6- 
χαϊϊνο. Το ἱπιοσργοίδίίου οὗ ατοίϊ 8, δΔοσοταϊῃς 
ἰο τ οὶ ἃ εἶπον ὑμῖν οχίοῃ 8 ουθὴ ἰὸ ἰδ6 ἢγϑι 
πάντα, ἈΔ8 ἰπ0 οἴἶεοῦ οὗ σοηΐαδίηρ [6 ὈΔΓΔ]1618 
δα ἱπισοηομΐης ρου {86 ἱπάοροπαδποθ οὗ (6 
Βρίγιι, ΤῈῸ τηοδρὶης 18 ποῖ: οὐουυ βίης 1μ601 
Βδῦθ ἰο]ὰ γου, Ηρ 5888}} ἰδοὺ γοιι δῃὰ σεπιϊηὰ 
γου οὗ --ο-ὐαϊ: Ηδ Β84}} ἰθαοὴ γος 4}} {11} 5.8, 
ὙΔ115ι Ηθ Ὀγίηρβ 4]} ἰΒίη 5 μδὶ Ἰ μετὰ ἰο]ἀ γου, 
ἰο ΥΟῸΣ ΣΟΙ ΘΙΩΌΣΔΏ66. 86 καί 18 οΧρ] ἰσαίῖνα. 

[189 Ὑοτκ οὗ ἐμο Ξ'ρίσὶι 18 {πΠ6 Δρργορτίδίϊοη 
οὗ Οσὶδὲ ἰο {μ9 Ὀο]ΐονοσ. “2 ,εεπίε δ 10," ΒΆΥΒ 
Αυρυβίϊπο, “« νεγδα οαρίπιμδ, ἀοοοπίε δρίτίί θασοηὶ 
υεγδα ἐπίεἰϊἰσίπιιδ.᾽" ΟὈΪΘΟΙΎΘΙΥ 4}1 ἰ8 ἀοηθ ὈΥ͂ 
ΟὨσῖϑί, δυ Ὀ͵ οὐ γον (9 δ ὙΟΤΚ ἰ8β ἀοπ Οὗ 
ἈΡΡΙΙοὰ ὀυοσΥ ἀδν ὈΥ {86 ϑρ᾽τῖι. Το Ὁ] ΑΙ πιοηί 
οὗ 0818 Ῥσοῦ586 οὗ ἐμ Ηοἷγν ϑ ρ᾽γῖυ ἰο {π6 ΑΡΟϑι168, 
80 ΜΛ8 (0 χυϊὰο ὑμοῖὰ ἰηΐο {π6 0160 ἰσυ ἢ δηὰ 
κἰνγο ἰμοὰ ἰῃ6 χἰχοῦ υπἀογβίδπάϊης οὗ ΟἾγἶβι᾿ 8 
ἰοδοδίην, σιιαγαηίθο8 ἐμοῖν ἱπβρὶ Γαι οη, 0 ΠΟΙ ΘΠ ΟΥ 
δὰ ΔΌΣΠΟΣΙΥ 85 ἩΣίμοΒ868 οὗ οὐῦ 1 οτὰ, δὰ 18 
ΔΟΌΘΠἀΔΏΓΥ ἰοδιβοὰ ὈΥ ὑδοῖν τγϊῖηρθ, τ ΒΙΘἢ 
ΟΔΣΤΥ͂ ἴπ ὑμοιηβοῖνοβ ἐμοῖσ οὐ Ὀοδὶ οὐἱάθῃσθ, 88 
186 δΒηἰπίης Βὰῃ: Ῥσοόυθβ μἷ8 Ἵσϊἰβέθῃοο ἴο 4}1 Ὀυὶ 
160 Ὀϊϊπὰ, Τη6 πάντα ΓΗΒ. 68 3. Βίγοῃρ ἃτρα- 
τηθηὺ ἴθ᾽ {89 οοπιρίεοἰεπέδα οὗ ἰῃ9 Νεῖν Τ᾿ οδίδπιθηΐ 
τουο]διΐοη δηὰ δραϊηϑὲ ἴθ 6 Βοιμ δ ἀοοίγῖηθ οὗ 
Θαο]οΒβὶαϑιΐσαὶ ἰγα ἴοι, ἰῃ (ἢ 6 Β6Ώ868 οὗ δὴ 86 ϊ- 
ἐἶομδὶ αηὰ οο-οτάϊηαία βουτοα δη συΐο οὗ ἔδὶ (ἢ. 
Εον ἵνο οἵ ἰδο πιοδβὺ ἱπιροτίδηϊΐ ἀορτη88 οὗἩ Ἰ)οΟἀ ΘΣῈ 
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Ἐοπηδηΐβηι---ἰδ6 δἰ Ὁ] 655 688 ΟΥ̓ ΔΜΙΑΥΥ δηὰ ἰδ ᾿η- 
{4}}1 0 1 )}0} οὗἁ 16 Ρρορθ---ἰογὸ 18 ποὶ {Π6 ζαϊηϊαδί 
ἔγδοϑ ἰῃ {ἰΠ8 δροβίοὶς ῳυ ἢ .5.---Ρ, 8.1 

γον. 27. Α ρΡβϑδοϑὶ ᾿Ιϑανὸ υἱῖδ γοῦ [Εἱρή- 
νην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν ὅδι- 
δωμι ὑμὶν).---οῶλ|σοογάϊης ἰο [ἴον (ΝοδΏΔΟΣ 
δῆ οὐθγ8) (58. 18. {ὑπΠ0 ἤαγονν οὶ - σγοοιίης οὗἁ 
Οδτίδι ἰο ΗΪ8 ρθοῃ]ὸ (σοι Ρ. 1 Ῥοὶ. νυ. 14; ὃ Φοδπ 
γεν. 14). ΙΓΒ6Γ : “ ΤΊιο86 3. δϑί ΟΡ, 85 οὗ 
οπ9 Μὲ8πο, ὁπ ἴ 8 6γὸ οὗ ἀοραγίυγο, δαγ8 ρμοοὰ 
πἰκῆὶ οΥ ἰλνοῖο5 α Ὀ]οβδίηρ.᾽" Τ]ιοϊαςὶς γοιηδυῖεβ, 
αρηϊηδί {816 νον, (μαὺ ΟἸιΥβὶ 18 ποὶ σοὶπρ δΎΑΥ 
ἔγοτα (πὶ, Ὀαὺ ἰμαὺ ΠΟΥ ἀΓὸ γοΐης πιὰ Ηἰπὶ 
(τον. 81), δῃὰ πδὺ ἴπ (18 6888 {86 δογγοδροπά- 
ἴῃς Ῥίγσαβο σου] πο τηοϑῃ εἰρ. ἀφιέναι, Ὀὰς ΟὨΪΥ 
διδόναι οΥ λέγειν. ΑἸὰ 80 ἀφιέταε (5.}}} δΔοοοτάϊης 
ἰο Τποϊαςὶκς) βου ϊὰ Ὀ6 ἰδκοι ῃ [Π6 6686 οἵ δᾶ γ- 
ἱπῷ Ὀσλιὶπα, παι  Υ, ἃ8 8 Ῥαγίϊηρς καἰ, δαὰ ἰὰ ἰδ 
[π Ρθᾶς6 οὗ Σεοοοποί αἰ ἰοη {π4ὶ 7688 ΒΡΘδΙτΒ οἵ. 
Βυΐ 118 ἀθαορ ον τππϑϑηΐης ΟΥ̓ΘΓΒ πὸ οὈδβίδοϊθ ἰοὸ [810 
ὈΘ] 167 ἐμαὶ ἰο ἐπ 6 οοθσγθοιο ἔδει οὗ Ηἰΐ8 ἀοραεγίυτθ 
Ης δῇσχος Π δ Ῥ6806 88 8 ρΑσίΐηρ στοοίΐης. ΤῊΘ 
Ἠροῦτον φτοοι πη τὲδβ ρογίροι  Υ δααρίοα ἰο 6Σ- 
Ῥτοδϑ ἰδἷ8 ππΐοη οὗὨ 86 δἰ ᾳ!ιοδὶ νὰ Π0 ἰγίνὶα],. 
Απῃάὰ δβ σουίδ ΕΪΥ δ8 (Π6 δαγίηρς οἵ 86 Εἰβθῃ 
Οπ6: δ εαεε δὲ οἷά νοι (Φο χχ. 19, 21), 18 (ἢ 6 
δυδίο Δ ΓῪ Βδ] υἱδίϊοη δηα νοὶ, δὲ ὑμ9 δβαπιθ {{πη6, 
1η9 δηπουποοριηρῃὶ οὗ [8.6 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟα Ῥ6ᾶ66, π8ὲ 
ΒΟ σΟΥΔΙΠΪΥ 8 ὑπ0 Ἰοδυΐηρς οὗ Ῥθᾶσθ Π6Γ6 αἱ 9Π00 
{Ππ|ὸ εἰ ΚΠ ΟΣ ΤΆΣ ΘΟ] στοοίπς οὗ 9 6δι8 δηὰ ἃ Τα] 
εἰἴϊ οὐ Ρεδοθὺ. Βαυὺ 1Π6γ0 8 ποι ἷης οοπίταάϊο- 
ιἰουβ ἔῃ {86 ἴδοὺ ὑπαὶ ρδγιίης γί οι β ΠΥ δ᾽ὰ 
οησὶὰ ΟΣ χοοά-Ὁγ6, ῬΟΓΟΙΔΏΟΘ ΙΏΟΓΘ (ΠΔῺ ΟΏΟ6, 
8ηἃ 5.1}} να] ῖς ἃ 1110 ΔΥ ἰοχοίπον. [0 ἰδ ΠΕΣΘ 
(παν 1η6 Βα] οὶ γγ6 δῦ Ὀ66ὴ οοπβί ἀουίρ--ὐἱῇ., 
{10 ποίη οὗ Φοδβὰβ 9 ποαυθῃ, ἴῃ ογὰϑυ (ο ἐδ 
Ῥγδραγαῖίου οὗ (Π6 ῥἷδοθ ἴον Ηἷβ ἀΐβοὶ Ὁ }68---ἶϑ 
Ὁγουρὶ ἴο ἃ σοποϊαδίοη, 7160 ἰδ σπ ἀφίημι 18 6ΧΣ- 
Ῥιαἰποα ὈΥ (δος ἰ00 8} 15 ΔΕῪ δϑεϊ δι οα δίδωμι. Τ]ιὺ8 

ἐμ6 ΗΘΌΤΣΟΝ οἷν, ῬτΟΒΡΟΣ Υ, Ῥ6860 (ᾳο ἴῃ Ρ6866, 

ΟΥ̓γΟἷ) 77, 1 Βα. 1. 17, εἴοι; Ματὶκ ν. 84, εἰο,; 
860 {80 ἔάτοτνο}} δβαϊυίαἰΐοηβ ΕΡ᾿. νἱ. 28 [1 Ῥεί. 
νυν. 14; ὃ Δολιη τοῦ, 197), ἱὰ {μὲὶ8 Ρ͵]δοθ οογίϑι ὩῪ 
»εαοδ οΓ δοιῖ ἸἸκοινΐβο ; (18 ἰηϊεγργοίδίϊοῃ 18 ἀἷ5- 
πον Ὁ Μεγον. Ἐ-- ΜῪ ΡΘ809 (ρεδοθ- κγοοὶης) 
Εἰνο ππῖο γοῦ [εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι 

ὑμι»ν)].--ῖῖο ᾳυρσδίοπ ἴμ6 ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ͂ δϑϑυπιοὰ 
ἸΔΘμ ΠΥ οὗὨ {Π18 δαγίηρς ψΓῺ ἰδ6 Τογοροίΐηβ 0Π6: 
“4 ῬΡοδοο (εϊρήνην) 1 Ἰρᾶγο υπίο γοιι.᾽ οὁπ (δθ 
ΟΟΠίΓΑΥΥ, ἰῃ9 ΟΡ δ88: “}λὶψ οδοο" (τὴ ν) 
ἐμήν) ἰϑ οὗ ἰ86} 7 Ἰηἰσαίνο οὗἨὨ δὴ δηιπθϑἷ8. [ἰ 
ὶβ (6 ἱπίοηἰΐοη οὗὨ 7.68.8 ἰο ἀθοῖαγθ ἴῃ ἰδ 6 δίγοηξ- 
οδὺ ΤΠΔΏΠΟΥ ΡΟΒϑ1 019 ἰμαἱ Ηΐ5 σγοοίΐηρ; οἡ βεοίης 
1Ππ6πὶ ἀρβεΐη 8}4}} ΤΟΪΪΟΥ͂ ἴαδὲ ὑροῦ Ηΐ8 μαγίΐϊης 
δαϊαϊαιοη, πὰ (αὶ Ηο νὶ}} ποὶ ρῥγοϑεηΐὶ ἴο {6 ῃὶ 
(Βαὺ 711] Ῥοδοο- γοοιϊης νι ϊοῦ ἰ8 Ηΐ8 βροοὶῆο 
ΡΓΟΡΟΓΡΟΥ ὑπ|}}, τηοοιης ποῖ δζαΐη, Ηο δα (68 
ἐοῖα, Ὀγίηρσίης Ηἶΐ ρογΐθοι δηὰ θηϊ το Ῥ8Ά6θ0. 
ΗΒ ἃ Ῥθδοοῖ Ἰοῖϊ γοῦ; νἱιἱ Μν ῬΡεδδθ 1 δι; 
ψΠῈ γοῖ δχαΐη. 1Ἰοᾶνὸ γοὺ 8 Ρ6860 [ὉΓ ἃ Β0}- 
Ροτί; ἰὲ ἰβ δυβιοϊοηῦ ἰο Κορ γοὺὰ υρτὶχεϊ; ΜΥ 
{1} Ῥθασα 1 ν}]} αἶγα ααἴο γου. Τ8μο πιοβὶ ᾿ἰγ  }Ὺ 
οοῃδίγιοί(ίοη οὗ 86 ποτά: αέγρ α ἐ{{ἰ6 τολίϊε, 
γοσ. 19. 

[ἢ {86 ΔῊ οὐϊίοη (Ρ. 24) ἩΒογο ΜΟΥ͂ΟΥ {δ |κ08 εἰρήνη 
Ἰηάἀροὰ ἰὰ [Π6 τηοαὶ ΚΌΠΟΓΒΙ δ. η80 οὗ γγοερογίν, κὸ {6 Ηο- ] ἁ 
ὈΓΘῪ Δπαίομα Ὀϊπτ δὸ 88 ἴο ποῖά " [ΠἸὸ Ῥοᾶσο οἵ τϑάθιρ- 
πὶ οΥ τοςοροὶ! ατίου ἘΠ} ἀοὐ δὸ τἴμ0 τοὶ οβδοη ταὶ θ᾽ :ξ." 
--Ρ. 8 

ΤΗΒΕ ΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90500Ὲ5Ν. 

Νοῖ δὲ ἴ8ο ᾿υτοι]ᾶ ρίνϑοι [οὐ καϑὼς ὁ 
κόσμος δίδωσι, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν] .-- 
ΤΊΘ Ῥσγοροβϑίιίοη 15, απἀουίρα  Υ, ἃ σοποσὶ ομο; 
ποί ἔογ {Π}8 Γοβ 805, ΒΟΤΤΕΥΟΥ, Βι 00]α 118 ΔρΡρΙῚϊοα- 
(ἰοῦ ἰο ἐβ6 ποῦ] 5 ΘἸΩΡΙΥ ἴοσιβ οὗ στοοϊϊησ 
(ατοίϊυ5, Βεοηρδὶ δπὰ οἱμδυβϑ) Ὀ6 ἀοηϊοὰ (09 
᾿είι6, δλίεγεν, Το). [Ι͂ὼ (ἢ0 ποσ]ὰ 8180 
{89 δ Π.)ο Σ᾽ οὗ δαϊυἰδίϊομ ἢ ροΐης δηὰ οοσεΐης 
8 σοῃποοίοα τ} (86 Σϑηθον οὗ σίνίπσ. Ὡς 
τουἹὰ ρίνοβ 88 ἰὲ ρστοοίβ, ἑ. 6. ἱπ ἃ νδῖῃ διῃ ἃ ΘτΩρΡΙΥ . 
ὙΔΥ, 1 σοδη ἰἱ. 17. ανίηρς γυπὶ τεοοχηϊτοὰ δὲ 
δη|{Πμ6518 1 [86 νοτάβ οὐὗὁἩἨ Οδγίδῖ : “41 Ἰϑᾶτθ γοῦ 
ἃ ῬοΔοθ᾽᾽ αὖ ρασίϊης, “1 αἶνο γοῦ }ἷν Ῥϑδοορ " δὶ 
ΟὟΓΡ ΠΟῪ ὉΠίογη, ἰΐ τοδ αν ὁσουῦβ (0 08 ἴο τηράϊ- 
ἰδῖθ ὕὑροῦ ἰδ ἱηνοσίε ἃ οοπάποῖ οὗ ἰδ)6 ποτ]ὰ. 
Αἱ (δ6 δίἰαγὶ ἰμ6 ποῦ] σι 115 στοειϊϊπρβ Ῥτο- 
Πλΐ868 ΖΟΙ ἀ6ἢ τηοπ ἰδ ῖη8 ; 601] δηὰ Βοδν] ΘΒ5}Υ 
ι ἰδ ῖκεβ 168 Υ9 οὗὨ 18 βουνυδῃίβ δ ὦ ῬΥΟΡδΓῸ5 ὑμ πὶ 
δὴ οπὰ {0}1] οἵ ἰοτγοτθ. [ἰ ἕδγεὰ 116 ΓΑ}Υ {πῈ85 
νὰ υάδλ5. Οὐγίδέ πιαζες α τηαττὶ απαὶ σοτηοτίσι 
“ατειυεί -στεείίπο (δὲ ΤοΟΤΕΓΏΠΠΕΥ οὗ ἐδά δεαίίῆε δαίω- 
ἰαζίοπ. τολϊοἢ, δλαὶὶ ἀσοοπιραπν (Ὺὲ εἰεγπαὶ πιεείίπσ. 

Ττοῖ ποῖ γοῦσ Βθασὶ Ὀ6 Ἰσου 68, ποσχ Ἰοὲὶ 
ἰι ὍΘ εἰταείᾶ [μὴ ταρασσέσϑω ὑμῶν ἡ 
καρδία μηδὲ δειλιά τω].---ΚΕὐροξ ἴοι οὗἉὨ (89 
Θχμοσίδιϊοῃ τοῦ. 1: ἤθῆσο ἰμ6 ἱπάϊοδίϊοη οὗ ἃ 
ςσοποϊυοὰ τηραϊἰαἰΐοα. Ὅμο δῃθοχοὰ δειλεάτω 
(τ δῖοι 18 Του ἰπ 128 ΡΪδοθ ΟὨΪῪ ἰπ 10 Νοὸν 
Τοδίδιη θη) 7 ῬΓΟΥ͂ΘΒ ἐμαὶ Ηο γΥἱεννβ [π6 ἰχοιι Ὁ Ϊης 
ΟΡ 88 8 πϑίιγ8] οσλοίΐοι ἐμαί τσὶ βοῖσο ΤΠ Θ ὩΣ 
δἱ (80 ἰΒβουχιιὶ οὗ δ μορϑὶθδδ ραγίΐη, ὙΠ} 1} ἴῃ 
υἰϊονίης 116 δειλιάτω Ηϊ5 ταϊπὰ 15. οοπίοτορί εἴης 
186 ἄδηροῦ οὗ ἃ ΘΟ ἶἰγ οοῦτδο οὗ δοπμασὶ Ρῥτο- 
οοοάϊης ἔτοπι ἐμαὶ οτοοίΐοι. 

γεν. 28. βαιίἃ υηῖο σοῦ, εἰς. [ἠκούσατε 
ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν' ὑπάγω καὶ ἔρχομαι 
πρὸς ὑμᾶς].--ϑεο τοῦ. 2, Αἱ {86 δβαῖὴθ ἐΐπηθ, 
ΒΟΊΟΥΟΣ, ἰδ6 πτοτὰϑ: Σ ὸ ΑΌΥΑΥ δηᾶ ΣΖ οοὔῖο 
[ο σοῦ, ατὸ ἀουδι]685 ΟΡ  ΔὨΔΙΟΤΥ οὗὨ (6 ἔαγο- 
γ6}] ἦιιδὲ υἱϊοτεὰ : “Ῥ6866," εἰς., “ ΜῪ ρμεδος,"» 
εἰσ. Νοίιβον ἀοθβ {86 Ῥσοροβί ἴοι τποδὴ δἰ ΩΡΙΥ: 
4[ ρὺ ΔΙ͂ΑΥ δΔηὰ οοπιθ δραΐῃ,᾽" εἴς., Ὀσί, ““ ὮΥ 
ξοϊῃς ΔΥΔΥ, 1 σοπιθ 0 ΥΟῸ ΙΩΟΓῸ ἔγῃν (ἢ δα 
ΟΥΟΣ :᾿ ΔΒ ΥΘΒΌ}18 ἴγτοηῃ δὶ 70]10}08.---ΙΥ γ9 
Ἰονοᾶ Μο[εἰ ἡγαπᾶτὲ με. ---ΟΥ »ετγζεοεί Ἰονθ 
(δαὶ σαβίοί ουἱὐ ἴοθαν (1 Φ011ὴ ἷν. 18. 6 πιϑξε8 
ἐλεὶν ἴον ἴο ΠΠἔπι ἃ. τιοίδνο οὗ σοτηΐοτὶ ἰο ἐάενι. 
ΤΉΟΥ Ἰονοὰ Ηΐτι, Ὀυὶ ποῖ δρὶ γἰ ἰ8}}} δηουκἂ,, εἶδα 
{Π0Ὸ0} του]ά παγο σοὐοϊοδὰ δἱ 18:6 Ῥγοξροσὶ οὗ Ηἰδ 
δυϊάϊης δρί τὶ ιυ.8] ργθϑθῆςοθ. Βθηεὶ: πον ματι 
φαμάϊωπα; ἈΕῚ δέ, εἰ φιιΐα πεγυαί νεγδωε ΟἈγιὶ 
ἐμ ἰδείπια οπιπία ἀρεγίοηδ, “μου 6 Ὀδροίδ Ἶογ, θοὶὰ 
οὗ ἰἰβο ἢ, δπὰ Ὀδσαυδθ 1 ΚΘ6Ρ5 {Π|ὸ ννοτὰ οὗ ΘΟ γἱβί, 
Ὑ ΐοἢ ΟΡΘΏΒ δ] [πὸ πιοϑὲ ᾿ογἕι} Ῥχοβρϑοίβ."-- 
Ῥ, 8.1--“ 6 του]ᾶ Βεανο τοϊοϊοϑᾶ (ἐ χάρφτε 
(μοὶ 186 ἱπιροτ΄. ἐχαίρετε) ἂν ὅτε πορεύομαι 
πρὸς τὸν πατέρ αἹ.---θ ἀοε8 ποῖ σβθϑῃ : ἴῃ 
{μαὶ 6880 γ0 ου]ὰ ποὶ 6 πα 86 ἰοαδί αἴοοϊοα Ὁγ 

5 [ΒΘῃρθ] : “75 εαϊεαίἱοηπίδιε ἱπαπέδιι τεῖ δε βοῖίε ἀμπία- 
αἱ εχίεγηῖς, Οὗ πον αἰ Ὶ εἶ εὑπε Ῥγεϑεμίζα, οὐπερεάς 
ας νἱΐα πιογίαἰἑ ἀεείπεπίίδε:." (δοπιρ. [6 ἘπρΊ ἢ Ῥγοτετὰ, 
“Ουΐ οἵ εἰμι, οὐ οἵ πιϊπα...) “Ἀίμναάιε ἐξα ἀαὲ, μἴ πιοε ἐσ ἱρὶ 
φὴπ τε ηεί." ΑἸίογὰ δπὰ σοὐος ΠΠἸχονγίθο τούοσ {π καθὼς ἰῸ 
110 πιαηεν οΥ σισίπρ, ταῖμοῦ {Π8ὴ [Π6 ὉΠσθα! ν δα ὀρ 
Ὧ6δ8Ὰ οὗ [6 ὙΟΓΙ ᾽ν μοδλεθ. Βυὶ Μογοῦ ΓὨ  Ὡκ6 ἃ τεοΐβιοῃον ἴο 
1Π|ὸ δι Του 0185 οἵ ν ΥΩ ρτοοίίης ἐπε τοῖ Υ οὐΐ οἵ μΐδοο 
ἰῃ [16 ΚΙΟΠΙΠΗΣ οἵ [μὲ8 πιοτηδῃξ. “ ᾿Δηρο 86 τι ρῖὶ τὶν 
Β6Γ6.--Ῥ. Β. 
{ πον ΕΣ π6 βορὲ. ον δειλιάω ἔδπο οἰαδεῖοϑ Ὅ80 

ιλιάω. ός, ἐἰνιίά, “αν εἶ, οοουτο Μλεῖ. τῇ, 26: 
ἘΜῈ: Βον. Ὀλὴν 8, δειλιά, ἀμρρξῤ 2 Τίπι. ἱ. ἡ. Βεδ- 
5] τοίου τᾳαᾳρασσέσθω, πε ᾿ ἐπέγι πε 
δὲ {ογιινάσι, ἴο 10 εαὐτἐπείο ἴρασ.-"Ρ. 8. ἐξ 
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ατἰοὗ δὶ ραγιΐηρ ἔγοπι Μὸ (οορ. οδ. χνὶ. 21), 
Ὅπτ, (Π6 ἿΟΥ οΥ̓͂ ἔα που] Ῥτοροπάθγαϊθ. Τ}θ 
ταις ἴῃ ΜΙ αἸΒου}0 ἸουΣΠΟΥ (μδὶ που] ΔΡΡΘδΓ 
Ῥτθ- πὶ ποηΐ 0 γοὺ ογο8 νψουϊὰ θ0 Μγ ὑγὶυπιρ Α]) 
δμοπηθ-Ζοϊης ἰο ἰδ ΕδΙμΒογΡ, Ηδθῆσο: ἢ ὈΘΟΒΘΌΒΟΣ 
βαϊᾶ πηῖο γοῦ, Σ ρο υηῖο ἴδ96 Ε'ΔΊΒΟΥ,᾽" ἰ. ἐ., 
Ὀδόδυδο { ματϑ μυὺ διιοῖ 8 σβϑοσίηρ ἱπίογργοία- 
ἐἶἰοα ὕροὴ ΜΥ ροΐπρ, δΙΥΔΥ ἔγοτη γου.--ΕἾὟΥ [80 
ἘῖΒου ἰ6 ριθαῖθσ ἴδῃ Ζ (ὅτε ὁ πατὴρ 
μείζων μον ἐστίν).-πΆ. δ ᾿'ανὸ ὅτγϑι ἴὸ 
σΟΏΒΙ 6» ἐμι18 Ῥγοροϑίιϊϊου ἴα (86 δοβιγδοὶ, δηὰ 
1μοὴ ἴῃ 18 τοϊαιίοι (ὅτ) ἰοὸ Βλὺ Ῥγθοθάθβ ἰ0. 

1, ΤἈεοϊοσίεαὶ οἰαοτάδίΐοπβ [ἴῃ τΛ89 Θ5ϑθης᾽ 4] οτ 
Ἰλϑί ΡΒ Υ 5104] Β6η867: α. Τὴ Ατίδῃβ τοχζαγάϑα [88 
ἀθοϊαγϑιΐοη 88 ἃ Ῥτοοίοιοχὶ [Ὁ ὑποὶν βυβίθῃι. 
[16 Αὐίδῃβ ἰἱπίοσγγοα ἔγοπι {18 Ῥάβϑβᾶχζο (δα 

ΟὨγῖϑι 15 ὦ ογθαίατο οὔ πο Εδίμον, ἰπουρὶ οχἰ βίη ς 
Βοίογθ ἰὸ που]. Τὸ βαῦιο ἰοἰογρσοίδίιΐοη Πμὰ8 
θδο τουϊγοα ὈΥ ἰΠ0 βοοϊηΐαηθ, ὕπ᾽ δνδ8 ἀπά 
Ἐδιϊομ δ 98, }]}0Ὸ ἀΘῺΥ͂ αἷ8ο [86 ργοδχιϑίοποο οἵ 
Οἰσῖϑι, σα (δ 6 Ατίδηϑ δἀπιἰ ἰεἀ. Βυὶ (1115 κῖνοϑ 
80 ἰπι6} 1 χὶ Ὁ10 56 η86 δὶ 4}1.0 Οἱ [6 ΘΟ ΓΑΓΥ, (16 
ΨΟΓ 5 Ἰ ΡΥ (88 ΟΥ̓ΘῚ ΔΙΘΥΟΥ ἔγοοὶν δα πιἰ 5, Ὁ. ὅ36) 
116 Ποπηοοιι δῖα οὗ Αἰγη6 παδίατο οὔ Ομ γὶδί. 168 
ΤΔΘΓΟ Δ ΟΥ ΟΥΘαΙ ΓΟ Βγγ8: “ ἀοα ἰ5 ζΥθλίον {Δ ἢ 
Ι,) Βὸ (418 Ὀ]ΔΒΡΘΠΟΙΒ ΠΟΏΒ6Π86 Δ᾽ αχοϑὲ 85 
Ἰυ ἢ δὲ ἰἢ δ βαϊὰ : “1 τὰ δαυ8] τι αοάἄ.᾽ 
ΟομΡ. δἷϑο (86 γιατ οὗ ἀοαοὶ (11., 490): “Οἰεἰία 
»αγοῖε δυρροϑὲ εδε2 οεἰμὲ φιιὶ ἴα Ῥγοποῆοσο, ἰδ δεπίἱπιοπί 
ἐδ ρίμε υἱ" ἀἐ εα ρατίϊεϊραίίοπ ἃ ἰα αἀϊυϊπι 6." --Ἡ. Β.] 

ὁ. Αἰμβδηδϑίυβ, αὑτό ζοσΥ οὗ Νασίαησζαμι [ΗΪἸΔΓΥ, 
Βυΐδγαι.. Ζίᾳ8Ὀ. δῃὰ οἰβοσβ, ἰὰ τηοάθγῃ {ἰπι68 
ΟἸϑδιδβοα, οοηδίογϑὰ 1 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥΘ οὗ ἰῃ6 ἀγεν- 
νησία οὔ (Ὰ 9 ΕΔΙΒΟΣ 'π Δα {6818 ἰο 86 Ὀοχοιίθῃ- 
1.685 ΟΥ̓ ΘἰΘΓΏΔ] ζοποσδίϊοη οὗ πὸ ὅοη. 

[05 ἐμὸ Ασΐδῃ σοῃ γοΥ ΒΥ σοποογηΐης [8 ρ89- 
Βᾶβᾷ6 860 δυίοον, 7λέδαιν., 1{., ΡΡ. 1808 δαᾳ., δὰ 
Βυ}} 5 2 ε.επ. Εϊά, ΔΝίς., βεοῖ. 4. Το δϑοῦρο ἰδ 6 
Ασίδη ἰηΐογοησο ἰὸ που Βαανα Ὀθοη ὈΘΙ(ΟΓ ἴο ΓΟΙῸ 
(86 μειζονότης οὔ ἴι6 Εδίδ ον ἰο Ηἰδ οδὲέοείαϊ βϑυροτὶ- 
οΥἶγ. Το Νίοθῃθ οὔ βοάοχυ δαί ο ἃ 8. 66 Ὁ- 
ἰδῖη βυογα ϊηδίου οὗ (6 ὅοα ἰο (δ Εδίμοῦ, ἃ3 
ἴο αἰπίίν ΟΥ οἵἧει, θαὺ ποῖ 858 ἰο ἐϑδέποε ΟΥ διὁ- 
δίαποο, ν᾽ ΐοΙ 8 ἐΠ 6 δδιὴδ; ἰΠ0Γ0 Ὀδίης Ὀυΐ οπό 
Οοά. Βιυὲῖὶ [816 Ῥαϑϑδζο 1.88 Ὡ0 τοίθγθῃσθ ἰο ἰδ 9 
Θ586η60 ΟΓὗ" Ὀδίυγο δὶ 41}, Ὀυὺ ἰο ἐδ βἰδίθ οὕ δσοὩ- 
αἰτίου ; ἕο (89 ΒΌΡΘΥΪ ΟΣ οὗ 6856 006 Ὑ δΙ6 ἢ 6Χ- 
58:5 δ γδυϑ δβῃ ἃ ΘΥΟΡΥ Ὦ6ΓΟ, ΘΟ] ἃ Ὧο Ὠ0 ΓΘΔΒΟΏ 
ὙΠ (Π9 ἀΐδοῖρ]68 δι ουϊὰ ταΐοὶσθ δὺ (86 Δρρσοδοῖ- 
ὼς ἀδρασγίυτο οὗὨἩ Ο γὶδὶ ἰο ἐβοὸ Βδίμου. Ηθῆοθ 
ὯΟ ἱπΐίογοποθ πη ΥΟΥΔῸΪΟ ἰ9ὸ ἰδ6 οΥτ βοοχ ἀο6- 
ἰσῖπο οὗὁἩ [86 Βοιηοοιι818 σδ Ὀ6 ἀγαννη ὕγοπι ἰἰ. 
Οαἰνίη οἸθασγ, τῖν ἢ δΪ8 ἀδυκὶ ἰδοί, βαὶν (818, δὰ 
κἶνοβ δυ δδίδῃ ἰ4}}γ 086 τὶ καὶ ἰἰογργοϊδιΐοη, τ σα 
1 ὩΔΥ δηιορδίθ δ γο (860 1ϊ, Ὁ.) : “ Καγία ἀείοτ- 
ἵ8 μι ἀὶς ἰοομϑ. Αἀγιανὲ εἱ ΟἈνίδίωπι ρὑτοδατεπί 
φυενάατε δεσπαάαγίμπι 6486 7 ειπι, οὐγιοίοδαπέ πεῖπο- 
Τόν, 64 Ῥαίγε: Ραίτες ογίλοαοχὶ, μἱ ἰαἰὲ οσαἰωπεπῖα 
σηϑάπι ρ»γεοϊαάεγεπί, αἀἰδεδαπί ὧος ἄεδεγε αὐ παίωγαπι 
ἀπάπαπι τείεγτί. Αἰφωΐ αἱ ἐπιρίε ἦος {δείἱπιοπῖο 
αδειδὶ δυπί Ατίαπὶ, ἰία πες τεεία, πὲς οοηϑεηίαπεα 

᾿ο ϑθδιθεα εχρί δίῃ: “Το ϑοη 16 ὕοτῃ οὔ [Π0 ὀδόδῃοθ 
οἵ Ῥδιμον, ὕυϊ ποὶ ἰπνσΒοΙῪ ἴμ6 Ἐδίποῦ γοῦλ ἐπ9 βοη: 
Ὦδῆςο ἴδθ Βαΐποῦ ἐα (9 ἐδαδο ( ΘΥΜΟΥ͂ ἴδο ὅσου, ὑὕὈυϊ (Π6 
ἔσῃ ἰβ ποῖ [Π9 οδῦφθϑο οἵ ἴ80 Βαίδοσ. 9 δοη 
ἴδυδ γοῦν ἴῃ 9 Βαῖμενῦ (ΧΗ! 3) [ΠΟ τὸ τσῶϑ πϑοθδϑασί! Υ ἴῃ Ηἰπὶ 8 
ὀεεῖτο ἰὸ τοξυσῃ ἴῸ {π6 ἘλΙΠΟΓ, δα ΘΥΘΥΥ ὑὕοίηρ ἰα δἰἰγαοίϊοὰ ἰὸ 
ἴϊ6 φΦοῦγοο; δοςοσζά ῖν 186 τεΐζυγη ἴο ἴδ6 οὐ Ὑῶδ [ἢ9 
βαιϊεἰδκοιϊίοη οἵ 116 ἀσοΐχο ἴοξ Ὁγ [80 δοη αἴϊον. Ηΐ ΒΟΌΓΟΘ, 
δυὰ {πἰ6 τοϊαείοῃ ἰ5 ἰηἀϊςαῖοα Ὀγ ἐμὸ ποτὸν μείζων μου ἐστίν." 
Βαϊ [1|ὸ ουδεπείδὶ τοϊδιίομ ἰδ ἐἴΘΓΏΔΙ δὴ Βδῆςθ ὑπο μβδοκοαθίο. 
Ρ. 8] 

γε μαίγωπι δοϊμίϊο. 7115 ἐπΐγε πόα 486 διπιαῆα 
Ολγιδιὶ παίμγα, ποφιι6 (6 είογπα 678 ἀἰυϊπίία 6 δέγηιο 
λαδείμν, δεα »γο ἱπῇγπιί (αἰ ποϑίτϑε σαρίι, 86 πιραϊιπι 
ἐπίεγ ποϑβ εἰ εμπι οοπδίϊίμἱ!.""---, 5.1 

2. Ολνϊδίοἰοσίοαϊ ΘχρΡΙ πα ΐο 8 : 
α. ΤΊιΘ ΒΌΡΟΡΙΟΥΙΥ οὗ ἰδ 6 ΕἝΙΠΟΥ πΔ8 ΤΟογΘ 66 

ἰο ὑπὸ διπιαπ πδίατο οΥ̓ Οἰιγὶδβί, Ὀδσαιδα ἰὺ 5 ἴῃ 
ἐμὶβ δοπο ἐμαὶ Ηθ σοίβ ἰο {ὸ Εδίμον (ἸΠὰππηΐὰ5, 
. αονμβανά). Γ[ΓΟορ. {ἰπ0 Αἰπδπαϑίδη Οτγοοάᾶ: 
“46484] ἰο ἐδ ΕΔΙΊΒΟΓΥ 88 ἰουοδίηρς Ηἰ5 αοἀμοαὰ : 
δηὰ ἰηζετῖον ἰ0 πη ΕἌΙΒΘΥ 88 ἰουσδίης Η18 Δ Ὡ- 
Βοοά,᾽ 8.0 ]βδο Τ ουϑίον δπὰ 1 βοὴ. ἸΥογ9- 
ψνοῦὶἢ : “ὁ ΟἸ γίβὺ 18 βροακίηρ οΥ͂ σοί Ὑ Δ 16} σΔἢ- 
ποὺ Ὀ0 Ῥγοαϊοοίοα οὗ ἀο. λίγ Βδίϊιοῦ 18 σγθηίον 
[8 1 δὶ ἰη ἰμδὺ πδίατο τυ οἷ σοῦ ἰο Ηη).᾽ 
Τοΐα. Ἰηϊογργοίδιίου ἱρ 68 ἃ ποτ ῥα ἀ6. 
ἯΤΒο πϑοὰ δ ἰο]ά {μπὲ {6 υαπιᾶπ παίαγα ἰ8 1η76- 
τον ἰο {1 αἰγὶ πο ἢ [ἱ 4180 δββ0πι65 δῇ δυϑβί γδοὺ 
βοραγδίϊου οὗὨ 1:6 ἔγο παίαγοβ ἰη ΟἸτὶδί, τὰ ἰσἢ 
οσυῃδιίίἰαἴο ὁη6 ᾿ἰἴ6. ΤΊ]ιο βροιυκίηρ δπηὰ δοίης ἔψο 
οἵ ΟΒτἶϑβὶ 8 ΗΪ5 ἀϊνὶ πο- δι δ Ρόγϑοη, δηὰ (}}0 πᾶ- 
ἴαγο ἰ5 110 οὐζδῃ {πγουσὶι τ πίσῃ ΗΘ δοι8.---Ρ, 5.} 

ὃ. Βοίογθῃοο 18 δὰ ἰο Οτἶδί Β βίαϊϑ οὗἨ δυτηῖ- 
Ἰἰαιϊομ (δέαίμδ ἐχὶπαπ οπῖδ, αι μὰν, Οαϊνίη, μὰ- 
(Βαγά!). 

Τιι15 ἰηἰογρτοίδιϊ οη 18 4180 ἀούοπη δα Ὁγ Ογνὶϊ, 
Μοϊδηοδίϊοη, ΒΖ, Βοηρεὶ, 6  οἰίο, νον, 
ϑιίον, ΑἸΐογὰ, δσηθϑ, Ονϑη, εἴθ. ΟἸιγὶ δὲ βρόοῖκθ 
[8686 τγογὰϑ 88 (6 θαι] ᾿ς δὰ βαονγίης ΝΜ οαβί δα 
ἔγοτῃ Ηΐβ βίαἱϑ οὔ δυο} }}1διἱοη, τ ΣΟ ἢ τγ85 (0 60846 
τὴν ΗΪ8 ἀορασγίαγο ἰὸ (89 Εδίιοῦ ; δηὰ ἰἰ 15 [1|8 
Ρτοβροοίίγο δχα]ιδίιϊΐοῃ (0 φσΊΟΣΥ δηὰ Ὁ]1188 τυ οι 
ουσιιῦ ἰο βανὸ Ὀθθῃ δ οσοαβίοη [Ὁ σοὐοϊείος ἴῸ 
ΗΪ8 αἰδβοῖρ!ε8. ὙΤΒΟΥΘ ἷβ πὸ ἔογοο ἰῃ Μογοτ᾽ Β οὉ- 
οοίλοη μα αοἀ ἰδ στοδίαν ὑμδ Ομ γίδὺ ὁσθη ἴῃ 
Η]8 εχαϊιφὰ βἰδὶο (χΥϊϊ. ὅ; 1 Οον. χυ. 27 ἢ; Ῥ}ΠΠ, 
ἰϊ, 9-11), 88 Ηο νψδϑ8 ρυοαίορ δὴ (8:6 ργοῦχιβίθηϊ 
ἴοροϑβ (οι ἱ. 1-8). Ηθ σοίουβ (π6 μειζονότης οἵ 
(86 ΔΙῸ ἰο Ηΐδβ ΒΌΡΟΥΪΟΥ φοισεγ  “.ΑᾺ8 ΜΥ 
ΕΔΙΒΟΡ 18. ργοδίθῃ, ϑβϑρϑοίδ! ν ταὶ εἶον ἰμαη Ι, 
ΜΥ ἀεραγίατο ἰο Ηΐπ τὴ} Ὀ6 δὴ οἱοναίίοη ἰὸ 
ξτοδίου ΡΟ οΥ δὰ δοιίἱ Υἱίγ, ἰο {8.6 ΥἱοΙ ΟΥ̓Υ ΟΥ̓́ΣΣ ἐδ 9 
πον], ἰοὸ δἰσθοῦ πίον τ} ΗἾπι, μθπ66 ἃ πηαϊίον 
οὗ γοὐοϊοίηρ; ἔον (8.869 ν]ιο Ἰονὸ Με." --Ρ, 5. 

6. ἴὰ τοῖοσβ ἰο ὈοῚ8 86 δοογθ-ποηἰϊοποὰ σοη- 
βἰἀογαίΐομβ [““Βυπηδιΐγ ἰπ ἰἰ8 βίδίθ οὐ Ἰον])ΐ- 
Ὧ688 ᾿] (Οα]ον, Θαδηδιβαι, ΤΠοϊαοῖς, Αὐζαυϑίϊηο: 
“μα παίμγε λυπιαπε σταίμϊαπάμπι 68. ἐο, φμοά δὲδ 
ἀδεμπιία ἐδί α υεγὸο μπίσεπίίο, μὲ ἱπιπιογίαἰΐδ σοπδίϊ(- 
γείετ ἵπ οαἴο "᾽). 

8. Υ7Ὑὸ πιυδί σγᾶβρ δὖ ὁποοὸ {ἰμ6 ἱμεοϊοχίοαὶ ἰπ- 
Ῥογὺ δηὰ {μ6 (ιν  βίοἹορίοαὶ οπο, ἔοῦ (6 γῸ 8 8 
ξοοὰ τοαβοὴ ὙὮΥῪ (Π6 80πη οὗ αοἀ Ὀεδοδηθ τ ἢ 
δ Βα} ]64 Ηἰπι86] ῇ,---οῦ (ἢ 6 Ζαίλεγ. ΤΠ 60]ο- 
ΕἰσΑΙΥ οομϑιἀοτοά, μ6 Ελίμον ἰ8 στγοδίον ἱμλῃ 
(89 ϑὅοῃ, 85 {π6 γί Ῥυίποῖρ]θ, ἐπ γεερεοί ὁ οΥγοΥ 
ΟΥ̓ διιοδδδίοπ, ὈΥ το ἐμ 6 δ0η. τῦῶαιβ Θβί Ὁ] βλοὰ, 
οὶ θοΐης Ρουθ οί Υ δαι4] ἴῃ βυβίδῃσο, Ηθηοθ 
ἦν 7901]]1ογ8 ἐμαὶ Ηδ 18 ργοαίονρ ἱπ σωῤείαποε 8130 
1π88 Οσῖβὶ ἰη Ηἷ8 Βαμμδη πδίᾳτγο, δπὰ δου δἱ], 
τοδίοσ ἰῃ τοχατὰ (ο (86 γε οὐ φοῖσεῦ σ ἰοῖ Ηθ 
ΘΧΟΡΟΐΒ65, (Δη 8 ΟἸτἾϑὲ ἰῃ Ηἴ5 παπι]αἰΐοη. Απὰ 
ἰλ 8 ρου (8158 Ἰδίίον οἰτουμπιβίδησο ἐμ δὲ (δ 6 Βίγ 88 
ΠΟΡΟ 1108. [80 αἷδο Μουου, 866 800γ6.---Ρ, 5.1 
ΟΒσῖδί, ἰὰ φοιης (0 {80 ΕΔ δὲ ἰοὸ 86 Οπθ 
ἔτοδίον ἰμδῃ 6, δοἰοτϑ ἰηίο ἐμ 6 Ἰοΐῃΐ Ῥοϑβοβδί οΏ 
οἴ Ἠΐϊβ ξτοδίῃθββ δῃά πιδ᾽οβίυ, συ ὶτοὰΐ, ΠΟΎΘΥΘΓ, 
ΒΟΓΟΡῪ ἀοπίγουίος [16 δυαθοτάϊπδίΐοῃ οὗὨ Ογὰον 
(899 γοτ, 16: οἰ. χυϊΐ. ὃ, δ; 1 σον. χυ. 27; Ρμ1]}, 
ἰϊ, 9.11; 1 Οον. 111, 28; χὶ. 8). Το οδδζδοίοσὶ- 
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“ϑίΐοι οὗἩ ἰ.:6 ἰμοο]οχίοαὶ ᾿πιροτὶ α8 {6 ““ΔΌΒΟΙα 6 
ταοθοί οἶϑηι οὗ ἰ86 Νοὸν Τοδίαπιοηί,᾽ ὈΥ ΔΙΘΥΟΥ, 
ἷπ σοηπροοίΐοη τὶ 1,ἄσκα, 18 118 Ὁ]6 ἰο τιΐβαρρτο- 
Βοηϑίοι δηὰ ζ3119 ἰο δϊοσαά, ἢ δὴγ οαβο, ἃ βι 8- 
οἰοπὶ ὀχρίαῃαίίοῃ. 

8. ὦ πον οοηδίἀ ον π 6 τοϊαϊΐοη οὗὨ [ἢ 18 Ῥγο- 
Ῥοδίἰΐϊοι ἰο (80 ρτγθοοάϊης ἐχάρητε ἀν. ἘοΥ (ὅτι) 
6 Μαίλεγ, ὙῺΥ βΒ᾽ιηουϊάὰ {Π6 αἰδοῖ 0165 ὈῸ ρ΄ δά οὗ 
Ηἰ5 σοίϊπς ἰο 0 ΕΔ ΠΥ 

1. Ου δοοουμί οὗἩ Ηἶ8 οχαϊἑεἰΐοη ἰο δόξα δῃὰ 
Ὀ]οβϑθάηθ8β (Ογγ1}}}, ΟἸβδδυβοη, ΤΟΙ. 61). 

2. Οπ δοοουηΐ οἴ (8! Τηογ0 ρον οΥα] ρΡγοίοοίοη 
σι ϊοἢ Ηο βμουϊὰ ὑποποοίογι ἢ Ὀ6 Δ0]6 ἴο Ὀαβίονν 
ὍὌΡΟΒ ἰδ6 αἰδοῖρ]ο5 (ΤΊ ΟΡ Υ]Ἱδοὶ, 1, ὕσκο δπὰ 
οἱ Π6 8). 

8. Οη δοσουπὲ οΥ̓͂ 716511.8᾽ Φχαϊαἰΐοη ἰο σγθδίοσ 
ῬΟΥΘΥ δηὰ δοίἱυγ (ΔΙΘΥ 6). 

4. Βοοδιϑο (6 ρος ΔΙΡΑΥ͂ ΟΥ̓ 768115 γ͵ὰβ ΗΪ5 
οἾ Οχαϊδἰϊοη αἢὰ τνῖ8 ᾿ἰκον 80 οὗ Ὀοποῆὶ (0 
θαι (μα μον, Βοη οὶ, μδῃηρ6). 

1018 88 1{{{10 Ροββϑὶ ὉΪ0 ἴο βεραγαΐθ 6 βι18᾽ 6Χλ)]- 
ἰδιΐοη ἰο ΧΊΟΥΥ͂ ἴσοι Ηἷ58 Ἵχα]ιδίίοη ο ῬΟΨΟΣ 88 
ἰο βεραγδὶθ ΗΪ8 ονῇ οϑχϑ]αιίοη ἔγοπλ 6 δχα]ία- 
(ἴοη οὗ Ηἰ5. αἰδοῖ ρ]65; πουθυίμο688, ἐμοὶ ἸοΥθ 
δου] ὅσϑίὶ υἱοῖν Η]9 οχδϊαἰΐοη, ραβϑίηρ οὐ, ονν- 
ΟΥΘΡ, 85. ἰμ6 οοηἰοχί δαιηοηΐβἢ 68, ἔγοσῦι ἃ σἴαποθ 
αὖ ἰμδὲ ἰῃ {μ6 δοβίγδοὶ ἴο ἰ..0ὸ οοῃδίἀογαίίοη {ἰδὲ 
ἦι 18 (τουρὰ Ηἰ8 οχαϊδιΐοη δίουϑ ὑἐμαὺ Ηδ Β84]}} 
Ὀθοοτθ ἴῃ ΥΟΤΥῪ ἀοοά (μοῖν ον. 

γον. 29. Αῃάᾶ ΟΣ δαᾶνθ ἰοϊ]ᾶ γου.---Α5 
͵θ Γγοαιθη  Η 5 ουβίοιῃ Ηο απιρ αἰ 6 8}}} 58.8.68 
()ὲ Ηθ (6118 (Β 6ηὶ βοι δῃηὰ βασῃ (δἰ ζ8 Ὀοίογο- 
Βαῃά, ἰπ οτος ἰδμδί, θη Ηΐ5 Ῥσχοάἀϊοι ο8 δΓ6 
ζ]Β)} 16, {πο πιαν δεῖῖουε. Τ 8 ῬΓΟΡΒΏΘΟΥ 18, 
1Κ ταΐγβϑοϊοϑ, ἃ ὑῬγοοῦ οὔ [86 ἀἰνίηθ ρονοῦ δηὰ 
ῬΓΘΒΘΏ0Θ (88. χἸ!. 22-26). [{ 18 ἱπιροβϑὶ]θ ἰμδὶ 
186 ΔΓ ῥτγοάϊοιϊοη οΟΥἩἨ (Π6 ἀολίι οΥ͂ 7688 οδ 
μόγο Ὀ6 τηοδῃΐ: ἰὑ 8 86 ἀπηουποοπιοηὶ οὗ ΗΪ8 
οχϑ]ἰδίΐοη ὈΥ πηοδη8 οὗ Ηϊΐ8 ἀδαι, γοβυγγοοίϊοη 
δηἀ εαϑοοῃηβίοη. 7686 ὕδοί5, ἴῃ ἢ 0 {ΠΥ Βα 
ΟὨγἶϑι 5 ῥσοαϊοίΐοη {181164, τηδὰθ ρμογίοσὶ ἰδ ὶν 
αὶ! ἢ, Ι͂ἢ {8 δοῆϑο, ἰῃπαγοίογο, ᾿' ἰ5 τι τθη 
ΓΘ δἶ8ο: ““ἐλαί ψὲ πιϊχὰί δείϊουε." (66 Οαρ. 
Χχ. 81). ' 

γον. 80. Ἐοσθδῖοσ ΣΦ 5841} ποῖ ἴ8}}ς σ π 08 
ὙΠ00Ὶ γοῦ (οὐκ ἔτει πολλὰ λαλήσω μεῦϑ' 
ὑ μῶ ν).---Αα ρΡγδϑοπεϊπηθηΐ οὗἩ ἀθρατίυγο, δη ἰηίγο- 
ἀποίΐοα ἰο (6 βἰαγὶ ψ]ιἷοθ} Ηθ νγ88 δϑουϊ Ῥγὸὺ» 
ΠΟΡΔΕΕ ΕῸΣ [ΒΘ Ρυΐ8ο69, εἰς. (ρχεται γὰρ 

τοῦ κόσμου ἄρ χω ν).---ϑοο. οδαρ. χὶϊ. 81]. 
Α τϑέογοποθ οὗὨ (88 τηοοᾶ οὗἨὨ Ψ46808 ἰο {86 ἐτοΡν: 
ται οἢ5 ἀραϊηδὶ Ηἰπὶ ἐμαὶ ἃγὸ σοΐῃρ ὁπ ἰὴ Φογυ88- 
Ἰεη. ἴὴ βρὶγῖι Ηο ἰ8 δἴγαγο (δὶ ΗΪ8 μοι 98 8 ΓΘ 
ὩΟΥ͂ τη Κίης; ΣΟΔΟΥ [0 δάνδησο δραδϊηδὶ Ηΐ πὶ; δηὰ 
ἴῃ (6 Ηο Ββ668 (ἢο ἰοο]5 οὗ βαίδη : θη66 : “89 
Ῥγΐηοθ οἵ ἰμἷ8 νου] ἃ οοπιοίἢ,᾽ οἢ. χὶ!, 27.-- 
Απᾶ Βαῖδ ποιϊδίηρ ἰῃᾷ Νίο (καὶ ἐν ἐμοὶ 
οὐκ ἔχει οὐδέ ν).---[ 0 ἐν ἐμοί ΔΆ 6819 
ἴο (6 ῥγίποο οὐὗἨ (818 νου], Ηοω Θοπι68 88 (6 
Ῥτΐίησο οὗ 18 τοῦ 8 ρον Ρ, οὗ (18 ποῦ] Β 
ἴοι, οὔ ἀοαίῃ διὰ οδογγυρίίοη, ἰο οἷδίαι ἃ ῬΟΥΘΓ 
ΟΥ̓Ρ Μίο, ΗοὉ. ἐϊ. 14, Καὶ ἐν ἐμοί, εἰς. ὙΜατίουδβ 
ΘοΟΠϑ Γι Ο(Ἰ0}8 : 

1. Ηπε εαπ, ΟΥ̓ ἰδ αἷς ἰο, ὧἄο ποἰΐης ἰο Μο; 6 
οδημοῦ ηδῖοὶ ἀραὶ ὑρὸη Μο; οὗ ΜΥ οὐ ἔγϑϑ 
Μ1ΠΙ βυδον ἰὑ (Ομγγϑβοδβίοπι, Και ποο]). 

2. Ης ἥπαάς ποιλίπρ 'ῃ ΜΘ ; πὸ δοουϑαίϊοη δραϊηϑὺ 
Μο (Οτί θη). 

ὃ. 116 »οϑδβεδδθς ποίϊηρ, ἴὰ [6 (Ογτὶ], ἀυρυ5- 
0 : φεσοαίμπι, οὶ ἀεδείμγ' πιοτίϊ8 διρρίέϊεϊμπι; ατο- 

ιἴ5, ΔΙΟΥ͂ΘΥ ΠΟΤ ΖΘΏΘΓΔΙΥ: ἴῃ Μ6 πὸ »οδβέ338 
ποίμἷπρ, 85. οὐγηίηρ 8 ΒΥ84γ). [ΜογοΣ (Ὠΐη κα 
ἱπαὺ 1.6 δ᾽ π]οββῆθθβ (Αὐρυδίίηο: “ἡ Ἀἴε πόα 
λαδεί φιϊάφμαπι, πωΐίωπι οπιπίπο δεϊίοοί ρεροαίμπι᾽") 
ἷθ ποὺ Αἰ ΓΘΟΙΥ͂ ἐχργεϑδοα ἴθ {86 Ῥϑββαζα, Ὀὰΐ πο- 
ΘΟΒΒΑΥΙΥ ἐπιρίϊα 858 () 6 681188] δοπ Ἰ0Π, ποθ 
ΟὨΪ ΒΒ η Ομ Υὶδὶ τγὰ8 ἔγθα ἔγοϊῃ β'η, βαίδη δαὶ 
ΠΟ Βο]ά οἢ Ηΐπι δῃη ὦ πὸ ροῦγοῦ οὐοσγ Ἡΐω. ΑἸίοτὰ 
Βί τα ]ΥΪγ : “20 Ῥοϊπὲ οὗ ΔΡΡΙΊΔΠσ6 ὙΥΒΟΓΘΟῚ ἰὸ 
αβίθῃ μ18 δἰίδοῖς."-Ἱρ. 5.] 

4. ΤΒοϊυοῖ : Ηδ ΒΑ8 η0 οἰαὶπι οη Α͂ε (ΠΗ ων). 
ϑαὈπιϊδϑίου οα ΟΕ τ ἶϑί Β Ῥδγὶ ν 88, ἰβαγεΐοσθ, γὙο]- 
ὈΠΙΔΡΥ͂ ; ΘΟΙΏΡ. ΟἤΆΡ. χῖὶχ. 11 (80 ἴοο θὲ οιϊίε, 
Βοϊπιδῃῃ δπὰ οἱ 678). 

Τῦθ Ὑογὰβ σογίδἰὩῪ ἀροῖδγο ποί ΟὨΪ “6585 
δ᾽ Π]ΟΒ8η 688 Ὀὰϊ 4180 Ηἰβ ἴγοθάοηι ἔγοπι ἀθδιῃ. 
ΤΉΘΥ 8700 ἃ γοροίϊίοη οὗ 7 685᾽ ξοϊοηπ ῥγοιθβία- 
ιἰοη οὗἨ Ηἰἷ8 ἤγοδάοπι,---α Ῥτοίοδίδιϊοη δἰπιοὶ 
δραϊηϑὺ [Π6 1ά68 πνιίοϊι σοργοβοηῖϑ ΗἾτα 85 οἵ 
ΠΟΟΘΒΒΙΥ͂ Βυσουπη δίς ἴο (Π6 ἱστοβὶβι  Ὁ]6 ζαίο οἵ 
βὶ ἢ] πλθη (866 οἈ. σ. 18; χὶϊ, 24; χιϊὶ. 19). Αἱ 
{86 Βδ6 ἰΐτηθ [9 βαγίηρ σοῃίβ᾽ ἢ8 8ὴ ἱπιϊσηδίϊοη 
ἴἰο {16 οἴὔἶΨροί ἐμαὶ ϑδίδῃ, ροββββϑίπρ, 85 ὸ ἄοεβ, 
οί ἃ Β'ῃρὶ)6 δῦτο οὐ δαῖὶν οὗ Ηΐπι ἴῃ δὴ οἰ μἶσδὶ 
8680, 8}18}} 1ΠἸκονν86 7411 ἰο σείδίη 8 βίη δΌγο 
ΟΡ δεῖν οὗ Ηϊΐ ἴῃ ἃ Ῥῃγϑὶοδὶ 80η86θ.Ὀ αξ [86 
ἴκοί ἐπαΐ ἢ6 πον, ἰᾷ δοσογάδησο τὶ (ἢ ἐδ δσουηβοὶ 
οὗ ἀοὰ, ͵:8 οομΐης ρου Ηΐπι, 15 ᾿τρ] Σοὶ 1 (86 
ΘΠΙΡδϑὶϑ ἐπα γοβϑὶβ προὰ ἰπ6 οχργθεβίοη: ἀέ 
οοπιοίλ (ςορ. [υΐϊο χχὶϊ. δ8). 

γον, 81. Βαϊ τΒαῖ 186 υτοσ]ᾶ σΩΔΥ͂ ποῦν, 
ἐἰς.---ἘΧΡΥοΒϑῖνο οὗἨ ΗΪ58 νν}]Πρηοδ8 ἰο ὈδΘΟΟΣ8 8 
βδουϊῆοο. ΤἘΠῸ γοοὺ ἰδ ἴον ἰο 9 Ἐδίδογ: 188 
Ῥτοοῦ, οσραΐθησο ἰο ἐμ Εν ; (Π6 σορβοαιθῆοο: 
{πς ἀοραγίυσο, ποῖ 80 το ἴῃ ΟΥΔΟΡ (0 ροὸ οὐϑ8:1- 
Ἀδίθρ] ν᾽ ἰοὸ τηθϑύ (ἢ ΘηΘΙΥ͂, Ὀὰϊ Τα γ, ἴῃ Ρυτευ- 
8560 οὗ αοἀ᾽Β ρσυϊάδηοο, ἰο αὐγαὶ ἷτπλ δὲ {86 
ΒΝ οὗ Ῥγαάγοῦ, ἰὴ αθ  ϑοοδμθ. Ζ77λαἐ {δε φτοτῖά. 
ΘΏοΪ: “0 πιωπάμς ἀεδίπαιί πιυπάμ ἐεεε εἰ Ραϊτὶ 

ἐπ πιὸ ὁεπε ρἱαοϊιπ ασποδοαί δαϊμίαγίίεν.᾽," Τί, 
ἴῃ ΗΒ ῬΘΥΒΟΠΔΙ βυ πιἰβϑίοη ἰ0 1.6 ῬΘΥΒΟΠΔΙ 
Εαιπον, (80 Κίῃράοαι οὗ ρῖδοθ, Ἰοῦθ, ρευβοηδὶ 
᾿ϊ6, ΩΔΥ ἀλη ὕροη {δὸ ποτ]ὰ, ΓὉΣ ἃ ᾿αἀκπιοηῖ 
ὍΡΟΣ 18 υν]Ζ({Ὁ] ρτΐθοθ δπὰ πὰ οτάθν ἴὸ (6 
ἔγοοΐης οὗ ἰὺ ἔγοια ἰδὲ [8186 ἰΥΥΒΠΩΥ τ Βὶοἢ δο 
δσχθγοΐβοϑ ἱβγουρὰ (06 ἤἴοθδν οὗὨ ἀθδίβ, ἘΤμαὶ {Ππ 
του] ἃ πΔΥ Κκηον (δὲ ἸΟΥΘ 18 δίσοη χοῦ (8η ἀδδιὶ 
(οοπιΡ. 80]. βου Υἱΐ]. 6: “.βίγοης 88 4681} ᾽"). 

ΑΣίδο, Ἰοῖ τ6 ἄθρασι.---Τὴ9. ΠΙΆ βαυΐηξ 
Ῥτοωρίθα ὈΥ 8 ΒΟΙΥ δπιοίϊου δπᾶὰβ οσ ργοββίου τοὶ 
ἰῃ ἔνσο οἷν, δυΐ πὶ [ΓΘ 6 ἀδυπάοιοδ] Θχ δογί 085: 
ἐγείρεσϑ --ἄγωμεν-τεὲ ντεῦϑεν. Ὑατὶουβ 
ΟΧΡΙ δ δίΐοη8 οὗ ἐδ 6 ἰἴθπι: 

1. 6808, δοοοιωρδῃϊθὰ ὉΥ {πὸ αἶβοΐρ]65, Ῥτο- 
οαθα8 ἰο ἃ ΒΘΟΌΣΘ ΡΪ]Ϊδοα ΠΟΤ Η6 υἱϊογοὰ οὁδἢ. 
ΧΥ,, χνὶ., χυϊἱ. (Ὁμνυυϑοβίοπὶ, ΤἈΘΟΡΕΥ]δοὶ δοὰ 
Οἰ ΒΒ) ;--- θα ρρΡοσχίθά, 

2. 8111} 1088 ἰΘ80]6: ΒΓ Βοσίο Φόξὰ5 δὰ Ὀδθα 
ουϊδίἀο οὗἨ 6 οἱίγ; δ νγὰ8 Ὀυϊ πο δϑουϊ ἀο- 
Ῥανίϊης ἴον Φογυϑαϊοπι ἰο Κορ 186 ῬΒΒΒΟΥΟΥ 
(Βοη κοι, ὙΠ ΘΒ Θ᾽ Πδὺ5 [Βὅρα6Σ7). 

ὃ. θθυ8, ἰοο [11.}} οὗ {116 τηδίξοτϑ ΒΊΟΝ 60 
8.11}} Ῥγοβϑίηρ ὕροη 15 Ὀθασῖ, βροῖΐζο, 8[}}} βίδυά- 
ἴῃς 'π (86 τόοτὶ ογο {Π6Υ̓ δὰ οδίθῃ ἐδ βὺ}- 
ῬΟΡ, οἰ. ΧΥ͂., ΧΥΪ,, χυὶϊΐ. (ΚΌΔΡΡ, 1,ἴοϊκο, Τ8ο- 
Ἰαοῖ, Μογον, ΠΡ ΎΙΟ; ΟἸβιδυβοη, ΒΊοοῖ, Βνὔοϊ- 
ΠΡ, Εν, ΑἸζογὰ, Ο 681, εἰ6.). Απάὰ (818 ΔῈΥ 
(86 ἰἢτθθ ΡΟ ΟΥΪᾺ] ὀχ Ποσιδίϊοη5 ἰο ἀθρασὶ ἢ 

4. Τὴο ΖΟ]οσίης (ΟΠ. ΧΥ.-ΧΥΪ.) γ88 βρόκϑα 
ὉΥ Ηΐμὰ οὐ ἴδ0 τοδὰ (πον, Ογοίϊα5, Τϑιωρε, 



ΟΗΑΡ. ΣΙΥ. 1-8]. 449 

Ταῆρο, εδεπ ὕεδω 11., ν. 1847 [ΕὈταγὰ, Βαγῃεβ, 
ἩΥ͂εὐϑιθγ πὰ Ἧ 1ΠκἸ πβοη, ον βινογι} πὰ οἱ 615). 
ἈΓΠΟγοΣ [ΑἸοτὰ δπὰ ΟἸΤΡΕῚ ἷῃ: ορροϑιίΐοῃ ἰο (18 
νίοινν : Το (πΐπς 18. Ῥϑυοδοϊο 6} ἱτο ΡΥΟΌΔὈ]6. 
Ῥγομο]οσίοα!ν ἐπι ργοΟΌ 816 ἱπάθοα που!ὰ Ὁ (0 
ΒαΡΡοδβίἰἰοα παὺ 9685 ἀἰὰ ποὲ ἀΐβοοιγβθ ἰο 189 
ἀἰδοῖρ]68 οὗὁἩ (86 τηοϑὺ τποιῃθηίουβ τηϑίΐογΒ ΘΥ̓ΘΏ 
ΠΘ ΠΟΥ͂ τ Γ0 ὕὑροῦ μ9 τοδὰ ἰο ἱμοὶν ἀσδβιΐηα- 
ἰἰοη. ΔΙ Κη δηα βιαπαϊηρ 8ι}}} δῃὰ νι κίηρ 
ραὶῃ 18 ἐδ: ΤΥ ΟΧΡτοδδίοι οὗ ἃ τηϊηὰ βὲϊσσοα 
ὉΥ φτοαΐ ἐμῖῃ 5. 

δ. Οὼὺ ἐδὸ Ὠγροσουῦ 08] τοι τ οὗ 6 Ἰεἰίο 
πῶο ἰἀαη 1865 ἰδ ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν, αὶ. χχΥ͂ϊ. 
θ, τῖιἢ αὐ οὗ ουν ἰ6χι), ϑίγαυδ5, Υ οἶ880, ὕθδαγ, 

ΗΠαοπίο]ὰ, Βο9 λίογον [ρ. 29]. 

ῬΌΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. ΤῊο δυο] ἀἰβοοῦγβο5 οὗ ἐμ ιοτὰ μαγο ποὺ 
Ὀαθη δυϊδοϊο ναϊυθὰ [ὉΣ ψὰδὺ (Π 6 ΔΓΘ: 
ὩΔΙΏΟΪΥ, {πὸ πεῖ γευεἰαίοπ οἵ ΟἸιγδὶ δοποοσηΐς 
ἅεαυεπ. Ὅπι} (1680 ἀἰδοοῦγβοθ ογο ἀο] γοροῖ, 
6 ἰμοοσγδαίΐο ὈΘΙ]ϊοΥ͂ οὗὁὨ 15γ80] τγῶᾶ8 δοαυδίηἰοὰ 
οοἷγ τὶ ϑλεοῖ, δὰ τὶ (6 δηἰθ818 οὗ ἃ 

ταῦ 86 διὰ ἃ ρἷδοθ οὗ ρυπίβμιηθηῦ (φΟ ΘΠ Π Δ) 
ὴ 8ιεοῖ. 60 1 χυΐ, 22 ἢ, ὙΠ6 ἀοοσίγῖηο οὗὮ 
Ῥαγχαάϊβο νυυ88 οὗ οοῦτβο {89 ζεγι οἵ (110 ἀοοίτὶῃ9 
οὔ {ἰλ6 ΒοαΥ ΠΥ Βοηλο, απ ουθὰ ἐμ ΟἹὰ Τοβία- 
τηρηὶ σοπίαἰηοα ΒυηατΥ ἀλτκ ἰηιϊ παι οἢ8 οὗ ἰδ 9 
Ἰδίζος ἴη ἰδ ἰχαηϑ)]αἰίοη οὗ Εποοῖι, (ῃ 6 δβοθῃβίοῃ 
οἵ ΕἸ114, 0 ἀοβογίρίίοη οὗ ἈθδΎθῃ 88 ἐμ (ΠΓΟῺΘ 
οἵ Θοὰ διὰ ἰπθ δερἰιδίίοα οὗ Ηΐ8 ΠΒΟΙΥ͂ δηρο]8, 
δὰ (86 ΟΡῸ οὗ ἰμ9 Τὶ Β 71] ΓῸΣ ἃ οἴοβοῦ υπΐοη 
ὙἿ αοα, ἴῃ βαγίηρϑ βυ οὶ ἃ8 Ρτου. χυ. 21; Εοοὶ. 
χὶϊ. 7. Βαυὺ ἰῦ τγὰ8 χοϑασγοᾶ ἴον ΟὨγἶϑὺ ἴὸ ἴθ τοῖν 
Βοδυθὴ ΟΡΘΏ, ἴα 6 τϑὺ ἰηδίβποθ ὉΥ 1119 εσογα 
ἷπ ἰ6 ἕδτοιν 61}- ἀἰβοοῦγδοβ, ἀπ, Βεσοθ ἶγ, Ὁ Η8 
αεἰ ἴὰ ἰΐα αϑοοηβίοι (8617, 16 ποθ (86 {Δγ6}76}}- 
ἀἰδοοῦτβοβ δυϑίδηςΔ}}Ὺ οσοπίαϊ ἢ ἃ ἐμ ΘΟ] ΟῪ οἴ 
Ομτἰδι 5 αβοσηβδίοη. πο ἀοοσίγίηθ οὗἉ ᾿σαγ ἢ ̓νᾺ 8, 
ἨονοΥοσ, ποὺ ἰα 61] 1Ὁ]6 ἰο οὶ ον υπλδη 
μοαγίϑ ὑπ111] (80 ἀἰθοῖ 165 6το ἤοσοοὰ ἰο Ἰσᾶγῃ 
ΘΣροσ θη αἸΥ ἰπαὺ [86 οΑΡί]ν ᾿ουϊὰ τγὰ8 ΠΟ 
Ἰοῦζοῦ ἃ γοβίϊῃρ- ΪΔ 090 Ὁ} ὑμ6 1 ογά δπὰ [9 Ὁ (ἰοπὶ ; 
1δοὺ (ΒΟΥ Τ᾿ 6͵Ο οαϑβὶ ουὐ οὗ 80 ψουϊὰ, Βα (Π0 
ποῦ οδϑοὺ ἐμοὶ ουὐ δ 1.18 ἄοογ8 βιὰ ἰο Ὀεῃἰπὰ 
ἴθ, ἰΒ6Γο οροποᾶ ἰο (δοπ ἐδ 6 ζαὶθ8 οὗ Βεδδαυβῃ. 
Ὁάογϑιαπαΐηρ ἰλ9 οἰ μοι] ἱππροτὶ οὗ ἰμ6 κοίΐῃξ 
ἀοπη οὗἩ [6 δὺπ 8η4 ἰδ 6 σαι μονίας πἰκδί, (πον 
οου]ὰ αἶβο οοιργοιθηά {6 ΒΥ 0 0}108] δίρσῃ οὗ [86 
ΒΙΔΥΤΥ ἨΠΟΔΥΘΏΒ, ὑμ 9 ΕΔΙΊΒΟΣΒ στοαῦ ΟΡΘὰ Βου80. 
Αηὰ δυθ ΠΟῪ ἰΠ60 0 ῬΟΥΘ οῃαῦϊοὰ ἰο ρ,αθῃ δῃὰ 
Ἰιο] ἃ ἔᾳϑὲ 18 ΒΟΡ6 οἱ ἰβτουσῃ 8:0 ᾿σλυλίῃ 6 Π66 
οἵ Οἰτὶδι᾿ Β δβδοθηϑίουῃ ἱπίο ράσο. αὶ {|| Χγ6- 
γοϊαϊΐοα σοπσοσαὶηςξ Βοαύ θη ἃ8 δ 6 »ζαοο απα ἰαηά 
οὗ οκἴοντυ οου]ὰ πὰ βιιουϊὰ ποὺ θῸ ἐμιὸ δχοίδῃζϑθ 
οὗ ἃ ὨΘῪ δοηβύουβ οχρϑοίαιἷϊοα [0 δῷ οἷά οπθ; 
ἰοζοίμον τυῖϊμ (16 ἰσοεαί Ἀθάγοη ΟΕ ἰϑὺ ἀἰβοϊοβοὰ 
06 ἀγπαπιίσαὶ Ἀθανοῦ ἰο (δεῖν υἱθν---ἀοϑιϊποά, 
(8 Ἰδιίαν, ἰο Ὀ6 ἀονο]ορϑὰ ἐμ (9 ΠΟῪ 116 Ὅροι 
ΘΔΤΙΝ 85 8 Ῥογβοῦδὶ Κιηράοπι, οὗὨ Ἰονο ; ἰουπάρά 
ΌΥ 180 τουορἰαιίοα οὗἩ Ηἷΐβ Ῥοσβορα) νυ, ὉΥ (ῃ9 
Ἰηδηϊ (οβἰϑίϊο οὗὨἨ (6 ῬΟΓΒΟΠΔ] Ἑαίπονῦ δηὰ ἐΐῸ 
εἰον ἀοαίίοι, ὈΥ͂ τλοδῃ8 οὗἨ (πὸ ῬΟΣΒΟΏ ΠΥ οὗ 80 
Ηοῖγ αποδί, οὗὅὨἨἁ 18:9 ρογδοπαὶ Ἰογτο- 6 οΥ̓ αοἀ 88 
ἐμ Τουπἀαιϊΐοι οὗὁὨἩἨ (δ 6 ῬΟΥΒΟΠΑΙ Κίηρσάομμ οὗἨ Ἰἰονὸ 
ἴῃ πίοι (ΠΘΥ ἃτο, ὙΠΟ (ΒΟΥ ἀγο ἰο τοδί ἰδίῃ 
σγαϊπεί ἰλ 6 Ὠδῖο οὗἨ ἐπ8 νου], δηἃ ν ἱο ἢ (ΠΟΥ δΓΘ 
0 δρτϑαὰ (Ὡγουσὶ {π6 νγοῦϊά, [Ιη {ἰδ βοοοηὰ 110 
{186 κοοοπὰ δίδη ὙΠῸ ἰ8 ἔγοπι μοαυϑῃ, ἰὰ {116 
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τοβαχγοοίίου οὗὁὨ ΟἸγὶβέ, Βοαυθη ἯὼῶῪ25 ταδθ τηδηΐ- 
ἴοςϑε ὁπ θαυ (σοΡ. 1 ΟΟΥ. χΥ. 21, 292, 47; Φοῦη 
ΧΥΙ. 21); ἱβγουρὶι (16 Ῥδγδοϊοὶθ ἃ (1:0 ϑιρ᾽ γὶν οὗ 
ἴον, οὗἉ δόξα, (πο ἀϊδβοῖ)65 ψϑτὸ ὑγδηῃβ]αι θὰ ἱπίο 
"9 [0] οἷ οὗ ἐμὶ8 ἈΘΘΥΘΩΪΥ ϑίδίθ (Ῥ}}1}. 11], 
0). 
ὦ. ΤΠ9 φίαγ ζῆ εεοὲ Ῥτοἀυοοα προ ἐδ ἀϊ5ςεἷ- 

ΡΪθ οὗ Ομ τῖϑί θη (8 ργοϑοηὺ που] ὰ ἰ8 ἀδγκ- 
οῃρα ἴον ἷπὶ ὮΥ (ἢ. 6 ΟΓΟ58, δ: 8βο.8 ὉΡΟῺ ἢ π ΟΤ 
οαϑίβ δίῃ οὐἱ. ΤΟ δ6 ἰ8 οοηΐοσίοα ὉΥ 1.19 
τὰιο τ ποτὰ ὙΠ 1σἢ ὈΪ48 Ηἷπι μὲ δἷ8 ἐσυϑὺ ἴῃ (89 
Ομγὶδὶ το ϑβοθθάοί ἢ ἰοὸ μθαυθὴ δηὰ ἴῃ (16 
ΕαΙμον πῶο ἰβ ἱπ Βοᾶῦθῃ. 7110 δοιμδ ἸΩδὺ Ὁθ 
ἰγουδ]οα αὐ (818 ἰγϑδηϑιιίοη ; Ὀμχὺ χοῦ ἰδ 6 ὀεαγέ 
(τεγβ. 1, 27). 

8. Ζειδέ ἐπ αοα; ἵπ εὸ ἀοίπγ, εἰς. δοοπιθ 
ἱποσουχσὰ [ΒΓΔ 01 168, [05 ὑΒ0ὺ5 γὺ 8}}8}} α1]80 Ὀ6- 
οοπλ9 Οδγἰϑιϊλη5. Ἧο σδῃ ρῸ 8ι}}} ἔυγίμον δηὰ 
ΒΑΥ͂ : ὈθοοΙαθ ἱδογουρὶι Οδίδο] οβ δὰ ἰμθη γ 
Ὑ}1 αἶδο Ὀ6 Εναη οὶ ϊοδὶ Ομ ἰβιΐα 8. 

4. Μδῃ, μβαυϊης 85 8 ΒΙΏΠΟΣ Ἰοὺ ΪΒ5 ῬΟΎΤΘΥ ΟΥ̓́ΘΡ 
{16 οδυῖ ἢ ἀπὰ Ὀοὶης ομαϊποὰ ὈΥ͂ δὴ δυϊοσδίμουΐο 
ΘΟ ΒΟ Ο 80 688 ἰ0 ῬδΓ( ΟΡ οἰ π|65 ἀπ σου ΚΙ 68, 
δαά, πῃ 8.}}} σγϑδίον τηϑδβυγο, ᾿οϑὲ {}ὸ θοηΐ ΟΥ 
ἀχανίης οὗὨ }}}18 αιϑίγϑὶ ΟΥ ΘΑΥΘΏΪΥ οἱ ΖΘ ΏΒΕΪΡ; 
ῖ8 ᾿ΔΥ͂ Ἰοὰ οὐ Ὁρναγάβ ἰοτναγὰ (ἢ 9 εἰ, Ὀαὶ 
ἀοταναγὰβ ἰοὸ ἰπ6 οασί ἢ. ΟἸτὶβὺ 8 σεβίογο 8 
ΟἿΓΡ ἈΘΑΥΘΕΪΥ Οἱ ΣΟ δΒῖΡ (ΗΘὉ. 1χ.). 6 ποτᾶβ 
οὗ ΟἸιγῖϑὺ: 215. }ῖν ΤΣ αίλετ᾽ ας λοιμός, εἰο., ἂο ποῖ, ἰῃ- 
ἀ664, οσομίδὶη ΔΗΩΥ͂ ΠΟῪ Δϑίσομοϊῃ οι) δγδίθι, θὰ 
ἐμὸν ἀο φῬγοῦοὸ Ηἰΐ8 υἱὸν οὗ 86 νοῦ] ὰ δπὰ οἴ 
Βοδνθῃ ἰο πανθ ὕδθῃ ἰμδηϊ] Υ οἰθναίθα ὉΌΟΥΘ 
ἐμαὶ οὗ ΗΪ8 ἰΐπιθ. 

ὕὅ. Τὴ {πγ99 βαυΐϊηρβ ἱῃου]οδίϊῃρς 7ατἀ ἐπ (6 
λεαυεηΐν ἄοπιε: ἰλ9 βαγίηρς δ ἀγϑβϑοὰ ἰοὸ Τ᾿ μομλα8, 
{πὸ ϑανίῃς δαάγοββοὰ ἰο ΒΡ, (1.6 βαγίηρ δὰ- 
ἀτγοβϑοὰ ἰοὸ Δυὰαβ 1,6 ΌεθυθΒ. ΟΥ οἿΡ ΘΔΥΘΗΪΥ 
Ἰιοῦιθ '8 ΒΌΓΟΘ ἰο 08 ἴῃ Βρὶ 6 οὗ" ἐλ6 οοπίτααϊοίίοη οὗ 
δὴ ουϊναγα σοα τ ν {0} οὗἨ ἀἰϑίγοβϑ δὰ ἀδθαίδ, ἰῃ 
Βρί(9 οὗ ἐλε τοαμὲ οὗ ῬΒΘΠΟΙΠΙΘΏ8. οὐΐϊάθηϊ ἰο ἐδ ὸ 
ΒΘΏΞ6Β, ἴ ΒΡΪ(0 οΥ ἐλά ἀεηίαὶ οΓ᾽ 26 λοείϊε τρογϊώ, 
τ δῖον ούθῃ ὉΥ (8 Ἠδΐθ, 88 9 σοόγηλ δηΐ ϑἷρῃ οὗ 
8.611, τα αδὺ ἰδ} γ οὗ Ἰονθ, 88 {πὸ βοϑά δπὰ βίξῃ οἴ 
οδύθη, 53.660 δῦογο. 

θ. Μογον οἡ γον. 8 Γ᾿. δ07, Τοοϊῃμοῖ6}7: “1 18 
ἰμοογσδοί ἰο αθῆτῃ ἐμαῖς {πὸ ἑάεα 97) τεισαγα ἰ56. αἱ- 
οὐ πδηίης ἰὰ Φοῆη. (Τ|ιὺ8 Ἦγοίβ5. ἴπ (δ 9 
εωίϑοῖ. Ζεἰϊδεῖτ., 18δ8, ΡΡ. 89ὅ, δ88 δῃὰ ἰπ ἰδ 
Ῥειτέη. Σιελτγδορν., 1808, Ρ. δὅ 8.) 45 ΟἸιτἶϑὶ αϑκβ 
ἴοτ Θίθυ Δ] σουυ ἴον Ηϊἰτηβοὶῖ 88 ἃ σονασα, οἰδρ. 
χυὶ!. 41Ὲ., 50 ἴῃ 1 ΤΏΒΠΏΟΥ ἀοο05 ΗΘ Ῥγοιῦἶδα ᾿ὲ 
ἰο {89 ἀἰδοὶ ]68 ἃ8 ὑμοὶν χοινασὰ. 5366 οἴ. ΧυΪ. 
24: χὶὶ. 26, ὕὍηπάον (18 μβοδὰ τὸ βρουϊά 4130 
οἶα88 189 Ῥχοιηΐβο οὗἨ ἰδεῖν τὴν βασ. τοῦ ϑεοῦ, 
ολδΡ. ἐἰϊϊ. 8, ὅ, δῃὰ οὗὨ {6 Ταϊδίηρς ἊΡ δἱ {86 1αδβὲ 
ἄδυ, αἶαρ. γ. 28 ΄,; νἱ. 40, 4. Οοωρ. 1 ϑοδπ 
1. 2, 8, ἤότοὸ ἐμο ξαίαγο ρα᾽ονὶ δοαίίοα δηὰ υπΐοα 
αἱ ΟὨ σὺ 18 ΧΡΥ ΒΒ ἀοδὶ χηδίθα 885 (6 δ80}- 
666 οὗὨ δηὸ ἐλπίς; 88 4180 2 Φοόδὴ 8, οτο (ἢ 9 
ἰοστα μισϑόν πλήρη 18 πδοὰ δἀπὰ τουδὶ Ὀ6 υηάογ- 
βίοοὰ 48 τοΐοστίης ἰο οἴθσῃαὶ Ὁ]188 (869 Ὠζ5ιον- 
αἰ οοἷς, 11. Ρ. δ00).᾽ --ὕρου 81}} νυίοιι γγ τηυδὺ ὁὉ- 
Β6Υγο, ἐμαὶ ἰπ Φοῖη οΒρ οί! γ, (86 ἰθγηλ γσιοατα 
οδηποῦ ὃθ ΔΡΡσδμοηάοα ἴῃ 18 1οζ 8] δοῆϑθ; ἱν 18 
ἰο ὈΘ οοπϑίγιιοα, ᾿ σΟΒΙΟΥΤΩΣΥ͂ ἰο 16 Κίπράοιῃ οὗ 
Ἰονθ, 88 ἃ ἰουίης τϑοοιρθη8θ, Ὀθδίοννοα, ἰΐ ἰῳ 
ἰγαο, ἰπ δοοογάδπορ ΣΝ υδι1ς6. 

7. Ομ γίβι ἐλ6 ἐξοίπσ Ἰζαν, (ἡ »ἱεἄγε ὁ {λ6 σοαί. 
ΟἸ  βυϊδη Υ {86 ΔΌΞοΟΙΪ αἰ ΕἸ ἀγπδηιίοδὶ Ὑἱθ  ν οὗ (89 
που. Το ρογϑουαὶ, αυἀ-δ)1οὦ πϑαγί δὰ 68- 
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8600 οὗ ΟἸ γἰδί ὈΘοΟπη68 βυγοὶγ ἴον (86 οχίβίθῃδο 
διὰ υὑποϊοβαγο οὗἨ 8 ῬΟΥΒΟΒΑΙ, ἑ. 6. οἰοσα} 83πὰ 
ΒΡ᾿Τ 0 8}}}7 σἰοτίουβ ποῦ]. ΟἸιτὶδι 5 μοδεὶ (ἢ 9 
δδοδοϊαίο ἐἀνπαπιδ οὗ ἔππὸ οἰ οτ δὶ Ρ]8668 δῃηὰ ({π|65, 
Σ Ῥοεί. ἱ, 4. Οἰγὶδὶ 16 δΌδοϊυϊθ ἮΔΥ, Ὀοόδυ86 
Ηδ8 15 ἰ8ο Ταῦ Ν,--τὶ 6 ρου ὶ ποῖρ]ο, οἰ αηα αἱτὸ 
οἴ 81} οοππθοίίΐοῃ, 6}} {πὶ 15. ἐαϑίϊπρ ἴῃ ἴ06 ποτὶ 
--Ῥοτίοοι γοδ] ιν ; δπὰ θοοδιιβθ Ηθ 15 ἰδ [,1[6,-- 
(μ6 Θοιῃρ]οίθ τηδηϊεδίαιοι οὗ ἰδ 6 πἰρμοδὲ ἀρ- 
Ῥθῶσϑῃοθ δηὰ θα ἔγοιι (86 ἀθοροοῖ στουῃά: 
411-Δηϊπηδιίης 1.10 πὰ Ιρονθ,. 

8. 7 κε λαὰ ἔποιοπ Ψἴε. Τπὸ τογδίοῦγγ οὐ ΟἸ τ ϑι᾽ 8 
ῬΟΓΒΟΙΔΙ ΝΥ, {89 πιοαΐϊαπὶ οὗ {16 πιδηϊ(εδβία(ίοη οὗ 
Οοὰ απὰ οὗ ἰδ9 χιδηϊἰζοδίδίϊου οὗ (δ ῬΘσβοῃ δ] 
Ἰηράοιῃ. 

9. Τὴο σγεέαίεν τφοοτῖς οὗ ΟὨτ δἰἰαμἰ ἐγ, ἃ Θ0η- 
ιἰδυλ) τοΐσϑοϊο ἰῃ ἐδ6 ὑουϊά, ἰο χοϑυὶο ἴα 86 
ἩΟΠἀοΥΐυὶ πιο διῃουρμοδὶδ οὗὨ ἰδ νον] ὰ δὖ ἰῃ9 
οοπθαπιπ)αιίοη οὗὨ 8}} (μΐπρ5, δπὰ ἴῃ 1.8 ἰγαιβῆγσυ- 
χαϊΐοι ἰπῖο ἐμ που] οὗἩὨ (6 ϑρίσιϊ, 

10. 7Τλε ευϊάεπεε Ὁ". Ῥλιὶϊρ απαὰ ἰλ6 ευϊάξποδ ὁ 
ΟΑγίεί. ῬΌΛΙΡ 58.111} βοθ5 ἴὼ ἐμὶονδ ῬΡΟΥ͂ΘΣΕ ΟΥ̓́ΘΡ 
ΡΘΥΒΟΏΒ; (0 ἱοτὰ 5668 ἴῃ ῬΟΓΒΟΠΑΙΕΥ͂ ῬΟΥΤΟΥ ΟΥ̓́ΘΡ 
ιδΐηχδ. Οἱ ἰμ9 Ῥασδοϊθὶθ 866 μοίθ (ο Υοῦ. 10, ἴῃ 
τοΐδγθμοο ἰο Τποϊμοὶς, Ρ. 864 [πὰ Π|αγο᾽ 5 λ[ἐδϑίοπ. 
9} .λ6 Οοπιίονίεν.---Ῥ, 8.} 

11. Βἰ πα ασὶγ βεο ποθ οἡ {δ 6 αἱδιϊποιίοι. Ὀ6- 
ἐπθοῦ (μ9 τηαπἰοβἰαίίοι οὗὨ Ο(Ἰ ιγἰδὲ ἰῃ (6 Εδίμον 
πὰ (μοὶ οὗἩὨ ο ΕδίΠ6Γ ἴῃ Ομτὶδι. Απδ]οβουβὶν, 
180 Ὀοΐηᾳ οὗ Ὀεϊ ον σβ ἰὰ ΟΠ τ δί---ὐυϑε} πολ. 0}---ἰἶδ 
ἀϊειϊ συ θα ἔτουι ΟὨχϑι᾿ 8 θείης ἰῷ ὈδΙΊοΥΟΥ85--- 
βδῃσιὶ βοαι! ο. 

12, Το Ῥστοτηἶβο ἐμβαὺ ΠῚ5 Ῥϑορὶθ 81}8}} δε6 Ζ7ἐπι 
σφαΐι, νον. 19, 18. ἱποϊυβίνο οὗ {1:6 ΤΟΒΆΡΓΘΟΙΙΟΏ, 

ἰοσοῖμον χὰ 4.6 δαῖτα ζαΐα το τοδὶ (ϑβιδιίοι οὗ 

Ομεῖδι ἴῃ Ηἰβ8. τνοτὰ δηὰ ϑρίσιὐ μβογθ, ἰὰ ΠΪ8 ρᾶ- 

ἰὁτηαὶ μου86 Ὀογοπὰ 18 ᾿γου]α, ἈΠῈ}} {119 (πὶ οὗ 
Π|5 φτοαῦ Ερὶ ριδγ. Ηδησο 1ὐ 186 ΤΟΙ ἰ0 60Π- 

ἰταϑὶ, ἃ5 δίογον ἀο68 (Ρ. 400), ΟἸινἰδι᾿ Β ῬΡδγϑοοῖ!ο 

οοπιΐηρς αχαΐπ νὰ ἢ18 τοβαγγθοίίοη ; ἀπά, βἰτλ- 

ἸΑΥ]γ, [0 ΒΌΡΡοΒΘ ἱΐ ἰο τοβυὶὶ ἔγουι {9 Φοβδηπεδη 

γογδίου ἐμαῖς Οὐ νὶδὲ αἰὰ ποὶ δο ἀοδηϊίοῖν ρῬγϑάϊοί 

Ηἰβ σοβυσγθοίίοη (οχοορὺ ἴῃ βιιοὶν δἰ πῖ8. 88 δτθ 

οοηἰαἰποὰ ἴῃ οδδΡ. ὶἰ. 19; Χ. 11) ἃ8 (0 ὅ΄Ὑπορ- 

ι18ι5 χοροτὶ Ηΐαι ἰο ανὸ ἀοῃο. 
18. ΤῊΘ πυληϊζοβίδιίοη οὗ Ομ τὲ ἰπ 18 τοϊδί:οῃ 

ἰο (86 τγουϊὰ, αοοοτάϊες ἰο (6 νἱοῖν οὗ ϑιυιάδ8 

Γμοῦθου8 δπὰ δοοογάϊης ἰο Ομ ν δι 8 τἷθν. ἴμουὸ 

(ο Οδιγίδί, 85 ἰδ9 ἐκ θον οὔ {πο Βρίτίι ἰπ 186 

Ομυτοῖι ἰο {86 δοηίτο οὗ ᾿1ΐα, 18 (110 ζΓιη ἀδπιθηίαὶ 

οοπάϊιϊοι, ἐμ6 ταράϊαηι οὗ (16 τηϑηϊ οβιαιίοι οὗ 

Ηΐβ8 ρουβοηδιίίγ; ἰδ9 σοῦ δ ψουῦ]Ἱὰ, οπ {0 

οἶμον μδηὰ, :8, ἐπ 115 οοπι γα κα] ἐΘ ΠΑ ΘΏΟΥ, Ὀδπε 

ὩΡΟΩ τη, Ὁρῶ ἱπηροσγβοπαὶ {πη ζ5. [ἴῃ 1818 

ταοᾶϊαπι Ομ τὶδὶ ὁδπηοῖ τηδηΐοδὲ Η ἰπ8617 ἰο 1. 

14. ΤᾺΘ ἀοοίτίῃθ οὗὨ ἐμο ργοοεϑϑίοπ οὐ" {λ6 Ποῖν 

Οδλοϑεί, κοοογτάϊης ἴο γον. 26, βίδη 8, ἰδ ἃ ΤΏΔΏΤΟΣ, 

Ὀοϊπὶχὶ (μ6 δδβουιΐου οὗ {μ᾽ Οτἰ μι] δῃὰ (μα οὗ 

180 Οοοἰἀοηίαὶ Ομαχοῖ. 8.66 (μ6 ΒΙΒιΟΥΥ οὗ ἀος- 

τη85. ΤῈ6 ζοντο Ομυτοῖ τὶϊὰ ΣΘΘΒΟΠ ἸΏΒΙΒ(8 

ὍΡΟΣ (6 Ῥυγίοσιυ οὗ {86 Βαΐμον 88 ἄγϑί. ΧΙ ΠΟΙ- 

Ῥὶθ; ἰδθ Ἰαἰΐον, ὙΠ θαυ] ΤΘδΒΟ0Ώ, ΕἾΥ̓́ΕΒ Ρσοιιὶ- 

ὭΘΏ6Θ ἴο {86 διυϊοποιῃγ οὗ βρίσἰαδὶ 1116 ψγ βίοι [80 

ϑοπ ἰοὺ Ῥοβδϑβϑο8 δηὰ οἵ ὙΔιῖοι ἀπύϊπδί! 0. 18 
εἴτοι μοῦ: ““ἰη ΜΥ πδιλο.᾽" " 

16. Οπ τον, 26. 16 ϑριτίι 18 τοϊοϊθα, 88 δρίσϊξ, 

ἰο ἃ βρϑοΐδο υἱία] οδυβε ὈΥ͂ το Ηο 8 ποοοβδιίη- 

ἰ6ὰ, Τῇ πίὶπὰ, αθ (86 βυπιθο]ΐοαὶ βρίτιι, οδπηο 

Ὀ6 ὀοπφοϊγοὰ οἵ νἱϊποιῦὶ (10 οδτίι; [86 Βρί τὶν οὗ 

τοϑιι οδημοί ὃὉ6 οοποοϊγοὰ οὗ ψἱπουΐ [πὸ δυ Ὀδίχα- 

ἰππ οὗ ἃ πιδη. Αρὶτῖϊ ἴα ἰπΠοισοποοπίταϊοα, σοη» 
ΒοΪΟΌ5 ἘΠῚ οὗ ἃ ἀεβηίίο 6. 80 186 ϑρίτὶὶ οὗ 
αοὰ ἰδ ("9 πηΐίγ οὗἩ ἰδ) πιδηϊοκξίαιἰ οἢ5 οὗ τ} 68- 
ΒοΏ66 οὗ ἀοἀὰ; ἰμ6 Ηοὶγ ϑρῖγιλ 186 ὈΒΪΥ οὗὨ ἐδο 
ΘΟ Ϊοίθ τηβηϊζοδίδίϊο οὗ ἰὸ ΒΟΙΠΟΣ απ δοῦ, 
ὉΥ 16} ἀπΐν αοὰ [85 ζ}}} πιδάθ πιδυϊοϑὶ Η18 
Δη((Π6819 ἰο (6 "γου]ὰ, ἱπ οσάὰθσ ἰμπ5 70}1Υ ἰο 
σοι πίσδίθ Ηἰτη 56) ἰο {89 ποτὰ. Βυΐ Ὀεοδαῦδα 
86 Θ580η00 οὗ ἀοὰ [18 δοῖμα] ἰο 18 γΟΥῪ Τουπάδ- 
ἰἰοπ, (86 ΗοὶΥ ἀδοδβὲὶ αδἷβο, δ ἐμ6 βρίσὶε οὗ (89 
οομρίοία τηδηϊζεβίδιίου οὗὁὨἨ ὡΟοα, Δρροδσβ δὲ ἃ 
»ανίϊομίαν (λίγα 7ογπι οΓ ἰλὲ ρετϑοπαϊιίν 9. Οοά, 
δηᾷ 8 ἔγοο 'ἰπ Η τ βο]ζ, κὸ ἴμ9 ΕΔμοΣ δπὰ 1890 
δοῦ. Τμο 19 οὗ (μ6 ϑρίσιε Ὀθοοϊηθ5 8 ἔουπίδίη 
οὗ 118 ἱπ τη θ᾽ 8 δρ᾽ 18. Τμὶβ σα ἢ 55 Ὀδδα 
ταϊβ᾽ αἰουργοίθα Ὀγ (86 Μοιίδη ϑι 8, ΜΆΒΊ ἢ 665, [80 
Βρ᾿ γιὰ} 8110 “ΕΣδηοίποδηβ δηὰ οἴμοσ οπ δ υ55 518 
οὗ {6 ΜΙ4α]6 Αξεβ, (9 Απδθδριῖϊβίβ δηὰ ἐμ ρδὶ- 
ἸΟΒΟΡ 618 οὗ {86 δο0}00)] οὗ Ητεροϊ, ἱπαβιηι ἢ 89 8}} 
{8080 ἀἰδεϊπ κυ βῆ, ΤΏΟΓΘ ΟΣ 1658 ἀοβηίοῖγ, {δ τθὲ 
κἰπράοιῃϑ,---ἰῃ9 Κιπράοπι οὗἩ ἐδο Εδίμοσ, (πὲ οὗ 
(86 δου, αὰ ἰδδὲὶ οὗ ἐδὸ Ηοὶγ αμοϑέ. Απὰ ἐδ6 
Οαἰμο]ο ἀοοίτϊ πο οὗ δοοϊοβἰαβιίσαὶ ἐγδάϊ οι δὰ 
ἴο (Π6 Κιηράοπι οὗ ὑμοὸ ὅοπι α Κἰῃσάοιι οὗ ἐμ6 ϑρὶ- 
τἰΐ, ἰο (9 δαὶ ἰδίγδιῖοη οὗ τ 16 (89 ΗΣΘΥΔΓΟΙΥ 
Ῥγοίθηθ. 118 ἤοσταθ ἐπ οἰ μὸῦ δχίγοζω [0 {{6 
δρὶ τε 8 ΡΠ ΘΓ οὗὨ τιδηϊξοϑίδιΐοι δοοοτάϊηρ ἰο [86 
ἀοοίτιπο οὗ (809 Ουδίκοσβ, 726 ον Ολοεί ἴε τε- 
ἰαἰεὰ 7ωδὲ αε ρωγεῖψ απὰ επίἐγεῖν ἰο ἰδὲ ϑοπ αε (ἀξ 
ϑδὸπ ὦ 09 {δε Ζαίλεν.---[[Ὧο ἐπδηϊθη 655 οὗ ἐδ 
ΟἈ νι βεϊδη δρὶ γι] 116, {16 δίθυ δὶ παίυτο οὗ ἴΐ, 
18 Ἐσργοδϑοι 1ῃ ἐδ) οΔ]] ἔς οἵ ἐμ βρίτις πο Β885 
Ὀθομ αἴτθ ἰοὸ {80 ὈΘΙΐΘΥοΓ, πο ἴδ6 ϑρίγὶὶ οὗ 
ἐγωΐζλ, ποῦ (86 ϑρῖγι οὗ ἀηοιοίοάγε, οὗ 4 
εἰς. ΤΟΥ͂Θ 18. ΔἸ ΔΥ5 ἀοποίοα δὴ ᾿ηδηϊίο ῥἱεὺϊ- 
ἰιἀ9---86} {-Ὀοχοίς κΚὸ ὦ 1ουπίαϊη---οὔ {8 
ἀἰϊνίηο Ἰ 9 οὗ ἰσγυΐ, Κηον]οᾶρο, εἰς. 

10. ΟἸιγίβι᾿ 8 “αγειοείἐ-στεείίπ ἃ υ]εᾶγχα ἴον ἐδ9 
σγεοίϊη οΓ α ζμΐωγα πιεείίησ. π5 186 μοσὰὶ σοπι- 
ἴογίοι Ηἰδ ρ6ο}]6. 

17. Τὴθ »γορλεοίοα ἴῃ {μοῖρ ζυἸ διδῶ δζθ 
ταῖγϑοῖ68 οὗἩ (0α᾽ 8 ξρ᾽ εἰΐ, ἰΏ ΟΥ̓ΟΣ ἴο (0 διινακθη- 
πᾳ, αυϊεϊκοηΐης δηὰ οολδγηίης οὗ ἔα. 

18. Οἰγ 188 σερεαίεα »γοίεδέ δραδὶιδὺ (ἰλ6 τοϊαίῃ- 
ἰεγρτγοίδιΐου οὗ 1118 ἀδαίλ-αν,---καϊηδὺ {η6 σοῃ-᾿ 
οορίΐοι οὗ ἰἰ 88 8ἃ Ὀ]1ηἀ, ᾿πονυ 816 ἴαῖ9 ΟΣ 8 βίξῃ 
οὗ (6 ννοσ] ἶβ ΒυροΣ ΟΣ Υ; 18 οοπποοίϊου Ἡλι 
{9 αβϑοαυδγαίίοη οἵ ΗΪ58 ἔγοοάοιι ἐπ βα Ὀυηλιΐῃς ἰο 
(μ6 Μ}} οὗὁ Ηἰ5 Εαἰΐοσ. [ἢ {815 ἦγοθ δ πλλβϑῖοα 
118 λυὶρὶ-Ὀσϊϑιμβοοὰ 18 ρμογίροίοα; ἐμ Ῥχίεβι ἱβ 
(9 ϑδαογιοο διὰ ἰδο ἥδλοσγιδοο 18 ἰ11ὸ Ῥγίοσι 
1ἰπιδο] ἢ, 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΘΑΙ, 

Τ|ι9 ποτὰ οὗ (οὸ ᾿οτὰ ἰο Πὶ8β ἀἱεοῖρ]οβ: “[εἱ 
ποὺ γοῦν μοαχὲ Ὀο ἰγουθ]6α : ̓ ΟΥ̓ Ἰιοῦ [16 6η- 
σουγακοδ ἰμοαι οἢ ἐμοῖς δ ΓΏσ6. ὉΡΟῺ 1.16 πἰρδς 
Οὗ ΒΟΥΧΣΟΥΒ: 1. ΒῪ [86 δαπιομίτοη ἴο διιυ τα 551 79 
διὰ τπϑοοπα ποῦ] ἰτυδὶ (τον. 1). 2. Βὲγ ιδὸ 
οροπίηξ ὑΡ οὗ ἃ Υἱοῦν οὗ ἐ1:ὸ εἰσ δηα ἈΘΑΥΘΕΪ 
οῖιθ (τον. 2). 8. ΒΥ Ηἰἱβ ροίΐηρ Ὀείοσο δὼ 
οουγίης δραὶϊῃ (γοτϑ. 2 δὰ 8). 4. ΒγῪ ἰδο ὃσ- 
»ἰδηδύϊοῃβ διὰ Ῥγομιβ68 ἩΒΟΣΘΌΥ Ηδ Τεῖλονυε9 Α]Ϊ 
1191} ΒΟΓΏΡΙ65 δῃὰ ἀουδίβ ((110 ΒοτΆΡ]6 οὗ Τ Βοπιλ9, 
οὔ ΡΒΣρ, οὗ διιᾶα8 6098). ὅ. ΒΥ (δ6 σἱῆῶ οἵ 
Ηΐφ4 Ῥοδ0θ 85 ἃ ρῥἱεάρο οὗ ἃ ΒΡΟΘΥ δῃὰ 7ουἕιὶ Γό- 
ἰὰγ (γον. 27 8.).--[ΓΠὸ χσὶδο οὗ (μ6 ἈΘΔΥΘΩΪΥ 
Ἰαγαάϊδο ἀροὴ ΟὨ ΓΙ 8ι᾽8 δα Ὁ} αἰαὶ οἵ ρμϑβϑἰου: 
1. Τὸ Ῥαγαάῖβο ἃ ΘΔΥΘΩΪΥ οὐ, ὈοίίοΥ (μδὰ (9 
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ἰοβὶ Ῥαγδάϊβο οἢ οδύτί ἢ. 2. 1(5 σἶβο, Ὀσουσῃΐ οἢ 
ὮΥ Ομ τίθει Β οχοάο ἱπίο ἐδ πίρῃϊ οἵ Ῥαββίοη, ἴἢ 
ΘΟΙΏΡΔΏΥ Ἡἱ| ΗἾ8 αἀἰϑοῖ}].5. 8. Ομ νῖβϑὶ (89 Β6- 
Ὑοαϊοσ δῃηὰ Ῥογίοδοϊον οὐ ἰδ, απὰ {πὸ αυἱάο ἰο 1..---- 
Ὀ᾿ΒΘΟΥ ΤΥ οὗ {116 πον ο6] 6518] σϑαΐπὶ οὗ 11{0 δΌονο 
18ς οἷ Βυ θίογγδθθδη Κἰχάοπι οὗ {ἰμ0 ἀ6Δὰ.--Τ 0 
εἰογι δοαίϊϊ οι οὗ [86 υπιαὶ 116 ἱστοῦ ΟἸγὶϑὶ, δὲ 
186 δα: ἐϊπ|6 ἐδ φ]ογι οαίίοη οὗ 10 ογοϑίϊου. 
Ηο δαί Ὀσοῦραΐ 1Ηἴ6 δηὰ ἱτπαπηογί δ! ἐγ ἰο Ἰἰρδί. 
Εἰγϑί δὴ ἵπῆον 1178 ἴον αὐ 5 Ῥαϊοσῃδὶ) ἤοιι56, (68 
8 Ῥηΐοσηα] πουβο οὗ αοα (0. ὑπαὶ ἵππον 11{ὁ.-- 
Τὴ6 ΒΟΛΥΘΗΪΥ ποατὶ τουδὶ δη υπη]οοϊοά (190 
ἈΘΑΥΘΏΪΥ ἈΠ ΟΠ16.---ΟἸγδὺ μ85 αἰδοϊοβοὰ δηα τ5- 
οἰοβαὰ ποαύοης: 1. Ηθ ψὰβ (6 ὈσαγΟΡ οὗ ἀΪ5- 
ΟἸοϑυγ 8 σοΟπΘΟΤΪηΣ ἰὸ ; 2. (Π9 ΟΡΘΠΘΡ οἷα ΨΑΥ 
Ἰπίο ἰἰ.---ΟἸνῖδε μ88 ρμἱοὐροὰ 5 νοτὰ ἴο Ἡ!5 
Ῥέορίο ἰμαὺ πὸ 18 ΔῺ ΠΟΔΥΘΏΪΥ ΠΟΥ 8 Π66 [ῸΣ 
ἴδ 6π|.--ἼὯἘᾶῶὸ τη κο8 4}} {πὶ 0,8 σολαγ [0 (86 1168- 
ΥΘΗΪΥ 1116: 1. 7π6 ΡἈ͵δοο ἴὸ᾽ Ηἰβ ρϑορῖο, 2. Ηἰβ 
ῬΘοΟρΡΙο ἴοτ 86 Ρἷδοθ.--Ἴο ΟὨ τ 5.18} 8. ΑΥ ἰο 
ΘΔΥΙΒΪγ ποο, ἰΠ 0 ὙΑΥ ἴο (Π9 Βαϊ οΥ᾽8 Βουδο ἴῃ 
ΒεβύυθῃθΏ. ἤρανοῦ ΟΡ ἘΔίμογ- οι56: 1. ΤῈ 
δια ΟΥἨ [860 Ὠοιι56: 2. {86 Βοιιδοὸ οὔ (ἰῃ6 ΕΔΊΠ ΟΣ. 
“--οΟὟν ἸΟΌΣΠΟΥ ἰ6 {6 Βαϊ μποΥ ̓ Β ἢουδο: 1. 18 
808] οὗ οὖν ΝΑΥ; 2. [8:0 ἸΥΑΥ͂ [ὁ οἷ᾽" σοη].---ΤῈ9 
ΤΉΔΗΥ͂ ΤῊ ΔΏΒΙΟΙΒ 1 ἰἢ6 ΕΔ ΟΥ̓ Β Ἰιονκο: 1, ΜΔΏΥ 
ΤΑΔΏΒΙΟΏ9, 0η6 ΒΔΙΠΟΥ-ἤου86. [Ιἢ ΑἸ} οὐὸ Δί ΠΟΓ, 
ΘὯ6 ἔοῃ δηὰ σὶρ, οὔθ ἱπῃοῦιίδησο [ῸὉΓ ΟἿδ 
Τβσοῦς οὗ οἰ] άτοη, 2. πο ΕΑΙΒ6Γ-]οι156, ΤΩΔῺΥ 
ἸΆΔΙ ΒΙΟη9. ἘΟΟΙΏ ΠΟΙ ΤῸΥ ΤΩΔΗΥ͂ ἱπμΔΌΪ ΔὨ(Β. 
ὃ. Τὸ τοδιηδίομβ, ΒΔ ὈΪ 8016, τοδίίησ-»ίασες, αὐταϊησ- 
»ίαοεα. 4. Τ|16 Τῃ ΔῈ 810} τηδη 70], [0Ὁ ΘΥΟΥῪ ΟἿΟ 
ἃ Βρεοσΐα] ου16 ἵπ {Π6 Οη6 δἰογπαὶ οἰ ο] οὗ αοά. 
-Το ΒΟΔΥΘΗΪΥ τηλπϑίοηβ: 1. ἴθ τ Βαὺ χοϑροοὺ 
Ῥτορατοὰ ἤσγοιη [86 ὈοσΙ πηΐηρ; 2. ἴῃ τυ δαί γοβροοῖ 
γοοεϊνηρ Δα 054] ΡῬτοραγδίϊου ἐμοῦ 1}10 
δϑοοηβίοῃ οὗ Ογὶϑὺ; 8. ἴθ τῆδιὶ τοϑροοὺ ὑπ 67- 
δοὶη δὴ δἰουηαϊ Ῥσοοθ88 οὗ ρἱοσι βορίίοη.---ΤῊ9 
ὈΠΒΌΔΙΚΔ Ὁ] αββαγαποο οὗ ΟὨγῖδὲ ἩΠῺῈ σορατγτὰ (ο 
(86 ΒοαΥΟΩΪΥ ΕΑ ΒοΥ]λπα.---Ἴ 6 ἸΙοτ6- σου ΠίΓΥ οὗἁ 
Ομ τ ϑεΐδη8 τ Ποτο {116 κου β6α ΟὨγΥ]βὲ 15.--ΟἜΥ15.᾽8 
αἰ βοϊοβυγεϑ ἔῃ τορασγὰ ἴο {Π6 τΥ ἰο βοδτοῃ, (869 
ΔθοΥο).---Τὴο ἀουδὲ οὗ ΤΟΙ. 
ΤΒο βαγίηρ οὗ ΟΠ γίϑι: 7 απὶ ἔλεισαψ: 1. Ηο 5 

[(η6 ὙΔΥ͂, 85 86 ἰσα ἢ ΟΥ̓ (80 τΔΥ;-οπἰδο Πνϊηρ, 
ῬΘΥΞΟΏΔΙ τηοϊΐοη (ο (6 ΒΆΙΒΟΡ Ὀοοαιδο Ηθ 18 
ἔγυτ 1861; 2. Πα 58 (ὴ9 ΨΑΥ, 848 ἴδ 1170 οΥὨ (9 
ὙΑΥ:--ἰῃ Ὑἱοίουϊ 8 ΤΊΟΥΟΡ ἴο ἰδ6 Εδίμον Ὀ6- 
ὄδυ80 Ηθ ἷ8 16 ἴῃ ρξοηοΡΑ].---ΟἸ τὶ δὲ (ἢ 6 ὙΔΥῪ ἴῃ 
ΗΪΐ8 ἀὐνὶπο- πα πθδη ῬΘυβοπα γ: 1. αοἀ᾽ 5. τῶν (ὁ 
8. Τμοτοίοτο 2, τη ἸΩΥ ἰο αοἀ.---ΟἼΓ15.}8 
ῬΟΥΒΟΠΔΙΣΥ 89 ἃ Ῥ]οῦχο οὗ (6 ΠΕΟΔΥΘΩΙΪΥ͂ ΠοΙη6: 
1. ΑΒ (6 ἰγα ἢ οὗ 1.6 ΠΘαΥΘΗ]Υ 116: 2. 88 {80 118 
οὗ ΒοδυθἾΪ ἐγ .--- ΝΟ νὰν ἰο ἰῃ9 ΕΔ ον ὁχ- 
οορί (Ὡγουσ [16 βοη.---Ηο πῖο Κποῖνβ ποι ἷης 
οὗ τ86 Ἰ᾿ἰἴο Ὀογομά, Κπονν8 ποι ΐπρ οὗὨ ἰξ ἴον {}}18 
ῬεΔ50}---ΘσδΌ8ο ἢ9 18. Ἰρποτδηΐ οὗἩ [86 ἸκοΡ οἱ οὗ 
(18 Ῥγοβοηὶ 1170.--ττὐ ὁ Τιοτ 8 ἀΐδοουγθθ πιτἢ 
ῬΒΠΠΡ.--Ἴ 8. ῬΟΥΒΟΠΔΙ] 116 οὐ Οτῖϑδὲ (9 βυὃ- 
βίη Ἶ8} ΔΡΡροῦταποθ ἴῃ ἐδ τιϊἀβὲ οὗὨ [80 βοοτηΐηρ- 
8655 Οὗ ἰῃ6 ποτ]ὰα.---Τ)Ὡθ τηληἰ βίαι οη οὐ [9 
ῬαΙΝον ἴπ (6 ἤχιγο οὗ (δ9 8οη.---ΟἸ τῖϑὲ (86 
ἴταδρθ οὔ Θοᾶ, Ποῦ. ἱ. 8.---ὈΙ τοῦ τυ γ8 οἵ 
Καοπίηρς ἰ86 οη6 ὙΔ4Υ οὗἩ ἐσυιῃ: 1. ΤῊΘ Κπον- 
ἰεάρα οὗ οεοί ἀϊδϑοῖ »1ςΒ, ἃ οορηϊίοι οὗ (16 ΕἌΓΠΟΥ 
ἴῃ 186 Κοη ὈΥ͂ τη6Δ}5 οὗ {86 οσογηϊΐοη οὗ ἐμ ὅπ 
ἴθ 180 ΒΑ ΠΟΥ, ΟΥ ἃ σοιρυθμθηβίοη οὗὁἨ Ομγ β᾽ 8 
ῬΟΤΕΈΒ ὉΥ ΟἸτίβι Β τψογὰ, 2, Τ}2Ὸ ΜΑΥ οὗ (89 
ΠΛ οΥγ: οΥ {Π6 σοσπϊτίοπ οὗἩ ἰῃ9 βοὴ ἴῃ [89 
ΒκῖνεΣ Υ [86 Εδίθον 1 ἰῃ9 Κα, ἑ, 6. σΟΙΏΡΤΟ- 

45] 

Βεοπβίοη οὔ ἰ8ο ποτὰ ἐβρου ἢ ἃ σοι ΡΓοΒοηβϑίοη οὗ 
ἰ9 ψοΣΚθ. 7146 φγεαίονγ τοογῖδ, ΟΥ ὨΟῪ (δο 
ῬΟΠΘΥΒ οὗἩ Ομ γῖϑὲ στὸ ἀσνϑὶορίηρς πὰ {πὸ το ογ8 
οὗ ΟἸγἰβυ δ Ὑ ὑπὶὲ}} (6 ρστοδὲ τνοηάον οὗ Ηἰπ5 
δρροδγίηβ.-- - ον ΟΠ ΥἾβι᾽ 5 ταῖν. 168 ἃΣῸ ρογΘ ἢ ἶα] 
ἴῃ Ηΐβ8Β ποῦκ58.---ἀτοαῖοῦ ΟΡΚΒ, ἡ. 6. ἰδ ͵ἰῃ- 
ΟΥΘΆΘΙὨΘἾΥ κἱογίοιδ υπΐοϊἀϊπρ οὐ Ομ νἰϑι 8 το Κ 
ἴῃ Ηἰβ Ρ600]9.---ΑὮΒ ΟΠ γὶδὶ ΗΠ π86}Ώ[ 8.185 Ὀθοπ 
εἰονϊ θα ὃγ (μ9 Ηοῖγ Οαμοβί, βο (9 νγοηάᾶουβ οὗ 
Ομ νῖδὺ ἤανο Ὀ600 ρον 694 ἰπγουρὶι 086 Ἰνοπὰ 6 γ8 
οὔ [9 ΠΙ|οἷγ ϑρἱτὶι, 
ὸν 7 φοὸ ίο λὲ Ταίδεν. ΟἾὨΥ δι δ ροῖσοῦ στ η- 

ἀοτοὰ θουπά]ο58 ὈΥ ΗἰΪ8 κοΐηρ ἰο {π6 ΕαΙμοτ, ἰΒ0 
Ἑοπηίδίη οὗὁὨ ΡΟΥΘ Γ.--ῬΤΆΥΟΥ ἴῃ (86 πϑπιο οὗὨ ὅ0- 
818 (ἢ 5 ΘΟὨΔΠΏ6Ι [0 (6 Ῥογοσαδησο οὗἁὨ ΟἸγἰβι 8 
ὍΟΥΚ8.-- πὸ δἰ 8 οὗὁἨ ἐμὸ Ο)ινβιϊδῃ ιϑαγὶ 858 {110 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ δὰ οτἱὶρσία οὗ (6 (γἰαπιρἢ8 οὐ ἢ 
ΟΒν βϑιϊδη Ὠδηὰ.---Τ6 Ἰοπρίης οὗὨἨ Οδτίβϑι'αη5 ἀπὰ 
{89 Ὀ]οβϑίῃς οἵ Ομ τίδὺ ϑησουπίον οὯ6 8ΠΟ ]10Υ.---ς 
ΑἩ ΟΥ̓́ΟΡ ΡΌΓΟΡ Ῥγαυΐπρ ἰὴ {18 ἤλτηθ σΣΟϑι}}18 ἰῃ δὴ 
οὐ ον σἰοθον ἀοίης ἴῃ ΗΪ8 βίγοησιμ. 

ΤΠι0 Ηοΐγ ϑρίγῖι Ὧ8 (86 οἱοῦ Οοιμἴοτίον, ποῖ 
ΟἸσϑὺΒ δυιδδιϊ 6 Ὀὰὶ ΠῚΘ ῬΤΌΒθη60.--Ἴ]10 ΡΓῸ- 
Ταΐδθ οὗἩ {86 οἶμβογ Οοιμίοτίον. (λέοάϊη(οΥ).-Ἴο 
Ηοὴγν Οἰιοβὺ ῥτοπιϊβοα ἐο ΟἸ γἰβι ᾽Π8 8, ἀΌοΥθΘ δ}, 
80 βϑρ᾽γῖ οὗὨ ἔσυιἢ.---Ἐ}Ὸ που], 5 που], 185. ποὺ 
ΘΑΡΘΌΪΟ οὗ γοορὶ ἱης (Π0 ΠΟΙ ΟΠοξι: 1. ἃ ἀοο5 
Ὡοΐὶ 8660 Ηϊΐπι, {ΠΟΙΟΙΌΓΟ ἰξ ἀοο8 τοὶ Κηον ΠΏ; 
2. ἴὶ ἀοεΒ ποῖ Κηον Ηΐπι, ἰποτοίοτο 1 ἀοο5 ποὶ Το- 
οοἶτο Ηΐπι.---ΤῊὴο του] ὰ πῖ0}Δ Δ}} 1.18. βρίγὶὶ γοὶ 
νὶϊποῦΐ ἐμ6 (Η01γ) ϑρίγί : 1. 1.8 βρὶ τι (8 Ἰδοῖς {119 
ϑρίγὶν ((λ6 σὰ ΚΡ 1γ}0); 2. 18 βρί εἰν Ἰαοκα βρὶν 8 
(ἰ[8 ἱπβρί αίΐοη ἀο659 ποὶ δ(ίαἰῃ ἰο στοδὺὶ Ῥθυβοηαὶ 
ΒΡ ̓ γ10-}}{8).-ῦθο ΗΟΪΥ αἰιοβὶ, |Κὸ Ομ γῖδί, ἃ 
ΒΙΣΓΔΏΡΟΡ ἰο {80 ὙΟΓΙ]ὰ.--- ΑἸ να 8 δὰ ἰη(ἰπηδίθ οὗ 
ΟἸΥ 80 1 8, Δ] Δ γ8 ἃ Βίγδηροῦ ἴο {π9 Ἰγοτ]ὰ.---ΤΊιο 
αἰβοὶρίοβ οὗ 7688 Ὀοσοῦῖθ ἰδ ἰηςἰπιαῖο5 οὗ ΗΪ8 
ϑρί γι. - ποτ βϑιαἢ8 ΠΘΥΟΥ ΟΥ̓ΡΙ]ΔΗ8.---ΟἸ τ ἰδ ΔΗ ὖ 7 
ἃ ᾿ἰνίηρ ἰπ (0 οομϊης οὗἩἨ Ομτίδι: 1. Ἃς ᾿ῖνε5, 
ἐποτεΐοσο Ηἰβ ῬθΟρ]Ὸ 8}}1}} ᾿ἷνο. 2. Ηθ δοπιθ8, 
ἱμπογοίοτο Ηΐ8 Ρ60}]9 5}}4}} 866 ΠΠἰπ,. 
Το στγαηὰ βανίης: Χεί α {ἰ{|6 τὐλίϊο: 1, Ὑαῖα 

1016 τ 110 δὴ Ηδ ν}}} θῸ Βοσὸ τυῖι|} τ1ι9 (48 Οοπ- 
ἴοσιον, 8ἃ8 Θυϊοίκοπον, αἸαδάοπον, Ποϊρον- ρου ρ) 
ὙΠῸ τοηάοΥΒ οὗἩ χσοίγοβδβπιθῃί, 2, Υοῖ ἃ 1ἰ{ὲ10 
ΜἘ110 δη ἃ τνϑ 888}} ὈῸ γομᾶον 1 Π|1πλ.---ΑἸῸΣ 
σοι μβοῆδηο δηὰ Αοϊροίδβ, ἴῃ δΒοοί!,---οας 5{1}} 
Δἰο 8 11{{]6.--- Πγοῦσ ἰγοι 016 αηἃ ἀδαί}), δηὰ 
γοί δον δ ᾿ἰ1{10.:. (Βασι. υἱῖ!. 18,)--’κἐἱέ ἐλαί ἄαν, 
γογ. 206.ὡ Τ|6 ΠΘῪ ἀδΥ οὗ 4 ἰγοο- 1] Ἰυδίγα: 
1. Ταῦ οὗ (}|6ὸ ϑβυνγοοιίοῃ, 2. οὗὨἨ (ὴ6 Αδβοορηῃβίοῃ, 
8. οὔἼδ6 οιἱρουτγίος οὗ [Π6 β'ρ τὶϊ.---ἶδα, χχχ. 26; 
Ἰχ. 19.-ω δια τοβυγγοοίϊοι {ἰπ|6 88 ἰδ 6 ἰσιατπρδαῖ 
σοϊοδγαϊίου οὗ (86 ρδυϑομαὶ 116: 1. Οὗ Ομ νῖβι, 2. 
οὗ ΗΪ8 ονῃ, 8. οὗ (80 Ποιγίϑ ἱπαὶ δον, ἰπη Ηἰδ 
δίγθησίη, 5}Δ}1} δινακϑῃ ἰο Ῥοσβοῃδὶ Ἰ1ἴ0.--- ΠΡΟῚ 
ν] αὶ σοπαϊ το 8 ἀο γ θοσοτὴθ γτϑοϊρ  ηἰβ οὗ ὑπ 9 
ταδη οβίαἰΐοη οὗ {μ6 ᾿νε; Ομ τε ἢ (866 νον. 28.) 
ΘΒ τ βι᾽ 8 ἀϊϑοουτϑο πὶ 708 Ποῦ ου8.---Τ 9 

ΕἰοομΥ νἱονδ οὗ ΤΉ μι α5, (Π6 ττϑυϑγΐης Υἱοῦ οὗ 
ΡΝ} ρ, δὰ {1.6 οἰιθονίαϊ νἱοῖνβ οὗἁἨ 7. 88.---ἀ885᾽ 
{αἰ ἴῃ (6 ῥἱοῖγ οὗἁὨ (9 ὑοτ]ὰ ποὶ ἔγοθ ἔγοσῃ 
ον  ἀ] γεηρὰ ῃ 688.--Ἰο αἰ ἴογθθοθ δηὰ σ0ῃ- 
ἰταδὲ θείννοοη ΨΦοβιθ᾽ αἰδοῖ ρ]98 δηὰ (πὸ που]ὰ: 
Εἰγβὲ τραῦκ: [ογ6 ἰο Φ268105: δοὸ ἴογτο. ϑιοσοπὰ 
τδυῖ: 1890 Κοορίηρ οὗὨ ΟΡ 508 'νογὰ ; ἰδ [Δ}1ΠπῸξ 
ἰο Καορ ἰξ. Τὶγὰ πανὶ; Ἐχρεγίθησο οὗ Βοτν ὑΠ0 
Εαϊδον, ἰοχοῖμεν υνἱϊι (80 δοῃ, ἴλκο8 ἃρ Ηἰβ 
ἀπο! ς νἱνὰ ΠΠ᾿|85 οση. Τ|ιο ΕΑ ΠΟΥ 8. βίδυϊη 
ΔΎΔΥ ἴτοιι! (Π0 ἀὀοϑρίθοσβ οὐ (6 80ῃ.--- ΟἿ} 
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πΘτο Ομ τ θ᾽ 5 ταάϊαμὺ ἰπιδζο 18 οχίδηὺ ἱὰ ΗΪ8 
σπορὰ, 15 (6 ταὐΐϊδηΐ ᾿τπηαρο 816 ἃ τῦῖι (8 9 ῬΟΤΤΟΥ 
οὗ Ηϊ58 11{6.---ΟἸγὶδβὲ Βανῖηρ δονογεὰ ὑρ (88 στοῦ 
ΔΌΥΕΒ ὈοΙ ΘΟ ΘΔ πὰ Ὠοαυθῃ, αἰ] 0565 {89 
τοδὶ ΑΌγ88 θοί ΘΘᾺ (86 ΘΟΙΏΡΘΕΥ οὗὨ (89 ΤΑΣ ἴα] 
δὰ ἰμοὸ που]. 
ΤῸ ΗΟΪΥ αποβὺ 88 ἐδ ἔθδοιοσ οὗ ΟὨ τ δέ 8 

ποτὰ: 1. ΗΟΥ Ηδ Ὀνγίηρθ ἴο ταϊπ ἃ 41} ἐπ η 55; 2. 
ΠΟΥ Ηο ἀογοῖορϑ 411] ἐπί ζ5.---Τὴο ἨοΙΥ Ομοβὺ 85 
ὁ Βοιηϊηάδον: 1. ἯΠπο τἀ] οο 8 (86 ρΡοπείσα]ϊα οὗ 
Τουο]αἰίοη ον ἐι.6 Ομ τἰβέϊαη, 2. ἐμ Ρεῃοίγα]ϊα οὗ 
8ο Ομ κἰϑιΐδη ἴον σουοϊαίίοι. -- -Ἴ πον ἢ 6 88 ἃ 
Ὀοΐης σθαι δἃ, οἵ ἃ 68}}1πρ' ἰ0 τηϊηἀ.--- Πς τηϑτκ 
οὗ ἐμοὸ ἔσο Ομγιϑίϊδη βρὶγὶῦ, απΐϑοη τὶ ΟἿ γ ϑὲ 
πὰ Ηἰ8 νοτὰ. 

Τ8ο ρΡοδοοϑ- ργοοίηῃς οὗ Ογῖδι Ηἷ8 ρὶ ἤν οὔ ρΡβᾶοθ. 
--Τ ο γον 6}1- κγοοιίης οὗἩ ΟΠ νἶϑὲ ἐμ ρ᾽θάκο [ὉΓ 
89 ρτεοοίίῃς οὗὨ 8 σϑιηΐοι.---ον ΟἸινϑὺ βγθοίβ 
18 80 αἰ ΟΣ ἔγοπι (89 τοι]ὰ: 1. Αὐ οοπΐῃζ, 
2. αἱ ρναγίϊηρ.---ΟἸἰχῖδι Β σχοίη δΎΔΥ ἰἰβοὶῖ 8 
τοὶ σι ον οοπιος δραίη ἰο ΗΪ8 οσῃ.---Τὴο ραΐπ οὗ 
{86 ζδ᾽ {μι Γα] ἴῃ ΟΕ 18:8 σοΐϊηρ Βοτηθ ἴο {μ9 ΕΔΙΒΟΥ. 
--Ηον, ἴὰ (6 Ποὺ οὗ ἰοιωρίδιϊοη, (9 Βοανι᾿ 8 
Ρθδςθ Βμου]ὰ βίδηὰ ἄτγπι ἴῃ {80 χηϊαβύ οὗ 81} διά 
ΔΩΥ ρτίοἴ οὗ δβου].---ΟὨγβι᾿ Β Ῥτορ Βθοῖ 98 δοΠσΘΓῃ- 
ἰὴ Ηἰἷβ ἀθαΐὰ δηὰ ρὶογι βοαϊοη, 8 Τουῃίαΐπ οὗ 
ζαὶι ἢ ἴον ΗἾἶ5 Ῥϑορ]θ.--- 9 Ῥτοίσβιαἰΐοη οὗ ΟἈ τ ἰδὶ 
γογ. 80.--- Τὴ) ῥγίποθ οὗὨ {1119 του] δοπιθί ἢ, οὐ 
ΟΣ ὶβυ ΒΒ Θηθταΐο5 ἃ δοϑί οὗ ϑδαίδῃ.---Η Βαίῃ 
ποίπίηρ ἰη Μ6: Ηθ ΡῬΡοββθ538658 ποη9 οὗ Μο. 2. Ηθ 
8.1.1} βοῖσθ θοῇ οὗ Μ6. 8. Ηοσ 888}} τοϊαϊῃ ποῦθ 
οὗ Μο.»--Ενοσγιίης οὗὐ ΟΒΥ δι᾽ 8 Ὀθ᾽οη 8 (0 ἐδ6 
Ἰἰαμί, ουοὴ Ηΐ8 θοὰγ. Τ|ι1}9 ἑδοὺ ἀθοίο5 ΗΪ8 ζα- 
ἰαγο: 1. Ηἰδ8 σοΐης Βοπιθ ἴο (89 Ἰαπὰ οὗ ᾿ἰρῃ!ς, 2. 
ΠΠ 5 τοίαση πὰ (6 ῬόοτνΟΡ οὗ ᾿ἰσθΐ.---ΟἾΥ 805. 70γ- 
δα] 688 ἐπ βδουιῆοθ (τοῦ. 81): 1. 18 ῬΌΓΡΟΒΘ 
((μ)δι (μ6 τνουτ]α), 2. ἐϊ8 ρου ϊθο (Ἰονθ ἰο {δ8ο 
ΒΕαὶμ 6), 8. 1.8 δοὺ (οὐ αΐ6η60), 4. 118 ΘΧΡΥΘΒδίοα 
(10 οχμοτγίαιϊοη ἰο ἀοραγίαγϑ).-- 9 οἴθυ πα] 
δυϊπον εἰσ 6885, ἃ8 ΔΡΡΙγίΩκ ἰο ΟἸγ͵5ι᾽ 8 ῬΘΟΡΪΘ, 
οὗἩ 1ἰ8 οἰατρο ἰο ἀοραγὶ: 1. Αγὐῖβϑοί 2. [ϑέ υδ 
εοἱ 8. ΑἸΑΥ ἔγοτῃ (})18 Ρ]αο6! 

ΟΟΒΡΕΙ, Ε0Β ῬΗΙΤΒΟΝΡΑΥ Υγ67159. 28-81.--ΤῊ9 
Ρτουδο οὗ {μ6 Ηοὶν αΠοβὺ ἃ8 δὰ δΏΒΜΟΥ ἰο ἐμ 
ααποβίϊοη οὔ λιἀΔ48: 1, Τθ τα ρηϊίαὰθ οὗἉ ἐΠ8. ὑτο- 
ταΐβο, 2. (6 σονίαἰπίγ ἴο ἐμο ἀἰ8ο: 168 οὗ ϑο6δβι8, 8. 
118 βοσϊ υδοη δραϊπϑὶ [ἢ 9 του] ά.---ΕΡ ὙΠ οτὰ 18 ἐμ 9 
Ῥτοιἶδο οὗ ἰ!ο Ηοὶγ αμοϑθιῖ 1. Νοΐ ἴὸγ ἐδ9 
ψΟΣΪά, δ του, Ὀὰὺ ΟἿΪΥ ΤῸ {10 ἀϊδοῖ 98. 2. 
Νοὶ ἴοσ ἰ86 ἀΐβοῖ}]65 δοπο, Ὀὰὶ ἔονῦ (6 τἯ80]9 
ψοῦϊὰ τὰ ὴιΐο!, 88 που], 18 δῷ οὔοθ ἰο ὉθΘ ἀ6- 
εἰχογοὰ, δηὰ, ἴῃ 89 δβυδβοορί 019, οἰοναιθα δηά 
Ῥτοβογγοα.-- -Π9 οοτϊης οὗἨ {89 ΗοΪγ αιοβὲ: 1.. 
'Ὃηο βιϊρυϊαϊίοι οΥΤὝ( : ἃ δοπίναδί Ὀοίνγοοη {86 ἀΐδοὶ- 
Ρ6 5 ̓νμο ἴοὔθ 89 [μοτὰ, δπά [ἢ 9 του]. 2. ΕΌται 
Οὔ: ὁ οουίγταδύ Ὀοίνψοθοα (10 οοῃά!ϊἰῖοι οὗὨ ἰδ 089 
ψ80 ἃτοὸ δποἰϊοιθὰ τὶ ἰδ ρὶ εἰ δπὰ ἐδ 6 δοῃάϊ- 
ἰἰοη οὗὨ ἱπισιαίατο αἰδοῖ ρ]ο8. 3. ΤῈ6 οἴἶοοί οὗ 1ὑ: 
ἃ οοπῃίγαδὶ Ὀοίγοθ ἰμ6 ἐγὰθ Ῥ6806 οὗ ἐδ6 Ιοτὰ 
διὰ {1186 ζ8]1990 Ῥο6800 οὗ (9 νουϊὰ. 4, ΤῈθ αἷπὶ 
οὗὨἩ ἰδ: ἃ σοπίγαϑὲ Ὀοίνγθος νυἱοίογτίουδ ἀοραγίαγο 
οἂυΐ οὗἩ ἐἰ!6 ψου]ὰ διὰ (μ9 ἀοσδβίγυοίΐοη οὗ (9 
Ὑ0114.---Τ]6 ἀογοὶοριθαΐ οὗ {μ9 ΟΕ γἰβιϊδῃ 1 ἴδ ὮῪ 
ΤΩΘΆ.5 οὗ (80 Ηοἷν αΒοβὺ: 1. ἴονϑ ἰο 688 (Υ618. 
28, 24). 2. Ἐπ ἰθησλθηὶ (νον. 26). 8. Ῥθᾶσθ 
γον. 27). 4, 720γ. ὅ. ὙἹΟΙΟΥΥ ἀῃὰ ρμογίθοίου 
τ 81). 

ΒΤΑΒΚΕ: Εῦ ΤΕ: δοιὰ {6 ἀοΥ ἰγ109 ἰο 
(ΟΥΥΣῪ αηὰ ἀϊδρίτιι, ΟἸτῖϑὺ σοιηοτγίβ; Ὀπὶ μοῦ. 
ο ΑΘΥ 10}}5 ἱπίο βοουγὶίγ, δῃὰ θι ὈΟ] ΘῈ, 

ΟἸὨ γὶϑὺ ἰθΥΥ 18 68.---οΓν. χυϊ!. θ.---Ἠ ΚΌΙΝΟΚΕ.: Ἑδίὶ, 
(9 Ὀα68ὲ σϑᾶροὴ οὗ ἀοίδησθ αχζαϊπβὶ 4}1 ἴδϑγ.---- 
4]1η ΝΥ ΒαΙποΥ ΒΒ Βοιυδο:᾽ ἷπ ποᾶγος, ἰπ ἰἢ0 
ΠΙΟὮ ΒοῦΒ6 1 ἃπι Π0 δοσύδηΐ δὲ ἃ βοῦ.--- ακ- 
ΒΤΕΙΝ : Ο Ὀ]ο5864 γοπάϑΐρ δηθὰ ζοἸ ον δὶρ οὗ 
Οσῖδὸ 8 Ηΐ5 ἔα 7] οὐςΒ! ΗΐΒ μεασί ἄοι ἢ δὸ 
δὴ ρου ἱμοπι ἐμαὶ Ηθ 8 ποῖ δΔ0]6, 85 ἰξ ὑγοτο, 
ἰο ἀπ6}} ἴῃ μοδνθ ἰἔ Ηθ ἢδνϑ ποί μοπὶ πιὰ 
Ηϊΐα.---Ζειδιυϑ: ΒΘ ἰδ του] νν}}} πο οι Ὲ Ὁ 
Ῥαυὺ ὕυΡ τι {μ66, ΓΟΙΊΟΙΌΟΣ Ηἶδ6 Βου56.--- Οἱ τεσ. 
ὅ. ΠΌΤΗΣΕ: [ἰ 18 Ἰδυιἀ8 Ὁ] ἔοσ ἃ τοδῃ ἰο ρεγδοῖτο 
δῖ8 ἱφῃόγδῆοθ ἴῃ ἀϊνίηθ ἰΒΊημ8.---Ο. τοσ. 6. Βαν. 
Ἰ. 8.---710ϊ4, : Α Ομ ϑιΐδῃ 188 δη γῆο Τοσι πὶ ὰ 
ΘΟΙΆΣΏΘΏδΟΒ (0 50 Οουμἱ οὗ ἐμῖ9 116 ἐο Ὠδδυθῆ.--- 
ΒΠεΡιδάξε: Ττουρ Ομ τἶδὲ τὸ Ἰοοῖκ ἱπέο ὑπο ἀϊ- 
τἶμθ πδίυγθ.---ΟΑΝΒΤΕΙΝ ΟἹ γον. 11: 17 Ολτγωΐ 
αἰά ποί Ὑ111 ἐμαὶ πιθὰ βου Ὀοῖῖονα Σέπι τ ἰμουϊ 
ΟΡ ΚΒ, 8(1}} τότ ἀοοβ 16 Ὀθῆοουο Οὐτσέείέέαπε ἰο 
ΒΟΥ ἴῃ ἀοοὰ δηὰ ῃ ποτὶ μὸν 1 15 ὑπ8ὲ ἐλεν ἀ6- 
Β'σγο ἰο ὃθ δοοουπίδα οὗ.---ΟἹ γον. 18. 1 ϑτη ἰο 
ῬΓΔΥ αὐ ρὰί.---Οὴ τόσ. 1ὅ. 1 (ογ. χυὶ. 395 .-- 
ΖΕιβιῦβ: [ἢ ἰἰοὰ ἀοπῖτο ἰο ΚΠΟῪ ὙΒΟΙΒΟΣ (που 
ἰγυν Ἰοτο ΟἸγῖβί, 85]. ἐγ δοπϑοΐθποθ ψΒοίΒοΣ 
ἰδοὺ 9 Ἰοδάϊηρ ἃ Ἰἰΐθ οὗ κοπυΐηθ διὰ δὴ σεὲ- 
Ῥϑαίδποθ, εἴο.---Ἰὖ το στίονο ποὶ {λ6 Ηο]ν ϑρἐτίς 
ἘΠ δ᾽η8, Ηδ τ0}}} ποὶ ἀδραγὶ ἔἴγοπι 66, πὶ τι} 
δυϊάο δηὰ 1ϑδὰ {Ἰ166 ἰῃίο 116.--- ΟΞΙΑΝ ΕΠ ΟὨ τοῦ. 
11: Ἴδο θεὰ ϑΡ νι! 18 8 ᾿γίηρς δρίγῖε πὸ βοάποες 
ἸΔΘ6ῃ, χη κίηρ (ἰοῦ ὑΥἱθίην πὰ ἀφρεϊζα]: Ὀαὶ (}9 
Βρίτὶϊ οὐ Ομ σβὲ ἰδ α ϑρίτὶὶ οὗ ἰσαΐ ἢ τὸ δτίηγε 
ἰοτι σα πη χηδῖκο5 τηθη ἔγὰθ 80 ἰμαΐ ἐπ 07 
ἰαἶθ ΡῬ]Θῶβαγο ἴῃ {116 ὑγΌ }ι.----ὟοΣ. 18. ΗΠ Βυιτθεε: 
Μαάθ δβογγονίυ] δὰ γοὲ δεϊονβά.--- ΥΤ ΗΕ : 
Ομχίβίθῃ ότι [85 (118 ΘΟ βοΪ  πῷς ῬΓΟΏλΐ80 πὶ Θοτι- 
Τη08}.---ΟἹὐ Υγ, 19, Νὸ τηλίίοῦ ΠΟῪ ἐμ γ5617 δοὰ 
(κἴπο τί, ἐ8 7 βρί ομβᾶον δπὰ {Π} Οἰθυοσ Π 655 ΤΩΔῪ ὃθ 
5068; γοῖ ἃ ᾿ἰ {110 τ Ηΐ]6, δηὰ {86 που] 5.8}} β6ὸ (88 
ὯΟ Τ20Γ0.---Οὐ γεν. 20. ΒΕΡΙΝΟΕΕ: Τὴ6 ΟΓο855 δηὰ 
ΟΧΡΟΣΙΘΩ6Θ ΟΡΘΏ Ὀοΐῃ (89 ογο8 δμῃὰ (6 υπᾶογ- 
βία παϊηρ.---Ο τηγϑίογίουβ Ὁ]155 οὗἩἨὨ 1886 ζαϊίδζυ! 
ἜΠΟΥ δ΄τὸ υπϊίοα ἰο Οἰγὶβὶ 88 ΟἿ σὶδὲ 18 ο (86 
Ἐδίμοτ.---Ὗον. 21. Ζπιβιῦϑ: Τὸ Ἰονο ΟὨσἰδὲ ἴδ μοὶ 
ἸΔΟΓΘΙΥ ἰο ἄποιν Ηΐδ δοπιπιδηἀπιοηίβ, Ὀπὲ ἰο ζεορ 
{μι08}.---Βο 8ο] οἰίουβ οὗὨ 15 πιδηϊζεβίαιϊοη οἵ 26- 
808, Ο δου] ποσὰ ἐμὴ οὗἉ αἷὶ ἰὼ ἰμὸ τγοσὶ ὰ ὃ6- 
δἰ 40.---Ὑόοσ. 28, ΠΟΤΗΕΕ: Ομγίδὶ ἱμπέθηβ ἰο δ8γ: 
ΤῊΪ8 ἰβ (89 σϑᾶϑοὴ ΨὮΥ 1 ̓ Π| ποῖ σουϑαὶ Μγϑεϊ 
ἰο ἐμ ψονὶὰ: 1ὲ ἰβΒ Βο τωδὰ-Ὀταϊποὰ δηὰ ζοο]τεὰ 
88 ἰ0 Ῥγθβατῃθ ἰο0 Ἰθοίυγ9 δὰ ἰαΐος Ἀ16 88 ἐο δον 
Ιοὐρί ἰο σα]θ. [ἐ βμῃουϊὰ πθδᾶσ λῖ6 διπὰ Ἰϑδτη οἵ 
Μῆο: Ὀαὲ Σὲ ἐλ η Κα ἐϊ86}}7 ἴοο ΟΙθΥοσ ἴον ἐμδὲ δπὰ 
υὐαοτγίακοβ ἰο ἀϊοίδίο ἰοὸ Μὸ πον 1 ββου]ὰ βοεί.--- 
θοϑρῖβο ποὺ (86 πιοαμιοϑὺ δ Ὀοΐπς ἰμαὲ ᾿ἰοτοῖ 
δοδι; τηθοὺ βαοὶ ὙΪ{| ΣΟΥΘΡΘΏΘΘ; δἷδ δου] ἰς ἃ 
ἀπο} } ρ-ΡῬδοθ οὗἨ ἰμ6 ἰχίυμπο Αοἀ.---ΟἜ ΑΝ τε: 
Ῥχϑοίουβ ρυοδίβ, ἀοά ἐπὸ Εδίδμοσς, ὅθῃι δπᾶὰ Ηοὶγ 
αμοβὺ ; ἐμ688 δοῖιθ (ὁ ὺ8 ; ποί ἃ8 ἰο 8 οδάϊης οΣ 
οὉ ἃ υἱϑὶί, θὰ  ἰο ἀτν6}} 1π υ8---δηά 50 τ δΙΓὸ ἐδ 
ἰθπ}]96 οὗὁἨὨ αοά.--ΗΕΡΙΝ κα: [ἰδίοη!} ΟΕ γσὶοι 8 
ποτὰ ποὺ ταϊιϑὺ ζδορ, τοὶ δἰ τα ρ᾽γ ἄποιο. ΚΒου]ά  βὲ 
(δου 88 γΥγ: {π80 1 νν1}} ποῖ ἀο, ἐμαὶ 1 οδπποί ἀο, 
(θα ἰδοῦ ταϑὺ βυθον 8 ἰο ἀΐδραίο ἐμ γ Ομ χἑοιὶ- 
δΔΐγ. Υοῦ ουθπ θϑρίηρ, 19 Ποὺ (ΘΟ Θ588 11) [α]- 
Β]]ἔἰη ς.--τῦον. 26. Οβάμκπ: 786 ΟΠο9 οὗ {890 ΗοΪΥ 
αδιοβὺ 15 ἱωρ] οὰ ἴῃ ΗἾ8 πδιὴηθ (δῃὰ ἰὰ Ηΐδ8 ἀϊδον- 
δῦ ΠΑΙΩΘ65).---ΖΕ1Βιυ8: ΗΟῪ Μ}1} (89 ΗοΪΥ αδοβί 
δάοτῃ Ηἰΐδ ἀπο] ἶης δὰ 8]} ἐὺ τ ἰ Ἰίσδς, οοτωϊοτί, 
τ Θου5Π 6395, Ῥθᾶσθ, 0γ.---ΕΔΙ ΓΔ ΓᾺ} ἰοδοδοῦ8 
τηιδί ἢγϑι βυ 6. {1 ϑοῖνο8 0 6 ἱἰπβιγαοίοα δοὰ 
τοι ηἀοα ὉΥ ἰμ0 Ηοὶγ Οἰιοϑὲ Ὀοΐογο (Π6Υ ἰθδςἈ 



ΟἾΑΡ. ΣΙ͂Υ. 1-8]. 

{πεῖν ΠΟΔΡΘΥΒ.---ΖΕΙΒιῦΒ: ἔγχαο Ἰονο τ ὐοϊσοὶ ἢ αἱ 
16 ῬΥΟΒΡΟΡΙΥ͂ οὗ {μθ Ὀοϊογεά. ἢν ἱμοα, Ὁ 
ΟὨτϑιίδη Βροατί, ἀοβὲ ἰδοὺ τηουτη 8ὸ Ὀἱ(ἰοτὶν αἱ 
(Πα ἀοραγίυτο οὗ ἰμὸ80 Ἧδο πᾶνθ βυΐ (οὶ τ ΟΥ̓́ΘΒ 
ὌΡοη {119 διγοοῖουϑ ὑγοσ]ὰ αηὰ {8160 5816 0 ἴῃ 
Ομτὶϑὶ ἢ" --πνοσ. 80. Ῥοδὺ ἰδοὺ οασ, νον! Ἰϊηρ 7 
(ὮΥ Ῥυῖποο ἰβ8 (ῃ6 467]].---Ααα ϑδίδῃ 08 ΠῸ ῥόον  ῦ 
Οὐ Ομτίβί, βοῖε θοῦ ἢδ5 6 ῬΟΊΤΟΣ ΟΥ̓ΟΥ {8086 τῇ 0 
ἃΓ6 υϑιϊβοὰ ἐμγουρῆ ὑπ Ὀ]οοὰ οὗ Ομ γτῖβί.---- ον. 
81. 18 αἰ}, ἐμ6 ἴογθ δηὰ ἴθ ραϊΐθῃοα οὗ ἰγὰ 6 
Οσμν ϑεϊδὴ5 τημϑύ βἱηθ 1 {ἢ} 6γ68 οὗὨ (0 που]. 
-ΟΑἌΝΒΤΕΙΝ: ΑἹ] ΟΡ δοίΐομ8 πιιιδί, οὐἱ κἰπαὶθ ἴῃ 
ἔα ἱπ, δα ἴονο ἰο, Θοά; ὑποὶν δἷτὰ τί ὃθ 
Ηΐ8 σίοτυ, δὰ {πὸ γχῸ]Ὸ οὗ (μοπὶ Η]5 ν]]].----Β6 
οοτηΐοτίοὦ, ἀδοαν ΟΠ γιδιΐϊδη, ἱπ ὑΠῪ τα ΪβοΥῪ ; ἱπρα 
δτί δυ ΠΥ ἴῃ ΘΟΟΟΓάΔΏσ6 ΠῚ} (ΠΥ ΒΟΟΥΘΏΪ 

Ηο »}}}} οῃὰ ἐγ βυ δον ηρ ἰὴ Η 8 
οση χοοὰ {ἰπ|6 αηὰ ψ}}} ογάὰ ον {μ θὰ ἴο (8:6 Δοσοπ1- 
Ῥίον 5 πὶ}}. 

ΡΒ ποηὶ οὗὁἨ βοπιὸ σοοά ῬῈΓΡΟΒ8.---ΝΟΥ. ΒΙΒΙ,. 
Τυβ.: αὐ 5 [86 ἔγὰο ΟἸΥἾβι1. π᾿ 8 ΡΤ ΡΥ πα ροῖ 
Αὔον (6 δσχϑιρῖθο οὗὨ 908τπ|8, ἰΐ 18. 8 ὁοπίΐ 8) 
εοϊης θποθ δηὰ ἃ σοί] Βαβίϊης ἰο (10 Ἰιθὰ- 
ΥΩ Εδι μον. 

ΟΚΒΓΑΟΘΗ: 1. ΟΥ̓͂ ΟἸγἶϑι 8 φσοΐϊηρ ἰο {πὸ ΕΔΙΒΟΡ 
2, ΟΥ ε)ιὸ σοιῃ- 

ἴοτίον, {ἰΠ6 Η οἷν α]ιοϑί, ἱπ βοτὰ ΟὨγδὲ σοῦλοβ ἴὸ 
δηὰ (Π0 ΨΔΥ (ὁ ὈῸ Ρυτδασα, 

ΗΒ Ρ6ο00]6 δζαΐῃ ἰῃ ρτοαίος οἴοσυ. ὃ. Τ6 βοὺ- 
ἤηρ ουὖἱ ἰο Βυ Ὁ Γ.--νον αἰὰ 1η9 αἰδοὶ ᾽68. Τλοτα 
δὰ τηογθ ΟἸΘΑΓΙΥ ὑπαἀογβίδηα ἐπαὶ ἱμοὶν Μαβίου 
ΝΆΒΤΟΘΆΪΥ δυουΐ ροΐπο ΔΎΤΔΥ ἔτγουῃ { 6π|, δη ἃ {Π ον 
ἴλοεβ τοδοοίοα {ποῖὶν θ} απἃ Δ χ οί Υ---οτηοι 0} 
π ῖο πα Ὀδ6οη πεϊσμίοποδα Ὀγ Ηἰβ 1α8ὲ νψοσὰβ ἴ0 
Ῥειον. Ὑμογοΐογο 1 19 (μαὺ {πΠ6 Βυσοθοάΐηρ κ15- 
ΘΟΌΤΒΟ 5 ῬΓΟδΌΔΙ ΠΘΏΓΙΥ δοτ της ἰῃ 1185 Ὡδίυγθ. 
“-716508 ἀο65 πού πιο γον Ῥοϊηξ ουὐ (ἢ 9 ὙΆΥ,---Π16 
ὦ (ο ἯΔΥ ; Ηδ ἀο065 ποὺ Β'ΠΙΡΙΥ γυϊΐάο ἰο }10,.---- 
Ηο ὦ ἴμ6 1,176. ΤῸ ΥαΥ ἰἰ86}  σαγτῖθ8 (Π 6 ΤηΔ ἢ 
ΜὮΟ δηΐοΥΒ ὉὩΡΟΏ ἰὺ δηαὰ οσοπίΐηυ65 ἴπ ἰΐ, ἴο ἐμὸ 
ἔοι]; 89 ΤΊ ΠΙχῖὶθ Ὠΐηπι 80 ὑἐμδὲ ὸ ολῃηοὶ 
δίταυ; ἰ89 1,.}6 ῦυε8 ἰτὰ ψὶῖ δία ρὶ ἴῃ 
Ὑϊοῦ δ6 τγ8}}8 τὶ ουΐ στον ῖηῦ ὙΘΩΓΥ.---Τ}15 
ἀδιαμπὰ οὗ ῬΕΪΠΡ βιοῖνβ ὑμδί ἐμ6 ἀϊβοῖ 0]65 8δ(}}} 
ἰπδρσίηοὰ 1π9 ΕἌΙΠΟΡ (0 6 τοΐλ Ηΐπ, ποὺ ἡ) ΠΊηι. 
--Τὴε στεαίεν ιτοογῖδ. Φ4968ὺ5 δὰ δονγοά, ὑπο 
πετΟ (0 ΓΘΔΡ (οδΔΡ. ἰν. 88) ; Ὀεΐογο 1116 ψν 1010 
ΜΌΥΚ οὗἩ τοἀοιμρίΐοι ττ8 βηϊδιιοά, 76 805᾽ τ ΟΥΚΒ 
ου (ἰτὸ οατίι, Ηἷἱβ ἰοδομίης, ΗΒ ψονκίης οὗὨ πιϊ- 
ταο]68, ΗἾΒ συϊάϊηρ δὰ δροοαΐης οὗ Ηἰ5 Ῥ6ΟΡ]6, 
οουϊά ποῦ Ὀὰκὺ ΌΘ (ΔΡ0 647) Β8π|8}} ἐπ ΘΟΙΩΡΔΓΊΒΟΏ 
αἰὶἢ (6 το ΚΓ ποτ Κα οὗ (ἢ ἀροϑίϊ65, ἰο τ οαὶ 
{π᾿ Ηοὶγ Οδοβί τῆοτο ἰδ δ βυρρ οἀ {πμ6 υἱβ᾽ Ὁ]6 
ῬΓθβθη60 οὗ Ψ94ο8508, ρον γίης 96805 οπα ΗΪ8 
ὑΓ0885 [00 (6, ἱΒγοπ ἢ ΟρΘα ἰο0 ἔδοῖ ἐλ 6 ἀ0018 
οἵ ἴπ Βοδίμβοη σου, δηὰ σἰνῖπρ (Ποτὰ, {Πτου ἢ 
εἴ Νοτὰ οὗἉ τϑοοποὶ] αὐ ΐοι, πα! εἶτ 68 [0 ἃ 5ρ01] 
ἃ (86 βίσοπρ (Ὁ 8 ῬΓΟΥ.---(ὑυ7η 8). Ἧο 18 
[14 411 Ηδ αβδϑύσωϑϑ ἰο Ηἱπ|80]} 811 1η0 ῬοῖνοΥ 
ἀπ βἰτουχὶ οὗὨ (86 αἰνίμθ πδ΄ ΒΥ δηὰ βεΐσεβ 
οΥΟΥγ ης ἰπ 8. ΤΩ888:-- Υ̓ΒΑΙΒΟΘΥΟΥ γ8 Δ8Κ, 
ΜΠ Βουΐ Ἔχοορίΐοη.᾽ -- “08 ΡΥΟΌΔΌΪΥ υηἀογδίοοϊς 
06 “ὁ τηϑὴ οβίδι οι ̓̓  ἰο θᾶ δὴ ουνγεσα Ο0Π6. 
-Ἰ1ϑ δδιἢ πο ρβοῦγοῦ οὐεὲρ Μο. ἴῃ οτάὰεν ἰδμαΐ, 
ὁτὲ οἱ Ηΐβ ἀοδίῃ, {86} ταῦ ποῖ Ὀοϊΐονο (ἰιαὶ 
[86 Ῥτίηοο οὗὉἉ τ ῖ8 του] 8 οοπαυθοτοά ΠΠπ|, ΗΘ 
ἰοἱὰ {ποτὰ 8Ὸ οἰθαυὶγ ἰμαὶ Ηρ τοπὶ οὗ [1185 οσσῃ 
ἴτεθ Μ1}} ἰο (86 ΟΥΟΒΒ.---21860. ὕοΥΒ. 1-14. ΤΊιο 
ἀορδνιιΐης ΒΟάθοΙΟΣ δοπιΐοσί8 ΗἾ8 αἾ8ο1}}68 ἴῃ 
Υἱοῦ οὗ ἱποῖν ᾿τπηϊηθηΐ βορδγδίϊοη.-- -Ἴ ογ8. 15-81]. 
Τὴ ἀοραγίίης Βοάθοιθμοσ Ῥυοτηΐβοθ ἰὴ ΗΟΪΥ 
ΘΒοβὶ ἰο 9 Ῥϑορὶο δπὰ οοζηΐογὶϑ {Πθ 1. 
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ΒΒαῦνεΕ: 70 ὈοΙΐόνοΣβ, ἀθαϊ 8 ἴῃ ὙΘΥῪ γα ἃ 
ξοϊης Βοῶθ; ἰμοὶν 1116 ἃ ἸΟΟΓΠΕΥ͂ οηθ, ΤῊΘ 
ον 6Γ χοϊδοχαοά ἰ0 (μοῖρ ΒΑΙΠΘΓΕ,---ΟἸν 8018} 8 
δο απο ἴἰο (6 Εαί!ιον.---1}λ6 αἰδοεὶρίος, Τλοπιαϑ, 
εἰς. ἮἩονν ΟΏΟΒΕΪΥ (ΠΟΥ̓͂ ΒραδΙς ουὐ μοὶ ΠΟΑΓΙδβ ; 
Ὠοὺ ΟΠ6 υἱἱογ8 ἃ ζ.1530 Υ86ἃ.---Τ] οτη85: Τα Σα- 
τι ὁμΠ0 οὗ ἐπ σϑγϑθ οὗ ἰλδ6 παίυγαϊ τθδη: “1 
Ἰἷΐνα, 1 Κηοῖν ποί ΖὉ πον ἰοηχ; 1 ἀἷθ, 1 Κπον 
ποὺ ΒΟῊΝ Βορῃ; ἴᾳῸ, ΚΟ ποὺ τ ΔΙ ΒΟΥ; ΠΟΥ 
οδ 1 Ὁ6 δο ομοογίυ] ἢ --ἴἰὴ οὖν δον γ βροϑοὶὶ 
9 80ὼΥ: ΤῺ9 ὙΔΥΪΓΆΓΤΟΥ ηχαζέϑδ α ὙΆΥ, Ὀμὺΐ ἴῃ (80 
Βρ᾽ γἰἰὰ8] ἰοησυθ ἐπ9 ΔΥ πιϑῖζοβ (19 ἩΔΥΪΆΤΡΥ. 
-- Τὴ ῬΥΓΟΡΒΘΟΥ͂ [88. ΧχΥ. 8 ἰβ {18116ἀ 1η ΟἸ τ ἰβί. 
«-ΧΓΛὴε ργεαίοαν ωοοτὰξ. ἭΔΒοΩ Ηο Βδὰ οομρ]οιοὰ 
(89 τϑοομῃοϊ]ξαιΐοη, ἃ ἦγοο, ἔδι ὰν δηθὰ Ἰ᾿ἰνίης 
᾿πίοσοῦγβο 108 οροηθαὰ Ὀούνοθη αοὰ δηᾶ τοδῃ, 
δη δίγϑατῃϑ οὗ ρόῦοῦ ἔγοταυ οἡ εἰσι σου] ΠΟΤ 
ἀἰβοῦαῦρο {ἰοτΏΒ6 1768 Ἀπολθοϊοὰ ἱπίο {86 Ποδτὶα 
οἴ ΠΡΟ ΤΕ ἜΚΌΞΕῚ: Ηδ ορϑῃβϑ (88 γ8 6) ἃ 
ΟἸδῶν δηΐ Ἰἰρἰιἰἰϑοὴδ αν. Τὰ6 δεϑασαποο ὙΪ 
νἱ οὶ Ομ γῖδο ἀθοϊαγοδ (ἢ 185, τ8 κ65 Ἰϑαυθη δὰ 
ον Οη6, 88 ἱΐ τογ6.---(ΒΕΧακι, :)ὴ Τσαϊ Δ ΚΟΒ 
8}} ἐπὸ νυἱγίαοϑ ἴῃ ὰ8 σα; οἰμονν 186 (Πότ που]ὰ 
ὍΘ ζα]80 Κηον]οᾶῦμκο, ἴα156 ζαϊι ἢ, 4180 ἰονο, ζ84180 
ΒΟΡ6.---Βορίπηΐηρ νεῖν 818 Ῥδββῆρὸ (τσ. 17), 
ΟὨ τί τρλῖκο8 6 αἰδιϊποίϊΐου. Ὀείγθοη (6 ψουϊὰ 
δῃὰ Ηἷ8 Ῥϑορῖο, βυσιι 88 ἀοθϑ ποὺ δἰβον 6 γθ 8Ρ- 
ῬΘαΡ ἰῃ Ηἰβ δἀάγοββοβι ῬῬοηϊβοοβί, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
οοῃτηϊοα (18 ἀἰδι᾿ποϊΐοι δηὰ ταδάο 1ξ πιαπὶ ζοδί. 
Το ΟΠ ἰϑἐἰδῃ οαπηοὺ Ὁθ αἰδιϊπ αι βἰιθὰ ἔγοτα [88 
σνουϊὰ 1 Β6 Βλ5 ποὺ γοί οοἰουγταϊοα ΗΪ8 Ῥοπίβοοβι. 
--Τ9 ΠοῖΙγ Θμοβὶ. Ὑπὸ Ἰοῆρον γγὸ ἂν Ηΐηπι, 
ἐμ οϊίον τὸ ανοὸ Πίμ, ὑμ6 ὈδΙΟΥ τὸ Καον Ηΐπ, 
ὉΠῚ}1 δηλ 6 σοπιθ8 ἰοὸ δ πη ι.8.--- ΠοΙη 85, 
ΡΠ, οπὰ {πο αι τα] Φυὰδ5 Βροὰ κ᾿, ἰμ6 ἸΟΣΘ 
ἰρ 6} }Π[ᾳοηῖ, Ῥτοίουμπαον δηὰ στγοαίοῦ αἰξοὶρ]65 
Φοδη, Ῥοΐον, Φ6π168, ᾿ζθὸρ 8.16 66.---Η6 Βαγ8 ἰὴ 
86 ἴδοο οὗἩ ἀθαίὶ : 1 ̓ ἷνο δῃὰ γὸ 884}} }ΐνθ δ͵8ο. 
--Ρεαοα ὃδ εοἱἰλ νοι. Τὰ Πποατὶ 18 ἔἴγϑο ἔγοιμ 
ονογυιἷηρ ἰμαὺ 18 ΒοΒΙ]9 ἰο αοὰ ; {ἢθγθ 18 Ὡ0 
Ἰδίοηϊ ἰονο οὗἨ {πὸ τοῦ], πὸ τύδὶ οὗ ἰγιαβὺ ἴῃ πὸ 
Βρϊσῖῖ. Ῥαοτγίροὶ δοποοζὰ οὗ Βοασί 15 ὝΒοσα Οἰιγ ϑὲ 
πὰ Ηΐ5 ροδο6 ἃγο. 
ἨΕυΒΝπ: [18 (10 ἀυν οὗὨ 89 ΟΠ γἰδι δὴ ἐο 

9 σουταφοοῦβ, ἀπάἀοιιηἰοἀ δηα οοτηροβαὰ 80 Ἰοηρ 
ἃ8 Οἰινὶϑὺ 18 ψὲὰὰ ἰτ.---Ἶο ΘΔ οαἴτον ναὶ 
[ἀϑϊοη (ἢ 6 ϑὁη) ΒΡρΘα 8, ἃ8 ὁ ῬουΓΟΟΟΥ αὖ ΠοΙη6 
δῃἀ Δ}]0 ἰο διὰ ΗΪ5 τὰν αὐοιιὶ ἱπ ἐμ6 Βουδβ9 οὗὨ 
{πὸ ΕδΙΒΟΥ --τιοσο Ταταἰαν τ τὰ ἢ (ΒΔ 41} ἐμ9 
ἈΒΙΤΟΠΟΠΊΟΥΒ 20 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΟΔΟΒΟΥΥ ἰδ 6 Υἱβὶ Ὁ]8 
ὀοψουῖηβ, (119 ἐπ γοΒΒ ο1 4 οὗὁὨἨ ἱμαὺ ΠΘΑΥΘΗΪΥ͂ ΠΟ 186. 
-  2Ιαπὴὺὴ πιαηδίοηϑδ. ΜΆΛῺΏΥ ἃ5 ΣοραΓ8β πα ὈῸΡ δηὰ 
ἰπὰ ; ἀϊδογθαῖ ἴθ ΡἸΟΥΥ απὰ ὈΪ]ΟΒΒο 088.--- 0 
Ἰοῃ 88 ἔῇοσο ἃγὸ δίουβ 'π ἐμ ΒΘΑΥΘΉ8, ἰμοσ 6 888}} 
ποὺ Ὀὸ ναπίΐϊης Μἱ165805 ἰοὸ 8 ἰσθμοῦ που]ὰ. 
σον. αι, 2,6.» διεγπεπλίπιπιοῖ παῖς Ολγιϑι ολοηςι 
Ατ|εὲ κὰν Εγλεδιιπῷ αἀ65 71εγΖεπς δείιγαοσλίεί, ἘΒΒ6Ώ, 
1880.---ΤΊογο 18. ΟἸΡΟΔΟΥ δϑϑίρποὰ 18 ἐβτουρὴ 
Οτίϑὺ. α ΡΙασο ἱπ βοασθῃ. Ἡβαὶ σοῃβοϊαϊίοη 
ἀοο8 {18 οἴοτὰ ἴῃ Ῥογδγίυ, ρογβοουϊίοιυ δὰ 
ἄθδι!. {16 ΣΘΡῚῪ οὗ 15.511} ἴο {89 αι οϑιΐοη οὗ 
{190 ΑΥἱΔ ΘΙ ΡΟΣΟΣ γα ΘΏ8, 85 ἰο ΟΣΟ δ6 τνου]Ἱὰ 
τοιηδίη ἴῃ {μὸ ἔδοο οὗἁ 1118 Ῥογβθοι 08 : Αμέ δμδ 
εαἰο, αὶ ἐπ ραϊο.--- ὈτΌΔΩ, (ἰλ 9 ἀδρυὶν οὗὨ Οα)οίαῃ, 
ἰο μον:  οτο τὶν ἰμοα δοϊὰθ πο ἢ ΤαὐΒοΣ: 
ὕπδον Ἰιθανοη.--Αα βαυΐηρ οὗ Ετοάθγίοῖ (6 Μαρ- 
ὨΔΗΪπΊ0115 (Ρ. 427, ποῖθ). Μυϑὲ ποὺ ἐπ ΟΠ γὶθ- 
(απ 6 Ποπιραίοὶς ἴῸγ 1}18 ΘΑ ΪΥ ΕΑΙΒοτϊδηὰ 
“ Κηονοδὲ (ποι {116 Ἰδπὰ 1" --τ.ζῊζον. ὃ. ΟἸ τ Ἶδι} 8 
βοΐ ἰἰϑ09 ὈΥ͂ πΠ6 νῶν οὗ Ηἷξ ΟΥ058 δηὰ ραββίο 
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βογτοῦ,---(Πχουκῖι 118 ΔρΡΡΘΑΥ Ως 'π [86 ΡΤΌΒ6Π66 
οὗ ἀοἀ (Ηεῦ. ᾿ἰχ. 24), τοι κί (86 οἴοτγιης οὗ 
Ηἷδ8 Ὀ]οοὰ ἴῃ ἰμ!ς ΠΟΙΥ ΡΊδοα οΥ 6 Ῥγαβδοηίδίϊοῃ 
οὗ (86 Βυβοϊοηι γεσοποὶ!λεϊοπ τηδάθ Ὁγ Η ηι,--- 
ἰο Ῥυγοτι86 [Ὁ 05 ΟἿΡ το-αὐορίϊοη ἰηΐο ΠροδΥΘΠ. 
11 18 ἰο Ηϊπι να οὐγὸ ΟΟΣ ΟΔΥΘΏΪΥ οἰ (ἰ ΖΘΉΒΒ1Ρ.--- 
ον. 8. Ῥογίοος απίοη πῖῖ Οἰγἰβέ.--τνόο Βοανθῃ 
αἰτοῦ ΟἸτῖει. πὴ τον. 28. 79 ολἢ ΒΌΣΓΟΠΟΟΣ 
ΟΌΓΒΟΙΤΟΒ ΟὨΪΥ (0 06 Ψ80 Ιηθ6ἰ8 18 τ ῖΐἢ ἃ ἰγυδὺ- 
ἴὰ] ποδτί.-- ἐν. 20, ΕΥΟΥΥ͂ 056 ἸΟΠ. 58 ἰ0 Ὀο δρί- 
χτίμεὶ (ἃ ῬΙΑΥ͂ ὌΡΟΣ ψΟχαὰβ: 4468 εοἱἱΐ Οεἰδέ Ὺλα- 
δὲέπ, Οεἰδί ἰὼ ἰὴ8 Β6η868 οὗ ἔεμγίί, το). ὙΥ ἂο 
ποῦ 060 δεοῖὶς 18)6 ἰσθ ὥρὶγτ ὙΠ ]ΟΒ 5 ἩΐΠὰ 
Ομνὶβὶ 3 --ΒοΒὸ ἀο68 ποί Ὀδοομιο 8 ἀοοίοῦ ἱπ 
1818 Β68001 (οὗ {86 ΗοἾγ ϑβ'»1γ11), ἷΒ πὸ ἴσας ἀοο- 
(01.--- αι 15 σι οἱδασίης υΡ} ἩΒαὺ ΟἸσὶϑί 
ΓΕΔ ΚΕΒ ΟἿΘΑΥ, ρ]οτ 8 68.---οσ, 28, Νοί ΐπρς δραϊηδι 
(89 αἰνπθ παίυτο οὗ Ομτῖϑί οὐ Ὅὸ ἀεάιυςεὰ 
ἴτοτῃ (1:18 Ῥαββαζθ, δὐδὴ βΒιουὰ τὸ Ὀ6 ὈΠΡΤΟ- 
Ῥαγξὰ ἰο τοραχὰ, δ8 Πδβὶϊ ἄοοβ, ἴη6 ὙΘΣῪ ἔαοὶ 
οὗ Φοβαϑ᾽ ἱπδιϊαἰΐης ἃ δοπιρασίβοι θείη ΗΪπὰ- 
δο]ῦ δπὰ ἰμθ δίμοσ, 88 8 Ῥσχοοῦ οὔ (16 δ0ῃ δ 
αυδ γ ἴῃ Βα βίαμοθ ὙΠ ἰἰὸ ΕΔίμογ, (Β481]} 
ΒΕΥ͂Β, ΠΔΙΏΠΟΙΪΥ : ΠΟΠΟῸ αὐ {Π|ὴρ8 οὗ ἃ Ἰ|6 παίυγα 
οᾶη 6 σοΟΙΡΑΓΟα,-- δὴ 618. 18 δΏροῖθ, τη6ῃ 
ψἰ 18 τηοη, εἰς.).---7Ζλε ργίποθ α7 1λὶδ τοοτὶἅ, ΟΥ̓ 
ΘΟΌΣΒΟ 86 ἰμβουρσιῦ ἰῦ οσΘοπάυοιγο ἰο 1118 ΕΙσΒοϑί 
ἡπιογχαβὶ ἰο 860 4.505, {10 ἩΟΙΥ Οπο, (86 Εουμ 6 Γ᾽ 
οὔ {πΠ0 Κἰηκάοιῃμ οἵ αοἀ, οογοσθὰ (ἢ οἮρρτο- 
δυίατα 83 ἐμ στοδίοϑι ογὶ ϊηαὶ,---} η ὰ 41} ὑπο Ὁ 
(μ.6 Ῥτοίομποθ οὗ }.8ἰἴ66, 

ΟΟ58ΧῈ8: ΤΏο Βαυοῦν μοᾷᾶ ἴ ΗῚ5 Βα Ἰδίΐοη, 
ΠΟΥ͂ΟΡ ΘΧΛΟΙΪΥ ἀεδοϊαγοὰ (οὐ αηὰ οὐἱ) ν]ιο Ηο 
νγῶ9. ἸΤΒογοΐοσο ἰΐ γὰ8 ἀπ σα] ἴοῦ ῬΟΟρῚΘ γ80 
ὙΟΓΘ ἰ0 8660 ἰιἷτπι μΔηκίη ζ ΓῸΣ Β6ΥΘΓΑὶ δου Γ8 Οἢ 
(6 ΟΥΟ58 ὑυθίτνοοπ ἰνὸο πυχσοΓῸ Υ5, ἰο Ὀσίϊοτο ἷπ 
Ηἰβ ἀϊνὶἱγ.---Τὴς 7 αἰλεγ8 Ποιιδ6. Νὸο ἴοαν {ἰπαὺ 
βόογα ψ1}} ποὶ Ὀ6 σόοι ϑῃουκὶὰ ἔμ Γ6.---Νὸ Ὀγϊρο 
ΠΟΡ Ῥαΐὰ 8 (μονο, Ἰοδλάϊας Ζἤοτὰ δαὶ ἰο πθαγθῃ, 
{τοῦλ ἰἰ9 ἴο οἰοτηϊγ, ἔγοιη {1119 ννου]ὰ ὑο οί, 
δηὰ βἰγοίσ μη ἃ8 ΤΣ 88 ΟἸιγίϑυ τ ἀἰὰ δοῦλο 
γοῦν βοαύοὴ αὐ γὸ ἴο ιοαύθῃ. ΑἹ οὐδὸν 
Ὀγίάροθ Ὀτοῦὶο; ἃ} οἷον σοσλὰβ 181} {Π69 ͵αδὲ 
Ὑοτο ὑΠῸΥ οὐσιῦ ἰο θορΊΏ,- το 61, ἴῃ ἀ6Δ{]}.--- 
ῬὨΪΠΡ οτα αϑιοὰ ἃ αποϑίΐοι νυ σἢ μ845 ρὺ2- 
“ἰοὰ (6 Ὀταΐη8 οὗ ἰἰϊο νυ ϊϑοϑὺ τηοὴ οὗὨ 84} αγο8--- 
ΠΆΠΛΟΪΥ, Ὧἃ8 0 Ὑμαὺ αοἀ 15 πὰ ἸΟῪ νγ)ὸ ΠΙΑΥ͂ 
Κκηον Ηἰπι.--Ὗον. 10. 1ἢ {118 τοῦθ {μη Τγὶ- 
ὉΏ6 5 ΟἷοαΣ ῶ8 1.1} 0 Β.---ἤογ. 18. 1 18 ποῖ : γ9 
8881} μαγὸ ἃ βἰιδιίοιν, ἃ σοποορίϊοῃ, ἃ ἰδοιραὺ οὗ 
Μο; 20,---ἰ ατὰὸ οοτχαΐηρ ἰο γοῦ. Οὐκ δβουἱϊ ἀοία 
Ἰῖνο, οὰρ σοῖο οαγὶ λυ Ἰιοί!, το Ηθ γογοΔ]- 
οἷὰ Ηἰβοὶῦ ἰο υ.,---ΟἸσῖδί, ΟΣ Ββαϊναϊίϊοῃ.-- αἱ έ 
ἐλαί αν. Αὖὐ (0 Ἑδδβίοῦ ἄαγ, τ οι σΘΟΙΏ68 ἴ0 
ΟΥ̓ΟΡΥ ΟἸ τ ϑιΐαη ἡ μοη ΟὨγὶϑὺ χ]865. τυὐτη Ἀἷπὶ 
πὰ Ὀορίῃϑ ἰο Ἰίτο--ταῦ ἐμ0 ἀΔΥ οὗἁ τηδηὶ βίαι οη. 
--᾽Ὸ'υμδου Ομ γβὲ ἰὺ 195 ποὺ ροβϑίῦ]Ϊο ἰο Κποιν 
ΟἸσίβί, νἰϊμουι αοὰ ἰξ ἱβ ἐω ροββϑίὉ1]9 ἴο ΚΏΟΝ 
αοὦ. ΤῊ ΐ8 βαγΐπρ: “41 Ὑ1}}} χονοὰὶ ΔΙγ 8617 ἀηίο 
ατὰ,᾽᾽ του ὈῸὸ Ὁ] Π]16 ἃ [ῸΣ ΘΔ ἢ δ ΟΥ ᾿'6 Κηονθ 
ποίας ἴσαν οὗ ΟἸιν ϑὺ ἐμὰ μΒαὼ8 πὸ Ἰ᾿ἰνίηρ αοἀ. 
--Οἢ γον. 28. Βοσγίρίανυθ Ὁδοῦῖθοβ ἰο (16 ἱΠΏΘΓ 
ταδὶ 811 {16 Β6Ώ565 ΟἵὗἨὨ {80 οαΐον τζδῆ. Ταδβίο διὰ 
μοὸ {μὲ 6 ᾿οτὰ ἰβ ρχοοάᾶ, Ῥ8. χχχῖὶν. 8.--- πο 
ἰ(ὰ9 Ὀοὰγ 18 ἀδαά, {}}0 Βουϊ σοπίΐπα68 ἰο 0} ἃ ]ΐν- 
ἱπᾷ δβυρβίαποο, Τ|}18 18 ἃ ῥσζοοῦ οὗ {᾿10 βυ ρβίδῃ- 
(ΟἸΑΠ ΠΥ οὗ βρίγίίαα] ὄσχροσίθποθ ἴῃ {πὸ μϑδγί.--- 
γος. 80. Αχαϊηβε ει, ΟἈ τ δι᾽ 5. ἱπποοοιόο, (86 
ἀονὶ 15 ἀαβιοὰ 118 Ἰιοτῶϑ ἰο Ῥίδοοϑ; ἰὑὺ 1188 
ῬχΟΚοΩ δὲὶ8 προὶς ΖὸῸὸν ἰιϊὴ.--, ογΣ, 81, ὕρ, ἂρ! 

ΔΥΔΥ ἰο Βυδενῦ ὙΠ Ηἰΐπι ; γ9 τουδὺ ποὶ ὃ9 
(ΚΣ ΥΟΌΥ ΤΟΡΟΒ6. 

δ:ΙῈῈ : ΤῊ ἔγβί οδδρίοσ (Χὶν.) πιδῃ εβι]γ ἰδ οα 
ἴοσ 118 βδιαγι ηρ-Ροὶϊηῦ χατίλ ἴῃ ἀοἀ 859 οσὶβίοπὶ ἴῃ 
Ομ γῖϑι; ἐμ βρεοῖαὶ δι ]θοὶ οὗἨὨ {8:0 δοσοπὰ ἴ5 [ἢ ς 
ἴουε οὗ {1᾿ο89 ἯΒΟ τὸ πϊ(οα ἴῃ Ηἶπὶ δπὰ {πτουζὶι 
Ηϊμα ; δηλ}γ, ὑ86 τϊτὰ σοπίαὶπ8 (ἴοσ (ἰο ἐχοσοῖβα 
οὗ λόορϑ, ΜΘ ΤΥ 88γΥγ) ἐπ πιοϑὶ ταϊη αἴθ Δηηουποδ- 
τιοηὶ οὗ 8]1 (Ἰιαὺ 15 ἰο Σαβυ] ἔγομι δηὰ βασοροὰ (ἐς 
ἀερατίωγε 9 .ε8ι.5.----ΊΟΗΤΕΕ (1861): 80. ἰοης 
ἃ8 τοῦ ΔΥῸ ποὺ Γοδαγν, ἰδ 6 λαδιίζαίζοπδ ἅτ ποῖ ρτε- 
Ῥδτϑὰ 705 υ58, (βου ἴῃ ἐπ οιβεῖγοβ (Π6Υ ΔΓΘ ὕτο- 
Ῥατοά. 

ΒΘΟΗΡΕΙΕΒΜΆΟΘΠΕΕΒ: Ηο Τασιΐγο5. ἐλ1 ἢ ἰπ σὰ 
δηα ζαἰ (ἢ ἴῃ Η ἰπηβο] , ἃ5 βοιηοι ΐπς υ ῖοὰ ἰπἀοοὰ 
ΒΟΘΙ.Β ἰ0 Ὧ6 ὑπο {}} 1} 818---ΠἸὴ 78, ΒΟΎΘΥΟΓ, 80 ἰῃ- 
ΒΟΡΩΓΔΌΪΥ υηϊοα 8495 ἰο ὍΘ δοίυ δ! Υ ΟὯ9 πὰ {Π6 
ΒΔ 010.---ἘΒδι τ ]οἢ τὸ ἄο ἴῃ Κλ} οἡ ἐμ [ροτὰ, 
ΪἷβΒ ἃ τοῖς οὗ (890 ὅοη; δηὰ ν]οη {819 τνοῦῖ 9 
Ῥτγοιηοίοα ὈΥ͂ ἰπ9 σονογμαιοπὶ Ὑ οι ἰΠ6 ΒΑΐδεῦ 
ΘΧΟΓΟἶδ865 ἴῃ ἰδς πον], (86 ΕΔΙΒΟΥ 18 ρἱογίδοά ἴῃ 
{Π|ὸ 80η.---Οἱν Βὸ ψὰὸ μοϊἀθ ἔλϑὺ ἰπαὶ ἴῃ ΜῪ 
1 τ ῖ6}., 88 οοπητηαπῃαἀπηοηΐ, ἀοοίτίηθ, ΟΥ ῥτο- 
Π196---Ὸ Γ᾽ ΠΟΥ ΔΥ9 41} 0Π6---}188 ὈΘΟΟΙΏΘ ΔῈ ΕἰοΓ- 
Ὠδ], αἰνῖπο τνοστὰ οὗ Ἰοσθ απὰ σσϑσθ ἰο τηθῃ, εἴς,, 
-- ΟΠ} Βὸ δ 18 ψῆο Ἰονοίι Μ6.---ίν Ῥεατσε. Τὶιὶς 
ῬοδοΘ γαβίοί ἢ ΡΟ ἸΟΥΘ, πὰ Ἰοτο δχρο]]οί 8} 
ἴδ. --- ΒΕ ΒΒῈΕΠπ: ΟἹ νοῦ. 1. Βο οὗὉὨ ροοὰ οουγϑξε, 
Ῥόουί, Σχχὶ. 6, 7. Βυϊῖ ἃ στοδίοσς ἐμδὴ Ζ705}08 δ᾽ 
εν 8,.--Οὐ (πὸ “οἶον Οοιμζογίον.᾽" ὙΠ10 ἀποίεαι 
Οδυτοῖ δα υ βοάν ἰοοἷς (μ6 (109Ρ6]5 ἴογ ἴουν ϑ- 
ἀαγϑ οὗ (0 μὶοτίουβ {ἶπιοὸ Ὀδέννθομ Εδϑίον δαὶ 
Ῥρηί(οοοδὲ ἔγοια {8686 ἰὮτοθ δμδαρίοτβ οἵ Ψ0}ὴ.-- 
Ἠδάγοη (ἢ (τὰ ἃτολοίγρο οὗ ἴλ.6 ΟἹ ΤοΞίαπιοηί 
(οι ρ]θ. ΗΘΌ. οἰ. Ὑἱὶ.- 

ΟΝ ΤῊ ῬΕΝΤΕΟΘΟΒΤΑΙ, ΡΕΠΊΟΟΡΕ. ΟἸἘΕΝΣΕΣΥ: 
Οοποοτγηίηρ [86 ρ]οτίουϑ Ῥρηίοσοβίαὶ μἱζι8 πε αἰοὶι 
6 Ιογὰ Βαῖ!ι Ῥγοηχίβοὰ υ.8.---ΒΑΟΉΜΑΝΧ: 180 
ΟἸινἰϑιΐαη 8 ἰθπιρ]ο οὗ ἀοά, οἵ [πὸ ΗοΪΥ α]ιοδὶ.--- 
ΒΑΜΒΑΟΗ : Τ1]}ιὸ υἱοίο νυ οὗὨ ΟΣ ΒΟ ΙΔ ΠΥ οτογ ἐδ 
ὙΟΓ]Α.---ΗΑΟΈΝΒΑΟΘΗ; Τμο Ῥόλοο οὗ ἀοὰ 45 1δὸ 
τηοϑύ ργϑοΐουβ ἸοΆΟΥ οὗἩἨ ουὖὖ οτγὰ, ἰδι6 τηοϑί σίο- 
τοῦθ αἰ οὗἨ (6 ΠΟἷῚῺΎ Οδοβί.---ΕἼΟΒΕΥ: ΤῈ0 
Κιηράοιι οὗ (9 ΠΟΙΥ αἸιοβί. Α Κίηχάοπι οἵ Ἰοτο, 
ἰγαϊ, Ρ6α66.--) Ροδοθ οὗὁὨ ἔδο τγοσ]ὰ, δηὰ (ἰ8 
Ῥθδᾶοο οὗὨ ἰ)1ὸ 1,οτὰ, 

[ὕπάνεν: Εγοπι ΠΙΤΆΑΚΥ (2 ε Ζ7τίη. υἱὶ. 9): 
ψον. 6. Ηο ψ8ο 15 (π6 αν σαπηοὶ Ἰοδὰ τ8 Δ5(ΓΆγ; 
16 Ὑ85Ὸ 15 ἰη Ζγμίὰ σδῃηποὶ ἀροοῖτο 8; Ηθ πὶ 
18 (80 Ζ7,4 ννὶ!] ποὶ ἀσδοσῦὺ ὰ8 ἴῃ {]ιοὸ ἀδ ἢ 688 οἵ 
ἄραι ἢ.--- ον. 9, Ηα ἀο68 ποὺ τθδῃ {86 βἰρμὲ οἵ 
[86 ὈοαΙγ ογο; [πὸ ΕΠ ΟΡ 18 Βοοῃ ἴῃ [86 ϑοὴ ὉΥ͂ 
{1.0 Βαοτηται σα Ὁ]6 116 698 οὗ ὈΐτΓΙΝ.---Ἶ 6Γ8. 9. 
10. Ἐμοῦ (86 ΕΔΙΠ ΟΡ ἀιοεἰϊς ἐπ (6. οι 8808 13, 
110 15 πο βο]ἰΥγ; {ἰοὺ 186 ΕἌΙΠΟΥ τοογὶς ὉΥ͂ (86 
50, ΒΒΟΤΒ τ8δὲ Πὰς 158 ηοὺ αἸΠοΓοΩ  ΟΥ 8]16}.----- 
Εγοῖὶ ΑὐαῦβτιΝῈ : γοτῖβ. 1-4. Ουὖγ 1ογὰ σοη50}03 
1115 ἀἰβοίρ᾽θβ, γ8ὸ πουϊὰ Ὅ6 παίυ γα! ἰγου ] οὶ 
αἱ {π6 ἰάοα οὗ ΗἿ5 ἀοφδί!, ὈΥ αββϑυγίηρ ἰΒοπὶ οἵ ΠΗ] 
αἰγὶ αἰ γ.-- τὰ (ἢ αἰ βοΐ] 68 νου δἴγαϊα [0 {μοπι- 
Βοῖνθϑ Μ]ΘῺ είογ δὰ Ὀ6οη ἰοὰ ἐμαὶ 6 που] 
ἄδην 1ι19 [μογὰ, Ηο δὰ 8 ἤι λίυ  αίλεγ᾽  λουδε, εἴτι 
ἰο ἀβϑῦσο θαι (αὶ (Π6ΥΥὍ πιῖρσιιῦ ἢ σοπδάοῃοθ 
Ἰοοῖς Σου ναγὰ ἰο ἀτν 6] ρ τυῖ τὰ Ηϊαι.----Δίαην πιαπ- 
δίοπϑ, ἱ, δ. ἸΑΔῸΥ ἀορτοοβ οὐ αἰαῖ σογγοβροπά- 
ἴῃς ἴο ῬοΟρΡΙο᾿Β ἀδβογίβ.-- -Ἴ ἐγ. δ-7, Το ἀϊδβεῖ- 
ῬΪ68 ἀπεῖσ ποῖ πιναὺ {Π| 0} αἰαὶ ἔποιο.---- ἀπ (λε Ἡΐαν, 
εὐλεγτεῦν ἰλοὰ πουϊάοβιὶ σο; ἐλὲ Τγεί, τολοτείο ἴδοι 
᾿νουϊἀοδὺ ρο; ἐδλ6 Ζ76,. ἱπ τολίοῦ ἰοὰ του 68 
δῖ α9.--Ὗ }κ Ὁ ἐλὲ Δίαπ, απνὰ ἰλοὰ 1} ΥΥΤΙΤΘ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ͂Υ. 1-8]. 

αἱ Οαοα.---Ἅ αν. 8. ἴο ἰδ9 7}0γΥ οὗἨὨ Ὀοδο]άϊης Ηἰ8 
116 ΕΔ1]10Γγ᾽8] ἴδσθ ποιβίηρ σου]ὰ Ὁ Δαάεοῇ.---- 
ἴαχ. 9. ὙΠΒΟΩ ὑννο ῬΟΓΒΟῚΒ Δ.Θ Υ̓ΘΣΥῪ ΤΟ Δ}1Θ, 
Ὑ6 ΒΩγΥ, 1 γοι ἰἰᾶνο Β60ηὴ ἰμ6 οὔθ γοῦ ἢδλῦο 8Βθ6ῆ 
{110 οἰ Βο;.--- ον. 10. δρινιίαδ] υἱβιοη 18 (80 Σο- 
ΔΙ οὗ ἔδίί, νουσπδαῖθα ἰο πιϊπαβ ρυγίβοὰ ὈΥῪ 
δι ἢ.- -- ον. 12. Οὐγοαίεῦ τρογχϑ; {ἰιο 7 ἴον ναγὰβ 
οομνοχίοα (ἰὸ οη(1169 ἰο (11|ὸ ἴα 1ἢ.---ὐον, 18. 
Υ, τ οη. ἀο ννὸ οἴΐδῃ 800 6] ΊΘΥΟΣΒ δδκίης δὰ 
πο τοροϊνιησὶ ἘΙΔίβοου γθ0 δϑὶς 297 ἐδαΐ 
του ὰ ἰπάον οὐν βαϊναιϊίοη, νγνὸ ἀο ποὺ [ἰγ]ν}] 
δδῖς ἐπ ΟἿ δαυϊοιγ᾽ δ παπιε.---  ἈΟΏΘΥΟΣ 6 51 
ΔΏΥ ἱπίης ἰο {6 αἰϑαἀνηπίδρο οὗὨἨὨ ΟἿἿΚ φαϊσαίϊοη, 
Ηο διοῦβ Ηἰπιβο] ἢ οὐν δαυίοι" ὈΥ͂ ποὺ σγαπίῖης. 
--ΟἸἾὐ μαῦ νγὸ δ8}κ ἴῸὸγ 18. [οὔθ] ἀφογγεά, ποῖ ἀεηϊεα. 
--Υ̓ὸν. 17. Το τοογί, ἑ. 6. (ῃο99 'νο Ἰἰονθ ἐδ 
νοΣ], οαπηοῖ χοσοῖνο ὑἰμο ΠΟῪ ϑρίτιὶ; ὠπγίσλίς 
ἐομ8η686 οδΔηποὶ ὈΘΟΟΣη6 σι σλίδοιιϑ.---- [6 τοογίἃ σα ἢ- 
ποὶ χοσοῖγο Ηΐῃ, δεοαῖδε τἰ δεείλ πὶ ποῖ; 18} Ἰονθ 
οὔ (λὴλῈ ψψοΥ]ὰ μδιἢ ποὺ ην β᾽ 010 [ἱ, 6. Βρὶ γ! 18} ΟΥ68 
10 860 ὑδαῦ Μῖο} οαΠἢ ὍΘ ΒΟΘῺ «ΟὨΪ ᾿ὨΥΙΒΙΟΪΥ͂ 
[ϑρἰνι(6}}ν1.---Ἴ ον. 19. 4. πεῖς ολίϊε; ὑπαὶ τ 16}. 
ΒαΘΙ5 ἰοὴςξ ἴο 1η6ῃ, 18 Βῃογί ἰο 6Θοἀ.--- ον. 21. 
Ἠδὁ (μὲ }δἴ]ι ποῖ ἴῃ ηλα δη ἃ Κοοροίδ ἐμ οτὰ ἰὰ 
ἰψε; 6 (ἰμαῦὺ μαι ἐμαπὶ ἰπ τογάςξ δηὰ Κοοροὶἢ 
ἰμοῖ ἴῃ τοογζϑ; Ἠ6 ἰμ δὲ 81} {6 ὉΥ λεατίπρ απὰ 
Κρορϑίῃ ἰμθαὶ ὈΥ̓͂ ἀοίπσ; ΔΘ ἐμὲ μαι ἰμοῖη ὉΥ͂ 
ἀοίησ διὰ θορεί ὑἐπ6 πῃ ὈΥ ρεγδευοτίπσ, ἂε τί 8 (δαί 
ἰουειὰ Αἴὁ.--τους ἀναϑὶ, θ6 ΒΟ ὈΥ τουγῖδ, οΥ 1ἰ 15 
ἃ ἸΏΘ6Ρ6 ὈΔΥΓΟῚ Ππαπι6.--- οι Ηθ ἸΟΥ͂ΩΒ υ8 80 ΟἿΪΥ 
παῖ γὸ δεύέἑευε, ἰδεπ Ἦφο νπῖ}} Ἰονγα 8 850 ἰδὲ τὸ 
88.4}} 466; ποῖ, ἯΘ ἸΟΥ͂Θ ὈΥ͂ δεξίουΐϊπσ ἰ]ιαὺ τ οἷ 
τὸ 4λαξέ 26; ἰλεπ, ψὸ 8118}} Ἰονθ' ὮΥ δεείησ ἰμαὺ 
Υἱοἢ γὸ λαῦδ δεἰέξυεα, ----Ὕ οΥ8, 22-2 4, Ἰίονο αἷδ- 
{ἰσι8}1.65 16 Κ'αϊηίβ ἔγοτα ὑπ ὑοσ] : ἐδ τπϑ κοί 
Τὴ δὴ ἴ0 Ὀ6 οὗὁὨ ο"6 τηἰπαὰ 1 δὴ πουθο: πῃ πψμὶοἢ 
ἰιοιι8θ (86 Εδῖμοῦ δπὰ ἰδ9 δοηὴ ἰακὸ ἃρ ΤΒοὶγν 
αὐοάο; Ἦο σίνθ ὑδαὺ Ἰογθ ἰο ἰμοβ80 ἰο σοῦ ἴῃ 
μο πὰ ΤΊΘΥ Ὑ0}}} ταϑῃ  ἴοϑὺ Τ Βα Ππι 86] Υ 68, --- ἢ τοῖί 
οὐ ὑπίο ἀπ: ΒΟΥ οοπια ἰο 5 ἴῃ ἐμαὶ γἯἪο 4ὸ ἰο 
Τπο; ΤΒΘῪ οοπιό ὈΥ διισοοιζίῃ, 6 σὸ ὈΥ͂ οδεγίπ; 
ΤΥ εοηι ὈΥ̓͂ ἐπέισλίσπῖπν, ν6 σὸ ὉΥ εοπίεπιρίαίἐπρ ; 
ΤΟΥ σοπια Ὁ ἤέδῥησ, 6 σὸ ὉΥ λοίαϊπ: 80 Τοὶγ 
ταδοὶϊοϑίδιϊο 18 ποῦ ὀζίεγπαὶλ Ὀυλ ἱπισαγά; Τ]ιαῖν 
Δοοάο ἰ5 ποὺ ἰγαπδίίογψ Ὀυὺ δἰετπαὶ.--- ὸ αὐοὰο 
Ἦδ Ῥχοιηἶβοὰ ἐμ θπὶ ἀεγοα (ε᾽ (τ Υ. 8) 18 ΔΙ οσοῖ ΒῸΓ 
αἰ οτολὶ ἔγοπι ἰμδὺ οὗ νυ ἱοὰ Ηδ ποῖν βρθακβ; 86 
ΟὯΘ 15 δρίγί(μαὶ ἀπα ἱπισατά, ἰλ 6 οἱ ομρατὰ απὰ 
»Ῥετεορίιδίς ἰο (λὲ δοάιὲψ 8επδε8.--Ὗ ον. 306. Ἐλ6 β9ὴ 
δρέαζε, ἰλ6 ϑρὶγι ἐεαοΐεα; σ ἈΘπ (δ 6 βοη δρεαΐὲ 
γγ8 ἑαζε ἐπ ἰἰὸ νον 8, ν θη 086 Κρ ̓ ν} ἐδξαολέθ τα 
ὑπάεγοίαπα ἰἰνοϑθ ψΟγά8.-- τίη (9 γΟΩΤ γοπιδηι- 
ὅταποε, ἱ, δ. «οδιισοέδί; ΘΥΘΥῪ ὙΒΟ]Θβοῖηθ δἰηὐ ἰο Τ6- 
πιοπιδετ 15 οὗ ἴ.86 σταοθ οὗ ἐμὸ ϑρὶ τί .- τ ον, 27. 
Ηο Ἰοῖξ πο Ρ6δ806 ἰὴ ἐλΐ τσοτία, ἴῃ τ ΙΟὮ 6 60Π- 
ῦοῦ ἰΒ6 ὀμθν; Ηρ 888]} (αἰγο τι8 ρόϑποο ἰῇ {δ6 
ὙΟΣΪὰ ἰο Θοπιθ, τυ 6 ἸΥ 6 888}} τοίη ψιιμβοαΐ δὴ 
ΘΠΘΩΥ.---Ἴ}}18 Ρ6809 18 77|π|δεζ, ὈοΛᾺ τ θη τγὸ Ὀ6- 
Ἰίονο ἐμαὶ Ηθ 18, δῃὰ γῆθ τῦϑ Β88}} 866 ἢ πὶ 88 
Ἧϑ 18.---Ηἰἴϑ ῥβϑδοθ 18 δυο, Ῥο86θ 85 Ηθ )"ὰ8 Ηϊηι- 
86]1,-- -ἼἼ 0 γ9 18 ἃ Ρ6800 ψδὶοῖ 18 ΒΟ  Υ οὗ 
δου κι, ἐγαπαυ ΠΥ οὗ ταΐηὰ,, αἰ ρΡ 1οἰγ οὗὨ Βοατγί, 
9 ὑυοπὰ οὗ Ἰογο, {86 1911 0 88} οὗ σμαΥΣ ΕΥ̓ ; ΠΟΠ6 
Ὑ1}} Ὀ0 840]9 (ὁ σοι ἰο ἐδ ἱπ)ουίίαποθ οὗ (δ9 
Ἱοτὰ, ι'ν8ο ἀο ποὺ ΟὌβθγυο ἐμ 18 ἐθβίδιη πὶ οὔ Ρ6 866. 
--νοεν. 38. [πὰ (μοὶ Ηδ τᾶ λ΄αη, δ τοεπί; ἴῃ τἰιαὲ 
Ηο νὰ8 ὅοά, Ηο εἰανεα, ------ο ΕΥΟπῚ ΟΠΕΥΒΟΒΤΟΝ: 
γν, 9. "- ιἰλαΐ λαίὴ, δέεπ Ἅς λαιλ δέει ἰδ Ζαίλεν : 
Α τοδῇ οδῃηοῦ 866 [0 Βα ϑίϑποσ οὗ ρχοϊὰ ἴῃ Β| γ᾽, 
0860 πδίυγο σδηποὺ Ὀ0 πιδὰθ ΔρΡραχθῃὶ ὈΥ̓͂ ΔμοίμοΣ. 
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-- ον. 16. Αποίλον Οοηιοτίοῦ: Τπ6 ττογὰ αἀποίλογ " 
Βοῖνβ (δ ο ἀδϑί᾽ηοῦ ῬΘΓΒΟΏ ΔΙ Υ οὗ ἴπ6 ϑρ᾽γῖς ; [9 
ποτα ῥατγαείεία (Οοπιέοτιον) Ηἰ8 δοηϑαβίρμι Δ} 1ἰγ. 
--ΤΊΟΥ ΜΟΣΘ τηδὰθ ἴ0 γαὶϊΐ Βοπθ ἐΐπιθ ἔον 118 
εἰἴν (ἠὲ Οοπιίοτίεν) ἴῃ οτάον ἐμαὶ ἐμ 67 τηϊρ μὲ 766] 
116 ψϑηΐ οὗ ἱΐ, ἀπά 80 ὃ6 (86 τῃηοσὸ χγδίοία! τ Β 6 ἢ 
10 οδπι6.---ὙΣ. 19. Μεσαιιδε 1 ἰἶυα ψὲ δἠαϊέ ἰΐσε αἷἰδο: 
Ἐπ ἀοαίῃ οὗὨ {(1|6 ΟΓο88 53}}} ποΐ βοραγαΐθ γοὰ 
ἤγοιῃ Μο ἔόΓουοΡ, Ὀὰὲ ΟὨ]Υ ἰάο Μο ἔγοπι γοῦ [ὉΣ 
ἃ ΤΙηΟΠ16Ὡ.---Ἶὸογ. 217. ΕΧίοτμαΙ ρεαοο 15 οὐδ οὐ 5 
Βαγίζα], ταί μον (ΒΔ Ῥγοδία 6 ἰο (8086 τ80 6ἢ- 
ΟΣ ἰ(.-ππ- Ξ Εσοιῃ ΟΒΕΟΘΟΒΥ: γον. 28, 1 ἰμου 
ννουϊοδὺ ὥγοῦδ ὑΠΥΎ ἕουέ, δἦοιο ἰδ Υ τ007Χ2.----[ἴο 
ΒΟΙῺΘ ἰιοδτίΒ Ηο οοπιοίλ, Ὀσὺ ποὶ ἐο πιαζε 715 αδοαδε. 
--Ἴὰ Ῥυορογίϊοῃ 88 ἃ 3) π᾿ Β Ἰούϑ Γοβϑὶϑ ἘΡΟῚ ἸΟΥΤΟΣ 
ὑπ ΐησ8 19 Π6 σοπιονοὰ ἔγζοπι ΒΘΑΥΘΗΪΥ ἴογο.---ΤῸ 
{86 ἸοΥϑθ οὗ οὺνρ Δίακον, Ἰοὺ ἐπθ ἰοηραο, τιϊηὰ, 
118 ὉΘΔΣ ὙΠῚῚ689.---Ἴ γ. 26. Ὁ π1688 (Πρ ϑρἱτὶς Ὀ6 
Ρτοθοπί (0 {80 ειϊηά οὗ {9 δάσο, 86 ποτὰ οὗ 
(89 ἰοδοῖλον 15 νϑδίῃ.-- -Ἴ6 ᾿ηυ β: 010 Βρίνις δες- 
φεδίδ, ποὺ Ὀδσδυθθ ΗΘ ἰακοβ ἃ ἸΟΎΘΙΡ ῥΐἷαθο ἴΏ 
ἐθδο η, ὈθΣ Ὀθοδυθ9 Ηθ ἰθδοῖ68 ΒΟΟΣΘΙ]γ.------ 
Ετουχ ΑἸΟΟΙΝ: ον. 2]. ΒΥ Ἰοτοθ, δπὰ (8 οὐ- 
ΒΕΥΥΔΏΟΟ οὗ ΗΪ5 σοιῃπηαηἀτηοη δα ἐλαΐ ᾿Ν}1} ὍὈ6 ΡοΣ- 
Γοοϊοα ἱπ 8 τίο Ησ δα8 Ὀοραμ, εἷΖ. ἰμδαΓ ψὸ 
Ββῃουϊὰ ὃο ἰπ Ηἰτὰ δὰ Ηὸ ἢ ι19.------ τ οηὶ ΤΗΞΚΟ- 
ΡΗΥΤΑΟΥ: ον. 6. Ποη ποὺ τὶ οηραρσοὰ ἰπ ἐδ 
»ταοίϊοαϊ, Ηο ἰΒ τοδᾶα ἰδγ τον; ΜὮΏΘΩ ἴῃ {86 605- 
ἱεπιρίαίυε, ΗΘ 18 ταλίὶθ (ΠΥ ἐγιίδ,; δπὰ ἰο [9 
Ῥγχαοίοαὐ διὰ οοπίεπιρίαίίυς 158 Ἰοϊηο ζ 7, ἴῸὉ Μ6 
βου ὰ θοῖ ἃ ἀοὶ δηὰ οοηἰοιρ αὶθ τῖτλ ΣΟΌΓΘΠ 69 
ἴο ἰλ6 τνουϊὰ ἰο δοῖιο.--- Ἄγ. 21, Α5 1 Ηδ μΒαὰ 
Βαῖϊα, Υὸ {ἰηὶς ἐὺ ὉΥ δογγονίης ζοῦ ΜΥ ἀδαίῃ 
γ6 Ῥγοόνύοὸ γοὺν αδοοίίου, θα 1 οβίθοπι ἐμ Κ6θ0Ρ- 
ἴης οὗ ΜΥ οοτηπδηἀπιοιίβ 86 ονἱάθποθ οὗ ἰοτο. 
--Υ͂εν. 20. 16 βρίγιῦ ττὰϑ ἴο ἐεαοὰ ταὶ Ομ γίϑὶ 
Βαα ζΖοσὈοσῃθ ἰο ἐ6}} Ηἰ8 αἰδοῖ] 98 θθοδυβ9 ΨΒΘΥ͂ 
ὙΓ6ΥΘ ποὺ ΔΌ]0 ἰο θα Σἰ; Ἦοθ νὰ8 (0 ὀγίπς (0 τέ- 
πιεηιδγαῆος Ὑαὺ ΟὨγὶδὺ δὰ ἰο]ὰ πὰ (ἴον μιδὰ 
ζαϊ!α ἰο Σϑυθ θ0Υ.--- Το ΒΟΒΚΙΤῚ: ΥοΣ. 1. 
86 }ιο] 680 οὗ (5 οι] το βυ] οὐ ἴο ἀἰβααπὶοί- 
ἴῃ ἴδα Ὑ5.---ΟἸ Υἱδι᾽ 8 σοι αν ἔον ζθαγ, υἱΖ. ζ411}1 ἴῃ 
αοἀ δῃηὰ ἰπ Ηΐπ)561{.---  6τ5. ὃ-4. ΟὨτὶδι᾽ 8 ἀνρὰ- 
τηθης8 οὗ ΘσοΠ5ο]αἰΐου ἴῃ υἱοῖν οὗὨ Ηἰβ ἀοραγίαΓο.--- 
γον. 0. Α5 ἱδβουρὰ Οσῖϑυ δὰ δ86]14α---Ἰ ἀτὰ (π9 
δαῖμον οὗ ἰπ6 ΨΑΥ ἰπαΐ Ἰολάρι ἢ ἀπίο 1176, {89 
ἰρασίον οὗ (9 ἐγ ἢ ἐμδὶ ἀἰτοοὶβ ἰο 1, {Π6 σίτου 
οὔ {1|ὸ 16 ἐμαὶ 18 οὈίαϊποὰ ὈΥ τναϊκίης ἰπ 1{.-- 
Ψψον. 8. Μυοῖ ᾿βπούδποθ ΤΥ Θοη 5.80 Ὑ1}} βαυΐῃ 
δτλοο.- τ ογβ. 18, 14. Ουν Ιοτὰ αββυγεβ Ηἰβ ἀϊ8- 
αἶρ165 ἐδαΐ ψμδίουον οοτηζοῦίβ (ΠΟΥ Θηὐογθα ὈΥῪ 
ΗΠ 8 Ῥγϑβθῆοθ, (Π60 Βουϊὰ οὐαΐπ Ὁ ἰμοὶτ Ῥσαγ- 
6Υ3.---ἸὉ ΡΓΩΥ ἰὼ {Ππ0 πδλθ οὗ Ομ γὶϑὶ 18---ἰ, (0 
Ἰοοὶς υπίο Ομ ἰδέ δἃ8 ανΐηρ Ρυγο α56α ΤῸΣ 8 {δ 
ῬΣΙΎΙορο; 2. [0 ῥσαν ἴῃ ἐπ δβίγοη σι οἵ Ομ τίϑι; 
ὅ. ἴο ῬΥΔΥ͂ ἰη χοβρθοὶ οὗ 80 Ῥγοδβθηὺ τηϑάϊαί οι 
οὗὨἨ ΟἸγῖβι.---ἼΒὸ ῥσοπιῖθο 15 ἀουδ]οὰ ἴον ἐῃ 6 σοῃ- 
Βειηιδίΐοη οὗ 1ἰ.---οὸν. 1δ. ΟΙενὶϑὶ τϑαυΐγοϑ δὴ 
οὈαάϊοηι ᾿οΥθ, δυτὶ Ἰουϊης οοάϊ6Ώ09.--Νοῖ τοαϊίεγε, 
Ὀὼν τοογζεγα ἅγὸ ἰη6 Ὀοδὺ βοσυδηίβ. [Πῆἴ'ο οἴϊοη 
τροτἧς ὉΥ τοαϊ(π.---Ἔ. Β.. Ο.7-ἘἊὮ θ διιγοδὶ ουϊάθηοθ 
οὗ ἰους ἰο Ομ τὶθι 8 οὈΘαΙ6Π06.---Ὑογ. 16. 189 
οἵἶοο οὗ 86 Ποὶγν 5 ρ᾽γὶι-- τῷ Οὐηιοτίεν [Ῥαγδοϊοίο], 
ὦ. ὁ. ἂπ «Αανοσαίο, ἃ ποοιγασεῦ, ὦ ΟὉπδοῖεγ.---ς 
γον. 18. Ομνἶϑὺ ἀἄοθ65 ποῖ Βα, 1 νν}}} ποὶ δι. 7 γοὰ 
ἰο Ὧ6 σοπιίογ 658, θὰ} [ τῦὸὴϊ ποὶ ἔδαῦε γοὰ δ8ο.-- 
αν. 19. Μεοαιιδὲ 7 ἰΐνυε γ6 δῆαϊξ ἐϊΐοε αἰδ0.----ΝΥ Ὠ1}6 
{8 6Γγὸ 18 νἱί] βὰρ ἴῃ {86 γοοί γοῦ πῶ ἀτθ ὈΣΘΠΟἾ 168 
Β11.8}} ποὺ ποῦ ὡπὰ ἀϊΐο.---Ἶ ον. 21, Οπνίδὲ 
(680}168---1. ἐῶ ποΟΟΒ5 Ὁ οὗ Κπον]οᾶζο ἴῃ ογάος 
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. ἴο φγαοίϊοθ; 2. (ἢ ποσοδϑὶ Υ οὗ ρτλοιῖσθ πὶ οὐὰον 
ἴο ΒΑΡΡΙΙ688.---] εοἱἱδ πισηὐεοὶ λίγψεεί: Οὐδαϊοαὶ 
ΟΜ τί βιϊαηϑθ 888}} οῦ ΟΠΪΥ͂ ΘΆΪΟΥ 1.0 ὀσηοῖξ οὗ 
Οδν βι᾽8 Ἰουϑ, Ὀπὶ 4180 86 δεηδὲ (μοσοοῦ.---ἸΝ ὁ ΤΏΥ 
88 Υδ ΔΙῚ ἰδίπὶς ἰο ΒΟΌΡΙ ΒΕ ον Ὀοάΐο5 ὙΠ 
Ῥοΐβοι, 85 ἰο θη ΟΥ̓ (δ τηϑϊ οδἰδιΐοι οὗ ΟἸ τ Ἶβι᾽ 8 
Ἰονὸ ἰῃ ἃ ΥΔΥ οὗ βίη.--- ον. 28, Δίαζα οὐγ αδοάε 
ἀοποίθ8---Ἰ. (0 διοεεέ απα ἐπίηπαίε 7εἰϊοισελὶν Ὁθ- 
ἔνθ ἀοὰ δπὰ ἰμ6 οὐοαϊεηὶ; 2. {86 φεγρείμξίῳ 
ἰμπογοοί.---τ ον. 26. Το ρστοοῖ Οοτοίοσίθσ, ἰδθ 
δρθοΐδὶ Τοδομ ον -ο ἰθδοίιοθ, 1. οοπάοθοοθηά- 
ἰησὶγΥ; 2. εδιοαοίουδὶ γ; 8. ΡΙΔΙΏΥ; 4. Ὁποσσ- 
ἴη5}γ.--ἸΤΙὍὨδὸ δρίγὶ (19 δ ποηιόγαηποεν, Ἠθ ὑδαοίιο8 
ποιμίηρς Ὀαὺ νϑδὲ Ομ νὶδυ Η  π)56}7 ἰδ ιί.---Ὗ ΟΣ. 
21. Τὸ γον] ἃ πδὺ τυἱδὰ [ἴῃ νοσὰ 8] ρέαοσε, γοὶ 
ὭΘΥΟΡ ἱπίοηα ἰδ; ΟΥ (ΠΟΥ͂ ΤΥ τ 158 ἰξ δηἀ ποὺ ὈΘ 
80 ]9 [0 φῖτο ἰΐ; Ὀυὺ Οδ τ δι᾽ 8 ῬΡε6δο9 18 γθ8] δπὰ οἵ- 
ἰοοί 8]: 186 τοογία᾽ 4 ῬὉθ806 ἰ8 ἔγοδάοτῃ ἤγοτι οὐ" 
ποτὰ ἰγουδὶο; Ομ γὶδί᾽ 8 ῬΡ6809 18 ἀ 6: ΓΘ 66 ἔτοτῃ 
ἱη παρὰ συλ, πίοι ἱπουρῃ ἰΐ ἀοοα ποί κἶτο ὁχ- 
οπρίΐοα ἤγοπι ρου 168, δθογαβ---]. ἃ βαποιϊβοὰ 
ἐπιργουοιηθηΐ οὗ ἱμοω; 2. δὲ δϑϑυγαποῦ οἵ ἀθ- 
Ἰἰνοσαμοθ οὐ οὗὨ {})|61|.---ἼοΥ. 28. ἔσυθ ἰονο ἰο 
Ομ σι ϑὺ νὰ }} τοδῖθ υ.3 γο)οΐοθ ἱπ Ηΐ8 δἀνδῃοοιμθῃὶ, 
ἐβουχὰ ν 6 ἰο ουν ονη ἀἰδβοάγυδῃίδζο.------ΕὙΌΤΩ 
Μ. ΒενΒΥ: γεν. 1. Ομ γίβε πον οὐῦ δοὺ]8 ἴῃ 
οὐνογϑὶίν.---Ἴ,οἱ ποῖ γοὺν οαγὶ ὈῸ ἱγομδίεά---ο 
ἀοο8 ποὶ ΒΑΥῪ ἰδὺ ἰἰθπὶ ποὺ Ὀ0 δαασάεπεά, Ὀυὶ 1οὶ 
(ποτ ποὺ Ὀ6 ἀϊδαυϊοίοα : [αύ ποὺ γοῦν λεέαγέ 6 
ἰγου ]64---ἸκοοΡ ἰμ6 λεαγέ τὶ 4}} ἀ!]χοποο: [μοὶ 
μοὶ ψοὺῦ Βοδτὶ δ6 Ἰσουθ]θὰ---Ψψοιρ ὑπαῦ δὸ ΜῪ 
οἰοϑθη, χοἀθοπιρὰ, δβδμποιϊ βοὰ οὔ θ8.--- ον. 2. 
Ῥδιυιϊουϊδν ἀδϑοϊαγαιϊοα 88 ἰ0 τλδὺ ἯΘ Τηϊιϑὺ ἰγιιϑί 
αὐοὰ ον---υἷΖ, λεαυεη--- δ ανθη Ὑ{]1 τη δῖζο δπιθηὰβ 
ἴον 8]}..-- -θδύϑη 18---1. ἃ λουδε, Ἀοὺ ἃ ἰοϊ ; 93, ἃ 
ξαίλεγς ουδο, λίψ Ἐδιϊιοσ 5 δηὰ ἱμβογοίοτθ οἱ 
ἘΔΙΠΟΡ 5; 8. ἃ ῥίδοο οὗ πιαπδίομα (1) αἰδί(ἐπεί 
ἀν! πη ρ8; (2) ἀμγαδίε ἀνε! χ5; 4. 8 ΡΪδΔ09 οὗ 
04Π}} τα Β: 0} 8---ἴονῦ [Π6Γ0 8:0 (1) π]πν ΒΟΠΒ ἴἰο 
Ὅο Ὁτουρθῦ ἰο φἴοτΥυ, [(2) ΤΩΔΩΥ͂ οέαεδεε οὗ ΒΟΠ}8]. 
--ὐ ἐς ετὸ ποῖ 20 7 τοουϊά λαυε (οἷά ψοιι.---Τ6 αε- 
ΦΏγαποα οὔ Ἀθάγθα, Ὀυ} Ὁ ροη---1. (86 γον ΙΥ οὗἁ 
Ηἰβ ποτὰ; 2. ἰ86 Βἰποοῦίιν οὗ ΗΠ ̓8. ἃ θοί 0} .--- 
γον. 8. ΤῊο Ὀο]ιοῦ οὗὨἨ Ομ ν 8ι᾽8 βοσοῃα σοτοΐης Δ 
Θχοο]ϑηΐ ργοϑοσυηίνο ἀρϑϊηβὶ ἰγουῦ]θ οὗ Ἰιοδσί, 
Ῥ}}. ἐν. ὅ, 7868 ν. 8.--ἌΤᾺῈ:ὲῬ8Ὲ}6 οοτηίης οὗὨ ΟἸ γι 18 
ἦη ογάδθν ἰο οὖν χαϊμογίηρ ἰοχοίμον υπἰο Ηΐπι, 2 
ΤΠ688. ἰἰ. 1.---τ͵ἰλμὨ;6 αὐϊπίοββοῃοθ οἵ βοάν θ ἢ 8 Π8Ρ- 
Ῥίποδ8 ἰδ θείης τὶϊ ΟἸυιχίϑί, οἰ. χυὶ, 24.--Ἰἶ ον. 4. 
Οδτὶδὶ Βδανίηρ βοὺ βοαυθ Ὀοΐοσο ΗΪ8 ἀἰβοὶ ρ]98 88 
{μ6 ἐπά, Β6ΡΟ ΒΟΥ ἐθθαι Π|ἰτ56] 85 ἐλδισαν ἴο ἱι. 
--, "γον. 6. Τ)ὴ0 παίι,6 οὗἨὨ ΟὨσ δι 5 πιοαϊαίΐοι, 6 
ἦ8---Ἰ. (19 τοανΊῷ ἰδ λίσλισαν, 8. Χχχαχν. 9--(1) Μὰ 
οἷρη ὝΔΥ, Ηοὺ. ἰχ. 12; (2) οὐγ τᾶν; 2. (19 
ἐγ, 88 ὀρροβοά ἰο---(1) ἥσωγε, (3) Ἔργον, (9) ἀε- 
σερίτοπ; 8. ὑμο ἐξε--τοῦχ ΔΥῸ δ᾽ῖντο υπΐο αοα ΟὨΪΥ 
ἰῃ δὰ ἱδτουρὰ 6808 Ομ τὶϑί, Βοπι. Υἱ. 11.--. ὔς 
«σαν, (λ6 ἐγωίἡ απὰ (λε ἐΐε, Ηο ἰ8---Ἰ. (Π6 δεσίππίη, 
νάϊ αηὰ ἐπα, ἰὼ Ηἰπι τὸ τισδὲ δε ομί, σοὸ ο5. ἀπά 
βηδὰ; 2. 8 ἰἕμὸ ἐγιμλ (86 σωΐάδ οὗ ΟΣ ὙΔΥ, 88 
[86 ἐὑζε 86 ἐπ οἵὗὨ ἴἴ; 8. {116 ἐγὼ δηὰ ἐϊυνΐ7 ΜΆΥ, 
ἔδογο 18 σα δὰ ᾿ἰΐο ἐπ ἐΐ 88 Ὑ6]} δϑ αὐ ἐλὲ ἐπὰ 
οὗ ἰδ; 4. 89 οπἷν ἔσθ ὍΔΥ ἰὸ Ἰ1ἴ6.--ἸΔὸ πιαπ 
ςοπιείλ ὠπίο ἰλς Ταίλεῦ δι ὃν λί6-ττῖλὸ πδοορεδιίν οἵὗἁὨ 
Ομ τὶϑυ Β πιραἰαιίοη.---;.) ὁγ. 9. ἢ σϑρσοόυοβ ῬΒ1ΠΡ 
ἴοτ---Ἰ. ποῦ ἱπρσονυίης ᾿ἷθϑ δοαυδίπίδποθ τὶν 
Ηΐτι 85 δ τοϊζῦ ματο ἀοπο; 2. μἷβ ἱπβγι τ ἴῃ 
ἐδ ῬΤΌΆΥΟΣ Σαδάο---)ὸ ΚΟΟῪ ποὶ νιοὶ γὸ δἰιουὰ 
ῬΥΘΥ Το0Υ 88 ψὸ οὐσμύ, ἴλουι, Υἱϊ!. 26, διὰ οἴξθῃ δϑβὶς 
8188, διηθ8 ἰν. ὃ.---ΑἹ] ἰδ βὰν Φμσὶβὶ ὉΥ ἔα 
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ΒΔῪ (6 Εδίπον ἴῃ Ηΐπι: ἐἶἰα Βδὶ 6 γ᾽ 9---ἶ, εὐὐρύοαι 
ἴῃ Η8 ἀοοίγίπο; 2. ροισεῦ ἴῃ ΗἰΪ5 τηΐϊγδοῖθδ; 3, 
λοίϊποες ἴῃ ΗΪΐθ ΡΟΣ ἐγ; 4. σγαρο ἴῃ Ηἱΐβ δοίδ οἵ 
ξτδοθ.---Ἴογα. 10, 1]. ΟἸΙνῖβι᾽ 5. πη γϑο] 05. Ὁγτοοίβ 
οὗ Ηἰ8 ἀἰνίῃο πιλδδίο, ποῦ ΟὨἿγΥ ζ0} ἰὴ σοηνίοίϊου 
οὗ ᾿Ἰπ8ἀ6]5 Ὀυΐ ἴον ἰμ6 δομῃβτταδίϊομ οὐ ἀϊδοὶ ρ]εβ. 
-τονθ. 18, 14. ἴῃ Ῥγδγοι---Ἰ. δυπι 7 Ῥτο- 
βου οι, γὺ δ)}8}} αὐ; 2. ἸΙΌΘΣΙΥ δ᾽ονϑὰ, δος 
απνίλῆισ.---714. Αἴψ παπιε---Ἶ. ἰο Ῥἱεδὰ Ηἰϑ τοοῦὶ!; 
2. ἰο αἰπι δὲ ΗΪΐβ ρίοτγ.-- ὅν. 16. ὙΠῸ Οὐπ τίσ 
(η9 πτοαῦ Νὸνν Τοδβίδηγοπὶ Ῥγοιι188.---γ, 17, 
ΟὨτὶβὶ 15 86 ἐσυ ἢ, δηὰ Ηθ 18 {80 βρίτι! οὐ ΟἈ τίσι. 
-ϑροαϊὶς ἰο (6 οἰ] άτοπ οὗ ἐμῖ5 τνγου]ὰ οὗ 86 5}- 
ΘΥΔΙΙΟΏ5 οὗ ὑμ0 βρίτιἘΣ δηὰ γοῖϊ δΔ.’Θ 858 Ὀδ702- 
τίδη.- -ἸΠ9 ΟΧΡΟΥΪΘΏΟΟΒ ΟΥ̓ ἰδ ϑ'αἰπίβ δγὸ {18 
ΕΧρ ἰσαιϊοπβ οὗ (9 φτοιωηΐδβοβ: Ῥδσγδάοχος ἰὸ 
Ομ ἃγὸ δαχίοβ (ὁ ἔδθῃι. --- ὕογα. 18-34, 
89 ἀοραγίατο οὗ ΟΠ γὶβέ πο ο ̓ ἐοέαξ ποῦ παὶ.--- 
ὕπῖοι νῖρι Ομ νἾδὶ ἐμοὸ 9 δὰ ψεζίοὶίν οὗ δ] οτοτδ, 
--Υον. 19. ΜΒεεαιιδε 7 ἰξνε ψε δλαϊξ ἰέθε αοθ. ΤῈ 
Ἰ16 οὗ Ομνϊδιίδηβ 8 θουπὰ Ὁ ἱπ ἐδο 119 οἵ 
Ομνδί. -- ον. 20. 4ε ἐλαὲ ἀαν γοὰ 5}18}} Κπὸν 
»εγγεοειίῳν σπῶξ ΠΟῪ γοὰ 800 ἐμπγουγσὶι ἃ ρὶδθ 
ἀατκίν.---Ἄ ον. 21-24. Νοίο---Ἰ. ΤΠ6 δίῃ οὗ [8088 
0 οἰδίπι (6 ἀἰσπένψ οὗἨ Ὀοΐπρ ἀϊδβοὶ ᾽68 ; 3. ἐδ6 
αἰγπὶν οὗὁἩ ἰμοδο πὸ ἀο ἰδο ἀμέψ οἵ ἀδϑοῖ}]68.--- 
ΤΊιΟ ΓΟ ΓΒ [07 [076----ἰμ 060 το Ἰογα 888}} μαγε--- 
1. Τὸ ΕΔ ΘΓ 5 ἴον; 2. ΟὨγὶβῦβ Ἰουϑ; 8, (86 
οομίον, οὗ ἐμαὶ 10γ9.--- 7 εἶ πιαπὴ οί Αἴνεος,--- 
ΟἸτβι 5 τη οδιδιΐοη οὗ Ηἰμπθο)Υ ἰο Ηΐ8 ἀϊπεὶ- 
Ῥ[68---]. 18. ἀοπο ἰῃ ἃ αἰδέέησείδλίπο 8. ἰο ἰδές 
δὰ ποὶ ἰο ἐλ τοογίά; 2. ἴα }ι18|}γ πιατυθ]]οῦϑ ἕἰα 
ΟἿΣ 6γ68.--- ον. 28. Θοὰ ν}}} θ6 ψ 1} οὐδε οη! δὲ- 
ἐϊευετδ ἃ8 δὶ Ἡ]8Β λοπιδ.----Ἴ γ8. 2δ-27. ΠΙᾺ ἱπὸ 
ἐπΐηρ5 ΟὈΥῖδὶ μοτὸ σοπιΐογίϑ Ὀδὶ ον σθ, ἐμδέ (δ 6 
Βιιουια ὃ6--Ἰ. ὕπάθον ἐλδ ἐμέο 9 Πὰς ϑρσι!; ἃ, 
ὕμπάον ἐλ6 ἱπήμεποε ο ΠΣ ρεαοα.---- ον. 20. δ 
88}8}} ἰθαοῖ γοὰ 8}} {πίηρθ, 858 ὁ βρίτιι.---ῖ. οἵ 
εοἰδάοτῃ ; 2. οἵ τευεϊα(Ἰ05.---Ἄ οΥ. 27. Τραδς 7 ἰδατὲ 
εοἱ(ἢ νοι, εἰς. ; οὔβοτγθ---Ἰ. (86 Ἰοσδον θοαυρδι μϑὰ, 
υἱΖ.: Ῥεασε, ΜΈϊοΝ ἰβ ΠΟΓῈ ρμυὶ οὸγ 4]}} κοοά; 
2. ἴο μοι ἐξ 18 Ὀοαποοϊμοά---ἰο Ηΐ59 αἰδβοὶρίε5; 
8. 180 ΤηΔΏΠ6Υ ἱπ ν]ἱοὶι 1 ἰᾳ 1οἷν---ποί α (λὲ οοτί 
ψφίυείλ; 4. (80 .89 ὑμαὺ Βῃου)]ὰ ὃθ πιδὰο οὗὨ 11--ἰο 
Ῥγονυθηΐ ἐγομόΐα πὰ 7εαγ.---Ἴ ον. 28, Μδηγ ἰδεὶ 
Ἰοτθ Ομ εἶβὶ Ἰοὺ ἐμεὶν Ἰοτθ τππ ἰῃ 8 σσοης ομδηηεῖ; 
{800 ἐμὲ πὶν ὑπ 6 Ὁ τηυδέ Ὀ6 ἴῃ οοπίϊηυα) ραΐπ δὲ- 
ἡἡμὼ οὗ Ηΐτω, ὙΒΘγοαΘ {ΠῸ0} δἰλοι]αὰ γο]οΐοθθ ἰα 

ἷπι. 
[ἔτοπι ὅτιεε: γόον. 1. Τ|10 δ᾽γϑαὰγ εχί δία 

ἴαϊυι ἰῃ αοἀ τηυὲὺ Ὀ9 10 στομηα οὗἨ ΓΑΙ ἰπ ΟΕ σίβι; 
δη, οη 188 οὐΒοῦ Βδπά, ἐΐὸ φεγζδοέ ζαὶτὰ ἴα Θοὲ 
8 ἴο Ὀ0 ἰἴπ0 τοδΐέ οὗ ζαϊϊὰ ἐμ Ομ γίδί.--ῦες. 2. 
]7ίοιιδε ἐς λοπιδ, ὮΘΓΟ ὁὴ6 δοϊάθβ, (9 τος ἢθ 
Ὀοϊοη χε, ἐο τ μοὶ ΠΒ6 Βδ8 ἃ τσὶ ρμὲ : 5.11} πιογο---ἰϊ 
8 ἃ ὅγπι, βεοῦυγο Ὀυϊ) ἀΐης, Ῥχουϊαθα [ὉΣ 8}} κίπάβ 
οὗ πορᾶ.--- ὙὮ φιαπδίονδ---ῆο Βουβομ οἷ ἃ οὐδ 
τδοίοσ οὗ (6 δθοάθβ; ππσηῦ τηϑηβὶοη6---Ἰ π ἰ πιδ δα 
ἄορχτθοβ δηὰ αἰβιϊποιίομβ ἰῃ Ὀ]ΘΕΒθ ἢ 688.---ἴ ἐΓ. δ. 
Ἠὰὼ οοπισ ασαϊη, απὰ τεοεϊυίησ ΘταΌτϑο68 (Π6 πλοῖο 
οὔ Ηἰβ ᾿Ἰηβποῦοο, ἀγανίπς, βοιιϊηρ ἔγοο (οδ. χἰϊΐ, 
82. υἱῖϊϊ, 8δ, 806), θοσίποΐης τὶτὰ ἐδ Ταβυσγεο- 
ἰἰοῃ διὰ οπαϊης ἱπ Ηἷδ ἤπα] τηδηϊοείδιίοῦ.--- 
γεν. ὅ. ΘΩ ΘΩΥ 016 ἐπ αμδ ἐΐπιδ, δἴτον ἐμ ον 
διὰ βρίγι! οὗ ΟὈγῖϑι ὕανὸ Ἰοης δροόκοὰ ἰο δίω, 
ΟΡῬοδεδ ἰδ “το ἔποιο ποί,᾽ ἰῃθῃ Ὀδσοοιι68 ἢ9 (δ6 
υπδεϊευὶπο ΤΠ 8 γι 0 τοὶδξ ποἱ ἱκπον δηὰ Ὀδ]ΐο γα; 
δαὶ ἃ ξομυῖπο Τδοπιαβ σεχς γον {λε ψαν ἰῃ ἀδερ 
ΘΑ δἰ; 688, δηὰ Μ}}}} ποῖ Ὀὸ Ἰοηρ πιίιποαί ἃ ροῖ- 
ἴεοι υμάἀοσβίδηηρ..--ογ. Θ. Ογὶδὲ ἰ8 85--}. 
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"ἥηη, ἴὸ τοαᾶῦν ψ ἘΐοΗ ΟΥ̓ΘΣΥ 5 ἰ(8617 ἰ0 411} τηϑῃ ; 2. 
Οοά, αὈβοϊαῖϊα, ἱπάοροηδεοηί ἐγιλ; 8. Οοα- απ, 
189 ἐδε, (αὶ 19 (0 Τοποῃίδὶπ οὗ 16 δρυϊησίης 
ἴτοτα Ηΐπι δηᾶ χοοοϊνϑαὰ ὈΥ͂ 18.---Ὑο8, Του ἃτί 
(8ΒἘ0 γο8] δαπὰ Του ἃσί 8190 (86 ἮΔΥ: 80 ἷ8Β ὃ 
δίγοοια ζ08] δηὰ ἩΔῪ αἱ οῃοθ: 111 Ὀθπὰ ΤΥ 
Θπογαίοβ ἰο ρο, ὑμῖν ΒΘΡΘ ἐπ 9 βίγοδῃι ῬΟΌΣΒ 
861 ἰηίο {16 868, (89 ὙΒΟΣΘ (δ6 0; 5118 δὺ 
ἰδ σρῃι Ββαπᾶ οὗ 89 ΒΔΙΒΟΥ; δῃὰ ἰὸ σϑϑοῖ 101 
Ὑγἢ]} οοιητηΐς ΤαΥ̓ΘΟ 7 ἰο ἐπ βίσοδιηι ὙΠΜ6Β ἴ8 
ΒΥ ὝΔΥ, δῃἃ ποῦ ΟἿΪΥ ἃ ὙΑΥ͂ ὙΒΊῚΘἢ συΐαοδ Τὴ, 
δυΐ ἃ ὙΔΥῪ 8180 τι ἷ6}}) δέαγδ π|θ: (8 ὁθοπιο 1 ἰο 
Τηο6 ἱμγουρὰ ΤΉ γβοῖῦ, Τμοὰ συΐάδεξ τὰ δπὰ 
δεαγεδί τὴ δὺ 0566.) (ἸΒΕΒῈΜΙΝ) .---ὕο Υ. 8. Ῥσθ- 
τίου ἰο (.6 ἰχ “ΤΩ Ποτὰ δη τὴν αοα ᾽ ἐδ θγ9 
ὙῺΒ Π0 β,ΘΔΙΟΣ ΠΟΠΟΥ αἰγϑῃ ἰο ΟἸτὶδί, οὐ Εἰ ΌΘΡ 
ῬΟΊΟΡ δϑουὶ Ὀοὰ ἰο Ηΐὰ (μ δῇ ἴῃ ἐπι18 ζογα δλοῖο τι 
ἐλε Σαίλετ. --- Πα τβηοοια ὧδ; ἰὸ 8606 αοἂ ἰβ Ό1658- 
οἀῃ658..--ὕ . 9. ΟὨτὶδὶ ἰ6 (80 οὐειδί δίῳ οὗ 1:6 
]ηυϊειδίε, 88 ἴδλτ 85, διὰ ἴῃ δυο 8 ὙΔΥ δ8, Ηθ 
ΤΏΔΥ 6 Β606ῃ.---ἦἴο᾽. 10. Βεϊευεεί (λοι 3 ἸΤδαί 15 
81}}} ἐμ6 λιωπδίήπο αὐρϑίίοη οὗ (Πὸ οτὰ πδῖοὰ 
ΣΟ 65 (86 Ῥγοβυμρίίΐοη οὗὨ ΘΥ̓ΟΥῪ δϑρίτγίηρ ΡὮΪΡ 
ἐπ ἰἶο, ΔΒ 'ὐ 18 ἴἦ89 οοπδοῖίπο αποϑιϊοπ πΠιΐοι 8116- 
Υἱδίθϑ (89 ΒΟΓΓΟῊ Οὗ ΘΥΟΣΥ ἀογηοαϑί Μαγίδα δὐὖ 
(λ6 φταῦυδ.---Ηἰβ τοογὰξ Δ΄Ὸ ὯῸ οἰδὸνρ ὑμδῃ τοογῖϑ, 
δὰ Ηἰδ τσογζϑ ἃτὸ Βρϑακίηρ δηά ἰοβϑι γί τοογδ. 
“ον. 11-24, 19 ἰσδηβι οι ἔγομλ δοίίδυϊησ ἰὸ 
ἰουίπρ; ὕγοτη δοϊέουΐη ῬΥΪΤΙΑΤΙΪ 88 (80 σοὶ 090 
δυὰ δυρ͵]οοϊΐϊοι οὗἨ ϑ Κηον]οῦμο, ἐο ἰουΐησ 85 ποὺ 
ΤΌΘΤΟΪΥ (9 ἡγμΐέέ οὗ ΤΑ11} ὈμχξΓ 88 δγοδαυν [ὴῃ9 
ἐοίησ σφαγῆς οὗ (ἴὸ ἰγὰ δηἃ ινϊηρ ἰσυδὺ οὗ 8 ὕ6Γ- 
800: ΟὮ ἃ ῬΟΥΒΟΩ---ααὐ ἐδ6 αὔίαποα 9 {λ4 ἢεατί.---- 
γεν. 12. Ηο βονοά, γγὸ τοῦῃ---ηὰ {80 Βαγγοδί 18 
ἰπάοοα σγεαίεν ἰμΠ8Ὲ (89 8664. ---] σο---ἴο ἀοαί, ἰῃ- 
ἀοοά, Ὀὰὺ ἰΠΟΡΘΌΥ ἰο ἐλ Σαίλον; ΔΎΓΔΥ ἴτγοτμι γοῦ, 
Ἰηάδοὰ, δαΐ ὑμΟΓΘΌΥ (6 τοῦθ βρὶ γι 4}}0 δπὰ 
εβοοίια!γ ἰο απο Μγβο] Υ τὶ ἢ γου.--- ἼἼ ογ8. 18, 
14, Τ1,οἱ γοῦν {αἰ ἴῃ Ην Ῥέγεοῦ Ὀδδοῖηθ ταν εν 
ἵῃ Τἴν παπιό. Το ῬΥΆΥ͂ ἴῃ (88 ὨδΔΠὶ0 οΥ̓͂ Ζ68118 18--- 
1, ἴο τιοπίΐοι Ηΐαι ἔῃ σοπηθοίϊοι τΥἰ {π6 ἰδιης 
δϑδκοὰ ἴὉσ, αρρεαϊϊπσ ἰο (ἀερεπαϊπσ ὡροη) Ηΐπι; 2. 
10 ῬΤΓΑΥ͂ ΔοίΔ}}Υ ἐπ ἐλ6 έγεοη οὗ Ολγίδέ, ὑπαὺ 18, 
88 Βίδπαΐηρ ἴῃ Ηἰβ ]α00; 8, ἴο Δ9! ἴον ποίβίηρς 
αὶ τρδὲὶ 15 σεοοταϊπο ἰο Ἠΐ πιϊπα, ἴπ 11|5 ἐπίεγοδ; 
4, ἰο 9811 ἱταπιοαϊ δίον ὩΡΟᾺ {6 πδῖηθ οὗ Ηϊΐη), 
ὙὯ0 18 τὶ ἢ [6 ο6 Ὀγαυΐης ὈΥ {110 οἱ τὶ δ [9 
Β01Ὼ6 {Πὴ0 ἰμδὲ Ηο 18 δῦονΘ ἢ {μ6 ΕΔΙΒΘΡ.---- 
γεν. 16. Ομ νῖϑε 15 ΗΪ 8617 ἀπὸ ὁπ Ῥαγδοϊοίο, 
δὰ ὮὉΥ ΗΙ5 βἰἀθ 8} 116 ῬΟΥΒΟΣΔΙΥ βἰθη 8 
89 οὐδεν. ----Τ0 δοὶβ οὐ {π6 ἔΐγοθ ῬΟΥΒΟΠ5--- 
αϑἰηρ, εἰνῖπα, δὐϊαϊηρ.---αταοίείο- τοῦθ ὙΠῸ 
Ῥογίοσιβ 811 (Ἰδὲ τυβῖοἷι 8 Ομ πδεῖ οὐ Περτεδεπία- 
{ἴυ8, θοΐης δὲ [89 Βδτηθ ἰἶπ|8 ἂὧῃ Δαυΐδεν, σα Ῥ6Γ- 
ἴστιῃ ἴ0 γ᾽ Ὁ8.---Ὑον. 17. Το Ξρίχιυ Ὀνΐησα ἰὸ υ5 
(89 Τται---ἰμδὶ 8 (16 ἰγαϊῃ σοποοσηΐης οὐγ- 
βεῖγεβ, (6 τ' }} οὗὁἨ αοἀ ἱοπτασζὰ τι5, (6 τσαν οὗἉ το- 
ἰατη ἰο αοἀ ἐβγοῦν Ομ γὶϑ ; Ηδ βοῦν, χουν 68, 
ορέπὲ ἴὸ 18 ἐπῖ5 τοαῦ 85 ἰσχιμἢ δηἃ 1{932, Βο ἰδ τθ 
ἀπο Ὑ δὲ ΓΟ] 078 ἴῃ τὸν. 20.--- ΤῈ 9 του]ὰ δαπηοέ 
Ῥεοοῖγο Ηΐπ, Ὀοοδυ86 ἰο τϑοοῖγο Ηϊηι γϑαυΐγο5 
διιϑοορί δεἰίῳ.---Ἐ ἢ 6 Ὀορσί πη ς δηαὰ ροτουπά οΥὗὨ 8]] 
ἀποισίπσ 18 δὰ πίθου μα] ἔσο ὀελοίαίπρ.----Ἴ ον, 18. 
Ινὶ}} ποὺ Ιοανο γοῦ ογρλαηδ; (ΠΥ ἃτὸ Ηΐβ {{|16 
οἰἰ]άγε, οι. χὶϊ!, 88.----Ἄ ον. 19. 2εσαιδα 7 ἰΐνε ψ6 
ἐλαὶδ ἰὲδε αἶδο; ἰῇ γϑ 18 0 οἵἷδερ ζυοσγαπίθθ [ῸΓ 
ΟΌΡ ῬΟΥΒΟΠΔ] σοπὶϊ Πα ῃ66 ἷπῃ {80 ἱπίορσΥΐΥ οὗ οὔτ 
Ὀοῖπρς ἴθδπ ἐλε μεγβοπαϊ δίῳ 00. ΟἈτῖδί----}} οἴ ΟΣ 
δικιδπθ ἀηἃ ΠΟΡ65 οὗἉἨ ἱπηηοτ Δ} Υ̓ δρὸ ᾿ἴΚὸ 
Βυδο.8 δῃηὰ υδρὸῦ ὑοίοτο 89 ἰχῦ μὰ ῬΟνΤΟΥ 
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οὗ ἐπὶ ᾿ἰνῖπς πογά.--- ον, 21. 7 οὐδ πιαηϊζεδέ 
Ἡνεε1 ἰο ἀἰπι; Ὀογοπὰ {ι18, ῬΓοπικΐβο 1188 ποίη; 
ξνθδίοῦ ΟΥ ἰρσθον [ῸὉΓ δῆ. ([58 ποῦ (1.0 ῬΤΟΤΩΑΪΒΘ 
οΥ̓͂ τοῦ. 8 στοδίον--- 7 ιοἱδῥ οοτηδ σσαὶπ απα τερεῖσα 
ψοι μπίο Ην:ε173--Β ΒΒ. 6.).--νον. 23. Τΐ8 ἄτϑὶ 
Ἰουΐης, τ 6} 18. ἐπα Ῥοϊηῦ οὗὁὨ ἀθοίβίοῃ ἢ. ΟἿΓΡ 
Ῥατί, 186. (89 ΘΒ50} 18] ζοσπὶ οὗἉ 1 ἴῃ ᾿ἰνὶηρ ΤΑῚ ἢ. 
---Ἰέθάγη Ὀοίον δῦ ἔουε ἰδ, γ0 Ζθδ]οίβ, δη ἃ σα ΚΘ 
{86 ὈΒΒΏΟΡ οὗ Ἰοτο ἴο δ μογὰ, (9 8016 ὈδηποΣ 
οὗ Ηἰβ8 Οδυτοῖ 1- ἦν Ἑαίλοῦ εοἱϊξ ἰουδ λίπι, οἰς.---- 
86 τοναγα πῃ ρ ἸΟΥ9 ον ΒΆ6}! 88 (μΠ8 Ἰοῦο (οὐοαϊ- 
ΘΒ(1Υ) ἰπ ζ8}} δοτηπηππΐοι ΟΥ̓ τηδηϊ θβιδ 0Ώ..---Α8 
δὶῃ ἀνν6 115 ἱἢ ΟΌΡ δοδυίβ 88 ἃ βοῖηθ, 80 ἀοο8 ἐδ 
ΠΟ ἸοΥθ ὙΠ|0λ οαβίβ 1ὑ οιυἱὶ.---κἾ ον. 26. Οἡ δος 
οουπὺ Οὗ ΟὟ ὙΘΔΚΠΟΒΒ ΟΥ ΟἿΡ ΒΓ Ό]Π085, ὙΘ 
[οτχεὶ ἐδ πιοϑί ἴασαι Δ’ γοσὰβ ἦι5ὲ ὙΠΟΥΘ ΓΠῸΥ 
δου] ἃ ΌΘ ΤΟΙΘΙ δ οΓοι, πα ἔμοτο ἰ8 Δ] σα γ 8 ποοὰ 
ἐπδὺ ὁπ9 δβδιιουϊὰ βίδα Ὀ6] 1) ἃ 8 τοϑγ ἰο Ργο- 
ΠΟΌΠΟΘ Οὐ ἀΌΓΥ ἴῃ ΟἿ 6ΆΓΒ.---οὐ 18 ἢοῦ ΒΟΟΓΏ 
ἴῃ τοϊαίϊου ἕο Ὀ8 068 ἐπ (86 ΒΟΠ00] ΟΥ̓ ΟὨτίϑὲ ἰμ9 
τοσθίνίηρ δᾶ ἰπ6 οορίης οὗὨ ουθι ἰμ6 ποτὰ ποί 
Ὀπάογβιοοά.---Ἅ ον. 27. εασα; ἰλ9 ψΠοΪο δαΐζυα- 
ἐΐοπ οὗὨ ται, 18 τε-ἐδίαδἰϊδἠπιεηί ἰῃϊο δη4] Ῥογίδος 
ΘΧΙΟΣΠΔΙ] δηἃ ἱηίο ΓΔ] τοοεἰζ- δείπς.---- 1 (9 Ηο- 
γον {818 110{160 ποτὰ φϑασδ ἸΏ θ8Ὼ8 ποι ΐηρ οΪ56 
δαὶ ἐλγίυϊπφ δὰ Ῥτοβρεγίης " (ζυ60ἷἼ75Ὲ8).---"ἶν 
Ῥοδοθ; ἴθ Ῥοδο6 Ὑγ}}}16}1---1. 1 ΜΎΒΟΙΥ Βλγο, 2. ὦ 
Δομθ δ ρῖγνο, 8. 1 ὁ σὶνθ ΟἾΪῪ ἐδγου νὰ 76]- 
Ἰουβρ πῖῖ Μυβοϊέ.---οέ α8. ἐλ ισογϊά σίνεις ; 
ῬΌΡ]16 Ῥθ8066 18 ποί ἰο 60 ἰγυϑίρα, 5.1}} 1688 (116 
ὙΟΓ] 8 Ῥοδο9 οἵ ποαγί.---Το ρμοδοο οὗ αἀοὰ ἱπ 
Ουϊδὺ 18 εἰ χμον ἐμαη 41} υπαογϑίδηἀϊηρ; δἰ ΟΣ 
ἐπλῈ 8}} τιοογ8 αὈουΐ ἱΐ, αηἃ ἀθοροῦ ἐμδπ 4} οοπ- 
δοϊοιιδηε88 οὗ ἴἰ.-- ον, 28, ΤΉΘΥ του τοὐοΐοο δὲ 
ΗΪ8 ἀοραγίαγτο ὑ" λὲν ἰουεά Ἡΐπι αὐτὶ σιν ; {πεἷν 
Ἰουθ ᾽8 ποὺ γοϑὲ αἰδίπιεγεδίεα Θπουρἢ.---ρ] υρ] 
Ἰοὺ 8 ρο ἔοΤΒ ἰο βυϊοντίηρ δηὰ (μο 70] ΑἸ τηοης οὗἁ 
ἐμο Ὀἰνίηο Μ11] ΤἘδὺ8 ἀοοβ ἰδ Ιοτὰ ἀγοῦδο 
(θη, δ ΘΑΥΣῪ (Ποῖ τὶ 1} Ηΐηι ἰπο Η5 δοπ οϑὲ, 
{πλῦ {ΒΟΥ ΤΏΔΥῪ Ὀ6 ΗΪ5 ΤΟ]]ΟἾνΟΣΒ ἴῃ 89 ἯΔΥ οὗ 
δυβονίηρ,᾽᾽ (ΒΕΒΙΈΝΒ. ΒΙΒΕῚ,). 

[Ετοπι ΒΑΒΝΕΒ. ὕογ8. 2, 8. Ὑηὸ Ὁηΐγοῦβο 19 
πὸ ἀν }] πρ-ΡΪδοο οἵ ΜΥ Ἐδίμοῦ; ἷπ ἐπαΐ ναβϑὲ 
δῦοαο εαγίλ.5 Οὴ6 ΤηΔ᾽η 510}, ἀδαυέπ 18 ἈΠΟ ΠΟΡ; 1 
δου ἃ ποὺ Ὅο 8 τηλοῦ οὗ συϊοῦ Ὑμθὴ γ͵ο 8 ΓΘ 
οΑ]16ἃ ἰο Ρ888 ἴσγοτῃ ὁπ Ῥασί οἵ (8 ταϑδὺ πα ϊίδυ 
ιἰο ἰο δηοίῃογ.---ἰ δὰ δυουϊ ἰ0 Ἰεᾶνθ γχοὰ; Ὀυὺὲ 
8}}8}} 8Β11}} ὍΘ ἴπ (0 Βαπιθ μαρὶαἰίοη τὰ γοῦ, 
Ῥοσίοσγιηϊπῷ δὴ ἱπιροτίαηϊ ΜΟΥΪε [Ὁ γου.---ὕ ον. 7. 
ὑ" γε λαά ζποιη λ{4: (ἈΟΥ μεὰ ποὺ 84 {εἰ δηὰᾶ 
αοοιταίε Καον]οᾶρο οὗ ΗΐΒ οὁπαγαοίον δηὰ ἀδβὶ χη8. 
“τον. 18. 11 }ῖν παπιε, ἑ, ὁ. οη Ην αεοοιηί; 1 8, 
ΤΩΔῺ 80 ΔΒ ΤΠΟΠΟΥ͂ ἴῃ ἃ ὈΔΗἸς ΔΙ ΠΟΥ Ἶ265 ἃ5 (0 
ἄταν 1, τ ἀο ἰὺ ἐπ λὶΣ παηϊε.--οὐον. 16, ΤῈ ον]- 
ἄθηοθ ἐμὲ ἃ 61} ἸοΥ 65 1}18 ῬΑΥΘΠΒ 18 ἷ8 Ὀοΐῃ 
ψὨἶπς νἰϊμουΐ οἰ ἰδίλοι, σα βαυΐηρς, οὐ τοῦτ- 
τουτίηρ, ἰο ἀο 811] ἐμ 6 ν γοαῦϊτο δἷπὶ ἰο ἀ0.---ἷον. 
10. Τὸ οἱδλὲρ Οομοτῖοσ, 8 σοι ρθηβδίΐοη [ῸΓΣ 
Ομ σῖϑυ ΒΒ ΔΌΒοποο; ἰὲ 8 (86 οἶσθ οὗἩ ἰπὸ 5ρίσις 
--Τὸο μιγηϊδλ ἰο αἱ Οὐτγίδίαπθ ἰλε ἐπείγωοιοη 
απα οοηϑοϊαίίοπ τὐλίοΥ ιοοιϊὰ ὃς σίσεη ὃν ἰλ6 »εγ- 
δοηαὶ ργεδεποθ οΓ εει:5. ΟἿ. χνὶ. 14.--- ον. 19. 
γε ὁλαὶϊξ ἰἶΐσε αἰδο; ἸαΆΡη (δΠδ8--1, ΤΏ 16 οὗἁ 
86 ΟΠ νι ϑιΐϊδλῃ ἀορομβ οὐ Ομ γὶβί 2. Το ἤαδοί 
(πα 296808 ᾿ἴν68 ἰ8 ἃ ῥ᾽ οᾶρο ἐπαΐ 4}1 πὸ 6Ί1οΎὸ 
ἴῃ Ηΐπὶ 58}}Ὰ}} Ὀ60 Βεαυβὰ.---Ὑ ον, 21. Ἀοϊϊχίοη 18 
Ἰονθ.- ον. 28, Τῇ υοἱἱδ οοπιὸ επίο ἀΐπὶ ι (89 
τηδηΪ}6δϑἰαιἷοη οὗ Ραγάοη, ῥΡοδοθ οὗ οοῃϑβοίθῃοο, 
δηὰ 10Υ ἷη (1ὲ ΠΟΥ αδοκί.---ὐαλο ον αδοάδε, ἑ. ε. 
Τοδιϊΐοδὲ ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ ἴῃ ΠΟ ἐξπιροΤαγΨ ἩΌΥ.---  ογ. 
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20. Βτίπας αἷἱ ἐμϊηρμ8 9 ψοΩΤ τοπιεπιόταποες; (ἢ 9 
δρίνιυ νι }}--ὸὴξς΄ “επί πα γοὰ οὗ ΝΥ Ββαγίησϑβ; 2. 
Ῥοποῖ γοιι ἐλ πιδαπὶη οὗὨ {{Π16Π|.--ϑΊῊ ον. 27. οὶ 
α8 ἰλε ωοτγὶά σίυείλ---1. Νοῦ ἃ5 ἴ)9 οὐ͵)οσία τὙμῖσὰ 
106 Π ΘΟΙΒΙΟΒΪΥ͂ ΡυΣΒυο; 2. Νοὺ 85 [})0 τηδῇ οὗ {μ6 
Ὑγογ} ρῖνο; 8. Νοί 4.58 δγβίοιϑ οὗ Ρ]ΟΒΟΡΏν δηὰ 
7190 τοὶ σίου κῖνο; 4. Μγ Ρ68090 ἰ8 ΒΘ ἢ, ἃ8 πηθοίΐβ 
αἰ 186 ψδῦὶβ οὗ ἰδ δβοι!ὶ, 5:16) 668 (860 δΔ΄δντλ5 
οὗ σοπϑαίοῃσο, ἰ8 ἤχοι ατηϊὰ 41} Ἔχ ΓΔ] ΘΔ 68, 
δη νυνὶ} ανἰὰθ ΤΌΓΟΥοΓ.-τὐον, 80. αιὴ ποιλίπρ 
ἐπ 416; ἰὩθτο ἰ8 ἰπ Μ6 πὸ ῥσίποῖρ]θ οὐ ζθο]ΐηρ 
(μδὺ δΔοσοτὰβ 101 ἷϑ, δῃὰ ποιίλιίης ὑμογοΐοσγθ ὈΥ 

ὙΠ ἶοἷ. Π6 σΔ ἢ ὈΓΘΥ͂ΔΙ] ; ἰδταιρ δ ΐοι 888 ΟΠ] ΡΟΤΟΥ 
Ὀθόϑυβθ ἔπ γ6 ΓΘ ΒΟῚ8 ὈΓΪΠΟΙρ 68 9} ει (3) ἴῃ 
18 τ δἰ οἷ δοοοτα τνῖ1} (86 ἀ 65] 8 οὗ {116 ἰοταρίθγ. 
(οὺν (δ σου] λοὶν Αἄδηλ ἰἰᾶτα Ὀδοϑι ἰοωριοὰ 
ἰο α ζ]] ἴ-Ε. ἃ. 0. ᾿ 

[Ἁεγα. 18, 14. ὕτυθ ἔδίιβ, σσουριε ὉΥ (δ 
ϑριγὶί, σαπποέ ὉΠΟΟΣ αἰ ΟΠΑΙΥ αϑὶς ΤῸΣ δαγιθπης 
ποὲ ἰῃ δοοογάδησο τΐ{8 {116 τν}}} οὗἩ αοα ; Ἰηλῃῦ 
ΒΑΥ: 17 νὸ δὰ ἔτ τὸ σου]ὰ οὈϊαΐϊπ βαρ ἃ 
(ϑιρΡοβοα) Ὀ]οδδίπρς [ῸΣ (86 δϑίκί ηρ--- ΠΟΥ δ ἰὑ 
ΟἿΓ ταϊη 8 ΟΣ6 Θη)  ρἰοποὰ δηὰ μυσιβοα Ὁγ ἰσὰθ 
διὰ τὸ ται ποῖ χοραγὰ 1 88 8 Ὀ]οββίηρ. ) 

ΠῚ. 

ΟΑἸΤἹΟΒΙΨΣΙΟΘΑΤΊΟΝ ΟΥ̓ ΤΠῚ5 ῬΠΕΡΕΝῚΥ ΜΌΒΙῸ. ΒΒΟΥΘσΗΊΤ ΑΒΟΌΤ ΒΥ ΜΕΛΝΒ ΟΡ ΟὐΟΟΜΕΝΎΥ, ΒΥῪ ΤῊΕΞ 6Ο0Κ- 

ΤΙΝΌΙΝΕΟ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΡὈΙΒΟΙΡΙΕΒῚΙΝ ΤῊ ΤΟΥῈ ΟΡ ΟΗΒΙΒΥ, ΑΧῸ ΒΥ ΤΗΕῚΙΞ ἹΝΕΙΌΣΝΝΟΣ ΡΟΝ ΤΗΣΞ ἩΌΒΙΡ, 

ῚΝ ΟΕΡΕΠΝ ΤῸ ὙΗΠΙΟΗ͂ΗΕἙ ὙΠ. ΒΕΝῸ ὙΠῈΜ Η118 ΒΡΙΒΙΤ. ΑΜΙ ΤῊΝ ΒΌΠΧΝΙΝΟ ΡΙΝΒΥΛΕΌ.ΕΙΒΕΒΙΣ 

ΤΗΒΥΛΙΤΈΥ ΟΣ ΚΙΡΒΟΝ. ΟΠΕΒΙΒῚΥ ΤῊΒ ΥἹΝΕ. ΟΙΟΒΙΣΙΟΛΤΙΟΝ ΟΡ ΤῊΣ ΝΟΒΙῈ ΡΙΑΝΥ, ΑΝΌ ΟΥ̓ Ηἴ8- 

ΠΒΑΝΌΠΥ. ΘΟΙΨΟΠΙΣΙΟΘΑΤΙΟΧ ΟΥ ἘΒΙΕΝΌΒΗῚΡ ΑΝῸ 5ΟΥῇ. 1ΠῈ ΒΟΙΥ ἘΧΟΟΜΜΟΌΝΙΟΑΤΕΌΝΕΒΒ (ΒΑΝΙΒΗ- 

ΜῈΝΤ) ΟΥ ΤΙΒ ΟΠΙΣΌΠΕΝ ΟΡ 6ΟΟΡ. ΟΟΝΕΙΒΜΑΤΙΟΝ ΟΕ ὙΠΕῚΙΒ ΒΡΙΒΙΤΌΑΙ, ΣῚΡΕῚ ῚΝ ῬΑΘΕῸΟΣ ΤΗΞ 

ἸΑΥΠΕΌ ΟΣ ΤΠῈ ΌΠΙ. ΤΗῈ ΠΟΙΥῪ ΒΡΙΒῚΤΒ ΥΙΟΤΟΒΥ ΙΝ ὙΠῈΧ ΟΥ̓ῈΠ ὙΠῈ ὙΟΒΙΡ. ὈΕΥΕΚΟΡΧΕΧΥΤ 

ΟΡ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΤΗΒΟΌΟΘΗ ΤΙΙΡΊΟΠἊΥ ΒΡΙΒΙΤ. 

παρ. ΧΥ͂. 1.--πλρ. ΧΥ͂Ι. 15. 

(Ροσγίοορθ ἴον ᾿χαυάὶ ϑιιπάδῦυ 68 ρ. χΥ. ἘΓΘΕΙΝ ΧΥΙ. 4; οδαρ. χυΐϊ. ὕ-1ῦ Ῥοσίσορθ ἴος Οδπῃίδία 
ἀπααγ). 

1, 7ΤὴΣε ἴουε οὗ ὅ,έδιις αΔ (Ὺλ6 δϑοιγος οἴου ἰο Πίπι (618. 1-10). 

1.2 ΙΤαὰΐὶ {πὸ ἰσιια νἱηο, Πα ΤΥ ΤΑΙΠΟΡ 18 [86 Βυβθαηάτηδη. ΕἸΥΘΥΥ͂ ὈΓΑΠΟΝ ἴῃ 
1η6 ὑμπαῦ Ὀδάτοῦ ποῖ ἔγαϊῦ 116 ἑοῦ ΔΊΤΑΥ [αἴρει, οαὐίοί ΟΕ] : πα δυθσγ ὄγαπολ [μὲ 
Ὀρατοί ἔγαϊῦ, ῃ6 Ῥαγροί [χαθαίρει, οαὐίοίδ ρΡαΡ 81}, ρσυποίῃ, οἰ οβηβο 7 10, ἐμδὲ ἰν 

8 ΤΥ Ὀτίηρ ἔτ [068] πιοτὸ ἔγαϊ. ΝΟΥ͂ γ8 87θ οἰοδὴ ἰδγουρὶ [8 δ. οἰθδη ]- 
4 τολαῦ Ὀοοδιιβα οὗ, ΕΥ̓͂ Τοᾶβοη οὗἽ] {86 ψογὰ ΜΈΪΟΩ 1 ἤϑνθ Βροϊζθη ὑπο γοῦυ. ΑἸ] 6 

ἴῃ 116, δηὰ 1 ἴῃ γοῦ. 445 ἐμ Ὀγδηοῦ οδηποῦ βοᾶν ἔγαϊί οὗ 196], Ἔχοδρὲ ἴδ δ 106 ἴῃ 
δ {μ6 Υἱῆθ ; ΠΟ ΤΟΓΘ [80 Ὠ6Ι {867} οΔη γα, Θχοαρὺ γὸ δ0ϊ49 ἰὴ 28. 1 δ {ἢ Υἱπθ, γ8 

αγὸ [6 Ὀγβῆοθο9. Ηδ ὑμπαῦ δοϊαθίῃ 1ῃ πιθ, δηὰ [1 ἴῃ ἶπι, (6 βαῖὴθ Ὀγίηροίι ἔοτὰ 
6 [Ὀθϑγθῖ}] ταοἢ ἔγυϊ ; [Ὁ ψιδοιῦ [ἀρᾶτὺ ΤγΓῸΠπι} πὶ γ8 οδῃ 40 ποίδίησ. [ ἃ πιδὴ 
[δγ οΏ6] δῖα πού ἴῃ πη6, ἢΘ 18 οδϑὺ ἔστ 85 ἃ [{86] Ὀσϑθοῖ, δπα ἰβ σι μοτγοᾶ ; δορὰ 
τηθῃ [860] σαίμον ὑποτλ, δηα οαϑί ἐΐσην ἰπΐο [6 ἢγο,ὔ7 δῃα {ΠΟΥ͂ ἀτὸ Ὀυτπρά [{{ΠῸγ 

7 Ὀυτη (ᾳυϊοκὶγ δπᾶ σχϑϑα]]ν). 1 γο 80 146 ἴῃ πη6, ἃΠα ΤΩΥ̓ ἩΟΓΒ ΔΪά6 ἴῃ γοῦ, γα 8.|8}} 
[π|80]5 αϑὶς συ μδὺ ἀΥΝ ΗΒΈΝΤΙ γ6 Μη], δῃὰ 1ὖ 684}} [{ὑ}}} 06 ἀοῃρ υἱίο γοῦ. 

8 Ηετοὶῃ [ΤΟΥ οἰ] 18 ΤΥ ΕΔίθΟΥ ρ᾽οσιῆοα, [μᾶὲ γὸ ὈΘΔΣ τασοῖ ἔγυῦ ; 80 51.8}} γο ὃθ 
[πὰ γα Μ}}} θδοοτιθ ((μ 5 ἕον ἔπ ἢτβὲ {ἰτὰο (γ}]γ}"] ΤΑΥ͂ α͵501068. 

9 Αϑ18}6 ΕἌΓΠ6Γ Βαίἢ Ἰονβά τη6, βο [{Π8 4130] ῃᾶνο 1 Ἰονϑὰ γοῦ : οοηδημο [Δ0]06] 
10 γο ἴῃ πὰῦ ἰονο. 1 γο Κϑθρ ΓῪ σοϊαμιδηπηθηΐβ, γ6 8881} [{0}}}} ΔΌ 146 πῃ ΤΥ ἰοΥθ; 

ΟΥ̓ ἢ 85 [ Βᾶνθ Καρί ΤΥ ΕΟ Β σοτητηδηπιθηΐβ, δπα δΔὈ146 ἰπ ἢΐΒ Ἰονα. 

2, 7ον (Υ6τ8. 11-17). 

11 ΤὙΏοθο {μίηρθ μᾶνϑ 1 βροκθῃ υὑπΐο γου, {πδὖ ΤΑΥ͂ ἸΟΥ ταϊσαῦ τοπιαΐη [πᾶν 6} ἴῃ 
12 γου, αηὰ ἐμπαέ γουχ 10Υ̓ ταϊρῃῦ Ὀ6 [}}} [πιρῦ Ὀ6 πιδὰθ 1, Α]]Θὰ ἀρ]. ΤΒ 15 ΤΥ 
18 οοπηπιϑηαπιοηῦ, ΤῊδΡ γ6 ον 956 8ποῦΠοΓ, 88 Γ μανθ [οπηιΐξ δ ν 6] Ἰονθὰ γοὺ. Οὐγδδίογ 

Ἰογα δίῃ! ἢο ζχϑῃ [πΠ0 016] δ (18, δῦ 8 πδὴ [16] ΑΥ̓͂ ἀούῃ 8 118 ΖῸΓ 8 
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14,15 [γτοη 8, Ὑα ἃγὸ τὴν [τ] 6η65, 11 γα ἀο ἩΠαίβοονοῦ [ὙΠ 8] 1 Θοτητηδηα γου. Ηδηοο- 
ἴοσίἢ 1 648}1] γοὰ ποὺ [ΝῸ Ἰοηρον ἀ0 1 08}} γοι]} βεσναηίβ; [Ὁ {86 βοσνδπύ πονῇ 
ποὺ ψμδΐ Ηἷ8 Ἰογὰ ἀοοίι : θυῦ 1 μᾶνθ “8116 γοιι ἔτη ; [ῸΣ 81] ὑπίηρα ὑμαῦ 1 μανὸ 
μοαγχὰ οἵ [ψ 1 οἢ 1 μδαγὰ ἔγοσα] ΤΥ Εδίμου 1 μανο [οηιϊέ Δ 6] πλδα6 Κηούνη αῃΐο γοι.. 

16 Ὑο ϑνυθ ποῦ οἤόβϑη πηθ, θαΐ { βᾶνθ οβοβθῃ γοὺ [Υ6 ἀἸά ποῦ Οἤοο86 τη6, θαΐ 1 οἤοβθ 
γ01, Δη4 ογἀαἰηοα [Ὡρροϊηἰθ4} γοῦ, ὑπαῦ γο Βῃου]α [ἸΏ8Υ} ρῸ δμὰ ὑσΐηρ ἤοτυΒ [Ὀ681} 
ἔγαϊῦ, δηᾷ ἐλαΐ γοῦν ἔγαι ΒΒου]α [τλ80] τοδί ; [1 ΟΥ6Υ] ὑμδὺ τ δίβοουου γο 8118}} 

17 δδκ οὗ (ἢ Ῥαίδοι ἴῃ ΤΑΥ͂ ὨΔΠ16, 6 ΤΩΔΥ ρῖνο 1ὑ γοῦ. ΤΉΘ86 ἐΙΏΡΒ 1 Ομ Δ) γου, 
[ἴὰ ογο.] ἐδαΐ γο [πι8Υ] ἰονθ οη6 δῃούμογ. 

ὃ. διεαάαδίπεε8 ἴῃ υἱεῖν 97) ἐδ6 λαίγοα ὁ 6 τοογϊα (7 618. 18-28). 

18 ΤῈ 86 ψου]ὰ Βαίθ γου, γο [οηνὲξ γ6] πον μα 10 [Π40}}} μαίρα τὰϑ Ὀοίοσα ἐξ λαίοά 
19 [οπιῖέ τὲ μαίϊ64] γου. [1 γο πιοτὸ οὗ [Πη6 που], {π6 που] που]ὰ ἴον ἢἰ5 [115] οτα 

[ἴὰ σου] ; Ὀαΐὺ Ὀδολυβθ γ6 ἃτο ποὺ οὗἉ {86 που]ᾶ, Ὀμὺ 1 αν οβόβθὴ γοὺ ουὐ οὗ {6 
20 ποῦ]ά, ἱπογοίοσο {π6 που] μαίοίῃ γου. θαυ θοῦ {16 ογαὰ {μα 1 Βα! ππΐο γου, 

ΤῊ βογνδηῦ 15 ποῦ ρσγοδίου ἤδη Ϊ8 Ἰἰοσά, [Γ (860 Βᾶνθ [ογιυῖϊξέ ᾶν 6] ροχβϑοιιϊοά 
148, ὑΠ6 Υ Χ01}} 4180 ρουβθοιῦθ γοι; 17 {86 Ὺ αν Κορὺ ΠΥ βαυϊηρ [17 ὑπο Ὺ Καρῦ τὴν 

21 πογα] ἐμ Υ Μ11} ἰπθ8 0 γου 8 8180. Βαΐ 411 {Πι686 {ΠΏ ΡΒ 0711} (Π6ν ἀο αηΐο γοιβ ῸΣ ΤΥ 
22. ὩϑΔΠΊ6᾽Β Βαῖκο, θθοδιβ8θ ἐΠΟΥ͂ ΚΠΟῪ ποὺ πὶ ἰμδύ βοηῦ τῶθ. [1 1 πδα ποὺ οοἴμθ δηά 

ΡοΪκϑα πηΐο ὑπ θην, ΠΟΥ Ὠδα ποὺ δά βῖῃ [πτου]ὰ ἤανθ ΠΟ 51η]; θὰ ΠΟῪ {6 Υ Παγο 
23. πὸ οἰοδῖὶκ [ρτοίοσχί, οχο 86] ἔὺσ {λον βίη. Ηδ ἐμπαὺ δίῃ. τὴ μαίοί ἢ τὴν ΕΆΛΒΟΥ 
91 αἷδου 181 μιὰ ποὺ ἀοπθ διηοηρ ὑμθπὶ {Π6 ΟΥΚΒ ΠΟ ἤοηθΘ [Π0] οὗδοῦ σηδὴ 

ἀϊα,.9 τΠοΥ μδὰ ποῖ μδὰ [{π6ὺ που]ὰ μανθ 20] βἷπ : θα ΠΟῪ μᾶνθ ἴπ6Υ [{Π6Υ Παγ6] 
20 ΡῬοΐῃ 5660 δηᾶ μαίβα "οί τὴ6 δηα 1 Εδίμοσ. Βιιΐ {{18 σοηιείδν ἰο ραϑ88, ἰμαΐ [Βιιὺ ἴῃ 

οτᾶον ὑμ8} (86 ποσὰ στηϊσῃὺ [πλὰ}] 6 {1116 ἐπαῦ 18 τυ οι ἰὼ ὑμοῖν ανν, ΤΟΥ 
μαϊοα χη ὙΠΟ ἃ οαιιδο (ΡΒ, χχχυ. 19; ἱσχῖχ, 4). " 

4, Τγοπιΐδε οὔ" λὲ Ποῖν Ολοϑβὶ αδ (λ6 δίγοη γί οὗ πιατίψγἄοπι (τ. 20 ἰο ΟΒδρ. χυΐ. 0). 

25. Βυῦ" πΠοὰ {μ6 Οοτλίοσίας [ΡΥ ο]6[6]7 18 οοπηθ, Ὑ]οτ 1 Ὑ111 [51.811] βοπα πηΐο γου 
ἔγουι ἐπμ6 Εδίβου, ὀυοη [οηυϊξ δυο} ἰ86 ὥρισιῦ οὗ σαί, ψἈΪΟᾺ [πῆ] Ρτοσδοάοίῃ ᾿Όπὰ 

27 {᾿ὸ ΕΔΙΒΟΣ, ἢ6 888}} ἐοϑ ἵγ [111 ὈΘΔΓ ΜΙ 1688, μαρτυρήσει] οὗὨ Τη6: ΑΠα γϑ 8150 85.18]}} 
ὈοΔΓ.Υϊο89 [Βυΐ γὺ 8150 ὈΘΆΓ ὙΠΓΏΘΒ5, οσ, ΓΘ ὙΪΏ65808, χαὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε} 
ΧΥῚ. 1 Ὀδοδιιβο [[Ὁ7] γὸ μαᾶνὸ Ὀθθη [816] ΜΠ τὴ ἔτοια (86 Ὀοριπηΐπρ. ΤΏοβθ 
ἰΐηρθ αν 1 βροίζουη υμἱο σοῦ, ὑπαῦὺ γὸ βου α [πλ8γΥ}] ποὺ Ὀ6 οδθηπαοα [(Ἀ]] 

2 τπτουρἢ οβδης6], ΤΗΘΥ͂ 5}8}} [1}}} ΓᾺ γοῦ ουῦ οὗἁἉ {Π6 ΒΥΠΔρΡΟΡΊΘ659 [ΘΧοοΙ Δ ]οαΐθ 
γο87 : γϑὰ 186 τη [μοὺγ] οοτηοίῃ, ἰδὲ Ἡ Ποβοούοῦ [ΠΘῺ ΘΥΘΙῪ Τ8η {Π4.} ΚΙ]]οίδι 
γοι Ὑ111 τπϊπὶς ἐμαὶ πὸ ἀοοίῃ Αοα Βευνίοθ [ἃ βδουι οι] βουνίοθ, οσ, ὑμαῦ ἢθ 18 οῇδν- 

8 ἵπρ' βογνίοο ἰο ἀοα]. Απα {μ686 ἱμίπρβ Μ{1}} {Π6Υ Ὧἀο υπίο γοῦ [οπιῖΐέ υαπΐο γοι],}} Ὀ6- 
ολυβ6 πο μαναὰ ποὺ Κπόνῃ (86 Εδίμθν, ΠΟῚ τὴ [ΠΥ ΠΟΙ ΠΟΥ ΚΌΠΟΥ ὑμ6 ΕΔΙΒΟΥ ΠΟΓ 

4 γη6]. Βαΐ {ῃ688 ὑπίπρΒ δδγθ 1 ἰο]14 γου [Βυΐ 1 δγο βροϊζθῃ {{ππ 686 {168 υπίο γοιῇ], 
ἐμαὶ τῇθη {86 ἐπι 884}} οομλθ [ΘῈ {86 (ὑπο τ} ΠΟῸΓ οοταθίῃ], γ6 ΠΑΔΥ͂ ΓΟΙΔΘΠΙΌΟΣ 
{παὺ 1 ἰο]4 γου οὗὨ ἰΐθπι [76 ΤΩΔῪ ΤΟΙΔΘΙΏΌΟΙ {Π6Ππὶ 88 1 ἰο0]4 γοῦ, ον, γγ6 ΤΔΔΥ ΤΟΠΊΘΠ.- 
86. [μδὺ 1 τγβ86}} 1014 γοὰ οἔ ἐλαπι}). Απὰ {8686 {Π]ηρ8 1 Βα! ποΐ υπίο γου [1 ἰο]ὰ 

ὅ γοὺ ποὺ] δὖ {86 Ὀορίβηϊηρ, Ὀθοδιβθ 1 ψγ8 ψι γου. Βαῦ ΠΟΥ͂ 1 ρῸ ΤῪ ΜᾺΥ [ὑπάγω, 
860 νὸν. 7] ἰο μὶπὶ ἰῃαΐ βοηῦ τη; Δ πα Π0η6 οὗ γοι δβκοί ἢ τπρ, Ἦ ΕΙΙΠοΣ ροοβί δου ὃ 

0 Βυὶ [Υ 61] θδοδυβθ 1 αν βαϊα {Π686 ὑπῖπρϑ ὑηΐο γοῦ, ΒΟΣΤΟῪ δ 4116 γοὺγ ᾿ιρδσί. 

ὅ. Τὴε Ἡοῖν Ολοεί α8 ἰλε δἰγοπσίλ 9} ἐλα υἱοίοτψ οὐεν ἰδὲ ιοογ] (7 ογ8. 1-11). 

71 Ναενουίμο]οθβ [Βυ}] Γ 0611 γοι {86 τυ ; 1 15 ὀχρϑάϊθηξ 10. γοὺ ὑμδὲ 1 ρΡῸ ΔΎΔΥ 
[ἀορατί, ἀπέλθω] ; ἴον [61 ρὸ ποὺ αιῦδαυ [ἀο πο ἀοραγί], 86 Οὐμίοσίοσ [16 Ῥᾶγἃ- 
οἸο 6] 5}} ποῦ σουλθ υπίο γοι; θαῦ 161 ἀδρατί [ρο, 881} Βαγο ροπδ, πορευϑῶ],, 1 

8 Μ1}} βαπα πἷπι απίο γου. πὰ ψΏθη ἢΘ 18 οοπη6, ἢ6 Μ11 σόρσγονο {86 που]ὰ οὗ βίῃ, 
δα οἵὗἩ τἱρῃίθδουβηοθα, απ οὗ Ἰπαρτηοηὺ [6 11}} ΘΟ] η66 ἐν οομγοῦ (86 ψου]α, ον, 
Ὀτίηρ᾽ σον] οἰΐοι ἰο ἰδ6 ΜΟΥ σΟΠΟΘσΗΐηρ, ον, ἰῃ τορϑγα ἰο βίη, δὰ ἰὸ τὴρῃ δουβῃθϑ9, 
δᾶ ἰο Ἰπαἀρστησηί, ἐλέγξει τὸν χόσμον περὶ ἁμαρτία: χαὶ περὶ διχαιοσύνης χαὶ περὶ χρίσεως. 

9 Οὗ [1ὰ τορδγὰ ἰ0} δ᾽} ((μδὲ ἐξ 8 σοοίϑὰ διὰ οββϑῃιδ}}γ οομβἰϑὶβ ἰπ ἰμ6 ξδο.), ὈΘΟΔΌΒΘ 



400 ΤΗΒ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤῸ ῦ5ΟΗΝ Ὠἁ 

10 [8615] ὑπογ Ὀθ]ίονο ποῦ οὐ τὴϑ; Οὗἁ [1π τοραγὰ [0] σὶρ ὐδοῦϑηθαβ (ἰδ δὲ ἰὲ Βοδοπιες 
ταδηΐοδέ ἴῃ (86 1ο[), θοοϑῦδο [{Π8{] 1 (ε]οτ!βοὰ) ρὸ ἴο τῶν [(86] Εδίμοσ, απὰ γα 86ὲ 

11 τηὸ ΠΟ ΤΏΟΓΘ (πΒΟΥΘΌΥ ὅταοθ δπὰ ῥυάρτοοπὶ δτὸ ἱπάϊσαίεα}); Οὗ [1 γτοραχὰ [0] ἠυάρτηρηΐ, 
ὥρα [(841] 116 ῥυΐποθ οὗἨ (μ18 που] 18 [παΐ Ὀ66 5} Ἰυαροδά (ἰπ {μ6 ποσὶ οὗ τεὰθπρ- 
ἰ10}). 

6. Τργοπιΐδε οὶ ἰλὲ Ποῖν Ολοεὶ α8 1λ6 ϑρί γί ὁ (λὲ σίογίΠοαίίοπ ᾳΓ Οἶτίεί, απα (λ6 τευεϊαίίοπ 97 (δὲ 7ωίατε. 
(Υετ8. 12-1δ.) 

12,18 1 Πδγο γοῦ ΤΩΔΏΥ ὑδῖπρΒ ἴο ΒΔΥ͂ υπίο γοῦ, Ὀυΐ γ6 οσδῃπποί ὉΘΑΓ {Β6ὰ πον. Ηον- 
μεῖϊ [Βυ.] ψ θα Β6, μα ϑϑριτῖῦ οὗἨ ὑσὶ 18 οοτλθ, ἢ Μ1}] συϊάα γοὰ ἰπίο 41} γαίῃ [4}} 
{86 γα, ον, (6 ψ}016 συ, εἰς τὴν ἀλήϑειαν πᾶσαν"5] : 10. Π6 5841] [1111] ποὶ 8 
οὗ [ἴτῸπ|} ΗΪ πΙΒ6 1; Ὀαὺ ἩΒΔίβοουοσ Ἀ6 ΒΠ8}} ἤθὰσ [11 Ὠθδγοί ἢ], Ὁ ἐδλαέ 584}1 Βα βροαὰκ 
[Π6 Μ11] Βρϑδὶς δθοι!7: δηᾶ ἢθ γΠ]}} βῃῃν γοῦ [{61}1 γοι, ῥγοοϊδῖτη ἰο γου] (ΒῖὴρΒ ἴο 

14 οοπηθ. ΗΘ 884}} [{}}}] ρ] ΟΥ̓ Ὗ τὰθ: ὉΓ ἢ6 88}}8}} σϑοοῖγθ οὗ ταΐῃϑ [86 ν}} ἐβῖο οὗ 
ΜΠ αὐ 1Β τ11η6, ἐχ τοῦ ἐμοῦ λήμφεται, Δα 88}4}1} Βῃθτν [Ὑ7}}] (611, ργοοίδὶπι} ἐξ υπΐο γου. 

1δ ΑἹ] μἰπρβ (μδὺ (π6 ΕΔΙΒΘΥ μδὶ ΔΓΘ τηΐηθ : ὑπογοίογο βαϊα 1 [[Ὁ1 {μι|8 σδυβα 1 5616], 
[μαὐ 6 8}18}} ἔβκο οὗ τηΐπθ [Π16 ἐδίζοί οὗ τμδῦ 18 ταΐῃθ, ἐχ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει, πὰ 
Β[811 βῃον [Ὁ}} [611], Ῥτοοὶδῖπι} ἐξ υπίο γου. 

ΤἸΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΠΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ον. 1. Ὁ Τλαχο ἰγαηίδίοα ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, “ ἀεν τοεεεηί1.}}6 ῬΡείπείοςκ," [ΠῸ ἐεεοπίξαϊ γῆσο, διὰ Ἰπθοσίθ 
δ χίοβϑ: “ Ἡεγ ζεῖ ὠπα δίαπεπι ἀεε ρῬεγεῦπἰεοΝλεπ Ζήεδεεγείολε," τοοῖ δῃὰ δίεμβ οὗ [ἢ9 Ῥογϑοῦδ) Ἰονο- κί γάοτη, ὁ ἤδτο Ὧ0 
Ῥτϑοΐβο οηαυἱνηϊοπξ ἐπ ΒΗ κ δἢ ἴοτ ἀληϑινός, ιναλγλαγίἐρ, νεγταδὶς, ἰο ἀἰδι! σαΐκα ἐξ ἴσο ἁ  ηθή ς, ἔγιια. ᾿Αληθινὸς, τέγμε, ἴθ 
ἕγιιε ἰῃ 1116 δοβο οἵ ἔγιο ἴο τη ᾶἄδα, ζοηα 86, ΡΥ πὶ εἶγο, οδδοη τ δὶ, 85 ἀἰδιίποῖ ἴσοτη Ὑμαὶ [4 ἀογί τϑὰ, ὈΟΡΙ ΝΟ ΤΥΡΙ͂ΚΑΙ, Βδου 
δῃ ΤΟ0ΓῸ ΟΥ̓ Ϊο58 ἰτηρογίοοξ : ὙἘ8116 ἀληθής, γα, ἴα ἰγθ ἰῃ ορροβίτοπ ἴἰο ἴα]5θ6. ΟὨσίδί ἰδ μ9 ἔχῃς, του ΔΌ]α, μοτέθος {ίρηξ, 
Βιολά, Ββορμογά, Υἱηθ, ἰὴ ἀἰδιϊ ποίοις ἴσοι 81} τοοοίοα ᾿ἰκὮ , εἴο., 85 γν2ε6}} 85 ἰῃ ορροσί οι ἰο 1156 σης, ἐἰο. θα ἐμ τοιατῖκο 
οὐ οἷ, ἰ. 9; νἱ. 32, δηἃ Ὑ͵όποδ 5 ϑυνηποηγ φῇ ἐδλε Νεῖσ Ἰνείατιεπί, ἢ 8. Ουὖγ ἐγ ὈΟΪ ἸΔδϑ ἢ ρ δηὰ ἰκ ἐμοσοίοσο σοϊδίποὰ 
ΌΥ τηοδὲ ἰγβηϑίλίοτγη.--. " 

2 γεν, 8.- - ὙΠ 18} ἀγίϊςοϊο τὸ πῦρ, ἰπ δοοογάδηοο Ὑ{ σοάά. Α. 6. ΚΕ. Ε!η., εἰο., ΤΊ δ εηδοῖῖ; ἐδ Ἐδσορία βῃὰ 
ἴὼ δοσςογάμπποο νν ἢ Β. Ὁ... αἰσ., δυὸ πὺρ νἰτδουῖϊ ἴΠ6 δγιὶςῖϊθ. ἘΠΘ ρμδδαιβο 68 ποῖ, 85 Ἀΐθυον {π  Πκ5. ἴο ὑθ οδιἐσηδίοα ἰῃ δοουσὰ- 
809 ν»ἱ τ Δίατκ ἰχ. 22, Δ8 ΠΟΘ ἃ ραγιἰσ}σ το ἴο ἐπ υἱονσ. 8.66 (6 Θδχοχοδίβ. 

δον. 1.--Τηο ΑοΓγοὶ αἰτήσασθε, ἰῃ δοοογάδποο ὙΠῈ Α. Β. Ὁ. εἰο., ἐδομιδημ, ΤΙ δομβοηάοτί, ἱπβίοωδ οὗ (86 Ἑυΐηπτο αἰτή- 
σεσθε. [((οαά, ὃς, ΒΕ. 6. Ἡ΄., εἴς.. ανὸ 1[Π6 ἸαΓδ ΤΟΒΠΙΠΕῚ. 

ὁ Ὕαγ. Β.-αἼμο τολάϊηᾳ νήσεσθε [κξ.] Α. Ε. Ο΄., εἰο., ΤιδοΒοηδοτί, ὑγῶδ Ῥτο ΑΙ οπδηροὰ πίο γένησθε (Οοὰά. Β. Ὁ. 1ω5 εἴα. 
Ἰδοϊιθη}) οὐ δοοουδΐ ο ΛψΝ δίΓΔΏ ζόΠπο88 οὗ ἰΠ0 ὀχργοκδίοη. Αἶδο Ὁ βοσογάδησο ΜῈ ἴδ 6 φέρητε (Μαγογ). 

δ ες. 1].- Ἴη δοοογάδποο ἢ} Οοάὰ, Α. Β. Ὁ.. εἰο., Υ αἱραῖθ, δι οτδηπ, ΤΙΒομοπάοτνί, ἡ ἱπαϊοδά οὗ μείνῃ. [Ὁοά. ξ. εἴτεῦ 
ἔλο Ἰαΐίον. 1108, Τί βομαῃ ἃ. οά. δεῖ, ΑΙ ογά, Ἦ οδίοοί! δὶ Ηοτί, ζο] ονείης Α. Β. Ὁ... δρτϑὸ ἰῃ γοϑάδίης ἡ.---Ἐ. Ὁ. 

"ΦΨΥ͂ΘΡ. 14.-- ὁ 161} γογβὸ ϑϑοπὶθ ἴο ἤδυοῦ [86 Βδοορίη ὅσα ((οά, Α.. εἰ6.} πιογο ἴδῃ (πὸ ἃ ((οαμ. Β. Ὁ. Βίη., εἰς.) τοροϊτοὰ 
ΣΤΑΞΠἸδκηᾺ 50 πκωρρι ϑς [Πἰρομοηάοτί, ἰπ οὐ, 1509, κίνου ὃ, ἐπ δοοογάδηοο ὙΠῚ) πὶδὶ 1.0 ἀθοϊδσοθ ἰο Ὀθ ἴδιο τοδάϊυς 

: ἴῃ σα. 8. 86 κίνοβ ἅ. Ν 
γον. 18.-ἰΤἰβομοηάοτί, Βα, 8, [ἢ δοοοτάδησο τὶ ἶ δ 5 Ὁ, είο., Τοδ 8: γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον (τὶ ἰΒοπξ ὑκῶν) μεμί- 

σηκεν, ὑπὲ Ττοκο! οδ, ΑἸοτὰ, Ῥοδίοοιξ πὰ Ηοτχί τουλίη ὑμῶν, Μ᾿ οἷν ἰ5 συ ΠΟΙ ΟΠΕῪ δυρροτγῖοα ΌΥ δὲ. Α. Β.1.. Ν. Χ΄ εἰς.--". δ] 
8 Ψογ, 2].---ἰἸὮ ἀσοογάδηςθ τ ἢ Οοὐά. [}ξ.5] Β. 9.5 1,., εἰς.. ᾿Δοταδῃν, Τἰδομοπάοχί [Αογὰ, εἰς., τὸ βου σεδὰ εἰς ὑμᾶς 

1ηδίεαὰ οἵ ὑμῖν [ἰόχῖ. τοῦ.) : 
9 γοτ. 29.---(Ον 61.: τοουζα κοέ λανε εἴη, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν. Τηο ΑἸεχαράγίδη ἴοττη οἴχοσαν ἴοΣ εἶχον ἐπ δυοίαἰΒοᾶ 

ὉΥ δὲ. Β5'1,. Ν.5 Π., Οτίᾳ., γγ., δοὰ δαορίοα Ὁγ 1δοἢ πὶ... Τἰθομοηά,, ἔτορ. ΑἸΖ, Ἰεκῖο. δὰ ἢ. δ'δὸ ἰῃ τοσ. 28. Ἰεγος 
(. δ.) οὐ͵]οςσὶς ἴον 6 ζοϑδοὴ ἐπδὶ (ἢ ΑἸοχαηάγίδη ἴΌΓΙ ἰδ ΥΧΕΤΕ ὙΝ] ΟΩΪΥ ἐπ ὁπ μδδάϑδρο, Ποιὰ. ἰἰὶ. 13, ἰἢ ἃ φαοίϊδείουι ἤγοια 

9 δορί. (ἐδολιοῦσαν»)» Βαϊ πδηῃ (88 αφυοῖϊοα ὈῪ Μογοῦ) σου οοϊαγεθ ὑπαὶ αἴχοσαν ΔΥΌῸδΟ ἔγοπι (δ 9 οτἰ ζίμαὶ εἶχον ἄν, Ὀπὶ οἵ 
ἂν (ΠΟΥ ἰδ ἢο ἴσβοο ἴπ [8 οτ ἰ08] αΌ ΠΟΥ ἶσα, ΠΟΙ ἐδ δ ΠΟΟΟΒΒΔΥΥ.--. 8. 

10 Υογ. 24.--[[δπρο, (δομπι., ΤΙδομοηά., οά. 8, ΑἸΖ, Ττος,, τοαῦ ἐποίησεν ἀὐἱά, ἴῃ δοοογάδποϑ ὙΠ} ἀξ. Α. Β. Ὁ9., εἰο., ἱποίοοὰ 
οὗ {Π9]οὁςἷ, Γρο. πὸ ποίη καν, δαε ἄσπε ---Ῥ. Β.] 

11 γον, 20. ἰδοϊιοπάοτί, Κα, 8, οτο!α δὲ, [ἢ δοοογάληςο ὙΠῈ 8. Β. Δ., εἰς. ΑἸίοτὰ Ὀγαςκοίδ [[,.-Ὁ, 8. 
18 γοτ, 27.--ἰ.δέ αἴτζον ὑμεὶς ἰφ οἷ εἰοὰ ὉΥ ἢὉ., Υυἱκχ., δγτ., Βαξ τοιαδί ποὰ Ὁ Τιδομοπὰ., ΑἸ. εἴς.-- μαρτυρεῖτε, οὐ δοοοιπὲ οἵ 

καί... δέ, δΔῃρὰ {Π| ΓΟΘΦΟΏ ὅτι κ. τ. λ.. πιυδὲ ὕο ἰακοη δ8 ἶη ἰοατῖνο, ποῖ 85 Ππροσχαζίνθ, τ οἢ 18 ἴοο δρττιρὶ.--Ρ.. 8.] 
Ξ 18 ΟὨ.. χυΐ, νοῦ. 8.--- Ὑμῖν ἰ6 οὐρεἰοὰ ἰῃ δοοογάδηοο ὙΠ ἀϑοϊδίνο δαϊμογ εἶα, [Ὁοάὰ. Α. Β. Γ΄ Δ. εἰο., οσεῖξ ; δὲ. Π. 1.., εἰς. 

το ἰϊ. 
" ἐξ. 4..-ΤῊο ἡ ὥρα αὐτῶν [ἐλείν ΠΡΟΤῚ ἵπ Τδοδιηδηῃ ἴ δοοογάδηςο ὙΠ Α. Β., εἴο., βοοϑ ἴἰο ὈΔ οοολδὶουοὰ ὃν ἰδο 

βοοοηᾶ αὑτῶν, τ οἢ ΡΣΟΌΘΌΪ ὑΠελαΙν 8 υοίοσο μνημονεύητε (Δογεγ) [ξ. Ὁ... εἰο., ΤἰδοΒοπά,, δα. 8, οσαὶξ αὑτῶν, ΑἸΙοΣὰ, 
Ῥ οδίοοίς αηὰ Ποτγῖ γοϊδίη ἱϊ.-Ῥ. δ.) 

18 γος. 4.--[ϑοπιο ΜΆΗ, οὔ [80 ϑοοοῃὰ αὐτῶν, οἴμοι ὑμῖν. 66 [86 δρρασγδία ἰῃ Τὶδε σῃᾶ., δα, 8, ὙΠῸ τοδ μνημονεύητε 
αὑτῶν, ὅτι ἐν" εἶπον ὑμῖν.--". Β. 

16 Υοσ. 1.--ἰ ΤῊο Εἰ. Ὑ. τουόγβοδ ἔνθ ἀἰδί οΕ]0ἢ Ὀδέτεθοι ἀπέλθω, ἴο ἀεραγέ (ἴτοπὶ ἐγ), απ πορεύομαι, ἴο 99 (ἰο Βοατοῦ} 
ΤῊΘ οδ0 Ποῖ δἰμκηίοδ πο δίδσείης ρμοΐηξ, ἔδο οἶον ἐἢθ ρμοαὶ, οἵ ΟἿ γίδες δ ̓ΟΟΓΏΘΥ ; 88 Βὸ ν π ΤΠ ἷσ δὺ8] δα σηο ΤΥ, δας ζεεία: 
“ ἀπέλθω, πέρευῦνι αδίεγο, Ῥνοΐεοίως ἐγο. ίδεγωηπξ τογδα; ἐμὰ ἰεγτηιίπις α λος ἱεγνείππε αὐ μένε πιαρίς τροοίαί." 
10 Οογιηδὴ ἴδ αἰ δγθησθ ἰς Ὑ6]1 τοηογοὰ Ὁ δὸ νειῖο δηὰ [δηρθ: ιοαρολέη, --Ρ. 8.1] 

Ἡ γοτ, 8.---ἰ ΤΠ 9 Ε. Υ. γεργουε ἰδ ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ ἰοο ρα κ ΤῸΓ ἐλέγξει, ἩψΠἰσὰ τωρ] οα ὕὈοῖδι ἃ οὐοπυώνοί  ππίο δαϊταίου διὰ δ 
οοποίοδπς ὑπῖο οοηἀθιπηδίίοα. 866 ἔπ Εἔχεο. ΝΟΤΈδ, δηὰ τῃ9 γοπιατκ οὗ Μίογοσ (Ρ. 651}, 80 κε νεῖβο δεογίθδα ἴο 86 ἔλεγξις 
πιο ἀου]ο αἰπὰ οὗ οοιγογείου (] Οοτ. χὶν. 26 7) δηὰ ἼἽσουἀεπηηδίίου (Αοἰ χχὶν. 25; οπι. χί. 7 Δ.) ἰπ ορροαϊτίου ἕο ἘΤασεαῦα, 
Ῥο Ὑοτία, εέο., πο σΟὨ δπο ἰΐ ἴο ἐμοὸ Ἰαίίοσ. ἘΠῸ ἤτοί δχαϊρ)ο οἵ [86 ἔλεγξις οὗ [9 δρίἰξ 6 οἴοοϊοά τπτοῦκὰ εἶκο ὠροδέϊοα, ἐα 
ἴδιο ρΘῃἰΘΟΟΒΙΑΙ ΒΟΟΣ οὗ Ῥοίον, Αςίδ ἰἰ. αὐὰ 115 ἀουυο οὔρεος. Ῥουεκῖοσ απὰ ὙΠ Ώδοι : “" ἐλέγξει τηοδῦδ (1) σοηνΐηοο ὉΥ 
Ῥτοοῖ, (3) οουτίςοϊ, (3) τοργουθ οὐ τοῦυκο.... Ὑ7η0 ρμδεβαρθ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἰπἰογργοίοα ΒΥ ἐδὸ ργοδολιίηςχ οὗ ἔπ δροδίΐοξ, οἵ γδέδοσ, 
οὔ (ηο δρίτί Ὁ ἸΒοῦὶ (Μδῖὲ. χ. 20). Τὼ ἰμοὶν ἀἰφοοῦτθολ, τεοογάϑα ἔῃ ἴἢ9 Αοίδ, {1680 ἔπ γοθ οὐ δϑοῖβ δὲὸ πὸ τηοσὶ Ῥτγοπιίποηΐ: 
(1) Ομ τίβε [ἢ9 ΟἿἹῪ ϑανυίουν, δηὰ γοὐϑοίίοη οὗ ΗἾπὸ ἰδία] δὰ ἀδπιπίης εἴη. (2) Εἰρηιίοουδησες οὐ δι οδιίοι, τπτοῦχσὶι το 
Ἐλπο πα γα οὗ Ομείει. (8) Τ8ο κίπρόοσι οἵ ΟἸγίδὶ, ἱποιοο οὗ βείδῃ δ, πονν, διμὶ ἴο Ὦ9 μεσγίϑεϊϑά ἐῃ ἐδο ὅπδὶ 
. οῃϊ."--Ρ, 5. 
ἧς ψοτ. 8..-[1 δνὸ σίτου ἐπ ἐπὶβ υόσϑὸ ἐδ 9 ἘΓδπ δι οη οἵ ἔδηρο πιὰ Ἠΐθ8 ΘΧΡ ΔΌΔΙΟΓΥ ἱπροτοβδ. Πὼ ἐδίοο ὅτι ἔῃ [ἢ 

ἀδεροππίταϊ νο φοηϑό (“-τοῦτο ὅ, τι), 66 Ῥοϊηϊίης οὐἱ ἴἸὸ οὐὐθοῖ οὐ [6 μτγθοδάϊῃρ ποσγι!δ. ΑἸοτὰ δὰ Νογεῦ τοϊταὶῃ δ 
Α.Ο Υ. δεζαιμδε (ὅτι, οδυυδαὶ παδιὰ τοῦτο ὅ. τι). Εἰ ὁπ αἷδὸ Ὀὸ γοῃογοὰ "ἴῃ (Δ, ΟΣ “ἰπωδιοῦοῖ 85" (ὅτι--εἰς ἐκεῖνο ὅτι, 
Ν. 18: ἰχ. 17: χὶ. δ1). 860 0 ἔχεο. Νοτεδ.--. Α. 

1 γ τσ, 13 -- ΤῊ9 τοδάϊηρ εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν ἰη Οοὐά. Α. Β., Οτίχου, ἸΔεξδιοδλθ. ΓΤΙϑοπβοδάσοεί γος ἐν τῇ ἀλη: 
θείᾳ πάσῃ (σ ὨἰοΝ ἰδ ΠΟΤΘ οομζοοι οἴνος ὁδηγέω), ἰὰ δεοογσάδηοο πΐῚ ἢ δὲ. Ὁ. Βαοα.,͵ Ἰρινῦ. Ἰοεῖ. Νον., 11. Ἐδὸ ἐεχί. 
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τος. οὲς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. ΤΎΟΞ6]105, ΑἸζοχά, Ῥοδίο. δρὰ Ἠογί δαᾷτὸθ τ] ἢ ΤΟΣ. δηὰ Ιδλῶζο ἰῃ τοδαΐπρ εἰς τὴν ἀλήθειαν 
πασαν.--" 8, 

8 γοτ. 13. [11:0 ἰοχί. τϑο. γοοὰς ἀκούσῃ; Τιϑο)ιοηδοτί, οἂ. οὗ 1809, ἀὐλῳ δέλόρυ ΑἸΙοτὰ, Ὑοδῖο. δὰ Μ., κίνο ἀκούσει 
ΤΣΔΏΒΙΟ ἴῃ δεοογάβηοο ὙΠ Ὦ. Ὁ. ἘῬ; ΓΙβοδβαηά., ἰμ οα. ὃ, κίνο ἀκούει ΜΓ δὲ. 1. 

γα ΠυΤη ἰ5ϑίοη.}--Ρ. 3.] 
29 ἴο8 : λαίλ᾽ λοδαγαὰ (ἰιϊδτοτίςα! 

81: Ὑογ. 1. 1 δοοοσύδῃσο ἢ Οοαὰ, Α. ΒΒ, Ἰδλοβιολῃπ, Τὶθομπϑηδογῖ λαμβάνει ἰποϊολὰ οὗἩἨ 6 Ἐδοορία λήψεται. [Νὲ.9 
Α. Βαυὸ ἴδο ᾿δὲῖοσ χοδάϊης ᾿» ἐμδδὸ λήμψεται), θὰϊ λαμβάνει ἰ8 ὈοΓύοΣ δυρροτίοα, αμὰ δἀοριοὰ ὈΥ Τἰβομοιᾶ,, οὰ, 818, 
Ἴτος. ΑΙ, Ἡ εδῖο. δοὰ Η.--Ῥ, 

ἘΧΕΈΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΛΔΙ,. 

[Τ|ῖι0 Ῥαγδθοῖϊο ἀἰβοοῦγβθ ΟΥ̓ Δί ΠΟΥΥ οὗ ὑμὸ 
Ψμο δὰ (.)Ὸ ΒΥΒΉΘΙ65 18 86 βοσοῃὰ οὗ ἰδ9 ἔτγο 
παροιμίαι τοοσοταρα ἰπ ἐμὸ ἀο5ρ6ὶ 0 Φοδπ; ἰδθ 
οἶμον Ροΐϊης ἰἰὸ ῬΆΣΘΌ]Θ οὗ ἐπ ἀοοῦ Κορ θχὰ, 
σ᾿". χ. ὅ690 (ἢθ ΓΟΙΔΡΚΘ ἢ. 8171. [ὑ Π]υδίταίθ8, 
πον 6 ἤἄρσττο οὗἨ (9 ποῦ] οβί οὗ ἔσγυϊυ- Ὀθαγὶηρ 
Ῥ]αμίϑ, ἐμ6 ῥγϑοΐουϑ ἰγαΐῃ οὗἩ ὑἐμθ οσχαηΐο 1{|{8- 
πίοι οὗ Ομ γῖδι τὶ Ὀδ]ΐονοτΒ: Ηο ἰ8 ἰ: 6 ΟὨΪΥ 
ΒΟΏΌΤΟΘ οὗ ἱμποὶν δρὶ γί] 11ἴ9 ἀπ ἔγυϊ Ὁ}. 688 ; 
ἐΠΠ6 7 1νο ἱπ Ηΐῃ δὰ οὕ Ηΐ; δηὰ δρατὶ ἔγοπι 
Ηϊπὶ {μπ0Υ ταλδὺ ΣπΟΥ ΔΌΪΥ πὶ Π6 Ρ δηὰ ἀἶο, 11|κ60 
ἴδο ὈΣΆΠΟΒ6Β ουὐἱ οΥΥ ἴγοιι ἰδ 6 Ῥδγϑῃηΐ βίριω, 8]- 
που ἢ (ΒΟΥ ΣΩΔῪ τοίδ ἢ ἴον ἃ 1}{{10Ὸ 8110 ἃ ἀὁ- 
ΟΟΣ Ὁ] σΥΘΘΏΏΘΕΒ δα ΔΡΡοδσδῃοθ οὗ 116. ΤῈ6 
δδ1ὴ9 ἐγα δ 18 8οὺ ἔοστί ἢ ὈΥ Ῥϑὺ] ὑπᾶὰον [Π9 51πὶὶ- 
1ἰιὰἀθ οὗ ἐι:6 ἢθδὰ Δῃὰ ἰδ πῃϑι ΌΣ8, ΕΡΙ. γ. 80; 
Οο]. ἱ. 28: 1᾿. 19; Βομμ. χὶϊ. δ; 1 Ὅον. σ. 17; 
χὶϊ, 20, 27. Ιὰ Ατσι βου Τγθης}}}8 δέμαθ8 ὁπ 
ἐὰλε Οὐοεροὶς, Ῥρ. 218-280, ἱδοτο 19 ἃ βυζροδίλνο 
ΘΧοζοίϊο8) 655} 0 ΟἹ ΥΌ75. 1-Ό.---Ρ, Η. 

γον. 1. 1 τὰ [86 ἔστι νΐίῃθ, εἰς. [᾽Ε γώ 
εἰμε ἡ ἄμπελος ἡ ἁληϑινή, καὶ ὁ πατήρ 
μου ὁ γεωργός ἐστι].- 9 ΔΘ τηοαϊ αἰ οι 
(Δ 685 [Ὁ σταμπίοα 8 ὑσοοδαϊΐης ραιβο; ἰῃ6 ἔραγο 
οοϑθῃ ὉΥ ἐμ ᾿ογὰ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ ραογιϊουϊαν ἰἢ- 
ἀποοαιοπΐ ἴἰο 8 5βο]οοίΐοη. Ὑδσιουϑ ΘΟ] ΟΙΌΣΟΒ 
ἃ5 ἰο (86 ᾿πηἀποριμῃθηΐ: 

1. 10 τὰβ ὑγοβοηἰοὰ ὉΥ (86 φοϊάδῃ τυἷπθ οἱ ἰδ 
ἄοον οὗ ἰδ ἔθ ρ]9 (79 86 ρΡ818 Α4πί|. χν. 11, 8; 26 
δείίο “ει. γ. δ, 4), νἱονγοὰ ἀυτίπρ ἃ δίϑυ ἱῃὰ (ἢ9 
ἰορῖθ (θόγοσαο, Βόβϑημι 10), ΟΥ̓ δ6 0 ἔγοϊῃ ἃ 
ἀϊξίδῃησθο ἱπ ὑπ6 τηοορ] σὺ (καρ). [{ΤἈ]18 
ξοϊάθη τυἱμθ "γὰ8 Οὁ296 οὗ ὑμο οἸ]6 ΟΥ̓πδθπ18 οὗ 
ἩἨοτοά 8 ἐθρ]θ9 δπὰ πὸ ἀουδί ἃ δυταῦο] οὗ ἰ}9 
1ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΜΠ116 ἢ 15 6]16 ἃ 48 ΠΟΌ]6 Υυἱμθϑ᾽ (97. 1]. 
21; δορ. ἴβ8ἃ. νυ. 14.; ἘζΖοὶς. χὶχ. 101; Ῥβ. 
Ιχχσχ. 8-10); γοί Ομ σῖβὶ τνοι]Ἱὰ βΒοΔΤΟΘΙΥ δΒοὺ Ηϊπι- 
ΒΕ] ΟΥ̓́ΘΣ δρϑϊηδίὶ ἃ ἀοδὰ ἱπιᾶρο οὗ τρδῃ᾿Β ΜΟΣΪς- 
ΤΑ 5810.--Ρ. 85. 

2. Τμὸ εἰχδὺ οαὗὐἨ ἰδ9 τῖϊπθ-οαρ αὐ ἰδθ ΓοΣα 5 
ΒΌΡΡΟΥ (866 Μαίξ. χχτΐὶ, 28; ατοίϊυ5, Νύββϑϊι, 
Μίογοτ). [Επνδὶα, Τσοποῖ. Τὴ σοπιτησηΐοη Μ]1}9, 
489 γέννημα τοῦ ἀμπέλου (αι. χχγνὶ. 28), πο ἢ 
Ηοὸ μεοὰ ἀοοϊαγοὰ ἰο ὈῸ 16 δγτ00] οὗ ΗΪ8 Ὀ]οοὰ 
βῃρα ἴον {ἢ σοι βϑίοη οὗ βδίῃπϑ, ργοϑϑηϊοα ὑἢ- 
ἀουδίοαϊγ 189 ποαγοδὲ τηοίϊγο [0 {μι 18 αἰ ΒΟΟΌΥΒΘ 
ὁπ ἰδ οἱοδβοϑὲ πίου Ὀοίνγοοι ΟΕ σὶδὶ δὰ ΗΪ5 ρ6ο- 
φῬίο, σοῦ 18 οι οαϊοα ἰῃ ἐμ βαοσϑδιηθηί οὗ 
πηΐοι τὰ ΟἸγἶδὶ δηὰ Ηἰβ ρΡ60}196. Ὑοῖ ἐδὲ8 ἀο68 
ποὶ οχοϊαὰθ δὴ ἐχίουμδὶ οσοδβϑίοι βοὶ ἃ8 8 δβιιῷ- 
κοϑιοὰ ὈΥ Μαηρο, δυὸ θ.---Ρ, 8. 

8. Αἰ τὶμϑ τὰ2ὰῶἱοι, ἔσο ἐμ δουβο, πδᾶ Βῃοΐ 1.8 
ἐοπγ!]5 ἱηίο ἐμθ ψαρδίσομαιλθον (ΚπαΡΡ, Τ1Πο- 
1.61). 
ἀπ μο υἱὸν οὗἩ υἱπογδσὰβ χσοροϑίης ουἰδίάο ἰῃ 

ἐμ 1.1} τλοοπ (ΒίοτΥ ). 
δ. ΟὨἷγ ἰμ6 ταϑηΐδὶ τοοοϊ]ϑοίΐοι οὗ ἐἰ9 ΟἹὰ 

Ῥοιαταοπὶ βρυχο ([8. Υ. 1; ὅ6:. ἱϊ. 21; ἘΖοκ, χν. 
2; χῖχ. 10; Ρβ. ἰχχχ' 8; 1υἵοϊζο, Βδαταρ.- τυ δὶ 08. 
[ΑἸέοσὰ νῖ8ο, οοτον, Θομλΐμθθ ἩΪ (818 ἰδ0 

ΒΘΟΟΠ σοηῤθοία 9} σοηῃδίἀογοδ 88 χο]αϊπς (ὁ 
Ομ γῖϑὺ δηὰ ἰμὸ αἰθοὶρ]εβ σγὰὸ τόσο δὺοαυὶ Ηἰπι 

1(Βοϊιδῃμῃ). 
06. ΤΙ0 τᾶῖκ ἀοτπ ἰο Κοάγου ἐμτουρὰ (89 

Υἱπογασὰβ ([δρο, 1.856) [ἴῃ δὶ8. Ζεδοη «ὕδδι, 
Το] οοὰ Ὁγ αοἀοὶ (11. 406), γᾷο ΒΌΡ οβϑεβ ἐμαὶ 
Ομ γῖδί, δοοὶς ἃ υἱθὸ ὙΠ ὈΥΘΊΘΙ 68, δίορρθα οἱ 
(16 ΝΔΥ, ραϊμοχοὰ Ηἰδβ ἀἸβοὶρ᾽98 δυουπὰ Ηἰἷπι δῃὰ 
ΒΡΟΪΚΘ ἐμὶ8 ΡΣ ]9.---Ρ, 5.] 

Ἧο, πονονοῦ, ἴῃ Ὁρδοϊαΐηρς (μἷ8 Ἰαϊίον γῖθν, 
Ῥτγοοθθα ἔγοιῃ (9 Βιιρροδίϊίοα ἐμαὶ {μοῦ ὝΘΓΘ 
Ὀδυγπίηξ ἀἸοὴς ἰδΒ9 δ᾽405 οὗ ἰὴ γ8]16ὸΥ οὗ Κοάγοῃ 
ΠΟΟΘΙΏΡΏΔΙ υἱπογαγὰ- τ08,--ἴὸν ὑμ0 Ὀυγχπίης οὗ 
189 ουἱ- ΟἿ ὈΣΔΏΟ168 18 6 ῥυϊποῖρϑὶ ροΐηί οὗ δοῃ- 
βιἀοτγαίΐοη. [Ὁ τνγδϑ 1. {116 ἰἶπιθ οὐ Ὑϑὰγ ἴὸσ (89 
Υἱπογαγά- ὅσο, 2, ἔον ἔμ6 οἰθαπβίης οὗ {μ6 υἱῇθ, 
8. ἔον {88 Ὀυχηΐηρ οὗ ὑπὸ οδα] ἔγοϊα ἔμὸ Ῥδβομαὶ 
Ἰδτῦ : ἐμπΐβ 1.8 νγὰ8 βιυ οὐ] σοταταδπαἀοα (Εἰ. χἰϊ. 
10; Ναμ. ἰχ. 12) δῃὰ τηϊσὺ ΘΔ 81} δυο Ὀ66Ὼ Ρ6Υ- 
ζοσιθὰ ἰῃ σοηπϑοίϊος τλλὰ ἰδ ἀπ 195 Δρροτίαΐπ- 
πᾳ ἰο νΥἱῃθ- ἀγοββίῃρς (869 ζΖέδεπ οέδιε 11, 8, ν. 
1420). Ὑπὸ Ἐδδίοσ- ἄγοβ πο (μ6 6Θ6}116 δπὰ 
Βε ἰϑ8 ΟΒυγοῖθ85 οαυδοὰ ἰοὸ Ὀ0 Κὶπά]οα ἴῃ ἐμ9 
πἰρὃυ 0] ον ς Μδυμπάγ-Τυτβάδγ, ροϊπῦ ἰο ἐμθ 
οοἸ]ΘὈγαἰίοῃ οὗἉ ἐμὸ 1,οτ Β ΒΌΡΡΟΣ 88 οὐίαἰπίηρ ἷπ 
Αβία Μίποσ δηᾶ, ἰβσουρὰ ἐ18, Ὀαοὶς ἰο ὑπο “91ν18}} 
Ῥ880}}8]- ἤγοϑβ. 

Φοθυβ᾽ ἀἰϑοοῦτθθ δοποογηΐηρ πο υἱὴθ 8 οὶ ΠΥ 
ΔῺ ΔΙΙΘΧΟΣΥ ΠΟΥ 8 Ῥασδῦϊο, Ὀὰΐ ἃ Ῥαγα ο] 6 ἀΪ8- 
θοῦ τΒθ, δηὰ ὑπαὶ ἃ, ΒΥτα 0] 68] οὁ.6 (860 ΟΡ. Χ.). 

Τδὸ ἐδδοπίϊαξ Ὑὶηθ, ποὶ ἰδ 6. ““Τ6}]." [(ΟΏΡ. 
οὨ ἀληϑινός (6 ἄγει ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΌΤΕ.---Ρ. 5. ΤἼδὲ 
ν Βἰσἢ (89 ΘΑΥΙΔΪῪ υἱὴθ 15 ἢρυγταιγο]γ ἃ8 ἃ 5γ1η- 
Ὅο], ἐμοῦ τ μῖοῖ (86 Ῥ6Ορ]6 οὗ [5180] 88 88 ἃ ὑγρθ 
(ΡΒ. Ιχχχ. 8: 565. 1ϊ. 21), Ομιυἶβί 15 1ῃ ταάϊοα] 68- 
Βομ αἰ ϊγ; ΠῸΟ 19 ἐμ) για - τοοῦ δηὰ βίθαηι οὗ ἐμ9 
Κη ράοια οὗ ]ογο, οὗ 1.5 ἱνὶ κοσαϊϊης δηα ἱπδρὶγὶ- 
ἱπρ ἔγαϊ δμὰ οἤοοι: ζοϑίϊνο ὁ ἀοί {89 γἱὴθ Γο0- 
Ῥχοδϑθαῦ ἴῃ δὰ θυ} ἢρΌΓΟ, ᾿ΔΟΓΘ ἃ οἰ] οὗὁἨ (89 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ Βα ὑμδη οὗἩ ϑδσί]Υ δβοὶϊ. [Τ}6 σοτὰ- 
Ῥᾶγίβοη στὰ ἐμ 9 Ο. 1. ἐΠΘΟΟΣΔΟΥ (ἀοξοηαἀορα 4150 
Ὁγ Εὐτασγὰ δηὰ ΗἩθηβίθηθοχς 80 πὰ ἰὰ ἀληϑινή 
8, απίέλεδὶδ ἰο (86 ὠηγγεΐμδ γὶπο οὗἨ ὑ89 ΦΘν 188 
ἐμΘΟΟΥΔΟΥ) 18 ποὶ 80 παίυσαὶ 610, βίθοο ΟὨΥἶβὲ 
ΓΟΡΥΟΒθηΒ Π ἰημβοῖῦ, δὰ ποὶ Ηΐ8 σατο, 85 {δμο 
ἔσθ γὶη6, ἑἐ, 6. ἰλ.0 Το] ἐγ οὗἁἨ 86 ἰάθα ψ ἶο6}ῖ 19 
ἘΕΘΤΟΕΥ͂ΘΙΣ Τοργοδβοιηϊθα ἐπ {89 παίαχα] Υἱηθ.--- 

ὙὝοθ [89 ὈσαΟΒΟΒ [ὑμεῖς τὰ κλήματα, 
ΟΣ, ὅ.--Ρ, 5.1 1. ΟΜ γιβὺ ἐμὸ ῥυϊμοὶρὶθ οὗ ἀΪ8- 
οἱρ]οβιΐρ, θθασίης δὰ αὐυἱοϊκοηπίηρ 8}1 ἱδγουρὰ 
Ηἰδ ϑρισιε; 2. μὸν δῃ ογζᾶπῖο το] πὶ ΗΐΣ, 
ἐγουρ 80 δομηπηΐοη οὗ ΗΪ5 Ξρίσι. 

ΤἘῈ9 Βυπραμἅρσλαῃ. [γεωργός, 9 ΟὟΤΟΣ 
οὔ (Π9 γἱπογασὰ 85 Ὑ5]] 88 ὑμ9 ἸΔΌΟΣΟΣ, 18 ἃ ΙΔΟΓΘ 
ἀϊχηϊδοὰ ἰοόγαιὶ ὑμαπ ἀμπελουργός, ἱ. 6. (89 τἱῃο- 
ἄγοβϑοῦ ΟΣ δοίῃ8) ου]ἰἱγαίοσ οὗ ἐπ6 υἷπο. Εὶηρ 
ὕ εσίδα ἰβ σα]θᾶὰ γεωργός, 2 ΟἾν. χχγὶ. 10, δὰ (86 
Ἰοδίάοτυβ οὗ τ1ὴ8 σον θὰ ὑΠΘΟΟΥΔΟΥ͂ γεωργοί, δῖδιί. 
χχὶ, 8]-41]1, ΤΥΘΒΟὮ:; “ Νοὶὺ ἰδ {}1}0 γεωργός τιοοᾶ 
0 δϑβυιηθὰ ἰο “ρυγζο᾽ ΟΥ Ῥγῦῃθ ΟἿΪΥ ὉΥ ἰδ 
Ἰιδηα οὗ οἴοτβ. 6 ΙΔΌΟΣ οὗ (πὸ Υἱπογδγὰ 18 0Χ- 
ΔΟΙῚΥ οὗἉ ἐμαὶ ᾿Ἰρδίος κὶηά, ἰῃ το ἰλ6 ῥσορσῖὶθ- 
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ἴον πὐἱρῦ ὍΘ τ|ῦο] ρ᾽οαϑοὰ Ηἰπιβοὶῦ ἴο ἰδκθ ἃ 

Βθδγο." Ἰοσάβυονι : “16 {1118 ουὺσ Βεαγίβ Ψ ἢ ἢ 

{π0. Ρ᾽ουσηβμαγο οὗ Ηΐ6 νοσγὰ, δῃὰ βοδίίουβ (86 

8064 5 οΥὉὨ ΗΠ8 Ῥγεοορί ἰμογο, δηὰ 868418 0.5 {116 

ον απὰ τδΐη οὔ πὸ ϑρίσιι, (μαι Ηθ ΤΥ ΤΟΔΡ {16 

{γαἷΐ8 οὗὨ Βοϊϊπε58." --ῆ.Ὗ. 8.7] Θοά᾽Β τι ]θ ουὸν {Π6 

πον 18 1. ἃ Ῥοσβοπδὶ σονοτομιθηὶ; 3. 8 (6Ἰοο]ορ- 

ξ6οἱ σογαγπιηοηΐ: δδιὈ] βαπιθηΐ, ου]ΌΥ6, ῬΟΓΣ- 

ξοοιδπ οὗὨ {π 9 Κίπράουαι οὗ οτθ; 8. ἃ ρον γητη θη 

δχογοϊβοα ὑροῦ Ομ σὶβὶ 88 89 σοπίγο οὗ (86 που]ὰ 

δηὰ ὑροῦ Ηἰ5 ἀϊβοὶ ρ]98 88 Ηἰἶβ οὐρϑῃϑ; ἃ εἰσὶ οὶ 

δἀπὰ νπ|ῖβ6 βουγθγητηθηὶ σογγοβροηϊηρ τ ῖι]ν (16 

πο Ὁ 9 παίιτο οὗὨ ὑπὸ γίπο; 8 ζονθγητηθηῦ σθα]]Ζ- 

ἴῃς ἴπ9 ἀοβιηγ οὐ (μ6 Υἱπθ, ῬαγΥ (μτοαρ ἃ σαϊ- 

ἴῃς ΟΥ̓ οἵ {π0 0801085, ῬΑΓΕΥ͂ ἰΒτοῦρῆ ἃ Ῥτυπίηρ 

οὗ ἴῆ6 βογυϊσοα δῖ, Ὀσαθοθοθ (υάρσπιοπίβ δηὰ 

Ῥυγίἔνγίηρ8). [Αὐίδηα υδεὰ {818 ρᾶδβαρο, 85 ἴπη- 

ῬΙγΐης (ναὺ (η8 β8οπ γῶβ ἃ ογεδίασο δηὰ ΘΕ ΓΕΙΥ 

αιδοταϊπαίοὰ ἰο {10 Εδίμοσ, Βυΐ ΟἸιγίβί 68}}8 

ΗἩΪΐτ 5616 86 ἐγ γίπο, ποὺ ἰπ Ηΐ8 οἴοτηδ)] ἀἰνὶπθ 

παίυγο, δαὶ ἴῃ Ηΐ8 Βἰδίονῖοαὶ πιράϊαίον Δ] σματδο- 

ἰδὲς αηὰ ποτ. Αὐρφυδβίϊηθ: Ομαπηιυΐδ ἀπίεπι ΟἸἡτῖδ- 

ἐὼωδ υἱ(ἱ8 ποπὶ ὁ68εῖ, πίδὶ λοπιο ὁ88εΐ, ἰαπιόπ ἰδίαπι σγα- 

(ἰαπι ραϊπιϊιἰδιι5 ποπ ργαϑετεῖ, πἰδὶ εἰίαα 7εμ8 
ἐδεεί.---. 8.1 

Ψον. 2. Ἑνοσν Ὁσαθοῖ ἐῃ 116 ἐμαὶ ὈΘασθὶἢ 
ποῖ στ, ἢθ τα ΚΟ ῖ αὐσὰν [Πᾶν κλῆμα ἐν 
ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἷρει αὖτό].---ἴπ λ΄ς; 
ΠΆΙΟΙΥ πὶ ογραηὶσ ἰπ|[π|80γ 7, ἐν ἐμοί. ΑΒΕΠΒ6- 
βἷ8 οὐ {86 ποη-ἤγυΐϊ!- οαγίηρ δπὰ ὕγαϊ- δοατίηρ 
Ῥταποδοβ. Τ8ο οἰτουϊηϑίδηοθ ἐμπαΐ {π6 ρα ϊυ- ὈΘΑΥ- 

ἴης Ὄτα πο 65. ατὸ ποὶ ρἰδοοᾶ ἴῃ (Δ Τοτο-ρτουῃά, 
ἰᾳ ἰπἀϊοαϊϊνο οὗ ἐ}10 οσδσαδίοῃ το βαρ ροβιοα ἢ 0 
ἄγχατα: ἱποτίον οὔ ουϊπογατά-ἤτοβ. Ὑπὸ ρτουηά 
οἵ υπὐγαϊ Ὁ} 655 18 ἀοοϊαγ οα πῃ ἐπ 9 ΓΟ] ον ἡ ἢ Ρ᾽, ΥΟΓ. 

4, Ἴμ6 παίαγαὶ ἀοροηο τοῦ οὗἁ (Π9 του βῃοοίϑ 
(μα ον) πῖον δτὸ ποὺ ρονοσηθα ὈΥ͂ [89 ΠΟὈΪΘ 

πη ρα]5ο οὗὨ πὸ υἱπὸ, Ὀὰὺ δ΄ ΘΟΠΊΠΊΟΠ, 1.561055 

ψοοί, 8 τηλᾶθ ἃ ἄσυτο οὗ {86 πιοτα] τιϊδοοπάμοι 

οὗ βυοῖὶ οὗὁὨἨ Ο σὶϑι᾽ ΒΒ ΤΠΘΠΊΌΘΥΒ ἃ8 δίδηα ἰπ (6 6χ- 

ἰογπαὶ οοππῃοοίίοη οὗ Αἰ βοἰ ρ] εβΐἷρ, νιίμου!, μον- 
ον, Σου ΐπα ἱπίου ΠΑ ]}Ὺ οοππροίοα ἢ Η πὶ. 

[Τ|16 ὕγυϊβ οὗ 180 Βρί τιν δὲὸ ϑηυτιογαίθα 68]. ν. 
“22.--͵πἼῊΨ, 8. 

ΕἸσΟΙΥ (ὈσαθοΒ)ὺ ἴπαὶῖ Ὀθασϑῖβ ἅτ, μ6 
Ῥσευαποῖδ (οἸΘϑηΒοῖΒ) ἐδ [καϑαίρεε αὖ τό].--- 
Βοοτηΐηρς ἰο πείαοϊς ἐλεὶτ Ἰῖν 68. 880 ψ τα {86 ΚπΙΐδ, 

ἃ5 ἴ9 ἱπαϊοαδίοα ὈΥ {6 δἰ παι ἸαΥ Ἶ Ὑ οὗὨ βουηά: αἴρει, 
καϑαίρει.(Ϊ ὙὍὴθ ραγρίηρβ. ΠΕΣ τηϑηθοπθά τὸ ἴο 
Ὅ6 χοϊογγοᾶ ἰο ἱμὸ φγονίἀθησοϑθ οὗ ἰὸ Ἐαίον. 

Ομγγβοβίοπι 6α}}5 μοι πειρασμοί; Αὐραβιΐηθ: οσας- 

ἰἰσαίίοπεδ ἀεὶ (5 δωπί ἐπιοπάαίογίδε, ποτὶ ἵπιετγεείο- 

τί). [Βϑηᾳ6]: αβ[ϊοιοίπίετπα εἰ ἐχίετπα; Ττεποῖι 
αῃὰ οἰ ογβ γοῖον (π6 Ρυγχίπα ἴο (86 Μ᾿ 8010 ῬγΟΟ 688 
ὁ βαποι᾿βοαίίου τ δἰ ἢ ἱποῖα 468 ὑδτηρίδίϊ οη8 ἀπὰ 
αἴῷδὶιοϊίοη5.---Ρ. 3.1] Ὑ8ὸ Ρατεὶπρ ᾿(86]7 18 ποῖ, ἴῃ- 
ἀοαά, ἀοοοι 8861 τιίπουΐ (μ6 σο-ορογδιίου οὗ 

ο΄ ἃ [ΤΤΟΠΟᾺΒ ΟΡ αδίχοα (86 ἐν ἐμοί. “ΑἹ ἰπίληίβ Ῥαρεϊχοὰ 
[πἴο Ομ τίδι ἀτὸ πῃ Ηἰτ; Ρἰαπιοα ἰοροίμον ἰη 0116 ΠΠἸκϑη 088. οἵ 

119. ἀορτῇ, υαΐ 1ζ τοπιδί 8 [ογ ᾿ποιηβοῖνοδ ἴο ἀϑζοστα!μθ ὙΠΟΙΠΟΥ 

ὍΣ ΑΙ ον ἀπ οὐογἱης {ΟΣ 58}}8}} τα ο ἔπ Ροθ [6] 0.16 88- 

ἴηρ8 οἵ 18 ροφίτίοη δον Πγ Ἐπ οἱ οσπ; ἩμοίμοΥ ἐἰμαῇ [6|10ὉὉ- 

εἰῖρ ἢ Ομ τίδι, τϊοῖ μΔΒ ὈσΘΏ 80 γΘΟΙΥ ρίΥθη ἴο 1χθη, 

δὰ} πη(ο]ὰ ἐϊδο! ἢ ἰπτο [πὸ πον ογοδίίοι."-ρ, Β.] 
 [Βθη οὶ : “ Ζμαυὲς γλγίλπιμα." Ὑϑὲ πὸ τ οτο [Πδῃ ΓΕ ἜΝ 

ἴοτ καθαίρω ἰδ ποὶ ἀοτίνοά ἴτοπι αἴρω (ΝΠ Ι ἢ νου] τϑαῦΐτο 

καταίρω), Βαϊ ἰδ ἃ ᾿θο ΒηΪ 4] ἔδγτα ἴοῦ Ῥγπηΐπᾷ ΟΥ κἰμόῤευ αν 8 

γἱῆο Οὗ ἔτοο οἵ υὑδοοβα Ὀσιησῆοα. Βαϊ ΤΠ γο [8 8 σΟΠΠΘΟΙΪΟῺ 

υοῖτσοθη καθαίρειν δὰ καθαρός: νψὸ ΔΥῸ υτγίηοά ὕὉγ ὈΘΙης 

Ῥγυαπθᾶ. “ ΟἹδδη]ηθαβ δηὰ {τι} 688. 58 Υ8 ΒοΏ οὶ, “ η11- 

ἔπ  Ε} Ὁ δαδὶϑὲ ὁΠη9 δποίμπον."" ΤΠ ἵν ὸ πᾶν κλῆμα δ΄Θ ΔΌΒΟΙΟΘ 

ἐγῶς ἡ Ἔὐα ΘΟ ΡΒΔΌ ΔΙ υἱδορὰ ἤἄγοί, 88 1. 12; Υἱ, 39; χυὶϊΐ. 

{86 ἰπέογπαϊ ᾿αάρτηοπὲ οὗ 186 ϑρ᾽γι: (6αἱ 11. 19); 
6 το, Βοπνότον, Ομ γὶδὲ μα59 ἴῃ τον {ἰἸ|ο86 αἰνίηδ 
υαρηιοηίϑ, βο 845 ονουίοοίς {π6 ἀϊβοῖ 165 ἐπ ἐμὰ 
Ῥαϑβίου- ἰχεί.--- Βα Στ Ὅν ὍΘΩΣ τοτο ἔππτιϊξ 
[ἕνα καρπὸν πλείονα φέρῃ].--ΤῊ6 τοϊδεῖοδ 
Ὀείτνοοῃ ΟΕ γδὲ δπὰ Ηΐ5 ἀἰβοὶρ]ο5 5 Βοτοὸ ἱηάϊοδίοα 
ἴῃ δ 6} σοΏΘΓΡΑΙ ὑθγπι8 85 ἰ0 ΓΟ ον 10 τα ροΒ510}6 
ἴον (89 ὈγΔΠ 6865 ἰο ἀδηοίθ ΟὨΪΥ ἰδ6 Αμροβίΐοξβ, οὗ 
(86 ἔγυϊ8 οἴδοῖαὶ ἔγυϊί8 τπογοὶγ. ὙΠῸ βΘΏΟΓΩΙ 
ἔγυϊι5. οὗἨ δρὶτἰ 8] 700] ΟΡ πιὰ Ομ σῖϑὲ, γΡατ- 
ὑϊου ΑΥΥ 685 ἔγυϊ οὗ ᾽ονο, οοηβιϊία!θ ἔμ 6 πηοδηϊηρ. 
5.6} ἔγ 15 60, ἀου 1] 668, ἰοὸ πᾶ ἔμεν ἤχει 
ἈΡΡΘΒΙΘΠΟΌ 88 Τ680}{8 οὗἉ {86 ταϊηἰδίΥ οὔ ἴπ 6 Αροβ- 
(165, ἔβοτο Ὀοΐηρ, ἱπάοοα πο τὰς οἴἶοϊα! ζἔγο 
ἱπάοροηάοπὲ οὗ {πΠ6 ἔγαϊ(5 οὗ {ποῖ ἸΔΌΟΓΞ. 

ον. 8. ὅἦἴ1ο δ1Θ 0168: εἰτθδᾶν [Ἢ δη ὑμεῖς 
καϑαροί ἐστε, οἴοδῃ ὉΥ υἱγίῃθ οὗ γοὺγ 60π5- 
ποοίϊοη τ {πὸ τοοί δηὰ εἴθ, δὰ γοὶ ἰβ πδοὰ 
οὗ δεΐπᾳ οἸοαμΒεὰ 85 ὈΣΆΠΟΠ ΕΒ, γον. 2 (καϑαίρει); 
πριηαὲ αἰσιι6 πιωπασπαϊ . . φεὶξ ἐπῖπι ἐπ ἀσς υἱΐα εἰς 
πμηάμδ, αὐ πο διέ πιασὶς τιασίδφιις πιμπααπαμε 
(Αὐριυπιϊπ6). ΟἸεδῃ οὈ) ΘΟ ἸΤΟΙγ, ἃ5. Ὀοὶηρ }051- 
βεά 'π Ομτιβέ, ἴῃ παρᾶ οὗ οἰοδηβίης δυ)εοί! τοῖν, 
88 ἰο βαποιἰβοδίίου.---Ρ, Β.]---360 σβδρ. χιϊὶ. 10. 
[0 1858 αὐυσδιΐου ψποῖπον ἴ86 ἰάοα ῥχοβεηϊοὰ ἐ5 
(μαὺ οὗ τηθῃ αἰγεαάν Ῥατβοὰ ἴῃ δη 0518 ἴο {Π058 
Ψ8ΟΒΘ Ῥυγί δοοίϊοη ἰ8 γοὶ γμίμγδ (λιογοτὴ, ΟΥ̓ ἐπιδὲ 
οὗ δὴ ἐπίεγπαὶ ρτιπεοιρίαξ φῬυτὶβοδίίοι, τ 1 ἢ {Π|67 
ΔΙΣΟΔΟΥ ῬοΟββ658, ἱπ δης μοϑἷβ ἰο (δ6 εχέεγπαὶ 
Ῥανίἤοαϊίοη τυ οὶ (ΠΟΥ 8.1}} Ἰαοῖς ἀπά τουδὶ πον 
τοσοῖνο (Ζέδοη “έεμ, ὙΒοΙοΚ). 9 γοργὰ (89 
Ἰαὶίο Ρ δηι  6918 88 {Π6 ὁη6 ἱπίοπἀοα δπά δρτοο- 
ἱπρς πιὰ (Π6 οοηίοχι.--- ἘΠ πΟῸΪ]6 τυἱπθ- ὈΣδποΝ 
18 οἴοδῃ ἱπ τοϑροοῦ οἵ 15 ἱηπασα νἱϊδ} ιν, Βαϊ, 
ΠΟΥΘΥΙΒ61685, ἰς τηυδὺ Ὀ6 Ρυγροά ἔγοιη τῦὶ]ὰ ουἱ- 
ατονίμβ, δῃοοίβ δηὰ Ὀρρομῃάϊοϊοβ. 88 Ῥυνὶγ- 
ἰης ποτὰ οὗὨ Ψ4εδ5 ἐμαὶ λάὰθ ἐμ αἰβοὶρ}68 οἱ θδὰ 
ἴγοπι ΣΕ (800 σὨδΡ. Υἱ. δ7), ταυϑῦ Ὅδ6 βὺΡ- 
Ρἱοιηοηίοα ἔγοπι τῖξπους Ὀγ (πὸ Εδίμοτ᾽ 5 ξομοο 
οὗἩὨ βυβονίηρ ; (δ Ἰαϊίοῦ, ποινουοῦ, τωϑ ποῖ ἴο 
σίνο (θαι {Π0 ΡΥ ΪηοΙρ᾽θ οὗ ρυτγὶν, Ὀὰϊ ἐο φέσεποίλεκ 
ἱξ δπιὶ ἔγοο 1ΐ ἔγουι {86 ἀδῆρσον οὗ ἀδροπογαίοα. 
[Ια ἐμῖ4 Βοῖο0] οὗ βαυδοτίης (ον Ρυτὶ Ποδίϊοπ πυϑὲ 
οἷν τοηαογοά σοαρ]οθ ἐμγου κῃ τοῖν δυϊάϊηρ ἰπ 

ἴπι. 
[ΒΥ τϑᾶβοῖ οὗ ἴδ νυγοσᾶ υβίο 1 Πᾶνθ 

ΒΌΟΙΚΘΩ ἴο γοῦ, διὰ τὸν λόγον---διὰ ἱπάϊ- 
οαΐοα ἰμὸ ργουμὰ ΟΣ ΤΣΘΟΒΟΩ, ἃ5 τὶ. δ7. Τὰθ 
Ἰἰνίης νογὰ οὗ Οσμτῖϑέ γοσοϊτοὰ ὃν ζαϊ! πο 186 
μοδτὶ δηὰ ἀπο ϊης {πο γ (ΘΟΙΌΡ. τὸσ. 7, τὰ ῥέ- 
ματά μου ἐν ὑωῖν μείνοντα) ἰΒ (8 Ῥγχὶποῖρ]ο οἵὨ το- 
βοογδιϊου δηὰ ρυτὶβοδίίοι (χυϊ!. 17; Ζδιποϑ ὶ. 
18; 1 Ροῖ. ἱ. 28; ΕρἈ. νυ. 26). 1ὲ ἰδ Ὡοΐ δβαϊὰ ὃν 
γεαδοῆ 0. δαρίΐεπι; ἰδ ἀροβι168 ὙΣΘ οὶ ὈΔΡ}- 
εἰχζεὰ (εχοορὺ σῦϊ 186 Ῥγορδγαίουῦυ Ὀδρίϊβῃ οἵ 
ον), δηὰ σοροηθγαίίοι 18 Ροβϑί Ὁ]6 8.}}} ξιμουΐ 
τναΐοῦ Ὀαριΐδαι, ἸΤϊοῖ ΓΘΟΟΙν 68 118 ἴοτοο διὰ οδ- 
ΟΔΟΥ͂ ΟἿΪΥ ὕγοα (86 νοτὰ δηὰ βοΟΣ οὗ ἔδο ϑρέτὶ! 
Ῥσοβοηΐ ἢ ἀὲ οαὰ ποτκίηρ ἱμτοῦρ ᾿ς. Αὐγυθ- 
(ἷἰλ8 Ὑἶΐιο οἰ ΒΟΥ 80, 88 πιοβὶ οὗἩ {πὸ ΖΔ 6 ΓΒ, Πὰ5 
δη ὁχαρροτγδίρα Υἱ ον οὗἉ ὑπὸ ΕβΟΔΟΥ͂ ἡ ἃ ὨΘΟΘΒΘΙΥ͂ 
οὗἩ πῖον Ὀαρίϊβιῃ, Τα ρκβ: “ΠΥ αἱὰ Ηθ ποὶ 
ΒΥ: “ ΓΘ οΟἷθ8ῃ ὈΥῪ Ὀδρίΐδηι 7" Βοοσῦδθ9 1 ἰδ 
{86 ποτὰ ψ2ΐοῖ οἸοδΏ5Βοθ8 ἰὰ {10 παίοσ. Τακο 
ΔΎΔΥ ἴἰδο ποτὰ, δηα τπὶιδὶ ἰ5 (89 νδίον ἢ Αὐἀὰ {89 
τογὰ ἰο ἐμ οἹοιαθῃξ, δια 11 ὈΘΘΟΠι68 ἃ βδοσδθδι.. 
ὝΔΘΠΟΘ ἰ5 {18 ῬΡΟΤΟΣ οὗ {Π68 τνλίον (Βδὲ ἰὲ ἰου Ὁ 65 
ἰλὰ9 ὈΟΑΥῪ δῃὰ ἐπ μοατὶ ἰβ οἰοδῃδοὰ ἢ ὙΒοδοῦ, 
δυὲ Ὀδοδυδο 186 τνογὰ ορϑῦδίοβ ηοΐ τη ογοὶν ἴῃ ὃθ- 
ἱὴνρ Βροΐζοιι, Ὀπὺ ἰῃ Ὀοΐῃς Ὀο] ονθα.""--Ῥ 8.} 



ΟΗΑΡΞΒ, ΧΥ͂. 1-27.---ΧΥ͂Ι. 1--1δ. 

γεγρ. 4. Δρίᾶθ πῃ Μο διᾶ ΣΦ ἰπ γοῦ 
[Μείνατε ἐν ἐμοΐ, κἀγὼ ἐν ὑμῖν].---ΝοΙ 
““0 Μο᾽ (Μογοϑῦ) Ὀυΐ “ἴῃ Μο,᾽ ὦ, 6. ἰὰ ἐδο ἰτὰθ 
ζηίοσηδ) Υἱϊὰ] σοππθαίίοη οὗ δρί τὶ ἐ141 σοπηπιιιηΐοη 
ὙΠῚ}Ὲ ΟΕσίδι. πὸ δοϊάϊῃρς ἱπ Ηἰπι 15 ἐμὸ οοπᾶϊ- 
το ὙΒΘΡΘΟΩ ἀθροηᾶπβ Ηἰΐβ δΌΪ ΠΥ ἰο δοϊάθ ἴῃ 
ἐπϑηι. ΤῸ ἰπίογργοίδιίοη : “1 ΚΟ μοοὰ ἐ88 1 
ΣΠΔΥ ΔΌΪΑΘ ἴῃ γου (ἀτοί 8), 1 Ἰκουν 86 σοηγοτὶβ 
Ὧπο Ῥγοπιΐθθ ἰηϊο 8 οοῃαϊιίοη, πὰ ἐμαὶ ὑπ 8. οἢ6 
ΔΙγοδαν ἀδοϊατοα: “ΑὈΐάθ ἵἱπ Μίο." [{ΝογοΣ 
δΒΌΡΡ!Ϊ68 0 κἀγὼ ἐν ὑμῖν, νἱτἢ Πᾶη ρα, μενῶ, 1 εὐλαὶ 
αδιάε; Ὀυὺ Βοηροὶ, Θοᾶοι, Ττομσῖὶ ΒΌΡΡΙΥ, τὶ} 
Οτοίυ8, μείνω, 7 αὐἰάε. ΒΘΏρ6]: Ζαοίίε μὲ πιαπεαίὶδ 
ἔπ τοῦ, εἰ οἱ ἐσὸ Ἰπαπδαπι ἱπ υοὐϊδ. ΤἸΎΘΏΘΗ: “421 αἷά 
λεεαὰ ἰμαὶ γ9 δϊάθ ἵπ Μίο, δηὰ μαι 1 δὐΐάθ ἴῃ 
γου." ΤΖ16 15 δυρρογίθα Ὀγ νοῦ. 7 (μείνῃ), θα 
15 συϑδιηπδ 0} }Ὅ[Ε 085 πδίηταὶ ἰδ 8η ἐμ6 ὑϑ08] 1ἢ- 
ἰοτρτγοίδιϊοη, Ὑϊσῖ τη8 68 ἐ86 βοοοηὰ οἶδιι86 ἃ 
ῬΙ͵ΟΙἾΒ6.---Ρ, 5. : 
Ἀ5 τἴ89 ῬὈσαησοῖ οαπηοῖ Ὅθας ἔγαϊῦ οὗ 1ϊ- 

801 [καϑὺς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν 
ἔρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ].--Ἴὸ (δης ἐτοαιοα οὗ 
ΘΥΘ 18, τ 8} 660}, (η8 αὐϊάίηρ οὗὨἨ ἐμ Ὀγδθο} 85 

ἃ ποὐίε ὁγαποῖ, ἐπ ἰ.6 υἱῇθ, ποῖ τ ΟἿ 88 8 δἠοοί 
οπ ἰδο Υἱπο. Τἷδ8 18 ἐμ9 δσοπαϊίίοη οὗ ἔγαϊ!-Ὀολν- 
ἦγ. Τὴθ δδ1η0 ἸΔῪ ΔΡΡ]Ϊ68 ἴο ἐδ αἰδοῖρ]06: 50 
ὨΘΙΤΒΘΙ ΟΔῺ γ9 [οὔτως οὐ δὲ ὑμεῖς, ἐὰν 
μὴ ἐν ἐμοὶ μένητ εἾ.--ῖι ἴδ πὸ αποϑιΐοη Π6ΤΘ 
οὗ ἰδ9 πδίῃ 8] ἱ ΔΌΣ Υ οὗἁὨ {||ὸ οὰ πιδῃ (Αιιριι8- 
41π6), θυὲ οὗ {86 βἰπρ]9 οτχαηΐο ἀδρομάθποϑθ οὗ 
110 φο ] ονοΣ οἡ ΟἸιτὶδὲ; ὑπου σὰ Ἡλι {Π15 ἀθ- 
Ῥοπάσμῃοο, ἐμ9 οἤδοοί οὗ διισὰ Δ ΌΪΠΥ, οὐ ἐμο οοη- 
διίδηὶ ἀδογον οὔ ἰυτηϊηρ ἰἴο 8 Ῥτουὰ 8)ιοοῖ δχαΐῃ, 
158. ἰΔκθὴ ἴοσ χγδηϊθα 4]158οὃ. ΤΠ Ββοσί οὗ ΒΥ ΠΟΥ» 51 
ΟΧΡτοδδοὰ Ὁπὰ6} ἴἢ 8 βιυρροβίίιξοη οὗἨ αὐϊάϊης ἴῃ 
Ομιχῖδὲ 15 οχρ αἱηθὰ ὮὈΥ ἴμο ὄριγα 1.86]; ποιμίηρ 
τυλιδουὶ Ηἰ πὶ, ονουγίῖης ἰῃ οοπαιοοίϊου τὶ Η μη. 
Ἐ818 16 ζΖ16]16, ἴῃ (6 6480 οὗἨ ἐδο Ὀγδησῖ,, ἴῃ οΓ- 
Ειηΐο υἱ(]ν ; ἴπ (116 6899 οὗὨ {86 ἀ1861}}69, ῃ ἔγθο 
ῬΘγβοΒ  γ. 

γον. δ. 1 δ [86 Ψ Ὶ:96, γὸ τὸ 89 Ὀτβοῦθ5 
[Ἐγώ εἰμε ἡ ἄμπελος, ὑμεὶς τὰ κλήματα]. 
--Ἴο ρμοϑιεἶνο δηὐὶ 16 5818 ἰο 180 ποζαίϊνο ἀθοϊαγα- 
ἐϊοῦ γο Ὁ. 4. Αἱ ἰδ)ὸ βαπιθ ἰΐπο, ΠοΘΥ ΟΣ, 8 οἴ- 
Ῥδδβίζίηρς οὗ {80 οὐζϑδῃΐο σοπίγαϑί; 6 γ1η6Ξ:Ξ- 
Ῥεϊηοίρ!ο; γ9 ἐπ0 ὈΡΔΠΘ ΘΒ σσουβδη8 ΘΠ ΙΓΟΙΥ 
ΘΟπαΙ 0081 Ὡροὰ (ἢ9 γη9 δὰ ἀοροπάθηϊ ὉΡΟὰ 
δι, --Αηαξ ἢ ἷπ, αδίάε, πδτηοὶν.---ΕὌΥ δραχὶ 
ἔχοτὰ Μο.--- ΝΠ Πουὶ 16] Ὑβαρ 1 Μὸ [χωρὶς 
ἐμοῦεεχωρισϑέντες ἀπ’ ἐμοὺ, δεραγαίε ἥγοπι Δῖςρ, 
ὙΠΟ 18 ΤΟΣ μι 8ῃ τοΐέλομέ }9.---Ῥ, 8.1-- 7 9 οδ ἢ 
ἂο ποῖδίπρ [οὐ δύνασϑε ποιεῖν οὐ δέν].--- 
ῬΣΟΡΟΣΥ, γῸὺ οδῃπο Ὀ6 Ῥτοάιποίϊνο δμὰ ογοοιῖνο 
85 ΥἱΏΘ. Ὀγτδσδοβ. Ἠθηοο, ΟἸσὶδὶ 158. βροακίηρ οὗ 
δροοΐβοα!γ ΟΝ νι δίϊδη ἸΔΌΟΣΒ δὰ δοἱουοσηθῃί8. 
Ομνιβιϊαῃ υἱίδὶ δοιϊυλίν 18 δη το ἀοροπάοπὶ 
ὌΡΟΣ υἱίδὶ οομταπΐοη ἩΪὰ ΟὨγδὲ, Ευθὴ Βι 6 ἢ 
ΒΟΌΪ6 ἐδῖη 5.8 89 ῬΣΟΟΘαΘ ΘΟΏΥΘΥΒΙΟ. ΔΘ, 80 [ἌΓ 88 
ΘΥ δ:9 Π00]6, ἀοπηθ ἱπ (80 ἰγυϊ οὗ (μὸ [οζοβ 
(ΟἸδβδαθοη):; αὶ ἰὲ 15 ΟΥ̓ [Βσου ἢ δοϊηη 0 
{ὑ|} τ[Π 0 Ομνὶϑὲ οὗὁἨ Βἰβίοσυ μα ἃ ᾿δῇ δἰἰαΐπ8 ἰὸ 
116 νεγίοτιωδησο οὗ ΟὨ γι δι δα δοίβ, πον ΜΟΣΚ8, 
ἀθοὰβ οὗ ἔαϊι, Θοα-ἸΚὸ ἀ6668,---ΟΣ, 8 ἤδο, ὑμδὺ 
8, Ἰὼ} ὈΣίηρθ ΤΟΥ ἔγυϊν. Πυΐ}6 Ὁ: “ἢο ἀοίἢ 
ΔΟῖ ΒΕΥΘ δροϑῖὶς οὗ ἃ "δίῃ ταϊ οὐ του] ὶγ 19 δὰ 
οομάμοίς, Ὀυὺ οὗὨἩ ἔγυϊβ οὗ (6 ἀο5}6].᾽ 

[119 ρδβϑδβακο ῥ᾽ δ ΕΪΥ δββοσίβ (}9 ἰοἰδὶ βρί εἰ 8] 
πα  } γ δηὰ υηΐγυλ0]}.638 οὗ 8 πὶιμουΐ νἱίδὶ 
φοπηοοίοπ ἩῈ ΟΕ γΥὶδὶ, μὰ 8ὸ ΤῈΣ 18 ἃ βίγοῃφ 
Ῥτοοζ- οχὺ [0 Αὐρσυδιϊηϊαι διὰ δροὶηδὲ Ροϊδρίδῃ 
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τον. Αὐρυδίϊηθ βηγ8 ἐμδὲ Ομυ δῦ ϑροῖκο ἰδι8 
“μὲ γεδροηάογεί 7ωέωτο εασίο."" Οαϊγῖη: "6 Δου 
ἐαπίμηι ΘΟ-ΟΡΘΥαΠ ϊ8 διιδδ σταί,δ αἰχίιης ἀὶς σοηὶ- 
πιεπάαϊ, 56] π08 ρεηϊίμδ ᾿γῖναί οπιπὶ υἱτέωία πίδὶ φιίαπι 
δωρρεαϊίαί ἐρε6 ποὐὶ8.᾽" Υεὖ ἰλ 8 ραββαζο μὰ8 ἔγο- 
ααθηθν Ὀθθὴ ΔΡΡΙΙοὰ τἰ]ιοαΐ Ῥγορον ἀϊδονγϊ τ ΐηδ- 
ιἰοη. ΟἸσίϑὺ βρϑϑκβ 60 ποὶ οὗἉ παίΐυγχαϊ ποΥ Δ} ΠΥ 
δα οἷν] γα ΘΟΏΒΠΘ6Β5, τ ΒΊΟἢ μ88 ποιδίηρς ἰο ἀο 
τὶ ΓΒ τη Δ᾽ Β Βα γαϊ οι, Ὀὰΐ οὗἨ βρὶ γι 4] υἱσίδθουϑ- 
Π688 δηὰ {γιιϊ(8 οὗἩ {86 Κο5Ρ6]; Ποὺ ἀοο8 9 βροαὶς 
οὗ υποοηγοσίθα τηθῃ, υὺ οὗἩ ΘΟ τ βί'δὴ5 0 ουθῃ 
αἰέν ὑμὶν σον υβίοη ἀχὸ ἴῃ οοηϑίδηϊ ηθ64 οὗ ΗΪ8 
ἔτϑοθ ἔοσ (ἢ9 ρ6Υ ΤΟΥ 66 οὗἁἉἍ ΔῺΥ Οἰιγ βιϊδη υουῦῖς. 
Οἰνῖδϑι 18. (19 θα ρίππίηρ, ταὶ ἀ]ο δηὰ δῃὰ οὗ βρίτὶ- 
ἰυ8] 118; ψΜ9 δὰ (ὁ ποιίπίηρ νἱϊπουὶ Ηΐπι, Ὀαῦ 
τα οἷι, γϑ8, ΘΥ̓ΘΡῪ ἐίηρ τὶ ΗΐΏ, ΤΎΠΟΝ Βαγ8: 
Ἔ0 15. Ροοῦ δῃὰ ἱπδἀοαυαίο ἱπίογρσοίαιοη οὗ 
89 ποτὰβ “ ἸΓμουύ Ν6᾽ ἰοὸ τχδῖχο ἐλ 6ηὶ ἰο τη 68}, 
“Υο οδἢ ἀὁ ποίμίηρς μη γ9 δα ἴῃ Μ9 δῃὰ μδᾶνο 
ΜῪ κγασο.᾿ [10 ἰ5 σδίμονυ, “ΑΓ γα ἃχοὸ ἰὴ Νίο, 
γ8 σὴ ΟΥ̓ΘᾺ ἐδ 6ῃ δΔΟΟΟΙΏΡ 8} ποίἰηρ, οχοορὶ γ9 
ἀγδν 118 δΔηᾶ βίγοηρσία ἔσο Μο.... . Ετοῖα ἤγβί 
ἰο Ἰαϑ( 1 18 1 (μιδὺ τηιιβὲ τνουὶς ἴῃ διὰ ἐβτουξὰ γου.᾽ 
Ἦθ Βανθ ὃ νδζῃΐηρ μοῦ ἰο {μ6 γοβθηθγαῖθ πιῇ 
παῖ. 9 ΠΟΥ͂ΟΡ Βθοὶς ἰο ἀδ διιρᾷὶ οὗὨ λιϊπιβοῖ; ποὶ ἃ 
ἀοοϊδταίϊοη ἰδὲ (80 ππγοσοαθγαὶθ 18 880 ]9 ἰο ἄο 
δυσδι."-Ρ. 5.] 

γον. 6. Σὲ ΒΥ ΟἿΘ εὐὶᾶορ ποῖ πῃ Μο [ἐὰν 
μή τις μένῃ ἐν ἐμοί].---ῬὌΥοροΥγ, 8}18}} ποῖ 
ἢδγ9 ἃθοάο.---ΕἶΘ 15 οαδὶ ΤοσῦΒ [ἐβλήϑη ἔξω 
ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξαράνϑη, καὶ συνάγουσιν 
αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν, καὶ καί- 
ετα!ι].---]. 6. αἰτεααν οαδβὶ ἴοτιλ (οΥ δαϑί οαἱ, ἔξω, 
υἱΖ. ἴγοτὰ {80 νἱλουαγα, ἵ. 6. (6 σὰ Ομ τ ἢ), {Κ6 
ἐλδ Ὀσαηοὶ [τὸ κλῆμα, Βο6. τὸ ἄχρηστον (Ἐυαΐμγαι.), 
{89 ..86]6858 ὈΓΆΠΟΝ.---, 5.1 Τὸ ἀσίϊοϊο, ἃ5 νγ6}} 
8ἃ8 ὙΜΠαὺ 10]]Ο78, ὙΟΥῪ αἰδβιϊποιΥ ἰηϊι ταί 5 ἐμας 
9805 δηὰ Ηἰβ αἰδοῖ] 68 ἃσὸ υἱϑινίηρς [86 Ὀυτγπίηρς 
ἊΡ οὗἩ νι ποτοὰ Ὀγδη0..65. Ηδ 18 σαβὲ ἔοσγί απὰ 
8 τὶ πογοᾶ, δηα 18 ποῦ, ἢ ΘΟΙΆΡΘΏΥ ὙΠ Οἰ]ΘΡ 
ΒΙΓΑΙΪΑΣ ὈΓΘΏΘΙ68, ρα ποτοὰ ἔον πο θγθ. [Ιηΐοχ- 
Ῥτοίδίϊοη8 οὗ ἐη6 Αοτίϑιβ [ἐβλήϑη δπὰ ἐξαράνϑη] : 

1,..ΑΧψ.95 15 ἰλλο συϑίοιῃ (τοι 8) ; 
2. ΤΒΟΥ μᾶγθ ἃ Ευΐυγο βρη Ἰσδίίου (Καϊποο], 

Βδυις.- συ βη8); 
8. ΤΏΘΥ ἃγτὸ οχρσχοββῖτο οὗἉ ἡ]ιαὺ 18 ἐτηστα οϊαίοῦ 

ἰο ΔΡΡΘΠ: ΥΟΓῪ ΒΟ0ΟΏ, εἰς, (162, Κῇλοϊκα, εἰο.}; Ἐ 
4, Τὴο οὐοηῖδ ἀσβουϊ θα ἄσὸ {πἰηρ8 Ραϑὺ ἃ5 

Υἱοινοαὰ ἱπ ῬΥΌΒΘΠΟΘ οὗ (00 αβὺ θαγ. Τ78ο ἢτχο, 
ἰβοσϑίοσο, τηϑαπίης ἰδὸ το οὗ (6 824] 7υἀς- 
τπθηῦ (ΜΟΥ ον) ἢ 

Βυὺ ψνὸ Βμῃ οι] ποὺ ροσταὶΐ οὰν ἱπιογρζγοίδίϊοη ἰο 
ὍΘ Ὀϊαϑοὰ ὉΥ {1115 ἃ]]υβῖοπ ἰο 88 1αϑὺ δον πὰ ρ- 
τιθηΐ, δίῃσθ ΒΟΥῪ ἡυάρκιηγθηϊθ τηδη 014 ἰῃὰ {6 
Πδίυτο ργοοθᾶθ ἰμαὶ πα] οὔθ, δ! ἃ ΟΥ̓ΟΣῪ (γα) 15 
αἰτγθοὶν οσοηγογίοἃ ἰπίο ἃ ἤσθτυ πάστιαλρηί ἰο λιλιῃ 
ὟΒΟ [88 ποί βίοοά ἐ}ιὸ ἰοβὶ, Μα4)]. 1}. 8: Μδίι. 11}. 
12, ὙΤμοχοΐοτο 6 Αογὶβίβ ἀστὸ ἱπαϊσαι γο οὗ (116 
Ῥϑβί, θθοαυβθ ἐδοὸ (πη ρ8 ΒΟ ΠΟΥ ἀοπμοίθ ἃγὸ 
νἱ ον θα ἴγοιῃ (6 βία -ῬΡοϊπί οἵ ̓ αάριηχοηίβ αἰ γοδὰ 
Ῥγαβοηῦ ᾿η ἰΐπμο. ὙΠ ΟΠ τὴϑ 866 Ὀγαθοδο8 ρσηϊμοτοά 
ἰοχοίμον δηὰ Ὀ]αζίης τρ, ψγὸ Κπον ἐμὰς (ἢ 680 

4 [80 αἸδὸ ἸΤ Ἰποσ, ὙΠποϊθποϊκ, θὸ Ὑοίίο, ᾿αϊπαγάς, Ποηρπίοι- 
Ῥογῷ, ὙΟΓα δ ΓΙ ]Ι.---, 5.] 
" ἽΜογον (Ὁ. δ88) χοΐδτά ἰο Ποῖν. τί. 8; χ. 27. 80 αἶϑο ΑἹ- 

(ογτὰ : “ὙΠ6 δογίδίδ 1 τ1ἀΚὸ π|ἰζι ΔΙΘΥΟΥ ἃ8 ἃ σοῃδοάπδησο οὗ 
ἴπο Ὑγ{Π016 Βαϊ Βροκοη ΟΥ̓ οὐχ [τὰ κ8 ἰ( 100 στοαὶ ΔΥ ἸΤΟΓῸ 
σοπιο: ὮΘΏΟΘ ἃ'δο ἐδ μτεβοηΐθ, βάλλουσιν βηά καίεται. 
ΑΙοσὰ τορατὰβ ΕΔ} ὙΘΙΒΘ Δ “8 τηοϑὲ ἐπι ρμοτγίβηϊ ἐσδιϊ ΠΙΟΙΥ͂ 
διραϊμδῖ ΒΌΡΓΔ ᾿Δρδδ τί ΟΥΤΟΡ, δον τ1.8 {μαι ΖΦ ΤῸ 
ἄγ ἐδ Ροββ1}]6, δηά μοϊμείης οὐἍἱ [0 δίορ5 οὗ (δ ἴλ1}.᾽» 
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τρέγὸ πὶϊ βογθα Ὀθοδαδο ἐμ 0 Ὺ πότο σαί οὔ“, ἀπὰ (πο 
Ὕ6Γ0 ουἱ ΟἹ Ὀοοδυδο {Π0}7 Δα ποῖ δοάθ ἐπ ἐλέ 
Υἷπο. Φ6βι5 8 ἱπάυσοα ἰο δβοϊοοὺ ἐμὶ5 ἰθηδ6: 1. 
ὈΥ ἰ80 βἰρῃὶ οὗἩ ἐδθ Ὀυτηΐηρς ὈγΔΠΟΙΙ65; 2. ἘὈΥ 
Ῥγοχίπηδίθ γοΐθσθθοθ ἴο Δι 5 Ὑἴιὸ Ὀὰϊ ὨΟῪ 158 θ0- 
ἴῃς καιβογοὰ ἃρ ἰοροῖμεν πίὶῖϊὶ (80 πὶ μογϑα 
ὮΓΔΠΘΒΟΩ οὗ ἰμ86 βαπμοαγίη. Ηδηοθ (86 3γὲ ἰ6, 
ῬΓΪπΙΑΣῚΎ, ΟἿΪΥ ἃ Ῥυοὶυάο ἰο ἐμ 6 το οὗ ἀ δ" θ 8, 
«πουρῃ, δὸ ἐμ6 βδίῃδ ἰΐπιθ, Σὺ Ῥοϊηίβ ἑοτατὰβ ἰὺ; 
διὰ [0 σαίλεγεγδῖξ ἄτὸ 8}1 αἰνίηο}γ ογάἀδιηοὰ 1ἢ- 
δἰτατηθηΐβ οὗἨ ἡῥαάρτηοηῖ, δηὰ ποῖ ἸΩΘΓΟΙΥ [89 
Δ 0618 οὐ 86 οπά οὗ ἰδ ποῦ], Μαΐιί. χίῖ!. 41 
(χχίν. 81; ον. χὶχ. 24); 860 Ρβ. οἷν. 4. ϑ1π]- 
λατὶγ ΤΒοϊυοὶς ἰῃ γοΐθσαποθ ἰο Η6Ὁ. Υἱ. 8. 
Απᾶ ἴδον στη [καὶ καίεται, ΒΟ. τὰ 

κλήματα].---Ἐταρμδίῖο. ζϊκὸ ἀγγ Ὀτυβὰ ἐμὸν 
βδτὴθ ὑρ αὐἱοϊκκῖγ δὰ δύο βρϑϑά!]γ σοπδαπιοῦ. [π- 
ἀϊοειΐνα οὗὨἨ (6 οΘοῃϑρίουουθ, Γαρί ἃ δηὰ βιοοϊκι ἢ 
Τυΐη οὗἩἨ δροϑίαΐ68, ΟΣ, ἰὰ ζϑπϑγαὶ, οὐ ἀδδὰ τχθι- 
θ6Γγ8 οὗ Ομτῖϑί. 

[Τλξν δωτη, 18 τλοτθ ρσταρμΐο δηά ὑθυυῖ Ὁ]9 (μ8ῃ 
πὸ Ε. Υ., ἐδέν αγτὸ δυγηπεα; δοῖρ. {16 Ῥάα89. ρϑγί. 
καιόμενος, διγπῖπσ, Παπεῖπσ, δὰ Ἐπεὶ. χνυ. 40, 
ὙΠ6ΓῸ ἐξ 18 βαϊὰ οὗ ἐ)0 τγοοὰ οὗ (86 νἱπο-ἰγθ6ὲ 

“Το, ἴο {πο ἦτο ἰξ πα ἢ Ὄροη ρίυθῃ ἴον ἴπὸ], ὁ 
15 ἔτνο δηβ βατὸ ἴπ6 ὅτο οπίϑθῃ, 
Αμὰ {8 πιϊάβὲ 89 Ὀσθὰ δοοσομοὰ 

Βοηροὶ: “ Μασπο υἱ ροφίίπε ἐζί πα σπὶ πια)εδίαίε.᾽" 
Ττοηοῖ: “Α1}1} το 18 ἈΟΤΘ ΘΧΡΓΟ580α ΟΥ̓ ΤΙα- 
ΡΙοὰ, οὗἩ εἰμ ἄγο᾽ (Μαίι. 11}. 10), “(9 ἢλπιθ᾽ 
(αζο χνὶ. 24), “18ὸ δαιηίηρ ἄγο᾽ (2 Τμ65. 1. 8), 
“(16 ἔαγπαοο οὗ ὅτγο᾽ (Δίαιι. χὶϊ!, 42, 00), “1λ9 ρ9- 
Βϑῆδα οὗὨ ἢγο᾽ (δίαί!. ν. 22; Μαγσὶς ἰχ. 48), “6 
ακο οὗ ὅγο᾽ ΤΥ Χχ. 1δ:; χχΐί. 8), “ 9 οὙ0:- 
Ἰαβίϊης ἄγο᾽ (λίαιι. χχυ. 41; συὰο 7), τ ῖει. 4]}} 
186 δοογοίβ οὗἩ δα ϊδῃ Ὑ ῖοὶι τνοτὰβ {πὸ (8650, 1 
ἐθοσο ὍΘ ΔΩΥ͂ γα} ἴῃ τπνοτβ, πιωδέ ἰγοῖγο, ἀ6- 
πη 5 γαίμον (ὁ ὈΘ ἐγοιι δ]οα αὖ [μὰ 0668 ἰο ὮὉΘ 
οχρουποά."--Ρ. 5.1 

γον. 7. 1 γὸ δρίᾶθ πὰ Μῴο, εἰό, [Πὰν 
μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν 
ὑμὶν μείνῃ, ὃ ἐὰν ϑέλητε αἱτήσασθϑ ε (ἰὰι- 
Ῥογαίΐνο, τ ἱοἢ βοθ ΜΙ, Βανο ομδηροί ἰπίο ἐμ 
Ταΐαγο ἰοσηδο αἰτήσεσϑε), καὶ γενήσεται ὑμὶν]. 
ΤῊ βιοοκίηρς ἡυάρτιημοπί οὗ {πὸ τὶ ογοα ὈΓΔΠΟΒ.65 
ἐμβρίτοϑ ποῖα νὴ ἐμ ἀγάθης νυ δὰ μαι ΠΟΥ ΤΠΔΥῪ 
Ὀ9 ῥγχοϑογυοά ἔγοπι ἃ 111κ0 οδίδϑίγοριιθ. 189] οτ 8 
ΔΏΒΥΘΡ δηἰϊοϊραία5 ἐμ οχργοββίοη οὗ ἐμ 8 τὸὺἰ δὰ. 
Υ 8881} ποῖ ΟὨ]Υ͂ Ὁ0 Ῥγοβογυϑᾶ, Ὀθαΐ (89 Σχοϑί ρἱοσὶ- 
οὐϑβ κΚαϊῃῃ 88}}8}} ἀδσοσθ ἰο γχγοὰ; Ὀαΐ γὺ πηδὲ ῬΓΔΥ͂ 
δυχιί. Βαΐ ἴὰ ΟΥ̓ΔΘΡ ἴο ῬΤῸΥ αΥἱκῦ, γ6 χηιιϑὲ Σ6- 
ἰαἷπ ΤΥ ψογὰ8. ᾿ἩΣΐη γοῦ,---ὴηα [ῸΡ ἐδ 8 θηά, 
διραΐπ, γ0 τηιϑὲ Βίθδα βῃϑ.}} οοπίϊηαθ ἰὼ ἐδθ ἐγὰθ 
ζο]]οδὶρ οὗ Ἰουσ πῖϊὰ Δῖο, 1 Φοϊῃ υ. 14. -- 
ναὶ γθ Ὑ{11 (ὃ ἐὰν ϑέλητε, οπιρδαιὶ- 
6]]Ὺ ναὶ ἤτ5|).---- 1. 6. ποῦ ἰπ {Π 8 Β6186 ὈΓ ΔΙ ΌΙΓΑΥῪ 
ομοῖδα, Ὀὰΐ ἴῃ {86 ταΥ οὗ Ἰονο δπὰ οὗ Ομ γί βὶ᾿ Β 
πογὰ [οΥ “ἴῃ 80 ΝΥ οὗἨ αοἀ᾽Β ν}}} ἀῃὰ 88 ἰοηά- 
ἧπῷ ἰο πολὺν καρπὸν φέρειν᾽" (ΑἸίοτἀ) 1. [ἢ ἐλιΐβ 
ἀϊγοοίίου (ἰπ Ηἰδ δ) πὸ σϑαποδί νυν δἰ οἢ ὑπ 00 
ΤΥ υϑηίασο, 68 ὉΘ ἰ00 Ὀο]4, ΗΟῪ ἕἔαν αἰὰ ὑμοὶν 
ἀφο) νογαποθ οπὰ οχδ] ἰδίου ὈΥ ποθ 8 οὗἉ {πΠ6 ηἰρσμὶ 
οὗ εἾχ6 Ραββίοῃ οχοθϑα 841] ἐπδὺ {πὸ γ οου]ὰ δὶς οσ ὰπ- 
ἀογβίαμα! [ΤΠῸΥ τἘδὸ δυϊὰθ ἴῃ Ομ σὶδϑί, σδ ΟὨΪῪ 
ῬΓΑΥ͂ ἴῃ σοὨ ον ΟΥ δἱ 16δδέ πὶ οὐ ΒΌ ΠπιἾ8- 
βἷοῃ ἰο Ηἰδ ψ}}}, δὰ ἴοσ ἰίηρβ ᾿ ἰοὰ ἰδπὰ ἰοὸ ΗΪ8 

“4 [ΤΊ10 δα ]οοῖ 'π συνάγουσιν ἀ!ὰ βάλλονσιν. ἴῃ ἴδο ἰτη8ρῸ 
(ΠΟΥ δύο ἴπο ϑοσυδηῖθ οἵ ἴΠο Υἱπουαγα, ἴῃ 116 ΔρΡ᾿Ϊολιίοπ ἤτθ 
Ἰηδίγατϊηθηίδ οὔ αοὦ ΖΘΏΘΓΑΙΥ ἰπ ἢ86 οχοουςζίοι οὗ Ηΐ πὰ μο 
τοϑοΐδ, ναὶ Θδρδοίδ ιν 1.0 ΔΏ Χ9] ΓΟΔΡΟΙΒ.--Β. 8.) 

Κἴουυ δοὰ ἐδ βαϊνδίϊου οὗ βου]β. ὅσ οἢ ΡΥαγοῦβ 
πιιϑέ Ὧ06 ποδγά, 88 (0 ἐμοὶ ἰγὰθ βδρίτγι 8] ἰπ- 
ἰϑαί, δἰ μοὺς ὰ ΥΟΣΥῪ οξοι ἐμ  δσὸ Ὠδαγά δἱ ἃ ἐὐπιο 
δὰ ἴῃ 8 τδῆθον Ἡἰιϊοι αἰ οτ τὰ οὶ ἔγοσῃ οοΣ 
Βιοῦί-β κα θὰ υἱβίου. οὐ βοιμοιΐτηοα ἤδᾶτα ἐμ6 
βαθδίδησο οὗ ΟΌΚ ῬΥΔΥΘΥΒ Ὀθϑὲὶ ὈΥ ἀσηγίηρ ἐμοῖς 
ἴοτιω, ΟἿ ῬΓΔΥΘΡ ἴῃ ΟἸΣΙβι᾿ Β δῆ, 806 ποίεϑ οἢ 
ΘΒ ΔΡ. χὶγν. 18 ἔ.--Ρ, 8.] 

γον. 8. ῬΒοχοίῃ ἰ6 Ἀν Ἐδῖῆθυ ρ]οτι θὰ 
Ἔν τούτῳ ἐδοξάσϑη ὁ πατήρ μου).--- 
6 δργοθ τῖΐδ ΜΙΟΥΘΟΣ πῃ σοπδίἀογίης ἐν τούτῳ 88 

τοίη ς ποὺ ἰο ἐμ ἔνα ζο]] οί ἰν (1,66), δαὶ 
ἰο {89 Υογ89 ργϑοθάϊης ἱΐ: “ΌΥ ἐκ18 στδηϊλην οἵ 
ῬΓΑΥΘΣ, Θοποραθα ἰο ἔλθ ζ0]Δ) ἰὴ οὗ ἐμ οοηὰϊ. 
ἰΐοι,,--οὐθ μένειν ἐν ἐμοί." Ὁ Τηὸ ἤγδὶ οὐἦοϑοὶ ἰο 
δ Δοσοιῃ]8}16α Ὀγ (6 ρτδηίϊησ οὗ ἐϊι6 ἀἰβοὶ ρ]οδ' 
ῬΥΔΥΘΙΒ 15 δ φ]οτ  βοδίΐου οὗ (πο Εδίμβαν, ἴῃ ρμῆτ- 
Βύδιοθ οὗ ἰδμὸ αἰογὶβοδίϊοπ οὗ ἰμδοὸ 8ῃ,---ἰδο 
Ἰαϊίον Ὀοίῃρφ δοοοι 986 Βαϊ οα ΘΕ} ἐο ἰδ 
οἴδυδίοη οὗ 180 ΗΟ αμοβὲ ὑροὴ {μ6 αἰδοῖ ρ]68. 
Ἰδιὶβ, ἱῃ9 ΕΔ ΒΟΥ 8 αἱον δολίου, βμουϊὰ, ἢοπ:- 
ΟΥΟΡ, τοδοὺ ροὰ ἐδμὸ ἀϊδβοὶρὶοβθ, σδυδίπρς ἐδβοαι 
ἴ0 08. τυ οἷ ἔγυΐ πὰ ἰο Ὀδδοιηο, τλοτ  ΒοΤΟυΚὮΪΥ 
ἰδδὴ ουϑῦ, 89 ἀἰβοὶ}]88 οὗἨ ὕθβυβ. Τὶς Ὀθδσίησ 
οὔ πῃησοῖ ἔγαϊ τνᾶ8 πού ἰο Ὀ9 0 ταοϑσι8 οἵ ἐμοὶγς 
ϑῃἰογίης ἰηΐο ΠΟ αἰβοὶ ρ]οδμὶρ τὶ Ηἴαι: (86 
ἴνο ἰἰ ἢ 98 ΜΟΓΘ ἰ0 ΔΡΡΘΩΡ δἰ] ποι 51γ.---ὅ0 
5811 γ9 ατοῦν σὋΡ ἴο ὍΘ ἴἔστιϑ ἀἰϊδοὶρ]68 ἰο 
)ἄο.--[καὶ γενήσεσϑε (Οοἀά. ὅ8:π. δηὰ Α., 
ἰοχί. τϑο., Τὶ ϑοοηά, Υἱῖϊ,, Μογ., εἰς.}), οὐ γένησϑε 
Σ })., εἰα., Ἰδολαι., Τχορς., ΑἸἢ,, Ἡ οδιοοις δοὰ 
ἴοτι) ἐμοὶ μαϑηταί.--Ῥ, 8.1. 10 15 ταοϑὶ δια ς 

ἴο ἱπίορρσοί γενήσεσϑε ἃ8 ἃ οοπδθοιιεϊγο ΡὈζοξοῖΐϑο, 
ποῦ ἃ8 8 γί μος ἀοπιδηὰ ; ̓θη66 ἰξ 15 ἱπάαροπάαδὲ 
οὗ ἕνα. [1118 ἐβ ῬΡσ όσα]. Γενήσεσϑε ΘΧΡΓΘΒ568 
ὑπὸ Τ680}{8 οὗ πολύν καρπὸν (φέρειν) χὶϊῃ ἐμ 6 δάάϊ- 
ἐἰομα] ἰάθα οὗ ἃ στδάιι)] ρσχοοοὺββ οὗ στον. )19- 
οἱ ρ᾽ ϑβἷρ οὗ Ομ τἰδὺ ἰβ (πο Ὀερσί ππίης δπὰ ἐδιθ δαυά, 
ΟΣ, 88 ΒΘ; οὶ Β88 ἰξ, ἐμ ἐοππάδιΐου ἀπὰ ἰορ {,3μ:- 
ἀαπιοπίωπι εἰ ζαδίζγίμπι), οὗ ΟἸὐν δι δπγ. Μαϑητυί 
ἈΘΓΟ 5, οὗ οοῦγδθ, ργεχῃαῦξ, βυσῆ 85 δΘ ἩΟΓΕΥ 
οὗ Μο δηὰ πόοσίδγ οὔ (! 9 βϑτὴθ οὗ Οὐ γέείέαπα νι ἰοὰ 
ΤΑΘΔῺΒ ΤΟΙ]ΟΥΘΙΒ ΟΥ̓ ἱπιϊἰαίοτβ οὗ Οἰεγῖϑί.---Ρ, 5.] 

γον. 9. ΔΩ ΜἣΨψενυ Ἑ'δῖδποσ δῖ Ἰονοᾶ Μο. 
[Καϑὼς ἠγάπησέν με ὁ πατῇρ, κἀγὼ 
ὑμᾶς ἡ γάπη σα].--- 9 δροάοϑὶβ Θοτησηθποοα, 
ποί αἱ μείνατε (αἀτοἰ 8) Ὀαὲ δὶ κἀγώ, 8.5 ἰ5 ἀδιχλοη- 
δίγαιθὰ Ὦγ (0.0 αἰδιληοίίοα γος. 10. Αδβίάο ἔσοιι 
(18 ζασῖ, 1116 σοῃδιγαοίΐου οὗ ατοίϊυ8 τουϊὰ δεῦ- 
ἰδίην δθογτι ἃ ροοὰ βδϑθῆβθ. ἀοοοσάϊῃρ δὲ ΜΥ 
ΕδΙΒΟΡ δαί Ἰογοὰ Μο, ἐ. 6. ἱἰπ δοοογάδῃορ υἱϊὰ 
{ὁ τογϑίουυ οὗ ἰλ9 ΤΥ γ,--δηὰ 851 ματο Ἰογοὰ 
χοῦ, ἐ, 6. ἱπ δοσογάδῃοθ Ὑ|Ὲ 80 ΣΩΥΒίΘΥΥ οὗἙ Σο- 
ἀοιαρίΐοα. Οὐπίϊπεε ἐπ Ἀν ἴουε [" είἰνατε ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ]. Τδὺυ (86 νη7ῦλλ0]9 ννοῖρεί ἀϑβέ. 
τοδὶ πὰ ἰδ πιοαϊβοοίίοη οὗὨ ἰδ οοπέϊπεησ. ΤῈ 
οομεἰπαΐηρ, ΒΟΥΤΟΥΘΙ, 888 δἰσοδν Ὀθθῃ ἴδ δ0}- 
ὁθοι οὗ ἀΐβοουγδο; (8 οοπἰἰπυΐϊης ἰπ ΟἸσὶδὶ ἱξ 
το δοα ᾿ογ6 88 ἃ σοπίϊπυΐης ἐπ 8 ἴοθα, Ιἰ ἰδ 
ἃ αποδίΐοι ΒΘίΠΟΡ (80 Αοτὶδὶβ ἃτὸ δια ρ] ογθὰ ὃ6- 
ΟΔΌ86 οθευ8 15 δϑίιδηάΐηρ ὕρου (6 Ὀουπάδευ οὗ 
Ηἷδ 11ἴο δῃὰ Ἰοοϊκκίῃρς Ῥδοὶῖς (6 γοΣ), οὐ ἩβεῖδοΣ 
89 τηοϑδηΐηρ οὗ (ἢ9 ὀχρσϑβϑίοῃ 18 ἢοῖ : γϑοοοχηϊζοὰ 
ἴῃ Ἰονθ, οοῃσοίγθα ἃ ἰουὸ ΖῸΣ, 88, β᾽ στὴν, {δε 

4 [Οὔπιρ. ἐν τούτῳ, (ἢ. ἰν. 87: χυΐ, 80. ΏΟΤο {τ ΗΠ κου ΐ80 
ὯΔ8 8 Τοϊγοδροοίγο γοίθγθησο, ὙρὮ 16 Υἱ. 89 τδυ ὕθ χηοϊοά ἔοι 
πο μγοδρμδοξίνο χοίδεϑηοο, νὴ οι ἰϑ ἰδὸ ὉΥ ΑΜ οτὰ δοὲ 
Βατθοθ. Βυὶ Ικὐκὸ δὰ Μογος διὸ τἰχας, ον ἔνα ἰδ ηοϊ--ὔτι, 
δ [ἢ [5 ἈῬγορος ΓΟ] δοϊοχίοδὶ βϑῆδο ἐξ νου] ἃ ἮΤΟ ΘΟΏΥΘΥ ἴδ9 
σπτοῖς ἰάδα (πδὲ Οοἀὰ 15 κοτε βοϑὰ κῇ (Π6 ὑπέεπέΐοη (ἐπ5ἰθαά οἱ 
8 δοί8] 1126.) οἵ ὑθδυϊὴς .8.} 
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ἴοτπι πεπίστευκα ΤηθαῃΒ: 1 δνθ Ὀοοοηθ ἢ Ὀο0- 
Ἰιενορ' 6 ἰδἰκο {ὴ6 ἸαίίοΣ ΤῸ στγαηίοά; ἴῃ {}}}8 
υἱὸν οὗ {πο οηλδ6, (9 ΑοΥϑὶ5 τῃλτὶς ἰἢ 9 ἴονο σῇ 
οὰ «πὰ “6808 89 δὴ δοσοιῃ} } 86 ἴμοί, ποῖ 
Εἰ ΡῚν ἴσοπι (8.6 ὈΟΠΟΔΡΥ͂ οἵ “ 68118᾽ 116, Ὀπὺ ἴγοπὶ 
τὸ νϑοὶθ ζαίαγο οὗ 0 αἰδοῖ 168. [Ἃπ|}9 αἱοτὶ- 
δοαοιίου οὗ 9685 ἐπ ν διου]ὰ οοηἰοταρ]αίθ ἰἰ6 
ἴαοι οὗἨ ὑμ6 ΕΔΙ 6 τ᾽ 8 Ἰονὸ ἰο (08 ὅοι ; αἷἶβο, ον- 
Φυοῦ, ἰμ6 τϑαβιγθ οὗ 1.6 ἥοη᾽ 8 ἴον ἰο {[10η1---ἃ 
Ἰουθ Ἡδ8οδ ΜῸᾺΒ ΘηΔΙΟΘΟΙΒΙΥ ἰο ροἸοΣ {ἢ 6 η}. 
ΤΏΘΥ τυϑδὲ οοπίΐηπθθο, τηϑὺ (ΔΚ χοοῦ ἴῃ (6 60ῃ- 
(οταρ]δίίοη οὗὨ ἐμἷ5 Ἰονο ; 1Π6]Ὁ Το αἰΐοη, {οἷν 
ἔγαϊι5, (εἰν αἰδοῖ Ρ] 6881}, 8}}}} 81} βρυῖπς ἔγοαυι 
{πον (9 δοϊάϊης (ἐ. 6. 10 8118}} Ὀ6 πὸ βουγοθ οὗ 
{ποῖ δι ῆσαιϊο). Το ἀγάπη ἡ ἐμῇ ποῖ ἴονθ 
ἰο 4εϑὺ5 (ατοίϊυδ οπὰ οὐ 6.5), ἱμποῦρ στδηιηδ- 
ἐϊς8}}} Ὧϊθ Θχργθββίου τηϊρηΐ πανὸ ἐμὶ5 δἰ χη βοδ- 
τοῦ, Ὀαὶ (16 Ἰονθ οὗ 946δι8 (0 ἢ πὶ, 68 18 Ῥχονυϑὰ 
ὈΥ (Βὸ ἴοσοροίης (ΥγοΣ. 11 ἡ χαρὰ ἡ ἐμή)ὴ. 1,ονγθ 
ο Φεδβυδ 15 ποσθ, 88 ἱπβτουκσιοαυαί {110 δοοίϊοῃ, 6Χ- 
Ῥτοββοὰ ὮὉΥ (9 οοπέπεδι ἐπὶ Ζ η. 

Ψον. 10. Τΐ νὸ 'σϑθρῃ ΜῪ ὀοζησηδὴ ὅτ θη δ. 
«-- ΤῊ. σου δ ἀπο ῃ 8 οὗ 6888 ΔΓΘ6. ἴῃ {}}}8 Ρ͵Δ60 
88 Οἰδονθο γα, (80 ῬΤΟΥ 5005 ἰθδαὶ Ηδ [85 τηδάο 
ἴον ἰλλὸ βρὶ εἰ ἰ8] χσορυϊαίοἢ οὗἨ πλθῃ᾽ 5 ̓ἱνὸβ: Ῥτθ- 
οϑρίβ, Ῥγοπΐθθθ, ἱηβίιγυσίζ οη8, ΘΟ, ΒΟ] οη8 δηὰ 
ἩΘΙΏΪΏ 08 ἰΏ ἃ ΤΠ8595. ΤῺ τα} Δη δ᾽ ΠΟΟΥΪΥ 
οἴ νἱΐαὶ οοπιιηυπίου 18 οοηῃαἰἐἰοηθὰ ὉΥ δα 6] 1 γ 1η 
“4 ψ1}}1-ΟἾ 6 Π688᾽ (ἼΒΟ]06Κ). Βαΐ, αγαΐίη, {δ 
δὶ ρίοοδ5 οὗ οὔὐν Υἱοῦ οἵ ἰμ6 116 οὗ Ομ σ θὲ 15 
οομαϊεϊοποά ὈΥ͂ ΟΡ ζδι (8 }} Ῥογοορίϊου οὔ Ηἰ5 
τυοτὰ ἴῃ ἀοία1]}. Ἰγὰθ ὈΠῚῪ 16 οοπαϊιϊοπθα ὉΥ 
ἐμ ν᾽ οϊίαὰο οὗὈ χηδῃϊ 0] 098, ἐσθ Βυπ οϑὶβ Ὁ 
ΔΙΔΙ πὶ, δ6}}ν ἱὰ ργοαί (δἰ ηρθ ὉΥ βἀο. 1 γ ἐπ 
Β1πι8}} ἰδΐηρ5.- -ΕνΘ ἢ 85 Ζ μανϑ ἱκορὶ Μν 
Σαιθτ᾽ 5 οουλ8} ἀπλΘ18.---Τ 9 οὈθαΐθποο 
οὗ 76β8ὺ5 οὐδ (0 (πὸ ἀραὶ ὉΡΟῚ ἐδ|0 ΟΓΟΒΒ: {πὸ 
οοηϑογυδίίοη οὗ ἐῃθ ἸοΥθ ἐΐ9 Εδίμος Ὀοτο ΗΪ8 
Βυπιδὰ ότι δὰ οοπαμποί. 

γεν. 11. Ἐ.θδθθ ὑδίηρβ αν 1 βροῖϊζϑῃ 
πηῖο γου.--Νοῦ ΓΟ] ον 5 (06 ποοίΐοη Ὀοαγίης 
ὍΡΟΝ ἴδ ἸΟΥ ἐμαὶ ἐ9 ποῦν 118 ἐπ ὈΓΡΟΙΠΟΥΪΥ ἸοΥθ 
δηὰ ἐγ θη ἀϑυρ τὶν 9 6808 Ὀγίηρϑ. Ὅλο ἀἰθοοῦγβο 
ΡΟΣ ἐπα Ἰονὸ οὗ Ομ γὶϑί τγὰβ ἰο 6 ἐμ!8 πι68}8 οὗ 
ἀονοϊορίηρ 70 υἱἐδῖη ἔθ. Τὺ ἰξ 18 τυϊ θη 
οὗ (86 ἔγυϊξ οὔ ὑπὸ δ ρἰσὶί, 64]. γν. 22: ἰουε, 7ον.---- 
Τπᾶὶ ἈῪ ον ταὶ ϊ ὈΘ ἐῃ χοῦ [να ἡ χαρὰ 
ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾧ. Οὔδοτγθ {116 ὁ6ο]]οοδίϊοη οὗὨ 
ἡ ἐμή διὰ ἐν ὑμῖν].---Ὠ  ΟΥῬΓοίδ  Ἰ0}8 : 

1. ΜΥ)7ΟΥ ἱπ γοῦ [{πιρὰ αἱ υοδίβ ἰξίἰα] ( χαίρειν 
ἐν; Αυμυδιΐπο, 806: [80 ΟΥ͂ ἱπϑρίγοα ὃγ Ηἰ8 
γ᾽οπίης (μον 6 88 ῥἱοίυγοα ἴῃ ῥγοἀοδβιϊηδί οι, 
--ν σοῦ ἸΟΥ 5 δ᾽'γαυβ Ῥαογίδοί). Ταῦ 1 ΙΏΔΥ 
Τοὐοΐσα ἰὰ γοι,--ἰδαῦ γὁὺ ΤΥ ὍΘ ἃ οδ80 δηά 
δι᾽ οοὺ ἴο Ὁ ΠΥ 70 Υ (“αϊμπαγα!). 

2. Υουν ΟΥ̓ ΟΥεΥ Μο [σαμάϊωπι σεδίτπι οδ πι6] 
(Εαιπ. Ζίςαρ., αἀτγοιϊα5, Ῥιβοαίοσ ; οὐϑν ΟἹ Υ]θι᾿ 8 
τ 6 Υ}). 

8. Τμδῖ {Π6 7οΥ 658 οσσαδίοποα ὮΥ λῖὁ6 ΤΥ 
Ὁθ ἴπ γουῦ (ΟαἸνίπ, ἢ9 οι 6). 

4. Τ8ο 70Υ Ἔχρογὶθποοα Ὁγ ΟὨ ἰδὲ ΗΠ τη δο ἢ, (ἢ 6 
ἦ0Υ οὗ Πα ονὰ ϑρίνιυ (Ογτὶ!, 1,σκο, ΜΟΥΟΡ 
[ΑἸοτ4]}. οι 1688 {818 18 ἐμ πιοδηΐηρ οὗ {110 
Ῥᾶββαζθο. Ὅ]|ιὸ ΒΟΙΥ ογίυϊη 958 οὗ ΟἈνἰβὶ, {9 υἡ- 
ἰγαπιπιοϊο, αἸδὰ ὑρδοδτίηρ οὗ Ηΐβ8 800] ἱπ τ.6 
ταϊά δὶ οὗ 4}1 Ηΐβ ἰσὶ θυ]: 5. 5881}, ἐμοῦ ἢ ἐμο 
δρίγίι, ΌὉΥ τοθϑὴβ οὗ ὑπὸ οοπιπηπηϊοοίΐοπ δά 
δ κοπίης οὗἁ ἰἴονο, ἀθνοῖτγο ὑροὰ ἐμὸ αἰδοῖ} 168 
ἘΠ οτρβοῖτο5 (860 1 Φό μη 111, 2} ; ἱν. 17; 605. χνί. 
Σ2; Ῥμ1ὶ. 1. 17; ἴν. 4 πὰ πρβὴν ραβϑδβαβεβ 'ὰ [80 

80 

οΡΐβι1]95 οὗ 53:. Ῥαυ]). 
ἰαΐἴη {μ6 αἰϑι ποίου οὗὨἨ 4. ον 1παὶ ΟἸινἰϑὲ ἐαϑίο8 ἐπ 
Ἠϊπιϑεϊ" (Ογγβοβίομι, Βθηρο]), απὰ οὗἩ οπϑ τ μῖο ἢ 
Ηθ οοοαδίοπδ (Οπϊγῖα, Ἠοΐπιαμη, ΤΒΟΪ 6); ΤῸΣ 
Ομ γῖϑυ σοπιπιϊσαίοβ ἰο, δηἢ οδοαδίομα ἴῃ, Ηὶ8 
ῬΘΟΡΙο ργθοίβου ἐδαὶ νοῦ Ηθ Ῥοϑεεδδεδ ἴῃ Ηϊπι- 
8610. 
ἄγβί πηδὰθ ΒΕΙΏΔΗΪΥ σοῃρὶοίθ ἰὼ ΗΪ5 οχαϊδιϊομ 

ἐγοαϊοα οὗ. 

ΤῸ 18 ᾿πῃρο95910]6 ἴο τηδίη- 

ΤΒαῖ, τοσθοῦου, ΟἿΣΙ βι᾽ 8 ἸΟῪ ἐϊ56}} τγὰϑ 

διηὰ οοππηϊσαϊΐοη οὗἁ βαϊγαϊίοη ἰο {π6 τυου]ά, 5 
ΟΣ ΔΙ ΪΥ ἃ ἔσο ἰο Ὀ6 ἰηϑὶϑίοα μοῦ, ἱπ δοοογχά- 
δῺ090 Ὑ11} ΟὨυβοβίοτη δὰ Βοηχοὶ, δ μου ρ ἐμ 
ΒΡΘΟ6Ἶ81120 ᾿πάϊνί 81 σοπϑίἀθγαῖοη8 ἰο0 τα6}. 
Εγο (86 70] οί; 10 8180 σϑϑυϊί5 ἐμαὶ ΟὨ τ ϑι᾿ 8 
δον ἴῃ ἰμθ9 τοἀθειημθὰ ἷβ ᾿ἰκονν 86 Ῥαγί δα ΥἿ 

“ Αηὰ ροοάᾶ ρΡίθαϑυτο ἰῃ τλ6η."---Ἰὰ 
γον, ἑ. 6. ἃ5 ἃ Π6Ὺ δηὰ γοβίἀοηὲ Υἱ8] Ῥυϊμ οἰ]. 
ΤΏΘΥ. Βατο ποὺ ἐπὶ ρεγίθοί ᾿ουίυ] 655 γοῖ; ἰΐ 
δὲ ΘΟΙ6 ἰο ἐπ θπὶ ἔσουνλ ΟἾ σἶϑὲ δὰ 90. ἐδ15 
ΤΘΌΒΟΩ 8480 [ἢ χϑδάϊΐης ἢ 8 δοϊίον ἐπ δὴ μέενῃ. 
--Διᾶ γουΣ ΟΥ̓ ΠΑ ὍΘ τη8ᾶθ ροτίθοῖ [καὶ 
ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωϑ 5].--- ΜΔ π᾿ 8. πδίυγαὶ 
ἰὴ ΡῈ.186 ἰ0 10 888, ούϑθῃ ἴῃ 89 ἀΐδοὶ 0}65, δ γθαὰν 
ἀογνοϊοροὰ ἰηὶο {τ Ὀορί πη οὗὨ 8 βϑαογοὰ Ἰου:; 
{8980 θαρὶ πΐ πη Χ5 ΓΘ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ἃ8 γοὶ ᾿προτζοοι: 
ἱπσοῦυσὰ ΟἿ ἾΒι᾿8 7007, ὑμοὶν ἸΟῪ 8.141} 9 τηδὰθ 
οοΙῃρΡ]οίθ [“ρ} 164 δπα Θπμπο ]οἃ ον θὴ ἰοὸ {11 Π6 885 
---Ἕο (δο οχίγοιῃηϑ οὗ ὑποῖν σαΡΔΌΪΥ πα δ8αι}8- 
δοίϊοι ᾽"᾿ (ΑἸἔοΣα)]. Απᾶ, δραΐη, ἰδθ 700 8.8}} 
Ὁθ ἐλεῖγα, οχ βίη ὑπο ἃ ροοι] αν Ρρἴλα86 ἰη οασὶὰ 
οη0. ΕῸΡ ἰδο ἀοπιϊηΐου οὗ ΟὨ δι᾿ 8 ῬΘΥΒΟη ΔΙ ἰΥ 
ἷὰ {Π9 Βοατίβ οὗ Ηΐϑ ρϑορὶο ἀοοβ ποί ἀοβίσου, μυΐ 
αὐἱϊοίκοη, ἀούοῖορ δηὰ ομἱου ὑπο ὶν ΟΠ ῬΟΥΒΟῺ- 
αἰἰγ, 1 Φοδα ἱ. 4; 2 Φοῖὴ 12. 

γον. 12, Τ 1515 ΜῪ οουσδη ἔἔγηθηῖ, Τὶ 
γὸ Ιονθ ΟὨἹΘ δδϑδοῖδοσ.-- -ΟἸσχίδι ἀοοϑ ποῖ Β6σΘ 
485 ἰο δῃοίμον θχβοσγίαἰΐοη (ἸἸΒοϊποῖ, Μου ΟΣ); 
Ηδ ἀοοδβ Ὀυὶ ἀδοΐατο ἐπ Υἱίδ] αν 8056 δἷαι 19 
..}0 Ροσίδοιϊίου οὗἨ ἐμ ῖν 00. [{ πιιδὶ Ὀ6 στουπα θὰ 
ὁ Ηἰδβ Ἰοϑ, ἀουοἹοροᾶ ἰῃ συ] Ὀτο ΒΟΥ Ἰονο. 
Α58 ἰῃ9 14} ομαρίεν 8 δὴ οσροβι(ΐοη οὗ ἐβ9 νογὰ5 
ΟΒΔΡ. χὶϊ!. 88 : ““ πὨΪΓΒΘΙ 1 ζ0, γὸ9 οαμποῦ ΘΟπι0,᾽ 
--ἢ δι δὴ οχροβίοι οὗ 86 θαύθῃ Ὀογομὰ {818 
Ῥτγοδβθηί νου], 8Βο ἤοσῸ (80 Ἔχροβί(ϊου οὗ {86 Βαγ- 
πᾳ οΒδρ. χὶϊ!. 84 ΔΡΌΘΟΔΓΒ ἃ8 {6 ζ0]] ὀχ ρ᾽ δπαιΐοη 
Οὔ (86 ουθῃ ὕροη ϑαῦί ἰσοοϊοα οὗ ἰη ΘΠ ΔΡ. ΧΥ.: 
ἰμαὶ δαγε ] ϑδγθῃ, τ.) 118 ΒΟΔΥΘΩΪΥ ἴοΟΥ, ἰδ ἰ0 
Ὀ6 του δ] θα ἱῃ τουϊαδὶ Ὀτοί ΒΕΥΪΥ Ἰονο. ΤΪβ ἐντολῇ 
16. 86 δτῃ οὗ {ἢ ἐντολαΐ νοῦ. 10; οορ. Βοιω.. 
χὶϊ!. 8..-.-.0Ω(Δἕ 5 ΣΖ ᾶανθ Ἰονϑὰᾶ γου.---1 4. βτϑὶ 
υκ]ιαἰἑ γον : 88 ΡΟΥΒΟΏ Δ] 168 ἀοϑίἰπθα ἴῸγ 8α]- 
γδίΐοη ὑπΠ0} Ιηυϑὲ ἰΟΥ̓Θ Οη)0 ΘΟΙΠΟΙ 8μὸὁ δρεοίθ 
ξἰεγηὶ; ΤῸ ΟὨΪΥ Β00} Ἰογΐης οοῃδίϊἐαἰθ8 ἰσγαθ. 
Ἰοτο; ἐμυ8 ἀοΐηῃᾳ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἔμ ν ΜὙ11 ΔΙ ΤΑΥ8 0 
αυδηι ἰαὐΐγ ον Δρρτοδοιίης (86 ἐσθ βδουϊβοία] 
ογίιυ!ηθββ οἵ Ηΐδ Ἰουθ. 

γόον. 18. στϑαῖοσ Ιονθ Βεῖδ το σδ. 8 
1816, εἰς. ΓΜείζονα ταύτης ἀγάπην οὗ- 
δεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ϑῇ 
ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ].---᾽ 6] 0} 18 ΠΟΥΘ 
οσοαβίομοα ὉΥ {6 Ζνα, δηὰ ἐδ αἰογοῦ 60Ὼ- 
βιγυοίΐοη οὗ 18 16145 ἰο ἃ ἀἰβοτοηῦ ᾿πἰογργοίδ- 
ἰΐοῃ οὗ 6 στϑσϑθ. Τῃὸ οὐ ϊηαν ΟχΧρ δηδλίϊοη 
Θομβίἀουβ ἰδ δὴ δχροβιιίϊου οὗ ταύτης. ΤΕ 
ΙΒ Ἶκ68 ἐὴθ9 019 γ6γ80 8 ΘΏΘΓΣΑ]Ζοα, ἀοβουὶρί,ὁη 
οὔ ἰδο ]οτο οὗ Ομτῖϑί. “Α φτοδίες Ἰἰονϑ ἰμδῃ 
ΌὍΘΑΣ ἴο γοῦ Βαί]ι ὨΟ τη8}, πδιηοὶν, ἰμ8. 6 Ἰαγοὶὰ 
ἄονη δ ᾿ἰἴὸ ἴον ἷ8β ἔγι οῃμ 83." ΔΙΘΥ ΟΣ, ὁ 189 
οἶμαν Βδηά, τηδἰ ἰδία ὑἐμπαὺ ἵνα 8 ΘχΧργοΒβὶνο οὗἁ 
ῬΌΤΡΟοΒΟ οὐϑὰ ἷῃ ἐμ }8 γΪῖ800:; ΒΘ ἐπίογρτοὶβ ἰΒ08 : 
τοδί ον ον ἐμδη ΜῈ ἰονὸ ἰοιγροι. δι. τὸ πιδῇ : 
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(89 ἀϊνίπο ράγροϑο (:ρα) τυδίο ΜΥ Ἰονθ 18 ἀ68- | ἰΐπιὸ ῥγονίουβ ἰο (9 Ηδ δὰ ΟΣΡΓΘΒΘΪΥ Ὁτοῦυσὶς 
(ἰηοὰ ἴο δοδοιῃιρ  θ, 18, (ἢαὲ ἃ Ἰηϑὴ Β84}} δι}Ὁ- 
Τομον ἷ5 11 {0 ον δὶθ ἔγίοη 8, Ορροβοὰ ἰο ἐδ ἷ8 
υἱὸν 18, ΒΟ ΟΥΟΣ, (86 σταιϊτηδί 68] οὐ͵θοϊΐοι {πα 
ἕνα σπουϊὰ πο π ἐπ τ δ ἰγ δ6 {π 6 Ὀορσὶππίηρ οἵ ἃ 
ΠΟ βοηίθποος δηοίμον ΟὈ]οοίίοη ἷβ {86 Ἰυρὶςδὶ 
ο.8 ἐπὶ ἰλ6 ἴουϑ οὗ Ομ γῖδὲ τοι ἃ ἰπθη Ὅθ οἰτοὰ 
ΤΑΘΓΟΙΥ ἃ8 δὴ ΘΧχϑτρ]θ. ἈΟΤΘΟΥ͂ΘΓ, ἴῃ (ἢ 5δι.056- 
αποηξ γοῦβθ ἴδ6 οτὰ 64}}15 (Π6 αἰ 8ο 0165 1} 
{τη δ, αἴ Βανίης γίνη αἱΐογδησθ ἰο {πο ἰάθα 
ΟΥ̓ ἃ Τὰ 8 ἀγΐπρ ἴον ἷ8 {τ οπβ. Ηδθδπσθ 'νὸ 
τουδὶ ἀουῦι]655 δϑϑυπιο, τὶ 9 Ἶγοίίο, (δαὶ 
ἀγάπη, ἴῃ οοπ]αποίϊοπ τὶν 108 τηοϑηϊηρς οὗ ἴοῦθ, 
ςσοπίαϊηβ ἰδ6 ἰάοα οὗ 8Δὴ ἱπιρι}80 οὗ (ἢ 9 Ὑ1]],.ἃ 
ἴανν ;Ὲ ἀπὰ ἴῃ ἰκ6 ἸΏΔΏΠΟΥ ἯὙὌΟὺὺῚ Σηϊιδὺ δοοορὺ (ἢ 6 
Βυρροβί(ΐοη οὗ ζεἶο, {Ππῶὶ {1|ὸ 6886 οὗ ἃ βαοτγὶ- 
οἷς οἵὗἉ Ἰἰ{ὁ ἰ8 μὰ ἰο Ἔχρῦοβ8 (80 ἰάοαὶ οὗ ἸοΥ6. 
ΤῊΘ Ργοροῦ πηοαπίηρ Οὗἰο βαγὶπα 15 {Π||8: σταδίου 
Ἰονθ ἰιαὶ δὸ τϑη μὴ ἰπδὶ ψὨϊο ρο68 10 186 
Ῥοϊηΐ οὗ οαυβίης πἷπι ἰο ἴὰὼΥ ἄονη [5 110 Ὁ 18 
Τγϊοη 8. [{ ἰφ ἃ ρἱοίυγο οὔ ἰὰ6 Ἰοτο οὐ Ομ γ βϑι-- 
ξοπογα ϊζοα, πούνανον, θθσλυ 96 (86 Ιοτο, αἰαυ 
6 ραίίογη οὗ Ο]ιτὶβί, βῃου ἃ 6 ἰο Ηΐπ Ῥ600]96 δ᾽ 
Ἰαιν οὗ {μεν ᾿ἴτο8, δ ὦ Ὀσσαῦκο ἤογοί οἰ 8 οὗ {}}15 
ἸΟΥΘ ΤΠΔΥ̓ πλάκα {Π|Ὸ}} ΔΡΡΟΔΣΔΏ6Θ ἴῃ [ἢ 6 ΤοΔΙπὶ οὔ 
ὑπο ποῦϊο, οὐθὰ διηοηρϑὺ {1190 πον ϑ δηϊζοα οἴ 
τοδῃ κί πα. 

Υοὶ ἀποίϊ ον ἑηἰογρτοίαιοη πποτοὸ (ἢ15: ἃ ἴογτο, 
στοοαῖ Κὸ {118, ας ΠπῸ τὴλη Ὀοβίὰα,--οῖη οτᾶοσ 
{Ππ|ῶὶ πε ποτα ταϊκιιὶ δ6 ἰο ρῖνα ὑτγοοῦ οὗ βασὶ ὈΥ͂ 
Ἰαγίης ἄοννῃ ΗΠ 5 Ἰἰἴρ, εζ6. "πὸ ἀδωσί οὔ ]ονο ἴῃ 
αἷϊ οὐ 8 ΣΟΠ ΟΣ (Π18 στοαὶ Ἰονο-βδογίῆσο οΥ̓͂ (Π6 
Οπο ὨοΟΟΒΒασΥ. Β.1Π),}Ὲ}15 (00 ᾿πἰοπίίοι οὗ Ομ γἶϑι 
ἴο τοργοβοηὺ 1118 801 [-βϑαστὶ δοίη ἸοΥο 85 8 Ῥαίζογῃ 
ἴον ἰμ6 ἀϊδβοΐρ᾽ο58, πη ἐμοσοίοσθ (6 808] ἰηΐογ- 
Ῥτοίαιοἢ Β66πὶ8 δα γἝβο ὉΪ6. 
ΤΙ Ραββα ζοπι. Υ. 6 5 ραν ΘΔΕἾΥ δοαπαϊηἰοὰ 

ὙΠ} ἃ 81:}Π ἰρΒῸΡ ἀσρστοθ οὗ ἰΙογθ. Βὰῦ ἀγίηρς 
ἴον τῇδ ὙΠῸ λαὺό δέοη δἰ ΠΏΘΥΒ δπὰ οποιηΐθ8 ἰ8 ἃ 
ἁγίης [Ὁ τηοπ 0 δλαϊξ δὲ ἔτη ἀ8; ΟΝ τῖβι ἀἷ65 
ῸΣ ΒΙΠΏΘΓΒ ὙΠΡῸ 810 (0 Ὀ0 ἔγίοἀ8 ; ον, ἃσαίη, Η6 
ἀϊδ8 ἱῃ ἃ ἐρεοίαὶ Β61856 ζο᾽ ΒίπΠΟΣ9 ΠΟ ἰαγ9 δ]- 
Τοδὰν Ὀδοοῦιθ ἔγϊθη δ, πῃ ἃ σεπόγαί Β6Ώ90 [ὉΓ 
ἔγιοημὰϑ ψ11Ὸὸ ἃτὸ 8.}}} βίπποσθ. 86 1ὲ οὐβϑογνοί, 
Τα ΓΘ τ Ὁ, (μαὺ 119 15 ποὶ ἀοἸϊ ηοαιίης Ηἰ85. ἀδαί ἢ 
πἀπᾶον 15 ἀπῖατο ἤοτστα οὗἉὨ ἢ οχρίαϊουυ ἀοδίν, Ὀυὶ 
Ὁ ΔαΡ ἴζ5 γοργεδεηίαίιυα ἴοττα ἃ89 8. ἀδαὶῃ οὗ βο]ἕς- 
Βδονι βοϊηρς ὙΠ Ϊγ Ἰονθ. 

γεν. 14. Ὧἴἴο 819 ΜΙν ἔγίϑη ὅδ [ὑ μεῖς φίλοι 
μουν ἐστέ, ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι 
ὑμῖν]ὔ.-- σι γῖϑι, τὰ ἐ689 νον 8, ΔΡΡ᾽168 (16 
οηοτὰ ρτοροσίίίοη οὗ (16 ργοσοοάϊΐηρ γουβο ἰο Η 15 
γοϊαιΐοα ἰο {ἰὸ ἀἰβοΐρίοϑ. [ Ἰοοκ ὕροῦ γοῖς ἃ9 
{γϊοπ 8 ἤον όπὶ 1 ἀἶο; θαΐ γὸὺ ἴοο τπυδὲὶ Ῥσονο 
Σου γβοῖνοϑ ΔΙῪ ἔγίοηὰβ Ὁ ἀοϊπρ αὗΐον ΔΙ᾽ δοτ- 
τηϑπαἀπιοηΐ, ἑ. 6. Ἰονΐ ἢ Ζ ὁγ6 ἀπο 6 Ὁ δοοογάΐηρ ἰο 
(ἢ 9 ἄσστοο δβοὺ ἔοτι Δ ὈὉῚ ΜΎ βδον  βοῖαὶ ἴονθ, ἴῃ 8ὸ 
ἴΥ 88 (Ἰὰς 18 ἀοβίρηοα ἃ59 ἃ Ῥαϊίογῃ ἴον γου. 
Απὰ παποο (πο ἰάοα οὗὅἁ φέλοι 18 ποῖ ΠΟΤ (Π δὲ 
οὗ ““Ῥαββῖνο χοοϊρίθη(β οὗ ἰοτο᾽" ---αηὰ ἱπάθοὰ (ἢ 9 
᾿γογὰ πιυϑὺ Δ] νΔΥ5, Ποτὰ {88 πδίαγο οὗὨ {80 6889, 
ταθαὰ βοηθοί ηρ ΏοΓῸ μδῃ (δὶ. 

γον. 1ὅ. Ν ον Ὧο τλοτθ-- δουνδηῖβ.--- ΝΟ Ι ΠΟΥ 
αἸὰ [16 οἴ οἰ ΔΙ} οὗ] (οπὶ βουνδηῖβ Ὀοΐογο, δαὶ 
(ἸΟΥ 6Γο δβυιοῖν ἴῃ ἀσοογάρποο υἱῖ ἢ (Π 6 δοποοΡ- 
ἴἴοη οὗἨ Βα ϊπἶσαὶ ἀἶβο! Ρ᾽ οβΐἷρ, δηὰ Ὀαὶ ἃ βου 

4 [8 Πατὶν αοάοέ: “ ἵνα οομϑεγυς ἴα ποίίο 6 διέ: "ἷς 
ρίιε κακμί μοῖμέ ἀπ »Ῥεΐεξε ἀδρίγεν ἀππο ἀαπε οεἰίς νεῖ» 
«ἀἕοπ, εςἰ,᾽ " εἰς. Αἰζοτὰ ἡθοίδ δ ἰά68 οὗ τοὐϊδ διὰ ἴακο 9 ἵνα 
δἰτορὶγ -«-οοίέοεί ιι1.---Ρ. δὴ 

ουἱὐ ἐλ158 ομανγδοιοτ ϑιὶσ οὗ Ἰδοῖν χοϊαϊΐοη, Τα ἰδ 
ΠΟΥ͂ δὲ δὴ πὰ ; δαὲ ἐπεὶ οπιβποὶραϊΐοη δηὰ δοῦ- 
γογδίου ἰπίο ἔγϑϑάπιθη 065 ποὶ Ὄβίγαηρο ἐμεῦ 
ἔγομι Ηΐπὰ; ΟἿ δ: ΘΟΠίγΑΓΥ, ἰὲ οἰονίθα τῆι ἑπίο 
(89 οδίθονΥ οὗ ζγίθθβ. Αβ, βοισουϑ, (8 ἑάρα 
οὗ ἀϊδβοί ρὶϑ ἰβ σοπιποοὶδαὰ πίτ ἰμδὲ οὗ βουυδηΐ, δο 
{86 δοπαϊ οι οὗἉ ἥτίοπὰβ ᾽θ ἱπιρ! Ἰοδίΐνο οὔ ἐδπας οἵ 
ΔΡΟΔΙΙε8. Ἧμδὲ Ομ νῖδί υπάογείδηἂθ ὮὉγ {δ 9 ἐδττω 
[γἰϑη 8, Π6 οχρ᾽ δἷπϑ ΒγῪ {πὸ δι 6βἷ8 οὗ ϑοσυδηίβ. 
Α ἀἰδιϊποιῖοπ πιαδὲ ἀπά ουδέοα! γΥ Ὀ ταδλὰϑ Ὀεέτθοη 
89 δἰσίοϊονυ δηὰ 16 Ὀγοδάδθυ βϑῆδβο οὗ ἤγίοπὰ δ5 
Ὑ76}} 85 οὗ βογσυδηί. Εγίοπὰβ ἐβουρῇ ἐμεῦ 'τσετθ 
Ὀοίορο ([κο χὶϊ, 4; ΦόΒη χὶ. 11), ἥγοτα δῖα εἶπεθ 
οί (Π6Υ Ὀδσοπιο δυο ἴῃ 8 δίχθοσ 8686; δοὰ 
ἐβοασὰ ποῦν οθηδίηρ (0 Ὀ6 Ηἰδ Βεσυδηίβ 'π ἃ Ἰεχαὶ 
ΒΘ0η50, γεῖ, ἴΏ 86 86η86 οὗἁ ἴγοθ οὐθάϊθποβ, ἐμ 67 
ἀ0 ΠΟΥ͂ Ὀθθοπὶ9 δουνδηίϑ οὗ Ηΐ8 τοοτο ἐγαΥ ἐβαα 
ἐνὸν (τον. 20; Αοἱβ ἷν. 29: οπι. ἱ. 1, είς.) : δαεὶ 
88 {116 ὅοη οὗἩ ΘΟοἀ νὰ5, ἃ5 βυοὶι, αἰδο (9 ΣΝ 
οὔ ἀαοΐ κατ᾽ ἐξοχήν. ἴη πὑῶδι ΤΟΒΡ οί, ἰδ θη, ἀο 
[ΟΥ̓ οεδ89 ἐο 0 Ηΐδ θδοσυδαίβ ἴῃ ἐμ ζογίηοσ 
δοηϑοῦ 
ΤῈ9 δοσνδηῖϊ Κυονγθῖς οὶ νγδαὶ Βὲα Ἰοτᾶ 

ἄοθιξ; ὈΒΌΙ Βανθ οὐ]]θᾶ χοῦ ἐτζίθῃ ἅς, εἰς. 
--ἰ βοσυδηὺ ϑχοσυῖθβ (9 ἱπάϊν μα] οτάοσα οἵ 
18 τοδαίου θὰ ἰβ ποὺ ὈΥΪΥΥ ἰο ἐβ6 τῆοἷο ἴάθα 
το ἱπίογτοϑ μὶ5 ρουθσηϊηθῆί; ἸΩΟΓΘΟΥ͂ΘΟΣ δ Υ- 
οουΐο5 ὑπο ἱπαϊν! 8} οὐάὰογ βἰ ΡῚ 85 ὑοῦ δὺ- 
μουν, ίμουξ δοίης πὶ Δ}} παΐβοι πιὰ ἱξ, Ὁο- 
Οδυδβθ ἐξ ἐπ ποὶ ἰμβι}}} 9 ἰηϊο ᾿ἷπι 85 δὴ Σάϑω δοά 
ἃ πιοίϊγο,---ηά ἴῃ χαδροοὶ οΥὗὨ (ἢ ΐ4 ὕδβοὶ, ἐξ ἰθ δὲς 
τρλβίοσ {Ππὶ ἀ068 δ 0} αηὰ δαοῖ ἰδίῃ 5 ἐδ τουρφὶ 
πἶτα ; δὲ}}} 1658 ἀσ68 Βὸ Ὡπά ογβίδηὰ ταὶ δἰϑ τοϑο- 
(οΥ ἀο068 Ῥογβοθαῦγ, οὐ ἰΠβτοῦ ἢ ἰδ 9 τηϑάϊατα οἵ 
ΟΥΠΘΡ δουυδηία. 1190, ὶϊὰ Ηὶ9 ποΐγοο ἱπαϊνιάιεὶ 
ρου ίουπιδῆσο, 065 ποῖ Ὠπάοτδίαπὰ ἰδ ἔγοο ἀθ- 
ἰῃᾳ5 οὗἨ δὶ Ἰογὰ, οιμ. Υἱὶ. 15. Τὴ9 ἔγιϑηὰ, θὰ 
{1.6 οἶμον Βαπὰ, 9 ἔα οοηδάδηὲς οἵ ἐἢ9 (δοῦκξλι 
οὗ Βἷ8 ὕγίϑηἀ απὰ ϑχϑγίβ εἰ τηϑε 17 ἐπ ΒΑΥΠΊΟΩΥ πιὰ 
δία, Απὰ δο (89 ὀχαϊιδἰΐου οἴ ἐμο ἀἰθοῖ ρ᾽δ8 ἤγοιι 
Ομ  8(᾽8 βεγυΐοϑ ἰο γί οη ἀβεΐρ 15 δυσοιρ  δδοὰ ὈΥ 
Ηἰδ οουβάϊηρ ἰο ἐμοπὶ (6 ζΤαπάαπηθηίαὶ ἰάθα οἵ 
Π|8 119, Πὶ6 βδοντ  βοὶδὶ ἀθδίῃ οὗ Ἰονε ἐπ δοοογά- 
Δη66 ὙΠῚῺ (Π6 Ἰοντίπς οουπβεὶ οὗ αοὰ; ἐὲ νγῶϑ Ὁ. 
{|8 οΘοπβάοποο ἰδαὶ [16 δοαρᾷὶ ἰο διοῦδϑ δοιὰ ἴὸ 
ἃ Ἰονῖπρ δοιἱυἱὲν (μας Βῃο}} Τεὐοϊεο ἴῃ δροτῖβοα. 
ΤΆΘΥ δύο ἰεἰιαιοὰ ἱπίο Ηἰα 1οχηάδιΐοη οὗὨ ἐδο 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ Κίηράοπι οὗ Ἰοτθ δηἃ δοηββοσζαϊοὰ [0 89- 
δἰϑ( ἴῃ ἐ89 Θχίϑηβίοη οὗ {πὸ δβϑιιθ.--- πὰ ἴῃ εἰ 
τοβρϑοὺ Ηθ 88 τηδὰθ Κιόνῃ (0 {ἢ 8πὶ αἰΐ (πάν τα) 
ιΠαΐ Τὴ ἕω "πδτὰ ἔγουλ (9 ἘΔΙΒΦΣ,.----οί ἐ2- 
ἐεμδινεῖψ (860 οἴδρ. χυΐ. 13), Ὀὰὶ ὠκίεηϑέοεῖψ ; ἰὰ 
{86 δ μ᾽ 5 σομηδοῖ μὰ Δ1 1168 δηζοϊἀοὰ. 
μίάοϊκο ταᾶκοβ {818 αἀἰδιϊαοίίου: ΑἸ ἐδδὲ 1 Ἀατὸ 
μοαγὰ ἐμαὶ τὰβ τηϑδηί ἴο 6 δοπηαιαηϊοδέφα ἰο 
γου; Μεγονῦ ἀϊδιἑηρυΐβιιθ8 (ἢ 6 νὶ}} οὗ βαϊ γαϊίοα 
διὰ ("6 χωγίλετ ἱπβίγυσίοὉ8 οδοπηδοΐρὰ πὰ ἧι. 
πὸ αἰδιϊηοίοι Ὀθέτνθθι ἃ ῥυϊμοὶρὶο απὰ ἰἰ5 ἀε- 
γο]ορτηθηΐ 8 6͵δο ἑηεἰπιαίϑι, Ἐρὶε. ἱ, 17 ΗΕ. Βὸ 
οὐβοσυϑὰ ἐμπδὲ αἷδὸ ἱπ 1κὸ χίϊ. 4.2.5 νγϑ]} δ ἴῃ 
Φοδη χί. 11, ἐπ Ὡδίηα οὗἉ ἔγίϑιὰ ἰ ῬἸδοοά ἴῃ 6ο8- 
ποοίϊοη Ὑἱ{8 Λογ] ποθ πὰ ἀφδίῃ. Ἐνϊεη δδίν 
τ} ΟἸὨτὶδὺ ἰδ ον ρδυίπουυ ἰῃ Ηἰς Ἰονΐην, βοῖς- 
βιου βοῖπρ ἀνἱησ-σουγδξο ἰπ {89 διγϑοησίῃ οὗ ἐδο 
ιουσαὶ οὗ δο᾽1-βδοτὶ βοΐης Ἰογα. 

γος. 1ύ, ἷο ἀϊᾶ ποῖ οβοοεοὸ Μἴο, εἴ. 
[Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασϑε, ἀλλ' ἐγὼ 
ἐξελεξάμην ὑμᾶς, κιτι Δ. “4Α ψ2ιοϊδεοϊηθ 
τρθλθῃ 0 δήϊον (86 ἸΟΩΥ ἰδίῃ ΠῸ δὰ ἐῥμϑὲ δπὶ 
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δὐουΐ ἐποὶν τυϊυαὶ ἱπᾶνο]] ηρ, δπὰ (μ9 ὑηγο- 
ΒΟΥ ΘΟ 689 οὗὨ {0 {τ ἀ53}}}0 ὑπο Υ ἃ Ὀσθη αὐἀ- 
ταϊιιοὦ ἰο" (θενὰ Βγονη).---. 5.1-- Του ρὰ 
δι συ στ 1 Πα ἴῃ (5.0 ρογίθοί υἱία] ζ6 11 Οὐ} 
οὔὐογ, ἱμβουσὶι ῥ]δοθά οὐ δὴ θαᾳυδὶ 1οοϊϊῃς τ ἱτἢ 
Ἡλι 88 ἔσθηβ, ὑμοὶνρ σοϊαιΐοι 5 8ι}}} ποῦ οὴθ οὗ 
σΑρτίοθ δηὰ ἱπαϊνι σαὶ οχίγαναζϑηοθ. ΕῸΓ ἰ6 
φυϊμοίρὶο οὗ ἰποὶν ἔγιθη ἀϑῃῖϊρ 15 πού τοδί ἀϑηΐ ἴῃ 
τιοσιρὈαῦ ἴῃ ΗΪΐ8 ’Ιονγθ. Ηδ 1.85 οοϑϑη ἐμοῦ ἰο Ὀ6 
18 {τἰθη5,---οῦ ουὐ οὗ δὴ δὐϑίγδοι ἸἸκίηρ ΤῸΣ 
(ποεῖν ἰπαϊνϊἀα] γ, Ὀαὺ ἴῃ {110 Πρὸ οὗ (ἢ 6 πιογαὶ 
ἀεδίΐωγ οὗ (οὶγ Ῥουϑο δ ίγ. 1269 οἰοοίίοη οὗ 
ΟὨγὶβίὶ 18 ποὺ ἰἀθαι16 8} υνἱ{}Δ (}6 οἰοοιϊΐου ἰο ὑδ6 
ἰἸχάουι οη ἰμ6 ρϑτὶ οἵ αοἷ, ἴῃ ἰμδ9 Ῥαυ]ΐπα 
δεη88 (Δυρπβίϊηθ δηὰ οἱιθ78), ἐμουρὶν, ἱπ σοβρϑοὶ 
ἴο {π680 Δ} αἰδοῖ 165, {πὸ ΤΌΣΟΥ οἱοοίϊοι 18 
Ῥτγδ-ϑυρροϑίϊνο οὔ89 ἸδίίοΓ ; ἰ8}6 Ομ οοϑὶῃρβ ΒΡΟΪΚΘἢ 
ΟΥ̓ΌΥ Ομ γῖϑί ἴ5 (:ο δ] ϑοίοι ἰο (9 δροϑίοϊίο ΟΥ̓ σΘ 
(869 οἴιαρ. Υἱ. 70; χὶϊ!, 18); ἴῃ ἃ ΠΙΟΤῸ ΖΘΏΘΓΑΙ 
8686 ἰἰ 18 Π6ΓΘ δχρζοδϑεὶτθ οὗ Ο γἰϑὶβ εἸθοίλοῃ οὗ 
ΔΩΥ͂ Δα 4} οἵ Ηΐ8 ἀϊδβοί ρῖοβ ἰο Τρ ον ΤΡΙΘ αὶ 
βοσυΐοα ἰο Ηΐπ 89 60- ΟΣΚΚΟΥΒ πὶ Ηἰδ κι κάοπι οὗ 
ἴον (Ευιϊμ. Ζῖᾳ., μα  Βανὰ 1). 
ΔΑπὰ δρροϊπιθϑᾶ γου.-.--Τολδ ἔϑηκα ὑμᾶς 

Ῥτγοβϑηίβ ψὶ ἢ βιαίου ἰδ ποίποβϑ ὑ86 ἰά68, οὗ (δ 0 
ΔΡοβίο]ο οαἸ]ΐης. 10 οἸ]οοίΐοη ἰο Γγ θη 8}}}0 18, 
υἱοτγοα ἔγοπι ἰ.6 δἰδηῃἀ-Ῥοΐαί οἵ ἐμοὶ ΣΟ Σὰ] ἀ68- 
Εἰηγ, 8. ΠΟῪ 8.11} τιοτὰ βοιι] ἃ οδ᾿ ἢ ς ΟΥὨ γα παίἰοἢ 
ἰο Δροϑίο] το ̓ αθογβ (τεϑέναι, 1 Οον. χὶϊ, 28; 1 Τία. 
ἱ, 12, οἴ6.) ἤοποθ ποῖ: 1 Βαγνϑ ρίαπίεα γοὰ (ἢ γΥ- 
δοβίοιι ἀπά οἱ 6 γ8) ; (818 ἱπίογργοίδίίοη ἀ068 ποί 
σοτγοϑροηα νι 1.0 ρτοοοαΐϊης ἔρυτο οΥ (ἢ 
ὈΓΏΒΟΙ 65 δηὰ 580}}} 1088 ἀοο8 10 Βασιιοπῖζο τὶ ἢ 
μ9 ζ0]ονίηρ ἵνα ὑπάγητε. ἼἼο δὶ} {π18 ᾿πίοτ- 
Ῥτγείιαϊίου οὗ ἔϑηκα, (116 ἸαίίοΥ ποτ ὰβ ΓΟ 608- 
εἰταϊηθαἃ ἰο τοᾶπ (ἢ ΤΘδοΐης ἴον ἢ οὗ ῥἰδηΐδβ 
(Ογυϑβοδίοπι δυὰ οἱ )εῦβ) ΤΉΘΥ Δ΄Θ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥΘ 
οὗ 189 ἰοΥγιῃ- ροΐηρς οὗ {16 ἀἰϑοῖ}}98 ὉΥ͂ υἱγίαθ οἵἁ 
Δ μαῖγ τ βίου 85 δροβί]ο8 (Δί γον, ΤΠ Ο.6Κ); δἱ 
{πὸ 8816 ἰΐπιο, ον ΘΥῦ, ὑπ 0 ΣΙ ΡΙΥ ἃ Ῥδσβοῦδὶ 
Ἰαθογίη ζ, σαγυὶθα οὰ ἰπ ἰπἀοροπάρπὶ Ἰὲἴο (᾿ς Βοσ, 
1 οἶκα, δίο.)- ΔΙ Ογ ον, ποῦ σγουπάβ, θη α8 
ἐμαὶ ἐδὶβ ἰΒ {80 6886θ.{ ΤῸ γοροίϊτῖοι οὗ ὑμᾶς 
σοιυθίοημδησο8 (Π0 ΥἱἹΘῪ ΜΘ Πᾶνα 7.8 Βοὺ ζοτγιἢ. 
Ἡδηοθ ἀν τοβϑυ]} 8, ΒΟΊΤΟΥΟΣ, ἐθαῦ δὰ ΟΥΥΠΙΟΓΟΠ 19 
οοπίαἰϊποα 1 {80 δος 6815 ἐϑηκα ὑμᾶς, να ὑμεῖς 
ὑπάγητε. 1 ανα βοὺ γοὺ σχίξίιιὶ Πγπν ἴῃ γουτ 
Ρίασθ, ὰ ογᾶοσς ἰπδὲ γο τϊμῦ 88}}γ Του σὶ κι 
ἀρ οροηάοηιν δηὰ ἰγαγοὶ ἴων δηὰ τ ῖιὰθ, Καοιυνην 
πὸ θουπάβ. [Ια ἰπΠ0 ἤγουν οὶ! αἀἰβοοῦγβοθ ἐδ ἰΐθηι 
οἵ ἐμο οταϊηδίίου, [ἰκ0 ἃ δογὶθβ οὗ βίιαἰϊαν Ῥσχοίογ- 
ἰι68, 15 Οχργαβδβῖγο οἵ ἰδ ἱπηιϊμϑηῦ δομΐηρ οὗ (116 
Οοπιΐοτίον 85 8 ἴδοί αἰγοδάγ ἀοίογἰηο ; ἀπά 
{8 γγῦ ΏΔῪ τοζαχὰ (δ 6 ΠΗ 09 τηλίίον οὗ {}16 ἴαγο- 
ν 6}} ἀϊβοοῦγβοβ ἃ8 ἃ Ῥγθ- ΘΟ] γαίϊου οὗ ἐδο Ῥοηίθ- 
605181] 10ϑἶν4]. 

«Δπᾶ τδαῖ γοῦσ ἔγυϊῖ ΣΏΔΥ σϑιλδὶῃ.---Τ] οἷν 
ἰπδιϊξαιοπ ἰπὶο ἐπ ζεἰοιοδλίν 9" Ηΐ ἰους 5ἰιουϊὰ 
τοδὶ ἴῃ ἐμποὶν ρσοίΐης ἴοσί πάθος {6 ἐπιρμΐδε ο 
ἰουε; (18 σοϊπαᾳ ἤοτί ἢ βμοιΐα 9 Το]]οτγοα ὉΥ (οἷν 
ὈυΣησίης [οτὰ ἔγαϊι, ἐμ οῖν τοογΐ απὰ πιϊπίείγν ο 
ἔουε. Τμῖϊδ8 ἔγυϊί, ἀραῖα, ἱπ 18 γἱγίαο οὗ Κοορίὶης 
δυαὰ δοίης ργοραζαιϊθαὰ ον ϊαβιλη σὶγ, δου] ὃὈ6 ἀ6- 
χηοηϑίχαίοα ἰο ὈΘ0 ἃ 7οτπααίζίοη ᾿ρ6 ΓΒ 8 Ὁ16, 685- 
(4 0118 6 Ὁγ ἔουε. Ὁπάουθίοαϊ)ν πο ἔταϊ ἰβ ἐο γ6- 
τηδὶπ υὑπίο Οοἴθγηδὶ 116 (ομδρ. ἰν. 86; ΤΠοΙϊαοὶς, 
ΔΙΈγοΓ); ας Βογθ (89 ῥτοχίπιδίθ ἰάθα 8 (ἢ 8 Χ6- 
τοδὶ οὗ [80 δΔροβίο]ϊο ἔγυϊι ἴθ 1086 νου] δηὰ 
ἴῃ ἴδοο οἵ ἐμ: του]ὰ,---β σοδυϊὶ8 ἴγοῖὰ 9 [0]- 
Ἰονίῃς. 
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ΦΏα, ὙΒαΐβοθυοσ γὸθὸ 5881] δβδὶς οὗ τ886 
ἘΊΠοΣ [ἱνὰα ὃ τε ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα 
ἐν τῷ ὀγόματίέ μου, δῷ ὑμῖὶῖν].--[[ἊὯ60 ᾿οτὰ 
δυϊη ῬΥΘυΟυ5}Υ πα ὑπο Ὀαδαχὶης οὗ ὕγυϊ ἐπ 
νους ἰοροηἀθηῦ ὩΡΟῺ ῬΥΆΥΟΥ (Υ6Γ8. 7, 8), 1ὕοϊκο, 
ΤΒοΙαοΙκ, Δίογον, ἰαὔδν (μαΐ ἐμ Ββοοσοηά ἵνα 8 ΒΟΤΟ 
ποὺ οο-οτἀϊπαῖο τις ἰπὸ ἄγδὶ, Ὀὺὶ δυθοτγαϊηδίο ἴο 
ἀΐ, τε }18ὲ ΟὨγγβοβίοιῃ δὰ οὐμογβ ἀθοια μα (9 
ϑδτίης οὗ ῬΓΘΥΟΥ 8 ᾿ιοτο ἀοοϊαγοά ἰο 69 ἰδ ἔγαϊι 
οὗ ἔαϊυ [ἃ] αοἰϊνιίγ. Τὺ 8, ΠΟΎΘΥΟΣ, Ρο5510}6 ἰμαὶ 
ἃ δοοὰ γροδβϑοὴ οχ ϑίϑ ζὉΣ {80 οἰδῆχο ἴῃ ἐμ 6 βιι6- 
οοϑβϑίου οὗἁ {1680 ὑνγχο δοῃβί σα 058. Α8 ῬΓΔΥΘΡ 
τη ϑὺ Ῥτοσθαο ὙγοΥΪς, 80 ΟΥ̓, αχαΐῃ, ταυϑὺ ὈΘΘΟΙΩΘ 
(λ90 Ὀαβὶ8 οὗ 8 τοῦθ οχίοπάρα, ᾿θοΟ] δ δϑκίηρ. 
Τιὶβ 15 γΒδΐὶ Ομγῖϑὺ 1.185 ἴῃ υἱον, δ θοΐπς ρου 
ὑπὸ Ῥοϊμί οὗ βοί(ἱηρ Π|Β ἀϊβοῖρ]ς5, πὶ ἢ ὑμὶν ψοῦὶς 
οἔ]ονο δῃὰ ζ06]] ον ϑιῖρ οὗ Ἰονθ, ἴθ ΔΥΥΔΥ ἀραϊπδίὶ 
(ο οῃξΐτο αἰ Γοά οὗ ἰἰ6 τυῖιο]9 που ]ά, 

γεν. 17. ΤΒεαῖ γ9 τὺ ἴον ΟἿΘ δηοῖμου 
[να ἀγαπᾶτε ἀλλήλου ς].---ἾὟ ἢ (689 ποτὰ 
186 Ἰογὰ βιὰ ἂρ (6 ιυπαἀ ποηίαϊ! ἰθουσαὶ ῬὉχο- 
βοπίοἃ τοσβ. 11-17 ἴῃ ομὸ σοποϊυαάίπης υὐλογαμσο. 
Επτονγιίης (δαὶ Πο 188 ἰοϊὰ (Ἰλοπὶ οὗὨἨ ΗἰἾ5 μονίοφοι 
ὁογ, ΗΒ {γιοπ ϑῃῖρ, 1118 οἹδοίίοα οηὰ ἐμαῖς 64}}- 
πᾳ, 18 ἱπιοηοά ἰο θοσοπιο ἰο μοι ἃ υἱ ] ἰδ οἵ 
ταϊα4] ἰογθ. Βχοι ΒΟΥΪΥ ἴογο, δοποογί, ἈΠῚ1Υ.-- 
ΓΟ ἴο ἴογαι ἰμ6 6]0856- απο [6] ] οἷ οὗὨ {116 
αἰδοῖ ρ]ε8 οὗ Φοβα8, ἰὴ τυ σὰ Γ6]]Ο 8} ἷρ {Π|0Ὺ ΠΥ 
σοπίγοῃί (ἰι0 Ιαἰτοῖ οὗ (86 γον] δηὰ νάπαι 8} 10. 

γεν. 18. Ζ τ8ο νοσϊᾶ Βεαῖθ γοῦ [Εἰ ὁ 
κόσμος ὑμᾶς μισεὶ.7--ϑὸάγίης οΘοποογπίης ἰδ 
μαϊγοά οὗ ἴμ9 νοχϊὰ απὰ ἰοῖν ἀεί επεῖυε αἰ ἀο 
ἰοττατ 5 ̓ξ, σοδοηρ ἔγοῦι γοῦϑ. 18-27, ἴῃ 1.8 ΤᾺ ΟΓῸ 
οσίοπάςοα Ὀεδαγίηρ, ἴο οἰαρ. χτϊ. 0.- ον τ88ῖ 
ὧς Βαῖῃ μαϊοᾶ Μο ὑϑέοσθ γοῖ [γενώσκετε 
--οΟ ἰηρογαίνο, ποὺ Ἰηἀϊοαίγο---ὖτε ἐμὲ πρῶτον 
ὑμῶν μεμίσηκεν].---Μο ἃ8 (ἴὸ ἄγβί, ἴῃ αἀ- 
σῆσο οὗ γοθ. οΐογο (Δ ογο) γοι 4}. ΤΟ ΘΙΒΟΡ 
νὰ 1.9 χοίρου θῃο6 ἰο ὑΐιπο6, (ἢ οχργοδϑίοῃ 18 1ἢ- 
ἀϊοαϊνο οὗ οδυβα! γ απ σοιιραγίβου: λῖο ὅγδι, 
Μο τοοβῦ; Δῖθ ἃ8 ἰ᾿ο ὑῥγοάθοοβδβϑου ἴ0Ὁ Ὑ}1080 ΒΑΪΚῸ 
ἱξ Βαίοί αὶ γοὰα. Ἰδοϊαοῖὶς: “ΚΤῊῸ βιυρογίαινο σοτα- 
Ρτομθμἀ8. (86 ΘΟ ΡΑΓδ ἰγ9᾽" (860 ΟἸΔΡ. χὶϊ!, 10; 
ΤΑΣ χ. 24;1 Ῥεῖ, 11. 21; ἴν. 12; 1 968 11}, 
ὃ, 14). 
ὑλεὶ 10. 1 γο σσοῖθ οὗ ἴδο υυοσ]ᾶ [Εἰ ἐκ 

τοῦ κόσμου ἧτε].--- Τὰο ἔνο ἰἰπλ68 τορθαϊοὰ 
κόσμος 5 Βοϊοπλη ᾿" (ΔΙογοῦ). [18 δὶ {80 βδῖῃθ 
(ἰπ)0 ἃ Βίγοῃ; ΟΡ δδίζίηρς οὗὨἨ (110 ἰἀοα. Μδηκὶπὰᾶ 
θ ἃ νονϊὰ ἴῃ 1.5 Βυιραί ΠΥ ἴῃ δίῃ, ἰπ ἐμ 6 τηροῦν 
ἰολθῃοῦυ ἰὼ νΐοὰ ἱπαϊνιἀιι415, 48 ΡΟΥΒΟΙ Δ᾽ 1169, 
ΓΟ αἀἰββοϊνοὰ. Α8 8 νοῦ, {ΠἸῸ Ὶ Βαὶθ ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ ; 
τοὶν ἰπαϊγιἀιια] δῆ ρα ἰο ΟΕ ΙΒ. ΠΥ σοβι} 18 
ἔγοιῃ {δὲ γα ραι Υ ἢ} ἀηρσοαϊηθ85 ἩὙἩΒΟΓΘ ἢ 
ὑμὸγ βίαπὰ. 

γον. 20. ΤῈ δβουνϑῃϊ ἱβ οὶ δγθϑῖθσ, εἴς. --- 
Ομαρ. χιϊ!. 1ύ ; σορ. Μαῖίι. χ. 2.. 

1ἴ ἴον ροσβοουϊοᾶ Μο.--- Τὸ Βγροίβοίϊ- 
08] εἰ 18 ὀχοθοαϊρῦ δροάϊοιϊοα}] θγο. [ἰ οχ- 
ὈΓΘ8865 ἰῃ ἃ Θοποζοῖθ 8 ΠΏΟΡ {6 οογίδί ΠΥ οὗἉ 
119 ἴδοῦ ἐμδὺ {6 0, 88 ἀϊβοὶ ρῖοβ οὗὁἨἁ ἀΟμγὶϑὲ, τπυδὲ 
Θσρουΐθηοθ ἐδ6 βδίη8 ἰγοαίπιθηὶ αὐ 8:6 παῃά8 οὗὨ 
ἰ9 νου τ σὰ ΟἸτῖϑὺ 88 τοῦ τἱΐ!. ΤΈΘΥ 
ταυβέ, ἱμογοΐοσο, Ὀ6 8Δ0Ϊ9 (0 860 ὉΥ ΟἸιχὶβὲ 'νὰδὲ 
ἔαϊο 18 δινδὶ (ἰς ἰδ 6πὶ, Ββίηοθ ἰδ 1ἰΐο οὗἨ ΟἿ Γι ἰδ 
{πὸ 88ῖὴ9 ἰὴ Οἰγῖϑὲ δὰ ἰπ ἐμ οω,, δα βἰποο (}}9 
ΜΟΥ], ἴον ἰΐ8 γμαγί, σοῃίϊηαθβ ἰδ δβϑιθθ, 83 
σον. ΤῈ ἄγδι “Ὁ ἐΓ,᾽᾽ εἰ16 ἢ, ΤΟΥΘ8]6 ἰο (Ὠθπὶ (ἢ 6 
Ῥοβίεἶνο ργοβροοῖ οἵ ρογβδουίίου ; ἐΐο βοοοηὰ ἰ6}}9 
1λὸπλ ΠΟΥ Βοϑδῃΐ ἃ ΠΟΡΘ (ΒΟΥ π66.1 οδῃἰογίδίη οὗ 9 
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ὉπηὈοϊϊοἴ.---ΒῸϊ ον ΠΟΥ Βανθ 0 Ῥγοῖοχξ, 

--1ἰ σαπ ποὶ ὃθ ἰηἴοεγτγοά ἔγοπε (815 ἐμαὶ (πὸ Βθῶ- 

ἰμθη, ἰο ποτα Οἰιτὶϑὶ [85 ποὺ γαῖ δβροΐίϑῃ, 8ΓθΘ 

συλ! ]688 ; καοῖ ἃ Βα ρροβι(ἴου 8 189 1655 ἰδ 8 6 

ἤροιὰ (ἴθ ἕδος (μδὲ ἰπθ ογυοϊδχίοπ Ῥετρείχαίοὰ 

ρου ΟἈτὶβὲ ὈΥ 89 76 })78 τιυβί θῈ τοραγαϑά 88 δῇ 

δοί οὔ ἔθ τοὶ νουϊὰ. δι 065 γ680}} ἔγοτωῃ 

{μ6 ρῬαβδβ8θ 8, ποὺ ἐμδί {86 πο 8 1οθϑον (ἀδτη- 
πδιΐοη) Ῥυπίϑηιαθηξ (Αυραβιῖη6), θυ ἐδαὲ ἀο- 

οἰδίοῃ ἴῃ τορᾶγὰ ἰο ἐβοῖα 15 δι}}} τεϑογσυθὰ πηι] 

{89 ἰἶἴτηο οὗἩἁ ἱμοὶς οὐ ἀδοϊδίοη. 17 ἀδιωπδίϊοι 

Ὅ6 πιδὰο ἀορεπᾶδπέ ὑροη {86 δηιϊ{οδἷ5 ἰο 8 σερε- 

ἰαϊϊο ὠπισεγϑαϊίε, 7}αεία αὖ ἐπέ ο πιμπαὶ (Ογτῖ!, Μ6- 

Ἰαπολ(Βο}), (86 παίῃ ΓΆ] ̓ πίθγομοθ ταδὶ 6 ὑδδὲ 
(παὶ τευεϊαίίο ταὶσιιλ παγο Ὀ66η βυδοϊθηῦ ΟΥ̓Θ᾿ ἴὸσ 
Βαϊνδίϊοη. 

ψον. 28. Εἶο ταὶ Βαῖϑιδ ἈΆο, Βαῖϑῖ ἕν 

ἘΑῖΏ ΘΙ 615ο.---ἰὰ 16 ἔαοα οὗ Ομ τὶϑὲ, σαπὶ οὗ 

Κοοπϊοάκο οὗὨ 89 ὑπκποτη Θοα πιὸ βοὺΐ Ηΐϊπὶ 
(τον. 21) ἀουοῖορα ἱἰπίο μαίγοά οἵ {μὸ Εδίμεσν 

ΘΟΒΙΓΑΓΥ δοῦτΆθ οὗ ῥτγοοϑοάίῃρ. Τι 15 ἰπδάπιϊ58ὶ- 

ὉΪ6 ἴο ΔΡργϑιθδὰ τηρεῖν, 88 ἀ0 Βοηοὶ πὰ οἰ 6 Υ8, 

ἴῃ [89 86:86 οὗ: ἰο ἑωγὰ ὥῶῶτ. Ἰδμδῦ, οα ὑπὸ ΟΥΠΟΡ 

μδηὰ, ἐξ οοπίαἰπβ δὴ δἰ ϑιχθηῦ οὗὨ ᾿ΓΟΗΥ͂ Οατοι 8), 

5 ποὶ ἱποοηϑδίοπὶ νεῖ ὑμ6 ρτανῖ οὗ {μ6 ἀ18- 

οοῦτθο; διά ποῖον 8 ἰΐ ἰποοπϑἰδιθπὶ νυνὶ (89 

δἰτοηφία οὗὨ {110 περδίϊου, ἐμαί ἐπ δοσοπᾷ οἶδιιδθ 

Ἰδαυδί τι 8 ΤΥ Οὗ ΒΟΡΟ ἷπ τοβασγὰ ἰ0 βοῖλθ ψὶτἢ 

ὙὙ βοτὰ (ΠΟΥ ΤΏΔῪ Βάγ6 ἴ0 ἀο (ΟἸββδιιβθπ, Βευτιρ.- 

Οτγαϑία5), Βιποθ 86 Βιι δγοοὺ Β6ΓΘ 8 μοί (9 πτον]ὰ, 

δι ἱπαϊ νἀ ὶ πι6ῃ. 
γον. 21. Βαϊ 411 8659 Ἐπὶ δ5 ὉΣ] [ΠΘῪ 

ἂο υπῖο γοῦ, εἰε.---Ἴ 8 ΤοίοΣΘΏ69 [8 ἴ0 (η6 τοι 

οἴδιϑο, ἰμδὺ ργορβείιίο οὗ ροσϑϑουίοπ, Οσοπδβοΐα- 

(ΟΥΥ οὀχρίδηδίίοι οὗ Ῥογβϑουίίοη: ΟΣ ΑἸ τα θα 

Ῥογβοουΐο ἐμο ἀϊθοῖ }}68 ἴον Οἰτῖϑυ ΒΒ παιλθ᾽ Β 88Κ6, 

7αβὶ 85 μὸν Ῥθγβοουῖθ Οδτῖδι Ὀδοδυδβο ΠΟΥ Βαᾶγθ 

ἱατηϑὰ διγαῦ ἴτοια Θ οἷ σῆο δοπὺ Ηἷπι. Ηθῃοθ ϊ 

ζ0ΠΠοντα ἰμδὲ ἐμ6 Ρεγβοουοα δῶν ἐμοὶ Ομ γῖαὶ δηὰ 

αοά Ηἰπιθοῖῖ οὐ ἰμοῖς βἰ4θ (666 ομδρ. υἱϊὶ. 19 ; 

χνὶ. 8). Τὴ πδρθ οὗ ΟἈτϊβὶ, ἷπ δοσογάδμοθ 

τἰτἢ (86 Γα]1 οχίϑαὶ οὗὨ 1.5 πιθαπίης, 18 {89 σοᾺ- 

Γοϑϑίου οὔ ἀἰδοῖρ]ο5. Νοῦν (818 πϑῆλο 5 οὐΐουβ 

ἰο ἐπα οἰλάτοι οὗ (80 του]ὰ ὕοσ {μΠ0 σϑαβοῃ (δαί 

ἐμ6 οτἰσίπαίον οἵ ἷΐ, {86 Εαϊδον, 8. ὉΒΊΠΟ τα 

ἰο δα. ΤᾺ ἄγβί οἰδιιβο 8. ἀεοϊαταιίνο οὗἁἉ {19 

ΜΟΥ 6 φαΐ!, [μ6 δοοομὰ οὗ κοὐ Ἰοαδὲ 8ὸ τατιοἷὶ 

Ῥαϊ!ϊδιϊοι οἵ 1.5 φυὶ 88. ἰὸ Ἰοθᾶνθ ἴορΡ6 107 .(8 

οοπγοσδίου ; γοὺ Ὀὰὲ ἴῃ ῥασί. 

γον. 22. 11 μαᾶ ποῖ οοτθ δῃὰ βροόοκϑ 

απῖο θαι, ᾿ὮΘΥ ουϊᾶ Βανθ ΠΟ δίῃ [σοπι- 

Ῥαγαινοῖγ}]. [Εἰ μὴ ἦλϑον καὶ ἐλάλησα 

αὑτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴ χοσαν (ΛΙοχ- 

απάτγίαι ἔοτπι ἴον εἰ χο ν)].--Τ}]5 18 ὀχργαβϑῖνο 

οἵ ἰμ9 ἀορίδ οὐἨ Πἰ9. οτἱ ίῃ, - (89 εἴοῦν οὗ Ηΐβ 

δοΐηρ, 189 Βοϊΐποθ8 οὗ Ηἰ9 ταἰββϑίοῃ..-- Δ ηα δροῖζεπ 

ἰο ἐλὲπι (ἐλά λη σα). ΤδΪ8 8 Οχργοββϑίτο οὗ {116 

φῬοτίοοί [ταὶ τὶ, οἰθατη 88, [Ὁ] 0688, δ Στ τ δ1} 

δηὰ οομάοϑοοπδίομ δρροτίδἰ πίῃς ἰο ἴδιο του ἶὰ- 

ἰἰοα Ἠθ μδ5 ταδάο οὗ Ηϊπιβοὶ ἢ διὰ οὗ ἀοά, Ὑβον 

“πουϊὰ ποὶ πατὸ βίῃ. 11. 6. ἰμ σοβϑρεβεί ἰὸ {815 δ, 

(πὸ} ψουϊὰ ὈΘ τοϊαι ἱ γον δἰ 1088, κυ 1665. ὕπ- 

θο ἰοῦ, “1.19 πο δηὰ ἄθορθν 4 }},᾽ Φολ 1ἰϊ. 106. 

ΜογοΡ δοοῖκθ 'η ταΐῃ ἰο Ρυΐ ἃ ἀἰδιϊηοίϊου Ὀοὶπν οοα 

πηδοϊϊοῦ (Βεμ οὶ δα οἰ γ8) διὰ λιαϊγθὰ οὗὨἩ (μ9 

Ὡδὴ9 οὗ 6508. 
Νο ριοῖοχὶ οὐ ϑοχοῦβϑθ [νῦν δὲ πρ όφ α- 

σιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας 

αὐτῶ ν].--ς]. 6. ΘΥΘΥΥ͂ δἰϊοαιρὺ αὖ δῇ ΔΡΟΪΟΡΥ͂ 

δοαιθ8 ἰο πουσιὶ. [ὑ πι0}8. ΔΙΥΔΥ͂ ἦπ ἴλο0 ΟΥ̓ ἐδ 

τογοϊαιίοηβ οὗ ἡυάρσταοπί. Ησὰ 76808 ποὺ οοτηθ, 

ὁγ ποῖ γοὶ 6019, ἐμ 6 0 του 5.11 Ὅ6 υπᾶον {86 

πάρεσις (Βοπι. 111. 20) οὗ [89 οἸάρῃ ἰἐΐτηθ; ΠΟΥ 

ἀλοῖν δία 885 Ὀθοοπιθ κυϊί, μὰ8 ὈδοοΙωΘ ἃ ΠΟΥ 

παράβασις. Τμ9 οὈ͵θοιΐοη (0 {18 Υἱ6 Ὺ, υτροὰ ὈΥ 

Ῥο οιϊο: 44 α πιαίίεγ οΓ οοιτγεα ἰδεν τοουϊά ποί 

λαυά {αἰίοη ἱπίο ἐλὶε δἰπ ιοϊίδομί (λέ οοπιΐη ο7 Ολγὶδί, 

οὐουΐοοκβ ἰμ6 ἱπάϊοαϊοα σταάυδίϊοι οὗ δἷπ; ἴῃ 

οἰδασίης ἰλ6 παίγοὰ οὗ Ομ γίϑὺ ἰμίο ἃ μαϊγοά οἵ 

ἐδο αἰνίμο οαιι86, Ὧ6 ταϊβίακοβ 89 βρί τὶν οὗ ἐλῥ 

βοϑρεὶ ἱπ ραν ϊου]δν,---ο δ} 8 Βροσία] ομδγδοίο- 

ἰδιϊο δοίης ἰμ9 πιοτρίης οὗ ἰδίῃ ρ8 πῃ ῬΟΥΒΟΠ8. 

ΑΒ ἘΠΕ ἰ8 Τμοϊαοῖ (νι Μογ60) ἰπ {89 τ σι ἴῃ 

αοπἰοϑίϊης μαι (μ18 πον κυ] 18. ποὺ ἐμ6 βίη οὗ 

ὉΒΒο ἰοῦ ἐπ ἐρεοὶα (ἴπ ορροϑιυ οι ἴο Αὐυκαβιίΐηο : 

λοο.εδὶ ρεοοαίμπι φὰθ ἐεπεπίμν ομποία ρεζοαία, φιιοά 

ἀπαϑσυΐδομε, οἱ ποη λαδεί, αἰπιϊ(ἐμπέωτ' εἰ ρεςσαία; 

δἰ πα  ΑΥὶγ ΖΦ» ηρὶὶ, Γαΐϊδον, δύλοσ, μα Βατάι). ΤῈθ 

οἰϊδιϊοπϑ ομδρ. υἱϊὶ. 21, 84: ἰχ. 41 8180 Βροδὶς οὗ 

εἶη5 οὗ 561] πἀΐηρ, τ ϊο τὸ ἰάθαίοα) ν.}1}}} 

σοι ἰδϑν ἀο Κηον. ΤῈ6 υπδεϊϊονϊηρς ὅν, Κ 

(86 πηδοϊονίπρς Θφηι116, ἰατη5 ἰπ Βοβ ἢ Π { ἢὴ Υ ἃ μαΐηδβί 

{86 ἰάοα οἵ (86 ᾿ἰνίπρ, Ῥοσβοηδὶ αοα οὗ γουοϊδιΐομ, 

---αὐὰ ἐμδὲ ἴῃ ἰμο ἴδοο οὗ Ομ τί δι᾿ 8 σσουκβ, ἰΒουᾺ 

(ΠῸῪ ὍΘ τοΐογτοὰ ἰπ 8 Βρθοίδὶ ἸπϑῆθοΣ ἰο ἰδ 
ἘδΔίδποσ. 

γον. 24. Νοῖ ἄοτμο δθοηβ μοι ἴ86 

σγοσῖσα.---ΟἸἸδοιῖο σταἀδιίοι οὗ ἴ86 κα}} οὗ υη- 

Ὀδ᾽ ἴον σΒ ἴῃ δοσοτάδησο τῖιἢ {πὸ ἀϊδιϊηοιϊου οὗ 

ἄερτοοβ οὗὨ ζδιἢ : οἰ. ν. 86; χ. 87; χῖν. 1]. 

γον, 20. ῬΏΘ τντνοστᾶ {δαὶ ἐδ υσίϊτῖθῃ .---Τ ὸ 

Τιθα ΘΕ σϑουνγίης ὀχα]δίΐοη οὗ Ομ τἶβι᾽ 5 δρίγιὶ 

ἰο ἃ δἰδίϑ οἵ οαἱπι δοαυΐθβοθηοθ ἴῃ (80 ῬγΟΥΐΪάοπο 8 

οὔ Θοὰ (ραγιἰου]ασὶγ ἐμαὶ ϑχοροϊδοά οὐορ [86 
Μοβϑ Δ), ἃ8 ροτίγαγοᾶ οοπίατίοβ Ὀοίοτο ἴπ ΗΟΙ͂ 

ει. Το πογὰ 8 Τουπὰ ῬΒ. χχχυ. 19 : Ἰχῖχ. 4; 

ἴῃ ποῖος 6456 88 8 ΤοΥΌΔΙ ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ͂, Ὀὺ} 55 ἃ 

τηδη(α] ἰγρ6. - ΤΆΘΥ μᾶγνθ οαβὶ (Ὁ271) ἐμ εἷγσ ᾿αϊτοὰ 

ἀρός Μ6 τί μουῦ ἃ σϑαϑοη, νί μου ἃ σαα56. ἢ. ἐ. 

ποῦ ἰγοη σα! ῦ : (ΒΟΥ ζαϊ ΒΓ] ζ0]]ον τ δι 18 1ἢ 

(ποῖν αν (06 οἰ 6), Ὀαΐ : 88 8 ἡυάραιοηὶ ρο 

ἰθθαι, ἔθθτο ταδὶ θ6 ἃ ἸδἸτηοπὶ οὗὨ ναὶ 185 τ στὶϊ- 

(θη ἰῃ ἰἰπεῖν ΓᾶΜν,---ἰ 6. ἰη ἐμοῖς ΗΟΙΥ ϑεγιρίυτοθ 

νΐοι ἐμ 6 0 τοδὰ τῖτα ΒΙ πᾶ οα ΘΥ̓08,---σομοογηὶας 

(μοὶν Βαίϊτοὰ οὔ Μοβϑίδηΐϊο ρἰεὶγ. 116 Ὀγοδᾶε 

5608 ΟΥ̓ νόμος 8 ἐ!0 οῃθ ἱπίεπάοά, 85 σἸδρ. χ. 

84, Αὐτῶν 48. οἷι. υἱϊῖ. 17; σ᾿ 84; 10 πρῦταιάϑ 

ἰΒοὰ ψἰϊὰ ἰμδ9 ζαοὺ ἐμαὶ ἐμ βδίηθ᾽ ϑδοσιρίυγθ 

ΜΠϑσοὶπ (ΠΩ ἂο σοπιϊηυ}} Ὁ τοδὰ, ἃ8 ἴπ ἰμεῖγ 

οἴη, 8898 κἰκοιομοᾶ ᾿μοἷν Ῥοτιγδὶϊβ ὑγὶἢ 80 ΒΌΣΟΘ ὃ 

τουοὶι (566 οἷν. γ. 46 ; 3 Οον. Σἰϊ. 18). 

Ψον. 26. Βαὶ τ 68 [89 Ῥαζδοϊϑῖθ 18 οοσῇθ, 

εἰς. [Ὅταν (δὲ) ἐλϑῃ ὁ παράκλητος]. "-- 

Ῥχοῦιίδο οἵ ἰμ8 Ηοὶγ αμοϑὶ 88 ἰδὸ βιγεηριὶ οὗ 

ἐμοῖς πιατίγτάοιι ἱπ ἰλ6 ποτὶὰ, οἰ. χυ. 26 ἰο σχτΐ. 

8.---1Ὁ Ἰοῦο ἴο τποὶν οὐα Ταβοῦγοοβ, μού πσουϊά 

δβυυσοιι ἰο (86 Βαϊχοᾶ οὗ 6 που] δῃὰ 6 οτετ- 

δοῖῶθ οὗ οΥἱ] - “Βαὺ ἰμ9 Ηοἷγ αἀποβί 8}.4}} υἱοίοσὶ- 

οὐϑ} 7 πιθοὶ {μ}8 μΒαϊγϑὰ δηὰ, υπτιονθᾶ, δθοτ ἴε8- 

{πη ἰο Οιτὶδι. Βορθαίθα Ῥτοπιῖβθ οὗ {8 

Ηοὶγ ἀμποβί. Οἱ. χῖν. 10 Εἴ, Ηθ 18 Βγδβὶ ῥτὸ- 

τη ϊϑοὰ ὃ ἰδ9 βρίτγιε οὗἨὨ δῖε δὰ οἵ {μ6 ᾿ἰνῖπς 

Κηπον]οᾶρσο οἵἉ Οἰιγὶδέ, (899 γον. 26). Ηοτο ἢο 

ἰβ Ῥτοπλβοὰ 859 186 ϑρ᾽τὶϊ οὗ δἰοδαίαδι ἐδ δι} ΠΠΟΠΥ͂ 

[οΣ στε. ΟἈ. χνὶ. 7 85 πο βρίτῖι οὗ {86 σου]ά- 

ονθτοοπιΐηρ βιγθησιὰ οὗἩ (89 κΌ5ρ6]. ΟἿ. χτυϊ. 19 

88 ἰμ6 βρίγίε οὗ Ομνῖβι᾽β ρ] ου βοβιίίοη δἀπὰ οὗ (89 
τ ἜΡΟΤ τον τινας τοτς τς ςφορς ὡρτοσίυρς 

Φ[ΓκΏκο ἱταηβδῖοθ παράκλ. τὨτουρδοῦῖ Ῥεγίγείεν, ἤερτε. 

“επίαἰΐϊοε. 8.66 116 ἄχος. Νοῖθδ Ὁ οἷ. χίν. 16, Ρ. 440{.--. 3] 
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ρεΐγα 801] {1106 σοηϑαμπηπμδίίοη. [{ ἰ8 ἀεοϊατοά 
ἧι τἰιὸ ῥγοτΐβο ὑμπαὺ ἐἰὸ ὅοῃ ἀοζὲ (86 ΒΟΥ, 
4 4|ὁῸ ΕἌΙΠΟΥ Βοηβ ἰἢ6 ϑρίγίι; τ. 118. ΠΘγ6 
6 ὅοῃ βομὰϑ [ὃν ἐγὼ πέμψω] ἰὰ9 ϑρίσιι 
νο φγοοσοεήείλ ὕγοπι ἰδα ΦαίλεΥ [ὁ παρὰ Τοῦ 
πατρὸς ἐκπορεύεται] ον ἰδ 19 ΟἿ] 
ἐπ του ὑ.6 ἰῃἰθνοθϑϑίοι οὗ (πὸ ὅοι ἐδαῖ {86} Σο- 
οοἶνθ [80 δ᾽: 88 ἐμὸ ϑρίγι οὗ ργαγοϑγ, δὰ {μ 60 
{πὰ ΚΟΥ ἰδαὺ ποὺ ΟὨΪΥ ὑπ6 Εδι μοῦ δβοηβ (6 
διρίγὶι, Ὀὰΐ {6 βοΒ βοῃηὰβ Ηΐπὶ ἴοο. ΜοΥΘΟΥΟΥ, 
ιἰι6 σον δοδιΐοη οὗἨ Ομ σίϑὲ ἰὴ ἰὴ Καονϊοάρο οὗ 
ὈΘΙΙΘΥΟΥΒ 15 ῬΓΘ- ΘΔ ΠΘΏΓΥ ἃ ποῦ κ οὗ ἰμὸ ΕἌΙΒΟΓ; 
186 πιδὶ πίθῃηοθ οὗ ἰδ νν»ἱϊπ688 οἵ Ο)ιγὶβὺ ἴῃ {86 
ΜΟΥ 8 84 ψοῦὶς ἐπαὶ Ηθ, ἰδ 9 {410} 1.1 Υ {{π0598 
(Βον. 1 14), σοι ίηπι68 (τους ἐδ 6 Ηοὶγ ΟἸιοϑι. 

ὕροιυ ἰδ ἀἰβαρτγοοιχθοὺ οὗ ἐἰο ἀτοοὶς απὰ 1 αἱΐῃ 
ΟΒυτομοβ ἰῃ γοϑροοῦ ἰο ἰθ0 Ῥχοσδθββίοῃ οἵ {16 
ϑρίγιξ, σοσιρ. 116 ἰϑίοσυ οὗ ἀοοίγ 81 ἐΠΘΟΙΟΘΥ. 
διὰ {μ6 ποίοβ ὑροῦθ οἰᾶρ. χὶν. 16. Το ἐδ9 
Βαίμον, ἀουθι]658, Ὀ6]οη 8 ἰδ 9 ΒΟΠΟΥ οὗ Ὀοΐηρ; {0 
δγβί ἀρχή ἴτοτα ννϊσὰ (9 ὅοη, Ηἰταβο]ἦ ργοσοθὰβ ; 
Ὀυὺ βῖποοθ Π6 ΠΟΥ Οοϑὺ 18 δ 0110 βαῖὴθ ἰΐχ9 ἐδ 9 
δρίσι οὐ ἐμ ὅοη, υπίο σμοῖὰ (86 ϑὅ0η) τ 18 8150 
εινοη ἴο Βαᾶγθ 119 ἴῃ ΗΠ86], (μ6 διὰ τοῦ υἱοῦ (ἐκ 
τοῦ πατρός) οὗ (89 ἀγροῖς ΓΒ ΘΟΪΟΖΥ 158 ποὶ βυβδήοϊοῃί. 

ΑΒ ἴὲ τοζαᾶγαβ 6 ἐκπορεύεται, τχοϑί οὗ ἐδ9 
1αὐογϑη [πὰ αΥ66.} οχεροίοϑ (αἶδο ᾿ὕοϊο,]8- 
Ἰιδῖ1ι965} υπαογϑίαῃὰ 1 ἃ5 Βανίηρ ἃ ἐλεοϊογίςσαΐ το- 
ΤεγοΠ06 ἰο {88 ὑγϊηϊ δα νίδη σ οἰ αἰ ἴ 08 οὗ ὑπο δ ρίνίς; 
1)6Ζα, Οοσοσοΐυβ, Γαπηρθ, ἐἔσ., ΔΡΡγδβομπὰ ἰΐ δοίδγὶο- 
ἐοσιεαϊῳ 58 ἰάθη σα} νἱτ ὑμὸ δος δος, Βαΐ 
ἐξ νὰ ἀρο]ΐπο ἰο αϑϑυπιθ {89 Θχίϑίθηοθ οὗὨ ΔΩΥ ἐἰδὰ- 
(ΟΙΟΑΥ ἐπ ΟΣ Ρδϑββηρθ, ἐδ)ο δοίεγιοἱοσίοαὐ πέμπε- 
σϑαι ΧΩΔῪ ὉΘ γχοΐεγγοὰ ἰο 18 ἑλεοζοσίσαἰ Ὀαδὶ8, ἐπ᾽ 
Ργοσθοάϊης ἴγοαι (16 Εδίμον ; ἰβουφὰ (86 ργοοθϑά- 
ἴηι ἔγοπι ἰ6 ΕΔΙΒΟΥ 18 4180 Ῥγδοί σα} ἀοβὶσποα 
83 8η ᾿ἰπἰξηδίϊοη οὗὨ ἰμδο Ηο]ν απ οϑί 8 ἐηνίῃο:}}9 
ΡονοΡ ΟΥ̓ ἐγαῖ δηα ψὶίη 685. Ηδησδο δρὶ δαί ϊ- 
ΟΠ ἐκεῖνος [88 Ορροβθὰ ἴῖο ἐϊιο ψου]ὰ, νυ δὰ 
Ἰιλῖ65 ΟἸ τ δὶ. ΟΌΒΕΥΥΟΘ αἶβο {116 χη 8561} πο, δουρὶ 
τὸ πνεῦμα .. ὃ ἰΒ πραΐογ. ΑἸ παάαϊιϊοηδὶ :πα 16 8- 
(ἴἰοὰ οΥ̓͂ (8) ρεγδοπαϊιίῳ οἵ 86 ΗΟΙΪΥ αδοβὶ, κ8 ἀϊ8- 
ιἰποὲ ὕΤΟΙΔ ἃ ΙΔΘΓΘ6 ῬΟΎΘΥ ΟΥ ἱπῆποηοο. ΗΒ ἰ68- 
(ἰπ] ΟῺ Υ 18 Ῥοσυϑοηδὶ, αμὰ αἰϊδέϊηρυΐϊθιιοῦ ὕσχουι (110 
ῬΘΥΒΟΠΔΙ (Θ5{Ἰπ] ΟΥ̓ ΟΥ̓ (δ ἀ18501}}98, ὑμεῖς δὲ μαρ- 
τυρεῖτε.-ἼῊἮ, 5. ἣ 
11 ὍθοσΣ υυνἱΐθϑεβ οὗ Μὰ [μαρτυρήσει 

περὶ ἐμοῦ].-τἰ Οὐ ΜΥ ρῥοσβοι, ΜΥ πονῖς,᾽" 
[λ|ογ677; δοοοτάϊης ἰο 180 σοηίοχί, ΒΟΥΘΥ͂ΘΓ, 
ἹΠΟΥΘ αν συ οὗ Ηἶἷἶτπι 858 {ἰ|ὸ Υ᾽ηθ, οὗ {816 
ῬΘΥΞΟΙΔΙ 18 οὗ Ἰοτα, δηὰ οὗ Ηἰἷβ Ἰονϑ. 

[Τοἷϑ 15. ὁὴ9 οὗ 156 Ῥτ]ηοῖραὶ ῥγοοίο-ίοχίϑ Κ0Σ 
(ς ἀοοίτῖπο οὗ ἴδ ΗοΪγ Τυϊηϊγ. ΠΟΙᾺ 116 68- 
Β6 18] ἸΏ ἀπά {1.6 Ῥογϑοῦαὶ ἀϊδιϊηοίϊοι οὔ 
(δ Βαϊδον (παρὰ τοῦ πατρός), οὗἨὩ 1Ὸ6 ὅοπ (ἐγὼ 

Φ [80 αἷδο ζψπιμηράῖ, ΑἸζυτὰ, Υουθῖοῦ δοὰ ὙΠ Ιϑοη, 0 
Ὀηδογοίθηδ [πὸ Ὑδοῖο οὗ {Ππ|ὸ ἀπσοοηοιμῃίςιὶ Ἡτιθν, ὉΓ ἴα 
ΤΓΙΏΪΥ οὐ τοτοϊδιίίοη. Καχαγν (11,, 830): " Τὴ6 νογὰς 
τὲ Ὀ6 υπάογείοοά ᾿έξέογίοαϊίν, διὰ πο τοι ρ ἢ Υϑ ΘΔ ΠΥ, οὗ 
Ἐπ ἰπϊπαηθηῦ γοϊοίίοη οὗ διυιυθίβίοηςσο, ΟΣ ἰῃὰ ἔπ δθῆδο οἵ 
(ἰποϑτῖὶς οσμβηρίίοη. ΚΕὟΣ (09 ὀχργεέθιοῖ, παρὰ τοῦ πατρὸς 
ἐκπορεύεται, ἰδ ῬαΓΔ 1161] ἴο 10 ΟΥὮΘΓ, ὃν ἐγὼ πέμψω π 
τοῦ πατρός. ὸ ἰφ ψἰΓ ἐδ ΕλίΠΘΥ, δη ἃ σοτηθα ἔγοπιη ἔἐδθ 
Μασ, ἘΠῚ ργοβουῦ ἴθηδ0 (πορεύεται) ἀ0605 ηοΐ ΟΧΡΓΟΒΙ [ἢ 9 
τἰπποίεφο πδίατο οὗ {1Ππ|ὸ) δρί τις, θυ0 16 ἀοίοττηϊ πο Ὁγ πέμψω." 
ἣν διε Μογες (Ὁ. δὲδ) : “ ἘΠο Βρίγὶ  »γοοδδας [ Ἠο ἰα δεπί.""-- 

Τ{Βείον ΠΠ|τονν 180 τορασα (Π6 ἤτοξ οαιδ80 (ὃν ἐγω πέμψω) 8 
δροκο ςοποιη  6}} οὗ {1π|ὸ οἶϊοο οἵ (Πο ϑρί τὶ 1 ἢ ΟΠ ΌτΈ ἢ, 
486 δοσοπὰ οἰδυ89 (ἐκπορεύεται) Δ5 τοίοσγίης ἴο {116 οπίοϊορί- 
ΦἈ] οὐ δαβοῃἰΔ] γοϊατίοη οὗ ἰμὸ Βρίγ ἴο ἐδ Ηοῖν Τγίηΐγ. 
αὐάθὲ ΦὨΓΙΤΟΙΥ ἀτοοϑ ἢ Ιησο (11., 813), ἀπά οι ρΠαβίζοϑυ 
μο ἀϊετοποῦ ἴῃ [19 ζέων, πέμψω, αὐ [η9 τγεδεηί, ἐκπορε- 
ϑεται.---Ρ. 3.) 

πέμψω---περὶ ἐμοῦ), δῃὰ οὗὨ (80 ΠΟοΙ͂Υ ϑρίγιὶ (λϑῃ 
ἢ παράκλητος . .. ἐκπορεύεται... ἐκεῖνος μαρτυρή- 
σει) ἃγ6 ΥΘΡΥ ΟἸΘΑΥΪΥ βία θα, οϑρθοῖδ}ν τ μ6η σοτη- 
Ρᾶγῳ νῖῖἢὶ χὶν. 160, 18, 26; χνυὶ. 7, 18; χχ. 22. 
Ουγ ραββϑαρθὸ 18 8180 89. ἰοοσϑ οἱαδβδίομς ἴον {π9 
ἰοο ποι] ψνογὰ “Ἅ »γοδεδδίοπ ᾽᾽ οὔ {π0 ΗΟΙΥ ΟΒοδί. 
ΤῊ που ἐκπόρευσις, »γορόδδῖο, ἨΟΝ ὮΘΤΘ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 
(86 Νονν Τοδίδαιοηί, δηά Ὀοϊοη 9 ἰο 6 66ο]68ὶ- 
δ8ι16] ἰαηφύυάρο, Ὀυΐ 10 185 Ἰορι ταίρι Ἰοτιαϑά, 
ἔγοια ὑμθ γὙϑγὺ ἐκπορεύομαι, ΜὨΪϊοΝ 8. Βαγθ (ἀπά 
Π6Τ6 410Ππ60) υϑοὰά οὗ ἰμ6 ΗΟΙΥ αΠοβὲ δηὰ ἀθῃοίοθ 
[π9 Θδνδοίογβιῖο ἱπάϊν  ἀσ} }γ (ἐδιότης, Ῥτορτίε- 
ἐα8, ἐλαγαοσίεν' ἀψροδίαζοι.8) οὗὨ 80 Ῥούβοῃ (ποι (ἢ 9 
6586 266, ὙΒ16}1 18 ὑμ6 Β8πὶ0 ἴῃ 811 ῬΟΥΒΟΏ8) οὗ (ἢ 9 
Ηοὶν Ξρίγιι, 88. βόοῃβδΐρ οὐ δίϑγηδὶ Θϑηθταί οι 
γεννησία, γέννησις, φεπεγαίϊο, Πἰίαί,ο) 16. ἔῃ Ῥχορτὶ- 
ΘΙΥ οὗ {πὸ ὅοῃ, ἀπϑοροιϊέθη Ῥαϊογχηϊ γ( ραίογηϊίαξ, 
ἀγεννησία) ᾿λ6 ρτορτὶθίὶν οὗ {μ6 Εδίμον. ΤΊ]ι9 Νίοθμο 
ΟΥΒΟΘΟΧΥ Γοίθ 8 (86 ρΡγοσοβϑίοη οὔ ἐμ ϑρίσὶ εἰο ἐἢ9 
Θέθγῃαὶ, τη οἰ ΔΡγϑῖοδὶ ρτοσοββίου ἤγοτι (9 ΕΔ ΠΟΥ. 
ΟἸγὶϑὶ βροδκβ βοσθ πὸ ἀουδὲ πιαί εἶν οὗ (πὸ Τυὶς 
ὩΪΠ οὗὨ τευεϊαίίοη δὰ οὗὨ {10 λίδέοτίς ταϊδϑίοη οὗ 
86 ΠοΙγ αΠοβί πῃ (86 Ομ ν βίδα Ομυτοῖ δηὰ ἱπ 
6 ον γ5 (σοπιρ. οἷ. χχ. 22; Βοιμ. ΥὙἱῖϊ. 9; 1 Οον. 
ἰϊ. 10, 11; 2 Ὅσον. 1]. 17, Ὁ γε ἐν 5 δἰ χηὶᾶ- 
οαπὶ ἐπδὺ τὴ }}]0 Η6 Βρϑακϑ οὗ Ηἶβ βοηάϊηρ οὗἉ {δ9 
ϑρίγὶυ πὶ ἐμ9 ζαΐϊαγο ἰθπ86 (πέμψω), ΗΘ Βροθῖβ οὗὅἁ ᾿ 
ὑ.6 Ῥτοσοβϑίοι οὗ πὸ βρ᾽τιὶ ἔσο {11|ὸ ἘΔίΒοΥ ἴῃ 
ὑμ6 Ῥγοβθῃΐ (ἐκπορεύεται), 88 1 Ηδο ἰηἰθπάοά ἰο 
ἰπιϊπιαὶθ ἃ »εγπιαπεηί τοϊαιΐου οὗ {86 βρὶνῖ ἰο (πθ 
Εαΐδοσ. 1716 οδιβίοη οὗἔἩ ἰδ Ηοῖγ ϑρίτγὶ ὃ οἡ ἐμ9 
ἀαγ οὗὁὨ Ῥεπίοοοϑὲ 18 {π6 ἰδίοτὶο πηδηἰϑβιαιΐοη οὗ 
ΗΪ8 δἴογῃηδὶ) ργοσοβϑίου ἔγοια 86 Εδίμον, διὰ ὈΘΔΥΒ 
8 δἰ ταῖν γοϊαίΐοα ἰο (9 Ἰαι(6 Υ 85 ἐμ ἱποαγηῃαίΐοι 
οὗ Οὐ γὶϑὶ ἀο68 ἰο ὑπ6 οἰθσῃλὶ σοποσαξίοη Αἱ δ)] 
οὐθηΐϊδ )͵Οοσδ Παᾶγο ἃ χίριιὶ ἰο ἀθάυσσο {6 ο»δοπο- 
τα ϊο] ΤῊΎΪΙ ὕγοπι {1.6 οπίοϊορίοδὶ οὐ ἱπηδηθηξ 
Τυϊηϊίν ; (16 ζοντο 15 ἐῃ9 γτουοϊδίϊου οὗὨἨ {80 Ἰαὺ- 
ἰοῦ; ἴον αοἂ χῃηϑηΐοβϑὶβ Ηἰπβε] ἢ 85 Ηθ 18 (οΥ, α8 
ἀοάει, 11. 614, τῶ}Ζο! ΟΧΡΥΘ5865 ἰἰ : “4.68 7αϊ8 αδ 
ἰαᾳ τέυδίαίζοπ τεροδοπέ δ ἰε8 τοϊαίΐοπβ ἰγαϊ αἶγο8. 
7 ἐπι δοηί σοπιηι ες το εί4.,"). ΟοτΡ. ϑῃρο ἃθοΥΘ. 
-τὰϑ ἴο 89 ἀϊδδγθποο Ὀοίντγθοη ἰθ6 ατθοὶς δηὰ 
[μαἰἷπ σατο 685 οἡ ἰδ6 Βα ̓ οοὺ οὗ {π6 Ῥγοοεδβδίοη 
οὗ (9 ϑρίγιι, Βεζα, Μογονρ, ΑἸέοσα διὰ οἰδδὺβδ 
ἀοὴν ἰπδΐ οὐῦ μβαβϑαρο ὁλῃ ὈῸ υυϑοἃ οἰ ΠΟΥ ἴῃ Υ̓ΛΥΟΡ 
οὗ (η6 ατοοὶς ἔοσταυΐα διὰ τοῦ υἱοῦ ἐκ τοῦ πατρός, 
ΟΥ ἴῃ 1,αἰΐπ οἷαι89 Πέίοφμε; αοάοί πιαϊπίδ! ἢ9 
ἰδαι {πΠ0 Ῥαϑβᾶρο ἰθλοῦθ8 θοιἢ {π᾿ Βοπιοοιιϑὶαᾶ δηὰ 
{86 δυθογάϊπαίίοι οὗ (6 ὅοῃΏ. Ὧγ. ζὕϑηχο ὈγιοΗ͂Υ 
ἰηςἰπηαί65 ὑμ9 ἰτὰθ νἱον. Τὴ οΥἱβίπδι Νίσθηο- 
Οοπβίδη!ηορο] δη Οτοοά δδνιηβ [0.6 Ῥγχοοθβδίοη 
οὗ 89 ΗοΪγν αδοβὲ ἔγοτι 6 Εδίο Σ ποὺ ψἱ ἢ δὴ 
ἐχοϊμδίυθ ἱπιοηί, Ὀὰϊ ΣϑΙμοΡ ἴπ ορροπὶί(ΐου ἰο {πο 
Ρπουμμιαϊοιηθομὶ: δὰ ἴῃ επὶ8 Ββοήϑο ἰΐ ἰδ ἐμαὶ 
Αὐμδηδβῖυβ, Βα], {π9 ἔνοὸ αταροτὶοβ τηδἰηίαὶπ 
ἴῦ; δοῦηθ ατγθοὶς αι Π6 ΓΒ, 85 ΕΡΙ Ρῃδηΐαβ, Ουτὶ] οἱ 
ΑἸεχαπαγία, οχρυοϑβὶν ἰθδοῖὰ ἐδ 6 Ῥσοδοδβίοη οὔ 
(116 ϑρ᾽γὶν ὕγοαι ἐ89 βο) 88 Ὑ61]1 δ8 {Π6 Βδίβοσ,. 
ἢ 116 Τποοάοτο οὗἩ Μορδβιυοϑίο, Τιθοάοτοὺ δηὰ {19 
ἰαίον ἀγϑοῖκ σδαγοὶ Ἰπαἰηίαΐη (89 ἀχοξωϑέθθ ῬΤΟΟΘΒ- 
βίοη ἔἴγοιι ἰῃ 6 ΕΔΓ ΠῸΡ Δ]Ϊοῦθ 18 [δἰΐη ἀοοίχ! 9 
οΥ̓͂ (86 Ῥγτοσοβϑίου οὗἩ 186 ϑρίνιῦ ἤγοπι ἐμ6 βοῃ, ἃ9 
Ὑ6]1 8ἃ8 [Π6 ΒΔ ΠΟΓ, 18 Ἰορίοδ!Υ ἀοτὶνοαὰ ἔγομλ ἐδ 
ἀοριπα οὗἨ ἰπ6 μοπιοοιιδὶπ, οὐ ἐ 0 οβϑϑῃ δὶ πη ῖΥ 
οὗ 119 ἘδΔΙΒΟΡ δὰ ἰδ9 ϑοῃ, δῃηάᾶ ἰβ δχορβϑίϊοα 
ὈαΒ64 οἡ ἐδ νψογὰβ ὃν ἐγὼ πέμψω ἴῃ ΟΌΡ Ρδ8- 
8ϑᾶρθ, Ἀπὰ πέμψω οἷ χνὶ, 7, οοπιραγοὰ νυῆἥϊῃ 
Φοδῃ χίν, 26 ὁ πέμψει ὁ πατήρ ἐν τῷ ὁνό- 
ματί μου, Αυρυϑιίηθ τοΐδγϑ 8180 ἰο Φοϊιῃ σΣχ. 
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22, ψἤθτο ΟἸΥἶϑὺ Ὀτοδίμοβ ἐδ 6 Ηοἷγ ΟἸοβϑὲ οπ Η 8 
ἀϊποΐ ρ'ο8 (22ὲ ἐγίμιι. ΤΡ... 6. 20 ; Τγαοὶ. ἐπ “οὶ. 99, 
ὲ 9); ὃυὺ δῇΙ͂δ᾽ 81} δα πιδῖκοβ (πο βρίγι( ρτοοθϑὰ 
“παϊηἶν ἴτοτα (860 ἘΔ ΠΟΥ (646 μαΐγα ῬΕΙΝΟΙΡΑΙΙΔΈΒ, 
8060 26 ἰγιπὶί. ΧΥ͂, 26; ϑέγηι. 71, ο. 16; σοζῶρ. 
Θεδηχαυῖ: 722εὲ ἡ. Αυσ. δφρεουΐϊ, Πιεῖτα υοπ αοἱέ ἄεπι 
ενεϊεϊηίφεπ, ΑἀρΒΌὺ., 1866, ν. 871). Ὅν. ᾽είον- 
Ἰαπὰ (Ἡγογζε, νοὶ]. 1Π1., Ὁ. 287 1.) ἐδ Ὀτοῆγ ἀπὰ 
οἰθα Ϊ βυτωδ ὉΡ {}}1}5 ΘΟ ΓΟΥΘΥΒΥ: “10 αΥθοῖτα 
οπὰ 1,αἰΐπ8 Βανθ Βδὰ ΒΥ δηὰ ἰϑάϊουβ αἰδρυὶς8 
δθους {116 »γοσόϑεοη. ΟἿθ ἐπίῃ ἰβ ΟὈΒΘΡΥΔΌΪΘ, 
ἐμαῖς ἱπουχὰ ἐμ αποϊόηΐδ δΔρροδϊϑὰ ἰο ὉΥ͂ Ὀοὰ 
Ῥαγίΐοβ, Βαυθ οἴϊθῃ δβαϊά ἐμαί 89 Ποὶγ αοβὲ ὑγο- 
δοοὰβ ὕγοπι ἰλὲ Ζαίλεν, πϊϊθους τηϑπἰϊοηΐηρ {πθ 
ϑοη, γοῖ {ΠΟΥ ὭΘΥ͂ΟΥ δδ1 ἃ ἐμαὶ Ηρ ρῥτγοσοοαοα ἔγοπι 
0 δίπουν αἱοηα; 8ο ὑπαὶ ἐπ σιοάοτῃ Οσθο 8 
δαγθ οί ΠΥ ἱππονυδίοα ἰβ ἰμαὺ δυίϊοῖὶφ ἰπ 67- 
»τοβείοη αὐ ἰοαδί, 1 ποί ἰῃ ΓϑαΪ 56.990 πῃ τδοδηΐπς. 
Αδίο (89 [,αἰϊ88, ἔΠῸῪ Βαυθ {π18 ἰο ρῥἱοδα, πα 
ὩΟΏ6 οὗ (86 δΔηοίοηΐϑ ΟΥ̓ Ρ οΘοπἀοιιποὰ (δοὶν ἀοο- 
ἐτίηθ:; ἐπδὺ ἸΩΔΗΥ͂ οὗ ἰδοπὶ ΠΑΥ͂Θ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 88- 
βογίοὰ ἱξ , ἐπδὶ (86 οτἱδηΐδ] σΠΥ6Β65. ἐπ οη86} γ 98 
Ῥαΐίδμον οομάθαη ἐποὶν ἰδἰκίηρ ὍΡΟΙ ἐποῖὰ (0 δὰά 
δηγὶ ἰπρς ἰο ἃ ογοϑὰ ὕογαιοά 18 ἃ σεπεγαΐ Οὐιριοϊΐ, 
δὴ (δ 6 ἀοοίγεπε ἰἰ591 {Π|ῖ {Π 086 ατοοῖς ΘΓ Ο 68 
(δὲ οἴδῆρο ἐποὶν ἀοοίτὶ πο 859 βογοϑῳ, γοῦ δ.Ὸ 
ζοτορά ἰο δάπιϊΐ τυσὰ ἰδ9 δδῆιθ ἐπὶβιζ, ΟἹΪῪ ἰῃ 
ἀἰδοτοηὶ τόρ: δηὰ ὑπ δὲ δονὶ ρίιγο 1.56} ἰβ μἰδίῃ, 
ἐδαὶ ἐ86 Ηοὶν αἸιοϑὶ ργοοϑϑὰξ δἱ Ἰοδβί ὃν ἐλδ ϑοη, 
ἱζ Ὡοἱ ὕγοπι Ππίπι; Ὑ ἈϊσῈ γαῖ δμηουηῖ8 (0 ἐ.}9 58πὶ0 
ἐμίηρ."--Ρ. 5.1 

ψεν. 27. Βαϊ γ9 6180 ΘΑ. υὐὲῖϊ 6468 [0Υ 810 
υνὔιϊϊμηοαδοβ, καὶ ὑμεὶς δὲ μαρτυρεῖτε,--- 
{86 Ῥτοδϑηΐ ἱπαϊοδίϊης {μοἷν Ρδβϑί ἀπὰ ργοβθηΐ ὁχ- 
Ῥογίϑθῃοο, 85 (86 ουπαδίΐοι οὗὨ ἐμποὶν ζαΐιτο (68 }- 
ἸἹΠΟΔΥ͂ ; 666 ποὶ ψ6 δλαὶξ δεαῦ (μαρτυρήσετε), ἘΞ. 
γ. Ηοὔπιδαπη (Δ]κ68 μαρτυρεῖτε ἷτι (Π6 Προ γδίΪγο, 
τι ϊοῖ 15 ΔΌτυρὶ πα σΟΒΙΓΑΤΥ ἰο0 καὶ---δέ, αἰφμὲ 
008 εἰίαηι.---Ῥ, 8.].-Ἰ͵ΐ 16 ὉΠποὲν σοπδίαπι ἀυΥ [0 
(οϑιἰγ οἵ Ηἰπι ἤγοτα ἐπὶ ἰἰπηθ ΤΟΥ, ἑ. 4. ἴο 116 
δδῖηθ ἀορίθο πῃ Ὑ ἰο [86 σοπιΐπηρς οὗ ἰη9 Κρίνιῖ, 
δὴ ονοηὺ ψμΐοῖ ἰδ ἰο ἰδ Κ ῥἷδοθ δἵϊου δ {Ππ|1Ὸ 
ψΒ 16, 8 γϑα]ζοὰ ἰη {8 δης οἱ ρα ΟΥΥ ἔδϑιϊναὶ. 
Τὰς τϑαδοΉ :---οτ ---ὉΘοΟΘ 59 γ6 8: τ ΜΘ 
ἔτοτα ἴ89 Ὀϑαίπαίηρ [ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ 
ἐμοῦ ἐστέ,-τῖιο ρυθβοηὶ ἐστέ ἱπάϊοαίϊοβ [86 Γ6- 
Ἰδιΐοη 88 δϑοηϊπυΐης ; Π6Ώ06 ποὶ λαὺυά δέεη, Ἐ.Ὸ Υ͂. 
ἀπ’ ἀρχῆς, τοϊαιίγοὶγ, ἤγοαι 16 Ὀοχὶ πηΐπρ οὗὨ ἐμ9 
1,ογνὰ 5 πιϊπί βίυυ,---δὴ ἱροτίαπῦ αὐ} Ποδ  ]οῃ οὗ 
89 δροβίϊθβ 85 ὙΪ1Π68808 (00. Αοἰβ .. 21, 22; 
χ. 40, 41; χίϊ!. 81), ννΐοι ἴῃ ἐπὸ 6080 οὗ Ραμ 
ὙᾺ5 849 ὉΡ ὉΥ ἃ ἀϊγοοῖ ο4}] οὔ {ὸ οχαϊ (θα 84- 
υἱοῦ ν.--Ρ, 8.].- -Οορ. Αοἱδ.. 21. Ηον τὸ ἐμ9 
ἐοβι  ΠΟΩΥ οὗὁἁ 180 ΗοἿν αμοβὶ δηὰ ἐμ6 ἰθϑιϊ  ΟῊΥ 
Οὔ 86 ἐἰδοΐρ]65 ἀἰδθίϊη συϊδιοὰ ἢ 

1, Τὴ ΗοΪγ ΟΠ] ιοϑβὶ 58}8}} ἐθϑιὶ! ΕἾ ὉΥ τοΐγδο 168, ἴῃ 
Ῥδνιϊουϊαῦ ὈΓῚ ἰμ9 Ῥοηίθοοδίδὶ πιΐγϑοὶθ, Ὁ (ἢ 9 
σοηγονϑίοη οὗ {110 πι88808; ἐπ Αροϑίϊοβ ὈῪ ἰδὸ 
νοτὰ (Τμοοά., Μορϑυθείο, ἀ ον βαγά, αἱ.). 

2 Τὰ ἱνο βἱἀθ8 οὗ (μ9 υπ᾿ίοι8 ὑθβι! ΟἿ οΥ̓͂ 
{9 ΑΡοβι]98 δῖο πιοηϊϊοπθα ἱῃ ΘΟ ΡΔΠΥ ΜΓ ΟἿ Θ 
ΔὨοῦοΡ (Αὐυραπίϊηθ; 860 Αοίβ ν- 83; χν. 28). 
Βα" τὶν 

8. 7πο ἐθεί πἸΟΟΥ͂ ὈΟΓΠΘ ὉΥ (89 ΠΟΙ͂ ΟΠΒοβί 
τὶ πὶ [9 ΑΡΟΒΪ98 δὰ ἀθεϊκηθα ΘΒρΘοὶ ΠΥ ΤῸΤ 
6 πὶ; {80 ἐθ5ιἐ ΠΙΟΩΥ οὗ (ἢ 6 Αροβί]68 ἑῃτουρὰ (86 
Ἡοὶγν αιοεῖ---ἃ ἰ0Ε }ΠἸὩΔΟΠΥ͂ Δἀ ἀτοδϑοα ἰο (9 που] 
([αϊδανά!). 

4. Τίνα ἐσπέϊπιοπὴμηι ἀἰοίπωπι, (του ἢ (ἢ 6 ῬΟΊΥΘΥ 
οὔ εἰι9 ἀϊνίπο νοῦ, δὰ (}}9 ἐεδέύποπέιηι ἠἐδίοτίοτα, 

ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΑ ΤῸ 9ΟΠΝ. 

Τουηάἀο τπρὸὰ ἐἶΐο ἤἴαοί {ππὶ ἔθ ΑΡοβι1659 ὑγοτθ 
ΟΥ̓́Θ. 685865 οὗ 688 (Γ0Κὸ ἷ. 1; Αοἰβ ἱ. 8: 
τάοϊκο, Ρ. 646). Μογον [ρ. 5645]: ““Οηθ ἐεϑιῖ- 
ἸΏΟΩΥ; ΜΙ ἃ αἰδιϊηοίΐοη, ΒΟ ΟΥ͂ΟΣ, 'π σοξροςοῖ 
ΟΥ̓ 115 ἔτνο δοίι1] Τδοίουβ (οορ. Αοίξ '. 8; Βοπι. 
ΥὙἱξ. 16; ἰχ. 1) 28 Αοίβ νυ. 82; δοῶρ. αἷἶϑο οἴ δῇ. 
χΧΥ. 28." ΓΒ ΣΙ πίον δηὰ ὙΠΠ|ΠκΙ ἤ50η: 
“ ΤῊς Κβρ᾽γι 5 ἰθδι πον, ἃ8 αἰεὶ πίῃ οἂ ὕγουι 
{μοῖτϑ, σοῃϑἰβίοα ἰπ ἐπ οῖν ἰπϑρὶτοα υἱοταης65 δοῖ- 
σορΐηρ ἔθ παίαγο, οἶσθ, δηὰ ποτῖς οὗἩ Ομ τὶϑι, 
οἰϊοϑίοα ὃν (86 πιΐγαοῖ65 τ 1 6ἢ ἐπ βρῖ τ δ ϊοὰ 
{πθπὶ ἰο ρογίοσια (λίδιί. χ, 20; Φοῖπ χυΐ. 8, 14) ; 
δίϑο πὶ Η15 δοίϊοῃ ἃροὴ οἴου Ὀ6814685 ἰποταϑοῖνος. 
Τοῖς δάαἰ το η 4] ἐθβΕἰπ] ἢ .---- Δη ἃ ΤΏΟΥΘΟΥ͂ΟΣ γο᾽ 
--οοῃϑἰβϑίϑα ἴῃ ὑποῖν ᾿διἰἰοϑίδιϊοη οὐ ἰμ6 ἔδει(β οἵ 
Ηΐδα Ἰϊἴ6, ἄσοαι, δηὰ σοβϑυγγοοϊίοη." ΑἸζοτὰ: 
“Τὴ τ ϊ.Π685 8 ὁὴ6 δηὰ ἰδο δβαπι6---ἰδ6 Βρίτις 
ὙΪ τὶ 055 ἴῃ δπὰ ὈΥ ἵμο)." Τὸ διἱπίοτῖςαὶ 
τὶ 6858 οὗ (ἢ 9 Δροβί]οβ ἴοῦπι5 "ἐπ 6 λώπιαπ δἰἀθ 
οΥ͂ ιἐἷῖ8 στοαὶ ἰοβι ὩΟΩΥ οὗ (86 ϑ τὶς οὗ ἔτι, 
Πα ΟΥ ὙΗΙΟΗ ΟΝ ΙΝΒΡΙΠΕΡ ΟΟΒΡΕΙΒ ΑΒῈ ΤΗΞ 
ΒΌΟΜΜΑΒΥ; ἰΠ0 αἰυΐηε βἰἂὰθ Ὀεΐηρ Ηΐ5 ον 1η- 
ἀνθ] η ς ἰδ ϑι πο Υ πὰ {868 }}9 κηα Βοατί οὗ ΘΥΟΤΥ͂ 
Ὀο᾽ τον ἰπ ἃ}} πιο. Βαΐ ὈοΐᾺ δύο ρίνοη Ὀγ ἰδμ6 
δοίδαπι ῬΡΙΒΙΤ ;---Ἰ οἰ 6 οὗἨ (ποῖ ἱποοπϑίϑιοης 
ὙΠ }0}}, ΟΡ δυαρογϑραΐης (π6 οἰον."--.8.] 

ΑἸοῦς ψἰκ ἐπ6 ἸΔδι-τπηοηςοηοα ἰπἰογρτοίδίϊοη, 
πὰ Ῥαγιϊουϊαν, 186 70] οσσίηρς ἱπουρῶς ἀοπνδη ς 
ΟΌΡ σοῃδίἀονδίϊοῃ : (ἢ 6 Ῥϑυβοπδ! γ οὗἨὨ ἐπα Ηοὶγ 
Οαἰοδὺ ἰ8 ποῖ, ἴῃ ἴ8ο ΔΙοηίδηἑϑιὶϊο δοι5ο, ἴο σοα νους 
(9 αἰδοῖρ]685 ἱπίο ἱμυοϊ πίδυυ, πιθομ δηΐοδ[ὶ οὐ- 
28:8; ΟὉ [ἢ ΘΟΏΓΓΔΤΥ, υηάον Η15 ἰπβασηςα {πον 
ῬΘΥΒοηδὶ 1} 5848}} αἰταΐη 118 {π|1 ἀνθ ορπιοηΐ, 50 
ἰδ ὑπ00 ἴοο ἀο ΠΟῪ διαπὰ ον ἃ 88 Ῥδυβοηδὶ τῖΐ- 
Ὠ655805 (μάρτυρες) πῃ δΔοοογάδηοο ἱϊ (μ οἷν οσ Ρ6- 
οὐδ ἰδίονἑ 8] δηὰ βρι γί] ἐχροσίοποθ. [Θοῦοέ 
ΠΙΆ ΚΚΘ5 Δ δ τα Δ ΛΟ ΔΡς.---, 5.1. Μαρτυρεῖτν 15 
ποὺ 89 Παροταιγο (Ἐξ οηλη πη), πὲ ἴδ 6 Τπάϊο- 
{ἴνὸ, ὕον {1106 Θη {100 ραβϑαροὸ ὈΘΆΓΒ ὑδ6 ΘΙ ΔΥδοίοῦ 
οὗ ἃ βυγο Ῥγοηιἶβο. 

ΟΠΑΡΊΤΕΕ ΧΥΙ. 1--15. 

ΟἸΔΡ. χνὶ. τὸν. 1. 8οβο τϊηρβ αν Σ 
ΒρΡΟΙΣΘ ὑπῖο νουῦ.--Ταῦτα: ΑἸοΟΙΒ ΟΡ χοδὸ- 
Ῥἰτα]δίΐοη, {1.19 (πὸ οὗ ἐἶ6 οηϊοηΐδβ οὗὨἨ γϑτβ. 18- 
δ, ἴὼ ογάὰον ἴο {π᾿ ἰηϊτοἀμποίίοη οὗ ἃ δῖ ἑάοα : 
.ἶκὸ οἂ. χνυν. 17; χυ. 11. -Βαῖ γὸ αν ποῖ Ὀδ 
οὔσθηδοἃ [να μὴ σκανδαλισὺ ἢ τ εἸ, ἢ. ε. 
πᾶ γὸ ΤΑΥ ποὺ δ0 αϊδοοποογίοα ὈΥ σοτηΐηρ ἐπ 
σοπίαοσί τί (86 βυδογίηρ8 δἰἰοηδπί ὑροη [89 
ννοσ  ἀ᾽ 5 ρογϑθοι 105, δη ἃ Ὀ6 τη866 ἰο ζ411 ἔγοιι ἐδ6 
ζαΐϊι, Ὀὰὺ πᾶ, ταί μοῦ, βίδα Ἀ530}}7 ΔΡῬτοΟΥΘ γοῦγ- 
ΒΟΙΥΘΒ ΠΥ Υγδ. 8.66 αι, γΥ. 2θ; χὶϊὶ. 21: χυῆ!]. 
1. Οδνίοὶ '8 ἀϊδοουγϑίης οὗὉὨ ὑπὸ ἀδηῆσον οὗ ὃ6- 
οομιὶηρ οἴπάοά ἴῃ (πο ἕαΐατο; ΗΒ σίδησα Ρίοτοθϑ 
Ὀογομά {06 οὔδηοο ἐμαῖς ὑμ6 Ὑ Β8}4}} ἰδ κὸ αἱ {{1π| 
ἴῃ 89 ἐπιρομάϊηρ πἰσοῖ; Ηθ χουογῖβ ἰο ἐΐ, Βον- 
ΟΥ̓ΟΤ, 6ἢ.. χυΐ. 82, 
ον. 2. ΤΟΥ Ὑ11] νεῖ γοὺὰ οὐξ οὗ ἴδ9 
ΒΥΑΒΟβΌΘΒ [ον ΘΥῪ υΥ1}} ὁχοοσητατιΐοδῖθ 
γου, ἀποσνναγώγους ποιήσουσι ὑμᾶς]. 
--᾽᾽6 ΠΟῪ ΣΟ Υ68]8 ἐο (θα), ὈΥ Τα πα δηνοη(δ) ἰγδὶια, 
{9 ορογδίϊοηβ οὗ 89 που] 8 παίγοα, δηουποοὰ 
ἰο ἰΒοῃ ὉγΥ ΗΠ. Εἰγβὺ δοπ!θ8 Ἔδχοοπισλαηϊσαίἑοη." 
8660 οἷν. ἰχ. 22 [πὰ χὶἑ. 43]. Ζ7ον]ιβϑὶι ρογβοδυ- 
(ἰοῶϑ 8. Πηθδηῖϊ; 89 ἃ ἰΥ0ρ6, Βοτανυοῦ, οἵ (86 
νυ οἷθ τηη88 οὗ ἀδοϊλγα 1 0}5 οὗἁὨ δχσοπηιπίςδίϊοη 
δηὰ οὐ ΎΤΥ ἴο 6 γο] 16 ἃ ἀραϊπδί Π18 ἤο] ]ον 6Γ8. 
98, δι δὰὁ ουτ οοτηθιὶ [ἀλλ᾽ ἐρ χεέταῖς 
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ὧ ρ α].---ἴὰ {πὸ ἴον οὗ δὴ δῃι 1|6518, ἀλλά [αἱ, 
ψεα απα] εκἰνεβ8 ὀὁχοθοάϊηρ Ῥτοπ 666 ἴἰο [86 10]- 
Ἰοννίης οἰἰπδχ ἰο ἰπ0 Ῥοσβϑουϊίίοηβ. [1 ἰηΐτγο- 
ἄπο68 [86 οοπίΓαϑὶ οὗ ἃ Τὴ 6} ΤΔΟΓΘ στίονουϑ, ΘΥ̓Θἢ 
Ὀϊοογ γμεγβοουίίου ; σοΡ. 2 (ον. ἱ. 9; υἱὶ, 11; 
ῬῺΣ]. 111. 8.--Ῥ. 5.1. Κύοκο: ΤΉΘΥ πογΘ 4130 ἴοὸ 
Φχροσίθηοο ἰδ6 δίοοάν ἴδηι οἶδαι οὗὨ ἐδ ο Ἰτνουϊὰ δἱ 
ἐπ βαπὰβ οὔ ον δηὰ ἀθη}}195. Ησ Ἠϊἰηλβο] 
7611 ἃ δδοῦὶδοθ ἰο (Π8 8810, 858, 1ὰ Ἰδίον, Βίορ ὁπ, 
Ασομ τὶ. 8, εἔο.; 2 σον. ἱ. 9; 1 Οον. ἐν. 13.-.--8αῖ 
ΘΥΟΣΥ͂ ΟὨΘ.--ἶνα 1ΔγΥγ8 Βίγ058 Ὁρου ἰδ6 ἀοβι 1} Υ͂ 
ΟΥὕΓ ἐμδὲ βοὺυγ. [ΟΥἉ,88 ΜΟΥΟΥ ΟΧΡΓΘΒΒ68 ἰὐ, “« ἐ1180 
ὙΠ 8 10}} 88}8}} ὨΔΡΡΘΩ ἴῃ ἐμ ὥρα, 18 Τοσαταοα 5 (86 
οὐγεοί 9 ἰἰΣ εοπιῖηφ ; Θοτηρ. χὶϊ. 28."---Ρ, 3.1.-- 
ὌΥ11 τοἱπῖς παῖ Ὧ6 ἄοοῖδ αο δλουιβοίαϊ 
δοσνίοο [να πᾶς ὁ ἁποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ 
λατρείαν προσφέρειν τῷ ὃ εῷ].---ἶὔοσγτο 
αοὐα ὃγ οἴδοστίηξ υπίο Πίπὶ 8 8δουῖδο6.---λατρεία ἴῃ 
ἴὸ δϑῆβὸ οὗ ψΟΣϑΒὶρ, Βουυϊοθ σοηάδοσοὰ ἰο ἐδ 
Βοῖγ [οοπρ. Βομ. χἰὶϊ. 1; ΠδοὉ. ἰχ. 1, 6, εἰς. ]. 
Το Ροσίοσιγδηοθ οὗ 0 ουγβο-βοαονῖβοο, Ολέγέπηι, 
85 ἰδο 1α8ἰ διὰ |ἱ ζ)ιϑϑὺ ἔότι οὗ Ἔχοοταημαιιηϊσδίἑ οη, 
Ψ88 Ἰοοκεοὰ ὈΡΟῚ 88 ἃ χοϊϊ χίουβ δοῖ. ἸἘμαΐ ἰδ 
ἰάφα οὗ ἃ ὕλεγεης 18 Ῥγοβϑϑηὺ ᾿ἢ {18 ὑΪδοθ 15 ργονοὰ 
ΨΥ ἰ.}09 ΟΧρΎοβϑίοῃ προσφέρειν, ἃ ἰοτὰ τ ἰοὺ 1, ἴοἶκ6 
ΒΘ6Ι.Β ποὶ ῬΥΘΟΐΒΟΪΥ ἰο υπαἀογβίδηα, τν]}}1153ὺ ἈΓΟΥΟΥ 
ΟΌΒΟΣΥΟΒ: “ΤΙ, δχίοιι οὗ 96}ν18}1. ἔαῃδι οἶ8πὶ 18 
Ὅ6)1 Καοτη : ὁ“ οπιπὶδ ἐδ μπάσηα δαπσμίποπι, ἱπιρτοδο- 
σῶπι Ὡημαϊϊ9 ἐεὲ εἰ, φιὲὶ δαογίβειμη 7αοῖ(. Βατα- 
τοϊάθας Βαρῦα, ᾧ. 8320,᾽ Οορ. Μίαίι. χ. Τῷ 
ϑεῷ “18 ὈΥΪΔΑΓΥΙΪΥ ΟΧΡσοβϑῖτο οὗ 26 15} ὕληδίῖ- 
οἶδ: Θσῃ.119 ἰδ Ὡδιϊ οἰδηι, ᾿ιο ν ΟΥΟΥ, τῦὸ8 δι Ὀϑ(Δἢ- 
Ἐ1Δ}} ἐμ δδιη6.᾽᾽ 1ἴὕοκο. Τ6 αση{116 νου] α150 
τῦδ8 δοαυαϊηιοα τῦῖϊι {16 Οὐ ΥΒ0-Ο ον δηα Ρ6Υ- 
ζοτιαθὰ ἰὲ ἰη τηδηϊο]ὰ ταγ8. 8369 1 Οον. ἱν, 12, 

γοσ. 8. Διηᾶἃ δπθ69 ἐἰλίηκα Ὑ71}}} ἴδον ἅο 
τιῖο γνου.-- ΤῊ» σο 89 σοπίαϊῃΒ 1. σοηϑοϊαιϊοη 
ἔον (6 αἰδοῖ Ρ]65 ἰῃ γεζδσὰ ἰο {πεῖν ρογβοου 08 
---οουτογεῦ ἰὴ (86 ἰαὐϊπχαϊίοι ἐμαὶ (ἢ 686 ΡΟΥΒδου- 
110 0}5 ὙΠῚ ποὺ αὐίϑο οὐ δοσοιιῦ οὗἁὨ δηγί ἶης ἴῃ 
ἐμοὸ αἰδοῖ 0168 ὑμοιηϑοῖγοα; (1118 ἸΏΥΟἾΥ 658. {116 ὉΓΟ- 
ΒΌΡΡοδι(ἴοη οὗὨ ἰποὶν ποτ] Ὀ6]νίουτ. 2. Τ|}6 
1πουκσῆΐ 15 δυχροβίοα ἰμδαῖ (16 ρογβδοοιίονϑβ Χν1}} 
ΟΥ̓ΟΕ ΘΟΕ ΪΏΚΙΥ ἰδία ἐποζηβαῖγοβ ἰὼ ὈῸ χαἱβοὶ 
δῦΌοΥΘ {ἰὸ αἰδοῖ ρ᾽ο8. οὐ ἐ:6 ῥ]α( όσα οὗ ἱπίς]}}}- 
ἔεδπὶ ᾿υάκοθ δοὰ ἀοΐδμογβ οὗ ἐἰὸ ἰγα Β, τυ 1]53ὲ 
1 γϑδ] ἐν ἐΠΟΥ ὍΣΟ “το ΘΙ] Ὡς ἰΒ ἰδ τηοδὶ ἸΔῃλθῃ- 
ἐΔὉ]0 ἀκ 685. 

γον. 4. ΒΌΓῚ δανθ Ξροῖσθὰ ἔἶοβθο τη 55 
πηῖο γου.---Δοσοοτάϊης ἴο υΐοκο, ἀλλά ἰβ δὴ οχ- 
Ῥὶδηπδίϊοη : πον ϑιδηαΐης παΐῦ ποι ιΐίης, 6180 
ολἢ Ὀ0 ἀχροοίεα, 1Ἴ]ιᾶνο, εἰς. Βαὺ ἰἰ 88 7υ5ὶ θ6οὴ 
ἘΘΟΟΒΒΆΓΡΥ (ΟΣ Ηΐπὰ ἴο ἱπίοσγα μοῦ (Ἰαὺ {Π|680 ὙΘΤῪ 
ἐπῖπ 5 πεμϑέ δά ὀχροοϊθἁ. ΔΙονον ᾿ῃιοΓργοίϑ ἰδ 9 
ἀλλά 85 ἃ ὈΕΈΒΕΊΕΣ οἵ. Βυΐ οπουρὶ : δο8θ 
ἐβίηρμ ΤΩΣ ΤΔῸ0}}) Παγ9 1 ἰο]ἃ γοι Ὀοίοτθδηὰ, 
εἰς. 8ο 4130 ΑἸΐογσὰ]. Α Ἰδίθν σϑοοϊ]θοίΐοι οὗ 
189 Ῥσορδοίῖο ΤΟΥ 6- Δ ΒΟ ΠΟΘΙ θη 8 8}18}} βουνὸ ἰο 
βιτοηρίμοιυ δι εἢι,---ἰα ἢ ἴῃ (0 ἐσαβύνονι! 655 
οὗ (10 Ιοτὰ δ8 ν»Ὁ0}} 88 ἰὴ (μ6 ΑἰΥὨΟἿΥ ΠΟΙΙΩΔ] 
οουτβθ οὗ ἰδίῃ ζ8, 866 ΟἸΔΡ. χὶϊ!. 190. Ἡθηοθ ὁογ- 
γϑοὶγ Τοϊποἷς (αἴΐον Ογτὶ], αθτμαγὰ) : Βαΐ, 8ο 
Ἰ1ι116 15 ἰὲ ΜΥ ἰηἰοηίίου ἰο ΔΗ κΒὶ γοὺ Σὰ (8.680 
(δίχα, (ΠΡ 1 μᾶνὸ ἰο]ὰ γοὺ οὗ ἐμθπὶ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ΟΥ̓ (δ δι, ἐσ. 

Σ το!ϊᾶ γοιῖῦ ποῖ ἔγοιι 86 ὈΘοΊ πἰ ἢ Ὰ.---Ἰὴ 
ὙΠπδ8ὲι χοδροοὶ ἀο ἰμ6 ψογὰβ: Βθοδῦδο  τγδβ 
σσὶ τ γοῦ, δασύ 28 δὴ οἱυποϊἀρίΐϊου ἢ 1. 80 (δαὶ 
Ι οουἱά δοπΐοτί γοιυ (ἀυρ., 1, ὅσ Κ6). Αγφαϊηβὲ 
18 Υἱο Ὑ ἰὐ ΙΏΔΥ ὯΘ δαϊά : {Π|6} Ὑ6Γ͵Θ ἔμ 6 οὐ ἰῃ 
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ποράᾶ οἵ δομΐοτί. 2. ΤΟ πΒαείγοα οὗ [86 πουν]ὰ 
ἰουομβεά λῖο δἷοῃθ (Οιγγβοβίοπι, ἱαίι., Μίογον, 
εἰς.). 8. ΒοοδΔιι89 γ68 Μ6Γ6 (6 ἰ00 γος ἰο ὈΘΑΣ 
δι οἷι Βαγίηρβ (Ετδβοιθ, Οα]γΪ). 4. Βοοδυβο Ηϑ 
ΠΟῪ ΤΟΙ Ἶἶδ68 ὑποπὶ ἰμο μοῖρ οἵ ἐμὸ ϑρὶνὶί, Πο 
68}. 8180 ἰ6}1} ἔθ οὗἁἉ δβιιβογίης (Βοηροὶ, ΤΟ] 610). 
ΤῊΘ τη Δ ὨΪὉ᾽ ΙΩΔῪ ὈΘ ΒΙΠΙΡΙΥ {1118: Ὀδοδβιι89 1 ἰδιι4 
δὰ ἰὐ ἴπ ΜΥ Ρότον ἰο ἰ6}} γοῦ δὲ ΔῺΥ ἰΐτπθ δηὰ 
δὰ ποτ μον ἱπο! αι ο ΒΟῸΣ ποοὰ ἰο 61} γοιὰ 
βοτῃο  ἷης Ῥδιηὔαϊ δ ἃ ΟΡ ΡΥ αδῖΥο ἴ00 ΒΟΟΠ ; ΠΟΊΥ, 
ΒΟΉΘΥΘΡ, ΤῸΥ ἐδ Σοαβοῦ δδδίρηϑα, 1 δ οὐ] σοὶ 
ἰο (911 γου, ἰῃ ογά ον ἰμαΐ γ9 πιδὺ ποὺ Ὁθ δϑίοῃΐβιοα 
δῦ ΘΥΡΟΣΙοοἷηΣ δυδοσὶηρθ, οὐ οβο οομίης 1 
δᾶγο οτοσαγπθα γου. ΕἼΥΙΠΟΥ ΤΟ ΧΟΒ, ἃ5, [ῸΓ 
ἰπβίδῃσο, ΖοΟυθθάταθοθ ἰονγατὰθ ἐμοὶρ Εἰ ποσίο 
κτναάυα] ἀονθὶοραηιλοῃῖ, εἰς., τὸ ποῖ οχοϊυἀ θα Ὁ 
ἐπ9 ἀρογο. Βυΐ δοοσογάϊης ἰο ἐμ0 Κ'γπορι βίϑ, 
Οινἰϑὺ Τογοίοἱὰ βαοἢ βυ δου β8 ἰο {89 ἀϊδοί ρ]65 δἱ 
ἃ τ0ἢ} ΘΕΥ]ΪΟΡ (ἰπ9 (λῖαϊι, ν. 10 Ε΄; χ. 10 8; 
χχὶν, 9). ο σοῦ οο8 ρου (μἷ8 αἰ υβιίγ: 

1. Ηδετο φοβερώτερα ἐκείνων τ Δῃπουπορὰ (ΕἘὰ- 
ἐδγτίυβ, ΟΠ ΥΥβοβίοῃ). 

2. Ομ νυ θοίοσο Βροκὸ πιίπιδ ἀρεγίς (ατοίϊυ5, 
Βοηκοὶ). 

ὃ. Νον Ηο Ῥγοοϊδϊτῃβϑ (116 οασ80 οὗ (89 που] 5 
δαιγοᾶ ([8ηιρ6). 

4. ΑΒ ἃ ἴδτοινὶ]- τσοτὰ {Ππὸ Σου] ἰοη 788 ἃ ΠΟΤῚ 
ὁ88 (υ(Βαγϊ). [80 δ᾽8ο ΑἸζοτὰ : ἰπ χοΐζθγθῃοϑ 
ἰο Η!5 ἐπιτιοαϊαὶθ ἀορατγίαΓο.---Ῥ, 5.] 

ὅ. ΕΑΥΪον ἐμΕἰ παῖ} ΟΥ̓͂ ἃ ΠΙΟΤῸ ρσοποταὶ απ 
1685 ἀοδηϊίο οπατγδοίον δτὸ σοροτίοα Ὦγ (80 ὅγη- 
ΟΡ 8.8 ἰῃ δρτοοιγοὴὶ τυῖ(ἰ Ἰαῖο Ὁ δ τλοΓ ἀοδηϊίο 
ΟΠ64 (ΔΙΘΥ ΟΣ). 

θ. ΤΊΙο59 δαυ ον Ῥτοαϊοί 8 ῬΤΟΌΔΌΪΝ Ὀδϊοπρ 
ἰο (116 ἐΐπη9 ΒΘ 4681:5 ἀοϊίγογοι 1118 ]88ὺ ἀ15- 
οουτδο8 (Βο28, ΜαϊΔομδίαϑβ). 

1. Το ὀχργοϑβίοῃ δ σϑοογι δα ὉΥ 420] δὴ 
Βαγα)ν Ὁ λυδιῆοά (}ο Ὑ εἰ(6). 

8. ὙΒοϊαοῖς : ΤΊιο86. αἰϊθῦθ 605 ἸΤΘΤΘ ΟΥ̓ δὴ ͵80- 
ἰαιθἃ δαβϑὲ; Ομ γῖϑε ἢλ8 ΠΟΥΘ Ἰηογθ ΟΣΡΓΘΒΒΙΥ 49- 
οἸΪαγοᾶ ἐμθ Ὀυϊποῖρὶδὶ ροϑι(ΐου οὗἩ ἰἰλο αἰδοῖ 1688. 
ΤῊ 8 Υἱὸν τηυϑὺ 80 ΣΠΠυϑἰχαϊοὰ τόσο ἴῃ ἀοίΑ)]: 
(1) πη 189 δογίου οἡ ἐμ Μοιηῖ, Μαι(. ν. 10, 1119 
Ῥχοαϊοί,οη 18 δΘοποϊοα πη Β6} σΘΏΘΓΔΙ (6 Υπ8 ὑπαὶ 
119 ἀἰ8οΐ 0169 τηϊσυὐ ἀρρτθ θη ἐ 859 τοξογγίηρ ἰο 
8 Ῥαγ οἱ ρδίϊοη ἴα ἰσαμϑιϑηῦ 4 {Π γΟ065 οὗ ὑπο λῖ68- 
51}, βοοῦ (ὁ ὯὈ6 Βυοοοράοα ὉΥ (ἢ δρρϑδσγαποο 
ΟΥ̓ (89 κίἱηράοπι οὗ αοἀὰ. (2) [ἴῃ ἰδὸ Αροϑίο]ϊο 
Γπϑἰγαοίίοηϑ, Μαδιίί. χ., (116 τη οι ὨΚῪ ῬΧΘαΪ οἰ] 08 
8.6, ἱπ δοσογάδῃσα Ἡ1} (86 Ὧ64] οτὰον οὗ ἰδίῃ 9, 
δι ἢ οἀὦ ἱΒτοῦρὰ Ἰαίον δά το. Ενδῃ ἴο 189 
δἀορίΐοι οὔ ἐμ οβοδαϊοϊορίοαὶ ἰΐθτη8. (8) 7}}ὸ 
οϑοϊαίοϊο κοι] βαγίηρθ, Μαῖὶ. χχὶν., σόσοὸ υἱἱογοὰ 
Ὀυν 4 ἀδὺ ΟΥ ὑπο ὈΓΘΥΪΟΟΒΙΥ ; βοῆσο ὑΠ6Υ οοἷη- 
οἷο ᾿άφα]γ τἱτἢ οὖν ἀκία. 

γεν. ὅ. Βαϊ πον 1 δο [ὑπάγω] ἴο Ἐπ 
[δαὶ δοιῖ ΨΜΆ9.--Το πιοιΐνο ἴον ΠὶῚ5 ρτθβοηὶ ζ0}} 
οὨ]  θηπιοπὶ οΥ̓͂ ἔλθη 11} χεζαγὰ ἐὸ (μοὶν ἔὰ- 
ίατο, ἰπ οτάὰδν ὑἐπδί, ἰοχοίμον τὶ ἢ πυρὶ ἰ5. δαΐὰ, 
16 τῇ δὺ ἰ6}} {πϑπὶ .:6 πηοϑὶ σα ἀοπίπρ ἐπίῃ ζ8.--- 
Απ ἃ ΠΟ: οὗ γόοῦ 8.8.0 1} Μ6--- [18 Β6ΘΙΠ5 
ἰο Ὀ6 αὐ γταγίδῃσο νὶζ οἷι. χιϊ!. 86: χὶγ. ὅ. Τ}}λ0 
ΒΘ0Ώ86, ΠΟΎΘΥΘΙ, 18. 88 Ζ0]10Ὑ8: γ8 αἷτο γοιτβοῖνοϑ 
ἊΡ ἴο ἰμ9 828 ἐπουσμὺ ἰμαὶ 1 ρσο αἰσαψ ἀρὰ πιρῖκθ. 
ὯῸ ἱπαυΐγῖε8 858 ἰο (6 κἰδὰ (πουρὶιί: υλίζλετ, 
ὨΒΔΌΙΘΙΥ, ἰὸ ἰῃ6 ΒΔίμοΡ. Οαϊνίη: “Αμαμο πιο 
αἰδοοδϑιε ἐχραυεδοϊ(ΐδ, πόφιιε θηΐπι γεριίαίδ, φαο αϊδοε- 
ἄαηι, υεἷ ἵπ φμόπὶ ἥποηι. Ὁ ὙΒΟΥῪ οἹτης ἴο ἴδ τυ ΐϊη8. 

“5 [80 δἰδοὸ Δ! υγὰ : Νοῆθ οἵ γοὴ ἐπαιίτοα ἰηΐο ἴῃο παίμγ8 
(ποῦ Ῥοίης ΟἸὨΡΒΔ(0) οὗ ΔΙ͂Υ ἀοραγίαο, 8δὸ 8ἃ5 ἴ0 ΔΡΡΘαζ᾽ 
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οὔἩ ἐπεῖν ο]Ϊὰ ἀχροσίηιἑ οη5 τ ῖ ἢ τορατὰ ἰο (δ λ[68- 
βὶ ἢ 5 Κἰηράοπι πὰ ἃγὸ δἴγαϊαὰ ἴο υθηίυγο 8 θα Ρ 
ἰπηίο [δ ποῖν υἱθν οΥ̓͂ ᾿ἰῖ6, ΒΟΊΨΟΥ͂ΟΡ ἘΓΖΘΏΪΥ (16 
βοϊδπιῃ τηοοά οΥ̓͂ ἐο [οτὰ Ῥγ685658 ἰδοτα {Πογοίο. 

Ψψον. 6. θοσσοῦνν βαῖἢ 8116 γοῦὺσ θατῖ.--- 
ΒΟΥΓΟΥ δηἃ ΟἿΪΥ Βούσοῦ. ΥὙἴ8γβθ 6 ἰ8 θυ ρὶδῃδ- 
ΤΟΤΥ͂ ΟΥ̓͂ (ἴτοὸ ταὶ ἃ τορτοιοῖβ Ὑο . ὅ,---ΠΟῸῈ 6 ΔΒ 6 ἢ 
6: ωλίλε3 ἸΤΏΟΥ ἀο {80 οφρροϑβϑῖίθ; ἔδμῸν 
Ἰΐηκον οἱ {ἰ|ὸ ἴμλοί οὗ ΗἾβ ἀορατίυτο δηὰ 18 ἱπὰ- 
τηοαΐϊαῖο δ βδὰ γϑϑυϊι8, 88 σϑυϑδ]οα ἰο (Ἰοτὰ ὈΥ 
Ηΐα ; (ΠΟΥ βίαν δὖ ὑμ6 ὑπάγω, ποὶ δὲ {16 πρὸς 
τὸν πέμψαντα. 8 σοῦτβθ οὗ ἰάθδϑβ, ὑμογοΐοσθ, ἰθ 
Ῥονγίδοιν οἷοαν: 6 οί απἃ [Ἂὕοκο δῖ ὑπᾶὰθν 
ΒΟΙῺΘ ΓΒ ΡΥ οηϑίου τ θὴ ἐμὸν ἕδίη που] ἰπὶ- 
Ῥτοῦο ἰδ ὉΥ τορδάϊης γον. 6 Ὀοίοτο καὶ οὐδείς. Εγθη 
1119 σοπϑίγαυσίϊ οη οὗ ΟἸΒδΌΒβοη βοοῖη ἰ0 00 ΒῈΡ6Υ- 
βαουβ; 86 ἰπίγοάμ6θ8 ἃ ρογϊοά απὰ ρᾶῦυβθ δ δὲν 
πέμψ. μὲ ἀπ τηλῖκοδ γον. 6 ΓΟ]]ΟἿὟ 88 ἃ αἰιοβίϊ οη. 

γεγβ. 7-11. Το ΠΟΙΥ αἰ ιοβί ἃ5 {116 δίγοηρέν οὗ 
ἐποῖν υἱοίοῦυυ ΟΥ̓́ΘΡ {86 τνοτ]ά, 
[Τ᾿ ἷ8 016 Ῥαββαρο (7-12), τοϊαίπς ἰο (86 

τη ἰβϑίου οὗ (6 Ηοὶγ αμοβὶ, ἰ8 ἀππιοδηΐης δπά ἰη- 
σοΡΓΟ ὨΘηϑ: 016 ἰο (ἢ 6 σαὶ ταΐης, Ὀὰΐ ἀπϑρΘδἸ- 
ΔΌΪΥ Ῥγοοΐου δ απὰ σουπιζογίης ἴο (1.9 Βρ᾽γϊίαα]ὶ ; 
ἐς τους 85 οὰ ἔοὸ ἀδοραβὺ αιοϑίϊοηϑ οὗἨ ἀοοίγίῃθ, 
δηὰ οὐ ἰἶθ ῥχϑοίϊ σαὶ αἰδοῖ ρ᾽ πο οὗἩὨ ον Βοατγί8 δπὰ 
Ἰνοβ. ἜΠΗ ἃ ΤῸ χτοαῦ δβίγοϊ 8, δᾳ ΟἸβιαυβοη 
Το τ, ΟἸγ θὲ ἀορίοίϑ 41} δη ἃ ΟΥΟΥΥ Ρατί οὗ {0 
τοὶ ἰβίγυ οὔ {89 ΗΟΙΪΥ αδμοϑὺ ἰῃ ἰἢο ψου]ά, Π15 
οροτγαϊίοῃ οἡ ἱπαϊν! ἄυ:4}85 85 τ ΕἸ} ἃ8 (8:9 τη853, ΟἹ 
Ῥο] ον τβ δη ἃ ἀη Ὁ 6 6 75 Δ} 1|Κ0. ΟΟμΡ. Β6ΓΘ ἔἶι6 
ΣΤΥ ΚΒ ὁπ ΡΡ. 440 ἴ,, δηὰ (μο Ονϊἰοδὶ Νοῖοβ ἴο 
{16 ἥνο ϑοτοϑ οὗὨ Ψυ}]}1.}5 ΟἸ87].8 Ηδτγο (1.6 
Ατοδπάρδοου οὗὨ ἰμοννῖὶα δὰ Βθοίον οὗὨ [Τοτίβπιοη- 
σθυχ)ὴ οπ Φοΐπ χυὶ. 7-11, δυο; 7Τλς ΜΠ, δείοη 
ΟΓ' (λ6 Οοπιίοτίεν (2 ἃ οἄ,, τορι}. Βοβϑίοῃ, 1854). 
Τ1686 ποίοβ ὈΟΙΓΔΥ͂ ἃ ΤΆΤΘ δα ΠΡ γ ἢ Ρὰ- 
{τἰϑι16 δῃηὰ αογπδῃ οσχοροβὶδ, πὰ οοπίδίη ὈΥ [ὯΓ 
(6 αὐ]οβὶ δηὰ []168ὲ ὀχροβι(ου οὗὁὨ ΟΡ Ῥαββῆρθ 
πη ἰμ9 Επς ϊϑ Ἰαηριαρο; γοὺ {ΠΟΥ͂ ΛΘ ὙΓΠΟ]Υ͂ 
ππίκηον ἰο οοπἰ ηρῃΐαὶ Θοπιπιθηίαί οΥ5 δηὰ ΔΥῸ 
ἱξποσοά οὐὸπ Ὁ ον βυονι.---Ρ, 5.1} 

γον. 7. Βυὶ 1 1611 χοῦ ἴ86 τσχοῖϊδ; είς.---ῬΓο- 
ταΐποησο φίνοη ἰοὸ ἐἰδο οἰιεοσίης Γοβυ}5 οὗ Ηΐδ ἀὁ- 
Ῥαγίατο, 85 αἷ80 (ὁ ἰμαὺ ἀδραγίατο 186}, [8 εὲ, 
ἀλλά, ποιιοϊδιαπάϊησ, πευεγίἠεῖεθ8, Υγοΐογβ ἰο ἴῃ 
Αὐπη ἴῃ γον. 6.---Ρ, 3.1. 7 ἐεἰϊ ψοι; ἐγώ [1 πιν- 
Φεῦ, ἴῃ ορροβί(ΐοη ἴο ὑμεῖς, {πὸ βοτγονίης ἀἰ8- 
εἰρ᾽ε5 (ὅ, 6), απὰ ἴπ (Π6 οΘοπϑοϊουβποβδ,ρ ΡΘΥΒΟΠΑ] 
ΔΌΪΠΙ(Υ ἰο χοιοῦθ {μοὶ ΒΟΥΓΟῪ Υ δοηἀϊηρς ἰδ6 
Οουίοτίον.---Ρ. 5.1.-τῃ᾿ ἰδ ὀχρϑάϊδηϊ ἔοσ γου 
βδῖ1Ι [ἴον Μγ ρᾶγὶ] Ββου]ἃ ρὸ δυνᾶῦ [συ μ- 
φέρει ὑμὶν ἵνα (οχργοβδίπα [6 αἰγὶ η9 Ὠ6668- 
βἰ(γ δπὰ ἰοἰθηί ΟΠ), ἐγὼ ἀπέλϑω (ἀορατί ὕτγουι {18 
ψονϊὰ, Ἰοανα γου).--ῬΡ. 5.7 ἼΘννα πιαρῖκθ ἐμ6 ὕασὶ 
οὔ Πὶβ κοϊης αὟΔΥ, σοπδι ἀοτοα τὶ τορατὰ ἰὸ 
{9 Ῥύγροβϑβ ἀδϑιϊπρα ἰο Ὀ6 ποοοι } } 5.16 ὉΥ Σέ. 
ΓΙᾺ (818. ρμαββαβὸ διιουϊὰ Ὅ6 σοπιραγοϑὰ (Β. 

υἱἱ. 89 δηὰ ἐμ ποίθβ Ῥῃ. 208 ἢ. ὙΠῸ βεπάϊηρ οἔ 
19 Βριτῖυ ἰο τηθη 88 (9 ϑρίγὶὶ οὗὅὨ γεἀθιηρίϊ οι 
δηὰ αὐἀορίίΐοη, ῬΤΟΒιιρροθοα ἰδ 9 οἴὔἴονίης οὗ (Π0 
δαἰοηΐηξς βαοσϊῆοο, {᾿|ὸ αἰοτ οαίΐοπ οὗ ΟἸγῖδι 5 
Βα ΔΙ απὰ Ηἰβ οἱοναιΐοα ἰο Ηΐδ ταϑαϊαίοτνϊ αἱ 
{πτοῆθ. Συμφέρει ὑμῖν, τὶ 6 »γοπίαδίε, ἐχρεάϊεηί 
οὼν γοι (Ἄσοτρ. 2 Ὅογ. Υἱϊῖ. 18; 1 Οον. νἱ. 12), 
ἰηάίοαϊο5 ὑπαὶ 16 Ῥοβί-Ῥεηί βοοϑίδὶ ἀἰβρθηβαιϊ οι 
οΥ̓́ἰμ6 ϑρίτιυ 10 πᾶ ῖκο8 τ8 ρῬδγίαϊουϑ οὗὨ (16 
019 ζαΐπ 688 οὗὨ Ομτίϑι δηὰ ἢ σοπιρ]οϊοὰ το- 

καῖ Υ ἴο ΠΟῪ Ὑ1:82ὲ δἀνδηίαχοϑ ἃτο ἴο Ὀ6 ἀογίνϑα ἔχοιμ ἰξ, 

ἀοιιρίΐου, 19. Εἰ ρίαν δὰ πῆοτὸ Ὀἰεπθοὰ (δὴ ἐμ6 
ἀἰδβρυπβαίίοη οἵ {Ἰ|ὸ βου ἰπ πο δίδίθ οὗ Ηἶδ δι- 
το αἰ οΠ, 88 (18 τγᾶ8 Εἰσιιοσ ἰμβαη ἐμ ἀΐβροη- 
ϑαϊΐοη οὗὨἩἨ 16 Εδίβος Ὀοίοσο ΟἸιτῖϑυ᾽ 5 δ νοηὶς. 
Ομ τἶβι᾿ 8 ἀοραγίαγο, ἐπ ἐἰδο] 7 σοπδβίἀογοὰ, υἱεποαὲ 
(86 ϑοπβεαυθηΐ δοπαΐϊης οὗ ἐἰπὸ Ῥδγδοϊοῖὶθ τηθῆ- 
ἰἱοποά 1η 1.16 Ἰα58ὲ οἶδιδο οὗἁὨ (15 γοσβα, του] Ὁ6 
{π6 ρνυθηίθβι οδ ταὶ (μὲ σουϊὰ πάνθ Ὀδίλ]]οα 
(86 αἰδοῖ 198. Εον μοῦ ὭΘΥΘΡ τὯΒ8 ΔΕΥ͂ δοηπια- 
πἷοη ἀροη οατί ἢ ἰμαΐ οου]ὰ δὲ 611 Ὀ6 εοτηρατοὰ ἴῃ 
Ὀϊ]οββοάμοθα ἱἢ ἐμοῖς ἀδῖγ ἑηίοτοοῦγδο τῖτὰ 
ἰποῖν ᾿ογὰ δὰ Δίαιον, τἶο νγαδβθ ἀθᾶτοσς ἰο {ἰδεῖ 
(Δ {6 861. Βαϊ (μὸγ ᾿ἰνορὰ ἐμ τόσο ἰῃ 
δῖρε (ΠΔη ἴῃ ζαϊ ἢ, ἀπ ἀοροπάοα ἰοο το ἢ οὗ 
Η!ι8 υἱβϑ: Ὁ1]0 Ῥγδϑθῆοο δηὰ Ηΐβ μυσιδη ἕοστα, ᾿ἰκὸ 
ΟΠ γο ὑρὸὰ (ἢ 6 Ῥγόβθηθο οὗὁὨ {ποὶσ Ῥαγοπίδ. 
ΤΌΘΥ μαὰ ἰο 1056 ΟὈσῖδὲὶ 88 ἃ ΣὩ6 79 τηδϑῃ, ἴῃ ογίίες 
ἴο δηὰ Πίπι ἀραΐϊῃ 845 Οοἂ εχαϊιθὰ οἡ Ηἰ5 ᾿ιοδ- 
ΥΘΩΪΥ͂ {Πσοη 6, ἔγοτα ὙΜΙΟἢ Ηδ σΐσιΐ βοιὰ ἰμοι 
18 ϑρίγιι δ. 10 πο δαὰ Ὀδθὴ βρηὶ Ὀθίοτο, 
Θ5[80}18}} Πὶ5 Κκἰηράοιι δῃὰ δοηγοσὶ ἑδγοῦρῃ {Βεπὶ 
πὸ ψ οἷο νοῦ]. ὍΤποὸ Ὀοοὶς οὗ Αοἰϑ ὑσονεβ πϑδὶ 
{86 φαϊποὰ ἱπ ᾿Ἰπδορομάσῃοο διὰ βεϊ-ζουϑση- 
τηθηΐ, ἰπ βίγοησίῃ δηὰ οηαυγδηοσο οὗὨ ζδὶιδ ὮΥ 
(89 πὶ μβάγανγαὶ οὐ ΟἸισὶβϑιΐβ υἱβὶ ὉὈ1]0 Ῥσϑβθῆςο. 
Ατοδβάρδοου κστο (Νοίο Ο., Ρ. 234) ἱῃροηϊουοὶ 
τη {818 ραββῶρο δρλϊηϑί (80 ΟΠυΓοὶ οὗἨ Βοιμο, 
ὙΒἱοἢ 885 ἰπἀοεὰ ρῥγοβογσυοὰ (μ σὰ σοῃζοξείοη 
οὗ Ομ σἰβϑὲ δραϊηβὶ δ}} Οἢ γἰβίοϊοχί αὶ βϑυϑβὶςβ, Ὀαὶ 
[88 Ὀθ6ῃ ὉΠΔὉ]Θ ἰ0 Σοοοχμΐζο ον ἰὲ νγ838 Ἔχροάϊ- 
οηὐ ἴον ΟὨγχὶϑὺ ἰο ζοῦναγ. “516 88 ΠΟΥΘῚ Ὀδεα 
σοπίθπῃΐ, υ1.η]6898 86 οου]ὰ κοὲ βοπιοι πο Ῥγοδεϑαί, 
ἃ Υἱοῦ, πη 265, οαἰϊννατὰ τγουΐτ8, ἀοἰυᾺ] ββοτί οοα, 
αἰ Ργίοδίβ (ο οὔεν ἰμοῖλ ὌΡ, τοδὶ βθβ δηά 
ΤΟᾺ] ὈϊΪοο. βδἢο δἴοθθ σαίμοσς ἰο ἀεῖν {89 οτἱὶ- 
ἄδπῃοο οὗ (80 Β6η868, ἰμ8ῃ ποὺ ἰ0 δδτα δὴ οδ]ϑοὶ 
οὗ βθῃ86.᾽᾽ Κ5.|10 8, α9 Αὐχυδίΐῃο (δέγπι. 210, 
αυοϊοά ὉΥ ΗδτΓα, ᾿. 292) βαύῦβ οὗ Ῥοίον, “"Ἰογοὰ 
ἰῃ9 Τ᾿οτὰ 7ε8ὺ5 Ομ τὲ 88 ἃ τηδ Ἰονοδ ᾿ηΔΏ, 84 
ἐμ 0 ΘαΓΠδΪ ἸΟΥ68 ἰΠ0 σαΥΏΔΪ, ποῖ 88 (1:6 δρὶ τὶ μ8ὶ 
Ἰοῦϑϑβ ἰγυο Δ4)68ιγ.᾽"--Ῥ, 8.] 
ΕῸΣῚ ροὸ ῃοῖϊ αΥΥαν, εἰς. [ἐὰν γὰρ (ἐγὼ) 

μὴ ἀπέλϑω ἐρατῦ ἐεαῦὲ ψοα), ὁ παράκλη- 
τος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν δὲ 
πορενϑῶ (σοίο ΜΥ Βαίμ6γ), πέμψω αὑτὸν 
πρὸς ὑμᾶς].-- ΕχρΙδπαί οι 8009 πῃ ῬΟσΤΕ. στρ 
Ετηῖσασ, Νο. 1ὅ. Αὐριιδίϊηο: “δὲ αζίπιεπία, σω- 
ὗωμ8 σπυοΎὲ αἰμὲ, ποπ εκιδίγαζεγο, δοϊίμτα εἰδπε ποι 
ἐδωγιοί 8.) ΤῸ οχργοβϑίοη μοσὸ ὨὈδοοθοα βδυὺ- 
᾿ϊπιθ; ἐδ 'ἰ8 ἱπάασρά τὔἋκιθ σ᾽ ΟΒΙΪΥ δου στ γ δοὰ 
Βοροΐο Ὀοϊάη688. 

γον. 8. Απᾶ 8 ϑ: Ἐθ 6 ΟΟΠ29, εἰς. [ποὶ 
ἐλϑὼν ἐκεῖνο ςἾ.--ϑοϊοθ απ ἰσϊυατρδαπὶ 
δχαϊιαίϊοη οὐὗἨ βρίγιὶ, δηὰ ργοοϊαπιδίίοθ. 786 
ἱ 688 οὗ 6 δρ᾽ ἰῖ, δπηοιησοὰ οὔδΡ. χυ. 36, 
18 ΠΟΥ, ἴῃ δοοογίδηοο τῆι 16. δυο -τηδίίεγ, 
ῬΟΥΘΡ δηὰ εἰἶδοοί, ἀφοϊαγοὰ ἰο Ὀ6 8, (ἰ ΓοοΓο]ὰ σίς- 
ογ οὐ (80 νοῦ]. Δίοπιίϊοη 8 ποὺ συδὰδ οἵ 
116 ἀϊδοῖρ᾽οβ ἴὉΓ (86 βἰρ]6 σϑϑβδὸμ (δαὶ, δ. 
ὈΘΔΡΟΥΒ οὗ (μ6 ϑρ γῖΐ, {ἸΘῪ δϑοῖὰ ἰ0 τα ἶδὶχ υἱοΣ}Ὺ 
ἔτγοια βρης πὰ ΗΒ σἴονγ. [ἀοάθί, 1ξ. 619: “4} οεεὶ 
ἰα ἀεδογὶρίϊοπ 416 ἴα υἱοίοἱγϑ Ἰπογαΐα σφε, αν ἢ οσσαδδ 
εἷοδ αἰδοίρ᾽εδ, ἰ6 ϑδαὶπὲ Ἀερτὶξ τοπερογτίετα 9ὼ ἰἜδ 
πιοπᾶάδ. .0.,ν.Δἰ  ἀΐδεοιινβ 66 ϑαϊπί Ῥίεγγε ἃ ἰα ΤΡεμίεςδις 
ἐἰ 4.8 εΠ)εἰα δοπί 6 πιεϊϊἰ δ εοπιπεεπίαϊγα ἐδ εεί ἰΦ 
»τοπιο884.᾽"--. 8. 

Ἐθ Ὑ}1 οομσίοῦ [86 ντοχ]ᾶ [ἐλέγξει 

9 [ΓΤ Ε.. Υ. ἐγδῃβὶ αἴθ γρργους (ἸΛΊΟΥ : δίγα 6}. Ὀσὲ εἶταα 
πη {πο τηλγχίη οοποΐποο, ὙΠ ἢ Ἐξ δα δ οΐξες, ἜΣ Ἐχτ. 
Νοτεδ, αμὰ [10 οχοζεα!8 θοϊον,.--Ῥ. 8.} 
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τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας, κ. τ. λ.} --Β 
Ηἱδ ἰδϑιϊμηοην. Τμ0 ἐλέγχειν οὗἩἍ ἰλ0 ΗΟ αμοβὶ 
16 νδυϊουϑὶν οορδίσυθα: 

1. [πη ἴ89 86π86 οὗ α ᾿υὐρτηοηί. ΟὨγγϑβοβίοχα: 
ΤΊΊΟΥ 5ἢ.4}} ποῖ ἀο βυσὰ ἱμπὶηρθ υπτοργονοᾶ; οα 
(86 ΘΟΠΙΓΔΓΡΥ͂, Βοηΐθησθ 8118}} ὍΘ Ῥά586 Ὁροη 
ἔβοπα ; β᾽ 1] νὴ] ΤΠΘοΡΒν]δοὺ [Εταβηι8, Ἦ 6.26] 
δηα οἰβοτβ. 29 διίο: “17}}0 ἰάοα οἵ ᾿υἀρυλοηί 
8 σοποϊαδῖνθ.᾽" Α οπο-ϑίἀοἃ δηα δὐβίγδοι ἃρ- 
δοϊάϊης οὗ ἐδ ῬυαπίζοΥΥ οοηδί ἀογαίΐοη,, ἰπ ΟΡΡο- 
δἰ (οι 8180 ἰο ὑμ6 Ιά68 οὗ δοηγνϊοίΐοπ, ν] οι 1 ἐμ 9 
ἔοτατα 156} ἰδ ἀϊδιϊησῦ ἔγοτα (86 ραϑϑίπις οὗ βθῃ- 
ἴ6η66, 88 15 ἐπο Ἰα (6, δραΐη, ἔγοιι {86 ἸηδίοιΊοη 
οὔ ραπβμοηῖ. Τ}10 κρίσις 6 τὸ Βροΐζϑη οὗ 18 ἐμ 
λυσριποηΐ υρὸπ ἰμι0 ἀθν}}. [Τὰ ραίϊγίβεϊο ἰπέθυ- 
Ῥγοίδιϊο ἰο τέργους, δίγα πη, ΘΟΌΥΘΥΒ ἃ ὙΘΥΥ͂ ἰἢ- 
δἀοαυδίο ἀοβογί οἰΐοη οὗἩ 86 ψόοτκ οὗὨ (6 Ξρίὶ τὶ, 
δηὰ χίνοϑ πο οἷο 8689 ὙΠ6Π ὩΡΡΙϊ6α ἰο σίσἠί- 
ἐομϑηέ88 δὰ ἡμαάσπιεηί.---, 5. - 

2. ΑἍ δομγϊοίϊπρς, ἃ Ὀγ᾿πρφίηρ ἰ0 ἃ σοηβοϊ 5 658 
οὗ ἰπὸ ἰγαϊῃ, ἴθ δύο ῖ τυνῖβο [αἰ ἀροϊθῖοη ται. 
ὁηβυο, Γοβυ]ΐπς οἰὸς 1ὼ Τα ἢ οὐ ἰὰ ἱταρϑαϊῖθηο8 
(ΟαἸνίη, Τᾶρθ, Βοηροὶ, [ωυὔοϊκΘ, εἰσ). 

Ἐχροβι(ἴοη Νο. 1 τχυϑύ ποὺ Ὁ6 δοῃουπἀοα τ ]{}} 
(6 ἀοοίτίπο οὗ 89 Ηοΐγ ΑἸιοβί 8 αἀἰβοὶ ΡΠ ΠΔΥΥ 
οἴἶϊος (ἼἸ πο] 6), ἰπ δοοοτάδησοθ υυἱὰἢ το 1α- 
{μ6 8 ὑγδηϑι δος : δίγαγεη, ἀἰ8ο: 0] 19, ΣΟΡΤΟΥ͂Θ, 
ἸΙΚονν 89 ΘΟΛΥΘΥΒ δὶ Θχοοὶ θοῦ τηθδηΐης." ΤῈ6 
ορογαιΐζοη οὗἉ {16 ΗοΙΥ αιοβὶ 18 πόυοσ οχίογῃδ) 
Βαϊ ΑἹ ΨΔΥΒ ᾿ἰπἰ 6 ΓΠ8]; Ηἰβ ἐοβυϊ οαίϊοη δ γο986885 
186] το 116 Βυπιᾶῃ σομϑοί ου 51 688,--- 6 γῈ ἰο ἐδ 9 
Ἰ [6] οῖι}8] ΘΟ ΒΟ Ο8} 688 8]0η6, Ὀυὺ ᾿ηΥΑΥΪΔΌΪΥ ἰο 
ἐπο πιόογαϊὶ σοηβοίϊουϑη 688 88 Ὑ0611, (118ὲὼ σοηϑοΐθ 66. 
Απά :μαϑσοὶ 85 {118 18 ὑσαθ, ἐπ πτονῖὰ, ἰη θοΐης 
σοηγοἰθᾷ, 15. ΔἸΔΥΒ ΤΟΡΤΟΥΘα 85 ψ6}}, (τοὺ 
(9 7υἀκπιηοηὶ οὗἩ ἰ89 ϑρί τὶς, Νον ἐδ θ ροννοῦ οὗ 
Ομ νίβιβ βαγίης 18 ἱπυοϊγοὰ ἴῃ ἐπ ἰάθα ὑπαὶ ἐδο 
ΗΟΙΥ αδποϑί, ἃ8 ἰδο Ῥατδοϊοὶθ οὗ ἐΐο ρογϑβϑοουίο 
ἈΡροβιϊοβ, ἐσ ἐ89 ἰΔ 0109 ἸΡΟΩ ὑποὶν δἄἀγνοτβα- 
Υἶθ 8, ΥΘΥΘ ΓΘ ΓΥ ὈῸ ἰὲ βαϊὰ - Ηθ ρῬγοβοοιαίθϑ (ἢ 9 
Ῥεογβοουαίϊης τοῦ, Ὀγίηρϑ 0 ἰο ἡπάσαχοαί, δὰ, 

9 [Το ῖϑ τοργουίηρς δηὰ ρμυπ ἶνο δοϊίοῃ οὔ ἴῃ9 ἩΙΥ ϑρι τὶς 
ἴ5 ΟὨΪΥ [26 ἀν ὑν ὸ δἰ οὗ [9 ἐλέγχειν ἤθγο Βροκϑῃ οἵ; [ἢ 9 
Ῥοαίεῖνο δἰθ 8 1ῃ9 βαϊ ΕΓΆΓΥ δοιίοη, μ οἢ Ἰορὶδ ἴο χυΐ]γ 
τορεηΐδηςθ δ οουνοσγθίοη. [θοὸν ἀοθογί 05. [ἢ δέγααηιέ 
ὙΠῸ Ἰκΐ6 ὑσὶ ἴογοθ. 8600 ἐδθ οἰοαιθηΐ μαϑδαρὸ δάηχίγαῦὶ 
γδηϑαιεὰ Ὁγ Ηαδτγο, ]. 6. Ρ. 357 ὦ 6 (ΟΠ! ονίηςς ἰ8 4 δροςὶ- 
τθη : “ΟἾ το σίνου Βθγο Ε1|9 Δροβίϊου δηὰδ Εἶ0 ῬγθΘ ΠΟΥ οὗ 
πο κοκροὶ ἴπο ἰρχθοπξ Δ ΟΥ̓ ἀροῦ δαγίῃ, ἰδὲ ΠΟΥ τη 
τοῦυκο [6 ποιὰ νι ἢ τοὶ ργϑαομίης, δηὰ ἐπδὲ 841} θη 
ταπεὶ ἴογ οὐδ ΒαΚθ ὑθ δι: 0]6ςἴ ἴο 1Πιοὲῦ Ὀγοβοηίΐης, δηὰ πιυϑὶ 
καΐϊον (ΘΙ ΒΟ ο5 ἴο Ὀ6 Του κοα ὉΥ ἰδ, ᾿Γ ΠΟΥ Μοῦ] χοςσοὶνθ 
(σά κτῶσο δπὰ ὕὸ δαυοὰ, Ὑ Υ ν, [ἢ 8 15 α νὰ δὲ χγαβρ ἰπ ἃ 
νορ, δηὰ [6 ὑορίπηϊης οὗ ἃ νὰγ ὙΔΙΟΝ ΜΔ4 ἕο ὨΘ6 ρτολὶ 
δηά δγάμοῦβξ, [ἢαὲ [680 [ἵν τηοϑῃ, ΡΟῸΓ τὰ Ἰηρὸ 1.9 ΑΡοβι]68, 
ᾶτο ἴο «1(ἰς σν [)0 τ͵ΏοΪ6 του], δη ἴο ῬΕΙΩΑ δ ἸΡΟῚ {ΠῸΙΡ 
βῃουϊάοτα. ον τΠδὲ ἰ8 θληξ ὉΥ ἐμ τοι] Νοῖ οὔθ οὗ 
ἴπο οἵ ἐ]ιαὶτ {0} ονὙ5: δα Δ11 ΘΡΟΓΟΣΒ, Κίηχη, Ρυ Ώσ68, πὰ 
ὙΠΔΙΟΥΟΥΙ 153 που ΐθ, τ οὮ, δηά Ἰολττοϑὰ, τ ΐ86, ΟΣ δηγτπίυς 
ὌΡΟΣ δογίῖ; 41} [Π6586 8Γὦ ἴο Ὀ6 του κοα ΟΥ̓ ἱποὶγ Ρῥγοδοπίυς, 
8δ3 ὑαῖδα [κποτϑηΐ, τπηχὶ ἢ θου, δηὰ σοηδεϊηηδὰ Ὀοίοτο θοί, 
(ἢ ἃ}} τμοἱν τυ ϑάουι, εἰσ ὑθουβηφαθ, ἀπ μον ΘΓ, ὙΠΟ ΠΟΥ 
Ἀπ μοτίο ποᾶὰ ᾿δὰ δηδ τηϑίίο "οδδὶ οἵ.-- 9 νοῦ] ογίοα οὐκ 
απο, ὙΒοη ὉΠ15 δϑοσηοη Ῥορίηβ, δέ ἴξ [6 ἃ το ίονοι, 
ἑηϊοϊοταῖο ϑόγπιοι, ὑτοάδαυςσίηρ ἀἰδπδοπαίοη δηᾷ οοηΐηδίοῃ, 
εἰτίηκς τίϑο ἴο ἰϊσοδοιίθποοθ, ἰηδπγγοοιίίοη, πιὰ]. Αηάὰ ΜΝ Ὸ 
οὐπηοὶ πομᾶογ δὲ ἔπθ80 σοι ρία ηἷδ.. (ῸΓ ἰδ ἰ8. ἃ νοχαιίοιϑ 
τηδίθλου, ἴπὴὶ [86 ργόβοΐοτα δηοι ἃ ἰΔ}κ6 ἩΡῸῦ τπουγθοῖνοα ἴο 
τορεέονο δὶ! πιτιίθουΐ ὀϊκεϊποιίοη, δηἃ δου ἃ δ᾽ ΟὟ ἤοδο ἕο "8 
πεῖ διὰ ζοοά Ὀοΐοτο αοά. 0 οδῃ ἄθοπηι ἐν εἰχῖξ ΟΥ Γϑδδου- 
δυϊθ 1π8ὲ {π|5 ϑοσυτήοη βῃοιϊἃ ὕὑτοϑά διιοῖ αὶ παρ θυῦ, δπὰ 
υτίης δϑοιις οθδηροβ δηὰ ἰππουδιίοηδ δὸ (πὶ ῃη9 ἩΠ1οἷ9 
ἵοστοονς τοὶ χίο δη ἃ ἸνοΟυΒὮ Ρ, τὶ 80 ΠΊΔΗΥ ῬοΔΌΓΥΩΪ σατο- 
τιοιῖον οἵ ϑυς ἢ Ἰοηκ δἰδηδίηρ, βου] Ὀ6 ἀδερίβοά, δὰ βμουϊὰ 
11}1}} Απά {πὸ τηοδὶ τοχαΐζίουβ τὨΐς οὐ 84}} ἰδ, ἐμαὶ ἐπ ῸῪ 
νο υπηάοτγίακο ἐμ Ὑογκ οὗ τορυϊκίηρ, ἃτο ποῖ Ὠἰχῇ δηὰ 
ΤαϊΚὮΤΥ, ἰσαγησρα οὐ οἴ μογινῖβο ομαϊ θη το. ὕὰξ ρμοοτ, τηρδῃ, 
ὈπΠΚπονη, ἀρόσιεοῦ Ββθοστηθη, δηᾶ βι10}} [018 88 ουθγγῦοαυ 
ψουϊά οἰμθ6 Ὑ ἢ νοζχᾶγο αὐ ταραυοηαδ."--Ρ. Β,] 

ἴῃ ἰἰ5. ἰοϊαἸΠΥ̓ 898 του], ἃ8 βίηηον, δοηυ οὶ ἰξ, 
Του, τῆ ΘΒ ΘΟΚΙ698 ΒΟΡροΥΣοΥ γ, Η6 οχοουίο8 
δὴ ᾿ἰάοαὶ Ἰυἀρσαιηῦ ὑροὸὰ {π6 νὶ01]0 γοσϊὰ. Τ|16 
οοηγογϑῖοι οἵ ἐλ ο ποῦ] ἃ, ΟΣ ἰΐ8 σοπμϑδνιλδίίοη ἴῃ 
ἱπροπηίίθησθ, 18 ἃ ΤΟ8}0 τοβιϊηρ ποὶ βοϊ θυ ἰπ ἐΐι0 
ἀπ ρτοβϑίουϑ οὗ (μ6 Ηοὶγν αΒοϑβί, αὶ ἴῃ (86 ἀΐνουβο 
ΤοδΟΙΪΟἢ8 ΟΥ͂ πηθἢ, ΒΟο10 ἑυγηΐηρ ἰο Ὀρ] οἷ, οἱ 6 ΓΒ 
Βατασηΐης ἐμποιϑοῖγοβ ἴῃ ἀπο]ϊεῖ. ὕηάον ἐπὶ5 
8}1-ροιννοσίυϊ ἔλεγχος, Βόγον, (88 πον], 88. δὴ 
ἀροῦν τον], αάνδηοοθβ ἰοναγὰβ 18 ἀἰδϑοϊαιϊοι ; 
αἴτον 86 δοοο:ρ  ϑμτηθηΐ οὗ 9 ἐλεγχος ἴδ πὸ 
Ἰοῦον οχἰβίβΌ. (860 οἰδδρ. χυϊὶ. 28; 1 Φοδῃ 1]. 
17). Ὑ8δ8ο τιοδηϊην, ἐποτοΐοτο, 18 ἃ8 Ζο] ον: Ηο 
8161} ΤΟΡΓΟΥΣΉ ΣΙ δομνἶη66---Θοηγ]οί---ἰθ ποτὰ 
ἴῃ Ηἰθ ᾿υάριηθηί, ἃπά, ὈΥ σομνϊοιίΐηρ 1ΐ, οσοαϑίοῃ, 
1.8 ἀἰβἰπίερταίίοα ἰαίο {86 ἔνγο ρογίοῃβ οὐ {δ9 
ϑδαυϑὰ δῃὰ {}|Ὲὸ υὰδκοά, ποϊίμον οὗ τοὶ 15. ΔῺΥ 
Ἰοπροῦ ἃ του]ὰ. (60 οι. 111. 20; νἱϊ!. 46;1 σον. 
χίν. 24). Ζ7ῆιε οοηυϊοίἑοπ ΟΥ̓ {λὲ τρογϊα ἐπδιιεδ ἴῃ 
(ἦγο8 αοίξ. | 

Βο 1 οὐϑορυοὰ ἐμαὶ ἐμ Ῥοϊπὲ οὗ Υἱϑῖν ἰδ κθῃ ὉΥῪ 
Ομτῖϑι ἴῃ ἀσβοσι δίηρς ἰμ6 Το] ον πρ ουθηίβ, 18 ὑμαἱ 
οὗ ἐὸ οοηϑυμπηπηαίίου οὗὨ ἰδ6 (μη χΒ ργοάϊοίοι ; 
Θηο9 ΠῸ ΘΙ ΡΊΟΥΒ ἰιο Ῥγοϑθηύ ἰθηβ8ο. Ὁ Οὐ ἰμ0 
ἴλγϑο ὑβῖη68 866 ΤΒοϊτοῖ, Ρ. 882. 
[Ἐλέγχειεν ἴῃ Πομμοῦ πὰ οαυϊΐορ αγϑοκ 

ΔΌΓΠΟΣΒ 688 ΟἸϊΘΗ͂Υ ἰο γεδιῖε, ἰο τόργοῦδ, 0 τ6- 
»τοαοσῖ; 80 αἶ8ο ἴῃ [ἰὸ ἰἰϊ. 19; Τίῃ. τ. 20: 
Τίυ, 1. 18; 6ν. 111.19.. Βιυὺ ἰὰ ὑμ9 ῬἈΥΔΒΘΟΙΟΖῪ 
οὗ ἰδ οσουτίβ οὗἉ πβίϊοσθ δπὰ οὗ (6 βοῖ!οοΐβ ἐμ9 
ΥΟΡΌ ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ ἀριηοῃβίγαἰΐοη, οομγίσίίοη δὰ 
γοξαϊδίϊοι οὗ δῇ ορροηθῃΐ ὮὈΥ ζαὶν δῃὰ δομποϊαβὶνθ 
δΡσαπ θη 8. “ἴῃ ἐλέγχειν", βῶγ8 1,ὕοσϊκο, “ ἰᾳ 
δΙνγα 8 ̓ ρ᾿ 16 ἃ ἐμ6 τοζα(αιίοη, ἰμ9 οὐογσοπιὶης 
οὗ δῃ ΟΣΤΟΥ, ὙΤΟΏς,---ὉΥ ἴδ 6 ἴσα αηὰ {δ τί ρσὶι." 
8ο ἰμὸ ποτὰ 18 υβδοὰ Μαίί. χυὶἱ. 16; Τις. 1.9: 
ὅατλθβ ἱϊ. 9 (ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβά- 
ται); ὅοδα υὙἱῖϊ. 9 (ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγ χόμενοι, 
δεῖη σοπυϊοίε ὃν ἐλαὶΡ σοπδοίθη 66); Υἱὶϊ. 46 (τίς ἐξ 
ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας, εὐλίοὴ 0 γος σοη- 
υἱοίείλδ Με οΓ 8ῖ43). Ὑπὸ Ἰαϑὺ ραββᾶχζϑθ δοη1685 
πθαροδὺ ἰὸ ον οσῆ. Τὶ ἐλεγξὶς ΒΟΓΘ τηϑδηὺ 8 ἃ 
σοπυϊοίον ἰώ κω δέν Ὀγ Ὑ Δΐσἢ {110 Β᾽ ΠΏ6 Ὁ 15 
Ῥτογοὰ ἰο "6 δι δὰ Ὀοδοπ68 σοηδβοΐουβ οὗ }ι15 
βῖπη. απ ρα}, 18 “Ὁ ῥυὶοϊζοὰ ἴἰο ὑπο Ἰιοαγι᾽" δηὰ 
“ἐ βγη [6 1 ΘΟΏΒΟΪΘΏ6Θ᾽᾽" (Θοτῃρ. Αοἰϑ 11. 81), δηὰ 
Ὁγοι σὺ ἰο 8 οὐ 815 (πδὺ ἢθ ν}}}} οἰ ΠΡ Β ΠΟΟΓΟΙΥ 
τορος ἂπὰ Ὀ6 οοηνογίοα (1 Οοτ. χὶν. 24), οὗ 
δΒαγχάρῃ 1118 Βοασὶ δηὰ Ὀχίης Ὁρου ἷπὶ δοηἀθιηπδ- 
ἰἴοη (Αςἰβ χχὶν. 25 ; Βοῦι. χὶ. 7 8..). 1116 αἰνίῃο 
ἱπίοηιΐοι οὗἨ {158 οοηγνίοιϊη ἈΚΘΠΟΥ͂ 8 {116 Βαϊνα- 
ἰἰοη οὗ ἰδ βίππον  ἴοῦ 86 Ποὶν ϑριγὶϊ, {{κὸ 
ΟἸιγὶδὶ Ηϊπιϑοὶ, τνγὰβ βοηῦ ἢοῦ ἴο σοηάοιμη ἰἰπ6 
μου], Ὀαΐ ἰο βΒαγο ἱύ (οοπρ. Φοδη ἰἰϊ. 17). ΤΊ]νὶ8 
γἷοιν οὗ ἐλέγχειν ὶβ Βυ Ὀϑίδης ΑἸ γ ΠοΪὰ ὈΥ Οαϊνίπ 
διὰ 6Ζα, ψιο ἰσϑηϑὶαίο ἐὺ δοηυΐποεγο, ἸΏρο, 
Βρηροὶ (αγρσιεί), 1υοϊςο, ΟἸβιαυβοη, Το ΟΚ, 
δέον, Δίογον, Ηαδσγο (]. 6. Ρ. 8δῦ ..), ΑἸ ογά, 
Ὑογτάβιυοσι, Βαγμο8. (“ΘΟ ΥΏ66 χη6 {8 {Π6 
δΓΘ ΒίΏΠΟΥΒ δη οαυ86 ἰμθλ ἰ0 76εἰ (8 .)), αοἄοι 
(οοπυαίΐπογα (6 ἰοτί οἱ αἰ ἐττομ, ἰοὶ ἃ ἰα 10ὲ ἀς ἴωπ 
ἐξ ἐδ Τ᾽ αμίγε).-- 6 υχοσϊᾶ, ὁ κόσμος, 15 ἰἰιο 
οὐ͵οοὶ οὗὨἨὨ ἐδ ϑρὶγὶ ν᾽ 58. σομυίοιϊῃς; ἈΘΠΟΠΟΥ͂ δὰ 
τασδὶ ποὺ Ὁ9 σοπδηθρά ἰο {π0 “20)}8 ΟΥ ἴο ἰδ9 Βοἃ- 
ὑμθῃ οὐ ἰο ὑπ86 υηροάϊγ, θὰ Ὀ6 οχίοπάοαὰ ἴο 4}} 

᾿ (ΒΑΡ Ῥ. δδ: “ὙἼΠαϊ ὙΠΟ τὰ ἴο δ6 οἰδοοϊοὰ Ὦγ ΠῚ 
Βρίτίε ἐπ ἐμὸ ΟΠ υγοῖ ἀπτίης 86 ῬἩ ̓ο]6 σοΌΓδο οὗ δρθθ ἀονπῃ 
1 ἴῃ9 οηὰ οὗ ἐῃθ9 ποῦ, Ηο οοηῃσθηίταῖθα, (5 ὃ ψ6γο, ἰπἴῖο αὶ 
δἰηαῖο ροίηξ οἵ πρ806, δηὰ ἃ δἰπρὶο τηοπιοηΐ οἵ {{π|6 ; οὐδ᾿ δᾶ 
ΟἿἿΓ ἜΥ6, σὑἰ ἢ {11ὁ Π6ῚΡ οἵ ἀϊδίδποο, οοπουμπίταίοϑ ἃ ΝΟΥ] ἰπϊο 
δ δἷαγ.᾽“-Ῥ. 8. 
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ταθῃ (οοΡ. Φόδη ἰἰϊ. 16; χὶϊ, 81) ψγο σοτὴθ ὑπᾶον 
ἐμο ἱπῆιυθηοθ οἵ ἰμ6 ϑρ γι. δηὰ ἰὴ Ῥτοδοδίηρ οὗὨ 
{0 φοβροὶ. Οαϊνίῃ: “16 ἰογπὶ τοογ ΘοΙαρτο- 
μοπὰϑ ἴπο86 Ὑζζδο ΕΓ ἰ0 Ὀ6 ἰτγΥ σομνογίοα ἰο 
Ομτίδί, 85 ν}} 85 Βυροογίίο8 δηἃ Σοργοῦδδίθβ. 
Εον (9 Ξβρίτῖς ΓΟΡσΤΟΥΘ5 θῃ ἰὨτουρὰ [Π6 ΡΓΘ6Δο}.- 
ἧπᾳ οὐ ἰΠ9 ζοβροὶ ἰῃ ὑνο γγαγ8. ϑ΄0018 8ΓΘ 8βεσί- 
ΟὈΒΙΥ ἱπιρταϑϑοὶ, 8ὸ ἐμαὶ {μ6 0 τ} Πρ ὶγ ΒΌΠ.0]9 
ἐμποιβοῖτοϑ, ἩΪΠ|ΠΡΙΥ δυῦδβογι 9 ἰο (6 δοηίθῃοθ 
ὉΥ νοὶ (Π6 Ὁ 8.0 οομὰἀοτηληθα. ΟΙΒοΥΒ, δἰ που ρὰ 
{Π6Υ 8τὸ δσοπνϊοίοα δα σαπηοὶ Θβοδρ9 ἴτγομῃ (16 
Ῥοπί(ΐϊοι οὗ ἃ ογϊΐηαῖ, γοὺ ἀο ποὶ οαγεν γίοϊά, 
ΠΟΡ διιπιΐν ἐπ θη βεῖγ 8 ἴὸ ἐμ δα] ΟΣ Υ δηὰ ἀἶο- 
ἰαἰΐοα οὗ ἰδΒο ΗοΪγ ϑριγϊθ ; ΠΔΥ, τίν Ὀοΐης 
οοπβίγαϊποά ὑΠ6 Υ ΠΤ ΔΓΟΪΥ ἴγοῖ, δηα ἴῃ ἐμ οἷγ ΡῸΥ- 
ΡῬἱοχὶ ἐγ 66886 ποὺ ἰο σΠ 6 ΥἾβὶι ΟὈδίϊ ΠΔΟΥ οὗἁ τοϊηα.᾽; 
(αν Β ΡΟ απὐοίοα, ἰα ἱἸ]υδίγαίΐου, 1 ΟΟΥ. χὶν. 
24-8: “1 81}1 ρτόρῆθδυ, δῃὰ (μϑγ9 σοῇιθ ἰῃ δὴ τιἢ- 
ΒΟ] ον ΟΥ δὴ ἱχπογδηῦ 8, ὯΘ6 18 σομνίποοα 
(ἐλέγχεται) ὉΥ͂ 411, Βο 18 ἡυὰροά ὉΥ 4}1}; δὰ ἰδ 
ΔΘ (6 δοοτγοίβ οὗ 18 Βοατὶ τηδθ πηδηϊοϑί: δπὰ 
80, ΤΑ] ς ἄτα ὁπ εἶθ. ἴδοο, 16 Ὑ}}} ττουϑμῖρ 
Οοά απὰ ἀοοΐϊατο ἱἰμαῤ (οὰ 18 ἰγυ ἴῃ γου.᾽» 
αοάοῖ: “δὲ 2ε πιοπαῖδ εεἰ ἱ οὐδέ ὧδ ἴα τόρτξλεπδίοη 
ἄμ ϑαὶμπί- Εδρὶγὶἐ ο᾽ἐδέ ἄοποὸ ἐποοτα ἀἄαπδ ὧὡπ διέ ἀὁ 
εαἰμ.᾽" --Τ[1ὸ (τοοίοϊά οὈ͵οοὶΒ οὗ (ἢ 6 οοπγυϊοίΐ ἢ 
δτ9 δ4᾽π, ψἰιΐϊο ὈδΙΪο 9 ἰο τηθ6ῃ, τίσλίεοιδηεδε, 
ψ 0 ὈοΙοπβ ἰο Ομ τῖϑί, γωάσηοηπί,  ϊοἢ 19 6Χχθ- 
ουϊοὰ οπα ϑδιίδῃῃΒ ὉΥ {10 ονογίδτον οὗ ἷ5. Κὶηρ- 
ἄσαπι δηὰ ἐμὸ οϑὶ δ Ὁ] τπποηῦ οὗ ΟὨ γί δι᾽ 8 Κη σάοι. 
Ηδο νγ8ο 15 σοηγνϊοίοα οἵ δβἷη, Ρᾶ5565 ΟΥ̓́ΘΡ ΟἸΓΠΟΣ 0 
86 γτἰχυύδουπηε688 οὗἨ ΟὨ  ἰβί, οὐ ἰο {116 ἡαά σιηουΐ 
οἵ δεαίδῃ (8600 Βοηρο])). 16 ἰγὶρῖθ ὅτε ἀθῆηθϑ 
ἐμ Βυνδίαποο δὰ ρτουπὰ οὗ ἰἢο ἰγὶρὶθ ἔλεγχος, 
δηᾷ ἰδβεξξεὶς ἐκεῖνο ὅτι, ἐπ ἐλαί, ἐπαδηνμοὴ ας (ΘοιῃΡ. 
1, 18; ἰχ, 17; χὶ. 61). ΤῬὍὸ οπιϊδθίοη οὗ ἐἶι96 
ατὐίϊ61]9 Ὀοίογο {ἰ16 ἐἰγοθ που ρσίγοβ (μαι {10 
τὺ ιάοδί βοῦδο. 16 πδίῃγαὶ δὴ 1188 δοιμθ δὶ ρὶι 
Ῥογοορίϊοι οὗ βίη, εἰχ ὐθουβη 685, δηὰ υάκυλθαί, 
88 ἷ8 οὐἱἀδπὶ ἴγοιμ 110 τυ τὶ ἐΐηκα οὐὗὁἨ {μ6 Βοαι θη 
οῃὰ η 465, πὰ [89 Ὀθῃδὶ σοάος οὗὨ δ}} παίϊἱοῃβ ; 
Ὀαὺ 1ὁ 8 ΟὨἿΥ ἴπ6 ϑρίτιἐ οὗ αοὰ ᾿ν8ο, δρροδιίης 
ο ἰ8ὴ89 ἵππον ἰὼν οὗ οὖν σοηδοΐθηδθ, δηἀ τη00]ἀ- 
ἐπα ἰδο εἰ σιον ἴα οὗἩ ἀοα, Θβρθοΐα!]γΥ {110 δίοηΐης 
βδογίδοο δηὰ ἀϊνπο- υσ ζ1}1η 689 οὐὗὁὨἨΘ ΟἸ τὶ δὶ, 
Ἰοδὰβ υ8 ἰο 6 ἰ᾿ἰνίπς, ρσγδοιϊοαὶ κηον]οᾶρσο δπὰ 
Ῥουβοῦδὶ οοπγίοίίοα οὗὨ ἰ 680 ἰῃτοο ἰαοίθ, δηὰ 
ἔγασοϑβ ἐμ 6.λ (ὁ {πεῖν οιπίδὶ π- 68 απὰ οιϊπιΐπα- 
ἐς ροϊαι---ϑἴη ἰο ὑπδεῤές, Υἱ σι ΘουΒπ 688 ἴἰο Ολγίδί, 
δηυὰ Ἰυάδριμοηΐ ἰο ϑαίαπ. ΜΟΙΘΟΥΘΥΣ, {.).6 πδίυ γα] 
τηδῃ, τἱτ 4}} ἷ5 Κηοπ]θοᾶρο οὗ βἷπ, οδπποὺ κοί 
τἱὰ οὗ 118 ρόσεσ. ΤᾺ ρτεδὺ δἷτ οὔ ἐμ ϑρίτἰϊ 18 
ἴο ἀθ! ὑγο Ὁ 88 ὕσγοτι ἢ 8 δῃ δηὰ ἔγοτι (116 Συὐσιιοπὶ 
ἰο δοτηθ, δῃὰ [ὁ τηαἶα πἷπιὶ ραν ίδ ΟΡ οὗἨ (116ὲ τἱζαὺ- 
θουδη6858 οὗ ΟΠ γὶϑδ, 86 δοίτια] Ῥτοοῦ οὐ (8 
{δτοοίοϊά πψοτὶς οὗ ἐμ ϑρ τσὶ ἰ6 ἔουπά ἰπ 86 Αοίβ 
οὗ ἰΐθ Αροϑιϊ99, νὸ Ὑοτθ ΗἾ8 ογζϑηϑ, δηὰ ἰϑ 
ἀΔΙΪΥ τοροδίοὰ ἴῃ ἰμ6 δἰβίουυ οὗ ἰ6 ΟΒΌΤΟΣΝ 
ἐπγουσμουί {πὸ του] ; [ῸΥ (μ6 ϑρ᾽ τὶ (8 οΘομνιοίϊνθ 
ΜΟΥ ρο08 Οα ἴῃ ὈΠΌΤΟΪΚΘ Βισοσαϑϑίου ἩΠΟΓΟΥ͂ΘΡ 
6 ρφοβροὶ ἰ8. Ῥσϑδομβδὰ, ργοάἀιυσίῃ ΘΥΘΣΓΥΜΊ ΣΟ 
{19 βᾶπιο οἴξϑοΐβ ἰο σοπῃἀοιπηηαίΐ οῃ δηα 8α] γαϊΐοι, 
διὰ ν1}} σοὸ οἱ ἰο {110 δα οὗἉ {(πι6, ἃ5 ἸΙοῃ 88 ὑπ 0 9 
ἦθ. 8 ΟΣ ἰο ὈΘ9 δοηγογίοἁ. Τόσο 8, ΒΟΎΘΥΟΥ, 
αῃοΐμον οΥΚ οὔ (116 ϑρ᾽ γι, τὸ ΒΊ6ἢ 15 ποὺ ἱουο]ι6α 
ὉΡΟῺ 66, ἐδ νγόοτκ οὗ (86 δαποίϊβοαίίοη, οὗ 1)089 
Ἧ8Ὸ 'δνὸ σοι! ουὖυὐ οὗἩ ἰμο κόσμος. Ουν Ἰρογχὰ 
ΒΡΘΔΙ(8 Βαγθ οὗ {89 ρστϑαὺ ἢ 6}]ν οὗ ΗΪ5 ἀἰβοὶ Ρ168 ἴῃ 
ἐπ οἷν πανίλσο τ ὶι 86 που]ά δηᾶ ἴῃ Ἰαγὶπηρ (116 
ζουηἀαιίοιϑ οὗ Ομ τ  βιϊδηϊγ, ὙΠ Βΐη (9 ΟΒΌΣΟΙι 

80 Ὀ]οϑβοὰ ρἱ 5 απὰ ρσγῶσοβ οἵ (ΐ6 ϑ νι, Ἰονο, 
ΟΥ̓́, ΡΕδ66, 6.16 Π 655, ζΟΟάΠ6Β5, εἰς. ((Δ]. ν. 22, 
Ω- Οοτ. χὶἰὶϊ.--σὶν.; οι. χὶϊ.), Μ1}} ποοοββᾶ- 
ΤΙΥ τοδπὶ οδὺ ἐμ ΘΙΏΒΟΪΥ68.---Αβ ἰο 1.6 ἱπίοσρσείδ- 
(ἴοῃ οὗ ἐμ18 ὑτοίουπαά δηὰ σοι ρτο θη ϑῖτο Ῥδββδσθ 
{86 ΓΣ6 188 δυθδίδηιςϊ] ἀατγϑοαιθπΐ δυο ς οΟΥἰ ΒΟῸΧχ 
σοι ηθηίδίογβ, γοὶ τῖ( οδγδοίοτ διῖο αἰ ουοηςο8 
οὗ {Π)60]οᾳ᾽68) βο 0018 δῃὰ ογοθάβϑ. 8366 (μ0 ἀε- 
ἰ4}16 θοὶον.---, 5.1 

γον. 9. ὙΨΙ σϑερϑοῖ ἴο αἰπ [περ΄]---οος- 
δογἰ Πρ, οα (π9 δ 0796 οἵἁὨ, ἱπ τοϑροοί ἰο---ὦ μα ρ- 
τίας).--Αοὲ (00 ἔχϑι.--- δὶ ΤΟΥ Ὀδ]ονθ 
Ὡοῖ οἱ Δῖο.---ῦτε Θχρ]ϊοδίῖγο: ἐπαδιεμοΐς αὲ. 1η- 
ἰογργοία 08: 

1, Η ν}}} ἀΐδβοοτοῦ ἰο ἰβοῖὶ ἐμ εἷῃ ἐδιενΥ͂ 
σοτῃπὶὶξ ἰπ ποὺ ῬοϊοΥνπς οὐ Μίο (Επιμγτὶυβ 
Φὶκαῦ., 1υὕοἶο ;--- Ηδ 111 σοηνῖποθ ἔμ οπὶι {δ 
(μοὶν μοὶ] οὗ 15 8ἷπ, 18 τ τοῦ," ΜίογοΣ). Ὁ Βιὶϊ 
(ο {πὸ ὑγυ ἢ οὗ ἐπΐ8 ἱπιογργοίδιίοη Σὲ πογο σοαυϊ- 
βὶ (9 ἐμδὲὶ 6 ]16Γ Βῃου]ὰ ὃδο (86 οὐ)οοὺ---ποῖ δἰα. 
Απηά, τηοτϑονοῦ, ἢ 6 ἰπουρηῖ τγουἹά ποὶ Ὧθ 8 Ρατ- 
υ] συ] Δ Ὶ Υ ΘΟ ρ τ θηβῖγο οὁη6. Βΐξ ΔΌΟΥΘ Δ]}, [6 
ΥἱΟῪ 8 δυνγνογιοὰ ὈΥ (Π0 οἱσοαπιβίδῃησθ ἐπδὲέ 
189 [ΠΥῸ66 ἰθγῦγη8: δίπ, γιρλίεοιιδηεεδ, γμάρπιεπί, δτθὸ 
πηθηἰϊοηθαὰ τι} ρογίδος πὶ γογβα} γ, πὰ ὑποοη- 
ἀἰομα!γ, ἱὰ δοοογάδῃοθ ΠῚ (6 ππϊγογϑβαὶ 
οροϑτγδίϊου οὗ (89 ρ!νιί. 

Τμογοΐοτο, 2. ΤῊ ἢ ὁ [88 Σοίογοῃοο ἰ0 518 
ΒΙΤΩΡΙΥ, τυ μῖοῖι, 85 (10 ΗοΪΥ αμποβί 5884}} σοηυΐηοθ 
(6 ψουϊά, σοπδϑὶβίδ ἰῃ, ἰ8 χοοϊοα ἴῃ, ἰη 118 ἀϊ ἔον- 
θηῦ Ῥἢδ868 δοιηργοῃοπάοα 1, πὰ, ὅπ4]}}γ, σαλὰς 
τηδηϊοβίὶ ἴῃ, {Π6 1 ποί Ὀε]ἰονίηρ οἡ Μ6 (ΡΟ ]ἶπΑΓ., 
ἘΝ ΤΒ [{ππΠὲ ἐπ 86 δἰ( λοπήέπωη παίωγα], θὲ Ὕ εἰ 
[4180 Ῥ  οεἴχοὶ δῃ ἀοἀοὶ]. ΟἿΪΥ 86 οἱ ἐθ᾽5 οοῦ- 
βίιγυοίΐ οα ΟΥ̓ {π9 6880 18 ΟὈΒΟΌΓΟ; 6 ΟΡἾΠ65 ἰδδὶ 
86 δανὶου γ᾽ 5 Ἰσογὰ8 δύο γοϑίθσθῃοθ ΒΟ] ΕἸ Υ ἴο {118 
ὈΠΡοΙΙοΥ οὗ 6 Σροηϊίσης ἃ5 σοπίχζηβίεα πιλ 
Ὀ6]ανογβ, δοοοτάϊης ἰο Φοδπ ᾿ἰϊ. 86.ὡ Τα ἀμδο- 
Ἰἰοῦ 15 ποῖ ῥτίογ, θυ βυθβοαυθηΐ, ἰο εἶθ δοὶ οἵ 
ἐλεγξις. Ἰὰ 15 βίη ἰοο, Ὀογοπά ἃ ἀουδὶ; δῖ, Βοῖ- 
Ἔγοσ, οὗ ἃ ρδγίϊσυ αν κιπά, βίησο 10 8 υῃραγάοη- 
ΔΌΪ6. Βοϊίονονβ ὑμοιβεῖνοθ ἀο ποί αἰἰδὶπ ὑπΐο 
ἔαϊιἢ πίτποαὶ, ἱΒτουσὰ (μ 6 τοράϊυπι οὗὨ {16 σοῦ- 
υἱοιίοη οὗἁὨ {116 δριὶτὶῖ, ρεγορίνίηρς 86 ἰἀΘΏΕΙΥ οὗ 
(δ οῖγ δὶπ τὰκ ἐμ 6 ἀπο  οΥ δι ΠΒοτίο σον δ 6 ὉΥ 
ἰοπ. 7116 γοεοίϊοη οὐ Ολτὶδέ ἐδ ἐλδ οοπίταϊ σρρεαγ- 
ἀπε ΟῚ αἰ ἰλε εὗιε οὗ αἰϊ ἰλε τοοτὶ; ᾿ἰξσλὲ ἐς ἐλτοις 
ἐλεγευροη ὃν ἐλε εριγιμαὲ πιαηύεεἰαίζοη ο77 Ολτίεζε 
αἀἰυὶπα ἐχαϊίεάπεεα αδους αἰέ ἰλ6 τοογϊά. Τπο οἷά 
πον] τη }.68 ἃ ἀἰδιϊποίϊ οι θα ΘΟ ἢ δῖα πα ππδο- 
ἸοΥὗ, πὰ ουθὴ υϑοΐυγοβ ἰο σοηδβίἀον Π6 Ἰ᾿δίἐοῦ ἃ 
ΥΟΥῪ τποτγϊἰοτίουβ ἰδίῃ; οὐ ἐμαί ροϊπί, ἐδ υἱὸν 8 
οὔ ὑπὸ τότ ]α 888}} Ὀ9 δι Ὀνοτιθα Ὀγ (86 Ηοἷγ αδὨοδ,. 

[Βοηροῖ: “7πΠαἀεἰδίαδ ἐξέ οοπἤμεπα μεσεαίοσιμι 
οπιπίμπι εἰ οπιπίνμα »6)0γ." ΑἸζογὰ: “718 ππδ6- 
Ἰίοῦ 'β ποὺ ἃ τῶοσγο νδηὲ οὗ ιἱβίογϊοδὶ ἔδὶι,---υ 
ὉΠ οἸἰο7 ἴῃ 18 τ ΥῪ χσοοί,---ἰπθ ττδπὶ οὗ ἃ Ρογβοῦαὶ 
δηά ᾿ἰνίης τοοοχηϊίίου οὔ 7 68}8 88} 9 ̓ογὰ (1 (οτ. 
χὶϊ, 8) τ ΒῖοΒ, Ἡ ΒΘΤΟΥΟΥ 86 ϑρ τὴν 88 ορεποὰ Ηϊ3 
Θοσλ τη βδίοῃ ΟΥ̓ ἰδ ρῥ]δοιίης οὗ (89 Υἱδὶ Ὁ16 στο, 
18 δε οοπαεπιπίπρ δίη οἵ ἴἰπ9 ψοσ]ὰ.᾽" Οἱ ἐδ ροϊπὲ 
Γαι ῃον, ἰῃ μἷθ υϑι] ζογχοὶ ὉΪ86 δηἃ συδρἷο 8}]6, 
τηδίκοθΒ ΒΟΏ1Θ ΓΟΠΙΔΙΪ8Β ἩΠῚΘ. ΒΟΥ ΠΟΥ τρυοἢ 
θοροῦ 6 ρῬοποιγδίϑά ἰηΐο ὑδ9 ἸΩΑΥΤΟῪ οὗ [89 
ϑδοσὶρίυτοβ οα ὑμ9 ἀοοίΣ! 68 οὗ βίῃ αἀπὰ σταοο πα 
(89 ἀοριμ8 οἵ ζδὶ ἐπ πὰ ἀπ 6116 μδὲ ἰδ {Δί ΠοῦΞ, 

“Ὁ. 

4 [5|0}}1 τὴν ΟΠ γυβοκίοτη, ἘΠ Θορἢ  Ἰαςί, στο, Πατατα ον, 
ὙΠῸ Το δὲ ἰδ 9 δαπὶθ ἴο δίμτα δηὰ ψοθάογα δηὰ οἶποῦ οχίοσ.- 
ὨΔὶ Ῥτοοίθ δ5 1ῃ6 ὑγίπεο! αὶ τθαλ8 ὈῪ ψΠϊσἢ Τθ δὲ ἰο ὃθ 
οομγϊποοὰ οὗ ἐδ δίῃ οὗὨ ἰοῖς ἘΏ06116ζ.--Ρ. 5. 
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ποῖ οχοϊυἀὐϊηα ουοη Οπγγβοϑίοσι δηὰ Αὐυρυβιῖηθ. 
“1 ΤὴῸ υπδεο]ϊοῦ δροϊκοα οὗ ἰἴη [6 ἰοχὶ,᾽᾽ δΒαγ8 
Τιυϊμ ον, “6 18 ποῦ ΙΘΥΟΪῪ ἰμαὺ τοὶ 18 Ρ]απθα ὉΥ 
Αἄδπὶ ἰπ τὴλη 5 πδίυγο, Ὀὰΐ Ρ᾽ΑΙ ΙῪ {μ}5, {πα 
το Θὴ Ὀο᾽ῖονο ποὶ ἷπ ΟΠ γὶεί, ἐμαὶ 5, τ μθῃ 116 508- 
Ῥο] οὗ Ονῖϑὲ 18 Ῥγοδοιμιϑά, ἱῃ ογάάδτ ἰδὲ το ΠΙΔΥ 
Οοηΐοθϑβ οὔτ 81:5, πὰ ἐπγουσὰ ΟΠ γὶδὶ βοοὶς δπὰ 
ονιαΐπ στᾶσθ. ΕῸΡ θὰ Ομ τὶδὶ σδπιο, {16 δίῃ 
οἵὕ Αἄδιι δηῇ οὗ ἰδ 8016 Βυϊηδη Υγ806, ὨΔΙΊΘΪΙΥ, 
ἘΠοῖΡ Ῥγουϊουῦϑ ὉΠΌΟΘΙ οὗ, δὰ αἱδουοάΐθησθ, τγ͵ἃ8 
ἐδῖοη διΥ Ὀοΐοτο αοὐ Ὅγ ΟΕ Υβι 5 βυ ον ἢ κ5 
διὰ ἀθδι} ; δὰ Ηοθ Ὀ01}}} ἃ πιοῦν ΒοΑΥΘῚ οὗ σΥδ66 
δηὰ {ογρίνϑθη 88; 80 ἰδδί (09 δἷη, τ ῃῖϊσοῖ ἯἨΠ6. ΠΔΥΘ 
Σδηδποτγὶιοὰ ἔτγοτλ Αἄδιι, Β8.4}} πὸ ἸΟΏΖΘΥ ΚΘΟῺ Ὁ8 
Ὡπᾶον αοὐ 5 νγδίἢ απὰ σοηπἀοιηηδίΐου, ᾿ τὸ Ὀ6- 
Ἰΐονο ἴῃ ἐπα ϑαυίουῦύ. Απὰ δμοηῃσοίογνυγαγ ἃ ἮἢθΘ 
ΨΪο 15 σοπάοπιποα στησϑὲ μοὶ οουρ]αὶῃ οὗ Αἄδιὰ 
διὰ οὗ διἷ8 ἱπθογηῃ βίη: 79Ὁ᾽0. ἐῃ198 ϑορα οὗἩἨ ὠ{δ9 
ἸΥΟΠΔΠ, τοι ἰϑοἃ ὉΥ αοἀἂ ἰο Ὀγυΐδο ἰ86 Ὠοδᾶ οὗ 
ἘΠὸ βουρϑῃί, 18 ΠΟῪ δοῦθ, πὰ ἢδΔ8 Δἰοποά 1ῸΓ (ἢ 8 
Βὶπ, δῃὰ ἰδοῃ δα οοῃαδοιηπλίίοηῃ. υΐ ἢ6 
τουδὶ ΟΥΥ οὐὔὐ αρηϊηϑί ΠΙυ1861}7, ΤῸ ποῖ δανΐης 
δεσορίθα οΥ Ὀοϊϊονοὰ ἴῃ (πἷ8 ΟἾγὶδί, ἐ86 ἀον1]}}5 
μοδά-Ὀτυΐξον δη ἃ βίη -δίγδη ρον. ΤΠ 5 ΘΥΟΥῪ ΤΠΔ}᾿᾽Β 
ἀδῦρον σοϑὶβ ἢ Εἰ) 5617; δηὰ 1 5 ἢΐ8 οὐνἢ ζδυϊὶ 
ὑγ7 ΒἘῈὸ ἰ8 οοπαοιηποα; ποὺ Ὀ6οΔΌ86 Ὠ6 18 8 δίππον 
{του {μ0 βἷη οὗ Αἄδη), δὰ ἀοβουυΐϊηρ οὗ δοῦ- 
ἀοτηπδιΐοη ὈΥ σϑϑβοη οὗ ἶβ ΤΌΥ 6 ἀπο] ἰοῦ; δυὶ 
Ὀοσδυδθ6 μὸ Μ1| ποῖ δαοορὶ ἰμἷϑ ϑανίοιν ΟἸσί δ, 
ἭὮΟ ἴδ Κοθ ΔΊΎΎΔΥ ΟἿΤ β'ηῃ αηὰ οοπάοιηπδίϊΐοῃ. 
Ττῦο ἰἰ 18 ᾿πάοοα, ἐμαὶ Αἀδηὶ 45 σοπάἀοιηπηοᾶ 8 
4}1}, ἰπδδιθποῖ 88 6 Ὀτουχῃῦ υ5 δοῃρ νὰ αι 
ἰηΐο δίῃ δηὰ πηδον ἐ89 ῬΟΎΘΡ οὗἩἨ (6 ἀον]. Βιΐ 
πον {πδὶ ΟἸσιδὶ, {π6 δοσοπὰ Αἄδϑπι), 18 οουλ6, ΌΟΡΏ 
αὶ πουϊ δῖ, θὰ 845 ἰδοῦ ΔΙΊΥΔΥ βίη, ἰὰ σδηποῖ 
Ἰοῦχοῦ δοπάθηη το ἱΥ 1 Ὀοϊΐονο πὰ Ηΐαι; Ὀυ01 
888}} Ὀθ0 ἀοἰνογοὰ ἤγοπι Σὲ ἐπγου ἢ Ηΐ δηὰ ὃθ 
βανοἷ. Τῇ, οα ἐδ οδονῦ Ὠδηά, 1 ἀο ποὺ Ὀοὶϊονο, 
1}6 Βδιηο βίῃ δθ ὦ οοηἀοτηῃδίΐϊου τυϑύ σοπέϊηυθ» 
Ὀοσδυ8ο Ηθ ὙΠῸ 8 ἰο ἀοΙ γοῦ 16 ἴγοια ἱἱ, 5. ποί 
ἰδίου ΒοΪ]ά οὖς παν, ἦΐ ψχ|}} 6 ἃ ἀου Ὁ} Υ στοαὶ δηὰ 
ΒΟΔΥΥ͂ δἷη δῃὰ οοπαοιηπλίΐου, ἐπα 1 Ν1}} ποῖ Ὀ6- 
Ἰΐοντο ἰπ {818 ἀοΔΡ δϑηνίουν, ὈΥ τ Βοῖ ἢ τα ϊ ὯΘ 
᾿ιοϊροά, ποῦ δοοορίὶ Ηΐβ τοἀοιηρίΐοθ. Τ1118 81] ΘΓ 
δαϊνδίιου δηὰ δοπάοιηποαίϊΐοη ἀσροπμὰ ΠΟῪ ὕρῸ0Ὲ 
118, ἩΒΟΙΠΟΡ ψγ͵ίΊ Ὀσίΐονο ἰῃ Ομτὶβὲ ΟΥ πο. Α 
)αάριιοηὶ ΠΔ5 δὶ Ἰδηχί σοπα ζοτ ἢ τ ΒΊ ἢ οἾ05685 
ΒραΥθ ἀρζαϊηϑί δ]Ϊ βιιοῖν 88 ἤδ το ποῦ, δ ἩΪ| ποὶ 
τοοοῖγθ, (δὲ αἰ ἢ ἴῃ ΟἸμτὶϑί. ἘῸΣ (18 Ὁπο] οΥ 
γοϊδίηϑ 81} βἷη, 80 ὑμαὺ ἐΐ σαῃποὶ Ὀδίδὶη Τογαίνο- 
Ὡ688, ΘΥΘἢ 88 7δ1}} σοηοτος 8}}] δἷῃ. Ανγϑ)ὰ Ὠθδῆσο 
πἰιποαί (15 ΓαἸ πὰ ὀνογγί ἷηρ 15. ἀπ ἃ σοοηϊί πο 8 
βἰηὔα] δηὰ οοη ἀδιηπδθῖο, ουοθῃ ἰπ ἐμ6 Ὀσ68ὲ 118 δηὰ 
ἐμο Ἀοϑὶ ποσῖκα ὙΠ ΟὮ ἃ τὴ οδΠ Ῥοτγίογιη ; τὰ ἰοἢ 
δἰ μοι ἰη {ΘΙ 561 1905 (ΠΟῪ ΔΥΘ ΡταΙβ ον ΟΥ ΠΥ πὰ 
δοτησηοη ρα ὈΥ αοά, γοὺ τὸ σοττυρὶοα ὈΥ τ|ηῦ6- 
Ἰἰοῦ, δο δαὶ οὐ δοσουηὶ ἐδβογοοῦ {ΠμῸῪ δληποὶ 
16.450 αἀοἂ : ογδϑῆ 89 ἴῃ αὶ ἢ 8}} [Π60 ΟΣ ΚΒ δηὰ 

119 οὗἨ ὁ Ομ νἰβιϊδ τὸ ρ]θαβίης ἰο αοά. [Ιῃ ἤῃο, 
πἰϊπουὶ Ομγίδί νογσγίδϊης 18 δοηἀομηηθὰ δηὰ 
1οδὲ; ἰπ Οδτὶβί ονογυ ΐης ἰ8 σοοὰ δὰ Ὀ]εεβοὰ ; 
80 ἐϊιαὶ οὐϑῃ βἷη, τσ σοί .65 ἰὼ ΟἿ 8688} 
δορά δὶοοά, Ὀοΐῃς ἱπμογί ἃ ὕγοτη Αἄδῖη, σδϑἢ π0 
Ἰοῦχονῦ Βυτί ΟΥ δοπάοιπη υ8.---ἰ οἀα ΟἸΒδυοῃ᾽ 8 
οχρ βηδίίοη, τῦὸιίοἷι 7 6}} ἀστθοα ἩΪῈ [Π96 Τοταρο- 
ἧπρ οχίγδοιί: κ" ἴῃ [80 ἢνϑὺ ρἶἷδοθ (ἢ βρεῖς ππδκο8 
βἷῃ τηϑηϊοδβί, ποὶ ὨΟΎΘΥΟΡ ἰῃ 115 ουἱνανὰ οὁΠ8- 
τδοίογ,---ἶα {818 σοβροοὶ {πὸ Τα δι οηδ ἰμ6 
Κηυοπίεάχκο οὗ βίη (Βοαι. ᾿ἰϊ, 20),---θαὶ 1 ἰ(8 ἰη- 
ποτὰ ἀφὸρ σοοῖ, ΝΟΥ μὲς ἐδ ποι ΐπα 650 ἰβαῃ 

4τῦ 

υῃ ο] ϊοῦ, ΒΟ ὙΘ ΤΔῪ σα} ἐδ6 τηοῖπ ον οἵ 8]} 
Β1ἢ 71} δοίΐοη8: Ὀὰΐ ὈΠΌΘ] οὗ ἐ{86] 15, πὶ (8 τοοϑὲὶ 
εἰαγὶης ἴογια, ὑπο] 167 πῃ ἐμ ᾿ποδσπαίο ΘΟ σίδί. 
ΤῸΘ 1 Δ0}}}{ν οὗ τοοοχηϊξίης {ἰ8 Ῥυτοβὲ τη δ 68- 
ἰδίϊου οὗἨἩ (86 ὈΙΥΙ ΣΟΥ ἐπ ρ] 66 αὐίον ὈΠ πάη 685.᾽" 
δῖον δηὰ Ηδτο ΣΔΔΥ͂ 8150 Ὧ6 ῬΓΟδΙΔΌΪΥ σοῃϑυϊτοα 
ου ἐπΐ8 Ῥᾶ88599.---Ρ, 5.1 

γον. 10. ΤΙ  σϑαρϑοῖ ἴο σχἰρϊθοῦδι θα 
[περὶ δικαιοσύνη ς"].---Αοἱ (πΠ6 Βοεσοη, Ηοτο, 
δρδίῃ, Υἰ κἢ ΘΟΌΒΠΘΒΒ δἰ ΡΥ ἰδ τοδη 5.6, Ολγίκι᾽ 
ἐταξίαίϊοπ ἰο Ὺ6 ἰζγοπ ο φίοτν ἐδ (λ6 σεῃίγαϊ ἀρρεαγ- 
απο οὗ Θοὐ"ς τιἰσλιοουδηδεδ; τοῦ δαν, ὁ Οοα᾽  τιίσλί- 
ἐοιιδηοδε ἐπ Ολτίδί, Οοα᾽  τἱρλίεουδηξδεε ἐπ Ηΐ Ῥγουΐ- 
ἄεποο, αοὐς τἱσλίεοιδηεδδ ἐπ δεϊϊευεγε, ἔπ ἰλ6 οοΉ»- 
δείεποῦ Οὗ ὡπδεὶϊιοῦθγ8 δὐέῆ,----ΑἋἹ ἀρρεαγαῆοε ἐἰϊωμηιὶ- 
παίεά ὃν ἰλα δριγωμαξ τιαπιί είαίίοη οὁ,0,. Οὐγίει᾽ 8 
τοογἰ-τεσοποίμπρ απ σίους οροταίίοπ 8. 

ἈΙΟΥΘΥ (δ 5 (μού 4 (δ᾽ ἢ 958 οὗὨ θη γον αἰ γονβο 
ΠΔΙΌΓΟΒ ἃγθ πη ρί οἱ ἰορχοίθον "ἢ ἴῃ {μ680 ψοκὰϑ 
(Δ εδεη ὥε, 11., 1880). 7 80 Ῥδὺὶ ταϊρθῦ βοϑίμ 
ἰο ἷπλ (0 τΐηρὶθ ἰδ μθ οὗ αἰ ογθηῖ πδίυγοδ, 
Βοιι. 1ἰἰ:. 26, πὶ 186 δικαιοσύνη ϑεοῦ 156 Ὀυ οῃΘ. 

1. ΒΥ Ομγγϑοβίουι, Βϑζῶ, δίο., ΐοϊο, Μογοσ, 
[80 Ῥηββαρο 18 οοῃβίγιυϑὰ ἰο τθᾶπ {πὸ τίσλίεοι- 
πέϑὲ οὗ Ολγίδέ ("" αὶ] 658}.088,᾽ ψ ἢ 16} 18 ἴο0 τ αἷς 
ἃ ἴογπιὶ ἴῃ {118 Θοπηδοίϊ ἢ) ; σοπιρ. 1 Τίη. Σἰὶ. 
16.1 ΤΗηΐδ νον, ἙΒΟΙΌΟΙΚς ἐμὴ π κ8, 8 ἀπ 6 80]9 ἰμ 

Φ [ΤΊ|ι6 ἘΠΘΩἰ9ἢ. γοσβίοη, 88 ὉΔΏΑΙ, [Ὁ] Ποὐγβ Ἰότο ἴπο Ὑ Ὁ] καὶθ 
δηᾷ τἰγρῃϑ]αῖοα ἡμεσέϊος ( 7εἐδέτία.}, οἡ Ἡ ΒΓοἢ Ηαγοὸ (δ! 1) δ κοα 
π9 οἸ]]ονίης ἰπδίτυςίνο οὐϑογνυαϊίίουθ: “1ηὸ 1αιη πογὰ [8 
ΠΙΟΓΘ Βρργορτίαϊθ στο ΤΏΔΏ ἢ ΙΤΩΔΩΥ͂ ΟΥΠΟΙ 6.568: ποι σἢ 
οτϑὴ ἤθγο (Π0 οογτοδροπάΐης ϑαχοὴ ποτὰ ὈθιδΥ ΟΧΡΥΙΘΒ568 {ἶπ0 
τἱταὶ ῥὑγίποὶρ]ο ἀν ἶς δοὰ πογκίπα ἰπ ἴδ βοιι]; ὙΠῸ τὸ 
ΙἸαιτῖη, ἰπ σοηΐογ Ὕ τὸ {86 ρτγοάἀοπιϊπαηΐϊ οαγποίον οἵ ἐδ 
Ἰδηχύυδρο, πὰ οὗ ἴο ποιίΐίοη Ὑῆοδο ἐμὰ παῖ ἰαπστΆρο ΓῸ- 
Βοοῖθ, το σαι ον ἴὸ ουϊπαχὰ δοίβ δὴ οοηδποῖ. ΤῊΘ αἰ» 
7ΟΥΘΏΟΘ ἰβ Δηδίο Ου ἴο ἱπδὶ πο τὸ διηὰ ἴῃ ἴΠπὸ ἐταπϑ]αἰίοη5 
οἵ ἐπ ἰχὶ Ὀοαιὶτἰἰιάθ, ΠΟΓΟ, ᾿ηϑὲοαα οὗ ἔλα» ῖγῈ ἐπ ἡδαγί, ἰὴ 
ἈΠΙΟΤΉ Δ γοτγβίοη ἰθ θὰ ὈΥ [9 Υυ]χαῖδ, δεαέξ πιο οογάς, ἴο 
Ρυς "Βίεεεοα ατε ἰλ οἴδαπ 6} Ἀλοατί. 1 ταδὶ ἰδ ἰ6 πϑίῃον πη ηνὲ 
8οῦ ἐβῃοίία! ἴο Ἰοοῖὶκ ροὴ 1686 ἔνγγο ΤΟΓβ ἃ 8 ἢ ϑοΠπι0 τηθαϑιΓο 
δυο ἰοα] οὗἩ ἐδ ἀἰδιίησιίνο ΟΠ γοῖοῦ οὗ πο Ἐοίογπηοα 
σὨυτοῖο5 δηὰ οὗ [δὲ οὗ ἤοπιο, [αὶ ἰ5 ἴο ΒΕΥ, 60 (ὩΓ 8.5. διιοΪλ 
ΔΏΒΙΨΟΥΒ ἰο ἰϊθ Ῥδου αν ντίηςἰρίο δηιὶ θα. ΤΠο ΤΌΣΙΔΘΓ δοοὶς 
Ῥιωσίίυ, δινὰ σδηποί ὑ6 βαϊἰβοα πὶ πβουΐ ἰΐ, δὰ ἐἰπογοίο στο διὸ 
ΔΙ ΑΥΘ Ορργοββοὰ τ (ἢ ἃ ἀθορ σΟὨΒοΟΪΟΌΒΠΟΒΒ οὗ ΠΡΌΣ : 1110 
Ἰαζίου. δίῃι αἱ οἰδαπηςες, δ ΟἾν ΤΥ Ὁ εἰ αἰ ηθὰ ἴῃ ὁ εἰκῇ ἀο- 
ἔτοο, δῃὰ ὮΥ τϑδὴϑ οὗ οὐπασγὰ μοῖδ. 80 ΤΏΘῪ μδέϊοα; δι 
τιρλέσοιδηδεξ ἰ56 πηδιίαἰαῦ]9. 1 ὁ ποῖ τηολῃ {πὶ [Πη9 ΟΣ 3] 
ΟὨΌΓΟΣΝ [8 δι οχεῖ ΠΥ τοκζαγ 6686 οὗ ὌΝΟΥ δηὰ γισίμδομξηξες, 
οὔ ἴ.)6 Βοίοττησί οἵ οἶεαπηφες δηὰ }ιεδίίος. δροςίθο (ἰδε! ο το 8 
8. δοϊου διυϑοϊ ἴο, Ὀεὶ τΤοϊαείνο, αὐγὰ τὸ ἐογιθαὰ ὈΥ [86 ῃΓῸ- 
ἀομπηηθῆοθ οὗ ὁῃ9 ΟΥ̓ οἱδιοῦ οἵ {1:16 οοπδιίτενϑ 6] λϑη 8, Ὁ 
1116 αλλ υνῦ τόμον οὗ ὑπαὶ νον πὰ Ὀδοη ἰδιϑηΐ, π0 οοτϊηΐης 
(οτσατζὰ οὗ ᾿πδῖ Ἡδ οἷ δά Ὀθοη Κορὲ ἰῃ ἴΠ9 ὈσΘοστυπηά, [ἢ 9 
δι ροσγίοσε οἵ ταὶ τ οἷ δα ὕθϑη δι θογ Ὡλῖθ. ΝΟ ΠΟΥ δτὸ 
[ὴ9 οἰθϑδηηοῦθ δοὰ ῥυδίΐοο ἰησυ!οαιθαὰ ὈῪ [0 ΟἸ ΌΣΟΙ οὗ Ευπὶθ 
ἐγσγοδρϑοῖίνο οὔ ΠΠῊ διηὶ τ ἢ ΘΟΌΜΠΟΕΔ; ὯΟΓΡ ΔΓῸ ἴΠ0 ῬΏΓΓΠΥ 
δηὰ γἰ κι ςοουδηθθα, ἴθ ἰὯθ665 οἵ ὙΠΟ τοτο [26 ὈΘδΟΟη δ[4.8 
οἵ ἰο Βοίοτγπιρτίοη, ᾿ΓΓοδρϑοῖγο οὗ οἰοσδῆποδα δηὰ ιυδιίςο. 
Τηἀορὰ ἰξ νουἹὰ "»ο υἱέοεῖν ἱτπηροδβδὶ δ]9 ἴοῦ οἰ οῦ ἴο οχίδὲε 
ψἰϊῃοῦξ δοῦπιο δά πηι χίμτο οὗ ἔμ οὐδοῦ. Βαὶ [Π 9 ὀΥΤΟΥ, δ ο ΣΝ 
6 ἴη9 οαὐοδίυτο δῃὰ ΤογΓριο οὗ δδοῖὴ σδυγοῖ, δηὰ 1μλ9 
ΘΥΘΤΤΊΟΙΟ [πο ἀρ ἐϊα ᾿οδὰ τποτγοίη, τ γίκα ἐξ τεπάσιο ἐν 
ἦϊδ πιδίη ἀληροῦ: δηὰ τ8|5 ἰὰ 9 ΟὨυΣοῖ οὔ Βοτθ ἴπδ85 πῃ 
τῆο ΡΓΟΏΘηΘ65 ἴο Ροϊακίαπίστη, ἰη ἴ6 οίοιτηο Οματοῖοα ἴῃ 0 
δρίηρδβ ἴο τη ἰηἴο Απππομιίδηΐδα. ΟἿΓ πιοάθτῃ ΠΡΌ ΧΏΘΙΗ 
δηἀ του ]ο 15 οὗ 0 Βοίοττηδ(ί ΟΣ; ΒΔΥ͂Θ Ὥθνοῦ ἀαΠΥ γοοοχκιιίσοὰ 
|686 υλλΐη ἀἰοι ποίησ Ὀοένθου ἐῃο πῸὺῸ τοδὶ ὈΣΒΉ ΟΝ Θ6Θ, ἰπίο 
ὙΠΙοἢ τὴ ὙΓ υϑέογη ΟΠ υτοῖ δίηοο [παῖ οὐϑης δ 85 ὕϑοι αἰ νἹ δὰ. 
ἢδσποοθ ΠΟΥ ἤάγο μῸΠ9 Ὁ] πάν αϑδέσαυ [ἢ ἐποὶσ ἡ ἀρτο 5 ὉΡΟᾺ 
6 δῖ, υἱδχίης πὰ μγαϊδίηρ ἱποουσίἀογαῖοΥ πὰ ἰγγοϊουδῃι 
ὯΔΥ, οἱ ἐἰπηο5 υἱοτα ας Ἐπ ΉΘΓΟ [ΠΟῪ οὐσῆς (0 ΒδΥθΘ ὑγαϊδοα, δἢ 
Ῥτγαίδίης Ὑογο πον οὐρῆς ἴο πατὸ Ὀἱδιηϑαᾶ, ονθ δα ἴῃ ἐπ ὶν 
ον ἘΠΘΟΪΟΘῪ ἔπ οΥ τδηΐ ἰο τυτ Ὀαοὶς {9 Παινὰν οὗ [56 του] ἀ᾽ 8 
κτιοδὲ οἱοοῖ, δᾶ ἴο ΡῈ}] ἀοτῃ ἴο οἰοϑδποοδ δη ᾿διϊοο, ἴο 
τυ ποῦ οὗ ουϊναγά δοῖδ πη οὐθοζνυβηοορα,--ἰ(σοοῪ "οί, ἑἐαδί8 
ποῖ, λαμίϊο ποῖ,---ἰηδἰοορὰ οἵ ἈΤΕΙ͂ΡΕ διὰ ποὶρίπα 08 ἐὸ ἰπδὶ 
ἱησασά ρων τν δὰ γἰσλίδομξημδδε, νεῖ ἢ} το τὸ ἴο δοοὶς ἔσγοῦλχ 
[19 Οοιηΐοτίοτ, δηὰ Ἡἰοἢ 6 αἴοτῃθ ὁδὴ κίνο.""-- "Ὁ. 8.] 

ἐμελῤαας ἐν πο ΘΓ 5608 ν' Μογοτν.--. Β.} 
διίουδι Ὧ6Ὲ}, Οἰδιιδυϑοα, Βαστιοβ, Βϑστο- 

Ἰοίῃ, αοάοῖ, Οποι.Ρ. 8] 



410 ΤΠῈ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΟΙΝΕΑ ΤΟ Χ05ΟΗΝ. 

86 ΔΌΒΟΠΟΘ οὗ ἃ μου ἴῃ σοπηθοίΐοη ὙΠ δικαίο- 
σύνη; ἴῃ δαάϊιΐοη ἰο (μἰ5 οὈ]δοιΐοη, γγὸ που] 
βίαίο ἐπὶ “(89 ρσοϊηρ ἰο 86 Εδί ον" δὰ “186 
δοοίης ΟΠ γῖδῦ ΠῸ τλοσς,᾽" τηδὺ γϑοοῖγο ἐποὶν ΒΒ ΔΓΟ 
οἴ οοῃϑίἀογαίϊοῃ. 

2. ΒΥ Ογτὶϊ, Αὐυσυπέϊπο, Οαϊνὶη, Τί ον, αογ- 
Ἰδοῦ, διίον, 1 158 ἱπίθγργοιϊθα δ8 βἰχζηϊβοδηί οἵ {}}Ὸ 
γιγλίεομδηόδα ἰδαξ δοπιεα ο7 9}αἰἰἦ, ἴῃ (6 Ῥαυ]ΐηο 
8686. Οοπίγογογίδα ὃν Τ]οϊποῖς οα ἰδ 6 στουπὰ 
ἰδ δὶ ἰὰ ἰπ6 τυ τη ρ5 οὗὨ Ῥαὺ] δικαιοσύνη ἰ5 ἴ:6 σ6ἢ- 
σαὶ ἰάθα, Ὀαῦ ἴῃ ἴΠο0586 οὗ Φοίιπ ἐμαὶ ροπί(ἰοι 18 
οσουρίοα ὉΥ ζωύζ. Ἡδποθ μ6 {πἰπκα ἰο ἰηἰογρτοί 
πιὸ ψογτὰ ἴπ δοοογάσησο τιΐ [16 Φομβαδηποδῃ 
τ88 9 ΘΧΘΙ 1 Π6α ΘἸΒον Βοτο (1 Φοιη ᾿ξ. 29; ἰἰϊ. 
7, 10), 49 ἱπαϊσαϊνο οὐὅὁἨ πιοῦὰ] Ῥυγὶγ ΟΥ̓ ““ εοὐί- 
δεδολαβεηλοῖς ᾽"᾽ (τἰσλίεοιϑ παίμγε, ἰο 86 (86 ΔΌΟΥ- 
{ἶνθ ἴθγα ὑμδὲ "85 δργυὰρ ὑρ οὗ δἰ). ΒΒ ἰΐ 
6 σοηβίαον ἐμαὶ ἐδ Πηογαὶ ΡΟΣ Υ οὗὨ ΟἸιγὶδὲ 8 
ἐπβηϊ οἷν ροϑὶιϊνο, ἐπαὺ ἰΐ 8. 189 τρογὰὶ Ῥατ 
οὶ οἵ ἃ οἰἰ1ἃ, θαι οἵ (6 οτὰ οἵ φίοσγ, νὸ πὰ 
(παὺ {π18 Θχροβϑιίίοη οοἰποί 65 τυῖ ἢ ΝΟ. 1; ἴττγο- 
βρθοίΐνο οὗὨ (86 ἴδοῦ (Πδὺ [π6 ᾿δαὶς οὗἩ μου ταῖριὶ 
ΨῚΠ Θαυ4] }51166 Ὀ6 οοπῃρ] αἰ ποά οἵ Π6ΓΘ.--. Β6- 
δ'άἀ65, 0 ψογὰ 195 ἰηἰγοάυσοὰ φδης γον τι πουὶ 
Ἰϊἰἰαἰϊοη. 116 οἷά τον] Ῥτοποιπορά {πὸ ὡρτὰ 
ἃ ΒΙΏΠΟΡ (οὮδΔ 0. ἰχ. 24); ἴῃ Ηἰκ ογυοϊ χίοη ἱὶ βοὶ 
Ητπὶ ἤοτὶ ἢ 85 βίῃ ᾿(βο]ἤ, 88 1.6 ΘΘΠΙΥ Οὗ Τη8η 
κατ᾽ ἐξοχήν, δηὰ ἰγοδίοα Ηΐηι 88 βύ δ ;---ἰὴθ ΠΟΥ 
Οδοβὺ ψ}}} βδαυθνογί ὑπὸ του] ἀ᾽ 5 οἱ νυἱθνβ ἰῃ γοΐο- 
ΣΟΏΘΘ ἰο ΟἸγὶδὶ δηὰ, τοχοίπορ τι (8686, 118 
τίοινϑ οὐ (80 χἰ χα θοῦ Βη 688 οὗ ἀοἀ δηά ἐμ δυπιαῃ 
119 Σι86 1}. 
Το ὀχργοββίου, "ὦ γ0ὺ 806 ΜΜΟΛΝ 0 ὩΊΟΣΘ 

ως, οὐκέτι ϑεωρεῖτέ μεῖ, ἰθ. ἰαιογρτοιοα 
Υ ΔΜΙΟΥΘΣΥ 88 δῃ δϊοοιἰομαίθ ραγιϊοϊ ραιϊοι ἰπ (Π6 

αἰ8οῖ Ρ168᾽ ρυίοῦ δ ἐπ ῖν ραγίΐη ρ- τη ἰάθα αἰουν 
Ἰποσοησγαουβ Ὑἱ τ ἰμΠ6 σοηίοχὶ, 1 8 Ε{ἰποννῖ56 ἴῃ 
δοοοτάδησο ὙΠ υἱμιθουβῆθ8β8 ἐμαὶ ΟἸγϑὶ, ἴῃ 
Η]5 οχαϊιαίίοη, 18 τοπχογοά ἔγοιῃ ἐδ βἰαὔαϊ τον] 
ἘΠῚ] Ηἶθ ΔΡΡροΆγΆποΘ ἰπ Ἰυάρηιοπέ; μθησο ΠῚβ 
Κίηράοαι 18 β146 οὗ δἰ ΘΓ τπ8ὲ ὉΘ ἃ ΚΕἰηρσάοπι 
οὗ [86 ὁ6Γ0599, δηά ἔἸὸ νον] ἃ δ σοδοῖ Ηἰπιὶ ΟὨΪΥ 
του ἔμ. Τὴ6 0]}} ΦΊΟΓΥ οὗ εἰ κἰιἰθου8} 688 

[10 1π|8 Βοη86: πὸ ϑβρίτί οσομυίησοθ ἴο ποτ] α1πὸ οὔ 
18:9 ὨΘΟΘΑΒ Υ͂ οὗ [8{1Πσϑίίοη ἴον [Π6 δίπποῦ (80 Ππδὲ κόσμος 
ποῦ] ὕθ 1η9 δα υ᾽οςῖ οἵ δικαιοσύνης Δ8 ῬΘ6]] 85 οἵ ἁμαρτίας): 
ἴογ αἴϊου Ὁ αἰοπίηρ ἀθδὶὴ 1 μὸ ἴο 9 Βα ΠοΓ δηὰ νν}}} ποῖ 
ἰηνίδ Ὁ ἴοσ γου. ἰδ ἰΘ δα φίαη εἰ} } 4180 {1ιὸ ἰηογρτοίδιίοη 
οἵ Ετοδηι οἰδησδίβοη, ἴιηρθ, θοηηθ, Βίοτγ, δηρπῖοη- 
ὕοΓς, ΑἸίο Σὺ οἰνοῦ γοργοϑθηίδεγο ἰδ ᾿μαῖμον, ἐπθ δἰυμοϑὲ 
ἐπυρ γϑὰ ἔϑδοπον οἵ ᾿υϑε βοδίίοη ὉΥ δέ ἢ. Β60 ἐδο τίς ἢ απὰ 
{.}1 αχίγδοίβ κίνϑη ἔγοιῃ αἰ πλ ἔῃ ἤγοδι, γον ϑαχοι Βηρ δ υγ 
ΤΙΔτο, Ὀρ. 441 (Λ΄, τ οἷν δγο ἔσαθ ἐπ Τποιηδοῖνοβ δηὰ ἴῃ ορρο- 
αἰτίου τὸ Βοιαΐδιι γογκ- τ κ ἢ θουβηθοϑ, μα γοῖ Πκΐ88 {ἢ 6 ΡΤΌΡΟΣ 
Βδηθ0 οὗ ΟΟΓ ρμαδκδαᾶχο, Εὐταγα δάορίδ ἐπ δδῖιὴηο ἰηϊογῃτοίατίοη 
ἴῃ ἴΠ0 πιοάίῆθι δ0η860: [Π9 τσ ϊθούδηοαθ ἢ οἢ [ἢ 6 πογὶά 
οὐκ ἴοὸ Βανο, θὰ ὮΔ4 ποῖ. Βιιῦ ἴῃ {Π|5 οα56, 85 ΜΟΥΘΥ 7081} 
οὐνδοςία, τΠ0 ἔλεγξις περὶ δικαιοσύνης “ουϊὰ δι οι ΠΥ 
αἰηοπμξ ἴο 116 6 16 ἜΡΟΝ [Π6 ἔλεγξις περὶ ἁμαρτίας.---Ρ. Β.} 
1 [{{Ὧγο4 Ρ. 129: κ“1π ἐπὶ ΟὨγίδο οηΐ ἴο ἴπ0 Βα οΥ, 16 
γὸ 1Π6 πιοϑὲ οογίαϊ πὶ ἀοιποπεϊγαιίοη οὔ Ηἰβ γί βἰουῦπηοδα. 

ἫΝ (δ τὸ 606 ἩΪπ ΠΟ τηοτο, Ηὀὺ τοηάονη ἰξ δαϑίοῦ ἴοῦ" 8 (0 
ΤΩΆΚΟ Ηἰδ ΠΕΘΕΟΟΉΒΟΘΝΥ οὐτθ. Ἦοτο Ηο δι}}} Πνΐμχ ροη 
ΦΑΓ, ψογθ Ηθ ψαϊκίηκ δῦους Ὀοίογθ Οὐ ογο8, ἰδ που] ἃ ποῖ 
Ἠ9 80. ....« 80 Ἰοῃς 8ἃ6 Ηθ οσοπιϊπυοὰ ΠΗ 116 ἀϊδθοίρ!]οα, τον 
Ἰνοά ὉΥ͂ δὶρξ, ΓΑ ΘΓ πη ὉΥ (δἰ(ἢ, ΒΒ, α9 ὑο]οηκίης ἴο 
[Π9 νον] οἵ βϑρηβα, ρετίδὶκοῦ οἵ ἰἴ6 {τ8}]εἰθο δὰ ἰπρογίοοςοηϑ. 
Ὧὸ ρυϊ [Οτἱ ἃ}} ἐΐϊ ρονοτ, αἰ πλυδὲ ΡῸ ρῃτοὶΥ δηὰ ὙΠΟΙΠῪ 
(αϊἢ, Ι{ [9 8ο ούϑὴ ΨΓΠῈ {Πὸ Ὠυπηδὴ οἸγ͵οςοῖθ οἵ αἰ ἢ δηὰ 
ον, 80 Ἰοικ 88 (ἴον σοπεϊπαθ ἰὰ ἐπο ἤοδῖ., ον ἔα ἴῃ 
εἰιοῖη, οὖν ἴονὼ ἴος {11|6πὶ [58 ἰπηρμροτίϑοῖ. Τ6 ἰπθνιμὶτίοα οὗ ἐἰ 9 
ΒΘκἢ οἴθανο ἰο {{. ΤΊ οἰ Θογτυρτίοη πιῦδί ρου οπ ἱποογγαρίίοῃ, 
“-ἰἴθον πιῦδὶ ὃὉθ ἐγ 5 Β χυγοὰ ὮὉγ ἀοδίῃ,--- Ὁ τησδὲ Ῥ888 ΑὙΨΘΥ 
Ἃτοῖῃ 114 ψοτ ὰ οὗ οἰκῖ,--ἶπνοὸ πηπθὶ 800 ἘΠ Θ ἢ ΠΟ ΣΏΟΤΙῸ ;---Ὦ 68 
ΤΑΝ οἷν Δ δηὰ ἴονὸ ᾿οψαγὰα (Πϑτ Ὀδοοϊηθ ρηγὸ δηὰ ΠΟΙ͂ 
αηα ΠΟΔΥΘΗΪΥ δηὰ ἱηιρογίδηδοϊθ. ὙΘη ΟὟγ ἴόνο πργίηρϑ 
ἴτοτῃ [Π1|ὸ γοοῦ οὗἉ δι (ἢ, ΓΘ 8ΙΟΏΘ ΠΊΔΥ 10 ΟΡΟ ἴο ὑἱοβθοῖη 
ἐὨγου ἢ οὐθτγη Υ."--Ρ. Β.] 

9 8ι}}} ἴῃ ἰὴ ἨΟΥΘΔΙΟΥ τὶ ἢ ΟἸ ἰδέ, δηθὰ ποί πηι] 
(86 ᾿αβ8ὲ ΘΑΥ 888}} 10 ἀρρεαγ. 

- [1890 οχρδηδίϊοι οὗ δικαιοσύνη ἈΔ5 οδυδοά τηογ 
ΗΠ ΘΟ τπδὰ (μᾶὲ οὗ ἁμαρτία. Οὐοιαπιεπίαίοτς 
δῖ ἀἰνιἀ6α, 859 858 ΔΙΓΘαΥ ὈΘΟῃ βίαίθα, ὁ {0 
ᾳυοπίϊοη τ Βο μ6 Γ᾽ δικαεοσύνη ἈΘΤΘ ΙἸΩΘ ΘΒ 116 5έγ- 
δοπαὲ διὰ ἐπλεγοπέ υἱρμίθουκηοββ οὗ Οδσὶδέ (8ς 
ταλὶ πιδϊ ποὰ ὈΥ ἰμ0 δποίοπε. ασθοὶς δὰ ἢ 9 τὰ- 
ὁοτῖγ οὗ πιοάογηι οχοβοίθ8), οὐ {6 σοπεπεμπίοαίεα, 
"ιειὕνίιν τὶ ἰθουβη 88 ΔΡρσθΒβοπθὰ Ὀΐ ζαϊι ἢ (49 
Υἱογου ΒΥ δἀνοοαίοἃ ὈΥ (86 ΤΟΙΌΟΥΠΙΟΓ5 δοὶϊΪ 
ΤΟΘΘΠΓΥ ὉΥ ϑι16γ). Ὧτ, 1δῃᾳρ8 ΤΥ δἰ ἀθ5 πὰ 
(80 ΤΌΣΟΥ σον, Ὀαὲ σῖγα ἱἰ, ἴῃ Ηἷ8 οσσὰ οτ σἴμδὶ 
ὙΔΥ, [186 πιοϑὺ ΘΟΙΒΡΥΘΘΏΒΙΥΘ τηθϑηΐηρ, ἴῃ δο- 
οογάδποθ τἱιἢ 18 ἀχροβιίοῃ οὗ {16 δελαιοσύτῃ 
ϑεοῦ ἴῃ οι. ἱ. 17; 111. 206. (Οοταρ. ΤΥ δῃμποία- 
(1005 ἴῃ 189 Οοαιηι. οα ἔζοσι., ΡὈ. 14 ἴ., 184 8} 
ΤῸ 1η90 1 18 ὙΘΣΥ͂ ΟἸΘΑΥ ἰμδί ἰμ9 Ῥ6γβοπα) σχὶί- 
ΘΟΌΒΏ655 ΟΥ ΔΌΒοΪἱθ δ΄ ἢ]659 ρογίθοίἰοη οὗὨ Οιτἰδὲ 
8 τηθδηΐ, πὰ ποὶ ι5ι1βοαίλοι ΌΥ 7811} (ΔΙ Βουζὰ 
(19, οὗἨ δου γβθ, Σεϑὶβ οἢ {80 ΤΌΤΌ16Τ), ἔοσ ὑδμα ζο]- 
Ἰονίῃ ΓΘΆΒΟΏΒ: 1. δικαιοσύνῃ 15. Ὁ] ἾΥ [86 οὁρ- 
Ῥοβίϊθ ἐἰο ἁμαρτία, ἀηὰ Οὐγιὶδέ 156. 16 δι δ]εςὲ οἵ 
“χὐἰ ΘουΒΏ 698, Δ5 (116 ἐρογία 18 ἰλλ6 δι )δοὶ οἵ 
“ἐ βίη." (βδιίοῦ δπὰ ΑἸέογά, ψῇο ἰδ δως. ἰὴ (Ἀς 
8086 οὗ ῥυδιϊβοδίίοη οὗἩ (86 δίῃῃοσ, δου ϑἰβύθῃι)} 
8 ΚΘ κόσμος {16 ΒιιὈ᾽] εοὺ ποὶ ΟὨ]Υ οὗὁὨ ἁμαρτίας Ὀαὶ 
4180 οὗ δικαιοσύνης πα κρίσεως, τ ϊσὮ 15 υππδίυ- 
ταὶ). ὙΠ ΔΡρβοϊαίθ Ἰιοϊ 688 οὗἩ ΟΒτὶδβι 15 486 οὨΪγ 
7.11} δῃ ἃ Ῥγοροῦ δ {6818 ἰο ἐμὸ δἷῃ οὗ {πὸ ποτὶὰ, 
Μ ]σὮ ΘΘὨ(Γ6Β πῃ ὉΠ] οὗ, 88 ἐἶιο τοῖος οὗὨ εἰς 
ἔγοτι Αἀδπλ᾿Β ἀϊβοθοάϊοηοο ἀοτῃ ἐο0 ἐμο χοΪοοϊΐοη 
οὗ Ομτῖδὶ ἴῃ οὔὐῦρ ἄδγ. 2. Τὴὸ δχρ᾽δηδλοσυ τι 
πρὸς τὸν πατέρα, εἰς., τοῖεγΒ ἰο Οὐγίδί, ποῖ ἰοὸ υκ, 
δηὰ ρσἶντοβ ἰπὸ γτγοοῖῦ οὗ “775 τἰχυϊθουξηο55, ποὶ 
Οὐγ5., [ὑ γα ὉΥ (ἴθ ἰΥγὶ αρδηὶ δχαϊίδιίΐου οἵ 
Ομ τἰδὺ ἰο {160 τίσει πΔηὰ οὗ (6 ΕδΙμοσ δηὲ ἢΠ19 
ἱηΥ810]9 γοΐίχη, (δαὶ Πα, ψὸ μαὰ Ὀδδθὴ βομῃὶ (ὁ 
ἀθαῖὶὰ δὃ9. ἃ ““δἰπῃθῦ," γοβ Ὧἃ8 ἃ Ὀἰδβρμϑιπεῖ 
δηά ἱπιροϑίον (Ψ9ομὴ χυϊὶϊ. 80; ἶχ. 34), νᾶ τὶη- 
αἰσαϊοὰ ὉΥ αοὐ Ηἰπιβοῖῦ δηὰ ἀδιποπβιγδαιθὰ ὃὉγ 
{86 ἰοβιϊ πο Υ οὐ (6 Ῥασγδοϊοίθ, ἐτοαρσὶι ἰδὲς 
δροδβέ]οθθ, 88 1:0 δίκαιος, {19 ῬᾳΓΘ δὰ ΒΟΙΥ ὁδὸ 
θαι Αοἰϑ ἱϊ. 88 8΄.; ἱ. 14; νἱ. δ2 : Βοιι. ἰ. 4: 

Ῥδὶ, 111. 18; Φοβπ ἰΐ. 1, 29; 1. 17). Ἐδο 
οἴαν ἱπίοχργοϊδιϊοη σουἹὰ τοαιῖτγο ἐμὸ τηϑθοϊϊοι 
οἵ Ομγὶβι᾿ 8β δχρίδίοσυ ἀθαίῃ (δορ. τὶ. δ] ; χτιϊ. 
19), 85 [1.6 ὀχ ̓ δηδίουυ ρτουηά οὗ λυδιϊδοιριου, 
ΤΑ ΟΡ ἰπδὴ Ηἰ8 ὀχαϊιδίϊοα ἰο σίοσγ, 8. Ζοδπ 
1.865 δικαιοσύνη ΔἸΤΆΥΒ 'η [8 ΡΓΟΡΘΓ Β6Π560 οὗ χίσάϊ- 
δοιι8π688 ( Φόμη 1ϊ. 29; 1.1. 7, 10; ον. χὶχ. 1), 
ποὺ οὗ γμεδίὑΠεαίοπ, Ὑ ϊοὮ ΘΟΥΓΟΘΡοΟμ 5 ἰο {}6 
Οτοοὶς δικαίωσις---α, ἰότλ ὉΠ ΠΟ ἰο  ο ἢ γοοδ- 
ὈυΐαγΥ. 4. Ηο οσργοββοβ (9 Ῥδυϊῖηο άὰοα οἵ 
δαδιϊβοαίἑοη 'π ορροβί(ϊου ἰο οΘοπάειηηδίίοη ποὶ 
Β0 Ἰυ6ἢ ἰη 18 Ἰ6 341 ἃ5 ἴῃ 1.8 ΤΥ] ἀϑροοῖϑ δηὰ 
ἴῃ σοῃμηθοίϊοη ἩΪΓ 18 οἴἴξεοίβ ἀροὴ ἐμ 9 βουὶ ὮΥ 
86 απ] ἶαν Ῥηταθ6: “.ἢ6 ἰμαὶ Ὀοϊϊογο οἱ 
ΟἸτἶδὲ, δὲ δίεγπαί ἐξα" (οι. 1]. 16; ἦν, 14; τ. 
“4; νἱ, 27, 40, 47; χὶϊ. δ0; 1 Φοδῃ ἰϊ. 25; ν. 1], 
18).-ὶὸ 18 ῬοΥ͂ ΘΟ Υ ἰσὰθ, μόψονος, ἐπὶ δοςογὰ- 
ἰπρῷ ἰο Φολπ 83 γ716}} δ8 ῥα], Ομ γι β γἱχμίθουϑ- 
Ὧ655 ὈΘΟΟΙΠ68Β Οἱ Σἰἰ ΘΟιΒΏ 6858 Ὁ 32αἐλ. ΘΟ γὶδὲ 
58 ἐλε ],οταά οἱ ᾿ἰἰσλίεοιαπεεε. Ἠο ἀϊὰ ποὲ φοξιθ 
ἀοινῃ ἴο Ἰοδὰ ἃ ΒΟΥ ᾿ϊΐο ἴον Ηἰπιβοὶῖ, ἴος Ηθ νυδ8 
ΟἿγ ἔτοπι οἰθσηΐϊ, Ὀὰΐ ἴον οὖν Ὀοθποῆι, (ἰδέ τῦ 
ΤΔΔΥ͂ ὈΘΟΟΙΏΘ ῬΔΡΙΆΪΚΟΥΒ οὗ Ηἰ8. σἱβίθοιϑηθπ5, 
Δηἀ 80 8130 βίου" οἵ Ηΐβ δχαδ]διλοα ἰὸ {ἢ 6 
Εδίμοῦ ἰπ σΟΥΥ. [Ιὑ 5 ἴπ (118 Αγ ἐμδὶ ΑὐςΒ- 
ἀἄρασοῃ ἢδτο, θαι Αἰΐζοτά, διὰ Βίββορ Ἰοσὰὰἢ- 
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ὙτΟΥ ἢ οηάσαυονῦ ἰο σοπιδἷηο ἐδ ἔτνο ἱπίοτργοίδ- 
ἐϊοηδ. “Ἰἦ τἈ80 οοπνϊοίΐοῃ οὗ τἱχιὐθοῦβηθ88,᾽ 
ΒΔΥΒ Ηκδτο (Ρ. 186 7.), ““ τὶ ἢ} ἐμ ϑρί τὶ του 
ἵπ 5, ΘΥῸ ΠΊΘΤΘΙΥ 86 οομγν]οϊίοη οὗ ἀοὔ᾽ 8 γἱρμύ- 
ΟΊ Β6858, οἵ οὗ ΟἸγἰαί᾽ 5, γγὸ σου]ὰ ΟὨἿΥ [Ἀ]1 ἰο {86 
ετουπὰ 11} ατνοδίγυοἷς, ρα] 516 ἃ μΒοδτίβ: ψὸ οουϊὰ 
ὯΟ ΤΏΟΥΘ γϑῃίασο ἰο Ἰοοὶς ὑροὸὰ ΟἸτὶδί, ἐμ 8ῃ. {8 
ὨδΔ)εθ ἃ 6γο 6δῈ Ἰοοῖς υροὺ [89 δι. Βυΐ ΒΘ τ 
ΒΓΘ ἰδουουὨΥ οοηνποοὰ ὑπαὶ Ομ γίβι 5 εἰ χὺ- 
Θουβῆ688 18 ΟΡ χἰῃοουϑη 6585, (ἢ 6 Υἱ ΖΚ  ΘΟΌΒΗΘΒΒ 
ὙΓΝῚΟἢ ΗΘ ῬυτΡοΟβ68 ἰὸ Ὀοϑίονν ὉΡΟῚ τ δη κεἰ ηα,--- 
παι Ηδ δαῖο ἰὸ 16] δ}} υἱοῦ. 688, ποὶ [ὉΓ 
Ηΐδ σῇ Βα Κὸ Ὀυὺ [ὉΓ οὔτ, πῃ ΤΟΥΣ ἐπαὺ Ηο τοὶρμί 
αἷτο υ5 41}} (αὶ τὸ 180} ουἱ οΥ̓͂ ΗἰδΒ Ἀρ μλαρθὰ 
διθυηάδη660,---ἰ θη ἱπἀορα 4. ὈΡΙ σις ΓΑΥῪ οὗ 707 8 
οοτηΐοτι ἀαγίβ του (6 οαγὶ, βίδυ. ῆρς (6 
Ττοϑι-Ὀοσπαὰ πϑίουβ οὔὖῦ οὗὨ ὑπο ῖὶν Ὑϑατϊοπρ 8.600. 
ΤΏοη ἴπα δουὺϊ, νι ΐϊοῖ ὈοΐογΟ 88 6 Ὑ1ΠΟἀΟΓΏΘ55 
Δηὰ ἃ 50} ΔΥῪ ΡΪδ66, ΒΟ] ΔΡΥ, Ὀαοαυδοὸ αοα γ͵γὰβ 
ἴατ ἴγοιι ἰΐ,---7γοδ, (86 ὈΔΥΤΘῺ ἀοϑοσί οὗ ἰδ6 Βοαγὶ 
γαὐοΐσο65 δηα ὈΪ]ΟΒβοιηβ ᾿ἰΐο ἰἢ 6 τοδθ. Α1} ἰ(5 δἰ ἀ- 
ἀδη ῬΟΓΟΥΡ, 811 ἐΐϊθ Βυ ρρτοϑβοϑῦ ζ6ο 1 1 58, 80 Ἰοηρ; 
διοοὶ ον οα ὈΥ {Π|6 υηγοϑιϑίοα ὈΪαβίβ οὗἩ (86 του]ά, 
πο] 1Κκ {19 τοβθ- Αγ 685 Ὀσίογο ὑ6 ϑαη οὗ 
ΒΪςποουβϑηθ8β; δὰ οδοὺ δπὰ 4}} ἂγὸ ἢ]1οὰ δηὰ 
ἰγδαπδριετοοὰ ὙΠῈ 15 ρα ἀοηΐηρ, Ὀθδυ τίη 
Ἰῖρει.᾽ Οοωρ. αἷδο {μ6 ποίϑ οὗ ΑἸΐζογά, νῆο 
6] 56 ῖν {0110 ν8 5:1167.---Ρ, 5.] 

ΨεοΥ. 11. ὙΨΣ τϑαρϑοῖ ἴο υἄρξηλθῃῖ, εἰο. 
[περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσ- 
μου τούτου κἐκριταιἾ].---Αοὐ (89 ἐϊγα. ΕἸα- 
εἰἀδίϊου οὗἩ (86 Ἰυάχαιοηῖ. 786 Ῥγῖποο οὗ {18 
του ΔΡΡΘΟΔΥΒ ἱπογοῖῃ 88 λιἀροὰ. Τ7ὴ6 ἡμάσηιεηΐ 
ἐχεοιμίεα ὡροπ (δε ἀευϊξ ἱλτουσὴ ἰδ6 ἀδαίῃ, απαὶ τέδι- 
γεείίοη οΓ Ολτίεί, ἐδ 1ὴ6 οεπίγαὶ ἀρρεαγαποδ οὗ αἱὲ 
Οοὐ᾽ε 7μαάσπιεπίς ἐπ ἰλὲ ἀϊδίονῳ ὁ ἰδλε τοονἰἀ μπιῖΐ δ 
ἐπα ο7 ἰδέ τοονϊα; απ ἀαρρεαγαποῦ Γμὶὶν ἐἰϊμηλϊπαίεα ὃν 
“πες ὁΓ (ἦε δρίγιμαΐ πιαπὶεδἰαἰοη, ο {δε ογοδε, ΟΥ̓ ἐλδ 
ἀοομγϑεαῖ {γε6,----ἰο τολϊολ ϑαίαη ὁτοισὴί Ολγίεί, τι ϑ 
ἐλε εἴσῃ 97) υἱοίογψν. ἸΤδυ5 (Π9 ΗΟΙΥ ἀποϑὶ βυθυοσίβ 
ἐπ᾿ οὸ οἷα Υἱοῦ οὔ {π0 που], ψ ἰδ δὰ τιϊβίον 9 
διὰ (86 ΟΤΌ88 ἃ δβίχη οἵ γορσοῦδαίΐοη, Ὀπὺὲὶ μ6]ὰ {116 
ΣΩΟΙΘΏΓΔΥΓΥ βυι 066 855Ά.}} 8810 οὗἨ ϑ4ίαπΐο Ρῥ]οὶδ ἰο 
Ὅο ἃ δἷρηῃ οὗἩ {86 ΤΆΥΟΥ ““οὗἩ Ὠοανοη." Τὸ (δαί 
ῬυϊποὶΡίΔΥΥ ᾿υάρτηοπί, οοῃβιιταπιαίθα οἢ ἐΠ 6 ΟΥΟΒ88, 
ἐπ τἱοίονΎ ΟΥΟΡ (86 ἰοπρίον ἱπ (80 ἩΠὰΘΡῊ 6585 
(Μαῖα ἴν.), δηὰ ἐμαΐ οὐὸσ (89 ἐγαϊίον ἴπ (89 τιϊάϑι 
οὔ {116 ἀϊδοίρ᾽οα. (ὁ αρ. χὶϊὶ. 80), τγότὸ ἱπίγοάπο- 
οτγ: ἰΐ πηπϑί, ΒΟΎΘΥΟΥ, 85 (Π9 Θοηϑυτητηδίΐοῃ, Ὀ60 
αἰβεϊπροϊδῃ θα ἤγοα ἐδ ο586θ. Τ818 υἱοὶ ΡΊΑΥΥ δοη- 
βιυμπδίοα Ἰυάρθηί μ88 ὈθΘη ἷῃ ῬΓΟδ688 οὗ ἀθ- 
γεϊορπιοηΐ {πτουρσδουΐ (Π6 τοῦ 8. μἰΒίΟΥΥ ΘΥΟΣ 
εἴποο ἐδο ἰἶτηο οὗἉἩ ΟΕ γὶϑὲ δη ἃ 88)8}} Ὀδϑοοταθ οὐἱάδῃϊ 
οὔ ἰδ ἀδῪ ψ ἤθη ἐμὸ νοῦ] 8 ἡυαροά. 
[ον 8 70}} δῃὰ 8Ὁ]6 ῥγδοίΐο}} οχροβίἐΐοη οὗἍ 

(153 σομηγϊοιΐοη οὗ ᾿ιἀρτηοΐ 8600 Ηδγο᾿β Τουτὶ 
Βετσπιοῦ (ΡΡ. 103 8.) δὰ πιὶβ Δπιρ]6 ποίθβ. Τα πῈ 
8 αυΐΐα ἴῃ μἰβ οἸθιπθηῦ Βοτο, θη, ἱπ μἷ5. Μο]ὰ, 
ἀεβδηί, ἐγ ρ δὶ ἰοηθ, ἢ6 σαΣΡἾ68 ΟἿ 88 ἰὑ ὙΟΥΘ 
1μο ποτὰ οὗ αοὐ, δπὰ δρΡ ΐ65 1 ἰο ἰδ οὐσσῃ {ἰπ68. 
“ΟὨνὶϑι,᾽᾿ 5808 86, ὮΘΥΘ ΒΡΟΔΚΒ ΥΘΕΥ͂ ΠΡΥΆΠΑΙΪΥ 
δηὰ Ὀοϊάϊγ. Νοῖ ΟὨΪΥ, Ηο 88 γ8, 8β.}8}} 84}} θῃρο- 
ΤΌΓΆ, Κίηρβ, Ῥγίηοοθδ, Οὐ οἴβοῦϑ, ΒΟ ΓΤαρ6 ἀρδϊηδί 
Θοα δ νογὰ, Ὀ6 σοηδοπιμοαὰ δοηκ νἱτ {(Ποὶγ 
λυάγσπιοηιί, Ὀαὺ ἐδ 6 Ῥτίηοθ οὗ {{|8 νου] Ἀἰπι86]} 7, 
ὙΠῸ δ).88Β ΤῸ τηΐσΐ ἀπὰ βιδτοησίμ ἰπ 818 Ἰϊ{ἰ6͵ 
δηρον ἰδ 4}1 ἴι6 τον] ἰοχοίμοῦ. Απὰ ἐπθ 
βοβροῖ 58.811 ποὶ ΟἹἹΥ Ὀ6 ἰυάροθ οὐονρ 868 διὰ 
Ὀϊοοά, ΠΔΥ͂, ποῖ ΟὨΪΥ ΟΥ̓́ΘΡ Βοπι6 οὗ δαἰδη᾽ 8 δἢ(6]5 
ΟΥ ἀογΥ1}5, Ὀπὶ ΟΥ̓́ΟΡ {10 ῬγΐΏο6 Εἰπλδοὶ ἢ, 80 1188 

189 τοῖο νου] ἃ το εἰν ἴῃ ἷθ πδηἀ8, πὰ 8 (ἢ 9 
8}}- τοῖϊϑοδί, σαὶ ιἰἰοϑῦ απ ἰΒοσγοίο (86 8}}-δογοθδὲ 
ΘΏΘΙΩΥ οὗἁἩ αοἀ δπὰ Ηἰ5 Ομ γἰβϑίΐδηβ, 8ο ἐδαὶ δυύϑγγ- 
ἐπΐπρ τ ἱοὶ ἰ8 χροδί, τ σιν διὰ ψν ]οῖςοα δηγοης 
ΣΩΘἢ 5 ποι πς ἴῃ ΘΟ ΔΓ 800 ἩΠῚῈ} Ηἷμι.... ΤΠ οΣο- 
ἔοτο Σΐ ὈΘΠΟΟΥ͂ΘΒ ὺ8 ποί ἰο ἀγθδα ΟΥ̓ ὁδγ6 ΤὉΓ ὑμοὶν 
λυάᾳατηθπὶ δηὰ Ἵοοπάοιηηδίου, Ὀθοδιι8δθ τὸ ΘΆΓΡ 
(δαὶ ἰξ 888}} ποὶ Βδριῃ 18, Ὀαὺ 18 ΔΙΓΘΔαΥ ῬΟΥΘΥ- 
1688, Ὀοϊῃς δΘοηἀοτηποαὰ ὈΥ Οοα᾽ 8 ΘΟΠΙΓΑΥΥ͂ υἀκ- 
τηθΐ, 80 (δαὺ ΠΟΥ͂ 888}} ποὶ νοτὶς οὐ οδοὶ δὴγ- 
πίη, δροϊηδὶ 18, ΒΟΎΘΥΟΣ ΠΘΓΟΘΙ΄Υ͂ (ΠΟΥ ΤΑρθ 
διχαϊηδβί 08 ὙΠ} (6 οοηἀδομηηδίϊοη, ρογβϑουίίοῃ 
δη πυγάοῦ, Ὀυΐ τηιιϑὺ ἤΠ8}}γ δὰ ἔΌΓΘΥΘΙ γοπιαΐη 
ἀπάονς σοπαἀοιηηδίίΐοη, το 18 Ῥαβϑοὰ δραϊηδί 
ἐδοὰ Ὀοΐὰ Υ αοά, δῃὰ ὉΥ υ8 ψδο υὰκο οἷον 
δηὰ ὃγ Ηἰε ποσὰ. Απά ΟἸιγίβυθη οι 8}}8}} τηδἱῃ- 
ἰδἴη (6 δυργοιο ἰυάραρηί, δηὰ 888}} δΌϊαο, 
85 ἰζ ἢΔ5 ἀοῃθ Βἰιμογίο, ἰῃ δρὶίθ οὗ ἐμ6 ἀονὶ δπὰ 
πὸ νον], Τιῖ8 ἰ8 86 8810 Βρὶ γἰΐ ἐμαἱ ὈΓΘΔΙ 65 
ἴῃ συ ποτ᾽ 8 4 π᾿ ζεείε Βιγ.᾽.--Ῥ. 8.] 

γοῦβ. 12-10. ΤῸ ΗοΥ Οἰιοϑί 88 (πὸ βρ γι οἵ 
{89 Δογοϊοριμθηί οὗὨ Ομ τὶ βιδηὶ γ, δπά οὗ {119 Τὸ- 
γοϊδίϊου οὗ {πο ζπίυτθ. 

γον. 12, Σανὸ γοῖ δον λίρα ἴο Βα 
Ὁπῖο γοι, Ὀπὸ γὸ οδμμοῖ Ὀθᾶσ [01 ΠΟΤ. 
Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγεεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ 
ύνασϑε βαστάζειν ἀρτι].---  ὸ ὁδοί θΘΩΓ 

[Πϑτὶ ΠΟ. Βαστάζειν. Οδπδού ὈθαΣ ἔθ. Ἰη6η- 
(ΑἸ ; ἐ, ε. ἴῃ {π6 τϑβί ρἷδοθ, γὺ το 116 ]] οί 8}}Υ 
ὉΠΔ0]6 ἴο σουμργοβοηὰ ἐμβοπι; ἀου11688, λιοῖν- 
ΟΥΘΡ, ἐξ 4180 πιθ8 8, γ0 Θ.Θ ΤΟΡΔΙΪΥ ἱῃσΘΡΘΌΪΟ οἵ 
ΒαρΡΡοτγίίης (μο. Ἦ αὐ 16 9985 πιοδηϊηρ ἢ 1η- 
ἐογρΥθίδὶ 8: 

1. Νον διίϊοῖο8 οὐ ἀοοίγϊ πο δτὸ ἱηἰδηάοα, 
Τυδαϊ θη δηὰ 18 ἀοζιθ8. Βοιηδη Οα(}}0}}0 6Χ- 
οαοίοβ, ΜΟΥΟΥ 8180 ἴῃ τϑϑβῦσο. 726 ἰδίίοσ 4065 
ποῦ φνροίϑῃ ἐμαὶ ἐπ πολλά ἂγὸ δρϑοϊβοά, Ὀὰϊ 19 
ἴοο δΘοποοΐῖγοδ οὗ ἰδ9 χοϊαϊΐοῃ οὗ ΠΟῪ ἰο οἱ 88 
αὐμίοπαὶ ("6 [ῸΓΡ ΠΟΙ ΠΟΥ σδῃ τὸ ἱπιαρίηθ (89 ΟΥ̓Δ] 
ἐποίγαοίίοη οὗ 80 “4Τροφίϊδε ἰο Ὅ6 {Ὁ}}Υ βεὶ ἀονῃ 
ἴῃ ὑδοῖν Ερίβι108᾽᾽)}; μΒ9 ἀο65 ποὺ σοῃδβίἀον {9 
ΠΘῪ 88 ΔῺ ογραηΐο ἀονοϊοριποπί οὗἉὨ {86 οἷά. 

2. ϑυβονγίηρ5 ἰο Ὀ6 ὁπ γοα ὈΥ ἰ}0 ἀΐδο: 108. 
8. Νοὸνν ἴοτηδβ οὗ γι, ἰπ 56}  ΔΙΓΟΔαΥ ἴη- 

ταὶ αν. ἸΤδομμΔ58 Λαυΐπαϑ: “Δ οη πουὰ Παεὲὶ πιγ8- 
ἑεγία, δε πουο ἑαπίμπι πιοάο (86. αἰίἰοτὶ) αἀοοεδί.᾽" 

4. Νονν ἀονθὶορπιθηίβ αηὰ δρρ]ἰοδίϊοηβ οὗ ἰγα ἢ 
δΔΙγοον Καονῃ. Αποϊοηῦ Ῥτγοιοϑίδην ᾿ηιογργοῖδ- 
ἰἴου, 1μἴοκο. 

ὕ. 1μὸ δηίίγο φοοϊ δ ϑὶῖοδὶ ἀδυθϊορπιθηὶ οὔ 
ἀοοϊτίηθ. Ἡοροϊΐδῃ ὀχοροίοβ. Αμαϊπδὶ {}}18 Υἱθν 
Τμοϊυος τοιαῦκβ: “19 αι Υ οχἰθηβίου ἰδ 
τοδη 6 5}}}7 ἰῃ ορροβί(ου ἰο ἐλ9 οοῃίοχὶ, ουδί- 
1685 ἐδθ ῬΓΟΙ865 πηδάο ἰο [80 αροδίοἰϊε ἀἰδαΐ Ὀ]68, 
ἱποϊυάΐης ἐμ ο89 οοπιδίηοδά ἰη ἐπ ϑογιηοπ οα ἰδ 6 
Μουπΐ δηὰ ἴῃ Μαὶίὶ. χ., τουβδὲ δά πνὺ οὗ δῇ δρρ]}- 
οϑίϊοῃ ἰο {π6 αἰδοῖ ρ]98 ρΟΏΘΓΔΙΥ ;---ἰΒ 67 ΟΔη, 
ΒΟΎΘΥΟΡ, ΟἿΪΥ τεϊαϊυεῖν ὍΘ ὑμ8 δρρὶϊθὰ; ουθῆ 
ἩἨοΐπδηη, 11., 2, 248 ἢ, Βαγ8 ἴῃ τϑα γ ποι ΐης 
ΤΏΟΓΘ ἔμδῃ ἰδἷβ, ΝΟΥ {86 ῬΟΓΒΟῺΒ ΒΟΙῸ δ ἀγοδϑοά 
ΒΓΘ ΠΟΘ οἱμον δα {μ 080 μάρτυρες ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
δΒΔΡ. χυ. 27, ἰῆοδβα [0 τοῖα ομᾶρ. χυὶϊ!. 18 ἂρ- 
Ῥ᾿ἴθ65, ἴθ σοῖα Η9 ῬΓΔΥ8 ἤτβί, σιδῃ. ΧυΪ. 9, το- 
Βουυΐης Ηἶβ Ῥοὶ 1 0}}8 Τ0Γ Οἶδα ν᾽ ὈΘ6᾽ 1 ΟΥΘΓΒ οἢ Ἠϊηὶ 
0.1} Ἰαίον, στὸν. 20." Αραοϊηβὶ {μὸ ““ ἀογοῖὶορ- 
τοϑηΐ Υἱοῖν ᾿"᾽ 8600 ΤδΒο]υοἷῖς 61}}} {ΤΥ ΒΡ, Ὁ. 887. 
Ἦ ὁ ἄστοοὸ τ ιϊϊι δἷτὰ ἴῃ ἰἰηκΚίης ἰΠδὺ ΣΘίθσ θη 6 15 
ποῖ αχακΐη δὰ ἴο {μ86 ζΘΠΘΡΆΙ ἀσνοϊορτηθοί οἵ 
Ομ γι βϑιΐδη ἀοοίνϊπε: (παὺ Βανίη δίγολαν Ὀθθῃ 
ἰχοαϊθα οὗ ἱπ οἴδΡ. χίν. 26, ΤΊ] ο μοἰκ, 1} }υϑέϊοο, 
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αἰἱγοοίβ δἰϊαπίΐοπ ἰο {86 οχρτοδβδίοῃ : τὰ ἐρχόμενα 
ἀναγγελεῖ; (6 ἴογὰ ἀναγγελεῖ, Ὀ6 1ὲ οὐδαογνοά, 
οοσῦγδ ὑΠγ66 ἰἶπγ66 ἰῃ δι σσθβδίο. 

Ηδφησθ 6. ΟἸιγίδε 685 ἴῃ υἱὸν ἐ 9 δροσδ) γρίϊο 
αἰβοϊοδυτοβ οὐὗὨἨ ἀροβίοἱῖο ΟἿ βι ΔΌΣ ἴῃ 1.8. ΤΠΟΓΘ 
ἀονοϊοροὰ δίαρμο;; σϑυθ]δί  ΟΏ8, [ὉΣ ἰηδβίβηοο, 60ῃ- 
οογηΐηρς {πο Ῥογίοοί οπιδποί ρδίίοι οὗἉ ΟΠ τἰβιϊδηΐϊΥ 
ἔγοια Φυάεαίθπι, Αοἰδ χ., βοί οσὶ ἢ αἶδο ἰὴ (ἢ 6 11 
οὗ 8ι. Ῥαυ], ΕρἈ. 11]. 8, 9; Ῥτοδιιὶ θη} ἐδ 0859 
Θβοδαίοϊορὶο8) γονο]αίΐοηδ τοροβίης Ὡροη οναηρο- 
1168] ΡΓΘπιΐΒοα, τ μῖοδ ἌΡΡΘΑΡ ἴῃ {ἶἰ6 Βονοϊδίϊοη 
οΥ̓ 85ι. Φολιη, ἰπ (μΠ6 Ερίδι168 ἰο (6 Τ δ 6856] Ομ ΙΔ 5, 
ἴλοπι. χὶ. 28; 1 Τίω. ἦν. 1. ΤΊιὰθ ΑἸ οσίυβ Μῖ.: 
“ Νοη δοίωπι {μίαγα ΤῊ ἱδπίροτα, δ πιασὶδ ἐίεγηα, 
αὦ σφμοτιεπι αἀτλοτόπι ἐπ απιπφόμηί.᾽" ἸΤΒο]αοσῖς. 189 
δείεγπα ἃτὸ ποὺ ἴο Ὀθ0 οχοϊυάοΐ, τὸ δά: {86 
υἱείπια, ἈΟΎΘΥΘΡ, ΟΟΟΘΌΡΥ (6 Τοτοργουηὰ οὗ (9 
»ἱοίατο. ΟΥ̓ δουγβο {1089 ῬΓΟΟΙΔ δ 0.85 οὗ ἐπ ρ5 
ἰο δοΙη6 ἃγΘ Ῥυϊποῖρ δ! οοπίαϊηοθά ἰη (ἢ) σοτηπιι!- 
πἰολιίομβ ΒΙΙΒογίο πηδὰθ ἰο {μ0 ἀϊβοῖρ]68, 65ρ6- 
οἶα ἱπ ἴθ Θβοβδίοϊοχί θα] αἰβοοιγβοθ οὗ ἰδ9 
1οτὰ, Νουθρί 6 1688, (80 ἐποοογαί δ δηὰ δροδϑ- 
Ἰγρία τουοϊαίομβ 848 δι ΒοαΌ ΘΕ τοοοϊγοα ὉΥ 
ἐμ Αροβί!εβ (Αοίβ χ.; 2 Τ|θ88. 11.; (89 Αροοᾶ- 
Ιγρεβθ), οοπδιϊἰυϊοὰ πον πιδίίοσ ἴῃ (6 ἄδυθὶορ- 
τηθηΐ οὗὁὨ 0 ἰκἰηχίοιι οὗ αοα, ποτὸν ὈΘίΌΣΤΟ γθ- 
γοαλὶοὰ νυἱἱ δυσὶ ἀποὺ 688. 

νον. 18. Βυϊ 68 Εἴθ, ἴ86 Βο τὶ οὗ ἐσπιῖξ, 
8 οοῃθ, Εθ 1] ρκαἰᾶθ χοῦ ἰπῖο ἴῃ 9 τ 3 0]9 
(1}}} τὰ. [Ὅταν δὲ ἐλϑῃ ἐκεῖνος, 
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας, ὁδηγήσει 
ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήϑειαν πᾶσαν].--β69.86 
Τκχτῦαι, ΝΟΤΕΒ. ᾿ζΔοΒπιΔΏΠ 5 Γοραΐπρ δα ϊ(5 ἐμ6 
ἈΡΟΟΔΙΥριΐο ἰΐοτηβ οὗ ΔΡΟΒίοΪσ ΘΧΡΟσίθπο9 ΤῺ 
Ὀθόῖον 1885 4068 ἰδαὶ οὗἨὨ Τὶ δομοπάογῦ: ἐν τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ πάσῃ. Τὴθ Θϑρβδαίϊσ Ῥοβίιΐοπ οὗὨ πᾶσα ἰδ 
ἡπαϊσηϊίνο οὐὗἨ {ἢ9 ΠῸΨ Ροϊπίβ οὗ σγονοϊδίΐοη.----  ι 
7Τὴε δρίσιἐ οΓ ἱγωίδ, Β66 οἴϑδῃ. χὶνυ. 17. 
[ΒΒ ΠΥ υπάογβίοοα, (815 ἱπιροτίαπε Ρδββῆρθ 

Ῥγονοθ {110 δυ ποθ οὗ 6 βογὶρίατοθ. 86 
πᾶσαν αἴξεν τ. ἀλ. ΟΧΡΥ68565 (0 ἐγυϊῃ ἔῃ ἐΐβ σοτα- 
Ηἰεἴθηθϑβ οὐ ἰοίϑ τ Υ ἢ ΟΡ. Υο}. 22: τὴν κρίσιν 
πᾶσαν. Το διίίοϊο 18 ρον δηΐ: (λέ τολοίς ἰχιμλ, 
ἰλ6 7ζωϊ ττωϊΔ. ΤἈ6 Α. Υ͂. (ἐπίο αἰ ἰγωλ)ὴ, δὰ 4}} 
ἐδ Ῥγοοοάϊηρ Ε. ΟΥΒΙΟΏΒ, 868 8180 Γυὐμ ον πη .Ϊ8 
6. Υ. (15 αἰίς Ἡαλγλεὶ!, ἱπείοδαὰ οὗ οἷδ σαπ26 οἵ 
φοἰΐε Ἡ αλτλεῖ(), γαῖθβ {1.0 ΒΘ 86 ΟΥ̓́ (16 οΥἱ κί 8] ὈΥ͂ 
οτηἑ ἰἰπς ἰδ6 δειϊοῖο. 10 ἰβ ποὺ οὐ ἰβοΐθηοθ Οὗ 
ΔῊ Κιπα οὗἁ βροουϊδβίϊνο οὗ βοϊϑη  δο ἰρυ ἢ τ ΒΙΟἢ 
8 ῥγοιι δα, θαὺ {π6 ζ..}} πον]οάχο οὗἉ ᾿ἰνίης, 
Ῥγδοίΐοαὶ ὑγρὰ} 88 1 159 ἰη Οὐγίδί, δὰ 88 ἀΐ γοϊδίθδ 
ῖἴο οΟὔν 801}}᾽8 δαίναίζοη. 86 10]6 ἰδ ποῖ ἃ υπϊ- 
ΥΘΓΒΆΪ Θῃογοϊορἷδ οὗ Κπον]οᾶρο, Ὀυὺ δὴ ἱπίαὶ- 
11016 καϊάθ οὗἁ ΓΣεϊσίουϑ ἔα Θπα πηογα] ὑτγδοίϊοθ. 
ΤΖαϊΠὸν σογτοοὶβ 18 Ζ8ι}}}}7 ἰτδῃδϊδιΐοη ἰὴ κἷ8 
οοιπηοπίβ. “18 ἰσυς(ἢ,᾽ ἢ9 βαγβ, “" βίοι (89 
ΗοΙΪγ ϑρ᾽ εἰς ἰθ ὑο ἰθδο.ι {π θπι, 18 πού βι οἢ ἃ ἀοοί τὶ π6 
δη Κπον]θάρο 88 Γοδβοῃ οὗἉ ἐἰ86] 7 σδῃ ὑπαοτδίδπα 
δηὰ Ηἰζροι. .. ἴον (6 Ηοῖγ ϑρί τις δηὰ Ομ νἰβι 8 
Ομυτοῖ ἀο ποὺ ΘΟΏΘΘΡΏ ἐπϑιβοῖυ 8 ὙΠ (1 68 
ὙΒῖσἢ ἀτὸ δα οί ἰ0 τὴδη᾽ 5 τιηἀογβίδηἀΐης δπὰ 
νοἢν ὈοΙοης ἴο {18 ἰθ ρΟΓΔ] {6 απὰ ἰο ΜΟΥ ΪΥ 
Ττῦϊο.. .. δὰ ἰτοοὶ οὗ 0. Οἷον πιδίϊοτθ, ΟΝ 
Οοὐ 8 ον ]άγοη ὃγ9 ἰοὸ Ὀ6 Ὀοροίίοη ουὐ οὗ δὲῃ δπὰ 
ἀοαϊῃ πηίο γυἰχζιθουδηοβα δηὰ οτογϊ δίς [ἰΐ6, 
ἰοῦ 6 οἀ8 Κίηράοιῃ 18 ἰο Ὀ6 65 Δ} 8ῃοα πὰ (6 
κιηχάοπι οὗἁὨ δι6}} ἰο δ6 ἀεδίγογοά, ΒΟῪ το δΔΓΘ ἰὸ 
ἤσιὶ ἀραϊηβὶ (9 ἀοΥὴ[ὁ δηὰ (0 Οοὐοσοοπια ἷπι, ΠΟῪ 
ἰο οἴ δον, βίγοηρι θη δηὰ Ὁρμοϊά ζαϊἷι, Βο (δ 8. 8 
ΤΩ 88}8}} δοπίϊη6 αἸΐγο ἴῃ ἰμο πιϊἀ δὶ οὗἨ ἀθαίὶι, 

δηὰ ἐγϑὴ ὑη ον {86 δοηβοϊουϑη6β8 οἵ δὶπ 5.}8}} 
ῬΓΘΒΟΥΥΘ ἃ σοοα οοηϑοίΐθῃοθ δπὰ ἰδ ργδοθ οἵ 
σοὐ." Αἰΐογὰ: “414 λα ἰτιμλ, υἱΖ. οῃ ἰμο80 
Ῥοΐπὶβ δυο ἰο ἰπ τον. 12... Τὸ [ογὰ δά 
1014 8 θπὶ ἐἠ6 ἐγωἑὰ δηὰ ποίλέπο δεέ ἰλε ἰγωὰ, ἴὰ 
Βρὶ εἰίαδὶ ἐίηρζθ, θα ποί γαῖ {ἠλε τολοίς ἱγωϊλ, 6- 
οδι39 ἰΠ|6 Υ δου] ποὶ Ὀθὰν ἰΐ. Τμὶδ (80 Βρίηι 
Βμουϊὰ Ἰεδὰ (θη; ἰπίο, ορθὰ ἐδ ἩΔῪ ἰο ἱΐ, διὰ 
ὉΠ1014 1ὑ ὈΥ ἀαστθοθ. Νὸὼο ργοπιΐδβθ οὗ υπίγοσϑαὶ 
Κηπον]οάκο, πὸ οὗ ἰηζα! 1} γ, 18. ΠΙΘΓΘΌΥ 608- 
γογοὰ; Ὀμυΐ ἃ Ῥγοιηΐβο ἰο ἔδβοιι δηῃὰ 8, (ἐαἰ ἰδ 
Ηογν ϑρίγις 8}4}} ἰθδοῦ δπὰ Ἰοδὰ 5, ποῖ 88 οἱὶ]- 
ἄτϑῃ, ὑπο Σ ἰυίοῦϑ δὰ σΌΥΟΣΠΟΣΒ οὗ ἰοκεὶ δηά 
ἱπιρογίθοί πον]οάρα, θὰ. 88 80}8 (Θαὶ. ἱν. ὁ 
το κί ΚΏο ἰο δ ἰδ γδΒο]ὸ ἰσυῦι οὗ α 
ΤΪΒ ν͵αϑ 1 ἃ Βρϑοΐῷὶ δ ποῦ ἔι16]} 6 ἰο ἐλειν, 88 
ϑοὺ ἰο 86 ἐπ0 ἰουπάογβ δηὰ ἰθδοΐιοσβ οἵ {δ 
δου το 68." --͵ὗἴΊοὶ ἰπ ἃ οογίδίπ 86ῃ86, ἰἰ6 ϑρὶτιὶ 
οὗ Θοὰἀ δ]οπο δδῃ Ἰεδὰ ᾽8 ἐμέο αἰἱΐ ἐγωϊὰ, αυθὴ ἰὴ 
ἰθρΡοΓα] δηὰ δυχδὴ (ἰησβ, δίηθο 6 Ἰονὰ οὗ 
ἰγα ἢ 15 ἱὨΒΟΡΘΙΔΌΪΘ6 ἔγοια ἰμ6 Ιογϑ οὗ ἀοά, δηὶ 
Π6 ρογίοοες Κποιν]οάρο οὗὨ ἰγυί ἤγοπι (9 κποπ- 
Ἰεάρο οὗἩ αοά, ποϊοὶὶ δοῖμθα ἔγοια (6 βρίτὶἐ οἵ 
αοὰ, {μ6 τυ ΣἸατϊδίος οὗὉὨ ὑμ6 Βυιπιδὴ ἰη(εἰϊςοὶ 
ἀδνυκοηθὰ δηὰ αἰδίογίοὰ ὉΥ εἷθ δῃηὰ 118 Ὀόβο 
ΘΟΠΡΔΗΪΟΏ, ΘΥΤΌΓ. 8.66 ΒοῃῃηΘ Θχοοϊϊθηῦ ΣΟΙ 9 
Ἂς (ἷ8 Ῥαββαχὸ ὉΥ Ηδσο, ]. ο. Νοίθ Β., ὑη. 324 
.-π Ρ, 5.1. 
ἘῸΣ Εἶθ 561}8]} Ὡοῖ δρϑαῖὶς οὐ ἩΗϊπιβοὶ 

Οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα 
ν ἀκούει (ἀκούσῃ) λαλήσει, καὶ τὰ 

ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμὶ ν].---ὅες., δῦοτο 
οἰ. χὶν. 30, [αΐδοῦ: “Τ|ὺ5 Ηδ ἱπροβοῖα ἃ 
1ἰπῆϊῖ ἀπ Ἰροϑδυσο (α Ὀ8518 απὰ ρῥεὶπηοὶρ]6) ἰο (δε 
Ῥτγοδοβίηρ οὗἩ (Πο ΠΟΥ αμοδὶ Ηϊπιϑεϊζ; Ηδ 8 ἴ0 
Ῥσγοϑοὶ ποι μἷῃς ποτ, ποίϊηρ οἶμον ἐπ δὰ ΟΕ Γἰδὶ 
δηὰ Ηἰ8 ἤοτὰ ;---ἰο (186 οπὰ ἐμαὶ νγὸ ταϊσ [879 
ἃ ΒΌΓΘ Βἷρῃ, ἃ οοδγίδϊῃ ἰοδδὲ, ἩΓΪΙΘΓΘῸΥ (0 ἡυάξε 
ἴαϊδβο βρὶ τὶ 18. Τὰ ἴη6 ϑρ τὶς ἰ8 οομα ἰἰοποὰ Ὁ 
86 οι, 85 (19 ὅοπ 'β ὉΥ ἰδ Εδίδοσ, οἷν. υ. 19. 

Ὑνδβδίδοονοσ Εἴ μαῖὶῃ μοασᾶ [ϑϑσϑῖδ; οα 
(89 αἰ ξογοηὶ τολάϊηρα, ἀκούει, ἀκούσῃ, ἀκούσει, Βεθ 
ΤΈΧΤ. ΝΟΤΕΒ.---Ρ. 5.}.--. 6. δυςὰ ιἰδίογὶοδὶ 
ἰηρβ ἃ8 Ηρ, ἃ8 ἴμο βρίγὶῦ ὈΥ δ] οτοῦβ δὰ οἵ 
(86 Ομ τ Ι, 88 Βεατὰ το Οσὶδέ, οἰ πο ἀἰγοςὶ 
οὗ ἱπαϊγϑοιν : 1, Π δαγὰ ἴγοτῃ ΟἸἈγἱϑὶ (ΟἸ 8 διιβοδ, 
ΚΙΐπρ, εἰς.); 2. ἔγοτῃ αοἀ (ΔίογοΥ) ; 8. ἔγοπι Ὀοίβ 
(μυϊδατάι [ΑἸτοτὰ, αοἀςι}). Α Βραγίης ἔγοαι Οοὰ 
οἢ {89 Ῥϑσὶ οὗ ἰμ6 ϑρίσιι, α Βοδυίης ἱπἀορεπάεπι 
οὗ δἰβίοῦυ, 18. ποῖ ἃ οἷϑὰν ἰάθα αἱ 4]]; ἷι που]ά, 
ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, δὶ ἐμ χουοϊδίΐοη οὔ (16 ϑϑριτγὶς, δδ ὃ 
ϑοραζδῖθ οὔθ, ὈΥ (δ βἰἀο οὗ ἱμαὶ οὗ {86 80η.-- 
ῬὨΐπ κα ἴο ΘΟΙΏ6.---3Ῥ66 χιοί65 Οἢ τοῦ. 12, {τὶ 
ἐρ χόμεν α τὸ Θ5ρϑοΐα! !ν 86 6βοβιαιο]ορὶοδὶ ἀο0- 
ἰγΐμο8 δοδίϊογεὰ ἐπ γουρε μ6 Αοἱβ δὰ 80 ΒΡί8» 
(165 ἀῃὰ χτηοδὲ 70}}Υ ἴῃ (860 ΑΡΟΟΔΙ͂ΣΡδ6; 866 εν. 
1, 1; χχὶϊ. 6, 20.---Ρ. 5.] 

[Ὑεγ. 14. Εἴθ ττῦ}] εἰοσίἔν 16, ἐκεῖνος ἐμὲ 
δοξάσει.---η)0 βοη σϑόνθαὶβ δηὰ ρον ῆο8 186 
Βαιμοτ, ἰδ9 ρ᾽τὶ  σονθα}8β δηὰ ρ]ουὶβεβ (86 808, 
ἐκεῖνος 8 διαρβαιίΐίο δπὰ οἰ θα υὶν ἱπιρ}168, 85. ἰδ ἰδ 
τ 8019 ἀΐδοουγβο ἀ068, (δ) ΡΕΣΒΟΠΑΙΥ οὗ (86 ΗΟ 
ϑρίτῖε, ἐμέ ἰβ α]8ο διαρδαιίο. 1116 ϑρίγὶθ δἱομο 
Εἶνοβ υ. 8 ᾿ἱνίης Κπον]οᾶρο οὗ ΟἸτῖϑί 88 ουσ μοτά 
δηά βανίουν, δῃὰ τῆδῖκοβ Ὁ ρδγίδικοσβ οἵ Ηϊ 
ΥΟΓΣΥ Ἰἰο δὰ αἱ! Ηἰδ Ὀοποῦί8. Τὴ 6016 δἷκι οἵ 
ἰμ9 ὅοῃ ἰδ ἴο σίου γ 86 Εδίμον, (μ6 8019 Δἰτα οἵ 
(86 ϑρίσγιε ἰο φἰογιν (6 ὅοῃ. Α τιγβίογιουϑ 
ΥΥΥΔΙΓΥ, 80 ἰο Βροδῖς, οὗ αἰτίηθ Ἰονθο, Ὑ]1090 ὙΕΙ͂, 
Θ6Β6Π09 ἰδ ἰο ἀο 41} ἴον (9 Ὀοϊονο. ΠΟΥ͂ πὰ 



ΟΗΆΑΡΗ. ΧΥ͂. 1--27.-- ὉΦΧΥῚ. 1-15. 

ΤλοΣ ὁ 5  οΟ] ἃ τη π᾿ 8010 αἷταῃ δὰ θη ἃ ὃ9 ἐο σΙΟΥΥ 
. θοι].-Ρ, 8.] 

ΕῸΣ Εθδθ υνἱϊ! ἴαϊτο οὗ τυβδῖ 15 Μίηο [ὅτι 
ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήωψεται καὶ ἀναγγελεὶ 
ὑμῖν]. --ΤἸα, ἴοο, πὰ τούΐδγοποθ (ο ποὺ (89 
Βριγιν 884}} ρτοοϊαῖϊπι. Ἐνογυγιβὶηρ ἐπδὺ 88]} 
ΔΡΡΟΔΡ ὉΠῚ11} (η9 δυγὶταὶ οὗἩ (ὸ στοαῦ Ἐρὶρθδην, 
ἦδ ποῦ ΟὨΪΥ δοίυ δ! ὁμοϊοδο ἰὰ Ομ γὶβὲ, θαὺ α180 
ἘοΥΤΑΪΏΔΙῪ οχργεββοὰ ἰπ Ηἶθ ποτὰ. [ΑἸΐοτά: 
“ΤῊ 15 ΥΟΥ580 15 ἀθοίβῖνο δολίηϑί 61} δα ἀϊ 1 οη8 δὰ 
Ῥτοϊοηἀρὰ τονοϊαἰοη.5 δι Ὀδοᾳαθπὺ ἰο δηἀ Ὀθ5 468 
Ομτῖβε; 1 θοϊης (μ9 ψουκΚ οὔ {89 δρίτίὶ! ἰο ἰοδι Ὑ 
δὰ ἰο ἀφοϊδγο ἐδέ λίπ) ὁ} Ολγίδί, ποῖ δηγιπίην 
ΠΟΥ 8δηα Ὀογοπὰ ΗΠ. Απὰ {18 ἀδοϊαγδιΐοη 18 
ςοἰποϊἀ πὶ τῖἢ ἱηταγὰ δάνδησο ἴῃ (δ6 1 |Κ6 8658 
οπὰ τα σο οὗ ΟΠ σὶδί (2 ον. 11. 17, 18), πο τι ἃ 
ΙΏ6.0 οχίογηδὶ ἀονοϊοριμοπὶ.᾽" ΟὈΏΡ. 180 Ἦ ογ8- 
ΟΣ ἐπ ἰοο.---ἸῬ. 8. 
ες. 15. ΑἹΙ δῖα τῃπ88 189 ἘΠαῖοΣ Βα, 

εἰ. [Πάντα ὃσα ἔχει ὁ πατήρ, ἐμά 
ἐστιν: διὰ τοῦτο εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐκ τοῦ 
ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν]. 
--Αϑ μ0 οἰἰΐγο δπίθ- Οἢ τ ϑι 8 σου οἰαίίοη οὗ ἐδπθ 
Ῥαιϊδον, (Ὠτουκα (ἢ 6 ταϑάϊαπι οὗἨ 86 ογϑαϊου δπὰ 
ἰο ΟἹὰ ἸΤεϑίαπηοηί, 18 οι τασοά ἴῃ ΟΠ τβὲ (οἱ. 
ϊ:. 8, 9: 2 ΟοΥ. ἱ. 20), 8ο Ομγὶϑὺ 18 8130 (} 9 ΒΟ ΓΘ 
οὗ 86 οπἰἶτο ρῬοβί- Ομ τὶ δ ἰδπ ἀθνυθὶορπιθηὶ οὗ (86 
ΠΟῪ υον]ὰ ὑπη0}} (Π 6 ΕΡΙΡΙΔΩΥ, ἑοσοι μον τ 0} Δ]} 
(1.9 τογοϊαιϊουβ οοπσογηΐης ἰδὲ δἀνοηῦ. ὑδέδωδ 
ΟἈτὰδί, τλ6 ταπιε ψεείεγάαν, ἰοταν, απά 7ογεῦδν, 
Ἡδεῦ. χὶϊὶ. 8. 

στο δραΐῃ, δᾶ ἴῃ οἷ". χύ. 20, τὸ Βαγνοὸ δὴ ἷπ- 
εἰἀοηΐαὶ, Ὀυΐ 411 (86 τῇῆογο σοηνίποίηρ δυρυτϊηθηῖ 
ἴον ἰ89 ΤΙ πἰ ἐγ, Ὀοΐἢ ἴῃ δἴ8 ἰπίθγ})] γοϊδίϊ οι, 8.5 
ὃ ᾿ἰνίης ἱπἰοτοοιιαΐοη ἀπ αἰ ογροποίταἰϊοι οὗ 
ἘΔίΒοσ, βου, δπὰ δρίγὶὺ π᾿ 86] -οοτητηπηϊοαί Ὡς 
ἰηδηΐϊίο ἰοτο, ἀπά ἴῃ 118 θχίθγηδὶ,, βο -τουθδὶηρς 
ποίΐοπ ὌΡοπ (80 ὙγοΥ]ὰ Γ0Γ 118 Ββαϊναίΐοῃ. Τῃ0 
οϑβοηςαὶ πη οὗ Εδίπον, ὅοη, απὰ δ ̓ ν 8 ᾿ηι- 
Ῥἱ᾽ϊοὰ ἴῃ πάντἄᾶ---ἐμά ἐστιν πὶ ἐκ τοῦ ἐμοῦ, (δ ἐτὶ- 
ῬΟΥΓΒΟΠΔΙ ΝΥ 8 ΟἸΘΑΥΪΥ ἰδχῦ ἴῃ ἐπ)!6 του β ἔχει 
οὗ ἐῆ6 Εδίμονρ, εἶπον οὗ (6 ὅοπ, λαμβάνει διὰ 
ἀναγγελεῖ οὗ ἰδο ὥρὶτὶ σἈνίδι αἰβίϊη σα ϑ)105 
ΗΠ 5617 Ὀοὶ ἔγουλ ἴ9 ἘΔΙΒΟΡ δηὰ ἔγοπι εἶ 
δρίσὶ, δὰ γοῖ οδίτιβ (89 τῖοΐθ Ζ1 688 οὗὨ (ἢ 9 
Ῥαίβον (πάντα ὅσα ἔχει), 88 ΗΪ8. οσῃ (ὁοΡ. Οοὶ. 
1. 8), πὰ οοτηπιυηίολίε8 Ηἶΐ8 Ὧ]η 6858 ἴο (ῃ9 
ρῖσιι, ὙΠῸ πο]ϊπιϊἰοὰ πάντα τονο8}8 ΗἾ8 δοη- 
ΒοϊουΒη685 οὗ ἰΐ0 δδιουπάϊης ρσταπάουν οὗ Ηἰϑ 
Ῥόσβϑοι δη τιοαϊδίογιδὶ οτῖς. Αἷὐ (δ. ΒΆΙῺΘ ἐἰπιο 
Ἢ τηιδὲ ἱπῖο Ὁ ἔγου (15 Ῥαββα χα ἃ σου ἢ Βυ 00Γ- 
αἀϊπδίΐομ, ποῖ ἱῃάοοά οὗἁὨ 6886π60 (0 {1115 18 0Π6 
δὰ ἐδ βδῃιο, δη(ὦ 8 ἱποδρδοϊο οὗὨ αἰνἰβίοη οὐ 
ΣΡ] 1σαιἰ 0), Ὀὰΐ οὗὨ ἀΐχηῖν δηὰ οὔἶοο; ἴον {110 
δου ἀοτίγοβ Ηἷβ 116 ἴγοπι ἐΐὁὸ ΕΔΙΠΟΥ (ΘΟ. 
οἷ). γ. 26 δωκεν τ υἱῶ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαντῷ), δπὰ 
ἐπα δρὶ τὶς ἰδο8 δηᾶ γχοοοῖτοβ Ηΐβ8 {01Π088 ἔγοηι 
6 ὅοη. Τὴθ ρῥσοβοηὶ λαμβάνει (ἀ(Β6 ἰγὰθ τοδά- 
η διξδίῃδέ λήψεται οὗ ΕἸΣ., νι ἰοῖι 15 ἃ σογγθοίΐοη 
ἴγοτι τοῦ, 14) ἑηαϊσαῖοβ ἃ δβίαπαϊηρ σοϊαϊίοα πὰ 
Ῥοτιηδησηὶ ἡπποϊϊοη, ἩΒΙσ ΠΘΟΘΒΒΔΥΪΥ Ργοσο 68 
188 Τυΐατο ἀναγγελεῖ δηὰ τοΐογβ, ἐκ (89 ζυΐϊυγθ 
δοξάσει δηὰ λήμψεται, τοῦ, 14, ἰο {886 ϑορῃποιμηΐσαϊὶ 
Τυϊηιγ, (86 Ῥοπιίθοοβίαὶ δηᾶ ροϑὺ- ρΡβεπίθοοϑίδὶ) δ0- 
ἰσπ οὗ {1|ὸ βρίγις ἰὰ Ηΐ8 τεϊδιΐου ἴο ἐὴ9 οχαϊιοὰ 
Βανίουν δπᾶ ἰοὸ {μ6 Ομυτοῖ. Οδἰνίη ΘΟΥΥΘΟΙΥ : 
“ Ηϊΐς ποπ ἰαπι δ ἀγοαπα εἰ ἵπίτίπδεοα, μὲ δἷς ἰοφυαν, 
Τοίεπίϊα αϊδεεγὶέ σμαπὶ ἀδ ἰη)μροίο δἰδὲ ἐεγφα πο οδὲ- 
οἷο. επίφμε δας αἰυίία8 τοαϊσαί, εὐ πο8 αὦ 7γυ- 
«πάμηι ἱποιίεί.᾽ ΟἸΒΒδυβθα : “ ΤῊΪΒ Ῥάβεδο ΠαΒ 
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Βρδοΐὰϊ ᾿πιρογίδησα ἴον {{π᾿ 6 ῬΓΌΡΟΥ οοποορίΐοῃ οὗ 
(80 Βογὶρίυγο ἀοσίτίηθ οὗ (Π|ὸῸ Ὑτίη Υ (σοῦιρ. 
Μαδιῦ. χχυϊ!. 19), ἰὰ μαι 1 οἸΘαΥῚΥ ὀχ 115. 1119 
ἐσθ, ἱπιεγεχιδίεποα οὗ Εδίπον, βοὴ δυὰ ϑϑρινὶι, 
κα ἰ8 δα. }}Υ ορροβοὰ ἰο ἐδ Αὐΐδῃ βυθογαϊηδ- 
ἰἰοὰ δά [ο ἃ πιϑεἰδηΐολ), ττοοάοῃ, ἱπουρίι οὐ ο- 
ἄοχ οο-οταἀϊηπαιϊΐοη οὗ (16 ῬΘΥΒΟῺΒ οὗὁὨ ἰμθ ἐγ1α8.᾽ 
Μογοῦ οχρ δΐῃϑ (Π0 Ὑ1}010 ραββᾶρο: "1 λμιανθα 
7.1} χες ἰο ἀοϑί χηαίο {86 αὐνίπα ἰγα ἢ τ οὶ ΗΘ 
((89 β01τ}0) τ] σονθὰ] 88 Ἅν ῬΥΟΡΟΤΙΥ, ΤῸ ἃ} 
ΒΙΟΒ 186 7 αἱλὲγ ᾿ 8, ἑ. 6., ἀσοογάϊης ἰο ἐμ 6οη- 
ἰοχί, ἐλε τολοῖδ Ῥοϑεεφδίοπ 9 {λ6 ἐγμίλ ᾧΥ ἰλ6 Σ᾽ αίλον 
(δ᾽ ψεδαπιηιίε Ἰγαλγἠει( δ εδῖις (686 γα(ε7 8) ὈδΙοηρ9 
ἴο Με 5 (89 δοη γγοὸ γγ188 πῃ ἱπίαἰτῖνο σοτημ οι 
ΜΠ ὑμ6 Εαίδον (1. 18), γιὸ σαπῖθ ουΐ ἔτγοσι {110 
ΕΔΙΒΕΥ {π᾿ 42), 80 δῖῃ σοῃβοογαίοα (χ. 86) βπὰ 
Βθηῦ 0 {1841 Ηΐ8 ᾿οτ τ, τν]1Ὸ 4190 δοη ἐπ} }}γ Ἰΐνθ 
δηᾶ τοῦθ ἴῃ (16 Ελίμον δηὰ (6 Βδίπον ἰὰ ΜΘ 
(χυ. 10). Οὔβοῦνο (88 ϑιρμδιΐο δ σοπιρΓο- 
μθηβῖγθ πάντα ὅσα, ἃΒ {86 πιλῦοῦ Ῥγοροϑίι:οη ἰο 
(86 δοποϊαβίοι ἔγοτα (}16 Ζεθδξεὶ ἰο 9 Ραγιϊουϊαῦ ; 
6066 (86 1985 (0 ὈΘ Γαβίγϊοἰοὦ ἰο 86 Δηπόσπδθ- 
ταρηί οὗ ἐμὲ μέγα (τὶ ατοιαϑ πὰ Ἠοηρϑίθη- 
Ὀ6γ6).᾽" ΑἸογὰ : ““ΤἘΪ8 τογβϑοὸ οοηϊαἰ 8 (δ 9 Ρ]Δἰἢ- 
εϑὺὲ ὑγοοῦ ὉΥ ἱπίδγομοο οὗ {ἰὸ οὐ ποάοσχ ἀοοίχηο 
οὗ (9 Τγ αἱ γ."-- Ρ. 5.] 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΕΙΟΑΙ,. 

1. Το ταδὶ βυδ᾽οοσέ π]ιῖοῖλ μὰ 8 δηραχοὰ οὖν 
οἰεοηίΐοι 8 ἐπ σοϊαιλοη τ ἰοὺ {116 ἐἰϑοῖ 1608 Βι1.8- 
ἰαἷπ ἰο ἐλ9 ἀδρδγίατο οὐ ἐμ [ογὰ, οΒαρ. χὶϊὶ. [ἢ 
Τοΐθγϑῃοθ ἰο ἐμὶβ {16 καινὴ ἐντολῇ 18 σίνοῃ {μ 6 πη. 
ΤΉΏΘη {0]]1ο 8 δὰ ἰδ ϊπιαἰΐοι οὗ χοϊαϊΐοη ἰο (ἢ 9 
οτὰ ἴῃ Ἀθαυθῆ. ἴῃ τνἱον οἵ ἐμαί, ἐΠ6Υ ἢαγο χο- 
οεἰγοὰ {80 Ῥγοιἶδο οὗἩ (86 Ηοὶγν. αοϑί; ἔἤνγϑί ὧδ 
{π0 ϑρίνὶι οὗὐ Ομ τίδυ δπὰ ἐμ Οματοῖ ἰὰ σοποτγαὶ, 
Βα ΒΟα ΘΏΥ 848 (89 Κρ ρέτὶ οὗὨἨ πον]οᾶρο δηὰ οη- 
᾿ς οπταθηΐ, ΘμΡ σχὶν. ΒΥ τηθ8}8 οὗ {π18 ϑρὶγὶς 
ΠΟΥ ἃτο ἴο δὈϊὰο ἱῃ ΟὨμνῖβι, 11 |κὰ ἐπ ὈΡΆΠΟΒΟΒ ἰὰ 
πὸ υἱπθ, ἰῃ ΤΥ 6. ἰο ἐδο ῥῬτοάποίίοι οὗ ἐγὰθ ἔσυϊξ. 
Ιὰ οτος, ὅγϑί, ἰο ἐμ: Ῥγοἀυοίιίοη οὗ ὈτοΙΒΟΥῪ 
ἴογθ, 1109 δροοϊῆᾶο ἔγαϊν οὗὐἨ Οἰιγίβιϊδηϊγ. ΤᾺ18 
ὈΓΪΏ 58. 08 (ο ἃ οοῃϑίἀογαϊΐοι οὗὨἨ ἰὸ πιυίτ18] ΓΤ ]α- 
ἐἰομϑἷρ οὗὨ (9 αἰδοῖ ρ]68, δὰ, ἔαγίμοσ, ἰο {πον 
δέει ἑοτατβ (μ6 τηροῦν βαίγοα οὗ πο του]. 
1 τΥἱὸν οὗ ἐπὶ Ἰδίίον, (16 Ι1Ο]}Ὶ αδποβὶ 8 ῥγο- 
τηΐδβοα 861, 88 ὑπ ϑ'ρ᾽τἰϊ οὗ τολυίγτ ΓΒ 689, 
ΟἰδΡ. ΧΥ͂ 2θ-χυνὶ. 6 Αἴον πιΐοῖ, {ποῖν το]αίΐοη 
ἰο ἐπ αἰνίῃθ ἀοβίϊηΥ οὗἁ {1190 τνοτ]ὰ 18 ἰγοαιοὰ οὗ. 
Ιη ογάδνρ ἰο (89 χοα]ζαϊΐου οὗὨ εἰιϊ8, (86 ϑιρίνιν οἵ 
νἱοίου  οα5 βίγοο κίι, αἰ  ἰο (Ὠ9 οΥγοσοοιηΐηρ οὗ 
(9 τον], 18 Ῥτοιηΐϊϑοά ἐδ θπι, ομδΡ χυΐ. 1-1]. 
ΕἸΏΔΙΥ, {π6 ἀἰβοοῦσβο ἰὰτη8 ἀροῦ (μον Σοϊα οι 
ἴο [9 ἀογοϊοριποηί οὗἨ Ομ γΥἰβιϊδηϊΥ πὰ ἐδ που] 
δπἃ (Π9 ἀονοὶοριηθηί οὗὨἩ 86 νοσ]ὰ ἰη Ομ ἰδ η- 
1, ἃ ῬτΟσ6859 0 οοῃϊηθο πη1}} {Π 0 σοῃβαηηδ- 
(ἰοπ οὗἁὨ 4}} πίηρθ. Ι͂ἢ γχοΐίρσοησο ἰοὸ {18 Ἰαβῖ- 
ποδηχοά γτοϊ δἰ ΟὨ5}} 10, (ΠΥ Τοσοῖγο {π6 ΡῬΡοπιΐβο οὗ 
(86 ϑρίγιυ οὗὨ δροσδϊ γγρίῖσαὶ απηυποϊαιίου, σἤἢδΡ. 
χυΐ. 12:16. 1 18 {16 Ῥγου  βοά ἐδοῖ ὑπαὶ {8 0Υ 
Β881}} οο] ογαΐθ ἃ πον Ἰἰΐο ἴῃ βρὶ εἰ] σοιαπλ 08 
τὴ ΟἸνἰδὲ, σΡ. χυὶϊ. 17-27, δηὰ ἴῃ δοποϊιβίοπ 
ἐδο Ππορὰ Ὀοβίονβ Ὅροι ἐπ οπὶ ἃ πιοιπομί Δ ΥῪ ἴῸΓΘ- 
ἰδοία οὗ ὑμη0 Ῥοπίθοοδβίδὶ ἔθηϑί, νἱῖ ἢ ἃ τον ἰὸ 
διγοη σι οηΐῃς ἰἤθπὶ [Ὁ ΗΪ5 ἀορδγίασο, οδρ χυὶ. 
28-88. 

2. ΟΒαρίου χυ, οοπίδϊηβ ἃ ἀἱδβογίδι οθ ὌΡΟΣ 
{η9 σον οαίίοπ οὔ {8}9 ργοϑϑηῖ 1116 (Ὡγουρὶι 118 
σορψοσϑίου ἰμῖο δὰ ΒΟΔΥΘΗΪΥ Ομ6, ὈΥ̓͂ ΙΩ6ΔῺΒ οὗ 



480 ΤΗΝ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 

ἐμαὶ βρ' γἰἰ] 761 ο τ Βμἷρ τ} (ἢ 6 ΘΑ ΏΙΥ Ομ τὶϑὶ 
νον ἰθ Θη]ογοὰ ὉΥ (9 αἰδοῖ ρ]θ8 βοσο. Τμῖ8 
ΒΘΑΥΘΗΪΥ 119 8..8}} 96 τουθδὶοὰ ἱπ δ. ὑτνο- ζο]ὰ 
ΤΩΒΔΏΠΘΥ: (1) ὉΥ 18:6 σογα 4} ὈτοΟΙΒΟΣΙΪΥ ἰόν δπὰ 
ζ6 1] ῃῖρ οὗ ΟΝ ἰβείδηβ; (2) ὉΥ {πὸ ἴδοΐ ἰδδὶ 
ΠΟΥ, ὈΥ {πον δρ᾽ υἰ[0α] 1176, Θχοὶίο {116 παι Γοα οἵ 
(16 Ὑθοϊα ἀροῦν ποῦ], γοῦ ΤΩΔΏΓΟΪΥ δίαπα 
{(Π6}} στοιηὰ ἀρηϊηδβί 1 δῃὰ ονυογοοῖηθ ἱΐ τ ἰ ἢ {}16 
ἰοϑ ΤΩ ΟΥ̓ οὗ ΟὨγὶδὶ, ἰὰ ὑδρ βίγοηρί οὗ μ6 ΗοΟΙΥ 

᾿Βρίγι. 
8. ΟἜΒΙΒΤ ΤῊ ΒΕΑᾺΑῚ, ΥΙΝΗ. Σατίλὶν ἰλίπσετπενθ 

δλαάοιοΣ απά εἰπιϊ (68 9.7 λεαυεπῖν τοαϊιἴ68.---- 6 
τηοϑύ Ῥγοιιϊηθηΐ ΒΥΤΔΌΟΪ8 ΟΥ̓ Βγδοὶ] ἰῃ ἰδ ΟἹὰ 
Τεδίατηοης δγθ ἢ Ρ8]πὶ ἰγθθ (860 Ρβ. χοὶϊ. 12), 
ἀμ9 οἷϊνθ ἔσθ (767. χὶ. 16), δῃᾷ ϑϑρϑοΐαν ἐ}}6 
Υἷπο, οΥ ἐμ: υἱπογαρὰ (860 θη. χὶϊχ. 11; [8. τ. 
1 ἀπά 86 Νὸν Τοβίδιηθῃς Ῥ8781}1618; Φ0Υ. 1]. 21; 
Ἐξεῖὶς, χυϊὶ. 6, 7, 8, εἰς.}). 89 νἱίῃο, γβί ου]ιϊ- 
νδίβἀ δῃὰ ἱπηρσγουθά ὈΥ Νοαῖ, που ἢ 9 τ ποί 
(μ6 ἢγβὲ ἰο ἀγίηὶς οὗὨ (8 ἔγαϊς (Μαῖί. χχὶν. 88 ; 
8606 Οαἰιεν Ναίωνσεεξολίολίε), Μν88 ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ διιοὰ 
ἴο Ὀ6 ἐπ ΒΥ 0] οὗὨ 15:86] Ὀγ (86 σομίγαϑβί οὗὨ 1.8 
ἐηβὶ σπἰἤσαηΐ ΔΡΡθδύϑῆοο δηι ἰΐϊ8β ὅη)9 ἀπά ρ6ῃο- 
ΤΟυΒ παίυτο (Ὀπιβοη688 δὰ ἀἰκηῖγ); ὈΥ (6 σουῦ- 
ἰγαϑὺ οὗὨ 118 ᾿ππτ 6890 πθο οὗ ουἰίυτο δπὰ ἐγαὶη- 
ἴῃ διὰ 18 ζοποσοῦβ ἔγιιϊῤ τ ιΐϊοῦ ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
ΤΟΙΓΟΒΒ68, Ὀαΐ ἱΏϑρ1Γ118 τ8ὴ; ὮὉΓ (ἰο,ομίγαϑϑβί οὗ 
ἰϊα υ561685, ἀοδὰ τοοΐ δηὰ {16 ἔμ] η685 οὗ Ὁ1658- 
πᾳ νοὶ ψψαϊΐβ ἀροὰ 105 Ἰἰνίηρ Ὀγδποδο8; ὈΥ͂ 
ι}16 ἤν δἰιαὰθ οὗὨ 1(8 πιδρηὶ οοπί ᾿οαΥ68, (86 Βτγοοί 
Ῥογίυμιο οὗ ἐἰ8 ἀο]σαίο Ὀ]οββϑοιηβ, {86 μοι] μα], 
ἜΥ̓Θ Βοαϊΐης το τηθηὶς οὗ [8 σΟΒΘΓΟυϑ οἰ τέ 6 ΓΒ, 
86 ἔεβίλνο οἴεοί οὗ 118 }υῖοο δὰ 18 τῖπο ὑροῖ 
(89 υμηδπ ἱηἰ6]]θοὺ δὰ Πρατὶ (ΡΒ. οἶγ.); ὮΥ 186 
οοπίγηϑί οὗ 118 δέ Γ4] ἰΠΔΘΠΟΥ ἰο Ρυὺ ἔοτι 18 
δισοησίὰ ἴῃ Ἰαχυγίδηὶ ὈΓΔΠΟΙ.65 δηὰ 1.8 ἐΘ ΠΟΙΟΥ͂ 
ΜΘ ὑπάονρ ουεἱναϊΐου, ἰο ὍφρΑΡ σὰ ἔγαϊ; 
ΒΏΔΙΪΥ, ὈΥ 126 σοπίγαβὲ οὗὨ 1.5 χη ΐβρτονί 88 ουὶ- 
ἀομοθα ὈΥ ΒΟΌΣ, Ὁν0}1ἃ σταροϑ δηὰ 1.5 {ὨΥΙ ΠῚ Π 658 
8ἃ8 οὐϊποθὰ ἰῃὰ βυϑοΐ, σῖρο οἰυδίοτθ. Βαυὺ Ὀεΐης 
(16 βυιιῦοὶ οὗ βγαθὶ, ἰὰ 8 αἴϑο, ἐομοί μον ψὶτὰ 
ἴδγϑοὶ ἰἰβοῖ δ, {119 δΥηι 0} οὗἩ 16 Νοιν Τοβίατηοιὶ 
κιησάομ οὗ ἀαοά. Ηδποο Ομγὶδὲ 5 ἐμ ὸ γοδὶ γ]1ὴ6 
ἴῃ Σοβροοῦ οὔ Ηἰἶβ δοππηροίΐοη τὶ τ τδῃκίπα, ἱπ 
Ῥδσίϊσυϊαν, [Π6 Ὀοϊ νης ρογίΐου οὗ τηαηἸχὶ πὰ, (0 
ΤΒΘΟσγδΟΥ, μοὸ Κίπρκάοιι οὗ αοά, ἐποὸ Ομυτοῦ. [ἴῃ 
(19 ἄξυγο ἰΘΓΘ ΔΡΡΟΔΤΒ {η6 ἔσυθ ἰάοα οὗ ἰδ 
Ὀπίγοῦϑο, δηα ῬΑΓ(ΘΌΪΑΣΪΥ οὗὁἩ (89 Κίηράοι οἴ 
αοἀ. [0 18 8 ποῦϊο ῥἷδπί; Βδησο ἰΐ ἀδπμδηὰβ {80 
Θαγ9 ὙΠΟ θὰ Ῥοτοοῖτο ἰο Βαγτο Ὀ66Ὼ Θχογοϊβοα 
ὉΥ αἰνίπο Ῥσουϊάθμοο ἴῃ ἐδ 6 μ᾿ ΒίοΥΥ οὗἩὨ ἐμ ἡνγον]ά, 
ἀπά ἐξ ἰθ ἀοβίϊπρά ἰο Ὀτΐης (0 τιαϊ αὶ 86 ΡΓθ- 
οἰουβ ἔγαϊ οὗ τογοβτηθηὶ ἰο {9 Ὠυϊηλᾶ Ποατγί, 
1Π6 ἔτυϊ! οὗἩἨ 1:0 αἰνίηθ δηἃ Ὀ]οββοὰ Ἰ18 οΥ̓ Ἰονο, 
(16 ὕγαϊι οὗἨ ΒοΟΔΥΘΗΪΥ, ζοϑία] ταῖσι δηὰ ἴον δἱ- 
ἐοπάδηϊ ὌΡροπ ἰμδὺ 1ἰἴ6. Βαΐ ἐ}16 βἰπαΐ]θ, 85 6- 
ατρεά προὰ ἱπ (μ0 ἰοχί, τὸ] 6 ον Ὀοδί ἰη- 
ζογττηδῃΐ 88 (ὁ [Ὧ8 τηδηϊοϊὰ σοϊαἰ οῃ5 οὗ (86 11 
οὗ Ομ γὶϑί, δἀ ππιθταϊδα ἴῃ ἰ..6 ΒΥπιθο] οὗἉ (86 νἱῆ 6. 
ΒοΙ ον οΥΒ ΔΓ γοβαγθαὰ 85 (6 ὈΓΆΠΟΒΟΒ, ἴῃ ΧΘ- 
δροοὶ οὗὨ ἰδποῖν οἷοβο δοῃῃθοίΐοη 1 (ἢ6 Ἰογά. 
ΤΕοῖΡ πορᾶ οὗ βυβογίηρς Βη 8 ἃ Ρ878]16] ἴῃ ἐπ ἀ6- 
Ἰπδηά οὗ (ἢ ὈΣΔΠΟΠῸΒ [ὉΣ {10 ῥχάπίηρ ΚΗ. 
ὙΠοΙρ σοτηαϊηΐης ἴῃ πο ὙἼη6 18 σοπβιἀογοα 88 ἃ 
Τοιοδι ηἷης ἴῃ 1, ποὺ ἴῃ χαδβροσὶ οὗ 86 Θχίθγῃδὶ 
οοππηοοίΐοη οὗ (86 οοά δἰπιρὶγ, θὰ ἴῃ Τοβροοί 
οὔ {8μὸ ἰηί6Γη8] σοῃῃθδοίΐοη σοηϑίβίϊηρ ἴῃ (89 ἔγαϊ- 
Ὀοανγΐης ἱτρυἾ86; ἰη σἱονν οὗ {818 Ἰαι(οΣ ΘΟμποο- 
ἐἴοη, {16 νν]]ὰ νοοὰ οἢ (ἢ Υἱπθ (861 ἱβ ἀορδηδ- 
χαΐο διὰ τουδὶ ποθὰϑ ὈῸ Ἰορρεὰ οἵ, ΕἾΠΑΙΥ, 

(00 δχοθοάϊηρ σοπι θυ δι ὉΠ ΠΥ οὗ (86 πὶιΠιογοά 
ὈγδΉΟΒ 68 Ἡ}Π16 Ὁ Βᾶγνο Ὀφοὴ οἰ ΟΠ, 15. ἰδέδη ἰοίο 
σοπβι ἀογαϊΐοη,. 8.660 {10 ΕΧΟΕΊΙΟΑΙ, ΝΌΤΕ. 
1 '8 ΨΟΥΓΒΥ οὗ Σοιηανς 8.}}} Ζυτί ον, ἐμ δἰ [80 

ἤρυγο οὗὨ {πο ᾽ὴο μΒὰ8 ποὺ ὑπὸ 70] ἶπς ἴον 115 
τηδϑηΐηρ δ'ομθ: Υἱζ. ἐδ0 Εδίμοσ δῖ ῥ]δηίοὶ 
ΟἸγβὶ ἰπ τοδηκίπά; 18 01} βθῆβ88 ἐβ (μϊ5: Πδὺ 
Βα τηδᾶδ Ηΐπὶ (᾿6 ζουπάδιίΐου οἵ τηδηϊϊηὰ δηὰ 
{19 ψοσ]ὰ ; Ηδ καῖ τηδάϑ Ηΐπι (6 ῥσχίποῖρὶο δηὶ 
ι..9 οϑηίσγα οὗ ἰβθῆ. 1 5 δρρδζαπῖί δ ὁποα ἰδὲ 
86 ΡΔΓΔΌΪΟ δὰ8 ἃ βρϑοΐαὶ θθαυίηξ ὑροὰ (6 δοη- 
ἰγαϑὶ οὗ ἴθ ἀἰβοῖ Ρ}68 νν }Ὸ μανθ σοιπαϊπδὰ [11 8- 
ἔαϊ, δηὰ Φυάα 5. , 
16 ἔρυτο οὗἩ ἐδ γὶπηθ δὰ {πὸ Βγαποῖοβ 18 

ΒΌΡΡΙοοπἰθαὰ ἴῃ χοΐδγοποθ ἰο οὐμοσ οἵ Ομ τι ει 
ΤΟΙ 08 ἴο Ηΐ8 Ῥϑορὶο, ὉῪῚ 18} βυσηῦοἶΐβ οὔ (89 
ΘΡΘΡΒοτὰ δηπὰ {πὸ ΕἸΟΘΟΚ, ἰ86 Ηρα δηὰ ἰδο 
ΜΟΙ ΌοΥΒ, (6 ΟοΥποῦ-δίοηθ δηὰ {86 ϑίομοβ Ὀ0ὲ} 
ὍΡΟΣ ἰΐ, 16 Βγίἀοστοοπι δὰ ἰμο Βγίο. 

4, γριιλοιί Με γε απ ὅο ποιλίπσ. ΤῈο Ο τὶ βίϊδῃ 
Ἰϊῖο 18 80 θη ΡΥ ἀοροηάθης ἀροὰ ΟΒτἶβί, 80 
ΘΠ ΥΟΙΥ δηὰ οὐβδηοδ}γ ἀοροηάορηι, ἐπαὶ 8 τῦλὰ 
σϑ δΔοσοΙ δὰ ποι ΐηρ ΟΣ ϑι-ἰκὸ δοὰ (οἀ- 
Ἰκὸ τϊϊβουΐ (86 τηοβὲ σοσαΐϊαὶ σοππηροίΐου πἰὰ 
Ομγῖβϑί. ο τοϊρῦ ρὸ 8ι1}} ΠΟΥ ΟΣ δηά αδέγτι: 
νι βουῦ {89 ΚΟ 508 ΠΟ ἤδη σδὴ ἀο δηγίμίπς δἱ αἱὶ, 
ποῦ Β0 0 ἢ 85 οχἰβί (Η 6Ὁ. 1. 8); Ὀὰϊ ΒΟΥ πῈ ἅτ 
βροακίῃρ οὗ ἃ ἀοίηρ οὗ (6 Υμ8. Απὰ 88, οὰ 
19 ὁ860 Βαπά, ἐπὶθ ἀοΐπρ 18 ΡΟ ἀοροπάρηι 0ὰ 
Ομ γίδί, δο, οὁἢ ἰδ οΟὗβοσ βδηὰᾶ, ἴδ ἰβ δὴ ογραπὶο 
σο-] νης, 6Θο- ποτ κίηρ ἢ πὸ Ψίηο, ποί δ ΠΟΤ 
οἰ ΘΠΟΥ ἰβτουρὶὰ το μδηἶο 8] ἱπηρα βίου. ΤῈ 
Ρᾶββδρο ἷδ, ἱπ ἰσγυϊἢ, υἱίοΥἹῪ Βα γοσβῖτο οἵ (80 
ΥἹΟῊΒ οηἰοσίαἰ ποὰ Ὁγ Ῥοϊαρίαβ; αὖ {8:6 δδιῃο ἰἰπιθ, 
ἈονΕΥΘΡ, 10 ἀο68 βοὺ σοῃῆσγια 86 Αὐζυδβιΐηθ ἀθ0- 
ἰγ]ὴ9 ἴῃ 1(8 οχίΣαυ ρ ΠΏ 668. 

ὅ. ζουθ ἷβ (:ΘῈ δοιιγοοὸ οὗἩ ἐ86 Ὑ|η6 δηά ἰἰ5 
δἰϑίοσγ. Τλὸ ἴονᾳ οὗἨ 80 ἙΔΙΒΟΣ ἴο (86 δοη δΡ- 
Ῥοδγα ἰῃ πο ἔγχυτο οὗ {μ6 Ὑ᾽π6- 116. προ μι8ι} 
Ὀἰαηίοα (86 ᾽ηθ δπὰ ἰοπά οἰ 1ξ ; ἐπ Ἰοτο οἵ (ἰὲ 
ὅϑοῃ ἰο ἐδ6 αἰδοῖ ρ]68 ἰβ σουϑθαϊοὰ πῃ Ηΐ8. ἀρρτὺ- 
Ῥυϊδίίοι οὗ ἰμοπὶ ἰο ΗΠ τη86}} 88 Η 8 ὈΓδΌΟἾ 68 δὶ 
8 οοττηππί οαϊΐοι ἰο ἰἰ6 1: οὗἩ ΗΪ8 Βιοδτι᾿ 8 1ἰ{6. 
ΤΟΥ τησδί ῥγουθ ἐμοιηβοῖνοβ (ὁ Ὧ6 ἐσὺ ὈΓΔΏΟΙΕ5 
Υ ἴγυ8 οὗ ἰσυθ. Ομ ιγῖβὲ ΠΟῪ δὰ ὰβ τδυηὶηρβ 10 
{19 σοῃβοϊδίΐοηβ πἰζμοσίο ργοβοηίθα Ὁγ Ηία. 

6. δωέ αε ἰλε ἥτε 9. ἰδὲ σταρε ἐν ευἱποεα ὃν {ε 
»τοάμοίῃς α )ονγουδ ἐπιλμδίαεπι, 80 (δε ἥτε ὁ ΟἈτ 
ἐουδ ἐδ πιαπίεείοαα ἐπὶ ἰλ6 7ον 9 ΤΣ Ποὶψ δρυι; 
απ {ἰ ἐς ἀεδίσπεα ἰο δὲ πιαπ εείεα ας (λ6 εριτιί οἵ 
ον ἐπὶ απά ἰλτουσὴ δε αἰδοὶρίεα αἷεο, γϑτβ 11-]1. 
ΕἸγϑί 8δ8 ἃ σοί] ὈτσΟίΒΘΥΥ ἴοτο. [δἐ 18 οὐη- 
οἱ ΠΟῪ ΟἹ]Υ ὑμδὺ [89 βίῃ ρὶθ οἱ υδβίοσβ, {86 δἰπεὶθ 
ὈτΔΏΟ 68, τη Δ,κὸ {116 ττῖδο Οὗ ἿοΥ. 

ἤ. Αδίάε ἐπ Ἀν ἴουό.--- 7, 6., δοπίϊηυο ἰο οχροτί- 
6696 δπὰ οοπίθοπιρ]αίο ΜΥ ἰοσο. Τΐβ 15 {86 ἰἀδ8 
οὗ υδβιϊβοαιίΐοη ὉΥ δῖ. [{ 18 δΘοπάϊτἱοηδὶ ὑροὰ 
(6 Κοορίης οὗ Ομ σῖβι ΒΒ οοτητβηἀτηθηίϑ, ἢ ὁ. 
οὈδάϊοποο ἰο Ηΐ8 νοτὰ. Τ78ὸ λυβι! Βοδίϊοπ οἴ (88 
ἀἰβοΐρ]θβ, συβὺ. 9, σεδίβ ἴῃ ἐμ σἱῃίθουβηοδ58 οἵ 
Ομνὶϑί, νοσ 10. ΤΟΥ ἀογοῖορ ἴῃ ρογίοθοί 70, 
ΟΥ ἴῃ (86 11{8 οὗἩἨ 6 Ηοὶγ αμοϑὲ διὰ ἐδ ἔγυϊ8 
οὗἨ Ῥτοίμοσυ ἴοσγθο.0 8.0.6 Νοὶθ οὔ οἷδῃβθ 2 οἱ 
γον. 10. 

8. ἴονϑ, 859 0Υ ἴῃ ῬΟΓΒΟΏΔΙ] 110 (8 Ῥγοίοι Υρθ 
οΥ̓͂ ἐβαΐ γαρίισγο νοι ἴ8 (μ6 οἴεοῖ οὗἉὨ (80 Υἱδο, 
Ῥβ. οἷγ.), 18 ἐχογοϊβοὰ ἴῃ (89 οδῃίογίης οὔ ΤΩ. 3 
ΔΒ γα 005 ρου (86 ἰγἱπρ οὗ ἃ 119 ἔπ {λλ6 δρί τι, 
666, 8180, Ἰροη [890 ρογίοοσί ογ σῇ ἃ τοἰπά ΠΥ 
οοπϑοΐουιβ οΥ̓ ἔς ον Βιἷὶρ τὶΐὰ Θοὰ δηὰ ΟἸσιβί, 
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δηὰ οὗἩἨ ἰΠ 6 Ροββοϑβϑϑίοῃ οὗ οίθσῃ) ᾿ἰ6 πῃ ἐμ9 Κίηρ- 
ἄοπ οὗ ἸοΥο. 

9. 7ποὸ ἴδτοινο!] αἰβοοῦγβοβ ἃ Τοτοίαβίο οὗ ἰΠ 6 
Ῥοηίοοοϑία)] Το α8ὲ, 8.06 Νοίθ οχ σοῦ. 1. 

10. ϑοσγαπὶ οπὰ ἔγίθοη. ὅθο Νοίθϑ ὁ γυϑῦβ. 
14 ἀπά 15. 

11. ἴογϑ Ὀθοΐηρς ἰδ6 στανυϊαἰϊοη οὗ ποαγὶβ δηᾶ 
ταϊπ 8, ἢ ῬΘΓΒΟΏΔΙ οοηάιπιοῖ, ἰονγαγὰβ (110 ΘΟ ΓΘ 
οὗ 4}} ρούβοπαὶ 1ἰἴδ, ἰὺ 18 ἐΒθη66 ονἀ ποσὰ ἐ]ιδὶ ἱὰ 
15 ἃ Ταπἀδηηοηΐα] οἰαγδοίογιβιϊο οὐὁἨ ἐπ του]ὰ (0 
λαίε, ἴοΥ, ἃ8 Δ ὉΠΡΟΟΪΥ τοῦ], 1ὑ σγαντδι68, (ἢ 
ἃ Ῥογνογίοα ἴοτοθ, ἰοῦ (6 δηϊΐο, ἰονγατὰ 
{πη ,8 ἐπ ρ ΓΒΟΏΔ] ΟΥΥἠΘΆῳΣὉμΒυ  ϑ(Δη 1, οὐὐν ἰηίο 
ἀλγκποδα αηὰ ἰπίο ἰμὸ υχἱἀδί οὗ ἀδαΐῃ!. Ἡαίθ 
εἰδηὰβ ἴῃ {10 δοηπίγο οὗὨ οὐ] Ὀουν χὺ ἐδ] ϑομ!οοᾶ 
διὰ ἀοαίῃ, ιι8ὺ 45 ἸΟΥ͂Θ ΟΟΟΌΡΙ6Β 6 οοηίγο οὗ 
ξοοιὶ Ὀοίνοοη Πἰκὺ δηὰ 16. Απὰ 88 ἰΐ:686 1Δϑ8 
ἰδτγθὸ σδασγδοίου ϑιΐοβ ΓΘ 86 διιπαδτμομία) τα (8 
οὔ Ομ εἶβί, 8ο, ἰὰ ἰκΚ ΔΠΒΟΡ, ἰ(ὴῃ0 ἔγβέ ἔθ γοθ 
ΔΘ (6 οἰατγδοίον ϑὲϊο9 οὐὗἩ {86 Ῥυίΐηθο οὗὨ ἐμ ἷ8 
Μὰ (901 Υἱϊ!. 44) δπά, Βθηδο, οὗ ἐμ ποσὰ 
1.580}, Νον ΤΥ 18 Ῥϑουθαῦ Ῥγοροηβὶγ Ὀ6 ἰο 
Βαίο, 0 18 παίαγαι {μαι (μὲ8. Ῥγοραπδίίυ, ἀΐδπιο- 
ΟΥΑΙ ΟρΡΡροΒοα 88 ἰὺ 15 ἰο {89 ϑρίτϊ!! οὗ Ομγὶβί, 
Βιου ἃ ἄτβι αἰἰαίη ἰο ζ}1] ἀθνοϊορισπὶ ὉΥ ἔθοά- 
ἴῃ ὉΡοὺ Ηΐπ δὰ ἔλθῃ Ββρομὰ 1.59} ὍΡΟΣ ἰ}16 ἀ18- 
οἶρ! 68. 

12, Το οσοπϑαυτητηαίΐοι οὗ δβἷη, ἰῃὰ υἱὸν οὗ (ἢ 9 
γι οὗ ΟΒχῖβι, τσ. 22, ὕπο] οΥ ἐμο βοοομὰ 
[41]. 

18. Ῥγοπιῖδε ὁΓ 1λὲ Ηοΐν Ολοεί {περ Νοίο ἰο γϑὺ, 
26). πὸ ἀἰβοΐ 658. 'ανὸ πϑοοὰ οὗ Ηϊΐπι: (1) (Πα 
(ΒΟΥ ΏΔῪ ποΐ ὍΘ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙῚΘ ὉΥ ὅπ Βαϊγοὰ οὗἉ (9 
πον]; (2) ταῦ {ΠΟΥ ἸΔΔΥ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΘ ὑμ6 νον] 
αἰ τὰ 16 Βρισῖς οὗ Ἰονο. 

14. Τὰ Βῆϑιηθ δῃἀ βυδονί ρα οὗ ΟἸσῖβί γδαραί, 
ἴον Ηἰΐβ αἰδοῖ ρ]68θ, τὶ 186 Ρ611] οὗὁὨἨὨ Ὀδοομπης 
οἴεπάοά αὖ Ηΐπι; 8 Ῥ6Γ11 τηδὰθ σοδπϊζοϑὶ ἴῃ 118 
7Ὲ}} τιαρηϊίρ ὉΥ ἰμ9 πἰχμὲ οὗἨ ραββίοῃ; σϑῆ- 
ἀογεὰ ἱπιροίςπὶ, ΒΟΝΘΥΟΥ, 85 18. 868 Ηἰβ Ῥθορ]ο 
ΤΟ ΘΟΠΟΘΙΏΘΩ͂, Ὁ ΗΒ. πατηΐηρ ῬΤΟΟΘΙ Δ Δί] 0}. 
66 Νοίο ἴο σμερ. χνὶ., γοσ. 1. 

16. ΟἈλνίδέ πιμδί ποοα σὸ ατσαν, ἐπ ογΔ27 ἰλαί {Ὺδ 
Ἡοῖν Ολοδέ πιίσλί οοπιό. Ἠϊΐ ἀδραγίυγο ψῶ8 οὶ 
ΠΟΟΟΒΒΔΓΣΥ, 88 ΒΟΙΩ6 τοΐϊρὐ ὑπ Π, ΒΙΠΡΙΥ Ὀθοδυ 59 
Ηβδ μιδὰ ἰο βοῃὰ Ηΐπι, ἕοςσ Ηδθ νγαϑ Ῥουζϑοίυ 
8010 ἰο βυϊχηηοα Ηΐπὶ μὲ 186 ψ}110 ΗΪπ 86} 
8.}}} δὐἰαΐης ἴθ {ἐπ18 τνου]ὰ; ἰὃ 85 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 
(πᾶὶ Ηΐ5 ἀϊβοῖρ]65 βου], ἔγοιαι υἱονίης Ηΐτ τι ἢ 
(80 6γ6 οὗ Β0η860, ὁΘοΙηθ ἰο Ἰοοὶς ὑροῃ Ηΐτπὰ τὶ 
860 εΥθ οὗὁὨ (89 βρίγιὺ; (μαῦ ΒΟΥ Βῃουϊὰ 35 
ἵγοῖα ἃ σοπίθιρ]δλίΐοῃ οὗ βορδσζγαΐθ ἀδίβ:}]8 οὗἉ [: 
Ηΐ8 Ἰἰέδ ἰο (π6 τίονν οὗ 10 838 8 ἰοίϑ]. Ηθ σωυϑί 
ῦο σοι] ίον ἩΣΒάσγατσα ἴγουλ {6 πη, ἰῃ ΟΥΘΥΡ 
ἰο ὈθοοΙῃηθ ΥΧ0]}7 δἰῖτο ἢὰ ἰΒθαι δηὰ ἰο Ὀ6 ζογῃοά 
ἴῃ ἰβο. ΤΟΥ τηλϑὺ ἢγϑι ἀοβραὶν υἱτου}γ οὗ 
Ηΐβ οχίθγη8) ΟἼΟΥ, Ὀοίοσο Η:8 ἱπιναγὰ δὰ οἱοτ- 
ὯΔ] Ο,ἸΟΥΥ σου] δΥῖβ90 ρου ἐδοπι.---ΤΏΟΥ τουδὶ 
ὍΘ δοτηρίοίοΥ δβαθτηογχοὰ ἴπ (0 ἀορ1}8 οἵ 
(ΠΟΙ͂ ἸΠΠΟΣ δοῖγθβ, ἴῃ ογάὰον ἐδαὺ μον ἰρσΐ Ὁθ 
ΠΥ ἐγδπϑ]αιοὰ ἱπίο Ηΐὰ. ὅθο ζεδεπ ὕεδ, 11. 
1879. 

16. ΤΏ ρεγεοπαϊϊίψ οὗὐἠἨ ἰμ0 ΗΟΙΪΥ ϑρινιι, Τὸ 
{Πγ66 στοδὲ ορογδίίοῃβ οὗ ἐμ 9 Ηοὶν Ομοβὶ δὲ Ηϊ8 
δοιΐη. 8360 Νοίθϑ8 οἢ τοσβ. 8-11. 

17. Τὸ ποσὶς οὗ (Π9 ΗοΙΥ ΟδΒοβὲ ἴῃ 1.8 γοϊαιΐοη 
ἰο ἐῆὸ τψοῦκ οΥὗὨ Ομ γῖϑι. 8.60 Νοίθϑ οἱ υόσυβ. 12, 
18. ΟἹ {πὸ ἰδ6ο]οκίοδὶ ἀἰδβιϊ ποι οὗ ΤΟΥ οΟΠο68 
οὗ (89 Ηοἷγ αμοβὲ 860 ΟΣ 8 οὰ ἀοοίνἷ 8] {8 6- 
ΟἸΟΩΥ. 
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Οτ δι᾽ 8 ΡΥ 8019 οΥ̓͂ {π6 πο, δῃᾶ 1.8 ἱπί τ σο- 
ἰαἰοη: 1. Α8 οχρσγοδδῖγσο οὗ ἱἰμὸ ΟἸ τ ϑ ἰδ η 8 
σον], νἱϊαὶ ζ6 1] ον βἷρ τὰ Ο τὶ; 2. οἵ μἰβ 
ἔα Β] Γ61}10 νβαϊρ οὗ ἴοσ τὶ ἐδ Ὀγοί σα; 
8. οὗ εἷθ ἔγπι ζ6}] ΟΕ ΟΥ̓ δβαϊνδίϊοη τ (ἢ (ἢ 9 
Βα που]ὰ; 4. οὗ δὶ. νἱοϊουϊουβ βρί γἰ 8] ζ6]- 
Ἰονν8}}}Ρ ἢ ἐπ ΗοΙΪγ αΒοϑί.-- - θαυ Ἀν ἐδ ημ8 
ποὺ ΒΥΠῚ00]8 οὗ δα ἷν (ἰὴ σΒ, Ὀαΐ {6 ΘΟΏΨΘΥΒΘΟ. 
-- -ον ἀοο8 ΟΠ κἶδὶ ἰοαπμὰ Ἠΐϊ8 οανθ ὉΡου οανὶ ὃ 
--βαγίηρ, οοποοσγείΐης ἰμ6 Ὑίπο: 1. Τδ6 Ὑ᾽ηο- 
ἄγοθϑορ δῃὰ Ἧϊΐβ στηϊηϊβίγυ; 2. ἰηῆ6 Ὑίηθ δπὰ 1.8 
οροσγαιίίοηβ; 8. (Π6 ὈγδΏΘ 68 δα ὑδμοὶν ποῦ; 4. 
{8ὸ ἔγαϊς αηὰ ἐ(8 οἴδεοοί.---76. σοηυΐηθ δηὰ ἰῃ9 
ἔλ188 ὈΓΔΏΘΙ 68, ΟΥ ἐδ 9 αἰ οτ 66 ὈΘΕΤΘΘῺ 8 ΤΠ ΘΓΟΙΥ͂ 
οχ γί πὶ οοπηθοίΐοα Ἡΐΐ ΟἾΣΙϑι ἀπὰ ἃ ᾿ἰν ον 
οοπῃοοίΐον, στουπαοὰ ἰὴ, δ {πὸ δαὴθ ἐϊπηθ 
(δὶ ἱ ἴθ οαὐνγαταϊν ον ἀθηί.--- 9 δοϊθσ Ρθ8]- 
(οι οὗ {π6 Ομ Υἰδιΐδη ἱπ {86 σατο οὗἉἨ (Π6 ὈΤΔΠΟΣ: 
1, ϑορομάδθποθ ὑροὰ ΘΟ γὶβδὺ '8 {μ6ὸ οοῃαϊι οι οὗ 
8 119 (τ ἐουῦ Μα, εἰς.}; 2. 6 πιυϑὶ Ὀ6 ρυγκοὰ 
ὉΥ 86 ΒΔ ΒΟΥ Β Κηΐῖο (ταν. 2); 8. ΒΘ ΠΠΔῪ ᾿α 080 
ἴτουλ ἷβ σοπποϑοίΐοη 1 (ἢ9 Ὑίηο πὰ ρὸ ἴο 
ἀεδίχυοίΐοι (ἸΏΔΥ τη νἱ]]ᾶ, ὍΘ Ἰορρεὰ οἱ, οαϑὶ 
ΔΎΘΔΥ, ἀγα ὑρ, ραίποτοα, Ὀυγηΐ); 4. Β6 τησϑέ 
ουἱάρποθ δἷβ Ὀσαμο οοᾶ ὈΥ͂ {}10 ποῦ] 68 ἔγαϊε. τς 
ΤΙΙΘ Βοϊοπιῃ δηὰ ρἱογὶοιβ Ῥοϑβϑι (ἴοι οὗ πὸ ΘΟ γ18- 
(ἴδῃ ἴῃ {16 ἔρυτο οὗ (1:6 ὈΓΔΠΟΙι: 1. Τὴ6 Βοϊθη 
Ῥοϑιϊϊοα: 866 (110 ἔογοχοϊης Το ΣΝ 5; 2. ἐδ9 
κἰογίΐουθ Ῥοβίίου: α. ἃ ρμἰδηίϊηρ οὗ ἀοά, δὴ οὐὔ- 
660 ὑροῦ ψὮΪΟΝ Οοα᾽β ΘΥΘ ΘΥΟΣ Σαϑίβ; ὦ. ΟὯΘ 
ἢ ΟὨγὶδβὲ ἰὴ ἃ ἰβίοσὶ 681] δηὰ βρὶ γἰ 8] σοπο0- 
(ἴοῃ ; ἃ Ραυία κου 1 ΗΪ8 βαϊγδίϊΐοη δπὰ 18 ϑρὶσι; 
ὃ. 0ὴ6 ΨΥ Ὶ 4}} (16 αὶ Ὠὰ] ἴῃ (6 οοπιται πο οὗ 
Βοϊνδίΐου δηὰ (6 ϑρίτῖὶ; α, ἀοϑιϊηοα ἐο Κογ 58} 
δηα χοΐαγοηδίο {δ δ᾽ ηὐης που] ἐῃ ἢ δ᾽ ΒΚ 688 
δὰ ΒοὺΣ οὗ ἀθδ}.---ΤΊ]ιΘ τὸ οὗ Ἰογὰ ἰ8 ἀοβίρποα 
ἴο ἱηβρίγο ἐμὸ του], όσα ουὐ νὴ Βαϊγοά, τ 1} 
ΠΟῪ Υἱοῦ. ---ΤῊὴῆο ργοαΐ δηὰ ἀροϊδῖνο αἱ ΠΈΓΘΠ69 
Ὀοίποοη ὑσὰθ δηᾶὰ ἴλ]86 Ὀτδῦομο8: 1. ΤΠ6 ουἱ- 
ΟΣ ΒΟΘΙΛΌΪΔΏΟΟ οὗ ΒΤ ἸΔΥΪΥ (οΓ ἐμὸ Βοια ὉὈΪΔΠ 60 
οὗ ΒΡ υϊογ Υ οα ἐδ9 ρῥϑεὶ οὗ {Π6 τὺ ]1ἃ βῃοοίϑ) : 
2. ἰῃὴ9 ἱπτατα αἰ ογοπσο: α. ἐμ 650 Βροπά ἰδθι- 
Βοῖνοϑθ ἰῃ {86 ποδὶ πα τηοβῦ ΡΣ ΘΟ ουΒ ἔγαϊν, [Π 089 
πῃ ὑμ6 τηοβὺ ὕ861688 ποοὰ; ὁ. ἐΐ68δ6 Κκιηάϊο 8 
Ὀοδυϊ αι] ἤγχο οὗἨ 1ἴ6, (8080 ΔΥ6 Θοῃβῃοα ἰὰ (μ9 
ἤδτηο οὗ ἀδαί.----ἂα πὸ Υἱπο 18 ΤΟΣ ἃ οἰ ἰ]ὰ οὗὮ 
ἰμ6 ΒΟΔΥΘΕΪΥ θύῃ ἰμδη οὗὨ 86 ΘΑΓΓ]Υ 80]], 80 18 
86 ΘΟ νἰβιΐδῃ. 
Το δοϊαϊης ἱπ ΟἸτὶβὲ: 1. ΠΟΥ ΘΌΥ δομάϊ- 

ἰἰοποα: ἐπ Κοορίηρ οὗ Ηΐ8 δοτησηδη ἀτηθῃ 8, ἱ. 6. {110 
ῬΓοβογυαίίΐοη οὗ Ηἰθ ψογὰ ἴπ (6 οὐὈθά 606 οὗὨ 
ἔτι; 2. ἩἩ ογοΐ σομϑἰβίΐϊηρ: ἰπ οαὐἰάϊηρ ἰπ (89 
οοῃ οι ρ]δίίοη δηἃ ὀχρουΐθηςθ οὗ ΗΪΐβ Ἰονθ; 8. 
Ηον Ὀ]6886ἃ : ψι} (π6 Ὁ] οβϑίης οὗἨ {πὸ νοτά, 
ΠΕ ἰδ ὈΪοββίηρ οὗἁὨ Ῥσυδγοσ, τὶ! {116 Ὁ] οβϑίης 
οὔ ἐπ ψοτκ, ΟΥ̓)ΟΥ, οὗὨ 80 ϑ' ρ᾽ν1ἰ.---ΟἸ στ δι 5 Ἰουὸ 
ἴο ΗΒ ρβϑορῖὶο, (6 τηοᾶο] 70 ἐποῖν ὈΤΟΙΒΟΥΪΥ Ἰοτο : 
1. ΤΠ ρτγοαίηθ88 οὗ Ηἷδβ Ἰογὸ (1π Ἰαυϊηρ ἀόνῃ Ἡ 5 
116); 2. (80 σον ἸΣγ διὰ ἐπι ϊηδου οὗἩ 18 Ἰουθ 
ἀμέσονν 8. (80 ἔγεοάοπι οὗἩ ΗΪΐ8 ἴον (οἰοβθῃ 
οι); 4. {80 Βο]π085 οὗ Ηΐβ8 Ἰογο (6δίμ Ὁ] ϑπεὰ 
γοῦ δμαΐ γὸ τορι Ὀτης ἔογι ἢ ἔργα ).-ἶἰἶὯ 15. ΟὨΪΥ 
ἴη {π9 {4118 Ὁ} Ἔσχογοῖϑο οὗ Ὀγοίμουν ἰονθ (δαὲ 
ΟὨ  ἰϑιΐδηδ ουθγσοοο 86 Βαίγοα οὐὁἁἩ (ἢ ννυου]ά.--- 
Το αἰἰτιὰο οὗἩἨὨ ΟὨγΙδι8η5 ἰοιναγά59 (ἢ 6 Βείτοα οὗ 
ἐμὸ που]: 1. ΤΟΥ (πἰηὶς οὐ {Π6 οχροσγίθηοο οὗ 
(86 Ἰ,ογτὰ (ο᾽ὁδν νἱθν); 2. οἱ (μοὶν υοοδίΐοι (γ8- 
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Ἰϊαπὲ ᾿ἱπ  διϊοπ); 8. ο (80 ρα] οὗ (μ6 που]ὰ 
ἐἀπαρυφ τ ις 1ῃ. Ὀοΐης μαϊοα πι|ιιουΐ ἃ σαι1.86); 

.« ἢ ἔδ6 ΗΟΪΥ ΟἸιοβι᾿ 8 οβῆοϑ 858 Ἦ ᾿ἰ(π 6585 (1 {π0] 
τηδυίγ τα σπΠ)).--- ΤῊ τοῦ 5 Βαίγοαά οὗ "ὶῖ 6 8868 
οὔ (86 αοδβροὶ: 1. Α δμαϊγβὰ οὗ Ομ γὶβί; 2. ἃ αϊγοὰ 
οὗ {ὸ Βαϊ ον; 8. ἃ 8101 44] μαϊτοά οὐὨ (116 ὁαιι80 
οὗ μοῦ οτὰ 11ἴ6.---8ὸ ἰχαὶ οὗἨ (86 νου] ἰοἴοτθ 
8: ΡΟΥΤΟΙ Οὗ ΡΘΥΒΟΙΔ]Ι ᾿ἰΐο:; 1. Εἔσουι (μ6 (τυ οὗ 
ὧι (Ρδειβοίβμ); 2. ἔγοαι (80 ἀοτμοπϑίταίϊοη οὗ ἱΐ 
(ἀπθοϊοῦ οὗ (16 6΄035Ρ61}; 8. ἴγοτι (86 Τουηάϊηρ 
οὗ 1 (ἰυτΐης ΑὟΔΥ ἴγοπι (6 Ἰονθ- κεἰ χά οπι οἵ 
ΟὨ Ἰδιϊδα γ).---ἀ} ο τὶ ἢ. 658-58} ΟΥ̓ 1 70] ἴῃ 
(8ὸ τη 688- 8 γί οὗ ἐμ6 ΠΟῪ α]ιοβῖ: 1. ΤΙ 8 
ὙΓΠ655-81}}0 684118 ΤῸ {18 τυ Π 658-58 ΓΘ ρί ; 2. 
{818 τὶ ο88-βίσοηρίᾳ ἀθτηδῃ 8 {}}18 ἩϊΓΠ658-Β}}}0. 
---Ἴ ο Πογχὰ 8 ψαγηϊηκς αἀγαϊποὶ οὔποθ δ Η 18 
διιδηθ δηὰ ογοβλ.- -Ἴο. Ἄδχοοηιηϊσαίἑοη απὰ 
ΟὈΣΙΔΎΓΣΥ ἰοὸ το 89 τοσ] ἃ βαπίθησοβ (ἢ 6 υνίϊ- 
Ὠ68868 οὗ Ζ26808: 1. ἴῃ ἃ (Ὀτυϊαὶ οὐ Ροὶ 864) 
ΒΘΟΌΪΟΑΡ ἔοτγηι; 2. ἰῃ οσοϊαδίαβιὶο 8] ότι ; 8. ἰπ α 
Βθοίατῖδῃ ΤΌΥΙΩ.---Τ δὺ γ0ὺ ΔῪ τοιηθαθοῦ, γυοῦ. 4. 

Ομνὶδι'β δοιλθ- βοὴ ἰἱπ 1(8 ἰπτο- 014 οἴοοὺ ροὴ 
ἐο ἀἰβοῖρ᾽οδβ: 1. ἴῃ 8 ἀρορὶγ αϊδίτοβδίησ εθοοὶ 
ὌΡΟΣ ἰποὶσ παίαγαὶ ζροϊὶηρ ; 2. ἴῃ 118 Εἰ γ ὁχ- 
αἰιπρ; οἴἴδοὶ ὑροὰ ὑμοὶν 11|ὸ οἵ ζαϊ.}.---Ἴ}ὸ ἀ6- 
Ῥαγίυγο οὗ (6 σϑι Οοιοίοτίον, ἴδ ο ἀγγῖνα] οὗἩἨ [89 
ΒΘΟΟὨα,--ἾἼὙἼ τησδὲ 1 Ὀ6 ἰμαὺ Ομτῖδὶ πιυϑὶ χὸ 
ΔΙΑΥ 85.60.6 ἐἰδ0 ΟΟΤ. ὡπὰ ΕΤΠ. ΝΟΤΕΒ.--Ἴ 9 
᾿ῃ δηλ ον αὐἱοὶ δρὰ δοοτοί, δηᾶ γοί 4}}- ρονψοσγίαὶ, 
νἱοίοτίουϑ ΘΗΓΎ οὗ ἰμ6 Ηοὶν ἀμοδὺ ἱπίο {86 
ὍΟΥΪα.-- 8. οδῖσο 1. [ἢ ἰΠ9 ννογ]Ἱά : δὴ οἵἶδοθ οἵ 
αἰϊοδίϊηρ, σου ποίη, Γεργουΐης δηὰ λυθδρίηρ; 2. 
λὴ ἰ80 Οδαγοι : ὅπ οἶδα οὗ ρσυϊαϊης, οχρὶαϊηίης, 
Τουθα] ης, ομα οὗ καἰοτιγίηρς ΟἾ τἰδι. 
78 σον ηοίηρ δπὰ σομνίοίϊηρ οὗὨ (8 τον]: 

1. 1ὰ τοβροοὶ οὗὁὨ 1.8 βιυ δ͵]οοῖ; α. οὗ ἰἰ6 ο16 5'η ἴῃ 
Ὑ 10 ἢ Δ}} δῖ δῖὸ θιωῦσασοά: ὃ, οὔ {0 οὔθ 
Υἱκυἰοοῦ 8: 6885 τ ]Πιοχοΐη ἃ}} Υἱρ  ΘΟΌ5ΠΟΒΒ 15 τηλΐ- 
ἰοϑιίεὰ απὰ {ι]8]]6ἃ ; 6. οὗ 86 οὔθ λιιάσπιοπὶ ἴῃ 
ὙΒΊΟΒ. Δ1}} λυ φιιοηίδβ τὸ ἀοδοϊάο απὰ ρτοιιπάοά, 
2, Τῇ τοϑρθοί οὗ ἐἰβ οἴοι: (116 σοπνϊποσπιοῃΐ οὗ 
ΤΟ Π᾿ Β ΟΡ Ϊ0Ώ8, τη 8, σοηβοίσῃ 68, μοατίϑ. 
ον ἰἰὸ Ηοῖν αμοβί Ἰολὰβ {πὸ οἰ]άγο οὗ 

ἰγὰι}ν Ἰηίο 8}1 ἐγ ἢ : 1. ΗΠ Ἰοααβ {16 πὶ, ποί ΤΑΥ͂ 
ἴσομλ Οσὶδὺ (σουΐϊηρ, Υἱϑι ΟΠΔΡΥ͂ δρ τσ 18), θαὺ ἀπίο 
Ομγίϑε (δρίνι οὗ (μοὸ Οματγο}); 2. ἤο δύβογοβ ἰὸ 
ξοβρ6ὶ ννογὰβ δπὰ ἔδοϊβ αῃὰ οχρ]δῖηβ (θὰ (να - 
ΘΟΟΥ͂ΟΡ Π6 88}8}} 1.687); 8. ἤ6 υῃἴο]48 ν]ιαΐ {6 γῸ 
λβ οὗ ἃ ὑσορ ιοιἷὶσ μβαίαρο ἰὰ ΟἸ ΓΙ βιϊδῃ {γιι{}1--τι 10 
Ἰονο οὗ ιῸὸ ζαΐῃγθ; 4. Ησθ ρ᾽ογ 65 ἰδ ΟἸιτὶβ τὸ 
Ομ ἴῃ (89 ρῥγεϑθηῦ οὗ (86 ΟἸ ΤΟΝ 8 11{6.--ΤΊο 
Ἡοὶγ ἀδοϑὺ 54 (89 Δοἀϊαίον οὗἨ ἰΐο Ῥογίθοί οοαϊ- 
ΣΑΙ οὗ Ῥοδββοββίοῃϑ οσὶβίίρ Ὀοίννοοη Ομ γὶβὶ 
δηα Ομνεϊδίϊδη8.---Ποὸν Ηο οφαάποίϑβ {116 ἱπίο (0 
ἀγ οἷρ ἐπ μου ἰ8ὴ06 οὗἨὨ αοὰ, νον. 1. 

Οπ ἰδλε Οοιρεῖ 70. ἰλὲ δυπάαν αΥεΡ Αδεοηδίοη 
αν, οἴιαρ. χν. 20-χνυὶ. 4. ῬΙΑΥ͂ ἴῸΥ {86 οομχίηρ 
οὔ ("9 βρί τιν τ ἤθη (μ6 μαίγοα οὗ [89 νοῦῖϊὰ δΥΤΔΥ5 
λι86}7 ἀρᾳίπϑι γου;---Εδον (18. Βοίίοϑί οὗἁ ἰϑυιρία- 
ἀΐουβ, αοἂ αἴογάβ πεῖρ ὈγῪ ἰδ βοπαϊπρ οὗ (116 
ἩοΙγ ϑρὲνϊ.--- Τῆι 6 τηατγίγτράοπι οὗὁἨ ΘΟ τι βϑιϊδῃβ Ὀ6- 
εἰμ -δ᾽ τ] Δ ΘΟ ΒΥ τι (6 ἔσθ ΟΠ τ βιυϊὩἶ Υ 
οὔ ἰμὸ ϑρίσγιι.- - -Ἴ6. σοιπίηρ οὗ {0 Ηο]γ αδοεί 
οομβίἀθγοα τὶϊ τοίογθηοο ἰο (86 τίομοβ οὗ Η 8 
ἀιδηο8: 1. Τὴ6 (οἰ! γ) Μοάϊαίον ; 2. ἐμο (οἰ μου) 
ἩδεΙΡΟΡ ; 8. ἐπ (οἰ]16γ) ΑΙ ΚΟΉ 6. ; 4. (.)6 (οἰ]160) 
Οομίοτίοτ.---ΤῊ 9 πμᾶτυ ] ]ου8 σοπιΐπρ οὗὨ ι..0 Οοπι- 
ζοτίον : 1, Ηον ἱἰἰ δ ἀὰ8 πὸ ευϑδονίηρβ ίο (6 οἱὰ 
οοϑ ({πΠ6 βΒυδεγίηρβ οὗ 89 τπαγίγγβ); 2. μον ἐν 
ἰΥΔΏΒΙΌΟΣΙΩΒ {μὸ ο]ἀὰ δυξδοτίηκθ ἰοροίπενς τ ἱ18 (89 

ὨΟ ΟἿΘΒ ᾿ἰπίο ͵0υ.---Τπὸ τοατίγγάοτῃη οὐὗὨ ἰτὰθ 
Ομ ἰβυϊα γ δὰ ἰ}.6 ἱπαυϊβι (οι οὐ {4[89.--- 86 
θδῃ οὗ (π8 βαποίθατυ δὰ ()6 Ὀδὰ οὗ ζαπδι οἶσε. 
--ΤΙ6 οτοββ οὗ ρμαϊΐθπσοθ δηὰ ἰΐ8 ογοξβ 839 ἰὃθ 
Βιἰδπααγὰ οὗ ρογβοοιίίοα (ογυβδ 68 δραϊῃδὶ (80 
ΑἸ ζοΏ508 δηὰ ΤΑ] ἀθῃ565).---Τ 9 ΒΟΡΤΙΌ]6 ζαϑεὶ- 
γ1}5 οὗ 141{}} οΥ̓͂ Το] σίου β ρεγδοοιί οὴβ (αμίοθ-α- 
7ες: ἰὼ ἃ Ὀχοδάθυ 86 η80 "(65 178]8 οὗὨ [81{}᾽}.-- 
ΤῊ ρΡογβουοτδηΐ ρδίϊθῃοο οὗὨ {116 βαϊηί8. 

Οη ἐλὲ Οοιερεῖ 705 (λὲ Ἐοωτίλ βυπάαψ α7ιετ 
Ἐαδίεν, οἰ χνὶ. ὅ-1ῦ. Τὰ βοπάϊηρ οἵ (μὸ Ηοΐγ 
Ομοβί: 1. θεροπάδπι πρὸπ 8 ραϊηζαὶ οοσάϊιίου 
(186 ἀοραγίυσο οὗ Οἰισῖβι); 2. ρἱοτίουβ ἴῃ 18 ἰὩ- 
ἰγϊηβῖσ σαὶμαο (Υἱοίοσυ νος (86 που]ὰ): 8, Βοὰ- 
ΥΘΩΪΥ͂ ἴῃ 18 δ᾽ ((1|0 δοτητημηΐοη οὗἩ ἐμὸ ΗοΙ͂Υ 
αμοβί, 9 καἰονγι δοαϊίΐοη οὗ Ομ γί, (8.6 οοχῃνι- 
Ὡΐο οὗ χοοὰϑ ψλ{}Δ [86 ΒΔιμ6.).--- Α8 81} (86 5δὰ 
ΤΟΙ 68 ἴῃ ἰδ 0 116 οὗ Φε8085 αν Ὀ66Ν οὨδηκο 
Ἰμΐο ον} Ομ 68, Βο 1 ἴδ ψῖ1}} ΗΠ 8 ἀδραχίωγο: 1. 
Πον (818 Βοϊὰβ σοοὰ π|ῖι χοσαγὰ ἰὸ 8}} {86 
ΦΑΣΊ ΟΥ τπμοιηθη8 (Η|5 Ὀΐγ ἷπ ρονγοσίυ, Ηἰ5 Ρ]1}- 
ειίπιαρο ἀηον (86 ἥοττῃ οὗὨ 8 Ββοσυδηί, Ηἶβ ἀθδὴ 
οἢ {Π9 6038); 2, δηὰ ΠΟΙ͂ 10 18 δροοΙΑῚΪΥ ΔΡΡΙ1οἃ- 
ὈΪο ἰο ΗΠ18 σοΐϊπας Βοπιθ ἑβσουκὶι μ8ὸ πιοαϊΐμτῃ οὗ 
Ηἰ8 ἀδρατίυσα ἔγοτπι ϑασίῃ.---- Τὴο Αβοθηϑίοι, 
τον εα ἀπάον 1(8 ἔννο- [014 αδροοὶ: 1.  ' χαρρϑὰ ἴπ 
(6 σἴοοιῃ οὗ αοοὰἂ ΕτιάΔΥ,---οὐὸ τι αοοα Ετὶ- 
ἀδΥ; 3. θα ποά ἴῃ {86 1ἰμ}}ν οὗἩ Ἐδδίεσ δῃηὰ Ῥεηίδ- 
οσοϑί,--τ-οὴθ ὙΣ 1 ΕΔΒΙΟΥΡ αηὰ Ῥοηίϊδοοξίι.---ΟὨ γ1ϑ 8 
βοϊπᾷ ΔΩ Υ---ΟΊ πού ὉΠ0}] ΟἸσὶδὶ τπνοηΐ αὐγαυ, ἀϊὰ 
Ηϑ δοῖηο ἰο τ18 ἰῃ ΗΪ8 τιοβί σὶοτγῖουβ ΪΌΣΙΩ.--- ον 
{πὸ ΤΠορὰ πηροίβ Ηἰβ ἀϊ8οῖ}]68᾽ οχίσγοῃθ:Θϑ ἄδθρτεῦ- 
βίου (ἸΥῖσὰ ἀ068 ποὺ 80 τοῦ}! 88 νϑῃίυσχο ἴδ 
αυεϑίίοη: ἩΒΙΠΟΡ σοοδὶ Του 3) τὶ 1 {Π 6 Ἰο  εεὶ 
οἰοναίίου οὗ Ηΐἷβ βρίγὶς ((Π6 ψογὰ: [6 18 οχρε- 
ἀϊοεπῦ ἴῸΣ γου).--- Υοαπίης οὗ (6 θα 68 οἵ (88 
ϑρίσι!, στοῦ. 17.- οηάονῖ}] χοϊαίΐου Ὀδίνοδη 
ΟἸιγὶϑὺ ἀπὰ ἐπ ΗοΪγν ἀμοβί: 1. Ομ υἶβὶ τηυδὶ σὸ 
ἰὰ ογάον μπὲ (89 δρίγι αΥ οολθ; 2. ἰδ ϑριτὶι 
8 οί Ῥογπιὶ ἰδ ἰο Βρεδὶ οὗ Ἡ: 86], ἴο ἐμ6 οπὰ 
(μαὺ ΟΣ ϑὺ δΥ τομιδίη.---Τ πὸ οΠτοο οὗ {}τ6 Οοαι- 
[οὐἱοΣ δῇ οϑῖος οὗ γερσγουίηρ: 1. Τσυο γαρτοοῦ 85 
ἃ σοιηζογίϊηρ ; 2. τὰ 6 ΘΟΠΒΟΪ 0 828 ἃ ΓΟΡσουίον. 
--ΤΊο ὁρογδιοῃβ οὗ ἰἰὸ ϑρίσιι: 1. ἴῃ αἰ ποσιὰ 
(το γ8. 8-11); 2, ἴπ (μὸ ΟΒαγοὶι (νετϑ. 153-10). 

Κ͵ΤΑΣΚΕ: ΖΕΙΒΙΌΒ: 908 88 8 Υ]π6- ἀΥΟΞΒΟΣ ἰχοδί- 
οἱἷΐι 1.18 νἷπο, ἀοίἢ 6 Ηοαυ Ωγ Ἐδίμοσ ἀραὶ πὶιὰ 
((ο ᾿ογὰ Οισῖδβὲ 'π Ηἰἷ8 Ὀϊιίον οδ] οἰ οηδ, δπὰ Ηθ 
ἀρφαϊοίϊι οσοῃ ἐἰνὰ8, πὰ ποδαῦγο, ᾿ν 10}. 4}} ΗἾ8 ζδιιἢ- 
ἴωϊ Ρ6ορ]6.- ἜΟΤΗΕΒ: ἀοα 8 ἃ Δίαβξίοσς Ὑῦ0 
Ῥοββοββοῖῃ {(11ὸ τὶ οὗὁὨ τορδϊκίηρς ἰδἰηρθ (μπαὲ ἃτὸ 
τηραΐΐ ἴὸ Ὁ οὐῦ ἱπάγαμοο δηα ἸΏΤΌΣΥ ἰγ ἰ0 ΟΌΥ 
Δὐναποοπιθιί δη ὑτοῦδί; ὙΠ δίϑοονον ττου]Ἱὰ ΚΙ] 
15, πιυϑὺ οοράϊποο (0 οὔγ 116; ἩΒδίβοοτοσς που 
Ρίαμρο υ8 Ἰηἴο β'π δηὰ σΟΒἀθΙ ὉΒ, τσητιϑὲ δἱὰ ἴῃ 
Βιγηαιϊης οὐ ἴδ} δηὰ δορα, ἰῃ δάάϊηρ 
ΡΟΊΟΣ (0 ΟἿΣ ῬΥΔΥΟΥ, δηαὰ ὈουΏΥ ἴο {116 ΒΏΒΉΤΟΙ- 
ἴῃ οὗὨ 1{.--ΗΒΡΊΝΟΕΕ: [ἔ αοἀ 1ΔΥ ποῖ (ἴι6 ᾿κεῖ [δ 
ἰο {886 γἱἷπα, 1.8 δβίγηχίῃ 18 σοπβαριθα ἧπ υβοἷο55 
Βῃοοίβ.-- 6 ψοτγὰ οἵ ἐπ σοβροὶ {6 Ὀ]οβ8βεὰ 
ὨΙ 688 οὗ ὈγΙησίης ΠΠΘ ἢ ἰο ἃ σοπα  ἾἸο ἢ οὗ ρυτίδοι- 
ἰΐοη.---Ζειθιῦϑ: Ὁ {19 ἀϊχηϊγ, Ο 186 φσΊοῦΥ, οὗ 
Ὀοΐπς ἃ Ὀγαποῖὶι οἱ ἴπ6 ᾿ἰνὶπρ Υ186!----ονο 
ΟὈΘαΐθησο ὅτ Ὀουπαὰ ὕν ἱοροίμοσ.--ΟΑΥΒΥΣΙΧ: 
Το ἴοτα οἵ 6οά, οὗ Ογῖδι οαπὰ οὗ ἃ σμεβιϊδα 
τ οί αἰ ἰἤτοο-ζο]ὰ οοτὰ [δαὶ ΠΘΥΟΡ σδῃ 6 ὈΓΟ- 
ΚοΏ.--Ο ἰπεχργεβδὶῖο ζο οὶ γ, ἰο 6 ἐχαϊοα ἰο 
{86 το ἀβὲρ οὗ Θοα !---ΗἘΕΌΙΧΟΕΚπ: ΟἸσὶδὶ π|}}} 
Βαγθ πὸ ἰογοθα βοϊθοίοι οὗ πιθη, πὸ βοϊάϊοτϑ ὉΥ͂ 
οοῃρυϊδβίοη, ὯῸ {ἰπογοῦϑ δβίδυοθ, καὶ οὨ άσϑα, 



ΟΗΑΡΚ. ΧΥ͂, 1--27. --τ Σὺ]. 1--ἹἸὸ. 

Ὀγοίῆγοη, ὕγιοη ἀ3.- -ΟἌΑΧΒΤΕΙ͂Ν: Το αἰ ηὶ ἐγ οὗ 
Ὀεΐης αοα᾽ 8 ὕγϊϑη, Φαπιο8 11, 8. οι. Υἱϊϊ. 15, 
---Ἴ͵δὸ κοϑροὶ ἀο68 ποῦ πιᾶϊκο 5]λυοϑ, Ὀυΐ ἔγοοθη, 
οὨ]Ἰάσοη, οἷ γ8.--ΟἈὨὙ γον. 106. ὅτδοο ἀοίἢ ἴῃ 8]] 
(ΐπᾳ8 δηϊὶοῖραίθ υ95.---1 Ῥεῖ. 1. 12, 16.---Β] 659594 
ἰ9 (9 πιῶ σβοηὶ αοά Ἰογοίδ, ἱπουρσὰ (ἢ 6. ν’ 016 
νου] Βηί6 εἷηι.---ὦ ΟΠ ν ϑ(ΐδῃ 18 ἃ οὐ ο55- ὈΘΆΥ6Ρ.--- 
ΤῊ πιο ΙΓ πιιιϑὺ ΘΟὨΪΌΤΩΙ 0 (86 ΘΧΆΤΏΡ]6 οὗ {ἢ 6 
Ηοαδά.---Ἶ ον. 28. Τηαὐ τυ δἰ οἢ 15 ἄοπο ἰο {89 Ποτγὰ 
7ε808 δηὰ Ηἰΐ8 ΤΟΙ ΌΟΓΒ, Ὀ6 ἱὺ φορά ΟΥ ΟΥ̓͂Ϊ, 15 
ἄοπϑ υπίο αοὐ Ηἰτ)56]ῇ,---Ἴ ον. 24, ΤῊΘ ρτοαίονς 
πὐδοϊ οὗ, ἰΠ6 ραΥ ἀαδτηηδίϊοι. ---- ΩΤ ̓ ΉΕΠ: 
ΤοΓο 18 50 Υἱοὸ δῃὰ 0 ν᾽] οϊζο π 685 ἰο τνὰ7 ϊοὶ (ἢ 6 
μον] ἃ 8 8ο ἱπὶτηΐοαὶ 28 ἰο ἰδ πᾶ οὗ ΟἸ γὶϑὶ 
δά Ηἰ5 κοϑροῖ.---Ἄ ον. 27. Α Ομ γι ϑιϊδη δῃουϊὰ 
ὍΘΆΡ τ Π6855 ἰο Οὐγῖϑι ὉΥ ᾿ογὰ δηΐδ ΌΥ δοηΐοβ- 
δίοῃ, ὉΥ͂ πὶ8 19 αηἃ σπαϊκ, αηὰ ὮΥ βυδογίηρ, δηὰ 
(δαὶ τψῖϊὰ ἃ βίη νίονν ἰοὸ αοὐ᾿Β Βοπον.---Ου 
ΘἾΔΡ. ΧΥΪ. 1; ΓΚ Ὑἱϊ, 18.---Ζεῖϑιῦβ: ΑΔ Οαΐη 
Ῥοσβοσυίοὰ ΑὉοὶ, 80 {1:6 ἔδ8βοὸ Ομυγοἢ 50}}} ροὸσ- 
βεουΐο8 (86 ἰγι16, 80 τη 500] ΙΘΥΟΣΒ 8{}}} ρογβϑοαίθ 
ἰγὰ ὈΘΊΊΟΥΟΣΒ, Ὠγροοτγῖ 685 απ ὰ τη ου }- Ογ  βι 'δη8 
(8086 π||0 διὸ ΟὨγ βιϊδη5 ἴῃ δἰποουϊίγ, 6α]. ἱν. 
29.--- ον. δ. 7όϊά.: 86. σπ]ιοῖο ΟἸ τ ϑιϊδη 16 ἃ 
Ἄοοηϑίϑηϊ σοΐης ἰο {86 ΕΔΓΠοΥ.---Ὗ ον. 8. ΠΕΡΙΝΟΚΕ: 
00 ϑρίγιῦ 8 ποὺ 1416.---ΖΕ1:5:10υ8: Ενονγιίηρ, 
ἴτοτι (86 ἰχιοϑὲ ἰο {μ6 Ἰονγοϑὺ, 18. δι) οοὐ ἰο (ἢ) 0 
ΠΟΙ αμοβὲ ἰὰ Ηΐ8 οὔἶῖῇοο οὗ Βεργονυον.-- -Τὴο τὸ- 
Ῥτουίης οδῖςσο οὗὨ (Π9 ΗΟΪΥ ΟἸοβί 18 ἃ8 πο ΒΑΡΎ 
ἴο ἸΏ 89 Β8}0 18 (0 τηρθηϊ.--- ον. 9. πο] ο 15 
8 5: ΒΟ Ὧ5 ΓΟΏΒΟΩ ΠΟῊΒ ῃοίπίηρ οὔ; ἴ(δ6 
Ἡοῖγ αοβὺ πιδὲ ταΐο 10 τηπηϊἴαδβι.--- οἸ ἰοῦ ἃ 
σδ.56 οὗὨ 4}} απ, ἀἰβίτοββϑ απ πιίβουυ ἰπ (πιο απὰ 
οἰογηἶγ.--- ον. 12. ΟΑΝΒΤΕΙΝ: Εδιτ 7} ΡΣ θδο]ι- 
ΟΥΒ πιιϑὲ, ἰπ {Π0 οχοσυϊΐοη οὗ ἰδοῖν οΠσα, ἤλγο 
τοραγὰ ἰο ἰΐ6 σοπάϊίΐοη οὗ ἰἰιοὶρ Βοάγογα, παι 
{ΠΟΥ͂ ΠΙΔῪ ἀἰβοοῦοῦ παὶ (ΠΟΥ ἀγὸ δϊΪο ἰο σοπὶ- 
Ῥτοποηᾷ. 
ΠΣΟΒΝΕΚ: ϑρ νι 4] οί γοη κί δον ἤγοπι Ο τ ἰϑὺ 

Ἰηίο ὈοϊίονοσΒ 88 ΓΟΔΙΪΥ͂ ΔΒ ΒΡ ἔσγοπι πὸ βίη) 
Ῥοηοίγαϊοβ ἱπῖο 16 ὈΓΔΠΘἢ63.---ΤΊιο ΕἌΙΠ ον, {Ππ|Ὸ 
οἰδοϊοηῦ σαυ86 Οὗ 86 οηἰΐγο τοἀδοιαρίϊνο ῥγουΐϑίοη 
ἴῃ ΟἸγὶδὲ; Ηὸ Βαΐδ βοΐ δῃὰ ρῥ᾽δηίθα δηὰ (θη οὶ 
ΟὨγἰ πἰ.-- Ρσα πη 8. Ῥαΐηῖιυ]; Σὺ ἰ8Β οἴοοίοα ὉΥ 
ετίονοιβ ἐγ ἴ415, Ὀαὺ 1ὑ 18 σοοᾶ ἀπὰ Βα] Δ ΥΥ, ΤΠΟΓΟ 
Ὀ]6586 ἃ {8 ἰο 6 Ἰορροὰ οἶ διὰ σδβὺ δἸνΆΥ.--- 
γεν. 6. 161 'β ἃ βδὰ δπά τηοϑηδοοῦι ἐπΐης ἰ0 566 
ΟΠ6᾽Β ὈὮΥ51681 δίσγεησίβ ἀφο πη, ὅπ δβθῃ- 
Β Ὁ] (ὁ ἄταν θᾶττον αἰ 9βοϊυϊί ου, τυ αὐ τη Βρί τ ὶ- 

, Ὁ] σοπϑυϊηρίζοη δηὰ ἀθοδγ Ὁ9.----Ἴ τ. 7. Βιοαάαξαϑι 
ΔΌΪαΙης ἰπ 9685: 9658 68}18 1ὲ ([Π0 Βοαγίηρ οἶ 
ῬΣΆΥΘΡ, Ὀδσϑιιδα δνογυ  ἷηρς ἰπ ατηδη 80 8888 ]ἰν- 
ἱῃρ το] σίοι, ὑπτἢ5 [0 ῬΥΔΥ 6Γ----ἷἰϑ ἐπου ἢ δ, οίο.-- 
65.59᾽ γί οπ ἀβῃἷρ (μ6 τατνατὰ οὐ (πὸ 14 1{}}0].---- 
γεν. 16,4. ποίλοϊο ἰε8ὲ οἵ ἔγ οπἀβῃὶρ---ποῦ ἴο Ὀ6 

᾿ΤΩΔΕΙΏ ΠΊΔΏΥ Ρτοβοηία, θυ ἴο ορϑὴ ἐπ Ποαγί, ἰο 
εἶτο (δὲ; {παῖ 18 τηότο ἐμδπ ἰο ὈΟΘΙΟΥ Δ]} Υἱ Ο 168. 
---ῦ οροππθβα ἰοτνασγὰβ δηοίθοῦ 18 α ἀδοϊδίνο 
τᾶτκ οὗ (μΠ6 οοπῆδοποο ἐμαὺ 1 ῥοἷδοθ ἴῃ δ Ἷπ|. 
ψε8ὰ5 γϑυοαϊοὰ ἴο ἐδ δροβίϊεβ τμαίθοουορ 6 
βαὰ ποατὰ ἤγοπι ἰδ ΕἌΙΒΟΡ; ΗΒ πιοϑὲ βδογοά 
(πουρίιβ, διηοίΐοηβ, βοηξ πηοηΐϑ, ἐπ οτοίογο---ἰ 
ὙΒ019 δου 86] οὗὨ Ασά. ---ΓΦογβ. 1-16. ΤῊὴΘ. οογαϊα] 
δηΐ ἰπἰ παῖ δοηποοίΐοι οὗἩ Ψ96805 τὶ ἢ ΗΙ5. ροο- 
ῬὉ16.--- γα. 17-27. Αἡ οχδοτγίαϊΐοη ἴο ρμαϊΐοποο 
οὐδ διηϊάδί ΡΟΥΒΟσΌ [0η8.--- ον, 17. ΤὴΘ ΤΟΣ 
ἐοπιπιαπαάς οὗ Φ68ὺ8 ἃΓὸ ἰονο.---ἶἰὐ 18. ἃ στοιλῖ σοῦ- 
δοϊαίΐοη ἴθ 84 ρογβοουίοα, μαίβα ΟἸν βίδα. ἰὸ 
Κηοῖ ἐμαὶ Πα πᾶ8 ἃ ἴκὸ 16 ψἱ( 5 6518. ΤΠ 6 γ9 
ἦς {πΠ0η, ἰδ ἰδδομο5 ΟἸχὶδί, ἃ μβαϊγοά ἰοτνασὰβ 
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Ηΐπι, δὴ δηϊΐραίῃν ἰο Η58 ρούϑοη. 70 ἱπηδρίπο 
(Βαὺ [Π 650 Ὑ6ΓΘ ῬΟ551 Ὁ]0 ΟἿΪΥ ἰπ (89 6886 οὗ ροΓ- 
ΒΟΏΆΙ] δοαυδίπίδησο υἷι {968}, τνοιἹὰ . Ὀ6 ἰο 
λαάρο βαρονῆοία!γ. Ηδίθ πὰ δὴ ἰηϊο]]οοί 8] 
Βρτίης ἰὰ ᾿η 6] οί] Ὀείηρϑ; ἴο (818 ἀν {6 τὸ 
οχίβία Βαίγοα ἰοτγαγὰ .69118.--Ὅ ον. 27, Απαά γε 
αἰ80 δλαϊξ ὅδαν ιοἱίπεδξα. ἘἈΪΒ ῬαΒΒαρ6 18 ἸΏ 8} [6 50}} 
αἰδβονίπλϊηαίϊνο οὐ ἃ ἀου δ] ἐθβι ΠΟΥ οὗ ἐδὸ 
ΑΡοβί]εβ: δ ιἀϊνίηο απὰ ἃ βυπιδῃ ἰοβι ΠΟῊΥ (1η- 
Βρίσοα ἐθβιϊ ΠἸΟΩΥ ἀπ ἰδοὺ Τουηἀοἂ προ ννμλὶ 
δΒαὰ οοπλο ὑπᾶάονΡ ἐμ οἷν οὐγη ΟὈΒογν αἰ] 0η).---ΟἾ Ὁ. 
χυὶ. 1, 2. Α ἀοδβογὶρίϊοη οὗἁὨ {6 βυδενγίηρϑ οὗὨ (ἢ 6 
ἢνγϑι δοηθββοῦ οὐ ΟΕ γὶδί, ἢ Ῥαγνίϊσυΐϊαν, ἐῆο 
ἸΏΔΡΙΥΥΒ (ἴῃ ἰμ6 ποίθ, Ρ. 457) ; α΄ τοόχίδι εν ὁ τλὸ 
λίϑίοτίεα οὗ ἐΐλς πιαγίηγγ --τάτο τοὶ σίου ρογϑοσα- 
ἰἰοῃβ ἴο Ὀ6 Ἰαἰά ἴο 116 οἰἰᾶγρο οὗ ΟὨΥἰβεϊ αἱ γ ἢ 
Νο.---Αα] σίοι, (ἢ 6 ΒΌΡΓΟΠΙΘ ροοά, ἰ8 Ἔχροβαὰ ἰὸ 
86 υὐἱπιοϑὺ δΌυ860 ; ἰο 116 ἀληροῦ οὗ Ὀοὶηρ τησο 
ἢ, Οἷοαῖς ἴον τηδ]ῖοθ δὰ μαΐθ απὰ (6 βιεδαΐηρ οἴ 
Ὀ]οΟοά. --- Οὐδρεῖ 0» 1λε ϑωπάαῃ αἤεν Α δοεπδίοπ αν." 
Ομ αρ. χυ. 26-χνὶ. 4.---Ηοιν ΘΟ τῖδὶ ἢ 8 Ὀδδὴ ρἷο- 
το ἴῃ Ηΐ8 Αροϑίϊοβ. Τ6 σ4}} οὗ (ἢθ δποϊρηί 
ἸΛΔΥΙΥΥΒ ἰοὸ (9 ἸαΐονΡ ΟΠ γί βιϊη Ἰνον].---ΟἸᾶρ.. 
χυ]. ὁ, ΤΏΘΓΙΘ 15 ἃ ἴτυο 8η4 ἃ ἴαϊβα ρυΐοῦ δὶ βθρὰ- 
γδίοα ἴγοπι οὐν 1τἰ μι 5.---Ἴ Υ8. Ὁ-1ὅ, ΤΊιο αἰνῖτιο 
ΟὨἸσξοππποηῦ οὗἩ {π6 ΑΡοβί]ο8 ἃ ἔγιι ιν οὐ στ δι᾿ 5. 
ἀδρατίυτο.--- ΒΡΟΙΒΟΤΙΥ δογγοοίΐοη αὶ ἀπ ΟΥ̓ Ίονο. 
--͵Βὸ παῖ πἰ βίσυ οὗ γορτγοοῦ οὔ ΟἸινἸδιίδη ἰοα ἢ 6Υ8. 

ΟἜπΠΙλΟΗ : Τμ ρον δοιίίοη οὗὨ αοά οσοηίγοβ ἴῃ 
{πΠ9 ῬΓΟΒΡΟΥΪΥ οὗὨ (μ6 ΟἸυτοὶ οὐὗἨ ΟΠ τὶ δι.---ΤἘ 0 
γΓοάροπιοὰ αἰδοῖ] 18 7 65ι18᾽ γί πὰ, υἱτπουΐ {Π6Ρ6- 
ὈΥ σοηϑίης ἴο ὃ6 ΗΒ βογυδηί ((λαὲέ ἢ6 158. ἱμοη, 
μονονον, ἰὴ ἃ ἢ ἤ ΟΣ Β6Π86).---ΟἼλΡ. χυΐϊ. 776 οὐδὲ 
ποὶ δρεαΐ οὗ Ππιπιδε, 686 τνοτὶβ ἈγῸ 8ὴ ἰσσο- 
ΓΡΑΡΔΌ]Θ ἐθβι ΠΟΥ͂ ἴο {Π0 ῬΘΥΒΟΠ ΑΙ Υ οὗ ὑμ0 ΗΟΙ͂Υ 
6αμοϑβι. : 

Βπαῦχε: Ενονγίηρ ἐπα οπ6 ΤΥ δὴ ΒΑΥ͂ 
ἰο πού ΟΠ σΟΡΏΪΩρς τ᾿16 Βρὶ τὶ οὗ {Π1|ὸὲ ΟἸ γἱ βεῖηιι 
Οδυγοῖν, σοποογηΐης (Π6 ΠΔΥΠΊΟΠΥ ἴῃ ΝΟ 586 
᾿παὐ Ἰῖνο, ἢ. ῬυΣῚ(Υ οΥ̓͂ πηογαΐβ, δοι γιγ ἷπ Ἰονο 
πηὰ ἱπογοαβῖηρ Πατπϊπλίίοη, σοθσογηΐης {[Π|6 οοη- 
ἤάδησο 16 ἢ διὸ τπιιϑὲ 665 Ὁ058658, ἀπ ἃ ΠδΡ 
βοραγαίίΐοη ἤγοιῃ ἰδ 0 ΤΟΙ, ἰ8 Π6γο υἱἱογοά ἴῃ ἴδο. 
[ΓΒ|{Ὁ] ἴοπο οὗἁ ρμαγιίἵπς Ἰονο (Η γα 6ν).---Ῥυγσί. 
οαἰΐοη 8 ποὶ οἴδοοίεὰ νἱπουΐ Ρμϑίῃ ; ουὐϑὴ Υἱῃο- 
ὈΣΟΠΟΝΟΒ δύο βαϊὰ “0 Ὀ]66α,᾽ θη (ΠΟΥ͂ τὸ 
Ρτυποα.--ΟἾἹΥ Ἰοὺ πὸ Ὀτοδοῦ Ὅ6 τηλᾶθ ἱπ {μὸ 
Ὀοπὰ οΥ̓͂ ῬΡθδ69 ἐπ γουρὶι ναΐῃ ΟἸΟΣΥ οὐ ὙγΔηρ ἰης; 
οἶδ ὙΠ] ῬΓΑΤΟΡ ἴῃ «68.8᾽ ποθ Ὀ6 Βἰπάοτγροα," 
ονογυίΐης νν}}} Ὀθσοιηθ του -οαίο δηα ρὸ (0 
ἀεδίγιοίοη (ΕἸ6ρ56γ).--Οἡ ΟΠΔΡ. χνὶ. 2.--- ἌΚ ὁσ. Τ. 
7ε 8 ἐχρεάϊεπέ [ον ψομ ἰλαΐ 1 σο αἰσαψ. Α Βαγίῃς 
οὗ τνοηάγουβ τπλρηϊίαα6.---Τ 6 δρὶτῖ 5 ποτ ἴῃ 
τοραγὰ ἴο [86 τοῦ] ἃ 18 δοιηρυὶϑοα ἰῃ ἰπθ ἢ γ66- 
Τοϊὰ ορογαίλοη οὗ ᾿ππρτοϑδίησ ΒῈΡ ψἼ1 δ᾽ δοη- 
ΒοϊοιΒη 658 οΥ δ), ἃ σοηϑοϊουβηθβθβ οὗ ἐλ λοζίμδδε 
ο᾽ Ολτίεί, ἰ 6 ΒΘ ἀσολοΣ ἔγοτῃ ἃ}} βίῃ, ἃ σοηϑοίοιβ- 
Π685 οὗὁὨ {Ὺ6 ἐπιροίεποε οὗ ἰδλ6 Ἡποκζεά Οπ; 4 οου- 
υἱοεϊΐοι οὗἁἨ ἐπα αν ποὺ ἰ8β δάυθυβο ἰο {}0 δϑιϑ- 
Ἰϊβῃ ππηοπὶ οὗ ἐἰι6 ἀ6Υ1}᾽ 5 Κἰησάοπι. 

αοββνεε, τογ. 2 : ϑοιμοι ΐης σὲ ΒΠΟΥ (861; 
ΤᾺ ΠΤ] 989 τηυϑὺὲ ὃ ονἱἀοησοῦ : οἰμοῦ 86, Γ᾽ 
ἀπ ογ9 06 0 ΓοΒυΪὶ αὐ 41}, ΠΟΔΥΥ λυάριμοηί οὗ 
αοὐἷ δηδβι168.---Ῥογβοουίοτβ οὗ ΟἸ γι 18 Π5 ἀο ποί. 
{Π Β6 1 γ65 σοπδίϊαἱο ὑπ 6 υἱ ποτ ἄγ ββοῦ ; ΒΟΥ ΓΘ 
Ὀυΐ Ῥγαπίηρ-Κηΐγνοβ; αοἂ 19 ἴμ6 Ὑ η6- ἀΓΉ580᾽ 
νὴο κυΐά65 (Π6 Κηϊΐο δηὰ οαβδίβ ἰΐ ἰηΐο (86 το 
ΘΠ ἰΐ [88 δηῃ το δουυρὰ Ηΐ9 ρῬΌΓρΟΒΟ (Δ ΟΥ 
ΓυτΠ 67). -πΎ ον. 8. ΖΤΑγοιση [ἠὲ ὡοτά; Τ86 
ὈΥΔΏΘΙΒο5 ἀοτῖνο (πεῖν 011}. 685 (Ρυγ}7) ὕγοπι (86 - 
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Ψὶπο.--ΕὙΟΤΥΥΒΟΤΟ ἀγὸ 8}1 {Ππ|ηρ8 δδογὶ θεὰ ἰὸ 
πὸ νογὰ ; ποὶ Δ]00}9 ρυγὶ δοδίϊοη, 85 ἴῃ {π18 Ρ85- 
δαχο, Ὀυὺ 1 Ῥεί. 1. 28 τορεπογδίίου, 088. 1. 18, 
21 ἰδ0 ψ80]90 οὗὨ δβαϊνδίίοῃ.--- ον. 4. Τ}18, 16 
δρίγἰἴ.81 ἱπά νυν ο! ης οὗ Ογὶδὲ ἴῃ 8, 18 4}}-ἱπ|- 
Ῥοσίδηί.--τ-ὃἷον. 20. ΕἸΌΠΟΣ τὸ ταυϑύ ποΐ Ῥχοΐο88 
ἴο Ὧ6 δογυδηίβ οὗ Ομ γἰβὲ, ΟΥὁ γ9 πιυδὺ μυΐ ᾧὑΡ τὶ 
Ηΐδ οτοββ. Α βοοά βοσγδηΐ ΜὉ}}} ποὶ δῦ ἷπ (89 
ΟἾἰΠΙ ΠΟΥ ΘΟΥΤΏΟΣ ὙΕ118ῖὶ ΗΪ5. Τηδϑίον᾽ 5 1789 18 ἴἢ 
θοραγαγ.--Ὗον. 24. Μοη ἀο ποὺ οδσθ ἰο Βαῦθ 
{16 πϑὴθ οὗ δμδίθγβ οὗἩ ἀοά, ϑῃϑιῖοβ οὗ αἀοἂ; γοὶ 
ΒΘΥΘΥ 61655, ἐΠ6 0 Ραΐ ἐμπαὺ πδὴθ ἰῃ ῥγϑοίΐοθ ἴῃ 
Ποῦ τ ΟΣΚΒ.---ογΒ. 26, 27. ΤΏΟΣΟ ἃγτὸ ἴῃ ἐπα 
ΟἸυσοῖ ἔνὸ ἱμβοραγ ὉΪ0 ἩΪ(ΠθΕ868 [ῸΣ «6818 
Ομγίβε: Ηἰβ ϑρ᾽ τὶν δῃὰ Ηἰβ8 ποσχὰ.-- -ΟἸδρ. χυὶ. 2. 
Τιΐ8 ἀοώγ, τ Β6 1 18 ἱποῦυκις ἰο Ὀ0 ἃ Βροοΐοβ οὗ 
Σοὶ] κίουβ βοσυΐοθ ἰο ρογβϑοιίο ἔμ6 ἔσαν δοᾶὰ ἐδ6 
ὙΓΓΠΘΒ565 ΓὉΣ ἰδ ἐγυ ,---ἰἷβ ΒΟῸΣ ἐδ σοηϊὰ; ἐΐ ἴδ, 
δῃὰ ἰἰ 8.14}} οϑαβθ οἷν ἱἱ (Π6 οηὰ οὗ (Π6 πογ]ά. 
---δδίηοο (86 σἶβο οὗἩ ἱμ6 β' ρδῃϊδὰ [παυϊδιιίου, ἴὲ 
885 Ὀυτγπὶ, ἤγοιι (16 Υγὃὸασ 148] ἰο 1808, πὸ 1655 
δὴ 84,858 Οἰκνϊδ δὴ 5 ἴῃ Ῥόύβου δηὰ 10,049 ἴῃ 
ΟἿ ΩΥ, εἰς.--- Ὁ 6116. ΑΠπάὰ δὸ {δ ὲ8 οὐ ἐμαὶ {πη ρ; 
ἷδ ποῖ (ἢ βἷῃ {πὶ ἀΔιηη5 606. Τὰ ΗΟἿΥ αΠοβὶ 
ΒΩΥΒ: ἰλίδ 8 {10 δ'ῃ,---ἰδαῦ (μοὰ Ὀοϊ ονοδὶ ποὺ οα 
Φοβὺβ; (8 σοπάριηηδ {8 686.---ὕ[Γ. 18. βυσοῖ 15 
6 ἀουῦϊο οὔἶοο οὗὨἩ ἐμ 9 ΗΟΪΥ αοβί: ἔσβι Ηθ σο- 
ῬτουοΒ δηΐ οδογγοοίβ, ἐμθὰ Ηρ 16848 δμὰ γσυΐάθ8, 
85 ὃ ΤΟ ΒΟΥ ἀοοθ 6 ΟὨ]1α.---ΑἸ! ρμδτιΐοϑ δηά 
δοοίϑ, 81} Βρϑαίζοσβ δηά ρσαΌ] 6 Υ5, ᾿πδἰϑὲ ἀρο ἰΐ 
ἐμαὶ {Π 6} Βανϑ ὑἰπ6 Ηογ Οἰοβί, δη ἃ σοῃβϑα θη 
ἀοπιαπὰ (Παὶ Ὀο]οΥ δου] Ὀ6 ἀοοογάρά ἰο {Πιεὶν 
γγογὰ, αὶ 1ἔ νγὸ ζτὰϑβῃ [ῸΣ βυιρροτγί (6860 τννογ 8 
οὗ 72ε808, γὸ σαῃ χοροὶ {ἰχ0πὶ 4]}, εἰσ. Ὧο δυΐ 
σορᾶτο Μ8δὺ {πΠῸΥ ΒΥ ΠῚ ἰμ6 ποσὰ οὗ 
ΟἸΒτῖϑι. 

ΚΟΗΙΕΙΒΕΜΑΆΑΘΗΞΕ: ΟὉποεγηΐησ ἰδ6 ρ»εγὺμὶπηρ-- 
»ωγσίπσ--ο  ἰλς ὑγαποὴεδ. 6 οσὰ ᾽α8 βου 
ἋΒ ἱπ 650 νόογὰβ {ἰπ6 πίη ογγυρίοα ῬΤοΟρτο88 οὗ 
9 ΟἸιγ βιδη Ομ ἴῃ Ῥαυγ Ποαἰίοη, ῬτθβιΡ- 
Ῥοδβίης, δί (μ6 βδῖηθ {(ἰπιθ, 118 σοπίΐ 8] ἀονοὶορ- 
Ἰηθ0ηῖ.---ΟἸταη 70. ἰλὲ ωογᾶ δε δαζε; 1ὰ ἷἰβ (ἢ 
ὙὮ οἷο σοπηροίΐοη οὗ Ηΐ8 ψογάβ, ἃ σορποοίξϊοι 
ἀἰβοουθσδΌϊο, οὗ δουσγβο, ἰῃ ΘΥΟΓῪ ἱπαϊν ἀμ) τνογὰ 
οὗ 11|8.--Ἴ ῆο πογὰ τνδ8 (1:9 ΟὨΪΥ τη 689 ὈΥ͂ ΒΊΟΝ 
Ηο σοου]ὰ ππλίο χηδῃ (ο Ηἰπιβο] ἢ, δὲ Ὧ6 1ὑ 18 Οὐ Γ 
8016 ΡοῖγοΣν οὗ οοιμηπηίσαίἑ οι ννἱ}} Θαοὰ οἰ ΘΓ. 
-Ἰ νὸ πουϊὰ ποὶ θὸ ᾿ἱπνοϊνοὰ ἴῃ ὑμὸ ἀοδιϊ 
οὗ Ὀεοΐης βυπάοτοά ἔγοαι οοηῃηποοίίοη τἱϊ {}}6 
ἀϊνίηο διὰ εἰκὸς Εἶθ, δὰ οὗὁὨ Ὀοΐϊηρ Ῥσγοβίαθ!ο 
ΟὨΪΥ ἰδτοῦρῃ (6 Δ8}}68 ἐπαὺ τοτηδίη οὗ ι.8---ἰΓ 9 
τνου]ὰ ποί μαγο ᾿ξ 80, (μη τηνὲ {118 Ὀ6 8.6 στοδὶ 
ταΐϊο οὗ οὖν Ὑο]9 116: «τοὐδομέ πιὸ ψὲ εὐ 
ποίλιηρ.--- 0 Τογὰ Βοσο δ0ο] 5168 8}} (8οβο «18- 
εἰηοί! οΏ9, 80 οἴϊοῃ τηδὰθ ΟΥ̓ πιο, Ὀοίνγ 6 ἐδ ἢ 8 
δρὶ τὰ] δηα βϑουΐαν, {ἰὴ 5 ἰο ροσαὶ δηα οἰοσ- 
ΠΆ]. ἴῃ ὙΔΒδίοΥοΥ βρίιοσο οὗ 18 νγὸ ἸΏ. 6, ΟἿΓ 
υγοτὶς, 1 ἀοὴθ Ἡιϊμουί Ομσῖδι, 15 ποι ΐης ; δηὰ 108 
ΒΟ Ν᾿ ἢ σΠ688 5818}} ΟΥ̓ΘΥ ὈΘΟΟΙΩΘ ΙΏΟΓΘ ἃ ΙΏΟΓΘ 
τιδηϊΐοϑί. ΤΏΠΟΓΘ 18 πὸ βίγοηρί οὐ ζγυλ 10.058 
ἦπ δυρὺ πιϊμβουῦῖ Ηΐπ).---1ὴ6 ΟὈ» τί ἐπ Μὰ 
δίεαά. ἴῃ 1} πο Ὀοϊΐονγο οὐ ἰϊ:9 παπι|θ οὗ ἐδ9 
Τοτά, ἰΒ8 βίγοηρί οὗ ἰγαϊῃ 18 ἰο Ὀασοηα ἃ 11 
Δη ἃ οοη(ἰηλ)]} δοι ιν, ΡΤΟΡΟΥ δὰ ρϑουϊίαν ἴο 
ἐποτηϑοῖνθα, ΕῸΡ ἰδ }8 οδυ89 Η18 ὈΟΑ᾿ΪΥ, ΡῬοσϑοηδὶ 
Ῥζθϑοθοθ τουδὲ ὃὈ6 Ὑἱάγανη, (9 116 6πὰ ἐδαί, 
με ἢ (116 δ οἷΡ δὰ ἐμπρουρὰ 1.0 δβίγθηρίῃ οὗὨ {110 
αϊνῖμο ϑ'» γὶῖ, 41} (ὐη σα (δαὶ ΟἸιγὶδί δὰ αἰνθῃ 
ἀμβοῖλ ταϊρηῦ ἀθύοῖορ πο ἃ ρθουν (ΡΘΓΒΟὨΔ]) 
11ἴ9,-τὰ 119 ἱραορθη θη γ δ ] - οαμχϊοα  γὁ 

δηὰ δ᾽] [πο τ 016 Βυσαδη που] τὶ ἐπ 56πιὸ 
Ὀ]οβϑίῃκ. 

ΒΡΒΒΕΒ: [ ἐμο ἀον1}᾿ 8 1}}- τὸ: τότὸ ἐῖθ ΟἹΪγ 
ἐπΐης ποοάξα], 6 του] βοοι ΙΔῪ ἷ8 ἱκηΐα 9 ΟΣ 
ὑμγοαίβ δῃὰ δι186 τ|ὁὸ τ ῖ} 818 τῆᾶπηγο δηὰ ἐδο 
δβίθῃ οι οὗ ἱῖ{. Βαὶ Θοά ἰδίκοί ἢ Ὠἷπι ἴῃ δἰ8 πδηὰ 
δἃπὰ βαῖίἢ: 6Υ}]), 1 πον τῦ0}} ἐμαὶ ἐμοὰ ατί 8 
ΤΩΡ ΟΓΟΙ δηὰ χηϊδογτοδηΐ, Ὀαὶ 1 τὸ. δ κο δυο 
0860 οὗἉὨ 06 88 1 ΜὙ{1]:; ἰμοὰ β8δ]ὲ θὸ θυΐϊ Μγ 
Ρτυηϊηρ-Κηϊίδ; (89 τουϊὰ δηὰ 4}} ἐμαὶ οἱ εδυοῖὶ 
απΐο {Πμ690 884}1} Ὀ6 ἀπηρ [Ὁ ΜΥ Ὀοϊ]ογοὰ τἱπογδτγα, 
ἰδαύ 1ὲ ΠΙΔΥ͂ ῬΥΟΒΡΟΡ δηὰ ἰπρτουθ (0.8 61).---Ἰ 
ἰδοι 11 πο δυο υ (19 ΟΥἹ]] ἰο 89 ἰδίκοιν αΓΔῪ ΤΌΣΩ 
166, ἔδοι 11} Βᾶγο (0 δυ 8 ἐπ γβοῖῦ ἐο θ6 ἰδκϑα 
ΔΔΥ (Βοη61]).---7ΤῸ αδὲ(άε---ἰὨὺ ἰδ (86 ἩΜδοῖο. 
ΟΟὨΒΙΘΠΟΥ͂, 8805 ΒΟΓΏΒΤα, 15 ὑπὸ Κἰηρ᾽ 8 ἀδυρδίεν, 
(868 βυτὰ οὗ {9 νἱγίπιοβ δῃὰ 86 μογζβοίϊου οὗ τ θπι, 
είς. Βυὺ ναὶ δὴ αθαῦϊο δπὰ ἔσο α]γ δοπισιδιὰ 
8 (πἰ8 οὗ Ηἰδ: Αδιάς ἐπ ΑἹε.---Ἴ 6 υἱθθ ἸΠΔΥ 
ἰνο υἱίδβουῦ ἐδ ὈγΆΠΟΒΟΒ, δη, ᾿πδιοαὰ οὗ 
0η9 ἐμπαὺ ἰ8 ουἱ ο᾿, δ Ῥυΐ ἔοτδι ἴγθθ ἔχοβὰ 
ΟὔΘΒ, Ὀυὺ (6 ὈΣΔΩΘὮ ὅδ ποί ᾿ἶνο Ἡϊϊβοῦς (86 
νἷηθ.---ΟΔδβιϊη ΔΝ, ἀγγίησ ὑρ, καί ΒΟσίης, 
ἐγονίος ἰπίο {π0 ἢγα, Ὀυτγπίης, ἅτ {86 ἢἤτο 
ἀοξτῦοοβ οὗἁὨ ἐμαὶ Ἰυἀδρτιαοηξ τ οΒὸ οχοςυϊΐοι 18 ἀ6- 
Ῥοπάθῃϊ Ὁρομ (Π6 Ἰουρ-ϑυβογίης οὗ αοὰ.---Φο.η 
18 {86 ΖᾺΣὨΓῸ] ταϊ ἰδίου οὔ ἰπὸ ΟΟοσίοσ ἴῃ (89 
ἴτοο ρστομᾶ ἀορατίποηίβ οὗἩ [80 Ἰδίίον : ἱβσγουχῇ 
δὶ5 αοδρεῖ 6 στοργῦουοβ [σοι οί8] (86 τὰ οὐ] οὐη- 
ΟΡ ρ δίῃ, Υἱ σ  ΘΟΌ ΒΗ 658 δΔη ἡπαρτηεπί, ἰτουρὰ 
ιιἷ8 Ερίδιϊοδ ἣῈ συϊάθβ ἰΐ ἱπίο 4}} ἰσ(, μχουρὰ 
δἷ8 Κευεϊαίίοπ ἈΘ ῬΥΟΟΪ δ᾽ τ 8 (πη ρδ ἰο ΘΟΣη6. 

Οπ ἐλὲ Οὐοερεὶ 70. ἐλὲ ϑιπάαψ αἴἿΕΥ «Αεεεπείοα 
αν, οἾδΔΡ. χν. 26-χνὶί. 24. ἤσηυιτε: ῬΒδὶ 
Βῃου]ὰ 6 16 οοπάυου οὗ ἐδ ἰγὰθ ΟἸχίϑιϊδα 
ΒΘ χρυ ποίη ἰδ6 τνοῦ δ δ ΘμταἑΥ (ὁ (ἂς 
κιηράομι οἵ (οἷ.---ΒΑΜΒΆσΗ: ΤῊΘ ῬοΥΒοσῸ ἰ0}5 
οὗ ΟἸ δι Δ 88 ἃ Ἰουἀ-ἰοηριεα ἐοβιϊ ΠΟΩΥ ἴο 
118 τνοσί.---ΟἙΈΝΕΙΒΕΝ: Τμδῦ ΟἿἿ (65 ΕἸ ΟἿ Υ δηὰ 
ἰδαΐ οὗ ἰὴ9 β'ρ'τῖς Βοος ἰοροί ον. -- -ἘΣΟΣΕΥ: 
Ηον οαἰγίπς [ῸΣ υ5 (ἢ) 9 ΠΙΘΙΏΟΤΥ οὗ [86 ΤηΔΙ ΓΙ 
οὔἐδ9 γον οοπίυσιοβ οὗ ΟνἸβ δἰ γ.---ΜΎΌΕΙΣ α- 
ΒΙΕΕΕΝ (Ζεισηῖδδα ὑοη Ολτγιίδίο, 18 πο] δοἰΐοη, μ. 
101): Τοϑεϊπλοον ἰο Ομγιδί: 1. ον ἐμ6 ΗΟΙΤ 
Ομοϑὲ ἐθβι 1 ον οὗἩ ΟἸσὶ δὶ ; 2. οτν το, ἐβτοῦσα {Π0 
ΗοΙ]γ Οαδοβί, βιουϊὰ ἐδϑυ ν οὗὁἩἨ Ομ βὲ.---ἘΆρ.ν: 
ΤῊ Ῥγοτηΐβο οὗ ἐμ ΗοἿγ 6Ποϑι: 1. Ηον ἀδἤπι ον 
Ὀεδβίονοά Ὁγ (9 Ιογὰ ; 2. Βοῖν τηυτοῖ ποοάοὰ Ὁγ 
85; 8. ἰο τυ οπὶ 101 6]]16(. ---ΑἩΣΕΕΙῸ : Τη6 ΗΟΪΥ 
αμοθὶ ἰ8 ἰο ἰδβι γ οἵ Οἰγὶδϑὲ, 1. ἴῃ τι8; 2. τ σουκὰ 
18.--- ΤΙ Ἐπ: 16 ΗΟΪΥ Οοβί᾽β ἰθϑεϊ τ Υ ἰὸ 
Ομ νῖϑι: 1. ΠΟΥ, ΠΘΟΟΒΒΑΓΣΥ [ῸΣ ἰμ6 που]ᾶὰ ἐὶ τῊᾶβ 
δὰ ἷβ; 2. ΒΟ ἰΐ Ππαθ σα οχἰβίοὰ ἴῃ ἐδ 
Ομυγτοῖν ἐβγουχῃοαὺ 81} ἃροβ; 8. ΠΟΥ ΐ ἸᾺΔΥ διὰ 
οὐυχμί ἰο ὃς σίγοι ἐπ του κι 0.8 880.--- ΘἸὙΚΙΧΝΉΟΕΕΕ: 
ΤῈ6 ρογοσητηθηί ΜΟΙ, ἔγοαι ΗΪ8 ἰβτόηθ, ἐμ 
Γοτὰ 4658 Ἵχουοβοβ διηοηρϑὺ ΤΏ ΟἹ; ΦΘΆσὶ δ: 
Ἦο Ἰοβὰβ 8,1. ὉΥ ΗἰἾ5 ϑριτιι; 2. δυιϊ 8. ἐπ 6οη- 
ἰχααϊοιλοιβ οὗ {}18 νου] ; 8. ἴο {86 φίουυ οὗ Ηϊπι- 
86] δηὰ Ηΐβ Εδίμοῦ. 

Οη (ἦς Οαοερεὶ 7ογ ἰἦλε Ῥοιγίλ ϑιυπάαν αὔεν Ἐπείετ, 
ΟΡ. χυΐϊ. δ-1ὅ. ΤὉπάεβεε: [οἱ ποὺ γοῦν μοατὶ 
6 71] οὗ πιουτηΐηρ.---Ἠοβεβάσε: 180 Ἐδάοοι- 
οτ᾽ 8 κου δοδιΐοῃ πὶ ἃ8 ἐβγουσ (86 Ηογ Ομοβί. 
--Βειχβαάπο: Τα Θοα᾽Β ϑρίεϊο σορσόνοβ (86 
νου] ὰ ἴῃ Οὐ ἀλΥ8 18 28 ΘΙΒΡΗΔΙΙ ΔΙ᾽ 85 Ηθ 
οΥγον ἀϊά.---ΑὔΆΜΙΤΖ: ὍΠ|ιδὶ 15 υδανῖβῖῖθ 10 τρδῖκο 
ὉΒ σορηγὰ ον ἀσρατίατο ἔγοτι πὸ νγου]ὰ 85 ἃ 
οἷχςξ ἰοῦ ἰὸ 6 Εαΐμον ἴ---Ἦ. ΗΌΕΥΜΑΥΝ 
(“Εἰ τυπι Πεγτη }: Ὑπὸ ΟΙΥ αδοδὶ ἐεεέύεε οὗ 
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Φοθυβ; (δαὶ 15 ἰλ9 Ὀδαρίὶ πηΐηρς οὗ ΠἾβ υυϊηϊβίγυ ἰὸ 
(80 ποτὰ: Ηδ σίέογυες 7685: ἰδαὶ ἰβΒ {πὸ οπὰ 
δρὰ δἷαι οὗ Ηΐδβ πιὶπἰβίγυ ἰο [8.6 ὈΘ6ΙΊΘΥΟΡ.--- 5 ΤΕῚΝ- 
ἨΟΕΣΒ: 786 ἴῃγτ99 Ὀεἰποῖραὶ ἐπἰηρ5 ἴῃ τ ΐσ (1.9 
Ηοὴν αἸιοβι᾽ 5 ορϑγϑίΐοη δηα νου ἀροὴ ὑπὸ θα Υὶϑ 
οὗ πιῆ ΔΡῬοϑυ. Ηο ᾿ἰδῦουϑ δ πιδη᾿ Β ἰἸθατὶ ἴῸγ [ἢ 
ῬῦτΡοϑΞο οἵ σον ποΐηρ δἷται, 1. οα δοοουῃὶ οὗ Βίῃ, 
2, οὔ δοσουῃηΐ οἵ Υἰκϊθουβηοβα, 8. οη δοσοπῃὶ οὗ 
)υἀχηιοηὶ.---Εὐ0Η8: δαὶ σουδοϊαιίοα Βᾶνθ Μ͵ὸ 
δὲ ἰδο ἀορατγίατο οὗἩ οὔνς Ἰονυοὰ οὔδθϑ ὅ͵ὺδο ᾿ιᾶῦϑ 
ἴδ 116 αϑίϑορ ἴῃ {ἰπ Τοτὰ ἴ--ΑΗΤ κι : Βοὐοΐοδθ 
γὸο αὖ (Π0 δυγίὶνδὶ οὐ {πὸ σουιδοσίου : 1. Βοϊ)οΐοθ 
ἴον 89 58Κο οὗ Ηΐπὶ ὙΠῸ βοηάριῃ Ηἶαι; 2. χοὐοΐσθ 
ἴον (6 ΒΚ οὗ νἱιᾶὺ Ηδ ἀοοίῃ.---ΗΈΌΒΝΕΚ: Τ86 
γοσδίίοι οὗ ἜυοτῪ ἔγυο ΟΠ γ᾽ διΐαπ, ἰ0 γοργοῦο (10 
που: 1. αΣς 58 ἀοτηαηπἀοὰ ὮὈΥ (18 γοοϑδίΐοι ; 
2. Ὑπδὶ ὈΪΠ48 0.8 ἰο ἰἰ; 8. ν᾿ δῦ ΓΘΏΔΟΙΕ τ15 Αἱ ΓῸΣ 
ἦι. ΒυΒΚ: Μααὶ οὗ ζαΐι ἰπ “6815 ((Ἐ ν]8.} (86 
ξιοαοιοϑί, πᾶν, 1169 066 ΟὨΪΥ 8Ϊ1.---ΒΑΌΤΕΝΒΕΠΟ: 
ει ὁ σοοά 79. ψοι ἰλαέ 1 φσοὸ αταν; Α βίτοῦρ 
ψοΡα οὗὁ οοπβοϊδιίοη: 1. ἔγουα ἐμ τηουτἢ οὗ ἰδ 9 
Βοάδοιον; 2. ἔγοιὰα ἰμθ πιο οὗ ἀοραγίϊης 
Σοαθοιηρὰ ο0η605.---] ιά.. Ταῦ τν9 ἃΓῸ 80}}} ὑπ 80]6 
ἴο ὈΘΔΣΥ ἃ5 πιυοἢ ἃ8 ἐδ 6 Τιογὰ Δ} ἰ0 Βὰγ (ο υ8.--- 
ΗΛΒΙΕ88: Τὰ ΠῸ]ν ἀΒοβιβ ἰδβϑυϊ τ ΟΥ ἀραηϊηϑβὲ 
1.16 τνοῦῖ ἃ, δὺ οὔποθ σοργοοῦ οδῃὰ οοπιΐοσί. 

[Ὁ πάν : ἔσοια ΗΙΠΑΒΥ: ΟἿ. χν. στδγβ. 1, 2. 
ΤΏο ὠδεΐδι5 Δα ἀδοοϊ] Ὀσαποῖθβ Ηθ ουϊβ ἀοτνῃ 
ἴον Ὀυτηΐηᾳ.---. ρῥρυθίης [6 Ὀτδη ἢ 65 79 ΚΘ 
0 ἰγο6 βῃοοὶ οὖ {80 τῃ076.---ΟἹ. χυΐ. σοσ, 16. 
ἘΠ18 ὉΠ μαι πὸ αἰ ΓΒ γ ; πον οι 1 τηα ον 
ἴγοῦι μοὶ ὑμ86 πίη 8 τοοοϊνοα, βίηθοο ἰδ δὶ 
ὙΒΙΘῚ ἷἰ8 σίτου ὈΥ 86 ΕἌΙΠ6Υ 18 σΘουσηίοα 4180 48 
εἰσθῃ ὈΓ 16 ϑ0ῃ.------ ΕΠ ΑὐαύΒΤΙΝΕ : ΟἸ. χν. 
γὰ6ν.1. Ηδθ 8608 (18 Δἃ5 Ὀοΐηρς (6 Ηρδά οΥ̓͂ [86 
ΟἸυτΟΙ, οὗ νι ϊοῖ ΘΔ ΔΓ {Π}6 ΤΟΙ ΌΘΣΒ, ὑμ86 δίδη 
Ομνὶβὶ δοδυβ: ἴοσ ἰἰθ υἱῆοθ δπὰ {πῃ 9 ὈΣΘΏΘΙ6Β. ἃὉΘ 
οὗὨ ἴδιο δαπθ πδίυγϑ.---ὕον. 2, αοἀ᾽ 5 οσυ]ίατα σοη- 
εἰδίβ ἰπ οχίϊγραίίης 841} (86 Ββο048 οὗ τπὶοκοάῃοβ8 
ἤγοτα ΟὟὐ ϑαγίβ; ἰῃὰ ορϑηΐῃς ΟἿν Ἀθαγίβ ἰὸ {}}6 
Ῥίουσὰ οὗἩ Ηΐ8 οτά ; ἴῃ βονίηρς ἰὰ 8 (86 Βο6ἀ8 
οἵ Ηΐβ οοτεδη πο 8: ἰὴ παϊτὶηρ ΤῸ {Π0 ἔγα (8 
ΟΥ̓ Ρίοίγ; [απά ἱἰπ ῥτυπίης. ]}--ὐετν ὈΣΘΏΟΘΆΙ ; 
ψῖιο 19 [ΠΟΤ 80 ο᾽σδη {Ππδί 9 σδηποῦ δ ΙΠΟΓΥ0 δηὰ 
ΤΆΟΓΟ ΘΠ δησοα ῦ Ηδ ο᾽δδηβοί {ἢ οἴθδῃ, ἑ. 6. {}16 
Γτυλι}, {πναὐ (Π 6 ΟΙΘΔΠΟΡ (Π6Υ Ὁ6, [86 πιοτὸ ὕγιϊῦ- 
71 (ΠΟΥ ΤΥ ὮὯ6.---Ἴ ον. 8. ΟἸτὶδὺ Ῥουοσιηβ {δ 
Ῥϑτὶ οὗἁ (80 λιωώδαπάπιαπ, ΔΒ Ὅ6]} 88 οὗ {Π6 υἱηδ.---- 
γεν. 4. Αδίάε ἐπ }ε απα 7 ἰπ γοι.---οί (Π6 γ ἴῃ Ητὰ 
ας: Ἦο ἴῃ πεῖ ; {π9 Ὀγδμο 68 ἀο ποῖ σοπίον ΔΗ͂ 
δἀναπίαχο ὕροη ἰΠ6 τίηο, θυ τοοοῖνο (ποῖ Β0- 
Ῥοσὶ ἔγοτα 1ἰ.--- 44 ἐλὲ ὁταποὴὶ Ἄσαπποί ὅδαν ὕγιιΐί οὔ 
εἰεεϊ, εἰς. τοδὶ αἰ ΒΡΙΔΥ οὗ στασο! Ηθ βίσθηρῃ- 
δηοὶ 16 μοδτίβ οὗ {116 ὨυμλὈΪ6, Βιορροίι {10 
τουϊῃ οὗἁἨ (60 ρῥγουὰ.---Ηο 0 {μη Κ8 6 Ὀ6ΔΥ8Β 
Γροϊ! ἴπ Εἰ 50} 158 τοί ἴῃ {πὸ υἱῆθ; 6 Μ110 8 ποὶ 
ἰπ (8δὸ τὶπο ἰ5 ποὺ ἰπ Ομ γὶβι ᾿ μΒὸ πιο ἰβ πο ἷπ 
Ομ γίδι 158 ποὶ ἃ Ομ τὶ βιΐδη.-- -ὕ ον, ὅ. Ἡγλουΐ ἯΨε γε 
ἐαπ ὅο ποίλίπσ; Ηρ ἀο68 ποὶί ΒΑΥ, Υ8 σδπ (0 ἐδ. 
--Μιολ 7τωΐϊ; ΟὨγϑι, βουσὶ Ηδ νουἹὰ πο Ὀ6 
{πο τίπο, οχοορί θ ΟΣ. πι8ῃ, γοὶ οου]ὰ ποὶ ρὶνο 
τα ζτδοο ἴο (8 ὈΥΔΠΟΒ6Β, Θχοορὶ Ηο τότγοὸ Αοα. 
-,ον. 6. 186 ὈτδΠΟΒ 68 ΓΘ 85 σοη οι 16, ἱΐ 
{ΠΡ δοΐϊάδ ποὲ ἴῃ (86 υἱπθ, 88 {86Υ διὸ ρἱοτίοιϑ, 
ΜΠ οὕ} δΔ0146.--Ο0πὸ οὗἨ ἰμὸ ἱπο, (86 ὈΓΆΠΟΙ 68 
πειϑῖ Ὀ6 1:---ΟἸ 6 Ὁ ἰΠ6 γὙἷηθ ΟΥ ἐδο ἢγο.--- ογ. 7. 
ΗΪ5 νοτγὰβ αὐἷάθ ἴῃ υ8, ψῃθ νγὸ ὅ(ὁ τοδί Ηδ 1188 
εοτηπιαπαεα, δα ἰοῦσα Ὑπαὶ Ηδ 88 ργοπιϊδεᾶ.---- 
ἬΔΒεη Ηἰ6 πορὰβ δυίάθ ἱπ {ἢ πιόριοῦψ, 8Πἃ ὍΣΟ 
ποὶ ἡοππὰ ἰπ ἐδ9 ἐζΐ6, (ἢ 6 Ὀγδποὶ 8 ποῖ δοοουηίοά 
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ἴο ὃ6 ἐπ {110 Υἱη9.---'ὸ ΓΔῚ 89 τὸ δία ἴῃ ἐδο 88- 
ΥἱΟΙΣ ΜΔ οδηηοί τιοὐῤέ δηγίμἷπα ὑπαὶ 18 ζοτοῖχῃ 
ἴο ΟἿ Βα ϊνδί 9 ῃ.--- ον. 9. 44 ἐλὲ Σαίλεν λαίλ 
Ἰοτϑὰ “Με, εἰο.; Τμἷ8. 8. (Π6 βουτοθ οὗἨ οἷν χοοὰ 
γοΥ8,---ῖ ΠΥ Ρτοσθοα ἤἔγοιῃ ἔδι ἢ τυ ἰσ γον Κ ἢ 
ὉΥ ἴονο; Ὀυΐ ντὖἢ οου]ὰ ποῖ ᾿ἰοὐθ 1688 τὸᾺό. ὝΘΓΘ 
ἢ γϑι Ἰονϑὰ.---ὙΠὸ στᾶσα οὗα Μοάϊαϊον 18 ὀχργϑεβοᾶ 
᾿6Γ0.---Ἶόν. 10. ΤΠ680 ττοτὰβϑ ἀο πο ἀθ6ο1αγο 
ΨΏΘΠΟΘ ἸοΥο αὐὶβοβ, Ὀυὺ μὸν ἰξ 15. βΒιοῖ.---Ὗ ΟΣ. 
11. Ὑηδὶ 15 ΟΕ ΥἾ δι᾽ 5 70Υ πῃ 5, Ὀαὺ [πὶ δ ἀοῖρηβ 
ἴα Γοὐοΐσθ ὁ; ΟΡ δοοουηῦ ἢ Απᾶ ν δὲ 8 οὔτ ἸΟΥ͂, 
ποι Ηθ βαΥβ Β88}} Ὀὸ 7011, Ὀαὺ (ὁ ανὸ ζ 11οὸν-' 
δυΐρ νι Ηἰπι ἢ Ηο πιὰ ρμογἕδοϊ 1007 ὁπ Οἱ" 80- 
οουπὶ, θὰ Ηδ τοοϊοοὰ ἴῃ Τοσοκποπίηςς δὰ 
Ῥυϑαοπδιϊπδιϊης ὑ8: Ὀασὺ ἰπδὶ ΟΥ̓ "γῶ8 ποὶ ἐπ 8, 
Ὀθσοῦ86 (68 νγὸ αἰὰ ποὺ οχἰδὶ: 1 Ὀαρδπῃ ἰο ὉΘ ἐπ 
18 θη Ηθ 6α]]οα υ8. Απά (δὲ8 ἸΟΥ͂ νὸ σία 
68}} οὔν ον, ἰ8ὶθ ἸΟΥ τ βοτον ἢ τὸ 884}} ὃθ 
Ὀ]οΒβοα , τυβίοβ ἰ8Β Ὀορὰπ ἷπ ἐπο ἔδι(ἢ οὗ {μ 61 
ὙΠῸ ΓΘ ὈΟτη δρδίη, δηὰ 588]} Ὀ6 [Ὁ] 6]}16 ἃ πῃ {86 
τονατγα οὗ {ΠἸ6πὶ τ᾽ 0 Υἶβο δρϑίη.--- ον. 12, ΠΟ τ9 
θη Ἰοῦθ 18, αἱ σα Ὀ6 τδηϊϊηςῖ ἩΠΟΙΟ ἰὐ 15 
ποὺ, τ δῦ ολη ῥτοδὶ 3---Ἴ 818 Ἰοτὸ 18 ἀἰϑιϊη ρα 6 
ἴτοι Θ᾽ Β ΙΟΥ̓Θ (0 ΘΔ) ΟΙΒΟΡ 85 τηθῃ, ὈΥ (6 
ὙγΟΓβ, 48 7 λαυς ἐουεά γου.---ἴο ναὶ οηὦ αἰὰ 
Ομ γῖβι ἰοσὸ ὰ8 Ὁ ὑπαὶ τῦὸ βιιου]ὰ τοῖϊχζῃ πὶ Η] πιῇ 
--- εσβ. 138-16. τοδὶ οοηἀεβοοπβδίοη  Τ]ου ἢ 10 
Κ6ορ δὲ Τογὰ᾽ 8 δοπιπιληἀπηδηῖ8 15 ΟἿΪΥ δὲ ἃ 
βοοὰ δεγυωπί 18 ΟὈ]ροα ἰο ἀο, γεί, ἱΓ {ΠῸ6 7 ἀο 80, 
Ηδ 68}19 ἱβοπὶ Η18 “ηεπάξ.--- 8 }4}} νν6 {ΠΟΥ ΟΣΌΤΘ 
66886 ἴο Ὀ6 δεγυαπίδ ἃ8 ΒΟΟῚ 88 ΟΥ̓́ΟΡ Ὑ}0|Ίρ τ0 σοοά 
δεγυαπί832 ἸΠοσΟ δγὸ ἔπνὸ εἰ πα 8 οἴ Βογνυϊ ἀθ, 85 
{ΠΓῸ ἃτὸ ἐννο Κἰηὰβ οὗ ἔβα. ὙΠ ΠΟΥΘ 18 ἃ Υδαῦ 
ὙΥ816}} ρογίδοι ἴοῦο δδϑίοι ἢ οα : τυ ]οἷ 4180 μαι ἢ 
ἴῃ ἰδ ἃ βογσυϊάθ, τυ ἢ ἢ νν}}} Ὀ6 οδϑὲὶ ουΐν ἐοχοὶ 6 Ὁ 
νι (86 ἴρασ, Απὰ {ἴθ γὸ 8 ἀποίδοσ, 8 ῬῈΥΘ 
[4}14}]} ἔδαν [πὰ ψίι ἰΐ αὶ 8114] βοσνυϊα 46} τ δ 0 Ὰ 
τοιηδί οὶ [ῸΣ ΘΥΟΥ.--Ἴογ. 10. ἸΠ6ΠὯὉ]6 στᾶσα] 
Εοτ μοὶ Το γῸ τγχόὸ Ὀοίογο ΟΕ τὶϑί μα οἰιοΒοὴ ι.8, 
Ὀαὺ νὶοκοὰ δηὰ [Ιοϑβὶ Ῥ---Ηο ἄοοϑ ποῖ οἰοοϑο (ἢ 6 
βοοὰ ; διιὶ ἰμο86, σι οπι Ηθ παῖὰ οἰοβοη, Ηδ 
ἸΊΔΚ68 ρμοοὰ.---Ἶ ογ. 17. Μονθ 8 (818 ἔγιἱὶ (6 4]. ν. 
22). -οῦΎοτβ. 18-2]. Τ ποὺ γτοίμϑοϑ ἰοὸ 6 ἰπ {89 
ὈΟΩΥ, ἰἴ τμοὰ δὶ οὶ τὶ ]}[πρ τὶ (Πὴ9 Ηρφδᾷ, ἰο 
οηάυτγο ἴΠ6 ᾿ιαϊγοα οὗ ἰδ 6 τνον].---ΟὐΥ Πογά, ἴῃ 
Θχδονίϊης Ηἰβ βούνδηίβ ἰὸ Ὀδῶῦ δι} (δ0 
δαίγχοά οἵἨ (δ τοῦ], ῬΓΟΡοΟΒβ68 ἴο ἐμ 6} δπ οσδηι- 
Ρἷὶο ἰδ ποι {ΠἸΟΡΟ σα Ὧθ πὸ Ὀοίίον δῃὰ ἶρμ ον 
οΏ6, οἱΖ., ΗἸ λ56]7.-- ον. 21, Σὸν Ην παρηϑ᾿ δ βαζε; 
ἑ. 6. πη ψοι ΤΟΥ κν1}} Βδ819 26, ἐπ γοιε ρογβϑοαίο 276, 
νον Μοτὰ {ΠΟΥ τὸ} ποῖ Κοορ Ὀθοδῦδο ἰὑ ἰ5 ΑΠὲπέ. 
--ῦον 22, ΒῪ δίη Ὦθτο Ηθ τηθ8ῃ8 ποὺ ΘΥΘΓΥ͂ Β:ῃ, 
Ὀυΐ αὶ δον δἰ σγοαὺ βίη, τ 6 ἢ ἐποϊα 68 4}}, δηθὰ 
ὙΠ|16 ἢ ΔΊοηο πἰπάοχϑ (ἢ6 τοπιϊϑϑΐοη οὗἨ οὐ μον 818, 
υἱΖ. ἐπδεἰ οί. ---- ετ8. 28, 24, ον οου]ὰ 86} Βαῖθ 
0Ὧ6 ὝΒοπι {ΠΟΥ ἀἰὰ πο Κποῖν (γον. 21}}7 [{ 86 
ον 6 γ0 δίκα ὙΠΟ Ρ (6 0 Ἰονοὰ αοά, {Π6Υ 
ποιὰ ΤΟΥ (αὐ (μΒοΥ αἰὰ Ἰογοὸ Ηΐτπι, ποΐ ἰη- 
ἰοπαϊΐηρ ἴο Ἰΐ6. Ὀὰΐ ΟὨἹΥ Ὀοΐπρ τιϊϑία θη ἴῃ βὸ 
βαγίηρ [(ἰγουρῆ πιϊβία κϑ δα ἰ0 Η 8 τθ8] σατο  ]. 
Εογ ἢονν οουὰ {Π6Ὺ ψῆὸ Ἰιαϊοὰ (6 Τγυΐδ, Ἰονο 
τ6 Βαίδον οὗἩ Τυαϊ ἢ ΤΉΘΥ αἰὰ ποὺ Κηον ἐμαὶ 
ἐμ 6 Τα] τῦοϑ Ὀοτη οὗὁὨ αοα ἐπα Εδίϊ ον, δπὰ {6 γὸ- 
ἴοτϑ ἴ6γ ἀϊὰ ποὶ Κπονν (6 ΕΔΙΠοΥ Ηἰπθο] ἢ, ΤΒυ8 
θΥ Ὀοιὰ μαιϊοὰ, δηὰ 5190 Κηϑν ηοὶ, ἰῃ6 ΕΔΙΒΟΓ, 
-ο-Υον. 35..Α πιαῃ δαηΐο68 τοίλοιζ α ξαιι86 Ἡ ἾὮΟ 86 6 Κ8 
50 δἀναηίηρ ἤγομι μἰ8 Βαίγϑα: (ἢπ5 (Π6 ὉΠ ρΡΟΟΪΥ 
Βαίο αοὰ.---οτγΒ. 26, 97. 6 ΗοΙΪγ βρίγῖο Ὁ. Ηἰἶδ 
[65 ΠΟ ΠΥ πιδά οἵδ γ8 ἰο5} {γ; ἴδ Κίς Αιναν ΓΘΑΥ 
ἴτοπι (μ0 ἔγίοι αν οὗἨ ΟΝ Υῖϑι, δηὰ οομγογιϊης [86 



486 ΤῊΒ ΘΟΟΒΡΕῚ, ἈΘΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 90ΗΝ. 

᾿Ιδίτοα οἵ ΗΪ8 Θῃμ οτος ἱπίο 1076.---ΟἿ. χυΐ. τοῖν. 4. 
Τάδεο ἰλίησε λαυε 1 (οἷά ψου, (λαί ισλεπ ἰλε (ἐπι6 δλαὶέ 
οοηιο, ψ6 πιᾶν τεπιεπιδεγ, εἰς. Τα ηἰσμί οἵ (86 6 8 
88 οὶ ΡΟΣ ἰ6ἃ 0 πιὶχ τ ὶΓἢ ΟΥ ἀδτίκοι {86 ἀΔΥ 
οὗ ἐμο ΟἸιν 516 η5.--- ον. 7. Ονὶδὸ ἀοραγίίηρ ἴῃ 
1:86 ὈΟὰΥ, ποὺ {πὸ ΗΟἿγ αοϑὲ οὨ]γ, αὶ {πὸ ΕΑΔΊΌΟΣ 
διὰ {π6 β0ῃ, σαπι|0 δρ᾽ ΓΙ (8}}γ.---Ἴ ον, 9. 1 Δ Κ6 8 
ἃ “τοδὶ ἀἰδγοποθ τ] ιϑί θ᾽ ὁπ 6 Ὀ6᾽ 6 Υγ68 ἐπ ΟΠ τἰδί, 
ΟΥ ΟὨΪΥ {μδὺ δ ἐς Ομ σὶδέ; ἴοσ ὑπαὶ Ηθ τοας ΟἸ τὶδὶ 
οὐθμ πο ἀον}}]5 Ὀοϊϊογοὰ ; Ὀὰὺ 6 Ὀοϊΐονοβ ἐπ 
Οδνῖβέ, ψμὸ ὈοΓ ἢ ΠΟρΡ685 ἢ ΟὨτὶδὶ δπὰ ον (ἢ γἰδί. 
-γονσ. 11]. δαίαμ 15 ᾿αἀ ροά ἱη (μαι Β6 15 οδεὶ ουΐ; 
οΥ, (μαὺ Βο 18 ἀδϑιϊη θὰ ἱσγΘΥ ΘΟ Δ ΌΪΥ ἴον ἐδ 6 ρα ηἾ88}- 
ταϑηί οὗὨ οἰογηα] ἔτο.--- ον. 18. Τὴ ΠοΙΥ δρίσιι 
ῬοΙ ἐθδοῖ 68 ὈΘ]ΟΥΘΙΒ ὨΟΥ͂Γ 81] (110 θρ᾽ γιἐα 81 {ΠῚ} 018 
ΠΟΥ Δγ6 σαρδῦΪο οὗ σϑοοϊγῖηρ, δηὰ α͵80 κι 68 
ἧι ἐποὶν Βοανίβ ἃ ἀθδῖσο (0 ἸζΏΟΥ͂ ΠΊΟΓΟ. 

[Ετοτὶ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΝ : (Ἶι. χν. νοῦ. 2. ΒΥ ὕγωΐ 
6 τηοδηΐ ἔζε, ἡ, 4. ἰ8αν ΠΟ οη0 68 ὃδ6 ἴῃ Ηΐϊπὶ 
νὶτπουΐ χοοὰ τνοῦῖκβ.-- τ οτθ. 4, ὅ. Πανΐης βαιά 
ἐμδὶ (ΠῸΥ Ῥ6γΟ εἰεαπ (ἠγουσὴ ἰδὲ τογὰ ιολοὴ 716 
δαά ςροζεη, ἴα ποῦν ἰθαοῖ 68 (μοι {πᾶὺ {ΠΘΥ παισί 
ἀο ἐμοῖς γαγί.-- γιλουί λὁ γε σαη Ὧο ποίλέπφ; {116 
βου σοί θυ 65. ΠΟ 1688 (Ππ (00 ΕἝΓΠΟΓ ἴὸ ἰδ 6 
Βοὶρ οὗἨ ἰμ6ὸ αἶδ8ο:}ς8.--- ον. θ. Οαδί χοτίλ αδ α 
ὁταποὰ; {. 6. 8..8}} ποὺ θϑηθῆϊ ὈΥ (16 οδτὸ οὗ 186 
δυο δητηδῃ : ἐδ τοϊλογεα, ἡ 6. 8.18}} 1096 8}} ἐμαὶ 
ἰν ἀοβῖγοβ ἔγοιι (116 τοοί, 81} ὑῃ8διὺὑυ Βυρρογίβ 1(8 
1179, δηὰ 588}} ἀἷ6.---ὕ τ. 8. Ηδ ποῖ δϑ!ονβ {μδὶ 
{ΠΥ ἐδ οηιβοῖνοβ (τ ἀἰδοὶ 168) βδ ου!ὰ 6 ᾿πνίῃ- 
οἰ ΌΪο, ὀγίπσίπσ [οτίλ πεμοὶ Κγμὶί. -τονον 11. Α5 [ἢ 
Ης Βαὰ 8αϊά, [{ ΒΟΥΓΟῪ ζ4}} προῦ γουὺ 1 Μ1}} ἰαἶκα 
ἰδ ΔΜΑΥ, 80 ἰπαΐ γο 5884}} γχοζοϊοο ἰῃ 1:6 6πἀ.--- 
γον. 1. ΑἹ] (η κυ, ἡ. δ. (40 {6 Υ οαρὨὶ ἴἰο ᾿1 68 Ὁ. --- 
γεν. 17. 7Τῆεδε ἰλέπφα (γοτβ. 18-]16) 7 δοπιπιαν ὦ γοῖε 

.ἔλαί ψεὲ ἰουε οπε αποίλεῦ; 1 Ὠδνο βαϊὰ {}}18 ({1|686 
ιν ̓58) ποῖ ΟΥ̓́ΤΟΥ οὗἉ τοϑρτοόβδοῖ, θυ ἰο ἱπάιισο 
γοῖι ἰο ἰουε οπὲ ἀποίλιεγ.---ἌὟ ον. 18. Αἥ8. ἰἦ ἰοὸ βαύ, 
ΙΚοον ἰΐ 15 ἃ δοτὰ ἰγίαὶ, θὰ γὸ Μ1] ὁπάυγα ἰἰ 
ῖο᾽ ΜΥ 8β6Κο.---ἤον. 19. 1ὸ σοηβ0165 {ἰ6πὶ 8ι}}} 
λυ μον ὉΥ (61 Ἰπρ (Πότ, ἰἶν6 αϊγϑά οὗἁἨ (86 ὑοῦ ]ὰ 
ψουϊὰ Ὀ6 δὴ δυϊάθποο οὗ {Π|6]Ὁ} ποοάῃε88, 80 {Ππδὶ 
{8600 οὐχὶνε ταῦμον ἰο στίατο {δ ΠΟΥ τνογὰ Ἰονοὰ ὈῪ 
ἐμ6 νοῦϊα.---Ἄ ογβ. 109-2}1, Υὸ πιαβὶ ποὺ Ὀ6 α͵8- 
ἰυτθοά δὶ Βανίης 9 δίμγο ΜΥ βιι δου ηρϑ, [ῸΓ γὺ 
δῖὸ ποὺ Ὀδίίον ἐἰλ 1.--- ον. 26, Πα 68}}5 Πΐπὶ μοί 
86 οὶν ϑδρίγίε Ὀὰΐ 6 ϑρίγίς οΓ Τρωϊλ, ἰο Β8οῖν 
(μ6 ρΡογίδοι δὶ ὑπαὶ 18. ἀπ ἰο Ηΐη).---ΟἘ. χνὶ. 
γοῦν, 7. Νευονίλεῖοδα 1 (εἰξ ψοιρ ἰδλε ἰγωϊλ, εἰο., 88 17 
ἢ μεὰ βαϊὰ, ΤΙουςὶὶ γοιν στοῦ Ὀ6 ΟΥ̓ΘΡ 80 τοδί, 
Υ9 τουδὶ ΠΘΌΓ ἰιονν ἰΐ 18 Ῥτο 8] ἴοΥ γου ἱμδ 1 
βοδνδΥ. Εγοπ ΟΚΚΟΟΚΥ: ΟΒΔΡ. χυ. τοῦ. 12. 
ἸΥΒ ἢ δ᾽] οὖσ ᾿υογὰ Β βαογ δα αἰ ΞΟΟΌΤΒΘΒ ΤΟ [0]] οὗ 
Ἦ18 οοιητηδη ἀπιοηίβ, ΠΥ ἀοε8 Ηρ ρσὶνο (1:6 ἐρθοϊδὶ 
οδοτητηδηἀιηθηὶ τοβροοίληρ ἰογθ, 1 10 158. ποὶ (θαι 
ΘΥΘΥΥ͂ οογηδηἀτηλοηΐ ἴθ80}168 ἴονα, ἀηα 8ἃ]}] Ρτο- 
δορίβ 810 οὔθ ἢ ΑΒ αἱ ἐμὸ Ὀουρ5 οὗὁὨ ἃ ἴσϑθθ 
Ῥχγοσθοὰ ἔσουι οη6 τοοῖ, 80 Δ}1 (0 νἱγίι65 δΔΥΘ 
Ῥγοἀιυοοά ἔγοιῃ οὁη6 ἸΟΥῈ ἢ ΟΡ δι (86 ὈΓΔΙΟΙ, 
ὃ. ε., (8 μοοὰ ψυΥκ, ΔΗΥ Ἰ᾿ἰΐδ, οχοορὶ ἰΐ δοϊὰθ 
ἧπ (Πρ τοοὶ οὗ ᾿ον6.---Ἴ ογ8. 12.1ὅ. Το Εἰ σοι, 
ἀἰὸ ΟἿΪΥ Ῥγοοῦ οὗ ἴον 18 ἰο ἰοῦθ οἷν δᾶάγοσγ- 
ΒΆΑΥΤΥ, δ8 αἰὰ ἰἰΐΐ6 Τγαῖ Ηἰπιϑο], ---Οὐν Ψοτὰ 
σα (0 ἀϊθ ἴογ Ηἶβ8 δπϑηΐθϑ, θὰ Ηο βᾶγ8 ἰδπδὶ 
116 8 ροίηρ ἰο ἴ'ᾶγ ἀοτη Ηἰ8 110 ἕον 18 ἐγ οπάβ, 
ἴο δυοῖν 08 (Πα ὈΥ Ἰονίῃ, ννγὸ δῖοὸ δ0]6 (ὁ κδὶι 
ΟΥ̓́Θ ΟἿἿΥ ΘΠ Θῃ 68, 80 μα (ΠΟΥ 0 Ῥογβϑοῦίθ 8 
τὸ ὈΥ δηϊ(ϊοἱρα(ἰοη οὐν' τ θη ἀ8.---Ἰ ἡ Βο50 1π {ἰπ|6 
οὔ ἰγβηυ ν ψν1}} ποὶ αῖνο ὑρ |νΐδ ἐπ απο αοἀ, 
βοῖν ἴῃ ρουβοουιίοη Β88}} 10 σῖνθ ΌὉΡ 15 δοιιὶ 3.-- 

γεν. 19. Τ.)6 ἀϊδβρέδίϑο οὗ (886 Ῥόσυύδβο 18 ΟἿζ 
Ῥταΐβ6.---Ηθ ῥτοῦαβ ἱ π)δ6 ] Γ πο τὶ οπὰ ἰο αοὐ το 
ῬΊθδϑθβ Ηΐϊ8 ΘΏΘΩΥ; δηὰ Ηδ ὙΒΟΒΘ 800] 5 ἴῃ 
Βα δ)εοιΐοα ἰο ἐμ ΤΌ, ὙΠῚ Βανο (0 οουίοηὰ 
ἢ (86 ΘῃΘΙἶ 68 οὗ (μαὶ Ὑγαι}}.---Ο Πρ. χυΐϊ. νου. 
Ἴ. Αψ5. ἰδ βαϊὰ, 101 νὶιμάσαν ποῖ Μγ Ὀοάγ 
ἴγοτη ΥὙΟῸΓ 6Υ68 1 σδῃποί Ἰοεδἃ γοῦ ἰο ἰδ ππάοτ- 
διδηἀΐηρς οἵὗἩ {86 [ην]51]6, (ρου σῃ ἐδ Οουἴοτί- 
ἵπρ 8 τὶι.---- -Ετοῦλ ΑἸΟΌΙΝ: ΟΒαΡ. χυ. στογϑ. 
4-7. ΑἹ] [89 ἔἤγυϊε οὗἩ ροοὰ ψοΥκα Ῥτοσθοϑβ ἴσου 
1115 τοοΐ.--Ηο ἯΜο Βαίῃ ἀεϊτεγεὰ τ ὉΥ Ηΐβ 
ἔτδοθ, δἷβο σασσὶοβ Ὁ5 οη ναγὰ Ὀγ Ηἰΐ8 Βς}]ρ.---Πε 
ἰλαί αδιάειὰ ἵἴπ Αῆπε, ὈΥ Ὀοϊϊονίηρ, ΟὈοΥΐη σ, ῬοΓθο- 
γενηρ, απά 1 ἐπ ΤΠ πι, ὉΥ͂ ΘΠ] σΒίοπίηρ, αϑαὶςι ἴῃ, 
αἰνίπρ ῬΟΥϑουσδποο, ἐλε δαπιδ, δὰ ποῦθ ΟἰδΟΙ, 
Ὀγίη σοί γογίλ πιμοὶ ζριϊ. Βτολ ΤΉΚΟΡΗΣ.-. 
ΚΆΘΟΥ: ΟΒΆρ. χυ. υϑγ. 8. Τὸ ζγυωῖ οὔ (6 Αροϑιῖες 
τὸ {86 αφηι1168.--ῦον, 10. Α8 17 Ηδ μεὰ καὶ, 
1.16 βογυδὴν Κηονοί ἢ; ποὶ (0 δοιιη86}5 οὗἉ δὶς 
Ποτά; ὑὰὶ βίησθ 1 οδίθοηι γοὺ ἔγιϑηβ,  δδτς 
σοιμπμππῃϊοαίοα ἉΓΥ δοογοῖὶβ ὑπίο γοῦ. Εγτοαι 
θιρυμυβ: Ομδρ. χύῦ. υϑρ. 206. Τὴο ΠοΙγ Βρίτιι 
Ης 68}15 ἐβο Οοπιίογίον, 8 πδιὴ8 ἰδκοη ἔγοιῃ 9 
οΠἶοο, το 18 οὶ ΟὨΪΥ ἰο ταϊῖοθυο ἰπ 6 ΒΟΙΤΟΝ8 
οὗ {86 ΤΑΙ Γα], Ὀὰὶ ἰο 811 {ποτὰ τσὶ (ἢ ΒΡ ΘΑ Δ Β]6 
ὁ00.---ΟΠδρ. χυὶ. τότ, 18,14. Τηὸ ΠΟΙ͂ Ο]ιοεὶ 
ψ ο] Ἰοδὰ {Π 6πὶ Ὁ ΗΒ ἰϑδοδίηρ κηὰ ἀϊποὶ πο 
ἱπίο 81} ἴσα, ἰγδηϑίουγίηρς (πολ ἔγουλ {μ6 ἀδδὰ 
οἴου (ο 1116 αυἱοϊκοηΐης δὶ τι, ἴθ τότ δἰδηο 
81} δοσιρίατγο γι ἢ γοϑ 468. 

[ἔτοιι ΒΌΠΕΚΙΤΤ: ΟἾδΡ. χΧΥ. τογβ. 1, 2. Τῆι 
υἱπο ἀοί ἢ πηοδὺ δι}γ ϑγια 1126 ΟἸτῖβὲ πὰ Ηἰςπ οἶἶϊοθ 
ἴον, δῃὰ γχοϊαϊΐοῃ ἴο, ΗΪ8 ρΡθορ]6---Ἰ. Α8. θοΐως 
ΘΠ, ππθδη δηά βη)δὲ} ἰῃ ουἱνατὰ ΔρΡΡρϑαγδποδ: 
2. Α58. Ὀοΐηρ ρῥ]ομεϊ αὶ γ γα  ] οὗἨ βσοει ἕσυῖ; 
3. [πὰ {8Βδὺ {86 ἔταϊο {πογϑοῦ 18 »γεβδεά ἰμδὲ 1 τπδ 
Ὅο ἀνϊπὶς πηῖο πη ; 4. Α8 Ὀθίηρ {πὸ χσοοὲ ἤγοιῃ 
τ 1611 41} 116 ὈΓΆΒΟΙΙ65 ἀογῖγο ἐμοῖσ ΠΟῸΓ Βα τοθηὶ 
διὰ Τγαϊ{1683.--- Σὰ ΕἌΙΒΟΡ ἰδ ἐλς λυσδαπάπεακ, 
Ηο---Ἰ. ἱπρτδί8 Δ}} (10 ὈΓΔΏΘΠ68Β ἱπίο {818 γίπο: 
ὦ, ἰδκ85 ποίΐσο γαῖ βίοσθ οὗ ἔγαϊι ΘΥ̓ΟΤῪ Ὀσχαποὶ 
Ὀχίησε ἕοσγι : 8. ἀΑΙΥ ἰοπά9 Ηἰ8 νἱπογασὰ (αὶ 
ῦ ΩΔῪ τίη ἔοτί ἔταϊς δουπάπηιγ.--- ΤΉ Τα δγὸ 
ἴνο ϑοσίβ οὔ Ὀγδῆο 65, Βοῖηθ Ζγυϊα], οὐ θτα πἢ- 
ἔραπίαϊ; βοῖμθ δύο ὈΓΒΠΘΙΙ8. ΟἾΪΥ ὈΥ δχίογεηδὶ 
Ρτοξεβϑίοη [πιθο αἶσα] σοπηροίΐομ], οἰ γΒ ὉΥ 
Τα] ἱτηρἰ δηϊαιίοη [᾿ἰπρτγα δ! ].---Ἴ δ Σὰ τουοὶι- 
Βίοῃϑ ΨΒΠΘΥΘΌΥ ἰ0 αἰβοοσ οὁπη6 δβοσέ οὗὨ Ὀγβδσδοδ 
ἴτοτῃ δποί μα, 18 ποὶ ὈΥ͂ (89 ζαΐν Ἰϑανθβ οἵ ῥὑτὸ- 
[εββίου [ποὶ ὈΥ σοππθοί θη ψ ἢ {Π 6 ΘΒ ΌΤΟΒΊ, ναὶ Ὁ) 
{πο δια δίδηι 14] Ῥχγοοῖβ [γα 81 οὗἨὨ αὶ ΒΟΥ δοητγεῖ- 
Βα (1 0}.--ἴ ἢ {1}0 πηοϑί γα {Ὁ} ὈΓΔΏΘΙ 65 ἐμ Γὰ Τοὸ- 
πλλΐη8 τλ16} σοΓΓα  ρ Ϊ0ὴ ἴὁ Ὁ6 ρΡυγχοὰὶ οαἱ.---Τὴς 
Ηδθαηάπηαπ᾿Β πα πὰ ἰπαπαροβ 89 ργαπίηρς Καϊΐο 
οἵ δῇ͵οῖίοη ; Ηο πα γδιΐοῦ 866 ΗΒ τίπο διίφοσ 
πη δ δαγτόη.--τϑ ἢ ὈΓΘΏΟἾ 685. 8.5, ΑΥΟΡ δὶ {Π|Ὸ 
ἢ υϑθδπαπηλπ᾽8 οαγο, τοδὶη υηΐγυϊ αἱ, 81.811 δὲ 
ΒΠΔΥ οὐϊ οὗ δπὰ οαϑὶ δταν, δ5 88 0.ἀΔ5.--- 
Ἠπς ρμγρειλ ἱ(, Ὁ ΗΪ8 ννοτὰ δὰ ϑ'ρίσί:, Ὀγ οτγάϊ- 
Π8η068 Δηα ᾿γονίἀΘῃσ68, ΟΥ̓ τεΓΟὶ65 δὶ βοΐ ου9 
[Β}1ο11018] .---  ογ. 8. Νοιν αγε ψε οἰδαπ ; βυσὶ 88 
ἈΓΘ Ἰυδιίδοά ἀπὰ [ραγι41}}γ}] βαποι δα, ἃγα ἰὰ 
Ομνβῦβ δοοουηὺ οὐδαπ ποι βίδπάϊησ (Πεὶς 
ΤὨΔΩΥ Βροίϑ.---Τὐγομσὴὰ ἰλῈ τοτὰ;; ἰδ τρογτὰ οἵ 
ΟἸτὶϑὺ 15. 110ὺ ἐπδίγωπιεπίαξ σϑιι58 οὗἩἨ Δ ὈΘ᾽ἸοτΟΥ ὃ 
οἸοαμβἰηζ.--τῦ ον, 4. ΑὈΪά6 ἴῃ Μο, απὰ 2 ἐπ ψοι; 
ΔὈΐάς ἰῃ Νῇο, Ὠοΐ ΟΠΙΥ ὉΥ δὴ ουϊπατὰ ῥὈτοίοϑϑίοη, 
Ὀυΐ ὈΥ ἃ Γραὶ απὶ δαιυοὶπὶ αὐ όγοπορ, πὰ 1 πὶ} 
ΔΌΪἀὁ ἰῃ γοὺ ὈΥ͂ (ἰἸ6 ἱπῆπιδποοθ οἵ ΜῪ ϑρίτί!.--- 
Τ|6 απίοπ ὈοέΘΘ Ογῖϑι ἀπὰ ΗΪ5 χπθιοΓ8 ἰδ 
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ταῦ 8]. --- ΒΘ Ι ΙΘΎΟΓΒ ὑπο βογ95, τὶ πουΐ ἀν ἀὁ- 
Ῥοπάσῃοθ οὰ ΟΝ τἰβὺ δπὰ οοηδβίδῃϊ οοτμτλυπἰοα 1 008 
οὗ αταᾶοθ ἔγουι Ηἰΐηι, ὁ ἀο ποίδίηρ.---Ὑ ον. 6. 
δυσἢ ἃ5 Βαγτο δδὰ ἃ Ἰοηρ βιίδπαΐηρ ἴῃ (ἀοἀ᾽ 5 νἱπθ- 
γαγὰ, δπὰ οοῃίθηΐοθα {ἐπ θη 86 1765 τυῖ ἢ ἃ τὶ πογοᾶ 
Ῥτοΐοββίου, τὸ ἴῃ ἀδῦρον οὗ λιν αοα᾽ 5 ὈΪαδβί- 
ης δἀ ἀρὰ ἰο ἐπεὶ ὈΔΥΓΘΏΠ688.---Ἴογ. 7. ΟΌΒΟΣΥΟ 
Πογο---Ἰ. Α ρσἰογτίουϑ Ὀυϊγίοζο ἀοοϊαγοα, ψ6 δλαϊέ 
αδἷς υὐλαέ γε τοῖϊξ απα τέ δλαϊξ δὲ ἄοπὲ μπίο ψοι; 2. 
116 σοπαϊίοι οὗὨ {818 ρυϊυι]ορο, ΖΓ ψὲ αδιάς ἐπ 6 
απὰ δ ισογάς αδίαε ἴπ ψοι.---Ὗ ον. ὃ. Οὐ Τογτὰ 
ΒΟΓΟ δχμοσὶθ Η]5 ζο]] ον 5 ἐοὸ ἃ ΠΟΙΥῪ ἔγυ {{]}} 688 
ΌΥ ἃ ἀουΐὶο δγχυπιοηὺ---1. Ομ ἀγα ἴσοπι {110 
δίοτγ οὗ ἀοά; 2. Το οἶμον ἔγουι {Ποῖ οὐνη δά- 
γϑδηίησο, 40 δλαὶϊΐ ψγὲ δὲ Η͂ν αἰδοίρίεδ, ἐ. 6. ἈΘΥΘΌΥ 
Υ6 5814}} το οὐϊάθησθ δθἃ ῬγΟυΘ ὙΌΣ ΒΟΥ ο8 ἰ0 
Ὅο ΔΙΥ αἰδοῖρ165.--αῦον. 9. Ὑ])δὲ ἃ σοι ῬΑ  80Ὲ 18 
Βογο! ΑΒ (ἠὲ Γαίλοῦ λαίῇ, ἰουοά ἴς 80 λαυε 1 ἰουεά 
ψορ Ὧ18 Ἰοῦτο ἰ8---1. σϑὰ]; 2. οροτγαῖϊνο; 8. 
οδἰϑγηδὶ); 4. ᾿τπτπυϊαὉ]9.--- Ομ πες ψὲ τη Μν ἰοῦ; 
ἀξ δῃουϊὰ "ὈῸ (1)! οᾶγο οὗ ΘΥΟΡΥ Ομ νιδίϊδη ἰο ὉΓ6- 
Βογτα (89 βΒιυδθὶ ΒθΏ80 δὰ ἱηινατὰ Εἰιδίοη οὗ 
Ομ γίβι Β ἴουὸ 'π 119 ΟΥ̓ 80ι11].---Ἴ οὐ. 10, ΑᾺ.8 ΟἿΣ 
οὈσάϊοποοίο Ομ σ δ 15 ἰμ9 Ὀ68. ουϊάθποο οὗ ΟἿ ἸοΥθ 
ἴο Ἡΐπι, 80 ἴὲ 15 ὑπ Ἀεβὺ τ θ8 ἢ 5 ἴ0 ὈῬΥΘΒΟΓΥΘ 08 1Π 
(Ὸ 56η58 Δη 85 γδη06 οὗ Η 5 ΙΟΥ9 (0 118.---Ὑ ὁ. 
11. Οὐυατ [υοτὰ ἀοοϊατοβ (9 Γοαβοη8β οὗ Ηΐβ πτρίης 
ἔτα Ὁ] 0658 οὐ Ηϊ5 (8610 658---1. 7Τλαὲ 118 70. 
"εἰσὴέ τεπιαὺ ἐπ (λεπι, ἱ. ὁ. ὑπαῦ (89 70. ἢ ἰιδὰ ἴῃ 
εἰιοὶν ΒοΙ 655 πὶ τϑιαΐη ἢ Ηΐπὶ; 2, 7)λαί 
ἐλεὶγ 7ον ἱὼθ Ηΐϊΐτι πεϊγλί δὲ ζω, (8. ἃγ15365 ἴγοτι 
(δ [ΟΤΥΙΔΟΣ.-- ον. 1.2. ΟἸ γ δι 5 ον αὐἴο Ὀε]ϊονοῦϑ 
ἷθΒ Ὀοΐῃ δὴ οὐἐίσαίίο ἀηὶο παιί} Ἰοῦο, δηὰ ἢ 
Ῥαίίετα ἴον ἰϊ.--ο ον, 18. ΘΟ τὶβι᾿ Β ον ἴῃ Ἰαγίηρ 
ἀοτνῃ Ηἰβ 116 ἴῸν Ηΐ8 ῬΡ6ορ]θ ἃ τηδί }}}6559 ἸοΥα. 
-ἶν᾽ον. 14. ΟἸιγιβ ᾿ην 68 Η]5 ρθορ]ο ἰο ορράλοῃσο 
ὉΥ ἰδ9 Βοποταῦο {1.160 οὗ ἔσο ἀ8.--- 56 αγὰ }ῖν 
7 εἰοπάε, εἰς.---ὶ. Αοιλν ον, γοῦ τνῖ}} τη ῃ  οϑὺ γοῦγ- 
ϑοῖνοϑ ἰο "ο Μν ζυϊοηβ; 2. Ῥαββίνεϊυ,  κν}}} ἀ6- 
οἷἶδτο Μγ 56} ἰο Ὀ6 γοὺ ἔτ θηα.---οασὰ 1. Ηοιν 
δομπἀοβοοπ ἴῃς ἰ8 (119 Ἰοτο οὗ Οἰιν15ι---] 9. ο}}8 
ΗΪ8 βογνδηίβ, ἔγίθῃ β; 2. Ηον αἰοτίουβ 1.19 ὃ6- 
Ἰιουονβ γοϊαϊίοι ἰο ΟἸτὶϑί ; ὃ, Ηονν σταοίοία! [οχ- 
66 ]16η}} 15 οὐοάξοποο ἰοὸ Ομ τίβί ; 4. Ουἱν σοη ΤΙ (Υ 
ἴο Εἰιγὶϑὲ σοηδὶβίβ, ποῖ 80 το]. ᾿πφ]ιηἰ ἐν ο ἢ ΟΥ̓ 
αὶ Ηο ἀἰά, 25 ἱπ οὐοάΐεξμοθ ἰο ναὶ Η6 ῥσο- 
βονι ο8---δοηο οὗ ΗἰΐβΒ αοίΐοπα τὸ ἐπι παδίς, Ὀὰΐ 
811 Ηἰ8 οοπιπεαπαβ ΔΘ οδεψαδῖα; ὃ. Νοιδμὶηρ δβἰιοτί 
οὔ οὐεάϊοποθ ψὶ}} ουὐϊάθμοο {16 γα οὗὁἨ ΟἿ ΧΘ- 
Ιδιἰΐοῃ ἰο ΟΠ τ βϑι.- τ ον, 1ὅ. Μ͵εποοίοτίλ 7 εαἰξ νοι 
φιοί ϑεγυσηίδ, ἵ. 6. ὩΟῦ Ἴ6Γ6 ΒΟΥ αί8, ποὶ ἰμαὲ ὑΠ0Ὺ 
“ΟΡ ἰο Ὀ6 ὀχοπιρίοα ἔγοπι ΟὈΘ᾿6Ώ66 ---Α1} ΟἸγ 15. 8 
αἀἰβοῖρ᾽ 68 αγὸ Ηἰδ δεγυαπίδ; δ 4 8]} Η158 βογσυδῃίϑ δγῸ 
ἨΪΐδ6 {νἰεηάς, ἴῃ τοχαγὰ οὗ ἰηϊτηαῖθ σοϊηπιαῃΐοη 
δηὰ ἰομάον υϑΆρο.--- ΔΥῸ Η9 τοδβυγγοοίίοη 116 
δα] οἃ ἰμθη) ὀγδίλγθ, οδρ. χχ' 17: ἐμ αἀΐσηῖν 
οὗ ὈοϊΐανοῦΒβ 18. ἃ γονὴ αἰσηϊγ---τίμο ἸοηροΥ 
(ΠΟΥ ΤΓΟἸ᾽ονν ΟἸγὶβί, τὰ ἰχκῆον ρῥυῖν] 68 τὸ δο- 
οοταἀοα [Β6ῃ].---Ἴ 6γ8. 17-2}]. ὙΠ ταῦ θα ΌΘΏΟΥ 
δηὰ ἱπρογίυ οὐν ογτὰ ρῥγοϑϑοὰ ἐμὸ ἀκίγ οὗ 
ταῦ 81] ἴον ἀροῦ ἢΠ8 αἰδοῖ 168; ἔγομι (18 Ἰϑᾶγη 
“--1. Το στρα ᾿ππροτίαποο οὗ ἴμ6 ἀπὶν ; 2. Τ|18 
ατοαὶ ΔΥΟΥΒΘΏ6Β8 Οὗ ΟΡ Βοασίβ [0 (5 ρδυοστη- 
8Π66.---Τὴο ἀτρυτηοηΐ ΟὟΥ ΒΑΥΟῚΣ 0868 10 ὈΓΟΒΒ 
8 ἀϊδοῖρ]οβ ἰο τιυΐα8) Ἰοτο, υἱΖ., (δύ ἰδ τνου]ά 
ψουὰ πδαίθ ἰδ θη). --- 0 σοπδίἀογαϊ 08 ῥγο- 
φουπηαδά Ὀγ Ομ Υἰἶβὲ ἰο οοτεΐοτε ΗΪ8 ἀ1801}}65 ἈΠ ΟΥ 
4ηΠ6 τον 6. μαἰγοα---1, Ηΐ8 οὐ ὑβαρο ὈΥ͂ [16 
πον] : 2. 1]}ι18 Βαϊγοά 18 οὐϊάθποθ ἰμαὺ (ΠἸῸῪ 8.9 
ποὲ οὗἩἨ μο τον]; 8. ΤΠοἷν γοϊαϊϊου ἴο Ηἰΐπ 88 
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Βουυδηίθ (0 8 τηρβίον ; 4, Τὴ). ροοάῃοββ οὗ ἰδ9 
Θα.18ο ἴον 1 οὶ 86 Υ Βυΐον, υἱΖ., ΟἸ 5. 5. ΠΑ 16᾽ 5 
ΒΕΪΚ6.-- 7οτ, 19. 7ε αγὰ ποί οἵ (δὲ ωοτἱά, δεξί 7 λαῦνε 
ἐλοδοπ ψοῖ οἱ Οὗ ἰλε ιοοτἰά; 1. Τὴ οἰ] στο οὗ 
αοά, ἱμουρὰ ἐπὶ {16 τον], ἃγ ποὺ οΥ ἐδ τνου]ὰ 
οἰειον ἴῃ ϑρέγὲξ οὐ οοπυεγδαίίοπ; 2. Τα ἃ ΓΘ ἢ69 
Ὀοίινθοη ἐμοπὶ δηἀ γον] ἀκ 8 15 οὗ αοα᾽ 5 πα κίηρ,. 
--Υον. 21. δον ἥν παπιε᾿ 5 δαζε; ἴδ στοαῖ αἰ 7- 
ΤΟ] οὗἉ ἐμ ψουϊὰ ἀραϊηβί 1110 ἀϊβοῖ 165. οὗ ΟἸ τ ἰδὲ, 
ὙΠΔίαΥΟΥ ΤῊΔΥῪ Ὀθ Ῥτοίοπαοά, 19 ἴον ἐλ6 Δίαπιθ οΓ 
Οἡλγίδί. πον. 25. Β᾽η5 οὗ ἱρῆοσδῆοο ἅτ, 88 ἱξ 
ὙΘΓΘ, Ὧ0 δβ'η9, σοηραγοὰ τὴ {11.089 σοι δὰ 
δαλϊηϑί Ἰἰσί,----ϑ 8 δοιμ! ἰ6ἃ ἀρχζοΐπδι ρμοβροὶ 
᾿ρῦ αγο οὗ δρρταναίθὰ ρου, Δ5 ἀραΐηδὺ (86 
ΥΟΣΥ ΣοπΘαν.--- ΤῸ ροβροὶ, Πα σο 1ὑ 5. Ῥ᾽ΘΙΗΪΥ 
ῬΓΘΔΟΒ οὐ, (8165 ΔΊΤΑΥ 41} ὁχουβο [ΤΟΙ] ΒΙ ΠΏ ΘΥΒ.-- 
ογβ. 28-2Ὁ0. μοῦ τη Ῥτοιοηὰ (0 ΠΟΥ͂ΟΣ Β0 0} 
γοϑροοὺ ἴον οὐ, γοί 1 ἐπ ογ Βαίο ΟἸσῖϑὲ δπὰ ἀθ- 
ΒΡ15360 Η8. ρο05Ρ6), (ΒΘΥ τὸ ᾿αΐοῦϑ οὗ ἀοἀ.---ΤῊο 
ΤᾺ ΓΔ0165 Ὑ του σὺ ὈΥ ΟΠ γὶϑὲ βυυραδβοά ἃ]}] οὐ]  Υ8 
ῃ ὨΒΌΘΥ, ᾿ἰηὰ, δηἃ ΤΠ 6Γ.---ΟἸΔ 0. ΧΥΪ. Ὑ6Γ. 
1. ΑΙ αδιὶοίϊουΒ ἃγὸ 8ὸ ἰγγίηρ (δὲ ὑμ6 Ὀαβί οὗἁ 
ΟἈ τ βιδη8 ἤαγνο πορᾶ ἰο Ὀ6 συδγά οι ἀραϊηϑὺ (6 τὰ 
Ἰεβύ ἐμ ββουϊὰ Ὀ9 οἴεηοα,---οΥ. 2. ΤΠ6 Ὀεΐης 
ὉΠῸΘΣ 0Π6 ἰτία] τν}}} ποὺ β  ὑο  ὕγοσα δηοί 6 Σ--- 
γον. 8. Ἰρᾳηοταηοο οὗὨ {ἰὸ ἘΔΙΒΟΥ δῆ 80 ὅοη {80 
δτοιηά οἵ ἰδ τ οὐ  ἀ᾽ 8 βαϊγοὰ ἀραϊηβὶ Ομ δι ϊλη8. 
- ον. 4. ΟΠ γἰϑὲ 15 380 ἰθηᾶον οὗ Ηἰ5 α15οΐ}}]68, ἰδαὶ 
Ηδ 11 ποὺ ρὰὶ ἰδοὶ ἀπᾶον 88 ΠΥ άΠ 688 οὗ 
δι ΤΥ ρ ἀπ0}} (ΠΥ θῈ Ῥγοραγοά [ῸΓ ἐ.---Ἶ ον. 7. 
1ι 5 ἐχροσίοπέ 705 ψοιρ μα! 1 σο ατσαν, εἰς. Το 
Ῥτόβοησα οὗἁὨ {80 ΗοΙΪγ ϑ'ρίτιυ ισλὰβ 15 ἃ σγοδίον 
οοτηΐογῦ δηὰ δαἀνδηίΐαρο, ἰπὰπ ἰμΠ0 Ῥσόβοθοο οὗ 
Ομγίβὺ 'ὰ {116 681} απεοη δὶ ι.8.-- τ ογ8. 8-14, Οὐν 
1,οτὰ ἀροϊαγο5 (ἰὸ κἀνπηίαροϑ (μαὶ τνουὰ γοἀουαηὰ 
ὈΥ (86 σοιΐηρ οὗ ἐΐο Οοιηξοτί9Γ1-ὶ, Τὸ (110 
ΜΟΥ], γοτβ. 8-11; 2, Τὸ ἰδο ΑΡοβίϊ68, υϑῦ. 18 : 
Τὸ Ηἰβο] Γῇ, τον. 14.---- ον, 9. Οἤ δίῃ, τ. 6.,) οὐ (παν 
Βπἴαϊ δβίαίθ δηὰ παίατο, οὗὨ (ἴνὸ Ἰᾶῦξο οχίθηΐ οὗ 
βίη, ἃ ραν ἸουἸΑΥῚΥ οὗὨ {11|ὸ βὶι οὗὨ ἀπ Ὀο]]1ο,---Ὗ ὁ... 
10. ΟΠ τισλιεοιιδη685, ἴ. 6., οὗ {1|ο ΒΟ ΠΟΙ ΘΠΟΥ͂ οὗ 
Δ}[ χυτηδὴ στὶς δου 9 658, ΟΥ (απ) οὗ ἃ σομηρ]οῖθ 
οηά ρεογίοοι συἰ σι θουϑη 9855 1 Δῖθ ἱπρυ(λὉ]9 ἕο 
ΒίπΠΟΓΕ [Ὁ (μοῖν ρονίθοι 741 Πσαἰίοῃ.---- Βεσαιδα ἢ 
90 το }ῖγ Ταίλοεν απᾶ ψὲ 8ὲεε 116 πὸ πιοτὲ ; ἃ8 (ῃὨουφσὰ 
Ηο Πδὰ Βαεἰά---ΠΟΓΘΌΥ γοὺ ΤἸΩΔΥ͂ Ὀθ 8ειἰ5θοὰ {(ἰναὶ 
ὈΥ ΜΥ δοίϊνο δηὰ μαββϑῖνο ουβθάΐθησο [τἰρὶιίθου5- 
658] 1 Πανο ΓΪΥ βαιβῆθ ΤὴΥ ΕΟ 8 }τι5ι100 
ἴοῦ γοῦ, δηὰ γου 8118}} πούῦϑσ Ὀς οβαγροὰ οὕ δο- 
ἀοιμηθᾷ ; θασαυβθ, Ὑο 1 ρὸ ἰο ποδγοῃ, 1 58}}8]] 
ΔὈΐϊὰς ἔμογο ἱῃ ρον τὶ ΜΥ ΕΔΙΠΟΓ, δη ἃ ΠΟΥΟΥ 
6 δοηὺ Ὀδοὶς δραΐη---γῈ δλαὶξ 8ε6 πιὸ πὸ πιοτε---ἃ8 ἵ 
τηϑὺ πᾶν Ὀδο6Ω, μα πηγ  ΐηρ Ὀθ6π οὐκ οα ὉΥ 
Μο.--- ον. 11. Οὗ )μαάσπιοπῖ, ἑ. 6., (παῖ 6808 18 
Ὀοὰ οτὰ δηὰ Ομ στ βί, ἐμαὶ Ηο δα ρον ον ἰο υρθ 
βαίαη, 80 ρῥτίποο οὗ ἐμ6 τονὶᾶ, διὰ ἐμαὶ Ηο αἰὰ 
Ὁγ Η:5 ἀθδῖν ρὰλ ἄονγῃ ἐμ 9 Κη κάομι οὗ ἀαΥς ἢ 688. 

[ἔτοιι Δ. ΠΈΝΕΥ: Ομδρ. χυ. ΤΒΟΥΘ ΔΥῸ ΤΌΌΓΡ 
ποσὰ ἰο ΜΕΙσΣ οὐν Τογ 8 ἀϊβοοῦγβο ἱη (1118 ΟΠ Ρ- 
(Γ᾽ ἸΙΔΥ ὑὃο γτοἀυσοά: 1. Ἐγαϊϊ, γοτβ. 1-8; 2. 
1μουθ, γυ6γ8. 9-17., ὃ. Παιγοᾶ, γτογβ. 18-2; 4. ΤΊιο 
Οοιμίογίαν, υϑυβ. 206, 27.---ἼἼ 0 γ8. 1-8. ΟἸγὶβι ἃ 18- 
δουτβ68 οΘοποοχηΐης {πο ἡγμέέ, το Η8 αἰδβοῖρ]ο8 
γγ τ ἰο ὀσίη ζοτίλ, ἀπά ον (16 Β᾽ τα ἢ 49 οὗ ἃ υἱπδν 
ΟΌΒΕΓνΟ--Ἰ, 716 ἀοοίτίπο οὗ ἰἰνῖ8 ΒιρλΠΔαἀο: ἰδ αὶ 
--Ἰ᾿ σμυὶδὶ ἰα (1) (89 υἱπέ, ἐ, 6., (α) »ἰαπίφα, ποῖ 
Βροπίδῃθουϑ, (ὁ) Βαυΐηρ δὰ ὈΠΡΥοπιϊβίπρ οὐ 8146, 
(9) ἃ βρσγοδάϊπρ ρἰαπὶ, (4) νλοβ6 ἔγαϊς μοηοτβ ἀοα 
δηᾷ οἰιθουβ δῃ, (32) ἰΠ6 ἐγ υἷπθ, ἃ8 ορροβοᾶ ἰὸ 
(α) οουπίογζεϊί, (δ ἰγρο; 2. ΒΘΙΊΘΥΘΥΒ ΒΥῸ {}16 
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ὄταποΐλεδ, ἵ. ε.. (1) δυρρογίεα ὈΥ μθ ῃ5θοῃ τοοΐ, 
() ἸΏΔΏΥ, (8) γοί τηθοίΐῃρ ἰπ οὯ6 τοοῖ, (4) ἰπβυΐς- 
οἰοηΐ ἰο βίδπα (πὰ μο ἔγυϊι7.}) οΥ̓͂ {πΘΙΏ ΒΟ γ68; 

8. Το ΕδΙΠΟΣ 15 ἰδ λωδδαπάπιαη, ἑ. 6., 4) (89 
Ῥτορτίοίον, (2) 80 Ἰαπά-εσοτζεγ, γεωργός, ἱκου ἢ 
119 ον 18 {86 1.οτὰ 8, 1ὺ γ᾽ 6145 Ηΐπι πὸ ἔγαϊὶ υπ- 
1688 Ηθ τοογᾷ ἰἰ, (8) ἐλ6 Βυβοδηάταδη, μανΐηρ σΒΣῸ 
οὗ (})}0 υἱπ6 Δῃὰ 81} 186 ὀὁγαποΥεε, ὈΥ ΡῬίαπίίπσ, ιραίετ- 
ἑπσ, [Ῥγυπίησ], ἀπὰ [088] σίσίησ ἐλ ἵπογεαεε. 11. 
Τ06 αυίεε ἰαυχλ τ ὈΥ {18 δἰ ΑἸ] 6---ἰ. Τὸ 
ὀγίπο 7χονγιὴ ὕγωμ; (15 ἀπὲγ 8 υτροὰ ὈΥ (1) ἰδ9 
ἄοοπι οὗ μα πηΐτγαϊεα], γον. 2; (2) (89 Ῥτοπηΐδϑ 
τηδὰο ἰο ἐμ9 ἔχυλζαϊ, νον. 2 [ἱποροδβοὰ ου]ίαγο 
ἴῃ ογάον ἰο ἱπογεδδοὰ ὕγυ {Ὁ]}}0857; (8) {π0 ἀα 
οὗ βδονίηρς Τογίβ (86 ῬΟΤΤΟΣ οὗ (8 Ὀεποᾶίβ {6 0 
Βδνο σϑοοϊνϑα, γον. 8; (4) (80 σίου (μδὶ ν1}} τϑ- 
ἀουπά ἰο ἀοά, τος. 8; (5) (δ σοταζοσὶ δηὰ ἤΟΠΟΣ 
(ἰδῇ τὸἢ}} σοῦ (ὁ Οὐ ΓΒΟΪΎ 68, γον. 8, 60 δλαϊΐ ψ6 δέ πιν 
αἀϊδεῖρίεε; 2. Τὺ αδῖίάε ἐπ Ολτγίεί ἴῃ οτος ἰο ἔγυ {{1}- 
658, ΘΟ, 516» (1) {6 ἀμ} ἐο αδίάδ ἐπ Οἡγιδέ ὉΥ 
ζαὶ1}}, (2) ιμ6 ποοεϑϑὲίψ οὗ 80 ἀοΐηρ ἱπ ογὰον ἰο ἔγαϊ!- 
ΤᾺ] 658, γ6Σ8. 4, ὃ ; (3) (86 ἴδἰαὶ ΘΟ ϑθα 606 οὗ ἴοΣ- 
Βαϊ ς Ομ γίβι, γοσ. Ο; (4) {πὸ ὈϊοΒββοὰ ὑσὶ νίκα οὗ 
ἐποδοὸ 80 δοϊὰθ ἱῃ Ηΐ τὰ, τοῦ. 7.--- Ἄγ. 2. ΕΣ μον 
{νυ ] 088 18 (6 Ὀ]οαϑοὰ σοιναγὰ οὐὗἨὨ ΦΨΌΥΠΊΟΓ 
{τ {1} 088.---10 ΡῬυγρίπα οὗ ζγυϊ{] ὈγΔΠΟ 5 
ἦβ (89 σᾶγο δηὰ ὑοσὶς οἵ ἰμ6 στοδὲ Πυβοδηἀπλῃ, 
ἴον ΗΪδ8 οὐσῃ βίογγ.---ον. 8. ὙΒογΘ 18 ἃ σ᾽ ηΒ᾽ς 
Υἱσίαο ἴῃ {19 ποτα, δα ἐὺ "γοῦῖκβ στδοθ δηὰ τυ οσ κϑ 
ουΐ δογγαρίϊοῃ.--- ον. 4. Τμο Κηοὶ οὗὨ (ἰλο Ὀγαποῖι 
δυϊάο5 'π (μ6 νἱηθ, δῃηὰ {86 88} οἵ ()6 Υἱπο δὶ 168 
ἰη ἐμ Ὀσδποὶ, μὰ 80 ἐἴογο ἱβ ἃ σοπβίδηϊ σοι- 
ταὺπηϊοδίϊοι Ὀοίτγθο {δ 6πΠὶ.---Ἴ οσ. ὃ. γγο ἀοροπὰ 
ὑροῦ Οἰσὶδί, ποὺ ΟὨΪΥ ὃδϑ {8:9 υἱὴδ ἀροη ἐἰι6 τοαὶῖἐ 
ἴον Βυρροτί, Ὀυΐ 88 {1|ὸ ὁγαπολ οἢ ἰδ γοοί ζ0} 5Ά}Ρ. 
--ν ον. 6. Ἡγηλετγεάᾶ; ΤΉΟΥ (δὲ ὈΘΔΥ πὸ ἡμέ, αἰτοῦ 
ἃ ΜΠῚ16 ν}}}} ὍΘΔΡ 20 ἰεαυέ8.--- γε ἴθ 116 διίίοκὶ 
Ῥίδοο ζοσ τοὐλεγοα ὈΓΔΠΟΪ165, ΤῸΣ (ΠΟΥ ἀχὸ σοοά ἴοῦ 
Ὠοϊΐηρ 6]86.---Ἶ ον. 7. 866 116γ0---]. Ηον ΟἿΣ 
μηΐοη ἩΐῚῺ Ομ νἰδὺ 15 πιαἰηἰαϊποά, ὁν (λε Ἡγοτά; 2. 
ΗΟῪ οὖσ σοπηπηπΐοη (ἢ Η πὰ 18 ᾿Ἰπαϊηϊαἰποὰ, ὃν 

ἀγεν.--- ΤὯοΥ [δαἱ αὐΐάο ἴῃ ΟὨΥὶδὶ δ (ποἱν μϑαγί 8 
(οἰ κϊ, 588}} δανθ {προσ ΟἸγὶβυ (μον ρασι δ 
ἀεδ5ἰτγθ.---7 τὸ αὐΐάδ ὧι Ολτδί αὐὰ 775 Ἡγοναὰ ἐπ τι, 
το {Ππ| 8 ἃγῸ Ῥτοχη βοι---Ἰ, ἐΠαὺ τνὸ Ὑ71}} ποῖ 85} 
οῦ δυγίπΐης Ὀὺὺ ταὶ 18 ῬΤΟΡΟΣ ἰο Ὀ6 ἀὁ0η6 ἴοΣ 
8; 2, ποῦ τῦὌ Β84}} δαᾶγο δῇ δηβιγον οὗ Ῥοδοθ ἰο 
811} οὐν᾽ ῬΥΔΥΘΙΒ.--- ἴον. 8. Τ6 γα 1} 688 οὗὨ 8}} 
Ομ γι βιϊδῃϑ 8 ἰο ἰπ6 σΊοΥΥ οὗ ἀοἀ---ἰ, ΒΥ ἰδοῖν 
ξοοὰ ψΟΥΪΚΒ ΠΙΔΗΥ ἃγὸ Ὀτουραὲ ἰο ρἸον γ αοά; [2. 
αοοὰ ψοτῖκβ πιδηϊξοσὺ ἰἴ6 Ὀοδυὶ οὗὨ Η18 Ἰαῖν, απὰ 
πο Ρονον οὗ Ηἰβ {08ρ61}.---Ε. Β. 6.].-- Λ) ἐσβ. 0- 
17. Ομ τ ὶβὲ τὴ δ ζουας ἰ.561 ἀἸἰΒΟΟΌΓΣΒΘΕ ΘΟΠΟΟΥΠΙ ἢ ς 
ἃ ἰουγζο]ά ]ονο,---ἰ. Τα Ζαἰλεγ᾽δ ἰουο ἰο Ηἰω, Ε16 
6}15 υ8 {Πεΐ---1. Τὴ6 Εδίπον αἀἰὰ Ἰονο Ηΐαὶ (τον. 
9); 2. Τμαὶ Ηο αδοίδε ἴῃ Ηΐ8 αἰ οτ᾽Β ἰονθ (του. 
10); 8. Τηδὶ Ηθ (υ8 δοοὰθ δεοαιδὲ δ ἱκορὶ Ηἰ8 
ἘΔΙΒ6Υ᾽ δ, αν (γον. 10). 11. Τὼ οὐ ἰουα ο Ηΐδ 
ἀϊβοῖ]65, ἱπουγσὰῃ Ηο ἐεαῦες ἴποπὶ Ηο ἐουεα ἰπθ τὰ: 
Οὐϑογυο---1. Τὸ ρμαίζίεγη οὗἩἨ ἰἷἰβ ἰοτο, ασ ἐλδ 
Ἑαίλον λαιὴ Ἰουεά Ἀῖ6, εἰς. ; 2. Τὴ γ»γοοί ἀπά »γο- 
ἀμοείς οὗ (8 ’Ιονα, το δγο (1) Η 8 Ἰαγίπς ἀονῃ 
ΗἱΪβ 11 ἴοσ ἴθι (γον. 18), (2) Ηἰ5 ἐδϊκίπρ {θὰ 
Ἰηΐο 8 οοὐϑηδηί οὗὨ ζγι θμ ἀβΐρ (γ6γ8. 14, 18), (8) 
1118 ὕΥοΘΏ 688 ἱπ ΘΟ π᾿ σαι Ηἶ8 τη ἰο ἐμ οῖα 
{τογ. 16), (4) ΗΪ8 ολοοεῖηφ ἀπ ογααϊπίπσ ἰμθπὰ ἰο 
Ὀ61}}9 Ῥτΐπηθ δ γα 6 Π} οὗ Ηἰδ8 σΊΟΥΥ ἐπ πο πουἹὰ 
(τον. 16). ΠῚ. Το ἀἰδοίρίεε᾽ ἰουε ἰο Ἡΐτω, {μ15 18 
«η)οϊηεά ἴῃ Υἱοῦ οὗἩ Ηἰβ ’ονο ἰο {μοὶ ; Ηο ὀχβοσὶβ 
ἐλθπὶ ἰ0---]. Οὐπέπμε ἰῃ ΗΪ8 1οτο, ἑ. 6., ἰζθθρ ὉΡ 

ἰδεῖν ἴοτο; 2. Ενίάοηεα ἱποῖν ον ὈΥ ϑορίβῳ Ηΐδ 
δοιπϑηἀτηθηί8β. ΙΥ. Τμὸ αἰ δεὶρίεδ᾽ ἰους οπὲ ἰο 
αἀποίλεν; ἐἰιὶβ ἰ8 {τὸ Ὺ. 12)---. Βοοοπιτοομἀοὰ ὮΚ 
Ομ γῖδι 8 ραϊίοτη ; 2. Βοᾳυϊτοὰ ὈΥῚ Ηἰ8 γῬτγοδορὶ. 
-- ον, 9.4 βίγδηρθο οσργοβδίοῃ οὗ 89 οδοπάδ- 
Βοϑῃ ἰὴ ρ σταοθ οὗ Ομ τὶδι Ϊ Ας {16 Βδίμοσ Ἰογοὲ 
Ηἰπὶ τὰ νγ᾽88 τηοδὲ ΟΣ Υ, δο δ Ἰονγοά ἐπ οτὰ ψ͵Ἐ0 
Ογ6 τηοϑὺ ὈΠΉΎΟΣΙΒΥ.---ὅον. 10. 8 888}} αὐμώα 
ἴῃ ΜΎΥ ἴονο, ας α ἀιρεϊἐπρ-»ίασε.---- ον. 18. ΤᾺ 
8 πῃ ἰοῦ τ βοτον ἢ ΟΠτῖϑὶ μα Ἰουοὰ 5, δ 
18 Οὔν ἀντίψυχος--- Βαϊ ἴθ᾽ ὁ, Ὀοὰγ ἴον Ὀοάγ, 19 
ἴον 116, ἱπουρὶὰ Ηθ ΚΩΘῪ ΟΟΣ ᾿ΠΒΟΪΥΘΏΟΥ δὰ 
ΤΟΡΟΒΔῊῪ ΒΟῊῪ ΟΘΑᾺΡ ὑμλ6 δηραροιηθηΐ που]ὰ οοδὲ 
Ηϊα1.---Τ]) 0 ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ͂ οὗ ἰμ6 Ἰἴογϑ οὐὗὁἁ Ο σὶδὲ Ὀδ6- 
γομὰ 4}} οἰδιοῦ ἰονθ; οἴ μϑυβ βαυθ ἑαϊά ἄοιεπ (ρΡ88- 
δ᾽ γ6 17} {Ποὶν ᾿ῖνοβ, ΟἸσὶϑί σαῦθ τ (οοἰΐνο]γ) Ηἰδ. 
--νοσ. 16. Το ἰγσοδϑῦγσγθ οὗ ἐπ 6 ζ08061] τγῶβ δοῖβ- 
τοὶ ἰοἀ ἰο ἐμο αἰδοῖ ρ]98 ἐμαὶ 11 σχαϊριιί 86---1. Ῥχο- 
Ραμαϊοά ; 2. ρογρεϊυδίαα.---Τ 86 ποσὶ ΟἸσὶδς 
ογαἀαΐῃδ δλοιαὰ διὰ 4λαϊξ Ὀθ συ]. ---- ΤΡ λαίεσεν 
ψ6 δλαϊξ ἀσεῖ, εἰς. ΤΉΓοΟ ἰπΐηρ δοὺ ἔοσὶ ἢ ΖῸΓ ΟἿΣ 
οισουγδρομχθηί, ἴῃ ὈΓΑΥ6Γ---Ἰ. Τμδαὶ τὸ δδγὸ ἃ 
ἀοὰ ἰο ρὸ ἰο νῆο ἱ8 ἃ Εδίμοσ 2. Τμδὶ τὸ ἢδτο 
ἃ δοοὰ πδιιὸ ἰο βροῸὸ ἴῃ; 8. Τμοαὶ δὴ ΔΏΒΟΣ ἴα 
Ῥθᾶσο 8 ΓΟ Ἶ86.---Ψ  γ8. 18-25. ΟἸγίδὶ αΪ5- 
ΘΟΌΓΒ65 ΘΟΠσΟΡΗΐης Λλαίγεα; Οὔδβοσυο--- . ἯἘῸο 
{ΠΟΥ ἃτὸ ἰδαὲ λαίρ, υἱΖ., ἐλ6 «τροτὶ αὶ, ἱ. ε., 1.6 ο}}}}- 
ἄγοι οἵ ἐλ σοσ! ἃ 89 ἀἰβιϊσυϊθοά ἤγουι ἐδ6 αἐν1}- 
ἄγοι οὗἉ Θοἅ, ο41104 ἐλ6 ἐσογἰα Δ5 Ἰηἀἰσαίλας ἐδ εἷς 
-Ἰ πυθοσ, 2. σου ΟΥΔΟΥ, 8. Βρὶτὶί. 11. ἯΒο 
(ΠΟΥ ἀγὸ (δὲ αγε λαίε4---Ἰ. Τ6 ἀἰ56 1168 οὗ ΟΒχίδι; 
ὦ, Ομ γὶϑι Ηϊτηβοῖῖ; 8. ἀοα ἰδὸ Εδίμοσ (τόσα. 29, 
24).--ππν ον. 19. ἡ οῦλ ΟὨγὶδὶ Ὁ! ββϑίι, (8.6 ποτιὰ 
συγχβοίι; πὸ Τ᾿ νοσγὶ 68 οὗ ἤδανθὴ μδνο ΠΟΥῸΣ δοθῆ 
{Π 9 ἀν} ηρ8 οὗ {Π|ὸ νου]. ---Ἶον. 20. Τὴ ἔγοῖε οὗ 
{11|ὸ νοῦ] ἀ᾽ 8. δ ιαἰτοα--}. ρρογβοου(ίοη; 2. χο)δοίου 
οὗ ἀοοίΣὶηο.--- ογ8. 190-21. Τὸ οαπ δ οὗὨ [89 
σοῦ ϊὰ 5 βαϊγοὰ αραϊπδὲ Ομ τ βιϊδη5---ἰἸ. ΤΟΥ ἀὸ 
ἠοὺ Ὀοϊους οἷς; 2. ΤΟΥ ὈδΙοης ἰο Ομ Υνἱβὶ, 70. πεν 
παηιοδ δαχε; 8. 18 Ἰρῃογαποο οὗ αοἀ.--Ρὅἤοτν. 22. 
Οὔδβογυο---1. Τὸ ὁσχουδο ΠΟΥ το τΠΠῸ ΠΔΥΘ ποὶ 
(89 ζοβρεὶ; 2. Το δρρταυδίεα συ οὗἩ (Πο86 τ 0 
τοΐοοῦ ἰῃ6 [0080Ρ6].---ογ8. 28, 83. [πῃ δοίης 
Ομ γῖδο (6 νου] Ἰια65 ἀοὰ; οεἰδίδ ἃσὸ πὶ οἴἶοοὶ 
αἰδεῖεί4. ---Τ ῳ΄. 2ὅ. ἘΠΪΟΥ ἰοὸ Οἰιγὶδὶ 18 πτοα- 
ΒΟΏ8]0.---Ἶ ογ8. 20, 27. Οδνίδὶ ϑροῦῖκβ οἵ ἰδὸ 
Οομΐοτίον, σοι βίης --ἰ. Τραὶ Ηο δβου]ὰ χηδίη- 
ἰδἰα ΟἸιτἱϑί᾿ 8 οδυδο ἰῃ {Π|6 του] πο πλι δία πάϊς 
8}1 ορροπίϊΐοη. 1. ποὺ ἰπ6 ΑΡοβί]οβ ὈγΥ Εϊ8. 
δϑ8βἰϑίδῃ δ βου] παυο {10 ΠΟΠΟΡ οὗ Ὀοΐης ΟΣ δι 8 
ὙΪ(ΠΟ88685.--ΟἾ  ογ. 20, Το ϑρὶ τὶν 18 δροίζθῃ οὗ 88 
-ἴ0ὄρὄ Α ῥέεγεοπ; 2. ΔΛ ἀϊυίπε Ῥότβου Ὡχγοοεοάϊμς 7γοῖι 
(6 Εδιμ6Σ.----Τὴο οδῖοοβ οὗ (0 ϑρὶ τὶ ὑ---}. Οπο 
᾿πρ] 1 πὰ Ηϊΐβ Ε1{16Ὸ Ομ ογίεν οὐ Αάἀνοεαίε; 2. 
ἮΙ ποββίης ἴον Ομ ετἷδί.-- -ἴον, 27. ΤῸ ϑρι γι 8 
ουκίης 15. ποὺ ἰο δυρογβοάθ, Ὀαὲ ἰο δηρξδρο διά" 
οηοούγδρο ΟὔΓΣΒ.---ἼΠ 00 δῇοὸ δοβί δὺο ἰο ῥσγϑδεὶι 
ΟἸισίϑε ἐδδὲ μᾶτὸ ἐδδηγδεῖγοθ Ὀθ6ο ἩΠῚ8 Εἰπι; 
ταὶ ἰΒίο ΓΒ τοιϑὶ ἢ γβὲ ᾿δαγη Ογὶδὲ δηᾶ ἐμ ῃ Ῥσοδοῦ 
ἢ ἰπι.---Ομδρ. χυὶ. Οἰιγίβὺ ὉῚ Ηΐ8δ πογά9---ἰϑ 
ἸΡοωπάς, γονγβ. 1-: 11, Τεαὶϊς ὌΥ [9 δϑβυγαποεθ 
ἰπδί Η6---Ἰ. ουϊὰ δοπὰ ἰμβοὰ ἰμ9 (Οὐιλίοτίοῦ 
(νοτβ. 7-16); 2. ουϊ]ὰ τνἱϑὶς θῶ δρδὶῃ αἱ Ηἰ9 
ΤΟΒΌΓΣΤΘΟΙο (γ6γ8. 160-22); 8, δου ]α δεοῦτγο ἰοὸ 
(Ὠθ Δ ΔΗΒΊΎΓΟΣ ΟἶΡΘΒΟΘ ἴο 8] {π0 Ὁ ὈΥΑΥΘΥΘ (Υ6τ8. 
28--27); 4. ε͵κβ πον τεϊῃσηΐηρ ἰο Ηΐ8 Εδίδιοῦ 
(τοσβ. 28-32); ὃ. ΒΥ Υἱγίυο οἵἨὨ Ηΐ8 υἱοίοσυ οὐδσ 
1:6 που] τυου]ὰ κῖτο ἐδόῖὰ ρθδ00 ἰῃ Ηϊτδ86].--- 
ψόογβ. 1-6. Οσμτῖδὲ ἀθαὶὸ {δι Π }}} τὴ Η8 ἀΐδ- 
οἱρ᾽δ8 θὰ Ηθ βοηὶ ἐμόσα ἔογίδι, 0 Σ 1716 ἐοἰά ἰλεαι 
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ἐλ τογεῖ οἵ ἰὶ, ἱδαΐ {ΠῸΥ τυϊρῶϊ δἰϊ ἀονγῃ δὰ οοπηΐ 
18 οοδὶ.---7ὸγ. 1. Το αἰδοὶρ]95 οὗἨ ΟΠ γῖβὶ δύο 
δρὲ ἰο Ὁθ οὔεπάεά αἱ ἐδε ὁτο58.---Οὐν Πμοτὰ ὉΥ ρὶν- 
ἴηι; ποίῖοθ οὗ ἰχοιὉ]0, ἀθδίρηθα ἴο ργουθηὶ 18 Ὀ6- 
ἴῃ 8 ϑυγρυἶδο ; δείησ ζοτεισατηθα τὲ αΥὸ Γ0γεαγπιδά. 
--ΟΥ̓͂ΟΡ. 2. Βομοϊ]ὰ ὑττὸ ϑυοτὰβ ἀσα  ἀραϊηϑι (ἢ 6 
ΤΟΊ ΟὟ 8 οἵ 688, ἰδὲ οἵ---]. Ἐσοοϊοβὲδϑίῖ68] 66 - 
ΒΈΧΘ: 2. ΟἾΤΊ] ΡΟΤΟΓ.--ΜΙΔῺΥ ἃ ροοὰ ἰγυϊῃ μ88 
θδϑοὴ Ὀτδπὰοὰ πὶϊπ δὴ δηδίμβοιηδ, διὰ ἸΔΩ͂ 8 
οσαἑὰ οὗἨ Θοὰ ἀοϊἰγογοά ἰο ϑαίδῃ. ὟΑἀοὐ᾽β ρϑορὶθ 
μᾶτὸ βυδοτγοὰ ἰἢ9 ρτοδίοϑί αν 8808 ἴγοῃι 6οη- 
Φεϊενίίου Ῥουβοου ο 8. ---Ἴ ογ, 8. Το ἰσὰθ Τϑδ βοὴ 
οΥ̓͂ ἰπο που] ἀ᾽ 8 δ ἐν ἰο ΟΠ γἰβιΐϑη 8, δέοσυ 86 (ἦεν 
λαοε ποί ἀπουὴ ἰλο  αίλεῖ ποῦ 34: Νοίο---1. ΜΙ͂ΔΩΥ 
τιδὲ Ῥεοϊοπα ἰο Κηον αοα δτὸ ἱβπογβϑηί οὗ Ηΐπτι ; 
2. ΤΌΘΥ ὑμπδῦ δγτθ ἱβρῃοτγδηί οὗ Οτὶβὶ σαπηοὶ μα Υθ 
ΔΩΥ τἱσοϊ Κπον]θᾶρο οὗ ἀοα.---ον. 4. Πθὴ Βυΐς 
ἴοσίχΒ δοτὴ6 ἰὑ Ὑ1}} Ὀθ οΥὮ υ)86 (0 ΤΘΙΔΘΙΩΌΘΡ ὑπ8ὺ 
Ομνῖδι 859 ἰο]ὰ 8 οἵ ἰδ θηι.---46. ΟΠ τὶϑὲ ἴῃ Η]8 
ΒΌΒοτίησβ Βη, 80 ἯΘ ἰπ οὐ γ8 βῃουϊὰ Βαγθ, Δ Θγ0 
ἐο ἐδ {εξ εἐπφ οὗ ἐδ 6 δογίρίωγοι.---Ἴ τ. δ, 6. ΑΒ 
τποῦυρὴ Ηθ δά βεϊά, [πϑίθδα οὗὁὨ ἱπαυϊγίηρ δίϊον 
ἐδβαὺ το Ὑ111 οοπιΐοτί, γοὰ ΡΟΥΘ ὉΡῸᾺ ἐμαὶ 
Ὑγϊο ἸοοΙτΘ τη ΔῈ ἢ ΟἾΥ.--Αἢ Ἀπ π} 016 Ὀ6] ον ης; 
παῦΐγΥ ἱπίο (6 ἀοδίρῃη δηὰ ἰϑῃαθῃου οὗ ἰΠ6 
ἀατίκοϑί ἀϊσροπδδίίουβ νου Ἱὰ Π 610 ὑο Σοοου 6119 115 
ἴο {6 12.---Ἐ 15 (0:9 δοτηπιοι 7,4 δηα γον οὗ 
ΤῊ ΘΙ ΔΒΘΒΟΙΪΥ Ομ τἰβιΐδη8 0 ἀνν6}} ΟὨΪΥ οὐ ἐμ6 ἀδνὶς 
εἷὰο οὗἉ {πο οἱουά.---Νοιίης ἴδ ἃ ρυοδϑίον Ῥγο  υαΐοθ 
ἴο οἂν ΟΥ̓ ἴῃ αοά, (Βδῃ ἐλό ἐουά οὗ ἰλε τοονἰα.---ἼοΥ. 
Ἴ. ὰ  εχρεαϊεηί, εἰς.---ἴ. ΤσΘο ἰδίηρθ οἵϊθῃ 
δΘ6τὰ σγίευοια ἰμδὲ 8.0 ΤΟΔῚΪῪ ἐχρεαάϊεπί; 2. 7688 
ἦθ ΔΙ ΎΓΒΥΒ [ον ὑμαὺ τ μϊσὰ 18 πιοδὲ ὀχροαϊοπέ ἴῸΣ 1.8. 
-τηο σίοτοὰ Βοάθοιημον 18 ποὶ υηπιϊπά ἴα] οὔ 
Ηἰα Ομυτνοῖ οἱ ϑδσίἢ---ἰποιρὴ Ηο ἀερατίε, Ἠθ 
Βοηβ ἐπὸ Οὐπιοτίδ᾽; ἼΔΥ, Ηὁ ἀορατίβ ἐμαὶ Η9 

δοῃὰ Ηϊπι.--Ἴοσ. 8. Οὐπυϊποὶησ ποΥὶς 18. {116 
ϑιρ εἰ 5 νγόονκ.---Ἴὸ Οὐ ογίετ Ὀοαὶη5 Ηἷ8 τοῦκ 
ΌΥ ΘοοΥποίη ρ---τδί Ορθὴδ ἰπ9 πουηὰ, δπὰ ἐμ 6 
ΔΡΡΙΪ65 ἰδ6 ΤΟΙΙΘΑΥ͂.-- ὸγ, 9. ΤῊο ϑρὶτῖς οοη- 
τίοσοθ οὗἨὨ δὴ), 118---1, ὕδοῖ: 2. Τ0}1Υ; 8. ΑἸ ; 4. 
Τουπίδίη ---οογτιρέ παίεγε; ὃ, ἔγαυϊ!, ---ἰδαίῆ. ----Ἐ 9 
ἔδδιθῃ8 ΘϑρθοἾΔ}}} οἱ (110 βίῃ οἵἁ μηδείς 8.5----Ἰ. ΤῊ 9 
τοοὶ γεϊσπίησ 5Βῖπ; 2. Το τοδὶ γωΐηίπσ βίη; 8. 
ΤΠδὶ πᾶ ϊοῖ 18 δὲ (6 Ὀοϊίοτῃ οὗ 411] βίη. ---Ἴοσ, 10, 
ΟΓ τἰλίεοιιδηέεε, ἱ. 6., ΟἾΣ θι᾽ 8 τὶ θοῦ 8}. 688---}, 
Ηΐ5 εγδοπαὶ υἱσιιιθουβηθθθ; 2. ΗΪ8 σἱρείθοιυβ- 
685 σοιητηθπηϊοδίοα 0 υ8 70. ο" 7μδι᾿Ποα(ίοη.--α 
Ομ τ δι᾿ 8 αδοεηδίοη ἴθ (86 στοαί δυρυτηθηῦ ὈΓΟΡΟΥ ἰοὸ 
δομνίηδθ τη68} οὔ (Π18 Υἱ κἰ ΘοΟΌ 8.688: ἱ Ηο μαὰ [οἵϊ 
ΔΏΥ γματὲὶ οἵ Ηἶβ ποῦῖς υπηϊϑιοὰ Ηδθ μαὰ Ὀθοη 
δοῃί ὉΔῸΚ βροΐη.--- ον. 11. ΟΥὗΓ )μάσπιοπί, δεοαιιδε 
ἐδ6 Ῥνίπεα ὁ" (λὶδ τοονἰα ἐδ 7μα7γεα, (ἢ ἀ6Υ1} τῦᾶϑ 
7μάσεα, νὰϑ ἀϊδβοογογϑὰ (ὁ ὈΘ ἃ ρτοαὶ ἀδοοῖγον δηὰ 
ιἰοϑέγογοῦ:; ἡυάρπιοηΐ νὰϑ οηϊογο δραϊηϑὲ τὰ 
δηὰ ἴῃ γαγί Ἵχοουίθα ; ἢθ Μ8Δ8 οαδὲ ομί---Ἴ. ἵτοτῃ 
(πὸ οδίδοη πον ἃ, τ οι 818 ΟΥΔΟΪΟ5 ὙΟΤΘ δἰ] οπισοά 
δηὰὲ 1115 διίατα ἀοβογίθα - 2, ἔροιῃ ἰ9 Ὀοάΐ68 οὗ 
πηδη ἐπ Οἠγίδί᾿ δ παάπιο; ὃ. ἴγοτῃ [6 Βο0]8 οὗ ρΡ60}]}9 
Ὀγ ει στδοθ οὗ Θοἂ πογκίηρ τὶ ἴῃ 9 ρο5Ρ6] οὗ 
ἀμνίδε; 4. αὁ ἐσλίπίησ ὕγοπι ἀεαυοη.---Α ρσοοὰ δν- 
κυπιοὴς τε γον ἢ [9 Θρισῖρ σο ΥΐΠ6685 οὗὨ 7μ4- 
μιστιί---οἱ, ΟΥ̓ ἸΒοΡθηΐ ΒΟ θ58 δηὰ βδηοι δοηίίοη, 
ΔΙ δεῖ. χὶϊ. 18; 2. οὗ ἃ πον δη Ὀδίίοσ ἀϊβροηδα- 
ιἰἴοη οὗ εἶπ; 8. οὔ ἰΒ6 Ῥονοῦ δπὰ ἀουϊπίοη 
οὔ (|)6 οτὰ 6885 (188. ΧΙ. 1-4); 4. οὗ δηδ] 
αν ὁ 7μάσηιεηί.-- τ γα. 12-18., Ξοθ ᾿δδὶ 8 
ἰοποίιοῦ Οδυὶδὲ ἰδ Νοπθ ἰκὸ Ηΐπὶ ἔοσ----]. οορὶ- 
οὐδη 688: 2. ΘΟΙΠΡΑ ΒΑ οη.---Ἴ 6γ5.18-15. Τ.0 ϑρί τς 
Ῥγοη δεά---1. Τὸ συ ϊὰο υ}16 δΡοΒί] 68; 2. Τὸ φϊοσ  ἔῦ 

ΟὨγτίϑι.-- το σωΐάδ, ἰδκίηρ, οδτ---1. Τῆδὶ (ΠΟΥ 
ΒΒΟΌΪα πο πιΐβ8 {πεῖ ὙΔΥ; 2. Ὑπαὶ (πο Υ Ββμουϊά 
ποῖ σοπιθ ϑδοτί οὗ ἐποἷν 6η4,---7πίο αἱ ἰσιιλ--τληϊο 
--. Τὴ ὙΒ 0190 ἰσαἢ ; 2. Νοιδίπρ Ὀυὺ {μ6 γα ἢ. 
--Το δρί νι σον θα Ομ τὶϑι---. λγ Ηἰ8 οοταίηρ; 
2. ΒΥ Ἰοαάίηρ [86 αἰδοῖ Ρ]65 ἱπίο ἐδὸ (γα. 

ΓΕἔσοπι ῬΕΕΒΙΡΕΝΥ ΕΡΎΓΑΒΌΒ: ΟἾΔΡ. χυΐ. τον. 9. 
ΟΓ εἴπ, εἰς. Το χτϑαίοβι βίῃ πὶ ἰδ νου] ἰ8 βἷῃ 
δραϊπδί ἴμ0 αοβροῖ, σοπίοιηρὺ οὗ δηὰ ορροϑβί(οῃ 
ἰο ΟΝ γίβι; δηὰ ἰμῃῸ ρνυοδίϑδὶ οὐάθησθ οὗἩ τῇδῃ 8 
βἷῃ ἷδ εἷβ 111 ἐγοδίταοηι οὗ Ομ γὶβί, ΗἾβ αοΒροὶ δπὰ 
ΤΟ] 678.--Ἴ ον. 10, Οὐτίσλίεουδηο8δ, εἰς. ΟἾγἾ58ι᾽8 
ΔΒΟΘΏΒΙΟΣ Μ)͵ὶ8 ὑπ6 Ὀγ χυίοβὺ ονυϊάθηοο ἰμαὶ Ηθ 
μαά βυδογθα ψγΥΟΏΖΙΌΪΠΥ : ᾿ξ οοπᾶνιοα {πο τἱσῃὶ- 
ΘΟ. .5Π 688 οὗ Ηΐ8 νογάϑ9, ἀοοίγϊ 65, ἀοδί σῃ ἱῃ οοπη- 
ἵπρ ἰπίο {πὸ πο], πὰ Ῥγοιηῖβ68.--Ὑ ον, 11. Οὗ 
μασπιοηέ, εἰς. ἴὰ ἷ8β ἰΠ6 στοαίοθὶ ουὐϊάθηοθ οὗ 
ΟΕ τ ὶδι δ ταῖσι δἀπὰ ΚἰπσὶΥ ῬΟΥΘΣ [0 ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΩΘ 
δηὰ ἀξ ΓΟΠ6 βεαίδῃ ; δηὰ (00 στοδίοβϑι τηδῃἑΐο8- 
ἰδἰΐοι οΥ̓͂ Ηἰδβ Ἰιῖσ 7αἀ οἶα] δυυ που! ἰο ᾽υα 9 
δηὰ οσοηάδοπηῃ {18 στοαὶ σοροὶ, πὰ ἰο οχϑουΐθ 
ὙΘΏΩΘΒΗ6Θ ὈΡΟῊ ἰ11Π|.------ ΕΤΟΤῚ ΘΟΟΤΥ : ΟΠΔΡ. χυ. 
γοΣ. 1. Τὴ απΐοι οὗ {0 ἀϊνὶπο ἀπὰ δυϊηδῃ Πᾶἃ- 
ἴαγθ ἰπ Ομ τῖβί, μὰ ὑἐδ6 ἔμ] πο88 οὗ {Π6 ϑρὶνι ἴῃ 
Ηΐπι, τ βϑῖη]9 ἐπ γοοί οὗ [86 νἱηθ, ἀονίνίπρ {116 
τον} 7016 65 ἔχοι ἃ σοὶ 501}; δηὰ 1118 τη θα ϊα- 
ἰοτῖδ] τοῦκ, ΠἸκὸ {116 δέόπι, ΘΟΏΥΘΥΒ {Π|686 ἴο Δ8]] 
6] ΘΥΘΥΒ. ---αἾοτῦβ. 1,3. 48 φῬσχοίοββοα Ὁ τ βίη, 
ν σρρεοαῦ ἰο Ὀοϊοῃς ἰο {18 νἱηο:; θα πνὸ9 ἰο ποτα 
ΜῈΟ ΠΔΥ͂Θ 0 ΟΡ πηΐοη {πδπ τυ αὺ σΟὨΒ 8.8 ἴῃ 
ὨΟΪΪΟΏΒ, Βδουϑι πίβ, δηι} ΤΟΥ Π]5.--- ον. 9. 452 λέ 
Καϊίλὸρ δαίὴ ἰουτα λε, 80, εἰς, Νο Ἰονα οὗἉ τζδῃ ἴο 
5 ἀθαγοδὲὶ γγίεπαῦ ΟΥ̓ΟΣ 85 σΟΙΏΡΑΓΔΌΪΟ ἰο ΗΒ 
Ἰογο ἴο 08, ΟῚ δίγαπσέγα ἈΠ Θποηιῖ68. ----Ἴ 18. 18- 
20. Ἧ᾽ο σαπηοὶ ΘΧΡΘΥΘΠ6Θ ΟΥΒΟ ϑᾶρο 8 ΟἿΓ 
ΔΙαϑίον τοῦ ὙΠ; ἀπ θγὸ οὐρ]ιὶ ποῖ ἕο Ὅο οἵ- 
Γοπάρα οὗ ζτοῖν ἸΤΟΛΥΥ ΟΥ̓ τνο]}-ἀοἴηρ, ἱ7 τὸ τηϑοῖ 
ἢ πὸ Ὀοι(6Γ.---ΟΠδΡ. χυΐ. του. 2, 8. ον ζδ]- 
Ἰλοίουβ {πΠ6 ορίπἴοη ὑπαὶ αοα ν}}} δοδορὺ ΘΥΟΤΥ 
ΠΙΔῺ ὙΠῸ 8 δίποσγα ἴῃ ΗἷΒ γοϊ σού, τ Ββδίοτοσς ἐμαὶ 
τοὶ σίου ΤΥ Ὁ9.--- ΠΙᾺ 1010 ἀο6}} }{ηγ, τωρ] οἷς Ὁ6- 
ἸῚ 6 οὗ δον ρίυχο, δηὰ αὶ ἀἸβροβι 0 ἈΏΓΟΒΟΤΥ ΘΑ͂ 
ἰο ἀο ὑπὸ νν}]}] οὐὔὁἁἩἨ αοα, Δσὸ οβϑϑϑηϊαὶ ἰο σοαϊΐψ δ1η- 
οογ γ.-- οτβ. 6, 7. ΟΌΥ Ποιυγίβ τὸ οἵϊζδηῃ ΑἸ]δα 
ὙΠῸ ΒΟΡτοῖν αἱ ουοηΐβ ΒΙΚΗΪΥ δαἀνδηίαρθοι!.-- 
ψεσβ. 8, 19, ϑδέπι, γἰσλιίεοιδηοδ, απ ὕυάσπιεπί; ΟἹ 
{8.686 δι. 0766 8 21} τῦιο τυουϊὰ 6 οηοτοαὰ 8 1ῃ- 
ΒΙΓΟΙΩΘΩΙΒ ἴῃ σοπνον ϊρ ΒἴΠΠΟΙΒ, Βου]ὰ 6 ἔτο- 
αυοηΐ, σορίουδ, αἰατιηζ, οποοιτγηρσίηρ, ἀϊβιΐη- 
ξυλϑαίηρ: Ὀπὶ ἰῃ πηλί 68 1688 586 {18} {Πὸ γ ψου]ὰ 
ἀο νγ8}}, δι! οὺ 8.8 ὀχδίιρ)ο οὗ ΟἸγὶβί, ποὺ [0 ῬΓ688 
{θὰ οἡ ὑποῖν ἸἸΘΑΥΟΥΒ 6 ΓὍΓΘ {Π|0}γ αγό αὐΐς ἰο δεαῦ 
{Ἀ 611.----- Εσότὴ ἃ ῬΙΑΙΝ ΟΟΜΜΈΕΝΤΑΒΥ (Οχίοχα) " 
ΟΒδρ. χυ. τουβ. 1, 2. 7}: υἱπό 15 ἃ ἴγ60 τ 10 ἢ} ποὺ 
ΟὨΪΥ δαὶ 8 οὗὁἁ ῥσιπΐηρ, Ὀυϊ τι ]})050 ΥΘΡῪ Ῥτγοάυο- 
ἰἰνθῆθϑβ ἀοροηὰβ οὐ ἰπ6 ῥυαἀϊοϊουβ 80 οὗἨ ἰδ9 
Ῥυυπίηρ- Κη] 6.-- ΠΟΙ ρα} 18. 1Ἅ τὸ ὅπα ὙΥ 0 γ8 
δΌου (Π6 αταρο- ᾽ηθ., το μδὰ ποιμίηρ 1688 ἴῃ 
σίον {ΠἸ8η πο ΠΠπδἰταιϊίοι οὗὨἨ 16 6506], Ὀδοοτη- 
ἰῃῷ ΟὟΓ ἱπδίγαοίοσϑ ἴῃ ΒΌΟΝ ῬΆΒ88 258 88 {6 ἴο]- 
Ἰονεῖηρ :-το 1 8 ΠΔΣ Ῥοββὶ Ὁ]9 (0 Ῥἷδπίὶ ἃ Υἱῃθ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ δἰἰυαιϊΐου ἴῃ πίοι ἰλ τν}}} ποὺ ἰπτῖγθ 
Το ἰγυϊῃ 5 (μδὺ ἐπ τοοίβ οὗ [Π9 Ὑὴπ6 ῬΟ88688 ΔῊ 
ΟΧ γΔΟΡἸ ΠΔΤῪ ΡΟΎΘΡ οὗ δά αρίϊπρς ὑπ ῃ 86} 7168 ἴοὸ 
ΔΠΥ͂ δἰ(υαιίοπ πὶ τσ ἢ {ΠἸῸῪ πιΔΥ Ὀ6 Ρ͵δηίοα, Ῥτο- 
γάρ ἴ ΒῸ ἃ ἀτγ οὔθ. ὙΒΟΥ Ὑ1}} τα ὉΪ9 ἰῃ ΘΥΟΓῪ 
αἰτοσοιΐοη ἱπ βολγοὺ οὗ 100, πηᾶ οχίγασι ΠΟ ]8}- 
τηθηΐ ΓΟΠῚ ΒΟΊΓΟΘΒ ΠΡΡΔΓΟΠΙΥ {Π|0ὺ πιοϑῖ ὈΔΥΣΘΏ. 
Ιῃ βΒἰιοτῖ, {ῸῪ τὸ [6 Ὀοδὺ σλίο το τΒ (δι σΔη 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ 9 ἱπιαρίποὰ ; 70. ἐμ60 Μλλ1 στοῦ, δπὰ 
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Ἔνθ {σῖγα ἀχυν Δ ΠΠΥ, ἩΒΈΓΟ Δ πγοβὲ ΕΥ̓ΟΤῪ ΟἾ ΒΡ 
ἀεδβογὶρίίοη οὗ ῥ]δηῖῦ οὐ ἴγθθ νου ἱπονῖ Δ Ὁ} 
ϑίατγνο. ... 71 τμεπὶπὴ διὰ 7,αἱπῖπ7 τὰ 80 οἰ οβοὶν 
σοππροίρα ἰοχοίμον, ἰδὲ 1Π6Υ δἰπηοβὲὶ σοπδβιϊίαίο 
ΟὯΘ οροζαίΐοη. ἴῃ ρμγιπὶπῷ ἃ Υἱηθ, γοραγά ταί 
θὰ δὰ ἴο 6 ΤΏ ΠΟΡ ἴῃ ἩΝΙσ ἰΐ 18 δἰιο τ αγ 5 
ἴο ὃ6 ἐγαϊπεά; δὰ, ἴῃ ἐχαϊπὶπφ 'ϊ, (}6 ροϑίιΐοη οὗ 
{πὸ ὈΓΔΠΟΒ 68 πιιβί, 1π ἃ χτοδὶ πιϑάβϑιγο, ὯΘ ΣΟρι- 
Ἰδίοα Ὀγ (86 πιοία ἴῃ τυ αἰ οἷ ἰῦ 6.9 ργουϊοῦϑγ θοῦ 
Ῥγωπεά,.... Το οἰά τεοοά οἵ ἃ Νὶοο 18 ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
οἵ πο 86, θυϊ 15 ἃ ΡΟΒΙΠΥ͂Θ ἸΒΊΏΓΥ ἴο το ΤΟΥ 1 
οὔ (80 ρμὶαμί. ... [6 5016 οὐ͵οσί 'π Υἱοῦ ἴῃ 
Ῥτγυπίης ἃ Υἱηθ ἰβ8 ἴο ᾿ἸΏΟΓΘΩ56 1.8 [Ὁ }}γ.. .. 
ΑἸτου χἢ ὈΥ ῥγυπίης ἃ Ὑἱπὸ 115 ζογι 1 γ 15. ἰη- 
ΟΥΘΑΒ6Ω, 118 οχίβίθῃσο 18 πο οιἱδΐ ΓΒΟΓΘῸΥ βιιογί- 
6η66. (3). Το βουθγίης οὗ ἃ δα] ΠΥ ὈΓΔΠΘῺ ἔγοιμ 
ΔΗΥ͂ ἴΓ090 15, ψιΠοὰὐ ἀοιδὲ, ἀοίπς δῃ δοὶ οὗ νυἱο- 
Ἰεπος ἰο 1: (16 οἴεοῖβ οὗ συ ϊοὶ τ ΟὨΪΥ οὐοῦ- 
ΟΟοπ!Φ ὈΥ ἰμ9 ΒιΡΟΓΙΟΥ δίσοησί οὗ (6 γεχοία- 
{72 ῬΟΎΟΥΒ οὗ 18 Τοοίβ.᾽᾽ (ΟἾΕΜΕΧΤ ΗΟΛΑΒΕ οἢ 
86 Ομ εἰναι οι οὗ (19 αταρο- Υ1Π6).---Ἴ οτ. ὃ. 4πά 
7 τη ἐπι; Τὴ6 Ὀγληοἢ Ὀθατγβ ἔγαϊί, ποὺ θ66δι89 ἰΐ 
ΔὈΪ οὐ 'π τ6 γ᾽μ6, διυιὺ θασαυϑο ἐπ ἐξέ ἐλδ6 Ρὲπε 
αὐϊάειλ.--Ὗ ον. 12. ΠοΥΘ γ8 οΠ6 δηΟΙ ΘΓ ΘΥθ ἢ Ὀπίο 
ἄθη}), ἃ5. ούθὴ ππἴο ἀραὶ 1 αν ἰονοᾶ γου.-- 
γον. 10. 7. δεγυαπί ἀποιτοίλ ποέ τολαί μα Ζοτά 
ἀοείλ; “4111 ἷἱβΒ ποῦ προοβϑαγΥ ἰμαὺ Βὸ βδϑου]ὰ] 
Τ6 σοπιπιοη 80. εν ἴδ παῖ Π6 Ρ οχροοίοα ΠΟΥ Ρ6Υ- 
πιϊιιοά ἴο Κηονν (16 Ρ]8Δη58 οὗ {ἰτὸ σοπηιη δ 6 Ὁ.᾽; 
(οΒκπτ Β0ΟΤΤ).--- ον, 22, “.}19 πιθβηοίι {ΠΟΥ 
μα πο δοἷονῦ οἵ ρ]εα, ποίϊιΐηρ ἰο ῥσϑίθη ὈΥ̓͂ ὙΑΥ 
οὗ οχοιι56.᾽ (ΒΑΓΝΡΕΒΒΟΝ)).--- ον. 24, Μ᾽ ουὶ 
οἴονγί, Ὁ’ 8 ποτ νοῦ, ἢο δοινοὰ ἐμαὶ 4}} στϑα- 
(Ἰοὰ 8 οὐούϊοηὶ ἰο Ηΐ8 νίϊ!!, ἔγσγοῃ Ηΐτα, 88 
ἵγοπι δὴ ἱποχιαυϑι 816 Τουπηϊαΐηπ, βονοὰ ΤῸΟγι]} 
᾿ιοαϊίπρ υἱγίιιο θαι} 0 {110 π6 68 οὗ 8}].---ΟἸΡ. 
ΧΥΪ. τὸν 7. ΑΥ̓͂ Βαϊ τηϑὺ Ὀ6 (ἰ9 τα]ας οὗἉ [αἱ στοαὶ 
δ] οβδίης ἡ Βἴοἢ νὰ 8 ρσίνθη ἰο {6 πὶ, τὴ! ἢ 18 χίγθη 
ἴο 8, 0 Δοπιρθηβηίθ ἴον ἴδ 1088 οὗ ΗΪ5 νἱ᾽ϑὶ0}6 
ῬτΟΒΘΏΟΘ !----Ὗ Γ. 8. 4“ {6 6}18}} 8ὸ Ὀγίηρ Βοῦιθ ἴ0 
1Π6 σον] 15 Οἵνη δ[πη, δίν ρογίθοι τὶ γλίδοιδης88, 
οὐ δ σοῖς μα γηιεπί, 8..8}} 80 οοπυΐπος ἰὰ οὗ 
ἐμι686, {αὐ ἰξ Β1141}} υ0 ΟὈΝᾳοα ἰἰ86 1} ἴ0 δοίζηον- 
ἰοάρο ποι." (ΤΠΕΝΟΗ), -ον. 9. πάθον οπθ 
τοῦ μοαὰ οὗ πηῤείτο κ116 σαϊῦ οὗὨ (Π}9 τνοσ]ὰ 18 
αὐ ογοὰ ἀρ πὰ σοπιργὶβοα ; μπδῪεί ἑοῦ 18 ἰΠΘΓΘΙΌΓΟ 
ὃ ϑἰη οὔ (86 ἐϊθατὶ, ποῖ ἃ το Γ6 στοῦ οὔ {Π|6 ὑπάον- 
βιδηάΐηκ: ἃ 7αμἰί ποῖ ἃ πιϊδοτίμπο.--ἾὟ ον. 1. “ΟἿΓ 
αυὰ [5 Οπ0, ΟΥ ταΓ ΠΟΥ ΤΘΡΥ ΟὨθηθ658, δηκ ΠιΘΡῸ 
Ὁπὶϊν, πανίπρ ποιλιῖηρ Ὁ, ἐτ86} ἴῃ 1861, δηὰ ποῖ 
σοπδβίϑιϊηρ (8 Δ}} (Πἰπη 58 ἀο Ὀθϑ᾽6 αοὐ) οὗὨ Ἰηϑδῦν 
(ἰη,8. [ἢ νυ ἱοῖὶ οβϑϑηίὶ ὑπ οἵ Θοὰ, ἃ 
ΤΎΪΏΥ ῬΟΓΒΟΏ Δ] ΠΟΥΘΡ.]161688 51:10 886 .}}, ΔΙ͂ΘΡ ἃ 
ἸΏΔΏΠΟΣ ἔὯΣ οχοθοθϊηρ ἰῃ6 ῬΟΒΒΙ ΠΥ οὗ τ 8}᾽5 
οοποοὶί. 6 ψονῦῖβ τυ ἰο ἢ οὐ νασαὰϊν ἅτ οἵ αοά, 
{ΠΟ0Υ 8.0 οὗ δυσὶ βοτὶ ἴῃ Ηΐτῃ δοίης Οηθ, (διαί 
ΘΔ 6} Ρούβοι (ἴῃ (89 θ᾿ νίπο ὕ]πἰἰγ} Δι} ἴῃ Πθ 
δον δ ρΘου Δ Υ ἀπὰ Ῥσοροῦ. Εον Ὀοϊης ΤΏΣΘΟ, 
δὴ (ΠΟΥ 2}} δβυ 8 βίη ἴθ (89 Θβθῆσο οὗ ΟΠ6 
ΠΟΥ, 7γοπι ἰ.Δ6 ΕΔΙΒαΣν, ὃν (16 ὅοη, ἑλγουσὴ (9 
δρίεῖς, 411 ἐπ ηρβ ατὸ. Τηαΐ ψν ἰσὰ {1|ὸ δοιὰ ἀοί(ἢ 
ἰδ οὗ ἰμ6 Εοῖδον, δὰ νν αῖο ἢ ἐμ6 ϑρὶγὶ! ἀοι} 
τοσοὶγο οὗ 86 ΕΔ ΠΟΥ δὰ ἰἰ 6 ὅ0ῃ, {116 88π|6 76 
αγο αὐ [86 Βδηὰβ οὗ 16 ϑρ' εἰς δ5 Ὀϑίηρ ἰΠ9 14ϑὲ, 
δηὰ πογοΐογο ἰὴ 9 ποαγϑδὶ ἃὔΐο 118 ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ, α]- 
᾿πουρὶν ἴῃ μον ον ἐμ δϑῖλθ ἰ 1 (0 βεοοπὰ δπὰ 
16 ἢγβί."" (Ηοοκεκπ.) 

[ἔτοῃ ὅτι κα: ΟΠΔΡ. χν., γ0ῖ8.1-6, Ουν οτα Β 
Ἰδηχίασα ἰῃ γοΐογοησο ἰο ἐλ Ῥέη απα {|8 ὁγαλιοῪιοϑ 
ἐπ σομποοίθα ὈΥ̓͂ ἃ ὑμγ66-.101ἀ Τουπάδιϊοι νἱι (86 

Ἡοἷ6 δγπίδο; οὗ [6 Βδοτοά ἰδηρσύδρκο οὗ ἄρυτοεε-- 
1. Λίαίωεγε ἴπ ἰἰ861; 2. 15ὸ φγορλξείς ρμαναξεοϊοφσυ 
ὙΠΟ ἱπίδγργοίβ πδίυσο: ὃ. ΤΠ0 ΤΟΘΘΒΕΥ [15δι]- 
ἰαἱοὰ ϑρρεγ.-- δίδος αοὰ ναϑ δορϑισαϊποὰ (0 
εἰνο Ἐΐΐ8 νυνἱπογδρὰ ὉΡ ἴο χιΐϊη, Ηὸ βερδγδίοε ἴογ 
Ηἰ 56] ιδὶ5 Υ ησ, δηὰ ἀοϑίκηρα ἰ τὸ 6 ἃ θ6- 
ξἰηπίηρ ἔσομαι τ 10 ἃ ψτοδὶ ἱπόγθαβο δα ου]ὰ ἰδ 
118 Υἶ86.᾿" ([ΚυτΗλ 7). ---δτεαά δὰ τοῖπε τὸ δοσ- 
τεϊδιϑὰ δἃ8 86 168}) δῃὰ Ὀϊοοὰ ἱῃ Π)8᾽8 Ροσβοῦ- 
ΔΙ; Βοηοθ Ομγὶδί 16 {86 Ὀγοδα οὗὨ 116, ἐκ.6 οογπ 
9 τοὐεξαί ἴῃ [80 ζεπογαῖ, ἱπαδύθθοὶ 88 ἴγοια Η:8 
ὁοάν δπᾷ ἰὑε (86 ὑδυτοῖ 18. πουγϑποά, Ὀασὶ δε Ηθ 
κἶνοβ Ηἰ8 ἐζε ο ἀδαίὶι Ὁ ἐμαὶ Ῥύγσροδβο, διά ἰπ 
Η!8 ὀίοοα παῖζε 5 Θβρθοί ἢν ρασίαϊκοτβ ἐπογϑοῖ, 
Ηθ ἴβ αἶϑο ἐμ γίπο. Τ.ιὸ )υἱοθ οἵ {6 ζτδρο, (86 
λυῖδθ οὗ δίεπι δηἀ Ὀσγϑποίοθ ΣΘΏΘΓΔΙΥ Ὑν ἢ ἰς ἢ ἰδ 
ἰο Ὀο ρὶονῆοα, δ ἰΐ νεγα, ἰπίο ἃ βρίσγ οι 
ΘΏΘΓΖΥ, 5, δοσοτάϊηρ ἰο ἰο Ῥγοίοαά ῬἈὮγΓαβο- 
οἰορΥ οΥ͂ δονγὶρίατο, ἐδ διοοά δὰ ἐϊ οὗ (Βὸ 
ΒοΟῦΌΪο ρῥ]δῃί. [Τπὶ8 ““1.188 118 6]8551081 8ΒΏ8]0- 
Εἶ68 πῃ [0 αἱμα βοτρύων οὗ ΑοἈ. Ταϊΐ 1.8, {116 4ση- 
φψιῖς (ετγα οἵ ῬΊγ. 86 τίσαγμπι 7γἰσίάι5 δαπισμῖ οἵ 
(ὐλϑβδίοάογυ9.] Υγὸ6:. 1. 7λὲ ἰτὰθ γέπε: Τμιὸ 
γίηΘ ἴῃ πϑδίυγο 18 ΟὨΪΥ 8 ἥξυζτο δῃἀ βυτιῦ0)] ροϊδὲ- 
ἰης ἰο Ν6.---Ἴ  γ 8. 1, 2. 116 ὀχρ  δίῃϑ (Πδί δὶ} 186 
Βι ΠΤ οτῖ σ᾽ τ ἰεῖσἢ Ὀοΐ Ηδ δὼ {6 Υ ΒΒοι]ὰ 6η- 
σου Βίοῦ ΓΘ ΠΟ ΟΟΥ ἰδδὴ ({1)6 πιδη1 θϑίδι ὁ οἵ) 
86 αἰ κοην σᾶγο δηὰ ννδίομυ]ηθ88 ΒΙΘὮ ἃ Ὑ]η6- 
ἀγοβϑβοῦ θοβϑίονυβ ἸΡοὰ {}10 γ]ῃ9 δῃῃά 1185 Ὀγδποθδ. 
-- ον. 1, 2. ΤΉΘΥ δύο. “Ομ ν δι δ ὴδ᾽’ (ὈΓΔΠΟΒ65) 
το μαγὸ ἰ)6 χα αηα ϑαοτγαπιεπίς, Ὀὰΐ ΓΘΟΟΙγΘ 
ποῖι ἴῃ νυδίῃ; δηὰ ἴο {πο (00 Ῥγόδομον Βῃ9]ὰ 
ΟΔΓΏΘΒΙΪΥ ΔΡΡΙΥ (818 βαγίπηρ! ΤΟΥ ΑΓῸ ἐπαδεὶ 
Ῥ᾽απίοὰ ἴῃ (9 Υνἱπογαγὰ ᾿1κΚὸ ἐπαὶ ἄμ-ἔτγϑο, ἴωχο 
χὶ!. θ- πόνο σγδίίοθα 00Γ ἃ Ὀσρὶππὶπρ ἰπίο ἰδ 
γί π6.---Ἴῆο )7γὼ νυ ἢ (86 Υ᾽η6- ἀΓαββοσ ἀδεὶχεϑ 
ἷϑ, ἴῃ 18 σΘΏΘΓΑΙ] ῬΓΙΏΟἾΡ]6, ΟὨΪΥ (809 ΘΟ ΒΌΤΩΏ8- 
(ἴθ δηὰ σἱρεπίης οὗ οὖν ΟὟ ΤΟΣ ΘΏΘΓΒΙΪΟΝ; 88 
{118 ΟἸαβίοσ, 80 (0 βρθϑϑῖκ, 18 {π6 μα] οτ 86 ζόγπι δηὰ 
τηδῃϊοβἰαἰου οὗ μο τἱγίαθ οὗ {80 ὈΓΔΒΟΉ. ---Ε ΤΟ 
{ἰς ΠογῸ 5005 Βίσϑ ΟἿ ἀρδὶηδί ΔΡΡοΟδσδποοεὶ 
Δὴ ἱποχρογίθησοὰ ρεγβοὴ πΐρμΐ ΒΥ, ΕΟΥ τβδδὶ 
ῬΌΓΡΟΒΘ ἰ8 {118 ογοοϊκοὰ δηὰ υπδὶ ΒΥ ἰγχγοθ ἴὰ 
18 Ὀδαυι 1] χατάθη ἢ [Απὰ ΜἘΥ] (μ6 Πρ] γ- 
ἴῃς οαἰϊηρ ΔΙΔΥ οὗὨ 50 ᾿πλῃν ΒθοΟἴ 5 ΒΟΉ ἑ ἢ ΧῚΨ δὺ 
ἔτοοθη πη Βοαίιγ ἴ--- Ἐπ ΕΥ̓͂ ὁταπεὴ ἐλαὶ δεατειὰ 
ζρυῦ, 11͵ὲ ρμιιγσείλ, εἰς. ς Ῥανφξὶηρ 18 ΔΡρΙ] οὰ νὶΒ- 
ουὺτγοβροοῖ οὗ Ῥϑβοῦ, Βραγίηςξ ΠΟΏΘ, δοσοσζάϊον 
ἴο {6 νἱ6-ἀγοϑδίης γυϊὸ ψ 1 ἢ δὶ 8 δὺ ἔσυϊέ, δὰ 
(δ 6 αἱτηοϑὺ ροβϑὶ0]9 ἔγυϊ!. -- οΣ. 8. “« ΤΠαὶ πλΐοι 
18 οἰθδὴ Ὀθατβ ἔγιϊὶ (η4ὶ ν οὶ ὈθΑΓΒ ἔγαὶϊς ὃ6- 
ΘΟΠΊΟΒ 8180 (π|0γ6) οἰδδῃ.᾽ (Η1111.Κ8).---ΑἹἹ ἐδ 
ουϊἱναίίοη ἀθὰ σαγα οὗ ἀδο  Ρ πίη; ζΤ806 18 οἹξ- 
οἰεηΐ οαἷν οα {9 σοπάϊϊϊοπ οὗ οὔν τεοοϊγίηρς δὰ 
αὶ. ΠΥ οορίης Ηΐδ τοοτά; ΟἸινὶδί, (8 6 Ὑ186, δἱ 
ΟΠ66 Ὀοκῖηδ ὈΥ Ηἰδ νοσὰ ἰ0 οἴθᾶηδβο, δῃᾳᾷὰ ἐδ 9 
}{ἰπιϑεῖ (6 ὙΙΠ6- ἀΥΟδΒΟΡ,-- ὕ ογ8. 4, ὃ. Οπ Αἴ 
88 Ὀθοοπιο ἐπ ΔἾ6 ᾿Ὡ ΔΒ. 6}. 88 (ἢ 8 ΘΟ οοί 0. οὗ 
{πΠ6 ΒοοίΒ ὙΠ} (10 δίθπι 18 ΠΟ :26 70 2οἐπύιφ οΝ, 
Ὀαὺ ὑπΠ6γῸ 18. 8 Ῥαγίἰοἱραίίοι οὗἁἨ ()6 δαῖβο }υΐ.8 
βονίῃς ἔγοπι ὁη6 ἱπίο ἔμο οἱ 6 7.---ϑὸ δοὺ Ὁ γοῦν 
δὐϊάϊηςς ἐλαέ], 851 ρἰραϊγ ποῦ]α, ΤΏΔῪ δοϊάθ ἴῃ 
γου.-ἸἸοαϊ οὖν δὐϊαΐης ἴα Ηἰπὰ, ἔθ Υθ 15 53 
αὐϊάΐϊης οἵ (6 [ογτὰ ἱπ υ8; 85 υυἱέβουΐ ΟὟΥ Γα- 
οορἰνηρ. Ηἰπι ἰμ6 τὸ ἰδ πὸ δι ἢ σους; 88 65 ἴῃ 
ΗἸ8 ἰπά ιν 6] .--- ΤῊΘ αὐοβέοη ΠΟΘ 18. ἢοὲ οἵ 
ἐχίογπαὶ ἀοἴπσ, πὰ σοῆθγαὰὶ ἰηθυθησθ ΡΟΣ τ 68. 
δυὺ οὗ 16 ΒΟΙΥ Ῥον Σ ἴο εαὺὃ Οὔγϑοῖτοα δειὲὶ 
ΟΥΒΟΥΒ, ἱβγοῦ ἢ ἀοἰγθγδῃ66 ἔγοιῃ δὶ δὰ ἀθδίμ." 
(ΘΟΗΜΙΚΟΚΕ).- θαυ 8 δηὰ δοὺῦ σΎΔΡΟΒ 879 ποὶ 
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ειῖϊ.--- ον. 6. Ουν Ἰιοτὰ ἰπαάϊοδίο9 “(6 βίδιχοβ 
οὔ αροδίαδῃ πιὰ τοϊεοίἑοη᾽" (ΖΕ11,Ε8)---Ἰ. ΤῊ 80]1- 
(ΔΥῪ ατοιυημά (Δροϑίδβυ), ὑΓ α πιαπ αδϊάεοίιλ ποί ἐπ 
Αε; 2. (6 υε βίαρο8 οἵ Ἰυἀραιοηΐ, [86 ἀσδοι- 
Ῥ᾿Ἰϑππιοηί οὗ νοὶ Ὀορίηβ ἴῃ (ἰπι6, 18 8 }16ὰ ἴῃ 
οἰοτηϊ γ---(1) οδϑιϊηρ οτὶ ((86 ἀρρέαγαποθ οΓ 
ἐΐε οοπιϊπαΐϊηᾳ), (23) νη Βονίηρ (ἐπ 6 ἀρρεαγαηοε οΓῇ 
δε ἀερατίθα), (8) σαξιοτγίη, (4) οαϑίίης ἱπίο (ἢ 0 
ὅγο, (8) Ὀυγπίηρ.---Οσοποογηΐης ἰμ6 ἀδηιηθα ἐὴῪδ 
»γεδειί (καίεται) ὕΛῸΥ͂ ΔΙΊΨΑΥΒ ὈΘ υ804; {π0 0 διωγη, 
οΥ ἴροά ἰΐ ἢγα.--- ον, 7. Οὐἷγ ἰμο86 ψὶιο νν]}}- 
Τα }]}] Του Κο Μ6 ολῃ 6υὸῦ 8 ὈΌΓΩ ; ΟὨΪΥ δρδσὶ 
ἔσο Μο γ8 σδϑὴ ὁ ποιιΐης δπὰ 18]}} ἴὸ συΐῃ, 75 
Ηἑ γα ολπ 60 Δ}} ἐπὶηᾳ5!---Γ Η5 τρογαϑ Τομλδίῃ 
πῃ υ8, ΕΠ18 »γαγδῦ ῬΥΘ- ΘΔ ΘΗΓΥ ΤΟΙ Δ΄Π8 πὶ Ὁ8.--α 
γον. 8. “ΤΠ ]5. τηϑδῃ8 Ὠοῦ ΟΠΪῪΥ͂ {παὺ ΟΌΣΡ ὙΟΥΚΒ 
ΒΡΡΘΔΓ ἰπ (Π6 Ἰγον]ὰ Βοπογδῦϊο 88 σοοὰ ἔταϊ, Ὀαὶ 
ἐπδὺ ἀἰι 0} 8Γ6 σαγγὶθα ἀρ ἰο Ὠθᾶγθῃ δπὰ οἴοτοα 
ἐο ὅοἱ, 80 ἐπδὲ Ηϑθ δοδορίϑ {{π|02πΔ ἃ8 ΗἾ8 θβϑρϑοϊαὶ 
ΒΟΠΟΣΡ πη πἰρσῆθθὶ βουυ θ᾽ (ῦῪ017178Η8)].--- 090 
ΤΩΔΥ͂ ἰδ Κκ6 σουΓα 6 Μ]1056 ἐξἀέ (6 ῬΘΟΡ]6 Ὑ}}} ποί 
τορεγὰ.---ἰς ΤὈογοίπ, (αἱ γε ὀγίπο ἠονιἡ πεμοὶ γί, 
9 ῖγ δαίλεν ρἰοτὶ 6, δηὰ 7 8}14}} αν ἰῃ γοῦ 
ξϑηιυΐηθ αἰδοῖ ρ᾽ 68 τ δ ο Ὑ1}} ἀο λ{6 Βοπον.᾽ (Καικα.) 
---ὕοτνϑ. 9, 10. Το οοπιπιοη ἐἰΐο, ον ἔγοια {ἢ 6 
νἱπθ- δίοοϊς ρογνυλὰθϑ ἰ6 Ὀγδῆσῃθ5 ἀπὰ ῥγοάϊι668 
(ἰιοὶτ ῥτγοοίουϑ οἰ υϑί6 8, 18 ἰουε. ἴογο 15 (6 ἢγβι 
γοοί-Ῥτίηοίρίο ἰὰ αοα, ἐπ τϑι ᾿ἰνὶηρ σόσγαι ἴῃ τι; 
δηα »εγήεεοί ἰουο, α8 ἀοἀ ἸΟΥΘ5, 18 4130 ἴμ6 ἰαϑύ τῇρθ 
ἔτγαϊϊ. --ἾἼὸό οδη ἰδίηἰς οὗ ποϊμίης Ὀαγοπὰ (δ ]8, 
ποι αγοδίοῦ (0 8 ῬΓοΟμλὶϑοα ἰδ ἰδὲ {89 
ἴονο, θὰ τ δῖοι ὑη6 Εαΐμον δηὰ ἰδ ϑοι ἐβγοῦρ 
6 βρίγῖ δ ΔγῸ ΘΙΘΓΏΔΙΥ οπθ, 818}} 06 ρῬουγοὰ οαὐ 
αἰβϑὸ ἴῃ ι.9.---Α}} ἴουδ, ᾿ἰκθ 41] τὶ) ἰθοιϑη 685, 185 
Ἰϊνιησῖν ἐαιραϊοά, σοηιπηαῃΐοσαίθα, απὰ ἱπηρ᾿απίοα 
ἐπ ἃ8 εὐ ὁπ6ο, ἔγοτῃι 6 Εαΐμον ἱπτοιχὴ Ομ τἰ δύ. 
ἴη ΟἸεσῖδὲ [89 οἴογηδὶ Ἰονο οὐὨ (89 ΕΓΠΟΥ ΔΡΡΌΘΔΥΘ 
85 (10 δ0]6, δΔυϊ αἴ ηζ, ἱπιρι θῖν γί ποῖ ρὶο οὗὨ δ4]] 
Ηἰ5 Ἰ6 δῃὰ βυβοσγίησ, οὗὨ 811 Ηἶβ δοίβ δηὰ οὗ δἱϊ 
ΗΪϑ Ἰονο.---τὴζον. 11, Μν 7ον 18. Ῥγθ- πὶ ΠΘΙΕΥ (δ9 
)ΟΥ νῃῖοσιι Ηρ ΗἰΪπιβοὶζ 8, Ὀυὺ (οπ ἐπαπιοαϊ- 
ΔίΟΙΥ (6 ινοτὰ8 πισὴἑ τεηιαὶπ ἐπὶ γόοις τα ῖκο8 ἰδ {86 
ον νοὶ Ηδ ρἶνα8.-- ΣΟ 7οὸν ἰΒ ὮΥ͂ ΠΟ Τηθ08}8 
ΟὨΪΥ ὑπ οἷν 1ΟΥ, “70Υ ἱη Ηΐπὶ δπὰ ἰὴ 8 νυουκ,᾽ Ὀαὲ 
189 σ᾽αάπο585 ἰηῃ αοἀ νἱιῖοι βοινοὰ ἔγσοῦλ Ηΐτ ἱπίο 
{6 1|.---ογβ. 12, 18, Οὐν Πογτὰ σνηδοϊουϑ! 6οη- 
ἀἰοβορηβ 80 ἀΘΟΡΙΥ ἰοὸ ἃ σοηραυγίβοη 1 Οὐ Ἰκὰ- 
ἴδῃ τοϊαι οη8, (80 16, 8 10 τότα, Ἰοᾶγο8 οιἱ οἵ 
εχ Γ[ὉΓ ἃ ἐἰϊπηθ {{|᾿| 4]}-Θυιτδοίηρ, δηὰ ἴῃ (ἢ9 
ΔΟΙ ΆΓΥ 8689 αἰοηΐηγ7, ομδιδοίου οἵ ΗΪ5 ἀθδιί. 
" Γὴ [ογὰ ἀοο08 ποὶ Βροδῖς (ρυϊ τ] γ) οὔ ἐπ 6 τὸ- 
ἀδειιΐης ἀοϑίχῃ οὗ Ηἰ8 ἀθδι, Ὀαὶ οὔ ἰδὲ ρΡοϊηί 
ἴπ σγθαῦ ἸοΥθ ΙΘΙ Ὑ7Ὑ6 ΙΩΔΥ ῬΘοΟρη 29 απὰ ἰτϊ- 
ἴδι6.᾽᾿ (ΒΙΘΗΤΕΒ).--ὐθβα5 60}18 ΘΛ Π Β' ΠΟΥ Β δηὰ 
δηθπΐοβ, ὙΒοΙη Ηο ἀοδῖγο8 [0 βαγο, ἢ 8 ἡγίεπάς, 
ἰπαϑηνοἢ ἀπ Ὀδοδιθθ Ηθ 8 ἤγβι {εἰπεῖν {γί θηα. 
“ΤΠ Ἰοῦο ὙΠοΡΘΎΪ ἢ, δοσοτάϊηρ ἰο Ά51:, Ρᾳαϊ, Η9 
ἀἰδῖἢ) ΤῸΣ δίπηεγα, 18 αὐ 109 βδαῖὴο {ἰΐπ|ὸ [86 ἸΟΥ̓Θ 
ἩΠΙΘΓΘΌΥ, βοσογάϊηρ ἰο 5. 4ο]ιη, Ηθ ταραίκοίλι {Π6 
αἰϑοῖρ᾽ο9 Ηἰϑ ,ηίεπάβ. Ἠδ αἴδ8 [Ὁ βίη θγ8. ΟὨΪΥ 
Ὀθσάυδο ἰὰ (π6 ἔπΐπο88 οὗἩ ΗΪβ5 Ἰοτο Ηθ χοραγὰβ 
ἴΒθπὶ 8ἃ8 ἔγίοπ ἀ8.᾽" (ὺὐεσκΚΕ)].--- ον. 16. Το Ῥγοοῦ 
οὔ {μὲ το]αίϊοι οὗὨ ἔγί θη ἀδῃΐρ 18 ὑμαῖ ορεη, οοπῇ- 
ἀεπίαῖ, ἐπτεείταϊποα οοταιμπίοι, {Π 6 ἰΥρίοδὶ 6χ- 
Ῥνοβδίουδ οὗ 'ινϑὶοῖ. δύῦὸ ἰοιυῃά--ἰη ΑὈΣΔὮ ΔΙ᾿ Β 
6886, ὅκῃ. χΥ]ϊΐἱ. 17--ἰδ} οὗἩ Μοβεθ, ἔχ. χχχιϊὶ. 
}1-- -οΥ̓͂ (1 νΐἵουϑ ΖΘΠΉΘΓΑΙΥ, Ῥ8. χχυ. 14: ῥσου. 
δἰϊ1, 82, εἰς.---Ὗ ον. 10, Του {μ9 [μοτγὰ ση1}5 115 
7 γίοπάς, (ἰι8 ἀο68 ποὶ ἱΡ}Ὺ δὴ δαυδῖν ; Ηθ 65}}8 
Ηἰπ οἰϊοτοσβ δου νσὰβ οὐϑα ὀγείλγοπ, Ὀὰΐ {Π|07 

811 8 6 Το γ9 ΚΘΥΘΡΘΏΓΥ 6011 Ηΐπι ΟὨἹῪ ἐμοῖς Τιοτὰ 
δαπὰ ἐμοὶν αοἀ.--- 0 Ἰονο Ὀοίνγ 6 τ18 θοζδη σι ἢ 
Μδ δηὰ ποὶ νὶίμ γου.---Ογααϊποα (ἔϑηκα) ψοι, εἰο. 
Τρ ὀγαποῖές Ὀδσοπιθ δἱογαίθα, 55 ἰξ τ ΓΘ, [Π8ηλ- 
ΒΕΪΥΘΒ ἰπίο ΠΟῪ υἱέ οὗ (Π0 δοοοπὰ ἀθργθθ, βίῃηοθ 
86 ᾿οτὰ δείδ ἰβϑιι ἰο ὉΘΑΣ ἔγι !. το Ηο 80 8 
πὶ εα ιοἱ(ἡ ΟἸτὶδῖ, οὈἰαὶῃ5 ἐμ ΟΓΘΌΥ ἰδ6 γὰρ ἐπάδ- 
»επάεησε, 'διπὰ βδπα8 Ὀθίογο αοἀ 88 ἃ Ῥογϑοπα ΠΥ 
Ῥουνυδάθα ὈΥ ΟἸιγίβί.᾽" (ΕἸΚΕΝΒΟΗΒΆ).---ἰ Βαγθ 
Ρἰαπίοα δηᾶὰ δρροϊπίβα γοῦ {Π8ὶ γ0 Βιου]ὰ Ὀτίης 
ἴογε]ι ἔγαϊ!, ἐλαί ἐδ, ἰλδὲ γϑ Βῃου]ὰ δοουγο ἔγυϊὶ ὉΚ 
γοῦν οἰζοοί8} ὈΓΆΥΟΥ. - ον. 17. ΒΥ 41} (θεὸ 
Μγ ἀϊδβοοιιγβοδ δὰ σοιμιμδπατηθηΐβ 1 που] 8ρ6- 
οἿ8}}γ ροὶπύ γου ἰο (μα ὁη9 (οοηπλδληἀπλθῃ}) ᾿ ἰο ἢ 
Ι[ουἹ]ὰ οοπῆναι ἱῃ γοὰὺν Ποαγίθ, ἐλαί ψ6 ἰουδ οπδ 
αποίλεγ!-- ον. 11, 18. Τόσο 18 πϑοὰ {Π|ὲ γ9 
ϑιιου]α δ6 8}} πὸ τῇογθ οἱ οβοὶν υηϊἰοα πὶ ΜΙ ἸοΥθ, 
)ὸν ἰὸ Ὑοτ]ὰ διδίοί]ι γου.---ὐ ον. 18. ΤΊ1Θ τηοβὲ 
σοηῃδοϊθηίϊουβ δὰ ἰδηίον Ομ τίϑι δὴ 18 (}.0 τηοβὶ 
ἸΠ ΚΟΥ ἴο {811} ἱπίο ἐπο ἰοῃηρίδιΐοη οὗ βαϑοιείηρ ἴῃ 9 
081180 οὗὁἁ {})}0 'νογὶ ἀ᾽ 5 Ββαίγϑ βοϊϑὶυ ἴῃ ἷπη86 1}, οὗ 
ὑπϊηκίης ἐπα ἢ Ὠ9. ογΘ Ῥουίοοῦ ἰῃ ρσοοάῃθ6δ8, 
ἴονο, δα πι ΠΥ, δθὰ τθθ 658, ἰδ 6 οΥἱ] οὗὨ (89 
ὙΟΥ]ὰ χηυϑὲὶ ποοὰβ ὃὈ6 οὐσγοοηο, δηὰ (18 τὶ αὶ 
Ἰοδὰ ἰο 8 ἴδ]89 δοιπηρ ίαποο: Αραϊηδὺ δεῖ ἔγοῦ Ὁ]9 
δηὰ ἰοπιρίαιίου (6 [ογὰ ΔΥπι5 τι8 Ὀοίογοδπὰ: 
“1 (Β6 τοοβὺ ΒΟΥ ἸοτΘ ἈΡοι δαγϊ Το πὸ ὈσΘίΓΟΓ 
Ῥοίαγη, ἰἴ Πὸ αἰὰ ηοὶ Βυσσαρα, 1 Ηρ οου]ὰ ποὺ ἴῃ 
ΗΪ8 νι βάοιυι ἀνοϊὰ μαϊγοὰ Ψ μθη ἰὺ ατοϑο δρεϊηβι 
Ηΐπὶ, 4}} ἐπ Ἰῶοσο ἤΘΥΟΟΙΥ 88 [{18 ῬιΓο ΟΥ̓́Θ ΠΟΤΘ 
ὈΓΙΖΙΥ θοδπιοὰ ἀροη ἰἰ--- ον οουϊὰ τος μορΡ6 8]- 
ἰορσοίδον τὸ Θϑοᾶρθ (μι ῖ8 παίγοι ὃ--πτοῦ ἀο τγὸ γταϊηὶν 
ἱπιαχῖπο (Παὶ τῦϑ ΟΠ ΒΌΓΡα58 ἰὴ)6 Ἰογα δηᾶ ργυ- 
ἄθῃοθ οὗ οὖν 1,ογὰ 3, (Ὀ1Ε72.).--Ἴ ὸ νου] σαπ- 
ποὲ ἴονὸ χοι, ἰὑ ηιμδέ Βαὶθ γοῦ αὐ ἰ( αΐθ685 262 |---- 
γον. 19. Τ}ιιῖὶθ νοῦ] ἃ τυουἹὰ ποὺ ἱπάϑϑα ἸοΥθ ψοῖς 
(ον ἰῤ οαπηοῦ ἰγᾺ]Ὺ Ἰονα δ 4}}|)--οθιῦ ἐδ οἵοη ἐπ 
ποιμ.-ονο ΑἸ που, ὙΟΤΙΑΙΥ πο οἷο αυάλγγοὶ 
Βοροοῖγ, νυϑΐοϊ. 18 οὁη6 οὗὨ {[|ὸῸὸ οπδγδοίον βι165 οἶ 
ΘΟΥΤΌΡΟ παίατο, Τ1:, 111. ἃ. γοῦ {1086 ΘὨ πιἰ 1168 Δ.Θ 
ΟἿΪΥ δθοιϊ ρμαγιϊουϊαν οομῆϊοιπρ ᾿ηογοδίβ: ἐπ ἐλδ 
στεαΐ 68εη.ταἰδ ἐἤεγο ἴδ αἰτυαν 8 ἃ »εγίεοί ἀσοογαά πιο 
ἐλαπι.᾽" (μΑ ΜΡΕ).- 9 7185 ἃ {πνοοϊὰ οι ρμδϑὶδ: 
88 (0 ()1Ὸὸ τοοχἰά, ἰῖι8 αιγοῦ ἰ5 χοἀυσοὰ ἰο Παϊγοά 
δραϊηϑὶ ΗΪ 86]; ἃ5 ἰο 1μ6 αἀἰδείρίοε ᾽ι 15 ̓ τηρτοββοὰ 
ὌΡΟΣ ἰἴ δ ἰῃδὶ Ηδ 8Δ]οῃθ 18 (.0 οΥτἱσὶῃ οὗ {Π|6Ὁ 
ΠΟ ἰ1ἴ68. --- ΤΑΡΤΕΟΥε, οἰο. Τὴ Βαἰγοά οἵ ἰδ6 
νου] ὰ Ὀδσοπιο8 ἰ0 8 ἃ ὈΥΘοΐοι 8 ποίδ (8195) ὑπαὶ 
ὟΘ 8.6 Ηἰ8---ποοἱ Ἰηἀοοα (116 γϑὶ δηἃ ΟΌΪΥ τλδτῖς: 
Δ8 ἴἰ10 δεοοπα ποῖο ἐΐ παίι μον ὈορχὶΏ58 οὐ ἴοι ΠΟΡ 
τσδὶ τ͵Ἡὺ Βοος ἰΐ οὗ ὙΠ8} 10; δι τῇ, αἰαβ. 10 ἴὩ- 
ΘΟΟΒΒΘΠΓΥ ΟΟΙ68, {λεη ἰῦ 18 (πιο ἰο δοιμηΐοτὶ οὔ- 
Βοῖγοβ ἴῃ {Π6 γοβαοίϊοη (80 (ἢ 6 Ἰονο οὗἉ (})}0 νγου]ὰ 
ψουϊὰ Ὅδ6 ἃ Βεαἃ οοπιϊδηημηδίΐοη: ἴυκο νἱ. 26. 
64]. ἱ. 10; 9268. 1ζγ. 4, εἰ6.---Ἄ ον. 20, Τ6 οοπ90- 
ἑαίΐοπ ἰιὰ8 δῇ υπὑπάθτίοπο οὗ ἀεπιαπά, [αὐ {Π| 80 
δουϊὰ τοὐοΐσθ δηὰ ζοοὶ ἐπ οιηβοῖνοϑ Ὠοπογοᾶ 1 
δοΐπρς σοαπιοθὰ νου ἢν ἴοὸ ΒΟ Ὁ Ὁ 8 {6 βυδοτθα.--- 
“1 Ὀ6]ΪοηρΒ ἴο ἐπ ρεγοίίοπ οὗ ὦ, ἀἰδαῖ}]0, ψ 0 
νου ϊὰ ὍΘ Δ8 ἷβ δΜίαϑβίον, (αὐ 6 δου} Θησουηίον 
{8:6 Ὠδίτοα οὗ 116 τνον]ὰ.᾽ (ΒΒΑΥΝΕ).---Ἴ 6 ροπο- 
ΤΑ] ἰοἰοτϑησο οὗ ἃ ἰοἸογδηΐ Ἰνου ἃ 15 ΑἸ ΤᾺ γ8 51ὰξ- 
ἴηρ 186 ᾿ἰπιὶβ οὗὨ 115 ἸΙΌΘΡΑΙ γ ἢ ν θπ 16 7 Λανά 
οὐοδόπ ψοῖ, ομξ οὗἨὨ {δὲ τοογία ἰ86 οὐἰγυἀοα προη 
{ι6ηὶ ἱπ 4}} 115 ΘΓ ϑέ 685, (6 ὈΟΖ1ΠΒ {πο ἷὶγσ 6Χ- 
οἰυδίοπ, οἷν ὈΔη, {Ποῖ ΓΑ ρ9.--- 1} ἐλὲν λανε ξορί, 
εἰς. Ἰ,οἵ ποῦ {6} αιΓ ὰ σδ86 γοι ἰο 6 ο 0 Ὀϑοὶς 
{15 ννογὰ ; πὰ αἶδο, Ορροϑὸ {110 τνοῦτ] ἃ τῖθἢ γοῸ 
Ἰγοτα αἶοπο, ἂο ποι ΐης τότ, ἴον {ἰ0 τοϑὲ Βι}ἘῸ} 
ΡαιϊΘΏΠΥ 881 ἰᾶνὸ Βιιογοα,---Ἴον. 21. Τμὶ8 βίῃ 
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ἦδ Ῥγϑδοίΐσαὶ, ῬΟΥΒΟΥΘΥΙζ, Ορροβίης υὑπδεζίεῦ. -- 
Ψον. 22. “Ἰχηόγζϑῆοθ που ὃδθ οἰ 86 ΔῊ 6Χ- 
δυ86᾽ --τοαὐ λεγε ἴὖ ἰ8 ἰῃ ἰμ9 {1168 5680 ἐπέζ- 
ομεαδὶε.----ϑῖηι που κῖ ΠΟῪ Βαγο; Ὀσύὺὶ αἱΐ ἐλεὶγ εἰμ 
σοῦ ὰ Βγθ Ὀ6θη ἴογρίτο ἢ δὰ ἐδ ΚΘ ἢ ΔΎΔΥ ἱπρουρὴ 
Ομ γτίδί, Υ  μογ δὰ γοοοϊνοα ΗΣτ ἴῃ ζδί ἢ.---τἼ ον. 
28. ΟὨο οὗ (Π8 ΤὨΔΏΥ ΘΟ ΒΟ4ΊΘΠΟ65 ἰδδὺ του] 
ἔγοτα 86 τὶ οὗ (0 δίδου δηᾶὰ (86 ὅοῃ; Ὦ6 
δὲ Βοοί ἢ Μο, βαοίἢ--- 9 ἰμδὺ ὈοΙ]όγο ἢ ἴῃ Μο, 
θ᾽ ονοὶ ἰη--- 6 ἐμὲ Ἰογοί Νίο, Ἰονγοί----ο ἐμαῖς 
λαίείὰ Μα, λαίεϊλ ---ἰλε αίλεν1--- Ἐς πα εαπ Ἀδὶθ 
Φοδυ8, ὑ86 πιδῃϊδϑίδιϊου οὗ αοἀ ἴῃ ἴδ δοΒἢ, πιωδέ 
ΒΘΑΡ ἴῃ ἰπηβοὶῖ μαἰιγοᾶ ἰο 6οα.---Ἄ ον. 24. “ Μγ 
ὙΟΥ ΚΒ, ΤΓἴε, δὰ πο ΕΔΙΒΟΡ, ἴῃ (ἢ 6 11----ἰο 866 δΔηὰ γοῖ 
ἰο λαίε; ἰπ680 ὑνψο Ἰγστοσοηο  ]80]08 δγο τοσοησὶ δὰ 
ὈΥ ὁ ἀοὐ- αιίης νου] Ρ’ (ὺὙκΎΚΕ.)--- ον. 25. ΤΠ 9 
ω8ὲ δοίαοϑ 790. ἰδο μπαεαἰτοὰ ἰο Ο(Ἶγίβὲ τ ϊσἢ 1} 
αοἀ-Βαίίηρς πουϊὰ ὀχ; δἰ 8, 1168 πα {π6 σου 80] οὗ 
{μὸ ἀἰνίπο τίβαάοτα τ ϊοῖι ἑοτοίο]ὰ 811 (8 18.---ἰς [ἢ 
βὶπ ἐμοῦ ἰβ ποῖ ΣΟΘΆΒΟῺῚ ΟΡ σἰι θοῦ ΒΏ 688 ᾽; 
(ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΕ1).-- Ηαϊτοὰ πίἰϊπουΐ δδυβα 18 
ὙΟΥ586 ἰδ ἰΔΟ]ΟΙΤΥ͂ οΟΥ ὈΪοοά- κυ πη 685.᾽ (ΤΆΙΝ. 
2ο0Μ.Α.)--- τ. 26, 27. 8116 (μ0 βρίγῖς Ῥγονὶ- 
Οὐδὶν ἰοπβι1 65 οὗ Οτἠϑὺ ἰο {ἰμ ἀ8010165 ἰΠοτὰ- 
Βοῖγοβ, διὰ ἐμοῃ ἐλγομσὴ ἰμθὰ ἰὸ ὅθ ποτ]ὰ, Ηρ 
ΒοσοΙη08 δὺ ἐπ ΒΑ1η6 {1π|0 8 ΘΟ. 56] ογ, Ἠθὶροσ, 
Τηϊονγοθββου, Βοργοβοηίδιϊνθ, 70. ἰμ0 ἀΪ561}}68.--- 
Ποιο “1}} Ηδ6 ἰοβεϊ γ δηὰ υλαὶ 3 Ηοθ ν]}} ποῖ ἐπι- 
“πεαϊαιεἶν (ὌΥ ΔᾺΥ »έγδοπαΐ ταϑηϊβϑιαἰΐοιι 85 {Π9 
808) 68 νὶϊ.π688, Ὀαὶ ἐπ δπὰ ἑλγομσὴ ψοι: ἴαν- 
μον, δ ν1}} ἰοβι γ ἐμπαὺ τ 16}. γ9 δ νθ ΔΙΓΟΔαΥ 
δοθῃ ἰπ Μο, ἰδαὶ νι} 16 ἢ γ8 ΒδΔΥΘ δΊγοδ αν Ὠοαγὰ οἴ 
Μο---ποι πῆρ ὈσΒί 465, οβδθη 1 8}}} αἰβογοηῦ ΟΥ 
ΠΟΥ.-- Το δλαὶξ ψ6 δοί Δ} δαν ιοἱίπεδα; διὰ 
ΤΏΟΓο, ὑπο ὙΠ γοὺν ἰθδιϊ ΠΟΥ͂ Ὀ0 {86 ἰθ5ι}- 
ΣΔΟΩΥ οὔ (89 δ ἰτὶί, γ8ὸ νν1}}} τπδῖζο γοῦ 1η 0811} 6 
ἐπ ἰλὶς οοοαίίοα απ ζωποίϊοη.---Νοῖῦ ὦ δρεοσμαί 8 
ἑάεα, Ὀαὶ α λιδίοτίοαϊ 71αεἰ, 8 ἰπ9 στουπά- ποτὶ οΥ 
ἐθ9 το 8 βα] αἰ οῊ..---γο (οὗὨ ἐμὸ ργοβθηΐ ἀδ υ) 
γδε Ἰἰνιη ἷ ὀχρουίθηοθ δα σϑϑοῖγο, του ἢ 
0 Νοὸν Ἰοβίαπιοαῦ ϑοχὶρίυσοβ, ἰμ6 11ἴ6, ἀ6 68, 
δηά βαγίηρβ οὗ ουὖν Ιοτὰ, 88 εγ7γἷὸ διὰ δδὺ ν]ϊ- 
Π658659 οὗ ἰ!6 βοοοηα ἀσργθο; ἐλέπ 16 880 τοαίΐ 
ΒΌΠΙΌΪΥ ἴοὸγ ῬΟΟΡ ἴσου οὐ εἷαὲ; δηα ἐλεη ἰὺ 18 
ον Οὐ χαϊΐοα απ γἷἶχαῦ ἰο (οδβι  γ τὶ ῥόον ον 
δηὰ βυσσοθ5 ὙΠδὺ τσ6 ἢΔΥ6 Β6οη δη μοαγὰ ἴῃ ἢ18- 
ἰοτὶθ8] δοηγνὶοιλοη δπὰ ᾿ἰνὶπρ Ἔχ ρον ἾθΏ69.---ΟἸ.αΡ. 
χυὶ. γογβ. 1, 2. 1 μα8 Ὀδθοη βαϊα {Ἰιαὺ ἐχοοπιπιηὶ- 
οαἰΐοη 8 ἃ. στοαί ΟΥ̓ (δὴ ὈοαΙΪΥ Ῥογϑοου(ίοι, 
γε (69 οτὰ ἀο68 ποὶ 610 8ὸ τοζαγὰ (ργϑβϑηί) ἰἰ : 
9 80 5 δίσοῃρ πὶ (86 (ΓΌΓΝ ΤΗΔῪ Βα 6 Ὁ ἐπαΐ γα 

ἰο Ὀο οα]]οἃ ἃ Ἰῖο νιον Ὀοΐηρ ποι ἀρατίοτοά; 
θυ ἰο Οὖνρ ᾿ψοδΐς 688, απ ἃ ον υηδἰηἴ} ἠδίυγαϊ 
Ἰογο οὗὨ Ἰἰῖ6, 1116 ἀοαιἢ οΥ̓͂ ΣΔΥ ΥΤοτα τηυϑί νοῦ 
ὈῸ (00 ογονῃ οὗ ρμδίΐθῃσο δῃὰ οπάμγβηοο.---Ὁ 
{Ππῶϊ ὈΠΒΔΡΡΥ ἐλίπζίπρ, πο τ δῖοι {89 Βαίτοα οὗ 
ὉΠ] ἰοΥ͂ ταδῪ Ὁθ ὈΪΓπἀοὰ δὰ δΒαγἀοηρδᾶ, τ ῖ]ο 1 
ΒΟΟΚ8 ἰο ᾿ῥυβιὶΥ ἰδ ἢ Ὀοΐογο οὐ !--ἼοΥν. 8. 
Ετϑη ἰἰΐο σα ΟΠ ατοῦ βουϊὰ πὰ τουδὶ οαδέ οἱ, 
ἴον (0 Βαϊζο οὗ ἐγαΐῃ δῃὰ Ἰουϑ; Ὀυὶ ἐὺ ὈθΙοη 8 ἴῸ 
ἀπὸ ἤμ186 δβυηδβοσὰθ ἰο ἰγοαὺ ἰμοβθ αἰ ογῖηρ ἱπ 
αὶ! ἢ τὶ Βαιϊγοά τυ ἰοἢ ΓΟ ἢ 65 ἀπο ΡΟΥΞΘου ΟΏ, 
δηὰ ρυζ{ΐπρ ἰο ἀθδί 88 λατρεία.---Ἰ( ὈΘΟΟΠΙ68 8 
ἰο ἸΠΟΌΓΕ ΟΥ̓́ οὔ ὈΪϊπὰ ροτβοοιίογβ, δπὰ, Πἰκ6 
Βίορβϑη, ἰο οοπίϊπιιθ ἰ86 1οτὰ 8 ΟῚ ἰἰΘΓσοββίοη 
ἴον {Π|οθὸ ὙΠῸ Κποῦ, ποὺ τὴιαί {ΠΥ ἀ40.--- Ἴ οὐ. ὃ. 
Ὗ 6 βου! ποτοῦ Ὀθ ἰοο ἰάϊο οΥ̓́ζοο Βοτγγοινίι] 0 
ἰηνεοβιϊ ζαῖο δὰ ἰπαυΐγα ὕγοπι {110 ἤ ΡῈ180 οὗὨ ἔτ ἢ 
δὰ ἴον, δηὰ τῦὴὴῃῆτἶϊπ δὴ οαροῦ ἀοβῖτο [0Ὁ βαυϊῃρ 
Κηον]οαρο.-- ον. 6. ΤῸ βᾶπιο αἰδοὶ ρἷο8. αὐΐεσ- 

πνατῶβ, ν ῃθῈ ἐδ9 γίβοη [ογὰ δεσοη δὰ ἰο Βοδύθῃ, 
τοϊυγηοα ἰο Φογυβα δὰ υἱτ στοαὶ ἴογ, τους 
ΔΏΥ ΒΟΤΓΤΡΟῪ [07 (Π6 βοραγηύϊοη (πὸ χαῖν. δ2) .-- 
“Ὁπάον {88 σθῃ 16 Γουο {πο Γὸ 1165 ἃ ἰδοϊ οοη- 
βοϊδίϊου. ὙΠ110 Ηθ δοοῖιβ68 ἐμοῖσ πορι σοησδα ἴῃ 
ποῦ ρυἱϊέΐπρς ὑπ6 αποδίΐου, Ἡγλέίλεν ροοεί Τάοι, Ἠδ 
ξὶνϑβ ὑμβϑῖλ ὑμῖν οὟῃ ὅχοῦβο, ἐπαΐ (ἢ οἷν οπιΐββίοῃ 
Ὑ88 ἀὯΘ (0 ΘΧΟΘΕΒΒ οὗἉ ΒοΥΤΟΙν.᾽" ([.ᾺΜΡΕ.)---“ ΤῈ 
Τιογὰ Κηονοί οὔτ ὕγδιηθ, δὰ οὗ υβαὶ βίυ δ᾽ γγὸ ἃτὸ 
τηδάθ. Απὰ οὗ (μΐ8 γὸ δὴ σϑϊπὰ Ηΐμ, Ηφδ. 
ἷν. 16. (ΒΕΚΙΕΝΒ. ΒΙΒΕΙ,.)---Ἄ ον. 7. 1 Ῥσϑοῖδο 
ΟΡΡοδιιΐοη ἰο {80 ἀΐδβοῖ ρ]68᾽ υἱϑονν, (Βαὶ ἰο "ὔιπε, 186 
Ῥυγο δηὰ μβοῚγ Οη6, ἀθαι ἢ ποι] Ὀς 0 δι δεσίηρ οὗ 
ταΐῃ, δαὶ ἐλεῖγ ἸγΤΟρΑ δ ]6 1088, (μ9 Ἰνοτὰ γοϊηίΞ, 
ἸῺ δἰἸοηὶ σοπίγαϑί, ἰο ἰη6 ἔδοὶ ἐμαὶ ἰο 7 (86 
ἀεοραγίατο ἰο ἐμ Βδίπ ον (πγουρὰ (86 ἀσδί οὗ ἃ 
ΒΙΏΠΟΥ, [ῸΓ δ᾽ ῃ 8 δακο, πουἹὰ ἱπάδοὰ 6 τοῦγ 
διιίον (6]). χὶϊ, 27)---θδαὶ 411 (μ6 τιοτ ἄοοβ δ 
ἰατη 1{ Ἰπίο δὴ ἐξ ἰδ εχρεάϊεπὶ γοσ γου. ΤῊ ὰ5 βροδὲβ 
ἐπ ἰονθ {μαΐ Ἰοο 8 ποῖ δὲ ἐΐβ οἴγῃ.---Ἴ ὩῈ ΤΊ ΤΩΔΙΥ 
ἐβουχσμὶ τ ϊοῖ, ἴῃ ἐπ ΔΠΔΊΟΡΥ οὗ Βυτδη σοϊδίϊουβ 
ΒΕΟΏΟΓΆΥ, ὅπᾶβ ἤογα (8 ργυδηάθδὲ δρρ)]οδιΐοι, ἰ5 
-οἰμδὺ ΟὨΪῪ δἵϊον (86 πὶ πάγαν δὶ οὗὁὨἨ ἐπ 6 βϑηβϑιὉ]6 
ῬΥΘΒΘΠΟΘ Οὗ 8 ἰθδοῖον δηα σωδβίου, μἷ8 δοϊϊης 
δὰ ἰπῇᾳθοηίαὶ ϑρὶτῖς 18 ἰΓ] δοὶ ἔγεθ δὰ ρεπε- 
ἰγαΐοβ οὐῦν Ὀδΐηρ,.--- Βείοτο Ηο σοῦ αὐσδὺ,(ἰἶ9 
ΟἸγῖδί οἴου (86 8688), 186 ΟἸ τἰϑὶ δῦεν [8:6 Βρίτίι 
οου]ὰ ποῖ οὐπιθ. Ῥμ θη [}}0 ΓΟΥΊΒΘΓ υϑὴ 56 ά, ἐδ 
Ἰδαίου ρρϑαγοα." (Ὁ ΒΑΈΒΕΚΕ.)--- ἢ 81} [ΠΟ ΒΒ 
τἑ(|1 ([Π 9 Βυδενίηρσβ οὐ Ομ τὶ δὲ, τυ πῖ ἢ χης ποθι, 
ἰο 8 ἰο Ὀ9 Ηἰδβ ροΐπρ ΔὟΔΥ ἴσοι 08, (6 Οομ)- 
ἴοτίου γθρϑαίβ ἰο ὺ5 Ηΐ5 ὑτγτοιοίγρὶς ποζὰ οὗ οοπ- 
βοϊδίϊ οἢ--- ἐδ ἐχρεαϊεπέ 70γ γου'---Ἄ αν. 8. “Ὑ86 
ΑΡΟΒι]65 οῦθ 0 οοπυΐποε 1:8 ὑπο] αν δοὰ 
Βαιίηρ ψου]ὰ, πιαίπίαίπ (λεῖν τῖσλέ δραϊηπὶ ἱι, δυὰ 
ἐοπφαεῦ ᾿ὶ ὈΥ (86 ἐγαΐ ἐμ ον ἰοϑε 6. ((ΕΤΙΧΟΕΕ. 
--Τ 6. δβοηι[τηοηΐ, 80 οἴϊθηῃ πιϊδιπάοτεϊοοα ἐπὰ 
Ῥογυοτίοα, (πὶ (μ6 νν οὐ] 5 Εἰβίουυ 18 1π6 ποσὶ ᾿ς 
ὁαάσρτηοπί, 88 18. γα ἢ ἴπ {Π|5 πουκίος δαὰ 
δυάρίηρ οὗ {᾿ὸ ϑρὶ τὶ, (Π15 ὅΠ8] ρσαρατγαίϊοῃ ζῸΣ 
{110 ῥυάἀσπιοπέ ἰο Ὀ6 τονθα]ϑὰ, Ὑ]ιΐοἢ,, ἃ ραΐη, ταῦξὲ 
(ΔΡΓῪ [ῸΓ (8. σοπδιτηπηδίΐου ἈΠ] {μαὶ ΡΟΥΒΟΒΆΙ 
ΡΡΘΑΤΆΠΟΟ οὗ (Π6 ϑὅοῃ ἰο ψΐοῖ (6 ϑρί γι ροϊηίβ 
16 ΟΒατγοΙι.--τς Τ6 τοργοού, ἰδαὶ 18, {116 Ὀτϊηρίης 
ἴο γῖοιν οὗ οὐἷν ον ὑπνὶἰΘουθη688, σοι] ἠος 
6 ψί μουΐ 6 ρτγδοίουβ σουϑίαἰΐου δηὰ Οὔδου οὐ 186 
τὰ Υἱ κι θουΒΏ6 88; οὔθ {π6 ἰυάρσιῃοηὶ 18 οχ- 

64 Ὀεΐοτο {86 του] ΟΠῚΥ ἐπ ογάεν, πολέτε Ροε- 
δἰδίε, (ὁ ωγη 18 τλοισὴϊ ἰο Ηϊΐπι, νὯο ἴσοθϑ ἃ]} πιὸ 
Ὀ6]ἴονθ ἴσγοπι οοπἀεπιπαίΐοη. (ΘΟΗ ΕΙΠΕ ΜΑΘΗΣΕ.) 
--Το τωρτουΐῃ 7 ΟὟ 6 ὨΘΟΘΕΒΑΥΪΥ Ὀσγθοθάθβ (ἢθ 
δοπυίοτίπο. Τ|ιθ Ῥαγδοϊοῖθ ἀοθβ ποί, Ῥτορεγὶγ 
Βρθαϊκίη 5, ῬϑΥΟΥὰ “8. θίγδηρο ΟΣ Κ, Ὀοΐοσο Ηθ 
ΘΟΠΊΟΒ ἰο Δ] οἱοη ψοτῖς, (πα οΥ͂ Θοοτίηρ, δηὰ 
ῬΥοδοδίηρ ρτδοθ.᾽ (Ύ  1ΗῈ8.)--- (6 (ΠΤ 6 στοαὶ 
ψογὰβ ἁμαρτία, δικαιοσύνη, κρίσις, (ἢ 6 Ἰ,ογὰ ὩδΙοοθ 
{6 {το α]]-οὐπ Ὀγλοίης, οββοηίςΐα] ο]οτηθηὶδ οὗ 
(γα ἢ δηὰ 1ἴ8 Ψ))ο6 φγοσοάυσο. Νοϊ αἰ} (89 
ΗΟΙΥ αποϑὺ 8 θχρ᾽ δ ποὰ ἰπθ686 σόογάβ, ἀοθβ (89 
νον] πον τ Παὶ δόη, τι σλίεοιδπεεε ἀπιὰ γμάσηκοηί 
810.---Τῆο. Ῥγοάυοίίϊοπ οὗ δῇ οχρουϊτηοπίαὶ δπὰ 
Ῥογίοοι Κπον]οᾶάρο οὗ ἰπεβ6 ἔἴτθο ψογὰβ 18 (80 
«Ὧοθ οὗ {16 δρίγι δίομϑ, δηᾶ {πδὶ αὁ ϑρίτίι,---γ 
{86 τιοαϊείΐου, ἱπάοοά, οὗ (π6 ποτὰ δηὰ {πὸ πνοτκ, 
γεῖ ΟὨΪΥ͂ 80 ΔΓ 8 1680 ΔΓΘ τηδὰθ ἱἐπισαταϊΐν ε8- 
οἰοηΐ ἴῃ {μ6 πεατί δῃὰ δουβοΐοῃοο.--- ἐν. 9. ΤΊ.Θ 
ὅτι εἶνοβ 18 86 ἐλίπρ εἰσηεα ᾽πὶ δῖπ, εἰ ἢ οουδη 6858, 
δυάκπιοπὶ, (6118 18 νυν δὶ Κὶ πὰ οὗὨ βίη, εἰ ζαι ουβη 688 
8ηα ἀδοΐδίου οὗ ἡυάρηηοηὶ, Ηθ πιθηη5.---Ἐ}ὸ Γοτὰ 
ἸΏΘΔΗΒ ἤγϑί Βρθο  βο ΠΥ [16 5]π οΥ̓͂ ἐπδείέ. ὙΤμΐδ 
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ἷδ τῸ ΤΔΟΓΘ ἜΡτον, αὶ [ἢ 6 Τουηδεϊϊου δη ΟΥΟΎΠ, 
1Ἀ}9 ἤγυϊ! δηὰ Κοσιοὶ, [6 ἰγ0 Θβϑοῃ 14) Βα Ὀϑία ποθ 
οΥ̓͂ ΔΙ} “ἰπ οὗὁἨ ἰδὸ οΥἹ] ν|}].--- Τὸ Ηοἷγ αμοϑὶ 
ΤΟΡτΤΟΥοΒ ἰμ6 νου] οὗὨ ἐγνίπσ ΜΘ π ἰδ Ῥτοϊθηαβ 
18ιδ. 115 ἈΠΟ] οΥ 15 λοπεδί ἀοιδί, εἰς." (ΒΙΟΗΤΕΒ᾽ Β 
Ἡαμεδίδεὶ).---- Το τορτοοῦ οὗ ὑπο] 1 '8 δὲ ομοθ 
8 »γοΟβν οΓΓ 7αἱἢ (Δ ἃ) δὰ οΟΥ̓́ΟΥ οὗὨ 8}} βίγοηγιἢ 
δηὰ ρᾳτδοὺ τοαυϊδίίο πῃ ογάον ἰο 1ἰ.---Ἴ ον. 10. 
“ Τῃ6 ΗοΙγ αδοβῖ οοπυίποοβ ὑπὸ νου] οὗ τὶσἠ- 
ἐομϑπέδδ: ῬΑΡΟΓΥ, ἰδὲ ἴΐ πιριδέ πεοεδεατγὶϊ λαυθ 8 
τὶ θοῦ δη.685; ῬΑΥΥ, ὑπαὶ ἰ0 οαμποὶ ἅπάὰ ἐμδύ 
σὶρ ἰδουδηο88 ἴῃ ᾿ἰβοῖῦ; Ῥδγ ν, {μαὺ 10 βΒδουϊὰ 
δεοὶς βυοῖ γἰμἰθοῦΒη6885 ἐπ Ολγίδί.᾽" (ΠῚΕΟΕΒ.)--- 
ΤΠ ὑπάγειν ἀθηοίο8 ΟΥΟ, ἃ8 ἴῃ τοῦ. 7, 8 τη} 18- 
ἰοτίης, οὐἰδίηΐηρ, γεάεοεπιὶπσ ἀδραγίαγο.--- 9 ποΐ 
δεεῖη᾽ τουδὶ τοίδν ἴο 7αἰἡ ἴῃ (6 [ην]ϑ: 016. ΤΘ 
Υἱ κυ θοῦ 8685 οὗἩ ΟὨχἶβί, ἰο δε ἑαϊά λοία 7 ἴῃ ἴαλι, 
δ {π8 δυσαγϑοὰ δρδΐϊηδὲ ἐπ βίῃ: οὐ ἘΠ 6]1ο.--- 
Μοῦ. 11. ἔνϑοῃ ἰμ9 Ηοὶγ αμοβὲ (γιὸ νὰ8β ἴο ἀο 
ΔΎΒΥ τΐι} 41} δοσοιηπιοάαίϊοηβ πὶ βἰγὶρ οἱ 8}} 
δον δι 6.091} 8 πιο η 8. οΥ̓͂ {πη6 γα }) ἀ068 ποί 
Ῥυλ δὴ οηὰ ἰο (86 ἰοδομίῃρ οοποοσηίΐηρ ἃ 7)ευϊ, 
δυὲ ταί ον Ὀοσίη9 ὸ δηθν.--Ἴ89 ρστοῦαῦ οδυ86 ἰδ 
Ἰοδὲ ὈΥ ἰδ: ΘΩΘΙΩΥ͂ οὗὨ ἀοά, ἐδ6 Δυίθο οὗ 34}1 βίῃ 
δηὰ πητὶ κἰἰδοιϑῃ 688, (89 ὈΪΠ ΠᾺΡ οὗ πλοπ᾿ Β σοΐη 8 
ἱπίο πο] ϊοῦ οὗὨ 6 βαυίΐουῦ ; δηὰ 1ΐ 8 τοοῦ 707 ἐδ 
φῳογία, ἰπ ψ ΐο ἮΘ Βδ8 πὸ ἸΟΏΡΟΣ οἰ Ὁ ΡΟΙ͂ΤΟΣ 
ον τἰχιιὶ.- Τὸ μιέαγε Ἰαάρσιηοηΐ ἰο πιΐϊοὰ (89 
πουἹὰ 18 ῥτοσοοάϊηρ, υπάον ἰμὸ ἀοσοϊάϊηρς ἰθδιἰὶ- 
ἸΔΟΩΥ͂ οὗὉὨ (6 ϑρίγὶι, 15 ἐουπά θα οη {1106 ἡπαρτηηθπΐ 
ψἱσῦ 1.49 Ὀ60ῃ ΔΙτοδαγ αἀσοοηιρίδὴεά ἰΒτου ἢ [89 
ἀορατγίυτο οΥ̓͂ 6859, δὰ ΜΠ οὶ 18 »χεδοηίεα ἴο ἰῃ 9 
ταὶη 45 οὔ τϑη ὉΥ ὑπ Ηοΐγ ΟΠ οβὶ.--- 9 Θρ σι 8 
ἔλεγχος βοραγδίϑϑδ τωϑδῃϊίηα ἰηΐο ἐγο 6185568, ΘΔ 6 ἢ 
οοῃβίϑἐϊηρ οὗ ἰγθ6 βογίϑ οὗ τιθῇ. ἀπιοὴρ (Ἶχ0890 
Ὑ00 ϑδοσορὺ (18 ἔλεγχος, τ αἀἰδίϊη συ θἢ {110 »επὲ- 
ἐεπὶ ὙὯΟ δοϊκηον]οάσο ἐπ οἷν δίπ, (Π.6 δείίουϊη.) τ Ο 
τὸ υβὲ 1864 ἱπ ΟἸ ιν Ἰδὲ, {πὸ λον ἩὮΟ 8Γ6 ρογίθοι "ΚΥ 
ἀεὶ νοτοὰ ἔγουι ϑιαϊδη᾽ 8 ῬΟΎΤΤΙ ἰπ {110 71} δοσοτα- 
Ρ᾿ἰΒ πποπὺ οὗ ἐπ οἷν βαποι βοδίϊοη. Ατος (086 
ἬὮΟ ῬΟΓΒ βίη ΟΡΡΟΒ0, ἰβοῦο δύο ἴΐ δυϊαϊης 
δίππετα, ιἱπδ}Ἂὲϊἑεῦεγ8, οσοπαεηπιπεά.---Ῥίαῃ 18. εἰζλὸγ 
σοπαοιηηθὰ ἰὼ ΟΌΡ δἀνδῃίαρο {7 τὸ ἰὰγν 110]ἀ 
ΟὨ γίρλιίεοιιδηέδδ, ΟΓ ΜὯἼΘ γϑιηδὶη Μ{1ΠΠ Ὠἶπι ἰπ 
σομάἀοιμμαίίοη :ἰΓΥἢ πὸ σομίίηυθ 88 (80 νοχὶὰ 
ἦπ “΄η.- ΜΔ γὲ ἰλεη Ὅς, δἀῃὰ Ὀθ ἴοσγουορ, (μ0 
ον} 8 ὙΠΙ γὰ ὍὈ6 οοπαοηιηοα υὶϊῃ αἷμ -- 
Το ἰμτοθ-70]18 οϑῆοο οὗἩ ἰ86 ΗοΪΐΪγ αΠμοβὲ [85 8 
ΘΟΣΥΘΒΡΟΏΒΙΥΘ ΤΟθΓΘΏ66 ἰ0 {86 ρτοροίϊοΑ), εἰρἢ- 
τί Β }Υ, δηὰ ἠυαϊοΐα)} οΠἾο68 οὗἨ ΟἸ τὶ βί..---- ον. 12. 
6 σαπποί δα ἷΐ, 18 ἃ ΙΏ 0.6 ζΥδΔοΐΟΙ8 8 ἃ Βίγοη οῦ 

Θχργοϑϑίοη ἔμ δη 10 Ηδ Βαὰ βαϊά, Υ9 οαῃπηοί γτεσεῖθα 
ἱι. Ὑπὸ Ἰοσὰ σοῃβίἀοσβ {μ6 θα ἰςη 688 οὗ (μοἷν 
ΟΡΡτοδϑοὰ τοϊπάϑ.Ό Α ζατίμον ἀονυοϊοριηθηὶ δὰ 
δχροϑίιϊου οὗὨἨ ἰΐδθ89 στϑδὶ ἰμπΐπρα πουϊὰ ἢδνθ 
δΔ᾽ίοχοίμον τοεϊσλεαά ἰλέπι ἀοώπ, Ἡϊιοὰΐ 1.86 υπάοτ- 
δβιδαπϊηρ ΘΝ 189 ϑρίγὶς 8μουϊὰ ἄγϑί Ὀγίηχ.---- 
ῬχγοιιδίυγοΙ Υ ἰ9 ῬΟΌΣ οὔ ἰο ῬΘΟΡΙΘ (δ6 π]ιοὶθ 
ἰσν, ἰ8 ποῖ ΟΠ]Υ εἰδοΐε84, Ὀὰΐ ἐξ ἐδ αἷἶδο μοσί(ἐσοῖν 
λωγιζμὶ.-- ον. 18. ὙΠὸ ᾿ἰνίηνς ἰθϑδοβίηρς οὗ (9 
Βρίνι 18 8 κυϊάδῃοθ δηὰ Ἰοδάϊηρ ἰοίο ἰγαςι, ἴῃ 
ΤΏΟΤΟ 80.865 ἰΠ8ὴ ὁη6. Εἰγπί, Ὀθοδυδθ ἰΐ σηυδὶ 
ΘΒΒΌΓΤΘΟΪΥ ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΟ, Ὀτίηρς τῖϊ 1ϊ, γοαῦΐγο, 8 
Ομ ϑίδΏΣ Υ͂ ΘΟΥΣΟΒΡΟΙ ἰὴ Ῥτδοίΐοα] οὐθάϊ6Π6θ6,.--- 
ΠθΏ60 Ὀγϊηρκίπρ ΠΟ ΙΏΟΥΟ ἰὁ0 ἰἢ9 ἱπποὸσ δπὰ (σὰ 
ππαογβίδηαϊηρ ἔμ δῃ ἔἰ6 1179 18 τῖρο ἔον δπὰ Χ7}}Υ 
ΠῚ ἴο Ὀ9 ρυϊάορα Ὁγ. “70 ϑρίγὶὐ νι} ἐεαά, 
(86 Ομ τίβι δ τηυδὶ ἱμοχοίοσο τραΐζ το ἢ Ἡϊπι.᾽" 
(Ββαῦνπ). Τμοη, βοοομάγ, ἐμ9 ϑρίτι. είνϑβ, 
86 Ἧ6 860 ἰπ [80 0880 οὗἩ (89 ΔΡοΒί]98, ΗΪ5 βοϊὰ- 

0.8 δῃὰ οχρ᾽δηδίΐουδ δοοοσάϊηρ ἰο ἐδ ο πεεά δπὰ 
ἐμ οοοαφίοπ (Μαί!. χ. 19, 20)---ὐ δὲ 88 ἰῃ ρδτί δἱ 
Ἰφραϑὲ {88 1δνν8 οὗἩ Μοβ808 ὙΌΣ αῖνοῃ δοοοσϊηρς ἰὸ 
186 δι  οησὶοβ ψὨΐοἢ γοαυϊχοᾶ ἰμθ. “ [πὰ ἰῃ9 
ΔοΙΎΥ οὗ 195 υοοδίϊοι ἃ τῶδῃ αἰΐδὶηβ {ἢ 6 Τθ- 
κίοπ οὗ ἐγ },᾽) δᾶγ8 ΒΒαῦχε. Τλυ8, τ 8116 [89 
ἐεααϊπς ἱπίο οΥἴ ἰἰ86}7 ἱπαϊοαίοβ ἃ σγασμαϊΐπεδε, ἴῃ 
ορρΡοϑβίἰΐοη ἰο ἐδ!9 τη σμ8 168] δηὰ ΘὨἸ] 88 ποίϊοη 
1δὺ 89 ΑΡοβί]68 δ οὔθ Ὀουῃᾶ ψογθ ΘΒ 8] 8 οὰ 
ἴῃ 8}} ἔσαϊ οὐ 86 ἄαγ οὗ Ροπίοοοθϑι, ὁ δύο ἰο 
Β66}ς {110 Τδβοι δηὰ (π6 πῃηθϑϑῦτγο οὗἉ ἰδΐ8 στδάυα]- 
688, ὈΟΪΒ ΟΧΙΘΡΏΔΙΪΥ δηὰ ἱπίθυ ΠΥ; ῬΑ Υ, ἴῃ 
{μ6 ἰπίοχηδὶ σἰροηΐης δὰ Ῥτοργοβδ οὗ 86 Αροβ- 
1165 ἐποιβοῖνοβ ἱῃ ἐποὶῦ οτὰ δϑηοι βοδίϊοι, τ 1} 
τ 19ἢ ἐμοὶ Καον]θᾶρθ Κορ Ρ806---ἐδῃηῃα ῬΔΥΠΥ͂ 
ἴη ἐμ δίαρο8β οὗἩ (86 ὙΔΥ ἰπ ψὨϊοῖ (μ οἷν σοοαιΐ θη 
88 ὙΓΓΠ68568 16 ὑποπὶ ἰΒτουρὮ ἰἢ0 τ οΥ]α.---ο ΠΥ 
πὸ ΠΟΙΥ αΠμοϑθὺ ΤρδΥ ποὶ βρϑϑῖς οὗ ἩΪπ58617, δπὰ 
ουΐ οὗ Ηϊ τ 80][-Ο Ῥτοδοδοσ ἃ ΒΟ οδηδίὶ ἰδποῖ 
ἄγαν ΒΥ Ῥυοδοβίηῃρ ουἱ οὗ ἐῤλυδεΐ, οαὐ οὗἨ ἐλίμα 
λεα( (οὐ οὐϑῃ λεαγί) 1" ((10858ΝἘ8.)--- μοὶ ποιμίης 
οὗ ἐμ γ Ῥσοδοβίης δηὰ ἐδϑυϊ τ ΠΥ Θοτηθ ἔγοιι {189 
ΟΥ̓́Τ ΣΘΓΘ [ἸΡ0]86 δπὰ Ψ|}} ἰοὸ πον δῃὰ ἰο ἰδοῦ, 
Ῥοίοτο (86 ϑ ρ»'᾽νῖς δὶ ἰδαυρὶ δπὰ τ ρο]]οα ὑπ 66! 
--νον. 14. 7δο ρον βοαϊίοη οὗ δοδβιβ ΟΠ γ]βί νν1}} 
6 σοπϑβιιπιηρίοα Ὀοΐοτο Ηΐ8 ἀ1801}1605 δηὰ ἴῃ 
ὑπ θῖη, οἷν ὉΥῪ 0 Ηοἷγ αμοδέ. 174 4δλαῖϊξ σίονν 
λίε--οῖη (818 (86 ᾿οχὰ πϑῖηο8 (86 ᾿ππιοδὲ ΘΗ ΓΘ οὗ 
{86 τυ οἷο ἔσται, δτουμὰ 8160} {86 ῬΟΥΪΡΒΟΥΥ οὗἁ 
1:8. ΔῈ }01ὰ ἀογθ]οριηθηΐ ΤΟΎ 68; 88 4180 (89 
ταοϑὺ ἀοοίβῖνο ἰοϑὲ Ὁ ΘΥΘΟΥΥ͂ δρ τὶν οὗ ᾿γὶηρ.-- 
εἰ  Βαῦ ῥγϑβϑοῖ 8 76808, απ ὰ 1644 ἰο Δ 18 ἴῃ ΠΝ 
8 οὗ [80 ΗοΟΙΡἦὴ αμιοβύ. ΕῸΓΥ 88 89 ὅοῃ: βΒρϑδκοὶῃ 
οὔ (86 Εδί!οσ δὰ ρον οί ὑπ 9 ΕἌΙΒΟΥ, θυ ἢ 80 
ΒΡΟΘ ΚΟ ἢ 6 ἨοΪΥ αΒοβί οὗ (9 ϑὅοῃ δῃὰ σζογίβείλ 
ἐλ6 δοη."" (Πυτπεπ).--τ Ὑ8ὸ [0}] Βαγιηοηΐουϑ 
61]086 οὗ 411 ἰῃ6 νόογὰβ οὗ “26808 58. ϑρίγίξ; ἱδ9 
(ΘΒ. ΠΙΠΟΩΥ οὗ 96811.8 18 [9 ΚΟΓΠΟΙ οῃα βρίσὶ οὗ 811 
{86 ῬΣΟΡΠοί8.᾽" ((ἔτινοῈπ.)-Ἴμὸ ΗοΪγ ΟΠ οβὺ ἐδ8- 
ἐϊεε οὗ 7 6818 (ο]ι. χν. 26)---ἰ}}}8 18. 106 Ὀερὶπαΐῃς 
οὔ Ηἰ5 οἔἶϊοο ἴῃ {16 ννου]ὰ ; Ηο ψίυγυε8 4 6508---Ὁ 
ἐπὶ 15 ἐἢ)6 σοῦ] δπὰ ϑῃᾷ οὗ Πὶ5 οδῆοο ἰὼ 6] ον ΓΒ. 
--τὶίΙ͂ιο κἰοτιδοαδίΐοι οὗἨ Οἢγσὶϑ δοΐοτε εἰ τἸηδί οοἰη- 
οἷά θ υυὶίὰ (6 ΔρΡργοργίδιίῃηρ δία] 8) πιοη οὗ ΗΪ8 
ἰτηᾶμο ἐπ ιι8.---ΤΊ]ογο 18 πὸ οἶμον σοοοϊνίηρ οὗ (μἷ5 
εἰονιγίης Ἰἰχιῖ, πο οἴποσ ᾿ἱνίης στονίηρς δὰ ὃ6- 
οοταϊηρ Ῥογίδοὶ ἰπ ἰὲ ὑπ δῃ ἐμαὶ τ ϊσὶὶ (Δ Κ68 Ρ͵]800 
δοσογαϊπρ ἰο 2 ΟοΥ. Σϊ. 17, 18.-- ον. 1δ. 79 
ΠΟΠΟΥΡ οὗ 1π0 Ζαίλοεν οουἹὰ ποὶ Ὀθ Ἰοἵν τὶ Βουΐ 18 
Ῥοϑβίζλνο οχργοβδίου ; ἯἘΟὺὺῸΟ δύθ ἰουμα (18 Ρ6᾽- 
γδάϊηρ 4}1 {680 ἴδγϑυγοὶ αἰβοοῦγβοθ, Ὀὰὺ (89 
Τυϊηϊαγίδη οχργοβδίοη δηᾶὰ τ Ϊπαΐπρ ὉΡ οἵ 84]} 
ου]αϊιϊπαίαβ ἴῃ ἰμὶ8 Ρ658859.-- 8, ἰθογθ 18 
οΡρϑῃηϑὰ (0 118 ἃ φρο ἰηίο {86 ᾿ἰνίπρς ὈΪοββϑοὰ 
Ὀοπὰ οὗ Ϊονὸ ἱπ σϑοοϊνὶηρ δηὰ αἰνίης ἴῃ (δ6 οἴον- 
δὶ στουηά οἵ {110 ἐσ πο 6886η06 οὗ {μ6 ἀοαοδά. 
--ἰ 718 18 (6 οεἶτο]θ:; τουπὰ δηὰ οομρ]οίο ; 8]} 
ΤΊιΡοο, Εἰ ον, ὅο, δὰ Ηοὶγ Οαἰοβὺ ἰὰ ομθ οἴθσ- 
Π8] Ὀϊνίηθ πδίιγθ:--ἰ 8 ἰῃὴ9 ΗΟ αδοβί ἴθ 
Ηϊπ56]Γ ἰσυθ Οοά, νι ποῦ ΔῺΥ αἰ ογηο6, ΟὨ]Υ͂ 
(μαὶ Ηθ δαί ἱξ ὈοΐᾺ ἔγοιλ 16 ΕδίμΟ δηὰ {89 
ϑοη.᾽ (ῦῪ071ΗῈΕ8)}. 

[Ετοιι ΒΑΕ κΒ: ΟΡ. χυ. 1. ΟὨτἶβὲ ΥΆΠῪ δᾶ 
ἰγυὶν σἶνοβ δύ 18 Θα Ὁ] ΘΠ (10 8}}γ7 Γορτοϑοηίθα ὈῪ 
8 Υἱηῆθ.---Α υἱηό γΥἷ6}48 ῬτοΟροῦ 7160 δηἀ ποιιΣ 8}- 
τηθηΐ ἰο 811} ὑπ 6 ὈΓΘΏΘἢ 68, τ ΒΟ ΒΟΥ ὑ. 686 Ὀ6 ἰδτῶ6 
ΟΥ Β5128]].---ογ. 2. Αυεγν ὁταποὴ ἐπ 174; ΕΘΥΥ 
956 (δὲ 8 ἃ ἔτι ΟΊ ΟΣ οὗ Μο---ἰπαὶ 15 υπἰοὰ 
ἰο Μο ὉΥ ζαἰι}ν--ταῦὰ (Πδὲ συγ ἀαγῖνο8 στδοθ ἀηὰ 
βίσϑη σι ἔσο Μο, 88 (86 Ὀσϑῆοδ ἀο68 ἔγοτῃ ἰδ9 
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Υἱη6.--͵τ 6. ἃ ππΐοι οὗ ἐγ ση ἀϑιἷρ, οὗἨὨ Ἰονο, δηὰ 
οὗ ἀεροπάθηοθ: ὁ υπΐου οὗ νοδίηθδδ ἩΪΒ 
δίγοηιῃ ; οὗ ἱτπροσίροιοπ ὙΜΠῈ φογίδοι ου ; οἵ 
8 αγίηρ παίυγο τ 8 τίη, βαυίΐουν ; οὗὁὨ δ ἰοβί 
δ ΠΟΥ ἢ δπ Ὁποβιδηρίηρς Ετιοη δηὰ οάθεπιου. 
10 16 186 πιοϑὲ ἰθπάθν απὰ ἱπίογοϑίϊηρ οὗ 8}} το- 
Ἰδιοη8; Ὀαυὶ πού ΤΟΥ πιγδίεγίοιδ ΟΥ̓́ΤΙΟΤΘ ρ᾿ψεισαί 
{μ8η (μὰ υπηΐοη οὗ ρῬατοηὶϊ δηὰ οἢἶ]ά, οὗ Βυϑυδηὰ 
δηὰ νἱἷΐίο (ΕΡδ. ν. 23), οὐ ἔγίοπά απὰ {γι θη. -- 
Ἧς ἰιακείὰλ αἰσαν: 86 νἱηθ- ἀσοββεῦ σαί ἰύ ΟἹ; 
αοἀὰ γτοιηοῦοβ βυ σὰ ἴῃ ταγίοιιϑ ψᾶγ85: 1. ΒΥ {16 
ἀϊδοὶρ] πὸ οὗ {6 οδατγοι ; 2. ΒΥ βυβοτίης τἰνθπὶ 
(ρ ἴα}1 ἰηἴο ἰοπρίαἰίοη ; 8. ΒῪ ρογβοσυίΐοη δπὰ 
ἰγὶ δυϊαιίοη, ὉΥ {1|ὸ ἀδοοί((αἰπο58 οὗ το θ8, πὰ 
ὈΥ 116 ΟδΓ68 οὗ (Π6 ποιῖὰ, (Μαἷιι. χὶϊὶ. 21, 22), 
ὉΥ βυδονίης (Π0 τῆδη ἰο Ὀθ ῥἰδορσὰ ἴῃ 800} οἷν- 
ουτηβίδ 68 ἃ58 υἀλΔ85, Ασἤδη, απᾷὰ Απδηΐηβ τ οΓα--- 
ΒΌΘὮ 88 ἰ0 ΒοἨῖ ἩμΒαὺ (λέν τσεγε---ῖο Ὀγίηρ ὑποὶν 
ΘδΒαγδοίουβ ῥαιγίν οι, δὰ ἰο Ἰοὺ ἰὰ Ὀ6 δε6π δαὶ 
ὑπὸ αὰά πο ίτιρ ἰονϑ (ὁ οὐ ; 4. ΒΥ ἀθαίῇ .--- 
Τὸ ὁδαῦ 7γεὶξ 18. ἴο ΒΟΥ ὈΥ͂ ΟἿΡ ᾿ἶνοϑβ ἰμαὶ τὸ ΔΘ 
ὉΠοΡ ἴθ6 ἰπδιοησθ οὗ 86 Σοὶ χζίοη οὐ Οσῖβι ; 
δηὰ (παὺ (παὶ τοὶ σίου ρτοάσ6ο8 ἴῃ 8 119 Δρρτγο- 
Ῥυδίο οδοοίβ.--- ον. 4, 1ἷνθ ἃ ᾿ἰΐθ οὗ ἀορθηάθῃοθ 
ὁ Μο, δηὰ οὔΟΥ ΜΥ ἀοοίγ 95, ἰπιδί6 ΜΥ οχ-. 
ΔΙΡΪ 6, πα ΘΟΠΒίΔΗΟΥ οχογοΐβο (81. πῃ Μο.--- 
Ὕον. δ. ο 800 ο)δα, 1. Τμδὶ ἰο Ομ γίβε 15 ἀυὁ 
81} (ὴ6 Ῥταΐβο ἴονυ αἱ (89 σοοὰ νόον ἴμ6 Ομ νὶθ- 
(ἴδῃ ροσίογῃιβ ; 2. Τβδὲ ἐπὰν ὙΠ ρογέογπι ρσοοά 
ΜΟΥ ἦυδὲ ἰπ ῬΓΟΡΟΓ(ΪΟῚ ἃΒ {Π 6 Ὺ ἔδο] ἐπ οἷγν ἀ6- 
Ῥοηάσῃσθ οπ Ηΐπι, πὰ Ἰοοῖ ἰο Ηἰαι; 8. Τμαὐ ὑπ 9 
ΤΘΆΒΟΏ ΜΕΥ ΟἰΠΕΓΒ αὶ] οὐὗὁἨ Ὀοΐης ΠΟΥ 5 Ὀθοδι86 
{πο γ δύο ὑηνΠὴς ἰο Ἰοοῖς ἰο Ηἰπὶ δη ἃ 560 στϑοθ 
δοά βίγϑηρί ἔγοπι Ηΐ ὙΠῸ 8]0η6 5 ΔὉ]9 ἴἰο χῖνο 
τον, 8. 2εαν πιμεὴ 7γιῖ: ΑὈουπᾶ ἴη ροοὰ 
ΨΟΣΚΒ; 6 ζαϊ(ἴαὶ, Ζοα]ουθ, πη 1]6, ἀονοίοι, 
ΔἸ αὐνουπαίης ἰῃ (Π6 ποτῖβ οὗ ἴΠ9 [,οτὰ, 
ΤῊΐ8 ΒοΏοτΒ ἀοὐ, 1. Βοοαυβθ ᾿ξ βῆονϑβ (.10 6Χ66]- 
Ἰ6η06 οὗ Ηἰ5 Ἰανν νι ἢ τοαυΐγο5 ἰς ; 2. Βοσαι86 
ἦν 5071 (86 ρόννοῦ οὗ Ηΐβ ροβροὶ, δαπὰ Ηἷΐβ σγασο 
ἐμαὶ δ ΟΥ̓ΟΓΠΟΙ6 (9 ΟΥ̓ Ῥγορθηβί [165 οὗὁὨ ἰδθ 
Βφασί, διὰ ρηγοάμοε ἴὰ ; ὃ, Βοσοδυθθ ἰδ Ομ γι βιΐδη 
8 γοβϑίοσοί ἴο (6 ἀϊνίηο παρα, ἀπὰ Σὲ ΒΠΟὟΒ ΠΟΥ 
οχοοὶ]ϑηί 18 ἰΔ6 ΟἸΔΥΔΟΙΘΡ δ᾽ νυ ΐοὶ (ΠΟΥ ΔΥΘ 
ἰοντπιοὰ.---Τ ο βαν] ο ΒΑ γ5 (Π086 τ 0 ὈθᾶΥ ΜΌσΟΗ 
7γυΐξ ἀτὸ {πὸ ὙΠῸ δῖὸ Ηἰΐδ ἀἶδοῖ}}68.---ΝῸ οη6 
Βιιουϊὰ ἴακα σοπιογὶ ἐπ {86 ὈοΙϊοΥ (ἰαῦ δ6 8 ἃ 
ΟΒγὶβιίαπ πὸ ἀο68 ποὶ αἷπι ἰο ἀο ποὺ ρβοοά.--- 
γόον. 9. 8ο λαυὰ 1 ἰουεα ψοι: Νοί ἰο (}16 Β8π16 
ἄσορτοο, Ὀὰς ψι{} (10 βαθ ζιπάᾶ οΥ͂ Ἰονθ---ἄδ6ρ, 
ἰοπάοτ, αομβαηρίηρ; Ἰονὸ ργομηριΐης (0 βο] [-ἀ οηϊ- 
815, ἰοἾ18, απὰ βδουῦῆο68 (0 Βασιγο ἐπ ον Μ οἰ ἔα ΓΘ.-- 
Α βίγτοηβ γϑᾶβοῃ ὝὮΥ το6 8ῃο]ἃ σοπίϊπαθ ἴῃ Η18 
Ἰογο, 1. ΒοοδΌβϑ ἐἶα ἰόν τὰ σὴ Ηθ βῇ ον ἴου Ὁ8 
δ Ὁποηδηκίης; 2. 1 16 ὑ86 Ἰἰοῦϑ οὗὐἠ ΟΡ δοβί 
Ενὶθηα---ἰονθ 8086 βίτοη κί ᾿γάᾶϑ ὀχρυοθϑδοὰ ὈΥ 
0118, δ ἃ ργοδηδ, απὰ Ὀϊοοά; 8. Α58 Ηο ἰδ υπ- 
σὐδηκχίης ἰὰ {πὸ ολαγαοίερ απὰ δίγεπσίιλ οἵ Ηἰβ 
δαἰοοιίοη, 80 ΒΒου]α τσέ Ὀ6--οἰ 8 ΟὨΪΥ͂ 68 Ὑ 
ῬΓΟΡΟΥΣΙΥ͂ ΟΘΧΡΓΘΒ8 ΟἿΡ ρται (ἀρ, {118 ΟὨΥ ΒΕΟῪ 
1 ν6 το Ηἰβ γιὸ ζγίθηαα; 4. Ουν ὨΔΡΡΙΏ 688 
1.676, δ [07 ΟΥ̓́ΟΣ, ἀδροηὰβ δἰ ί ΒΟῸΣ ΟἹ ΟἿΥ 
οοπίϊπεΐπα ἴὰ ἰὮ6 ’ονο οὗἩ ΟὨν8ί. --Ἴ ον. 10. Βγίης 
ἴον πρὶ» Ῥΐἷδ5 ἰ8 [16 χτϑαὶ οηὰ ἴον νοι ΟΠ γἾ8- 
εἰλῃ 5 Δ ΓΘ σΘὨΟΒΘ6Ώ.--- Κόουγ 7γΐδ εὐοιϊα τεπιαὶπ; ΤῈ 18 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ πιοδη5, 1. Τα (116 εεοέ οὗὨ (οἷν ἸΔΌΟΤΒ 
βῃου!ὰ δ6 γνεγπεαπεπί οἡ τηϑηϊεὶπὰ ; 2. Τ δὲ ἘΒΟΙΤ 
Ἰαῦον βῃουϊὰ δ μηγεηεεα..----ο (πδὲ ἐχρεεοίδ ΟΥ 
αἀεεῖγες ἰο ΖΥΟΥ ἬΘΑΓΥ δηὰ ο6η86 ἰ0 Βοῦγο ΟἸστδβί, 
885 πεῦοῦῃ γϑοί ρυΐ οὐ (86 ΟἸ τι βιδῃ ΔΡΊΟΡ, ΟΥ 

ΤῊΒ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ 90ΗΝ. 

κηονη δαγί μος οὗ ἐδο γταςα οἵ Οοἰ.---γ. 19. 
7 γε ισεγε οὗ ἰδλς ποτὶ : ἸΓ γοὰ τογὸ οδοἰπαίοα ὉΥ͂ 
(16 ΡΥΪΠοΐρ]68 οὗ (6 ποτ] ά---ἰ, 11|κ6 {Π6 πὶ, γοῦ 
ὝΟΓΘ τίη, 8658), σίνθηῃ ἰ9 ῬΙ δ δΌσο, τ ] ιἢ, 
δι ἰἐἴοη, (μον τοῦ] ποῖ ΟΡΡοΒ6 γου.--- Υετ. 29, 
͵ὸδο ΠΙΔῪ ππὰορείδηὰ 118 88 ἰϑδοβίηρσ, 1. ἴδει 
{86 Ὺ πουϊὰ ποὺ δυθ θδθη ραὶϊ ν οὗ {}1|85 ζἰπα οὗἉ 
βίη; 2. ΤΟΥ που]ὰ ποῖ αν Ὀ66 στ! οὗἩ {π6 
ΒΆΓΩ6 ἄεστεῦ οὗ δβἷπ.-- -ΟἼδρ. χυὶΐ. υοσ. 1. στη, 1. 
Τμδὶ 1 ΟμνἼβιίδη59 οσο Ἰοϊ (0 (Βοιηβοῖτεβ, {Π 6 
ὑου]ϊὰ 141} διυαυ δπὰ ρονγὶβὶι; 2. Τὶ αοα αἴδοτ 8 
τ 68η8 δα Π0}]}8 δεϊογσελαηα ἴἰο ἴκδορ ἴῃ θπὶ ἢ [16 
Ρδ οὗ αυἱϊγ; 8. Τῇαὶ {δ8ὸ ἰποίγυοίοηΒ οὗἁὨ (8 
Β1016 δθὰ 156 μοῖρ οΥ͂ ἰμ9ὸ ΗοΙγ ϑρίγιι, διὸ δἱ] 
ἐταυϊοα ἰο ἰκϑϑῃ ἰβϑῖῃ ἔγοιω δροβίαξυ ; 4. Τμδὶ 
Φοδυ5, Ὀοίογοιδηᾶ, ἐεειγοα {16 Βα οὶ "ν, ἀπά ταδὰδ 
οογίαΐη {86 σοπιΐπυδηοο ἴῃ ζαϊί ἢ, οὗ Ηἰδ δροβίὶεβ 
--δϑοίῃβ 8}} {πεῖν ἀδηρογβ, δαὶ Κηονὶηρ 8}} (μοῖς 
Θηθηΐθα ; δηα, ἱπ ᾿ἴκ6 ΏΒΉΠΟΥ, Ὁἴὁ8ό Βμουϊὰ ὈΘ 
Ροσβυδαϑὰ {πὶ ““Ηο ἰ5 80]6 ἰο Κααρ ἐμαὶ ὑπο 
ν᾿ σομηηὶν (0 Ηΐπι αραϊηβὲ (δὶ ἀαγ.᾽" 2. Τίπι. ἱ. 
12,.-ῦνον. 7. 1ι. ὦ ἐεχρεαϊεπί 71ὁγ᾽ ψοι, εἴς. ; 1. ΒΥ 
Ηἱἰβ ἀορασίῃυσο, Ηἰβ ἀθδίμ, δῃι δβοθῃ 10 η---Ὀ 
Βαυϊηρ 1686 στολί 9)πεί6 Ὀδίοτο {πεῖν ΘΥ68---ἰ 07 
σουὰ ὃο ἰεὰ ὃγ ("9 ΗΟΙΥ βδρίτιυ ἰο 866 πιοτὸ 
οἰοαυγ (ὁ ἀθεῖσα οὗ Ηἰἷδ οοΐηρ 0.2 {αν νου ὰ 
ὉΥ Ηἶδβ Ῥγαβϑθῆοθ; 2. Ἦ ἢ116 οὐ (π6 οατί}λ 186 οτὰ 
Φοδβυβ οουἹὰ Ὀ6 ὈΟΑΣΪΥ͂ Ῥγοβδοηΐ Ὀπὶ ἰῃ ΟὯΘ Β]868 
αἱ ΟὯ6 (ἰπη9; 8. 1 88 δὴ οὐἱάθηΐ δυγδηβοπιοηὶ 
ἵπ 80 φγοδί ρ᾽δῃ οὗ γεἀοιηρίίοῃ, ἰμαὶ 680}} οὗ (ῃς 
ῬΟΓΒΟῺΒ οὗ {10 Τσ(Υ δου ὰ ροσίοσῃ ἃ ρδσγὶ; 4. 
ΙΔ νᾶϑ ἰο Ὀ6 οχροοίοἀ (]18ἱ Δ Ὁ ΠΟΤ 5:5] βυσοθβδ 
του ϊὰ αἰἰοηά {11|ὸ Ῥγοδοβίης οὗ (16 σοβροὶ ἘΠῸῈΒ 
(886 κἰοπαπιθηΐ νγἃ8 δοίι}ν πηδάο, {ἰΠἰ8ηὴ Ὀοΐοτγε.--- 
γοτα. 85:-ἃ1. ΠΙῈῸογο 15 ργοδοηοὰ ἃ οοπἀ θυβοᾶ δηὰ 
ταοϑὲ δι υ κίηρ Υἱοῦ οὗ {86 ΌΥΚ οὗ 189 Ηοὶγ 
ϑρίνι. 
[Ετο ΟΥΕΝ: ΟἸαρ. χυ. 6. Τοτθ 18 πὸ ἰγὰθ 

Ὁταθοῖ οὔ {Ππ6 πο ἰμδὶ ἀ065 ποῖ ὈΘΔΥ δοόπὶς ἔγχαϊὶ, 
--Τῆο89 ψ πὸ ᾿ἰδῦθ πὸ Ἰἰνὶπς σοπποοιΐοῃ πῦὶϊὰ 
ΟἸεγὶδί, γοργοβοηίθὰ ΌΥ͂ αὐΐάϊπρ ἱπ πα, ἀτὰ ἴο 08 
οαἱ οΥ̓ ονοπίι}}]γ οὐδ ἔγοτῃ 86 ουϊναγὰ δοὰ 
Υἱδ οἷο σοπποοϊΐου τῦλῖ Ηἶΐ8 Ὀοάγ, απϑπὰ σαδὶ ἑοότίι. 
-- νον. 7. ΤΒὸ νοσζὰ οὗ Οσμσῖϑι ἰ8 ΗΒ. οσσῃ ῥγε- 
Β6π6060: ΝὮΟΓΟ ἐμαὶ ἀπ 6}}8 δὰ ἰοττη8 (116 συὶς οἵ 
οομάαοί, Ηὁ νν 6 }}5 -- Σὲ δαὶ! αἀεὰ ιὐδαί ψε εοἱϊὲ, 
εἰς. Τ|ν5 18 ποὺ 8 ὉΓΟΙΠἶΪδο, 88 ΒΟΙΠΘ ΒΌΒΌΓΑΪΙΥ 
ΒΌΡΡΟΒΘ, ἐμαὶ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ γοαυοϑὶ τηδὰο ΕΥ̓ ΟΠ γίδι δ 
ἀϊδβοὶρ]68 β}8}} Ὀ6 σγυδηϊεὰ: θὰ: ἰμδὶ δβ6ο}} γεῖιὶ- 
ἰϊοη8 88 γοϑὶν ἔγοπι Ηἰβ παν]! ἶης ψογά, βοὰ 
ὅὃγ6 ὑβογοίογο ἱῃ δοοογάδῃσο 1} 1116 τη οὗ {1|9 
ϑρὶτῖῦ, 5888}} θῸ μοαγὰ δηὰ δηβνοσοα.---Ψ τ. 8. 
Ὗο βου] Ὁ6 οσαυϊίοιιϑ ποΐ ἰο Χοΐὲγ {π6 Ὀδδγίησ 
οΥ̓͂ ἔχυϊί (ο (ῃΠ 6 ΘΟχίθυ Δ] ΣΘΒΌΪ5 ΟἾἿῪ ἩΒΐσΒ στοόνῃ 
ἃ [6 οὗ δοὐϊνιγ ἴῃ (86 βοευΐοο οὗ Ομ σὶδὲ:; (86 
ταὶ ΤΟΙ ΠΟΘ ἰ8 ἰο ἐπ6 στον] οὗὁἨὨ στᾶσο ἐπ (ἢ 6 
Βουϊ, [86 ἔγα 8 οὗ {πΠ6 ϑ'ρίγι (6α]. ν. 22, 28).-- 
ϑο δλαϊξ ψε δε, εἰς. Τμ8 οοπαϊιίοη οὗὨ 1501} ϑμΡ 
ἴῃ {110 Βοαϊιοοὶ οὗὁἨ ΟἸ χὶδί. - τ ον. 9. Τ6 σοπηδοίοἢ 
δοίινοου ΟἸγτίδί δὰ Ηΐ8 00] ΟἴνοΣ 5 18 οπα οὗ ἴοτο, 
δανίηρ ἰλ6 Βδ10 ΟὨδγδοίου δυο 8 18 δὶ νυ Βἰοὶι 
8 Ὀ5158 Ὀοίνοοη {86 ΕΔΙΠΟΥ δηὰ ϑοη.---ὕογ. 10, 
Νοὶ ΟὨΪΥ ἰβ οὐράϊΐομοθ ἔμ6 Ῥχοοῖ οὗ γι ἀϊβοῖρ]6- 
Β8ῖΡ, Ὀυὺ ἰ0 18 ΒΕΓ ἀφοϊασοά ἰο Ὀ6 1} 6 ὙΘΓΥ͂ ΤυΘΛὮ8 
οὔ ἐπά ᾿ββο ΑΌΪΥ υηϊτίης ἴδ 6δο] ἴο ΟἾΓῖΒι.--ῦ ἐγ. 
16. ΤΒο τογῦ σοράθγοα λαρδ σλοδϑῆ, ᾿ἰ1ΘΥΔΙΥ 810" 
ὨἰβοΒ, (ὁ οἦοοδὲ οἱ [Ὁ οπε᾿8 δαί", ἴ. α. ἴου. οὔ Β 
ΟὟ :186, ΟΥ ἦπ δοοογάδῃοο ὑἱτἢ ΟΠ. 6᾽ Β ΟΥ̓ ΕΪ68- 
Βύγχο; Β6πο9 ἰἰ δἰ χη ῆοβ ἃ ον οἶσθ τ ῖι ἢ {1|ὸ Ἰάοα οὗ 
“νον, ἀρργουαΐ διὰ ἰουε.--- Κε λαῦε ποί ελοεολ Αἴε: 
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ΝΟ ομϑ ΟὙῸ σἴοοθο5 “9988 ἴῃ (ἢ 8 ουδῃζο] οι] 
8690 οὗἨ ἰῃ9 νογὰ, ὑηἰ}} ἱποϊποὰ ἐποτγοῖο ΕΥ̓͂ (ῃ9 
δουογοί χη ρυγροβο πὰ ρατῶοο οὗ ἀοἀ ἱπτουςὶι 96- 
ΒῸ5 ΟἸινἰϑί.---ἀὐἀλομία σο απά ὀγὶπ Τοτιὰ ἤρι Δ 
Ῥὶαοξιτοβαῦο χρτοββίοη ἀϑποίϊης ἰνίηρς; ΘΠΟΓΩῪ δπὰ 
δοιϊνἱγ, ἃ σοὶπο ἔοτί ἢ ἀπ δ᾽ ἃ ρῥγοίουηα βθ6η86 οὗ 
ΓΤ ΟΘΡΟΒΒΙ ΣΟΥ; δη4 δὴ δαίὐγοϑοίης οὗ Ομ 6᾽8 80] 
τνῖτ Δ}} ΟΠ Θ᾽Β ῬΟΎΘΥΒ ἰο [80 δβούνὶσο δϑδί ηθα Ο0Π8. 
--π ον. 10. 10 18. ΟΠ]ΥῪ ἴῃ οργροβίνίοη ἰο ὑγαϊ, δηὰ 
1 Ὠδίτγοα ἰο ἐ}}0 10] οὐ τ οἵ ὅοϑι8, ἰμαΐ (6 τηθῃ 
οὗ ἰ8ὸ νουϊὰ τὸ υἰϊίδα, δηὰ 10 18 ἰῃ γοΐθυθῃοο ἴο 
18 μδίγοὰ ἰο ουοσγίμίης μα 19 χοοά, ᾿παὲ (6 
Σὰ 18 βαϊὰ ἰο ἰονϑ 118 οἵνη.- -- ον. 24. ΜΠ ΓΔ 6165 
ταδὶ ὍὈ6 οοπηθοίοὰ τὔϊ δ᾽ ΟΪΥ Ἰἰἴ0 δῃά ὑτιὶθ 
ὙτΟΣά5, ἰο ὨΔΥ͂Θ ΔΗΩΥ͂ ρΡΟΌΡΟΙ δηὰ δἰ μη ΒΟΘΔΠΟΥ͂ (18 
Ῥοΐης ἔσο αοἀ).---ἼὟ ον. 26. Οὐπγογι.Π7 18 δὰ ἰπι- 

Ροτγίδηϊ ἔπποιΐοι οὗὨ ὑπο ϑ'ρ᾽σὶ ν᾽ 8. οὔοΘ, ἱμβουρὶε 1ὶ 
οοηϑιϊίαῖοθ8 Ὀαὺ 5 81}8}} ρονγίϊου οὗ Ηΐβ σοὺ Κ 88 
(6 ΒΡ ὺ διὰ αυκλγάϊΐδη οὗ [86 86᾽π|8 ὁπ δᾶγί}ι. 
--- τ Ῥγοροβίιϊου ἴῃ γγοπὶ ἰλε Παίλεν ᾿πλΡ] 168 ἰπαὶ 
1ὴ9 οΥἰρίηδὶ αὐοάθ οὗἁὨ {16 ϑιρὶνγὶὶ τγ88 τοὐλ Ο04.--- 
ΟΡ. χυὶϊ. 1. Οὐεπαοά, “. Ηἰπάἀογοα ὈΥ βίυπι Ὁ] 1 5- 
Ὀ]οο ΚΒ Βα οἷ) ἃ9 8.6 πηοῃἰἱοποα ἴῃ (6 παχὺ Υ9 γ86.᾽» 
(Οποββυ.)---τὟον. 10. “Το νου ἀ᾽ Β ΟΠΪΥ ῬΟΒΒ10]6 
τ ϊθοιβῆθ88 ἰβ ἴῃ {6 ρσγαβρίηρ οὗ (16 866 8 
διὰ δϑοϑουοὰ Οἰτὶδί, δὰ {μι 6 Ὁ νν}}} 06 δουγνϊποοά 
οὗ ἔδδι ὃγ αἀοα  ὅρινιῦ δἰ 86 Ὁ το Βα] ναι  οἢ οΓ ἀἄδῃι- 
ηδίϊοι.᾽ (Ὁ ΠΟϑΏΥ.)--- ον, 14, 1- δἠαϊἑ σἰογῦν 41. 
Δπηοασο8 80 ρστοδὲ οὈὐ͵θδοὺ οὗ ὑπὸ ϑρέγὶ 8. τη ἷ8- 
βίοῃη ; 85 αἷϊ ἐμαὶ Ηθ τοῦθ8}]8 ἢα8 γοίθγθῃησθ ἴὸ 
ΟἸενίϑι, 8βο ἰπ 6 ζυϊη 658 δθα οἰ ΘΆΡΠ 688 οἵ ΗΒ γθ- 
γοϊαιίου ἰ8 Οἰισὶϑὲ φἰοσίβοι, 2 ον. ἱν. 6.1 

ΙΓ. 

ἘἨἘΙΟΞΒΕ ὕὑὉδῖον ΟΡ γΠῈ ΡΑΒΤΗΕΙ ΑΝῸ ΤῊΝ ΗΙΤΠΕΝ ΤΟΒΌ. ΑΤ ΤῊΒ ΝΕῊῪ ἘΕΒΤΑΜΕΝΤ ΒΑΒΤΕ ΑΝῸ ῬΕΝ- 

ΤΈΟΟΒΊΈ. 

ΟΉΒΙΒΤ. ΤῊ σΟΙΝῸ ΑΝῸ ΟΟΜΙΝΟ ΛΟΑΙΝ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΤΟΒΌ. 

ὝΗΙΣΕ. ΒΥΜΒΟΙΙΒΧ ΟΥ ΒΟΙΒΟΥ͂, ΟΡ ΝΑΤΑΙ͂, ΡΑΝΟΒ ΑΝῸ ΟΥ͂, 

αΙΟΒΙΡΙΟΘΑΥΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΗΒΙΒΥ ΤΗΒΟΥΟΘΟΗ͂ ΤῊΡ ἨΟΝῪ ΟἸΟΒΘΥ ΑΧῸ ΟΕ ΤῊΒ ΒΑΤΗΕΙ ΤΗΒΟΘΗ͂ 

ΤῊΞΒ σΗΠΠΟΝ ̓ Β ΑΤΟΗΜΝΟΠῸ : Α ΠΙΥΤΓΕ 

ΟΟΟΡῬΕΙΌΛΑΥ ΟΒΙΕΥ ΑΝΏ ἘΛΒΤΒΕ, 

ΦΟΥ 1 ΤῈῸΕ 118 ΟΡ ΤΠῈ ΓΟΙῸ ΑΝῸ ΤΗῊ Γ1ῈῈ ΟΣ ΤῊΒ ΟΗΌΒΟΠ. 

σηακρ. ΧΥῚ. 16--97. 

(Ρουΐοορα ἴον δυ Ὁ 1]αΐθ ϑυαπᾶδγ, γνοτβ. 100-38; Ῥοραίο, γογβ. 28-80). 

16 Α 1116 ψὮ116, πα γα 588]1} ποῖ 566 0 [πα τὸ πὸ Ἰοησουῦῖ Ὀ6Π0]4 πιο, οὐχέτε ϑεω- 
ρεῖτέ με] : ὅπ ἀρπίῃ, 8 {1{|16 116, ἀπα γο β8α]}]} [{}}}}7 866 τα [ὄφε:σθέ με], Ὀθοδαδβθ 

171 ργὸ ἰο 6 Εδίμου.; ὙΤΒοα [ἼΠΟΓΘΙΌΤΘ] Ββ8]α ϑοηιο οὗ Ἀἷβ αἰ301 0168 ἁπλοηρ' {ΠΟΙ ϑΟ 1 γ68 
[ἴο ομδ δηῃηοίμον, πρὸς ἀλλήλους], ΑΝ δὲ 15 (815 [η΄ ἢθ Βαϊ ἀπο υ5, Α {116 ψ Ώ116, 
8) γα 5}8]] ποῦ 8566 τηο [Ὀ6 0] τη6 ποί] : 8πα δρδίη, ἃ ᾿1{{16 ψ}116, δα γα 58}8}]} 

18 [111] 868 Τὴ: 8πᾶ, Βρολιιβο 1 ρῸ ἰο {0 ΕἈΓ ΒΟΥ ἢ ΤΏΘΥ βαϊὰ ἱμπογοίοτθ,  μδὺ 18 
[818 ἰῃδύ 6 βαιῃ, Α {16 Τ 116 ἢ τῦὸ οδηποῦ [611] ψῃδὺ ἢ6 βαι ἢ [ψὸ Κηοῖ ποῦ ψδδὲ 

19 618 ΒΡοδκιηρ οὗ, οὐχ οἴδαμεν τί λαλεῖ]. Νον" 9ο8ὺ8 ΚΗΘ ὑπαΐ ὉΠΟῪ ἼΤΟΓΘ ΘΒ ΓΟῸΒ 
ἰο 451 ᾿ἴτω, δπα βαι ππίο ὑμοῖα, Π)0 γο ἱμαυΐτο δλοπρ γούτβο νοβ οὗ [100 γα ᾿παυ γΘ 
οὗ {ῃϊ8 δωοηρ 
ΜΉ116, Δηα γα 8 

20 «πὰ γα 5884}] ΕΠ 1 07 ΨΟΥΙΥ, γον, 1 ΒΥ ὑπο 
αὖ {86 τ οῦ]ὰ 584] δεν ξλι δας ; 82η4 

91 Ἠ6 ΒΟΥΤΟΎΓΩΙ, Ὀὰΐ ὙΟῸΓ ΒΟΥΤΟῪ 5888}} [11] 
Ὅ66Ρ δῃηά ᾿δηπηθηῦ, 

το, περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων ὅτι] [Πδὺ 1 8618, Α 1116 
81] ποῦ 866 τη [8)πὰ γὺ Ῥ6ΠΟΪ]α τὴθ πού], δῃα δρϑίῃ, 8 {{0|16 τ 116, 

οὺυ, Ταῦ γα 584}} [111] 
ἴον 8.η4]" γο 888] [{}}}} 

Τυγηθα ἰηΐο Ο0Υ. Α σψοϊηδη ΜΏΘΗ 886 
5 ἴῃ ἔσανϑὶ} δίῃ ΒΟΥΥΟῪ, ὈΘΟΔΌΒΘ ΠΟΣῚ ΒΟῸΣ 18 ΘΟΠ]6: Ὀαὺ 88 ΒΟΟῚ 88 806 18 ἀαἸ γοτοὰ 
οὔἼδ6 ΟΠ], 58:6 Το ΘΙ Ὀ σοί ΠΟ τ το (86 ΔΉρΊ Βἢ, ΤῸΣ ἸΟΥ͂ ἰμαὖ ἃ ΠΊ8η 158 ὈΟΓῚ ἰηΐο 

29. [6 του]. Απά γοὸ πον ὑμογοίογο [30 γ6 8180 ΠΟ] ανϑ᾽ ΒΟΥΓΟῪ : δυΐ 1 Μ1}} [884}}] 
866 Υγοὺ δρδίῃ, δῃα γουγν δοαγί 8881} [1}}}}] τϑζοϊοθ, αῃα ὙΟῸΣ ἸΟΥ 0 τῇδ [Π0Ὸ 086] 

28 ἰδ κοί [5}}} ἰδῖκο, ἀρεῖ,17] ἔγτοτα. γοῦ. Αἀπα ἴ1π ἰμδὺ ΑΥ̓͂ γ6 5881] [{}}}} δδ]ς πιὸ πο- 
την. ὙΟΥΠΥ, νοῦν, 1 ΒΥ απο γοῦ, Ὗ Παίβοθυθυ γα 5Π8}] δβδκ {Π6 ΕΆΓΠΟΓ ἴῃ πὰ 
πϑτηθ [1 γὸ 11} δος (80 

24 Ἡϊμοσγΐο μΒαγο γὸ [γ6 δ} 6] δϑϊἰκϑα ποί 
χοοοῖνϑ, ὑπδὺ ΥΟῚΓΪ ἸΟΥ͂ ΤΩΔΥ Ὀ6 [1848] 

κ κ κ κ΄. 
25 Τδοθο {μῖη 

ἐταα οσοιμοίς [086 ΠΟῸΓ 18 στα με Ὶ 
ῬΆΓΒὈ]681), Ὀὰὺ 1 8}}8}} βῃουν [6 

δίΠΟΥ ΒΩ 16," ἢ6 ΜῺ} ρίνο ἐξ γοὰ [1 ΤᾺΥ̓ ὨΔΠ16]. 
ἼΗΙ ἸῺ ΙΩΥ̓ ΠΕ]: 85Κ, δῃα γα 588} [{}}1] 

Ἂε κ κ “Ξ- 

Βδγα 1 βροόκοῃ υηΐοὸ γοὺ ἱπ Ῥγου 8 [ρΡΑΙΓΔΌΪ]6Β, παροιμίαις : Ὀὰΐ [86 
6 1 8}}8]] ΠΟ τοῦθ Βρϑδὶς ἃηΐο γοῦ ἰῃ ρτονουβ 
7 γοῖι ῥἰδίη]Υ οὗ [οοποργμίηρ, δου] [86 ΕΔίΒοΣ. 

20 Αἱ [11] (μαὺ ἀΔΥ γο 588}} [{}}}} 858 Κ 'ῃ ΤᾺῪ πϑῖηθ: 8η4 1 540 ποῖ ὑπίο γοῦ [1 ἀο ποῖ 
27 1[6}1] γου }» δύ 1 ψ1}} [8}14117 ὑσΑῪ {πΠ6 ΕΔΙΠΘΓ ἴῸΣ γοὶ : ΕῸΣ (πα ΕΑΙΠΟΥ Ὠ1π|86}} Ἰονοῦῃ 

γοῦ, Ὀδοδι86 γο παν ἰονθα τη6, Δα ᾶγο Βο]]ογοα ὑπαὶ 1 οδῖαθ ουὖοὖῦ [ὉΣ0}}} ἔγοτα 
(οά [ἔγοτα {86 Εἰ 61].} 



406 ΤΗΕ ΑΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 2ΖΟΗΝ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γος. 16..-]ὠῸῊἀὠὧὀ Ὁ ἰοχί. τος. τολδ οὗ, ποΐ; Ὀπὲέ οὐκέτι, 0 ΙΟΆΘΕΥ͂, ἰδ αὐ γρχβΑκος ὈΥ Νὲ, ΒΟ Ὁ. ΠΥΌΠΕΙ Υαῖς., ΨΑδ μν εν 
οϑοϊοοῖῖ διῶ ἔδθο δἀοριοὰ Ὁγ ΔΠἢ, Τἰδοπομπά. (64. νἱϊὶ., ἀρσαϊησί οὗ οἵ 18 {υγ  Γ λ Ττερϑῖοα, ΑἸ ογὰ, 

Ἰοϊ!ον ᾿ξ, δηα βωγα, ἰῃ ορροδι(ίοη ἴο Μίογονῦ, σγῇυ σοῃβίἀογδ οὐκέτι δὰ ἰπίοχργοίδεῖοι ἴγοσα γος. 10 διά χίγῃ. 19, (πὶ 15 δέτουδε 
Ῥοῖῖογ τ ἢ [Π6 σοηίγαδὶ Ὀοϊνούη θεωρεῖτε κηεὶ ὄψεσθε.---., 8, ] 

2 Ψ ον. 16.--[1πὸ νόοσγὰβ ὅτι (ἐγὼ) ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα ἰῃ (8 τοοοϊγοά ἰαχί δΔ΄ῖὸ σιρῥοτίοα ὉΥ 
ΤΩΔΠΠ δηὰ ἴδηχκο (το δοοοιϊιη!δίοτ ἐποἰτ οπιδοίοη ΟἹ ἔπο στουηά οἵ [μεῖγ δοσπλί 
ΔΙῸ πδηίϊηρς ἰῃ δξ. Β. Ὁ. 1... Οτίζ., εἰ0.,) πὰ ἀγορρμοά ὉΥ Τἰδομομά., ΑἸίογα, ἔτοκ.) 
δυγίοα ἴο κι τοῦ. 17.-.Ὁ 5. 

ΦΎΟοτ, 18. 
4 γέρον. 19. 

κεῖῖϊοα, ΑΙ, Τίδοοπα., Ἧ, δὰ ΗΕ]. οπιῖς ἰὲ ἰῃ δοσογάδῃοοθ τ] 

ταν ὧδ τοϊλ ποὰ Ὁγ ἴδοῦ- 
ἑῃοοδι οί δέ ΏΟΥ Ἡὑιἢ ὄψεσθέ με), υπἴ τ867 

οαῖο. δὰ Η., 10 Ο00Κ8 δὲ ἐΐ {6} ὑτῦξὸ ἰὩ- 

θη πεΐποῦ αἰ δγοησοῦ οὗ τοδάϊης ἰπ τόσο. 17 δηὰ 18. δοὸ ΑἸ. δὰ Τἰβοβοηά, οἄ. νυἱϊ].---Ῥ 8.] 
[Δ κο ὙΠ} 1Δο). Σοϊδί δ οὖν (ἴον ἔγνω γόνος " Ὀαοϊκοὰ Ργ Α. δοὰ ευϊὼρ ἴδιο Φομδηθοϑα δίγ]ο, πὲ Τἴτο- 

᾿. . 1..-". 8. 
δεν, 20.--ἰ[δέ, διῶ, Ὀοίοτο λυπηθήσεσθε ἰ5 οταϊ ὑοα ΟΥ̓ Δηρβθ ἰῃ δοοογάμηοο ἢ δὲ.1 Β. Ὦ. 1,., ΤΙΞοοηΐ, (εἂ, τἰ!., ἀρραΐδαῖ 

εἰσ (ογπιεν οαἀ4.), ΑἸΏ,, εἰσ. 11 πιδεῖκη ἃ οοπῖτγαϑε τυ οι 68 δἰγοαν Ὀθθῃ Ῥτοδοπθοα.--". Κ. 
4γετ. 22.--ἰῤὀὉ ἔχετε ἰδ δαρρογίοα ὉΣ δὲ." Β. Ο΄. εἰο., δη ἃ δἀορίοά ὮὉΓ ἴδῃκεο, Τ 

ζηΐατο ἕξετε, ν»ϊοἢ ᾿δομδηη Ὀγοίοτα πὶ τ Α. Ὁ. ἴ.. δὰ δὲ͵, 9, Θ06 8 ΘΟΠΪΌΣΤΩ, 
1εα, ΑἸΊ, Τβοποηὰ, ὙΓοσιοοζέ δυά Η,: ιδὸ 
ἴο 189 ζαΐ, ἰῃ νος. Ὁ, Ἀξόγογ, οὐ ἔδ8 οο» 

ΕΓΆΓΥ, [Ὠἰ ηἰε5 (αὶ ἔχφοεε [5 οοπίογιηθα ἴο ἔχει ἴῃ ΥΟΓ. 21 δῃὰ ἰο νῦν.--". 8.) 
ΤΥ, 22.-- {6 τος. αἴρει, ἑαλνίλ, ἰ5 δυρρογίδα ΒΥ ὃξ, Α. Ο. ἢ.3,1.., ἀρργογοὰ ὮὉγ ἴδηρο, ΤΊ ϑοποπά, (ν}}.}; ἴΠπὸ Γαξατο ἀρεῖ, 

«οἱ ἰαΐε, ἰ6 αἀορὶδα Ὀγ ἴδοπι., ΑἸοτνὰ, Ττοκο! 68, εαἰοοίὶ διὰ Ηοτί, ἰῃ δοοογάδῃοο υἱτὰ Β. Ὦ., Υυ]α.., Οτὶς.---Ρ. 8. 
δ ον, 22,--ἰἈἰὰν τι, εἶ σμίὰ, υ απνίπέπρ, ἰα τ(9 οοττοοῖ γοράϊηνρ, δἀορίοα ὈΥ Τὶ οποηά., ΑἸΖ,, εἔο., ἰῃ δεοογάδηοο τ ἢ Β. 6. Ὡ. 

Ι,., εἰς.. ἰηβτολὰ οὗ (6 τος, ὅσα ἄν. ὙΠ νεδῖ δυδογιεἴθα ρυὶ ἐν τῷ ὀνόματί μον αἴτος δώσει ὑμῖν, Ὠοΐ Ὀοίοτθ (65 ἐδο ἔσχε. τες. 
ἀοοθ). ΟὨ τγίβε ἰ5 {πὸ πιοάίηπι οὗ δ] σοπιπλπηἰολείου Ὀοίνγοθη [ἢ 6 ἴθ οΥ δηὰ πὸ ὈοΪ ονον.---Ρ. Εὶ 

9 Τον, 20.---ἰἨ-αλλ᾿᾽, διώ, ἰ6 οταἐἰοὰ Ὀγ Τίβοοηά, δῃὰ ΑἸζοτά, "πὲ τοϊοἰφὰ ὈΥ ἴδικο πῖ Γδοπιοδππ οὐἱἱ (πΠ6 δος ΠΟΤῚ οἵ 
Α. 6.8 ἢ. Μὲ οἷα! πιβ α]δὸ Β., νυῖ Β. κϑ νυ ]} ὧδ δὲ,, δοσογάϊπρς ἴο ΔΙσοοηά, δά, νυἱΐ., δυβίαί ἢ 1.6 οπιίαϑίοη.--". 5.] 

ἸῸ γος. 27.--ἰτ|ιο ἰοχῖ. τος. απ ΤΊ βο μοι οα, γὙ{}}. τορὰ θεοῦ (τοι ςἢ, χ ϊἱ. 8) ἢ δὲ. Α. Ο.3, δίο., θὰ δι ΒΟ ΟΕ Χ, 
Βγτ., εἰο., ΔοΆτα., ἴδυκα, ΤΊοςο] ἐδ, ΑἸΙ͂ογὰ, Ὑ οσἰοοῖὲ δὰ Μοτσὶ κίνο [0 ργοίογθηοο ἰο πατρός.---Ρ. Ἀ.] 

ἈἘΧῈΕῈΘΟΕΤΙΟΑΙ ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΔὮ. 

[ΟἸβδυβοη βἰαίθϑ [ἢ 9 οΘοπποϑοιΐου {Ππ5: ΒοΙΉτΤο 
(Πο ϑρίτῖὶ οδη ἔα] 4] ΠΠ186 Ὁ] 6556. ποῦκ, ἃ Ῥαϊηα] 
ΒΟραγαίϊΐοη 18. ποοοββϑασυ. θυ (9 μικρόν βὺρ- 
εδι85 ἃ πιοτὸ πϑίιγαὶ οοπηθροϊίοη: Τ|10 Ρτοπιβοα 
σοπλΐης οὗ (πῃ 6 Οουιΐοτίος νι} Ηἰ5 ἀἰβοϊοβυσγοβ οὗ 
6 τιοΐθ ἔσα, ΒΡΟΪ οπ οἴ Υ6 8. 18-]1ῦ, 185 ΠοαΡ δἱ 
απὰ. Τὸ Γογὰ ΠΟῪ δρϑδὶϑ οὔ ἢΠΪ8 βρϑοὰν 
τἱπάγαναὶ τ} 18 Ἰογίυ οἴοοί αὗἴὯοσ ἃ γιοῦ 
δ0Ά530η οὗ πιουτηΐπα. Τπ6 πηοάθ οὗἉὨ οχργοβϑίοη 15 
ῬΌΓΡΟΒΘΟΙΥ οπΐ σπιλίίο8}, ἰο δὐϊπιυ]αῖο {86 αἰ5οῚ 0165. 
ϑεωρεῖτε ἀπὰ ὄψεσϑε ἃτὸ ποῖ οο-ογαϊηδίθ; (ἢ9 
ἤοσιροσ υϑίουβ ἰο ἰμ6 Ὀοάϊ)γ, (Π6 Ἰαίίον οἰ  οΗΥ, 
(πουφσιι πο Ἔχοϊ βίγ Υ, ἰο ἐπ ϑρ᾽ [1.8] υἰ βίο οα 
ἀπὸ ἀΔΥ οἵ Ῥεηϊοοοϑῖ, το, Βοινονοῦ, σ068 ἢ 
ἰο ἐἰ9 δη8) σοπιρΙοίΐοη δὲ {9 ραγουϑία. ΟΡ. 
οἷν. χίν. 19.--, 5.1 

γον. 16. Α 116 τυ }]6.---Τὴο ἀοίογἷη8- 
(ἴοι οὗ ἰπλθ 18 ποῦ {Π 9 5810 85 Θἴ Δ. χὶν. 19. ἴῃ 
(ἰι6 Ἰαϊίον ρδϑβδρβθ ἰδ 6 ἰογπὶ 18 ὁη6 ΣΟΒΟΒἑ πρ ἔΓΟΠῚ 
86 πἰὶρδί οὗ Μδυπὰγ Τλυτδάον ἰο Εδϑίον θδγ; 
ἴῃ (86 ργοϑϑῃΐ δμδρίον ὑμ6 ομθ 1116 ρονγίυὰ ἴβ σὸ- 
δοϊγϑᾶ 1ηΐο {Ὁ δ1}8}} ΟΥ [6886 7 ὁΠ68 (616 8 βαοχοῖ 
ἀἰοϊάδ εἰ ἱπιρεγα, τὸ ταὶ σὺ δ 7). Τὶ ὅγϑι “ὁ ἐξ{{ἐ6 
εοὐλίϊθ᾽" τοδοῦθ8 ἰοὸ {80 ἀθδίβ ΡΟ {Π 6 ΟΥΟ88; ἰΐ 
διποιπηίδβ, ἰμοτοΐοτο, ἰο ἀρουΐ οὴθ ἀΑΥ; ἰδ 6 βοοοπὰ 
οχίθηβ ἥγουι ἰδ δὲ δαὶ ἰο (Π6 Σοβυγγοοίίοη, δηΐ, 
Βδῆσο, δηουπίβ δζαΐη ἰ0 οὁη60 ἀλγΥ.--Δῃᾶ γ8 
1 πὸ τοΐϑ ὈΘθΒοὶᾶ Μο [καὶ οὐκέτι 
ϑεωρεῖτέ με].---Αοοογάϊηρς ἰο Μίογοτῦ, τεΐθυ 06 
8 ποὺ δὰ ἰο {1|6 χοϑυγτοοίΐοη ἴῃ (}8 Ρ͵δσο οἰ ἢ ΘΓ, 
Ὀυὺ ἰο 116 δρίγι αὶ] τνἱονίης οὐ Ομγὶβὲ 'π (ἢ 9 
δοίϊυἱν οὗὨἨὨ 189 Ῥασγδοϊοῖθ. 7ὸ δοοογὰ 11} (18 
υἱοῦ, [16 ποί βοοίῃς [ὉΓ 8 11{{160 ψ 8116 τη δὲ 11 Κο- 
τνΐθο ὯΘ πιοΓοὶΥ ορίγἰία)]. οί ΤΟΙ: 
ΤᾺ 81}}1 ηοτο αἰ γοοίπ 685 ἐμ δ ἴῃ οἴαρ. χὶν. 19, 
οἂὖν ἱμουρ β ἀγὸ ἰοὰ ἰο ΟἸ ἰϑι᾿ Β σοβυγγοοιΐοη, ΟἹ 
{86 οσσαδίου οὗ ποι Ηΐ8 ἀΐβοὶρ]05 ἀϊὰ 866 ἢ ΐῃ 
δραίη. [ΓΕΡτατὰ, Ηοηρβοίθηθοσς, Ἐπα]ὰ,  οἶ88 
ἘΠ κοννθο τοῖος ὄψεσϑε ἰο (89 Γοβατγροίΐοῃ, Ὀαὰὶ 
{μἷ8 Βοοῖὴδ ἱποοῃδὶϑίθηὶ 0} τον. 2: “Τὴ ἐπλὶ 
ἄδγ γῸ δἰ18}} δϑὶς Μὸ ποίδιἰηρ," οορ. τὶϊῃ Αοἰϑ 
ἰἱ. θ, 7, ὙΒογο (89 ἀϊδοϊρ᾽ο8Β ἀἰὰ δϑῖ ἰδ 1οτὰ ὁοη- 
οοσοΐδα ἰμὸ (πη οὗ (6 οβίδυϊϊδηιηθηὶ οὗ Η 8 
κἰησάοῃθ. ΑἸίογὰ δβϑιιπιοϑθ ἰῇ 81} ἐἶ)680 ΡσοΟρΡ 6- 

οἶοδ ἃ Ῥογαροοίϊγνο οὗ σοηεϊπυ αν υπίο]ἀϊης ἔαϊ- 
διπηδηῖα; ἰῃ6 ὄψεσθε δεσαπ ἴἰο δὲ διεϊἢιεα δὲ ἰθ 
τοδινγσγοοιϊΐοη οὐ ΟἸ τὶβϑὶ, ἱμοὰ γχοσεϊγοὰ 1.15 πιαίπ 
ωπ!πιοπὶ αὐ (86 ἄδγ οὗἩ Ρορίθοοϑί, δῃα 5821} δδτὸ 
1:5 ὅπαὶ σοτηρ]οιΐοη δὲ (86 στοῖί γεΐστη οὗἁὨ (δ6 
[οτὰ δπογοαῆον.--. 5.7 - ΟΣ Σ ξο ἄννὰῦ ἴο 
180 ἘΓΑΊΒΟΣ.---Ἰ κ0 Δ ΔΥ, ποί ἰο δὈϊάθ ἐπ 5'Βοο]. 
Βδοδυβο] ροὸ ἰο ἐπθ τοδὶπὶ οὗ 1176, 1 δ 8160 ΒΟ08 
πισηἰο5ὺ ΔΙ γ 5617 δραΐη ; σῃ ϑηϊοϑὺ ΜΥ 56] ἀοχγε δὰ 
ἑλεποε,--οίλεγε ἀπὰ ἐπ ἰλὲ ζμίσε. ΑἸΟΥ ἃ π|6 
Ὑ 8116, γὺ 884}} δοης 8 }}γ Ὀ6 βοοίης Νῖα δζαῖδ 
δηὰ βοοίῃρς Μὸ τῃογ0 ἱβογου ὮΥ 8 γὸ Βδτθ 
ΟΥΟΡ γοὶ δ06 Μία; γ6 884}} υἱε Μ6 τΐῈ {πὸ ΘΥ 65 
οὔ {Ππ| δορί σὶ! δηὰ οἵ Ἰ᾿ἰνίηρ Κηον]οᾶρο, Ὀδοδυϑοϊ 
δ στ ἰἢ6 ΕΔΙΒΟΡ ἰπ 116 Κι χάομι οὗὨ Ἰὲΐο, 89 
Ηο (δαὶ ᾿ἰνοί!.---Αὐὰ {π5, ἰοσοῖθ ον τὶ ἢ ἐπ Σο- 
βιυντοοιΐου, ἰΠογῸ ἰ8 οι Ὀγλσεαὰ ἰδ 6 δος τηδηϊ- 
ἐοβιαιΐοι οὗἨ Ομ γὶϑὺ (πτουρὰ Γαΐ Γ6 ἃ 68 Ἐπ|Ὶ1} ΗΪ9 
σοιιίῃς ;-- τιϑηϊ βίαιοι Π086 Ὀγίμοϊ]θ ἰδ 
οοπίδϊποά ἱπ Ηἰἷς τοβατγγθοίϊοη. [1}υϊπατάϊ: [κα 
110 ἰγαπδίθης τοίυγῃ οὗ 86 Βἰβϑο Ομ (Β6Υ͂ 8Γὸ 
ἴο 809 ἃ ρΙοάξο οὗ {πὸ Ῥατουδὶδ (δῃ ορίΐου ἡ ]οὰ 
ΔΙΘγοΡ στοῦ [658] ΘΟ 4.8). Οὐ 116 σοηυΐδδ- 
ὯΘ85 οὔΠο πογὰϑ: 707 2 50, εἰα., 866 {6 ἘΈΧΤΟΑΙ 
ΝΟΤΕΒ. 

γεν. 17. αὶ 16 [818 τυβοζοοῖ ἘΤ6 δβαϊ τι: 
ἃ ΝΌΠ6 8116 (τὸ μεκρ ὁ ν) )--Ἐ)6 οσοὶ 6- 
τηοηΐ δηά τηυίυδὶ αποϑιϊοπίηρβ οὗ ἐ6 ἀἰδοῖρ]ο8 ἴῃ 
γορατὰ ἰο 8:6 τογβίθυϊ οι δαγίηρ οὔ {86 δέδδίεσ, 
8δτ6 ὑπ 86 }γ}08 Οὗ ἃ δοτηοὙ δὶ τηγβίοσϊ ΟὉΒ πδίαγα. 
ΤΏΘΥ Ρδβϑδοὰ ὈΥ ἰμὸ γβί μικρόν, σδΡ. χΙγτ. 19, 
τὶϊμοῦΐ βιατι ὈΪ ς. [ἢ ὑδ9 γϑί ρἴδεοθ, (89 ἀουῦϊο 
μικρόν ΒΘθτᾺ5 ἰ0 βίδρ ον ἰο. ΕΤΟΥΣ Ϊν δ βαιά: 
“«ΑΧΞ ἰεῖ6 τολίϊα, απῷὼ ἰλα τοοτία τοὶ δεολοία ἈΑἴε πὸ 
ΠΟΥ; ψε, λοισευεν, ιοὐδῖ δελοῖά Ὦε;," --’᾽᾿ονν 19 
δΆΥγ5: “44 {ἱ{|ἰ2 ιολιϊς, απαᾶ γε εοἱϊ ποί δελοϊά Αἵ." 
Βυὶ Π6 χοθ8 οὔ ἰο ἀοοΐαγο ζασίμοῦ: “ απα αγαὶκ 
α ἐδεἰς τολίε, απα να ιυυἱδὲ δεε Αἴε,᾽" ἱ, ὁ. υἱὸν 6 ἰὼ 
ἃ ΠΟΤΘ ρἰοτίὶουβ ΨΑΥ. Απὰ 88 ἃ ΤΟΘδΟΣ [ῸΥ 8]} 
(8 18 δϑϑίκηθα Ηἰβ ροϊης ἰο 86 ΕΔΙδοΥ.---ΜΝΟΥ 
ὈοΒοϊ]ᾶ Μο 0 πῖοτο.---ΤΠὶ8 βοοιησᾷ ἰο ἀδηοίθ 
Ηἱ8 ἀραίῃ; πον νον 89 δρδὶῃ :---ιὰ (Πἰ5 
ἰο ὃδ6 ἱπάϊσαιϊϊνο οὗ Ηΐ8 σἰογίουβ ἀρροδγίηρ ἰὸ 
)αάρσπιοηῖί. Β5ῃου]ά (6 ἄγει δηϑβιο, ἴῃ τὺ Γε- 
δρθοὶ οου]Ἱᾶ [6 δεοοοῃά ὑὉ6 οὗ [9 βοοοηά, ἐδθ8 
ἩΠΘΡοΐοτΘ [0 ται Απάα, δϑϑουτϊιϊης [6 βοοοιὰ, 
ΒΟῊΝ Ὁ88 ἰξ Ροδαϊὶθ ἔοξ ἴπθὴ ἰο τίενν Ηΐπὶ ὈοίίοΓ 
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ἐβδὴ μὸν δὰ ἄοῃμο Ὀοίοτο, 1 Ηδ ποηΐ ἰο ἰδθ 
Βαιβεεῖ Τθυ8, ΠΟΥ ΠδΥθ ὦ Τογουοαΐηρ οὗὨ ἐμ 
ἔτοδίοβδι, (μ9 τηοβί τη γϑίθγϊουβ σθϑηροθ, θαΐ {89 
ἐτοδίοβι πιγϑίοτγυ οὗὨ 4]1 ἰὸ ὑμθιι 18 8.}}} ὑπαὺ 81} 
1689 (δ ζ5 ἃγ6 (0 ἈΔΡΡΌΘΩ ἴῃ 8 Βδογί Βρ860:; ΒΘΙΘ, 
τνὺἂ σηῦϑί ΟΌΞΟΣΥΘ, ΠΟΥ͂ ΤΑ ΪςΘ ἐμ οἱ 28] δίδηὰ, υἱΖ., 
δὲ {{π|ὸ δίγοϑβ ὈΟΓΏΘ ὈΥ τὸ μικρόν. Αμπὰ ἱἰΐ ἰδ υροι 
τΐδ, ἰπ δοσοράδποο τΐΐ (ῃ 6 ρυγροϑθ οὗ (πο ᾿οτα, 
ἰδαὺ {π0 δδοθπὶ δλομία ποῖ ζ4}}; 1 15 βοτο ἐμαί 
ἐμ ον “λουξά βἰδηά 8.1}. Το Ραΐῃ οὗ ρας, }υδὶ 
Ῥτοδβϑοὰ ρου ἰμθπὶ ὈΥ Ηἶπὶ ἴα 18 [11] στοαί θδβ δὰ 
Βιϑυι ϊηρς, ἰγγίης όπου, δὲ ΠΟΥ Ὁθ Τὶθν οι ὈΥ͂ 
δε ἔσοιχ ἴ.:6 Οἶοῦ 8149, 88 ἃ Β ΠΥ ης;, ΒΒατΡ Ὀυ 
Βδοτγὶ, πὸ ΟΠ ΟΡ διηδίοβοιϑ ἴο 80 ΔρΌΠΥ οὗὨ ἀοδι, 
ἴῃ ἐδοὸ πδίυτγαὶ ψου]ὰ, Ὀυΐ, ταῖν, ἴο (89 δηρυ βἢ 
ΟΥ̓ἐχανδὶϊ, 88 8 βΎΪΓ ἰσϑηβι(ἱοη ἔγοια {89 ἀθΡ(}}8 οὗ 
06 ἰο (116 ΒοΙ σι 8 οὗ 700. ΑΒ ἰὸ ΒΟῪ {9 δροβίϊϑε, 
δὰ τὐὰῦῊϊὰ ἰἤ δηλ 411 Ομ σὶϑ 8, πανὸ Ἰθαγηοα ἐἰ118 
δΑΥΪΏ, 8600 (80 ΠΟΟΤΕΙΧΑΙ, δα ΕτΤΗῖολι, ΝΟΤΕΒ. 

γον. 19. ΜΗοΟΥΥ ϑοδβυκ νὰ ΕὙ͵816.---858600 
οἶδρ. νἱ. 61. [ἴὐ ννὰ8 Ηἰβ ἀδβῖγο ἰο Ἰοδὰ ἰβϑι ἰο 
(8 Ροΐηῖ; Ηθ ποῖν οὔογϑ {1 8π| 8} Οχρ]δπδίί οο, 
{8.6 τηδχηί(υδο δηὰ σοΥία ΕΥ̓ οὗ π|ιῖοῖ ΔΥῸ ἱίγο- 
ἀυσοὰ ὉγΥ α: νΟΣΙΥ, νου γ. 

γον. 20. ὅὕἷῪΨο» δῃᾶἃ Ἰαπιϑθηῖ [κλαύσετε 
“καὶ ϑρηνήσετε ὑμεῖς].--τ 9 ̓ π θη βιγ οὗἁὨ ἐδ 9 
δοχυΐε ἱτηΐηθηΐ ἀροπ ἴδοι, υἱνὶ αν ροσίσαγοϑά. 
Τδο γθ υὙΥἱ}} 8 ρ]δοϑά, ἴῃ ἱπάϊοαϊΐοα οὗἁ ἐποὶν 
ξιοδὶ οοπίγαϑὶ ἰο (9 νον], ἱπισιοάϊδιοὶγ ὈΘΙΟΓΘ 
89 τοράβ: ὴ6 υυοσ]ἃ Ὑ{]1 σο]οΐοϑ [ὁ δὲ 
κόσμος χαρήσεται).--- ΤᾺ 0 ποορίηρ δὰ 1ὰ- 
τιθπιϊηρ 85 ἴον ἰἰ8 δι υ͵δοί, ἰοχσοῖμον πὶ ἢ (}6 
ἀοδι οὔ ἰμὸ Γοτγὰ, (86 δρρασγοηὺ ἀον 28}} οὗἁ (16 
Βοροδ ἐμοῦ Βαὰ Ὀ011} ἀροὺ ἐμ9 ἱπιιηΐποηί Κιηρ- 
ἄορι οὗὨ αοἀ δηὰ γοἀοιρίΐοι οὗ [5Γ86].---ἶἶἰῦ τὶ} 
ὯΘ δοσιουτἋ} [ὑμεῖς λνπηϑήσεσῷϑ εἾ, οπι- 
Ῥμδὲϊοδ!γ : ραησοα ἱῃ δογτον ΤῈ ἜΧΡΓοβδίοη 
ἐδ ῬΡδΥ ΨΥ οἰαγδοίογί βιϊο οὗ ἐμ ἀορίλ οὗἩ {μοῖν ἀθ- 
δοϊδέΐϊοη, Ῥδυὶὶν ἱπιγολυοίογυ ἰο (16 δοοοπά δῃξὶ- 
ἐμι0818 δη, οποο, ἀοδονὶ ρίλνο οὗ ἴα χηραβῦτο οὗ 
(εἶν ογ. Νοῖ αἷομῃο δ.4}}, ἕοσ {πιθπὶ, ΟῪ ΓὉ]]ΟῪ 
ὌΡΟΣ πάμπθβα; ἰδοὶν ἸΟΥ͂ 8118}} στοῦ ουὐ οὗὨ 861} 
βΒδιπο88, θδδμοδδ 8881} ὉὈΘ οβαηρϑᾶ ἐπῖο ον; 
δοηδοαυ ὨΥ, ὑπὸ Ὀοϊῥομλ οδβ ἀθρίὰ οὗὨ ἰδμοὶσ δοῦν 
ΤΟΥ͂ δ...}} Ὀ6 (Π0 1) ΘΑΥΘΕΪΥ ΙΘάΒυΓΧΘ ΟΥ̓ {Πα ὶ 70γ. 
Ἐμοὶν ἀγίηρ υἱα Ομ σῖδ νγὰ8 ὑπ9 οοπάϊιΐοι οἴ 
ΠΟῪ Ἰἰο πίι Ηἷαι. ΓΑΙορὰ: εἰς χαοὰν γεν- 
ήσεται, ποὶ το} ομδηρκοὰ 707 00, δυΐ οἰδαηχοὰ 
ἑπίο, Β0 88 ᾿ἰβοὶ ἴο Ὀθοοπηθ---80 ἐμὲ (ἢ. 9 ὙΘΥΥῪ 
τιοῖϊίοτ οὗ ατίοὗ 88}8}} Ὀδοοπιθ τηϑίϊος οὗὁὨ ἿΟΥ ; 28 
Ομ τ δι᾽ 8 σγοβ8 οὗὁὨ βδθ μ88 ὈΘοοΙμΘ {89 ΘΊἸΟΥΥ οὗ 
9 Ομ τὶβιϊδη, αα]. νἱ. 14.-Ρ, 85. 

γόον. 21. ῬΒ6 [4] νουῦδῃ, νσθθιι δ 19 ἱπ 
ταναὶ! [ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ, λύπην ἔχε. Μδεκ 
15 Ἰουοδίης Ῥτγοοῖ οὗ (86 βαυϊουῦ Ὲ ΒΥΡΑΙΥ 
ὙΐῈ δυοῦῖηρ τη 7 πὰ τνοϊηδ}᾽ 8 ἀδορϑϑδὲ 
ἐγῖδὶ (θη. 11:1. 10).--ὴῦὔ 8.1 Ζ74 «ὡοπιαη [ἡ 
γυνή]. ἸΤμία ἰ6 [86 υπίνοτβαϊ συϊο; Β6ποθ ἰδ 
ἀεβηλιθ ατίἰοϊθ ΒΘ 8.10 18 δρουὺ ἰο Ὀ6 ἀ6- 

4 (Αἰροτά: “Δυπηθήσεσθε (ο06 θοροῦ ἐπδὴ ἐπ ναϊϊης 
διὰ ποορίης ἀὐυὴν! δὰ ῥ]αίηἷγ δον μὲ [πο Ποΐο ἀοδα 
Βοὶ οπίψ τοῖος ἴο [86 στίοῖ ὙὉ1ΠῸ0 (9 Ἰοτὰ τῶϑ ἰπ ὑπο του, 
ὑυπὸ ἴο ἔδο σείοῦ σομ ΕἸ ΠΔ1}} τ δη ἐσἰίηρ {96} ἰδ ἐμὸ ΘΟΌΣΒΘ 
διεῖ οοῃἰϊἰςεὶϊ οὗ ἴδο Ομ γὶοτίδη, ν᾿ Ὠοδ ἰ6 τὐτοα ἢ ἴο 2 ὉΥ 19 
δάνδηείηρ ποῦς οὗ ἴδ9 ϑρίχτέϊλ οἵ ΟἸγίδι :--δηά, ἰῃ ἰὴο σοὨλ- 
επῖτὰ οΥ̓͂ ἰδὸο δοηδο, ἰο [ὴ9 ατίοῖ δηὰ πίἰἀονυμοοὰ οἵ {Π6 

ὉΓΤΟΝ ἀπγίης ΠΟΥ ῥσγοδοηϊ δίδίο, ὙΒίοἢ ὙΠ} Ὀὸ ἰπγηοά ἰηῖο 
ῸΥ αὲ ἰδο οοπιΐης οἵ ποῖ [1,οτγὰ." Ῥανίὰ Βγόνῃ: “Αἱ τὴ9 
ϑρχηθ ἰἰπιο ἴδο ϑοστὸν οὗ ἴπο νἱἀονοὰ ΟΠΌτεῖ [πῃ [Π9 ΔΌδοηςΟ 
οἵ δὲν 1οτὰ ἴῃ [π6 Πποαυθῆθ, απ ΠΟΥ ἐγ πδρογί αἱ Ηἰα μοσϑοῦδὶ 
τεΐασε ἀγὸ σου ΠΥ ΘΓ οχργοδυθα,"--Ρ. 5 
{{1. ἊΣ Θοστωδῆ, ἃ ἰῃ [δ ιν δὺς, ἀοδηΐο δσε!ο]θ 

Ὁ 

Ἰἰτογθὰ οὐ ἰὸ γσὶγο Ὀἰγί, 880 Βαϊ βοσσον. Νοὲ 
ΔΙΟμΘ ῬΒγδίοδὶ Ῥϑησβ ΟΣ ἰἤγοθθ, Ὀυΐ Ἰἰϊκονν 88 
τη θη 8) ὈΓΟΒ8ΌΓΟ, δοἰ οἰ ἀθ δ ἃ δηρο 8}.--- ΕΘ Σ 
ΒΟῸΣ [ἡ ὥρα αὑτῆς, ΒΟΥ (δΡΡΟΙΠΙΡ) 6]. ΕοΥ 
σΟΌΔη ἰμ6 ἕαΐοζι!ϊ δον οὗὨ ἐγὶθυϊδιίοη.---Βὰξ 
ὙΏΘῺ 5886 5 ἀοσ] νοτθᾶ οὗ ἴ80 ὉΒΙΙᾶ [ὅταν 
δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον--πιοιῦ ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ 
ΤΔ5ΟΌ]1]η6 (»}μ67), Ὀαΐ ἱπάοῆπηϊ6]. Τ6 δηχαυΐϊβα 
18 Τοτροίθῃ---Ἰηογροα ἴῃ ὑπ6 ΟΥ ἐμπαῦὺ ἃ Βυτηδη 
Ὀοΐως 18 ὈογᾺ ἱπίο ἰμ9 νον] ἁἅ. Τιἷβ 18 {110 χδρ- 
ἰατοῦδ ἐμπουρχῃξ οὗὨ χηδίοσηϊγ, 19 οἰ] ἰ5 8 
δυσλδ Ὀοΐηρ (ἀνϑρωπος), ἃ ΤΑΥΒΊΘΥΥ ΟΥ̓ ΡΘΥΒοηΔὶ, 
ἰηδηϊίο 118. 8.69 αθῃ. ἱγν. 1.--ΤὩ τὺ 189 νυυοσ]ᾶ 
[ὅτε ἐγεννήϑη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσ- 
μον]. Νοὶ ἰπίο ὑπὸ πδίῃσγαὶ 119 ΟὨΪγ: ἰαίο {86 
Οοβηι08 δῃὰ 2ἴὸν ἰΐ; ἰῃ ογάὰδρ ἐο (89 7}} ἀθγοῖορ- 
τηθηῦ 58ἃ τοου]αΐηρ οὗ ἰ(.--Ἰὴ (6 ΟἿ Τοβίδυαιθαί 
8180, (19 Ῥαῃ 8 οὗ 8 ὑἰγδύδι! σ᾽ οτάΔἢ ΔΓ 864 δ88 
ΒΥΤΑΌΟΪ οὗὨ (δε. χτὶοῦ πίοι 18 ἰ(γηθά ἱπίο 0 γ, 18. 
Χχχὶ. ὃ; χχνὶ. 17; χχχυῖϊὶ., 8; ἰχυἱ. 7; Ηοβ. χἱϊὶ. 18. 

γεν. 22. Απῃὶὰἃ γὸ ποῦν τμοσϑίοσθ Βᾶνθ 
βοσσζσοῦν.---᾿ΕΧΡΙαπαϊΐοι οὗ ἐΐο δβυιθοὶ, ΤῸΓ ἐ})0 
᾿πππ θα 159 ΘΟΙΒΡΥΘΗΘηβίου δηὰ πορά οὗὨ ἰ(ἰι6 ἀΐθοὶ- 
Ρ]698. Υ9 8ῖθ 11 8 ὑγανδι)ϊπς ποιδη, ἴῃ ὙΟὺΓ 
ΒΟΙΤΟῪ; ΒΟΟῸΙ γ0 Ὑ}1 4180 χοὐοΐθθ ὀχοθοάϊη συ. 
Αὐ {π|8 ΜΟΥΟΡ δίορϑβ, ἰῃ δηιοϑὶ8 ὑο οἱάοσ δπὰ᾿ 
ἸΏΟΣΘ θχίθη θα ἱπίογργοίαιίομθ. Ενοη ΤΒοΪαοΙς 
ΟΌΒΟΥΥΟΘ: “ἴῃ (0 ὁ0486 οὗ ἰδο αἰδβοϊ ρἷθβ, {89 
διιδ)εοί οὗ ἰμοῖὶῦ ΒΟΥΤΟῪ αἱὰ ἱπάοοα ἰαγη ἰαἰο ἃ, 
δυδγεοῖ ἴον {Ποῖ ἸΟΥ͂; μοὶ 700 - τ ΣΙΔΥ͂ 800--α 
ΨΔ5 [0 ΤΘΟΟΙΏΡΘΠΒΘ οὗ ἐποὶν δηρυΐδα; ἐδ τῶϑ 
ποὶ, ΒΟΎΘΥΘΣ, Ὀοτη οὗ ἰμοὶν δηρυΐβῃ.᾽ Αγαϊηβὶ 
ὑμὶ8 Υἱὸν τὔὸ Μ|| οἷο (89 γοιλαυὶς οὗἉὨ 1,ἴλοϊτο : 
“μο ἀδαι - ΠΟῪ οὗ Φ6Βι13 νγῶϑ [0.5 (λ6 ἀ 1580: 0168 
86 πδίδὶ ποὺ οὗ ποῖν 116." Τὰ, ποὺ ἴῃ 6 
ομαπρθ οὗ (μ6 Φμδ7εοέ αἸοη6 ἀϊὰ ἐμθ ἦογ 116, δε ἴῃ 
86 οὔδηρο οὗ ἐλεὶγ οοπαϊίίοπ, ὧΒ Ὑ6)1; ΟὨΪΥ ὈΥ͂ 
{Π|0ὸ ἀοαι οὗ ἱμοὶν οἱὰ νἱοῖν οὗἩ ἰδο "νου ἃ δπὰ Ὁγ 
ἐμοῖς ζυπάδιιοῃίδὶ τοπυποϊδίϊοι οὗ ἱξ, {Ποὶν ἀγίης 
τὶς ΟὨ τ ἰδὶ, ἀἸ ἃ (μον Ὀθοομιθ ΘαραὈ]6 οὗ υπάον- 
βίδπαϊηρ (Π6 ἐπιροτὶ οὗ ΗἰΐἱΒδβ τοβυγγοοιΐοη δηὰ οὗἁ 
τολοϊοίῃρ ΟΥΟΡ (]αὐ ΣΒΌΓΤΟΟΙΟῊ 85 ὑπ 0Υ βου ὰ.᾽} 
Ῥγοχϊλΐηθη00 ἰ8 σίνοῃ ἰο (ἷ8 ἐπουχῖ Ὁν ΤΟ] οἷς 
8160. ΔΑμῃὰ οχοροϑὶβ 185 1υ5ι1|8 6, οὐ ἐδ 18. Ῥοϊπί, 
ἴῃ Ῥδϑβίηρς Ὀογομπὰ ἰμθ ρὑσγοχίτηαίθ δρρὶἰοαίϊοι οὗ 
{πὸ ὅχυγο ἴῃ δοοογάδμοο τνῖτὰ (ἰιο ῥεδοίΐοαὶ πϑοὰβ 
οὗ (Δι6 ἀἰδβοὶ ρ]68 αι ῃαὶ ἰἰηθ. λίοϑι πάοιυ θά], 
80 ἀδδίι οἵ Ομ γίβὲ 8, δοοογάϊης ἰο Αρο)!ἱπαγίδ, 
Ο)ιγγϑβοβίοιω, ΟἸβιδύϑοη δπὰ οἰ] ογβ, (}10 ἀσοιιζης 
ἰγᾶύϑ}} οὗ κυτηδληΐ, ἔγουι Ὑ16}} ἸΔΌΟΓ (ο αοἀ- 
Μαυ ἰββιι6β, αἰογιδοά, ἰο {10 ϑίϑγῃδὶ ἰοῦ οὗ (μ9 
ὙΠ016 ὈΟΩΥῪ οὗ πιδηκἰηἀ. Ὲ 0 Υ οὐἱ6᾽85 Σϑιλαγὶ : 
“{89 Ἰϊνίης ΟἸτῖϑὺ 18. δι θ᾽] οι γοὶγ (89 οἴἶβρείης 
οὗ ἰμ)λ0 πιθηῖ8] Ὀγοάλυοινν οὗἩ {116 αἰδοῖ ρ]ο8,᾽ 19 

ἐδ κοπογίο: ὑυπὲ (ἢ6 μϑϑ οὔ [πὸ ατίἰοῖϊο ἰη αγθοῖς δηά ἰῃ δστηλῃ 
σΟΓΓΟΒρομ 5, ἰπ {{||8 ςα55, ἴο 119 ομεἴξίοη πῃ Πρ 58 : σοΏΡ. ὁ 
μος εν 15.--. 5. Ἢ ᾿ ἐδὼ 

. δύποη: “ΠῺοη060 ἐδθ Ῥτοόροῦ ἱπιροσὶ οὗ [6 
ΒΟΘΙΩΒ ἴο ὕῸ, ἐἰαῖ ἰ80 Ὠορίι οὗ θδι5 ΟἸ Γίϑ᾽ νῷ 88 1ἴϊ ὙΓΘΓΟ δῇ 
δηρ 188} οὗ Ὀἰσί θοϊοηρίης ἴο 41} {υπιδη Υ (εἶπ δολπιεΥ ξυοὶ 7" 
Θεδων ϑαεί εν Αἰεπβοϊλιεῖ) ἴπὰ Ὑ πϊς ἢ πο ρῬοτγίοος τλδπ 
ὍὯΒ ὈΟΓΉ ἰπίο π6 ποτα; δηὰ πη 18 ὙΘΥΥ Οἰτὶ οΥ̓͂ [0 ΠΟῪ 
τῆϑι ἰἰ66 1.8.6 Βρτίπς οὔ ΘίΘΓΏΔΙ ΟΥ̓́ ὨΘνΟΓ ἴο " ἰοδῖ, [ὉΓ ΑἸ], [Ὡ- 
ΒΒΙΩΠΟὮ 68 ἰδτυυρ Ηἰπὶ δὰ ΗἨΐ ρότοῦ ἴ[Π6 τοηογνδίϊου οὗ [δ 
ἭΠΟἷθ ἰ8 γοπάοσγοὰ ροβϑί Ὁ16. ΑἸίογάὰ δάορι (Δ 16 νἱονν, διὰ 
ΔΌΡΙΙο6 ἴδ δαῖηθ ἴο ΘΤΟΙῪ ΟἸγίδιίδθ Ἐπ Ὸ 9 Ρ]δηίοα ἰὴ ἐδο 
Ἰϊἰκοηοθα οὔ Ομγίι, ΗἱΪθ Ραδδίῃα ἴγοιτῃ ΒΟΓΓΟῪ ἴο 705--π:ὴ|! 
“Ομ γίδες Ὀ60 Τοττηοά [ἢ πἰπι,᾽" ἰ6 ἐδ 15 ὈΓΓΓΒ οὗ ὑῬαΐπ. “Αὐὰ (89 
ἩὯ0]16 ΟἸατοῖς, τ[9 Βροῦεο οὗ ΟἸἈ σίδί.--Ὥδγ, οὐϑὴ (89 ὑοἷθ 
Οτοδίίου, σννωδίνει, 1.}} 119 ΠΌΛΙ ΡΟΓ οὗ [6 οἱοοξ 60 δοσοπι- 
ΡΙ ἰδοα, δ ἴἰο οἰδτηδὶ )ΟΥ Ὀτουρῃῖ ἰῃ. Απά ἐμ [6 τηθδἢ- 
ἰκς ἰοῦ Χαϊπαγὰςξ ἰῃδὶδι8 ΟἿ 88 Ὠϑὶ [0 ΔΌΟΥΘ ΓΘΙΏΔΓΪΚΝ 
οἵ Οἰδιηιδύεοη, υἱς. ἐδ πεὶο δίγίλ 9. ἰλὰς ΟΝΗΡοΝ, ἰδ ἴῃ ἸΠΏΟΣ 
γαῖ [80 88Ππ10 δ. .ι18.""--Ρ, 3.} 
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ΟΡΘἢ ἰο τὐβδρρυθϑηβίοι, ἤος {18 γϑϑδου, ἱγ ΓῸΓΣ 
ΠΟΘ ΟἰΒ6Σ, υἱἷΖ. (δὶ τοθηίδὶ φτοάποιγ 18 δὴ 
αἰιεϊ θαι οὗ τη, δηὰ ποὶ οὗ ποϊδη.. Ασοοσάϊης 
ἰο Γιυϊμαγάϊ, (86 δυδ͵)οοὶ ἰγχοαίδὰ οὗἨὨ ἴδ (6 6 Ὲ 
Ὀίσι οὗἩἨ 86 Οδυγοῦ, ΒοΡ ἰγδπβιιίομ ἰο ἃ βίδίϑ οὗ 
Ἰοτ᾽ οαίίοι, δὰ ΟσΟΌΡΓΟΠΟΘ Βἰπιυ]! Δη6οι8 τ ἰτἢ 
γὶδὶ᾽ 5 οουῖπρ ἰο (86 Ουσοι. Κ Τ15 Υἱὸν πουἹὰ 

Θοιαρ  οἰοῖγ ΟὈἸϊογαΐίο ἐμ πογάβ: 8 }1{{10 νυ 116, 
85 Ὑ60]11 28 (86 τοΐδσοῃοοθ ἰο Ομγίδί, ὕροῃ {})}8 
ἔαοῖ, ΠΟΎΘΥΟΣ, γ1͵ πλυ δὲ ᾿ηϑϊδὲ : Ὡδιυλοῖγ, (αὐ ΤΏΔῺ 
8 ῬΟΣΙΘΟΙΥ Ὀογῃ ἴο ἰδ9 νοῦ] ΟΠΙΥ ἷπ [18 86- 
δοη, ΒΕΔΥΘΏΪ δβίἰαίο οἴ οχἰβίθηοο, ἴῃ ἢ ΤΘΒυῦ- 
τοοίϊΐου, δηὰ μα, Σπαϑηλς ἢ 88 εἶϊ18 15 σομοοα δὰ, 
Ὀοίοτα (110 τοβυτχϑοίϊοη οὗ ΟἸιτῖϑὶ πο ἢ Ὁδ- 
ἴῃς παὰ Ὦσοα Ζ}Υ Ὀοτῃ ἱπίο ἰμ6 τνου]ά, Ὑ 8118. 
τὶ ΟἸγ δι 8 χοβυγγοοίΐοη, ὑπ6 Ὀἰγί οὗὨ Ομ λίδη 
ἰπίο (16 τοσ]ὰ αἰὰ δὲ ποθ σῃαΐζο τηληΐΐοδί {19 
ΠΟῪ σοῦ], δὰ ἰηγοϊγο ἐμθ σο0-ΩΘΟὨΪ τ οΥ̓͂ ἐμ 9 
ὩΘῊῪ ΒΟΙΙΔΩΣΥ [Ὁ (818 ΠΟῪ ποῦ] ὰ (τὶ ΟἸγ ἰδὲ 
ἀοαά, τίβου, ἰγϑηβρίδηιθὰ ᾿ηΐο (ἢ 6 ΒΟΔΥΘΕΪΥ οχΧ- 
ἰϑίθῃ66). Απὲὰ ἰδ υ8, ἀχοίη, Ηο νγ8 Ὀοτὴ οὗὨ (16 
ἐσαναὶϊ- ρϑημϑ οὗἩ ἐμ 6 ΤΠΟΟΟΓΔΟΥ, ἐ10 8016 οὗ (0 
οἰὰ δυιηδηὶΐν ἰπ 18 δἰ κίον ἰθηάσπου, (5 Ἰοηρίης 
ἴοσ δαϊναίΐου ; {1680 Ῥδῆ 5 ἰΓῸ]Υ οοπίθγοὰ ἰὼ ἢ 8 
ιϑατὶ; οὐ 80 δαῖὴθ ἰἰΐπι6, ΟὝΤΘΥ͂ΘΣ, ἐπ οΥ {8 γ1}}0ἃ 
ἰΒγουρὰ (89 τοι ῦθτδ οὗ 6] ΘΥΟΓΒ πὰ ὈοΟΔΠ.6 
(89 τηογίδ] ΔΖΟΣΩΥ οὗ (μον οΪά γνἱ ΟὟ οὗἁἨὨ ἐμ Ἰνον]ά. 
(8ε6 19. χχνὶ, 17; ᾿χνὶ. 9;1 Οοσ. χυ. 47: Βου. 
Χὶ]. 1. 
οὰν Ἀθαστὶ ὉὙ1}1 σοϊἱοΐοο. --- ΜΙΟΥΟΣ ὁ0ῃ- 

δ ουβ {818 88 σϑἰαἰΐνο ἰο ἰὸ σοτηριπἰοδίϊοα οὗ 
80 Ῥαγαοϊοίο, ἱπ ορροϑί(ΐοηῃ [ὁ ἐμ 9 δὲ νον οὗἁ 
τηοϑὲ σοπιηοηΐδίοσβ, 0 ΔΒΒυτη9 ἰἰὲ ἰ0 Παγα τοΐο- 
ΤΘΏ66 ἴο Π9 ΤοβυΣτγοοίίοη.---Δῃ ἃ [8185 ΤΟΣ ἰοῦ 
“--Ο 18} Ὑὐ1}} ἴδ κθ ἔσο γοῖι. [ἰ ἰ8 (9 θ6- 
εἰκπίης οὗ ὑμὸ οἴθγῃὶ 1116 θὰ (09 ὨΘΑΥΘΏΪΝΥ 6χ- 
ἰβίθῃσο, ἰῃὰ τ Δϊοὶ δᾶγο δη ὦ δοσί τὸ ἐο τἰπδὶ- 
68}}Υ υπἰίεά. 

γον. 28, Αῃά ἴπ ἴδα᾽ ὅδν γ9 Υυὐὲ] βεἰς 
τοϊδίηςξ οἱ Μ|όο.--Τιιῖδ 18. 116 στοαί, 6 41688 
ἄδγ, Ὀδαϊηΐης ἱπ ἐπ οἷν 800}]8 τ ἴΠ0 Ὀθδιρΐηρ 
οὔδ6 Εαϑίον αν, πο ἄγ ψ θὰ (ΠΟΥ δ. }} 8600 
ΟΥὶβὺ ῬΟΣΒΟΏΔΙΪΥ δαί δηὰ ζ826 ὑροη Ηΐπὶ βρὶ- 
εἰσι] γ. Τιιΐθ Βοος αρϑὶῃ ἱποϊυθβ (6 ἴασί 
(Βα ἐμοὸ Ἰϊνίηρς Ομ τί 18. ἑβοὰ Ὀοτα ἱπ (Π0 ἀϊδοὶ- 
φίοβ (θο Ῥοὐἰ6); αὶ ἐιῖ8, {πὸ βυ ᾽θοῖλνο ἔθϑίδ]- 
1088 οὗ (68 ἀδΥ ἰδ οΘοπαϊ(οποα ρου ἐμ οὈ)οοίϊγθ 
ἀδινῃ οὗ {μ6 ἀαγ οὗἨ Οἰιτίϑί. ΤΠ ρἼοΟΥΥ οὗὨ ἐμἰ8 
ἴεβιδ] ἀδλὺ ἰ8 ἀορὶοιθά: 1. ἴῃ ()|Ὸ δβδϑδυγαποο ἐμαὶ 
μ6 ἀἰποὶ 68 νν}}} δδὶς (ῃ6 ᾿οχὰ ποιμίηρ---δὴ ἰη- 
εἰπιοϊίοπ οὗἨ [86 6] κἰοητηθηΐ οὗ πὸ ϑρίτγι; 2, 
(δαΐ, ἱπ (86 βρίγὶ οἵ βοῃβῖρ, ἰμπ60 7 888}} δοοορί- 
ΔΌΪΥ ΡῬΓΔΥ ἴῃ 96808᾽ παῦϊθ, Μνἱ {8 ροτγίοοϊ οογίαϊπί Υ 
οὗ ἃ δοαγίηρ δηὰ οὗ (110 σϑοθρίοι οὗ το γου]οῦ8 
Ρονον; 8. (παΐ, ἐμ ΡγΓαγίπς, {Β6Ὺ δ 6]}} αν δὴ 
ΟὨΐγαποθ ἰπίο ἰμ9 βρὶγὶΐ 41 ̓ ἰξο οὗὁὨ οοηϑυτϊηπ)αίθ 
ἦογ. 71 Ιοτγὰ οχρ]δὶπϑ ἰδ 9 ἥτϑί ῥγοπιῖβο ὈΥ (6 
διηπουποριηθμί (Πα. {Π|Π607 8}8}} αὖ ἐμαὶ (ἶπ|9 ΘΠΪΟΥ͂ 
ππρθουπάρα κπρίτϊυ8] ἱπίογοουτγδο Ψ| ἢ} Η τὰ 
101} οομα  ἐΐοι οὗἁὨ δδαΐγϑ οχὶ δίας, Η9 ν}}} ὑἀπτο- 
ΦΟΥΥΘΟΪΥ γοῦθ8] ἀἰνὶ πὸ (η 58 ἰο (Ὠθιη. Β6- 
θοπὰ διὰ ὑμἰγτὰ Ῥτοιαίβδοβ Η6 θχαρ᾽δίῃβ ὉΥ (6! ης 
----.-. ,....---------- - ἠ.--.- 

“ [Ὁοπρ. Ὑοτάενοτιἢ ἐπ ἴσο. (αἴτοῦ Αὐκθει 66). “Ἰ1]ηὰ 
Φοοοη δεν δηὰ νίάοσ βοῆϑο, {πο Ομ αγε ἢ ἴα τ ἰ9 ὙυΣ]ά ἐδ [6 
ΔΥΟΙΠΔῺ ἰη ΓΑΥΘΙ! : δὴο ἰ5 ἰῃ ἰγαυδὶ! ΓΔ δΟῸΝ ἴ0Σ [06 ΠΟ 
υχῖ ἴο το διυὰ σίοσυ (()4]. ἔν. 10). 8:Ὸ ἰὼ ἢ 
ἩΨΨΆ οἵ τίου ουϑὴ {ΠῚ {10 σεοδί ἀδΥ οὗ ογϑίίο 
τσ ἀΔγ οὗ 109 ρ]οείουθ ρα ἀγφᾶβ οὔ Ομ τσ, δῇ ὰ 16 5008 
Τοϑυττου 0 Θά ΠΟῪ δίτίς ἴ0 ᾿παιπογίδ ἰ (οπι. Υἱ[} ἱ, 2 
ἸΏδϑη Ππαηδηΐ νυ Μ1}1} οδδὶ οἱ 105. στατοοϊοίηοα, διὰ ὃο κίοσὶ- 
δοὰ ον οτος τί ΟὨτίδι."..- . Κ.) 

ἔδθτι ὑμδὺ {80} 58}8}} ὀχρουΐθηοθ ἐμ Ῥδίμοσ᾽ 5 ἴον 
πῃ ἀἰγϑοί σοτηταΐοι ψἱι Ηΐ, Ηθδοο ἰὶ ἰδ ἐδ 
ἀδγ οὗἁ [0]}, ΠΘΑΎΘΏΙΥ Θοτιτηππίοι τὶ ἰἢ 9 ἐχί!ο 
6οά, {π6 Ηοὶγ αδοπί, (0 ϑοι δηὰ ἰδ ΒδιΒοΥ. 
Αϑὶκ--ἰδαπὶτο οἵ---Μὸ ποιλδίπε.---Ο}γ7- 

Βοδίοιῃ δι ο1}}6Γ8 ἱπίβγρσοί ἐρωτᾶν 88 Ἔχρχοβεῖτε 
οὗ τϑαμοδίϊηψ. Ασοογάϊηρ ἰο Φομβδιῆθδῃ πϑοβο 
ἴϊ ταῖρμῦ Ὀθδγ {μὲβ χποραπίως. Απὰ πὸ δοιὰ ὃδο 
ἰοτορὰ (δὰ ἰο ᾿πίογρεοι ἱἱ, “ἢ, Ττοῦι γεσβ. 238-91, 
ἴθ γθ ΜΕΣΘ Ῥγοϑθηίοα Ὀαΐ ἃ δβυσοοββίου οἵ ΖὉὙ65} 
ἰἰϑ8 ἦπ ὑ8:6 ῥγοϊωῖδθ. [ὦ ἐμαὶ οδβο, (πἷἰβ ἄγοι 
Ῥτοροβίεου που] οοπίδἰη ἐπ6 ζοπ τὶ Ῥτοιἶθο: 
ΟοὨ ἐμαὶ ἀδὺ γὺ 5Β.)8}} ἰιατθ ποι ἷωᾳ τοοχα ἰο ἀο- 
βἶτο, ἰο τθαυθδβί, θὰ  8.18}} ὀχβοσίθῃοα ἐδ ζαυ]ϊοσὶ 
οοπίθπὶ, ον, βγδὶ, γ9 βΒ88}} ἴδυθ {88 παασίηρ οὗ 
ΥΟῸΣ ῬΥΔΥΟΥΒ ριαηίθα γοὺ ἴῃ ΜῪ πιϑῖηθ, εἴς. 
Βυΐ ἰὼ τον. 26 (86 Ῥχοζαΐθο οἵ τοῦ. 33 οὐκ ἐρω- 
τήσετε, ἷδ, ἔτγοτα ἰδλθ βίδα -ροϊηϊ οὔ ἐμὸ ζαΐατο, 
Γαγί 6. Θχρδί πο; βίτα δ υγ, τ Σ8. 26 δὰ 27 ἃτὲ 
ΟΧΡΙΔΏΔΙΟΥΥ οὗ {μ0 Ῥχοτηΐδο οἵ γεσ. 23: ἘΓ"δίϑο- 
ΘΥ̓́ΘΓ γ6 588]] 8.8}----αἰἰτοη---ἰΠ6 ἘΔΙΙΟΥ ΓΟΥ, εἰς, 
--ἀοοογάϊρ)γ, (86 τηρδπίηρ ἰδ: ἴο 88.1.81} ἴῃ μδὶ 
ἀδΥ α5ὶς---ἰπαῦῖτο οἵ--λίο ποιμίης. Τμαῖ ἰδ, {μοῖρ 
ἱπηιδίανο αἰβοὶ ρ] οι οοὰ δηὰ ρυρ!]αρο---ἰμας οοη- 
αἀϊΐοι 'π τ ΒΙΟΒς ΕἰΟΥ πραγ σοπίϊ πα} ν Ὀδεουιίηζ 
αϑίοηἰϑῃθὰ οὐ βίαι θὰ δὶ βοιηει βίη, δῃηὰ σοῖο 
ΟΟΠΒΘΟΌΘΩΓΙΥ 16 ἰπίο ΤηΔῺΥ απεβιϊ αἰ 48 (ἴον ἰδ- 
βίβῃοο οἰδρ. χὶνυ. πὰ οἴαρ. ΧυύΪ. 17), ζδιϊηρ, 
βονουοσ, ἰο ρυΐ (86 σὰ αηὰ ἀεοϊδῖγθ αμοδιΐϊδα 
(οΒαρ. χυϊ. δ)---8}}8}} οοΐὴθ (0 δὰ επὰ διὰ ὃ6 τὸ 
Ῥἰασοὰ Ὀγ (89 δῖος σοπάϊιίου οὗὨ ΘΗ} α  ἐΘῃ πιοῶὶ. 
Τὸ οομαϊ οι οὗ δ] χα πεαὶ ἰ5 ἃ οοπαϊΐοι οὗ 
οΥ̓οσ-ἰνίης τουοἰδίϊου--- ον οἰαίΐου δυϊξοὰ ἰο αἱὶ 
86 188 6645 οὗὨἨ ἰμ6 ἱπἰεο!]θοίυ Δ) βρὶσὶί, 1 σον 
ἱϊ. 20. 

γον. 28, Σῖ γο υνἱ]} ϑαῖχϑαξ 89 ἘΓΔΊΒΣ ἴοι 
δαντίηξ.---ἰπἰτοαυσο ΕΥ̓͂ ἃ νϑσὲϊν, νϑσίγ. 
Π16806, ἐϊ ἰ8 Ροπ 119 ΓΟ] οτνΐηρ ῥτοτωαΐβο ἐμὲ ἐδε 
Ρυϊῃοἶραὶ ποῖ! 1168. ΟὨτίδι αἰ νἱ 68 (εἰν τυδδις 
ἰηΐο ἰη ο]]θοί.4] δηἃ Ῥγδοίΐοδὶ οπθβ, ἐμ ποϑὰ οἵ 
σορΙοὶθ σϑνοϊαίζοῃ πὰ ἐμαὶ οὗ βηϊϑμοα χοάθωρ- 
(ἴοα ; ἱπ αγίηρ ματι συ] βίσοϑβ Ὁροῖ ἐμ Ἰδίτογ, 
Ηθ Ὀνίησβ οὧοὐ (6 ἕὰσὶ ἐμαὶ ἰ8ὸ πον 106 οἵ 
Κηον]θαρο 18. σοπαϊιἱοηοὦ ὉΥ {0 Ὡδνν [ἰΐ οἵ 
ῬΓΑΥ͂ΟΣ ἰῃ (80 ῥγδοίϊοαὶ δρρσοργίδιϊοῃ οὗὨ βαϊτδ- 
ἰἰοη. ἥο οοῃϑίἀορ ἰμ6 χοδαϊῃὴης ἂν τὶ ἴἰο δ 
ΒΔ Ὀ]186ἀ ποὺ ΟΠ]Υ̓ ὉΥ {86 Οοαά. (666 ἐμ Νοίε), 
θυ 8180 ὉΥ (86 σομιβί ον δίίοη ἐμαὶ (1.6 Ῥσὶηοίραὶ 
ΘΙ} 0]18818 δου ἃ μογο τοδί ὑροὰ ἐδς ἤέαὶ ἐπφοια- 
ἐΐοπ 9.77 ἐλὲ Ζαίλον, ἃ, οἰτουμιδίδησα πποοπϑὶ ἀγορὰ 
ἴῃ Μογογ᾽β ἀφοϊϑί οι ζῸΓ ὃ τι ἀν ἴεν (οἀ. Α. 

ἮἯΘ Ὑ11] εαἷνθ τ χοῦ ἰῃ ΜῈ σιϑτθ.-- 
λαὸν ΒογΘ 180 γἱχῶν χοδάΐης.---Ρ. 5. 8:6 
ὁδη χίν. 26. Ψυδὶ δ5. ἰη6 παοθα οἵ (μγίϑι, δὲ 

(89 ᾿ἐνίηρς τον οὗ Ηἶδ8 Ῥογβοῦδὶ τηδ οβίδιίοα, 
δηὰ ἰ(μῃ9 οχρογίθποθ οἵ Ηἰἱβ βαϊναϊΐου, :5 ἐδ 
Ὠιθάΐαηι οἵ ἐδοῖν Ῥσαγεῦ (ἃ ἴδοί Ῥγεβυρροδαοὰ ἴα 
80 ἱπγοοαίϊοη οὗ ἀοἀ 88 ἐμ6 ΕΔίμ ον, πιδαιοὶυ, (μα 
Βδῖμοσ οἵὐἠἨ ΟἸσίβέ ἱπ (89 ἔσϑοί ᾿πδίδῃ:ςθ), βὸ 3 
ἰιϑατίης οὐ ἰδ0 ρασγὶ οὗ ἰμο Ἑδίδμοσ 18 αἱἹοιιοὰ 
{86 πὶ του 116 8 π6 οὗἩὨ (86 ὅοῃ, ἑ. 6. {80 18- 
Τοϊάϊηρ οὗ 180 ἤἔμ]ποβ8 οὗ Ὀ]οδδίηρ, (86 αἰτίῃ 
ῬΟΤΤΟΣ ἱπ Ηἰβ τιδηϊοαίδίίοη, Ηἰβ βαϊνδιΐοη δὰ 
Ῥυγροβο. Τὼ δΔη16 οὗἉ 2555, ἐἰΒογοίοσο, 8 ποὶ 
ἸΏΘΣΕΙΥ 80 ““τηοῦΐγο,᾽᾽ δὰ δἷδο ἐμ σηϑαϊασυι. 
ΤΠ6 οἰθάγον, ον͵οοιϊτο τδάΐδηοο οὐὕ ΟἸτὶο Ὲ 
παδη ἰ οϑίϑιϊοι 18 (λ 6 τηδδπ8 ὈΥ γι βίοι αοὰ επάοπϑ 
Ὀοϊΐονθτα πτὶι μὰ πλοῦ δϑυπάδηὶ μον ῦ οὗὨ Ὀγδγαρ 

“} δὀηὰ πιόρὸ Ὀοπη Ὁ ΔΠΘΎΤΟΡΒ ἰὸ ἰΐ, 
γον. 24. ἘΠίΒοΣΙο γ9 Βᾶνϑ βδεϊεθᾶ ἴο; 
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ὩΟΓΒΙΠΒ.---Νοῖ β᾽  ΡἾΥ ΤῊΣ ἰἢ 6 γϑαϑοῦ {πλὶ (ΠΟΥ 
Ἰαοϊκοὰ ἀϊνίπο 1] πὶϊπαιϊϊου (ΜΟΥ67), οὐ ὈΘΟΔ56 
Ομτῖδε Ηἰπιβοὶ  γ88 ποὶ γεοῖ ρογίδοιοἀ (Ηοἰπιδηη), 
θυὲΐ Ὀδοδυ5ο ΠΟΥ͂ ᾿τΤαγοι,, Δ8 γοῖ, νῖ1}} ἐμθ ΚΌ86Γ- 
ταιΐοηβ οὔ ἰΠοὶν οἰὰ Υἱοῦ οὗὁἨ {116 νονϊά, ἐμπεῖὶν οἱὰ 
Ἀξοεϑίδηϊο ΒΟρΘ, οὶ ἴῃ ἰμπαὺ ϑυθτηϊδβίοη ἰοὸ (ἢ 9 
Μορδίδηΐο δο οὗ Οπγὶαεὶ δηθὰ ἰο Ηϊβ νοΣκ, ἰὸ 
τ 0 ἢ ὑΠ6Ὺ δῃραϊὰ δἰἰδΐῃ ὈΥ͂ ΤΠ 68Ὼ8 οΟΥ̓͂ (8 6΄ΟΓΟ38. 
Τμαὶ γΟῦΣ ἸΟΥ ΣῪ ὈΘ χῃηδᾶθ ζ8]].---Ξ'.6060 

γόν. 22 δηᾶὰ οἴδρ." χυ. 11. ὝἀἸοσγίουβ δοοπάϊ- 
(ἰοῦ οὗ (6; ὈϊΪο58οἃ δρὶνῖ-1106. ΑἾ8ο δὴ υ]{ϊ- 
τοδῖθ ϑῃὰ οἵ {πο 118 οὗ Ῥγϑυεν (να). ΟἾ σἑϑι 8 
ὀσχμονγίδίϊοα ἰ0 ῬτΑΥ͂ΘΡ τη Δη 6Ε }Υ ᾿Δ.8 Υ01 1.8 δίἷτα 
Ῥοπίθοοϑίδὶ ὑγάγοῦ ἴον ὑμ6 Ἠοῖν βρίγιῦ 85 {86 
Μεαϊδίον οὗ δὴ Τογ τ οἢ βου Ὀ6 ἰποῖτ Ροῦ- 
(ἴοι ἱπ {Π6 υἠαπὲμιϊ Υ οὗ Ιογο. ὕπδηϊπιιίν οὗἁ 
ῬΆΚΟΣ (Αοίβ 11.) 18 ὑπὸ γοδυῃΐηρ οὗ ἰουσθ. ὕηᾶ- 
πἰτηῖ ἴῃ (9 ΗοΥ αἰοϑὲ 8 [89 Γ]Δ| }Ὶ} ς ΟΥ̓ ]οτο, 
δηὰ (δαὶ 15 ἴ6 ἀχροτγΐίθῃσο οὗ θαύθη ὍΡΟῊ οατίϊ. 

γεν. 25. Ῥηοδο Ὁπίηρα ᾶνθ Σ βροΐϊζθῃ 
ποῖο χοῦ ἴῃ ῬαιαΌο]ο ἅϊβοοῦσθοα [ἐν 
παροιμέαις].-- 1186 δουτδθ ἰργουρὴ ψΐομ 110 
αἰδοῖ ρ᾽οβ, ἃ5 αητὶρο ΒΟ ΟΪΥΒ, ματὸ εἰ πογίο Ὀ6 6 
Ῥαβϑίης, τὶ Ομ τὶ ἴον ὑποῖν Τ δον, 8 ΠΟΥΘ 
Ὀτγοιυσῃλ ἰο ἃ οομποϊυδίοη; ἰϑησο ἰΐ 8 δαὶ Ηο 
δοπιταβὶϑ (.6 δοσοτιτηοαδλίϊνο τοί πο τ] οἢ [1Ὁ 
85 Ηἰμοσίο οι ρὶογο, πὶ 1.6 δυβίϑτ οὗὨ ἴῃ- 
δισποιϊου ἰδαὶ Ηθ ἱπίοπαβ ρυγϑιΐηρ ἰπ ζπίαγα. 
ΤῺ6 ργοχίπιδὶθ γοΐδγοῃσο οὗ ταῦτα 8, τῦὸ δ ἰηγΐί, 
ἴο ἰμ0 169ὲ ἀἰΒΟΟΌΤΕΘ ΠΡΟῚ ἐπ βαγίηρ, ὦ ἐϊεἰ6 
ιολ δ (τοῦ. 17), πὰ, ἰπ ραγισυῖατ, ἴο 89 ρϑγδ- 
ὈΟ]15 νοτὰ οοποογΐης ἰπὸ ὑγαυαὶ  Ἰγοτηδῃ. 
Βαὶ πὸ τηῦϑί ηοὺ (48 ἀο0595 Μογοῦ) ᾿ἰπηϊὶ 1.5 ΔΡΡ]Ϊ- 
οδιΐοῃ ἐο ἴ8ο αὐοτο: ἰῃ9 ἱποοσγϑοίηρβα οὗ βυοἢ 
Ἰξαιϊδίϊοη 5 ργονοαά ὉΥ (Π6 Ρ]υγαὶ ἐν παροιμίαις, 
156} (ἸΒοϊαςκ). Ἐγϑῃ {πὸ σοΐοσοποο οὔ 86 πονὰ 

᾿ [0 81] ἰμο86 πιαί(6τϑ οὐἨ νοι Ομ τἰδί μ 88 μἰἐποτίο 
Ὀόθη βροακίησ, ἱποϊαϑίνο οὗ Ηΐ8 ἀϊβοοῦτδβο δοη- 
οοτηΐης (86 Υ]η6 ἐπΠ ΒΡ ΕΟ ἢ [6115 ἰο ἀο [}}} 
αβιϊσο ἰο {μὶ8 ΒυμπηπιατΥ. ΤΠ6 τηοτηοηΐ οὗὨ (9 
οἰοϑθο οὗ {πὸ ΤΟ ΘΥΒἢΐΡ {1}} ΠΟῪ Θχογοϊβοα ὮγῪ 
Ομγῖδε ἴῃ τἢ6 οἶτο]θ οὗἉ ἀϊβ6: 065, οουϊὰ ποὶ γοιπδῖη 
πἰ μου ἃ ἀεδὶ σηδιΐου οὗ ἀθορ βἰ χη ἤσδποο. 968118 
οἰ γϑοίοτσο8 {89 οπίΐϊγο τηοϊμβοὰ τὰϑίοι Ηθ [α8 
πἰνμοτίο ρυγϑαρὰ αὐιοηρδὶ ἰμ6 αἰδοῖ ρ]θθ, 88 ἃ 
Βρθακίηρς ἐν παροιμίᾳ. ἘΠ Ὁ τῶβ ΠΟΟΟΒΒΑΡΥ {παὶ 
Ηο βου] βρϑαὶς τα υοἢ (0 ἐἢ 6 ῬΟΟΡΙΘ ἷπ ρΡαγΔΌ 108 
ΟΥ̓ ΘΟΙΙΡ]6ῖ6 βἰ π᾿} θ8, τ 8 1180 (ὁ {πὸ αἰδοῖ }68 
Ηΐ5 ἀο᾽ νόυαποθθ γογο ἀϊγοοὺ (Μαιί. χὶ1.), ΗΘ 
811}} Βα Ὀ6οῃ ΘΟ ρ6]]9ἃ πὶ} ἢοῖν ἰο βροαὶς ἴο [86 
Ἰαίϊον αἷβδὸ ἐπ ἤγωγαίἷοα ἐχρτεδδίοπα [860 Νοίθβ οῃ 
σἶδρ. χ. 6 δηὰ χΥ, 1, ὑῃ. 817 δαπὰ 461]. Β6 ἱΐ 
οὈδβοσυϑὰ ἴῃ ἐμΐ8 οοπηθοίζοῃ ἰδὲ ουϑη ἰδ ἤριγο- 
1688 βϑ υΥἱῃ ΤΟΙ ἢΒ 8. ἀαΥὶς ἀπὰ δἰτη 16 -1ἰκὸ δοη- 
δορίϊοη ἰο ἴῃ πο] ῃιοποά, τ᾽ 8116 ἰο {6 6δη- 
Ἰκμέοποὰ τῆϑη (0 ΤΟΥ σοπογοίοεί ἤρυγο ἴ8 
᾿ΠΠασπδιοὰ ὉΥ {μ9 ἰάρα οὗ (μ9 βρἰτίε (860 {μ6 
Ἰλενϑϊαι οη). ἢ 
Βαϊ [80 ΒΟῸΣ ΟοΟΣΘΊΕ.--- ΤΠ θτο 8}}4}} Ὀ6 8 

ἔτοαὺὶ Βοὺγ ἴῃ ἱμπὶ στοαῦ Βδβίου-ϑυμάογ οὗὨ το- 

ἀϊδοουτθο---αηὰ οὗ 
Ἰμοτὰ ἰὴ ταὶ, 85 (ΠΥ πιῦδὲ πο Δ 6 δοοϑὲ ἰο ἔδιθτ, Ὀ6- 
ἴστο 1.5 ΠΟἷΥ Βρί τίς [αττι δηθὰ 180 ΚΣ ἴο (Βοῖγ πηοδηιῶᾷ. 
Οἰδδιαυδοη τοτηαῦχο ἰδδὲ Δ11 ὨθπτηΔη δροοςἢ [8 ἃ παροιμία, ΟὨΪΥ 
δϑὶο ἰο εἰπὲ δἱ, ποῖ ἰὸ 6 ΤᾺ Ϊγ, τὸ ἐδίπκα οἵ Θοά : δηὰ 
ται [80 [τὰ οουίταοῖα τὴ9 υδὸ οὗ στοαῖς δη ἰηδιδείοης 
τοοὐίπτη τ Π9 παρὰ ἰοδορίηρ οὗἩἨ Π6 ΠΟῪ βρίτίε υἱὲ ς ἢ 
μι ὁ τεαὶ μερασίϊος οὗ [δὸ ἀν πο πβέυγο ακοὰ 1|6.- Ὁ, 8. 
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ποιγοὰ τηοοϊΐηρ απ Οὔἰδο βρίγτίι,---δὴ δουν ἘΠ 6ἢ 
(890 Ὀουπάονίοϑ δῃηὰ τγαρρίηραε οὔ ΟἿ γνὶβι᾽ 8 
ἰοδομβουβΐρ, Ηἰβ5 χαγνοϊδίΐοη, 888}} ζ41, ΤῈ6 
Τιοτὰ ἐἸ]αδίχαίο8 (18 πον βὲππαᾶ-ροϊηὶ ἴῃ 8 δοῦ- 
οὐοίθ ΤΒΠΏΘΥ, ὈΥ͂ χοροδλίϊηςς {πὸ {πὸ ῬΓοταΐ868 
Υ6Γ9. 28 δπὰ 24. 
Βαϊ... ... Ρ]ΑΙὨΥ---ΟΡ6}]}γ---τἰϊδους οοη- 

οθδ]ἐηοηί----τν (ἢ ὕγοθάουι οὗ Βροθοῖ.--- ΓΘ 6 -ΒΡΟΚΘΏΪΥ 
(παῤῥησίᾳ). ΑΒ 8 ϑυδδιαπίϊνο, παῤῥησία 15 
ΒΟΙΠΘΙΪ 68 Βα δ᾽] 6οὐἾἶ 70 (Ρογΐθοϊ ὕγϑη ΚΏ 688), ΒοΙη6- 
ἰἰπηο5. οὈ͵δοίϊτο (ρογίδοῦ ὈΡΘΉ 688 δπὰ ἔγοοάοτῃ 
ἔτοτὶ ΠΡΠΘΕΑ ΠΠΕΠΙΣ: 8δη, {πΠ6 ὁη6 δἰχηϊδοαίίοη 
θείης ἱποοησοῖνδϊθ νἱςουῦ (Π6 οἴπογ, ἰδ 5, 88 8 
ἔθΏΘΓΑΙ (Βίηςς, Βυϑοορί! Ὁ1]0 οὐ ὈΟΙΒ ̓  ἱπίογρτοία- 
(ἰοηβ δὺ οὔσθ. Ἐμι68θ0 ΣΘΙΠΔΥΚΒ ἃΓὸ ᾿ἐϊκοννβθ δρ- 
Ρ᾽ σΔΌΪο ἰο {ἴ9 ΔΑΥΘΣῸ ἷπ αὐοδίΐοη, οσπιοὰ ὮΥ͂ 
6 Ῥαίϊνο οὗἩ [89 βαϊδδβίδηξγο. [ὑ τηοδη8---ἰ 6 
οΟὈ͵οοίῖνθ 8086 ῬΓΘαἀοτϊηϊπαίϊρ---: πΠΒουΐ Γα- 
ΒΟΡΥΘ, ὙΪΚῈ Ρ]ΔΙ ΠΏ 688, ἀἰχοοίη 688. Ασσογάϊῃρ 885 
ΟΠ νῖβε. ἰηβιϊαἴοθ8 δ σοίγαϑὶ Ὀοΐτθοι Ηΐβ τ ἢ 016 
ζαΐαγθ βρϑαϊείης ἰῃ ἰμ6 ΞΘ ρῖτιι δηὰ Ηἰβ βροακίηρ 
δἰ Βονγίο, ὃ 18 Δϑβυτηδ}]9 ἰδαὶ Ηθ δα8 ἰπ χιϊηὰᾶ, πῃ 
{86 τβι ἱπβίβποο, (μ6 δύ Ῥδυδθοὶϊο βαγίηρ σοη- 
οογηΐηρ (86 ἰγαυ δ Πρ γοσδη, δὲ ὑπ 6 ΒΔιη6 ἐΐπη6 
ἰηϊοπάϊηρ, ΒΟΎΟΥΘΡ, ἰο ομαγδοίοσίσο Ηΐ8 τυ οἷθ 
αἰγ]ο οὗ ΒΡ 60} εἰς οτίο, δ, πὶ απ }{}16818 ἰο ἐμαΐ, 
110 ΠΟῪ Βγ16 ἱπ ζυϊγο οἱ ογοά Ὁγ Ηΐἴπ. 

γεν. 26. 1π τἴδδὲὴ ὅδ γὸὸὺ υὐί!! βδεῖς--- 
Ῥχγοβϑηὶ ροί (οη8. Ετοπι (ἢ 6 σοτηρ]οΐα πιδηϊ οϑἰ8- 
ἰἰοπὶ οὗὨἩὨ ΟὨγνῖϑὺ ἰπσου ἢ (86 βρίτὶί, ἃ τηδηϊζοβία- 
(ἴοι σα] ζοὰ, ζο0᾽ (μθῖ, ἱπ (μοῖσ Θη  Ὠἰοηπιοπῖ, 
{θὸγθ 8881} ἰββδῦθ, 88 ἰδ Ῥσχοάιυοι οΥ̓͂ ἐμ {{}} 
Κυον]οάρο- ἴθ, {π0 ἔσθ Ῥγδγον- 6 ἐπ ἐῃ 6 8 Πι6 
οὔ Φ4ο9805β. ὙΟΡΙΠΥ οὗ ποὶθ ἰβ ἰμὸ αἰδιϊποίΐοῃ : 
αἰτήσεσϑε, ἐρωτήσω. [Βοῃᾳοῖ; Οογηίίο Ῥαγίὶξ οΤα- 
ἰΐοπεπ. Ἰίάλοκο: “179 τοῦθ Κηονϊοάχο, [89 
ἸΏΟΓΘ ῬΓΟΥΘΡ ἴῃ (δ0 πδιηθ οὗ 9680. ΑἸϊοτά: 
“7ΚἘο δΔρργοδοβὶηρ (πο ΕἸ Β6᾽ ἰΒγου ἢ Ηΐπὶ 8}18}} 
0 ἃ οδαγοοίεγίβιϊο οὐὗὁἨ μοῖς εἰ σιοῦ βίαίθ ὑμοσ 
(8ο ἀϊδροηϑαιΐοι οὗ ἰπ6 ϑ'ρἷγι!."--ΡῬ, 5.]--Αηἂ!χσ᾽ 
ἄο ποῖ δα ὺ Ὁπῖο γοι. Ασοοοχάϊης ἴο ΑΥγο- 
ἐἰΐυ8, ἀτοι5 δηα οἰ ΘΥΒ, (8 18 δὴ ᾿πιἰτηδίΐοη (0 
[86 εἴδεοι (πδί. ΨΦ6588 τοῖϊέ ΔΙΒῸ ῬΥΓΔΥ ἴον ἰμ θα: 7 
εοἱδδ ποί δὸ πιωμοὴ α8 πιεμίΐοπ ἐλαί, εἰς. Αοοοτάϊης 
ἰο 1λεϊτο απ οἰμοΥΒ, ὁπ {86 οἰδον Ἀδηά, ἰΐ 58 ἀ6- 
οἰαγαίνθ οΥ͂ (ἢ 6 ἀἰγΓοοί 088 οὗ ὈΓΆΥΟΡ (ο 9 Βὰ- 
{86 7,-τῷ αἰγοσίμθδβ5 σϑιῃηουΐηρ (110 ΠΘΟΘΒΒΙΑΥ ΤῸΡ 
Ἰηἰογοαβϑίου. Ἐ Αοοογάϊΐηρς ἰο Μογοσ, [Π8 ΟἸΟΤΒ 
ὯῸ σοπίγβαϊοιΐοη ἰ0 ομλΡ. χὶν. 16; χυϊΐ. 19, ἴον 
1ἢ}9 Το 800 {πὲ {8056 Ῥδδβαζοδ ἰγοδί οὔ (δο ἰπίον- 
οοϑϑίοηϑ οὗ Ομ γιϑὺ Ῥσγουίΐουβ ἴο 86 (ἴπη0 οὗὁὨ ἐπα 
Ῥαδσγαοϊείο. Βαυὶ γοὺ Φοβη δὰ γοοοϊγοά ἢ 6 Ῥαγα- 
οἰοία Ὑμοη μΒ6 ψχοίθ 1 Φόδη ᾿ΐ. 1 (οοπρ. ΗοΌ. 
γἱ!. 36; Βοηι. Υἱῖ!, 84), ἃ ἴδοί ἴο τ ΐοβ ΜΟΥΟΡ 
Εεἰπιβοὶ σοσὰγβ ἰἸαΐοσ. 0 Ἰαἰοτοοβϑίου οὗ ΟἘγδὲ 
ἴον Ὀο] ον σβ αηοἰϊπίοἃ 10} ἐπθ ϑρὶτὶϊ, 88, ον - 
ΟΥ̓́ΟΓ, ἃ αἰ ογοπὶ οὁδαγαοίου. [10 8 0 ἸΟΏΖΟΓ 8 
πιο! αἰΐοη ἸΥΒΟΓΘΌΥ ἰππιοα ίθ ἢ 688 πηυδὺ Ὀ6 οἵ- 
ἴεοϊοα, Ὀὰ0 ομθ ὈγΥ τ ϑΐοσὰ 1 18 οαγγϊοὰ ἰο Ρογίθο- 
ἰἰοῆ; ΟΘΟΠΒΟαυΘΠΙΪΥ, ἃ ταϑάϊαίΐοη σοηί 8 8}}γ». 
Ἰηογοὰ τηοΥ6 Δη Τ2076 ἰῃ ἱπηπιοαϊΔίθῃ 688. - ΗΒ 
Ἰηϊογοοϑϑίοη ἢ89 Γοίδσοποθ μὴ ἰο {π6 ἀφ Ύοῖορ- 
τιθηΐ οὗἉ τοοοῃοϊ]αιίοη ἰμἰο βαποι ἥοδιΐοη.. ΑἾ80, 
{818 18 [Π6 86Πη86 Οὗ ΟἿΣ ραδβαρο: δϑύϑη ἐπουχὰ 1 
8}}8}} ῥγὰγ (6 ΕΟΙΠΕΟΣ ἴθ γου, ἰὉ τν}} ποὺ ὈΘ6 88 
ἐποῦκὴ (16 ὨΘΟΟΒΒΙ (ΟΥ̓ 6ΓΘ ὍΡΟΙ Δῖο οὗ ρῥτοουσίης 
γόοῦ ἐδὸ ἕανον οὔ ἴδ6 Εδίμον, ον (9 ϑ'ρ' εἰς οἵ ξοῃ- 

3 [80 δἷδο ΑἸίονὰ : “ Ογίπε ἰθ δοζείης ἔπ πο λα Σὰ {2.1 
τοῖς γϑοοδο  διίοη δὰ δοοοϑα ἰὸ ἐδ 9 61... Β.] 



δ0ῦ ΤΗΕ ΘΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 

ΒὨΪΡ; Οὐ ἷδθ ΘΟΒΙΓΔΥΥ, γὙ0 δ..4}} ἰθδση ἐμδὲ {86 
Ῥαϊμον Ηϊπμβ0 1 ἀοι Ιονγὸ γοῦ δηὰ οοπηπηππίοδίθ 
ἩϊΪπιδο Υ απο γου. 

γερ. 27. ἘῸΣς ἘΪῸ ἘΠ πδδο], [9 ἘαῖΒοσ 
Ἰονοῖῦδ γου.--Ἴ 6. πο: ““Υἱίπουὶ ΜΙ ἱπὶον- 
ΘΟΆΒΟΥΥ πιοαϊδίίοι ᾿"᾿ (ΜΘ γ 67), Ὀυ{ ἩΠᾺ ἐπ6 ΗΟΪΥ 
αμοϑὶ ἐπ ᾿οτὸ οὗἩ ἱμὸ ΕδίΒον ἀοἱ δἷδο ἀϊγφοὶ 
τοδηϊίοοί ᾿ἰϑοῖ ὑπο γοῦα, Τ8ὸ Οἰιγβιίδη 116 
αἰιογτηδίθθ Ὀοίπϑοι σιοοάκ θη, οὗ Δ) 6 οὨ6 μαηά, 
11ἴ6᾽5 πιά ξδέδιηοδα ἰῃ αοά, οὐ ἐδο οδον Βδηΐ, 
ἦι:5. τιοαϊδίίου ἐβγοῦρ ΟἸμτὶδέ, 18 οὶ! (5 ἱπι- 
τηοαϊδίθηδδδ θοΐηρ, ΒΟΎΘΥΟΙ, τηοάϊδοά ὈΥ͂ δο ἔδοί 
οὗ 1.5 οχἰβίοῃοθ ἐπ 89 πδπιθ οὗ Ομ γὶϑι, δπὰ {π18 
ταοϊδίίΐοα 8160 ἃ ἴὴς ἴῃ {ἰΠ6 ρον βοδέϊοῃ 
οοοϊοα ὉΥ ἰδ )9 ϑρίσιί. Ὑπὸ Ῥγοβοηὶ ἀϑηοίθβδ {ἢ 6 
Ῥχγοχί πεῖν οὗ ἐπ σοιηπιυπίοδεϊοπ οὗἩ πο ϑρίσιε, 
ΟΥ, ΓΑΙΒΘΡ, ἴῃς δἰγεδαὰν Ὀορίποϊης δηῖ6- 6] οὈτα- 
ἐἶοι οὗ (μῖ8 σοταπιιηϊοδίϊοη 86 ἱπδὶ οὗ 6 ϑρίτιι 
οὗ δοηβεὶρ, Βοι. υἱὶξϊ. 16; 64]. ἰν. θ.--Βϑοδῦδο. 

γ9 ανὸ Ἰονθᾶ ΜΘ. ““Βοοϑδῦδο ψε ἀγὲ ἐΐεν 
(ὑμεῖς φταωρΒαδϑὶσϑὰ) ψβο Βαγο Ἰονοὰ Με." Μέογεσ. 
[μονο ἴο ΟΝ σιδὲ ἴῃ δὶ 'α Ηἰβ βδιὴθ 18 ἰΒ6 τηφάϊυπι 
(Βτουκὰ πο ΘΙ ΊΘΥΟΓΒ οχροσίοδοο ἰΒ6 Ἐδίδ ΟΣ ὃ 
ἸΟΥθ οσ ἐμ9 οοἰβοϊδίϊου οὗ ἐπεῖν βομδδῖρ.---ΑὩᾶ 
βανο Ὀδ]ὶονοᾶἃ ἴδδῖ Σ οὐτθ ἔοστ ἔσοσῃ τ 
ῬΑΙΒΘΣ (5666 Οἤδρ. τἱϊ!. 42). Τμΐα ἀφοϊἀοὰ θο- 
Ἰἰοεῦ πὰ (μ6 ἀϊνίπο Ῥεσβοιδιιίγ οὗ Ομ χίδέ 15 189 
Ἰοαπἀδιΐου δπὰ ἐμ ῥσγοοῖ οἵ ἐμοὶ ἰοτο ἔοσν Ὁ χίδέ. 
ον ἰπ ἰδο αἰθοῖρ]98, δὶ ττῶϑ ποῖ ἀουεϊοροὰ 48 
ΔΠΟΙΒΟΣ διὰ βοοοπάδσευ ἰδίῃ, ἴγοτα Ἰονο ἰο 799- 
85, θαὺ κεττοϊμδηϊ ἔδιιἢ, ἰπὰ (86 ἤοτεα οὗὨ ἰονΐης 
ἀογνοίίοη, πηΐοϊοὰ ἱπίο ἐμὶα, ζδι {π᾿ 8 υον)οῦξε. 
Το Ῥογίοοίβϑ ἀδηοίο ἐδ ἔδδίδ 988 οὗ (6 πλοπιθηὶ, 
ΒΟ τγὧβ δηιοἰρδίϊτο οὗ ἐν 6 Ῥαπιίθοοδίδὶ (ἴηι. 
Τμδὶ ΟἸσὶδὲ σοξζαγὰβ ἐπα Ὀο] 7 ἴῃ Ηΐβ οπάγσου 
ουἱκξοίης ἔγοπι 80 ΕΔΙΒΟΡ δ ἐμ Ὀ8εῖ8β ἴὸσ ἰδὲ 
οοπδαυτητηδίΐου οὗ ἔδι ἢ ἰὼ Ηΐπι, ἰ8 ἐυνϊἀοηοοὰ 7 
{86 ο!ονίηρς. 

νυ, 
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ΤΑΊΤΒΕΒ. (ΡΠΚΟΒΙΕΒΒΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤΗΒ ΑΥῪΥ ΟΥ̓ ῬΕΝΤΕΟΟΒΤ ΝΑ ῬΕΕΟΌΒΒΟΒΥ ΡῬΕΝΤΕΘΟΒΤΑΣ, ΝΟ- 

ΜΈΝΜΈΟΥ ΤῊΡ ὈΙΒΟΙΡΙΕΒ. ΤὉὙΠῈ ΣΙΒΒΈ ΒΑΥ ΟΥ̓ ΤῊΝ ΟΟΜΙΝΟ ἘΝΙΙΟΘΗΤΕΝΜΕΝΈΤ ΟΥ̓ ΤΗΕΒ ὈΙΒΟΙΡΙΕ5.) 

παρ. ΧΥΎΙ. 28-88. 

28 [Ιοδπι0 ἔουί ἤτοι 6 ΕδίδμοΡ, πα δῖ οοτμθ ἰηο {μ6 που]: αραίη, 1 ἰϑᾶνα ἐδ 
29 που], δῃὰ ρὸ ἰο {πὸ Εδίβου. Η|5 αἰβοῖρ]θθ βαϊἃ υπίο [ιἷπὶ, 1,0, ΠΟῪ βρβδκεϑὲ ἴποα 
80 ὈΙΔΙΏΪΥ [ἐν παῤῥησίᾳ], ἀῃηα προλίκοβῦ πὸ Ῥγονθῦ [Ρ4Γ8}]6]1.0. ΝΟῊ ἃγθ γὸ βυγὸ [πὸ 

ΟΥ̓́, οἴδαμεν] (μα΄ ἴδοι Κηονγοδί τως 811 {ππρβ, δῃα πϑοάεϑὺ ποὺ {μαὺ 8} πιδὴ 
91 Βμοι α 85}..ς ἴῃθ6: ὈΥ̓͂ {μ18 τὸ βαίϊονο ἐμαὶ ἐμοὰ οδηηοβὺ ἔσῃ ἴτοῃ αοα. Φεϑβ 
82 δηβνγογοὰ πο, ΤῸ γ8 ΠΟῪ βο]!ονοῦ [ΝΟῊ γδ 40 Ρε]ϊον9.]1} Βϑβο]ά, 86 [88] 

ΒΟῺΓ οοτηρίμ, γοα, 15 ΠΟῪ [οηιΐξ ΠΟῪ }} οομηθ, [μδ΄ γ0 81}14}} [0111] Ὀ6 βοδέϊεγοα [Ζδϑενι, 
ΧΙ. 7] ΘΥΘΣΥ͂ ΤΔ} [ΘΥ̓ΟΣΥ͂ 016] ἴο διΐ8 ΟΥ̓, δηα 5888}} [11}}}] Ιθᾶσα τὴ δοῃδ; δηΐ 
γοῦ 1 δὰ ποῦ 8]0η6, Ὀδοδιιβο {86 ἘΔΙΠΟΥ 18 ΜΠ} Π]6. 

88 ΤΆθδο {πίῖηρ8 1 Παγθ Βροϊίζϑῃ υπίο γοιῦ, ἰμαῦ ἴῃ τὴ6 γ8 ταῖρῦ [π|8Υ}] Βᾶνο Ῥεβοθ, 
Ιη (10 τοῦ] γα 888}} αν [γ8 Βαᾶνϑ, ἔχετε] ὑπ] θυ]αίίοπ : Ὀὰΐ Ὀ6 οὗ γοοὰ οἔθον; 1 
ἢᾶνο ΟΥ̓ΘΤΟΟΙΘ ἰμ6 ποΟΙΪα. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 ΨοΥ, 28.--Ὁοάά. Β. ΟΟΙ, Χ., Ιδοβταδηη, Τἰδοοιδοτ τοϑὰ ἐκ; Οοά, Α. [0.3 ἑοχέ. γϑ0.}, σές. παρά, παίοδι τοϊκξ δ ἃ ἄδε- 
ταβιϊοὶ τπιοαϊδοδίίοι [ογ 6 σοροςἴοη οἵ ἴπ0 παρά ἰῃ νοτι 27]. 

8. Ὑοῦ, 32.--“Ν ὃν [ἰοχὲ. Σ60.] ἰΒ τδηξίης ἰη νξ, Α.Β.0.1 
8 Ὑογ, 81.--ἰ1 τορὰ ἄρτι πιστεύετε ποῖ 865 α αυοσέΐϊοη, Ὀπέ, ἢ Ταΐμοῦ, 1δῆκο, Ἡογοτῦ, Βείοσ, ΑἸίοσχά, Οοδοί, αὲ ὃ 

ςοποθαϑίοῃ (ΘΟ. ὙΟΥ. 27: 

τυγαΐ; πιαΐξ σις 7εΥε:-οοι 1" -- 
4 γον, 83.--Τῇιο ἔξετε [ψε τοί 

ΧΥΪ. 8). ΟὨγίδὲ σϑοοζοῖσοα ἐπο Ῥσοδοηῦ ἔδί ἢ οἵ ἐμο αἰδοῖ 16, πὶ κοντα ΒΟῪ 'τοὺκ ὁ ταὰ. Αἴνιο 
(ἄρτι ἰδ οι ἢ δί[ο) γο Ῥοὶΐονθ, θὰξ ΒΟΥ ΒΝ Ὑ{ΠῚ1 γοῦν δ ὃθ δρδῖθῃ : 800 αἷδο ἀοάοσὲ: “ λίαίμέεπανκε, φόῦε ογοχεε͵ ὥ «αἱ 

λανε Υ μοι Το δηη κἶνοθ ἴῃ δοσογάδποο ἡ Β. Ὦ., μδο ποὲ κυδδεοίοπέ δι ῖδοσὶ ἰο 
«δαδίδίη ἰδ ἀκαίηδὲ ἔχετε [γ6 λασε, ὙΓἸοῖι 16 δαυρροτίοα Ὀγ δὲ, Α. Β. Ο., εἰο.--. 8.} 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ὑον. 28. Σ οατὴθ ἔοι ἔσοι τἰ89 ἘδΔ͵ΊΒΟΣ 
δι ἃ δ οοἵὰθ ἰπῖο ἴ86 τοι [᾿Εξῆλϑον 
ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυϑα εἰς τὸν κόσ- 
μον πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορ- 
εὐομαι πρὸς τὸν πατέρα. Βοηροὶ]: “.126- 
οαρμἰαίίοπεηι πιατίπιαπι δαδεὶ ἀὶς υογεμα.,"" Μογοτ: 

4“2Α κδἰμρῖθ, ζτδηὰ δΒΙΠΙΏΔΥΥ͂ ΟΥἩ Ηἰἱ Ἡ86Ϊ8 
ῬΘΥΒΟΙΔΙ 11{6. Μασ (86 Βυτητη ΣῪ οὗὨ {80 ὕουν 
οἶδυβοβ: ἐξήλϑον, ἐλήλυϑα, ἀφίημι, πορεύομαι, Βα- 
το] δίλοη δηὰ ἱποδγηαίίοι, ἀοαιῆ δη ἃ χα διὶοῦ. 
--Ρ. 8.1-βοϊοπιηγ Ομ τὺ ἕπσονϑ [86 ἐπαϊ τ! ἀυδὶ 
Θ]οιηθηίδ οὗ Ηΐ8 ἀἰἸΒΟΟΌΓΣΒΟ ἰπίο 8 οοποθηίγίο 6χ- 
ῬΤΘδϑίοη, 09 Τργοβϑθηίδιϊγο οὗ (Π6 Ὁπ11 οὔ ἐδ 
Ὑ019 Ρἱοίαγο οἵ Ηΐπ5 Ἰἰἴο δὰ, δῆσθ, ἀθοϊδγδεῖνα 
ἰο 6 αἰϑοεὶρ]ο8 οὗὁἨ ἐμ6 οδυβο οὗ Ηΐ8 κοΐπρ Ἀδοὸκ 
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ἐο (6 ΕΔΙΒΟΡ ἴῃ δὴ οχί γον ἀἰ ΠΟΥῪ ΤΠΒΏΘΡ. Ηδθ 
ἯΘΒ, ΠΒΆΠΙΟΙΥ, ΟὈΪκοὰ δὸ ἰο σοίαγη Ὀθοδι8 Ηθ 
δὰ οοπιθ ἴον ὕγοιιλ {ἰἰρ ΕΑ ἰδ 8 τοηθν- 
ἤα]γ. 6 οὴ9 δα] οἵ Ηἰδ |ἰἶο, {πὸ ΤΥ ἴσοπὶ 
Βοδνοη (0 οδυίμ, ἴῃ ἴδ1}}) δυτνογοὰ ὃν ὑπὸ ἀϊδβοὶ- 
Ῥὶοδ, ἀοπιδηάβ ἰδ 9 οὐδοῦ μα]ῖῖ. 7ηἘὺ πνογὰβ οἴ 
οβυβ (8 ρσὶνθ ἰμϑῖη, [Ὁ ἐἰ9 γϑί ἐἶπ1θ, ἃ ΟἾθἃΓ 
νἱοῖν οὗ Ηἰ5 οπέϊγο 1186, δῆ, ἱοροίμον τὶια (819 
δοδί οὐ ηϊ, ΘΟΠΥΘΥ͂ ἰ0 ἰἰ6 1 ἃ ΤΑΥ ΟὗὁὨ ἐδθ Ροῃίθ- 
οοβίαὶ ϑρίγιι. ΕῸΡ οη]ραίοητηθς ὑπγοῦρὰ (86 
Ηοὶγ αμοβϑὶ 15, σοπογοίθ! ν᾽ ἰδ ίζο, ομο τὶ (ἢ 6 
ΒΌΓΥΟΥ απὰ ππίίουβ Υἱ 0 οὗ (80 119 οὗ 7688 ἰῃ 
ἐϊ8 οι} γ. 

νον. 99. ζο, ποὺ βρϑαϊσοδὲ ῬΒΟοῦ Ὀ] Δ Ιν 
[1δεὲε, νῦν ἐν παῤῥησίᾳ λαλεῖς, καὶ 
παροιμίαν οὐδεμίαν λέγε ις}.---Βελοία, ἐ, ε. 
ὙΠῈ δϑιοη ἰδ πηθηῦ ἀο Π6Υ Ρογοοῖγο ἐπα ΗΠ ονθῃ 
ΒΟ ΒΡΘΔΚΒ ἰο ἐβϑ ἴῃ Ἐδὶ8Β ὩΘῪ ΔΥ. 6 ὁδη- 
ποὺ Βυθβοσῖθο ἰο 1 οΚ0᾽5 δηἃὰ ἸΤπο] οἶκ᾽5 ὑποοη- 
ἀἰομαὶ ΔΡΌΤΟΥΔΙ οὗ {Π6 τοτὰβ οὗἩ Αὐρυδιῖπο: 
ἐξ ἀδημ6 αὐδὸ ποῖ ἱπίοϊἐσωπί, οὐ πές βαϊζέοηι 86 πον 
ἐπίεἰζίσετε ἱπίεἰ ἰσαπί. Ὁ ΟὈτὶϑὶ Ηπι50} τϑοορη 208 
παῖ βοῦθ στθαῖ πη ἰ5 ποῖ ρσοΐϊῃρς ὁπ ὙΠ ΪΏ 
ἐμοῖ, τον, 81. ΤΟΥ ἀο Ὀὺὲ τη8|κ0 {86 ὨγΒί8 Κ9 
οἴ τοδγάϊηρ {819 το] ΘΟ ΔΤΥ Υἱοῦ θη ογοὰ Ὦγ 
ποῖ ἴῃ 86 γδάΐδηοθ οὗ ὁη6 Ὀθδα οὗἉ (Π6 Ρτγοιηϊβοα 
ϑρίὶτιι, 45 (89 Ὀορὶ ππίηρ οὔ δὴ ππἰπιοσγυρίοα 6η- 
Ἰ:σειοπιηθηΐ δηὰ ἔθδιϊναὶ οὗ (96 ϑρὶσὶῖ. οι, 
ΒΆΥ ἰπογ Μ1ΓΠῸ} ΘΙΡ ΒΔ β]85, ποι Τποὰ Βρθακοϑβὲ 
ῬΙαΐη!γΥ; ὄυὐϑη ποῖσ ἀο τΉοΆ ροτοοῖνο (μα Τθου τί 

. 80[Ϊ6 ἴο διυιίοραίο ὈΥ ΤᾺΥ αἰ 50] οϑυγθ ΘΥΘΤῪ α1168- 
ἐστ (δι τγ9 πε κἢν 8ι1}} δνὸ ἀοϑίσϑα ἴο αϑἷς ΤΉ 6. 

γον. 80. ἥονν νῦϑ ἰἱσπονν, εἰς.---Τ αὶ (ΠῸΥ 
ΤΟἈΙῚΥ υπάἀογαίοοα ΟΕ δι Β βαγίηρ, 'π γοϑροοὺ οὗ 
118 Τὰ παἀ δπχοη δὶ ἰποικῆϊ, 15 ργονθά ὈΥ ἐμ ἀ6οῖα- 
χοϊοι: ἈΥ͂ Τθά5οὴ οὗ [5 στὸ Ὀσ]ίονθ [ἐν 
τού τῳ---ΡΤορίον ἦοο---πτιστεύομεν ὅτι ἀπὸ 
ϑεοῦ ἐξῆλϑες].--- 1. ε. ἔγοια. ὑπὸ 6116 (1 
Τηοῦ αἀἰάδθύ ῬΘΥΒΟΠΔΙΙΥ δηὰ στ γβου]ου 8} 7 ΘΟΠ0 
ον ἢ ὕγοιθι αοά, ἔλιἢ ἀταιοί ἢ (ἢ 6 ἀοαποίϊοι 
Ὡηα τοσουοίϊοί ἢ ὰ8 ἰο (δ6 ἔραοὶ ὑπαὶ ΤΊιοῦ κν1}} ἴῃ 
ἘκΘ ἸΔΏΠΟΡ δῸ (ὁ ἰ80 ΕΑΙΒοΡ, ᾽Εν τούτῳ 
(»τγορίενρ λοο)ὴ, ἱμβουθουθ, 4068 ποί Ιζθδῃ: οα 8δ0- 
σοιῃηΐ οὗ 8 (πὶ Του αϑὶ 7α8ι ἱτωρατίοα ἰο 115, 
ἴγα ἀο ΠΟῪ Ὀο]ΐονο (αὶ Του οδηιαβὶ ἤογι ἤγοτῃ 
ἐπο δίπουν, --ουὐ--τἰη ἀσοογάδησο τὶ ἰδ τον ϑ 
οὗ Ἅε505---: Βυρρονγίοα ὈΥ ἐμ]8 οοπνϊοίϊοη ταί 
ΤΒουῦ ἀἰάδέ σοὰο ἔογι ἤγοιῃ (ῃ6 Εαδίπον, τ Ὀ6- 
Ἰοτο (πὸ τοϑὲ α]8ο0. Τμ0 Βγαεί μα] οὗ ΤῊν [18 
ἄοι ὀχρ]δῖπ ἰο υ8 ἐῃθ βοοοπἃ, Απῃὰ {ἢ18 18 4180 
ΜΟΥ ΟΣ 8 ἰπἰογργοίδίΐοη βοὺ αϑίἀθ: ΠΥ σοῃδ88 ἰὸ 
δατο ἰοαπαὰ ἃ πον δπαὰ βρϑοΐϊαὶ ΓεδΒ0Ὼ Ὁ ροβὶ- 
Εἴγνθῆθδ8 ἴῃ (πεῖν οχίβϑίοηῦ Ὀο᾽ οὗ 1π {110 ἀἰνῖηο οὐἱ- 
εἷναι οὗ Ομτίβϑί, ΓΜΟΥΘΟΡ τοδῖκο8. ὅτι ἀοροπάθηῦ οα 
πιστεύομεν διὰ ἱπαϊοαίϊνο οὗἨἁ Τμ6 οὔ7εοί (ποὺ ἰδ9 
9γομπα) οὗἁ ἔα! ἢ.---, Κ..] 

εν. 81. ἦόο ἄο πἢονν Ὀοϊίονθ [Γ!ΓΑρτιε 
πιστεύετε, ΟὐτΆΡ. γο Ὁ. 27, πεπιστεύκατε ὅτι, εἰς., 
διὰ χυὶϊ. 8, ἐπίστευσαν ὅτι, εἰο.----Ῥ, 3.71--ΙἰἈῇ σοδα- 

Φ[“ΤΉΟΥ δὸ ἩΠῚ 9 πηἀστβίλη ἃ ΗἾτΩ 85 ποῖ ὁτϑ ἴο ππἀοτβίρπα 
ἐμοὶ ἐδπογ ἀϊ ποῖ υπἀοτείδον; ἴον ΠΟΥ ῬΟΤΘ 85 ὕθδ69 (ραγυμὶέ 
ἐπῶπ ἐγαπέ)." Βα Δεῖν ᾿δίηρο: “ ΤΏΘΥ διὸ δηπογοὰ ἐμαΐ ΒΟΥ 
δἰιο ἃ Ὀ6 ἀΔοσουηϊοαᾶ Ὀγ ἐποὶν Μοδίοῦ 85 ὉΠ5ΚΙ}Ὁ] δηὰ ἴῃ ποοὰ 
οἵ αποῖδον ἘθδοῖοΓ. .. Αηὰ ἐμῸ5 [ΠΟΥ κΚῸ 50 ἴᾺὉ 86 ἰο οοπιτγλαϊες 
Ομ γίβε απὰ ἀϊερυῖο Ηἰδ νἱαΐπ τ δη ἀϑὴν τηδὶ Ηθ νὰ 
δροδικϊης οηΐβαταδε λιν ἴο ἐπ6πὶ.᾿" ΤΙ [6 ἴοο δίσοηρ, Τηο ἀΐ- 
εἶρ]οα σδηκὩῖ καἰ ρδο δὲ ἐμὸ ἐγ δηὰ ΒΑΔΕ ΠΥ ἰηΐοττοα ἐπας 
1α ρδῃτϑοοδίδὶ Ἐπ|6 δ ΔΙΤΟΥ οὐτηο ἴοσ ἴδ ἐν παῤῥησίᾳ λα- 

: Ἐχεμίαμε απίδ ΐ ἩΔΏΟ λεὲν. Οαὐνίη: 6 αὐεὶ φιὲς 
διὸ αὩ͵εο αἀἰοίΐίφηι 26 ριίαγεί, Το βἴσϑοθ 1168 οὔ νῦν, 88 ςοῃ- 
ἐγασίοα ὙΠῈ {πὸ ζιΐατο λαλήσω δηὰ ἀπαγγελῶ, γοΣ. 25..- 
ΡΆ] 

ἷηξς ὑπὸ βοηΐθῃοθ 85 ἃ αὐοδίΐϊοι, πὶ ΕΘ Ώ γι. 
Ζίφαῦ., ΟἸϑπδῦβοα δὰ οἴ .Β,Ἐ γὸ δου ὰ ΟΥ̓ Ρ- 
Ἰοοῖκ [9 ἴβδοὺ ἐμδὲ Ομ γῖϑῦ δοί}}γῪ δοιπον ]οαρο08 
ἐπ ἀρβοινίος οὗ ἰδοῖν ζδὶιι,--- ἕδοὶ ονἱἀθποοᾶ 
ν {πὸ ὙΘΡΥ τοβϑίγϊοιΐοη ἰμαΐ ζο] ον, 1ωἰλοϊκὸ 
ἀυθίουδ! ἀθοΐαγοθ δργαϊπδί (86 γοαάϊηρ οὗἨ ἐδ9 
ῬΙΟΡΟΒΙ(ἰοἢ 88 ἃ αυθδίϊοη; ΜΙΘΥΟΡ 18 ἸΔΟΤῸ ἀ6- 
οἰἀοὰ ἰπ μ'8 γοοοχζηϊοη οὗὅὨ (ἢ 8 σΘοῃμδοβϑβίοι ἱμογο- 
ἴῃ Ἔχργοβϑϑοὰ Ὁ Βοιροὶ ἰδ ικοβ βαϊά σοῃποϑββίοι ἴῃ 
ἴοο Ἀποομα  ἰοη8] 8 Β0ὴ86: πῶποὸ λαδέο, φμοα υοἷωΐ 
εἰ υοἷο; ορροβοὰ ἰο ἐμ Ἰαδίίοὺ τίοιν ατγὸ (16 γθ- 
βἰγϊοἰλνο ἀρτε δῃά (6 Βυθβοαιθπίὶ οτὰβ οὗἉ ΟἸΓΙΡί, 
[Βοῃ 6] ἰδῖκο8 {116 Το] οὶ; γογὰ 5 85 ἰη θη οα ἰο 
διγθί θη {16 ζαϊ ἢ οὗ {0 ἀἰδοῖ 195 δρδϊηϑ (ἢ 9 
ξαιποσὶηρ βίοττη.---Ρ. 5.7 

γον. 82. ΒοΒοϊᾶ, ἴμ:6 Βοῦγ ΟοΣΘ[Ὦ .--- 
Νοῖ ὑπὸ Βοὰν ψίθὴ γοῦν ἴδ ἢ 8}8}4}} 66 886 (866 
ἴλικο χχὶϊ, 82), Ὀὰὺ ἐμ ον 6 ἰδ 5Π8}} ἔα] 
ἰο βίδα {86 ἰοβὲ,--- Β 6 η, ἱδογοίοτο, ἰὺ 886}} ὍΘ 
ΘΒ δοίοΣ 26 88 Ὧἢ Θηἰ βἰϑϑιῃ ΟΓ σαρίμστο. ΤῈ 
᾿αΡυ 89 δὰ ἱπϑρίσαιϊίοη οὗὨ ζδῖιΒ τυδί τηδίατο 
ἰηΐο {16 Βοι1οὰ πᾶ οὗ ἔδ:εἢι.--τὶ [5 αἸτθϑάν 
οουο [ἐλόήλυϑεν],, Βα (μ9 ᾿ογὰ, νι ῖ ἃ 
Ῥγοβοηἰ πιθηΐ οὗὨ {9 ΔΡυοδοβίῃηρ οὐἱδὶβ.--- 8. 
γὸθ ὙΠ Ὅθ δοαιϊϊοιθᾶ [να σκορπισϑῆτε 
ἕκαστος εἰς τὰ [δια], νὶϊἢ ἵνα ; (18 '56. (89 
ἀοβίϊην οὗἩ ἐμ Ὠουτ. 866 Μαὶϊί. χχυΐ. 81. Ζοοδ. 
χιϊὶ, 7. [πὸ ραϑβαρβθ οὗ ἰπ9 Ῥτορμοὶ Ζϑοβδυ δῆ, 
ἔγουαυ τοῦ (ἢ 9 σκορπισϑῆτε οὗὁἁ ΟἿΌΣ ἰοχὺ 18 (ΔΚ 6 ἢ 
8 ΤΏΟΣΟ {}}γ αυοὐθα ὈΥ Μαεαιίπονν δὰ γοδὰβ ὑμὰ8: 
“ΑΜαΚο, Ο βυογὰ αραΐϊηβδί ΜΥ ΒΠοριογά, δηᾶ 
δραϊηδὺ [Π9 τηδη (δὲ 18 ΜΥ Γ6]1ον "(ΝΥ δββοοίδίθ, 
ΜΥ δαυδὶ, ποαγϑβί Κὶ πϑιηδης- 6 ΜοβϑἾΔ}}), ““βαὶ! ἢ 
ἐμ9 Ιοτὰ οὗ ΒΠοβίθ: βιηϊΐο (6 Βιορδοτγά, δηὰ [ἢ 9 
ΒΕΘΘΌὉ 58}}} Ὀ6 Βορίίοτϑα ᾿ ((.)0 ἀἰβρογϑβίοι οὗὨἨ [89 
ἀ1801}}68 δὖ (9 ογυοϊχίοπ, δπὰ {6 η οὗἉ 1}6 δον- 
88 πιδί 08}, Φ8ΗΑΙ Μ1}} τη ΜῪ Βαπὰ ὑροπ (89 
᾿ϊ:116 ὁπ 8" ([λ6 Βυτη]ο [0] νοῦ οὗἨ Ο τἰβί, (89 
ῬοοΥ οὗ ἰδ6 0.1). Οοιρ. (μ9 Νοίεβ ἴῃ ὕοαι. ὁ 
Μαιίμον, Ρ. 478.---Ρ. 5.1--:ὄ- 8 )ο ἷ5. ουνῇ Ὀπ8]- 
ὮΘΕΒ ΟΥ ἰηϊογοδίθ. ὍἴιῪοα τνουἹὰ ποὺ ἰγϑηβίαϊ εἰς 
τὰ ἰδια: ἴἰο ἨΪθ οὐ ῬΣΟΡΟΥΥ ΟΥ Βοπιθ. Ὁ ΟοΏΡ. 
15. 111}. θΘ.. Α τρδη᾽8 ΘΟ ΔΡ Ῥοββοββίοῃηβ Ὑ8Γθ' 
πο ἰπάγϑῃοσο ἰο {Π6 κοινωνία, Ὀυὺ ἐμ6 Ἰαϊίοῦ τοαϑ 
Βῆδιζθη ὉΥ {ἰ10 οἰγουτηδίδποθ οὗ ΘΥ̓́ΟΓΥ τη Β Β60Κ- 
ἰῃρ ϑαΐοι Υ ἴῃ ἷθ8 οὐπ τὰΥ.-- ἃ Ιθανο Μἴο 
ΔΙΟΩΘ [κἀμὲ μόνον ἀφῆτε]. Το ὑμῖ9 ἀορτοθ 
811.8}} ἐποῖν ἔδὶ]}}Δ τγᾶτο 7.-- Οοἱπσ οπο᾿δ οἱοη τοαᾶν, 
δια ἑεαυίησ ΟΥτίεέ αἴοπθ, αΥὸ τϑοῖργοσαὶ ἰᾷὰθ88. 
[Ὲ 81 βίοι ἐπι 1168 ἃ. τοῦυϊκο, τηοβῦ σ ΠΥ δηὰᾶ 
ΟΥ̓ΣΠΡῚΥ οχργοββοα, Ὀαὺ 411 (8:6 τοῦτο ἀθορὶν δηὰ 
Ὁ γ ἰο Ὅο 7610 αἴτου αν ὰβ ὉῚ (Πο ἀϊδΒοὶ ͵68. 
ΑΒ ἃ 8, ΟὨγὶθί τὴᾶδϑ ΚΟΘΗΪΥ͂ αἰΐϊτο ἰο (δ 9 1 οὗ 
ΒΥΤΩΡΔΙΠΥ, δηὰ ὑπο ὶν ἰοΠΠΡΟΓΑΓΣΥ͂ ἀοβοσυίοι ᾿π {110 
μουν οὗ ποϑᾶ, στ Βθὰ ἃ ὕγ ομ ἃ ῬγΟυ 8 ἰ0 ὉΘ 8 ἔγϊοπὰ 
ἐπάθοα, ταιιϑὺ ασο πουπάοα Ηἰΐπι ἰο ἐμὸ χαΐοκ; 
Βυὺ [86 δΌβϑῃοο οὗ πταδη μοῖρ τγῶβ οΥ0 {ΠἸ8 
πιδὰθ Πρ ὈΥ (86 οοπδίδηξ Ῥγϑβθιοῦ οὗ Ηἰβ ..68- 
ΥΘΩΪΥ ΕΔ ΟΡ, δηἃ ἰπ (Π)}6 οἷον ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΠ6885 οὗ 
{8 Ῥσδαβοποο, Ηθ βοᾶγοᾶ οδί αν δῃ ἃ ΒΟΥ ΘΉΘΙΥ ΟΥ̓ΘΡὄ 

4 ΓΑἸδοὸ Οαϊνίη, Β. Υ., 9 ᾽οιίο, Τιδοποπδοσί, Παηρβίθῃ- 
Ῥ͵ογᾳ, Ἐπ α]ὰ ; οοῦρ. ἱ. δῖ; χα, 88; χχ. 29.--". 8. 
{[8ο "8 Βοηροῖ, Βιείος, ΑἸοσὰ, αοάεί. 8.0 ἸΈΧΤΟΑΙ, 

Νοτε 8.--", 8. 
{τ[8ο Μογοῦ: ϑεὶπ εἰραιδ Αὐρελαϊέραἑίε; ἀοάοὲ : απ ἴδ" 

ἀορμαῖ Τὴ δοηδο ἀθρϑη δ οἡ {πὸ σομηοοί!0 : ἰὼ (ἢ, χίχ, 
21] τὰ ἴδια τηοθῃ8 ΦΟΠ ΠΗ 5 ὨΟΙΏΘ; ἩὯῚ16 ἴῃ οἷ. 1. 11 1ξ πι08}8 
τὸ 26 ἰδ} ρϑορὶθ. Ηδοτο ἯΘ δ[Ὸ ἴὸ υπἀϑτβίδη ἃ ΠΟΤ ΚΟΏΟΓΑΙΪΥ 
1ποῖῦ ΟὟ ὙΑΥΒ Δηὰ ἰπίογοδο Ἡ Ὡἰοἢ ἐπα ἀἰδεοί 166 δά Ἰοῖϊ "9- 
ἴοτο ἢ ογδοσ ἴο ὍΡΟΝ [δ ΤΥ ΓῚ ΤΙ ἔρνος μοι τὰ ΟΝ τὰν ΨΓὮΟΤΘ 
ΘΙΟΓ ΒᾶγᾺ: ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἧκολον ν σοι. 

80 δ150 Βοηκαοὶ δηὰ ΑἸίοχ.---Ρ. 8.) Ι 



δ03 ΤΗΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΖΟΗ͂Ν. 

πὸ οἱου δ οὗ ἸοΒ 6 1688 οδυβοὰ ὮΥ ἐἰ6 πηΐαὶἐ- 
ἤα] 688 οἴ Π16}.---Ρ. 8.] 
Απᾶ (ΥΘΌῚΣ ὅτ ποῖ 8]Ο 6. [καί---δάνογβα- 

ἐἶΐτο, απά ψεί, Δ Θιηρθδιὶο δη ρδιμβοιίΐο 86 οἴ 
καί, δοδοιηρδηΐϊθα ὉΥ ἃ ρᾶυδο δηι ἈΠΟχροοί αν 
ἰαϊγοἀυοίπαςς {πΠ6 ὀρροβίίθ, 85 οἴϑθῃ ἰῃὰ Φοδη (566 
Μογοσς δηὰ ΑἸτορὰ)--οὐκ εἰμὲ μόνος, ὅτι ὁ 
πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν.--Ῥ, 8. Οπθ οἵ 
ἐπ βΒυ]᾽τπιοϑὲ δπὰ ρῥγοίουπαοβυ βαγίηχα. Ηο ν]]}} 
τοιπδΐη οοηδάθηϊ οὗὨ ἰμ86 ΘΟΌ886], χιϊάδηοο, δΔΡ- 
ῬΓΟΥ͂ΔΙ] δὰ ργεδϑῦοο οὗ Ηΐβ Εδίμον δηὰ Μ{}} ὑτο- 
ΒΟΥΥΘ (818 δου ἢ ἀθπ69 οὐ ἐβτοῦσιηραί (9 ἀδτκαϑὶ 
τηοπηθηὺ (ΕἸΪ,. ΕἸΐ, εἰς.). [79 δχοϊαπηδίΐοπ ὁ 
(9 οτοϑϑ, Μαίί. χχνυὶϊῖ. 46, φῬγοοοοάϑα ἤγοιι ἃ 
ΤΔΟΙΠΘΗἰΔΡΥ͂ “εεἰΐπσ οἵ ἀοδογίΐοα ὉΥ (0 ἘδΔίδοΥ, 
πὶϊ δὰ υπἀονϊ γίης 3αἰλ ἴῃ Ηἰδ Ῥνϑβθῆσο: ἴθπ60 
Ηο δι ἀγοαβϑοά Ηἰἶπιὶ 8{1}} 98 "7 ὁ ἀοὰ, δὰ Ηἰ5 Ὑ1}} 
οομῃίϊπυθα δυδ)]οοὺ ἰο Ηϊΐτη, Δ8 θὰ (6 ὩΖΟΩΥ οἵ 
αοἰμβοδηθ. Οορ. ἰδο Νοίοϑ οὐ αίίλειο, Ὁ. 
δ20.---Ρ. 8.1 

γον. 88.Ὀ π986 τρΐηξα Βανὸ ΙἹ δροϊσθῶ, 
αἰς.--- [86 οοποϊαάΐης ἔδγον6}} ποτὰ οὗὨ {1086 
ἔδτον}} ἀἰβοουγβθδ, σουοδ]ηρ (89 ἀοοροϑί ἰομον- 
Ὧ655 Δηἃ βυδγνὶν οὗ αὔθοιίοη, διὰ ἱπάϊοαϊϊπρ ἢ 9 
086 οδ᾽θοὶ: ἰο κἶγο ἔμθη Ηΐ8 ρ6806 ἴῃ {18 ΟΥἹἿ] 
ποῦ, τὶ ἢ οουγᾶχο δηὰ δίγοηρία ἰο ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΘ 
86 τοῦ] οἡ (6 ργουπᾶ οὗ Ηϊ8 ονη ἰγίαρὰ 
πῆΐοῦ Ηρ 8068 ΔΙ τΟΔΥ ΘΟ Ϊο.64.---, 5.1 Τὴ6 
Τοΐογομοο οὗ ταῦτα ἷβ οὶ ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ἰο 86 Ἰαδὶ 
ταῦτα δ'οπθ; ἰΐ Γοΐουα ἴἰο (86 ὙΠ0]6 οὗ {ἰδ6 ἴδ᾽γο- 
νεὸ ]-αἰϑοουτθοθ. θ τυδϑὺ τοοο]]οοὺ ἐμαὶ (ἢ 6 
ἀοηΐαὶ οὗ Ῥοίορ, δὰ ἰδ 4180 1 }105᾽ ἱπδῸ} 1 γ ἰὸ 
ΓοἸ]ονν (86 [,οτὰ, ἔογαι ἰΠ6 ϑἰδει ρ-Ῥοἰϊπὶ οὗ (1686 
ἀἰδοοῦσβοθ. Τὸ ἰδὶ8 ἐπουχαὶ, (μ 6 οσοαδίοι οὗὨ {89 
ἔων 6 1}- ΑἸ ϑοοῦγΒο5, Ηο ὯΔ5 ΠΟΥ͂, δὺ ἐμοὶν σο0Ὁ- 
οἰαβίου, τοίυγηθα, [Ιη ἰποῖν ἀοαροπάθησῦ, {ὑπ 6Ὺ 
881} Ὀθ Ὀτοβοσυϑὰ ἔσγοηι ἀδϑραΐν.-- - Βαϊ ὰ ΜΘ 
γὕ7Έο ΏΔΥ αν Ρθᾶοϑθ [να ἐν ἐμοὶ εἰ- 
ρήνην ἔχητε]. [πὰ δι 6518 ἰο (6 ἐγὶ αϊαἰΐοι 
Ῥγοραγοὰ ἴον (ἤϑτλ ὉΥ ("6 ᾿γοῦϊά. 711 λε: ἴ,ὰ- 
ποῦ: [ἴῃ ΝΥ ποτὰ ; Τ]ιοϊ πος : [ἢ υἱΐα] σοατηι- 
πἰοη ψῖ Μὸ (αἴϊνος σδγιδαγὰ, [αι ρθ)." 6 
ΤΩΔῪ Ὡοΐ ΔρΡργοδβοηὰ [86 δ }}} 6515 ἴῃ 88 ῬυτοῪ 
ΟὈ͵θοίνο 8 80}89 88 δἰίδοῖθ8 ἴο ἱΐ ΒΘ ἢ ΔΡΡ θα 
ἴο {π9 γτἱροηθά Ομ νἰ βίαι ; ἰξ 1148 (8 δα δ᾽ Θο 76 δ᾽ 49 
88 νγὸ]]. Τπῃγουρὰ δῖ ἢ ἰη ΗἾ8 'νοσὰ δηᾶ ἱροῦ 
80 Κοορίης οὗ 086 βδιηθ, ὑπΠ|6 7 ὙΟΥῸ ἰὴ ΟΠ χὶβί ἰο 
Δ οχίϑηϊ ἰδμδὲ δβιυϑδήοοὰ ἴον {1.60 Ῥτοβογυδίϊοη οὗ 
ἐμοὶν ροδοϑ; Ὀαΐ 4150 ἔῃ (16 Ὑγου]ὰ 80}}}, ἰο δ ὁχ- 
θη ἰδὲ ποοοϑϑιιδιοαὰ {πον δηἀυγαηοσο οὗ ἃ ἰτὶ- 
Ὀυϊδίϊοι Ῥου]ουΒ ἰο ἐμοὶν δουϊθ. Τ}ιῖ8 Ὑυ845 (Π 6ἷῦ 
ὍμηΑ] ἀορατίατο οὔ οΥ̓͂ (16 νοῦ] ἰο ἔ.}} δοτηυ- 
πἷοαῦ τὶ Πὶω. Ηδηδο {π6γ0 τγὃὁ8 ποοὰ ἔοὸσ (86 
οχἰιογίϑιοη : 6 οὔ σοοά οἸ6οΣ, δὰ ἴοσ (8 βὉ- 
βθοαπδηΐ ᾿ἡἷΖ}}- ΡΥ ΘΒΕΥ, ἱπίΘΓΟΘΒΒΟΤῪ ὈΤΆΥΘΥ. 
[0 εἰρήνη Θοπιρ. ποίθ5 ὁπ οἢι. χίν. 27; ου ϑλίψες, 

ΧΥ]. 21. χΥ, 18. εασε οταῦσαοοδβ 81} {):8ὲ σου- 
Βιϊίαὐο8 Σοϑί, οοϊθηϊπιοηΐ ἀπὰ ἰσὰθ ὨΔΡΡΙΏ 685 οὗ 
μοδτὶ οἱ ἰδ9 ὈΔδ58 οὗἉ (89 Ο]1»᾽δεΐδη βαϊ υϑίϊου δπὰ 
Υἱἱ] ἀπΐοη τῖϊπ ΟὨγϑί, Ζ7τ|διμίαίίοα 186 Ὁοιὰ 
Ῥοτγβοουίϊίοη ἔγοτη πὶ τι πουΐ δη ἀἰδίγοββ ἔγοτα Ὑ|1}}- 
πη. Τὸ Βαδρρίῃοββ οἵ Ομγί βιϊδηϑ ἴῃ (μΐ8 1178 
8 Βυδήοοὺ (ὁ ὕγοααθηῦ ἱπίοσυυρίϊοηβ δηἃ ἀἷ8- 
ἰυγθδησοβ ἔγοπὶ ἐμοῖσ οὐτπ τϑτλδιηἰηρ ἰθ ἄτη} 1168 
Δ 5[}8 85 1ν6}} 88 ἔγοϊη δῇ ὑοῦ που]. Ὑοί 
ἄδθοὸρ ἀονῃ δὲ ἰἰιὸ Ὀοϊίοια Ρθδοθὺ σοῃίίπυθδ ἰο 

"15 αἷκο Μογοῦ: “ἡνίκ δορὰ τππογίηρ ἰὼ Μο." ΟΟΡ. 
Χχν. Ἶ. ““ΤὨΐδ ρΓΘδΌρΡΡΟΘΟΘ ἐδ γοΐυτη ἔοπι πο δοκίίοτίς ἴῃ 
μέγ ἜΓΡ Ὀχϑῆςοϑ ἀζοΐπ κοϊμογοα ἰω 16 ΥἱῈθ" (ΑἸογά). 

τοΐρση, ΒΟΎΘΥΘΡ πισοὮ {110 δατίδοθ οὗ {Π6 ὀδοδπ οἵ 
1136 πῆδὺ 6 δρίἰαἰοἃ Ὁγ νίπα δηὰ δἰοστα.---. 5.] 
Ἐπὶ Ὅ6 οὗ ξοοᾶ οἕθοσ [ἀλλὰ θαρσεῖτε]. 

-Ἀ 8 ὸ βιγοηρι οπίηξ, οὗὁὨ ἐποῖὶγ γοδπ 685 ἰὼ ἐδ οῖγ 
προηαΐης ἐγ δυϊδίϊοπ, [Α ἰἰτνίπρ Θοτασπί Δ Υ 
οὗ ἐμΐ8 ϑαρσεῖτε ἷ8 ΘΒρθοὶδ!}ν (Π6 ΔρΡοΒ(]6 Ῥδαὶ; 
ΘοΡ. Βοπι. τἱϊ!. 37, 2 ον. ἐΐ. 14: ἦν. 7 ΕἾ. - τὶ, 
44; χιὶὶϊ, 9; μὶβ βροϑοῖι Ὀοίογο Εδὶσχ δηὰ Βοδβέτδβ, 
εἰς. (Μεγ 61).--Ρ. 5.-- Βανὸ ονϑσοοιῖθ τἢ9 
ψοσϊᾶ. [ἐγὼ νενέκηκα τὸν κόσμον, ““Ὁοὶ 
ΟἿΪΥ ὀεξίογε γοὺ, Ὀὰὶ 70. γου, (δαὲὶ γ9 τδυ Ὀ6 δὶς 
ἴο ἀο {86 βδ10;᾽᾽ δορ. 1 Φοδηη υ. 4, δ. ᾿Ἐγὺ-- 
Ι, ποὶ γου ---ἰδ δια ρ μια δηὰ ρίνοβ ὑσγοταϊπθῆσο 0 
πμδὶ υπίᾳυθ ῬΟΥΒΟΙΔΙΪΥ, ἩΠῸ56 ΥἹΟΙΟΣΥ͂ ΒΟΟΌΤΕΣ 
8}} βΒαθϑοαυδηΐ γἱοίοτίεβ δηιὰ τδκο8 ΗἾ5 σδυσεὶ 
ἰπάἀδβίγαοι! Ὁ]0.---Ρ, 5.1 [1 (Ἀ8 Βρίσῖϊ οὔ (89 ἔατε- 
Ὑ76}}- αἸβοοῦγϑθβ, (18 18 ἐπ 6 δηςοὶ Ρδίοσυ οϑ] θδγἃ- 
ἰἴΐοη οἵ ΗΪ5 υἱοίοσυ, οὐ; {ἴθ ρεσίδοι δββσθῃοο οἵ 
Υἱούίοσυυ, δχρσεββοὰ ἰῇ δὲὴ ϑδηίι οἱ ραίοσυ οοϊοῦτα- 
ἰἴοῃ. [Ιἐ τὴῦδϑ {Π|9 ἸπΟΓ 6 ὈΤΌΡΕΟΓ, ΒΟΤΎΘΥΟΣ, ἤον {κῖς 
ἔαΐατο οὐθηί ἰο 06 ΘΧργϑδβϑα ἰῃ (86 Ῥοσίεσι ἰξηβὲ 
ἴον {86 γοϑϑοὸὴ ἐπᾶὶ Ηἶἷἱβ Ὑ}10160 σΟΌΓΣΒΘΟ ΒΙ(Βοχίο 
δεὰ Ὀθοἢ ἃ ΥἱἹοίοσΎ ΟΥ̓ΘΡ 1:6 ψου]ϊὰ. 18 {μτϑο- 
ἴοϊὰ νἱοίουῦυ ΟΥ̓ΘΡ 19 ἐμαί, ἴῃ μαγίϊουΐϊατ, τγῷ8 ἀθ- 
οἰἀοὰ ἱπ {89 Βίογγ οἴἉ ἐμ ἰδιιριαἰΐοη ᾽πὶ (6 πὶ] ετ- 
Π685 (Νίδιί. ἰτ.};: ἐπὸ ὥγοὶ οὗ ἐδ {πΠγοα 
σἰοίογιοΒ ΟΥ̓ΘΡ ἴἰδ6 ἀπσαΐδὰ οὗ εἶθ ἩοΥ] ἃ τε ἀε- 
οἰἀθα ἱπ (86 ἐγ ΠἸΡῈ οὐον 90 688 (866 ΒΑΡ. ΣΙΪ]. 
81). ΤΏΘδθ6 γ6γ (μ6 γἱεάρο οὗ {πὸ Ζ.}}} δοοοδι- 
ΡΠ ΒΗ πιοπὶ οὗὨ Ηἰδ υἱοίοσγ. 88ὲ οὗ φοοά εἶεεν, {. ε. 
{πὶ8 ΥἱοίογὙ 888}} 8͵δο δοπι υοὺ {μ6πὶ Ραδί 186 ἰσὶ- 
Ὀυ]διΐοι Ὑΐοῖ 18 ἰα 186 νοτ]ὰ. 1818 ἡογζαϊπαββ 
οὗἉ οἰ έο το 8, ἴῃ το ϊΐθηο6 οἡ ἐμ νἱοίουυ οὗ Οτῖϑὶ, 
βτϑί αἰβρὶαυϑ ᾿(56]{ ἴα {πμ6 ᾿ϊΐε οὗ [16 ΔΡο3ι166 (8εθ 
Βοπι, Υἱἱ!. ; 1 Φοδὴ νυ. 4, εἰς.) 
{ΠῚ ἃ ομοοσίῃρ βιιοαῦῦ οὗἉ τἱοίονῦ Ομ νὶβέ οἷαϑθεϑ 

Ηΐδ ἴαγονο  -ἀἰδοουγβοθ ἴο (6 ἀἰδοὶρ]65:; Ὀυὶ ἐδὶ5 
ὟΔ8 ἢ δηῃι  οἱραίίο οὗὨ ζαὶϊ δ, τ οι τ ἴο Ὀθ το- 
αἰϊσοὰ ὈΥ (6 οπιπϊροίεηϊ ρον οὗ ἀοὰς: διὰ 
θῇς, χοΐϊῃρ ἔοτία ἰο (Π0 188. δῃὰ ἀθοϊδὶνο οοα- 
διοὶ πὶ [0 ῥγίησο οὗ ἀαν ποθ, ΗΘ μοῦσα οὐἱ 
Ἠΐδ μβοατί ἰἢ ἤγαυοῦ ἰο ἴπ0 δίδμον ὋΣ. Ηϊαϑεῖζ, 
ΗΪ8 αἰδβοὶρ]ο8, δῃά ἐμ τ μο]6 ἔαίατο οοστόχκαιϊου 
οὗ θΘΙονοσθ. 88.660 ποχί οβαρίοσν.--Ρ. 8.} 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΑΙ,. 

(θα ΟΒδρ. χτὶ. 1θ0-88.) 
1. Ιὼ ἰδο γῬτοοοάϊηρ δβοϑοίϊοῃ Ομσῖδὲ οἶδ 

ἀϊδιϊησυΐδ!ε5 ΗΒ Ῥγθδθῦσθ Ὑἱ} 6 αἰδοῖρ]ο5 
ἔγνοια ἴθ ἔπξαγ9 ῬΓΘΒΘΏΟΘ οὗ (9 ΗοἿγ αδιοδὶ υἱῖδ 
ἰῃοη. Βυΐ ΠΟῪ Ηθ ΤΟΥΘ8]5 ἰο ἐπ θαι ἐδ 6 ὑχοϑθρϑοὶ 
οὗ Τϊπιδοῦ Βρθοα ἢ γ θοΐης υοἱίλ ἐλεκπε δραΐη πῃ 8 
ΠΟῪ ἕοστΏ. ἘἘΥ͂ (818 ὁδ Ὀ6 τηθϑῃΐ, ἴῃ (16 Βτϑὶ ἴἢ- 
βίδῃοο, ποις 6156 (δὴ 86 Βδϑβυτγτγεσίίου, υἱιδ 
ἦι8 ἸοδπἰοβιδείοὨδ. ἐμαὶ, ΒΟΎΤΟΥΘΡ, ἰδ δὲ 8 δᾶσιὸ 
εἶτηθ ἃ ΒΥΤΩΡΟ] δᾶ ρ]θάξο οὗ 86 σοΏΘΓΑΙ ἐδοὶ οἵ 
ιχοἷν ἕαΐϊαγο πιϑϑιΐης ;---οὐὗἉ ἐπαῖν ταϑοίϊης; ΌὉΥ πιοϑῃ9 
οὗ τἱονίης ΟἸγὶδὺ ἰὴ δρίσὶ, οὐ ἐμοῖν πλθοῖης 08 
{89 ὙΔΥ ἰο ἐδ Δί ν δηὰ ἴῃ ἐβὸ Εαι 6 τ᾽ 8 ἤοπβε, 
δῃὰ οὗὨἉἍ {ποὲὶν τηθοίΐης ἴῃ ἐμ Ραγουδὶδβ. ὙΠ τὰς 
Ηοὶν αοδὲ δ Ηξϑε]ΐ 8}}8}} Σϑ- ρῬϑδὺ ἰο ἰδεῖὰ 
ἴῃ Ηἰβ αἴοῦγ. Τιθ πῈν ἀδῪ οὗ ΟΠ γὶϑὲ 15 Ὀαί ὁπὲ 
ἀδΥ, δηᾶ δἷδὸ ἐΐὸ οἴδσῃαὶ βθοΐης οὔ Ηΐω ἃ κεὶπ ἴῃ 
ζαϊι ἢ 18 Θββοη 1 8}}} ὁπ δθοΐηρ. 

2. Α ἐἰε|6 εὐλιία νον. 10]. Τὴθ οὔθ δοὰ ἰὰς 
οἴδοῦ μικρόν ἃτ9 ΒΥ ὉΟ]Ϊ68] οὗ ἐδ δἰίογηδίϊου οἵ 
αοοὰ Ετίάαγ δοὰ Εδϑίορ ρμοσίοὰδ ἰὰ ἐπ ΟΒασοβ; 
8η αἰξογπϑίΐου ΓΟΖΌΪΔΕΙΥ οοηἰπυΐηρ πηι} {9 ἀΑΥ 
οὗ Ογὶδί᾽ β δρρϑαγίῃᾳ. Το Αροϑίϊθδ μια! 



ΟΗΑΡ,. ΧΥ͂Ι. 16-88. δ08 

(ἷα μικρόν ἰμοὶν ψ8019 Υ69 ἰός; ὃυὺ ὙΒΟΝ 
Ῥ͵χοοϊαἰτοΐῃ, 838 {πον ἀἰὰ, ουὐϑῦ δῃὰ δῆοιῃ, ἀυνίη 
ἐδ ἐτὶ θυϊδιίοηΒ οὗ 80 ϑδῦὶν μαγοὶι: [86 ΠῸΣ 
οοταθίμ αὐἱοκὶν, ἰὺ ἰ6 ἐμ 9 1α8ὲ (ἴπη6, {Π9 1α8ὲ ΠΟῸΓ, 
(ΒΟΥ δῳηπουπορὰ ἃ σείσίοιιδ ἀμίθ, 65.886 ἃ 
ἐδτουκὴ ἰδ ἴδ] οἷ οὗ μι9 Ο ιν ϑεϊδη ϑρὶ νεῖ! 
Ἡἰτ (80 ϑρίνις οΥὁἩ ἀοα δπὰ Οδτίδι, ὈθίοσΘ Ποῖ 8 
ἐπουβδηὰ γὙ6 8.8 ὮΣΘ 88 000 ἋἀδΥ δῃὰ ὁη6 ἀΔΥ 88 ἃ 
ἐδπουδαεπὰ γϑατα (2 "οΐ. 111. 8); ἀπὰ ἐξ ᾿8. ἃ ἀθ- 
οἱἀ δὰ τιϊδία!κο οὗ πιοάοτγῃ ὀχοζοῖθδ ἰο Ὀ6 οοπιϊαυ- 
'ῖν τοχαγάϊηρ ἰδ γεϊσίομα ἀαἰθ οὗ ἃ ἸοΙ͂Υ, 
δροβίοιϊίο νἱονγ οὗὐὈ ἰμ9 ποῦ], 838 ἃ οὐγοποίοσιοαξ 
ἀδὶο οἵ οἰ ἰἸϊαδιὶο ὁστοῦ. 186 θαῖλθ Ῥδαὺὶ Ἧδο, ἰπ 
8 τοὶ σου 8680, Ῥτοοϊαἰ πιθα : “116 ᾿οτὰ σοιροί 
αυΐοϊεῖ γ᾽ (1 16958.), ἴῃ ὑπο βοσοπὰ Ερίβι19 ἐο ἐμ 
ΤΠ βκαϊ ου ̓8η8 ορροβοά ὑπ ΘΕ ΣΟΒΟΙΟρ 64] τ ἰϑιιη- 
ἀοτνβίαπαϊης ὮΥ (16 ἀοοϊαταίϊοη : 189 οτὰ οδοταοίὶ 
ποὲ 80 βδοοῆ ; δρᾶ (μ9 δδῖι9 Φοὴπ χγ8ὸ Ὑσχοίθ {110 
ποτὰδ: “Τὺ 18 πὸ ᾿ἰδϑὲ μουν (1 Φοῖπ 1. 18), 
ἀϊὰ ᾿π ογνοϊαίέου Ἰἰϊκονγίβο ἀορίοιὶ (ἢ 6 χτλπὰ β0- 
οϑϑϑίοη οὗ {86 δζ88 80} (δ 6 δρροδυίηρ οὔ Οἰιν ϑί, 

8. ον, 20. 7 αἰδίγεβδε 07 λε αἰϊδοὶρίεα, (6 7ον 
97 ἰλὲ ωονγἅ, Απὰ {Διο ἸΟΥ οἵ {μ0 ἀἰδοΐρ]99 7 
Ηοτο (μ6 οσὰ μδ5 ποί οϑυγὶθα ουἱ ({ 9 ἢ γΔ}]ο], 
ἴον {λπ|ὸ 70Υ οὗ ἰμθ ἀἰβο: 168 15 ἐο Ὀθ 89 Ενδηχοὶ 
ἴον {9 που], δη ἃ οὨἱΪΥ ἰο 6 ᾿ρθηϊθης Ῥογίῖοι 
οὗ ἰμοὸ ποσ]ά 584}} Σξ Ὀ0 δ οδοδϑῖοι οὗ Ἰδηγθηία- 
ἰδοῦ, Ηδσποο Βοιμ]ἐδίβ, ἰῃ δοταρ]οἰΐης ὑπο βοοοπὰ 
δὶ οδὶ8 4130, ἅτ ὕυΐ Θομα τ 0}}8}}}7 οοτγθϑοῦ, 
ΟὨγ ἰδθ ἱσιροηϊέθηὶ σου ψἱὰ 118 αἰδϑέγεδϑίι) 
Ἰδιυδηἰδίϊοηβ, ΤΟΥΤΩΒ ἃ, οδσοιταδὺ ἰο ὑπ ἿΟΥ οὗ ἰμ6 
ἀϊπβοὶρῖοϑ. 

4. [γον. 31.1 7.6 ευβεγίπσε ὁ ΟΝ ρῖδέ τρεγϑ ἐλδ 
διγίιλ-ραπσε 9" ἰλε Τἠεοσγαον, Μ Ἀϊοι χακλὰθ {]ιοτη- 
βοῖνϑϑ ἴ6]0 ἰὼ {10 ἀἰδβεὶ 198, {Π6.ὕσὰθ ομ]άτϑη οὗ 
(86 ΤΘΟύσδογ. ΟΕ γὶθι δ γοβαγγθοιίοη, ΒΟΘΥοΥ, 
788, ἴῃ ΤΣΟΔΙΪΥ, ἐλ6 ὀὲγίλ οΥ λ6 οἰεγπαΐ πιαπ ἰἴο {π6 
δίογβαὶ νου], βἰτη αἰ Θου 5 ν τὶ Ψἰο ἢ Ὀἱγι ἢ 
ἐ8ὸ πε πιαπκὶπα, Δ5 ὦ, 11.016, 88 ΟΡ ἰηίο {116 
φοιϊὰ. ποη Ηο ἀἱοά, (6 ρστοδὶ ποσὶς οὗ αοὰ 
46 δηϊθιοὰ  ψση Ηδ σοβο, ὑῃὴ6 οἰογδὶ Θοά- 
Ἀΐδαο ντὸϑ ραγίοοιοα. Σὰ Ηΐαὶι (μΠ6 Οματοῖ, (89 
ὩΘῪ παδηκίη, τὰβϑ Ὀοτη. Οοἷν ἰμἷὶβ Ὀΐτί 860 
Βον. χὶϊ. 1: οὐ ἐμ Εἰγϑὶ-Ὀοσγη, 60]. 1. 18 ; οὐ ἐΐιθ 
σοπροπίιϊντο πατηδηΐγ, Οο]. ᾿ἰϊ, 1. Οορ. ἰδ6 
ποία οἱ ΟἹ, 1 οὗὨ τοῦ. 32, ῥ. 497. 

δ, ον. 25. ΑἹ] Ομ βιϊδηὶϊ ν 18 δῷ αἰίεγπαίίοη 
οΓ πιοιιγπί) απ 7οΨ, 88 (ἰὩ 6 παίυγαϊ 6 15 δ 8]- 
τογδαιΐοη οὗὁὨ ΟΥ̓ Δπἃ ΒΟΥΓΟῪ ; Ῥδχίϊης στοῦ δηὰ 
ἿΟΥ οἵ πιθοίιΐπρ, ἰὰ ἐπ δἰ κοδί βθη80, ΦΟΥ ποῦ 
ἴο Ὀ6 ἰΔκοῃ διαωυ. ἀπ δ)ιογηδίϊοα ἰὰ βδρὶ γι 8], 
88 ἴῃ παίαγαϊ ὑπ ΐἰημ8, ὈὰΓ ἰπ δὴ ἱπύοῦβο ογθγ. 

6. γεγίίῳ, υεγίΐῳ, εἰς. (τον, 28): (16 ΒΟΙΘΙΔΠΪΥ͂ 
ϑοπογογαίοα, αὐβοϊαΐϊθ ΠΘΑΓΔΌΪΘΉ 688 οὗἨὨ ῬΥΔΥΟΥ ἰἢ 
ἐμαὶ ἀοζτθο ἰπ ὙὙϊσὶ ἢὑ 15 ῬΥΆΥΘΥ; δηὰ {18 Ἅ“πιοπ 
8 ῬΤΟΡΙΊΘΟΥ οὗ 8 μοαυίῃρ, βροίκδβῃ ὈΥ̓͂ ἴ!0 ϑρὶτὶΐ 
Οὗ Ῥγδγοῦ. 

1. Το ΟΕ βιϊδῃ 1ἰ 6 18 ἃ δρ᾽ τὶ [8] 119 ἐπ τυ ΒΙ οἢ 
ἐπαπίτίεβ δὰ ὙΘβΘΆΡΟ 98 Ὧγ0 ἰγδηϑίονιη θα ἐηίο 
Θοϊγοδίϊοβ δη6 ΟΧΡΟΓ ΘΏΘΟΒ, γ0Ὁ, 24, Τῇδί ργθδὶ 
ἀδγ οὗ Νὲν ἸΤοβιδπιθηῦ βρίγίϊααὶ 1116 185. ἃ ἀΑΥ 
Ἡ 6. 1260} δῖα] ᾿ἴγο ἰῇ τῃ9 οοπιμιπίοπ οὗὨ [88 
Ῥαϊδον, (9 ϑὅοη δηπὰ ἰλ6 ΗοΪγ αΠοί, ἃ ἀδν ψ θη 
ταθῦ 588]}} παὶκ ἰὼ {Π9 τηδηϊζοβίαιΐοη οὗ ΒΟΑΥΘῚ 
ὍΡοη δε. ὅὅ60 ποίθα ἰο Υθ7. 28, 

8. Ῥογίοοι ἸΟΥ, δπὰ 16 ἱὰ ἐδ ϑρίτὶς ἀγὸ οὁΠ6. 
Ἀπ εχδογίδιϊου ἴο 1ϑηιθοοβίδὶ Ῥσαυοῦ. 83.609 ποίθ 
ἰο ἰαπὲ οἶδ δ οἵ υϑνρ. 24. ᾿ 

9. [ὑετ. 268. Τὸ ὁ τωδῃ ἴῃ δὰ Ὁποη]]ρἰἰθηοα 
εἰδίθ, ΘΥΟΣῪ ἀϊβοουγδθ, οὐθῃ ΟΩ90 ΠΪο0} ἰῃ ἃ ἀἰγοοί 

ΤΏΒΒΏΘΡ Ὀσγοϑθηίβ ἰἀ689 ἰο ἰδ τηϊηἃ, ὈδΟΟΙΏΘ08 ἃ 
»Ῥαταδοίϊε Βροδοῖ ; ἰὁ0 ἃ πηδῃ ἰῃ ἃ σοπαϊϊΐοη οἵ θῃ- 
᾿ἰϊκαιθητησϑηϊ, ΟΥΟΣΥ ἀΐδσοιγβθ, Ἔνθ ἐΐα ἤρυτγα- 
υὖγθ, ῬατδΌο} 168] οὔ 6, ὈΘσΟΠ165 ἀπ τἰπάγαροὰ ννοτὰ 
οὗ γονοϊδίίου : ιι8ὲ 88 ἐμ υποοηγογίθα τδη ᾿Ν88, 
ἴῃ δα ἀϊίοα ἰο ὑπο [Νίοβαδὶ 9] [δῖν ἀποίμον 180 ἴῃ 
{16 αο5ρΡ6], νι 110 (6 σομνοσίϑα τηδη π49, ἀ ἀδὰ 
ἴο ἷ5 ἀοδροϊ, μοί ον 605Ρ9] ἰῃ (9 [Δτν. [ἂν 
84 Βγπιῦοὶ δτὸ ἰμι6 ἱπάϊν!810]6 ἴοτ9 οἵ γενοἷα- 
(ἴοι ἴογ ἐμο Ρίουβ οὗὨ ἰδηιίίον ἀχὸ; ἰἷιθ ἴατν ἴὸ ἐ110 
Βοατὶ δηὰ οοῃϑοίΐίϑθῃσο, ἐπ 9 δυῃθοὶ ἴον 86 ἈΠ 667- 
βίδάϊης ; ΜΒ ΘΓΘΔ9, οἱ ἰΪι6 οἰμοῦ ἰδ, 19 6108- 
ὍΘΙ] απὰ ϑβδρίγιι 4] δβροθοῖι δτθ 6 ἱΒΘΡΑΓΔΌ]6 
ἴογπιϑ οὗ σϑυοϊδίϊοι ἴοῦ (9 εἰ ΐονον 0 ΒΛ8 αἱἵ- 
ἰαϊποά ἰο τιδίυ σιν ; 866 ποίο ἰο γογ. 2. 1, 1ἔδ 1 
80 ϑ'ρἐεὶν 8 ἃ 118 ἢ {π0 ΘΥΘΡ ΠΟῪ γτουοϊαἰΐοῃ, ἴῃ 
110 ογονϊαϑίϊηρ αοδροὶ, ον. χὶν. 0. 

10, [ὕν. 206.1 [πὰ ὑπὸ 19 οὔὗὁἨ ἐμοὸ ζ4:{Ππ||ὰ], 
Ομ τὶ βι 8 ἰλἰθτοοββίος σοϊποϊ 68 νυν 11} (86 Σαιχοαὶ- 
δὲθ ῬσδΥοΡ οὗὨ (ἰοὸ Ηοὶγν ϑρίτγιυ νὴ (ἢ 6. πϑαγί 
μῦν Υἱ. 26), πῃ τ Εἰσὶ Ἰα 6. ΡΥΔΥΟΓΡ {Π|Ὸὸ ταληϊ- 
εβίδίϊομβ οὗ ἔπ ΕΔΙΒΟΥΒ ἰόν δ΄ύΘ δῃμουησαοά, 

11, [Μγ. 28.1 Το οὔθ πα] οὗ 10 λιἴ6 οὔ 
ΟἸιγίβι,-- --παιμοῖγ, Ηΐ8 Ῥογβοπαὶ σουϊηρν, 88 (δ 9 
8οπ οὗ αοά, ἔγοιι ἐμ ΕΔ ἢ 6Γ.--οἶϑ {π6 ΚοΥ ἰο (89 
ΟἶΒῸΡ Βα] ---ΗἰἾ8 γοΐηρ, πὰ ἀϊνὶπο φίοσυ, ἰο ἐδ 
Ἑαίπον. 

12), [ὕὕ7ὁεγ8. 29, 80.] Το ἀἰϑοῖ 0168, ἰὼ ονιαἰοΐηρ 
ἴγοτα ἰὴ Ἰοτὰ ἐμοῖς ὅγϑί φϑιθγδὶ υἱοῖν οὗ ἢ 16 
οπἰΐγο ᾿ἰἴ0 δηὰ σοῦ Γ86, 8180 Ἔχ ρϑγι οποϑά ἃ [076- 
ἰΔ89 οὗἩἉ (10 ΗοΙΥ ϑρ᾽τι. Εοτν τμ9 Ηοὶγ δρίνγι 18 
ὑπο ἀϊνίηο 118 ἢ (8 οοαςγαὶ υηἱΐγ. ᾿ΐθοσο ἐδ9 
βγϑὶ "ἸἸαλϊπαϊίου ἰουομ της ἰλ9 116 οὗὐἨ Ομ τιβὺ δπὰ 
οὗ 4δ}} ἰιὸ ἀϊνί πὸ χηδηϊοβίδιϊοπβ ἰπ σοποταὶ, σοτι- 
ῬΙοιοά ἴῃ ἐπ0 δβδοθῃβίοῃ, 18 (ῃ9 ἐπι γαπιδη αἰ ἐ 
ἴογρ πο γϑοθρίϊου οὗ ἐμθὸ Ἠοὶγ αμδβοβὶ; 88 ἐμ 
διοίηἰϊϊπς οὗ ἰδὸ ΗΟΪΥ Οἰιοϑὺ 15 ἐθθ ἰηβίσγα- 
τηΘῃ Δ }}Υ ἴον (86 [0}}, πα ἰνιοα γΥἱοῖν οὗ {πο 18 
οὗ 2 6888 ἴῃ ἐδ πηἰίγ. Το απἱῦ 18 πορά[] απὰ 
πηὶὶν πα] ΒρΘΏΒΔ 16. Τἷ8 18 850 σηυοὶλ ἃ ]1Ὺ οὗ 
᾿ϊέο, αὐ αἰτγαγδ τὶ (86 αἰβηιοια θοσμοπί οὗἁὨ {89 
Ῥδίομ νοῦ οὔ Κπον]οᾶρο, 1119 [Δ Κ68 18 ἀδραγίαγτο, 
Ῥυὲ νι 1.8 δομίγα] ζαι οι, 116 18 ογοῖνοὰ, ΕῸΤΣ 
{18 οδι189, ΡΟ ἰδίου 18. δὴ ἱπαπὶπιϑίο, ἰγὰθ 
βοΐθποο ἃ ᾿ἰνίηρ, ἰησ. Εον ἐμ ΐ8. οαυ.80, ἰορα ν 
ἱπτουσὰ οτἀϊ δῆ 68 5 1ο9ὺ ἰῃ ἀοαί, τ} 116 {ᾺΌΪΩ 
ὀθηΐγαὶ βϑανυίης αὶ ἐς ἀον]ορ8 δὰ δθυπάδηϊ }}6 
ἰὼ αἀοα-}κ6 υἱρίυοθ. Ετοα (Πα Ῥϑηϊμοἰβίϊο 766]- 
ἱηρ οὗὨ δ]1-οἤ88 688 (“4 εἰπογοζάλὶ) ἀἰβρΊ αν Β ἃ σὶοὶ 
ΒΕ ϊπι της οὗ δρίτἰϊ ; Ὀαΐ ἃ ΒΕ πη Γι; ἃ5 7618 
88 Ῥδιϊμοίϑηι ἰ(86]ζ, ἐπ 10[5 δία σοηΐβαι ἰ0 ῬΘΓΒΟΏ- 
δ᾽γ. 9 ἀο ποὶ ἀοιιδὺ (αὶ ἰἰιὸ ἀϊβοὶρ]68 μαᾶ, 
ἧπ ἰπαὺ τηοιηθμῃί, ἃ σἰΐπιρ5ο οὗ Ῥοπίοοοβι. 

18, Τἱ58 χἰϊίρϑο τναϑ, ονόυον, [16 Ἰαϑὺ πηο- 
τηθηΐ οὗἁ ἐμοῖσ ὑγ- Ῥοηίθοοβίαϊ εἰμ βίδϑιη. Ἐπ- 
(μυπίαδι 18 ἴ(Π0 ὈΪοϑδυ οὗ {ῃ9 πον 1[1{{8---ἃ ὉΪο8- 
Βοπι, ἰπ Ῥτορβοίίο (1168, 80 χἰονιουϑ}Υ απο άϊης 
ἴὰ (86 Ῥτορ)ιοίίσ ννογά. δὶ οπιιυϑίαϑιη τηυϑὲ 
Βγβὶ ρα59 ἰβτουσῃ τηοτία] βυδογίης, ἴο ἰῃ9 οπὰ 
ἐδαΐ 1ὲ τὴδΔῪ δοῖ ἰπίο ἔγαϊν, ἱηῖο ἄγο:- υγοοῦ ἀΐβρο- 
δἰίΐοη οὗὨἩ πιϊπά. βιυισῦ ὑτγίαϊ, ἐπογοοσο, ΔΒ ΠΟῪ 
ἐπαταϊηθηῦ ΘΥ0 ὕροπ {μ9 ἀἰδβοῖὶρ]68, δοσοτάϊηρ ἰο 
γον. 82. 

14. γεν, 88. Οἰγὶβι 8 ρεαθδ ἴῃ ἰἰ9 1α 8] οα 
οαγίἢ, 15 θδύθῆ ὉΡΟῚ Θαχ. ΤΠΘΥ μᾶγνο ὑπ 18 
Ῥοδοο ἰῃ Πίμα ; ἴα ἐμὸ ᾿Ἰνοσῖα ὑπο δατο δηρυ δὶι. 
Ὗαὶ 5 γοὺὶ παπίϊηρς (0 (116 10.655 οὗὁὨ Ροδοθ, 588}} 
ὍΘ Βυρρ ἰοὰ γ ἐδ οουτᾶρο δῃὰ οοηρβάθῃοο ἰῃ- 
βρίτοὰ Ὀγ {π6 ἱπουχιὺ ἐμαὶ Η9 8859 οὐθυσοῦλθ [80 
νοσϊἁ, Ῥοδοῦ 18 πιδάθ θαἰγο ὈΥ ολθοτίυϊ οομδ-» 
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ἄθησο, 88 βαϊναίίου ἰβρουκὶ Ραϊΐοποο, οι. Υἱῖὶ. 
25; 8601 Φοδὰ ν. 4. 

16. Ομ σὶβι αἰοπο, δὰ γοὶ ποέ αἴοηα ἷῃ Ηΐ8 ΒΟῸΡ 
οὗ βυϊβονγίη. 8.26 ποία ἴο ἰδὲ οἴαυδο οὗ τοῦ. 82. 

16. Τὴ9 ἕλτγον }-αἰϑοοῦγδοβ οὐ “6888: ἀἰ5- 
ΘΟΌΣΒΟΒ Βροδκκίη }έαςό, τραγηῖπο, οσοπδοίαίίοη, υἱο- 
ἔογψ. Ὕοτ. 80. 

ἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑ,. 

(θη γνεσβ. 160-88.) 
Ηον Ἀολγοι δη οδυὶ δ. ὨΟὟ ἰΒτουρὰ Οἰνὶϑὲ 

ΔΊΓΟΔΟΥ ταλάο οὔθ ἰπ τοδὶ ἰν, τὶ} ἃ τον ἰο {μὲν 
οὔθ ἀν Ὀθσοπιίπῷ οὁη6 ἰῃ δοίυ δ] τηδηϊοδίαἰΐοι 
4ἰ80.--- 0 τοδὶ ποτὰ οἵ ἐμ ᾿οτγὰ : α ἐξ(ἐε τολῖϊδ; 
1. Δ ἰ{16 τ 116 δηὰ γὸ 8.}8}} ποὺ 8βο9 δο :.- 2. ἃ 
11{|16 ψ αἰϊοὸ δὰ γο βοα Μο δραίῃ.--- ΠΟ 'γθ. ἴῃ 
ΘΟΙΡΘΌΥ ἩΪΠῚῺ [μη ἀϊδοῖ 0168, μα ῦα (0 τηδῖκθ ἃ 1ϊ6- 
Ἰοῃς βίυάγ οὔ (6 ποτὰ : 86 }}{{16 τυ Β119.--- ΔΊΙΙον- 
ποίϊοη Ὀοινίχέ ἀοοά ΒτίάΔΥ δηὰ Εδδίοσ ρογὶοβ: 
1. Ιῃ (86 1176 οὗΥ̓ Ομ τἰδέ, 2. ἰῃ ἰδδί οὗ (6 ΟΣ ΟΒ, 
8. ἰὼ ἰδδῖ οὗἩ ἐπ ἰπαϊνι δὶ Ομνὶβιΐδη, 4. ἰὰ (δ. 
οὔὗἩἨ 86 πμοῖθ Ῥγοδθηΐ δρβθ οὗἩ ἰδ υοσ]ὰ.---Ἴ 9 
ἱπίοσυ οὗ ()6 πδίυγαὶ Ὀϊγίὰ οὗ τπϑδῃ, 8 βυπθοὶ 
οἴ (16 ]ιϊδίοτγ οὗἨ (6 δί ριον 116.---Ο τί δί, 85 (ἢ 6 
ΕἰγϑυεὈογη ἔτγοαι ἰδ 9 ἀοδα, 8 ἐμ Εἰγδι- ὈΟΓῺ [ὉΓ 
{9 Κἰηφάοιι οὗ ονφυϊδδιΐης 11{6.--- 9 ὉΪΟϑβοη) 
οἵ (9 εἰσ θβὲ μθαυθῺ8 ἱπ (116 ἰονν, ΘΟ Υ ἢν του]. 
---Ἴ ο Ὀνϊ χθίοβὶ ἀδΥ (γ9Ὁ. 3238), ργοοοθὰ Ὦγ ἐδ 
ἀανκοδὶ ΒΟΌΣ ἀν 82).--τἰ 6. Ομ γι βιίδη 1} 6 88 
(8μ6 ἿοΥ οὗἁ ἔγοβὶι βϑοίηρ: 1. 109 βϑοϊηρ οὗ Ομ τὶδι 
αρξαΐη, Ῥοτγίοοῦ ΟΥ̓; 2. ρογίϑοι ἸΟΥ 8 ρἰϑᾶάρο οἵ 
αἷἱ Ομνιβιϊδηῃ σϑ- βοϑὶῃη, ΤΟΥ. 22..--τ-Αηαὦ οἢ ἰδιδί 
ἄγ: 1. Εδβίοσ- ον 85 δυπάδυ, 2. ϑυμάδυ 88 
Εδδίιογ.ἀδνυ.-- -Ἴὸ 6 δηὰ ρτοδὺ ἀοα᾽ 8 δγ οὗὨ 
(890 Βοδυγγαοίίοῃ: 1. Ομθ ΑΥ̓͂ 85 6 ἱπουπδηὰ 
γθΑΥδ; 2. ἃ ἐβουθαῃὰ ΥΘΆΥΒ ῶ8 0Π6 ἀΔγΥ.---ΗΟΥ 
41] οὖν αυοδιϊοπίηρ δὰ βοαγοβὶης βου ὰ ἰθγιὶ- 
πδὶθ ἴῃ ζ41{Π{ὰ Ῥτάγοῦ, τοῦ. 28.--ΑοσορίδὉ]9 
ῬΓΔΥΘΓΣ, 6.8. 283, 24.---Ί νον ἰἢ ἐμ π8π10 οὔ 6818. 
--Τῆο ἀϊδιϊποίϊοη οΥ̓ ΡΑΓΑΌΟ]6 δρϑθοῖ δηὰ βρὶ- 
τἰ [4] σροθοὺ: 1. [π (89 Ἰγορὰ οὗ του δίϊου ; 2. ἰῃ 
(86 τυοτὰ οὗ ἰδ9 Ομυγοῖ; 8. ἰὴ (89 δδζ οὔ 6 Ο γὶ8- 
(18ῃ.--- Τ οἰκο οὗἩἨ Βαϊναίίοῃυ ἰὰ δά θιΥγ ἰο 92 6808 : 
1. ῬσαυοΡ ἀγροὰ ἰπ Ηἰΐβ πᾶπιθ συδγηηίθοβ 8 [118 
ἑηϊθγοοβϑίου ; 2. ἰονϑ (ο Ηΐπὶ 8 ΟΥ̓ σΌΛΥΔΕΙΥ (δ αἱ 
186 Εδίμιοῦ Ἰουοβ ὑ8: 8. {86 Ὀσ]οΥ (αὶ Ηδ ἢδ8 
δοπῖθ υπίο υ8 ἴσου ἰῃ0 ΕἌΙΒΟΡ ἰδ ΟΟΥ Κυδιδηίυ 
ἐμαί Ηδ μὰ5 ζοὴθ ἴὉῸΓ 08 (ο ἰΐ6 ΒαΐμοΣ; 4. ἐ}10 
ποτὰ ἐμαὶ Ηδ ..85 Βροΐίκθῃῃ υπίο υ8 8 ΟὟΓ σΌΔΡΔΗΙΥ 
(μα Ηδ νν1}} (6}} 8 4}} (ΐηρ5.---]ο Ὀ]58έα] τλο- 
τηθηΐ οὔ ἴδο αἰδοῖ Ρ᾽98 ἃ ἑοτοίοϊκου οὗ ἐἰοὶν ἀδεὶκοϑὲ 
λοι .--- νου ὑἱπουχὰ ἰδ 9 οοπρτοχαίίοπ Ὀ6 δοαί- 
ἰοτεὶ, Ολτὶϑὶ δἰδιαάοι ἄγη οἱ (6 Ὀδι.]θ.Ζτουπά. 
--- "νὶδι δίουϑ δηά ποῖ δ]0η68.-- -Ἔον Ομ γβὶ δι} 
διιηϑὰ Ηἰθ Ῥθορὶθο ἴὸ 7 ἐμοὶ Ὑδνίλγο, τοῦ. 88. 

Τιι6 Ομ γ θ᾽ 8 Ρ6δ66 ἰπ (ἰ16 (Υ] Ὀυ]διΐοη οὗὨ {Π9 
στ]: 1, ον (Βὸ ρο809 οὗ Ομ τἰδί απὰ ἐγὶθυἷδ- 
ἐϊοι ἰπ (ηὴ6 νον] ἃ ἀοιιαπὰ οὴ9 δηοίποῦ: 2. ἰδ 
Ῥϑδοο οὗ Ομινϊβδὶ ἃ βουτοῦ οὗἉ ἰγτὶ υϊδιϊοα ἴα (ἢ9 
ννοῦὶὰ , 8. ἐγ θυϊδιίοι ἰὼ {ἰὸ ποῦ] 4 ἰοΐκθα οἵ 
[6 Ρο8096 οὗὨ ΟἸινὶ 8..---Ἐ}) 6 Ῥοδοὸ οὗ Ομ γἰβὲ 88 ἃ 
Υἱοίονυ οὐοῦ ἔδο ἰγὶυϊαϊΐοη ἱπ ἰμ6 ψνονγὶὰ: 1. 
Ἦτσοινν, ἃ5 Ρ6866 ἰη ΟἸτβι, ἱν 94118 ἔοσι ἰγἸ υ]α θη 
ἴῃ {πὸ νον ; 2. ον, 88 Ῥθ806 ἰδγουρσὶὰ Οτἶϑί, 
ἀν ἐπδρίτοβ σουσαχο δηὰ ομ θυ] 985, δηα 6Χα 8 
ἃ τηδὴ δῦογα (Π6 ἰγὶ δυϊαί οι οὗὉἨ 86 τοΥ]ὰ. 

θη ἰδ6 Ῥεγίοορα “ζιδιίαίς ((οϑροὶ ἴον ἰιο Τπὶϊτὰ 
Βαπάδν δον Εαβίϑ), γοσβ. 160-28, Ομ τ  βιἰδηΐν, 
86 6 ἰκοδϑὶ υἱοϊβϑιιμθ Ὀθένν ἰχί ΒΟΣΣΟῪ δηὰ ἴ0Υ, 

οοῃένδϑίοὰ τὴ ἐπ που] ]γ 116 ὧ6 ἐμ6 δίριιον 
νἱοἰβϑἰίαἀθ οἵ 00 διὰ δβοσζγον.-- -Ἴ πὸ πογὰ οἵὨ (86 
ἱοτά, α ἐμίί6 ιολιϊε: 1. ΑἸ οπΐριαδ ἰο (δα ἀϊ2- 
Οἱρ]68 (νογβ. 160-109); 2. ἃ Ῥσορβοῖία ἐγρο ἐπ {80 
τοῦ οὗ (80 Πωοτὰ (γεσβ. 19-22) : 8, 4 Ὀ] ϑεέωϊ 
σομίθιρ δία δηὰ Θχρθγί 6:06 ἴῃ ἰδ ποῖν Ἰὲίο οἵ 
(89 οἰ] άγοη οὗἩ Ηἰἷ8 ϑρῖτιι.---Ἴὸ πδίδ] μοὺς οἵ 
{π6 πδίι:γ8] ᾿δη 8 ἰγρο οὗὨ (9 πδίδ] βου οἵ (δ6 
ἰηράοπι οὔ αοἀ: 1. βγπιῦοῖ οὗἩἨ ᾿μ6 ποιρδη; 3, 
ΒΥΤΔΌΟΙ] οὗ {.)}80 61} .-- -ΕὙΟΥΥ Βυπιδῃ Ὀοΐδε ἃ 
ἰοϊκθη οὗ (86 οδηρθο οί ϑθοη δα πμ 655 δηὰ 107 ἰδ 
[9 Κίαμάοιι οὗ ἀοάὰ: 1. ΥὯΙΒ δ ζοΐβη ἐχροοιοὰ 
δηὰ Ὀογῃ ; 2. ἱπΌϊ δηιν σοοοϊνοα δορὰ ποϊοοιηοὰ 
ἰηίο ᾿ἰἴ9.--ἼἘ δο νυϊπαΐης οἵ {ὁ ὕγομι ουξ {80 ροτὶ] 
οὗ ἀθαιὰ: 1. 1π ἐδ6 πιδίυχα!] 1106; 2. ἴῃ {86 Βρὶτῇ- 
ἰ..8] 11 {6.---Ουῦί οὗὅἨ δυργϑιηθ γοηυποίαίοι ἰμο [0]- 
δ] πιοηὶ οἵ 4}} ἀϑβῖτϑβ, γϑρ. 28.--- ΤΠ τυθορίης δυὰ 
Ἰαταθηϊης οὗ {86 κούϊν,--τονν 1 18 σα σοὰ ἰδίο 
8114] οπίγθαίίοβ, Ῥγοβοσγοὰ πῖϊ ΒΘΑΥΘΏΪΥ οὐμῇ- 
ἀθῃο6.---ἰἢ ἐΠ6 ὙΔΥ οὗ Ομχὶβέ 4}1} 1οβέ, αἷἱ χαϊποά. 
--Ἴὸ Βολνῖθδὶ ποὺ (νον. 21), {π6 τοῦ οἵ (δὲ 
ταοϑὺ δἱογίουβ ἀδὺ (ΥοΣ. 28).---8ὸ ποτὰ οἵ (δὲ 
Ῥοτγίσορθ: .86 )ουγε 

Οπ ἐλε Ῥετγίοορε ἤοσαίε ((οϑροὶ ἴον [86 ΕἸΔᾺ 
ϑυηαν δέος Εδβίου), τοσβ. 28-20. Τὴὲ πον 11 
οὗ (8 14 1{Π ] ἰὰ (86 ἀΔΥ οὗ βαϊναιΐου : 1. ἃ πεν 
Βρθδϊκίωρς οὗὐἨ Ὀθ᾽ΐθνοῦβ ἰο ἐμο Κοχὰ (δὶ ποιλιηξ, 
δϑὶς ἰὴ (6 Ὠδη6 οὗ Ζ681.8) ; 2. 8. ΠΟῪ Βρορκίης 
οὗ (9 μοεγὰ ἰο Ὀδὶίον τ (ποὶ ἐμοῦ ἢ Ῥδυδῦεβ, 
Ὀαυΐ ἐβτοῦυρ {1.6 ἱπιπιοάϊαιο Ἰγογὰ οὗὨ ἐμο ϑρί τὶ!) : 
8. 8. ὩΘῪ ΟΥΘΟΡ οὗ οομγοχδαίίου (Η6 πηι ἰ οἰ ραίοδ δ]] 
ἰβοὶτ αυθϑίίοιβ Μὶΐ ΗἾΒ Δ 81γ618).--- 7λε αν οἵ 
δαϊυαίίοπ: 1. Α ἀἄδν οὗ Ὁ]: 58[0] βἴ ἴσο ἐπ Υἱεν οἵ 
{16 τϑυφαἰΐοη οὗἩ Ομ σῖβὶ (σεν. 28); 2. ὁ ἀδγ οἵ 
Ὁ] ἰ98Ὁ} Ῥσαγον ἰπ Υἱὸν οὗ {ΐπ σουοϊαιΐου οἵ (86 
Εαίδον (τον. 20).--- 9 ΠΟῪ 1ἰἴ6 8. Ῥσαγίης ἰπ ἰδὲ 
ὨΔΙΏΘ οἵ 9688: 1. Α ὩΘῊ σΥδυϊηβ, ἴῃ ΟοὈίοδε 
Ρἰδίΐηρς Ηΐβ ΠΟΔΥΘΗΪΥ ῬΘΥΒΟΠΑΙΣΙΥ, ΤῸ (89 [0]] 
ἸΩδ αἰ οδἰδίΐου οὗ {Π6 ῬΘΓΒοΩ δὶ κί ράοτι; 2. 8 δῈῪ 
Ῥγαγίηρ, ὑγυδίϊης πῃ {86 νΥἱοϊοτίοιβ σἰχιὶ οἵ Ηϊ9 
ῬΘΥΒΟΒΔΊΣΥ ; 8. 8. ὨΘῪ δἰγὶνὶπρς ἰπ [86 δΒίτοησίὰ 
θδηδίίης ἔγουι ΗΒ Ῥούβοῃδ)}1.--- 9 οἱὰ δοὲ 
(06 ΠΟῪ ογάες οὗ ἰμἰηρβ ἰῃ (80 Κίπχάαοπι οἵ Θοέ: 
1,.Α οομμμυπίου οὗὨ ἀϊδοὶ]68, 8. δουτηθμίο οἵ 
Δροβί!θβ (τοῦ. 28); 2. ἃ ὑσχγαγίῃς ἴῃ βϑῃογαὶ, 88 
Δδκίηρς ἴῃ Η 8 πϑῖηο; 8. δὴ δίῃ [ῸΓΣ {86 τουθῃ» 
οἰδιίοη οἵ 41} ἐμ ρβ ; δὴ δϑικίπς 701 186 στδηιίῃς 
οὗ δ}} (δΐηρβ; 4. ἃ Ῥδγδῦοϊ!ς ποσὰ, ὁ ποσὰ οἵ 
βρὶγιὶ δηὰ Κηονίοάχο; δ. (μ6 σοῃδοϊουδηεεϑ οἵ 
μυτηδη ᾿οΥ9 ἰο ἰλο [ογὰ, 9 σομιβοξοιυβη 688 οἵ Ὀοϊῃζ 
αἰνί πον Ἰονοὰ ὉΥ ἐμοὸ Εδίμον; 6. Ὀο]ϊεῖ ἰὰ ἰδΦ 
τηϊδβίοῃ οὗ Οσὶϑί, Ὀθ] 6 ῃ ἐδ ᾿ἰΐο οὗὨ ΟἸιγί δὶ 82 
Ρογίοθοίοα ἴῃ [86 μυαπ )ὲαϊου δοὰ οχα]αἰΐοη.--- 
Ηον ΟὨγῖβι᾿ 8 ἀἰϑοουγβθ οοποθγηϊης (86 Ρομίδ- 
οοδ.8] {ἴτ9 ῥγοουγοὰ [Ὁ (10 αἰδοῖ 165 186 ὅγεὶ 
ὈΪαβέα] δα θ- οἸ ΘὈΣαιίοΩ οὗἉ ἐμὲ Ρομπίοοοδίαϊ {{π26, 
---ΤΤο πογὰ οὔ (89 Ῥοσίοορθ: ἤγχγαν 

Βτλβκε: ΟὗὨ ἰδ ἀἰϑοὶ ρ]68᾽ βἰαΐθ οὗἉ στηουτηΐδᾷ 
δηὰ γχαελοϊοἰπρ.---ΗἸΚΟΙΝΟΕΕ: Οὐν ἐγ υϊειίοι 
ἰθρογαὶ, 2 σον. ἱν. 17; 18. 1ἴν. 7; Ρβ. χχσ, ὃ.-- 
Μθὰ δέθ δἰνγουβ ἀοβι της (0 ΚΩΟῪ ΒΟΥ ἰν δἰιδὶὶ 
ἔλατο ὙΠῚἢ ἐμ οπὶ ἰὰ 89 Ἰγου]ὰ ; 6το ἐΠ60γ ἃγ0 ἰδ’ 
[οτιπδὰ : ΤῊΘΥ 888}} αχ ρογίθῃδθ δ δοπδίδης δί[εῦ- 
Ὠδίϊοι οὗ ογ δῃὰ βοσγον.--- θη οὔϊθη ἀο ποὶ 
αηἀογβίδηάα ἰμ 6 Ὀθ68ὲ δοπδοϊαίίοῃ, ἐξ Ὀοΐας, ἴοτ 88 
τηοϑὲ ραγί, ὀηνοϊορθὰ ἰπ Ὑδΐδὲ Δρρϑᾶγβ (ὁ (μ65 
(16 χτγϑαϊοδὺ ογοβ9.- -ΟμΆμεκ: [{ 18 ἃ τοχδίουϑ 
ογάον οὗ ἐμίη 8 ἰὴ (18 πουϊά, (αἱ ἐδ)9 ΧΟᾺΪΥ ΝΘ, 
δηὰ (6 νἱ͵ἱοϊςοὰ δα σ, ὈΘΙ ον γ8 τούτη, δηὰ δἰα- 
ΠΟΥ σϑ)οῖοθ, Φοῦ χχὶ. 7; 726ζ. χὶξ. 1; Ρϑ. ᾿ἰχχϑϊὶ, ὃ, 
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Βαὶ (δ6γ 588]}} ΤὉ]]1ονν ἃ αἰ δονρομὲ δ] ογπδίΐοη ἴῃ 
ὙΠὶο 41} ψ1]1 086 τογυοτβθοᾶ.---Τ6 Ὀδδὶ οομηοὶ ἢ 
148ἰ.---Τοτηδη 15 βδυϑὰ ἐβγουρὰ οὨἑ]-Ὀδανίηρ, ἱ 
80 δΔΪἀ9 ἴῃ ὑμὸ δι}, 1 Τῖπι. 1]. 16 ---Ἴ 186 ΡῈγ- 
δἷ0ο81 Ὀἱγί ἢ ὯΘ 80 Βατά, τὰᾶδί τοῦδ {86 Βρ᾽ τ] 
Β61--Ο Ὁ] 556] Ῥαΐπ8, ὈΪοθβοὰ Ἰδοῦ! 2. Οογσ. χὶϊ. 
10.---ὉοΥ ϊανγ ἸΟῪ 18 υπδίϑ]6, δηὰ δὴ οὐ ΒΟΌΡ 
ΒΘΘΡοίΝ 81} δΑΥ, Ὀυῦ {π0 ἸΟΥ͂ οὗ οἰθτη8] 1178 
Ἠαὶἢ πὸ οηά, 1 Ῥεῖ, ἱ. 4.--Ἵσχη γον. 26, Τοδοῦ ΓΒ 
Ῥδειουϊδυῖ, 135 8150 οὐμὸν ΟἸγ δι 5, τυδὺ 80- 
δοτηιπιοδδίο ἐμ οπΊβ ον 68 ἰο [8.0 ΘΟ 88 ΤΟ 88 15 
Ῥοϑϑϊ]6, διὰ ἀθαὶ τ ῖτὰ ἐθπὶ δοοοράϊηρ ἰο ἐμεῖν 
δ᾽ ]]1οἱ ἐγ, 1 ὉΠΟῪ ἀοδῖτο ἐμὲ ἐμ οἷν δον Βμου ὰ 
ποῖ ὍΘ ἴῃ γδίῃ διποηρ {Π611.---ΠἘΌΊΝΟΕΕ: αοὰ 
Ἰοδὰβ ἔγοιη οὔθ βἰοΥῦ ἴ0 διηοίμοῦ, ὑπ} ἴ.6 ἴδοθ 
οὐ ΟἸσῖϑί 18 1} υποογογοά.--- ΤΥ 18 8.}}} τα ὁ ἢ 
οΥ̓͂ [89 Κποπ]οαρο οὗ ὅοα, ΟΟξγ ἈΘΔΥΘΩΪΥ Εδίμον, 
ἱῃ ΔΓΤΟΒΥΒ ἰο 08: Ὀυϊ δα τὸ ἀο πού ΙΘΆΓΏ ΒΟΓΘ, 
ὁ 58118}} οοΥίαἴ Υ ΚΗΟῪ ἷῃ ΠιΘαγθῆ.---Αδ τ ΐὶπθ 
ἴϑδιι65 ἔσοτι στάροα θη (ΠΟΥ ΔΥΘ ῬὈγΘΕΒΟΩ͂, ἀπά 
ἃ5 Βρίοοϑ, Ὑμθη Ὀταΐδοα, ρσίγο ἔουὶ ΒΒ ἃ Ῥονονίαὶ 
οἶον, 80 ἰδ ὑΣἹ πα] αἰΐοα οΥ̓͂ Ὀ6Ί ΘΓ 8 Ὀοδγϑίἢ σὶο- 
τίουϑ ἔγυ 8, Ερὶι. υἱ. 18.--Ν ΟΎοτο ἱπ (ἢ 9 πον]ὰ 
8 {86τ9 τοὺ [Ὁ ἃ οὨ]]ἃ οὗ αοά, αὶ (ΘΛ ΥΥ } 6Σ6) 
δοροΒ ἢ ΟὨἸΥ ; πῃ Οπτίβι, Βότσουον, 18 ΒΘ ἀοθΏλ ΟΣ, 
Ἐ9 ὅη)48 Ῥθ866. 

7.1300: Τ16 βρ τἰϊπ8] (απ ποὲ Β΄ ΡῚῪ δρὶγ ἐὰ8}) 
γο-Βοοὶ Ὡς, ἱ. 6. ἰὴ πον βρὶ γἰ πα] 6] ον ΒΡ νὴ 
2οσι5, 15 ἴος ΗΒ ῬΘΟΡΙΘ (6 σγομπα οὗ δὴ ἰπάθ- 
βἰσιοὶ  Ὁ]9 10γΥ.--ΟὙΒΒΆση : Τ86 ἀραιἃ οὗ ΟΠ τί, 
αἱ 41} 1.5 οἴὔϑοίβ υροὰ ΗἰΒ ρϑορῖὶθ, τῦδὰϑ ἐπ δὲν - 
Ῥαΐη οΥ̓́Ἐ 89 ΠΟῪ τῆϑὴ ΡΟᾺ Θατί ἢ; ἔγοπι Η͵8 ἀθαὶ ἢ 
ἔῇογο ἰβϑιιοὰ ἤουτο δ ἃ. ΠΟΘ το ἰεῖπἃ απἰοὸ {80 γΧ6- 
βυττοοίΐοη.--- ΤΠ 6 70 ὙΕΙσΙ δὺ ὑπαὶ ἰδτηθ βρταης 
ὌΡ, Ὑκβ δὴ ἱπηρ ον 8 Δ Ὁ]9 ΟΠ, 00 {1} 6 ΠΘῚΤΥ ΙΩΔῺ 
Ὑ85, ὑδγοῦρῃ ΟἸτὶϑὶ 8 Τοβυγγοοιἑοη, ὈΟΓῺ ΖΌΤΟΥΘΥ, 
ἑἐ. ε. 6 τοἀοειρίϊοι, τ 1.8 ἐη δηἶΐο, οἰ ΘΓ Δ] Γό- 
Δ} 195, ταὶς ποὶ ὁ6886, Ὀυΐ τιυδὲ στον ἰπίο ἰῃ- 
δηϊϊαὰο. ΤῈ9 ἰαϑὲ 'τγοσβ (γ9 888} 88} τη ποι ηρῚ) 
δἃἴο ἰο 6 υπδογδίοοα δὶ πι 1 Υ]γ ἐὸ 96 Γ. χχχὶ. 84. 
ΤΠ6 οοπαἰτἴοη ἀροπ ΒΘ ἢ γὸ ἰπ6Ὲ, δὐΐον {πὸ ΗΟΙΥ 
αἸιοβὶ μ85 16 γοῦ ἰπίο [80 ψ}}}016 ἱγσα ἢ (γον. 18), 
Β8.4}1 δηΐου, βυϑίδ! 8 ἐμ 6 Βαπιθ γοϊδίΐου ἴο γοῦῦ 
τοβοῃξβ ὁ8η6 ὑμδέ ἰδ 9 οοπαϊ(ἴο οΥ͂ ἃ τηδίυτο δηά 
ἐπί Π σουΐ δη ὈΘΑΥΒ ἰ0 ἐδδὲ οὗἉ 8 οἰ}, γῆο τηπδὶ 
ἔταταθ ἃ βορδταίΐίο αυοδίΐοη τὶς χορατὰ ἴο οδοῖ 
ἐδΐηρ, Ὀθοδῦδο ἢ 15 ἱᾳπονγδηΐ οὗ (16 οϑηΐγο δᾶ 
δοπηοοίΐϊοι οὗ 6 ψ010.--- 9 σ80]0, ζ.}} τηθ8}- 
ἴὰς οὗἨὨ 180 πδιιο οὗ 6808 γὰ8 ἢἥγβί ὀχρ]αἰπϑά ἰὸ 
ἔθοσα ὉΥ Ηΐ8 ἀἄσδιρβ δπα μ]ουϊ βοδίίοη.----ὰ (86 
δαὶ το] αὐδο δῖ 1.861, {86 το ἰογοὸ οὗἩ ἰδὸ Εδ- 
186 158 βουϑγοῖγη, 80 ἰδὲ ἰῃ (μδὲ γ᾽ αὐ ΒΒ 79 
δαγο ἤγθθ 806689 ἰο Ηΐπι.---ΒΒΑΌΝΕΒ: 688 ἀο65 
ποῖ 58Υ: ἃ οἰ! ; ΗΘ ΒαΥ5,---ἰ αῦ ἃ πιαη 8 ὈΟΤΉ 
--ἃ τη8}, 8.1}} υπἀὐονοϊοροά, γοί ρῬγοβοηΐ, τὶ 81} 
εἶσ ΒΟΡΟΥῸΪ ῬΟΊΤΟΓΒ, αἱ βροϑι 05 δα ἀοδὶϊπΐ65, ἰη 
186 οὈ1]ἃ. ΤῊΘ ΥΟΥΥ Ῥδηρδ ῥἱογοθὰ ἐμο βρυίηρ οὗἁ 
ουαΐ- θη 107.--- ΘᾺ 78 δύο οὔδει τὴθ8 ὑπ6 ἀθν- 
ἄσορβθ οὐ ἴδ9 ργαββ δηἃ (16 ἤονον, ὈΥ ὙΒῚΘὮ 
ὩΔΌΙΘΒ Τη8η 8 ἀοδὶρσηδίεα, 18. χὶ. 7: οἤδρ. χχυΐ. 
17: Ἰχυΐϊ. 7: 269 Ὁ. ἵν. 8].---ΕὙΘΥΎ δ οιΐοη (Το ]ὶ- 
ἐϊουϑ!γ ΔρΡρ] θα), 18 ἃ Ὀΐγί ἢ, ἱὰ τσ {89 ΠΟῪ 
ΤἸΠΔΏ, ΟΥ̓ ΒΟΠ16 ζΤδοῖοι 5 Δα ἰοη ἐο (ἢ 6 ΠΟῪ ΤΔη, 
8 ὈΟΤΏ.---ὙΠΠΟΤΘ ΤΟΙ σἴοΏ 18, ἔθ 6 0 18 ῬΣΆΥΘΡ; Ὀασὶ 
δα ἰδ ΟὯΘ ΎΒΡΙΘΘ, 80 880 ἀοθ8 {9 οἴογ. [Ι͂ἢ 
Βοταον ἐἰδοὸ Ῥυϊοϑῦ 8 οα]] θὰ ἃ ῬΓΑΥ-Ο Γ. 
ΗΞΌΒΧΕᾺ : Ὑ6 δΡΡ᾿οδιΐου οὗ (818 βαγίῃρ ἰοὸ 

Ῥατίϊηρς δπὰ τηϑοϊϊῃρ 18 ὙΟΥΥ͂ ΟὈνΐουβ δηὰ δ᾽ πλοβὲ 
πότ οαἵ, Βαυὺ (6 βΒαγίηῃρ 8 ἄθοροῃρ. [ὲ 18. (89 
ΚΟΥ ἰο {Π6 Κηονϊοᾶρο οὗἩ ἀϊνίηθ Ῥχουϊ ἀθῃοθ.--- 

([π βοοίδ, ἐπ Βἰρβοδβὲ τηϑοὶΐης οὗὨ ὈΪοββοᾶ βρί τ ἐβ 
πῃ (89 Κίηράοπι οὗ Ομ νίβέ Βαβ ἐμ πιοϑὲ Ῥογίδος 
ἀορί πὰ 15 ἃ ἢπα] αἷπι οὐὕὁἩ Ῥσχουϊἀθηοϑ.)--- 9 
ὙΟΓαΒ: “Α Ἀ {116 π|}}1}6,᾽᾽ σοηίαϊη τη6}1 Θοη50]4- 
εἰοῃ ον (8059 τῦῖο δτὸ ἴῃ Ὀοάὶϊν ἀἰβέτθβϑ, ρουθσίυ, 
ΒἰΟἸΚΠ 683,--ὸγν (080 ὙΠΟ ΒΟΥΓΟΥ, εἴο.--- 9 ἰπι- 
Ραϊΐθηῦ τθδη, ἰπᾶαοὰ, πτουϊὰ ἕαΐη οὈ͵θοὶ: τῃδὶ 
8 πὸ μικρόν--ἰῦ 18 4. μακρόν.---γῪ ἀοοθ Θοὰ 
Ῥαγτέ ρμοοᾶ πηθη -- ρῶν Ηἰ8 ποτὰ, 1, Τῆου 
ΤἸΩΟΌΣΟΣ ; 2. ἔδβου οἰ] ά οὐὗἩ ζογίυσηθ; 8. ποὺ 
Ῥγοϑυϊηρίυουθ βἰπηορ, 4. ἰμοὰ ζαϊ 7] δπὰ 
ποάϊγ ΟΠ τ  βίλδῃ ;----Ὗ)ο βου] τοραγὰ {89 ἐβοαρὶι 
οὗ ἐἰὸ ἑαίαγθ τηθοίϊπρ ποὺ ΒΙΠΡΙΥ 85 8. 7ογοὰΒ 
οηθ, δυαύ 4180 85 ἃ ἱμοιρῃὺ 7.1} οὗὨ δβο] θα 
διὰ ᾿ΔΊηΐηρ, ΕῸΣ ΙΩΔΏΥ 8. 006 {80 ΥΧο-8ϑοΐῃς 
οὗἉ οὐβεῦβ ὙὉ}}} δ0 ἔθανἤα].---Οὐν βρι τι ταα] 116, 8150, 
ἷθ Βα ͵οοῖ ἰο νἱοἰββίἑα ἀοβ. Αἱ οπ9 ἐΐτηθ γγὁ 566 
Ομ γῖϑῦ; δὲ δποίθου νγὸ 866 Ηΐτ πού. ΤᾺ ΟἸ τῖβ- 
(68 δζί 18 ραίζίεπίϊῳ (ο τραὶ!.----οτΒ. 117, 18. αοἀ 8 
ὙΔΥ͂Β ΔΥΘ Οἴγδη ἀαΥΚ Βαυΐηρ8 ἰ0 8 41κο. ΤΠ ἸΟῪ 
οὔὑδο πον]ὰ 8. ἃ Ὀγίϑε 70Υ, (86 βυδονίηρ οὗ [89 
ὁυδὶ 'β. 4 Ὀγίεῦ βυβοτνίηρ.--- Το σοσοϊ]οοιΐοι οὗ 
Βυ οΥ]ηρθ ὁπάυγοα ουὲ οὗ Ἰοτο ἰο, δὰ ἴὸν [86 
ΒΏΚ6 οὗ, αοά, 18 (μΒαΐ τ] ἢ ρσίνθ5 βαηοι ιν δὰ 
αἰ κηλν ἰο ἦογ.--- ἼἽἷ ον. 21. ΤῊ 8 βἰπαῖ]ο του 8]5 {10 
ἰϑηον ἱπίογεϑὲ βίοι 7 6885 16]: πὰ ταοίοΥ- ΤΟ 68 
δηῃἃ τιοίμογ-ἦογ5. Ηδπορ ἴδ τασδὶ 06 σογοβμὶηρ 
ἰο Βοπδιἐγθ δπὰ Ῥίουϑ πιο μοτϑ. «6588 Ὀοϑιοιγοῦ 
ὃ ξἴδησθ ρου (μοι. (Υ 6 1}.)--Ἴ οὐ] αἱ γ 700 δπὰ 
ἰδ9 ἀοαὰ ΟἸιγὶβι; βρί ἰδ] 10 δηὰ 6 ᾿ἰνίηρς 
ΘΟ νίϑί, ---ὐικογοῦβ Ῥϑαρβθ ΔΘ δ ἱπάϊοαίίοη οἵ 
σἱροτοῦβ Ὀἰγίμ8; ΐ 18 80 8180 ἰπ βρί τἰϊαδὶ {πἴπρϑ. 
--ἘΕϑβηθθονα): ΤῊΘ Ομ άτοη οὐὁ ἀοα ματο ἰμτοθ 
Κὶπᾶβ οὗἩ Ὀἱγίμπάαγα: 1. ΤῊ παίυσαὶ οὔθ. ΤΆθη 
(Π6Υ̓ ψθοὸρ; ἐδμοὶν Κί πβίηθη στοὐοῖοθ. 2. 16 πον 
Ὀἰγμ, Τπθη, 4180, ἀο ἐΠῸῪ οὔθ 660 Ρἱ ΘΟ ΒΥ ; 
{80 δὴ πῃ ΠοδΥΘῺ τα͵οΐοσο. 8. 7.6 ἀδὺ οἵ 
ἀραὶ (οο᾽ ται διθοηρς (86 τηδτίγυβ ἴῃ ὑμ6 Δῃ- 
οἰθηῦ ΟδΌτοΙ 888 Ὀἰτι Β-ἀαΥ). Ὑμῖν οπὰ 18 ποὺ 
Μὶουΐ ἐθᾶγβ δαὰ τοῦ, Ὀαὲ ἴον ἐμαὶ δὴ οἰδσῃαὶ 
το)οϊοίηρ Βερίηβ. 

«Ἰωδιϊαίε- Ῥεγίοορα. [ατθ. 10-28.] ΗκύβΝνεΕπ: 
ΤΏΟ ρυΐοῦ οΥ ἰῃ9 Αροβι[688 αἱ ἐμοῖν βοραγαίΐοιν ἔγοτα 
ϑεδυβ: 1. Βεβοσί ρίΐοι (βοῦτοο, οἴδοοί8). 2. Αρ- 
Ῥ]οδιίοι.---ΤῊΘ ἰθηάοσ Ἰουο οὗ 96818 ἴῸὉ. ΗΙ8 
Ὑγθδὶς, τπουγηΐηρ αἰδοῖ Ρ]685.---Οὐ »γανογ ἴπ δυο 
παηιὸ: Νοὸ ΟΒυιβιϊδη ῬΥΑΥΟΥ τοδὶ η5 Ὁ] ΘΓ. -- 
Καοὶ νου] ποῖ ῥσδύ; δυΐ ἴῃ ἷβ 1αϑὲ ΒΟΌΓΒ 110 
[ο]ἀοὰ Ἀἴ6. δηϑ, ϑιρίηοζα οου]Ἱᾶ ποὺ ὑγανν απά 
τορὺ ὈΘοΔ.80 μο σουϊά ποί.---ΑὈ 1 ἐο ῬτδῪ ἰ5 8 
ΒΌΓΘ ἱπαάϊσαιΐοη οὗ ΟΟΤΓ ΟὟ ἰπῆον 1170, ΟΥ̓ ΟΌΡ 
Ομνἰβἐΐδη οοπαϊϊοη. ἭΒοη γγὁὸ Ῥτδν δηὰ ᾿Ἰϑᾶγη 
ἴο ῬΓΑΥ͂ ἴῃ ΟἸτἶβί' Β πατὴρ, ἐμ γο ὈΘρὶἢ5 ἃ ΠΟῚ Ρ6- 
τὶ οα πῃ ΟἿΡ 116..--Ἰ Ρ ͵ ΟἿ ΤΩΔΙΚ6Β 86 ΒΡ] γἰ ὕ ΒΟΥ ΘΏΘ. 
--τΥῦεν. 26. (μαιδογ): Ηἰθ πογὰβ σογοὸ ἀλσκ δπὰ 
ΤΟΟΟΒἶἐ9 ἰο ἐΠ6 ἀϊ5ο: 0168; ἐὺ Ὑγα8 88 ΣΥ Ηο Βροῖκ9 
ΜΙ ὑμοῖι πῃ δὴ ὈΠΚΌΟΩ ἰοπραθ; [ὉΣ 85 γοὺ 
ἰθϑῪ Βδὰ πὸ οχροτίοποθ οὗ ψῇιδὶ Ηο ἰο]ὰ (Ἰιοτὴ 
δΔηὰ ΚΗΘῪ ποί ἩδΒδὶ βογί οὗ 8 κίηράοιῃ Οτὶϑὶ 
νψουϊα οβί Ὁ] 158}. Ηδησθ, ἴῃ δοοοτάδηοο Ἡλί 89 
ἡαάρηοηί οὗἩ 9655, Δ ΘΓ ΙΤΟΙΪΥ πο 6-Ρονὶοὰ 
τασδὶ 86ὲ ἰῃ δ διοῖ ἰδπηθ 88 γ1ἷ6 Ὀαρὶῃ ἴο ῬΤΑΥ ἱπ 
9 65.5᾽ ὩΔΙηΘ, ΠΑΥ͂, ὑο 68}} ὑροῃ Ηἰπι8017.---1η ἐπ 9 
ΒΆΤΩΘ Β6Π86 ἰῃ ΜιΪοὰ Ηδ ὩὨΟν ᾿θανοϑ (116 Ὑ ΟΥ] ---- 
ῬΘΥΒΟΒΔΙΥ, ἐπ ΟΓΟΙΌΓ6---Ησ Βαὰά οολπθ ἤοσίῃ ἔγοτα 
αοά. --- ον. 80. Δοισ τσ6 ἄπουν, εἰ. ὝῬΈΏΘΠΟοΟ ἀϊὰ 
{86 Υ Κπο ἰδί8 ̓  Βοοδῦϑο 9658 δου ]ὰ ἐμδὺ8 χοϑὰ 
ἐμοῖν Βολγίβ. 

Ἰξοσαίε- Ῥεγίοορε. [28-80.1 Ηξυβνθε: ἤρί τις 
οὔ Ομ νίβεϊδηι ῬΧΑΥΘΓ.--ΟἸοδο σοπηθοί 08 οὗ ΟΌΡ 



δ06 ΤΠΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 590ΗΧ. 

ΡῬτγαγίηκ ν τ οαγ τ 8016 ΟὨ τ δι δ ρῥίείγ.--ῬΊΔΥΟΥΣ 
ἐμ6 Ὀτοαίῃ οὗ βρίτγιειαὶ 11ζ8.---Ὠουθία 85 0 ἐμβὸ 
δ]οδϑίης οὔ ργαγοσ.- -ὁδυδοδ οὗ ἐμ βοθ- βοδ ́υϊης 
ϑἔ ῃτγαγοσ.-- -Ῥσαγοῦ δ (06 ἰχζθεδιὶ Βοηοτ.--Υ εν. 
82. Βου ἰμοὰ δτέ ἀοδβογίοα οὗὨ δ}, ἔδατ ποῖ, βδὸ 
αοά ὑνυὶ 6 νὰ ἰ᾿66.---Ἶ 8ο δἰδη δ υἱτ ΟΠ τιδί, 
δῃὰ οἴελγοθ ίο Ηΐω, ἰδῖκοβ μαζί ἴῃ Η:5 υἱοίοσυ. 

Θοκβδχεδ: Τρ06 δας δορὰ ἱηροπαουβ πι88, 
ζαϊϊης τὸ ὑπ ἀοτδίδηά οι ρα β8λρθ α Οοα᾽ 5 νογὰ, 
δεῖ δηὰ Ἰοασγηβδ; ἰ:6 Ῥγοῦ! διὰ ἀϊβίη ζοδποι 
τὴδῦ ἰδοβ οοοαϑίοπ ἐδεγοδὶ (0 ἀδδρί89 οὕ σεὐθοῖ 
ιμδὲ τνοτὰ.---νοτ. 19. Φοδυβ δάνδῆσθθ [0 πιθεί 
ἐπο56 Ὑπὸ Βοπαϑ ν ἀοϑῖτο γαῖ δηὰ Π6]ρ6 {ἰπ θαι 
ουϊ οὗ {πεῖν ἀουδί8. Ηδ δοιϊοὶ ρϑίοβ (οἷν απ 65- 
(Ἰ0η8.----ΑἸ] ἐπ Ὀγουχι Του 'ὰ δηρυ 88.--- 906 νΥ 88 
ἰΔκοῦ ἴγομι (θαι (θη (Δἱ Ηΐ8 886 θῃ51: 0); ποί Βοὸ 
ον, ἴκὸ χχίν. δ2.---ϑίποο ἰμαὺ (ἰὴ {ΠΟΥ ἀο 
ΘΥΟΣ 866 Π αὶ ἰπ βρίτῖ; Ηθ 18.δὲ Βοῖιο Ὑ1{} ἔμ οτα ; 
ἐΠ6Υ δῖ Ηἶ5 βουβὸ δηὰ Ηἰ5 ἀπ οὶ] ζ- ο᾽δοο, δομη 
Χίὶν. 28: οὗ. 11].- ἼἽΒΟΣ6. 18 8 βαγίηρ ἰπδὲὶ Ρεο- 
Ῥὶ6 'νγῆο ΠΑΥ͂Θ δοοΏ ΒΡΘΟΙΣΘΒ ΔΙῸ ΠΟΎΣ κίδὶ ΔΩΥ͂ 
ΤΏΟΓΟ, 80 Ἰοηβ 88 (60 ᾿ἰἶἰτθ. ΟἿ9 ὙΠῸ 48 Θϑθῃ 
Ηΐπι οσδὴ ΠΟΥΟΡ (τὸὺ Β΄. [{ 886 ρϑείνίοχο οἵ 
(οὐ 5 οἰ] γα ἰο ΡΓαΥ ἰο 89 ΕΔΊΒΟΙ [ἢ ὁ Θδδ᾽ Ὠ8Π|9. 
--ἶΤῊ!δ ργοιἶδο; Ἦ Βαίβοουον γὁ 868}8}} δϑὶς πη ΜῪ 
ὩΔΏΊΘ, δος... ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘΒ (πὲ ον Βοδιίϑ δηὰ πη 5 
δἃτο ἴῃ ΔΕΡΙΊΟΠΥ͂ τινὰ 116 βαυΐουν.- ον. 27. Μοη 
ΒΑΥ͂Θ Β 0} ΒΟΥΣΥ (ου κί δϑουὶ (86 ΕΔίΒοΣ, 858 ἰΐ 
Ηδ νψετὸ δ βατὰ σχηδῇ, υἱἱ τοῦ ἃ ἰσχίου οὗ ᾿η- 
(ΘΓΟΘΒΒΟΓΡΒ τη18ὲ δραδὶς (Ὁ 1.8 δηὰ δοηϑίγδίη δὰ 
σοιῃρ6] ΠΠἸΠ, 89 ἰ τγοσο. Βυΐ ἐἰμ6 ὅοῃ οὗ ἐμ ΕΔ- 
{ΠῸ (6115 ἃ ΥΟΌῪ αἰδεγοηί ἰ419 δρουὶ Ηἰηι.---Ὑ ον. 
28. Τυ5 πὲ τνὸ (00 ]6ανο ἰδ ποτὰ, ἱ τὸ πουὰ 
δΡΡτοδοῖὺ (86 Εδ1]16Γ.---Ηἶδ οἰ ση δὶ οαἰκοίηα, ΟΣ 
τι ἔγοπι ἰμθ αίμ ον, Ηΐ8 σοπιΐηρ πὰ Ὀοϊης 
Ὀογα ἰπ (86 ἤθπι 85 Μίδῃ, Ηἰδ τοχοῃθγαίίου (Ὀἱσε 
οὗ ρἸονγϊ βοδί  01})---Υ το 68η8 οὗ Ηἰθ ἀδδί, ὕϑϑΌυ- 
Τοοιίΐοῃ δῃηἃ δϑδοθΏ 8: 0}---ἰιηΐο 8 Θγογϊ δδιίίηρ, ἀἰ- 
Υἱπο- Βυπιδὴ 116 ἴῃ αἴοτν, ἃγθ ἰἶγθο ὈϊΡ(ἢ8 ἸΤΟΓΊΌΥ 
οὗ ον τΌΠὰοΡ δηὰ οὐιηϊχαίου οὐ οοποίγδϊηΐῃρς 
ΟὟ πΟΥΒΕΐΡ. 

ΒΟΗΣΕΒΙΞΗΜΑΟΘΠΈΒ: ΤῈ αἱοτι ἐγίης οὐ (16 Ιοτὰ 
ἴοσϑ Ῥατί οὗ {886 οδββρηίαὶ δηὰ ἐπρου δ 8 Ὁ]9 
πουὶς οὗἨ (80 Ηοὶγ αἰ οβί.---Ἴ 6 ἔογπηι οὗἁὨ ([Ἰ6ὸ Β- 
ἄθθσθορ 5 βού ὉΡ ἴῸΣ δ] αχοβ ἰῃ ἱπιρ ον ΒΒ 8 016 
ΚΙΟΥΥ τνἱνΐ {16 8οι}8 οὗ {πὸ ζαϊι( αὶ, (του σὰ 
16 "νοτὶς οὗ ἐλ 6 βρί τις το δ 888 ρουτγοὰ ουἱ 
ρου 118 Οδυγοῖ.---Τὴε ΤΣ αίλεν ἰουοίλ νοι δεσαμδε, 
εἰς. Το Εἀίμ6νὺ Ἰονοί 15 ἐπ {Π|6 δος δπὰ ν}]} α͵80 
00 Ἰοτοὰ οὨΥ ἰπ {Π0 ὅοη.---1 απὸ ποί αἷἰοπε. Ηθ 
που οοαιίονι τ.5 τᾶῖι ἃ (8. ἰτα ,--- ἰδὲ ἑοῦ ρα 
Ἧ, ὕγοπιὶ ισραζηεϑϑ, βου ἃ ἰδανο Ἡΐπὶ δοθο, δ 
γοὶ 18 πού δίοπϑ, Ὀυΐ Ηἰβ Εδίλον 18 τὰ Ηΐπ1.--α 
Ηον οουἹὰ νψ9 ἀογῖνο σοπιίογίι ἔγομι ἐ.|6 ἐβουρὶ 
{ἰαὐ (6 ᾿οτὰ 5 οὐογοοιιθ ἰδ τἩοΣ]ὰ, ἢ τὸ ΤΟΥ 
ποῦ αβϑυγοα ἐμαὶ Ηθ 48 ουϑζοοπλα (6 τοῦ]ὰ ἰη 
Οὗ μοανίδ. 

ΒΕ55Επ5: 19 δηδὶ αἷτ οὗ δὶ αοὐ᾽ 8 ἀθα]ηρ8 
πὰ ΟἸιν δι ἰδ 8, Θ5 ρδοΐδ}}γ οὔ δ᾽ ΟΡ Θσ ρογίθῃοο η 
Ῥταγοῦ, ἰδ ἐἰι18: “ἐλαέ ΟἿ 7οὸν πιαΐ δὲ ρεγγεοίεα,᾽" 
οὶ δεείπα, Οοσοσϑδβίοῃβ ΒΟγγοῖν, δεείη ΟΟΘΟΘΒΙΟΠΒ 
ἦογ. Ι᾿ ἰα α Ὀϊοπβοὰ πη ἰμδὲ Ὁδοὶς οὗ {110 
δ εἶἰ εοἰμϊε οὗ δοττοιοίιξ ποῖ δεδίπφ, 80 ΒΟΟῚ οΟΥ̓́ΟΡ 
δηὰ κοῃθ, ὕμ6γ9 1168 ἃ ζἔυΐιγο οὗ Το μέ δεοὶης 
τ δἰ οἢ 58}8}} ὩΘΥ͂ΘΥΡ ΡΔ85 ΔΎΔΥ.---Τἠ δεεῖπα ασαϊῃ: 
Τὴ6 2 επέεοοδίαἑ οοταΐπρ δηαὰ ϑϑοίῃᾳφ ἔογπιδ (δ 6 
αϑηίτα] ροϊπὶ, (δὲ οΥ̓͂ Τ᾽ αδίϑῦ 18 ῬΥΘρδσαίουυ {Ππ|0Χ0- 
ἰο, ἰμαὺ οὗ ἴα Ἰα8ὲ ἀδγ ἰ5 8 σοῃῃρ]οἰΐοη.---Αηά 
ἀὺ8 ἀϊὰ ἐπα δυοίϊθηῦ Οδυτοῦ υπἀογϑίδηὰ (86 τηδὲ- 
ἰδ Σ, [Ὁ 56 888 ἐδίζθη ἐμὸ (1035Ρ6]8 ἴοΣ 6 0. 

δυπάδγδ ἔγοσα “7ιυδέξαίε ἰο Εἰ ταμάϊ αἸϊ οὔἱ οὗὨ δος 
ἔδσοπεὶῖ -ἀἰδοοῦγθο ἴα Ἡιοῖ Βοδίονς δὰ Ῥεηίε- 
οοϑὲ ἰοποα χης οὔ ἱοφεοίδοτ.--Ηἰδ δραϑαὶὶ 19 
ΕΥΙΡῚΥ ᾿βοοιρυεβοβδιθὶθ ἰο ἐδεῖα: ἰπ δ δταὶ 
Ρίδεος, (86 Κηον ποὶ υβδδὲ δοεί οἵ ἃ δοοῖηνρ 8}18}} 
δβυοδοοι (80 Βοὶ δοοῖπξ ; ἰπ ἰδ βοεοῃὰ μῖδεο, 86 
τυοάτίδιο γα 6 ΒΆ} ΡΟΝ [86 Ἰϑευο]]οῦ9 δέσσοδὲ 
("Ὀεοδῦβο ρμὸ ίο ἐἰμ6 δέον) δῳὰ δζο Ὁπδθϊο 
ἴο ἰΙαγ μοϊά ου 116 φἰοτιουϑ γϊὶ οἵ Ηἰ5 ἀερατίασγο; 
ἰδϑίὶγ δπὰ ἐδίγαϊγ (818 (ΒΦ ῬυγνοΟϑοῖ ἰδτυβὶ 
ἰογυδιὰ δ ματι! ου]δσῖ οπἰκαιαιῖ64}}), (86 Βδϑιγ 
ΑἸ ογηδιίοα είν εῦ δεοὶης δηὰ βοῖ βεοϊης, ἰδ ς 
᾿ι}|6 τδ 116, {αν τεραγὰ δ5 σοπάονίυϊ ἐἽσοθοά- 
ἱπηρίγ.--Ἴῆο Βι60 ἢ οὗ δὲ. Βεγβδαγὰ: Ὁ ἰδμουῦ }ϊεεο, 
ἐμι36 ωλῖξν ον Ἰοηχ ἰδοὺ δγί' Απὰ ἐμ βι1]} 
ἴθ διηοίοπὶ δίρὶι οἵ αν ὰ: [οτὰ, μον Ἰοβρ' 
(Ρ8. τὶ. 8; χίΐι. 1,2; ᾿ἰχχχῖχ, 47).---νὖἪιε τβαδὶ 
δῦ Ῥαϊίοῃοο ἱ{ νὰ νοι]ὰ δστῖτγο δὶ ἔδο ἐγ 
«Τωδιίαίε. --- Ῥᾶ. χσυχ. 1].----ἶἰϑ. χσυυνὶΐ. 17-20.---ἰἢ 
8080 ἴογιγ Βοῦγβ οἵ ἰγανυδὶ! (ἢ ἀϊ5δοὲ 165 περὶ 
δά νυδιϊοἱ 88 ἰἔ ἰδοσο τσογὸ οἢ δατί δ ποῦ6 ὃεὶ 
δΙΠΏΘΓΘ ΠΟΘ] ΒΑ Ἰδυσίης ἴῃ {ἰαῖτ δίῃ δὰ δἰη- 
ΠΘΓΒ ΠΟΙ] 655 πτϑορίης ΟΥ̓ΕΡ ἐμοῖὶγ βίῃ (ϑ.16τ).-- 
“Φ Τοτο 15 ποῦ ΨΒΟπὶ ἰδ ΒΟΔΥΘΩΪ Βαίπον 
ΘΔ] ]οῖ ἢ} Μεη)απιπ (8οη οἵ ῺῪ τὶ κιε Βδη), τ μοαὶ 
(86 Οαγοῃ, ἷ5. πιοῖί ον, δίῃ πο ἢγει οδιε 
Μεποπὶ (δοιὰ οὗ ΤῊΩΥ͂ ΒΟΓΓΟΤ)" (9. Οογμδνιὰ). 
-- ον. χὶϊ. ---ὐοίη χχ. 20, οορ. νι [Ὁ χχίτ. 
δ2.---Α Ὑδῖ6 βιθεὶ (εαγίς δίαπελε), ΒΔ Υ5 βϑρϑΏΕΣ, 
δΒιδογι θὰ Ὀοποδὶἢ τιν Ηἰδ ἰιοὶν πδῖηο, ἰο 86 
ΒΙ]εὰ ἰπ δῦοτο ΌΥῪ οὐυγδβοῖυοβ τὴ ΟΌΡ οι (τοπ. 
--1 [1] ἀο ποὶ ἀδβοστο ἐπα ΤΕΥ ῬΥΔΥ͂ΟΣ διιουϊὰ ὃ6 
μεατά, πογοει 1655 (Οὐ γλεί, ἰὰ 8 ο86 Ὡδηη6 ἶ ΟΥἾὟΟΣ 
186 δδιηθ, ἀοί δυυπάδηι γ᾽ ἀθβοσυο ἃ ᾿ιϑδυίης." 
(αι 6γ).--ἹἸΣ Ἔνοῦ ἃ τοηυεδὶ 16 ἀδηϊοα 88, ᾿ὲ ἰ5 
Ὀδοδυδο ἰΐ 5 οὔἱ οὗ ἰὰπ Μὲ 6 σταπά ρμειίοι : 
ατδαπὶ υ8 Ὀμὶ δα]ναίϊοῃ.--- ΒΟΒΟ βαῖι ἢ “ΟΣ 
διὸ, ἀοί δῦγδοο ἴῃ ἐμ18 ΟΠ0 ὈΓΔΥΘΥ ἰδ 
[οταίνθηοβα οὔ βἰπϑ, ᾿υδιϊδοδιίοι, δαποι δοδίίοη, 
τοιἀοιηριΐοη, Βοβῃϊρ δῃὰ μοί γβαϊρ (ο αοἱὶ, Ὀτοιδον- 
Ἰιοοὰ νι (η6 ΟὨ]γ-Ὀοροίίο Οδ6, δὰ {116 πεῖλο]9 
Ρ᾽ϑηϊίαὰο οὗ 886 αἰ 8 οἵ Βο ον ϑρίειι" (Ομ σγ- 
8Ο8[011).---Ἶ 8 γ5. 26, 27. ον δἰιου]ϊὰ Ηδ ποῖ ᾿ονο 
{089 τ ὈΘΟΟΙΏΘ 0Π6 τὸ}. Ηἰπι ἰ ἐμ ἸοΥα οὗ 116 
Βοϊονοα 1--- ΤὨχοϑοίοϊὰ ἰ5 (10 ΠΥ τἩδὶοΒ ΟΒσχὶδὶ 
ἰτοά ἴἤοτ [9 δα] ταϊΐοη οἵ (μὸ οὐ ἄσθη οὗ θη: Τδ6 
ὙΆΥ οἵ Ἰονο (ἔγοπι βοδυϑὴ ἴἰο0 θδιί}), {8.8 ὙΓΔῪ οἵ 
οὐράΐθησο (απίο ἐδ ἀφο οἢ 8:0 ΟΥΌ88), 86 ΜΑΥ 
ΟΥ̓͂ ΚἴοτΥ (τοίυγη ἰο (89 Βαίμον ᾽᾽).--΄Ἴ. Οονβοσά. 
(Αοοοταΐηκς ἴἰο γον. 28, ογουθῦ, {116 ἩΓΔΥῪ 18 ἃ ἰτπτὸ- 
[οἱὰ οπ6.)--- ΣΧ δλαὶϊέ δὲ εοραί(ίεγεά, Φοσ. χΙϊὶ. Τ; 
Μίαιι. χχνὶ. 81].--Τ1ὴε Ῥαίλεν ἴδ οὐ ϑιθ. Φοῦη 
Ηυ88 οοαέοτίοα ἰιϊπιβοὶ υἷι (18 βαγίηρς ἴδ μἰ5 
Ἰοπ οὶ ἀυηκοοι.---Ἄογ. 88. [α 15 189 Ροδοθ οἵ 
5110 (αοη. χ]ϊχ. 9, 10; [5. ἰχ. 6, τ: εν. νυ. δ), 
οὗ ἐμ δοϊοϑϑί αὶ ϑοϊοπιοη, ϑους Υἱῖῖ. 10.--τῦ Ῥέαθθ 
ἰὼ Ομ γίβε ἰθ (δὺο τ λιΐο]ι 4}} ΟΠ ἰϑιϊδη οββθῆοο 
ΥΘροβϑοβ. Τ ΐθ ρΡ6869 8118}} 'δὺ7ὸο πο οῃπὰ ἴῃ {ἐπιο, 
αὶ 8 ἐδ ὶ} (86 οπὰ οἵ 8}} οὐν ΒΟΥ δμβάθδυογ" 
(Αὐυγυδίϊη6).---Ἴπ Ἤτον ἐ]ιδὲ τὸ πὶ ὶιὶ ἤδΥο ρ6806 
ἰῃ Ηἰπι, ἀϊὰ {π9 [ιοτὰ δρεαὶκ ἐμ660 ἰπῖηχα. Δίμ 
νορὰ Ὀγίηρδ 8 Ρ6806.---Ῥό866 δὲ ἐγ ἢ ΟΥΕΡ 
δηρυΐβῃ.---- ΤΊ τοοη!] ᾽Τ 18 τοοπ] Ηθ οτγἱϑί; ἀδηρῦ 
δηὰ ἐγου Ὁ] 9 ἃγο οὐθῦ. Ἶγο ποοι ποῖ βίσυρμὶα δοὰ 
ΜΓ. ΑΙ] ἰ8 ἀοπο οἰχγοδὰν. Τμο που], ἀρδίὰ 
δηὰ ἐμὸ ἀονὶ ἰ᾿ἰθὸ ντδπαυϊδιθὰ δηὰ ργοβίγαδαίο; 
Βοάυθῃ, Υἰμμίοοῦβειο58 δοὰ ᾿ἰἴ6 δτὸ υἱοίοσίουβ" 
([κυι 86 γ)."Ἐ 

5 [πετο [ὉΠ]Ποὁνγ 8 Ὡπιῦον οὗ Ἐμθῶγ68. [ὉΓ Βοσιηοῦδ, Μἰοἢ τὸ 
οτουϑά.--.". Β.] 



ΟΗΑΡ, ΧΥ͂Ι. 106-88. δ07 

[Ὁκάνεν: Εσοιῃ Αὐαῦδτινε: γα. 106-232, ΤῊΘ 
Ὀτγιπρίης ἴοτί 18 σοπιραγτοὰ (0 βοσγον, ἴ!ο ὈΓΓΙᾺ 
09 707, ν»ῃὶοῖι 8 ΘΒΡθοἱ δ! }Ὺ γὰρ ἴῃ 1116 Ὀἰγίὰ οὗ ἃ 
00γ---᾿πὰ ψοιν 7ον πο πιαπὶ ἰαξείλ ὕγοπι ψοις Ὁμοὶν 
ἦοΥ ᾽5 ΟὨ τῖβϑι. νοῦ γοῦ ἰὴ (18 Ὀνϊηρίης ον ὰ οὗἁ 
ἦογ, ἂτὸ ψ οηὐτοὶν νἱϊμουῦ ἸΟῪ τὸ Ἀρμίθη οὺν 
δούγον, Ὀυΐ, ὧ6. {6 ΑΡροϑῖ]9 8811}, τῶ γχοϑοΐοα ἐπ 
ἄορε: ἴον ουϑὴ ἰ89 ποιηδῃ, ἴ0 ΠΟΙ Ὑ6 ΔΘ ΟΟἴ- 
Ῥδγοι, γεὐοϊσοιῃ πιορὸ ΤῸΣ μὸν Ζίαγτο οἰθρτίηρ, 
ΚΒ δὴ 8} 9 ΒΟΓΓΟῪΒ [ὉΓ ΠῸΥ Ὀτοϑοηΐ ροΐῃ.--Γἤογ, 20, 
ὙἼΠὸ νοσγὰ τολαϊποεῦεγ, ταδὶ πος Ὀ6 υπιἰογβίοοα ἰο 
τηθδῃ αηψίλύισ, Ὀὰΐ δοπιείλίησ σα 18 τοΐον- 
Θ66 ἴο οδίαϊηΐης ἐδ 119 οὗὨ ὈΪΘΒΒΘ ἢ 088 18 ποί 
ποίλίπσ. Τμαῖ 18 ποὺ βουσὶ ἴῃ 16 βδαυϊοιν᾿ 8 
Βϑῖηθ, Ὑϊοὶι 18 βου ἴο 6 ἰηδοτίος οὗ ΟΣ 
βαϊυαιϊίΐοη ; 7ὉΓ ὈΥ, ἐπ΄ }ῖψ παπιό, ταυδὶ Ὀ6 υπᾶροτ- 
δίοοιὶ ποὺ ἐδ!θ ΏΘΣΘ βουπὰ οὗ (16 ΒΥ]]2]05, Βαϊ 
ἐδαῖ τυ]ιϊον 16. ΥἹΕΥ διρηιδοὰ ὈΥ ἰμδὺ Ββουπά." 
Ηδς νδο μοϊ]ἀβ Δὴγ ποίϊοῃ οδοποοσηΐηρς Οἰιγὶβί, 
ποῖ δου ὰ ποὶ ὃὉ6 μοϊά, ἀοο8 ποί 858 ἰῇ Ηἰ8 
παθ. Βυὺ δὸ πὰ (1) ΚΒ χὶ σι γ οὗ Ηΐτι, 8815 
ἱη Ηἰ5 παῖῃϑ, δῃμὰ γϑοϑῖτθ5 ἰοσλαέ 6 8818, ἢ ἰδ Ρ6 
ὯοΣ δραϊηϑῦὺ Ϊ8. οἰϑσπδὶ βαϊναϊίοη: [ιθ΄ ΓασοΥγ69 
εὐλεη ᾿ῖ 18 Υἱρσἂι ἢ6 δου α γΤοοοῖγΘ: [07 ΒΟΙΩΘ ὑπ ΐηρ8 
ΓΘ ΟὨΪΥ ἀδηϊοα δἱ ργδβϑηΐ 1η Οσ ον (0 Ὀ6 ρσταῃίοι 
δὲ ἃ, τοῦ Βυϊ{8 Ὁ]190 {1π|0.---, ον. 24, ΤΙ 8. “εἰ 7οψ 
ἷβ ποὺ σασπδὶ, Ὀυὺ ϑρίσϊ 41, πὰ 1ὲ ΝΣ] Ὀὸ Κμε 
ἢ θὴ ἰΐ 18 80 στοαί ὑδαΐ ποϊπῖης σδῃ Ὀὸ δά ἀεὰ ἰο 
ἰϊ.--τλπὼ (δ ΐ8 18 (ἰαὐ 711 10 γ, [Βδπ ΒΘ. ποίμίηρς 
68 Ὀθ ρτοαῖοῦ, Υἱ2. ἐ0 6]0ΟΥ Θαοά, ἐἰ6 Τ εἰν, η 
1μὸ ἴπλαρο οὗ ἸΤΒΟΩΙ τὙὯἷοόο δΥΘ τη846.---ἼἌ ον. 26, 44 
ἑλαί ἄαῳ γε ελαϊὶ αδὲὰ ἵπ Τν παηιε: Ναὶ 5}}8]} γ7 
Βᾶγοϑ ἴο αϑὶκ 70. ἷἱπ ἃ Γαἰαστο ᾿ἰἴ6, ὙΠ6 πὶ 81} οὐν ἀ6- 
δῖγοβ 8:6}} Ὀ9 βαϊἰβῆοα ἢ Αϑκίηρ ἐπ ρ} 1605 186 νηΐ 
οὗ δβδοσλοί ἰῃρ.--- ἴον. ὅ0. ΗῸ δδοκοὰ αὐοδίϊοηβ οὗ 
τθη ποὶὲ ἴῃ ΟΥοΣ ἰο Ἰθασ Ηἰπ 561, Ὀυὲ ἰο ἐσδοὶ 
ἐμ|6 ..---ον. 81. ἢ στοϊϊηβ ἰοπὶ οὗ (μοῖρ θα 
ἰθοπάος ὅ596 ἰῃ τοβρϑοὶ οὗ (}10 ἱπῺ ΘΓ Ιηδη. 

Γ[Ετομι ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜ: ον. 2]. 116 Β0ν8 ὑπδῖ 
ΒΟΥΓΓΟΥ Ὀγΐημβ ΓΟΥῚΝ ΟΥ, Βῃογί ΒΟΓΤΟῪ [1ηδηϊίο 
ΟΥ̓͂, ὉΥ δῷ θχϑιρῖο ἔγοπι πδίυσο; «4 τροϊηαη ἰισλέης 
δὴ ἐδ ἐῃ ἰγαυαϊ! λαίλ δογτοῦυ, εἰο.---- ΒῪ (15 ΘΧΘΙΏΡ]9 
119 8160 ἱπιϊππαίο 5 {ἰαὶ 16 ἸοοβθηΒ {10 σ᾿ 8΄1 5 οὗ 
ἀοδῖι, ὦ ογοαίθϑ 6 ΔΏΘΨ.---ογ. 28. 10 8 
ΘΟΠΒΟΪΔΙΟΡΥ ἴἰο ἔμ οπὰ ἐο μον οὗ Ηΐβ γοβυχγοοίΐοῃ, 
διὰ ἰἰοῖν θ οδπιο ἴγουι (οἷ, ἀπά γοπὶ ἰο Θοά: 
(86 οὔθ τῖᾶλϑ ἃ ὑγοοῦ ἰδαΐ ἐπ εὶν (41 ἢ Ηΐτὰ Ψγὰ8 
ποὶ ταΐῃ; ἱἰδθ οἰμὸρ ἰδὲ {μὸν πψουἹὰ β.}}} Ὁθ 
πον ΗΠ 8 ρῥτγοίθοϊΐος. 

Ρτγοῖι ΟΒΒΟΟΒΥ: Υονῦ. 88. ΑΒ ἱζ Ηθ βαϊά, 
Ηδτνο λῖο νἱτΐπ γουῦ ἰο οοτΐοτέ γοῦ, θοσαῦδο γουῦ 
Ψ1}} Ὠαγο {116 ννου]ὰ νι ουέ γου.--- τοῦ ΒΕΡΕ : 
ΨοΣ. 21. Α8 ἃ ἴδῃ 18 βδὶὰ ἰο Ὧθ Ὀογση θη 6 
60π1605 Ουἱΐ οὗ ΒΒ τἸηο μ᾽ Β ομΙὉ ἱπίο (μ6 ᾿ἰιὺ οὗ 
ἄσγ, 80 ΤΏΔΥ̓ ΒΘ ὉΘ Βαϊὰ ἰο Ὅθ Ὀοτῃ ν]ιὸ ὕγομι ουΐ 
οὔ 180 ῥυχίβοη οὗ ἰῃ6 ὈοάΥ, 18 γαϊϑθὰ (ο {86 ᾿ἰχ}ιὶ 
οἰΘ ΓΑ ].---ΕΥοὰ ΑΙΟΙΝ: γ6γ. 206, ΤΙΐβ ΒρΡ666}" 
οὕ ουν οτἀὰ δ ἰ8 δΔΡΡῚ1680]9 (0 411 ὈΘΙἸΘΎΘΥΒ γ7110 
βίσὶγο ἐπ γουρσἢ ρτεδϑηΐ ἰθδγβ δηὰ δΗϊϊοἰΐοιβ ἰο δἱ- 
ἰαἰη ἰο ἰμ6 0γ8 ΕἰθτΏ). ὙΒ116 (86 σἱχιίοουϑ 
ἼΘΟΡ, {86 νοῦ] το)οϊφοί ἢ ; [ὉΡ παυϊηρ πὸ ΒΟΡΘ 
οἴ 110 7078 ἰο 6σπιθ, 01] 18 ἀο] κἂς 18 ἐπ (ἢ 6 ὑγο- 
δβοῃὶ.--- ον. 21. Τὴ9 τοογαη 18 {86 ΒΟΙΥ ΟΒατΟΙ,, 
ψ 80 18 ἔγυϊα} ἴῃ σοοά τΟΥΒ, δηθὰ Ὀγίημβ ἕοσί ἢ 
δρὶ τὶ [8] σὨ]]άγοα ἀπο 6οα.-- 8 Δ οϊηΔῺ Σο- 
οἰοοίμ ὙἘΘΏ 8 τη8ὴ 18 Ὀοτῃ ἰηίο {8 πουῦὶὰ, βὸ 
116 ΟΒΌΓΟΙ 6 8110 τι οχυϊδίίοη ΒΘ (ἢ 6 
{ΑἸ 0Π 7] τὸ ὈοΤη ἱπίο ἸΣἴθ0 Θέ ΘΓ 8].--- ὙΌΣ ΤῊΞΟ- 
ΡΗΥΧΑΟΤ: ΥΕΣ. 24. ΕῸΥ ἩΠΘῊὴ ΥὙΟῸΣ ῬΥΆΥΘΓΙΒ Β8}8]] 
ὈῸ ΖῸ}}Ὺ δυβυοσεά, ἔμθι Μ1}} γοῦν κχἰδάῃθϑθ 0 

Φ 

κτοδίοϑί.-- - ον. 27. Τ|9 ΒΆΙΠΟΥ Ἰοτοβ γοι, Ὀθ0- 
ΘΔ ..96 γ8 δγὸ ονοὰ Μο; ψθθῃ ὑβογοῖοτθ γ6 ζ4]} 
ἔνοπι ΜΕΥ ἸοΥθ, γ8 1}}}} διγχαϊκῦ τὺ 1411 ἔγοιχ {116 
ΒΑΙΠ Γ᾽ 8 Ἰοτα. 

[ἔτοιι ΒΌΒΚΙΤΥ: γέογβ. 160-23, Ηον πησοαβοῦ- 
ΔΌ16 ἐλ ἰβ ΄ἴ0 δυγοβαίθ 0 τη 88 ὑπαοτγβίδπαϊηρ ἃ 
ον Γ᾽ ἴο Θοαργοι θη Βρί γί] τη γϑίοσὶθ8, γϑϑ, (0 
πἀπἀογβίδηα 6 Ῥ]αίμοσῦ ἰγὰς 88, {1} Οἰγὶδὲ δῃ- 
"σι θη ὑπ6 υπὰἀοχδίιαπαΐηρ.---Ὑ ον. 30. ΤΊ]ι6 αἱ - 
ἔογοιηΐ οἴὔδοίβ ν 16} ΟἸΣ 8ι᾽ 5 ΔΌΒΘΠσΘ ΒΒου]ὰ ὰγ6 
Ὅροη ἐδ9 νον, δηὰ Ὡροὰ Ηἰἷ8 αἰδοῖ] 68.----ἾΣ. 
22. Τ᾿ ΘφΟΥ͂ οὗ {118 βαϊ;ιβ δ Ὀ9 ἱπίογγαρίαα, ἐΐ 
Β.18}} ὮΘΥΟΡ Ὧ0 ἰοίδ!)ν οχί χα δι ιθα. -- τ ον. 28, 
Τὸ ῬΓΔΥῪ ἰπ ἰδ πϑπιθ οὗ Ομ τῖβι, 18, 1. Τὸ Ἰοοῖ ἂρ 
ἰο Ομ τίδί, 88 Ββανίῃς Ῥιυσγοθδβοα 0. τ18 (8. μυἱἶνὶ- 
Ἰοζο; 2. ΤῸ ΡΓᾺΥ 18 ἰδ) βίχοη γί οὗὨ ΟἸιγῖδί, Ὀγ [9 
Δϑϑἰβϑίδῃοο οὗ ΗΪβ8 ρτδσθ, δὰ (6 86ὶΡ οἵ Ηἰ8 
ϑρίγις; 8. 7ο ΡΥΑΥ ὮΥ 1Αἴ(ἃ ἰὴ {}16 Υἱγίπο οἵ Ομ τ ἰἶδί 8 
τηθα ἰδίου δηα ἱπίογοδββίοῃ.--- ἐν. 20. Το οἰδατ- 
οϑὲ ἰσυ8 ΠῚ ὈῸ6 Ὀὰὲ ἀδτὶς τηγβίθρὶ 8, θυθὴ ἴο 
αἰ 50}}168 ὑβδιῃβοῖνοβ, 1}}} 16 ΠΟΥ ϑρί τὶς 6 η} 1 ]χ- 
Θη8 ἰδεῖν ὉΠαΘΡΒίΔΠαΙΉρ8Β.---Ἴ οὁγ. 80. ΤῊ 6 Κοον- 
Ιοάρο δῃὰ ὀχρογΐθῃοο οὗ ΟΡ 18. 8 ομεηίϑοίεμσδ, ὨΛΑῪ 
δηὰ ουρμὲ ΓΥ ἴο σοη γι τ18 ἰῃ {11 Ὀ6]] 67 οὗ Η18 
θεῖν. -- ον. 82. αοὰ τῦῶ8 νἱ{ἢ ΟἾγῖβί, ἀπὰ ψ}]]} 
6 πιὰ ΟἸ τ βεΐδῃβ ἴῃ ἃ ϑυδονίης μουν, ἰα 118 66- 
δοπίϊαΐ Ῥγόβοηοο, ἱπ ΠῚΒ σγαοσίουδ απαᾶὶ φυρροτίίην 
ῬύθΒΟΘΠΟ06.--Ὑον, 88. Ηρποσθ ἸΘΆτΏ, 1. 1]ιδὲ ἐδ9 
αἰ861}168 οὗἩ Οχὶδβί ἰῃ (1}}18 τνοῦ]ὰ πιυδὲ ὀχροοί δπὰ 
Ἰοοῖς ἴον ἰγου ]ο: 2. 1119 τοιποαν ῥγον θὰ Ὀγ 
Ομτῖδὶ ἀμαϊηϑυ ἐπὶβ ΤΠ] ΔΊΔαΥ : 7π 21 ψὲ δλαὶξ λαυο 
»εαοο. ΟἸυν δι᾽ 5, ὈΪοοὰ 88 Ῥιγοιδβοὰ Ῥθ80θ [ὉΓ 
ΛΠ 6 πηι, ΗΒ νγοταὰ ΠΒα3 Ῥχοι 86 ἰἰ ἰο (ἰιθτὰ, πὰ Η 8 
ϑρίσιι 8604}59 ἰὸ ἂρ ἰο {Ποὶν 80]5.---ὐ λαῦδ οὐ ΘΓ ΟΘΠιδ 
λὲ τρογἰ, 1 Ἀγ ἰδίῃ (ἰ βίϊηρ ουΐ οὗ ΟΥ̓ΘΥΥ 
ΟΓΟΒΒ, (10 σθῆομι Οὐ οὗ ΘΥΘΣΥ͂ ὨΥΓΤΟΙν. 

[Εἔτομι ΜΝ. ΠΈΝΕΥ : γον. 16. ἰ 8 ροοὰ ἰο 6ὁ0ῃ- 
βίον ΠΟΥ ὩΘΔΡ ἴ0 ἃ ΡΟΓΙΟα ΟἿΓ δθΆ80}8 οὗ ᾳτϑ0θ 
ΓΟ, {πᾶὺ Ἧ ΤΥ θ6 αὐυἱοεκοησα ἰο ἐργοτο ἸΒΟΤῺ 
ν Δ116 {8607 το σοπίϊπιεὰ.--- 76 βρίτι 5 ςοτηϊης 
Ὑγὴ8 ΟἸ1ν 1818 ν181 ἰο ΗἰἾ8 ἀἰδβοὶρ165, ποῖ ἢ ἐγδῃϑί οηί, 
Ὁ ἃ Ροσλῃ θη Οη6, δ ἃ Βυ6}λα Υἱδὶ( ἃ8 δυυη δηι- 
Ἰγ τοϊγι ον ἐμ6 βίῃ οἵ Η]π).---Τ }8 νγ 9 ΤΏΔΥῪ ΒΥ 
οὗ ΟΌΡ τοὐπἰβίοσβ δ ΟἿ βίδα γι θη 8β, Σέ ἃ {{{ἰ6 
τολίϊε, ἀπα τῦὸ δὴλαϊξ ποί δεὲ ἐδεηι. [18 Ὀυΐ 4 σοοα 
πίσλι ἰο ἔδοτὰ ψ ]οῖὰ τ 9 ΠῸΡΘ ἰο 5660 τῦῖζ}} 79» ἦθτι {λό 
πιογπΐπ,.--- ον. 18. Τ]16 ἀασ κπ688 οὗ ἐσπογαπος απὰ 
{10 ἀκδσίκηοβ5 οὗ φιεϊαπολοῖν ΘΟΙΙΠΟΣΪΥ ἱποῦ 589 
δὰ μ᾽ οἰ ΟὯ6 δΠΟί Θ᾽; Γι ἰδία ΘΒ οαι.86 σΥΙοῖΒ, 
ἃπὰ ἐμο ρχὶοίβ ΘΟ ΓΙ. τ ἰδία κ68.---Τ που ἢ 79 
οδῃδοῦ ἔ1}γ Βοῖγο οὐ σῪ αἱ ΒΘ. το τδοί τὶ τἢ ἴῃ 
δοτὶρίιυσο, γοί ἯΘ τηυδὺ ποὺ ἐλέγοίοτα ἰτοιν 10 Ὁγ, 
θυϊ τονοῖνο τ μαὺ ψνὸ σαπηοὶ οχρὶαΐη, ἀπὰ παὶϊ 
(ἰ αΟοα δμαὶξ τουδαὶ ευεπ (λὶ8 ὠπίο ι|8.---Μ ον, 19. 
Το Καοίβ 'ννὸ οαπποῦ υπΐϊο, 6 ταδὶ Ὀγίης ἰο Ηΐτῃ 
110 δῖομθ οἂπ ρῖγο 85) υπἀδογβίαπαϊηρ.---ΟἸἰτἰδὲ 
8,095 σοφηΐζδηοο οὗ Ρῥΐοι 8 ἀο8168, ἱβουρσὰ {ἰἸο ν" 
Ὀ6 ποὲ 88 γοί οἴετοα ὉΡ.---Τ]}}8 Ἰπἰἰπιαΐθϑ ἰο 8 
ψῃ0 {86 ἃγὸ ἐμαὶ Ομ γὶδὶ Ὑ111 ἰθδοὶι: 1. Το διμπ- 
δία ιαὺ ΘΟ ἤ655 ἱποῖν ἰρπόγδμοθ. 2. Τ8ο αἰέσεπί 
(ᾶὺ αϑ8ὸ {9 Πιο8η8 Δ Ὲ6Υ Δγ79.---Ἴον. 20. Β6- 
ἸΙονοσβ πᾶνθ ΟΥ̓ ΟΥ Βούγονν, δοσοσαϊῃᾳ, ἃ8 {ΠΟῪ 
ΠδΥθ ΟΥ ΙΔ Υθ ποῖ ἃ βἰριὶ οὗ Ομ εῖὶδί.-- Ζὴς αἰδοὶρίδα 
τρογ6 δογτο ζω απὰ γεὶ αἰιοανε τοϊοϊοίησ (2 ΟοΥ. Υἱ. 
10); δὰ βογσονἕωϊ Ἰτοϑ, πὰ γοῖ Ἰογίαϊ μοατίβ. 
-- οτβ. 21, 22. Αρρ]ίοδθὶο ἰοὸ 81} ἰδ αἰ] 
Το] ον ο8 οὗ ἰδ 9 δῦ, απ ἀθβουῖθοβ (πο δοῦ- 
πιοῃ 6650 οὗ Οεγἰδ([6η8---. ΤΏ οἷν σοπαϊίοη δὰ 
ἀἰβροβίτο δΡὸ ὈΟ(ἢ ΠΠΟΌΣΗ ὮΙ ; ΒΟΥΤΟΡΡΘ δἃΓῸ ἐμοὶν 
Ἰοῖ, οῃηὰ δοσίουβῃθϑϑδ 18 ἰδοὶν ἔθροῦ, 2. 7ΤΑ6 



δ08 ΤῈΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 0Η Ὁ. 

«ρογϊα, αἱ {89 δαδπιὸ {ἶτηθ, 2068 ΔΎΔΥ ὙΪῸΝ 8}} (86 
τοῖσί. 8. Βρίγιϊ 4] τηουτγηΐης ΜΠ ΒΒΟΡΟΥ 6 
ἰυγχηοὰ ἱπίο οἰοτθδὶ σχαο)οϊοϊηᾳ.---Τ)9 ΒΟΓΓΟῪΒ 
οὔ Ομνίβιβ αἰβοῖρ]β ἰὰ ἰμϊ8 ποῦ] ἃ δύο |ἰκ6 
ἐγδυδιϊϊης Ῥαΐη8, Β0Γ0 δηὰ ββδῦρ, Ῥαΐ ποί ἰο 
δ8ι Ἰοηρ, δῃὰ ἴῃ ογάορ ἰο 8 ογίι] ῥγοάᾳοὶ.-- 
ΟἸΥἾ δι᾽ 8 τὴ άταπίηρα δὰ 5ὲ οδυδο οὗ στίοῦ ἰο 
Ηἰ5 ἀϊδβοῖρ]ςβ. θα ἐἰ19 βὰῃ βοίβ, ἐμ 6 βυμἤοννον 
ὙΠ Βδηὴρ ὑβθ δδα.--Ττοο (πη σ5 τοσομηπιοηὰ 
88 ογ: 1. 189 σδυβθ οὗ 1; 77 οὐδ δεε ψοι 
αἀραῖϊπ, 2. Το οογαάΐϊδι ποθ οὗ ἱΐ; ΣΟ λεατί 
4λαὶξ γογοῖτε. ὃ, Τ8 6 σοπελπιιδηδο οὗὨ ἰΐ; ΥΩ 70. 
πὸ πιαη ἰακείδ ὕγοπι ψου.---Νοῖο---Ἰ. Ομγίδι ψ}} 
ξτγδοϊουδὶυ χοίυγη ἰο ἰμο86 ἐδμδὶ ναὶ ἴον Ἡΐ τ, 
1Βουχῖ ,0Υ α δπιαϊΐ πιοηπιεπί Η9 ΔΒ βοοπιθα 0 707- 
δαζε ἰλέπι, ἴϑα. ᾿ὶν. 7. 2. ΟὨνῖβο 8 Σοϊ ΓΒ. ΓΘ 
ΣΟΙΌΓΩΒ οὗ 10Υ ἰο 4]}] Ηΐ5 ἀϊβοὶ}68.---ούγ ἴπ {λε 
λεαγίὶ ἰΒ Βοὶ]ὶά, βοοροὶ, βυγοοί, βιγ6.---Ἄ γ6. 28-27. 
ΑὮ ΔΏΒΥΘΙ ἰ0 ὑμοἱν 85 ΚἰὩ08 8 ΠΟΓΘ ῬΓΟΠΙΪβοα, (ῸΣ 
ἐποῖν ἔΣΌ Θ᾽ σοταΐογί, ΝΟΥ ἴμ6 γ0 ἃτο ὑνοὸ ἮΔΥΒ 
οὗ δβδικίηρ, δϑιιηρ Ὁ ὙΔΥ οὗὨ ἱησυίγν, ἰδὲ 18 (ἢ 9 
δοκίηρς οὗ 89 ἱσπογαπί; δῃηὰ δοκίηῃρ ὉΥ ὙΆἈΥ οὗ 
γεφιιοϑί, διὰ ὑἐμδὺ 18 ἰ}ῃ6 δϑιϊηρ οὗ (9 ἐπα σεηί. 
Ομνῖϑὺ Βοσο δροδίζϑ οὔ Ὀο(ἢ---ἰ. ΒΥ πΔῪ οὗὨ ἐπ- 
συΐγν, ἰ6Υ Βδουϊὰ ποί ποοὰ ἰο 898... 2. ΒῪ ὙΔΥ 
οὔ γεχιιεδί, (ΠΟΥ͂ ΒΒου]ὰ διεὶς πβοίμίηρ ἴῃ νδίῃ.--- 9 
Ῥτομ 80 1 86] 18 ᾿πΠΟΟΠΙΡΑΓΔΌΪΥ σὶοὰ δηὰ βδυοοί; 
10 οϊάθῃ Βοορίσο 18 μεσ μεϊὰ ουαἱ ἰο τ8, νῖῖἢ 
{818 νοτὰ, Ἡγλαί ὧδ ἰλν ρείοπ, απα τς εὐαϊΐ δὲ 
φταπίεα 3--΄ τὸ ΒογΘ ἰδυρῃὶ λοι (0 βθεΐς ; ε06 
ππιπιιδὲ αδ ἰδὲ Σαίλοεν ἐπ Ολγίδί ες παπιε.--- Ῥεγζεοί 
ουϊέοη ἴθ Υοβουυθα 10} (9 ἸΔηά οὗὁὨ ΟἿΡ τεδί ; αδζ- 
ἕπσ διὰ γοροϊυίπσ ἀτὸ ἰδ σοτηΐονί οὗἉἩ ἰῃ9 Ἰδπὰ οὗ 
ΟἿΣ ρέϊστίπιασε.---Ἴ ον. 24. Ἰοτο ἷβ δὴ ἰανϊ(αἰΐοη 
ἰο ἰμθπὶ ἰο Ρο(ἰἰἶοη. Ιὲ ἰβ ἐβουρδμί Ββυβήοϊοηί 
ἐτϑαΐ τηθ0 »εγπιὶξ Δα ἄγ ο9865, θυὺ ΟἸὨ τ δὶ οαἰΐδ μροη 
ὉΒ8Β ἰο Ροίἰ(Ἶ01.---  ογ8. 20, 27, στο δζθ (89 
ἐτουηάβ ἀροῦ ἸὙΜῖο ἐΠ6Ὺ ταϊζῦ ΟΡ ἴο βρορά, 
ὙΥΒΙΘΉ ΔΙῸ Βυιηοα ὉΡ ἴῃ βἰιοσὺ ὈΥ {ἴ16 ΑΡοβίὶβ 
1 Φοδὰ 11. 1. Ἡἥξὲ λαὺυδ απ Ααἀυοσαίς «εοἰϊὰ ἰδ 
αἰλεν.---1. ο ἤατοὸ αὐ Ααἀυσοσαίε; 2. 70 ἰἰαταὰ ἰο 

ἂο πὶϊὰ ἃ 7 αίλεγ. -τεον. 27. Ὑπὸ ομδγδοίου οὗἉ 
ΟὨ τ 5.8 ἀἰβοῖ ρ]68: ὑμὸν Ἰοντο Ηΐπι, Ὀδσδιδ6 {Π6Υ̓ 
δείϊευα 11. δαπι ομξ ἤγοηι (ἥ"οα.--- 896 Ὑ Βαὶ αἀγναη- 
ἱᾶρο ΟἸ τ δι᾽ 5 ἔλι 0} ἔα} ἀϊδβοῖ 165 πα γο,---ἰ 9 ΕἌΙΒΟΥ 
Ἰονθ8 (6), δπὰ (πδὺ θδσαυ86 ἐ6γ ον ΟΕ γἰβί. ---- 
Βοϊλονουβ, 0 ἰόν Ομγῖδί, ουὐσοῦ ἰο Κηον (ἰαΐ 
αοἱἄ Ἰονθ5 ἐπ θπι, δηἃ ἐμοῦ ῦοτο ἰο οοσλθ ὈΟ]ΑΪΥ ἰοὸ 
Ηΐπι 88 ομἱϊάγοπ ἰο ἃ Ἰουίης ΕΔ 16 Υ.---  Ἴ ὁγ8. 28- 
88. Τ το ἐἰιΐη σα ΟἸὨ δὶ Πότ σοτμηέοτίβ 1118 αἰδοὶ- 
ῬΙο8 τι: 1. Αἢ Ἀϑθυγϑηοο ἰμαΐ, ποῖα} Ηο Μὰ 8 
Ἰοανίης (6 σου], Ἠὸ γ8 σοίυτπίϊης ἰο 1118 
Ἑαΐογ; 2. Α Ῥγοτϊηἶδο οὗ ροᾶδα ἐπ ΗΠ πε, ὉῪ υἱγίιθ 
οὗ Ηἷθ8 τἱσίουυ οὐορ ἐμ ᾿γου]ὰ.----Ἴογ8. 29, 80. 
πο ἰδίηρβ {πΠ0 ἱτργονοὰ ἴῃ ὈΥ ὑἷ8 Ββαγὶηρ; 
“τ 28): 1. 1π Κπον]οᾶρο, Ζο, ποὺ Τλοι ἐρεαΐ- 
δέ ρίαϊπἷν ; 2. Τὰ ἔδὶιἢ, οι τσό αγὸ διεγέ.---- ἢ α 
Ομγῖβί 18 ροαϑϑὰ ἰο ϑρεαΐ ρίαϊπῖψ ἰο ΟΥ̓ δΒοιι]8, 
δὰ ἴο Ὀτγίπρ 8 Ὑἱἱ ΡΟ ἴαδοθ ἰο Ὀσμοϊά 1115 
Αἴοῦυ, τγὸ ᾶνὸ γϑάβϑοῃ ἰο γοὐοΐοϑ ἴῃ 1ϊ.---ΟΌβοσυο 
--Ἰ. Το πιαίίεν οὗ (μοῖρ ἋΓᾺ411ἢ; ἩΡ6 δείϊευς {λαΐ 
Του σαπιδεί οτίλ ἔγοπι Οοά; 3. Τη6 πηιοίίυε οἵ 
ἰδεῖν ΤᾺᾺἸΠ ---- ΗἾ8 οπιπίβοΐθῃοθ. --- ΤΠΒΟΒΘ ΚΠΟῪ 
Ομ ἰϑὺ δεδέ, ἐπα κῆον Ηἰἶπι ὈῪ ἐχρεγίεηοε.--- ΤΠ 686 
Ὑορᾶβ, ἀπά πεεαεδὲ ποί ἐλαί αην πιαπ δλοιϊα αδὲ 
ΤΑεδ, ἸΛΑῦ βροαὶς οἰΐποῦ: 1. Ομγὶδι᾿β αρίπέδ8 ἰο 
ἰδδοὰ ; οἵ, 2. Ηἰβ αδιϊίίψ ἰο ἐθδοὶ.---ὸ Ὀοθϑὺ οὗ 
ΘΒ ΘΉΟΥΒ ΟΔῺ ΟὨΪΥ͂ ΘΏΒΨΨΟΣ ὙΠαῚ ἰβ φροζεη, Ὁυΐ 
ΟἸτὶβὶ δὴ δΏβτον τυ μδί 5 ἐλουσλί.---Ὗ 6τ8. 81, 82, 
ΑΒ ἴδ ΔΒ ἰῇ χο 15 ἱποοηδίαπον ἱπ οὐγ ζδ., ἐπ 6 0 

8 οδ86 ἰο αὐοδίϊοῃ {16 δίἰπεεγέψ οὗ ἴϊ, δρ΄ὰ ἰο 
ΔΒ, θο γ͵ὸ ἱπᾶερὰ Ὀεἰϊονο ἢ "---Ὑν. 82. ΔΙδηΥ 
ἃ ξοοὰ οαυ8ο, Ὑ6π ἰὲ 5 αἰδίχοβδοὰ Ὀγ 15 δῃο- 
ταΐθβ, ἱβ ἀοδογίβἃ ὈΥῪ ἰ(8 {γϊθῃ3.---ἰῦ τ αἴ ΔΗΥ 
εἶτπλθ πὰ οὖν ἔσο υπἰκϊ πὰ ἴο υ8, Ἰοΐ τ ΤΟΣ θτη- 
ὍῈΡ ὑπαὶ ΟΣ 88 ΟΣΘ 80 (ο Ηϊπ).--- Βοθὸ ψ1}} 
ὩὨοὺ ἀδγὸ (0 βΒυ!Έ6ο᾽ 0. ὑμοῖν σοὶ σίου, ἐμαὶ δεεξ 
ἰλεὶγ οἵομ ἐλίπρα τῶοτο ἰμ8ὴ (89 ἐλέπσε 9.7 ΟἈσίεί.---- 
Ἐνθα ἐλέη, ὙΠ ΘΩ Μ͵6 ΒΓΘ ἰδ ἰκῖηρς {86 οοπ τέ οὗ ΟἿΥ 
στασέξ, ἰὰ 16 κοοὰ ἰο Ὀ6 Γοιιϊηἀθὰ οὗἩὨ ΟΌΥ ἄανσεγ 
ἴτοτη οὔν σογγμρίίοηδ.---Α 1.116 {ἶπη ΤΥ Ῥτχοάτπιοο 
κτοδί ὁβάηροβ, ὈοΐΪ εοποεγτίηῦ ὉΒ δπὰ ἐπ 8.--- 
γεί 7 αἄτγὦὰὶ ποὲ αἴοπε, δέσεαιμδε (δε ξαίλεν ἐς το ὦ Με. 
Α Ῥσῖν! 9 ΘΟΙΏΙΏΟΏ ἰο 81] ὈΘ]ΊΘΥΟΓΒ, ὉΥ͂ τἰ τι 6 
οὗ (μοῖν αηἴοι ῖ 1 ΟἸγ 5ὺ---1. ΤΠ Β6η δβοϊϊσαα 18 
ἐβοὶν ολοίσε; 2.  6ἢ δβοϊϊίαάθ 18 {μ6ῖν σβὲείίοη. 
-- 16 τὸ δγὸ αοα᾽ ΒΒ ΤΆ ΥΟΣΘὉΪΟ Ῥγόβοῦσθ πῖϊὰ 
8, ἯΘ ΔΥΘ ὮΔΡΡΥ, δπὰ οὐριιΐ ἴο 6 οαϑυ, ἐβοῦσῃ 
8}} (80 νου] ΖΌΓΒαΪΚΟ τ|8.--- ον. 88. 10 5] Ὀθοα 
(89 Ἰοὲ οὗἨ ΟἾγ 5.8 ἀἰΒοῚ 0168 0 αῦο ΤΌΣΟ ΟΣ 1658 
(ὐἹυ]δίζοη ἔπ [18 του]. Μϑ Ῥογβαουΐθ ἐλ θ 
Ὀθοδυδ8θ {ἰΠ6Υ ΔΓΘ 80 σοοά, διὰ ἀοα οογγοοὶδβ ἤθεα 
Ὀδσοῦδθ ἐμὸν 8ΓΘ πὸ δείίε;.---ἰἢ (86 πιϊἀ δὲ οὗ ἐδ 
εὐἰ υ]δίϊουΒ οὗ (815 που], 1 18 ἴα ἀαὶν δηὰ ἴῃ- 
ἰογοϑί οὐ ΟἿ δι᾽ 8 ἀϊβοὶ}]68 ἰο Ὀ6 οὗ ρσοοὰ ΘΙ ΘΟΓ. 
--ΝόνοΣ ἯΔ88 ἰμΠ 60 Βι1Ο ἢ 8 ΘΟΠΟΌΘΣΟΙ οὗ {Π6 πον]ὰ 
88 ΟἸτὶβὶ γα, δῃἃ γὸ οὐὔρλῦ ἰοὸ Ὧθ Θῃοουγαροὰ 
ὈΥ ἰὲ; 1. Βεοσδυβο ΟὨγὶβί "8 ὀυθσζοοπιο (86 νοχἰά 
δοίογε 8; 2. δ ᾿δὰβ5 οοπαυογοὰ Σὺ 707 ὡξ, 88 ἐ}ὁ6 
Οαδρίδίῃ οὗἨ ΟΡ δΒδγδίϊοη. 
[τοι ἃ ῬΊΑΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ (Οχίοσα) : Υογ. 

16. Ηθ βεδόονβ ἰμδὺ οἡ Ηἷἱβ ἀοραγίμταε ἀοροπὰεὰ 
Ηΐβ πεγδίεγίομδ μγοβϑεηζε.---Ἴ τ. 29, 806. Βαϊ(Ὲ 
δάϊ9 οὗὠ ἀορτοοδ; δῃὰ οπθ οὗ {80 Ῥοσίοαβ ἰβ 
ἴ6Ρ6 τρᾶγκοαὰ πθη ἰμὰ ἀΐδβοῖ ρ]68 τηαὰθ 8 οἱδῶρ 
δάγδποοθ ᾿ἰπ (18 ΒΘΑΥΘΏΪΥ 5.18090.--- Ὁ. 88. 1ἰ λα 
ποΐ (80 οδ]οοὶ οΥ̓͂ {116 Ῥτοβϑος Ὀίνίηθ Ὠ᾿βοοῦγθο 
ἰο ζταιυν συν 5. Υ, ΟΥ̓ ἰο Βοῖγο ἀοιδίβ (ἴ0Σ {λα 
ὙῸΒ ΓΟϑογυεὰ 910) (86 Ηοὶν 6]ιο5.}; Ὀσὶ ἰο δὐὲ- 
τϊ ἰδίου ΒΘΑΥΘΗΙΥ͂ ΘΟ] ὶοη. 

[Ετοπι ΚΓΤΙΕΕ: Ὑογβ. 106-24, ΤΏΟΓΘ 'β, 88 70 
Ηϊπ 5617 [9 Ὁσοακὶηρ ὑμτου ἢ ἀσδί Ἰπἴο 1, θῸ 
ἴογ {6 αἰδοῖ]. β ἃ. ἀθορὶν Ῥεποίσγαίης, [πά8- 
τοδί] ολαπσό 7τοπιὶ δούτοῖσ 0 2οῳ.--- ΑΒ (Βἷθ 
ΟΓ ἰκ6 αἀϊδοὶρίεα ἰλτοισὰ δογγοῖο ἰο 7οΨ Ὀεϊ θοη {86 
οὐοδ8 δπὰ (ῃ0 χοβυγγοοίϊοη οὗ οὖν ογὰ νᾶϑ 
ΔΙΤΟΔΟΥ [Ὁ {ποτ ῖτ 8 βοιηδὶ ἷπρ ῬΥΘΡΑγδίουυ 
δα ἰγρίοαὶ, ἱξ ὈΘΟΟΙΊ65 ἰ0 ὰ8 8 {γ06 οὗ (δ ΜΔΥ 
ψΒῖο αἱ ΕΗ 5 7μίωγο αἰδοῖρίοε ἈΔῪΘ ΑἾΒΟ (0 μδ89 
(του ἢ ;--τὸ ὙΔΥ ὑβγοῦρι μαι ρούϊΐγ βοστον 
ΜἘ10}1} αἱ δτβὶ αἰ βεϊ ρα ΐβ68. ὑμ θαι ΖᾺΠῪ ἔγοι ἐδ 
σου, ἰαῖο {86 ἸΟΥ͂ οὗ ζαϊίν, δηὰ 116 ἐπ ἐπὸ ΗΟΪΥ͂ 
Ομοϑὶ.---ὕ ον. 20. ΤΊἱ5. τοϊοϊοϊης οὗἩ ἰδ πογϊὰ 18 
[80 Κροποϑί βιυοσα ἰο τ 6588 πὰ ἘΠΡΟ] ἰος, 49 
νγ6 }} 85 ἰο (86 ἔσθ ἀοροηάθῃοο οὗ {116 Βούσον]ζαὶ 
ἀἰβοῖ 198 ἐγυβιΐπρ ἰῃὰ αοἀ (Ρε. χ) δ. 10).---- 
ΒΟΓΓΟῪ 18 ἐΐδοζ (0 δόδοηιε 1ΟΥ; ἴδ 18 δοὶ Δ ΘΥΘΙΥ [0 
Ὧθ Ἰοβύ 'ῃ, οὗ ἐχοβδηρθὰ ζοσ, ου, θαὺ (Π6 Ξιι θ᾽ οοῖ 
δπὰ στουπα οὗ (μ8 ΒΟΡΤΟΙ͂Ν ὈΘΟΟΙΆ68Β {116 Βι  ͵ οὶ 
πα ρστουπὰ οὗἙ {16 107. Τ80 ΟΥΟ58 οὗ οὖν Ἰιοτὰ 
8 αἰογ δοὰ ᾿πίο δὰ δύθσπμαὶ δομβο]δίϊοι ; οε οἵ 
{8Ὸ ΒΟΥΓΟῪ δἱ (ἢ 9 σΡΟ88 δῃὰ {Π6 βορηϊοῦτο, θθοδυϑο 
πη 10 {886 γ6 γ͵188 {1:0 θα] ον πρ δηὰ Ἰουης βοοκίηρς 
οὗ (8ὸ Οτγυςϊβοά, ἐδ δογη ὑπ ὶν ἸΟῪ ἴῃ ἰμθ 1 ἱνίηρ, 
Βΐβο ΟὨ6.--Τ 086 ὙΠῸ ἯΘΟΡ, Ὀ6ΔΣ ΔΙσΘΔαΥ [80 
Ῥτθοΐουδ βοαὰ νοὶ σἶβοβ αρδὶῃ ἰηὶο βθαγυο οἵ 
ἐν όπην ου (86 Βοοὰ οἴ ἰδαγβννο θοαΐ ουἱ οὗἉ χυΐη.᾽ 
---νον. 21. ὕπάον ἐδ Ἴοὔοββ οὗ ἱμοὶν ᾿ωογὰ (86 
ἀἰβοῖ 168 Ἰθαυποὰ ἰὸ δογγοῖσ 707 δἰπ, ἃ ἐμπὸγ Βεὰ 
ὭΘΥΘΣ Ὀ66 5 ἰδυραί, Ὀοΐοσο. ΤΆΘΥ βὰν δηὰ ἐμ 7 
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ἐαδβίοα νι ΟὨνὶβέ, 85 ΤΥ 85 ἴῃ {μ6 πὶ ἸαΥ, ἐλδ δίῃ 
9 ἰδὲ υογία, δπὰ {Π6Υ ΒΩ, ΤΩ ΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ἐλεῖγ ΟἸση, δὶπ 
ἴη ἰἰ.---Ἶ 6 ΥΔῪ ἴγομτι ΒΟΥΓΟῪ (0 ἸΟΥ ὙΩᾶᾳ4.5 ἰο (86 ἔγϑβε 
ἀἰθοὶρ]65 88 86 Ῥδηρϑ οὗ Ὀἰγίἢ Τὸν (86 ουαἱοαγδί 
οὗ τοϑυγτοοίἱοη- ἰδάποαβ. ΝῸΠΘ οὗ 8 δρρσο- 
Ρυίδίθβ, ἰῇ σὰ ῬΟΥΒΟΠ Δ] ΟΧΡΟΥ6Ώ06, {110 70Υ οὗ 
Ἐλϑίον δηὰ Ῥεοηίθοοϑ Ἀπ|}} ἐμ 6 ΡΘ.591:0}. -ΒΟΓΤΟῪ ἢ68 
ἄτι ρσορδγοὰ {86 ὙΔΥ.-- 2 ὁγ. 22, “00 ἤοδϑί ἴο]- 
Ἰοτνοά δποίπον αὗἴοσ [86 ραβϑίοῃ, ἰῃ τίσι ἐλέν λαά 
ΦΟΤΤΟῖο: αὐ (1λ0 ταϑαγγθοίΐου Ηδ δαῖο ἐλόηι ἀσαΐπ, Ὀὰΐ 
(106 που]ὰ 144) ἐλεν δαϊῖο ποῖ 1{πὶ ψεί ἴῃ 1}} οἶθαγ- 
1655, ὑπὸ γ παὰ ποὺ {πεῖν {11} 70 ἐπγουρὰ ἔδδτ οἵ 
89 96 178; δγϑὶ δὖῦ ἐδ δϑοθῃῆϑίου, ἩΒΘῺ ἐἰπΠ| 00 ΒΑῪ 
Ηΐπι γοὸ ἴο ἐπε Βδίμον (βλεπόντων αὐτῶν, Αοἰβ ὶ. 
9), ἐλεὶγ ἀδατί τογοϊοεα ; Ὀὰΐ {π18 α'δὸ νου] μδΥθ 
γϑηἰϑηοα ἃ9 4 ὈθΔυϊ ἔα] ἀγοϑαὶ 1Σ ὑμ6 ΟΟἸΌΣΙΟΣ 
Βδὰ πο δϑδϑυσϑᾶ ἰβοὰ δ Ῥοῃίοδοϑὺ (μα 0 παι 
δλοιζα ἰαζχε ἤγοπι ἰλεπιὶ ἰλεὶγ 70ν."" (ΒΕσκ.)---ΤῊΘ 
Ἰδὲ Γι] ΒΙ πιϑαὺ οὗ (18 ὑγοῦιῖθα στοδοῖοα ἤοσ ναγὰ 
ἴο (πο οῃὰ οὗ ἰδ9 ΘΒ ΓΟ Β Ὑἱοίογυ, δπὰ ἐ}}18 70ΟΥ 
οὗ ἰμῸ Βοαγὶ ἰβ (86 δοηἰγαβί οὗ ἰὴ 6 τυου]ὰ Β 10Ὁ 
ἰαγηθα ἱἰπίο τηουτπίης (18. χυ. 18, 14).---Τ 9 
τουϊὰ σι ΐοῖ, πὶ οὐ ψιἰῃουΐ Οπνῖϑι, του ἀνδᾶὰθ 
ἐδο ἐμβουριὶ οὗ β'η δηὰ ἀθδίῃ, ἐμ ἀδορεϑί στουπᾶ 
ΟΥ̓ΔΙῚ] ΒΟΥΤΟΥ,, ὁ6ΘΔ ΒΘΟΌΓΘ 108 ἸΟΥ̓͂ ΟὨἿΥ ὉΥ ἐδ ἀϊ8- 
Βἰραϊΐοη οὗὁὨ 115 ἱππιοϑὲ παίαγο, δηὰ ΌΥ Ὀσοοιἷη 
ἀθαΐ ἰο ἰἰ9 τοῖΐοθο.Κ ἸΒοΥΘοσο 1.8 7ογ 158 ἰομα, ν1}}}10 
γοὺ δέϊεηί ἸΟΥ͂ 8 δίοῃμθ ροπαΐηθ δηὰ φγοίου μα .--- 
ΤῺ6 νουῦ]ὰ 18 βαϊϑῇϑα πιιμουὺ Βαιβέροιϊ ἢ .----Ἶ 
0386 πού ἰμ6 ποανὶ δ Ρ6860 ἴῃ {0 πιϊάἀδὲ οὗὨ 41] 
ἐμὸ ὑγΊυϊαϊΐοη τὶ Οἢ ΤΥ Ὀ67Α]].---- 6 τόοοῦ δὰ 
Ῥυϊποῖρὶο δηὰ βίσοησίῃ οὐ ὑμοὶν ἸΟΥ͂ οαπποὺ Ὀ0 
ἰουσθά, ΠΟΎΤΘΥΘΡ ΔΙ οἱ 08 ΙΏΔΥ ΟὁΟ0Π16.--- 6 
οἸ ἢ] ἀ-Ὀθατὶπρς πολϑη 5. (τί 6.) ἰδ 6 ΟΠ ΌΣΟΙ 
τγοῦυρ ἐπ ϑρίτῖὶ πα Π6Υ.-τὰ58 (89 βυχὴ οὗ 
8}}: ΕγοτῪ αἰδοῖ ]6 οὗ Φ 9808 ἱβτγοῦρ κἰ8. ΘΠ ΓΘ 
1176. ὑπ6 ΟΒυγοῖ οὗ ΟὨνἱϑὺ 85 8 8019 ἀοινη ἴο ἐμ 9 
οπὰ οὗ ἰἰὸ ἄδυβ, ᾿θΥΏΒ δῃὰ οχροσυῖθη665 ἴῃ (9 
σγοϑ5 οὗ Οπγὶϑὶ ἐμδὺ ἰΣ6 ΒΟΥΤΟῪ πΔ16 ἢ ΟΠ ΟΣ 
7ον, ῬΘοΟΙΥ68 δηὰ ΘηἾΟΥΒ ἐλὴ ἃ58 (Π0 ἤγαϊ οἴ {110 
ΤΟΒυΓΓοοίοη δηὰ Ῥεοηίθοοβί ἰῃ ἃ ΣΟΎ ΘΒΒΙΥ6 πι6ᾶ- 
ΒΌΓΘ ΟΥ̓ΘΥ ΔΡΡιοδοβίηρ ροσίδοι ου---η}}} (8 6 στοαὶ 
ῬΑΥ ἀσν δ, τ Β1ῸΒ 011 ὍΘ ζο]οτνοὰ ὈΥ πὸ πἰραὶ. 
Ψοσγ. 28. πῃ ἐμ οἰοσῶαὶ αἴονυ, τ βῖοι π}} θ6. {110 
ΒΔ] 856 οὗ 4]1] ἐθτροταὶ δάυυὶίυ, ἃ}} οὰν Ῥϑϑί 
ἀουδὶβ νν}}} Ὀ6 Βοϊγοί, 411 οὔτ δοπιρ]αΐπ 5 βἰ]οπσοά, 
δηὰ αἱξ ον φωοδίϊοπί π΄ αἀπδισεγεα ἴοΥ ΘΥΘΓ.---Ὑ 6Υ8. 
28,24. Νον, ἱπίμο τσ ΒΟΡΘ οὗ ἐμαὶ γχτοδὶ ἄαν, 
αεὰ απα »Υὰν αϑ γὲ λαυδ πεῦεῦ ἄοπε δείοτε!---οΑϑ ἴῃ 
9 ΟἹ Τεβιδιηθηΐ ἩΔῪ οὗὁὨ ΒΟ] 685 (6 ῬΥΟΌΪ θη) 
Δ νοῦ Ὀ6ΘῺ ἴο ἴον ὈθέΐοΥ ΒΟ ἰὸ Ὡγαν, 80 8180 
4σὲ ΒΑΥ͂Θ πῃ ὑπ Ῥγδοίϊοθ οὔ ῬΥδΥΘΥ ἴπ (8.6 δτμθ οὗ 
Φοδβυβ (89 ΟἿΪΥ ὙΔΑΥ͂ οὗ Ῥσοζγοϑβ ἰοιγατὰ ρογίθοί 
ΒοΙ 655, Κηον]οάρο δὰ ἸοΥ οὗ μοασὶ. ΑἹ] μ6 
ἀϊδοουγβοθ, ὀχονίδεϊομβ, Θησουταροπιθη β οὗ οὖν 
Ἰμοτὰ, πα ἐμοῖν υἱυϊπιδὶθ δἷπὶ ἴω αἰγθοίϊπρ ἃ8 ἴο 
Ῥονγίδοϊ Ῥσδυον. ---αδὶς, 80 888}} γὸ γεσεῖνο, ΜΆ, 
8|45, το ΟὨΪΥ ΒΑ] ῬΓΔΥ, δηὰ ἄἀο ποὶ υγρὲ {πον 
Κηοοκίπηρ οὐϑῃ ἰοὸ Ῥυδϑϑίηρ ἴῃ, σδηποὺ αἰϊουνγατα 
χορεῖσε οὐ ὙὯδι ΠΟΥ αῦο Ῥγαγοὰ ἔου' Βαυὶί 
Ῥογπϊθίθηϊ ῬΥΆΥΘΡ “ ΟὈΐΔΪΠΒ [ὉΣ τὴ (86 Ὀ]οδδίῃς 
1Βδι 1 ὁδῃὴ τοοοῖνο, δμἃ δρρυοργίδίοβ ἰδὲ 8160} 
10 Εδίμον αἴγθ8,---2δοείυδ᾽!ὶγ οὐἰδίηα 809 μδηὰ 
Ὑδι|Ο ἢ ΘΠ ΔΌΪ6Β Ιη6 (0 ἸΔΥ Βο]ὰ οὗ δηἃ γϑοοῖγτο {86 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ οἷδα." (ΒΙΕΘΕΒ.)--ΤΤοτ. 26, ΤῈ6 δἰδὲθ 
οὗ ρονίθοιϊίϊοη τιῖοῖὶ ΚΏΟΤΥ͂Β 20 πθϑα 18 ποὺ ψδΐ; 
1Πότὸ 18 βι}]} (0 δϑκίηρ, δηὰ γοῦ 11 ἴα 89 δαπιό 
ἄδν. 6 8601] ΘΥΘΥΥ͂ ὈΓΑΥΘΡ 6 ἀΟΧΟΪΟΘῪ 
γτοδοδβίην ἴοτι, ἰὰ οουῆάἀοοῤ δὰ ἰγαηαη}} τι, 
ἰογαχὰ ἰδ6 ἔυΐασο οἰοΣΩἑ ; δὰ (μ0.5 1 18. ἃ]- 

ΤΟΔΑΥ͂ πο δαπιε ὅαν ἷπ {πὸ Πἰχμὶ οὗ τ 16 ἢ γ͵ὸ Δ5Κ 
δηὰ χτοϑοοῖνθ (0 ΔΗΒΊΤΟΥ.--- ἴον. 27. ΤῊΪ. ποτὰ 
τηοδέ ἀϑοϊβί ον ουοσίιγδ (ἢ δὺ {6186 ποίΐοη 60Ὲ- 
οογηΐϊης 0119 τοἀοιῃηρίλοη δ ΟὮ αἰγὶ θαΐοβ ἴο (86 
Εδίμον α τογαϊλ Ὑϊοὶ 8 ἰο Ὀ6 οχιϊηρυ θ θα, δὰ 
ποῦ 8180 ὑμδὺ γεσοποϊϊπρ ἰουδ Ὑ Ἀἰοὶι ἔσοῦλ οἰ Γ ἑν 
ποθάοὰ ποῖ ἔγβὲ ἰο Ὀ6 Ῥγοριἰἰδιθὰ.----ΟἸὨν 51 Δ 8 
ψγ10 Ὀο]ΐονο, ἰο μοπὶ ΟἸτἱβί 88 γουθαϊοὰ ἰμὶ5 ἐπ 
4}1 1198 ΟἸΘΆΓΏΘΒΒ, σϑπηοῦ ἰοο οὔἴθη 6 χοιιϊηἀοὰ 
οὗἉ ἐ}}18; “Ἅἀΐηκς ποὲ ἔοο 11{{]60 οὗἨ 6 Ιοτθ ὙΠ6ΓΘ6- 
ΜΠ ψέ ἃτὸ Ἰονϑα 1 Νοῖ ΤΏΘΥΘΙΥ 88 ἰμ6 ΒΔΙΒΟΡ 
Ηἰπ56] αἰγοδαν Ἰογοὰ ἰπ6ηὶ 88 Ηο ἰονϑβ 8}1 ἐ8:6 
ποῦ] ὰ δη ἃ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ογοαίυτο, Ὀαὶ Ηθ Ἰογ68 ἐλόπι ΣῈ 
ἰδαὺ ἐφρεοίαὶ Ἰογθ ὙΜΪΟὰ ΗΘ ὈθΑΥΒ [0 ἔδόβα ἴῃ 
ψ]οπὶ 6 ἤὅπᾶ5 ΟἾ τ θ᾽ 8 πογὰ, οδμὰ ἐμτου ἃ ζα 1 ἢ 
ἴῃ 1 ΟὨγὶϑὶ Ηϊπβοὶϊῦ, ψ8ο βίαπὰ Ῥοΐοτο Ηϊΐμὰ 
οἸοιβοά ἴῃ ἐπ χασιηθηί οὗἩ ἰη6 τἱρπίθουβηο88β οὗἁ 
ΗΠ]5 ὅ0η.--- ον. 28. ΤΌ εὐλαὶ ἐπα ἀϊὰ Ηδο Θσοπιθ ἰπῖο 
ἐμὸ πον], θυΐ ἰο Ὀοοοίαθ ἐδ ΑΥΙΟΌΣ οὗἁὨ Β' ΠΏΘΣΒ ἢ 
Αγραΐη, το ιολαὲ ἐπά δὰ ἐπ τολαΐ τοαῦ ἀοοΒ Ἦδσ το- 
ἴαγη (0 ὑΠ6 Βαέμον, Ὀυΐ ἐπὶ ΗΘ ΤΔῪ δοοοιαρ  8ἢ 
οίθγῃα] στοἀοιρίϊοα ἐμβτουρ ἄσαϊ, απὰ ἀϊιι80 
ἔσοτα οὐ δἰ ὑπὸ ἔγαϊί8 οὗ ΗΪ8 τοάθοπιϊηρ τοτκ 
-- οΥ8. 81, 82. 10 15 ἰγὰο ἐδδὺ γο ἀο Ὀοϊίαγνο, Ὀαὶ 
ΒΟῊῪ Βοοῦ Μγν}}]} Υ Ῥαββίοῃ τα ῖκθ ταδυΐζοβί ΥὙΟῸΓΣ 
ΤΘ 8] δηὰ χγοαὶ ΘΚ 688 !---ἾὟ οΣ. 82. ““ Ἡ ΒΟΒΟΘΥ͂ΘΥ 
Ὑ6]1] ροηάοΣβ ἰπιΐ8, ν7}}} Βοῖά ὅσια ἢ18 αὶ ἢ (που ρὶ 
89 του]ὰ βἰιαῖζθ, ποῦ Ὑ}1 (ῃ6 ἀοξοοιϊίΐοη οὗ 81} 
Οὐ 6 Υ8 ΟΥ̓ΘΣ ΓΗ δἷ8 Θοηδάσθῃσοθ; τθ ἀο ποὶ ΣΟΠΟΣ 
αοὐ Ηἰ8 711 ἸΟΏΟΣ, Ὁ}1685 Ηθ 8]00}9 18 ζε]0 ἰο Ὀ9 
Βυοίθης ἰο 8.᾽ (ΟΛΙΥΙΝ.)--- Ἴ ἐγ. 88, πᾳ {8680 
Ιαϑὺ ογὰβ δ ““σοπμ 6 η868 ἐδ Βα οὗ {86 ἰηβίτ0- 
εἴοη πο Ηθ δα πϊηϊδίετοά ἰο (Π6 ἀἰβο01 168 δί 
ἐμ ἰαβδέ βι ρ ρον." (ΝΊΤΖΘΟΗ.)--- ΤΥἹΡυ]αϊίου 18 ὁ0Υ- 
(Δί ποὺ αἱοῦθ ““ ἐϊιο τί] 6 Π00 δηΠ ΘΕΤΑΠΥ οὗὨ {}}0 
τοῦτα, τ 810}} οΘλ}5685 χΥὶοῦ δηα δηχίοιυ ἴο ὑδμὸ ἀΪ8- 
οἷ ρ].59.᾽ ΕῸΣ 8]1 118 ψοι]ὰ ποῖ ἰμίοσγαρὺ Οὔ 
Ῥθ866, ἱἢ {116 Ῥογβϑοιιίίου ἀϊὰ ποὶ πχοοί τὶ δηά 
δχοῖίθ ὙΘΔΚΏΘ68Β οὗἉ ζαϊ ἢ, δηὰ [η6 ἐσπιρίαἰϊου 5[η- 
701 ἀοπῖτο, ἐπ δ. Ἔο τησϑί 68}]}] ἴο ταὶ ἰδ6 
ϑλίψις οὗ ἰῃ6 ψολδῃ ἴῃ σὨ}1 4 -Ὀἰγι ἢ, ἃ ὑγι θυ αι; ἢ 
γουν τοϊἐδιῖπ απ Ὁ. ἀεγδεϊ.--- Ἡλο ἐξ ὧδ, ὙὮΘΥΘ 18 
{ποσὸ ὁδπο, (μαὲ ογοσοοσηοὶ ἃ ἐδ6 τοῦ], ἐχοορέ ἢ 
ἐδλαί δεϊϊευείᾳ (δὶ Φ 6885 15 (80 βοι οὗὁἩὨ αοα ῇ “ἴὴ 
Ἡϊπι 411] ουθγσοὴθ ὙΠῸ τοϊοΐϊσο ἰο Ὀθ ἰδμ9 πον]ὰ 
οὐϑροοσιθ ὉΥ Ηϊπ.᾽ (ΝΙΤΖΒΟΗ). 

[Εἔτουι ΒΑΕΝΕΒ: ὕον, 206. ΤῈ δρρδασγϑηΐ ἐσγὶ- 
ὉΠΩΡ 8 οὗ ἐδὸ ψιοϊοά, ἐΒουρσῆ ΓΠΘΥ ΤΥ Ῥσοάθοο 
ατιοῦ αὖ Ῥχγοδβοηὺ ἴῃ {δ ταἰηἀβ οὗ Ο εν ἰϑιΐδη8, νν1}}} 
ὯὍθ γοὺ οΥ̓ΥΓΓ] 6 ον ἐμ οῖν ποοά.---ἼὟοΥ. 81. θα 
Ὅ ἴδ01 δίχοης ἴῃ ἐδοὸ ἤαϊίἢ, τγγὸ Βῃουϊὰ οχϑηληθ 
ΟΌΓΡΒΟΪτοΟΒ. [ὑ ΠΥ Ὀ6 (δαὶ τγὸ 816 ἀθοοϊτοα ; απὰ 
ἰδ ΤΠΔΥ Ὅ6 ἐμαὶ αοἀ τἸηδὺ ὄσθη ἔμ θη ὈΘ6 Ῥτορασίῃς 
ἰνῖ4}8 ἴῸὉΣ 9 ὑδαΐ νὺ}}} δια κὸ οὐν αὶ ἢ ἔο 18 Του ἢ- 
ἀδίΐοη.---ο ν. 82. Ῥαΐῃ 18 αἹ]ονϊαἰοα, δηα Βυ 6 7- 
ἴῃ; πιδὰθ στο ἰΟἸΘΓΔὉ]6 ὈΥ ὑπὸ Ῥγοβοῦοθ δῃά 
ΒΥΠΡΔΙΥ οὐ ἤγίοπἀάβ: ἤΠὲ ἀΐοὰ ΤογΒας 6 }.---ἶι 
ΤΑ ΟΥΒ ᾿ {110 τ δ 6150 ζΟΥΒ8 κ08 ἃ5, 17 ἀοα Ὀ6 ὙΠ] 
8 ἴῃ ὑπ Πουγ οὗ ρδίῃ δηὰ οὗ ἀθαίἢ.---Τὸ ΟΕ ὶ8- 
εἴδη οδῃ ἀϊα, βαγίηρ, { δαὶ ποὺ δ] οῦθ, Ὀθοδῖ86 ἐδ 6 
Εδίθον 15. τὶ 1η0.---Ὗο }», 88. Το ποῦ] 18 8 
γδηαυ Βη6 ἃ ΘΠΘΠΥ. ϑβαίδβη 8 δὴ Βα Ὁ] 6α ἴοσ. 
Αμὰ Δ]} ἐμαὶ Ὁ] ον γβ πᾶν ἰο (0 ἷβ ἱο ρυΐ ἐμεῦ 
ἐγυδί ἰη [86 Οδρίδίη οὗ ἐπ οἷν δαϊ υλίΐοη, ρυϊης οη 
(86 τ.Ο16 δτῖοον οὗ ἀοά.----- ΕΟ ΟὟΤΣΝ : Υ6Υ. 
80. ΤΊ ΘΓΘ τν85 ἀου 1655 τη αοἢ ἀΔΥΪΚ 658 δ ἃ ΟΥΓῸΡ 
μι πον πιϊπα, το Ὁ 6] 167 πὰ β'η γοὶ ἰο 9 
ογδαϊοαιοα ἔγοπι ἐποὶν βοατὶ; Ὀαΐ γοὺ ὑπ οἷν ποτὰ 8 
ὍΘΓΘ δίἴποοτο, {ΠποὶνΡ ἰοῦθ ἀθὸρ ἂἃπὰ ἰοπάον, δηάὰ 
ἐκοὶτ Γαἰ 0}, ἱπαρογίοοι δ ἰὺ 885 οοιηραγοὰ ἡ 0} 



δ10 ΤΗΕ ΘΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 2Ο0ΗΝ. 

5 βονον δῖον (οἷν Ὀδρίΐβαι οὗἩ (86 βρὶνὶῖ, 6πλ-] πο οὗἁ 7 6888 ἰπ ἴ}16 1αδὲ οῦτ, τ θη Ηδ οχοϊαί πη οἱ, 
ϑτασοὰ 4}} Η15 ἀθοϊδγαιίοῃ.-- ον. 82, αοἀ {μ6) ν Οοά, τοὴν λαεὶ Του Ζοτδαζεη Μ62---. Β. Ο.1. 
Ἑαΐδον ἀἰὰ ποὶ Ιοανο Ηἶΐθ Ὀοϊογοὰ ὅοῃ ἰο οπίϑυ ὕοσ. 88. Ηδσθ ἷβ 86 στοιπὰ οὗ 4}1 ἔδι ἢ, οοῦ- 
αἴοπε ροὶ Ηἰ8 ρτοδὶ τοἀοιιρίϊνο σπότῖ, δυΐ τνῦδϑ] δάρῃποο, δηἃὰ ΠΒΟΡΘ: ΟΠΙΥ ἃ9 ὑπ 8Βοὺ] γοβίβ ἴῃ 26- 
τὶ Ηἰἷπι ἱμτοῦρἢ 811 ἰη6 8οθῆ68 οὗ Ηΐβ Ὀἰϊξίον 8.5, οδὴ ἱξ δἰΐδίη ἰο ἐπὶ βρὶγὶ 8] φεαδφὸ τ Β]Οὴ 18 
δαοῦγ. [Τ|60 ΒΔΙΒΟΡ ὰ8 νου ὙΠ (6 βόα: Ὀπὶ [0π6 Τογείδδέθ οὗ Ὀ]οββοάποδδ εὐογε, ἡ. 
88 ποὶ Ηΐ8 ργϑϑϑῆσο δἰ ἀάδῃ ἔσγοπι ἰμο οοηδοίοιιδ- 

ΗΒ ΒΙΟΉ-ῬΕΙΒΤΙΥ, ἹΝΤΕΒΟΕΒΒΌΠΚΥ ἘΒΑΥῈΒ ΟΥ ΟἸἾΕΒΙΒῚΤ ΟΥ̓ ΒΕΗ͂ΛΙΞἙ ΟΥἩ ἨΙΒ ῬΕΟΡΙΕ. Α ῬΒΑΥΒΕ 

ΤΟΒ ΤῊΒ ἙαΓΟΒΙΡΙΟΑΤΙΟΙ͂ ΟΡ ΗἸΒ ΝΑΜΕ ΕΥ̓ΕΝ ΤῸ ΤῊΒ ΟἸΟΒΙΡΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΙΒ ῬΕΟΡΙῚΞ ΑΝ ΤΗΣ 

ὝΟΒΙΡ, ΟΒ ὉΝΤΙ ΤΗ͂Ρ ΨΑΝΙΒΉΜΕΝΤ ΟΥ ΤΗΝ ὙΟΒΙ ΑΒ ΟΒΣ. ΟΕΗΒΙΒΤ, ΙΝ ΗΙ8 ΒΕ1,.Ε-Β.Α  Ε}- 

ΕῚΟΒ ΓΡῸΟΒ ΤῊΣ ἩΟΒΙΌ, ΤῊΝ ΤΕΤΗ ΑΝ ΡΟΓΕΙΣΜΕΧῚΤ ΟΥ̓ ΤΠῈ ΒΉΞΚΕΙΝΑ ΑἘΌ ΑΙ, ΤῊΝ ΜΑΝΙΚΤΕΒ- 

ΤΑΤΙΟΝΒ ΟΥ ΟΟΡ ΙΝ 15.8 ΟΒΙΌ. ΟΙΟΒΙΡΙΟΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ῬΒΑΥΕΒ, ΟΥ ῬὈΕΟΙΒΙΥΒ ΟΟΝΕΣΙΟΤΒΕ ΟΕ 

ΒΡΙΉΙΤ, ΟΝ ΒΑΟΒΙΡΙΟΞ. ΤῊΞ ΠΕΑΥΕΧἊΥ ΘἋΟΑΙ. 

σπλρ. ΧΥΙΙ. 

1. ὙΒοβονογαβ βραῖκο' Ψ6δι8, δα Ἰ1γ6ἃ ἀρ Ηΐ5 οΥ 66 ὕο ἤθϑύθῃ δα βαϊα [πὰ Βανίηρ ᾿βοὰ 
ὉΡ... 16 8814], “αίμον, [6 ΒΟῸΣ ἰβ σοτηα; ρου (ἢν βου, (μδὺ (ῃγ [86] βοη 8150 [οταϊῇ 

2 αἶβο] ΤΑΔΥ͂ ρ]οΥ ΠΥ [ἢ 66: ΑΒ [Αοοογαϊηρ 85] που Πδϑὺ σίνϑηῃ ἢϊπὶ [ραναϑί δἷπι, ἔδωχα-] 
ΨΥ ΟΥΟΡ 8]} ἤδβῃ, [μ80 ἢδ κῃου]ά ρίνϑ θἴθγῃαὶ 116 10 88 ΤΏΔΗΥ 85 ἴποὰ δΠαδβὶ σίνθη 

'πὰ [{Π8ὺ ψΗδίβοουο, ου, 811 στ] οἢ του μαϑὺ ρίνθη Εἷτη, Β6 ταϊρμὶ σῖγα ἴο ἔοι 1 
9. οὔογμιδὶ, ἵνα πᾶν ὁ δέδωχας αὐτῷ, δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον]. Απά {ἢ 18 15 16 οἴργηλ! [(δ6 

οἰδσῃδὶ 118, ἡ αἰώνιος ζωή], ὑπ Π6Υ ταϊρμὺ Καον {Π66 1Π6 τὰν ἵτυς σο6, ἀπὰ “6508 
4 Ομ γῖβι, ψῃοιὰ μου Βαϑύ βοηύ [ἀϊἀ50 ΒΒ 47: 1 μανο ρ]ογῆρα [1 ρ]οτβοα, ἐδόξασα] {866 

οὐ {86 δασίῃ : 1 Βάνο Βηϊθηοα [Πανίηρ ΠΗΪΒΗΘΑ, ον, ΕΥ̓͂ ΠΗ ΐηρ, τελειώσας" 16 ψοΥϊς 
ὃ τ πῖσι ἴδοι μαγοβὺ [μαβὺ ρίνοη, δέδωχας} τχ6 ἴο ἀο. Απά πον, Ὁ Εδίμοσ, ρου ν (μου 

τὴρ ὙΠῸ (Ὠ]η6 Οὐ 861 ΤῈ {86 ΘΊΟΥΥ ΠΟ} 1 μα τὴ [866 Ὀοίοτο (86 του] πτηδβ.ὅ 
ΕΞ ΥΕΞΞΕΕΥΞΕΥΕΞΈ ΕΞ ΕσΣΕΕε π 

6 [μᾶνγ6 πιδηϊξεϑίρα [1 τηδη θβ6 4} ΓΠῪ πᾶῖλθ ὑηΐο {Π6 τηθ ψΒΙΟ. [ἩΒοι] ἔθου 
σαγοϑῦ τὸ ουὐἱὐ οὗὨ (86 πογ]ὰ : {π|π [Π6Υ ΜΟΓΟ, δπα ἐμοῦ ρανοβίδ ὑποπὶ [Ὁπ|0] τη6; 

7 ἀπά {ποὺ ὕανο Κορ {γῪ ποσὰ. ΝΟῊ {π0ὺ μᾶνὸ Κπόνῃ [{Π6Ὺ Κπον]}" (δ δὺ 41} ἐπηλτιρϑ 
8 Βαΐβοονοῦ [δυ6η ἃ 5 ΤΙΘΗΥ͂ 85] (μον μαϑὺ σίνοῃ τὴθ 810 οὗ [1τῪ00}} (Π66. ΕῸΓ 1 Βαγθ 

ἴνϑῃ υηΐο πολ [Π6 ΟΓῸΒ Μ Ώ]ΟΝ μου ργανοϑί τη6; 8δηα {μον παν σϑοοϊνοα ἕΐδηι, ἀπά 
ε΄. χθόνα [{Π ΕΥ̓ τϑοοϊγοὰ {1Π|θπὶ 8 ἃ ἸΚ60}}" ΒυΓΕΪγ ὑπαύ 1 το ουΐ [[ΟΥΠ}}} ἔγοπι [δ66, 

9. δπὰ {π6ὺ βαγθ Ὀε]!ογσϑὰ [ἀπά Ὀ6]16γ647 {μαὺ μοι αἀἰἀδὶ βοπὰ τη8. 1 ΡΓΑΥ [Ὁσ ἔβθ: 1 
ΡΓΆΥ ποῦ [0γ {π6 ποῦ], Βαϊ ἴῸΥ ἔμοπὶ ψ Π]ΟᾺ [{πο086 ἡ ΠΟΤ] ἰδοὺ ἢδαϑὲ σΊγΘη πη6 ; ἔῸΣ (ΠΟΥ 

10 ἃγὸ ἰβῖπθ. Απηὰ 8]] παΐπο [4]] ἐμπῖπρβ (μ80 816 τα πο, τὰ ἐμὰ πάντα, γραϊ.} ΓΘ (Ώ1Πη6, δπὰ 
11 τμΐηθ ἃζτθ πιῖηθ; δηᾶ 1 8 [ἢδύϑ ἔξω] σἱογῆοα ἴῃ (Πθ. Απά ΠΟΥ͂ [οπιΐξ πον] [8 πὶ 

ὨΟ τογῈ []ΟηρΘ.] ἰπ ἴμ6 που]ά, θαΐ [6ηἀ, χαί7 [Π686 8[6 1η [86 ποι], δῃα 1 σοσηθ [πὶ 
σοχαΐηρ] ἰο (66. ΗοΙΪΥ Εδίμογ, Κορ {βσουρἢ (Πἶη6 οὐ πϑῖη6 ὑΠο56 τ βοπὶ [ΚΘῸΡ {θὰ 
ἴῃ ἰῃγ πᾶῆλθ ΨΒΪΟΝ ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ]" ἴοι Βαϑί ρίνϑῃ ταο, (πδ. ἀέρι ΤΏΔΥ 6 ΟΠ6 

12 [6ν6}} 88 γ6ὸ αγὸ [οηυϊξ ατὸ}. ΜΥΠΪ]6 1 τγὰβ πῖ ἰδθπὶ ἴῃ {π6 που] [οπιὺξ ἴῃ ἰδα 
ψ γ]α}}9 1 Κορὺ {μ6πὶ ἰπ (ὨΥ̓ Ὡδῖθθ: ἔδμοβο {μδὺ ποὺ ρσανοϑὺὶ 126 1 δυο Κορὲ [1 
Κκαρὺ {ποπι---ἐτήρουν---ἰη ΠΥ πδπῖθ τ ΒΟ} ποὺ πϑδὲ σίνθῃ χορ, δηα ρυδγάοα, 
ψϑίομοα ονογ---ἐφύλαξα----[Ὦ6η}]}, αῃἃ ποθ [ποῦ 0Π6]7 οὗ {μ6πὶ 18 Ἰοδί, Ὀυὺ {ῃ6 βοῃ οὗὨ 

18 ρογαϊ οι; {μα (86 βογίρίαγτο ταῖραῦ [180] Ὀ6 {1 8116ὰ, Απαὰ [Βυ{] πον οοπιο ἴ 
[τ μὴ σοχμΐηρ] ἰο 866; δηὰ (8680 (ίηρθ 1 βρϑβϑὶκ ἴῃ ὑδ6 ποῦ], ὑπαῦ [Π6Υ ταϊρὶ 

14 [πι8Υ] πᾶν ΤΥ 7ΟΥ {0181164 [πιδά6 4.11] ἴῃ {πο λβονοθ. [αν ρίνϑη [δέδωχα] (ποτὶ 
ΠΥ ποχά ; δπὰ ἰδ που] δίῃ μαύρα [μδίρά, ἐμίσησεν] ἔμοπι, θθοδιθα [ΠΟΥ δ γα ποὶ 

15 οὔτμο που]ᾶ, ουύϑθῃ 881 δὰ πού οὗ ἰμὸ ποῦ. 1 ῬΧΔΥῪ πού (μα ἰδοὺ Βμῃου]άοβί βίο 
{πο ουἱ οὗἩἨ ἰπ6 ποτὶ, Βυΐ ἐμαῦ ἴῃοὰ βμου]άοϑι Κϑϑρ ὑβθιι ἔγοιῃ [6 ουἹ] [ἔπ 6υ]]} 

16 ομθ, ἐχ τοῦ πονηροῦ]. ΤΟΥ͂ 6 πού οὗ ἴμ0 ψου]ᾶ, ουθὴ 88 1 8ηὶ ποὺ οὗ ἰδ ποι]ά. 
17, 18 βαμποιι εν ἐμοὶ ἐγουρσῃ {μγὶΣ ὑγαϊ [πὰ [86 γα! ἢ}: (ΔῪ ποτζὰ ἰ8β ἔσαῖ. 45 ἐμοῦ 

᾿μαϑι βοπΐ [αἱ ἀβὲ βοῃ 7 τι ἰηΐο (86 ποῦ], οσθῃ 80 δύο [οηιῦ ΟΥ̓ΘΏ 80 Βᾶ 6] 1 8150 βοπὲ 
19 [ογν, θύϑδῃ 8ο 1 80}] (ῃθῃχ Ἰπΐο {πΠ6 νοῦ] ἁ. Απα Ὸγ {Π|6}Ὁ Β8.κ68 [οτ; 0. Τἤθιν, ἰῃ ἐμοὶν 
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Ὀ6}81 1 Βαη οὐ τη 861} [τΐπθ ΟὟ 5861], ὑμαὺ [ΠΟῪ 4180 ταϊρὺ [πλ40] Ὀ6 βαποιβοα 
{τουρὰ [15] π6 ἰτυΐ. 
- π΄ πὸ ΟΡ --ΞΞ 

20 ΝΟΥ ΡΓΑῪ 1 ἴον (μ686 αἷοπο [οὐ πού ἴον [π680 8]Ίοπα ἀο 1 ῥγδυ], Ὀαΐ ἴον ἐῃθια 
αἶϑοὸ ψὨϊοἢ 8.}8}} ὑ6 1 θνο [Ὀἷ 8180 ἴογ {086 ὙὨΟ Ὀο ον, τῶν πιστευόντων}, οῃ [1] πι6 

21 {πγουρὮ {μοὲν ΜΟΤα ; ΤΗδί ΓΠ6Υ͂ 81] ΤΑΥ͂ [Ἰ80 411] θ6 οὔθ; 85 ἴμου, ΕἈΕΠΟΥ, αγό 1 τλ6, 
ΔΠᾺ 1] ἐπ 66, ἐμαὺ (ΠΟΥ 4180 ΤΑΥ͂ θ6 ΟἸ Θ᾽" ἴῃ 5 : ὑπαὶ [86 ποΙΪὰ τΔῪ Ὀ6]1ανο [μδ μοι 

22. Παβὶ βοηΐ [ἀἸἀ580 5Β6η4} τὴ68. ἀπά {1} ρ]ΟΥΎ ΔΙΟΘΒ ἴδοι ρανοϑὺ [Πδϑ{ ρίνοη, δέδωχας] 6 1 
28 Βανο ρίνοη [δέδωχα] [μ6 πὶ; ἰμαῦ [ΠΟΥ͂ ΤΥ Ὀ6 ΟΠ6, ΟΥ̓ΘῚ 88 ἯΘ 8.6 ΟΠ6: [1 ἴῃ ἴῃοῃι, κηὰ 

ἴπου ἴῃ πιθ, [μδὺ ΓΠΟΥ͂ ΤΊΔΥ Ὀ6 πη846 ρογίδοῦ ἴῃ [ῥρογίβοίρα Ἰηΐο, τετελειωμένοι εἰς] οΠ6 ; 
δηα [οηνῖξ 8.4.6] ὑμαὺ [86 πΟΥ]α ΤΔΥ Κπον ὑμπαὺ ποι παϑὺ βοηΐ [ἀἸα8ὲ Β6η4} πιθ, δηὰ 
Βηβὺ Ἰονορὰ [αἰάϑὺ Ἰονβ, ογ, Ἰονθαϑβι7 ὑπθπι, ἃ5 ἔβου ᾿αϑὺ Ἰονϑᾶ [αϊαϑύ Ἰονο, οσ, Ἰονθάϑβι 

24 τοοὸ. Ἐμοῦ, 1 Μ{1}} ἐμαὺ ὑπο Ὺ δἷβο, ποιὰ [{πᾶ0 τη 0,5] ἰῆου μαϑὺ ρσίνθη τηθ,}7 Ὀ6 
τ τὰ πβοτο 1 δῃὰ; {δ ΠΟΥ͂ ΤΔΔΥ ὈΘΠΟΪα ΤᾺῪ ΡΊΟΣΥ, ποι ἰμοὺ ᾿αϑὲ ρίνθῃ πη: 
ἴον μοι Ἰονϑάϑὺ πιὸ Ὀθίοτο (6 Ἰουηαἀδίίοη οὗἨ ἐμ6 που]ά. 

25 Ο [οπιΐὲ Ο] τὶ σίοουβ ΕΔΙΠοΓν, δ [ἀηα (γεῦ), χαΐ}9] (πῃ που] παῖ ποῖ Κηότῃ τῆ 66 
[κηϑὺν [μ66 ποὺ] : θὰ} 1 αν Κπόσῃ [Κη60] [μ66, δῃά {μ686 ἢᾶνα Κπόνῃ [Κπον7 (μα 

26 που μαϑὺ βού [αἰἀϑι 864] η96. Απηά 1 μαναὰ ἀβθοϊαγοα [1τηλὰ6 Κηονῃ} πηΐο ἐμθὰ 
ΤΠΥ πϑηιο, δη Μ}}1 ἀθοϊατο ἐξ [πλᾶϊζα ἰὑ Κηοτη]; (μδ0 ὑπ ἰΙονα ΨΏΘγο ἢ ὑμου Βαβι 
Ἰονοᾶ [ἀϊάϑι Ἰογο, οσ, Ἰογϑαβι} πὴ6 τχδῪ 6 ἰῃ ἰμοπὶ, δηὰ 1 ἴῃ {Π 6. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψοντ. ἰδῇ κοι Α. Β. Ο. Ρ. Ἑ-. εἰο., Τί ομοηὰ,, ΤΎος., ΑἸΙ, ἸΤοϑῖο. δπὰ Ἡ,.. τοδὰ ἐλάλησεν, Οοᾶ. Βίπ. λελάληκεν, λαὰ 
δροόοζεπ, νι μἸς ΝΌΥ 685 Τ0]}1 0 ν}9 [ἢ ἰ9 ἰγαῃδὶἐΐου : “ Ποη 6805 μαὰ ἐπι δροϊκοη."--ρ, 8. 

3 γοτ. "ἘΝ Β., εἰσ., Ιαομπι., Ττορ.,) Τιϑομπομά,, ΑἸοσὰ, εἰο., τοδά ἐπάρας Ὑἱέποαῦΐ καί, ἰπδέορλα οὗ 180 ἰοχῖ, Σθο.: ὀπῇρεν. 
ΓΧΧῚ καί.---Ὁ. Φ 

δ γε τ. 8.---ΤῊθ ἵνα γινώσκουσιν (Α. Ὁ. α. 1,., εἰς., ΤΊδο ΘῃἀοΥ) ὈΓΟΌΔΟΙ ποῖ Το Ύ 8 Δηοίομξ ΟΥΤΟΙ ἐπ ἐγαῃδογ ρείοῃ 
Ωόσ τ), Ὀπὲ αἶδὸ ἃ ἀοριλοιίσα! οσοττϑοϊίοη. Ἵνα γινώσκωσι Βοοῃβ δ {Π|9 δατμ 6 τπια ἴο ἀοποῖο ἔπο ἱπιραῖβο οἵ ἃ βίγίν!ς δἴτοσ 
ἴδιο ροτίοοϊι Καον θᾶρο οὗἩ Θοα δηὰ ΟὨτίβι, σμαγδοϊογίζίηρ βι ἢ ἰϊ ρΡΌ]86 ἃ8 10 δεσίπηΐηρ, οὗ οἴογπδὶ Ὀ]οββοάποθα. [ΤΊϑοποπὰ,, οἄ. 
ΥΠ|Ι., δυὰ Ὑ͵ΘρΌ11609 τοδὶ γινώσκου σιν, θα Ιφιοῦτὰ., ΑἸίοτά, ἈΝ ὁοδίοοιῦ διὰ Ἰϊοσί, τοδά γινώσκ ὦ σιν, ψὨΐοἷι [5 Βιιρροτίοα ὈῪ 
ὃς. Β΄ Ο. Χ;, Οεῖξ. δηὰ βμιἰορίϑά αἰϑὸ ὉῪ [ϑῃρθ ἰῃ 18 γογϑίου : “(482 εἰ6 ἀΐοὶ τεδϑδοη, ἐγ κεν." ΑἸίογὰ αμὰ ΝΟΥΘδ ἰγρηϑὶαῖο 
4 ρ κηοισ," Οοπαηΐ: “ ἐλαΐ ἰδεν Κποιυ."--Ῥ. 8.] 

4 Ψοσ. 4.--ἰὙ9 ἴοχί, τοῦ, τοδάκ ἐτελείωσα ὙΠῸ Ὦ., Ὑ αἱχ.; Ὁ} 38. Α. Β. Ὁ. [,., εἰσ., δὰ ἐπο Βεδὲ ταοάοσῃ δίπουν 65 τοδὰ 
τελειώσας, νη ϊοἢ ΘχρΙαίη ἐδόξασα --". 8.] ' 

δ ὅς. δ.--[1πϑἰοαὰ οὗ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί͵ Οοά. Ὁ. τολὰς γενέσθα ι.--Ῥ. 8.] 
ΟΥ̓ τ. 0.--ἰ θοὸν ἢΠ0 δοοοηὰ δέδωκας, ἕλοις παδὲ σίτεπ (Ὁ, 1,., Οτγίρ;., εἰο., ΑἸΤοτὰ), 1 ῥτοίος. ἔδωκας, φαυεδέ, τ μΐϊο ἢ [3 δι:ρ- 

Ρμοτίοδ ὮὉΥ δα. Α. Β. ἢ. Καὶ, δηὰ δἀορίθα Ὁν Τ͵ορο 166. ΤΙδομοπὰ., ΥΥ οϑἐοοιὶ αηὰ ΠΠοτί.---Ρ. 8. 
" ΕΝ νεν 1.--ἰέγ ΠΑ] αν ἰδ Ὀδοὶ συδίαίποὰ ὈγΥ (Α.) Β. Ο. Ὁ. εἰο., Δον., Τίϑοι., Ττορ. ΑἸΙ, Ἡοδίο. Οὐοά. 51}. τοδὰβ ἔγνων. 

5 ἐγνωσα».---Ὁ, 8. 
5 ΨοΥ, 8.--Καὶ ἔγνωσαν 8. ΑΠΙηρ ἰη Α. Ὁ., 81η..» ΙΤίαϊα : ἰν 15 Ὀγασκοῖοα ὮΥ Ἰολτδηη, δηὰ Ὁ. ΜΌΧΟΥ σοραταθα ωδ ἃ ρἷοπ9. 

1, πονθύογ, δ 8 ἀοοϊ οα γοίϑγϑησθ ἴο σμαρ. χυΐ. 890. Οοαὰ, Β. [Ὁ. 1,.], εἰς., ΗΒ Ἰαγγ, δαρρογὶ ἰξ, [ΑἸέοσα, Ττοζο! !εβ, ΤΊθοοηά, 
οὐ, τ ϊ!., Υ̓οϑιοοιῖ δὰ Ἡοτστῖὶ τοΐδίη ἰξ.---Ρ. 5.) 

ὃ γον. 1].--- πὸ τοα Φ περ νορ ἴο ὄνομα] ἰπείοδὴ οὗὨ οὖς [τοίοττίηρ ἰο αὐτούς], τοϑῖθ Ὥροη Α. Β. (( [3.1 εἰο., αηὰ [5 
ἀφοὶδί γον ϑϑίϑ Ὁ} 56 ὈΥῪ 16 ἃ. [ςᾧ ἰδ αὔο υγ Ττος., ΑἸΓ,, ἘΙΒομομα, Υ. ἀμὰ Η. 860 ἴπο Ἐχεα.--Ρ. 8. 

10 Ψογ. 12.--ἀεν τῷ κόσμῳ ἰΒ Ψϑηϊίης ἴῃ 1}. Ο.Ὁ Ὁ. [,., Β[π., είο, ὙΠῸ σϑάθοι σχοϊοοιοα ὈῪ 1Δο τηδπη δηα Τἰδο μη οτί, 
1 Υοσ, 12.-. οὐά, Β.1,., εἰσ. τοδὰ ᾧ δέδωκάς μοι καὶ ἐφύλαξα. Τλοηςθ αγίϑοα πο τοδδίης ἰη Τιβομβοπάονγ: “1 Κορὲ {πο 1ὰ 

πη ΤῊΥ παπὶὸ ἩΒΙΟΒ Του ἰδ αίνϑῃ πιθ, Δηὰ 1 πᾶνθ γϑίσμθα οὐ συεγάοα ἔποπ}." Οοάά. Α. })., εἰσ., ἀγὸ ρα ηδὲ δα ὰ γσοαἀίημ. 
. ΑἸ, ΤΊβο θηα. οα, Υἱῖ].. . δηά 1, τοβὰ αἰδο ἴῃ νοῦ. 12 ᾧ, ἰηϑίολά οὗὉὨ ἴδ οὖς οὗ [πο ἰοχὶ, τοο.---, 8. 
γεν. 17.-τξον ἰο ἴο Ὀθ τοὐεσίοα ἰῃ δοοσογάπηοθ ν᾿ ὶτἢ Α. Β. Ο..,Ὁ εἴο., (λοδιπα!πη). 

18 Ὑεγ. 20.--ἈὮ ἀοοοτάδηοο νι Α. Β, Ο. Ρν., 8!η.. εἰο., πιστενόντων ἰηδιοαὰ οὗ [ἰοχῖ. Χο66.} πιστενσόντων. [Α1] οτἰ εἰς αὶ 
οὐϊε. τεαᾶ πιστενόντων.-“". 5.] 

, “6 γ8ν. 21.-Ξ:-}ν 15 ναπιίηρ πῃ Οοἀὰ, Β. 6.5 "Ὁ. εἰο., ἰπ ἴδο Τύα]α, εἴο., ἴῃ Ἡΐατν (ΤΙ βοουᾶον). Ἔν ἰδ διιρροτίοα ὈΥ Οοά,, 
Α.. οτος αηὰ, τοῦ ΠΡΘΟΙΣ ΌΥ 1.6 Βυιροθαιθηὶ βοπίομοθ, ὙΠῸ που] ἃ σα 860 ἴπαὶ Ομ τίθει δ 8 ἀτὸ οὔθ, ναὶ 1 σλῃποῖ 860 
ἴαξ ἘΠΕΥ τὸ ἰῃ αοα, [Ὁοά. ἴῃ, δυσίαί πα 186 ἰοχέ. τοῦ, 0 4}1} [1λ0 Ἰαύοδι οὐἰ τἰσ8] οἀϊο5 ὁχοορὲ [δολπι., ἀτὸρ ἕν.--. 8. 

δ γον. 28,-- πὸ καί Ὀοίοτο ἕνα Βμου]ὰ ΡῸ οταἰ δὰ. [80 811 ἐμο ογίε. οἱά.]) ἷ 
Ἰ6 Υ ον. 21.---ΤἸϑοποηδοτί σοϑβ ὅ ἴπ δοοογζάδηοοϑ τι Οοὐὰ, Β. Ὦ., [Δο πλπη οὖς ἰπ δοοοτάρμποθ τῦῖ (ἢ Οοά,, Α.. εἰ. ΤῺ 8 

τοαάϊηρ οὗ ἰλ.9 Βοσορία ἰ8 δαμοιοηϑὰ γ Ουρτγίδῃ διὰ ἩΐαγΥ. [ὅ ἰ5 4150 διιβέδ πὰ Ὀγ Οοά. Βίη., ἀπά δὐορίοα Ὀγ ΑἸ(οτὰ, Ττο- 
κεὶϊοα, ᾿ΓΙοομβοηά,, Ἡ ἐϑίοοιξ ἀπ Ηοσί. ““ΤῺΘ πϑαΐθν μδ8 ἃ ρϑοῦ αν βοϊ θα δἰ ἐν τος [6 ὙΠοἷθ ΘΒ ΌΤΟΣ ἑοροῖο Υ 88 ὁπ σὺ 
οὔ το Εδιίθον ἴο {πὸ βου " (ΑἸίοτἄ). Τπ {π|8 οα86 γγὸ δῃοι")Ἱά Ἰσαηδίαῖο: “1 Μ1}1 ταδὶ «σλαέ που μαδὲ αἴνϑῃ πηὸ (ὃ δέδωκάς 
μοι), ἐβλλβο ἀν ρυοίω ΤΩΔΥ͂ ὈῸ ὙΠ Ση6,} εἰ. ; ΟΣ “4.8 ἴο ἰδαΐ ν 108} ἴποὺ μδϑὶ κίγομ τηθ, 1 τ} 1 τμὰξ ἘΠΘΥ αἶδὸ νῸὸ πἰτὶὶ 
ξη6, “““Ξ. " 

1 γοσ. 24.--- Τα τοϊδίπ ἐδ τοδάϊηρ' δέδωκας ἴῃ δοοογάδηοοῦ τ τῆ τπ6 νὑγοϊρπεοϑὲ Οσοἀὰᾶ, [{παϊοαᾶ οὔ ἔδωκας, Τὴ Β. Υ͂. 5 ὮῪ 
ὯΟ ΣΩΘΟΠ8 οοπβίδίεηξ ἰῃ ἴῃ χορ άοτγίης οὗ ἴμο ἰθηδοα, δῃά Σὸ 1γ σοπίουμἀβ ἴδ9 ἃοΣ. δῃά Ῥϑεΐ, ἰῃ ἐδ 8 ο}".--, 5.} 

18 οτ, 25..--Ἠῳ|πατήρ: Α. Β.; πάτερ: δὲ. Ο. Ὁ. 1,.--", 8. 
19 γεν. 25.--ἰκαί 16 οὐκί τἰοὰ ἴῃ Ὁ. πὰ ὙΌΪΚ.. Ὀὰϊ εὐϑίδί ποὰ ὈΥ͂ ἔπο Ὀοδὲ δαϊποῦῖ165. Οἡ ἐΐπ τιοαπίηρ δοο ἴη9 ἔχεο. ΑἸζοσὰ, 

1 (ἰμο Κ. Ὑ΄, ἰζπότοα ἐξ ἰὴ [86 ἱγδιπδίδοι ; ΜοΥον ἐγαηδίαϊοδ: πα σίείολισολί (απὰ νεῖ); Ἰδηρο : 26 ἀοοῆ.--Ῥ. Β.] 

δαοεγαοίαϊ ΟΡ ᾿ἰσλ-ργίοοιν ῬΥΑΥΘΥ οὗ ον Τωοχὰ, 80 
οΔ]1εἀ Ὀθοδυδο Ηθ ΠΟΥ ἰπίθγσθα 8 [ὉΣ ΗΒ ῬΘΟΡ]6 

ἘΣΕΘΕΤΙΟΛΉ ΘΝ Ἢ ἘΠΈΙΘΑΤΙ ἃ δηίοτβ ΡΟ Ηἰδ ζαποίϊ ἢ 88 ἰμο Ηἰῃ- Ρυϊοδὶ 
[ἸΝΤΕΟΡΌΟΤΟΑΥ ΒΡΒΜΑΒΕΒ.-- Ἴ Ἴ 9 δονυοηίθθηίῃ | ἰπ οἴἶοτίης Η5 οὐνὰ 116 88 ἃ ρογίδοι βδουϊῆσθ ΦῸΡ 

ΘΔ ΡΙΟΡ, {86 δἰ πιρὶοδί, δὰ γοΐ (86 ἀδοροϑὶ δπὰ } (8! βίπβ οὗ (89 τοῖο πουϊὰ.Ἐ Ὧν, ᾿δηρα (866 
δ δ] ηςδὺ ἱπ ἰ6 ψ8οῖ6 Β1Ὁ]6, οοπίαϊῃϑ {δ9 
πες, πο πιρεψρέ τ π᾿ Ξ . ἘΠ ΉΚσΡ 0 ἐποσ καθ ὑϑι ἘΡΝῚ “αοιτάρεν, Βτοὶ τῶν π᾿ 19 

ΦΙΒομκοΙ : κ᾿ θ ιεα ποη ραμάεαί, ρεγεογίρία ἐχείατε, ΧΊΘΘΠΙΗ σΘΠΤΌΓΥ ὮΣ 8 ππογϑὴ ἀἰϊνὶ πο (ΟΠ γέγεθι8). οἵ: 
τῶν ΑΥΡΕ αδι ἐπὶ ὕεεις ἢ δος σαρμὲ ἴῃ ἰοία ϑετνί τὰ “ὁ πὰ ΠΡΒΟΙΣ ορὰςς ἐυδ χὰ εαφῳγαοίαϊε. ΟἿ εὲ δίεη, “Ἡ ἴσο 
τεγὸ “ιοϊπέπεμνι, ξεπείδυς ργομπαϊδείνειηι."---Ρ. Β.). Γαοῖε ἀϊε ξομκεγαίῃ ξαογίβοαίειν ας ᾿λμηιαπίέ, φι 7α͵ἰέ οὔ- 



612 ΤΗῈῈ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΕ ΤῸ 9506. 

θοΟΤΒ. ΑΝῸ ΕΤΕΙΟ. Ὀ6Ϊ0}) υ δὲ} οἰαίτηβ ἴον ἷΐ 
4180 ἃ »γορλείοσαί δορὰ ἀἰπσίν οπαγδοίου. Τθογο 
δἴῸ ΒΟΥ͂ΘΓΔῚ ῬΓΔΥΘΓΒ οὗ 5 6808 τοοοταἀοὰ ἰδ ἰΠ6 ΝΟΥ 
Τοσίδαιοπὶ: ἐμ 6 πηο06] ΡΥΔΥ͂ΘΟΥ ἴον Ηἰβ αἰδοῖ 0168 
δίαι!, νυἱ. 18), Ὀτίοῦ ἐπδηϊκορί τίη 5. (λ|4{. χὶ. 

20, 26; Φοβη Υἱ. 1]; χί, 41, 42); ἱὰ ρει ἰΐοῃ ἱπ 
ἀοιδβοδηθ (Μαίὶ, χχυΐϊ, 39; σοιαρ. (6 δἰ τᾶν 
Ῥοιίοα Φοδη χὶΐ. 2); διὰ (16 Ἵσοϊδπιδίϊοῃ οἱ 
8:0 ΟΓΟ58: “ ΕΔΙΠΟΡ, ἰοτρῖνο (μ 6, “ΕἸ ΕἸ!,᾽ 
Βδίμον, πο Τὰν Βδηα5.,᾽᾽ ΤῈ βδοογάοί δ) ΡΥ Υ οΥ, 
ΒρΡοΐίκοη ἰπ 1.16 5|}}}Π 688 οὗἨ ἰῃ9 πίχδί, απο (ἢ 6 
ΒΊΔΥΤΥ ΠσλγοΠΒ, Ὀσΐοτο ἰμ6 τομάογίης ἀϊδοὶρὶθ8, 
ἴῃ Υἱοῦν οὔ (6 Δρργοδομίβᾳ σομδυιημηδίίοη οὗ Η 8 
τοτὶς, ἔον Η τη 8617, Ηἰ8 δροδίϊοβ, δηὰ Ηἰδ ΟἸνυσγοὶι 
ἴο ἐμ6 δπὰ οὗὨ ἐΐπιθ, 18 Ῥϑου Δ Υ Ηἰ8 οσῃ, (80 1η- 
Βρίσδίίοη οὗ ΗΠἶβ8 σταηαὰ τη ϑδίοη, δηὰ οουϊὰ ὃθ 
υἱἱεγοά ΟὨΪ͵Υ ΒΥ Ομ τίδι, δηὰ οὐϑὰ ὉΥ ΟὨτίδὶ ΟἿ] 
ΟὨ6Θ ἴῃ (88 ΜγοΥ] 8 ἰβίουυ, δ {89 δἰἱοῃϑιηϑθηῦ 
οουἹἱά οσοὺνΡ Ὀμσὺ οὔδο, Ὀυὶΐ ἰδ οἴοοίς γἱταίθδ 
του ἢ 81}} ἀροβ. [0 ἰδ ποί δὸ ποῖ ἐμ9 Ροἰλ(ἰ οι 
οὔ δὴ ἰηΐθυϊοῦ, Οὐ ἀοροηάθην βυρΡ] δῖ, 88 (89 
οσοπιαιπηῃΐοη οὗ Δ οασαὶ], δηἀ ἃ Βοϊοτηη ἀδοϊαγαι 0 
οὗ Ηἰ8 νὶ}} οοπσονηΐης (ἰ080 Το Ηθ σα9 ἰ0 
βῶᾶγο. ἈἜΠ116 ργαγίτᾳ ἰο ἔΠ0 Εδίμος Ηδ 680} 685 
{16 δροϑί]οϑ (Βοῃκοὶ: ογαί αίτγεπι, εἰπιμίφμς αἰδ- 
εἴρμίος ἀοοοι). Ἠδ Ῥεδγβ 88 ἰὴ πιο [πο Σ- 
66550} δια Μοαΐαίον βίαπάϊηρ οί θθὴ δαί δὰ 
ιιϑάγνοη, Ἰοοϊείηςς ὈΔοϊκ νδρὰ δηὰ ζογγαγὰ, δ σομ- 
Ῥγομοηαϊΐηρ 411 Ηΐδ Ῥτεβοὺΐ δὰ ζπίαγο αἰβοῖρ]68 
ἰῃ Οη9 ΒΟΪΥ͂ ἀπά ρογίοοι ζ0110 ὙΒῃἷρ τὶ ἢ Η πι86 1 
δῃὰ [86 οἰθγη] Εδίμβοσ. 7.19 ΤΟΡΒ ΟΥΘ 88 ΟἶΘΔΡ 
διηὰ σαἷπὶ 88 ἃ τη ΓΓΟΡ, δα} ἐπ Βθη πιο ϑ 85 ἀθοΡ 
οῃὰ αἹοινίηρ 885 Οοα᾽ Β ζδίβοπι] 85 ἸοΥθ (9 πιδῇ, 
8δπἀ 4]}} οἴἴοσίβ ἰο ὀσβαδυβὺ ἔμ θ τὰ 8.6 ἴῃ γδΐῃ, 8.66 
(89 φυοίαἰίοι Ὀοϊον διὸ Β.---Ῥ, 8.] 

Α.., Το ἰὕπε οὗ ἰλε Η σὰ-ρΥἱοοίῖν ργανον οὗ “εεω8. 
[0 ἴ5 ἱπαϊσαίοὰ ψἰ(Β (ἢ6 φοίΐηρς ἔοτὶ  οὐὔον {16 
ὍγΟΟΙς Κοάτοι [χΥΪϊΐ. 1]. Τὸ ογοβδίηρ οὗὨ (ἢ 6 
Ὁγοοῖς Κοάγομ Ῥγ͵Ἢᾶ8τ5 {80 Δοί δπὰ δΒἷχῃ οὗ ἢπδὶ ἀ6- 
οἰϑίοη. [Ιἰ 'ἰβ Ὡοῦὺ ὨΘΟΘΕΒΔΡΥ ἰ0 υπάοτβίδῃἀ ἰδ 6 
ἐοΐϊῃᾳ ἔοτι ἢ ἃ5 ἃ ζοΐης ἴογί ἔγοπι (86 βιρρ6Γ- 
ΤΟΟπι, [Ὁ {86 Ρτοοϊποίδ οὗὨ {10 οἱἵγ ῬΓΟΌΔΌΪΥ 6χ- 
ἰοπά θά, ἴῃ βηρὶθ γοδ᾽ ἄθηο69, ἀονη ἰμΐο ἐμ γΔ]16γ. 

1. Ἡγονγίλ οΥΓὶ ἐλδ »γαψεγ. Το δἰ κῃ οδβὶ οβίϊσηα- 
ἐἶοη ΝὰΒ δοσογθαὰ 0 ὈΥ͂ διηοίοπί {πῃ θοϊορίβῃ 8. 
Το»: “10 :δ, ΟΡ, δὴ ὀχοθοάϊηρ ἔογυοηί, 
ΠΘΟΥΙΥ ΡΥΔΥΘΡ; ἃ ὈΓΑΥΟΡ ὙΒθτοΐῃ Ηο ἀἰβοουθγοίμ, 
Ὀοΐὴ απίο 8 δηὰ ἰο (890 δίδου, (9 δΌγββοβ οὔ 
Ηἰβ μεαρίὶ δηᾶ ρουγοίμ ἔογιλ 18 ἐγοδϑυγοβἾ 
ϑρϑῆθν, δοοογάϊηρ ἰο Οαδδδίοίῃ (ϑρεπογ᾽ς ζεδεέη, 
Ρ. 146), 'τγου]ὰ ΛΘΥΘΣ Ὀτοϑοὶ οἱ [818 σμδρίον ; δὸ 
ἀοοϊατοά ἐμδὺ ἃ ἰσὰθ υπἀογβίδἀϊηρ οὗ ἰὑ πιοαῃ οα 
τ 619 ἱμ9 ΟΥΑΪΏΔΥΥ ἄοστοθ οὗ ξαΐϊθ το (.0 
ογὰ 5 Ὑομύ ἰο δΘοπιιμσπηϊοηίθ ἰο Ηΐ8 Ῥθορὶθ οἱ 

(δοῖν ΡἱΪστίπασο. Τλὸ ονοηΐπῷ Ὀθίοτο μἷ5 ἀρϑί ἢ, 
ἽΒονονοῦ, ἢ6 οαυδβοά ἰὸς ἰο Ὀ6 τοαὰ ἰο τὰ ἐπ Γ66 
εἰπι98 ἰῃ δυσσοϑϑίου. Σ Ομγίγοθυβ οὐ] οὰ ἰΐ »γ6- 

γα ἀ δίεσις εἰ ὧδ ἰμεἶ-πιᾶπεδ εἰ ες ἰομμξ δον. Ῥεμρῖε Ῥγέενππι εἰ 
᾿ἐγρμώβ ἢ ἩφΩρηίθηῦοῦς, ἀγχίνουν [μἰ5 ἀοδί ηλίίοη, Τα ΠΟΥ 8Γ- 
ον " ὙἾΝ 189 Αἀτοπίο δοποάϊοἸοη, [μοΥ. ἰχ. 22; ΝΌΩι. τἱ. 

5 [ΟὐτΡ. δἷδο 1ϑορθ: “ Οσηξνηαίίο εἴ οοπεαγυαίίο ἀϊεοίρι» 
ὕγων δοονδ ῃγίημβαγίμα λαγμσι ἬΤΟΝ ἐγαί." ϑομηιίθαοῦ 
(ὰς Λολεργίεδίεγὶ, Οεδεί͵ 48): “ ΗΪ8 εἰ ουχυρὸ ΜῸΒ Ὠοῖΐ ΟΠΪΥ δὴ 
ουἱρουγίηρς οὗ Ηἰ5 Ὠραγὶ ἑοπδζὰν [6 Βαίμον, Ὀυὲ δἱ Ἐπ ΒΆ116 
εἰπθ Ἢ ΩΣ οοῃδίαογοῦ 5601{-Οχ Εἰ δἰ ἐΐπ ας ποτὶς ἴου ἐμο αἰθοΐ 166." 

{{ωὸν δά: “ Ῥ]αίη δᾶ δἰ πὶ ρ]6 ἰπ βουηά, ἐξ τοὶ [5 80 
ἄϑορ, τίσ πὰ ὑγτολὰ ἐμαὶ πὸ οὴθ ἐδ ίδίμομλ 11.) πᾳ. Π0Γ 8 
οχροβί το οὗὨ οἷι. χΥτὶ. ττῶϑ οοπιροϑοὰ ἰη 1δ8ὲ.--Ρ. 5. 

(8ο αἰὰ Φοῖ ποχ, ῆο πονοῦ ἴραγοὰ ἐ}ὸ ἴδοθ οἵ ἸΔῃ, 
Ὅπι Ὀονοά, Πκ ἃ μὰ, Ὀοίογο {Π|ὸ τὶ δὰ ποτὶ οἵ Θοά. 
Τὰ ἰδ ἰδοῖ βίο κθοϑα 86 αἀἰγοοίοά ἷφ νυἱῖἵο δηὰ ἷ6 βϑοσοίδτΥ 

οαἰΐο φωπεμιὶ δαοεγάοίδ. Ῥδιτλὶ]αΥὶγ, ΜεἸδη μου 
(ε9ο6 Τὔοϊκιο, 11., Ρ»ν. 692),} 1μδπῖρο, Βεῦρεὶ [566 
αυοίδίϊοι οὐ Ρ. δ117], Ηογάοσς δηὰ οἰβεοσβ δυθ 
Θχργοββοὰ ἐμοῖς δα πιγδίζοη οἵ (86 ἤγϑυοσ. 

[Βασπθϑ: “10 ἱβ ῬΟΥΒΔΡ8 ἰδ πιοβὲ βι Ϊἴπ6 
δοαιροδίιΐοῃ (0 ὯὈθ0 ἴοππᾶὰ δογποσο." Οσεὺ: 
1 5 ΟἸεγ 5.8 δι βαΐ, δἀἀτεβϑοὰ ἐο ἐδ6 
Ἐδίῃ ον, δἃ5 Ηΐπὶ ἔγοπι το Ης οδπιο ζοσί, δὰ 
88 ἰμ6 οπο ἰϊπδὶ δα οογϑῃδηίοα (0 βατο δπὰ 1659 
811} το Ὁ {86 ἀγανίης οὗ Ηϊ8 ἱπο  Ὁ]6 ἰοτα μαὰ 
οοἴμθ ἰο 6808." Τδοϊυοῖὶς: “ΗΠ ἴῃ ΔῊ Βπτδα 
ΒΡοοολ αἰνϊπιν 15 πιδηϊέεδί, δοιὰ δι ἰπιῖίγ 15 
ὁοϊηοὰ ἰο δομἀοβοοπάϊηρ Βα ν, 1 15 ἰὰ ()}8 
ῬταγοΣ." 9) εἰίο: ““Ηεγο ἃ]} (16 ρατίϊην ἀϊ8- 
ΘΟΌΓΒΕΒ 8.Ὸ βηϊητηθα ὉΡ Δηά ταϊδοὰ ἴἰο {86 Βἱσιοδὶ 
Ρ»ἰίοι οὗ ἱπουρὶ διὰ 1οο]ϊηρ. [ἐ 18 θεγοῃά ἃ 
ἀουδὲ (80 δ] πι68ὲ ῥαδσί οὗὨἩ ἐμ δυδῃ οὶ ἰοαὶ ἰσὰ- 
ἀϊιΐοα, ἰδ 9 ρΡᾳγ9 Οχρσοδϑίοι οὗ ΟἸγΥἰϑ᾿ 5 ἸΟΥΥ δοη- 
Βοϊουδῆθ8θ δηὰ μϑαᾶοθ οἵ Θοά (επείγείίἐ ἀας Ετ- 
λαδεπδίε τρᾶς μπὸ αἷε ευαπρ. ζὐεδετί ἐς εταπσ αὐδε- 
τοαλτγί λαΐ, ἀδΥ τεῖπε Διυεξάγωοζς σπυοη “εει; λολέπε Οα,- 
ἰεδδεισιιδείδεῖπ ἐπα Οαοἰες γἱο6η).᾽" ΤῸ ἰο ΒΕ Ἰ ΠῚ ΟἿ 
85 8}} {86 ΙΏογὸ ννοϊσὶ οα. δοοουῃὶ οὗ (6 δἷκο 
(οα] ἰεπάοποΥ οὗ 9 είί6, ζυϊπαγαὶ (11., 864): 
“ΝΕΙΓΒΟΡ ἴῃ 86 οσιρίαγο πὸΣ 'π ἐπα Ἰοταίοσο 
οὗἩἨ ΔΩΥ πδίϊοῃ οὐ ἰπογο Ὀ0 Του 8 δοτηροβὲίζοῃ 
816}. πὶ δι ἰοὶγ δὰ ἀορί, ἴῃ σταπάοασ δοὰ 
ΙΈΓΥΟΣ [ὩΔῪΥ̓ 6 ΘΟ ΡΔΓΘα ἰο {118 ῬΤΑΥΟΣ. [ὁ σου! 
ποὺ Ὀ6 ἱηγοηίοα, Ὀὰΐ οΘου]ὰ Ῥτοσοθὰ ΟὨἹ]Ὺ ἔγοσα δυσὰ 
δ ΘΟΒΟΪΟΌΒΏ6Β8Β 88 (6 006 ν᾽ 816}1 ΒροαΐΒ Βοτ. Βα 
ἴυ οου]ὰ Ὀ6 ργοβογνυθὰ δηὰ σγρργοσυσοὰ ὉΓΐ ἃ μρεῖ- 
ΒΟΠΘΙΣΥ 80 ὙΒΟΙῚῪ ἀογοίοα δα οοπίοτππεά ἰο ἐδ8 
ῬΟΣΒΟΙΔΙ ΝΥ οὗ 968118 85 {110 Ευδη μα }λδὶ.᾽ Εἰ παϊὰ 
(Ρ. 886 ζ.) : “4Α ῬΤΑΥ͂ΘΣ βυσἢ 88 (80 τνοῦ]ὰ πόνο 
᾿θδρἃ πὸσ σουϊὰ δοὺῦ.... ΒΟῸΣ Ηϊτ5ο)Γ Ης 885 
Ἰ {116 ἐο δὶς (γτϑῦβ. 1-8), θυΐ 88 Βοὺὴ 88 Ηἶ9 πογὰ 
ἰαἰκ68 {86 σμΆΓΔΟΙΟΣ οὗ δὴ ἰρίθγοοββίος [τῸΣ Ηἰ8 
ονη (0-26), ἐῦ ὈδΟοΟοΙμ68 δὴ ἱγσοβίβί  Ὁ1]6 δίγοαπὶ οὗ 
{μ6 πιοβὺ [οσυθηΐ 1οΥ9. . . ϑθηίθῃοο σιδβλο8 Ὄροη 
Βοῃίθησο ὙΠῈ τομάς} ῬΟΤΤΕΣ, γαῖ (6 Τα 
8 ΠΕΗΥ͂ΟΣ αἰδίαν θα." ΜΟΥΘΡ (Ὁ. 687) «8118 ἐξ 
“80 πον] οδὲὶ δῃὰ ρυζοδί ῥβα 7} οἵ ἀοτοίϊοη ἴπ τἢ9 
Νὸν Τοβίδιηθηί (ἀΐθ ἐὐεῖδίε πὰ τοίπεία ετὶς ὧδν 
«Απάαολὲ ἐπ Ν. Τ'.)."".---Ῥ- 8.} 
Βτοιβομβηθί ον, οα ἔμο οἶος βδπὰ, Βα5 ορεποὰ 

(80 ΤΥ ἴῸΡ ἰ86 πιοδί ὑπίρυοσγα ὃΪ90 ορὶηίοιβ οὗ 
τηοάθτη, πορϑίλνο οὐ οἶδα. [16 σδ]ὶβ ἱξ δὴ 
“Ογταίίο 7τὶσίάα, ἀοσηαίοα, πιείαρὰν εῖσα.᾽» 
Βαιϊομ Δ 18ἰ8 δα {πὸ ϑἀγοσαὶ 68 οὗ (88 τα γ δ 168] 

δά ἸοΟΔΔΥΥ πγροίμοβὶβ οὗ {16 11{6 οὗ ουῖ 1οτὰ 
οδῃ ἀὧο ποίμὶης νιῖτ (818 ρσαγοῦ. Βϑηδῃ (γε ἀὲ 
7όεια, Ῥ. 216, 121} 604.) ἀΐϑροδθβ οὗ 411} ἐπ8 Ῥατί- 
ἴῃ ἀἰδοοῦγβθ8, οἷν. χιὶ!.--χυϊ!., ἰὼ ἃ δβιοσί ζοοῖ- 
ποίθ, οαίδϑρογίοα ἢν ἀφοϊαγίπα ἐμαὶ (6 σδπποί ὃ 
ἰεἱδίονίσαϊ, Ὀυ0 ταϑὺ Ὀ0 8 ἴγοο δοίϊοῃ οὗ Φοδη ἴῃ 
δἷ8 ΟὟ ἰδῆρυαρθ. ὅο δ]80 ϑδίγδιββ, Ὑοἶββα, 
Βδιν, δοβοϊίθῃ. ϑυοῖ ἃ γον, τσὴ βίδη β δπὰ 
6118 τὶ (86 οἷ δοι! οὩ -ἰΠΘΟΥΥ οὗὨἩ ἐπα Ζομδπ- 
Ὠθδη ἀἰϑοοῦγβοδ οὔ Ομγὶβι, 15 ποὺ ΟἿΪΥῪ σευοὶης 
ἰο 81} τοϊ αίουβ ζθο ̓ ς, Ὀαὺ ΡΙΔίΥ Ἰδοσα δι ]6 
τῖτὰ (9 ἀορίμ ἀπᾶὰ δοϊχῦ, (89 ἑδπάΥΓΏ 655 δηὶ 

4 ἐξ οὴθ οὗὨ ἴθι Βου ἃ ΟΥΟΓῚ ἄδγ σοδὰ ἰὸ ἢΐμα, τ ἢ ἃ ἀΐ- 
εἰποῖ νοΐοϑ, ἔπ δουθηῖεθοίῃ οἤδρίοσ οὗ [πο ἀοδραὶ δοοοσάϊης 
ἴο Φυδη, {π6 δέν (Ὠἰγὰ οὗ ᾿ποίδλι, πὰ ἃ ομβαρίοσς οἵ ἴ)0 Ἐρὶδ- 
19 ἴο (9 ἘΡΊΦΙΡΩΣ ἘΠὶῚΘ6 τὰ Ῥύη 
ἀυτίης (6 τ δοῖο εἴπ) οὗ ἰδ δὲ οκ Ὠ6 68." 

ἐμοειογέπε, Ἠδ 6 
ματὰ αμάϊίανε Λιεῖεξε λαπείρείως ῬΕΣ δεί ῥγεοαέίοπαιι." 

ζάπομ 8 (ᾳποῖϊοὰ “μὴ, μεβνῃ ΠῚ, ν. 858): “»Ῥίεμπα εεἰ τοῦτό 
κε οσηροϊαμἰοπεῦαδ»-Ρ, Βι] 



“ ἰο δαλγΥθῃ. 

ΟΒΔΑΡ, ΧΥ͂ΙΙ. 1--26. δ18 

ζοσνον οὗ {18 ῥσάγοῦ. [{{ 08, οὐ Ὑ]οοΥοΥ θγἃ8 
109 δυίμον οὗἁἉ (6 (ο5ρ6], ἱπνοπίοα 1, π6 πηδὺ 
Ἦτο Ὀθ66η οοηδοῖουϑ οὗ ἷβ οὐσῃ δοίϊοη δηά ἱπίθῃ- 
ἐΐοη οὗἩ ἀσϑοοϊνίηρ 86 τοδθσ, Τδδΐί 8 Ῥεῦβοι ἴῃ 
βυσὰ 8 ὕγδῆιο οὗἨ τηϊηὰ δηὰ ἢθαγὶ οου]ὰ ργοάυοθ 
Βυσ ἢ 8 ὈΥΔΥ͂ΘΡ 88 (5, 15 8 Ῥβϑυσμοϊορὶσδὶ πὰ 
ΣΟ] ἱππροβϑὶ ὉΠ γ. Πὰν ὑλ 9 ῬΤΣΔΥΟΡ, 88 ἐδθ 
ἀἰβοουῦβοαβ οἵ Ογὶϑέ ΠΘΏΘΡΑΪΙΥ, τνῶϑ ποῖ ΟὨΪΥ 
ἐσδηϑ)δίο ἤγουι (6 ΗἩΘΌΓΣΟΥ ἰηῖο ὑπὸ ατγϑοῖὶς, Ὀαὶ 
ἤτον τοργοἀυσοά ἴῃ Φο. π᾿ 8 πιϊηα, δηὰ γϑοοϊνϑὰ 
Ηἰβ ρΡϑουϊΐΐαν σοοἸοτίη, δΥ 6 δἀαπιϊ θὰ τιῖὶῖϊμποιιΐ 
ἐπιραϊ της 19 αἰ ἢ ζ] 688 ἃ5 (0 {86 (Βουρὶιὶϑ δηὰ 
Βρί σι, οδροοί! γ ἱ τὸ ἰλκθ ᾿πίο οοηϑίἀθγ- 
ἐϊο ὑμδὲ ἱπΠ6 ῬΡατγαοϊοίο γοπιϊπαθα [0 δΔροΒί]68 οὗ 
ΟὨνϑυ 8 ψοτὰϑ ἃπὰ σροηθα ἰο ἐμ θπὶ ἐμοὶ» ζμ}} 
ταθδηϊης (δὰ. χίν. 26; χυ. 26; χυΐ. 18, 14). Ὅο- 
ἀοὶ (11., 807) }5}}} Το πη δΥΚ8 ἀραϊπδὺ θυ 88, ἐΠαὶ 
{8 ἰαὔθτ δὶ πιΐγδοὶο οὗ α΄ ἔα 7} τορσοαποίϊ οη 
οὔ ἰἰθ Ἰοπρ ἀΐβοουτβοϑ οὗ Ομ νὶβύ 18 1955 ἱποΧΡἸΐ68- 
ὍΪ6 (Βδὴ ἴδ9 δυιἱ βοἷα] δοιιροβι οι ΟΥ δοίϊοι οὗ 
ΒΌΘΝ 6 πιδϑίϑυ- ὉΪ606.--, 5.] 

Ο᾽ Ἡειονϊεαὶ γιὰ οὐ δα ργαψέν απηῇ ἐς τοϊαίοη 
ο ἰλε ασοην ἱπ Οεἰλεεπιαπο. Τὴ6 πιο 6ΓῈ οΥἰ (10 18πὶ 
οὔὗἨ Βιοιβοβποίάον, βίγαυβθ, Βδὺν ῥτοίϑθηβ ἰο ἀϊ5- 
ἐΟΥον ἃ οοηἰγϑαϊοιίΐοα Ὀοίγοο ἐμ6 γα δηΐ 
τηοοῦ οὗὨ {768185 ἴῃ ἐδἰ8 ὑσαγοῦ δπὰ Ηἰβ 8 ο᾽οοιϊοπ 
ἐπ σοι μβοδπο. ΤῊ ΐα γοδίβ ῬΔΡΟΥ οὐ ἐμὸ ζ4]50 
δεοϑαπιρίΐοι πδὺ ἰῃ αἀοἰβοίιδηο ΟἸ ἰδ μοι ἱοηοὰ 
ον ἰμ6 αγονγίϊης οὗ Ηΐβ ἀθαί. 8466, ' ορροϑί ϊοι 
ἴο {19 νἱον, Οοπλπι. οἱ λ΄αίίλειο [Ρ. 481, ΑἸ. Εἀ.}] 
Βίημοθ ἰποῦο σὴ 6 50 αποβίϊοη οὗ 8 σμδΏρο οὗ 
Τοβοῖγο, θὰ  ΟΕΪΥ οὗ ἃ Θῃδῆμϑθ σέ πιοοᾶ, τ1οόο αν 
δἰ ΡΥ ἰο τοοορπῖζο (89 Ῥτούπ πα Υ̓ πὰ ρ]οτίουβ- 
8659 οὗἩ 768..8᾽ 9 ΘΒ 168] 1106 πῃ ὑπ γστοδὶ 6οῃ- 
ἐγαβίβ ργοβοιυίθα ὉΥ Ηἰ8 πιθηΐα] ἔγατηοθ. [ϑυά- 
ἄσπ ὑσαηβι 8 οἵὗἉ δος Ὀοϊουρ ἰο Βυϊμδὴ πᾶ- 
ἰαγο, δὰ οδηποῦ ἌΡΡΘΑΡ βίσδηρθο ἴὰ Ομ τίϑὺ γ}10 
Ὑ88 ΡΘΟΌΪΑΥΙΥ 50 η81{1}19 Δηἃ θγτρδίμοίίο, γοί ἴῃ 
811 8680 οἰδηκίης πιοοὰβ ροίδϊ θα ϑαυλ)[οὁὦὃγίαπι 
διὰ 50] -οοπίΓοϊ, σοτρ. οἷ. χὶ, 88 Β΄. Οπ {μ9 Δρρᾶδ- 
Τοιὶ ἱποοη δὶ ΒΘ ΠΟΥ͂ οί 66. ἐπ 9 04] 688 δηἀ γθ- 
ῬοΟΒ6 οὗ (88 βδοογάοίδὶ ὑγϑυον δη4 {86 βυ δεοαπθηΐ 
ΔΖΟΣΥ ἴθ ἰδ6 σατάθῃ, Μ ῖσἢ 88 Ὀα6 {80 δηϊλοὶ- 
Ῥαϊιΐοι οὗ ἰμ6 βυβοτίηρβ οὗ (ἢ. 9 ΟΓΟ88, σΟ.Ρ. 8150 
186 86 ηϑ: 010 τϑιμασκβ οὗὁἨ Μογοτ, Ρ. δ88, Ηθῃκᾷ8- 
ἐοηῦον, 111. 148, δηὰ αοἀοὶ, 11. 607 ἴ.---, 8,1 

ὦ. Βυὶ τὰν ἀϊὰ ποὺ 70 8π δρροπὰ ἐμ ἈὈ5γ6]1164] 
οοῦθδὲ οἵὗὨ “96815 ἴῃ ἀοἰμδοίηδποὸ ἰο {818 Ῥγαγοῦ 
Α νῬυοβοηίδίϊου οἵ ὑμδί νγα8, 11|τὸ ἃ ργθϑθπίδιϊ οῃ 
οὗ 9 ΒΌΡΡΟΥ, ἰοτγοΐρη ἰο 18 ρἴδῃ, δῃὰ (ἢ οπιἶβ- 
οἵου ταυϑὺ Ὀ6 λυδιϊδοα Ὀγ (μα Ρ'δῃ. Τῇ ΥἹΟΙΟΥΥ͂ 
οὗ 72οϑ5, ἱἰπ Ηἰ8 βρί γί] ΒΟΓΓΟΥ, ΟΥ̓ 7088 
(οΒδρ. χἰϊὶ, 81), ἱηνοϊγοὰ ἰμ6 υἱοίοσύ 1ὼ Οοἰ86- 
ΤΩΔΏΘ, 85 δἷ80 Ηΐβ υἱοίοσυ οὐ 6 ογοβα. Μοτγο- 
οΟΥ̓ῸΣ, οδη δὰ τοϊδίϑα {π0 Ῥσοϊυ θ οοῃβί βίϊηρ οὗ 
πο Βυβογίηρ οὗὨ 968808 ἴῃ [160 οἶτοῖο οὗ ἀἱδβοὶρ 68, 
δὰ (6 Βόθη0 ἰπ ἰδθ Το] ο-Ῥτοοϊῃοὶβ (688. 
χὶϊ. 27), δῃὰ οουϊᾷ δββαμθ ἰμ9 Ομ ατοῖ᾿ 8 ἔδι}}]}}- 
ΑΥΙΕΥ τὶ ὑπ6 σοηβίῖοὶ ἴῃ οἰ μβοίωδῃθ, (0 ψΐσ ἢ 
Φατα τιν Η Ὁ. γ. 7 180 Ῥ6ΔΥ8Β ἰθβιϊπιον. [8Ἐ6- 
βίἀο5 Ομ σιδὶ ΗΪπιβοὶ ροϊπίβ (0 86 δροῦν, οἷ. 
χῖν. 80, ἴῃ μ9 γοσὰβ: “ΤῺ ῥυΐποθο οὗ {π|8 ον] ὰ 
οοπιοίη, δπὰ παῖ ποι βίης ἴῃ Μο."--Ρ. 8.1] 

1. ϑυπεδοϊξεηι 9 ιδλ6 »γαψεῦ: ὝΕ ογο8 ἀρταΐβοα 
Αἡ οὐἱάθβοο ἐμαὶ δ δοϑῖκβ Ηΐβ Ἀοτο 

αὐονο, το ἰδ9 ΔΙΌΣ ἰΒ.ἁ. Τὴ6 ΟὈΒοσυδίϊοη 
εἰναΐ, πὶ 8 δΔβέγοῃοχηϊοδὶ Β6ΏΒ6, ἔπ 8 ὯῸ ΔΌΟΥΘ 
οὗ αῃΘδΙὮ, 5 8 σου ἢ]088 ΟὯΘ ογο. ἩθαΥΘΗ, 88 
1110 Ρ᾽8δοθ ὙΏΟτΟ ἐμ Ὠἰγῖπο ΟἸΟΥΥ 8 τηϑηἰοϑιθα, 
οσοηδιϊιυΐοδ (10 αὖονε, ἴῃ δα 86815 ἰο ΘΑΣίΏ. 

ΟἸγῖϑὲ Ῥγαγβ δἱουά, ἴῃ οτάος ἰο 89 οοηδοϊαἰΐοη 
δηά οἱοναίίοη οὗἁὨ (116 αἀἰϑοὶ Ρ᾽68, ἴῸΣ ἢθγα, ἴοο, ἐμ 
Ῥυ]6 πο] 458 χοοὰ, (δαὶ {86 δυάδι Γαΐου δηὰ 
ἀοδί χη οὗἨ Ῥγαυοσ ἀο68 ποὶ νἱἰΐϊδίθ 18 ἀϊγοοίποδυ 
δοὰ βυδ) οι Υἱγ, 8606 οὔδρ. χὶ. 42. Αὐυριι8- 
(πὸ: 7απίξ τπασίδιτὶ πο δοίμπι δογτιοοϊπαίο αὐ ἵρδοξ, 
δοά εἰζαπι οΥαίϊο »ΤῸ ἱρϑὲβ αἀϊδοὶριίοτωηι ἐδ δαϊΠεαίο. 
. Τργοσγεδδίοη 97 λ6 ῬΤανοῦ : 
1, Ομνἰοὶ δγβὺ ῬΥΑΥΒ ἴοσ ΗἾ8 ὀτὴ ρσἱονϊ βοαίΐοη, 

ψΟΥΒ. 1-.δ. 
2. ΤΉΘη ΤῸΣ (μα ῥγοβοσυδαίζοη οὗ Ηἰΐ5 ἀἰβοῖρ] 68, 

γοΣΒ. 6-19, 
8. ΕἾΏΔ4}1ν ΤὉΣ ἐμ οοηρτορδίϊοη οὗἨὨ Ὀσθ]θνογΒ, 

ψ Δ ΐσα ΠΟΥ δ’ ἰο ἰοδὰ ἰο Ηΐαι; ἴον ἐμ ὶγ Ὁ 1 Υ 
8Πη6 Ρογζθοίΐοι ἴπ ἐδο κΚἰηχάοῃ οὗ ρίοτγ, ἰμαὺ (89 
Βοῖὶο ψου]ὰ τὰν οὶ ῖογο ἰΠΤου ἢ {ΠἸ|6 1, ΤΩΔΥ͂ 
αἰίαΐῃ ἀπο Κπον]θᾶρσο δηᾶ, 85 τοῦ], υδηΐδα ουἱϊ 
οΥ̓͂ οχἰβίθῃοθ, γϑ 8. 20-24. 

4, ΤῊΘ6 δοποϊυβίοη δι ὉΡ ἐδ ΠΟΘ 'π ἐδθ 
ἐπουρσῦ ἐμδὺ Ομ χίδυ 8 ἴονο ἰὼ (δ6 ἀϊποὶρῖο 5 5}4]}} 
θδοοπιθ (89 7.1} ῬγΘΒοθοθ οὗ Ογὶβί ἴῃ ἢ 6 τον ]ά. 
[1.10 οσοππηθοίζηρ ἰάοδ οὗἨ (80 ἰγθθ Ῥδυῖβ 18. {89 
γοῦὶς οὗ αοα, 48 δοδοι} δι 6 ἃ Ὀγ Οἢ γἰδί, οανυϊοὰ 
οὕ ὈΥ͂ 80 δροβίϊθβ, δῃᾷὰ ἰο Ὅθ6 οοτηρ!οἰοα ἴῃ (86 
σδυτοῖ, ἰο 86 κἸΟΥΥ οΥ̓͂ 6οά.---, 8. 
ον. 1. ΤΠο860 σνοσᾶδβ δραῖΐϊσοὸ ὕθδ8 εὐ 

Βανίηρ ἴἰῆοᾶἃ πρ ἘΠῚα ΘΥΘΒ, εἰς. [Ταῦτα 
ἐλάλησε ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπε. 
Το ἀουδ]6 καί (ἐεχί. τε.) ἷἰβ ποὺ σΔΥ Θ᾽ ΘΒΒη 685 (Π6 
Ἡοίί6), Ὀὰΐ βοϊθπι οἱγουπιδβίϑ ἰἸ ἐγ ΟΥ̓ ΟΧΡΙΘΕ- 
βίου (Μογον). Βαὶ ἐπάρας πὶ πουΐ καί 18 ὈοίΓ6Ρ δι- 
πεοπιϊοαιοά ἐμδη ἐπῇρεν πὶ καί.---Ῥ, 5.1.-- ἍΤ Κἃ 
(ηΐ8 Θχργϑββίου (86 Ευϑη ζο] 1δὲ σΟ6οἐΒ ΠΟΘ ΌΥΔΥΘΡ 
οὔ 96δὺ5 ψῖ ἢ ἐδ 9 ΖΆΓΘΟ611 ἀἰβοοῦΓΒοΒ, πιακίης 1ἰ 
ὑπ βοα]ϊηρ οὗ (89 βαῖῆθ. ῬΓΑΥΟΡ ἰδ Ὀ]ΪοΒβοῖῃ οὗ 
ΠΟΙ Βρ6Θοἢ ; τηθαϊίαἰΐο ἰμ9 τοοί οΥ̓͂ ῬΥΔΥΟΥ. 
[Οτῖδὲ ργαγοᾶ δ᾽ου ἃ, Ῥδυεν ἴγοτι (89 βέγοηριὰ οἵ 
ΘΙηοίοἢ. τ Πι1οὮ 566 8 υἱΐοσαπθθ 1 ΒΡΘΘΟΝ, ὈΔΙΕΪΥ͂ 
ἴον (6 Ὀοποῦί οὗ ΗΪ8 ἀϊβοῖ Ρ}]95 (γυϑῦ. 18), ὑμδὲ Ηϑθ 
τοδὶ ᾿Πἶ 6 πὰ Ρ ἰο ἐμ 6 ἐπ τοῦθ οὗ σγᾶσθ δηῃὰ γ9- 
γ68] ἰο ὑπό πὶ δη ἃ ἴο {119 ΘΒ τ ἢ (80 ἸΟΥ9 Δη ἃ Βγτηράα- 
(Ὠγ οὗ ΠὶῚ58 βοασί. ϑυο}} τοῆοοιίοη, οΒρϑοΐα! ἴῃ 8 
ῬΓΆΥΟΥ Οὗἁ πιο ββίο ΤῸΣ Οἱ 6ΓΒ, 18 αἰὐἰΐ6 ΘομΒἰ8ὺ- 
ὀπὶ νυ ῖἐἢ (λ6 ἀοοροδί ερὶ τὶ οὐὁἩ ἀουοίϊοῃ (οοΡ. ο. 
οἈ. χὶ. 42). ΤῈ οδοδβίοη τπιδὰθ δῃ 1π46]}0]6 ἱπι- 
Ῥτοβδίοα οἵ ἐμ6 σαϊμὰ οὐὁἩ Φοδῃ, τὸ ἀορίοίβ ΒΘΓΟ 
Α͵80 ὑπ ρσοϑίυγο δὰ ποανοηπαγὰ 1Ἰοοὶς οὗὨ ἰμ9 
Ῥγαγίηρ 1 οτὰ.--Ρ, Ά. 
Το ἈθανθῈ}.---ΟαἸνῖ : Οὐΐα οσαϊογιπι σοπδρέοίι 

ποϑ αὐπιοηοί, διρτα οπιθεδ ογθαίμγαξ ἰοη 76 δηιίπεγε 
ἄειπι. 8.90 [80 Βορίῃπίης οὗ “Οἱ 7αίλεν." ὙἪ65 
δουϊὰ ποὶ δΌβοϊ υἱοὶ ἰοῦ ἔγοτι {815 ΣΟΥ ὉΥ 
8617, ἐμαὺ 2685808 οὔογοὰ ὉΡ Ηἷβ8Β ῬΓΆΤΟΣ ἴῃ ἰδο 
ΟΡΘΏ δἷν, 88 Ἐυροτὶ δηὰ οἰμοῦβ δϑῖσιη. ἰποθ 
ἐμαὶ ζδοί, ΒονοΥον, 18 οἰ δου 80 688} 8586, (89 
ΟΧΡΤΟβδίοα ρδἰ.8 1π βἰζηΐϊβοδηοθ. 
[1 ῬΤΆΥΘΥ 86 ογο οὗ ζαϊι} 15 Δ᾽ δ ἰΏ5:1Ππ0- 

εἐΐνοῖν ἀϊγοοίοα ἰο ᾿θαύθῃ, 88 μαοᾶύϑῃ ἷβ θύθσυ- 
ὙΠ6ΓΘ ΟΡΘΠ, δη ΔῊ 618 8.6 δβοϑηαϊηρ δηᾶἂ ἀ6- 
βοσηδίηρ. Ηδδνοη 15 (6 Δοα6 οὗ [Π9 ΗδδΓΟΡ 
οὗ Ῥγδαυον δηῃὰ Οἴγοῦ οὗὨ οΥὐΘτῪ ροοὰ ρσἰϊ. ἘΥΘΥΥ͂ 
ῬΤΑΥΘΥ οὗἉ ἔδὶ(ἢ 15 8 βρί τ 8] δϑδοθπδίου. ΟἸγὶβὶ 
αἀάτο58868 αοα ΠΟΥΘ 88 “" Ζαίλον,᾽" πάτερ, Β' ΡΥ, 
Βὶχ {ἰπ68 ἴῃ ἐδὶβΒ ῬΣΑΥΟΡ, ποὲ “ὁ Ουγ ΕΔίδ ον, ὧδ 
ἴη ἐμ0 ποτὰ 8 ῬΤασον, τ ἰοῖὶ ἰ8 ἱποη θα ἴον {16 
αἰδοῖ 198, ποῦ “" Μἴν δι ν,᾽" Βότο ΗΘ ῬΓΤΆΥΒ ΓΟΓ 
Ηϊπδο ΙΓ οὐἶγ. Βοηκοὶ: “ Ταϊῖδ εἰπιρϊοα 6 αρρεΐ- 
ἑα(ἰοηἷϑ σπίς οπαβον ἀεουΐέ Σ ξωπι Π εἰ.) Ἠδφ 8 189 
ΟἿΪΥ Βοροίίφῃ οι οὗἩ ἢ Εδίδον, τὸ ἔνθ σοτι- 



δ14 

τπιοη σπ]άτοη οὗ οὐν ΕἌἰΠ ον (οοπιρ. Φοδη χσ. 17). 
ΤΊιΟ ἢδπιο οὗ Βαϊδοῦ ἰ5 (86 πιοϑὶ οηἀοασίηρς δ ἀ6Γ 
ὙὯΐο8 νὸ σδὸ ον δ δἀὐ άγοββ οὐ, δηὰ Ὑπϊοῖ 

68}18 ουξ 411 ουν Γθ6] 1 γρ8 οὐὗἨ δ]1α] ὑγιδὶ δπὰ κγαδὶὶ- 
ἰ.46. ΘΟ τίβὲ Ῥγο Δ ΌΥ πϑοὰ (Π9 Ατδιιθδη νοτγὰ 
ΚΞΝ, Αὖδα, γῇ] σἢ 4586 ἰηΐίο (86 αἀσγοίϊ οηΔδὶ 

γοσΔΌΘΪΑΥΥ οὗἉ Ομ τ δἰ π8, Βοπι. Υἱϊ!, 1 ; 64]. ἱν. 
0.---Ρ, 8. 
ΤῈ6 Ὁ ἘΣ ἰα οοτὴϑ [ἐλήλυϑεν ἡ ὥὧρα].--- 

ΤῊο ατοδῖ, υπίᾳυο ΒοὺΣ οὗ ἀδοϊβίοῃ ὈΥ ἀθδίι δυά 
τοδυγχοοίίοα, τ 868 δῇ ἰὩΒΟΡδγαΌΪ; (Π6 ΒΟΌΣ 
8086 δἷπι δπὰ σοπβυτηδίίοῃ ἰδ ἐ86 σ᾽ ον βοδίίοα 
[χἰϊ. 28 ; χὶϊὶ. 1, 821. 

Οαἱοείίν ΤΥ βου [δόξασόν σον τὸν 
υἱόν--τσου νἰδορά ὅτϑοι ἰο ΠΙΥΘ ἴοΓοθ ἴο {116 ροίἐ οι 
νπΐοῦ, θοϊης ἰδ ῬΓΔΥΟΥΣ οὗἩ 89 ΟὨἷν Βεροίίοῃ 
Βοη, 68 ποὶ ὃθ0 τοΐιυδεοἀ---ἶνα (καὶ) ὁ νἱός (σου) 
δοξάσῃ σέ.---, ὰ"} δόξασον, δομάυοιὶ Ηϊπὶ 

ἱπίο ἰμ9 βίαϊθ οὐ ὀόξα, οὔἩ αἴοτγ. 8:66 νεῖν. ὅ. 
ΤῸ 8 χἰοτ βοδιΐοη οὔ (86 ϑοῃ ψδ8 ζ018]16ἀ ἴῃ {116 
Ἐοδαυγτοοϊίοη δηὰ Αβοθηβίου, [89 ““ ἀπθουηάϊης ᾿ 
οὗ Ομ σίβι; βἰαυἱϊαῦῖν, (86 ἱμποποο-᾿ϑβδαίΐηρ καἰοτιᾶ- 
οδἰΐοη οὗὨ ἐὸ Εαίμον 885 7Ὁ18]1ο ὦ ἰῃγοιρί (ἢ 6 
ουξρουνίπᾳ οὗ (86 ΗΟΙΥ αἰιοβὺ απὰ {πὸ Θβί Ὁ] 188- 
ταθηί οὗ 6 Ομ ατοῖ δηὰ οὗ ἴδ 6 0806] ταϊπἰ βίγγ. 
ΤῊὴο ἱπιοτργοίαιίου οὔ δίάγυβ [06 οείϊο, 
Ἀθυ85]: Μϑδαυϊίοδι Μί9 ἰο ὑμὸπὶ ὯΟ ἸζΏΟΥ ΜῸ 
τοί, ἰθ Οχργοβδὶγθ οὐ Ὀυΐ ομθ δσοπδίἀογδίϊοι : ὑμ9 
οἴἶοοί οΥ Ομ ϑι 5 οχαϊἐδιΐοθ. “" Ἐ8)9 Θοτημλιπ168- 
ἐἰοα ἰο τωδηϊκϊά οἵ 86 ἰγὰ9 σοηϑοϊουϑῃθ88 οὗ 
αοά᾽" (Βαιγ) 18, δρρτοϊιοηἀ δὰ τλοὨ οἰ οἰ δ σα] }γ, 8 

αἰον βοαιΐοα οὗὁἨ ἰδ Εδίδιου. [ϑιῖου:: “ΤἼ080 
ΟΣ π ΔγΘ ἃ Ῥγοοῦ ἐμαὶ (μ6 βοῃ 16 ϑαυαϊὶ (0 (86 
ἙΔΙΠΟΣ 85 ἱουοιίης Ηΐ9 ἀοἀποδα. Πα ογεδίατο 
οουϊά βἰδηὰ Ὀφίοτο ἰι1ῖ8 Οτοδίοσ δηὰ δδύ, " α] ου  γ 
βου πιο, ὑἰ8δὲ 1 τὺ ρίοτιν Τ8967᾽ "--Τ9 ὅοὴ 
εἰοσίβοϑ (86 Εδέμον, ποῖ ὉΥ δαάΐπρίο ΠῚ58 βίοσυ, 
Ῥυΐ ὉΥ πιρκίης ἰξ Καονῃ ἰο θὰ ἱΒγουσὶ {10 
Μοὶν Βρί γὶ τ, νυ ῦο πλδῖγ98 Κποιτῃ δηὰ {μ8 φἰοτ β 68 
486 8οη.---Ρ. 8.] 

γον. 2. Δοοοτάξηᾳς δα δου βανθεὶῖ Ἐξ πὶ, 

«φίο. [Καϑὺς ἔδωκας αὐτῷ ἐξονσίαν πᾶσης 
σαρκός]. ---1ὸ Ῥοιρεν οὐεν αἰ Πεδὴ, Τοσοϊγοά ὈγῪ 

(Ομ εὶβὶ, ἰὰ Ηἰ86 ἀϊνί6- απιδὰ Ρόγβου, ἔγοτῃ Οοιὶ 

; {π|} 8], δπὰ ἰπ δρί τὶς ἐχοτοϊβοα ὈΥ Ηΐπὶ ἰμτοπρὶι 
'5. δρ τἰίιδὶ νἱοίοσυ, 18 (86 Ἰηϑᾶϑυγθ δῃὰ ἱπάοχ 

ΟοὗὨ Ηἰδβ Βορθ οἵ ρἰοτ  δοδίίοη. Το ἱμῆπὶθ ΠΟΥΡΟΥ 
οὗ Ηἰβ Ῥογθομδιι οὐονῦ πιϑηκί πᾶ, ὑπ ἰπβηϊίθ 

γογί βοαϊΐου οὗ {μδ΄ ΡΟΣ ἴα (80 56} [- πυτη}]} δι] 0 ἢ 

οὗ Ηὶδ Ἰονθ, 8881} Ὁθ 9 τπιοᾶβυγο οὗ ἢ ΐ5 Ἰῃ πὶ 

εαἰοτ βοδιίου.--ΟΥθε 6}1 368} [πάσης σαρκ 66] 

--Απ ΟΙὰ Τοβίδιιοπέ ὀσχργϑδϑίου [οοὐ δαδατ-:-8}]} 
γτοδηϊκὶα 7, ποί Του οἸϑονμογο ἰὰ 90, Α βοὶ- 

πη Θαιρδϑι τίη οὗ μ6 ἀπ᾿ γογδα ἰδ οὗ ΗΪ8 ἀθ85- 
ἰδίου ἴον ὑἰμ6 σοῖο απηδη σϑσθ; (μ6 ἀθδὶρηδ- 

ἴοι δρριὶ θὰ ἰο πιδηϊκί πὰ 8 βἰ ζηϊβοδπὶ ποὶ ΟΠΪΥ 

ΟΥ̓ ἰἰβ ἀμ λιμο818 ἰο ἐμ βρίτἰίυ αὶ 110 οὗ ΟΒτίει, 

Ὅαυϊ 6180 οἵ ἰΐϊ8 Βαβοθρ 1 ν οΥ̓͂ δαϊνοίοη. Τμῖ8 
ῬΟΥΘΥ ΟΥ̓́ΘΡ 8}} ἢΠθδὶι 18 οχργββϑίνθ, {μδγοΐογϑ, οἵ 

ἰλ6 πιαρηϊυάθ οΥὉὨ Πἰ8 οχροοίαἰϊοηδ τὶ τορατὰ 
40 ἐἢ βργοδὰ οἵ Ηἰβ ροβρεὶ. 869 ῬΒ]]. 11. 6 

Ῥδαὶ 4}} νέοι Του Βαδὶ κίν θη Ἐξπι, ἴο 

Ἧδότα Εἴ6 5μουᾶ ρίνο, εἰς. [να πᾶν ὃ δέδω- 

κας αὑτῷ, δόσῃ (εαϊ. δώσει!) αὐτοῖς ζωὴν 
αἱώνιεονἼ.-τοῷ βε]θδὶ Ὡυμη6Γ 18 ποῖ 6 ΤΘ τιοϑηὶ ὈΥ͂ 
«εἶδ; (86 ῬΘδΌΪΔΣ οχργοββίου (πᾶν, αὐτοῖς) Ὀτὶ ἢ ρ.5 

οὐἱὐ (89 ἕλοι ἐμαὶ ἐπ6 δῖον .'88 φσίνγθη Ηΐηι 8 

πε εναν Ὀορίηβ 8 πον βοηΐθηςθ ἘΠ καθώς, Ὑ Εἰσ ἰδ οοῚ- 
Ὁ οὦ [ἢ ψοῦ, 4, 8ο {πδῖ γογ, 8 18 μαιοηϊμουίθ. Αραϊῃδέ [8 
«ΘΟυδίγυοίίοΙΣ 800 λίογον,--Ῥ, 5.} 

ΤῊΣ ΟΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΙΌΙΝΕ ΤῸ 008 Ν. 

ξτοαὶ, υπϊέουβ ΘΟΙ] οὐ γ γ ἰπ ἰδ οτγοδίϊοῃ :;---ἃ 
[855 ᾿ἰπιη δηὰ δυπάογίης ἰηΐο ἱπάϊνἸάἀ δὶ 
ΤΩΘΙΙΌΘΥΒ, 88 6, ΒΌΘΟΟΒΘΙΥΟΙΥ ὀχογοϊϑίης, δᾶ 
ἀερανγίϊηρ ἱπ, δ ἢ, οοπιθ ᾿πΐο Ῥοθβοβδίου οὗὨ οἵ δὺ- 
8] 1116. ΤΠ6 σΟ]] οί γα π2888 οὗἩ ογοδίεὰ βεΐηρε, 
801}}5 ἀφαἰϊ δα ἴοὸ᾽ Βα ̓γϑίϊοη, 18 ὨΘΟ ΘΒ Ϊγ Ὀσόκ οι 
ὋΡ ἰαίο ἱηάϊνϊάυδ[] τηθι ΌΘΥΒ, ΤῸΣ ΟΥΟΤῪ ΙῃΔῃ 
τηϊιϑὲ δίπσὶψ διϊδὶ ἢ ἰο δαυϊηρ ΤΔ1(ἢ . (δῖ8 ᾿παϊτνίἀυ- 
Δ] σαϊΐοη, ἢ ΘΥΟΡ, 18 Ὀυὺ σοπάποϊίγτοθ ἴο 8 προ Γ᾽ 
πἀηϊΐγ. ὅ66 γεῦ. 21. Ηΐ5 οἱονι βοδίϊου ἷ8, ἰὲ 15 
γα, 8η οπὰ ἰὴ ᾿ἰ8617; πουογί ἢ 6 1658, 1 αἷ8ο αἷπιβ 
αὖ (1:6 Ὁ]155 οὗἩἨ ὈΟ ον Ἀπ ΒΏΪΥ; δηὰ ἰΠ6΄ οὨ6 
ἀοϑῖ πη ἰδ ᾿πβο ρα δ Ὁ]  ἴγοτα ἐμ οἶμον. Ὑὲ ἀφβῖρῃ 
οὗ (6 οτγοδίΐοη οὗἩ ἐδ πουϊὰ ἰβ ἰδο ρὶ οσ  δοδίΐοη 
οὔ αἀοὐ δηὰ ΟἸνίδυ ἴῃ ἰΠ6 ὈΪοββδοῃ 88 οὗ θὰ : 
βοῖ, ἸΙκονν βο, 8 (86 ἀεδβίση οὗ (Β6 τοἀοιηρίΐοῃ. 
ΤῊ Βαίδ ον ἰ8 (0 Ὀ6 ρἰ ον Βοα Ὀγ [86 ἀἰ δἰ υδἴοη οὗἉ εα]- 
γδίΐου ἰὼ ΟἸτἱϑί, {ἰτ6 αἰ 5ϑοτηϊπδίϊοη οὗὨ οϑέϑγηδὶ) ᾿ἰΐο. 

γον. 8. ῆονν τ} 15 16 186 Θἴθσῃμ δὶ Ἶ}9 [αὖτ η 
δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζω ἢ].---ζΥ αἰώνιος, 8668 
οἰ. 1. 4; 11|.16, 86. Αοοοτγάϊηκς ἴἰο (86 Ῥτγοϊοζυθ, 
(16 ΠοχοΟβ ΡΡΟΘΒΓΒ ἢ {6 Τυπαδιρθηίαϊ ζοτπβ οὗ 
Ἰἰχδί, 1176, δηὰ Ἰονα; 8ηἃ ἨΪ8Β δρβοϊαυϊο ᾿ἴ6 (1 ΤΊπι. 
Υἱ. 19) 18 οοτιπιυπἰ οαἰοα ἰο Ὁ6] 16 νοσβ, (του ἢ [80 
ΠΟΙ αἰιοβὶ, δ. (6 ἑυπάδιιοηίδὶ ἱπιραϊα δηὰ 
πΐχὰαΐ ΟἾΔΕ ΟΣ ΑἹ] 116. 1.16 18 Δ ἀρρεοδγίῃκ ἴγοιῃ 
πίη ουϊπαγάβ, ἰὰ (86 ἔοτπι οὗ 8εο᾽ -ἀδνοϊορπιδηῖ; 
οἴοσγῃδὶ 10 18 δῇ οἰ6γ}8] 586]1-το υὐδη δίς δαὰ 
ΔΡρΡροδσγίης; ἴὑ 16 19 ἴῃ ὑμ86 οἰοσπὶν οὗ Θοά, ἰπ- 
οἷἰαϑῖγο οΟΥἩὨ 411 {ἶἰπι68 πὰ βρβοθϑ; (9 εἰδρηἶ οὗ 
Εοὰά ἴη εἶ Ροῖνοσ οὗὨ 116; δὴ υποὈϑβέγυοί δα δε][- 
ἀογοϊορίης Ὀογοπὰ ἰπ0 βϑό8. 7714 δεζίεσεν λαξ 
{λ6 ὠπὶϊν Γ᾽ εἰεττῖν ἐπ ἰδ πιαπ  οἱάπεες 97 ἐΐΐε απά 
ἰλε πιαηϊοἰάπεδε 0. ἢ πὶ ἰλὲ ὠπεὶν ὁ οἰετπεϊν. Ἐ 
“1 τὸ ἀοῆπο ἰδ δα {86 υπάϊδίατθοα 56]{-ἀθ- 
γοϊορπιθηΐ οὗ {Π6 ἰάοα ἱπιρ]Δπίοα ἴῃ ἐπα Ὀεΐης, (μ0 
ἴοσηι βίχηΐϊθοβ, δυ)οοϊίγοϊγ, δβο]- στα βοδίίοι, 
Ὁ11588,---οὈ]͵] οι νεῖν, (16 φἰοτὶ δοδιίου οὗ (6 Βηϊ9 
Εἰ ἰπ ἐδ αἀἰνίηο.᾽, ὙΒοϊυοῖς. ΟΡ. χν. 1-8. ΤᾺΣ 
ἀρ, αὗτῃ δέ ἐστιν. Νοῖῦ τισὶ η τ ΔΙ}Υ: λὸς παοῦο 
»Ῥαταίηγ (Βεσα, εἴς.), Ὀυὺ ΨΥ ΨΑΥ͂ οὗἉ οχρ  ϑηδίϊος : 
Βοτγοίΐη ἰὐ σοῃβίβϑίβ, 1π σοδβρϑοὶ οὗ 18 ὑσὶ οἰ Ρ]6. 

ΤΏαιῖ Γ86Υ σσδὶ πον 696 ἰἶνα γεν σ- 
κωσέ (γινώσκουσί) σέ τὸν μόνον 
ἀληϑινὸν ϑεὸν---ἰο αἰδιϊποιϊνο ἐτυ ῃ οὗ ἐδ 
Ο. Τ.--τκαὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χρισ- 
τόν---ἰι ἀἰδεϊμοίνο ἰγὰ}}} οὗ 186 Ν. Τ.}. ἔνα. 
ἙΕϊοτῆδὶ 1176 αἱ τ18}8 Βδῖη6 {ΐπ|0 δὴ δἰθσηδὶ, πποῦ- 
δἰτυςοιοα βἰγι νη, οὐ Ταγί ΠῸ Γ᾽ δἰγίνὶηρ, ἰονδτὴ ἃ 
208] σοπ πα} αἰἰαϊηοα δηα 85 ΘΟὨ Εἰ ΠΌΔΙΥ δοὶ 
Δίγοδ. ἡ 8566 {80 ἔεχτυαι, Νοίθϑ, Τα ἰθπἀ ΠΟΥ͂ 
ἰονατὰ {86 Κποπνϊοᾶχο οὗἩ αοἂ ἰ5 ποὶ ἀϊδεϊπεὶ δηὰ 
Βορασγαίθ ἕγοιι ἰδαὺ ἰονναγὰ ἰῃ6 Κποπ]θάμβο οἵ 
Ομτίβε; ἐμ 6 . δύο ἰῃ σϑα  ὐ ὁΠ6; [ἢ 9 6 Β5θῃ 8], 
ἴσα (ΠΟ ΏΟΥ οὗ πιῆ. Το {π18 88 (Β6τῈ ἰβ δῇ 
οὔγεοίυε δι α τυ δγεοίϊοε ἀοβη ΕἸ 0 688. 

Ι. ΤΠ οὐ,εοίίνε. Μογοῦ αἴον Τΐεϊκα : Α (δοῦ- 
ζαββί ΑἸ ἀἰϑυΐποῖ) δυιπηπιδΥῪ οἵ Ὀ6] 167 ἴῃ δαι,- 
(Πο815 ἐο (86 φοϊγίποίδιΐο (τ. μόνον ἀληϑ. ϑεόν), 
δὰ σον θη κόσμος (οι ἸαίίοΥ τοὐθοῖθαὰ “6885 

89 6 Μορϑϑίδ). Τὴ ἀϊδιϊποιΐοη οὗ (6 (γα 
Οοά διὰ Ηἰβ Αἰπθαββδάοσ δα ρα 51265 [8 6 ῬΘΓ5ΟΒ- 
αἰϊεγ οὗ αοἀ ἀπὰ Ομνὶβί, δπὰ ἰδ γ8 βίγεββ ΡΟΣ 186 

ὁ (νοδείον δπὰ ὙΓΠΚΙπθοῦ : “ Α8. ϑἰβουσθογα, δὺ ματθ ρὲ ᾿ 

δδροοίΐ!γ, (τ ἐν ἱπιροτίληϊ ἴο ποῖ[99 ἐμεῖ ζωΐύ ἴῃ Ἐπ 16 σοπποχίου 

ἄσοδ ποῖ πιοβπ ἸΔΘΓΟΙΥ οοπδοίομς ἐσίείομοε, ΟΣ αἰώνιος 

ἐπάϊοεε ἀπναίίοπ ; Ὀὰϊ ὉΥ ζ. αἰών. ἰδ είχε! ὅτ ἃ “ἐπ ᾿ἰΐ6 ὑεϊοπξ" 

ἰης ἴο οἴογη γ᾿ [Π6 δίαμοαί κἰπᾶ δοὰ εἰαίε οἵ Ὀεΐῃᾷ οἵ πδὶομ 

106 σγορτίου ἰθ οδρανίθ.᾽"--. 8. 2 
Ἐ [αυάοι: ἵνα δὲ πὸ αὖ ἥξει ἀε ὅτι, Ῥαγὸε 

ἐεηέε 
ἶα οοὐ.- 

παίξεαποθ εεἰ »Υί οοπῖδε τι δὶ ἃ αἰδείπαγε.--Ῥ. 8.1 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥΙΙ. 1-26, δ1ῦ 

Κηον]οᾶρο οὗ 1 8 ἐι6 οοπάϊ οι οὗ 16 δηὰ ἀ6- 
γοϊοριαθηΐ ἴοὸν ἐπ 6 Βυϊηλῃ ῬΟΥΒΟΠα ΠΥ (ἴῃ ορροβὶ- 
ἰἴοπ ἰο ῬΔΏΓ εἶπ). Τλο οὈ]θοίἑγο ΔΘ Β. ΟΠ ΥΘ ἢ 688 
οὔ ἰδ6 ὀχργϑββίοῃ γεαῦ γα ἐμαὶ ΟὨ σὲ βδουϊὰ 
ΒΡΘΞΚ οἵ Ηϊ 56] ἰπ ἔμο ἰἰγτὰ ρΡόγβοι ; Ηδ βιὺ- 
ΒΟ4ΌΘΕΙΥ τοί 8 ἴο ἐγώ. --- 6 ΟὨἿΥ ἴτυο Θο 
[τὸν μόνον ἀληϑινὸν ϑεῦὸν, δοῃρ. μόνος 
σοφὸς ϑ., Βοπ). χΥΐ. 27 ; μόνος ὅσιος κύριος, Ῥλαγ. χΥ. 
4...-᾿Ῥ-  8.].-. Τῆι ΟἿΪῪ ἐεφεπίξαί, γοι] Θοα;---ἀλη- 
ϑινός ἴῃ. Δ ἢ 6818 ἰο [8.6 πΏγ6 8], ΒΥ πὶ ὈΟ] 108] δηὰ 
τηγίἶοδὶ ρσοάβ οὗἩ ἐπ6 τνοῦῖὰ, ποῖ οὗἩ ἐμθ αδπέιο 
ψοΥῦϊὰ δοιιθ, Ὀυΐ 841950 οὗ ἱπίοσς Ζυἀαΐδϑηῃ ἴῃ ἐδ 
οβίσδηροιηοηύ ἔγοσι (86 Ὁ} {ἢ οΥ̓͂ τογο]αἰ ἴοι, 1 ΦόΒη 
νυ. 20; μον. νυ. 7; 1 ΤΉ 685. ἱ. 9θ. Τὸ ἰΒ ἐμ60 αοὰ 
οἵ τονοϊδίϊοη ἴῃ Ομ νῖϑί, (86 αοὐὗ δηὰ Εδἰμλον οὗἁ 
οὖν Ιοτὰ Δε8βὺ59 ΟἸιεῖϑι, ΕἘΡΏ. ἱ. ὃ : πού ἴῃ δῃιὶ- 
ὑπ 655 ἰο {9 ΟἹὰ Τ'οϑἰαιηοηί ἰά6α οὗὨ αοἀ οὐ ἴο 86 
1άφα οὗὨ Ομ τἰβί, θὰς πὶ δος ἢ 6815 ἐο 4}} 150 δπὰ 
οὐβουγοα 6] 167 ἴῃ αοὐ ; Βοπμοο αοἂ 88 δ γουθα 8 
ΗΪϊτ 86] ἰη Ομ νῖδί, ἀϊβιϊηοὺ ἃ5 ἰο Ηἰ9 αἰνίηο 6οῃ- 
δβοϊουβη 685 ἀπά ἀϊδιϊη συ θα ἔργου ΟἸἘ τἰβί.-- -Απ ἃ 
Ἡϊτα Βοτὶ ΠΟ μΒεαβῦ 5οηῖ, ὅθβιι5 ΟὨσίβι. 
ΤΒοϊυοϊ : Νοὺ ΔῖοΒ68, ποὺ ἃ Ῥτορμοί, οουϊὰ Βανθ 
668 παδιηδά ἴῃ (ἷ5 οο-ογἀϊηδιΐοι, ΌΥ (μ0 8146 οὗὨ 
αοά, Ὀαὶ Ηδ οὨἹΥῪ νο σου] βανὺ: “86 (δαΐ Βϑοί ἢ 
Μο, βϑοί ἰδ Βαῖμον.᾽) ΟαἸνὶ : ϑέηδι οί, Πευπι 
“πεαϊαίογε ἰαπίμπι ἐπίεγροδὶίο οοσποδβοῖ. Αἱ {86 Βατῃθ 
ἐξηθ, Βονγοτον, ἐπα τηοὐὶδοαίίοη οὗἨὨ ὟΟοἀ᾽8Β δηὰ 
ΘΟ Υβε᾿ Β ΡΟΥΒΟΠΙ ΝΥ τηυϑὲ Ὀ6 οὈΒοσυοά, ἮΠΟΥΟ 
οὐ ἰδ τὶ σιν Κηονη, Ηθ 18. Κποινη 85 (6 μόνος 
ἀληϑινός; ἩΆΘΤΟ 1681} 18 ΥἱΒ Κποινη 88 ἰ}9 
δοηὶ οΥ̓͂ αἀοἷ, ο ἰ5 Καονγη 85 ἰδ Χριστός. [Ι͂η 
ΟΡρΡοβίιΐοη ἰο {μΐ8, ΤΒοΊιοῖς Βαγ8: Ασοοταϊηρ (0 
6 ΟΠ Υἰβιοϊορἶδ8) σἱονν, (μὰ9 ΕἌΊ ΠΡ 15 ποῖ Καον ἢ 
αἱοησ τοΐ(ἀ 80 Μοϑβϑβίδϊι, Ὀαὶ ἐπ Η πὶ, οἸΔΡ. χ. 88; 
χῖν. 7, 8; υἱῖ. 19. θυ 1ὺ 16. 7.80 ἴῃ (16 αἰδι1πο- 
ἔοι οὗ ἐς ὑνγοὸ Ῥουβοπα 65 ὑπαὶ ἔσαθ Κηον]οάρθ 
οὗ ἀοάἂ ἴῃ ΟἸιγὶϑὲ ᾽ἴ8 οοπδυτηδίοα, 

βου γΑ] οχρ᾽ πο 59 Ρτοβοπΐ {ΠΟΙ ΒΟΪΎ68 : 
(1) Δαξυδίΐϊπο, ΔΙ γοβο [ΗΠ]|ΔΥῪ 7 8δπα οἰ 6 γ8: Α8 

ἐδουρὰ ἐὺ γετὸ τυ ἐΐθῃ : Κι ἐξ δέ, φιίεπι πιϊδιδίϊ, ἱδδιιηι 
Οἠτίείμηι, σοσποδοαηΐ δοίμπι υόγαπι ἀειπι.Ἐ ΤῺΪ8 ἴδ 
ΘΟΒΙΥΆΓΥ ἰο {δο ἰοχί, (μουσὶι ἔγοπι 86 ἀἰδιϊ ποϊΐοη 
οὗ Οτἰδί ἔγουι αοα ὑπὸ Αὐἰδῃ8 δηα βοοϊηϊδῃ5 ἀγα 
δὴ υη͵υδὶ ἱπίδγθησο δραϊηδὺ {μ6 ἀἰνίηο παίατο οὗ 
ΟἸτῖβὲ, (μ9 πον οάρο οὗἩὨ αἀοἀ δεΐηρ πα 580}. γ 
οοδηροίοα τῖτ ἐ6 Κπον]οᾶχο οὗ ΟἸινἰβί. 
ὦ 1 Τῆο ἵνττο ἰθγη18 819 ποπιῖπα Ῥτοργία ἵπ ἀπᾶϊ- 

ἷ αηΐγ (ΤΟΙ οἷΚ, μαϊπδτὰ 1). [πῃ δα οἢ 6886, 
ΒΟΘΥΘΙ, ἰο0 σγοδὺ ἃ ρονγιΐοη οὗ ἰδο ποῖσε οὗ (Ἰ10 
Ῥδδδᾶρο σοιυ]ὰ ὃ6 ἰτδηϑίεσγγοα ἔγοια {16 οὈ͵οοίϊνο 
ἴο [)6 Βαθ᾽θοίῖνο 819, ἐδ Κπονΐης. 

(8) Τὸν μόνον, εἰς. 18 Ῥγοαϊοσαΐοθ ἕο σε, Χριστός 
ἷβ Ῥτοάϊοαίϊθ ἰο: “δοιὰ Του Παβί βοηϊ,᾽᾽ Ζ68809 
(ΟἸοσῖ κυ, Νόββοιὶ δηὰ οἱ]}θ νυ). ὦ 

« [ΤΙ͵ἱ8 σου] τοσυίΐτο ἰη ατοοῖς : ἵνα γιν. σε κ. Ἴησ. χρ. 
ὃν ἀπέστ., τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν. πο ἰΔίμοτα αὐοριοὰ 
τιῖς ἔοτοθα [π᾿ δΡργοι 00 ἴο Θθοαρο ἴἢ6 Ατίδῃ οουο]αδίοῃ {Ππδὲ 
Ομτγίεϊ απ οἷα ἀϊ ογοηῖ δηὰ ογοδξοὶ διιδείδηοο, ἢ στ ογά  παΐο 
ἴο 86 Εαῖμοσ, λΨῖ 1π6 αχ!πλροβίτίοη οὗ ΟἸγίϑε ΨΠᾺ τἢ6. Κὰ- 
πον ἢ σοπηθοίοι ΠῈ 41}} παι [ΟἹ] ΟὟ85 (οοτ Ρ. ἡμεῖς ἔν, γ6Γ. 
22), ἰΒ αυΐϊΐο ἱποοηδιδίοηϊ υἱέὰ Ατίδπίβα δηὰ ϑοοίη δι ΐδπ). 
(σά ἐφ εσϑ ολἹοά ἀληθινός, ποῖ ἐπ ἀἰφϑι!ποίίοη ἔτοιλ Ηΐδ βοη, 
"νοῦ ἔἴγοπι 14.νϑΡ6 αη ἃ ηἰαδὶ-αἰν  ηὐ[ἰ65. ΟἸτίϑῖ, 65 ἰο ἨΪΐὯἙπ αἰνί πο 
παίαγο, ἰ5 Ἠϊ 56} οα]]οὦ ὁ ἀληθινὸς θεός, 1 ΦοΒη ν. 22. Α]- 
ἴοτα : “1 ἀο ποΐ δΒοΓηρ]ο ἴο 186 ἀπ ὈΥδδοῖ οὐ [4 γογβο (Ζ0Πὴ 
χυὶ!. 8) καὶ ἃ μίαίη ῃγοοῦ οὗ ἔμ: σο-Θα δ Υ οὗ (ἢ9 1,οτά ϑοδι8 
ἴῃ ἴπ Θουὐποαΐ.".-". 5. 
6 {80 αδἷβὸ 110 ΕΥ͂. ΤΌοΚα, δὰ, 1Π|,, αοάοί, ΑἸίοτά, δοὰ 

τοοῦὶ ἘΠΕῚ 50} σοτητηοπίαίοτα. ΟΟΙΏΡ. οἦ. 1. 11:1 Φοδη ]. 8, 7, 
δηὰ ἜΓΕΟΙΚΗΥ͂ πο Ῥαθ 9 ορίδίϊο5 ψθτο ᾿Ιησοῦς Χριστός ἴῃ 
Ὧ.6 508] ἃ ὐμαβιία οὗ 186 ἰγ] η6- ἢ πηπὴ λα ἰΔἴοτγ.---Ρ, 5.] 
ζ [8ο αἰδὸ μ{{οἶκο, εἄ, Π1., ΜΟΥΟΡ αμὰ Ἐπκ14, Βυΐ [Ἀθὴ Ἧ6 

(4) Χριστός 18 ἰὴ! Βα Ὀ οὐ ; {0 ρτοάϊσαίθ '8 ὁοἢ- 
ἰαϊπεὰ ἰῃ ὃν ἀπέστειλας (Ὠ6 οἰ 6). 

Ὁ]16 δὲ ἔννο ᾿ηἰοσρσοίδιϊοῃβ ΔΥ ἴ00 χτοαὶ βίγ δ 
ὍΡΟΙ ἰπο 1464] οἡ ἴμ6 οὈ͵οοίϊνο βῖ46. Υϑ τοδί 
ποὺ δρργθβθηὰ {δ9 στοαὶ οδίΐοηβ 85 ρτϑάϊσαίεδ, 
ἀοοϊαταιϊϊγα οὗ ἀοοίγίὶπο, θὰ 88 ἀεδηϊ(ἰοη5, 6χ- 
Ῥ᾽δπδίογυ οὗ {86 πβίατε οὗἉ Εδίμοῦ διὰ 50}, Οὗ 
ἀοδηλίγο ποηιέπα αρρεϊαίἴυα. 

11. διιῤιγεοίίσοε ἀφβηὲ(υόπ688 Ο (δε δεπίεποο. ““ ΤῺ 
ΒΟΏΟΟἾΒ, 8ΓῸΓ (86 Ῥγοοθαοηὶ οὗἩ Αὐρυδιΐηα, μοὶὰ 
γινώσκειν ἰο 86 ἃ Ῥτοοῦ οὗἉ (μ6 δεαίμαο ἐπίωϊ να 
ἐἑεἰογπίίαἰΐδ; ἴῃ 1.16 Ηορο δὴ Ῥονὶοὰ 0 νγὰ5 δοὺ- 
δΒἰἀάοσοά [0 φγοόούθ ἐϊ αἰ ΠΥ οΥ̓͂ Βροσυ]αι το 
Βοΐθποο. Βυὺ ον Οἀτοοὶς οχοροϑὶβ υϑοοζηΐζοϑ 
{λ9 Ῥγδσοίϊο8} υϑὶὰθ οὐἁ {89 ἴον; Ογυὶ]: τὴν ἐν 
ἔργοις πίστιν, ΟἌἝΙΟΥ.: ποία Ῥγαρσίίςα, ὈδίίοΥ : 
οχροσὶ ππθηΐαὶ Κηαονίοάρθ. [66 οἰδρ. νἱ. 19.᾽ 
ΤΏΟΙυςΚ. Κ0111, γυὸ σαπηοί ΟΥ̓ΟΣΙΟΟΚ ὑδ6 ἔδοὶ ἐμαὲ 
80 ὙΒοΟῖΘ δχρουΐίθμοθ οὗ ἔδιε 'β ἐθί θο] ορίοα! 
ἰονοὶθὰ αὐ 118 σοπϑυτητηαίΐου ἷπ οοπἰομαρ]δίϊνθ 
Καον]οᾶρσο (Μαίί. ν. 8; 1 ον. χἰϊὶ. 12). Φοδῃ 
ΤΟΟΟΉἾ:68 80 Κπον]οᾶρο ἰδαΐ 18 ποὺ ῥγβϑοίϊοαὶ, 
δυῦ 4150 πὸ ῥχγδοίΐοθ 0568 ἷπὶ ἷβ ποὺ βϑοΐῃρ, 
ΤὴΘ ἴοττι ποιοίη ἰΒ 80 δϑη Ρ}ν ροϊϑοαὰ Ὀοίτνθοα 
δεξίευΐπρ πιὰ δεείησ, 88 ἰο Θ Όγδο0 Ὀοίἢ, 88 γγ0]] 85 
ΔΤ Κ (89 ἰγΘ ἢ 5110} ἔγοτῃ (86 ὅτϑί ἴο {ἢ 8 ϑασοπα.Ἐ 

Ὑεγ. 4. 1 ρ]οιϊδοᾶ 6809 οὐ [0 ϑασῖ 
[ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 
τελειώσας (τεσ, ἐτελείωσα). 6 δοχὶβίβϑ δθ 
Ῥγοϊδριϊοαὶ δ βμου]ὰ ποῖ ὃὈ6 τοπάδοροὰ 85 ρ6γ- 
ἴδοίβ ἃ8 ἴῃ ἐδι9 Ε. Υ΄.--᾿ῬἩ, 3.1-Εουπάαϊίοη οὗὨ ἰῃ9 
Τογοροΐηρ Ῥοιΐου. Φμ8 ποῖ ἰῃ (9 Βθηβοὸ οὗ 
ὑτρίπρς Ηἱἷδβ οἷαί πς ἰο δοίης αἱοτὶ δὰ ὈΥ [86 Εδ- 
{86 οα {110 ΒΟΟΓΘ οὗ Ἰ6ρ8] τηοῦῖς, Ὀὰὺ ἴῃ 8 656 
πᾶὺ Ῥγδβϑοηὶβ Ηΐπὶ 88 ἰηἰἰτιδίϊης ἐμαὶ, Ὁ Ηἰ 
εἰοτϊ βοοίίοη οΥ̓͂ ἐμ9 ΕΒαίϊον, ΗΘ )8Δ8 ὑσοραγϑά (Π9 
τηοτηοηΐ οὗ Ηΐ8 οὐὴ ρον δολίίοη, αηὰ ἰμαΐὶ Ηθ 
ΤΑΥ͂ ΠΟῪ Θοχροοῦ βιοἢ ρου οδιϊοα 88 8, γοδοτι- 
ῬΘΏΒ6 ΒΡΥΘΟΔΌΪΟ ἰο [Π6 Ταηἀδιηηθη 8} αν οὗὨ {116 
κίηράοιῃ οὗὁ ἰογθ δπὰ σἱριξοουβηοθθ. [ἢ σον. 1 
Ηο "ποἀϊῆθα ἰπὸ διιοοθεβίου ἐϊα8: ΕΔΙΒον, ρου ἐγ 
[86 8οη, ἐδπαὺ 1Π 60 βοη ΧΩΔΥ͂ ρΊΟΥ Ύ ΤῊΘΘ: πον ΗΘ 
ΒΑΥ͂Β: [ ρ)ἱογβοὰ 7Ὕεε, πον ἀο Ἰἴ]ιοὰ ρφ]ονὶ ἔν 
ἰλο ϑοπ. ἔἴο δυοϊὰ ἃ σαϊη Πρ οὗ (}}λὸ δοποορί 9η8, 
6 τηυδὲ δαπΐῦ {86 ᾳιθβιϊοι ἴ0 89 ἈΘΓῸ οὗ ἃ »γέ- 
ἐϊπιίπαγῃ σἱοντ  βοδίΐϊοη οὗἩ (89 Εδίβον ἰβσχοαρὰ {89 
ϑοη. Απὰά {Π|5 18 ΟἈ τ ἰβι᾿ Β τηϑαπίης ; Ηθ βΒαγβ: 1 
εἰοτβοὰ ΤοΘ ὁπ ἐλδ εαγίδ, δηὰ ἰπ οϊποϊαἰΐοι 
οὗ (μ680 ψοσβ 119 δαἀβ: 1 δνθ δηϊβῃβὰ (}6 
ὙΓΟΥΪΚ, εἰς: [ Ηἰβ8 ἀοοίτίηο απὰ 9 Πο δαοὰ 
τηδηἰ οϑίοα {116 ΒΑΙΒΟΡ ΘΟΠΙΟΣΤΩΔΌΪΥ ἰο (6 στάοο 
δηα ἰγυϊὰ οὗ (86 Ἰαίίοῦ, βαρ. ἱ. 17. Ηδ οου]ὰ 
ΙΔ {1115 τἸνοσκ Ὀθίογο {110 Ε.]1Ρ α8 δηΐβῃοὰ δηπὰ 
σοιρίοῖο, Αὐρυβίϊηθ δῃηὰ αονδαγὰ υπἀοτβίαπὰ 
ΟΥ̓ [680 τνογ5 (9 βδογδοθ οὗ Ομ γίβι 8 ἀοαΐῃ, 
οἵ ψ οὶ Ηθ ΒροΔκ 5, ΒΑΥ {6 Υ, ἃ58 ὕγοιὰ ἐδ βίβηὰ- 

ψγου]ὰ ὀχ ροςῦ ἐδ ΑΓ [ς]9 Ὀϑίοτγο χριστόν, κε ἴῃ ΑἸ] [80 οἱ μΐοϑῃ 
68 οὗ Φο!ῃ ΨΠΘΓῸ χριστός οσοσιιτα πους ᾿Ιησοὺς, 6Χ-- 

σϑρῖ (ἢ. ἰχ. 22) (ὁμολογήσῃ χριστόν). ΜΟΥΟΣ ἰδίῃ κα τῃδὲ 
ΟἸσίβε ὑγαγοὰ ἰὼ Πουγον, ΓΙΌΣ γι", νας {π|5 16. ὮΓῪ 

ὯῸ ΤΏ06}8 οογίαἰ πη, δηἃ που] ποῖ αἴοςὶ ατοοῖς ὑπαχο. Οομρ. 
4150 1 “Φοί 1|. Ζῶ; ἵν. δ: υ. 1, δ; 2 Δοϊιη 9, απ (86 Ιαἴοῦ 
Ἡτἰίοτθ, 6.5. Πορσοείρρυσ ἰη Ἐλιδοὺ. Η. Β. 11. 44: ὅτι Ἰησοῦς 
ἐστὶν ὁ χριστός..... κινδυνεύει πᾶς ὁ λαὸς ᾿Ιησοῦν τὸν 
χριστὸν προσδοκ Δογρουογ, ἴπ6 ρῥγοάίοβίθ ὑπίοσ σὨἰοἢ 
ἘΉΠΗΙ [8 ἴο υθ Κπονῃ, [5 ΔΓ οχργοδβϑοὰ ὑγ ὃν ἀπέστειλας. 

“ [(0οὐοὶ: “2 ἐογίδερε ργωμἧ ἰοιβοινεε τοσὲ ΟΟΝΝΑΙΤΕΒ ἀαῊΣ 
Ἠ5 δέῃ 5 »ίιι Ῥγοΐοπα. μαπὰ τὶ κ' αρτὲ ἀμ τυρρονέ ὧἐ ἄδεΣ 

δΟΤΕς, οἐ τοί ἀέείρην ἴα ρανγαίίε ἱπέμεέον 4μ6 εἤασιεηα ἃ 
δ᾽ δίγε ππογαΐ ἐὧε ' ἀμέτε, ἰδ τεποοηῖσε ἀαπς ἰδ πιᾶὅπιε πιί δ, 

ἰαπείπειι." --ΕΒ. 8. “ 



. 

δ16 ΤἸΗῈῈΕ ΘΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤΟ 9508. 

Ῥοΐηέ οὗ ἰΐϊδ οοῃδβαϊητηδίϊοη. ““ Μοβὶ σοῃηιτηθπίδ- 
ἴογα, ουϑὴ ατοίϊιβ, αἱ Ἰθαϑὺ οοπϑί ον ἰΐ ((86 ἀδαὶ- 
Βδουὶ ἤο8) ἰο 0 οἰπι]Υ ἱποϊαἀοα ὈΥ͂ ΡΓΟΪΟΡΒΙ8; 
Ββοοίηΐδη οσχοζοδὶθ δίοῃθ δΔΌβο αἰ οἷ οχοϊα 68 ἐΐ. 
ΤΗο ἴδοι ὑμβαὶ υοσβ. 6-9 βροδὶς οχοϊυβί νου οὗ 
Ομνῖβι 8 ἀοοίτὶ ΠΑ] ταϊπἰβίσυ 18 ποὺ ἀδοίβθίνο ἴῃ 
ἴανον οὗ δυο! Ἔχοϊυϑίοη.᾽᾿ ΤΠΟΪποῖς. 10 158 ΙΏΟΣΘ 
ἀφοΐοῖνο, Βοτονον, ἰμδαὶ ΟΕ γῖϑὺ 6 γῸ Γοοκοῦβ Ηἰβ 
ἄἀοϑί 88 δορί βίῃ ομ6 Ῥοΐπὶ πὰ ἐἰ86 Ζ᾽αἰλεγ᾽ 8 
εἰοτὶ δοδίΐου οὗ (μΒ9 δοη. Ηρπορ ἰΐ 18 ἀουδί1688 
ἴῃ (89 τόσο ᾿ἰπιϊ ἃ Β6..80 (μὲ Η9 δΔ8 ὈΘ66ῃ Βρ68}.- 
ἴῃς οὔ ἐμὸ ποῦῖς τ ἰδ [Ὰ 6 ΆΓ]Π16 88 δοτιϊημδηἀοὰ 
Ηΐπ ἰο ὅο; ἴἰῃ ἃ βοῆδο βὰν ἰοὸ δαὶ οὗὨ {6 
χχοτάδ: 1 τηυβὶ ΟΥΚ ἃ5 ΟΠ 88 ἰξ ἴδ ἀΔΥ ; {110 
πἰσοὶ σοϊλοῖδ, είο., ομδρ. ἰχ. 4. Νον, ΒΟΤΘΥΘΓ, 
818 ψοτὶς 18. Ὀγουρμῦ ἴἰο ἃ σοποϊυϑίοη; Π6 τηδἶκο8 
Ἣΐ8 δἰ κῃ -Ρυΐοθν οὔδοσίηρ οὗἨ ΗἰπιΒ6] 7 δηα 8β6ι}5 
ἐλαὶ νὶϊλ 1115 Ῥαβϑίοη Ὁ8ο ΡΑββ᾽ ΟῺ ΘοΙη 68 ἈΠΔΟΣ 
οοηβίἀογαί:ου 28 86 δοποϊαπίοη οὗἩ Ηΐβ οὐθάϊοαὶ 
ἀοίΐης. 8469 480 {16 καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ 

γος. δ. Δηἃ τον κἰοσίίν Μο, Του, Ἐ᾽8- 
ἴδοι, ἢ} ΤΉ ΥδοΙ [καὶ νῦν δόξασόν με 
σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ καὶ 
πν μα Αἰ αππρ  οαἠαισν μ6 πιοτίαϊ βιογὶπρς οὗἉ 
Φο8ὺ85 δῃουϊὰ ᾿πάἰγοο Υ οΘοπάοο ἴο ὑμ6 ρἰοσβοδδ- 
ἰϊοῃ οὗ ("9 Εδίμον (869 γον. 1), 1ὺ τηϑὺ Ὀθ 
ῬυΪλαΥΙΥ ὁ αἰοτὶ βοαίίοη οὗἁὨ {1.86 ὅοη; ΗΪδ8 σ]ον" - 
οαἰΐοη ὉΥ ἀοαί, χοϑυσγγοοίΐοῃ δηὰ δβοθηβίοῃ. 
Ομ τὶϑὶ Βοηοοίοσι ἃ σοῃάιποίθΒ ΗΪπιβο] Γ᾽ ραδοϊυεῖν ; 
ἐπ6 ΕδΕ]ΠοΣ αϑβασιο8 (89 δοίϊσο. ἸΡμλ ΤΑνδεῖ, ἱ. 6. 
ποὺ δἰ ΡΥ πὰ δοάύθη, θὰ ἴῃ Ηΐϑ βυ Ὀιἰβϑῖνο γθ- 
δ πδίϊοι ἰο αοά, ἴῃ Ηἰἶβ χοϊης ἰο {16 Εδίδον, ἴῃ 
Ηἰδ θείης ἰῃὰ αοἀ ((ο]. 111. 8), ἴῃ διιμο δἰ. ἰο 
Ηἰδ ἴδ ἰπ ἐΠ9 ψοσ]ὰ εἰ πογίο. Ηθ 8μὰ8 ρὶοτὶ ἀοἀ 
ἐμΠὸ ΕΑἸ ΟΣ πὰ (88 τψονϊὰ απὰ ἔγοιμῃ (85. πον] . 
8μὸ Εαίδ ον 15 ἰο σἱοτιν Ηἶπὶ ἴἢ (16 οἶμον πονϊὰ 
δηά ἔγοτι 86 οἶμον τοῦ, [παρά ἀεποίο8 οἱοδοδέ 
ῬΤΟΧ Δ Υ δηᾶ θαυ] τ ἢ ῬΟΣΒΟΏΔ] αἰ ϑιϊποίί ο., 
“108 ΤΌ 56] 8 ΤῊΥ {6]]οὺν ;᾽" σοιιΡ. ἱ. 2.---Ρ, 8. 
τ} 189 ταἄϊδημοθ οὗ εἸ]οτβοαδϊίοιι [τῇ 

δόξῃ, ἴ86 δ]οΥν ].---Ἴὐ 15. 116 τοσὲ σΙΟΣΥ Ὑ16}} 
ΟἸιγῖϑί, ἃ5 180 ὅοῃ οὔ ἀοἀ δηὰ ἐμο λόγος, ροδβοϑεβοὰ, 
885 {0 πιο οὗ ἱδ0 τον, Ὀσίογθ ἰδ6 ὁδχ- 
ἰβίθαποα οὐ {9 τὸονϊά; δὶ οὔδσθὸ ἰδ ἑάδαΐ 
ταὰὐΐϊδησο οὗ μον Ποαϊΐοη πῖοὶ ΗΘ ἐμθη, 88 
86 (αἰυσγο αἰνηθ-υαῦῃ Ἰοτὰ οὗ οἴου, δὰ 
ἴῃ {0 υἱοῦ οὗ ἀοὰ, δηὰ ἰἐΐιο ἑάδο.γεαὶ τὰ- 
ἀΐϊαποο οὗ ριον βοδίϊοη οὐ 8 οίοσπμαὶ ἢ.88- 
ΘΟΠΟΥ͂ δὰ αοὐγνοηΐ ἔγοπι {86 Ῥορίπηΐης. ΕοΣ 
Οἰιτῖβι ἰὼ Πὶ8 ρον δοιλιίοη, ἀἰὰ μού τη ΓΟ ΪΥ Χ6- 
οοἶγο δαοῖ ἰδοὺ ν]ιϊοῖ Ηθ οὔοθ φῬοββοββοὰ ἰῃ 
(19 μορφὴ ϑεοῦ (ῬΆ1]. 1ἱ. 6; Φοίιη ἱ. 1); Ηθ 8180 
ποισίν τοοοϊνοὰ ἃ ΟἸΟΣΥ ἀοβιϊποά Ἠΐπὶ ἔγοιι ἐμ9 
Ὀοκσὶπηΐῃς δηὰ ἔγομι (6 Ὀορὶ παΐης ἰπ ΘΙ ΌΤΥΟ, ἃ 5 
{πο άθο-Σθ 8] απ ἀληθηίαὶ ᾿τρυ8ο οὗὨ ἐπ τοσ]ὰ 
(866 ἐμ Ῥγοϊοχιθ). Αοσογαϊηρῆν, {0 ἐπίογργο- 
ἰατίοι νἸιο ἢ ΔΡΡΡΘ θη δ 818 δόξα ΘΑ} Δ]0Ώ6, 
8.8 δἰσηϊδοαπὶ οὗ {80 ἀεδίπαίίο αἰυΐπα (6 βοοίῃϊ- 
8Δη8, ἀτοίίυ5, Βαυτικ.-Οτὰ8.), 18 ἰπαἀάοαμδίο; δὰ 
ἑπδάραυδίθ 18. 8180 {89 υἱοῦ Βὶοῖ γουἹὰ 1151} 

. ΤῊΊΟΣΙ 85 ἃ ροοὶ ποῖο Ὠ6ΓῸ : “ Νούϊσθ ἔηο οοτγοϊδέϊον 
ὙΠΠ6ν ΜΟΥΟΓ ἢα5 ροϊπἰοὰ ουξ, Ὀοξνγθοη ἐγώ σε ὈθίοΓο, ἈΨῚ 
με σύ πον. ΤΉ δδῆχο ῬΘΥΒοὴ (ἐγώ) ὙΠῸ δὰ πὶ(ἢ ἐμ Εδίμοῦ 
ΒΙΊΟΥΥ Ὀαΐοτο ἴδ 9 Ἡοσ]ὰ, 4140 αἰ οσ δοὰ μο Ἑαΐμοτν ἰη 186 ΛγοΥ]) ὰ, 
δηὰ ὑγαγβ (0 ὃ μαΐῃ τοοοὶνοὰ ἰηΐο δας αἴοῖ. Α ἀεοίΐεῖυα 
ῬΥΟΟΓ φῇ ἐλ ισἰίν 9 ἐπε Ῥέγεὸπ φῇ Ολνίεί, ἴθ Ἠΐ ἴὮτοο 
ἐπδίηϊοα οἵ Θἔ6ΓΏ Δ] Ὀγδο-οχ βίθηοο ἰῃ σίοτυ, πηι} Δ 0 ἴἢ ἐδ9 
Ἄδθ, δοὰ ρ᾽ογίβοδίοῃ ἰπ ἐδ9 Βοδυτγτγοοϊίοη-Βοάγ. Τ)ἘλγυΔθ 
αἀἰϊγοοὶ ἐθϑ  [ΠΟΠῪ ἴο πο οἰθτῃδὶ ἀἀὐκαυνον λγρο οἵ ἴδ ο οι οἵ 
αοά [τὰ8 ὕθθη οναλοὰ ὉΥ ἐμ βοοίῃηϊδη δηὰ αἷ80 πὸ Ασιϊηΐδῃ 
᾿ητογργοῖογβ ὈΥ γομἀθγίης εἶχον --- παυθύλια αἀεείἑπαξίοπε μα," 

εβθτοῖ,, Υ εἰδιοἰα.".-». 8.) 

80 τοΐογθησο οὗ 86 τγοτὰβ ἴο 8 σϑ- σοοορίϊΐϊου οὗ 
{Π6 οΥἱῖπδὶ Το 8] ο ΟΣ (ΔΙΟΥΟΣ δος βοπὶο δῃ- 
οἰομί8). Βο ἰδ οὐβογυθὰ ἐμαὶ ἰμ6 ζαίαγο ἀϊνὶπο- 
Βαταδῃ ΟἼΟΥΥ νδϑ δββισοα (ο {1160 ϑοη δου ψῖιἢ 
ΗΪΐβ δἰθῦηδὶ Ιοροϑ-ίοτυ. [Ιἐ 15 6 αποδίϊου ΠΟΥ 
186 δόξα πῃΐοῖι, δοοοτάϊηρ (ὁ Φο8ῃ ἱ. 14, Ηδ σωδηϊ- 
[οϑίοα ονϑη ἱπ {δὲ δία οὗἩ Βυνλὶ)αίοη, τσδὲ δ 
ἀϊϑεϊηρυΐβοα ἔγοπι ἐμαὶ οὐμον δόξα. Ἐδα ἀϊτὶπο 
ἰσῆπεδδ ΟΣ πια)εδίψν οομδὶβίβ ἴῃ 86 Ἰἱπυ 1658, υπ- 
οὈδιγυοίοα δο) -τηδηἰ ἐοβίϑίλου οὗ αοὰ ἴῃ οπιπίρο- 
ἔεποθ δπὰ οπιηργόδεποε ΟΥ ἴῃ οτγεαίίυ6 τοοτλὶπο απὰ 
αρρεαγίπρ; ἰδο αἰγὶηο Ζοιοϊζίῃεεδ, ΟΥὨ 86 }{- ἀϊγτοβίτμοπὶ 
οὗ ΟΒγἶβιὶ, σομβὶϑίβ ἱπ ἃ βοὶ Ἰπϊ αἰ οι τὰ (89 
αἰνι ποἾγ δρροϊπηἰφὰ }ϊπιῖ8 οὗ ἡυάριποηί δηὰ βυθον- 
ἱῃ0;,---Ἰ 1118 δοί Δ] χοα ἴῃ {μ6 δουηξοτοοροσαιϊουϑ 
οὔ 86 τοῦ] δχαΐϊηϑδί {μὸ Ηοὶγ Ομ6; ἐμὶ5 βε1- 
᾿ἰπυϊ δίϊοι 18 οαυσὶ θα ἰο ἐπιροίεποε, 88 89 δε 6- 
δὶ8 ἴο οπιπίροίεποο, πιὰ ἰο ἀεαίδ, 85 [6 διηι 6515 
ἴο ΟπΙ ργ δοηο 6 :---ΟΌΪΥ, ον ονον, ἐμαὶ 1 τδγ ἐπ 8 
Ὁθ Δ}} (9 ΙΟΤῸ αἸοΥΐουΒΙΥ πιδηϊ βία ἴῃ (8ὸ δόξα 
οὗ ξταοθ δὰ ἐσυί. Εἰγβί, οὐμοΐϊροίθποθ διὰ 
ΟΊ ΡΓΘΒΘΩΟΘ δβίοοα ζἔογίδι, Ἰἰτα 1685, δη ἃ σζτδοα 
δηὰ ἰγυ ἢ γ6Γ6, 88 γεί, ἰἀάφῃ; ἐμὴ σγδοὺ δὰ 
γα δἀνδῃοοά : δὸ δουῃ 688 ἰμ 686, (μδὶ οτηπὶ- 
Ροίθποθ δῃᾷὰ οὔληΐρσοβοποο δρροδγεὰ ἰὸ υϑδηΐϑἢ 
ὈΘΒϊηά ἔμο. Τὴθ πο σοπάϊιίοη οὗ Οπτϊδὲ, μοτ- 
ΟΥ̓́ΘΤ,, Ὑ01}1 ΘοὨδ1᾽δὲ απ ἐμ9 σἱον ἔγίης οὗἩ Ηἰΐ5 χτϑδο 
ἱπίο οἴλῃϊροίοποο, Δῃὰ οὗ ΗΪ5 ἐγαϊὰ ἰπίο οὐ πὶρτο95- 
6866, ΟΥ οὗ ΗΪ58 861{-αἰ τοβίπη πὲ ̓ πἰο πλα΄]οδίγ. 
ΤΩ Δί ον ἀοῇποα: Αἱ πτβί, αἱομθ ἴδ ““Ρἰγβῖς Δ] ἢ 
αἰἰσὶ θυ 65 οὗ αοἀ γα, ἴῃ (6 Τόροβ, οχ εἰ οἰ ἰοὰ ἴῃ 
[86 οτρδαίϊοπ οὗ ὑπ6 τοῦ. [Ιὰ ἰμ9 τοἀοερίΐου 
οὐ ἰδ9 που], ἐδ6 “οἰ } 104} αἰεὶ υϊο8 ἅτ 
Θχἰϊϊοὰ ἴπ {Π0 86] - αὶ] αἰΐοα οὐ ΟἸ τῖβι. 
Ιὰ πὸ αἷοτί βοδίϊοῃ οὗ ἰῃ6 νου, (86 “οἰδΐ- 
64} ἀπηὰ ““ ρῥῃγβίοα᾽" διἰιγι δαί68 δὺθ ἴο βΒ. 188 
τηϊϊο, 85 ἃ τρδηϊζεβίαιϊοη ΟΥ {μ6 Σῃ Δ) 651} οὗ 
Ομγῖϑί. Απά 80 86 ΠΟῪ σΊΟΥΥ οὗ ΟΠ γἶδί 58}4}} Ὀ6 
δὴ Οἰογη8] Βυπίμοδίϑ οὗ (86 σίογέα τπεταίοτία 
(Ὑϑϊοῖ 1ϑῆιρ9 Θομβἱάθ.8 88 [8 8016 τηοδηϊηρ οὗ 
1Π|ὸ ἰοχἕ) δὰ ἐμὸ ῥσϊτογ 8] πιδ᾽οβὶν (Η 6Ὁ. :. 3); 
{119 Ἰαϊίον, ΒΟΎΘΥΘΥΡ, τί ἢοὺ 6 (ἀἰοδοτὶθοὰ 89 
{86 4υ δι “ὉΥ ψ]0} αοὰ 18 ἀοἄ,᾽ υπ|6858 να 
ΓΘ ὈΓΘρασζοὰ ἰὸ ππἀοτγβίδμαἃ ὈΥ λ (86 φδΊοτΥ οὗ 
Αοὰά 88 ἐδο βυπὶ οὗ 4}1] Πὶ8 δἰἱγὶ θα ΐοδ. 

γοσ. θ. 1 τωδοϊΐζοεϊοᾶ ΤΥ πδῖὴθ ἴο ἴδ6 
ΣΏΘΩ, εἰς. [ἐφανέρωσά σον τὸ ὄνομα τοὶς ἀν- 
ϑρώποις οὗς ἐδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου]. 
ΠΟΡΘ Ὀορίπβ 80 1 θγοοβϑϑίοῃ (Ὁ. ἐμ9 ἀ 86:}165. 
116 ἱπίγοάμοοβ ἢ τὶξὰ ἃ τα οῃδ]ο; ἰἰπἸΘῪ γα πο 
ΒΙΣΡΙΥ ΜΟΥὮΥ οὗἩ Ηΐ8 ᾿πίογοθββίου Ασα δ 6γ685 
γαδῦ Ὀθ 1.8.6 πηθἃ ὈΡΟΩ ἰπαπὶ 88 ὈΘΆΣΘΣΒ οὗ Ηϊ8 
πϑῖθ δὰ ΟΝ νὶβί β ψοσῖς. Τ1|0 ατοδῖ τοὶ οὗ 
ταϑηϊοβίαιΐοη ταπϑὺ ἰῃθ ἰμοαὶ Ὀ6 Ῥτοίθοιϊοα δηὰ 
Βοοιγοα.---ἸΠαπὶοαιοᾶ ΤὮΥ Π81}19.---Θὁβιυσα, ἴῃ 
οη6 ψοχά, νὰ8 ΟἿ αι Β ποτ ῖς εἰ δοσίο. ΤῈ6 δηλ 6 
οὗ αοά, ἐἰ8 Ββροοὶῆο 86] ταδη οβίδιϊοη ἰὰ {116 ὅοη, 
δηᾶ, 10} ἐμαῦ ἤδη, ἐιο αοἀ οὗἩ Ομ γδϑί, (86 μοτ- 
Β0ΏΔ], ΠΟΘΥΘΩΪΥ ΕΔΙΒΟΥ, 88 αἰ δι Σηο{}} ταϑπϊ Τοειοᾶ 
ἴο πιθὴ ὉΥ (.)0 ᾿ινοτὰ, τ οΥῖς, δὰ "16 οὗ Ογτῖϑε. ΤΗΣ 
»τορλείϊὶς οἵἴἶδοο οὗἉ ΟΠ τὺ 8 Θοπιρ]ο θα ἴῃ δ δὐὖβο- 
Ἰαίθ τηϑηοδίδιΐοι οὗ αοα. ὙΒουρσὰ ἐδ ἀϊδοῖ ρἷε8 
Ὑ6,Ο ποί γοῦ ΘΠ] θη οα ἰο σᾶζο ἱπίο ἐπ γονοὶδ- 
ἰζοη, ἱΐ, ὨΘγΟΡΊ ἢ 61688, 88 Πηϊδοα, 85 χορατάἀοα 
1.5 οὈ͵θοίλνο δἰ ομθη(8.--- 89 6} τυ οσ Ποῖ 
ξανοδὶ π|0.---[ οὖς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσ- 
μου]. Τὸ ἀϊδοῖρ᾽θ8 (866 γϑγ8. 8, 11, δῃηᾷὰ Ἵδβδρ. 
χυὶ. 80). αοἂ γσαγθ ἔμθὰ ἰο Ηΐπὶ ἰπγουσἢ Ηἰ5 
οἰεοιΐου, ἰπτουρὰ ἰδ 6 δεϊχδοίϊοα ἀγανίηρς ἐποιῃ ἴῸ 
ἰ6 ϑοη, διὰ ἱβσουκὶλ (Π9 ρον ον οὗ Η]5 οδ] ]η ζ. 



ΟΗΔΡ. ΧΥΙΙ. 1--20, δ17 

Ομεῖβὲ ἐμὴ ἀοᾶποβ {ἢ 6 ῬΤΟΘ6859 οὗἩ ἀθγοϊορηηθηΐ 
ὀχ ϊἰοα ἰπ ἐποῖ ΘΟ ΥΟΥ̓ΒΊΟῊ :--- 

1. Ῥῃϊῃθ ἴδον ψψοσο. [σοὶ ἧσα ": Νοὲ 
ΤΉΘΡΟΙΥ ἴῃ (9 ζοποτδὶ Βθη86 ἴῃ Ὑ ΒΟ 8}} ἐπἴη 8 
Βοϊουρ ἰο αοὰἂ (Ογτγ 1), Ὀὰΐ 859 βγαθ 685 σπ] ἐποαυΐ 
116 (866 οὔδΡ. ἱ. 47; 111. 21); »ὲγ ἥώεπι Ῥείετὶδ 
Ζεεί. (ΒΘΏμ6}.} 

2. Του ρανοπῖ ἴδμοιι ἴο Νῖο6.--[καὶ ἐμοὶ 
αὐτοὺς ἔδωκας]. Τὸ ὈοζοΓ6- θη οποα οὁο0η- 
δἰ ἀογδιίϊοιβ οὐ (μἷ5 χκἰνίης Ὀθοδηθ τπδυϊοϑί δαὰ 
Το ἰζοὰ ἴῃ ἰὴ ο4}}Π{πὴᾳ, ΟἤΔΡ. χ. 27. 

8. Δηᾶἃ τον Βᾶανὸ ἱσορὶ ΤΥ ντοσά. 
καὶ τὸν λόγον σον τετήρηκαν)]ὔ. ΤΒοικὴ 

λι 18 811} ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ ἰπαὺ ὑΠ 6 0 διουϊὰ Ὀ6 5᾽7ι168, 
ΠΥ δάγο βιοοὰ ἐμ πιαΐῃ ἰδϑὲ, δη ἃ δῦ ποὶ βυΐς- 
Ζεγϑα {Ποπλϑοῖνθδ ἰο Ὀ6 Θηἰδη σα ἴῃ ἐδ6 ΔρΡοΟΒίηδΥ 
οὔ ΦυάλαβΒ. Το ΟἸ ΓΙ ϑι᾽ 5 6γ68, ΠΟΥ ἀο δ᾽ γον 
ἴϑϑι9 νἱοϊουΐουβ ουὖἱ οὗ ἐοταρίαιϊοη (800 ΟἾΔΡ. 
Ὑἱϊ1. δ1). 

4. ον ἴΏΘΥ ΚΟΥ [8848 411, είε. [νῦν 
ἔγνωκαν (ΑἸοχδαηάτγίδη ἔοτηι [ὉΓ ἐγνώκα σιν) 
ὃτε πάντα, κ. τ. Δ.]. Τοῖν δα οΣ Υ 88 Ὀ66η 
τουδνάθὰ ὃν ἴμ6 Ὀαχιππΐηρϑ οὗὁἨ ὁ ἰρῖιον ἦα {}}- 
Ἐπον]οάρο, οὐ δορηϊΐοη οὗ ἔα, 85. {Π6Ὺ ἰανα 
αἰγοδὰν ἰοϑιϊδοά. 8.0.0 οὔδρ. χνὶ. 806. ΤΒοῖν 
Κηυονϊοάρο 6. ἰῃΠ6 Κηαον]οάρο ἐδαΐ ονονυγίίησς 
τοὶ 659 Ὀδδη σίνοη ἰο Οδγἰδί, ἑ. ε., Ηΐ8 ἀοο- 
τῖπο (06 οί 6), δηὰ μαρυϊου αυῖὶγ ΗΐΒ σοῦκ 
([αϊδατά!), ἰ8 οὗ 6οα; ἡ. ε., ἐλον Κποὸν αοἀ ἰπ 
Ομ γιδί. ὙῆῸΥ ΚΗΟῪ ἴμ6 ψγορὰθ οὐ ΟἸσἰδὶ ἴο Ὀ0 
ἀἰϊνΐπο ὮΥ [86 το Κ8, 6 ψοΥκ5. ὍΥ 1.60 ποτὰϑ: 
ἐμὸ ἰδίί ον πο μοά ΟὨγῖϑί Ὄτγϊηρβ οὐ τι Βρϑοὶαὶ] 
Ῥτοπιϊΐηθηῃοθ (848 ἰδ9 ἴσῃ 'νΑΥ̓ οὗἠ Κοον]θάρο, 
866 ΔΌΟΥΘ, ΟἾΔΡ. χῖν. 11), ἴπ οτάονῦ ἰο Θχρ δίῃ 
Βοῖν ἐθ6 Υ δαγο δίί(αἰηϑὰ ἰο ὑμὶν ζα 0}-ἰςπον]ορο. 
ΤΟΥ Βᾶγο σοοοϊγοα ἴῃ ἔδυ ΟἸ τ δι᾿ 8 του β 08 
Ἠὸδ κδτὸ ἰβοβ. Εσοιῃ (δ ἷβ ἐγμδέ ἰῃ {6 ἀϊγνὶῃθ 
πτογὰβ οοπήαεοά ἴο (πὶ ὉΥ Ηΐπι, ἔπ 6 1ὸ 88 βρτυηρ 
ἃ ἰγὰθ οοχηϊΐοη οὗ ἐπ αἱοίπό παίωγε ὁ Ολγίδι 
ἘΒοΥ ὉΠ ΉΥ ἱτὸνν ὑ8δὺ 1 8: ΟΟτθ ἵοσ τ ἵσοσῃ 
ὯΘ9Θ, γον. 8), δηὰ ἐΠΟΥΘΌΥ 8 Ὀο6] οὗ ἴῃ Η5 αἰνίπο 

χωϊβοίου ἰο πο τνουϊά, ἰπ ΘΒ τηϊββίοη {πο ῖγ8 
δου] ἃ πον Ὀ6 τοοϊοᾶ, μ48 Ὀδθῃ τηοἀΐαιοά (ΤΟΥ 
Ὀοϊονοᾶ τπαῖ βου ἀἰᾶπι δου ἃ Μο). Τὶ 
Αογὶβίβ [ἔγνωσαν κηὰ ἐπίστευσαν) Ἰοϊῃι}Υ 
ΒΟΙΥΘ 88 δὴ οἰυοίἀαἰΐοη οὗ (0 Ῥογίδοὶ : νῦν ἐγ- 
νωκαν.--- ϑιθὴ ἈΣΘ ἴῃ 6 ΓΟΔΒΟῺΒ ΨὮΥ ΗΘ ὈΤΑΥ͂Β ΟΡ 
8 6πι. 

[ὑετ. 8. ΕῸΣ Τ Βανο ρβῖίνθη ἴδοι 189 
τυοτᾶβ ΒΊΟΝ Του ρΡανοδὴ πιο, ὅτε τὰ 
ῥήματα ἃ ἔδωκάς (φαυεδέ; Βο Α. Β. 6. ἢ.) 
1 Βοι., Τἰβοποπά., ΑἸΌ,, βίο, σεγδδ δέδωκάς, 
λαεὶ σίυεπ, πιο 18 δα ρρογίοα Ὦγ δέ, 1. Χ. δηὰ ἰοχί. 
Σ66.) μοι, δέδωκα αὐτοῖς. “40η ἰδο τυ ἢ 
οὗἉ ἐι}8 βαγίηρ βίδηἀβ (8! Ὑ80]90 ἔμ Ὀτῖο οὗ ογϑεᾶβ8 
διὰ ἀοοίτὶπο5. [1ὺ 15 (.}6 χτουπὰ οὗὁἨ Δυ που ν ἰοὸ 
8 ῬγΘΔΟδΟΡ, οὗ ΘΒΒΌΓΘΩΟΘ (0 (86 Ὀοϊΐονον, οὗ 
Θχἰίβίθῃοθ ἰο ἐμ οατοι. [{ 18 ἐῆ 6 ΒΟΌΣΟΘ ἔγοπι 
γε ἱο (8.6 ῬΘΟΓΡΟίΔ] πίγοητα οὗ ΟΠ ϑιϊδη ἰδδοῖὶι- 
ἴῃς ἤονβ. ΑἹ] οὐ ἰοδβιϊπηοπΐθβ, ἰηβίγιοί 08, 
ὀχδογίϑίϊίοηϑβ, ἀοεῖνο ἐμοῖς γβὶ οτἰ κί δηὰ οοῦ- 
εἰπαοιβ ῬΟΥΘΓ, ἤγοτῃ ὑμὸ ζδοί (δῖ (89 ΕδΙ ΠΟΥ ἢ ΔΒ 
εἴτα ἰο [89 ὅοῃ, (ἢ 9 ϑὅοῃ 888 ρφίνϑη ἰο Ηΐβ 8βοῖ- 
υϑηίβ, 80 ποτβ οὐὗἉ γα δηὰ 1106. Βογπαγά, 
ΤῬΡγοστγέδδ 977 οοίγίπο πὶ ἰλε ΔΝ. 7. (1867) Ρ. 28.-- 
Ῥ. 8 
γι 9. Σ »ιᾶὺ (δι ὑσαυίηδ) ἴον ἴθι: Σ 

ῬΙΑΥ ποῖ (δὶ ποῖ Ργαυ τη β) ἴοσ ἴ88 υυοι]ᾶ, 
εἰς.---( ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ" οὐ περὶ 
τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν ὅδέ- 

δωκάς μοι, ὃτι σοί εἷσιν)]. Το σταπᾶ 
Βίγοββ οὗ ἐμἷβ ἱῃηἰογοοβδίος 15 σοηἰαϊηϑὰᾶ, 1. Ιῃ ἐμ 9 
ἐγώ; 2. ἷπ {μο ἔδοὺ ἐμαὶ [86 ῥγοροβὶ(ΐοι, 7 φγαν 
ον λόηι, ἰα ἄτϑβί βἰ ρὶν Ἰδϊὰ ἀοτπ, (μοα 8. πθρ8- 
Αἰνοὶν ὀσργθβϑοὰ: ποί 70᾽ ἰδε ιοογϊα; 4. ροϑὶἰγ6}7 
ΘΧΡτοδβοα: διέ 790γ ἐλεπι; ἰδ τηούϊγεβ αβϑὶ χηρᾶ 
Ὀοίηκς: ἐλεν λαῦε δεεπ σίυεπ "6 ὃν Τλεε, διὰ ἐλεν 
αγὸ Τἀίπε. Τὸ οχργθϑδίοῃ : ποί 70. (δὲ τοογία, 
ἴθ ἀουθ.]088 οὗ ἀοσπιαίίς τιοπιθαῦ (τ δῖ ΒΒ ΜΌΟΥΘΡ 
ἀρη 68); ἴ{ 8, πβονόνον, ἀσδιϊίαἱθ οὗ 8 »γεάεοδίϊπα- 
γτίαπ ἱταροτί (Ὁ αἸνίη, ϑιαρο; 270 φιΐδιιδ Ολτίδίις 
ποΉ ΟΥ̓αΐ, »ΤῸ {δ ποη, βα(ἰ{δοϊΐ, δι ἃ οἰ ΘΥΒ; 866 γοΓ, 
20; Μαίιί. νυ. 44; [αὐἶκὸ χχὶὶὶ. 84).᾽"}Ὲ 1 15 βἰχηὶ- 
βοδπὺ οΥ (9 »ωγεῖψ ἀγπαπιῖεαΐ υἱὸν οὗ ἰδ 9 ποι]ᾶ 
δὰ διγδηχοιποιὺ οὗ ὑπὸ 0506]. ΒΥ πιθ8ῃ8 οἵ 
8 ἀγπδπιὶσαὶ ῥσίποῖρίο, ὅγδί οοποθηϊγαιθ ἴῃ 
Ομ τῖϑὶ δὰ μοηοοΐοτι ἢ ἰ0 θ6 οσοπσοηίϊτδίοα ἴῃ Η18 
ΔΡΟΒί168, (119 τοῦ], 88 νου], ἰ8 ἰο Ὀ6 ο68ῃ ἀ0η0 
ΔΊΥΟΥ͂ ἰ 8. ΟὨΥὶϑέ ἀοοβ ποὺ σοῦ ὉΥ ἃ το οἵ 
ΒρδΥκ8, Βρυϊηκὶὶηρς ἐμοῖι ἱποί οί} γ, οὯΘ ὮΘΓΘ 
δηἀ οηθ ἰμοσο; Ηΐ8 πογκίηρ 18. ἃ οοποορηίτδίοα 
σοηίγαὶ το οἵὨ δὐϑβοΐαίο, ρφοδέζυε Ὑοβυγγορ  γ9 
ἔοτοορ, ὙΠ ισοὴ το ἰδῖκοβ μοϊὰ οὗ ἐμ ψου]ά ἰῃ ἐδ 
οοηίτθ οὗ δον γοοοριϊγοβυ δορὶ  ᾽Π1γ, ἴῃ ονῆο (0 
μοῦ ἰσϑδηβίογιηδίϊοῃ. [ἰ 18 ἐδ δἰγὶοῦ νἱ ἰδ] ἸΔῈ οἔ 
ἐδ σοπαοδηϊγαίίου οὐὗἁ ἰ}6 ἀἰϊγὶπα Ῥόσγοῦ οὗ ἰδ9 
(ο8ρ6), ΔΡοο Υ ΡΑ ΠΥ ἀδοϊαγοᾶ ἴῃ ἔλθ σ᾽ ἰὴ δὰ 
ἰϑοϊαιΐοη οὗὉἨ ΑὈτγαδδπηι, ἐγρὶοδ!  βοὶ ἕόσί ἴῃ (86 
Βοραγδίΐοι οὗἨ ϑγδοῖὶ, διὰ 8511}} δοπεϊπυαΐηρς ἴῃ (89 
τορυϊδιίοηϑ νη ϊσἢ ΟἸνὶδε μΒ88 τπλθ ἤου (ἢρ ἀθ- 
ψοϊοριποῃὶ οὗ ΗΪ5 ΟΒΌΓΟΝ (860 Αοίβ ὶ. 4, 8). υϊ 
{86 Ἔχργϑββῖοι οὗ ΟἸγἶϑί 4065 ποῖ Ὀ6ΔΓ δ ρὶν Δ 
ἑαεο-υσπιαίἰςαΐ Θτα μα 5ὶ8 ; ἰὺ Π 48, γοϑυϊίης ἦσαι 
ἐι6 ἰΔ6ο-ἀορτααιϊοαΐ, 4180 δὴ αὐεοίἰοπαίς ΘἸα ΡΒ Δ 5ἷ8 : 
1 ὑσαν, ἄρον ἃ]] (μη ρ5, ἴον (6860, ΒΟ δὸ ΤἈΐηθ 
85 [6 7γμὶς οὗ {πὸ ΟἸάὰ ἸΤοϑίατηοηΐ, αηἂ ἈΓΐπ6 α8 
ἰ80 δτβιληρμβ οὗ (9 Νοὸν Τοβίαδιμθηϊ ; δἰ πι} 1 ΑΥ]Ὺ, 
(80 Θχρνυθββϑίοη Π88 ἃ γεἰϊσέοιιδ ἴοτοθ: {μῸ ἀόξα οὗ 
ΤῊΥ παῖηο 18 οοηοογηοᾶ; (δαί δόξα 8 Πα ποοΐοτι ἢ 
οπἰγυϑίοα ἰο ὑοῦ; 1ὑ τηυϑὺ Ὀ6 Βοουγοα ἴη ἔπ ςαι, 
τηυϑί, ἰπρου ἰΒοῖα, Ὀθσοθ ὉΏΙΎΟΣΓΒΑΙ ἴῃ {110 
τνονἹα ἃ8 (ἰο ρυϊποῖρὶο οὔ ἐμ τοῦ] 8 σ᾽ οτὶ δοαίἑ ΟΣ. 
818 ἜΧΡΥΟΒϑ1 0. ΟὗἨ ΒΌΡΓΟΘΙΩΘ ΘΗ ΓΟΔΙΥ, ἸΟΊΨΘΥΘΓ, 

“ [Οαϊ νη (Πἴἶκο Αὐρυσίίηο, μα πον, δὰ ἈΠΟ ΔΉ ἢ ΟΠ) ΟΧΌξοθ- 
8ο8 ιἰπλ801{ πιοἀογϑίοϊγ, δηὰ οὐδ οὶ ὑὕ6 ᾳποίοα ἰὰ ἵανογ οἵ (δ 9 
ΒΌΡΓΑΙαρδαγίδη ἀροίχίθ οὗ ἃ ᾿ἰαλ ἰοα αἰοποιῃδηῖ, υυΐ ταῖμοῦ 
Βοϊὰ ὑπαὶ ΟἸ τ βι 8 δἰοηοιηθηξ, [μου ρμἢ δἰλζάνῳ ΟἿΪΥ ἴοῦ ἐδο οἱοςξ, 
5 γοῖ ἰεγ  ὉΔ]οδΙν σμοίενέ ἴος 41}. ΤΡ 0 5 ΟΧΡΪαπαδείοη ἰώ 
ΤΌ ΓὮ τοῖο Βαγϑλ, δΔη οοποϊαάοα ὙΠ} [ἢ6 τουοϊἰηρς Ἰνογὶδ: 
)ιιπι ὕεξιιΣ ες αὖ ἵ δια ἐχοϊιαϊι , 86 ΦΟΥΊΩΝ, 

Τὰν» 

ἰεἰ, ΑἸΟΏ ὨΙΟΘΔΟΡΏ ΟΟΙῺΏ« 
τηθηίδίοσα Ηϑηρθίοηθον; ἀοίϊοδηθ [818 ᾿πιογρτγούκτίοη ἢ Πθ 
Γοΐογε ἴο 1 δολη ν. 16 (ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον, οὐ περὶ 
ἐκείνης ἵνα ἐρωτήσῃ), 85. ἃ ἀρόε με δηα αἰδεὶ 8)684 
υοΐϊπορῃ πο Βυσροορί 0196 ποι], πε] ἢ 18. 8ὴ οὐΐοςΐϊ οἵ ἰὨϊοτ- 
οαβδίοη (“οῖη ἰ. 29; Ηἰ. 17; ἵν. 42), αηὰ ἐδθ κει -ΟὨ τίϑτ λα 
σον πιο οαηηοῖ τοοοΐῖγο {πὸ γα ἢ (χίν. 17), αὐὰ πο οἢ 
6 δὸ. {16 δὴ οὐὐοοὶ οὗ ᾿π ογοθοδίου 88 80 ἄρχων τοῦ κόσμον, 
Ὀπξ ταί Γ οΥ͂ [πο οὔγαοῦ οὗ ἀοὐ (Βα. ἰχχίχ. 10: Αοἴα νἱ. 10), 
ΤΏση ἢ ᾳυοῖθα αἴ ποτ, ἢ βαγδ: “ ΗΟΥ δαπητγοϑ Ηἰδ τοίμπδαϊ 
ἴο ὈΓΆΥ ἴον ἔθ τοῦ] ἢ Ἠΐ 5 τροπαὶ Μαῖ. νὶ 44. τπδὲ 
Ὅ6 8Γ9 ἴ0 ὈΓΔΥ οὐϑῃ Ὁ: οὖν οῃοιοθῖ ἘΤΠ|8 ἰ6 ἰ8 Ὀνίοί [89 
ΔΏΦΟΓΥ: ἴο ΡῬΓΔΥ ἴοσ ἴπο ᾿νοῦ δῃηὰ ποῖ (0 ΡΓΑΥ ἴυσ (ἢ) ποτ] ἃ 
τοῦδ ὈΟ(. Ὀο εἰσί δὰ κοο. ΕῸΓ βοοη αἴζογ Ηθ αν ΗΠ πλθοϊί: 
“ Νεΐλεν »γαν 1 70᾽ ἰλεξα αἴοπε, διξ 7ὉΓΥ ἔδλδηι αἰεο «οδο ελαϊξ 
δεϊέευες ΟΝ. Αΐς ἢ ἐδλεὶν τοογαὰ." ΤΉλΘδΟ ὙΟΤῪ Ῥοτβοηϑ τηνὲ γοῖ 
Ὀ9 οἵ {δο νοι], Ηθ τιῦδὶ Ἐμογοίοτθ ὈΓΆΥ͂ (0Γ ἔπο ψουἹὰ ἴον ἔῃ 
ΒΚ οὔ ἴπο890 ἰολο αγὲ ψμεῖ ἰ0 οὐτμ τοῖα ἐδλο ιοογὰ. 8. Ῥαὺϊ 
πδα οογίαί 1 οὗἉ {π0 Ὑγουτ] ὦ, πο Ὧ6 Ρογβοουίοά δηὰ κἰ]1οϑὰ 
ΟὨνδείδησ, Σ᾿ 8ι. ΒΡΡΠΤΝ γγαγϑὰ (0Γ πἰπὶ δηὰ ἢ ΜᾺδ4 
σοηγορίοα. 8, ἑοο, ΟὨγίος 1{π|δὲ] ργαγοὰ οπ 1[Π6 σγυκὰ 
(κὸ χα, 84). [|6 τὴι8 ἔσο ἔπαΐ 116 ργηαγοᾶ (ὉΥ (19 
νοῦ ά, δὰ ἄοδα Ὠοΐ ὉΤΑΥῪ ἴον (6 ψοτ]ά : Ὀπὶ (ἢ͵8 15 Ἐ89 ἀ5- 
εἰποτίοη : [πη [9 δα πιὸ ὙΓΑΥ δηὰ ἴῃ [Π6 δα 8 ἄσσγοο ἰῃ ψΠἰοὴ 
Ομ ΡΓΑΥΒ ἴον ἔμοῖ ἴδαξ τὸ Ηἰ9, Εἶο 4066 οὶ ἈΡΓᾺ ίος ἴμὁὸ 
σο114.,.-".8.} 



' δῆσον ἴον ἰὴ Ῥογβοουϊδης 840] 

δ18 ΤΗΕ ΘΟΟΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 520ΗΝ. 

ἐπ δ' τη λὨΘΟυ ΒΥ ἰλ6 οχρτγοδββίου οὗ δοηῆἤάθῃοο: 
ἔπ (6πὶ ΤῊΥ αἰτίη ΟΥΪς δὰ ΔΓ1Π6 888}} Ὀ9 οϑὰθ 
ΒΘΟΟΌΓΟΘ ἰῃ ἰΠ9 νοτγ]ὰ. 

[Βοηροὶ, Μαγοσ, 5ἴἰον, μυϊδπαταί, ΑἸήοτα, ἐς. 6Χ- 
Ρἰδίη ἴῃ βυθείδῃοο: 1 8πὶ ποὶ ργαυΐῃρ 07 ἰδ ποσὶ ὰ 
ποις απα ἐπ ἰλὶδ πιαλπενρ (Ὺλοο ἴοσο, (ἐπΊΡΟΥ δ, εἰ ᾿ξ Ὁ67- 
δίθ), Ὀμὲ 1 5841} ἀο 80 δἴογ νατγὰβ, νϑγβ. 20, 21. 
Βυϊ ἐμῖ8 ΔΡΡΘΔΓΒ ΒΟΙΠΘΥ αὐ ἰγἶν 14}, ὁπ ἀοο5 ποί 
εἶνο (6 ὁχοϊ δῖοι {δ 6 1} ἔογοθ. Τ.θ νυογὰδ οὐ περὶ 
τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἃγο ἰπἰοπαδα ἰο ἐυδίἐγ δῃὰ ἴοὸ 
ΘιΡδϑὶζο {}ιὸ ἱπίϑγοοββίοη οὗ Ομ τὶδϑὲ ἕοὸσ ΗΪ5 οὐγῃ. 
ΤῊ 8010 Βδοθγάοί δὶ ῬΓΑΥ͂ΟΡ ἰδ ποὶ οἴοΓγοα ἴο Γ᾽ 
{80 ουἰδίἀ6 τγον]ὰ δἰ 4]]} δὼ ΟἿΪΥ ἔον ΗἾδ8 ἀϊβοῖ ῃ͵θ8, 
βτϑὶ ἴον [8099  βοὰ Ηθ Βδὰ δ᾽ γοϑαν οἂ]]Ἱοὰ ουἱ 
οὔθ ποτ]ὰ (6-19) διὰ [π6}} ἔον (0680 τῦο δῃου]ά 
ἘΘΡοδΟΣ 6οπ16 ουἱ οὗ (86 νου] ἃ δηὰ δο]ῖθνο ἴῃ 
Ηΐπι (περὶ τῶν πιστευόντων, γον. 40 5.). ΤῸ 
τοῦ ΔΡΡΘΔΙΒ, ΘΥΘη ἴῃ γογ8. 20,21, 28, ποὶ δ8 δὴ 
οὈἦοοὶ οὗ ἰηϊθτοσδβίοη, θὰ: 88 ἃ Βοϑι116 ἴ0Γ66, 
«(οἰπδὲ τ οι ΗΘ 48}.8 ἐμ ῥτοίθοίΐοη οὗἩ (6 Εδ- 
ἐΒος, Ὑοῖ ὈΥ {Π9 Ῥτοδογυδίϊοῦ δηα ρογίθοί οῃ οὗ 
Ομτίφι᾽ 8 οδυγοι ἴῃ ΒΟ] 658 δὰ ἀπὶϊγ, τ ἶσα 18 
ὧμο ἀΐτοοὶ οὐ͵εοὶ οὗἨὨ 815 ῬΥΔΥΟΣ, (16 τνουϊὰ ἰ{86] 7 
ἷϑ δὲ ἰδοὶ ὑο Ὀ6 ὈὉτοῦυρμὶ ἰο, ὑο᾽ΐονο ἰα [80 αἰνίπθ 
ταἰβοϊου οἵ 80 Βοῃ, ἔνα ὅ κόσμος πιστείῃ ὅτε σύ 
μὲ ἀπέστειλας, γ6τ8. 21, 28. Ηθῃηοθ 186 Θχοϊυπβίοη 
οὔ (0 πτοῦ]ὰ ἰδ ποῖ δΌβοϊαϊθ (ἰὰ [16 80ὴ)80 οὗ 
ΒΌΡΓΑΙρϑατίαθ οοαιπηθαίαίοτβ), Ὀᾳΐ ταεϊδίΐγο. 
Οὐ ΡῬΓΟΡΟΡ οδοιδίοηβ Οδνίοι οἷα ῬΓΔῪ Τ[ῸΣ ἰ86 ὑἢ- 
ον νογὶὰ, ουϑῃ Ηἰἶδ πιυγάθυοῦβ (“ ΕΔΙΒΟΥ ἴον- 
Εἶνο {π6π|,᾿" Κυϊκο χχὶ!!. 84, οὐἀΐηα, ΒΟΊΥΘΥΘΥ, 8.8 
8ἃ τηοἰΐγθ ποί, 88 ογθ, δ" {Β6Υ ΒαΥο ἘΠΟΎΏ,᾽᾽ ὙῸὸ. 
11, θὰϊΓ οὐ (Π6 ΟΘΟΠΙΓΔΡΥ, “(Δ 6Υ ΚΩΟῪ πόΐ νι. 
ἐμ0 0 ἀο0᾽); δηὰ 1160 Φδρϑοΐ ΠΥ οοπιπιδηὰβ ἃ5 (0 
ῬΓΘΥ͂ ἴοτ οὐσ δηθΐθα (λίδι. νυ. τ 88 Βίορβοῃ 

Αοἰβ υἱΐ. 60). 
ΟΡ Ομνίϑιϊδῃβ νὸ βμουϊὰ ῬγΔΥ ἐμ δὶ αοἀ τηΔΥ 

Ῥτόβοῦυο ἐπθπὶι ἴγοπι (}}0 το Σ]ὰ δηὰ (9 ἀοΥἹ], 70 ̓ 
89 υπροάϊγ ποτὶ, (αὐ ἐὺ ὨγαΥ 66 189 ἰ0 6 το] αὶ γ 
δηὰ Ὀοϊΐονο ἴῃ Ομ τίὶδι.---Ρ, 8.1 

γον. 10. ΑΙ τλΐϊηρα ὑμβαὶ δῖ ΜΡ Θ δ. 
ῬὨϊηθ.--ἰτὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν, καὶ τὰ σὰ 
ἐμά. Τὰ ΚΕ. Υ. “.ΑἸ' Μίαθ ἰ8 Τ8Ϊπ6᾽ τηδΔΥ Ὁθ 
υπάἀοτβίοοά οΥ̓͂ Ψέγδοης ΟὨΪ, Ὑ8116 8}} ἐλίηφε, ἢ. 9 
Θοάδοερά ἐἰβοῖύ ἱποϊιάθά, Δ΄’ πηϑδηΐ. Οοπιρ. ΑἸ- 
οτὰ.--Ρ, β.] Ηοδ κἰνοβ ῥτοιιίηθηοο ἴο ἐπ6 πότ 
οϑϑοαβοα Ὁν 110 αἀἰδοὶρ}98 8 (9 οὐ͵θοίβ οὐ Ηἰδ 
οἰοτοθθϑίοη. ΑΒ Οἰ  ἶδί 8 Ῥτορογίγ, (ΠΟΥ δύο (868 
ῬΓΟΡΟΡΙΥ οὗ Οοὰ; 858 ἀοἀ᾽ Β ὈΥΟΡΟΣΙΥ, (ΒΟΥ δτὸ 
180 ῬΓΟΡΘΣΥ͂ οὔ Ομ γἶδὶ ; δηὰ βἰποο ἢο ἰ8 ρ]οτὶ βοὰ 
ἐπ ἰὮθ, ἐδι9 δόξα οΥ̓͂ Ογτίδι, ποῦ 15 (6 δόξα οὗ 
Θοᾶ, ταυϑὺ Ὀ0 Ῥτγοίοοϊοα ἰπ (ποτὰ. 

γεν, 11. ΔηᾶΣ δ (Ὠθῃοθϑέοσι ἢ) 0 ὭΔΟΣΘ 
ἦπ ἴδο ψουιὰᾶ [καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ 
κόσμῷ)]. Τ|"15 15 ἐλ ταοἰΐνο (Ὁ Σ ΗΪ8 ἀγαθαί, ΡΓο- 
νἱάθηι ροιἰἰΐϊοη. ὁ ἰβ ἀορατγίϊῃρ οὖ οὗ 189 
πον], ἐθογ ροιῃηδίη ἰη (ἢ ον] ἃ δηᾶ 8ὸ Ὑ1}} Ὧθ 
Ὡθοαΐηρ, Βροοΐδὶ ῥτοϊεοίίΐοη. Ὑπὸ πογάβ: δᾶ 1 
ορτὴθ ἴο 8:9 [κἀγὼ πρὸς σὲ ἐρ χομα!ι], οδῃ- 
ποῖ Ὁθ ΣΟΖΑΓΣαο ἃΒ ἃ Π6Ρ6 ΟΡ ΘΟ ἴοη οὗ {Π 6 ἀ60]Δ- 
τδαϊΐοη ς "1 δ Ὧ0 00Γ8,᾽ εἰ56.ἁ Οὐ (9 ΘΟΠ ΓΒΓΥ, 
κ(8Ὸ Ῥοϑ(ἴοι δηὰ ἰδδὶ οὗ (8) ἀ 1ϑοΐ Ρ͵68 ἰπ ἰ00 νον] ὰ 
588}} 6 δϑϑιγοᾶ Ὀγ ΟΠ τὶ δι᾽ 8 σοπιὶηρ ἰο {π6 ΕΔΙΝΟΥ 
αἰ ΗΪ8 Ἰαϊοτοθϑδίου. [Ι͂ἢ (88 Εγϑδί 0186, {89 
γοίπ ατοαν οἵ ΟἸιτ δὲ 19 ΘΧΡΥΘΒ5Θ4, ἃ8 ΡΟΡΙ]Ου 8 ΤὉΓ 
(ὴ9 ἀἰδοῖρ]ε8 ψ8ὸ τουδίη δΒοτο; δηᾶ, ΒΘοοη Ωγ, 
ἪΪ8 σοὶησ λοπηιθ ἰβ ἰῃἰϊτπδιο, 85 {Π9 ἱπάθηνηϊσα- 
ἐἶἰοη ἴον (86 ἀἰϑοῖ 0168, τγ086 ρΡοϑίτοη δηὰ ἰδβκ 
ΓΘ 6ΥΘ. ἱ 

Βοῃ06 ἰδ Δροβίγορ!ιο: ἘΣΟΙ͂Υ Εαῖμοσ [πάτερ 

ἅγιε]. Θοῦ ἰε ἰο δε ἰλε λοῖν Σαίλεν ἰο ΟἈνίείἴαπΣ 
ἐπ ἰλίε τοογϊά τολὲπ Οὐτίδί ὧἀαε σοπδ αιοαν. Ὁ Αοὐ, 
ἷη Ηἰδ Βοϊΐ 688, 15 δη ΓΟ δορδζαίο ἵγομν ἴῃ 6 
ὈΠΒΟΙΪΥ πον], ἰὰ ογάον (μοὶ ΗΘ τῆδὺ Ὀεϊους 65- 
εἰροῖὶν ἰο (89 πονῖὰ ἰμαὶ 8 ἰο Ὀ6 Βαποι βϑὰ : δυο, 
πο ΗΟΙΥ. Ηθ ἴδ ὑμ6 ΒοΟΙΥ Εδίδβεον (τοῦ. 11) οὔ (}9 
ϑοδ 10 βδηοι δε Ηΐπ.56}7 ἴογ ΗἾβΒ οὐ, ἑ. ἐ., σοὺϑ 
ΔΎΔΥ ἵτοιῃ Ὀοΐ ἐπ 6λ δη (δ 6 ποσὶ, ἴῃ οτάον ἰὸ 
Ὀ6 θηΐγοῚ]Υ ἀονοίοα ἰο ἐμϑαι δαά, ἐπγουρὶν (μοι, 
ἰο ἴπ9 ψουγ]ὰ (νϑν. 19), ἐμδὲ ἐμ ν ἴ00 τρδὺ ἴῃ (δἷ8 
Β0Ώ860 ὈΘ δδοηοϊϊδοὰ ἰῃ Ηἱΐ8 ἐζυι, τοσῦ. 17. ΤᾺΘ 
Ῥοι οι ᾿ἰϑοϊῖ: ξϑϑὸρ ἔπθὩλ ἐπ [Ὀείιογ ἐμαηα 
ἰλτουσὰ οἵ.---Ε. .Ἱ ῬῈΥ πῶσ ο, εἰς. [τήρησον 
αὑτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου. ἴπτδθτοτο- 
ἰαϊΐου ἴον Ομγίδιϊδη κηονὶοάκο, 85 ἴῃ Οἱ γὶδιΐδῃ 
κΚυον]οῦκο οὗἨὨ τουοϊδιΐοη,--οἰ {πὶ σοηδοϊουδηθ88 
οὗ ἀοἀ νοΒ Οτὶϑὲ δοἰονί δἰ ηϑὰ. 
ΒΟ (τβοι)ὴ ἽΒοῦ, εἰς. [ᾧ (οὕς ) 

δέδωκάς μοι. Ὑπὸ τεδάΐϊηρ ᾧ (560 Τεστ. 
ΝΟΥΚΒ) 18 ὮὉΥ ΜΟΥΟΣ δὰ οἰμοσβ, δυρρογίςα ὉΥ 
Οοά. Ὁ., οοπδίἀετοά ἰο βίαπα ὮΥ αἰἐγδοιΐοι ἴον ὃ 
δηὰ ἰο χοϊαίο ἰο ἐβ9 πδιῆιθ οὔ αοὰ [ἐν τῷ ὀνόματί 
σσυ]. Υο πιιιδὶ δοκπονϊθάρο (πδἰ το δυὸ αϊ- 
βουϊιν ἰῃ τοδαϊηρ: “Του δδδὶ αἴνθη πὸ ΤῺ 
Ὡδιη6,"--ἰὃ9 Ὠδη)6 οὗ (86 ἔδίμοῦ διὰ ἐμαὶ οὗ ἰπ6 
80 ποὶ θοΐης ταἱηρ)οα, Ετοπι 118 αἰ ΒΠ συ Υ (8.6 
Βοσοορίδ [τ ῃϊοῦ σοϑὰβ οὖς, τἸολοπα} 68 ἀοιιθι1658 
διίΐβϑῃ. 6, ἐδογοίοσο, ρτεῖον ίἰο σοδὰ ᾧ 88 7λαίν. 
ἐπείτιια. [ὃν τολ1.}}, ἴῃ ρΡεγέδος δοοογάαποο νι 
[9 86η86 οἴ Υ618. 6 δηὰ 12, δηά ἱπίογργαί ἐπ μδ3- 
8.859 (8: (Πγοι σὴ ΜῪ πιδηϊοδίΐης ΤΥ Βδιγθ 
ὑπο (6, ἱὰ Μίμηο ΟἿἾΟΘ δὲ Το ΑἸ δδβδάοσ, 
{Π0} ἀϊὰ Ὀεϊΐογο οα Μὸ δηὰ δ ἐπ Ὀδοοϊηθ 
Μίηθ. Οἱ (δι φἸοτὶ βοδίίου οὗ (6 ΕἌΙΒΟΣ ἰΒσουσἢ 
Ομγίβὶ δ Ηἰβ8 ἀπιθαββϑδάουῦ, ἰβτουρχὶι τ βοτὰ (δα 
Βδιθον ορογαίθα, (86 κ]ονι δβοδίίοη οὗ ἰμὸ ὅοη ἰδ 
ἰουπάοα, ᾽ησο, Βονγουον, ἰδ 6 ̓μϑγυ ηπί4] σοὨ- 
οἰγυοίίοι ἰβΒ βοδηιγ δαρροτίοἀ διὰ ἃ βίγοῃ βεγ 
Οσργοβϑίου ταΐϊριιὶ θῸ οχροοίεα ἴοσ ἱΐ, τὸ δος 
ἐμὸ ἐηἰογργοίδίιϊοα αίνοη ἴῃ ἰδ 6 ἰγδηβϑ᾽δίίοι [ἀεκ, 
ἘΠ} βίδπα, ΟὨἿΥ ὀχρ δἰ πἰηρ {116 ἔθγῃ : τ υἱοἃ 
μου ι8ϑδὶ σίυεπ Μο, Ὁγ: νὶοῖ μου, πιὰ ΤῺ 
τογοϊδιΐου, .ιδΔϑὲ οοππ ρα το Μο. 
[Ὲ 19 Ὁ 86 Υ8 ἐμδὲ ᾧ οδὴ Ὀδδὺ Ὧ0 ῬΤΟΡΟΣ τηοδπίῃᾷ. 

Ομ. ἴδε6]5 ἰοπιρίοα νὰ Βοηκοὶ πὰ ἀοἀεοί ἰο τοδὰ ὃ, 
δηἋ ἰο Γοίογ {Π||8 ποὺ ἴο ὄνομα, Ὀπὶ (ο {86 αἰδοῖ ρ]ο5, 
88 εαυϊγνα]οηί (0 οὖς, [δὲ 88 ἴῃ τον. 2, πᾶν ὃ δέδωκας 
---Οὀὑτοῖς), δυὰ γον. 24, 1 ὃ Ὀ6 0 ῬΓΟΡΟΣ σοδάϊησ 
ὑποηθ. αὶ ὃ ἰβ ΥΘΥΥ ῬΟΟΣΪΥ Βυρροχιοὰ, που χὰ 
ἐλ ἸΩΔΥ͂ ΠΠΟΥΘ ΘΑΒΙΪΥ ἢδγο ὈΘ0Ὼ ΟὨδο κοῦ ὈΥ͂ τηϊδ- 
ἴαϊκο ἱπίο ᾧ, ἰμδὴ ἱπίο οὖς. Ὑπὸ τοδάϊωρ οὗ ἰδ 
ἰοχί. τϑο. (ϑυδίαἰ θα ὃν Ὁ.5 διὰ ͵ }..} 15 πο ἀουδὲ 
86 οαϑίοδὶ δηὰ 794}18 ἴπ Ὀοϑὲ τι 1116 δῖ γ1]9 δὰ 
ΚθΏΘΓΑΙ δοηἰίπηθοΐ οὗἩ Φο0Βῃ, ΘΟΙΏΡ. τόσ. ὕ, 9. Βαὶ 
ἐπδϑιηυ οἷ 88 ᾧ μ88 Δ]}} (8 9 πε χοϊ οὗὨ οχίογῃδὶ) ἰ6βιϊ- 
ΤΩΟΩΥ͂ (δὲ. Α. Β. Ο., ὅγτ., εἶθ.) δα 15 δἀορίεὰ ὮὈΥῪ 
186 Ὀ68ὲ οΥ 164] οαἀἰΐονβ (μδοιτδηῃ, ΤΊΘΖ61168, ΑἹ- 
ἴοτὰ, Τὶ δομβοπαονί, Ἦ οδίοοι), γνὸ τηυδὲ σῖτα ἰΐ (88 
Ῥτγοΐβσοιοο. ΤῊ πάπό ταιιδύ τηθδὴ (δ6 οασϑβοηί δὶ 
Ῥουοϊδιΐοη τυνίοβ {||ὸῸὸ ΕΔΙΠΟΡ τηδὰθ 0 ἐἶ6 ὅοῦ, 
δηᾶ [Π6 δὅοῃ ἰο ἰδ πνοῦϊὰ (μυιματά!), ΟΥ σαῖβες 
ἱὴ9 Ῥϑουϊίαν αἰϊτϊαΐθ οὗ ϑαυνίοωτ, «ελουαλ οἷ 
Βισλίοοιαηε4ι. (ΑἸέοτὰ απὰ Το τάσνοσ). Τδετο 
ἷ8, ἰὰ 8 ἔτι, πο βἰγίοι Ῥδγδὶ οὶ ρδαβδρθ Ὑ 6 γ9 
αοἂ ἰ8 βαϊὰ ἰὸ βανοὸ χίυθη ΠΣ πδ}δ ἰο Ηἰ8 ὅοσ, 
Ὀσυὺ δῇ ΔΡΡσοδοὶ ἰο ἱΐϊ, ἔχ. χχὶϊὶ. 2] : “"ΜῪ πδῃλ 
5 ἰῃ Ηΐπι,᾽" υἱΖ., (88 Δη 6] οὗ ἐδ6 σδογοηδῃῖ: ΟΡ, 
ἴ8. σ, ὁ; Φ6γ. χχὶϊὶ. θ, δῇ ὰ οδρεοΐδιν ῬΒ]]. ιἰ. 9. 

᾿ [ὙὙπδλῖ αὶ ὈΪπδρ οτηουβ ργοίδηδτίοι ἰ0 681} α τποεῖδὶ, οἰοδοὶ 
πιδη, {{πὸ ἔθ ρόνθ, “" μοὶγ ἡδέδος 1"-Ρ. 8) 
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10, “ αοἂ μοὶ κίνϑῃ Ηΐτι ἃ ἤδπιὸ (ὄνομα, Ὀυϊ ποὶ 
Ἠΐ πδιῖρθ) ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΡΥ͂ 86, (μὲ δ (86 Ὠδη)0 
οὗ ὕεευν ΘΥΟΥΥ͂ 66 δου ἃ Ὀον."--. 5.] 
ΤῺ τοοϊγο Οὗ (ἢ 9 ΡΓΆΥΟΡ ἰδ: ποῦ Τμου μϑδὶ 

κἴνου Μο. Αδίδο πδιιθ οὗ (86 Εδίμορ ἰ8 ρίυϑῃ 
Ηἶαι ἔον (80 ἀἰδοΐ ρ]68, 80 ἐδιο ἀἰδοὶ ρ168 ἃγὸ αίνϑῃ 
Ἡΐα ἴον ἰ6 πδὃ)λοιο (1 ἀ08ρ9] οὗ 0 Νον Οοτο- 
πδηὶ ἷἰ8 ἴον ἐπ οδἰ]οὰ οΥ̓ [6 Οἱὰ σονθηδαὶ ἱπ {16 
Ὑσἱάον δοῆδθ, δῃὰ σοί γαυ 180)ὲ. ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ ἐδθ 
Ῥταγοῦ: ἵνα ὦσιν ἕν. ΜΟΥ͂ΟΥ ΤΩΔΙΚ68 (80 ἕνα Το ΔΘ 
ἴο ὃ δέδωκάς μοι, Ἰμβίοδὰ οὗ ἰο τήρησον, 88 ἰΒ δυΔ]. 

Ἐ6 Ἰδοῦ γοΐογθησο, ΒΟΉΤΟΥΘΡΣ, 15 6 ΠΟΤΘ ΟὈΥΪΟΙΒ 
ΟΏ6, [07 ἰο 1} ἀονοϊορταθηὶ οὗ ἐΐθ υπὶὶγ οὗ Ὀ90- 
Ἰίουθσβ δυγίῖσοδβ 88 ἴμο ἔγυΐϊν οὗὨἩ ἐμοὶ ΘΟΏΒΟΣΤΑ- 
εἰοη. [ὁ ἰδ 8 αιθδβίξοη οὗ ΘΟὨΒΌΠιδὺθ ΟἸΘΙ688 
866 ΥῸ Ὁ. 22). 
Τμαῖ ΠΟΥ͂ ΠΔΑΥ͂ ὯΘ ΟὯΘ 85 Μὸ [ἴνα ὦσεν 

ὃν καϑὼς ἡμεῖς. ἘΤδτουρδοῦν {μ9 διΐκὶ- 
Ῥυΐοδιγ Ῥγαγον, Ομ γὶθὶ Ὀτνίηρβ ἰπίο νἱθν ὑπ ὁπ6- 
φιος οἵ 0 ἀἰδοὶ ρ᾽66 88 (80 τηδῦὶς οὗ ὑ8 6} τηδιυνοα 
αἰθοὶρ] οβἷρ : [9 δίχα ὑμαῦ (ΠΟΥ ΓΘ οὔθ ἴῃ {890 
Ὡδιῖὴθ Οὗ πο ΕΔ ΒΟΥ οὗ Ομ τίδί, Το ἰνίηρ, το ττῃ 
Ὡϑαιθ οὗ αοὐ [88 ἐμὲ8 υαἰΐγίης ῬΟΘΣ. ΑΒ ΐ ἰ8 
ἐδο Ὀοηὰ οὗ υπΐοι Ὀοίγοθη ἰδ6 Εδμο " δηὰ βοῃ, 
ὧι 5, ἱπ ἰΚὸ πιδΏ 6 Ὁ, ἰο Ὁ0 ἰῃ9 Ὀοπὰ οὗὨ υπίΐοῃ 
διθοηβς ἰδ αἰδοῖ ρ᾽958. [π ἐδο ἔγιιθ, ᾿ἰνίηρς οὁοη- 
δοϊοιβηοθβ οὗ αοα 158 ἐδο ἀϊνίηο 118 οἴ ]ογο, δ9 
ππΐγ οἵ αἰνίπο τγονοϊαίΐο ἀπ παμμδα τοὶ σίου, 
1π 6 Ἐπὶ οὗ μυπιδη ζδὶ τ δηὰ ἐδ 9 πηϊὶν οὗἉ μυμηδῃ 
οἰἶοα, Ερὶι. ἰν. 6. [ΔΙ οτὰ ς “7186 ΟὨΘΏ 688 6.0 
ἐπ ποὶ ΠΙΘΓΟΙΥ ΠΒΘΡΠΊΟΩΥ͂ οὗ 'Υἰ}} ΟΣ οὗ 10Υ6,---89 
δοῖῃθ ὃδγο ἰηϊοτρτοίοα ἰΐ, δηὰ (θη ἐγ θα (0 τα κθῃ 
ἐμο Οπθηθ88 οὗἠἨ [80 ἀοαἀμοδα ΌΥ {ἐπ καϑώς,---Ὀαί 
ΘΏΘΠΘΒ5 ὈΥ͂ (0 ἱπἀ νοὶ] ΐηρ οὗ ὑπὸ ϑρί τὶς οὗ Ομ νίδιί, 
πὸ κἰζὶ οὐ 89 οογοπδηὶ (1 Οον. νἱ. 17), δπὰ υἱεὶ- 
ταδίθὶ Υ Ομ θη688 οὗ πϑίιγο, 2 Ροϊ. ἱ. 4, ψΒογο {9 
ἐπαγγέλματα δεδώρηται ΔμδΘΤΟ ἰ0 ἴπ9 ὄνομα ὃ 
δέδωκάς μοι Ἀ6ΤΘ.᾿ Οοὐοῖ: “268 πιοίδ ΟΟΜΜΕ ΝΟΥ 5 
δἰσνιίβεπί φυδ, ΘοηΉη16 Ο᾽ ἐδέ Ραγ ἰά μοδϑεβδίοη εἷδ ἐ᾽ 66- 
4έηεε αἰνὶπε φια ἰ6 Ῥὸγ οἰ ἰ6 ἔπ δοπέ εἰπ| ο᾽ἐδὲ ραν ἰα 

ἐοπππα οοηπαΐδδαποθ (6 ἐοί(6 ἐδε6π06 (ἰ6 ποπὶ) φμθ 
ἦεα αἰδοῖρίεε ρεμυόπέ αμδδὲ γέδίογ' μη εἰ διγ6 ἐηαϊυϊά- 
ιοϊϊοιπεπί σαγαδε." Υοὶ {86 σοιμαθΥ οὗ {}10 
δβρὶ γἰἰπ4] 18 ἀοτίνοα ἔγομι Ομ εἶδί, πλυβὲ Ὁ9 δἀἀοα 
ἐο ἐμ6 σοι 1 οὗ τη] 64 ρ9.---Ρ, 8.] 

γον. 195. ΤΈΣ σᾶ νἱτ ΓΘ (ἴῃ (86 
ποιϊὰ) [ὅτε ἡἥμην μετ’ αὑτῶν]. αὐτοῦ 
οχρὶϊοαἰΐοι οἵ (πο ποτα δ, γϑυ. 1].--- ἱσορὶ ἘλΘΩλ 
[ἐφύλαξα]. ᾿Εγώ πὶϊῃ Θιρμδϑῖί8β. Ηοὶὰ ιβθαὶ 
ἴαδι ἴῃ ΤΥ πδῖθ. Ὑδοὶγ παίυγαὶ ἱποϊϊηδίΐοη 
ἐδηἀοὰ νοῦ ουἱὐ οἵ ἰὨ6 Ὀουπάὰδ οομϑίϊἐυθ9α ὈΥ ἐδ 9 
οουδοίουβηοδ8 οὗ Θοἀ δπὰ Ὁγ ΟἸτίδι᾽ 8 υἱοῖν οὗ 189 
ον: Ηἰ8. {αἰ Ὁ} 688 6] ἃ ὑμθπὶ ἴδϑὲ τ ἰη 
1689 ᾿ἰπι 8, δῃη ἃ, 88 δοιιῖὶδ αίνσοῃ Ηΐὰὶ ὈΥ ἰδθ 
Ἑαΐμον (899 (89 ΤΕχτῦαι, ΝΟΤΕ), Ηο παισμ θα ΟΥΕΣ 
ἐδθιι αἰ γ. Φυλάσσειν 1ἴ8 δ ἰπίοηδίβοὰ 6χ- 
Ῥτοβϑίοῃ οὐ Ηΐδβ υἱζιϊδηξ οδγὸ οὐϑρς ἔβοω. ΗἢΗθ 
ξυδτάοα ἰμοπὶ δ [89 ζαϊ ἔ] ϑδορμογὰ οὗ ἐμς 
801}5 οηἰγυδίοα Ηΐπι Ὀγ (6 Εδίδοῖ.---Α ἃ ὨΟΏΘ 
οὗ τῆϑι Ῥοσίβι θᾶ ὁσοθρὲὶ 186 δου οὗ ρὑθι- 
ἀἰϊιιίου [καὶ οὐδεὶς ἐξ αὑτῶν ἀπώλετο 
εὶ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας. ΟἸγῖδι ἀο68 
οί ΒΥ, “7 ἰοδέ ποηδ᾽᾽ (οορ. οἷι. χΥϊὶΣ. 9, σβοτῸ 
ὯΟ ὀχοορεϊο δ ᾿η80). ““ΔΦυάεδς ]οδὲ πἰ π|86]1.᾽} 
Ετνοῃ δἴϊον (86 ὈΘέΤΑΥΔΙ ἢ6 ταὶ ρῦ Βανθ Ὀθθη βανϑὰ 
 8οὸ Βαὰ ἴῃ ἰγῦο ρϑῃϊίθηοο θὰ ἰο0 {86 ΟΥΟΒ8. --- 
Ῥ. 8.7] Νοῖὶ εἰπιρὶγ 8 γμδϊηΐι! συϑοδὴρς οὐ ἐδ 
ἰταΐίον (Τ ο]601κ), Ὀὰἐ 4150 ἐμὸ δοοουη - Γουἀθγίης 
οἴ ἃ αὶ 7] δὰ χοοὰ οοηδβοΐθηοο δοῃμοθρηΐης 
Φιυάκδβ, δ, 68 δυο, ἀρργορσγίδιθ δὲ (818 120- 
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τηθηϊ. Ἐ ΤῈ δου οὗ ροσάϊξι οὩ.---Α Ηοῦτον οὁχ- 
Ῥτγοβδίου 7 (86 ῬτΤΟΡΟΣΙΥ οὗ ρμεγαϊίοη, [86 ἈΓΘΥ͂ 
οἵ ρογαϊ ἴοι, οὐ Ρ. οὔ Ρ. χὶϊ. 86; Μαῖίί. χὶϊὶ. 12. 
Βαϊ (Π βρθοὶδο ο}}]ὰ οὗ ρογάϊιϊοη, ἱὰ θοαὶ ἰἰ9 
ἀπώλεια (860 Μαϊιί. νἱὶ. 18) οὗὨἩ μ9 Φὁ'γ8 88 οου- 
σοῃϊΣαίοα, γγὁ8 8160 ἰδ 6 ἱπβιγυμπιοηὶ οὗ ροτγάϊιΐοη 
(899 2 ΤΠθ88. ἰΐ, 10).- ἘτΨιδαϊῖ τἴ89 δοτίρτασο 
ταὶς ὍΘ {118]106ἃ [να ἡ γραφὴ πληρω- 
Ὁ]. Ηονγο, 88 ἰἢ οδδρ. χὶϊ. 88; χὶδὶ, 18, οοῃβο- 
Ἰδίιοῃ 15 Τουπὰ ἴῃ σδοπιθιρ αἰΐης 86 ἄθογθθ οὗὨ 
αἰνίπο ᾿υάρκιμοηί. [1 τγδ8, ΒΟΤΎΘΥΘΥ, οί ἴαἰοὰ 
πδὶ Φυὰ8Δ8 δου! Ὀθοοπιο ἃ οἱ ὰ οὗ Ῥετγαϊιΐου, 
Ὀύὲ (μαΐ, 85 δαοῦ, [6 δοιὰ Ὀθ6 1οδὲ ἴγοπι {8:6 οἷγ- 
οἷο οὗ ἀἰδθοὶὈ]605 ἱπ δοοογάδῃοθ υἱΐὰ ἰμὸ σὶ ἰιλθοιυϑ 
λυάδχιμουὶ οὗἩ αοὐ. ἢ 
δι ῬΡαββδρο οὗ ϑονγϊρίυγο 18 μοῦο ἰηἰοηδοὰ ἢ 

Αοοογάϊηρ ἰο [μλοῖκο δὰ Μεγον [ἀοάει], Ρ8. χὶ!. 
10, ου δοσουῃὶ οἵ {1186 οἰἰαίϊοη οὗἨ {δὶ ραββδζϑ, 
οδδρ. χὶϊὶ, 18; δοοογάΐϊης ἰοὸ Εας γι Ζί κα Ὀθημ δ, 
Ῥβ. οἷχ. 8 (860 ΑΟοἰΒ ὶ. 20); δοσογάϊης ἴο Κυϊηοοὶ 
186 Ὑ1|0106 Π|888 οὗ Ὀγορῃδοὶθδα χοἰδιϊγο ἰο ἰὴθ 
ἀοαίδ οὗ ϑοϑυ8. 9 δΓ οὗ ορίπΐοη ἐμδὲ (88 ρ85- 
δΒᾶκο [8. ἵνὶϊ. 12 ἰδ {πΠ9 Οη6 τηθϑῃῖΐ (866 ζεόέῃ «δι 
1, ρ. 1412). [10 ββουἹὰ Ὀθ6 ποίθα ὑδμδὶ ἰδ ρδ8- 
δᾶρο Ρα. χὶϊ 10 νγδϑ δἰγοδὰν ζ018116 ἴῃ {88 οο- 
ΘΌΓΓΘΩΟΘ Σοίοσγθα ἰ0 ΟὨΔΡ. χἰὶϊ!. 18. ΒΒ 18. Ἱν]ϊ. 
12, 18 ἰγϑδίβ βρϑοΐβοδιὶυ, ἢ ὑγ}1081 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, οἵ 
(118 ρογαϊτίοη οὗἩ (δ 9 ἀοβίγουοσ. 

γον. 18, το Τ1.66,Δη ἃ δρθαὶς [6696 τπϊπ κα 
[νὺν δέ πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα 
λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ]. 11.ὄ 6..1 οδῇ Ὧ0 ἰοῃμοῦ 
ταί ΟΥ̓ΘΡ ἰμθ, ἃ8 1 Βαῦθ ἀοῃθ Ηἰϊζμονίο, ἴῃ 
Υἱϑὶ 16, ἐπα νἱάυδὶ ἰηἰΘΡοοῦγΒο. Ἡδποοίοσι δοπιο- 
ιυἰης 6186 τυϑὶ χυλτὰ Ποῖ. Βιυὶ Ὑ8δὶ 88}} {μ18 
Ὀ67 Ηἴδβ)}0Υ δἰ.64}} Ὀθοοτῃηθ ροσίθοι πῃ ἐμ θηι, δὰ 
81.4}} Ὀ6 ὑπόδὶν συατὰ. ΗΙ5 ἸΟΥ ἰ8 δαί οοιηρὶοὶθ 
οοηβοίουδηο88 οὗ αοὰ ὑσὶ 18 (0 Ὀ6 ἐπιρατίοα ἰο 
θοαὶ ὈΥ̓͂ (6 ΗΟΙΥ αδοβί, 88 {890 δουγοθ οὗ ἰδ9 
ταοϑὲ Ὁ Γδιητη 610 Υἱ(8] τουθιηθῃίΐ ἐπ ἐμοὶ ϑρ 15 
(860 ὁδρ. χυΐ.). 1] δρεαΐ ἰλέδο ἰλίπιφε,---ἶ πον, Ὀ6- 
ἴος 581}}1} ἱπ 186 τον] δηᾶὰ οδγὰ ὈΥ͂ {81} 88 τῦ]]} 
8ἃ8 ὉΥ ΤΊ 66, ἀο δομῆα θη} 8 }}} ΟΑΥΥΥῪ (δῖ μοι ἰοη 
Ὀοίοσο Τμ96, {μδἱ, εἰς. 1]. 6.. ποῦ Β᾽ΠΏΡ]Υ : Του κα 
ΜΥ ἱ:ηίϊοτοοβδίομ Π6Υ 88}8}} ὉὈ8 αβϑιυγοὰ οὗ ΤΥ 
Ῥτγοἰθοϊϊζου δῃὰ θπμοθ ὃ0 Β]]6 ἃ νυν ρογίθοι χἰδά- 
6858,---Ὀυσΐ  ΓΑΙΒΟΥ: ΜΥ ἰπἰοΣοθββίοη 8}1Ὰ}} αν κα 
[89 Βρὶγὶΐ οὗὁἨΡΤΆΥΟΣ ἰὰ {μθπὶ δη ὀρθὴ ἐμοὶν μοατίβ 
ἴον ὑπ9 τοοϑρίϊοῃ οὗἁὨ ἐπ Ηοἷν ϑρίτιν οὐ ρμογίθοι 
70, ἴον νοι 1 δηὶ βιιΐηρς οα (δ οὶν Ὀ6ἰι4 1, Απὰ 
ιὁ Ἰοὺ ἄεερ ἰμότὰ ἴμ 18, Ὁ ἰμ86 Ὀθδίον αἱ οὐὗἨ (9 
ϑρίνὶ οὗὨ 70γ, Ηο ν1}} τραίοὐ ΟΥΘΣ ὑπό 88 1 αν 
ἄἀοῃθ υπ1}} ποῦν. 

4 [80 41]8δὸ ἀοὗοξ: “ΤῺ 16 πεοί αἀε ρῬεγαϊζίίον, εἰ Ῥαν Γαΐ 
ἱμείοπ φι τὶ 7}αἷ ἁ ἰα ττορλέζίε, διε υεμὲ ὠπέχμεπιεπί ἀέρασενῦ 
εα» γεεροηϑαδετδ, εἰ ποϊενεεμ αἰδέμιεν οεἰἶϊα (6 ὑμαάαε." 
--Ρ 8. 
ΤΠ} 13. υἱὸς θανάτον (1 ἔδῃι. χχγτὶ. 16); νἱὸς γεέννης 

Τῷ τς 

(Δέδιι. χχὶῇ. 1δ); ᾿Αβαδδών (ον. ἰχ. 11, 19 πρπιο οἵ ἔπ δημοὶ 
οὗ ἴΠ0 δῦγπδ, ἰπ Οτγοοῖς, ἀπολλύων, εείγογεν); τέκνα ὀργῆς. 
Ἐρ1). 11. 3) ; τέκνα κατάρας (2 Ῥοϊ. 1Ϊ. 14). Το “ τηλπ οἵ βΒἰῃ " 
8 8180 ςΔἸ]οὰ “10 δοη οὗ ροετα ἴοι," 2 064. 1|. 38. ὙΠῸ βαπλθ. 
ἴοστῃ ἰδ Δρρῃ!οά ἰο δαῖδη ἰη 19 δνανσ. ΔΝιοοάδνιί͵ ς. 20.--Ρ. 8.} 
ΤΟΥ ὈΠΗΥΌΠΙ “ὁ ρμονγίδιοα ἐπ ογάεῦ ἰδλαξ ἰδ6 ϑογίρέμγδ' 

ἐν α ,. Βαὶ τπὸ Βογίρίατο ποιὰ ηοῖ πανο ὈΘΘΏ, 
νυ θη Ὁ πη68 868 οὐ πεαὰ ἰογοδϑοϑη πὲ ἢἣθ νοπ]ὰ ρμοῖ- 
ἰ8. Απὰ ἐπὶς ἀϊγίπο Ῥγοδοίϑησο, ᾿πουρῆ ἰξ ἰογοη ον δε 
ἐοτοιο]ὰ τθδὲ ἢο νου] ρμογίϑῃ, ἀἰὰ ποῖ ἰῺ ΔὴΥ ὙΔΥ σαϊδ Ἀΐμ). 
ἴο Ῥογίϑῃ. ὙΓΒΥ ἴθ η δ [πἰς βογίρίητγο Ὑγτοη ἢ [ἢ οτεσ 
{πδὶ ουϑῇ Ἦ 8 ὑοσίδῃίπας τσ Ὀ6 Δπ ον άνηοο οἵ Οοά᾽ 8 ίοτο-. 
ἰρὲ ; δηὰ νὸ ἴ::ὁ ἐγδίϊοσ εἰ πιϑο] , αυθη ἰῃ ἔπ πδηάκ οὗ δαίδπ, 
δὰ Ὀοϊταγίης ΟΝ γίδι, τοϊκῆς 6 4 τὰίϊποαδ οὐ ἴϊπο τγυί, 
ΦΥΘἢ ὉΥ Ἦἰδ ρογίθα!πς ; δὰ 7 η8, “ἴὴ6 ὅοη οὔ Ῥογάϊείου,᾽ 
ΕΗ βι}}} οὐδ ἰῃ [8 ρογαἰοῃ, Ὀ0 δῇ Αροβιὶ!ρ οὔ [9 βου οἵ 
6αοα."--", 8.} 



δ20 ΤΗῈ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΨΟΗ͂Ν. 

εν. 14, Κ Βανὸ εκίνϑῃ ἴμβοι ΤΥ σντοσὰᾶ 
Ἐγνὼ δέδωκα αὑτοῖς τὸν λόγον σου]. 
ἢθ ΡὈΓΑΥ͂ΟΥ ἴον [0 ρτοθογυδίΐοῃ οὔ ἰδ αἰβοῖ 0] 68 

ὨΟῪ αἰνιάθ8 ἐἰδ017 ἱπίο ὑνγο Ῥοιϊοηδβ; (Π8 ὁΠ6 ἰ8 
ἴον οἷν ποχαίϊνυο Ῥτγοίθοϊΐοη ἔγοιαι ἴῃ 6 ΕΥΪ] Οπὸ 
ἦῃ (6 ποῖά, (110 ΟΒΘΡ ΤῸ ὑπιοῖν ροβίεἶγο βαῃουΐ. 
Βοαιϊοπ ἰῃ ἐμδο ἰγαῃ. ΕἸσδί (6 ποραιγο ροτίΐοη, 
180 γτοἰεοἰΐοη, 8 ἀϊβουβδθά. Ομ ιγὶϑὶ μανΐπας 
εἶσοι ἰμθπὶ Ηἰδ τοσὰ, ὑπ6 Ὁ Δγθ δίκῃ ὕσγομι (896 
ποιὶά δὰ ἤθηδθ τὸ ὈθΟΟΏ16, Θα.8}}Ὺ 1 Ηΐπ)"» 
861, οἴνψεοοίθ οὗ ἰδ6 πον] δ μαίτοα, Τπο υη- 
04] οοῃβοϊουδῃ 685 οὗ ἰ6 πογῦ]ὰ ργαυϊ(δίθϑ ουύ- 
πιὰ ἰπΐο ἰδ ἐπ ρ ΥΒΟΠῈ]; ΘΟΏΒΟαΌΘΗΥ {6 
αἰϊνίηθ σοηβοϊουϑηοδβ οὐ Ομ γδὶ δηὰ Ηΐβ ρθο]ο9, 
εἐτανυϊιδιϊηρ, ἰπ 118. τ ρυ]86 οὗἨ ἔδὶ ἢ δηα Ἰονθ, ἰο- 
ποτὰ {9 ΔὈΒοΪαΐ6 ῬΟΥΒοῦ ἐγ οὗ αοὐ, ἰδ. οὐΐουβ 
ἐο ἰδο του], 76 δη  Π)0818: 1, δηὰ : ἐπ6 τογὶὰ, 
δοπίδίηβ [ἢ 6 τοδί ΘομοἾ860 ΘΧΡ Θβϑίοη οὗ {πὶ8 ἔδοί. 
ΤΠῸ πουϊὰ μαίοί δ {Π|0τ2, ῬΓΟΡΘΣῚΥ : δὲ} σου- 
οοἰνοὰ ἃ μβαϊγοὰ ὕοῦ ἱμοϑῖα (ἐμίσησεν αὑτούς). 1μὰ- 
ἐμοῦ: 86 τονῖϊὰ᾿ Β μαϊτεά 18 1:6 ἐγ ἸΙΥΘΥΥ͂ οὗ 
Ομ τ ϑεΐδηβ, νυ σὴ ἸΠΘΥ αν ΟἹ οατί ἢ. 

γόον. 16. Σ ΡΙαΥ͂ Ὡοῖ ἴδαϊ ὙΒου, εἰς. [οὐ κ 
ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὑτοὺς ἐκ τρῦ κόσμου, 
ἀλλ᾽]. Το μοι ἴοι τοχαγάϊπα [89 φτοίοοιίοι 
οΥ̓͂ (π6 αἰποΐρ᾽ 98 ἔγοιι (6 νου], κὸν 89 αἀἰν 468 
θοῦ πο ὑνο ραρίβϑ, ἃ ὠρχδίϊγο δηῃὰ ἃ ροϑί(ἷνο. 
ΤΏΘΥ ἃγ ἰο Τοιηδὶπ ἱπ ἰδ τον], Ἰγὰϊ ἀγο ἰο Ὀ6 
ῬΤΟΒΕΣΥΘα ἴγοιῃ (μ6 ψου]ὰ. ΖΌΠΟΥ: “ ΠδΣ1 
ψυϑῦ 8 ποί ὑπδι {ΠΟΥ͂ αἰδο βῃοιϊὰ Ρ855 ουἱ οὗ (9 
ψνουϊὰ νι Μο, ἴον ὦ αν 8.11}} τηογο ἰὸ δοδοιη- 
Ῥ ἰδ ΟΥ̓ Ἰ68}8 οὗ ἐδθτι; ΠΟΥ͂ τηϑὺ ἱπόγοῦδο ΜΥ 
Ἰε|90 οοῖς." -Ἄαλϊ που δμουϊᾶπι ἴαϊτο 
πόθ: οὖ οὗ [Π6 ννγοσ] ἅ, ἱ. 6., ποῖ ΕΒ οΣ ὈΥ͂ δοίι4] 
ἀδαὶὰ ποῦ ὉΥ ἀβοοίΐο, πηιοτ ϊδοδίΐοηθ. ΟΕ γί βί 1188 
δοτο γοὐθοϊθα ΤΩ ΟΏΚΘΥΥ 8180, 88 ἃ ἴοόγηι οὗ ᾿ἴδ υἢ- 
δβυϊιοα ἰο ΗΒ ἀϊδοὶ 165, {πο Ὺ Βανΐης διιδὶ θὰ ἐπ οἷν 
γηδ)ονγ. ΤΟΥ ΔΙῸ ἴο Ὀθ π.ἢ9 που], Ὀυΐ ποί ο7 
6 νοτὶὰ. Τ8ο ροϊϊ ἴοι σὰπβ ἰμυ8: ἴμαὶ ΤΒΟυ 
δουϊᾶπκι ἰΙσϑϑρ τἴ8θπὶ ἔσο τ) 6 Ἐπνὶ1] ΟἾΘ. 
Τι6 αυοδιΐοῃ 88 ἴ0 Ποῖον ἐκ τοῦ πονηροῦ ἷἰΒ ἰο ὈΘ 
οοπδίσυθὰ 8 Ὡϑαίον [ἰἠ6 ευἱΐ.---Ε.. Ψ.} ΟΡ 88 ἀο- 
ποίϊης ϑδίδη [ἰλὲ Ευιϊί Οπ6], ἰΒ ἀθοϊἀ θὰ ὃγ Ο]8- 
Βαυδβθη, Βαυπιρ.- ταδί ἰῃ 1.6 ἔτ Ρ, ὉΥ 1υϊοῖκο 
δυὰ Μογονρ [ΑἸίογα7 ἰη (86 Ἰαιίθυ ϑθῆβο τὶϊα 
τού 60 ἰ0 “116 Ρυΐποθ οὗ {μὲ πουϊὰ,᾽" οἰδρ. 
χἰϊ., τον. 81; χῖν, 80. χνὶ. 11, δηὰ ἰο 1 ΨΖόβῃ ἱΪ. 
18, 14: ἰϊ. 12: τ. 18,19. Τῇ νὸ δαὰ ἰοὸ ἰμθβθ 
ΟὨδΡίοΓΒ Υἱ]!. 44, γὸ πὰ δαὶ 90. ΤΔΘΡΚῸΒ ἐδ 
ὙΠ010 του ὰ πὶ ῬΘΥΒΟΙΔΙ] σοϊα 005, ἃ8 γοζδγαὰβ 
ΟΥ̓ αἷβο; ἐἰο ττοῦ]ά, δ8 που]ὰ, 1198 ἱπ ἐμ Ἦ ἰοϊκοά 
Οπθ; ἐὺ μδ8 ἰἰ8 Ρ0]0 ἰῃ ϑιεαίδη; (8 ἰδ ἰῃ 6οἢ- 
δοτιλ εν ἰο (6 Ρυγ ον ἀν ηδπιΐο8] Υἱὸν Οὐ πὸ που]. 
ΤῸ οχργθβδίοη τηρεῖν ἐκ, Βουοίδιίου ἐἰΐ. 10. 

γον. 16. ῬΈΏΘΥ δῖ ποῖ οὗ ἴ86 νοι] [ἐκ 
τοῦ κόσμον οὐκ εἰσὶν καϑὼς ἐγὼ οὐκ 
εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου] ἩΜοιϊνο ἴον ἐδ ζ0]1ὁ»- 
ἴης ροϑἰιἶνο μοι ἶοπ. ΤΉΘΥ ἢο ἸΟΌρΟΥ ΠαΥθ ὑμοΐγν 
Ὑἰἶι4] ρυϊηοῖρὶο ἰῃ {μὸ πογὶά, Ὀμέ, 116 Ομ τἰϑὶ δηθὰ 
ἰδτγουσὶι Ηΐτ, πη [86 Βαίμ ον; ἰμογοίοτο ΗΘ ῬΓΔΥ8 
ἐμαὺ [ΠΟΥ ΠιΔῪ Ὅδ Ῥογίεοίοα, ἴῃ δοσογάβδῃοο τυ 
(ἷκ ἰμοῖν ἀἰϊνὶ πο ὈϊγίΒ δῃὰ κὶπά. 
διδοῖ ν ὑπϑῖλ ἰπ 188 ἔσῃ [ἀγέασον 

α'ὑτοὺς ἐν τῇ ἀληϑείᾳ, 88 9 οἰοπιοηῦ ἰ 
νοὶ [80 ἁγιάζειν 4.658 Ρ'466]. Ἐχρίδηδίϊ Ώ8: 

1. Ομτυβοθίοω, Ειμηγηυ5 [1ωἤοϊο, ἀοἀοί, 
Ὕοτγάδνονι!}]: Μίδικο ἐποῖὰ ΒΟΙΥῪ ἑλγοωσὰ [ἐν ἰῃ- 
βισυμαῃίαϊ, 88 ἱπ {π9 Εἰ. Υ.7 [πὸ κἰεν οὗ (0 ΗΟΪΥ 
αμοδὶ, δῃα ὉΥ ἴγσυο ἀοοίνηθ. 

2. Ἰλίου: Δάν γΌ ΠΥ σοπδβίγυϊηρ ἐπ ἐλ ἐγμῆ: 

Μεκο μοὶ ἐσιν [ἀληϑῶς} Βοῖγ [ἰῃ ἀϊαιϊχιο- 
ἐΐοῃ ὕγομλ (119 ργοβϑδηῦ ἐπιρεγοεί ΒΟ] ᾿ Π688.---Ηδηρ- 
δἰθ ΘΓ. Ακξαϊηδὲ {18 5 ἐ6 δνίἰοἷς, δὰ δβε2}} 
ΏΟΥΘ [86 10] ον; ὁ λόγος, οἴε.---. Β.} 

8. ΕΡΘδιΩΏΒ, ΟαἸνίη: Τα κο ἔμ οῖ ἀπτδῪ ἔγουι ἐπ 
[9] ογϑΐρ οὗ {110 πογ]ά, 

4, ΤὨΘΟΡΒΥ]δοί, Δ ρΡ6: ϑ'οραζδία ἐμ όσα [Ὸᾧ ἐδὸ 
οΠορ οὗ {86 τοἰηἰδίσγ. 

ΤῊΘ ΡὮγαβα, 7ῆαἐ ἰλεν αἶδο κεαν δὲ ταποβεά (τος. 
19), τουδὶ Ὀ6 ἀοβησθὰ μῬαυγβιδηὶ ἰο ἐμ Βο] 686 οἵ 
ἈΘοά, τοῦ. 11, δπὰ {μ9 86011[-βἀποιϊοκιίοη οὗὨἩ Ο τῖδε, 
τον. 10. Νὸν Οοά ἰδ Βοὶγ ἰπ τὶ πάγαπίηρς Ηϊτ)86 7 
ἔγοτο {86 υηροῦϊγ νοῦ], ἰη ογάεσ ἰο γουϑαὶ Ηἰπι- 
Β6ΙΥ ἰπ 8 ρού!γ, κί ραἰγ- τι δι ρδορῖο, [ον. σὲ. 
44, 4δ; 1 Ῥεῖ. 1. 16, [πὶ δοῃἤοσπιγ ἐμποσεῖο, 
Ονὶβι βδῃοι ᾶο8 ΗΪπ86]ἴ; Η9 ἀορατίϑ οὔ οὗὉὨ ἰδ9 
πον] ἴῃ Ηΐβ 86 [- πηι ]διίου, ἰἢ οτὰϑν ἴο δπΐοσς 
ἰπίο {πΠ9 του]ὰ ἴπ ΗΪδ ταλοβίγ. Οπ ἐμὸ Ὀδδὶβ οὗ 
(μἷ8 ἔβοί, 80 ἀϊβοὶ ρ]98 αγὸ ἰο ὈΘ βδποίϑὰ, ἐδ 
νογαὰ οἵὐὁἨ αοἀ ἴῃ ἰμδιη, ἱπσουρῃ (86 ΗΟΙΥ Θδοοὶ 
Γαι ἐπ πὶ, Ὀοΐῃς οουνογίεα ἱπὶο ρεσίδοξ ἐσαί, 
ἑ, 4. ἰηΐο ἃ υπἰίουϑ ᾿ἰχαξ, ἃ Ῥσὶποῖρὶ δ γ ἀονυοῖυρ- 
ἴῃ Ἰυτηΐηουδ δη ἃ νἱία] υἱὸν δηὰ Υἱῖ8] ρότοσ, ονος 
οδησίὶ ρας (πδπλ ΤΏΟΓΘ σοι  οἰοἷ  ἔγοσῃ ἐδ6 
τόσ ὰ ἴῃ οτὰοσς ἰο δοπάϊοί ἐμοῖὰ ἱπίο ἐμ νοσὶα, 
88 οἰηδησίρδίουβ, ΠῚ ἰμ6 ροβροὶ. ΤἼ889 Ἔχρσοθ- 
βίοῃ ἐν τῇ 5 σΟΏΘΓΑΙΪΥ ΔΡρτομβοηἀοὰ 85 ἀδποίε 
ἱπειγυχηοηία)ϊίγ: δῃ πιϑαηδ 9 οὐ ὃν υἱγίωε 97 ιἈ90 
ἰγυ ἢ; Μογοσ, οὐ 86 οἴ Βοῦ βαῃᾷ, τηδὶ ἰδίῃ ἰὲ ἐ0 
Ἰηρϑῃ: Τὶ Ηκα που]ὰ ἔτη δ ἐδ ει, 'ἰῃ ἐδ ̓6 ἐμποὲν 
Υἱ[Δ] βρῆοτο οὗἁ ἰσυΐἢ, π|ῖς ΒΟΥ οοπεεογαξίοπ, ἱ, ἐ. 
ἱπδβρί γαϊίοη, ἱ:Ἰυπϊμαίΐοη, ἱπγοῦσῃ ἐπ ΗΘΙΥῪ 
αμοβί. Τ}νῖθ υἦοιν, πονϑύοσ, ὈΓΙσ5 (μΠ6 μοὶ 
σοπβοογδίϊου ἰηἰο ἀυδίουβ δηιὶ (6815 (0 (ἢ 6 ἐσ ἢ. 
ΒῬου.1]688 ἐπ6 πογὰ, δἰσοδαῦν μοββοββοὰ Ὁγ ἐδμὸ 
αἰδοῖ ρ᾽9δ, πιυδὲ ὍΘ Βυρρ᾽οιηθηϊοὰ ὉΥ πο ΗοΙΪγ 
ΟΠιοδβί τ ῖν Ηἰ8 οσοπδοογδίίου, Ὀσὺὶ 1ἰ 18 ἰο (Ἐ 9 οὐ 
(μαὶ {86 ττογὰ ΤΩΔῪ [ῸΓ ἰδοὰ Ὀ6 τοπάογοα Ἰἰνίης 
γαῖ, δὲ οὯ66 {μλ)6 Υἱΐ] ΒΡθδσγο δηὰ ἴδο ἐπδίγι.- 
ὰθηΐ οὗ ἰπεὶρ βαῃοιἰβοαϊϊοη. Νοῦν Αροβίο]ὶο 
βοῃοι δοδίΐοι 18 ΑἸ ΥΔγ8 οί ΙΠ0Γ8] δπὰ οπῆςΐΑ] 
βαῃοί, δοαίΐοη. Τὸ αν. (Ποὺ -δοαθεσιοο, 
ΒΟΊΟΥΘΡ, ῬΤΟΥΟΒ ἰδὲ (Π0 οἶῇῆλοϊδὶ βδῃοιϊ βοδίΐου 
Βηῃουϊά Ὀ6 οπιρμδβὶ σε ἴῃ (ἢϊ8 Ρ]666. 
Το Τα ϊοηδὶθ οὗ {116 μοι ἰοπ ἔοϊΐονδ: ΤΥ 

σοσὰ ἰα ἔστ. [ὁ λόγος ὁ σὸς ἀληϑειά ἔστι. 
Οσοα, Β. τοϑαδβ ἡ, ἐλε ἰγσυαῖν, Ὀὰ} 4}} οὐἴοσ δι βοχίιὴοβ 
οὔ ἰδ γί! 616.---Ρ. 5.1 ΤΥ, {μ18 (ἰπιθ π͵ι|ὲὶι- 
ουῦ (8 δυίϊοὶθ, 88 Ῥγοαΐϊοαίθ οὗ {6 ποσὰ. Τδὸ 
ποτὰ οὗ αοὰ ἰδ, ἰῺ ἐἰ6 αὐδίχδοί, ρυσο γα, ἃ ᾿ἰσεὶγ 
φορὰ, π6 βουτοῦ οὗ Ἰἰρδΐ δηά [86 Ἰἰ κῃ - τ ρυ]58 
ἰο ρῬογίϑοί δ] ἰοηπιοπί; δηὰ 80, τ ιδὶ ἀὶ 16 ἴδ 
86], ἰὰ τατϑὶ Ὀθοοπιθ ἰῃ ὑμὸ ἀϊ6ο 1 01]65. ὅ.66 δβδρ. 
ἦν. 24: χυὶἱ. 87; 1 Φοδῃ νυ. 16: 2 Ζ2Ζὁ8ῃ 1 ἢ. 

Ψογβ. 18 δηὰ 19 οοπίαϊῃ ἰμὸ [ὈΡΕΔΟΥ δβείχ8- 
τηθηὺ οὗἨ ΤΟΥ 65 ΤῸ (89 ὙἈοῖΪ6 ἱπίογοοβείου οὗ 
σμγίδυ οὐ ὈΘμΑΙέ οὗἨ (16 αϊδοΐ168.---Δα ἘΒου 
ἀίᾶδι δοῃᾶἃἂ Μο [καϑὼὸς ἐμὲ ἀπέστεελας 
εἰς τὸν κόσμον). ἘΕἰτεὶ χοοἰΐϊνο οὗἨ πὸ 65- 
ἰἶνο Ῥοξ ἰοῦ: (δαὶ Θοἀ πουϊὰ θὸΡ διὰ βδιοι νυ 
(16 ἀἐϑοῖρ].β. Ηο ἷ5 {Π0 στοαί, πηϊίουβ Μεβδεη- 
ον οὗ αοά, ἴῃ ΨΒοπὶ αοἀ᾽Β ψ δ οἷο δροδίοϊαίθ ἰὸ 
1Π6 τοῦ] 8 οομ δἰ ποὰ δηὰ ψ0 ᾿Δ8 ὈΘΟῚ ΤΟΔΙΥ 
οομδοοραίοα ἴον ἰῦὺ ΟΥ̓ ἀοἷ (οδδΡ. χ. 86) : ἔγοιὩ 
Ηϊπι ὑΠ6 Ὁ ΠΟῪ 8.6 ἰο ὈΘΟΟΘ ΔρΟδίΪ66, Βο, Β6- 
ἴῃς ἀἰνίῃοἿγ οοηδοογδίθα ἰο ΗΪ8 δροβίοϊαοίο, γδι 
δηά γὸ ἔογιἰι τὶ (6 βϑὴο ᾿ῃίο. δ} {1ιὸ ποτὶ ἃ. 
5606 οὔαρ. χνυ. 9; χχ. 21: 2 Οοζσ. νυ. 20. Το 
ΑοΥῖϑδὶ ἀπέστειλα σΟΥ̓ΓΟΒΡΟΙ 8 ἰῃ Ῥατὶ ἢ 
λ6 Ῥγοϊθρίϊοαὶ ομαγδοίος οὗὐ {μ6 μὲρὶ-᾿σὶ δον 
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ῬΓΑΥΘΟΡ,---ἃ8 ἔγοια ἰδ0 δβἰδηα-ροΐϊηί οὗἨ (δα σ0ῃ- 
βαπιαδιΐϊου οὔ ψμΐο Ηθ 18 ἴῃ βρίτὶ δδδϑδυνγοα,--- 
ἦπ ρατίὶ σῖτ ὑἐμ6 ἕαοί ὑπ δὺ ἐπ σου 85] οπΐηρ οὗ 
16 ἀϊδοὶρ᾽]95 δὰ 18 Ὀορίπηϊης δα] ἰΔΏΘΟΙΒΙΥ 
πεῖ! (ποῖν οδἸρ (Μδιι. χ.), αἰϊβου σὰ (18. δοτὰ- 
πὶ ἰβεϊοηΐης, στα θὰ Εἰ πογῖο, 88 ἰο δοπίϊπυθ ἴῃ 
ἐταάπαὶ ἀοτοϊοριηθηῦ ππιϊ 1ϊ8 ρογίθοιοη, ΟἤΔΡ. 
χχ. 21; Μαῖι. χχνὶϊ!. 19; Αοἱβ.. δηὰ 1, 89 
καϑὸὺς ἐμέ ἰδ ρμ]δοοὰ ὅτοί 88 (86 8818 δπὰ ἀ6- 
ἔτεο οἵ ἴδ ταϊβαῖοι οὗ {8:6 αἀἾ861}]68. 

γον. 19. Δυἃ ἔοσ ἴθ 1 βου ν ΜΎ8ο]ἷ 
[καὶ ὑπὲρ αὑτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, 
ἶνα, κιτι Δ. Το 8680 οὗ καὶ ΘΓ ἰδ: Απά, ἰο 
Τλλῖκο ἐμοῖς βδηοιβοδιίϊοα (ΥὙον. 17) Ῥοββίϊο, 1 
Βαποι γ Μγβο, Μαῦῖ ἱμὸ ἀἰθοτθασα Ὀθύνγ θη 
ἐδ δοιϊϊνο ἁγιάζω δηὰ {Π|ὸ0ὺ ραϑ8ῖντο ἡγιασμένοι δὰ 
Ὀοίΐνοοι ἐγὼ ---ἐμαυτόν δΔηὰ αὑτοί-Ξ  Ο Υἰϑὺ δδῃοίὶ- 
δο8 Ηΐπιϑ6 1 ὉΥ Ηἶ5 ἰηδοτγϑηὶ Βοὶΐηθ88, ΟἿ γἰβυΐδ ἢ 8 
ΔΙῸ Ββδηοιϊβοά ὈΥ͂ δηοί πο ΡΟΤ6Γ.---, 3.1 Το 
δροοΐδο, εἰ κι -ῬΥΙ ΘΒ} Θ᾽] ομθηΐ οἴ (μ6 ἱπιοτοθθδίοῃ 
85 ἰ6 οοποϊιάϊης τπαοῖϊνο. Ονὶδὶ 18 δγοδν 
Βδοποίἱδοά Ὀγ ἰ:9 δι μ ον (οἴ δ. χ. 86), 'π σοπιῖης 
ἑηῖο (6 πουϊὰ; ΗΘ πον βαῃοιϊῆοβ Ηἰπ οὶ ὑπο 
ἔο Βαδίμον, ἰη Ἰοανίηρ ἐμ 6 που] δηὰ, ὉΥ Ηἰβ 
ἀοαί, χοΐηρ υὐἴο 86 ΕδΙΒΟΥ οὐ 6.4} οὗ Η8 
ἀἰδθοΐ ρ᾽ 68, ἰῃ οτάϑν ἰο ἰδ Ὁ (16 Τουηἀδίίοι ἴον (ΠΟΤ 
βαλυοιβολιίΐοη. Οἰιτὶδὶ δα οι 8θ8 Ηἰβο] ΤῸ Υ Η 8 
Ῥεορὶθ. ἼΤ|ιὸ ἀραὶ οὗ Φθ9δὺ5 ν͵Ὸ8 8 δβδουὶῆοΐδ] 
ἀδαὶὰ οὗὨ Βο] βου δοίης Ἰἰοτο ἴον ἐμὸ Ὀδποβὶ οὗ 
Ηΐδ ροορῖο; ἃ ἀφαίι ὑἱπαὺ 858 δὴ οχρίδίοσυ ἀθδί ἢ 
Σχοπάογοα ἰπθλ ΟΔΡ4016 οὗ βαποιἱ ςαιίοῦ ἐτουκὰ 
πΠ6 Θρίτιι, 88 ἃ ἀϑδιὴῃ οὗ βοϊβρουϊ δοίη ΙΟΥΘ 
62116ἀ ἐμὰ ἰο 8 οοῃϑϑογδίΐοῃ ηΐο ὑπ 96 βατηο ᾿ἰοΥ60- 
11 ἱπ 6 νου]. Τμ6 οχργοβϑϑίοη ἀγεάζεεν 
(Οὐ ἽἿΡΙΩ) 18. ἃ ουβίοταα τυ ἰοσῖα ΤῸ ἰδ9 οβογὶπς 
οὔ ἃ βδογίῆσο ἰη ἰπ6 ΟἹ Τοβίατηρηὶ, Ὀοαϊ. χυ. 19 
Νἴ.. 2. ὅδ). Υυἱῖϊ. 1]. οηι. χυ. 16. 

ψατίουβ πιο υργοίδ 088: 
1. ᾿Αγιάζειν ἀδῃποῖοδ (6 Βδ9 ἰδίῃ ἱπ ὈοΐᾺ 

ΒοΟηί6Ώ665: 
ὦ. 1 βδοτῆἥοθ ΜΥβοΙΥ [0 ν ἐβοῖὰ ἐμαὶ {ΠΟΥ͂ Τρ Υ 

86 ἰγυὶγ οοηϑθοσδίθ ἰὸ ργοϑθηῦ ὑπο βο 68 ἃ 
βδουΐβοο, Βοιὰ. χὶὶ, 1 (Ὁ γγϑοβίουιν) :" 

ὃ. Τ μαι ΠΟΥ͂ 4180 πᾶν Ὁ6 σοηδοογαιοα ἰο Βδοσχὶ- 
βοῖϊαὶ ὈγοίΒοτὶν ᾿οτο (ΟἸβμδιιβθα δηὰ οἱ "6 8). 

Ακχαΐοδί ἰμο80 ἰηἰεγρτοίδιίοηβ Τ]ιοϊποὶς οἱἑο8 
ἐΐ ρΡαβϑίυο ἔογιὰ οὔ (9 δΒοοοπᾶ βϑηίϑθῃσο: ἐἰι}8 
ζοτιο, Βονγουον, 18 οχρ] δἰ πο ὈΥ ἐπ παίυγο οὗ {Π6 
6850, ΘΒΡΟΟΪΔΙΪΥ ὉΥ ἰδ6 ζαοί (δαὶ (6 βοοομὰ 
δδποϊϊδοδίϊοη (8δὺ οὗὨ ἐμ ἀ18ο᾽ 0165) 18 ἀοϑὶ χπαίοὰ 
85 116 Τ6δυ] οὗ ἰμ9 ἤγβι ((86 56][-βαποίι᾿ βοαιΐ οι 
οὔ Ομνἶβι). 

ς. Τ6 οἴ οἶα] οοπδβοοτδίϊοῃ οὗ Ο}ιγὶβὶ 8 ἰο Τ6- 
Βαὶϊὶ ἱπ (86 οἴἶδοϊαὶ δοημϑϑογδίίΐοῃ οὗ {1:6 ἀἰβοΐ]68 
(Ηδαμδηη, ϑθμιϊον δὰ οἴποσθ). Το Ῥχοδβϑηὶ 
686 18 ὑπ ΔΥΟΓΔΌ]ο (0 ἐδμὶ8 νον. 

ἀ. Τποτο ἰδκαα Ρ]Δ06 ἃ βαποιἰ δσηδίΐομ θυθὴ οἡ 
86 ρνδτὶ οἵ Ομ τὶ βί, ᾿παβιιυ ον 85 ἐπ 6 δἰτὶ ρρίπρ οἵ 
οὔ ι.}0 σάρξ ἰδ ἃ θείης (αἰ ἢ ἃ ἬΔΥ ἴγοῖῃ {}0 το Ὁ] 8 
ζ61]1ο δ ῖρ (μυϊμαγὰ). Ακφαϊηϑιὶ {818 υἱὸν ἘΠο- 

4 [(μιγγοοβίοσι ἰδίκαδ ἁγιάζ. ἐμ. ἴῃ (ὴ6 θθῃδρ οὗἉ π' 
σοὶ αν, 1 οἷοι Μγροὶϊΐ 6 δὴ οὐϊδιίοῃ, Δ6 ἃ ΠΟΙ͂Υ Υἱσξί πη ἴὸ 
ΤΠοο. ΟὨγίδε 8 ὈοΤ} ᾿τίϑας δηὰ δδουί ῆοο. Ηθῦ. ἰχ. 14: ἘΡΏ. 
ν. 2. 80 δἴεο δίογον: “ αἷς ἰλαἐεδολίέοδε Ἡρείδε, τοεῖολε ΟἈ γίδες, 
ἑμάδξεια ΕῪ δέον, ἀιγοὶ δείμδι, Τοῦ Οοίξ ξμπι ΟὨ» ἀαγὸγίπρὲ, απ 
οὶ βοῖδεέ νοἰείολί."--Ῥ. 8. 
7 ΠΙΘΗΔΕΙΣ ασάοι: ΟὨ τεῦ ἣδ5 ἃ Ἡπτηδῃ πδίηγο τ ἢ Ἡπηλη 

δαιίοηα, οἵ νὨΐοΝ Ηθ Ῥδ8 ΘΟΠΒΙΔΠΟΙΥ Γρακίηκ ἃ ΠΟΙΥ 
οἥεοτίης, οἵ οροάΐοηοο ἰο αοἂ ἰο "6 οοπιρὶοἰθα ἰπ ἄθαϊἢ, οοτηρ. 
Ἡσεῦ. ἰχ. 184. “Δα υἱς ἐπίἰδνε τεζοίς αἰπεὶ ἰδ ξοεας αὐ τ» οοτ»- 
εἰ φίῃ ςγοίειαπζε, χζεξ αὐιμ ἐπήπ ἀ ζ' ἐπί 6 ἐπιπιοιαίίοι," 
-..Ρ. 8. 

Ἰυοῖς δ} σοσασκδ: 18 15 ποῖ μον ὈΪΌ]11681] ΠΟΡ 
οογγοοὶ. Νουθχίεἶθαβ, {π|6 ἰμ ἰτηδίϊος οὗ 8, δουβὰ 
᾿δουσῶὶ 16 οοπίαἰηθα ἐποτοΐῃ. 

6. Ομ νῖδι᾿5 δΘοῃηϑϑοσγαίίοι ἰὸ Ηἰΐβ ΒοῚ]Ὺ ἀθεὰ οἵ 
ἴον ἰ8 ἰο βδυθ 70. 18 σϑβυὶὶ ἐμ οογγοβροπάϊηρ 
Θομβθοτγδίϊοι οὗ ὑμὸ αἰδοῖ ρ]οα (06 ἤοἰ᾽6). Οον- 
τοοῖῦ 88 8 ἰΐθηι οὗ (6 ἩΟΪ6. 

2. ᾿Αγεάζειν ἴδ ἀΐναγδα πῃ ὈΟΓὮ δοηΐθῃοοθ: 1 
σοῃβοοσαίθ Μυβοὶζ ἰο ἀθαὶμ, ἰμδὶ ἰμπ6Ὺ ΠΠΔΥ 6 
βδηαι θα ἰῃ 086 ἐγ ἢ οΥ, ἰσοὶγ ; 

α. ἴο τὶ σι θοῦβῃ 685 ἔῃ ἔτ (μα Π 61); 
ὃ. Το οὐεαϊεπίία πουα (ΟαἸνίη, [8 126}. 
Ηθτθ, αἷϑο, γχἕὸ τηδὲ ΒΕΟΌΓΟΙΥ ΦΥΔΒΡ ἰδθ ὑνὸ 

ἱπιρογίβ οὗ (89 Θοῃμοορίΐ 0. : “ἰο Βαῃοί γ.᾽" Ομ τῖϑὲ 
βαῃοίβο8 Ηἰπηβο], ἰὼ [86 ποραίϊνθ βθηβο, ἴὰ ἰμδὲ 
γΥ Ηἱἰβ πβδοῦὶ βοΐδὶ ἀϑαΐίῃ Ἠὸδ βοραγαίοϑβ Ηϊτ) 86] 
αἰΐονῖὶν ἔγοια ἐπ που]ὰ, 18 οσυοϊδοὰ (ο {9 πονϊὰ 
δηα ρο068 υπίο ἀοά; ροδὶεἰγνον, ἰὰ ἰμαὐ Η 9 {πΠΘΓΘῸΥ 
ξϑϊῃβ {Π9 ῬΟΥ͂ΤΟΡ (0 Θοηθ δραΐῃ ἰηίο ὑμ89 νου] ἴῃ 
89 ῬΟΤΘΡ οὗ ἰμ9 Ηογ αμοβί. Ηθ βαποιῖδοβ 
ΗἸ 80] πορϑιϊ γον ἴον Ηΐ8 ῥϑορὶθ ἴῃ δαὶ Ηθ 
ῬΓοβθηὶβ ΗΪ8 119 [05 ἰμπϑὴ 85 δῇ οχρίδιϊου [ῸΥ 
186 φρΌ; Ῥοβι γον, ἰὼ (μι, ΌὉΥ͂ (8 δἰ οδὲ 
Ἰονϑ- οσίηρς, ΗΘ ὀχθσοΐβοβ ἃ αυἱοϊοηίης γΤαβοχ- 
ἰηἤθΘΏ09 ΟΥ̓́ΘΔΡ ἰμϑτὰ δῃᾷὰ ὀδέαδέϊδλέθ α μγίπείρίε οἵ 
δι βεγίηρ οὗ 97 ὐ͵ίοὶ ἰλεὶ πιαγίψγ-δι βογίησε ἐλαὶξ 
ἀεσεῖορ, αὋ Ὧο ἰλδὶν τοοτὰδ ομὲ 977 ἰδ τοοτχε, Οο]. ἱ. 
24. ἸΤΒΟΓΘΌΥ (δ6 αἰδοῖ ρ᾽65 ἀσὸ δαϊὰ ἰὸ Ὀ6 ποζδ- 
εἰν ὶγ βδποιθοά, ἴα ὑπαὶ {ΠΥ γοσοχοΐςο. ἱμοὶρ 
στυοϊῆχίοη ἰο (9 πνοΣ]ὰ (6]. 11. 109) δηὰ ρῥγοβοεὶ 
{π6ἱν» ἶνοβ πηΐο ἀρ ἃ8 ἃ ἐμαη-οἴοσίης ; Ῥοκὶ- 
υἰτοῖγ, ἰῃ ἐμαὶ, 85. Ῥθασο- ἸΏ ΒΒΘΏΡΟΣΘ, (Π6ΥῪ ῬχῸ- 
οἸδῖτα {86 ροβροὶ ἰο 116 του] ἴῃ α βοὶ ἔ-βασυὶ δοίην 
Ἰογϑ ὑμιδί βίορβ ποὺ βμοσὺ οἴ ἃ πῃ υ υγΒ ἀθδίι. Τΐ8 
βϑροίβοάπ 688 (( ελεισίδεί.} ἴῃ (89 80 }{-βοποιὶ ῆςδ- 
(ἴοι οὗ Ομ γὶδὶ (να ὦσεν ἡγιασμ έν ο ) ταιιδὲ 
6 ἀἰδιϊηρσυΐδιθα, 88 Βυῃοηγτηοῦβ (ἢ υδιϊῆσα- 
(ἴοῃ ὉΥ {δῖ}, ἃ5.1 Ῥοὶί. ἱ. 2, ἔγοπι {ἰιὸ πιογαὶ βοὶΐ- 
Βϑῃοι  ἔγίηρ δη Ὀθοομιὶηρς βοποιβεὰ {δὲ ΓΟΒυ] 18 
ἔγοτῃ 801 Π ςσαἰΐοῦ. 

ἹΦΑΥ ὍΘ βαιοϊοᾶ ἔῃ ἴστυϊὰ [νὰ καὶ 
αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀλῃηῦϑ εἰᾳ]. 
Ἴπνο οχρ δηδι 05: 

1, Το ἴογπι ἐπ ἐγ 18 αάἀυεγδίαὶ απ Τηθδη8 
ἐγμίψ βαποίϊ εοὰ, ἀληϑῶς (Ομ γγδβοϑβίοι, [6Ζα, (4]- 
τ, Βθηζο], ΜΟΥΟΥ): 

α. ἴῃ δηι μθ 818 (ὁ ἐμθ ον 8} δοπϑϑοραίΐος, 
(8.6 δαποίιπιοπία οθγοπιοηίαϊϊδ (οἷο πὶ οχοροίοϑ 
[απὰ 6οἀοι] ): 

ὃ. Τὸ οι ποηΐ σοηῃβοογαιϊίοη ἷπ δηὐ  68}8 ἴο 
ΟΥ̓ΘΕΥ͂ ΟἶΒΟΥ ἀγιότης πῃ Βαϊηδῃ Γαϊδίϊοη8 (ΜΟΥ 61). 
ΤΊοΓο ἰ8, ΒΟΘΥΟΣ, ἐπ Βοσὶρίασο π0 οοποορίϊοι οὗ 
ἁγιότης οἰον ἐμδῃι ἐμ 6 ΟἹ Τ᾿ οβίδιοπὶ (γρῖ6α], απὰ 
{0 Νοῦν Τ᾽ οβίδεαθῃς γ98], ἰάθα. 

2. Ἔν ἀληϑείᾳ 18 ἰο Ὀ6 σοῃδίσιι δα κυ Ὀ5( Δ} ἰγοἷν ; 
ἴῃ ἰγσυϊεεεῖη ἐδ ἰγυϊ ἢ, 88 τόρ 17 (ΕΤαβιυϑ 
ΔΙΆΟΣ Βοῖὴθ ἀποϊοηίϑ, Βυσον, Τύοκο [ΟἸΒμδιβοι, 
6 ὙἝᾶοείιο, Βνοἰκμον, Ἐπν8]4], εί6.)}. [ἢ ὁορροβὶ- 
εἴοῃ ἰο {ι)}58 Υἱὸν ΜοΟΥΟΣ Τοιρανκα: ἢ ἐμαὶ 6850 
[86 ΔΓγ[1616 σουϊὰ ποὺ Ὀ0 ἀϊδρεμβοὰ υἱϊ; δάγνο- 
οδίοβ οὗ (δὲδ Υἱοῦ ἴθ ταὶ ΒΡΡΘΔ] ἰοὁ 68}. ἱ. 14: 

ρω [ἶἷν. 24 ;--ἰ(ὸ τογά χοτιδὲ Ὀ6 ἰπιογρσοίοα ἰῃ δοοορά- 
δῆσο ΜΚ 8 Φοδπ 1." Βαυὶ σγε ἰη ἴδ 6 Ἰαἰἐο Ὁ 
Ῥδδθαρο (8 ἱπέογρτοίδιϊου 18 ἀουνί]. Το Ἰδοῖς 
οὗ (86 δυίΐοϊθ ἰβ οχρίαἱποὰ ὉΥ {6 ἴδοὺ (μαὺ (89 
ἁλήϑεια ἴδ ποὶ ἰο 6 οοποοϊγοα οὗ ΒΟΓΘ 28 8ῃ ἰῃ- 
ἀοροηάθηϊ οδυβο, Ὀπ| δα 16 πιστὰ ον οἱδιμθηὶ 
οὗ (86 εβἶοοί οηδηδίϊηρ ἴγοωι Ομγὶϑι. [Ι͂ἢ ἰδπδὶ 
Ομτίβὶ βαποιίῆθβ Ηϊπδοι, ΗΒ αἰδοῖ} ]ε5 8.0 
βδηοιϊβοὰ ἰῃ (6 Ὀϊοβδίηρ οὗ ἰγυΐὰ (δὲ ργοοοαδ 



δ22 ΤῊΕ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ 5ΟΗΝ. 

ἥγοια Ηΐα. Ηἰἷϑ οχρίδίοτγυ ῬΟΎΘΣ 8 {86 δἰ οι οηὶ 
οὗ συ ὑμδὲ ρουτβ ἰοσί ἥγοιῃ Ηἰπ ἰη Πἰδ βρί τὶ, 
ἰῃ ογάου ἴο ργοβοηῦ {6 πὶ 88 δδῃοί θὰ ῬΘΓΘΟΏΒ. 
1μὸ δοὶ ἐδδὶ (ΠΟῪ δ΄ο δὶ (Π6 ϑϑπι6 {ἶΐπ|86 {[ΓῸ]Υ 
οουδοογδίοα {ΠΟΥΘΌΥ, ἱπ ἀπ. 8 6816 ἰο ΟΙά Τοδία- 
ταρὨΐ ῬΥὶ δ ν δοηδοογαίΐοη, μθ6048 πο δοιῃπηθηΐ. 

ψον. 20. οῖϊ ποῖ ἴοσ [11.966 8109 ἄο Σ ΟΓΑΥ͂. 
[οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ 
καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ 
λόγου αὑτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες.--Νον 
ζοϊοτγα ὑμ6 ἰηίδγοοβδίου (Ὁ ζυΐυγο Ὀαϊΐονυογβ. 
“ὴο ΥἹΟῊ ΟΧρΡδμὰ5 'ῃ 8ρᾶο0 δηά, γοσ. 24, αἷβὸ 
ὧδ ἰἰπι6."" Τμοϊυοῖς. Βησθ νοῦ. 24 ἰγοδίβ οὐ {8 
Ὀοΐης οΥ̓ Ὀοϊίονεσθ ψἱτὰ ΟΠ τὶδὶ ἰὼ ροῦν, ἐπὸ 
αἰϊρδθ δήογαρά ᾿5 ἰηίο οχίθη θὰ δρδοθ δα τὺ6]]. 
Τ6 δηα σΡρ800 0 οἡ τυ 8 }}} Ἔχρδηάίης ὑπ] 
ἐδ ΒΌΡΤΟΙΩΘ σοπδυϊηπηδίΐοπ. 7μ0 Ῥγοβοηΐ πισ- 
τευόντων (866 ἸΈΧΤΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ), ἰ8 ἃ υἱνϊὰ ταε]}- 
Ξαἰίοη οὗ 6 Τὰὰτο. Το δβυ]εοί οὗὨ Ηἰἶδ μοι ἱοη 
ἦβ ποὲ ἰπίγοάαυοοεὰ ὃὈγ ἵνα (Δοοογαϊηρ ἰο ατοιίυ8 
δηῃᾷᾶ οἰδογ8); ἰπδὺ Τα μον ἀθηοίθα (0 ῬΌΓΣΡΟΒΘ, 
480 δἷπι, ἃ8 γϑγ. 11, Οοῃδοαυθηί, (Π6 δυδ)θοὶ 
οὗ ἴ)6 ἱπίογδθββίοη 18 {10 8810 88 ὈΘίΌΓΟ: {δαὶ 
ἰῃ (89 ποτὶ (ΠΟΥ ΙΩΔΥ ὯΘ6 Ῥτεοϑοσυρα ἔγοι [9 
ὙΓοκοὰ Οηθ δηὰ ζΔῪ Ὀ6 δεποίϊ θα ἰῃ {Π6 ἴσα. 
Ησοτα ἰοο, ΒονθΥον, {ἢ δἰ 5 ἱποῖν ΟΠ ΘΠ 688. 

ψεν. 21. Τ8δαδὶ ΤὮΘΥ 611 δυΥ ὯὈΘ ΟὨἿΘ 8ο- 
οοχάϊῃξ 88, εἰς. [να πάντες ὃν ὦσιν, καϑὼς 
σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοῖ].---Τ 8, 
η {μἷ8. Ρἷδδο, 8180, ἈΠῚΥ 18 (6 06] ἰο ὃ9 δἰ- 
ἰδϊηοα. ἘΕχρ]δηδίϊοη8: 

1. Οτίχϑοη : Το ὅπ] δ, ζεμς οπιΐα ἱπ οπιηΐ- 
διω, 1 ον. χΥ. 28. Βαυὶ οὗ (μΐβ {Π6Γ79 18 υδὲ ΠΟῪ 
ὯΟ αυεδίϊοῃ, 88 γϑγ. 2] [1δ8ὲ οἴδιιϑθ, να ὁ κόσμος 
πιστεύσῃ) Ῥτονθβ. Τὴ τοϊηδι ηἰηρς νου] μα8 γοὶ 
ἐο ὃ6 τοῖι ΟΥ̓ (18 αν ἩΒΐοῖ, ἀου .}655, 6 ΔΥΘ 
ἐο υπμἀδογείδπά 88 6 πη }}} οὗὨ Ὀ6]ΟΥ̓ΘΥΒ. 

Ηδρῃοο, 2. Τη0 δποίϊθηϊ οχοζοίοβ: Τ86 ὑμὶν οὗ 
ΟὨεϑιίδηα ἴῃ ἔδιἢ δηὰ ἴοτο, 88 Αοίβ ἱν. 82 ; 
Ἐρῃ. ἰν. 4. Τῃ ἰδοβὸ (μηδ, ἰμθη, 6}..8}} ἐμ9 
ὍΠΙῚ(Υ οὗ Ομ νἰδιίδη ἄτϑι ἄρρϑατ, σοπαἰἰἰομθὰ ὈΥ͂ 
ἐμοῖς Ὀοΐης οτυοϊδοά ἰο (89 νγοτ]ὰ δηᾶ ργοδϑηί 
ἐδοπμϑοῖνεϑ, 8 βου βοθ οἵ }ογνο, (ὁ {16 Ἰοτὰ, 

ἈΔοοοτάᾶϊηᾳ 85. ἜΒου, Ἐαῖμοσ, (τὶ) ἰπ ΝΥ6 
δΔηάὰ σ ίη 9899.---Ῥθ.Ὸοάο Οἱ ΟΥΙΥ Βθοι ἃ ΟἿ τ ϑι Δ ἢ 8 
Ὀ6 Ὀουῃά οη9 ἰο Δηοῖ δηὰ υπὶΐοι. Τ1]16 Ατὶ- 
ΔΒ ἰμθηοθ ἰηΐογγοὰ ἰμδί (9 ὑπ {Υ Ὀθίνθοη 
Ἑαϊλον δηὰ ὅ0ῃ νν88 1 86 ΤΠ ΟΡΘΙΥ 8 ΠΟΤ Ϊ ΟΠ. 
Οὐ μβοῦοσχ οἰ ΟΥ̓ΟΓΒ τοὐοοίοα {818 Υἱθῖν τὶ ἐδ6 
δοσηπιοὺ ἰΠδὲ ἐπ ἰόχὺ ἀἰὰ ποί τ ὕρῸ0Π “αΠηι6- 
φιοῦ, Ὀυΐ ὍροΣ δἰπιέαγίν. Ὑ ΟΝ τὰοτ6 οογγοοίηθ88 
δοῖθθ οοπιπιρηἰδίοτβ (ΟΥ̓, ΗΠ ΠΔΥΥ, 8 ἔονν [κυ- 
ἐΒΟΓΔῺ ἐμ 60]0ᾳ184}8) δδγοὸ σου κοῦ ὑπαὶ (86 Ὁ Π1{Υ 
οὗ Ολνὠεἰαπδ ἰΒβ ποὶ ἃ. τπεγεῖν πιογαὶ οὨθ οἰ 6 Ὁ. 
ὕαϊν τὸ (9 ομο ΗΟΥ αδοβὶ, νο ἰβ (116 88ηι68 ἴῃ 
8}1, ἰ6 ἰηάδεὰ πῆοτὸ ἐδδη τηογὰ] υπΐΐγ. Κ΄'πο6 
Φοδπ βίδγίδ ἔγοσα {Π6 Ῥγθθυρροβί(ου οὗ ἃ Ῥυγοϑὶν 
ῬΘΥΒΟΠΔΙ, ἀγηδαινοα! Υἱο οὗἩ ἰμ6 ὙουἹὰ, δ᾽οὺς 
ΠῚ {8 ὙΘΥῪ ΟἸΘΠ655 οὗ ὈΟΥΒΟΏΒ, {ποῖ ΘἤαΓδο- 
ἐον διὶο 861-αἰδιἸ οἱ οι ἰδ Ὀτοῦσθί ἰο οομῃρ]εἰΐοη, 
ὃ. ε.. (ἷβ8 ΟὨΘΏΘΒΒ 18 ῬτϑοίδοὶΥ ἰμ6 Ορροβίίο οὗ ἃ 
Ῥϑδηιδβοϊϑιΐο οὈ] ταί οα οὗἨὨ ῬΘΥΒΟΠ4] αἰβιϊ ποι: 088. 
Ἀπὰ Ομ νὶβὲ χίνοθ υἰΐογϑηοο (0 {8 συ ἴῃ 8οὶ- 
εἰης ὑν Ηἶθ οὔθῃθβ8 τ {86 ΕΔΙΒΟΣ, ἃ5 [06 {γΥ}06. 
ΤΉΘΥ͂ ἅΓ0 υδὲ 88 ἀοοϊά 6αἀ]γ ἀἰδιϊ μοί ὁπ 6 ἔγοπι {δ} 
Οἶδοῦ 88 ἰβοῪ δῦ Οη96. [ἢ βοοογάδῃοο ὙΪ ἰδ ἷδ, 
ΤῊ ΟΡ ΟὭΘΏΘΒΒ, ὑπο ΡΟ ΙΌΤα, ΟἿ ΙΒ. 1 8ὴ8 δύο ἰὸ ὃ6- 
δοῖηθ ΟὯΘ ἴῃ ἱπαϊνἱ υ81]6 Δηἀ οοπίοθβδβίοηβ. λεγο 
ἔλεγα ἱδ πὸ Ολγίβιίαη αϊδίἐποίἑοη, ο7 ἐλαγασίεν, ἰλέτγε 
Δ πὸ ἵγὼ86 ὠπίοη. ἔπ θογημεν ἰδ ὴ6 πεσαίϊΐοη οὗ 

υπὲν. Οπ πο οἶβοὸῦ Βαοι δ, {86 τοδικίηρς οἵ ἀϊ6- 
ιἰποιοηβ δηὰ ἰδ αἰπέϊποιϊοη8 {Ποτησοῖν 5 Ὀοίποοα 
ὈΘΙΙΟΥ͂ΟΣΒ ΔΙῸ ΦΙΘΙΠΘΏΪΔΡΥ, ΓΝ, ὈΔα, ἰζ {πὸ γ ἀο 
πο Β6ΥΥ9 ἰ0 Ῥγοπιοίθ ΠΗΪΥ. 
ἜΠαϊ [ΠΟῪ 8160 ᾿ΔΔΥ̓ ΤΏΘΙΏΒΟ]ν 65 ὈΘ (οΣι6) 

ἴῃ 08. [ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν (ἐν) ὦ σιν].-- 
ΤΗο ἀοδρῃ οὔ [Π0 ρτοβοσυδίϊΐοι οὔ ἐμ ζδὶ ἢ [Ὁ] τδβ: 
1. Τπιδ ὑδὶιν οὗὨ δ}; 2. ἃ ὉΠΙΔῪ δθο8Β δα (δ τ 
Ὀοίνθε ΕδίμοΡ δηὰ βδοῃ: πον 8. ὉπῚγ ἴῃ {86 
ΠΥ οὗ (56 Βαίμος δηὰ ὅοῃ.Ὲ Τὸ ἀφαΐχῃ ἐς 
ἰγῖρὶν Ἰη θη δε : 1, Α1} ομο; 2. ὁπ6 δὲ ἦε: 8. 
οη6 ἴῃ ὕ8. Τ]15 15 {86 τὶν οὗ υἱίδὶ [6] ΒΕ Ρ 
νἷἱ} αοά, ἐβτουρὶὶ {π6 ΗΟΪΥ αμοβὲ ἔπ ἔδιι, 
(τοῦ οομηςροίίου πὶ (06 ρἱοτὶδοά Ομ τῖδὲ ἰὰ 
116 δδογδιηθηΐ, {πγοπρ ἢ ῬΟΣΒΟΙΔῚ πηΐου εΐτἢ ἐ86 
Ὑγίυμο ἰἢ (80 ὡπίο τεγεδίϊοα. ᾿τϑηδουβ, γ. 1: Σιζέμο 
ἀεὶ ῥγορίεν ἐππιεηδαπὶ αἰϊδείίοπειι ζαοίωδ εεΐ, σωοα πος 
δυπμιδ, εἱ ποα ρεγῇἤεετεί, φιοά ἐεἰ ἵρεε. Αὐυρυδιΐπο 
8}ὲε εἰοὶ!. ἀεὶ ἰχ. 16: εαίω εἰ δεαίυ εις ἤει, {αείπε 
»ατίίοερε λυπιαπίίαίιΣ ποείσιε, οοπιρεπάίεπε ῥτεδιὴ 
»ατίἰειραπάξ ἀἰοϊπίίαί ὁ εμα. Τὴθ ουεσείερρίως 
οὔ ἰπ6 Βυπηδῃ Ἰἰταϊ αἰΐοι οὗὨ {11:18 δϑαεὶν]διίσῃ ἰο 
μὸ ἱνί πεν, ἰὰ 06 ἀοοίτίπο οὗ ἀοἰδεολίιΐου, δὐ- 
γΑποσα ὈΥ̓͂ {86 τηραϊεναὶ τυγβίΐο8 [Μαδδίοσ Ἐοϊκασέ, 
Βυγῦτοοϊο, Ταυϊεν, β..8ο, εἰ6.} ΤΏΔῪ ποὶ Ὀ6 οοῦ- 
ἰσογογίϑά ὈΥ Ἰαγίης ἰο0 κγεδί δίγεδββ. Ὡροὰ ἴδ 
ΚΘ ΡΟΓΔΙ ἀπα σγεδι ΓΟΪῪ πδίαγο οὗ πιδη, Ὀὰὶ ὮὉΥ ἐὲιθ 
δΔΌΒΟΙ]α 6 ἀἰδροηᾶθμοθ οὗ {86 1 ἴθ οὔ ἰδοὸ Ὀσδποδοδ οἱ 
μοῖρ δοπηθοϊΐου τὴ 18 {86 πο [οἷι. χγτ. 1 9΄ 
Ἔπαὶ τἴΠ6 νοι] σᾶ ὈθΙίθνθ. [να ὁ 

κόσμος πιστεύσῃδτι σύ με ἀπέστειλα ςἾ. 
--Ἴνὸ ΟΒυγοῖ, 88. ἐμ ὈΪδββοὰ δοῃρτγοβαίϊοβ οὗ 
οοηῃΐεδδίοη δηὰ ὑνουβΐρ, ΟΥ̓́ΪΠ6 δοιητημῃΐου οὗ 
βαϊηῖβ, 18 8ὴ Θπὰ ἰο ΒΟΙΒΟΪῖ; Ὀμὰΐ 6 ἰδ δἷδεο ἃ 
ἸΏΘΔῺΒ ἰ0 δ Εἰ 85 δὴ ἰημδβι το οὗὁὨ Βοδ] Ὡς Το Σ 
ἱπητηϑίατο ΘΙ ΘΥΟΓΒ 8η, ΕΒΡϑοΐ γ, 88 8 τη ϊκείο- 
ΘΟΠΙ ΠΗ Υ͂ ἴον (6 νου]. Ηθηοθ {86 δοοοπὰ ἔνα, 
(Π6 ΙΟΥ0 Τομποία ἀοβίρη. ΤῺ Ὀοϊ 67 ιΠ6ὲ ἐδὸ 
Ἐδίθον 845 δβοηὶ ΟἸ γὶϑὶ 15 ομδσδοίογζοα ἴω υετ. 8 
88 ἴπ6 ἰγῦθ Ὀ6᾽ ον ρηο88 Οὐ (Πὸ ἀϊδοῖρ].5. ΤΒ6 
τη ΒΩ ἷηρ ΟΥὮὈ ΟἿἹἿΡ Ῥδβϑαβο 8, (Ββοσοΐοσθ,".-ἰ αὶ τὴ 
ΨΟΥΪὰ ΤΩΔῪ δἰίαἰη υπΐο 811}. ἴον. 9 τοισὲ δ6 
οχρ δἰ ποα δοοογάϊηρὶγ. Τσαο, ἱτητηοϊδὶθ ῬΣΓΑΥΕΣ 
ἴον Ομ Υἰβιϊδηβ '8 ἰγαθ, ἱπιτη δα δίθ ῬΣΘΥΘΡ ΓὉῸΣ (89 
ποτὶὰ. 

[Τ}]}8 γουδὸ δῃὰ νοῦ, 28 δτὸ (86 οἷ δβεῖςϑ) Ρ88- 
Βα68 οἢ Ομ Υ  βέ δὴ τπι105, ΟΣ (0 σοτηηππηΐου οἵ 
βαὶϊηί8. Τμ9 ΓΟ] ον πα Ῥοϊπίβ δθθῆὶ ἰο 6 τωρ] εὰ 
ἴα (μο ἰοχί, 1. Ομ γί διΐδη ἀπ οἢ ῬΓΘΕΌΡΡΟΒοΒ ἰδ9 
υἱἱαὶ υπίοη οὔ ὈΦΙΙΘΥΟΥΒ σῖ Δ Ομγῖϑὶ (περὶ τῶν 
πιστευόντων εἰς ἐμέ), διὰ 5. δομάϊιἰοπϑα Ὁγ ἰς. 
2. 1 ἴ6 ἃ νοδεοίίοη οὗἩ (116 υπΐοι τ ΜΒΙΘὮ δου πίδία 
Ὀοΐπτϑοῃ ἐμ6 ΕΔΙΒΕΥ δηὰ {89 ὅοη (καϑὼς σὺ πατὴρ 
ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί), ΘΟὨΠΒΕΑΘΏΥ ποῖ ΤΠ ΘΤΕΙΥ ἃ 
ππογαὶ ὑπῖοπ οὗἁ βυτωρδίδυ, Ὀαὺ ἃ Θοχιτ ΠΥ οἵ 
δριγι(μαὶ ἰΐζε; 4}1 Ῥδγιδιης οὗὅὨ [86 1176 οΥ̓ ΘΒ τὶεί, 
ΔΒ (μ6 ὈΓΔΏΟΪΙ68 οὗ 116 Υἱῆθ (σοσαρ. οἷ. ΧΥ.]. 
8, 1ι οεπίτοϑ ἴῃ Οὐτὶδί πὰ (86 Ζαίλεγ τὸ ὅτ οὔθ 
(ῖνα ἐν ἡμὶν ὦσιν»). ΟὨγΪδί 15 (μ6 ἀἰγἦπθ ΒΘΣΤΏΟΩΥ 
οὗ 4}} δυμηδῃ ἀἸδοογὰδβ, δηὰ ΟἸτ βεῖδηθ διὸ ὁὴ6 
ΔΙΙΟῺ 6᾽ ΘΔΟ Ὁ ΟΥΒΟΥ ἡπδί ἱῃ Ῥγορογίΐοη 85 (ΠΥ δζὸ 
ο.6 πὴ} Ηΐπι. ΤΈΘΤΟ 8 ηο ἰπιϊτοδιϊοη Ἡμδίουεν 
ΟΥ̓͂ ἃ ΥἱΒ Ὁ]0 ΘΘΏΙΓΟ Οὗ ὉΠ οὨ δασὶβ (βυδὰ 85 
Βομι6 οἷδίπιβ ἰοὸ Ὀ6), ΟΥ οὗ 8 ῬΑ  σαΪΑΡ ἔοσι οὗ 

ἀνεο Γ φοῖί δὲ 7ΟΡΉΜΩΥ εἷεε ἀαρδίτεε͵ 
ἈῈΓ ὩΡ ΤΟ ΘΙΘΣΠΟΝ, ΘΠ ὉπΗΣ ὉΠ ἀε' τονοθίδ, ; δέν ἃ ὃδα, 

» ἔθ᾽ 6 ΤΌΤ ΠΟΙΡΓΟΒΟΏδΙΤΟ Υἱονν ἐδ ἢ δοζοέδβου ΘΩῬε. 
Ὑ1} [59 ἴ0Σ!.---Ὁ, 8.] 



ΟΗ͂ΑΡ, ΧΥ͂ΙΙ..1--26, δ28 

Βονοσησηθηξ (ϑ ἢ 8.8 ΟΡ ΒΟΟΡΔΟΥ ΟΥἩ ῬΓΟΒΌΥ ΘΥΥ), [πὶ ΟὨγῖδυ ὑἱμβγουσὰ (μ6 ΗΟ ϑριγιὺ ἔοππάβ (89 
ΟΓ ἴἕοσια οὐ ἩΟΣΘΕΐΡ, 88 8 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ΘΟΠαΠ ΐου οὗ ἰ ουὰν σίομονρ 116 οὗὐἠἨἠ ΟΕ γῖδι ἴῃ ὈΘΙΙΟΥΘΓΒ; {Π|18 
ΒΌΟΘΙΝ πίοι, Οὐ ΤΠ6ΔῺΒ οὗἁ ἰΐ8 Ῥγοπηοίί ὁ. 
ὙΔ5 ΘΟ ΒΒ ΘΓ. Ὁ]6 αἰ δ ΓΘΠΘΘ ἰΏ ἐπ 6 δροβίοἹἹο 8.9 
Ὀούποοι ἴμδ9 Δ ν 16 }- Ομ νἰδιίδη δηὰ (86 Οϑῃι116- 
Οενἰϑιλδη ἰγρο οὗἁὨ Οδγδιϊδηϊγ, θεοί οοη (Π|0 ἀ00- 
ἐγὶμα] βγβίοῃ οἵ Βδὺ] διὰ οἵ ψδχηε8, ἐἔο., δῃὰ 
γεῖ {πἸογ6 γῺΔ8 6βδθῃ αὶ ΠῚ δηἀ ΠΑΥΓΙΏΟΩΥ. 4. 
Βδποο Ομνϊβιϊδη ὑπο ἰ8 7γὲ6 δηὰ ἱταρ θα ἐμ9 
κτοαίοβέ ναγίείψ {(Ὀπαὲ πο δοπίσδαϊ οἰ 0η5) οὗ ἰγρθ8 
δὰ ρδδαβοβ οἵ Ομυϊϑιΐδη 116. ΘΟ γ θη ὉΠΙΟΩ 
δηὰ Ομτίβιϊδα 1 ΟΣῚΥ ΔΥῸ ποὺ σοη ΓΔ ἰοίονυ, Ὀὰὲ 
ΘΟΙΒΡΙ ΘΙΙΘΏΙΔΤΥ δηα τυ }}}}7 δυδίδίηἰηρ; ΤΌΤΟΘδ 
ΘΟΙΏΡ. 6}. Υ]}}. 86 ;, Βοτῃ. νἱξ!. 2 ; 64]. νυ. 1). δ. 
86 ὉΒΙΓΥ τουδὶ πισηζίεδέ ἰ186}7 ἴῃ βδοῦθ ουὐπναγὰ 

ἕοστωο, 80ὸ ἰδ (Π6 Ἰτοῦ]ἃ ΤΏΑΥ ρῬοσοοῖγο ἐὺ δὰ Ὦθ 
ἐτωρτοϑδοα Ὀγ ἰΐ (ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ). Τΐδ γΔ8 
ἘΠ οὁ886 αἸγοοᾶγ πῃ {86 δροβίοἱο οβιγοι, Αοίβ Σὲ. 
47; ἰν. 82, δῃὰ ἴῃ ἰδ9 ἐΐπη68 οὗἩ ρΡογβοοιϊίίοη, 1108 
πὸ οδί θη υϑοἀ ἰο ὁΧοϊαΐπι: “ον (8689 ΟὨτὶδ- 
ἐΐδη8 Ἰοῦϑ 006 δηοί αν, δῃηἀ ΠΟῪ (ΠΟΥ ΔΙῸ γΟΔαῪ 
ἰο ἀϊθ ἔοτ οὔθ δῃοίδον.᾽" υδη διηοης ἰδ 0 Βοοίδ- 
τἶδη δι γ 65 [0.6 δρίγ 8] ἀπΐοη οὗ ΟἸνἰ βἰΐ 85 Β68 
ΠΘΥ͂ΟΡ Ὀ66Π Ἰοβὲ ; δηᾷά ἰΐ τψ.}} ἀθοροη δπὰ ὀχρβῃά, 
δὰ Ὀθ ΓὉ}Π}Ὑ γϑα]ζοὰ αἱ 1δϑί, 11 δ] 86 ΟΡ 
δἰἰγϊ Ὀυΐο8 οὗ [86 σπυγοῖ (σαι ΒΟ] οἰ {Υ δὰ Βο]ἷ- 
Ὧ085, εἰς.}, ὙΐΠῈ (89 ρσὶοτ δοαϊίοι οὗἩ (δ 0 ὈΟΑΥ οὗἁ 
Βο]ΐονογβ (να ὦσι τετελειωμένοι εἷς ἕν, γον. 28, 
ἵνα ϑεωρῶσιν τὴν δόξαν ἐμῆν, γο. 24). “(Ὁ Γ- 
ῬΟΤΘΑΙἐγ,᾽᾿ δαγ8 (δι ζον, “6 18 (6 οηὰ οὗ αοἀ᾽ δ 
Ὅ8γ86.᾽ Τὸ γῬγοιιοία ἰο Ὁπΐοπ ἴον ὙδίοΝ ΟἿΡ 
ΒΑΥΪΟΌΣΡ 80 ἔὈΥΥΘΓΪΥ Ῥγαγοί, 8 ἰΠ6 ἀυ δαὰ 
ῬΣΙΎ ]οο οὗ ουοτγ ΟὨ τ βιΐδῃ.---ἰ αὐοῖο ἰη δἀαϊιίοη 
180 ποίο οὔ ἐδ9 αἰ Ποδη ΑἸζογὰ νῆο μοὰ Σθοταὶ 
δὰ δ] κιοπεὰ γὙἱογϑ οἡ ἰδ ἷα ϑυ ͵θοῖ: “1 ἷ8 
ὈΠΔΕΥ 888 18 ἰγ8 απὰ ΟὨΪΥ σγομπα ἴπ ἴδ ἴῃ 
Ομεῖϑὲ ἐἱπγουρὰ (6 τοτὰ οὗἩ αοὰ 885 ἀοἰγοσοὰ ὉΥ 
Ὧη6 ΔΡΟΒΙΪ685; δηὰ ἰβ ἰβοσχοΐοσο οὶ {{16 Σ6Γ0 οἵ- 
ποτὰ Ὁ ΤΟΥΤΩΪΥ, ΠΟΥ οδἢ Β00 8 ὈΠΙΓΟΥΙΩΪΥ Ῥτο- 
ἄμοο ἰθ. Αἱ ἰδθ Βββπιο ἔδτηο, ἐϊ5 οἴοοίβ δῖο ἐἰὸ Ὦθ 
ΣΘΔῚ δηὰ υἱβὶ Ὁ16, δι ὑ8δὲ [η9 ψοΥ]ὰ ΓΙΩΔΥ͂ 8060 
ἴδοπι.""---Ῥ, 5. 

γον. 22. πὸ ρβίουσνυ σοῦ Του ρανθδὲ 
ΤΩ, 1 Πᾶνθ, εἰς. [κἀγὼ τὴν δόξαν, ἣν ἐδωκάς 
μοι, δέδωκα αὑτοῖς, ἶνα ὦσιν ἔἕν.7-- 9 
δἰοΟΣΥ πϊοι ἢ 6 ΒΔΙΠ ΟΡ πὰ8 ρσίνοη Ομ γίβι, 16. [89 
δβίϑίο οὔ ρἰοσὶ δοαίΐ οη (866 γϑν. 8). Τἷδβ φΊΟΣΥ, ἑ. 6.» 
1011 [6] ]Ἰο υϑῃΐἷρ ἰπ ΗἸ5 σἰον δοα βίαίο (890 Βόου. 
Υἱι!. 17), Ομτίδέ σανο Ηἰϑ ἀἰδοὶ ρ}659 Ὁγ σἱνίηρ (τὰ 
[9 »υϊηοὶρὶθ οὗ ἔαΐυγο σίοσυ ἰπ ΗἸ9 ποτὰ πδῖοὰ 
ὙΔ5 ΔΌοΟι! ἴο Ὀ6 φἱονί δε ὈΥ (80 ϑρ᾽ γὶῦ οὗ ΦἸΟΣΥ͂ 
(1 Ρει. 'ν. 14. Βαυρ. Ογυβὶυδβ ὀχ  δὶπβ {86 σίθαη 
88 ἀδοίϊπαα. ΜΟΥΘΤ Β Ἰηἰοτρτγοίδίϊομ δπιουπίδ (0 
186 βϑ9 ἐβίης, ΔἸ πουρκ 6 σοι δίβ (Π9 Υἱ ον ἴῃ 
γε)οοιΐηκς ἰμ6 γοίθγοηοα οὗ (89 ράββαζϑ ἴο ἐλ σίογῳ 
φῇ ἐλε ἑππεν {{{6 (ΟἸϑνδυΒ6}), ἰο Πἰἑαίίοπ (Β 66 6]), 
ον (ΟαἸν), σσγαοα απά ἰγωὰ (μαϊμαγὰ). [ἐ 18 
ἸΏΟΤΘ σογγϑοὺ ἰ0 ἀρὴν 18 τοΐθγοησθ ἰο ἰδ ρἱονὶ- 
Ο.58685 Οὗ (Π6 Δροβίο 6 οΠοθ ἴῃ ἀοοίτῖπθ δῃά [9 
πον κίης οὗὨ τιΐτδοὶεβ (Ὁ πνγυγβοδβίου), (που ἢ 8}1 
Ὀολίονοτδ πδΥο {μ οἷν τηοάοϑύ ροτίΐοπ οὐθῃ οὗ ἰδϑὶ. 
Τοῖθ ποτὰ οὗ {6 ϑρίτὶϊ, τὶ ψῖοὰ (86 βρίτὶς 
ΟΟΙΏΘΒ, 5 89 Ὀοηά οὗ υπΐοῃ δηὰ 6809, δμὰ 18 
ἀοεϊκποά ἰο ὃὉο ἐπΐ8 Ὀοπά, ἸΤμοροΐοτο: ἐλαέ ἐλον 
παν ὧδ οηὲ αϑ Ἦε, εἰς., ἘΡΆᾺ. ἷν. 4 

γέεν. 283. ω1 ἴῃ ἴμοπὶ, ἃ ου ἰῃ Μῖο, 
δα, εἰο. [ἐγὼ ἐν αὑτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, 
ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, κ' τ. λ.}- 
“ ἈρΡροβι(οπαὶ ὀχρ ϊοαίΐοι οὗἉ ἡμεῖς ; ποῖ ἰδοϊαϊοά, 
ΜΟΙ ἃ ΠΟΝ ΡἈΓΟΡΟΒΙ ΟΝ," εἴθ. ΜΙ Ογογ. Οὐδ 118 

4 

1 

ΤΌΘΡΘ  Τουπὰδβ μοὶ σἱροπΐπς ἰ0 πη8π᾿ 5 δίδίυγο, [0 Ρ6Γ-. 
ἴδοϊΐου (ΕρΒ. ἱν. 18) ; {π|8 Ὀτίηρα τὶ} 10 (πο ῖν 
ὈΠῚγ ; 1818, ΒΔ}, 18 ἰπβι γα πιθηΐαὶ ἰονγαγάβ (ἢ 8 
“μὶὲ οοηγογβίου οὗ ἰ89 νοῦ, νῆθῃ ἐὺ ποὺ ΟἿΪΥ 
Κηοῦγ (6 ΟἸσδί (ἀοοα οί Βἰ ΡΥ Ὀ6᾽ 1676), δαὶ 
αἶϑο Κηονδ ᾿|ἰνίπρ ΟἸγἰϑιϊδηθ ἰὰ ἰμεὶν αἰρηΐ : 
απά αἰάεὲ ἴουε (ἦεπι, αα6 Του; αἰεί ἰους 6. 

γεν. 24. Ῥμαῖ τοῦ (ΒΟΥ τ Βου) Του 
δαὶ κἰνθῃ ΜΘ, ΙὙΣ]], εἰς. [πατήρ, ὃτ--τοομι- 
Ῥγοδβοηάΐης 4}} Ὁ] ουοσ8 ἃ8 οὴ6 σἰἶν οὗ ι}1Ὸ ΕΊΣ 
ἴο (89 ὅοη (ἰοχί. τοῦ. οὐ ς)--δέδωκάς μοι, ϑέλῳ 
ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, κἀκεῖνοι ὧσιν μετ᾽ 
ἐμοῦ, ἵνα ϑεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, 
ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι, κι. τ᾿ λ.7-Τ ΤἸὸ ἀδοϊαγα- 
(ἴοι ϑέλω τηιιϑὺ σοΥί δ] ποὶ Ὀ6 σεΐογγοὰ ἰὸ (9 
ζο]οτίης ἵνα ; ἢν 158 Δυβοϊυίθ. 5ἴησο Ησ "88 πο 
ΠΟῪ ἰο δὶς 70. (δὶ Ὑπὸ ἢ {10 ΕΔ ΠΟΥ [88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
εἰτεοη Ηΐω, ϑέλω ἰβ ποῖ 05 8 ῬΣΆΥΟΥ (Καΐηο6]), 
ΠΟΡ 8 ἀοδῖγο (όσα, οἰς.), ΠΟΡ 8 Ῥϑιϊ᾿οπίηρ πὶ {89 
θομδβοϊουδηοδββ οὔ Ηἰΐβ ἐξουσία (Μογογ), νι] ο ἢ 
ψουἹὰ οοηίδίη 8. οοσίδὶῃ δοπίγδαϊοίϊου, Ὀυϊ (ἢ9 
ΤαυαΣ δὺ οοπιτηυηϊοδίϊοι οὗὐ ΗΪ8 νυ ϊϑῃ ἔγοτι {1.18 
ἐἶχαθ ἰο 88δι: 9 ροβϑοδϑίοῃ οὗ ἰμδὺ ὙΠ6ὴ 88 
δοιὰ αἰνσθῃ Ηΐω. 1 νυνὶ} } ᾶνὸ ἰμθηι, ἡ. 6., ᾿ΔΥΘ 
{πότ ΜῈ ΔΊο, (Δο89 Ὑοῖ Του μαδὶ χίνοηῃ δῖο, 
ὦ, ἐ., ΔΙῚ ἐπ 6 δβοθηδίου οὐὗἉ Ομ τὶδὶ, (ἢ9 χοδὶ οὗ 
Ῥοσίεοίοἀ Ὀε]ίονοσϑ βιουἹὰ 6 τὶ Ηΐτ ἴῃ ον ΘῈ 
(869 οἢδρ. χῖν. 1 8.) [Το ϑέλω (υοἷο, ποὺ φεἰΐτη, 
ΜΩΐΟΝ 8 ἴθ θα, δοπιρ. Μασὶς νἱ. 2δ; χ. 88) 
δηὰ {80 ΘΟΥΣΟΒΡΟπΐηΣ ΥΟΥ868 ΒΑΥ͂Ο, 88 ἰὕ ΨΘΥΘ, 
ἐ9 Βοϊϑιηῃ ἰοη6 ΟΥ̓ ἃ ἐοδίϑιμθηίατΥ δοὶ, Βοηραὶ: 
Ἀοφαὶ «εδιις οὑπὶ 7μῦε, εἰ ροδίμϊαί οὑπὶ παμεῖΐα, υἱὲ 
ἘΝ ιδ, ποπ μἱ δεγυια. ΑἸΤοτὰ : ϑέλω 18 ΔῊ ΟΧΡΓΟΒ- 
βἷοπ οὗ ν}1, Τουπἀσὰ οὐ δοκηονϊεὐροα σὶρ; 
60}. διατίϑεμαι, [16 χχὶϊ. 29.--Ρ. 5. 
μα ἜΒΟΣΘ  δῃϊ, εἰο. ἔοι {0 βυδήοοί 

Ἰδοῦ οὗ ἃ ρει ἴοη, Ὀαὶ ἰ9 σομβθαῦθῃοθ οὗ ἃ 
ἔδυ λν οχρσχοβδίοη οὗὁὨ ν}}}. 6 ἰὑ οὐδβοσυοᾶ 
δαὶ {9 ῬΤΑΥΟΡ οὗ Ομ νὶδί ἔγομι (18 ροϊηΐ ἄοϑδ 
ποῦ ἰβ809 ἰπ ἃ υμηδ ἀοχοίοσΥ οὗ αἀοά, Ὀὰὺὺ ἴῃ 8 
αἰνίπο ἀϊδ]ορσιο υἱὲ (6 ΕΔ μον, [ἴπ (80 ῬΓαΒθη- 
ἰἰθὴΐ οὗἩ Ηἷβ ΒΟΔΥΘΗΪΥ δἰαηά-ροϊπί, Ηθ ἰδ ῖκο8 
Ῥοδβδβοδβδίοῃῃ οὐ ἰβθῖι 88 οὐ͵θοίβ5 Ὀοβίοινοά ὈΥ {0 
ἘαιΒογ. 1. ΤΊΊΟΥ δ88}} 06 10 πὰ, ψ οτο ἢ 
ἦδ, ἱπ Βοδύθῃ (ΔΙΟΥΟΣ ΒΑΥ8 ΠΟΓῸ δραΐῃ: ἱπ πο 
Ῥαγουῦβία); 2. {Ππ|0 Ὁ 8|18}} 866 ΗΪ8 ρίογυ Ὑ]ῖοὶν (}}0 
ΕΔΙΒΟΥ μ88 αἴνοη Ηἶπι. ΟΥ̓ οουγϑο (μὲ ἱποϊυὰο8 
ἃ Ρασ οὶ αι ἴοπ ἴῃ (60 δβδῖιο (ΜΟΥ; Β60 οι. 
Υἷἦ. 18, 290). Τ}ϊ8 Ἰαίίον δαιμηϊβϑίοη, ΒΟΎΟΥΟΣ, 
ποὶ ἰο 86 Ργϑοϊυβίοῃ οὗ {116 1δΔοὐ {μαὺ {ἢ Ὀ6]1ο]ἃ- 
πᾳ οὐὗἩ Ομ γίδι 8 κἴοσυ ἀοθβ Ἂβδρϑοΐα ν οοπδί αἰθ 
ἐμοῖσ Ὁ1188 (ΟἸϑαβθ). Γῃπον: Υἦο βου] 1ο( 
ἐδΐ8 αἱΐογϑηθθ ὯθΘ ΟἿΡ 500}᾽8 Ηἱ ΠΟ πὰ δὰ οὗ 
ἄονῃ, δὰ τὴ Ἰογία! Βοατὶ σόϑοσὶ ἰβογοιηΐο 
ὙΒ6Ὼ {10 Βνγοοὶ ΒΟῸΣ οὗ γοδὺ ἰ8 αὖ Βαπά.---Β6- 
οαῦδθο μου ἀᾶξι Ἰονθ ΜΝἴο (οοπιρ. τϑσ. ὃ). 
[ὅτε ὑγάκησάς με πρὸ καταβολῆς κόσ- 
μου].-- Ηοτο, πὶῖμβουῦν ἀουδί, 85. ἴὰ τον. ὅ, 110 
Βυλ θεοὶ ἐγοαίοα οὗἁ 18 ποί δ τρὶν π6 ἀϊνίηθ, αὶ 
16 αἰνἱ )6- δὴ, δόξα οὗ ΘΟ γῖβιὶ ἴῃ ἢ 5 βίδίο οὗ 
ὀχδιἰαἰΐοῃ ; δηα, οοΥγοβροδαϊηρὶν, ὁ 18 ποῖ ἃ 
αυοδίϊΐοῃ ΙΩΘΓΟΙΥ οὗ (86 ἰσϊηἰ τίη Ἰουθ οὗ (ἢ 9 
ἙδίμοΣ ἤον (6 ϑοπ, Ὀπὶ οὗ [6 δἰθυμ} δο}]α- 
ΟΟΠΟΥ οὗ αοὰ ἐπ Ομ γὶβὲ ἴῃ δπίϊοϊραϊΐου οὗ ΗΪ5 
ξοοὰ οοπάιοί, ἴῃ οι ΘΟ ΡΙΔοοηοΥ οἷ δΡ- 
Ῥοϊηίεὰ Ηΐπι {8158 βίδιὶϑ οὗ οχαϊιδίΐοῃ. (Δίου θυ). 
Οομρ. ΕρΡΒ. ἱ. 19; ῬὨΠ]. 11. 6 8. 

γογ. 20. ΕἸ θουΒ Εαῖμοσ! [πότερ δίκαι ε, 



δ24 ΤΗΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ υΟ0ΗΝ. 

καὶ ὁ κόσμος. 860 ΤΈχτ., ΝΟΤΕ.} Τῖ7ο ἀΠ ΠΠ οαΤ 165 
Ῥτγεθθηὶ ἐμοηιβεῖυοθ μ6ΓΟ; ἄγει (Π0 δοοοβίϊ πρ οὗὅἁ 
16 Βαίπον τὴϊῚ}}Ὶ δίκαιε, Βοσοπγ (δ 6 καί ὈΘΙΌΓΘ 
ὁ κόσμος. Δίκαιος ΡΡόΔΙΒ δραίη ἰῃ 20.) 45 8 
Ῥτεάϊςαίο οὗ αοά, 1 Φομηΐ. 190, Ιὲἐ {(ποτὸ ἀδθηοίββ 
ἃ Κτασίου δ! τϑοορϑηβίηρ ΥἰσὨ δου βηθ88. ΕῸΓΥ 
ΟὟἿΓΡ ΡῬᾶββδρο, μούουοσ, ἔπ ργεσθάϊΐησ βαγίης, 
οδΡ. ΧΥ͂Ι. 10, ἰ5 ἀφοίβὶνο: 75 γεσρεοί 9 τίσλίεοιι- 
πέδὲ, ἰλαί 790 ἰο (λε Ριμλεν. Ιὰι ἰ6 δατθοδῦϊθ ἰο 
{6 τὶ θουδη 6885 οὗ αοἀ αηα Οἰιτὶδὶ {πὲ ἃ Βορϑγα- 
(ἴοι δου]ὰ Ὀ6 πιδὰδ Ὀεἰ πἰχὶ (ἢ 9 ρογίοοίοα ΟΠ ἰδὲ 
δηὰ ἐμὲ Ῥτοϑοηῦ ποῦϊ ἃ ἰπ 18 Ὁ] πᾶ πο658,---ἰ δαί 
Ομ νὶθὶ βιουϊὰ 6 ἐχαϊίεὦ ἰο βιοαύθῆ. ΕῸΣ ἰδ6 
ψονὶ ἃ μ85 ποῖ κποσσῃ οὐ, οἰἰπον ἰὼ Ηΐθ κεποσαὶ 
Τουοϊδίϊοη (του ἢ πδίατο δηὰ δἰδβίοσυ, οὐ ἰπ (116 
τα ϊββίοη οὗ ΟἸισὶβι: ποῖ. ἀοο8 1 πον Ηἰπ ὨΟΥ 
ἰη (π6 αάσιαοης πθοτοίΐη 11 5 Ἰα ἀχοὰ οΥ̓ αοὰ αγϑη 
ὙΠ|160 0 )υάχοδ Ηἰ5 ΟΒ τὶ δὶ, ΒΟΥ ΘΌΥ ΟΕ γϑι σοη- 
δοα θη} ὈσδΥδ ἐμ06 ἰυάρσιδεηὶ οὐ ἐμ πουὶά. 
Ομτίδί, ΒΟΘΥΟΡ, οὐθ 85 Μδη, 88 κῆπον Ηΐη 
ἴῃ Π5 οἷο του ϊδί οι ; ὅπ}, Ηθ ᾿65 κοῦ 
δηα υπἀεγβίοοά Ηἶΐπι ἴῃ 86 Ῥτοβϑηΐ δοπιΐηρ ΠΡΟῺ 
Ηΐπι οΥ̓ 1.6 Λυάρπιοηΐ οὗ γεν θα νο ᾿υϑί166. 
ὙΠΟΥΘΌΓΟ Ηδ σοπἤάδεβ ἷπ ἰδαὶ Υἰ συ ΘΟῦΒΏ 655 88 
ὁη96 ἱδδὺ Σουσαγάϑ Α180, ἐμαὶ 8.4}} ἱγαῃϑὶδίθ Ηἶἷπιὶ 
(0 οασοῃβ. Βυὶ Ὀοοδυδὸ (6 ἀΐδβοῖ 165 8150 δδυϑ 
Κηονη {πα Ηο ν͵γὰ8 βοηΐ ἤγοιῃ αοἀ, δηὰ ἐμ γον 
ἢανθ Ὀοσὺπ ἰο ΚΠΟῪ {πὸ Υἰριδουδη6885 οὗ αοὰ, 
{πον ἰοο Ὀοϊοπς οπ ΗΪδ8 β'46; δήῖοσζς ἰδ δ Υ6 
Ῥογίοτιημοα Ηΐ5 τννοσῖς ἴῃ (6 πον]ὰ, ἐπ 6 Υ τηυβί σοτῃθ 
ἰο Ηΐτα ἰηίο Ηἶ8 οδυθῆ. “19 ποτῖὶς οὗ ἀϊνὶπο 
(πὰ αἰνίπο- ατηδῃ) ΒοΙΪη685 (γον. 11) πουϊὰ 
οἰμουνβ {δ} οἵ 115 πὶ δοῃηβυμπηδίϊοι δηὰ 
τοδηἑ δδἰδἰΐου ᾿"᾿ (ον 60). Τδο πιδηϊϑείαἰἷοπ οὗ 
Ῥύυγο Βοϊΐη 6855 888}} Ὀ0 86 8]64 ἰπ (80 τηδηϊ βία οἢ 
οὔ ρυΐο τἰχιἰϑοῦβηθϑ8. αΐ Ὀόοαι8ο ΟἸενἶδί σοη- 
ἤάο5 ΠΙπβεὶΥ ἰο (89 ῬδίμοΡ ἰπ Ηἰδ ρμυπὶ ἑν ον 
τοιγὶ δυϊΐδνο Υἰ δουβηθββ, δ ᾿ΠἸκο δ (τυ δία Η πὶ 
ἦπ ΠῚ5 του πογδιῖνο στἰ θοῦ Βη 665; (ἢἷ8 Ἰαι ον, ἴῃ 
6βί δ Ὁ] 5 ἷηρς {π9 πὶ ποϑὶβ Ὀοΐνγοοι Βοδυθῃ δηὰ 
θασί, ὈΘΘοΙη68 ἴῃ (5 ἰυγ ἃ ἀἰνιἀθν. 

Ηρθποθ ὑπο δηξ 6918: καί, δέ͵---ἀἸ Ῥ ΘΏΟΥ ἴπ- 
Ἰογργοίοα Ὁ ἀϊπογθοῦ δοπηπ) θη ΔίοΟ ΤΉ : 

1. Α8 ἔοσπιίης δὴ μι 6818 ἰο ναὶ Ῥτθοο68 : 
Ἐϊκχπίοουβ Βδίμον, Του δὶ σἰ ζυίθουβ, ΤΒου αἰ νοδὶ 
βυοὶι σοοὰ (δίηκη, απᾶ ψεέ ἴὴ09 πον]ὰ μαι, εἰς. 
(Ομνυϑοδβίοιι, δέ γον, Γι Βανι). 

2. ΑΒ ἀτανίης 8 ἀοάδποίΐου ἔσο {16 ἔογοροὶης 
ἴῃ ἃ ῥτοαοβιϊ παυΐδ βοῆβο: μία Τμδίμϑ 6{, ἰδο (6 
πο οοσπουὶξ πιμπάμδ (αἴνον Αὐυρυβιΐπο, [ζ8η1ρ6). 

8. ΑΒΘ δηθουποίης ἃ δΒυθδδοαποηὶ δηι 6818: Οἡ 
116 ὁη6 5Βἰ46, οἢ {89 οἱ Βοὺ βἷἀο (Ηϑυπιδπη, 1, 1οἶκο, 
Τιοο Κ). ἘΤπ8 ρσταπιπιδίϊοαὶ οοπδίτυοίΐοη οἴ 
καί, δέ ἰΒ Θοτηθαιοα Ὀγ ΜΟΥΘΣ,--- ἢ γοδβοῦ πι5ι}- 
βοὰ ὈὉγ ΤΒοϊυοῖς. Ὑοὶ τὸ 

4 Ἡοϊὰ (116 δι  ο8ὶ5 ἰο 6 ποὺ γοὶ δαὐπδίοα 
ὉΥ ἴμ6 Ῥτοοδάϊηρ τἷϑν. Ηδ ρίαποοθ Ὀδοὶς ὉΡΟῺ 
ἐδ ΖΌΣΘΡ δ  πθ81]6: 7ΤΆου αἰάδέ ἰους Ἀἴς δοΐοτε 
ἐλε 7ουηπααίίοη 97 ἐλ6 τοοτἱϊά. Τ᾿ ἷ8 οοηἰταδὶ οὐὗἨ {}}6 
οἰϑῦμδὶ Ομ τὶδὶ ἰο (06 πρείχηϊ του] ὰ σοηῃϑίϊιυ 68 
ἴ9 ἔἤνδὲ ποοίϊνο ὕο. Ηΐβ οχαϊίδίϊοῃ δῦουθ ἰδ 6 
πουϊὰ, Το ὁ ποτ 18 ΠΟῪ δἀάθά (89 δοοοῃὰ 
δου ϑροπάϊης οσοπίγϑδί, ὑπ δὲ {86 δίηύαϊ νον] ἢ Δ8 
8180 ποὺ Κηότῃ ἐδ γἰχδίοοιβ Εδίμον, τ Ἐ}18ὲ Ηὸ 
λ)λῪβ Κπονῃ Ηΐπι (Βορου ΚὮ]Υ. 

γεν. 26. Δηᾶ σ πδᾶϑ πον ἴο ἵἴμθηι 
ῬῺΥ παῖ [καὶ ἐγνώρισα αὑτοὶς τὸ 
ὄνομά σον καὶ γνωρίσω, ἵνα, κ. τ. λ.].- 
Τ|ιὸ ἄγβι σαὶ ϊνθ Γ0Υ [16 οἰογδίΐοῃ οἴ ὈΘ᾽ σου ἰο 
ἃ Ῥατγιἰοἱ ραϊίΐοι ἱπ Ηἶθ ΒΘΘΥΘΏΪΥ ΔἸΟΥΥ, γγῶβ ὑδπδὶ 

(8 Υ παὰ Ὀεϊ]!ονθὰ ἰπ ΟὨγ ϑι᾽ 8 πιϊδβαοΐ οι ἤγοταη Θοά. 
Τῆὶβ ἰδ σοπεϊηυοά ἴῃ {Νὸ Βοοοῃά, οἱζ., (πὶ ἤο μδ8 
τδὰθ πον Ὁπίο ἰδεῖ ἴἰμ6 ΒΔΙΒΘΡ᾽ 5 δα δηὰ 
ὙΠΠ1 8.}}} τόδ κὸ ἐξ πότ 0π|}} (86 ρμετίεεϊ τονοἶδ- 
εἴοῃ οὔ ᾿ξ ἴῃ σίοσγ. Το {μ686 (μο (τὰ ἴα Δἀὐ ἀδά: 
[86 ἴονϑ οὗ αο ἴοσ ἴ[89 δου! λδὲ 6120 ὍΘ 
ἐπ θεὰ, Οὐγὼ ΗἰπιδεῖΓ δεῖισ ἰλεγοῦν ὧι ἰδεπι, 
(Βγουρὰ 9 ΗοΟΙΥ Ομοκὶ) [να ἡ ἀγάπη, ἣν 
ἠγάπησάς με, ἐν αὐτοῖς ᾧ κἀγὼ ἐν αὖ- 
τοὶς. Τα ἰδ, [Β6Υ τασδὶ ὍὈ6 εἰξοτῖγ ᾿ἰδὰ πρ ἰο 
Ομνῖδὶ πὶ ογάϑν ἴο Ὀ6 ροτίοοϊοα ἰπ 86 σδοτοτηππίοα 
οὔἰδμο Ττίθθο αἀοά, 6 Βαίδον, ἰδ6 βο δπὰ ἰδὸ 
Ηοὶγ αμοβί (869 2 Ῥεῖ. ἱ. 4). ΓΌΒοΣ: Τπαὶ νὸ 
ἸΒΑΥ͂ ΚΠΟῊῪ μ6 ΒΑΙΠΟΥ' ποδχὶ, ποῖ δεὶ ὈΘΙΌΟΣΟ 88 
του {80 ἤοτά, αὐέετγισατάς, ἰὰ ἰλαί }1ἴε, ἴο ὃ 
ΟΡΘΏΪΥ 6614. 
[Κἀγὼ ἐν αὐτοῖς, Τὶ ἴῃ ἴποπι, τὶ δῇ (δος 

{Ὰ]π 685 οὗἠἨ ΜΥ ἴονὰ οῃὰ ἰδο ΒΔ Σ᾽ 5 ἴοτο : 15 ἰδ 
(9 δϑὲ δηὰ τηοδὶ δρρσγοργίδίδ νοσὰ οἵ (85 δυὺ- 
Ἰΐπιθ ῬΥΔΥΟΡ, δπὰ 845 βιΐθν βαγθ, “ἃ Ὀείί(ον βεεὶ 
ὑπ ΔΏΥ ἀοχοίϊορν οὐ Ατηοη." Τ86 ῬΥΔΥΟΣ ὙΠ 
ΤΙ ΘΒΪΥ ἀπδπεγο ἰῃ 186 οχροσΐθμοο οὗ (86 δ8᾽;ἢΡο8- 
166: ποίμίηρς οουἹὰ δορασζδίο [μ6πὶ ἤγοπι ἴμΠ6 ἴοτεο 
οὔ ΟἸνἰδὶ (Βοπι. τἱϊδ. 89), δπὰ Ομ γὶβδὶ δυὸσ το- 
τηλϊηοὰ τῖϊ (πὶ δηὰ ἴῃ ἰδοὰ ὮΥ ΗἹ]9 ϑρίτη, 
δηὰ ψ}}1] γοπιδῖῃ τίς ἢ Ὀο᾽ ἰόντ (ο [86 πὰ, (δΒοῖν 
δίγαη σι δῃὰ οοιηἴοτὶ δὰ Ρο806.---Ρ. 5.1 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἙΤΉΙΟΑΙ. 

Ἱ. Οἱ (89 ἷᾳῇὴῃ νδ]υδίϊοη βοὲ ὍΡΟΣ (815 Ῥγαγοῦ 
ἧη ἰδ 9 ΟΠγοΟΝ, 860 (Ὧ6 ΙηἰγοἀυοίογΥ Βοτβδεῖβ. 
Οοῦρ. ΗδαΌΠοΥ, Ρ. 482; ΒοδΒοσ, οὐ ϑοθπ, οἶδ. 
χυϊ. Αδρσχοζηϊποηῖ ποτ δ τπροῦ {ἢ 6 βονοπίϑδ! ἢ 
οδδρίον, -- ΟΣ ΚΒ ἱππρογίδῃϊ αἱ Ο2090 107 ἐπεῖν Ὀ68᾽:- 
1η ὕροη ἀοοιτῖηδ) στουηἀ- ποκίΐομ δ, διὰ ἘΡῸΒ 
Βοι 16 1168, τὸ πιυδὶ πιρηϊίοη: ΕΥΘΥ Ϊηρίδυδ68Β, 
Τὰς ϑαοεταοίαὶ Ῥγαψεν 97) οἷ᾽ δἰεεφεά ϑαυϊουγ «ἴεευι 
Ολτὼ; ἐισεπίν-εἰς γ»μδίὶς Ἀδεαϊ(αἴδοπδ ὉΡΟᾺ ἐῤ, αἱ 
εοπίαϊποα ἐπ δὲ δευοπίεεπίδ ολαρίεν 4. δί. “οἕκ. 
114116, 1719. Αμαΐη: 7λῪὲ δαεοογαάοίαὶ γσψε, ο 
ον Τοτὰ «“έεδιι6 Ολτίοί, ᾿ρσεηίν Ἀεαϊαίίοης, ὈΥ Ὅτ. 
Βοδιτιΐϊοον, Ηδιδυγ, ΑροΠΟΥ οὗ (6 Βουρὰ 
Ἡουδο, 18481 Μοάϊιαίΐοι οὔ στοαὶ ποσί, ὑτο- 
οοἀοά 489 ὈΥ͂ ΔῺ Οχοθϑα ὨΡῚΥ τηοτθη ου 5 ἐσοδεΐθα 
ὌΡροη {ΒΘΟΒΟΡῊΥ͂ δηὰ 18 γεϊδίϊοῃ ἰο ἱμβθοϊο Υ δπὰ 
οτβοάοχγ. Α [0}} 118ὲ οἴ οἰάον τΒεοοϊοςίςαὶ δπὰ 
Ἰιο ]οιοα] τυ ηρᾳδ, δοὸ ἰπ 1116 81}8}}5 ΜΒ . 
ΑἈτολίνυατίμα ἐν ἀεὶ, βελτύάει Νεέιεπ Τεείαπεαιίε, 
Ῥ. 838δ6.{Ὀ Απιοῃᾷ ἰμὸ τσ κΚϑ ποτ πιρηοπαῦ, Α. 
Η. Ετγϑποῖκο β Αἰοάϊίαίίοηα (ἠὲ ϑαεενάοίαὶ 
Ῥγαψον δτὸ ὙΟΤΊΏΥ οὗ ποίθ; δῖβο 1. 1. ὕἱγίοι ἰδ 
Ζυτίοι: 716 δριγίίμαὶ Ααγοη (48 ϑετιποιβ). [ἃ 
ἴοπς ἰοὺ οὗἨἁ ἘπρΙ ΜΒ δοστθοηϑ δηὰ ἰγοδιϊθοδ 08 
“οῖιη χυὶΐΐ. 860 ἰῃ θαυ κ᾽ 5 Ονεῖορ. Βιδὲ., 1. 1147 8. 
Α. Ἧ. Τγῖον εἶνοβ (89 ατγθοὶς ἰεχὶ τὴ ἃ οτγἰσαὶ 
αἰχοβὲ δηὰ ἰγδῃδιαἰΐοη ἰπ ἐμ Απάουερ βιδμοία. 
ϑαετα ἴον Αγτὶϊ, 1871, ῬΡ. 823--388.--Ῥ, 8.] 

2. Τμὸ Ηἰ ἢ -Ὀσὶοϑι)γ ῬΓΑΥΟΥ ἰδ ὐσλ-»γιδείἐψ Ὡοὶ 
ἸΏΘΥΟΪΥ Ὀδοδῦθθ οὗ ἰδ Ὀοΐης (86 ἑπίεγοσεεῖοι οὗ 
Ομ γϑι ον Ηἷ8 ϑείγο ἰηράοπι οὗ αἀοἀά, Ὀδὲ δἷξο οὰ 
δοσοιαῃΐ οΥ̓͂ ἰἰ8 σοηδυτητηδίΐϊοη οὗ ἐμ ββοτῖδοο οὗ 
Ομγὶβὲ, Ηἰδ8 οὔουϊης ὑρ οὗ Ηἰπιβο], νερ. δ, 18, διὰ 
δαροοΐ δ} τὸν. 196. Αἱ {16 δΒβῖῃθ ἔἶπι6, ΒΟΊΉΘΤΕΥΡ, 
ἴι ἰ8. 180 ἃ φ»γορλείϊο Ῥτϑγον, ἴῃ ἐδαί, βεϊ σία ὑΡοΒ 
(9 ῥυἱβοῖραὶ μεσ οάβ δηὰ βίδζεβ, ἱέ βἰκείςςβ διὰ 
ΔηΠΟΌΒΟΕΒ Υἱτ ἀἰνίηο οοτϊαὰθ {ἢ οπςγο ῥτο- 
ετοδ5 οὔ ἴδ6 κίμράοπι οὗ αἀσὰ ἐπ ἀεονοϊορηιοδί. 
Νοῦθ ἐἰ9 1085 ἰ8 ἰΐ ἀίησίν ; οοηϑοΐουϑ οἵ Εἰ 5 ἴπ- 
ἰΘΣΏ4) ΥἱοίοΥΥ οὐοῦ (δ 9 π οσ] ἁ, δηα Ὀοϊ νος ἐδ 9 
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ΘΟ ΒΘΑΏΘΏΟΘΟΘΒ ΟΥὗἩἨ {18 νἱοίοῦυ, Ομ τῖϑί ὑγαμβροτὶβ 
Ηϊτποϊῖ, οὶ ἰο ἐδ δἰδηἀ- ροίηὐ οὗ [Π0 [δ8ὲ ῬΑΥ͂ 
ΟΣ οὗἩ ἰἱ0 Αδοθηβίοι- θυ, αὶ ἰο ἐμαὶ οὗ 186 ἀ6- 
Ἰέσοσδπαθ ὕροῃ ἀοϊχοίμα: 7ὲ ἴ5 βηϊδλεά. ΤῸϊ8 
ΤΟΥ͂ΔΙ Γολίατο οὗ [86 ϑεαοογάοίλ] ῬΧΑΥΘΡ ΘΡΡΘΔΥΒ 
ΟΒΡΘΟΙ ΔΙ οοπϑρίομοιβ ἰῃ νοῦ. 24, ὁ ἰδι9 ὅϑοθν- 
ἀοία! ΡΓΑΥΟΥ, δοΙΏΡ. 8180 (6 ἱηφοηΐουϑ ψογὰβ οὗἉ 
Βγδυμθ, Ὁ. 888 ; Βδιίίον, Ἡγογάς οΥΓ ἰλδ6 Ζοτά “έξυδ, 
δηὰ οἰμεῖβ. 6 ανθ 80}}} ἰο αἀϊγϑοὶ αἰϊθηί 9 
ἰο {π6 ὕλοί {πὲ 411 ἀοοὶνῖη8ὶ 14688 πὰ ἐμοὶ ὁχ- 
Ῥτοβϑβίουῃ μϑτὸ ἴῃ ἰδ Υυἱνὶ ἃ τεργοβϑηϊαιίοη οὗ ἐδ 
τηδύοῖ οὗἩ ἰδ Κίηχάοαι οὗ οὐ ἱπ ἀδνθ]οριμθμί, 
ἘΠο Τείηϊγ ({1|6 ἀοαϊσῖμθ οὗ (μ9 βρὶχὶι, (Βουρἢ 
χοσοαϊηρ ἰὰ ἐδ Ἰοὶῖον, δάνδῃοοβ 4}1} (89 τποτθ ἴῃ 
Ῥοΐδι οὗ ἴδοι), (86 αἰνίπἰγ οὗὁἨ Ομνὶβδί, (μ6 1ἄθ8] 
Τουμπάαιΐου οἵ 6 πον]ὰ. ΤᾺ] αρ86 οὗ 6 ἁπροά  Υ 
ψγοσϊὰ ἰπίο ἰῃ9 ρον οὗ δαίδῃ. Το δοίϊνο οὐϑᾶ!- 
Θῆ69 οὗ ΟἸτῖϑί. Ηΐδ ϑδοσίδοθ. Τὸ δοωρ]οίΐοι 
οὗ Ηἰδ νογῖς.Ό ΤῈ βομάϊης οὗὨ Ηΐ8 δροβίῖϑβ. Τὴθ 
ἴοτια οἵ [89 ἰγὰθ Ομυγοῖ ἰὰ ποὺ απὶίγ. ΤῈ 
ξτειυδὶ ργορτθ88 οὗὨἨὨ {π6 κίπράοαι οὗ αοα. Τδθ 
ξο4] οἵ (μ6 σὶοτιβοδίίου οὔ ἀοα ἱἷἱπ {μ6 οἰθχῃδὶ 
Ὀ]οδδϑϑάποθϑ ΟΥ ΘΔΥΘΏΪΥ ΖΊΟΤΥ οὗ πηθῃ. 

8. Π{} 1μ6 ἀφοϊἀοά βοϊ-οὔοτίης οὗ Οἰγὶδὲ ἴῃ ὑπ 18 
Ῥγαγοῦ ὈὉ6 υπάογβίοοά, 8 δρθοῖ68 οὗ χϑῖδρβο ἀπίο 
Ἰδοΐθοσ γοδϑοηΐης ΟΥ ΔΥΌΣΓΓΔΥΥ ἱπιαρί ἰπρ οουἱὰ 
ΔΙομΘ ΤΟΔΟΣ ῬΟΒΒΙὉΪθ 6 δϑϑυμρίίοη ἐμαὶ “68118 
αἰά, ἴῃ σοι μβοπιαπθ, 6411} ἰη αιοϑίϊοι (18 οἴου ς 
ΟΥ̓ ῬΥΔΥ͂ [Ὁ δὴ δυοσίίηρ οὗ ἀθδί ; 8.8, β᾽ πὶ] ΑΥΪΥ, 
1ὶ πουϊὰ ογἱάθμοθ ἃ ψϑοὺ οὗ οχδοὶ Ομ γι ϑἰοϊοκίοο- 
θὲ θα] ἐμβοιρκὰς ἐ0 ΒΌΡΡοΒΘ ἰδμαύ Ὀγ (09 δηϊλοῖρδ- 
ἐἰοι οὔἴπ0 Ῥάβδβουοσ Ομ τὶβί οουϊὰ μανο δοοοϊογα θα 
ἨΐΪβ8 ἀθδίι- ἸΟΌΓΠΟΥ ὈΥ̓͂ 8 ὙΒοΙ͂Ο ἀαΥ, ὑλλὰ8 τ  Ὁ}}Ὺ 
Ζογϑδϊεῖης (16 αἰνίπο ραίμ δηά ογτάδν ργοβουὶ 84 
ἐδγουσὰ [μ6 ἴδτν. Οπἡ Ο τ δι᾿ Β ῬΥΑΥΟΣ ἴῃ αθἰ86- 
τσ, 806 Οὐπιπι. οΝ. δαί(λειο. 

4. Ουἱ οἵ ΟἰεῖβιΒ αἰγὶ ο}γ τ ἢ ῬΣΆΥΟΓ- 118 
[ΟΥΘ ΘΙΔΘΓΖΘ, 88 ἔγοϊῃ δὴ ΟΟ68}, ὑμ6 ΘῈ γ]8 οὗ 
{8080 5ἰπρῖὶο ῬγΆΥΘΓΒ οὗἉ Ηἰδ8 ὑλαῦ δγθ ῥγοϑβογυγυοα ἰοὸ 
;Ὠ8: ΤῊ ὈΓΔΥΘΟΡ χίγθη ἴῃ ὑδ9 ϑϑυθου οὐ ἰδ9 
Μουμπὶ ἴον [06 υβὸ οὔ Ηἰ5 ρεοορῖο---Οὐν  αίδέν; ἰδ 9 
δδοτίὶ ρίΐου οὗ ργδῖΐβο (0 ἀοὰ δὺ ἐδ ἀδραγίιγο ἔγοῦλ 
6Θ411160 (λίαιι. χὶ. 26); ὑμ9 ῬΥΔΥΘΣΒ δὖ [86 ζγανθ 
οὗ 1 ,δτατυβ, οαὐὰ τι δῖη ἐμ Ρῥγθοΐϊποὶβ οὗ {19 
ἐφτρὶθ; Οὖγ αἱ κἢ-ὈΥΪΟΒΙΪΥ ῬΤΑΥΘΥ; (δ ΒΌΡΡΙ]Ϊοα- 
εἶοι ἰῃ ἀοἰμδοιηδηθ, δηὰ {0 ργαυορ- οτ8 οὗἉ (116 
Οχποϊδοὰ Οπο---Ζαίλεγ, 7οτγσίυα ἰλεηι--- Εἰ, Εἰ 
πὰ ἰδ οἱοδίηρ ΡΓΆΥΘΥ, Ζαίλεγ, ἱπίο Τὴν λαπάς, 
εἰο., ἴο νν ἰοσὰ (Πα οχιυϊίδηὺ ΟΥΥ, 1ὲ ὦ βηϊδλεά, αἱ- 
ἰδοῖον ἰἰ86 17, ἰμαϑια ἢ 858 ἔσοπι 006 Ῥοϊηὶ οὗ ΥἹθ0Ὸ 
ἐξ ΤΩΔῪ ὃ τοζατἀθα 48 ἃ νοτά οὔῬγαυθσ, αἀάίο 
8.666 ἐμ πιρῃϊἱοη8 οὐὗὁἩ [ἢ συ ζδ, (π 6 {18 κ8- 
εἰτίηρ5, (9 ποαυδηναγὰ δἰ ρίηρθ οὗἨ ΟἸγὶδῖ, ἃ8 
8δ'8ο Ηἰἱδβ βυπιῃηοῦβϑε8 δῃηὰ ΘῃΟΟυΣδροιηθηΐθ ἴἰὸ 
Ῥίδγον, διὰ Ηδθ δρρθαγβ 88 ἰμθ Ῥχίποθ οὗ δυ- 
ΤΑΒΌΪΥ αὐϑῃ ἴῃ 6 τοϑὶτὰ ΟὗἨ ὈΓΑΥΘΥ; ἴῃ 80 πιδη- 
ΒΟΥ, ᾿ἰκονἶβο, ἰὰ πο Ηρ ὰ8 οοποραὶοά ΗΪΐβ 
ῬΓΆΥΘε- ἴθ, ΘΧ ΒΒ Ὀἱ ἰης 10 ΟὨ]Υ͂ 88 ἰδοτὸ Νὰ 8 π9- 
ΟΟΒΒΙΥ ἴον 1ἰ8 Ῥτοβοῃϊπιθηί. ΠῚ ͵ὸ γτορβᾶτὰ Ηἰβ 
ΟΣ 88 8 ἰγθθ μα ἰΟἾΝΟΣΒ ἰη0 Βοαυθ δ οὐοῦ- 
βδάονβ (π6 του]ὰ, Ηΐβ8 Ῥταγοσ- 9 18 (89 χοοὶ 
οὗ (8 ἰσθθ; Ηΐδβ ουθσοοϊεὶηρ οὗ ἰΐθ τψου]ὰ Γοβίβ 
Ὄροα (δ6 ἱἰπδηΐίο ἀορὶ οὗ Η8 βο] -ρεοϑοηίαι οα 
δοίοτο αοά, Ηἰ8 5εϊ -ἀονοίίοα ἰο αοά, ΗΪ8 86]7- 
ἑτδυιογοίου ἴῃ αοὐ, Ηἰ8 δβοϊ-οοτιλἀθ δηἃ ρον ΟΡ 
ἔχου αοἁ. ἴπ Ηΐδ ργδγογ-ἶἰἴο, ὑΠ9 ροτΐθοι σὰ} 
οὗ Ηἰἶα Βυδη πδίυγο [1.88 880 ἃρρσουθὰ ἐι8ο] ἢ, 
ΤῺ βδὴθ ὙΠ0, 88 ἔμοὸ ὅοη οἵ αοὰ, 8 οοταρὶοίο 
τονοϊαἰΐοι, 18, ἃ8 (86 ὅοῃβ! οὗ Μδῃ, δοϊτωρ]οίο Γαὶὶ- 
εἰοι. 

ὅ. Τ6 ρ]ον  βοδίίου οὗ αἀοα ἰβτουκὰ ΟΠ γὶβὲ, ἐμ 9 
γοἀφτιρίϊοι οὗ ἰῃ9 νοῦ]. Ομ γὶδὶ αἰβιϊη συ 8.168 
(4) ἐμπδὶ φἱογὶ σαίζου οὗ (Π9 ΕδίποΣ ψ Βίοἢ Ησ πα8 
ΔΙ γΟΘῪ ΔΟοοοΙ Ὁ] δ6ἃ (γον. 4); (6) (πο ρ]οτίῆοα- 
ἰΐοη οὗ Ηἰΐβ οσῃ Ῥογβοῦ, πον 10] ον πα ἐπα ροη 
(τεσ. δ), δὰ (6) ἐμαὶ τ ον {80 Ἰαίί6Ρ σον ὅοδ- 
ἰἰοι 18 ἴο Ὀὸ ἱπϑίγαμηθηίδὶ ἴῃ Ργοάυοίηρ, (μ9 ρἷο- 
τὶ δοδίϊοη οὗ ὑπο Εδίδμον ἰῃ {6 Ηοἷγν αἰιοβὲ, νι εΐοῖι 
18. 8180 Δ δοίῃ] σου βοδίϊοι οὗ 86 Ηοὶγ Οδμοβί. 
ΟἸοτὶ οδίζοι β6γθ 18 τη 8} 0680} ἃ Ῥγοβϑηίδίϊοη ἴῃ 
0 φἸΟΥΥ Ὀϑουϊίαν ἰο {116 αἸογ θα Οπο, ἰπ6 αἴοσν 
κατ᾽ ἐξοχήν, ἱ. 6. (λ9 ἈΠ] τη 9 ΡοττοΡ δὰ Δρρϑδῦ- 
ἰὴρ οὗ ἐμὸ ϑρἱγὶ!,-- οἰ δοοογάδηοθ τ 1} ἰμ6 1ὰθ8 
οὗ Ομιτἰβι᾽ β 196. Οἷον ἐξ γραϊιχεα ἑάφαϊ δεαμίψ; 
ἐλε τασϊαπέ οχλιδί(λοπ οὗ ἐδ 6 αοηιϊπίοπ οΓΓ (06. οπ6 
ϑρίγὶ ἐπ ἐλ τἱολ, ἀευοϊορεα ζωΐποδε 9 Ῥεγβοπαὶ ἰ{8. 
Νον ἱἶ [6 σον δοδίϊου οἵ Θοά διὰ Ομ σὶϑδὲ ὃὈ6 
180 τοαοταρίΐοι οὗ Βυμιδηϊίν, ἱξ ΤΟ] ον5 ὑπαὶ ἐὶ8 
τϑαθιηρίΐου ἰΒ ᾿Κον86 ὑμ9 ἔοιπάαίίοι οὗ 1.8 ρἷο- 
τἰδοαίίοη, δ ἃ Δρργορνυαὐθὰ γοἀθαιρίϊοι {86 ΖΟΓΊΩ 
οὗ σον δοαίδου (10 ϑρίτὶν οὗὨ ρίογυ, 1 οὶ. ἱν. 
14; μ6 οαγμοδί οὗ φίοσυ, Ερλι. 1. 14; Βοιι. νυἱϊὶ. 
29, 80). 189 τῃηοδὲ ἀοδηΐϊίο σοποορίΐοη οὗἉ 115 
ἰοῦ δοδίζοι ΔΡῬΘδΥΒ Ρ}}1]. 111. 21. 1 {πὸ νἱ]6--- 
ῬοΥ8840}0---οαν 6 ρ]οτιβοὰ 385 δυοῆ, ἰἰ 8 6Χ- 
οιηρίοα ἔσοιι (9 οσϑϑίυγαὶ δομαϊίτοπδ οὗὨ ἰγϑηβὶ- 
ἰοτίηοβα, γοαθοιμθα ἔγοτῃ ἃ θοχίποΐης δά πὰ ἴῃ 
ἰθιηρογα ιν, ἰμαὺ Ρυγβυδπί ἰο 18 οδἰθσπδὶ ἰάθα, 1ὑ 
ΤΔΥ͂, 88 ἃ (ἰδ) ̓πιϊιοἃ ογρλη οὗἁὨ (10 δρὶγὶΐ, οἷο] 
ἷῃ ἱπηδηϊίαὰθ Ὧ8 ἴῃ ἰἰβο., 1ὰ {1106 οα86 οὗἉὨ ἐδ 
ΡΟΣ Ὁ]6 ὈΟΥ, ὑπ9 οσδδπ οὗ δἱς ἰμιδὺ 866018 ἰ0 
ΔΌΘΟΣΌ πιδῃ, ἰδ πη (6Ἶ Ὁ Ῥγοαοταϊηδίθ8 δἰ Ἰαδὺ ΟΥ̓ΘΣ 
{86 οδῃδὶ οὗ σολυνοηδίίηρ Υἱίδὶ ῬΟ ον τὲ Βονγ8 
ἰοψαγρὰ δἷπι; ἐπ δορί ]Υ υἱὶδὶ σοοὺ οὐδὸν ἰδῃ- 
υΐϊδῆὴ!δ8 ΙοΥγ6 δῃὰ το. Τμοὸ Ὀοάγ, ὙΠ 6 ρὶοτὶ- 
θα, 88}8}}, ΔΌονο δ] {μι χθ, Ὀ6 οπὰοποὰ τἱτ δὴ 
6} 41688 ἔδουγ οὗὨἨ σου 6 ΒΟΘῃ 60. 

θ., Τί σογσϑβρομὰβ ἰο ἐμὸ ἰώθα οὗ αἱουϊ βοδίϊοῃ. 
(μαὶ ἐμαὶ ἀνπαπιοαῖ δὰ φεγεοπαὶ υἱὸν οὗ (9 
νοῦ Ἱὰ τ ΐοῖ 18 ροου]δν ἰο Ολγ δι ἰϑηϊ ἴῃ σΘη6- 
τῷ δπὰ ἡ ἱοὶὶ 18 Ὀσου σεῦ οὐἱὐ τ ἱ ἢ οΒρϑοΐα] ἔογοθ 
ἰὼ ι86 ἀοβρεὶ οὗ 5:. 011, βου] ΔΡΡϑδσ ἴῃ ΟἿΡ 
σμαρίον ἴῃ ἰἰ8 δ ϊθηθα Βρ᾽ϑρογ, [Ι͂Ιἢ ΟἸγὶβί, (ἢ9 
ΑΡοβί]οϑ δ: ἀγπδιρΐοδ!ν σοι ρχομβοηδοὰ , ἢο ἴδ 
(οῖς Βοοί δῃα ὑμποὶν ϑίοια ; ἴῃ {86 ΑΡοΒβίϊςβ, 4}} 
ζαΐαγο ὈοΙθτοτθ ΔΓ ἀΥμδἰ68}}Υ δοΟΙΡΓΘϑηἀοὰ 
(ον. χχί. 14); (986, δζαὶπ δοιργομβοηὰ ἰδο 
Ὑ80719 ΟὈυγοῦ, δπὰ ἰὰ ἰδ6 ΟἸυγο (Π6 8 0]6 
τον] 18 ΟΥ̓ΠΔΙλ 081] δοιργομβομπάθα. ἯΠαι 18 
τηδὶίον Ὦ6σο, οομραγοά νἱ1}} {89 Ῥϑσβομαὶ 119 οὗ 
Ομτιδεῖ Βοίοτο {18 ΠΟΌΪΘ “Υἱβαρο᾽" (44π06- 
διολίε) ἰλ9 τι μοὶθ “ νγεϊρῃν οὗὨ (λὸ νον] ̓ (ἩΤεἰἐ- 
σέιοὶϊς ) Ὑδηϊβμοί. Απά Ὀθοδῦβθ {118 υἱὸν οἴ 
ἰμ0 νου ἃ ἰβΒ 80 ἀγῃμδηοαὶ, ἱξ 8 ὁ (μα ὙΟΡῪ 
δοοοπῃί ποὶ ΠΙΟΓΟΙΥ 8 υἱδιρ οὗἩ 86 πογν]ὰ, Ὀαΐ 4180 8 
σταδρίησ διὰ ουεγοοπιῖπα οὗ [0 νοῦ] ἃ (866 ΕΡΆ. 
ἰ. 19 3..). «Αδεοϊω(ε-ἀψπαριίοαϊ---ἰ δῖ, ΠΟΥΤΘΥΘΣ, 
ὨΛΘΔῺ8Β δἱ (ἢ 9 8810 {ἰπ|60 αὐδοίμίε-ρεγδοπαὶ. 6 
ποτὶ} δηὰ ἱπροτί οὗ {116 ρεγδοηαῖ ᾿ξ ἤ6ΥΘ ΔΡΡΘΆΣ 
πὰ ζ0}} ἰρῖ., Τ89 ρ᾽ογιοδίίοῃ οὗ 86 Εδίδοσ, 
(0 τοβιοχαϊΐοη οὗ ΗΪ8 ῬΟΣΓΒΟΏ Δ] ΖἸΟΥΥ οἢ Ὑ8]16} 
(80 σοῖο Κκἰηράοιι οὗἉἨ ἰογα ἰβ Τουπαοά, 18 ἐδ9 
δϑι6 δῃᾷ σοοὶ οὗ ἰμ6 σ] 1010 ψοῦὶς οὗ γοἀοιηρίζοη, 
--ΟΑἰβ βδῃοἬ. Νον ἰδ βοη ἰβ ρ]οσίβοὰ ἴῃ Ηἰβ 
τοάθοταΐης ΡΘΓΒΟΒΔΙΣΥ ; {6 η [86 Ῥογβομδὶ 1178 οΥ̓ 
186 ΑΡοβιί]θβ ἀθυθ]0}8 1ἰϑο], δῃὰ (δ αἱ ((89 πᾶν) 
τολιοῦ ἴἰδ6 ΕΔιΟΣ Μὰ5. σίνθη ΟἸισὶϑί, υὐοϊ ἀ8 11- 
861 ἴῃ ἰδ τιοϑὶ ἀοῆηϊίο πάντες, ἴο τὐλοπι ΟΕ Υἶϑὲ 
δἶν65 Θίογ ΙΑ] 1196. Απὰ (8686 ({μ0 πάντες) δττῖνθ 
αἱ ΘοΣΡΪ]ο(9 ὉπῚ1Υ δ ἃ ΟΠΘΏ055 }0 81 ου δοοουπὶ οὗ 
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ἐποἷν δἰἰαἰπΐης σοι οἰδ ῬΟΥΒΟΙΔΙ δε ουϊδίϊοη 
δηα 50]1{-ἰδἰϊποϊΐοη. ὕδπδαποιϊδοὰ ἱπαϊνί ἀυ.8}8 
τοϊηρὶο {ποπιθοῖγοβ ἰοροίμον τὶζπουΐ αἰδοῖ! ἰμ 9 
δηὰ τοδίγαϊαὶ ἴῃ (Π6 Θδο ἃ ἱπ πο, 88 
ἴοςδβ, ὑβογ 1[4}1 ουἱ ; δπὰ χοϊ σίου ἀϑῃομ παι 005, 
αἷκο, Ἰοοθοῖν νἱ γαῖ Ρ6}}-πλο}} ἰηΐο Οη6 διῃοίμου, 
ἴῃ ΚΘ πηθᾶθυΓγ0 88 ὑπο ΔΌΓΟΡΙΟΙΝ δυοίαδίθ δδυῃ- 
ἄογ. [ἢ ἰδεῖν δοσθηΐγὶο Ομ δ θη 685 ὑπο Ρἰιο ἢ 
ἱηὶο ἰδ6 οπμοθι ἀθάπο88 οὗ δὴ ορροβὶ(ίθ ἀδηποιηΐῃδ- 
ἰΐου, ἰηϑἰοαα οὗὨ ουνδαιπας {Ποῖ ῬΘΟΌΪΙΔΡ Ομ Ὁ18- 
τὴϑ ἰῃ οἷοαν δυιἰσυ]δίϊΐοη. Το δἰ σβοδὲ ππΐοη ἴῃ 
{19 κίηφάομι οὗ Ῥεγβομαὶ 119 '8 αἱ ποθ ἐμ εἰ σὶι- 
οδὶ βοϊ-αἰβιϊποιΐοῃ : δηὰ {80 σον ΓΒ αἷδὸ Π0]45 
ἰσαθ. 7.6 ἀγηοῖῖοαὶ Κίηκάοιῃ, 88. δ6 ἰσϊηράοτιῃ 
οὗ δὐβοϊιίο ἰδ, 8 {Π|9 ῬΟΣΒΟΏΔΙ Κἰηρσάοιι 45 {ἢ 
κίηπράοπι οὗ ᾿ἰχὶ, δηὰ Ὀοίῃ, Ὀθοδυδο ἰΐ ἰδ (86 
κἰυχάοπι οὗ ἸΙογ. ΟἸνἶβὶ ῬΓΑΥγ8 ἴοῦ ἰδ τηδῃΪ- 
{οεϑίλιϊου δηἃ σομδβυϊηπιαίίοῃ οὗ ἰδ9 Κίηάοτα οὗ 
Ἰ1ογθ. 

Ἵ. Τὸ ποῖα, ἴῃ Π6» αἀἰδυηῖΐγ, 5 Βδθοὶ, (86 
Ομ ἢ οὗἨ ὈΠΙ(Υ 18 ὑπ9 δἴθγηα), ἰ4684] Ζίοι ; ἐδ 6 
Ποῖγν αιοκὶ 18 (96 Ἀέρα ϊδιον οὗ (8 υπό. Οἢθ 
Βοάγ δηὰ οὔϑ δϑρίγίῖι. 8.69 8]60 ΕΡὮ. ἰγν. 18, 

8. Εοτ ἴδο τοβδί, τὸ σδῃ δυὶ Ἰηάοαδίο ἐδ 6 6818 
οΥ̓͂ ζυἀπάἀδιοοπίαὶ ὑἐμπουρμὶδ ἰῃ ἐδ 5 οἰδρίον, γοΐδ- 
τος, ἰῃ 80 ἀοΐηκ, ἰο ἐ!6 ἘΕχοκοίίοαὶ δὰ Οὗ 168] 
αἰνιδίοθ. Τη6860 ΘΔΡΟΪΟΏΒ ΤΥ, δὲ (ἢ) βΒδῖῃη8 (ἰ1η6, 
δΟΡΥΘ ἃ8 Βοπιϊοἰἰοαὶ Ὠἰπίδ: τον. 1. ΟἸἹογὶ δοδίΐοη 
ΟΥ̓ ΡΥΓΔΥΟΥ : ῬΓΔΥΘΡ ἃ ἔγυ οὗ ίσὰ τιοαϊἰδἰΐου δὰ 
Ῥτγοδολιηρ.-- -ΟἹοτ δοδιΐου οὗ ἰΐπιὸ: Το Ποὺ οἵ 
ἀφοΐδίου ἰ8 αἱ μδπηά.--- -ΟὨ γἰ δι ἰδηῖ (86 ρ]ον δοΑ- 
(ἴοῃ οὗ ΟἸ ιν ἶϑί. - γ δι᾽ 8 σ᾽ ον  βοδίΐοα {86 ρ]οτί- 
οδίϊοῃ οὗ αοά (ἐπ ἀεὶ σίοτίαηι).---Ἄ ον. 2. ΟἾ τ δι᾽ 8 
ῬΟΟΥ ΟΥΡ αἱ ἤεολ ἰδ ἴο ὍὈ60ὸ ἀογοϊοροά ἴα (ἢθ 
Ὀοδίοννδ] οὗ δίδυπδὶ ᾿ἴ9 ὉΡΟῺ 8}} ῬΘΥΒΟΏ8.---ΤΊ6 
βεβὴ, ρυτ!βοά, 884}} ἱπ [(5 ἰασῃ ἀθυοῖορ ἱπίο ἔαΐν 
ῬΘΥΒΟΏ ΔΙ ἰ168.---Ἶ ον. 8. Τευδιίηρ Κυον]θάρο ἰ8 
“αὶ! : οσοσπὶ(υ6, ρόγϑδοπαΐ ἀποιοίεασβ ἐξ ἰουε; Ῥογ- 
Τοοϊοὰ, δβοοΐηρς Καον]οάχο ἰβ {80 δ] οἱίγ οὗ {116 
Ὀ]οββοὰ : ἴῃ 4}} βίδιζοβ, βου υου, ἰΐ 18 118 οἰο γα, 
ἴῃ τοϑροσὶ οὗ 116 Ὀοχίπηΐηρ, Ῥσοργοδβ δηὰ οοῦ- 
Βυτϊητηδιΐοη οὗ [00 βαῖὴθ. [ὑ 18. Δαγθ 8 ]9 (0 (δ6 
θα. οὗὨ ῬοΥβοδὶ πον ορο ἰδδὶ τὸ Κποὸν Οοα 
απα Ομγτίοι (ἀἰδιἰ ποινον) 88 τὸ] δ αοα ἑλγουσὴ 
Ομγίϑυ (Εδιθον δὰ ὅοη ἴῃ ἐμοὶν ππὶ1γ).---͵Ἴ 8 
αἰγὶ πὲ οΥἁἨ ΟἸιτὶδίι, δὰ Ηἶΐ δυπηαη!γ 85 (δ6 
τηϑηϊοδίδίίοη οὗ ἰδδὶ αἀἰνί πὶ γ.---,ὟοΣ. 4. ΠΝ ἃ 
βηκιλεά; Ἠκετο ἰμ6: “1ὲ ἱὶ Ἀπίλεα,"" οὔ {δ9 
ΟΥΟΒΒ, ἰ8 ἰ468}}Ὺ ἱποϊιάθαά, Ὀὰΐ 88 (Π6 βοδ] πα οὗ 
εἶθ πτοῦῖκς οὗ Ομ γὶϑί : ἢ ῖ]ὸ (16 πιονίαὶ ραδδίοῃ οὗ 
ΟἸισῖδὶ σοῦ Β ὑπο οοῃϑί ἀογδίΐοη ρδγίἰου δ ΥΥ 
885 ἴπΠ0 Ὑοτῖς οὗ ὴ9 δι 6 Ρ.---  Ὑ, ξ ΤῺ Ργθ- 
οχίβίθῃοο οἵ Ομγίδί, Τὸ βοϊ-ἀϊγοδαίηθηι οἵ 
Ομτῖϑδι. Τὴ δἰαίμϑ ἐχαϊί(αίϊοπία οὗ ἰ(|ὸ ἀϊνὶπθ- 
δυδη Οδνὶδί. ΟἾτῖϑι, Ὀοΐοτο (ἢ ἐουπααίΐοη οὗἁ 
ἐμ0 νου], (86 ῥνἱποὶρὶθ οὗὨ 18. Τουπάαιΐοι, 118 
ΑἸἹΡΙα δῃὰ Οὔλοβδ.-- -Ἴον. 6. 7.|ὁὸ ΘΟ8ρο] 8 τηδηϊ- 
[οδβιαιΐοι οὗ {9 ΒΌρτοπιθ ποθ. Τἢο οἰθοίΐοη οὗἁ 
{1:6 ἀϊδβοῖρ]θ5: α. Εἰθτηδὶ, ὁ. οομαϊιἱοποα (ἐπ 6 
Βαῦθ Καρί Ηἷβ ψογὰ), ο. οἰοοιοὰ ἔον (80 ροοά οὗ 
(116 του] ά.--Ἴ ον. 7. ΟὨ τ δι δ} Υ δ᾽οὴθ Ρυγα, {0}, 
Θπ το {Ποἶδ. ἸΤοΐδηι τηῦσϑί Ὁ0 Γοχοπογδιϑα ἰηΐο 
Ομ γί βυϊδηϊγ, Ομ γίϑιϊδηΐ πιυδὶ ἀΐδοονον ἰἰ86]Γ ἴῃ 
116. (Ἰοἱδί 6 ἰἀ68}}{γ.---ον. 8. 189 Θοπιρ]οίο ᾿ἰἴο 
ἰπ {86 11 8- τογὰβ οὗὨ Ογἶδϑί.--Ὑ ον. 9. Ὀγπδηῖοαὶ 
ἡπροσίδῃσο οὗ 89 Αροβί]ϊθβ. Τὴ ΑῬΡοβι]98 ἐδ6 
Ῥαγο τηοάϊαα) οὗ ἰπ6 οομγογβίοη οὗ ἐμ6 που]Ἱά. 
Τη9 οὔοοί οἵ Ομνὶβι 5 πόῦῖς οοπάϊιϊοηοα ὉΥ 18 
Ἰάφδὶ δηὰ ἀγυπδιιΐο δοποθηςγαίὶ 0ῃ.--- ον. 10. Αἱ 
παῖ ἰδ Μίηο 6 ΤΙ|ιΐπο: Τμο Βοὶΐηθ88 οὗ Ομγίδί. 

ΑΙ} ἰθαι 8 Τμῖπο, ἰθ Μίπο: Ηΐ ρίοτγ. ΟἸ σὶδι᾽ 
εἰοτ᾽ βοδιίοα ἰὰ ἰδ9 Αροϑβίϊθβ, (6 ἑυυπάαίΐου οἵ 
Ηΐδ ρ] ον βοαιίσα ἴον ἐ.:9 ννουϊὰ. (1 ΙΒῈΥ δδγ8 ἰὲ 
ἷ8 Φαδίι ἰο δ Υ: Αἱ] Μίπο ἰδ Τμΐηο, (μὴ (ἢ9 
ΟΟΏΥΟΣΒΟ: ΑΙ Τηΐπὸ 8 Μίηθ. Βαὲ ΟὨΪΥ ΟΒσίδι 
οουϊά, ἴῃ [86 οἰ ἶ681 δθῆ 89, ΒΑΥ: ΑἸ Μίπο ἰδ 
ΤἈΪΠ6).-- ον, 11. ΟΥὶδι᾿Β Ζθο]ης οΥ̓ υἱοίου 
ΒΟΥΘΡΙΠΙ ΟΥ̓Ρ ἐμ σοῖϊὰ. Ηΐδ σοΐῃς ἰο (9 
ΒΔΙΒΟΥ ΡυΓγο ἰπίθγοθδδίοη. ΤῈ σατο οὗ (δ6 Ῥοῖ- 
[οοίοἃ Ομ ἐπ 86 οἶον τγουϊὰ ἴον 186 ἀπρογίδοιοὰ 
ἵπ (815 που ἃ. ΤΠ6 Ῥσοϑοσγυδιίίου οὔ ἐμ ἀἰϑοῖρὶθο 
ἃ σοΥὶς οἵ αοἀ᾽ 5 Βο]πεβ8. Τθο δἰσοηρίδ οὐἁἉ {Βοῖν 
Ῥτοβονγγαιίοη: Ηΐβ δῖιθ. Τὸ ρατρόδβο: ὕπιιγ: 
ῬΘΣΒΟΙ ΔΙ κἰηράοπ οὗὉὨ 1ογ9.---ὕ εν. 12, Ὀϊτοςοῖ, δορὰ 
(ΘΙ ΡΟΓΔΓΠΥ͂ τηϑάϊαϊοὰ Ῥχονίάοποθ. ΘΟ γὶβι, Ῥσο- 
ν᾽ ἄθηοθ Ὀδοοὶηθ υἱδίδΪθ. Ῥγονυΐάθοηοθ διὰ ἴγθο- 
ἄοι. Το Ἰοβί βοὺ δηὰ αἰνῖπο ἀϊδρϑυβδίίοη.--- 
γον. 18. Το οοπδβοϊδιΐοι οὗ ΟὨ γἰβι᾿ 8 ᾿ηϊοσοθβαῖσῃ 
86 ἱπιρυ]δο οὔ ΗΒ Ῥϑορῖθ ἴο ῬσΆυοσ, δυθῇ ἰο ὑ89 
ἸΠ6 οὗ {πὸ δρίτίι, οὗ ροτίθοὶ 7ογ.---ον. 14. Αἱ 
186 ψογὰ οὗ Θοά, πὸ Ιιαϊγοὰ οὗ (86 πη ροῦν 
νου]ὰ ἰθ ἀονοϊοροὰ.---ον. 16. Τῆο ΘΟ τὶ διϊδη ε 
τοηυποίϊδίίοη οὗἨ (86 τοῦ] ἢο Νϊσὶ ἔγοτα ἐἱ, δαὶ 
ἃ Βίδῃα ἰπ ἰΐ ἰῃ ΟΥΔΘΣ ἰοὸ (9 ογδγοοιαΐηρς οὗ ἰϊ.--- 
γον. 16. Βερδγαίου ἔγοια {86 τνοσὶ ἃ, δα ἐν ο ὅδ 99 
οὗ ἰὴ νοῦ] δ δαϊγοά, ἰδ6 σομησηοι σοδεῖς οὗ 
Ορὶϑὶ δὰ Ομ νι 8 5.---Ὗον. 17. Τα τοδὶ ογάϊ- 
πδίΐοῃ οἴ ἐμ ἀϊβοὶ ρ]ε8 οἵ ϑοβυϑ: 1. Τῃτοαρ (δ 
ἰγαΐῃ; 2, ἰῃ (η)9 πογὰ : 8. 88 δὴ δοὲ οἵ 6οὰ --- 
γεν. 18. ΤΒοῖγ τηϊβϑίοη - 1. Ἐγοῖὰ ΟἸ τίσι: 2, 
ἱγουῃ Ομ τῖδί ἔγοια Θοὰ : 8. 'κοὸ Ομ σίδι ἕγομι 
ἀοά.--- ον. 19. Ὑπὸ ἐουπάαϊΐοη οὗ ἐπ ϑαιΐτο 
ΑΡοβίο]ο τοϊϑϑίοῃ, οὐὗἩ (86 δηϊΐσο ΟΒυτγοῖ, ἰδ ἐμ6 
86}-βδογὶῆοε οἵ Ο]ιγ ἰδέ. ---ὐ εν. 20. ΕΤοπὰ [86 ῥσαγεῦ 
οὗ ΟΠ τῖβι οὐ Ηΐβ ονῃ Ὀ6Βα]Γ (πο ΓΘ ργοοσοοοὰ ἐδ9 
Ῥοἐϊΐοι ἔον (0 ἀϊ βοΐ Ρ169, ἤγοιι ἐμδὲ (9 ἐπίθσοοοδς- 
βίοῃ ἴθ. 16 ὙΠο]6 Ὀοὰγ οὗ (86 ΖΓ]. ---Ψ ον. 
21. ΤῸ π|ι0]0 Οδν ϑείδῃ 118 οδεγδοίοσίσοὰ ἰὴ 
δοσοοτάδῃος πὶ [5 ἀεδβίμη: 1. Α5 ὁπρῆδδβ: 2. 
Ἐκ (0 ΟὨΘΏΘ685 οὗἩ [0 ΒΑΊΒΟΣ δηπὰ Οπγὶσὶ - 3. 
ἐβσου κἢν ΟΠΘΠ6ΒΒ ἴῃ 6οἀ ἀπὰ Ομ γτῖδι.----Ἴϑ φἹοῦγ 
οὔ ἐπ ἰγίιπο αοἀ ἴῃ (μ6 σοπιπαπίου οὗ ἰδ Γαϊι8- 
ἴᾳ]. 7Ὰςε ὠπὶϊν 90 ἰζε Ολωτοῖ : ἐλὲ οοπϑεγείοη ὁ 
ἐλε ωοτία ἰο ἰλε 7αἰἢ..--Ψ ον. 22. Αηὰ {δ Τουπάδ- 
ἰἴοῃ οὗ ἐμ6 φίοτΥ οὗ Ομνἰδεϊδηβ. ΤῈ μῇοσυ οἵ 
8}1 Ομ τ βέ δ 8 Ὀυΐ ὁπ6 ρΊΟΥΥ ἰῃ (89 φἴοτγ οἵ ΟΒ τίει. 
αἰνίηρ δά θυ 6} 86 τεοοϊ γἱηρ ακαΐῃ ἴη ρα νίηρ, 
8 ὑπὸ το η688 οὗ 1{{86 ἴῃ (6 Ρθύβομδὶ Κιηράοι 
οὗἁ Ἰονϑ.---τ-΄ Ὃον. 28, 7Ζῴε σίογῳ οΓ ΟἈγιείέαπς, ιλε 
ἰεααϊΐπρ ὁ Ἰλς τοοτι ἃ ιἰπίο ἀποιοίεασαο.---- ον. 945 ΤΟ 
οοτηρίεἰΐοι οὗἁ {110 τηδηἰοδίδιίοη οὗ σἴοτγ ἰὼ {86 
μοαυθηΐν Κἰηράοπι. Τ8ο ἔουηἀδιίου οὗἩ (6 ΠοΩ- 
γῆν Κίηράοπι. [18 Δρροδτίης αὐ (ἴθ οηὰ οἵ 
ἰὴ στουηἀοά, Ὀεΐοτο ἴ6 θορὶππΐης οὗὨ ἰἰτωο, ἴῃ 
8ο Ἰοτο οὗἉ Θοά ἰο μ6 ὅοῃ. Τὶιο γοοορεΐοι οὗ ἐδ 
᾿ῃΒον ἴδῆσα ὁ ἐμθ Ῥδγὶ οὗ (9 βοη.---ὕον. 26. 
ἼΠῸ ΚΩΟΝΔΌΪΘΏΘΒα οὗ ἀοά: 1. ΒΤΩΡΙΥ πκαον- 
8010 ἴον {(1|ὸ πουῦ]ὰ ἴῃ 5 υπροάϊποδα: 2, οοπεϊ- 
(ἰομδιῖγ ΚῆονΝ80]9 δηὰ κπονγῃ 70 ἐ116 ἀἰδοὶ ρὶδα ἴ8 
89 Ὀοκίπΐηκ8 οὗ (δεῖν 1110 δπὰ ἔδίὶι : 8. δθδο- 
Ἰυϊοῖγ Καον80]9 δηὰ Κηοπτη οὐἩ ΟἸιγίδι ; (δὶϑ 
Κηον]δάρο {π6 ρο8] οὗ Ομγίβιΐδηβ, 1 Οοσ. χίϊὲ, 
12. Τδο πἰδρβ οἵ ἐμΐ58 Κπονϊθᾶὰρβο δ δὲ οδοθ 
(89 δίϑρβ οὗ ("ὸ κίηχάοιῃ οὗὁἁ ον δηὰ οἴδγπαὶ. 
119 (869 νοῦ. 8).---ὟοΣ. 26. Τ|19 σοπβαπιτοαίϊου οὗ 
ιἰι6 κίπηράοιι, ἃ σοηδιτηϊηδίϊοη ἴῃ Ἰονθ ἐμγουρὶ 
[89 οοῃδυπιαδίθ Ῥγοοϊδιοδίίοη οὗἩ ἐδ Ὡδιβο οὗ 
αοά. Τ8ὸ στοαὶ Ἐρίριδηγ. Ὑπο ροτγίροίοἀ 
κΚίπράοαι οὗὨ ]ογ 8150 1.6 δρροαγίπρ οἵ (δ9 ἐπι. 
ῬΘΥΪΣΒΔΌ]9 ὈΘΘΌΓΥ ΟΥ αἿΟΙΥ. 
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ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἐοὸν ἀοία᾽}β 860 ὑπ 6 Τοτοχοίῃς ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ 
Ἑτπιῖοαῖ, Ἰβούσητθ. ὥζοπ ἰλὲ ιολοίςα ἤγαψεν: 
ΤῊΝ ΡΓΆΥΟΥ οἵ ΟἸιτὶβί 88 δἰ ςὰ-ρυὶ θβι]γ.--τὰβ Μο8- 
δἰδηΐο: Ῥγοριιοἰΐο, δἰ ῬΥΙΘΒΕΥ δηὰ Εἰσὶν αἱ 
0169.---ΤῊ 9 ῬτΑγον ἴον (80 σοῃδυπιπιδιίοη οἵὗὨ ἰμ6 
Ἰίπχάοπι οὗἁὨ μιϑϑύϑθῃ 88 8 ῬΥΑΥΘΥ ἴον ἐΐ 9 οοῃϑαπι- 
χτοϑδιϊου οὗ 89 τογοϊδιΐου οὔ (110 ΤΎΪΗΙΪΟΥ : 1, ΤῊΘ 
κι χάοπι οὗ δε ἐγίαμο αἀοά; 2. 86 ἰτῖπιηθ ᾿ϊ78 ἷῃ 

ῬΟΤΤΟΡ (δύναμις), ᾿ἰσθι (146 α] 17) ἀπὰ ἰόν (ρεσ- 
ΒΟΒΔΙΣΥ: οἰνίης δηὰ χϑοοίνίπρ); 8. [86 ἴῃ τοθ 
διθρρίηρ-θίοποϑ ἰπ 010 σομγθγβίοι οὗ ἰπὸ που]ά 
(Ὀοϊϊονίπς οα Ομτῖβέ, Κποπίης ΟΒτὶδί, Κποπνίης 
ΟΒνϊδιϊ δηδ); 4. 180 ἰσὶρῖθ σοπβυπιηδίίο : Βοὶ!- 
ποαβ, σἰκαθουβηθδθ, ΚἸΟΥΥ, ---Τὰ9 ῬγΆγον οἵ 

Ομνίδε: 1. ον Ηϊ μοῦ; 2. ἔον (9 ἀἰδβοί ρῖο8; 8. 
ἴον ὈΘΙΟΥΟΣΒ ΦΖΘΏΘΓΔΙΥ (ἰπά ΘΟ δὴ ἰπίογοθδ- 
ἷου ἕοτ ἰμ9 του], νυ ἱοἷι 8118}} Ὀ6 ιν οννοα ἃ 0 
ὉΥ ἰδο κίηχάουι οὗ ὈΘ᾽1ΟΥ6Γ8).--- οαν οι 8 Του ηἀδ- 
εἰοη ὕροῦ {πο χὶριἰδουβη685 οὗ 6ο4.---Τὴε ἑῆγεε 
δεοέδοηε εἰπσίψ. ΟὈτῖδι᾿ 8 ροιἰ(ἰοη ΤῸ ΗΠ πΒο0] , είς. 
-1 δἷαι αἴ 86 ἰεἰπχάοτι οὗ Ἰονο : βαϊγδιΐου ἴῃ 
(86 ὑσαΐβο οὔ οἱ ̓β μϑπιθ. 

ΠΤΑΒΚΕ: {ῦὔὕὑπ88Ὲ8: Το δὺπὶ δὰ οδῦβο οὗ (δ ἷ8 
Ομ δρίονγ 8 Δ8 70] ΟὙ8: ἃ ζοοὰ δοσίβοη 68}]8 ὉΓ ἃ 
ξ ῬΤΑΥΟΡ; ἰδμδὺ 8, ΒΘ ἃ τῇδ 88 αἴθ η 
ὈϊίΟΣΒΏδΟ ἴο (86 ποτὰ, 6 δου Ὀσρὶη ἰο ζτόδλῃ 
δὰ οδυποϑίν ἰοὸ οηἰγοδὶ ἐμαὺ 1ὑ ἸΏΔῪ ΒΔ 79 δβίσθη σις 
διὰ νχούυοο ἴγαϊί.  ΚΠΟῊ ποῖ ΒΟῪ δίσοης ἴῃ 
δρίγιςῦ οἰ αγδ ΤῊΔΥῪ ὍΘ, Ὀυΐ, ἰοζ τὴ ὍΘ ΠΘΥΘΡ Β0 
Ἰοδεποὰ διὰ {1} οἵ ροῃΐαβ, 1 οδῃποὶ ΓΚ,ΥΟΝ 50 
ΒΟΙΪΥ 88 ἰ0 σοῖμοῦ ἀογοίϊοῃ Ὁ ῬΓΆΥΟΡ ὙΐΠουΐ 
μοδυίης δηὰ δι] ϊης (6 νογὰ οὗ ἀοἀ.---ΖΕ 8109: 
Ἡδοδσὶ δηὰ 6γ868 βῃουϊὰ β᾽ πλυϊίϑη ΘΟ 8} Ὧο ταϊδβοὰ 
ἰο δοδτνθῃ.---Οτἰπιίδη, 1 ἱμβοὰ τνουϊὰδί βυσσοοα 
ὅπ 81} ἐμαὶ μοι ἀοεδί, βοὸὲ δθουΐ οδοὶλ δοὶ ψὶ ἢ 
ΒΘΑΣΥ ΡῬΥΘΥΟΥ δηὰ οηὰ {ππ8 (00.---ΟΒΆμκε: σοὰ 
5 α ἰάδοη ἀοἀ ; πεὰ ΟἸτϑὲε ποί οοὸ ἰπὶο {896 
γον], δ δαὰ τοιδῖηθα ἃ εἰάδοη οὐ, Ὀυὺ Ὀ6- 
δδυ80 ΟἸγὶδὶ διὰ αἰον θὰ δπὰ γονθαϊθὰ Ἡϊΐῃ), 
ὙὍ9. 6δΔὴ πον αοα οἰ ΘΑΥΪΥ ἴπ ὑπὸ ὅοη.--- Δ οιοεῦ ἀ6- 
Ὠοΐ65, ἢ Ζοποσζαὶ, ΒΒ ΡΟΟΣΡ 88 18 δδβϑοοϊἰϑα 
σὰ σἱροι; ἴὰ Ῥαγιϊσυϊαν, ἰὰ 18 οαιρϊογοὰ ἴῃ (}190 
Β6Ώ36 οὗ ΡΟΥΘΣ (0 ΣΤυ}]Ὸ ; ἤθῃοθ τηδρὶϑίγαίθβθ ΤῸ 
οἴϊοπ οαδἰ]οὰ ρόνοσβ. 1 Οογ. χυ. 24: ΕΡρΉ. ἱ. 21]: 
δϊ. 10. ΟοἹ]. ἱ. 16; δῆ. νυἱῖ, 14: 866 4150 Μαίιί, 
χχυὶϊϊ. 18: ον. χὶΐ. 10.--ΟΆΝΒΤΕΙΝ: ἸΟΒΟῸ 
ἩΓΓΙ πο δυυδηνΐν Εἰ πηθο] ἴο ΟἸτὶδὺ ἴῃ (116 οὈδαΐ- 
6πῸ0 οὗ ἔδἰϊἢ, ἰο δ'58. ουθυ αβίϊηρ βαϊναϊΐοη, 8 
δι᾽] οοιοὰ ἰο Ηἶ8 ρονοῦ ἰο δυουϊαδιΐϊπρ ρογαϊιΐου. 
--Ηκυΐῖνοκδ: Ομ γὶδὲ ἰδ Ζουπίαϊη οὗἉ 116: (Ὠἰγϑὶ 
ἴον ἰδεῖ ἰουπίδίῃ !---7ιά.: Ματὶς (86 οδίοῖ σγουηὰ 
οἴ ζοϊϊοἱϊγ, 18. 111}. 11;} 1 ον. χὶϊ!. 12: 1 Δοίη 
1}. 2.---λήουα Μιδῖί. ; Ἰ 726805 Ηϊδο Γ᾽ ἢ, ἴῃ 
9 χοἀεομηρίϊ οι, πὸ ΟἶΒΟΣ 5π8] Ῥύυγροβα {π δὴ {80 
ΒΟΏΟΥ δηὰ κἱονὶ δοαίΐοη οὗ Ηΐβ Εδίμπον, ΠΟῪ τυ ἢ 
ΤΑΙΒΟΣ δηὰ ΤΔΟΥΘ 050} 18. 10 βαϊὰ οοποοσπίηρ 
ὈΟΙΙονΟΣΒ: Ἡλαίδοευεν ψ6 ἀὧο, εἰλερ ἐπ τοογτα ΟΥ̓ 
ἀεεα, εἰς.,) Οο]. 11}. 17.-τΌ ΘΕ 5ΧΕΙ,: αοα σ]οτὶβα8 
ἷῃ Βοδυθῆ ἰθο86 ἯδῸ ρον Η τὰ οἱ ΘδΡίἢ.-- 
ἩΕΡΙΝΟΕΕΒ: ΟἸνὶδὲ 88 ἔα 0] ἴῃ Ηΐθ ΕΔΙΒ τ᾽ 5 
Ββοῦφο (Η Ὁ. ἰΔϊ. 2), Ββανίηρ Κορὺ Ὀδοὶς ποιμίπς 
ἴτοδι 18.---ΟὕΈΒ ΧΕΙ, : ΟἸ τὶ δι νν1}} ἤαΥ9 Π0 βΒουυϑδηίβ 
ἦῃ 106 τυ ΊϑύΓ οὗ {π6 ποσὰ Ὀυὶϊ ἐν ο86 νι οτι Ηΐδ 
ἘΛΙμοΥ δ οἱδοίεα ἐποτουηΐο δηὰ ργοδοηίϑά ἴὸ 
Ηΐπι ἴον Ηΐδ ονῃ.-- -ΟΑΝΒΤΕΙΝ : ΟὖΣ οἰθοίΐοη [0 
οἰογηὶ ᾿Ἶἴε 18 δοπιοί ἰὴ πἰάάθη ἰη αοὰ ; γοὶ ν9 
ΤΑΥ͂ ΚΟ ἰξ 17 ΜΝ ΔῪ Βοϊὰ οὐ ΘΟ γὶβὶ ἰμὰ ἰσὰθ 

ἴαϊυ, ῬΟΥΒου ΡΥ οοπίϊηυΐϊη; ἐμ ατοΐῃ.---- 7δια. 
Το (θ ον ΒΒ} οὗ Ὀθ ον Σ8 χὶνθ5 ἃ Ομ τ βίΐδη 86 
οοιηΐοτῦ δὰ ὁπσουτζαροηιθηῖ οὗ Κπονίηζ, Βοὴ (9 
ἀο7]1 8588}158 δα, ὑπαὶ μ6 ({}10 67} δ Ἰαγίηῃς 
Βοϊὰ ποῖ οἢ ὁΠ8 δηκον Ὀυΐ οα (6 ὙΠ οἷ Βρί γἰίι 6] 
Ὀοὰν οὗ Ομ τίει, ἡ. 6. 8}1 (8ὸ Ομ νίδιϊ απ πὰ {89 
τοΥϊὰ, ΠΥ, αοα δηὰ Οκγτὶβὲ ΤΠ θυ Βοῖγο8.--- Ηον 
ὙΟΠαΘΡΙῺΪ ἰ8 ἐξ (μα ὅθ68ι8, βίδπαϊπρ ὉΡΟη (Π0 
{γεϑι οὶ οὗ Ηἰ8 Ῥαββίοη, τχαδ γοὺ οτονν ο]τηοὰ 
τὶ 70. δἱ {πο σοπἰορϊδιίοη οὗ 86 ογ οὗ ἰο89 
ΠΟ ὙΘΤΘ [86 σδ088 οὗ αἰ! Ηΐ8 κτίοῖβ ' Ο ΠΟ 
τοδὶ 18 86 δίσηχί οὗἩὨ ΗΪ8 1ογ9!---Τὴο Ἠαισοα 
οὗ 1.10 νου]ὰ 18 ἃ σομυΐῃο πιαχὶς οὗ ἃ τὰ ΟἸ γἱ8- 
ιἴΔη.--ῬΡ ΓΔ ΟΘΓΒ ν᾽ }0, αὗΟΥ (6 ῬΦΣΥΘΓΒΘ Γ85]108 
οὗ (809 πον, Ἰοΐῃ ἰω ϑυθγγι ΐηρς μα 8 σοΐπρ οα 
δὰ δὺο ΘΟ ΒΟΑΙ ΘΗ ΤΑυ οἰ 68 ΘΥΘΥΥΉΓΠΘΥΘ, ΔΓΘ 
οὗ πὸ δοοουυὶ.---Ζειϑιῦδ: Βεϊϊονίηρ ΟΣ Β 88, 
ἱπβουσὰ ἐπ (μ6 τον], τὸ μοί οὐ {16 Ὑγου]ὰ ; {807 
αγο ποί ἐΐβ τηἱηὰ, αγ8, Βαϊ 8, ἀγθ ποὲὶ οὐ [9 
ΒΔΙ.9 ἤοοίϊης τι} ἴ ; ᾿ΠΘΥ ῬΟΒΒ688 [89 πκρἱηὰ οὗὮ 
Ομνὶδὶ δὰ {ο ον Π118 ΟΧΘΙΏΡ]9 8]0η6.--- ΗΕΡῚΝ - 
αξπ: Πἰ 18 ὨΘΟΟΘΘΑΓΡΥῪ [ῸΓ 8 (0 δ “8 ἰῃ (6 πογϊὰ 
80 ἸοΏ 85 ΝΟ 16 8Δ0]6, δῃᾷ ἱπ ἀυΐγ Ὀουπὰ, ἰο ὃθ 
πϑοῦα] ; αοαἀ Μ|11 08}} υϑ διΎΑΥ, πὸ τηυδὲ ποῖ, ἴα 
γοχϑδίϊου δπα 86][- ἨΠῚ, ποῖ β ΟΌΣ ον ὖγ6 5 ΔΊΨΑΥ. 
-οΟὟ ὸ τασδὶ τοοοχοΐζο 1116 ἴὰ {0 που]ὰ ἰο ὃὉθ ἃ 
Ὀοποῆί δὰ Ὀ6 οοουρίοα ἴῃ ϑδογνίης 86 νοῦ] 85 
Ἰοῆζ 88 ὙΘ |ὖῆ΄3ὖ3ὧῚ. ---ΖΕΙ 5108: Α Ομ ]ὰ οὗ αοὰ, 88 
Ἰοῃς 88 Βθ 8 ἱῃ ἐΐο τνοτ]ά, 18 'ῃ ρεὺὶϊ οὗ Ὀοΐης 
βοἀυσοὰ ὈΥ ἰζ; Βοποθ ῥσαυΐης δὰ τνδιϑῃϊῃκς Δ ΓΘ 
Εἰ αΙΥ ὨΘΟΟΒΘΑΓΥ.--- ΒΕ  ίον τ Β ταυϑὺ 6 ογυοϊβοὰ 
ἴο {πὸ νον ἃ δὰ {86 νου] τουδὶ Ὀ6 ὀγυοϊ βοὰ ἰο 
{μθα;, ἱπ ἰτιϊ διΐοη οὗ Ομ νἰδί.-- ΖΕΙΒΙῦυ8: Τὴ αἀϊᾳ- 
ΪῪ δηά Ὁ]185 οὐ Ὀ6]ΙοΥ τ 18 στοαί. ἤοιο στοαδῖ, 
8 ποῦ ἀἰϑοουογαθ 6 ΓΘ, Ὀυΐ τ] 16} ἰδ 88}8}} ρρθδΡ, 
λ ψν}}} Ὅ6 πιδηΐϊ δὲ ὑΒαὺ {6 τὸ {πὸ 186 Τωοτὰ. 

ΟΕΒΙΑΟΘΗ: α ἀο ποὺ ΘΟ ΡΕΪΥ γϑοεῖυέ οἰθτπα] 
Ἰἰἔο ἑλγουσὰ ἰδ9 Κπον]οάχο οὗὁἩ αοὐἱ διὰ “6818 
ΟἸγἶδὶ , ()}8 Κοονϊοῦχο ἱιβ6] 7 ἐς 118, ἐδ Ῥο585808- 
βίοῃ οὗἩ 86 ἱμοδὺ σοοὰ. Εν ἐ)8 8 πο (δ9 
διδάονυ πον θάρβθο οὗ [Π 6 Β6η80 δυηῃάοτοα ἔγοτι 
{89 Βυδϑίδποο; ᾿ὑ 8 {86 υπΐοῃ οὗ ἴ86 Κπονίης 
δηὰ (80 Κπονῃ, ἴῃ τμϊοῖι, ἐμοροίοσο, ᾿ἰρσῶς, 119 
δηὰ Ἰογθ πηΐΐ9.---Αϑ ()0 ΕΔΙΒΟΡ δηὰ ὅοη Π6ΥΘ 
Ὀδθὴ αἰϊδίϊποὶ ἤγοτα οἰ δηὰ γοὶ δῖ Οἢθ 
ἱπβγουρσὰ ἐδ οἴότηαὶ ϑρίτιι οἵ ’ονο, 0 Ῥγοοθϑᾶ- 
οἱ ἤγοια οί, βο αοὰ ]ιαί, Ὅγ 0 ὅοι, ογϑαϊοα 
ἃ τον 0.11 οὗὁὨ σομπίταδίϑ ποῖον Η18 ϑρίὶτὶς 6οη- 
(ἰ}8}}} ἰγδηβῆχυγοι} Ἰἴοὸ ἃ ρμἰουίουβ ὑὶγ ἢ 
Ἰοσθ. 8.1 μαι ἢ Ὀδηϊθηϑα (ἢἶ8 ἢ δν οηἰζηρς δἰ τὶ 
ἔγοῦ δῆ, δαῖἢ ροσυογι δα {86 σοηίγαβίδ ἱπί0 60}- 
ἰνδαϊοίΐομϑ δὰ σϑηῦ θη 080 ἔτοπι [86 Οἵ ΠΘΡ, 88 
ἕγοα αο. Βυΐ (9 πονῖς οὗ 4οδὺ9 ΟΓὶδί, (δ 9 
σοιηροἰΐοη οὗἩἨ Ηἰβ γοἀθιρίίϊοῃ, 15 ἐμαὺ (86 Βα 6 Γ᾽ Β 
ὈΌΠΥ πίῖιὰ {π6 ἱποδτηδίο ὅ0η Ὀθοοϊῃηοίδι ἃ ὑπ 1 {Υ 
νον οΐῃ (886 τ Βοῖο υϊηδῃ Σϑ69 ὑμδὺ Ὀδ] ον ἢ Οἢ 
ἐδο ὅοῃ, ἰβ ὁμο ἩΐΓΠ8Ὲ ὑπ Εδίμον.--- ΤΠ} “βδποίϊ- 
ἔγϊη ς᾽ οὗὁἨ ΟὨγ θυ δ, που οσθ, δι Όγῶθ.8 ΗΪ8 
Ὑ}.01]0 δοίϊγο δηά ρμαδϑοῖνο οροάϊΐθηῃσο: [9 ββουῦὶῆοθ 
οὗ Ηἰ5 ψὶ}} δὰ {π6 συΐ]- οἶον πς οὗὁἨὨ Ηἰ8 ΠΟΙΥ͂ 
Βα ΔΆ Υ Ἰδάθα 8 {πὸ δῖα οὗ (86 του]ὰ : ὈΥ 
(18 8807}ῆ66 4]} οὗ Ὀο αν ΠυπιΔ} Ὑ 8 ΒΔ 0- 
186 υπίο αοά 88 ἃ βδογὶ ῆσ6.---ὁδὺβ ὈΓΆΥΒ [ὉΡ 
ζαΐαγτο Ὀ6᾽ἸΟΥΟΥΒ αἷβο, ἰ9 (δ ομὰ ἐμαὶ {686 ΠΙΔΥ, 
νὰ Ηἰβ (θη οχἰ βιίης αἰδοῖ ρ͵6 8, οσττὰ ΟἿ 60Π1- 
τσηΐοπ ἱπ ΒΟΥ Ιογθ. ἯΣῚ ἰμθ80 πογὰδ, (86 
Τοτὰ ἀφοΐατοα {π6 ὙμοῖΘ οββθηοθ οὗ Ηὶβ ΟΒυτοῖ 
οἢ ὀατί. Ηθ σδπιθ ἰ0 τοδίοσῦθ ΒΥ ἰ0 (86 ἀΪ5- 
νυρίοα Ὠυταλῃ Γγλ66, ὉΥ͂ ΙΏ08}8 οὗ ἰπ6ῖὶν ΓΘΟΟΙ 118» 
ἐΐοπ ἰο 6Θοὐ.---Τ δ 186. ἃ Ὀσδοϊάϊης τ ΒΟΥΘΌΥ (9 
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ῬΘμοϊάοτ᾽ Ὀδοοτηοὶ οη9 τὶ ἐμ Βομοϊὰ (1 Φοδη 
111. 2, 8), ἩΠΒΟΥΘΌΥ ἴμ6 σΊΟΣΥ οὗὨ (μ6 [υογὰ ἀοίὰ 
ἐιδο}  Ρ888 ἱπίο ἷπι. ; 

1800: Βοοϑυδο ἐξ 18 (86 γοσαϊΐοη οὗ (89 ἀ18- 
οἶρ]θ8 (ο ἀἰἔωπο ἈΘΘΥΘΕΪΥ 1179 ὁ. θα ΥίὮ, ὑπ 6 ΠΙΔΥ͂ 
ποὶ ᾿ἰἶγο τοιγϑὰ ἔγοιιῃ 6 ΤἩ ΟΣ], οὗ, 8.1}} 1665, αὶ 
ἷξ αἰγοδὰν Ὀγ ἀθδίῃ; (86 τρῶοσθ ποοραζιὶ, {86 Γ0- 
ἴοτο, 5 ἴ0 ἰδδὺ {Π60Υ ΒΙιου]ὰ 6 ῥτοβοσυϑα ἔγοϊα 8]]} 
ΟΥΪ ἰη (09 νον]. 

Βμαῦνιμ: Η9 ΜΠῸ ἈΣΒΥΒ 18 ποί ΤΩ ΡΟ δὴ δι δὶ 
ογθοιίη ἃ πιοπυπιοοῦ ἰοὸ (89 ατῶοθ οἵ αἀοά; ἰιὸ ͵8, 
δἰ ὑλ6 βαιὴθ ἰΐτηο, 8, οτῖὶς οὔ δεί---ἰἰο τηοηπιθῃὺ 1 - 
80]. Τδὰ5 ποτ [86 ΒΘάθοιρον 8Ο Βα γοβίογοα 
86 ἰπαζο οὗ αοἀ ἰῃ Βυπιδηΐ ον πὰ ἀοίϊι τϑδίορο ἱΐ 
858 ἰ!)6 Ηἰχιὶ Ῥυὶοδὶ δηὰ βδονὶῆοο οὗ τῃδηϊκίηα. --- 
Το Ργαγονῦ Ἰηἰκοὰ 86} ἰο ΗἾδ ἀϊβοουγβοβθ. [ἰ ἰ8 
ὨΘΟΘΒΒΒΡΥ͂ [Ὁ0Γ 8 χζοοὰ Ββοσχιηοῃ ἰ0 σοποϊυὰθ ὙΠ 8 
ες ῬτΆγον. ΒΡΒίγϑὶ Ομ γὶϑὲ βραῖκθ οἵ Οοἀὐ ἰο Ηἰδ 
ἰδοῖρ 98; ΠΟῪ Ηο ἰδ) κοί οὗ {δὶ ἰο (16 ΕΔΙΟΡ. 

ἴπ {18 ῬΤΑΥΟΣ 18 Βυπιηθα ἘΡ ἰΒαὺ πο [80 Ῥτο- 
σεούϊηρς ἀϊβοουῦγθθα δὰ τη 10]49ἀ.---ΤΗΣ μογ Ηθ 
ταϊδοὰ Ηΐ8 ουὐγοβ, τ Βι μον δ που]ὰ Ὀθ ἰδίκο ὉΥ 
6οά.---Τὴο ΒΟῸΡ οὗ βυδογίης οὐδουγοὰ Ηΐτ ἴῃ {890 
ΟΥ68 οὗὁἨ ἰδοδϑθ γὰο ἰοοϊκοα ὕροη Η πὶ 88 0596 ἴογ- 
τηθηἰθα δηὰ βἰγιοῖζοη Ὁ αοά, δηὰ ἴῃ {86 εἰσι οὗ 
ΗΪδ τοοβὶ δι ἴα} δά μοσθηίβ, Βυΐ Ηθ τῶ 601»- 
βάοηϊ ὑπαὶ (860 ΕΔΙΒοΡ τοουϊα σίοτίῳ (δλ6 ὅοη, που]ὰ 
ἰδῖκο Ηἰπι ἰο ΗΪπιδβοὶ ἢ, πσου]ὰ αἶνο Β΄ ὑπὸ ΖἸΟΣΥ 
οὗ ὀχαϊιοα οϑῖοδογ.---Ἴπ (η6 τοῦ], υπθοϊϊοὗ δηθὰ 
δΒιαροτγβίι οι δὰ οονοτοᾶ ἰλ6 ΕΔ 6 ΓΒ πδιθ ἩΠῈ 
ἀδγκηοϑβ. Οαἱ οὗ ὑμδὺ οὈδβουσίγ, ἰδ 6 ροδροὶ οὗ 
Φοβὰὺ8 Ομ τὶϑί, Ῥχοοϊαϊπιθὰ ἴῃ ἰΔ6 μόνον οὗ (δ9 
ϑρὶνιι, δοιὰ ἀγα ἰἰ ἕοσί ἰθῖο (δ6 ἐγαθ Ἰἰκὶ,---- 
ὰ 6 Ὀοσίπηΐπρ, (864 119 ΟΥἨ πιθῃ νγ88 ᾿ἰχηῦ; ΠΟῪ], 
Βον νοΥ, δἰγοίομοα ἔογί ἐμ οἷν Βδηὰδ Ὀθγοπὰ 119 
(ο στᾶϑρ ἰδ ᾿ἰριὺ οὗ Κποπ]οᾶχο; (ΠΟΥ ἀθδὶσχοα ἰο 
Κπον, ψιϊμους Ὀοΐης; [0 Ῥοβδοϑ8 {1:6 Κοον]θο 
οὗ Θοἀ πὶιμουΐ αἰνίηο 1186. 118 18 1.0 οἷα δίῃ, 
ὨΘῚ ΟΥ̓́ΘῚ ἰὺ {(})}8 ἀᾶγ. Τλὺ8 δοἰίηρ, {ἰιο 0 1οϑίὶ 119 
δὰ μῦς, Βαϊ ἢον, ἱβγουρὰ {πὸ ᾿ἰ και οὗ ἐγαί, 
Υγδιχιθηίδυῖ οδογοά ἰπεῖὰ ἴῃ (19 ογὰ οἵὗὨ 119, 
ἐμ8Υ Βδου]ὰ τορζαίῃ [1{8.---͵-ἾἾ ὁ, ἃ τοϊπὰ ἰο ἀο (}9 
ὙΠ} οΥὙἩ αοὐ, 6108 ἃ τυδὴ (0 ἃ οἶθᾶνρ Κπον]θαρο οἴ 
{86 ἐγαΐῃ ἰμαὐ Ογὶδὶ δηὰ Ηἰδ ἀοοίτὶηθ ἃτὸ οὗ αοἀ. 
ΤὨΘΤοΙΟσΟ ἀθβρῖ80 πὸ Ῥίοίγ οὐ ἴοαγ οὗ ἀοα, θυ 68 
ἐβοῦρὶι 88 γοῦ 86. Ὀ6 ποὺ ΟΠ τἰ δ δη.---“ Ηθδσί δπὰ 
Βοδγὶ δί οὔθ ἰοροῦ! ον. [ΠΠῈῪΣ ὠπὰ ΠῈΤΖΣ υετεῖηί 
᾿Ζιδαημηοῆ,---οῖ 6 οὗἉ ἰδ 6 Ὀθ8ὲ γιληβ οὗ Ζ᾽εοπάον, 
Ῥαϑϑὰ οἱ ἰδἷ8 ομιδρίονυν:.--Ρ. 5.17--- ὄὕΤΒδί, ἴῃ δοοίδ, 
ἐθ ἃ ἔσο ἈΘαΥΘὨ}Υ ᾿δάάον, μας Σοϑὶδ ὍΡΟΣ θδγί, 
Ὀυλῤ 059 ἰορ σϑϑοῖῦθβ ἰ0 ἈΘΘΥΘΠ, ὩΔΥ, ἰο {19 
{θγοπθ οὗἩἨ 6ο(, 88 (86 ρῥῖδοθ ΤΒΟΤΟ 18 ὑμ0 ργτοδίθϑί 
υαπἰΐν. οἘὨ, ΒΟΥΘΥΟΣ, πλυδὲ ποὶ Ὀορίη αὐ [86 ἰ0}, 
Ὅυϊ πιυδὺ τα ἶζθ δυγχο οὗ ἱμ6 ἤγδβι δβίθ}8---ΓΘ πιαδί 
806 ἐμαὶ 1ὁ 86 ἤγεβί ῬΟΥῚ ΔΗΘῪ οὗ ἀοα ἰΒτουσὶι 
9 νοτρὰ οἵ ἐγυί, δπὰ ἐμ 8 Ὀδοομο οποὸ τὶ αἀοἀ 
δηὰ Ηἰδβ 1ἰ{8 ᾿ (π θΕΕ 

αο588νε8: Νον (δ6 ἀθδί-Ῥ6885 τπιαβί Ὀ6 ΟΥΟΒΒΘα, 
ΤΈορο Του 8 ογόντχῃ Τὴν 8οπ πὶ(ἢ ΒΟΒΟΡ δὰ 
εἴονυ, ἐμαὶ Τάοι, τοαγοδὺ Ὅ6 Ῥταϊβθά δηὰ τοδρῃΐ- 
δοὰ ἰῃὰ Ηἰμι.---Ης αἰνοία (818 11 ππίο 811} σοῦ 
ἐμὸ ΕΔΙΒον ρίγοὶ Ηΐηι, ἑ. 4., 811 νῆο, ἀγανῃ ὈΥ 
ἐδ Εδί ον, βυπάοτοὰ ἤγουι ἐ89 μου] ὰ ὈΥ ῬΓθ- 

γοπίϊης ςΓ866, δυθον ἰμοπιβοῖνοθ ἰο 00 αἰϊγϑοίοα 
παπίο Ηΐπὶ, δὰ ἰατη ἰο Ηΐπι ἴῃ 918 108.---Ἦ μᾶνθ 
ἐξ ἤγοιαὰ 86 του οὗ Φ 6508 ἐμαὶ {}18, ἰο Κῆον ἐμ 6 
ἙΔΙΒοΥ δὰ Ηΐπι, 18 μθαυθη οἱ θα σί].---θη66, ἯΘ 
Βαγα ἰο ἰθδοῖ τϑῃ ἰ0 ΚΠΟῊῪ 96808 Ομ τὶϑὶ; ὸ. 0}}0 
μδῖηο οὗ αοὰ 15 ἰἱπ Ηΐπι, 'ἰὰ Ηΐπὶ ἀν ] οὶ ἢ δἷϊ ἔα}- 
Σ16088. --- 16 δαί: “7 λαῦὸ βηϊελεά πὶν οοιγδ6,᾽" 

ΤΗΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 

ἐἰς.; οὶ δοηθ ΠΟῪ ὙΠ8ὲ 1}. 80 1ὲ ἷβ τι 
80 ἀΔγ᾽ 5 πουῦὶς ἰμαί 18 σίνθη ἃ ΤοΒΏ,--- Ὑ ΠΘΓΘΌΙΙΟ 
ὃ ΙῃΔ ἰδ ἀοϑἰηθα ἔγοπι 18 τηοὶ 6 Υ᾽ 5 σοῦ. Τδαί 
6 οί ουέ βμογὲ; βου (μ9 Ῥεδεῦγο οἵ βεεΐϊηξ 
(8 Ὀϊοββθα γϑϑυ} 8 Ὀ6 Βοπιοι ἷηρ Ὀδιοά, ([16 κταπά 
ΟΥ̓Κ ἴὸ πίον ἰΠ0 ϑαυΐουσ αι ολ]]οὰ 8 τηλη, 
ΒΘ γο ἢ πὸ σοι γο Ὠτηθῃί.---ΑἸταοδέ 8}} ργοδ ΒοΓ8, 
δύο ἰδ ὈσίίοΡ δοζγί, ϑῖο οὗ Ομ τῖὶδὲ ἃ [πδῖῸ 
ΤόΔΟΙΟΣ ἀπὰ ϑεχυδηῖ τ 10 ὉΪ465 οὐΐϑιάο οἴ υ5, πδὸ 
ἀο68 Ὀὺὶ ὑθδὸ υ8 τμδί 8 σοοᾶ ; {86 γ ἀο ποί 17 
ἰμαΐ Ηθ 8 ἰο τ]6 νι πη 8 δηὰ Ηἰΐπβεὶ ποῖῖ 
ξοοὰ νοτκϑ ᾽πὶ ιι8.--- 1 ΤῊΥ πδῖὴθ ἰἰδγο 1 κερὶ 
1.01|,᾿ Βῶγ5 Η6. [118 ἃ Ὀδὰ εἱηκ, [0Υ 8 ἐπερ ιοτά 
[0 Κοορ ἐμ Βοοῖὶς 'ῃ 818 ΟΥΤ ὨἸΔΠΙ6 ΟὨΪΥ͂, 88 δοῖπθ- 
δὲ Ὀοϊοησίης ἴἰο πὶ, ἰ0 ιἰ8 Οὐ ρίοῦγ, ἰΒτουὰ 
119 βίοι, δηὰ ποῖ ἃ ῬΣΟΡΘΟΣΙΥ͂ δῃίγυδιοὰ ἰὸ 
Ἀἷθ. ϑᾶῦθ ὮΥ Οἀοά, δὰ ἰο αοὐ᾽ 5 φίοσυ, ἰδτουσὰ 
αοά᾽Β ζύδοθ διὰ βἰγοηρίῃ.-- -Ηο μαι Ἰοῖϊ Ὧ5. Ῥεῖ- 
ἴδοι ἴογ, δηὰ ἐπα Ηΐβ ονῃ. ἸΤἈΟΓΘΌΥ 8841} ἰδὲ 
ὍΟΥΚ οὗ Ββαποἰβοδίΐίοη ὍὈ0 φογίδοίοα ἴῃ 8, 88 
θανὶα βδὶὶ: ζεὶ (λό σἰαα δρίσηί Κεορ πιε; οοπίίπαε 
ἔτλοϑ υῆΐὸ [16.---ΗΔΡΡΥ 18 9 τμὸ Καον ἰδδὶ ἰ! 
16 ὈοϊίοΣ ἰο Ὀ6 μεαίοα ὈὉΥ ἐδὸ του] ἃ δηὰ Ἰοτνεῦ Ὁ 
ΟὨγῖδ, ἰἤδπ ἴἰοὸ Ὀ6 Ἰονοὰ ὍΥ ἐμο τουτὶ δηὰ τε- 
οοίοα ὈΥ ΟὨἈγτίεί.---ΟἹ γί βι 5, δΑγ8 ΔΙ δοδυίαϑ, 
ΔΥῸ οἰ ΠἸάγχοι οὗ δηοίπον του, οὐὗἨ {186 Ὠρδτθα 7 
Αἄδιη, ἃ ΠΟ σϑοθ, οἰ άτοῃ οὗ ἐδο Ηοὶν Οδοε, 
οὔ Ἰσιῦ, Ὁτοίβοσα οὗ Ομ χὶδί; (Π6ΥῪ δῃὸ ποί οἴ (δ18 
γουῦ]α. --Τ 9 ““αε 7᾽᾽ σδῃ ταθδῃ ποίδἷηρ οἶδα ἰμδῃ 
ἰδδὲ το ἴοο βῃου)]ὰ Ὀ6 οτυοὶϊδοα ἰο 86 ποτίὰ διὰ 
(89 πνοσϊὰ ἰο υϑ8, ἰκὸ ΨΦ68υ5, 1ὸ Ῥδυ], ᾿ἰκε 8]} 
ἰγὰθ 01] ΟἾΤΘΥΒ οὗ ΟἸισὶϑὲ.---Ἴ το οτχὰ ταυδὲ 5886 }ἘΕ᾿ 
8; ἦν ἀἰϊνὶ 66 ονοσυιΐης |κ6 ἃ ἱνυο- οὐ κοαὰ δποτὺ, 
διὰ βαίδῃ, ἰὰ [818 Βοσυδηίβ, 18 ΔΙΎΓΑΥΒ 86ο κί ην (9 
ΤιΔ 6 ἰΐ ἃ ΒΟΟΟΠΟΔΤΥ δαὶ, ον ἰο Βυβι16 1 οαὐἱ οἵ 
(888 ὙΦΥ δ) οκοί Β6Γ.---τοον. 18. Μοη δρρολὶ ἰὰ 
γαΐῃ ἰο (Π686 Ἰγογὰβ οὗ ΟἸτὶδέ δὰ ἰο {πὲ αὐτῖμο 
ΔΌΓΒΟΥΙΥ οἵἩ ἐμοὶν οὔἕσα, πὰ Βυρροτὶ οἵ {ἐδεῖσ οἰδίπ 
ἰο Ὀὸ γοβροϑοϊθα δηὰ μιοδγὰ 116 Ομ γὶδί, πη ε88 
{Π 0 Ὁ Δ΄τ6 δῃοϊηϊοά Ὀγ (πσῖβὶ, δ]16ὰ τ εἰ Η15 δρί πὶ 
δὰ {δ ζΖ]Πη685 οὗ αοά, Ὀ]επδβοά, οΔ]16ἀ δυὰ βοιὶ 
ὉΥ Ηΐτ, 85 ἢ ν͵ὰβ βοηὶ ὈΥ (86 Εδί 6 Υ, ὈΥ πιεδῃ9 
οὗ δὴ ᾿πίοχῃ δ] πιϊϑβίου δηὰ δποἰϊπιΐϊης, ποὶ δἰ ΡΥ 
ὉΥ ουϊπαγὰ οΔ]]ΠἸπς δηὰ ᾿η 5.81] αἰ10} .--- 0 ἰδ ποὶ 
εἰδὰ ὑμαὺ ΟΒτῖδί ργδγϑὰ ἴὸσ Αἷπὰ Ὀδίοσο δἷ8 Ῥμδ- 
βίοῃ, ἴῃ Ηἰδβ ΒΙΖ ἢ -ὈΥΣΟΒΟΥ Ῥσαγοῦῖ Απὰ Ηο ἰ5 
ΔΙ ΔΥΒ θδγὰ.---«ΤῊο ἱσῃοδὶ μαιέοση οὗὨ Ὁ Υ͂ ἷν 
ἴῃ Βοαύϑῃ, Ὀοένοοη Εδίποσς ὅπὰ ϑοη, (86 ΟΟΡΥ ἰβ 
ὁ οδνίὶ.--- ον, 21, ΤΊ|16 0489 δίδη δ {ἰπ5: 670} 
Οδνβιϊδῃ ταυδί Ὀοϊΐονθ ταδὶ ἰαΐο ΟἸτἰδὶ 88 
ΟΘΟΡΙΥ 88 ἢ Βο ποῦ Ομγβί. 815 οοπεί 16 
οὐ συ ἴης, {818 σομϑίϊία! 65 ἔα (ἢ, ἰ0 οοπεί ἰυἱεδ 
81} ἀδοάβ, (8:9 τδὶῖὶκ, {μ6 Υἱτγίιι6β. 

Ηξυβκχεε: Το ΕΔ ΒΟΥ Β ΘΒ 80 τν88 ἰΔτη 56 Ὁ 

{8 7311; βδίδη οουἹὰ τοὐοῖοθ δὲ μανίηᾳ βοἀαοοὰ 
Ἰοϑηκίπᾶ; πψιιδὺ δα Ὀδοοιηο οὗ Οοα᾽ Β ῬυΓΡΟ5618. 
(86 οτοδίϊου ἢ Το βου οᾶπιο 88 ΒΘ θοιηογ δηά ραὶ 
αοὐ ΒΒ Θμθταν ἰο Βμϑῖμο δὰ τπαδὰο αοα φ]οτίουδ. 180 
δἰχιοδβὲ δἷτῃ 18 ἰὸ σου γ αἀοα; μ ψῆ0 ἀ0685 ποι δίῃ 

ἰονγαγὰβ (μπδΐ οπὰ, ἀο68 Ὠουσηί.---ΟὨ τὶ ϑι 5 [οτὰ οἵ 
ἐιὸ Βυπιδα γϑο6; Ηο πα. αΠ] τ! οἀ ρόνεν δα δυ- 
ὑπο Υ οὐον ἰτ: [Ὁ ἸθοτΘ ἰμδη ἀἰάδοίϊο δας ΒΤ. 
Ταῖϑ δα μοτὶιγ, μουγου ον, 18 ΤῸ. (86 σοορά οὗ πιθ8: 
Ομ τίβὺ 18 [9 δι ΡΟ Ηἶβ ῥόον ἰῃ τρακίης ἰδὲ 
Βδρργ---- Αἱ ἐλίησε ἰλαὶ Του; λαεί φίσεη ΑἹ, ΜΥ 
ἀοοιγίηθ, ΜΥ ταϊγδοι]ουβ ροασα. ΤῸ οομαίλεγ 
(δΐ6 αἱ ἰμαὶ νψὰ8 ἱπ᾿ ΟὨσῖδί 88 οὗ ἀΐνγὶπο οτί σι, 1 
ἴο Ὀο]ΐονο οα ΟἸγῖϑί.---ασδάπαὶ ρσόζτθβϑ ἰο [αἸἃ: 
[πβιτυοίΐοη, ΟΥ οσίθυ δ] Ῥσϑδοβίηρ, δυόσβῦο Γε- 
οθρίξου, σα Κποπ]θάρθ, ὁ. 4., διε} ΚΠΟΙ͂- 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 1-26.. 

Ἰοάχκο, ἐμοὸ γσοϑαὶὶ οὗ ὀσροσίθῃοο δηα {86 μόνον οἴ 
1.0 βρίνιί.---ΠΟΌΣΥ ΕΑΤΗΞΕΒ; ΗΟ ὁδῃ ἃ ΟΠ ΙΒ 18 Ὲ 
δδν οηάυτο ἐμαὺ (Πἷβ Βο]1 68. οὗ 4}} {1{165 ΒΒ ου]ὰ Ὀ6 
σίτου ἰο ἃ βίη] τλΔη.--- ΑἸ} ἸΟΥ͂, 411 {611 οἰ {Υ, 18 
ἜΠΔΙΪΥ χοἀυοθα, ἰπ τοβροοί οὗ 118 ἀθαερϑϑὶ οἱϑιηθηΐ, 
ἰο ἸοΥϑ ; ὕγοπι ἰογθ ἤονϑβ 107. Ηδ]] 18 10 γ]688 Ὀ6- 
σδυδβα λ 18 1076]658.---ΟἸΥ θ᾽ 8. ῬΥΔΥΟΣ τορυάίδίοϑ 
ἐδ 100119} ἀοϑῖγο 7ὉὉ5 οχϑιωρίΐϊοη ἔγοιι {110 ἰγ1.}8 
δηὰ οοπῆϊοίβ οὗ ἐδ ῖα τοῦ]. [1 πουἹὰ ἱπαδοὰ Ὀ6 
ὍΥ ἴὰγ 86 τῆογο δομηζογί ὉΪ0 (ἰὴ 9 Ὀ6 ὑγϑῃ8- 
Ῥοτίοα δἱ ὁμοθ ἰο ΠΟΔΎΘΩΪΥ 0185, νὶ που ἃ 6.110. 
ΟΠ γιϑὺ τὶν ἰμὰ8 αν ἰδ ιθη ἐπ 6 Αροβί]θβ 1- 
τυϑάϊδίοῖΥ ἰο ϑᾶνθη τὶ Ηΐπ. Βυΐ πον ἰπ 6 
οι] ἐμοΥ Βατὸ Ὀδοοτιο ΟἾ τ ἰδ 5 ΑΡΟΒί]ο8 7 ΠΟῪ 
ὙΟὉ]ὰ (μ9 τον] μανο Ὀθθη σοηγνογίθα ἢ μον Μοῦ] 
ΠΟΥ δυὸ Ὀ6 θη 8016, τιϊπου ἸΔΌοΥ, τυ ἱπουΐ 60η- 
δίοι, πἰιιπουΐ υἱοίοῦυ, (9 ΘΠΟΥ͂ ΒΔΡΡΙΠ685 1 
Βοδυθῦ [Ιἰ ᾿᾿κο 180 10011οὁ͵γ8 ἐμαὶ ἐπ ΕἸΒΒοηΐϊο, 
᾿Αϑδοοὶϊς οουγβο 15 πού ὑμ6 ἐγ 6 0η6.---1.,. ΤᾺν ἐγμίλ. 
1. ΤΒγουκὰ ἴπ6 γα ἢ: {μ60 Ἡογτὰ οὗἉ αἀοα :8 ἐδθ 
ΤΩΘΩῺΒ οὗ δβαροί οδιΐοη: 2. ἰπ κοοσοογάδπσο υἱ ἢ 
ΤῊΥ γαῖ : (πε ογὰ οὗ αοἄ ἴδ ἐδ τυ]6 οὗ βαποί,- 
βοδβίίου ; 8. Θοῃηβϑοσαίθ ἴμβοπιὶ ἰοὸ ΤῊΥ ἰσυί: ἰὸ 
{6 γοσαϊΐοι οὗἨ Ἡϊ ποβϑίηρς ἴον {ἰμ6 ἐγ }.--- ΗΟ 
ἀοα8 {18 ῬΥΑΥΘΥ Βῆδιαθ οοἱἃὰ Ομ ϑίϊαμϑ] Τ}θ 
1οτὰ ἱπουρὰὶ οὗ ἰδ9 οοαπς κοηθγαϊίοτιϑ, δηὰ {Π6Υ 
Καῖ ἰοο ᾿Π 10 οὗὨἨ Ἠΐπι.--- τὸ 18 θὰ ὁη6 ΑΡρο3- 
10119 ΟΕ γ δι δηλ, πὰ πομ6 Ὀδβ 6; τ 080 Μ1]}} 
ποΐ ἰᾶῦο (μα, ἢ858 ΠΟΏΘ.--Τλὲ τἀπὶ οὗ (89 
ἘΔΙΌΟΣ δηα βόα 18, ἐμβουϑίοσθ, ποί β'ΠΩΡῚΥ͂ ἃ ἔψ}δ, 
θυὶ 8 ἰγὰθ πὰ οἴΨροιϊγο οαμ86, οὗ (ἢ 6 ΟΠ 6.688 οὗ 
Ομ Υἰδιδηβ. ΤποΥ, Ὀοϊοησίης ἰο πὸ Εδίμον δπὰ 
6 ὅοπ, απἰϊοὰ ἰο 6 Εα ΟΡ ΓΒγοῦρὮ {86 ἥοη, 
Ῥοιπηδῖη 0Π6. ΑΒ ἰδ9 Θμἰϊάτοη οὗὨἨ ομϑ δίδου, 
πηϊίοὲ ἰο Ηΐπὶ ἐβτουρσ ἴπ9 ΕἸγβῦ- ὈΟΤΏ, {Π6Υ Σο- 

9 Οοἢ ἃ Βυτο ουπάδίϊοη οὗ ππϊίγ.--ἼΓ ἰμ6 
Βυγοῖ οὗ ΟὨγὶβὲ βίοοὰ ἔογίδβ: 88 ἃ Βδυτηοηΐοιϑ 

δοϊαπηπηΐ οὗ Ὀτγοίῃ τη, τ Βογ6 πουρμύ Ὀὰΐ οτά ον, 
Ἰ1ογθ δϑῃὰ ρμοδοϑ συ]οὰ, 1 ψουἹὰ Ὀθ Βο υπίΐαυθ 8 
ῬΒΘποΙΘΠΟῺ ἴῃ οὖν οζοί 8.108] νου]ὰ ἐμαὺ ΟΥ̓ΟΣῪ 
οὴ6 που]Ἱὰ Ὀ6 ἔογοθα ἰο δοϊκηον)θάρο ἰδαὺ ΠΘΓΟ 
ὙΠ5Β ἃ ἀἰνίηθ ΟΣ, δηᾶ ἰο 866 ἴῃ ἰὺ 6 φογθγη- 
ταδῃΐ οὗὁὨ α εἰσθον βρ ̓στι, παπποῖὶν, ὑπ 6 ϑρὶγιὶ οἴ 
ΟὨτγὶδί, ΑἹ] ἀου δὲ 88 ἰο, δ δοουϑδϑιϊοῃ8 διζϑϊπδβὶ, 
ΟὨΥ ΒΔ ΠΥ ταυϑὺ Ῥογΐοσοθ Βο]ὰ ἱμοὶρ 6809. --- 
Ζ7λὲ εωοοτὶὰ ξηοιοοίλ, Τάδε ποῖ; ἰὺ 65 πὸ ἰάοα {παι 
{86 ΓῸ ἰδ 8 οσθϑῃ οὗἁ ἰουθ ἴῃ αοα. Νογυθεί 6688, 
1δὺ ἀοθ8 ποὺ ἀο ΔΎΔΥ ψὶ ἢ (86 ἸΟΥ͂Θ. 

ΒΕΒΒΕΕ: ΤΏΘΓΘΟ, ΟΒ (δ ΒΟΙΥ τηοὰυηΐ, ΗΪ85 δσουῃ- 
ἐθῆδῃ06 Β.ΟΏΘ 88 {80 ΒΌη : ποτ ΗἸἾ8 Βόο0] Βιϊηο ἢ 
11,6 (6 δι, ΗΝ. βου] δοδπιοί 1 κ6 ἃ 681), πι8- 
ὁθεδιῖς χθι.--- τος αἰ θοΐπρ οοτίδίπ (μι {ΠΟΥ ἃτοὸ “Π)πὲ 
δηά ἐδδι 1 δαὶ ὑπ οῖν ᾿ογὰ, Μαδβίου δῃὰ δαγίουγ, ἰὑ 18 
6᾽50 οοτίδίπ δηὰ δογοηῃά ἀουδι ἐπα πο γ στὸ 7}ὶπε, 
παν, ΤῊ π6 ποῖ ΟὨΪΥ ποῦν, αἱ ΤὨΪπ6 ἤγοπι ὑπ 6 Ὀ6- 
εαἰπίημ, δὰ ἐμαὶ ὑπὸ οοϑθ υπΐο Μὸ ἰδτουρὰ 
Τ66᾽; ἱΠΡΡοο το Τηὸ ΒδίμοΣ ἐπ Βοοί, ΟὨτϊδὺ 
80 δίοιῃ, (89 ΠΟΙ͂Υ αἸοβί (86 ὅτνρ, Ὀ6] ονθΣΒ (ἢ 9 
ὍΓΔΏΟΘΒΟΒ ἐμαὶ ἀτὰ Ὺ {116 ΚΔ απίο ὑΠ ΘΟ ΠΊ561γ05, {ἢ} 
ΟἸιν βιϊδη ᾿ὲ}Ἷὁ ἴ80 ἤγαϊ οὗ οὔθ 7Ὶ6ο οὗ {86 ΠΟΙΪΥ 
σματοῖ" (ἀδτμαγα[. -- ΕΚΕΥΣΙΝΟΉΑΟΒΕΝ: ΤῈθ 
δ-οογο-οἰἑοὰ Α7]εαϊίαίίοπα οὗ ἀοΥμαρὰ ἃσὸ ἔαγηἰϑμοὰ 
τ} ΔῈ ΘΧΟΘΘΟΪΏΟἿΥ δἰ ζηϊβοδπὲ ἔγοπίϊϑρῖθοθ ἴῃ 
ἐγο αἰγν᾽ϑουβ. ΑὈΟΥ͂Θ 16 ὑδ6 γΡἱοίυτο οὗ {πὸ ΟἹὰ 
Τοβίδιημοηί Εἰ κι-Ὀγοδὺ ὈΌΓΏΪΏ ρ ἸΏΘΘΠΒ6 δ ἐἢ 6 Δ]δν 
οὗ ἰῃοοθῦδθ; Ὁπαοζῃθδί ὅσο ἐπα ποσὰβ: Ἡζλίολ ἃ 
α εὐαάοιν οΓ (λίπε ἰο οοηι6. ἘΒομοδῖθ, ἃ ρμὶοίιγο 
οὔτ8ο δἰ ἢ -ῬΥΙΘΒΕΥ Ρσταγὶπρ Οτὶβί, δυστουηάοθα ὉΥῪ 
Ηΐδ ἀἰδοὶρ]64, τὶ τ {Π0 ἱπβοσιρίΐοη: Μυΐ ἐλε δοάν 
ὁμοῦ (Ὡ ΒΑ δἰ} 09) ὦ 5 Οἦγίδί, Οο]. 11, 17. 
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ΒΟΗΜΊΒΡΕΒ, ἴῃ ἐδο Ιηἰγοἀυοϊΐου ἰοὸ Ϊ8 Μοάϊία- 
ἐἴοῃβ, ἀθριοἱβ {μ 8ο] θυ ΣΘΡΟΒ6 οὗ {π6 ζ.}}} τηοοῦ- 
1:6 πἰσαι- ΒοΔΥΘΏΒ, υρ ἰο νοῦ ΟΕ γΙϑί, Ῥσυδυης, 
ξδτοὶ,---πὰ {Π6 Βοϊοτα ἢ ΣΘρΟ590 ἴῃ ΗΪδ8 βϑοὺῦϊ. Ηθ 
'ῖ5Θ. (86 ΗἸ  -ρυοβὺ 0 τη κοί ἃ8 Ἀτὶοβίβ.--ο 
ΤῊ 161] οἷ οὐ 7688 ψὶὰ {π6 ΕΔΙΠΟΥΡ τὙὦδ8 ἃ 
Το ΙΔ ἸΟΒμὶρ δρρθασΐης ἴα Ηΐπὰ β᾽ αι] 8} 6 Ου5}7 
ψὶτἰ Π115 86] [-σοῃΒοϊ ΟΌΒΏ683.--- 706 λομγ. Ιὶ ἰβ οχ- 
σΟΘΟΪΏΟἾΥ ποίου συ ΠΥ ΠΟῪ “7680, ἴῸΣ ανοτυ ἐπ ης 
(μαΐ ἰ8 10 ἸΔΡΡΌΘΩΏ, ΚΠΟΒ, ἀοἤμθδ, δὰ οἰοοβθθ 
ἐπ δηὰ Βουτ---οΥθὴ ἐπὶ ΥΟΓΥ͂ ἰπδίδης ἰο τ ἃἰο 
80 οὐϑηὶ Ὀθίουχα. (ΕΠ ΓΟ οογγϑοὶ; Ὀοΐης 
ΒΘΩΒΙὮ]6 οὗἨ Ηἰ8 οἰοσγηϊίγ, Ηο ἴδ βοηβίϊο οὐ Ηἰ8 
τοοπηθηὺ; (10 10] οι ες ἰ8 8 Τὰ πἀδυχοπίαὶ ἱπουρμὶ 
οὗἨ ἰὴ Ῥγοδοδοῦρ δοϊοῃοη: «4{ΠῚ ἐξ ναΐῃ, ἴον (19 
γοάβδοὴ ἱπαὶὺῤ τὸ ἢ ἰδποὶρ ὙΔΏΪΥ πὸ ἰΟΏΖΟΡ 
δανο ἃ Ῥοσγοορίΐοη οὗἁὨ {ΐπὸ τηοϊηθηΐ, ΔΡΥΘΟΔΌΪΥ ἰο 
109 ἐγατα ἰμαὲ ονονγὶ βίης μι48 ἐΐδ {ἰπ|2.)-----ο 
Τὰ "9 ἱπυασί δ ΪΥ ἀο65 δηὰ δβυδδτα (πὶ, Ἡ ΒἰσἈ 
8 ῬΓΟΡΘΟΥ [Ὁ δασ ΠΟΌΓΣ.---αἸοΥ δοοίϊΐοη ἰδ (89 
οομρὶοίθ χουοϊαίϊοη οὗἁἨ ἃ ἴον οἵὗὁὨ 110 δἰ ἢ Υ δῸ- 
ΒΙΓΔΟΙΙΥ ΟΥ̓ ΤοἸδίϊγοἷγ ρογίοοί. Α Ὀυὰ 5 ρ]οτ δορά 
ΨΥ ΒΘ ἰύ Ὀσγδὶβ 1183 θη Ιορ9 βηἃ οοπι608 ζὉΣ} 8 
βονον.--- Τὴ. βου τηυϑὲ ΘΆΓη {}εϊ8 ἀοταιϊ ἴοι τυ ἰσἢ 
80 ΕΔΙΠΟΣ Π88 αίνοῃ Ηΐη), ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ ὑπαὺ 10 ΠΙΔΥ 
ὈΘ0 85 (Υ]γ ΗΒ ΟὟ 88 10 ἴθ ἃ κἰΐὺ ἔγοῦι (80 ΕΔ- 
{πὸγῦ. ΕῸΓ 8}} ἀοτῃϊηΐοη 18 γθ] δυ ς ΟΟΥΔΟΥ͂ 80 ἔδ 
ΟὨΪΥ 88 1ἴὑ 16 δοαυΐτοά ὈΥ ἱπαϊν ἀπ η] τον 658.-- 
ΑΒ π6 Εδίδον, ἴῃ Ηἰ5 Ὀἰνίπο Κἰησάοῃι,, 118 41} 
πὸ Ὀἰνίηθθ Ῥοσβοηβ, θη Ὑ ΒΟΥ ἴῃ 60 ἢ ΟὨΘ, 
διὰ πογκίπας ἰὰ 186 Ὀϊνίπο Ηοιδβο ἐμαὶ συ}68 ἴπ 
οἰοσδὶ, ογοαιΐγθ ΟΥ̓, 80 9808 τγου]ᾶ Ὀδ δηἀ τγουῖὶς 
ἦπ 81} το ὙΠῸ δῖθ βαυρὰ ὃγ Ηΐπι, σου (0 
Ἐδίμ ον μα8 σίτοῃ Ηΐδι, ἰο ἐμὰ οπὰ ἰμαΐ Ηἷ8 ἸΟῪ 
ΤΩΔΥ Ὀθ ρεογίδοὶ ἰπ ἐμ. Απὰ ἰορκεί]ον ψἱ1} Η]πι, 
πο Ιογϑ πῃ ψΠΟὮ ὁ. 6 ΕΔΙΒΘΡ Ἰονο8 Ηΐηι 8}}8}} Ὀ9 
ἴῃ ἐπθαὶ (ἐ. 6.. (19 70] ονεβδὶρ ἰπ (6. Ὀ]ΟΒβοά 688 
οὗ αοά, (86 ἀϊνίπο πονίϊδμο οὗ ΟὨ τὶ δι᾿ Β 60- 6178). 
[ΠΑΥ͂Ε ἴγοτα ΗΙΓΑΒΥ: ον. 8. Τὸ Κπον [ἢ9 

οἷν ἰσιο αοά 18 ἐΐΐ, Ὀὰὶ {18 αἴοπα ἀοεβ ποί δοῃ- 
διαί Ἰἰο: αὶ οἷ80 ἰμθη ἰ8 δαὐἀἀοὰ ὃ Απ4 
εϑῦθ ΟἬΒΙΒ᾽ τολοηι Τοῖς λαδί δεηϊ.---Ἶ ον. 2]. 
Ὁαἱΐγ ἴθ γοοοιτηθηἀοα ὮΥ͂ {110 σγοδῦ ὀχϑιιρίο οὗ 
ὈΠΙ(Υ. ----ὐἀυουϑτιν: γον. 1. Ουν Γοτὰ, ἴῃ 1ῃ9 
ἴοτι οὗ 8 βοσυδηί, οοιυ ἃ ἢδυο Ῥσγαγϑὰ ἴῃ β᾽ 6 η 69 
μοδᾶὰ Ηδθ ρμ᾽οαϑοὰ; Ὀαὶ Ηθ τοπιθιθογοα ἱμδὶ 119 
δά ποὺ ΟὨΪΥ ἰο »γαν, Ὀπὲ ἴἰο ἐδαοῆ.----αίλεγ, ἐλε 
ΛΟ ἐδ οοῆλθ, ΒΆΟΤ8 (μαϊὶ 81} ἰΐπιθ, δα ὀγογγι πίῃς 
ἐπαὶ Ηδ αἰὰ οὗ ϑβϑυϑδδογοὰ ἰο Ὀ0 ἀοηθ, 8 δἱ Ηΐϑ 
ἀϊθροβίη, ἯΜΟ 18. πού βυ)]θοὶ ἰο ἰΐπη90.----  αίλοτι 
ἰλε ΛΟῺΓ ἐδ οοπιε, σίοτν Τὰν δοπ; 16 ΠΟῸΓ 18. 
ΘΟΙΏΘ [ὉΡ ΒΟ η ἰδ6 Βοοα, απ} Υ}; ἀοίοσ ποῖ. 
6 ὕγαϊ, κίονγ.-- - βου. σίοτι Ποα 6 ΕΔΙΠΟΥ, 
σοι ἐδ ο ἀΒρο] οὗὨ ΟὨτἰδὶ βργοδὰ (πὸ Καον]θάκο 
οὗ (89 Εδίδονῦ διθοος [86 ἀἰ6Π{1168.---Οὐοτν τ 88. 
ἀοδηρὰ διοης ἐπ6 δησιθηΐβ ἰο Ὁθ ἥαπιε 86οοΙ- 
Ῥϑηΐοά τἰν »γαΐδε.--- Ὠθ ἢ δἰ χη μ88 τηδθ ΟἿΡ 
ἴαϊι ὑσαϊῃ, (6 Θέ ΘΓ 588}8}} ἰδῖζθ Ῥοββοβδί ἢ 
οὗ, δὰ ἀΐδβρίβοο, ΟΡ πιορία 1 γ.--- ον. 11. Ζλαΐ 
ἐλὸν πιαῃ δα οπ6, αα Τῆς ατε : Τπδὶ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ Ὅ6 
ΟὯΘ ἷπ ὑμοὶρ παίωγδ, 88 ἯἦῪὁ ἃτο ὁὯ0 ἴῃ Οὐ Γ8.-- 
ΑΒ 88 Εδίδμον δῃὰ ἰμ0 ὅθι ΓΘ Οὴ6 ποί ΟΠΪΥ ὉΥ 
Θαυδ.  υ οὗ βυρδίδποο, Ὀυὺ 4180 ἴῃ νι }}}, 80 {860γ, 
Ὀοίνοοι αοἀ δηὰ πμοπὶ ἐμ 6 800 15 Μοαϊ δέον, ΠΥ 
ὍΘ ὁ50 ποὺ ΟὨΪΥ͂ ὉΥ πὸ υπΐοη οὗἨ παῖυγο. Ὀυΐ ὉΥ 
[86 υπΐοῃ οΥ̓͂ ἰονθ.---Ἴἷ ον. 18, Ηδ 8878 Ηθ βροῖκθ 
ἐπ ἰδὲ τοογἰ, ἰθουκ Ηρ μδὰ π8ὲ ΠΟῪ 8αϊά, 7 αηὶ 
πὸ πιοτα ἐπ ἐλα τοοτίἃ : ἱπαδβιηυοῖ 85 δ μδὰ ποῖ 
γοὶ ἀοραγίοα, Ηο τγδβ δι}}} Ὠθσθ; δῃὰ ᾿παϑηγυοὶ 
88 σ ΜἯΔ8 χοίηρ ἴ0 ἀορασί, δ νγ88,. ᾽ῃ 8. οογίαίη 



Δ80 ΠΕ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΛΟΟΟΙΌΙΝΕ ΤΟ 950ΗΝ. 

Β6Ώ86, οί μοτ0.---Ἶ ον. 17. δαπείϊίν ἐλεπιὶ ἑλγουσὰὴ 
Τὰν ἐλ: ΤῸ ογΘ ἴΠ6Υ ἴο Ὀ6 Κορὶ ὕσουι [ἢ 9 
ΟΥ̓Ϊ].--- ον. 19. 7λαὶ (λέν αἷδο πιΐσλέ δὲ δαποίβεά 
ἑλγουσὴ ἰδὲ ἱγμΐδ, ἱ. 4.,ὄ ἴα Μ6; ἱπδϑθοῖ 88 [86 
ογά ἰδ ἐγαλ, ἴῃ Μ ἰοῦ ἐδ βοη ΟΥ̓ ἸΔῈ 88 ΒΔ ῃ0- 
εἰδοὰ ἔγοπι ὑπὸ {πιὸ ὑμβαὺ ἐμ9 οτἃ γγὰ8 τηδὰθ 
Β68Ἐ}.---Τὸν. 21. ΤΉΘΥ ὅτ ἴῃ ὺ5 δΔῃ τὸ ἴῃ Τρ, 
80 88 ἐμαὶ ἐπ γ ΓΘ ὁη6 ἴπ Τδοῖῦ πδίυτθ, γὸ ΟὯΘ 
ἵπ οὔγϑ: ἐμ Υ͂ ΔΡΘ ἱπ 8, 88 ἀοἀ ἴδ ἴῃ ἐμ ἰοταρίο ; 

ὍΘ πη Τοπι, 45 86 ογοδίαγο ἰδ ἰη {18 Ογϑδίοτ.---- 
[8 ποὺ (μΐβ υπἱἰΐγ, ὑΒαῦ Ῥθδοθ οἰϑγῃδὶ ψιϊοῖι ἰδ 
ἐμ τειοαγα οὗὨ ἴαϊ ἢ, Σαῖμο ἤδη 92. ἐξδει7 - 
γον. 28. Τλαὶ (λὲν πιαν δὲ πιααΐϊε Ῥεένίδοί ἱπ οπς; ἰδ 6 
τοοοῃο  ἰαιΐοη πιδὰθ ὮΥ (πἷ8 Μοαΐδίουῦ, γγ88 08 - 
τὶοὰ οἡ οὐὸπ ὑρ ἰμ9 δηὐογιμοηύ οὗ Θγοτ] αβιὶηρς; 
Ὀ]οδβο άπ 688.---Αϑ Ἰοης ἃ8 γγὸ Ὀοϊ ἴοτο δῦ γὸ ἀο 
ποί 5866, ἮΘ δῖ Ὠοὺ γοὺ τιδί Ῥεγίοοί, 88 τγῪὸ 888}} 
6 ΠΘῚ τγ1ὸ Βα Υγο τοογὶοὰ ἰ0 566 δὲ νγὸ Ὀ6]ΪΟΥ͂Θ. 
--Απά δλαεὲ ἰουεα ίλεηι, αὐ Τάοι, λαδέ ἰουεα ἈἹἵε; 
ΤΟΥ 18 ΠῸ Τοδβοὴ ἴ0Ὁ ἀοἀ 8 ̓ οὐἱῃρ Ηΐ8 ΤΙ ΌΘΓΒ, 
Ῥυὶ ἰπαὶ Ηο Ἰογτὸβ Ἠΐπι: Ὀυΐ 8᾽η.8 δ δαδίοιἢ 
ποϊπίηρς (δὶ Ηο Παί τῶδά6, ψῇο οδϑῃ δά δαυλιίοῖν 
ΦΧΡΓ685 δΟῪ ττιοῖ Ηο Ἰονο5 {Π|0 τἸηοτηογ8 οὗ Ηϊ8 
Οὐἷΐγ Βαροίίοα βοη, δηὰ βι}}} τηοτο (16 Ογ Βο- 
εοἰίοη Πίιβοῖ[ῦ--- ον. 24. 1 δα ποὺ ϑηουμρὶ ἴον 
Ἡΐπι (ο ΒΔ4Υ͂, 7 κοὐ ἱλαί ἰδλεν πιαν δὲ «οὐετα 1 απὶ, 
Ὀυΐ Ηο δὰ ἀ5, ιοἱίλ Αε: ἰο Ὧθ ιεοἷἱλ ΐπι ἰ5. ἰδ6 

εδί ζοοά ; ουϑῃ {116 τι ΒΓ Ὁ}]0 οΘΏ Ὀ6 τολόγε Ηθ 
8, Ὀὰὺ ΟὨἿΥ {89 ΠΒΡΡΥ δὴ δ τιτοἱλ Ηἰπ1---θϑ 8 
ὉΠ πὰ πιδη, ἰμοῦρ ἢ ἢθ 18 66 (89 Ἰἰμμὲ ἱ8, γοὺ 
15 ποὺ Πἰτλ86] τού ἰδ ἰδ, Ὀυ1 8 δΔὈδοηΐ ἔσγουι 
ἦι ἴῃ ἰΐϊ8 Ῥγθβθπο6, 80 ποὺ ΟΥ̓ (80 ὑπο] ϊονίης, 
Ῥυὶ (9 Ὀε] ον, (μου (ὮΘΥ σαπποὶ 6  ὮΘΓΘ 
ΟἸσὶϑὲ ἰθ ποῖ, γοῦ ἃγθ ποὶ ἐποιηβϑῖγοβ τού ΟὨ τἰϑὶ 
ὉΥ κβίρει.---Ταέ ἰλεν πιαὰν δελοίά; ἨΔ δβαγϑβ, ποῖ, 
ἐμαΐῖ ὉΠΟΥ͂ Τὰν δοίϊευε; ἰὰ 15. ἐπ6 τεισαγαὰ οἵ ἴαἸἢ 
Μοῦ Ηθ δρόδκβ οὗ, ποῖ {εἰ ἐ8ε..--- Ἄν. 25. 
δῦ ἰδ ἰὲ ἰο ἀποιο Ηΐαι, Ὀασὶ εἰεγπαὶ ἐϊ6, Μ ῖσ Η6 
ἔδυο ποὺ ἰο ἃ οοράἀοιπηθα Ὀμυΐ (0 ἃ Τοσοιοὶ]οὰ 
σον ἢ ον {818 Τϑϑβοι ὑμ8ὸ [οοπά τοογἱα 
Βδίῃ ποί Κωόοτη 160; Ὀοοδυβο Του δὶ 05, 
πὰ Βαεὶ Ῥαπίδοα ἐπ οπὶ πὶ ἢ (8 ἱκποόγϑηοθ οὗ 
ΤΊ69: δηὰ [0 (158 γοδϑοὴ ἰδ γσεέοσοποϊϊ αὶ τοονίὦ 
Κπὺπονβ ΤΊ 66, Ὀοοσδυθο Του τί τπογοϊα, ἀπὰ 
μδϑδὲ υουσμϑαίοα {ΐ8 Κπον]οᾶρο, ποῦ ἰῃ δοηΒ6- 
αύθῃο9 οὗἁὨ {ποῖν τοῦ] 8, Ὀυὺ οὗ ΤῊΥ ζτ809.---Ἴ 91. 
26. 4πα 7 ὑχν ἰλεπι; Ἠς 8 ἴῃ υ.ϑ 88 1 Ηἶδ8 ἰδηρ]ο ; 
τὸ ἰη Ηΐπὶ 88 οὺν Ηδεαά -----Ετοῦι ΟἨΠΥΒΟΒΤΟΜ: 
Ψψοσ. 1. Ουν οτά (τη ἔγοπι αἀὐπιοηίίίοπ ἴο ῬΥανεν; 
ιἐμπ5 ἰοδοβίῃ ι.5 ἰῃ οὐν ἰγἱιυιϊαϊ οα86. (0 δολπάοῃ 
811} οἰ πον (πίη ρβ, δῃὰ 60 (ο αοα.---Ηο ᾿ἰοὰ ἀρ 
Ηϊΐδ ογϑ8 ἴο μϑδύθῃ ἰ0 ὑδδοῖν ι.5 ᾿ἰη θη. 658 ἴῃ ΟἿ 
Ῥταδγοτβ: (δαὶ νγὸ βου δἰδη ἃ ψὶῖ υρ! πο α ἜΥ98, 
"ποὶ οὗ {πὸ Ὀοὰγ οὨΪγ, Ὀυΐ οΥ͂ (ἢ 9 χτυΐπα.---Ἴ ον. 9. 
7ρτγαν 70γ ἰλεηι: Α58 (ἢ ἀἰϑοῖ 198 τγογθ δι}}} βϑδὰ 
ἦι βρίι6 οὗ 4}} οαν 1μοτὰἀ᾽8 οΘοηϑοϊδιϊ 8, μοί ΌΡ(Β 
Ηο δἀάγεοββϑοβ Ηϊπ)861 ἰο ἰδ Εαίπ ον, ἴο δον (116 
Ἴονο υμίοῖ Ηο Βδὰ ἴον ἔβοπὶ; Ηρ ποὺ ΟἿΪΥ ρσίγοϑ 
“οὰ δὲ ἤθ 888 οὔ ΗΪΐ5 οσῇ, Ὀπέ οηίτοδίβ δη- 
Οἴδον ζοτ {Π6π|, 858 8. δὲ}}} ζαγίπονῦ Ῥγοοῦ οὕ Ηϊ8 
Ἴονο.-- ον. 14, Αμκαΐη, ουῦ Τοτὰ κἶτθδ ἃ ὕθβ 80} 
ὙΠῪ [116 αἰδοῖ Ρ᾽68 δτὸ πόγίην οὗ οὐἰδὶηἰηρ δυο 
τέαγον ἔγοτα ἐμ Εδίμον; 7λαῦδ σίυδη ἑλεπὶ Τὴν ιυοτά, 
«απ ἰδὲ τοοτϊα λαίὴ λαιεα ἰδοπι; ἑ. ὁ... (ὮΘΥ δῖὸ δὰ 
ἷὰ παίγοα ἴον ΤῊΥ βαῖο, δῃὰ οπ δοοουηί οὗ ΤῊΥ 
ποτὰ.--- Τὸν, 1δ. Χεορ ἐλεπι ὕγοηι (δά ουἱδ: (. 6. οὶ 
ἴγοια ἀδῆρεγθ οὨἶγ, Ὀπὶ ὕγοιῃ ΤΠ ΠΩ ΟἸΤΔΥ ΓΟα 
{86 ζ810}}.--- ον. 16. ΤΑεν αἀγὸ ποὲ οΓ᾽ ἐλε τοογίά ; 
Βοσδϑ6 ὑπο γ ΒΥ ποϊΐης ἴῃ σοιλοη ὙΪΓ ἢ δε, 
ὌΛΟΥ ΔΙῸ τηδ40 οἱἑίζθηβ οὗὐἠἨ θδύθῃ.---7ὸόὸοτ, 17. 

ϑαπείυν ἐδδπι ἐπ Τὰν τὶ; ἃ. ὁ. τιᾶῖκο ἰμϑιι μοῖγ, 
ὈΥ 186 φἸΝ οΥ̓ ἰπ6 Βοὶγ βρίὶτὶ, δὰ βουπὰ ἀοο6- 
ἰγίμϑδ : [ἴὉΓ βουῃὰ ἀοοίσίηθθ ρἶἷγο Κπονϊοάκο οἵ 
αοά, δηὰ βδηοιϊ ἵν ἰμ6 βου].---Τψ ΄ογὰ ὦ ἱσωϊὰ, 
ὦ 6., ἰβοτο 8 ἱπ ἰξ πὸ 116, ΒΟΡ δηγίβίης ἐγρίοεὶ, 
ΟΡ ὈΟΑῚΪΥ.---ϑαποίύῳ ἰλδηι ἐπ Τὰψ ἱγωίλ, ΤῊΔῪ ταδϑα, 
ΒΘΡΑΓΑΙΘ ἐμ δὴ 70} 1.16 ᾿ιἱπἰΒί ΥΥ οἵ ἐμΠ6 ποσὰ, δὴ 
Ῥγθδοδίηρ.---Ἶ ον. 106. Σὸν ἰδεῖς δαζες 1 βαηρίῳ 
Ἡνεεϊ δ, ἡ, 6..1 ΟΟΥ τη γδ6} 88 ἃ δδουὅοο ἰο ΤΒεο: 
ΤῸ 41} βδου δοθβ, μὰ ἰδίῃ ἐμὲ ὅτο οὔογο ἰὸ 
αοά, δτο οα!]Ἱϑὰ Βοὶν [βϑποιὶ θα ]1.---7λαΐ λὲν αἷτο 
“ηαν δὲ ξαποίιβεά ἑλγομσὴ ἰλε ἐστι, ἑ. 6., ἴον 1 τα ῖο 
(πθπὶ ἴ00 δ οὈΪϊαἰΐοι ἰο ΤΙ 66; οἰἐπ δῦ τηδδυΐης 
(μα δ ψὴὸ 88 οἴογϑὰ ὮΡ τῶϑ ἱμεὶν Ἡρδὰ, οὗ 
(8δὲ ὑμὸῪ που]ὰ Ὀθ᾽ οὔτ ὑΡ ἴοο; 865 (88 Αροῦϑ-: 
119 βα11}, Ῥγεεεπί ψοῦν δοάὲδδ α ἰξυΐηρ δαοτίβεε, λοῖψ. 
--ον. 20. Αποίδος στουπὰ οὗὨ δοπδοίδίΐοα ἰὸ 
(μ6πι, ἐμδαΐ ΠΟΥ 6 γο ἰο Ὀ6 [86 σΘδ6 οὗ {ἢ πκ]- 
ναι οὗ ΟΠ Γ8.--- Ὁ. 21. ον ἔΠ6Υ9 18 Ω0 8εδῃ- 
ἀδὶ 8ὸ σγοδὶ 85 ἀἰνί βίο, υγβοσοδδ Ὁ 1 Υ͂ ἀταοηρϑι 
Ὁ] 1 ΟΥ̓́Θ Β '8 8 τοδὶ δυχζυτθηῖ ἴον Ὀο]ἑονίηρ ; ἴον 
ἰζ 0ΠῸῪ ἀὐαγτοὶ, ΠΟΥ Ὑ1]Ὶ ποῖ Ὀ0 ἰοοϊκοὰ οἱ 88 
16 αἰβοί}]ε5 οὗἩ δ Ῥεδοθ-τηδκίηρ Μδϑίον.---  οσ. 
22. ΒΥ “ΊΟΓΥ Ηθ πιοδ8Β χτυΐγϑοῖοβ, δὰ ἀοοίσὶῃοδ, 
δηὰ ὑμὶν; τὶ ἢ 1δϑὲ 18 ἐπ ρστοδίοδὶ ρὶονν.----- 
Ετοῖὰ ΒΕΡΕ: Υογ. 6. 4πάᾶ ἐλὲν λαυε ζερέ 
τοογᾶ; Ηο ο8]1}8 Ηἰ π56}7 (0 οτὰ οὗἩΙο Βδίδον, 
Ὀοοδιδο {π0 Εδίμον ὈγΥ Ηΐω οτοδίθα 8]} ειΐπι κα, 
δηὰ Ὀδοοδυβο Ηο οοηἰδίηβ ἱπ Ηἰπι56]7 δὶ ποσὰ: 
88 ἰὕ ἰο 5ΔΥ, {ΠῸῪ παν δομητηϊ ἰοἀ Μίο ἰ0 πιϑιίθοσῦ 
80 Ὑ6]], ἐδ (ΠΟῸΥ̓ ΠΟΥ͂ΟΥ ὙΠ] ἕοσχοὶ Μ6: Οτὖ, {867 
μαῦο Ὀοϊἑονοὰ 1π Μ6.---Ἶ ον. 16. Αἴεορ ἰλεπι τοῖα 
ἐλ6 ευἱΐ : ΘΥΘΤΎ ΟΥ̓, Ὀυΐ ΘΒρΘΟΙΠγ [89 οἱ! οὗ 
Βοιιἶβτα. ἔτοιι ἸΗΞΟΡΒΥΣΑΟΥ: ὕοσ. 25. Ὁ 
γιρλίεουα  ᾽αίδέν, ἰλε τσογϊάὰ λαίὰ ποὲ ζποιση Τῆεε: 
88 ἰΓ ἰο δλν, 1 νουϊὰ τνΐδ.ι ὑἐπδὲ 81} ιϑη οὐϊδὶποὰ 
686 φοοά ἐπίηρβ βίοι 1 δανθ δοϊζοὰ Ὁ 89 
Ὀο]ονίη; Ὀαὺ ἐπδβιγ ἢ. 85 ΠΟΥ πᾶ γὸ ποὶ Κηοῖνη 
ΤΠ 66, ἸΠ6 Ὁ Β84}} ποί οὈίαϊηῃ {86 ΠἸΟΓΥ δηὰ οσοόν. 

[ἔτοια Βυβκιρτ: Ομδρ. χυὶὶ. 17 δὴγ μαζὶ οἵ 
Ββοτὶρίυτο Ὀ6 ἰο ὃὉθ πηδχηΐδοα ΔΌονα δῃοίθμου, ἐδ15 
οδαρίον οἰδίπιθ (86 ᾿ΓΘ-Θα ΠΘΏ06; ἐξ σοπίδἑμα ἐΒ6 
Ὀγοαϊδίηκπ ουἱ οὗ ΟἸ ΙΒ 8 δου} ἴου Ηΐδ Οδυγοὶ 
δπά οἰ] άγθη Ὀοΐογο Ηΐ8 ἀδρδγίυγο; ποὶ ζοῦν Ηἰϊδ 
αἰϑοὶρ᾽οθ οαἶν, Ὀαί ἤοσ 86 Βυσοοοαΐϊηρς Οματοῖ ἰοὸ 
{π|6 οπὰ οΥ̓͂ (9 ᾿γογ]ὰ.--Ἴ ον. 1. ΖΤΆδεε τοροτάςξ ἐραξε 
ὔεειδ: ἰδ. 18, ἴον δ δὰ δηϊδιοα Ηὶ5 Ἔχοοὶϊοπὶ 
ΒΟΥΠΙΟΏ, Ηο οἷοδ868 ἰ 6 Θχ Ροἶ86 ΠΕ ἃ τηοδὶ ζδτ- 
τυϑιί δπὰ αϑδοϊϊοηδίθ ὈΓΑΥΘΣ; ἰθδοδΐης Ηΐ πιΐπ- 
ἰδίοσβ ἰο δά ἃ βοϊ δ ὑγαυονῦ ἰο 4}} {ποῖτ ᾿ϑίχυο- 
(ἴοἢ3 δπά οχπογίβιϊ 0}8.--- 16 ἰϊιεά ὦρ Ηΐ ὀνες ἴο 
λεαυεπ: πο ροβίαγοθ ΜΟ ἢ) ψΔ 186 1 ῬΓΑΥΟΣ 
Βῃου ὰ Ὀ6 δ 0} 25 ΤΩΔΥῪ ΘΧΌΓΘΒΒ ΟΌΡ ΤΣΟΥΘΓΘΏΘΟ οὗ 
6οά, δπὰ ἀδιοίθ οὖν δἴϊδηθοο δῃὰ ἰγυβϑὶ ᾿ὼ Ηΐπ. 
--ἴὶ 18. τ ΡΥ βδυδοὺ δηὰ σοιογί Δ Ὁ]9 ἢ ὈΓΔΥΟΣ, 
ὙὨ θη ὙΠ ΟδΔῃ δοῖη9 δηὰ ο8}]1] αἀοἀὐ ξαέΐλεν.----7Ὰε 
ΔΟῺΡ ἐδ οοπιδ: ἰλαὶ 8, Το Βοὺν οὗ ΜΙ δυο δοτγίηρ, 
δηὰ ΤῊΥ βαι(ἰϑἔδοιίϊοι  (ῃ9 ποὺς οἵ ΜΥ τὶ 
διὰ οὗ ΤΥ αἴονγγ: (89 δουγν, ἴ:9 δὰ δουσ, ἀθ- 
ἰθτιϊποὰ ἱπ ΤῊΥ ἄδοόγθθ: ΠΟ σϑΙ δι ΕΥ̓͂ οδτι ἰοῦοΣ 
58. 1}} οὐδ Βουῦ ἰδ οοῃθ: διὰ πῆθῃ ἐδὸ βοὲ 
ΒΟῸΓ 8 ΘοΙηθ, {6 Ὀοθί ΓΟΙΠΘΟΥ͂ 18 ὈΓΆΥΟΣ, δαὰ 80 
ΟὨΪΥ͂ ῬΘΥΒΟΩ ἰο ΗΥ͂ ππίο ἴῸΓ ΒΌΘΟΟΥ 18 ΟἿν ΒΟΔΥΘΗΪΥ 
Εδιθ6᾽.--- Οἰογὴν τὰν δον, ἐλαὲ Τὰῳ δοη αἶδο πιαν 
φσίοτύν Ττε: Νοῖθ ΠΟῪ ἰδμθ αἴΟΥΥ οὗἩ ἴἰ6 Εδίθοῦ 
δηὰ ἰΠ6 ΒΟ 8ΔΓΘ ἱπδοραΥυ Όγ ᾿ἰηοὰ ἰοροίμοῦ: 
ἴὸ τῶϑ8 ἴπ9 Ἐδέμ θ τ᾽ 5 ἀοδίχη ἰο ρφἰογγ (6 ὅθι, διὰ 
ἰι 88 μὸ βοπΒ ἀοβδίγσο 9 δυο αἴουυ “πε (μ9 
Βαϊιλιον, (πδὶ δ αἰχί Ὀτὶηρ κἴοτν ἐο ἰμὸ Εδίδον. 
“-ον. 2. Οὔδβεογνο 1. Τὸ αἱχηῖϊν πὶ πρὶσὰ 
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ΟὨγῖϑὲ νγδϑ ἰηγεδβίοα, ροισενρ οὐόν αἱ Πεδλ; 2. ον 
Ομεῖδὲ οδλθ ἰο Ὀ6 ἱηγεοβίθα πὶ {18 ΡΟΤΘΕ; ἴἰ 
Ὑ88 αίνοι Ηΐτα Ὁγ Η 8 Εδίμογ.----Α}} τδ Κί ηὰ Δ τὸ 
πρᾶον (Π6 ροννοῦ δηὰ δυίμουῖγ οὗἩ Φ68ι18 ΟἸτίδι 
858 Μοάϊδίον: [19 Βα8 1. ἃ ἐεσίδέαίἰῦ8 ῬΟΟΥ, ΟΥ 8 
ῬΟΘΡ ἰο ψὶνϑ 14 }8 ἰ0 8]}1 τη δ κὶ πᾶ; δπὰ 2. ἃ 7- 
αἰοίαγψ ΡΟΣ, ΟΓΥ 8 ΡΟΣ (0 Θχϑουΐθ {0 18}008 
(δαὶ Ηθ παι σίγψοι.---Ταί 16 πισλί σὶυθ εἰεγηαὶ 
ἐΐε ἰο ας πιαην ας αοὐἀ λαίὰ σίυεη Ἦΐπι; Νοίοθ 1. 
ΤΠαΐ 4}1 Ὁ] θυ οΤΒ ἀγῸ οαίσοη Ὁ αοἀ {6 ΒΔίμοΣ 
απίο Ομ τῖϑι; {ἰἰ0 Υ ΔΓ σίνοη ἰο Ηΐτὰ 88 Ηἰδ ολαῦρε, 
ἴο τοάροιω, βδποι } γ, αμὰ βανο; απ 88 Ηἰδβ γειραγά, 
18. 111. 10: 2. ΑἸ (Βαὶ δσὸ ρσίνοῃ ἰο Ομ γῖβί, Βδυθ 
116 ἔγοιῃι Ηΐπὶ; ἃ ᾿ἰἴο οὗὨ λιϑιἰβοδίζοη δπά δδῃοὶϊ- 
Βορδίϊοι οα οαγί!, πῃά ἃ Ἰἰ[6 οὗ »ΊΟΥΥ ἴῃ Βοδυθα ; 
8. Τὸ Ἰ᾿ἰΐο τ ῖοὰ ΟἸτῖϑὲ ρχίνοβ 18 εἰεγπαΐ 118; 4. 
Τπαὶ ἐ}ι18 οἰθγῃ 4] 116 15 α 7γε6 σὺ ἴγοιαῃ Ομ νὶδὶ 
Ὀπίο Ηΐ8 Ῥθορῖὶθ; ἱμβουσὶι ἰὴ 8} ἀο ποῖ νοσὶς ἴῸΓ 
εσασες, γοῖ ΠΟΥ 5Β.18}} ποῖ ΟΣ} ἴον ποίλίπο.--- τ. 
8. Τιιῖβ 15 ἐὴ0 ἰσ9 ὙΔΥ δὰ τπθ85 ἰο οὈἰδὶη 
οἰοτηδὶ ᾿ἰἴθ, πδιροῖυ, ὉΥ (6 ἔσυο Κηοπ]οάρο οὗ 
αοὰ ἐδοὸ Ῥαίμον, δπὰ οὗ 7685 ΟὨ ἰδὲ 1.90 Μεαϊδίοτν, 
--Ιϑᾶτη, 1. Ταῦ ὑπὸ θοριπηΐη, ἰπόσοϑβο, δᾶ 
Ῥοετίδοιϊοῃ οὗ οἰθγηδὶ 1119 Ἰγο.}λ 'ῃ ΠΟΙ Κηοπν]οᾶρο; 
2. Τμδὶ πο Κοονίοαχο ἰ5 δβιβιοΐοηί ἴο οἔοσμδὶ 116, 
Ὁαΐ ἐπ Κηοπ]οάρο οὗ ασά, δηὰ “2685 ΟΒγὶδί. --- 
ΤῈο Καον οᾶρο οὗ {89 ΟὨΪΥῪ ἰγυο Θοἀ, δὰ οἵ ὦ 388 
ΟΕσί δὶ ὑπ9 Μοαϊδίον, ἐδ ἐμ 6 118 οὐὗἩ στγασα, δὰ ἐδ 
πεοεεδαῦῳ τσαᾶῦῷ ἰο {86 Ἰἰΐδ οὗὨ σίοτψ.--- ον. 4. 7 λαῦς 
σέογιπεὰ Τεο οπ ἰδὲ εατίὰ : Τὴ6 Ὑ8ο]9 ἰἰἴο οὗ 
ΟἸγίϑί, τυ 11]6 Πα τ οα θατίῃ, 9 ἃ ρἱοσι ἵγίηρ οὗ 
1118 Εδίμοῦ ; ὉΥ 1. Τ|ι6ὸ ἀοοίτίηο Ηθ ῥγϑδοὶ δᾶ; 
2. Ὑπὸ τηΐγδοῖο8 δ νγουρῶὶ; 8. Τὴ υπϑβροί(οἃ 
ῬΟυΥῪ δηὰ ἱπηοσθῃογΥ οὗ Ηΐδβ 118; 4, Ηἰ8 υηρᾶ8- 
ΤΆ] 616 ἃ δυβοτίηρϑ αἱ ἀθ6|1}1.--- λαυ6 βηϊελεά {δὲ 
τοογὰ ωλ͵οὴ Τῆοι, σαυεδί Ηε ἰο ἀο: Ηρ Βρ6 418 οὗ 
Ὑγραὶ Ηο γδβ τοϑοϊγοὰ ἰο ἀο, 848 αἰγοδαῦ ἀο0η6. 
Ἡοτοποίοίδαὶ 1. Τὶ 18 τοογζ ἰδαῦ ρ]ονῆεβ αοὰ: 
2. ΕἸΥΘΓΥ Δῃ 85 [118 ΤΟΥ δϑϑίσπθα κἰπὶ ὉῪ αοά; 

. 8, Ταῖς τοῦ παυϑὺ ὃθ6 δΒη 864 6γὸ ὕὉροὴ ϑδγίμ ; 
4, θη τὸ πᾶγθ ἀοηθ οὖν Ῥτγορογίίου οὗἨ σοτκ, 
76 ἸΠΔΥ̓͂ οἀχρϑοί οἷν ρῥγοροσγίϊοι οὗ ναρθβ; ὅδ. 1 8 
8. Ὀϊοποοα (δίπρ δἱ (δ9 βοὰν οὗ ἀθαὶδ ἴο Ὀ6 ΔΌ]9 ἴο 
ΒΥ ἰα ὑρεϊχδίποδθ {ἰπᾶὶ τὸ ἤλνο σἰον θα Οοά, 
δη δυο δηϊϑηρὰ ἐμ9 ποῦκ το Η6 δρροϊπίοὰ 
ὯΒ (ο ἀο.---7ὸν. ὅ. ᾿όδτὴ ὑπαὶ, 1. ΤΠ ΠΟΘΥΟΡ Θχρθοίϑ 
ἰο Ὀ6 ρφἰοτιδοὰ τῖνὰ αἀοα ἰῃ ϑαύθῃ παιϑὲ σ]οΟΥ Υ 
Ηΐϊπι δεδί Βογθ ρου θα ρί ; 2. Αἴδον ψὸ ανὸ ρἱοτὶ- 
Βοεὰ Ηἶπι, τνϑ ΠΊΔῪ οχρϑοὶ ἰο Ὀ6 σἰονϊ οαὰ τι] Η τὰ, 
δηα ὮὉγ Ηἰπι.--- γηλ δε σίοτῳ ιολιοὶ 1 λαά εοἱ(ὰ, Τὴδε 
δεφίοτε ἰλ6 ιυογἰά τα: Ἠδτο τποίθ ἐμαὶ ΟὨγΥ18|----1., 
Α5 Θοά, δὰ δὴ δϑϑϑῃί αὶ] οἸΟΣΥ τ αοα (δ6 
Ἑδίμον Ὀοίοτο 86 τον]ὰ γ88; 2. 45 λίοαϊαίον, ἀϊὰ 
80 ἔτ Βυπ10]0 Ηἱπιβοῖ, (δαὶ Ηρ ποοάρὰ ἰὸ ὑσᾶγ 
ἴον Ηἰθ Εδιΐον ἰο ὈΟΘΙΟΥ ὕροὰ Ηΐπι ἰδ 6 φΊΟΥΥ 
σε ἰοῖ 6 ψϑοίϊθά ; πδπιοὶυ, {86 ρσΊΟΥΥ οὗ Ηἰ8 85- 
οοπβίου δηα οχα]ἰδίϊοη.--- οσ. 6. ΒΥ (88 παηιδ οὗ 
οὐ, ψὸ δῦ 979 (0 υπάἀογδίαηὰ Ηΐ8 πδίισο, ὑγο- 
Ῥοτιΐ68, δἰἰγι θα θ5β, ἀθδίσηϑ δηα οουη86}8 ἔοσ ἰδ 
βαϊνδαιΐου οὗ τηδηκίηα : ΟΝ γἰδί, 88 {116 Ῥγορδοὶ οὗὨ 
Ηΐδ ΟἸναγοῖιν, τδάθ 4}1 ἐιο89 Καόνῃ υπίο ΗΪ8 Ρθο- 
»ὶθ.-εάτα (μα, 1. ΑἸ] θ᾽] ονογ8 Δγὸ χίνθη υηΐο 
Ομγὶδὶ, κα Ηἰβ ρυγοβδϑθ, δῃὰ δ8 Ηΐβ οῆδσζο: 
85 Ηΐδ δι. 0768, 88 Ηἷδθ. οἰ] ΓΘ ; 85 π6 τ ῖϊθ οὗἁ 
ἩΐΪῈ ὈοδοΙΣ, 88 {1.6 ΤΟΙ ΌΘΥ οὗ ΗἶΒ Ὀοὰγ ; 2. Νομθ 
8ιῖο κίγου ἰο Οδεὶδί, Ὀὰϊ ὑΠ0859 ἐμαὺ ογὸ ἄγοι {89 
ἘδίδοσΒ: 8. ΑἹ] ἐπ οδο ἰμδὶ δγο σίνοι παὶο Ομ γἰϑί, 
ἄο Κοορ Ηἰβ ποτὰ ; (8 ἀδερ ἰὰ ἱπ ὑμοὶν ὠπάδγ- 
δίαπαΐπσε, (μΥ λέ ἰῦ ἴῃ {Πλοἷν ἀδαγίδ, (πο γεεἰ ἰδέ 
τος οἵ ἰν ἴὰ (μοὶν δομὲδ, (ΠῸΥ ἐχρτγεδε (δε ροῦεν οἵ 

10 1π ὑμοῖὶν {ΐσε8.---Ἴ ον. ἢ. Οὔβοσυο, 1. Τὴ6 7αἰ}- 
“μίπεδε 97 Ολτίεέ ἴῃ γϑυθαὶΐης {9 ὙΠῸ016 τὰ} οὗ 
Ηΐ8 Εδιμον ἰο Ηἰδ8 ἀἰβοῖρ]68; 2. Τὴ φγοβείεπον 
ΟΓ ἰδε αἰδοίρῖοδ ἰὰ ἰ6 βοοοὶ οὗ Ομνῖβί.-- θᾶ τ 
ἤδποο {μπδὶ, 1. ΟἾσῖδὺ Βα ἢ Δρρσγουοὰ Ηἰπι86] ὦ 
Τα Δ} ] ταθββθησοῦ ἔγοια Η185 ΕδμοΡ ἰο Ηἶδ Ρθ0- 
ῬΪθ, ἰὰ ἐμαὶ Ηθ μαι ααὠεά ποίλίπσ ἰο ΗΪΐδβ τη68- 
Βᾶῷ6, δηὰ ἑαζεη ποίλίπσ 7γοπι ἰ; 2. Τὶ ἴβ οὖν 
ἀυϊν ἰο ΚΩΟΥ͂ δηὰ Ὀοὶ]ΐονο οὐ Ο]ιγἰδὲ, ἃ8 (ἢ ΟὨΪΥ͂ 
ΜοββθηροΥ δὰ Μοάϊδίος βοηὺ οὗὨἩ ἀοά.---ὸν. 8. 
1ϑάσῃ ἐμαί, 1. Τῆι ἀοοίΣΐῃ οὗὨ ὑπὸ ζοβροὶ, πιο 
ὙΓΚ.8 Τογοδ]οα ὉΥ ΟἸιχὶβί, γ8ἃ8 χοσοϊγοὰ ἔγοιαῃι {89 
Ἑαιδον; 2. ΕΔ ἰδ α γοοοϊνί τς οὗἁὨ ὑπὸ Ἰρογὰ οὗ 
ΟὨχιβί, διὰ οὔ Ολγίδέ ἰὼ δηα Ὁγ πὸ οτὰ : 8. Τὴ 
ταϊηἰβίοσβ οὗ ἐμ Ζοθρ6ὶ δῖ ἰο ῥσοδοῖὶ ἰπαὶ, δπὰ 
ΟὨΪγ ἐμαί, τ οι ἐπΠ6 Υ πᾶν ουὐ οὗ 890 ἤοτνὰά οἴ 
αοἀ.--- ον. 9. Τθάση Πα, 1. Τ|ι6 Ἰ,ογὰ Ζ26δυϑ 
Ομ νἰδὺ 18 {116 στοῦ δᾶ σγδοίΐουβ [πίθσοθββοῦυ; 2. 
ΑἹ] ὈΦΙθΎοσ το ὑπάδνῦ 86 ἔγιϊὸ δα Ὀδηρῆϊ οὔ 
ΟἸετῖϑι 8 ἰδίοοββϑῖοη ; 8. Α5 81} ἐ6 σι ΌΘΓΒ οὗὅἨ 
Ομ σὶβὺ 1 ζόπογαὶ, 80 [116 τ ἰδία 8 πὰ δι θδββἃ- 
ἄοΣβ οὗ Οισὶβὲ πὶ βρϑοΐαὶ, ανθ ἃ ρϑουϊίαν Ἰαἰοτοδὲ 
ἴῃ ΟἸ δι᾿ 8 Ἰηἰοσοοδϑίοη; δπὰ ρχγοαΐ ἃσὸ ἰδ9 δὰ- 
γαῃίαροβ οὗ Ηἰβ ἰπἰοσγσοβδίομ ἴγοπι (1) ΤΊ]ιο Ρδτ- 
Βο0 ἰπίοτοράϊης, Ομ τῖδὲ: δοηδί ον ἰδο ἀἰσπίν οὗὮ 
ΗΪβ8 ρογβοῃ, ἀοἀ-δη ; ἐμ ἀδαγηθεα οὗ Ηἰΐβ ρον- 
Βοῃ, αοἀ᾽ 8 ὅρη, (2) ΤΟ Ἰηδῆποῦ οὗ ΗΪβ ἱπίδσοϑα- 
ΒΟ, ποὺ ὈΥ ΨΑΥ οἵ δηίγοϑίυ, θα τρονϊἰοτίουβ 
οἰδίι, (8) Τὴ 9 Β Ὀ] ταν οὗ (6 Ο69.; ΟἿΣ Ιπί6Γ- 
ΟΘΕΒΟΥ 18 ποᾶῦ ἰο αοἄ, ογϑῃ αἱ Ηΐ χἰριιὶ πδηά, 
(4) Το ἔγυϊ 8 οὗ Η 8 ἱπί ογοθββίοῃ ; 10 Ῥγοσγαβ [ἢ 6 
δοσθρίδηοθ δηπὰ ᾿υϑιϊβοοίίοι οΟὗἨ ΟΥ̓ ῬΟΓΒΟΏΒ, ἐδ 6 
Βρασίπα πὰ δηβουίηβ οὗὁὨ ΟἿΓ ῬΥΆΥΘΓΒ, 86 ρᾶτ- 
ἄοπ ἀπὰ ἔοταίνθῃοδβ οὗ ΟΌΤ βίη, ΟΣ Ῥγχοβοσυδίίοι 
ἴῃ στᾶοθ, δηἀὰ ΟΌΓ ΟΡ65 οὗ οἰθυηδὶ ρῇογγ.---Ἶ ον. 
10. ἴο ᾿ΩΔΥῪ υπαοτγείδηα (ΒΒ ἐπὸ ναγβ: 1. ΟΥ̓ 
81] Ῥεγϑοη8,---8}} ΜΙ {γιθπαθ, 41} ΜῪ ἀἰβοὶ 168 ἂὺϑ 
ΤὨΐηΘ, 88 Ὅ011 89 Μίῃθ. 2. ΑἹἹ ΤᾺΥ ἑλίησδ ἂτϑ 
Μίπηθ, δπὰ 4]1 Μυ ἐλύισε ἀτο ΤΙῖπο; Ομ γὶϑὲ δηά 
Ηἰβ δι ἃσγθ ομο, δηὰ ΤΊΘΥ ἀρτθο ἴῃ οπ6; ΤΊΟΥ 
δατοὸ (6 Βατη6 68588η00 δηά παίιγθ, {86 Βδπιθ αἱ- 
ἐγ θαΐο8 ἀπά ψ1}}; Ομ γῖβί δι} 411 ἰΒίηρβ ἐπα (ἢ 8 
Ἑαΐδον μοί ἢ.---  θη66 ποία, Τα {86 [οτὰ 6518 
ΟἸχϑὺ 18. θα θην ρ]ογβοὰ ἴῃ ἀπά ΌΥ 8}} {050 
{πα ὈεἸονο πὰ ΗΠ πὶ, δὰ οϊοης απίο Ηΐη).--- ον. 
11. Νοίο, 1. Το 110 πὰ Δρροϊ]δίϊοι ρσίνθη ἰοὸ 
αοά, Ποῖν Ῥαίλεν; πθῃ τὸ ρὸ (0 αοἀ ἴῃ ῥγδγου, 
ἯΘ τησδί ἸοοΟῖς ὩΡΟΩ Ηΐτ 85 δὴ λοίψ Βδίμοῦ, ἃ5 
ΘΒΒ6Ὠ Δ }Ὺ ἀπὰ ον αἰ παιν ΟἿ, 85 ἱπδηϊ ον δὰ 
᾿παἀθροηά θη} ΒΟΥ; 2. ΤῊ βαρρ]!οαίζοι : ἽΚεορ 
ἐλτουσὰ Τὰν παπιὲ ἰλοϑα εὐλοηι Του; λαεί σίσοη Δῖε, 
80 ῬΘΓΒΘύΘΓΘΏΟ6 οὗ ἰῃ6 ϑαϊπίβ 18 (86 εβῖθοί οὗ 
ΟἸἩΓβί 5 Ῥγαγοῦ; 8. Τηὸ ἐπα οὗ {6 Βυρρ)ϊοδίίου, 
Τλαὶ ἐδὲν πιὼν δὲ οπα αδ γε ατε.---ΤὭτοο ἐπίῃ ρ8 
ΘΟΏΘΕΡ ἴο ἴ86 ὈΘ]ΙΘΥΟΓ᾽ Β ΡΟΥΒΟΥΘΥΘΏΟΘ; 1. Οὐ ἰδο 
Ῥαίλετ᾽ 8 Ῥανί, ουοσδϑίϊηρ ἰοσο δηὰ 4}}1 βυξοιοης 
Ροπτοῦ; 2. Ου πὸ ϑοηπ᾽ς ρατί, δυουϊαϑίύϊῃρ τποτὶϊ 
δηὰ οοπϑδίβπι ἰηἰθγοθββίοῃ ; 8. Οη ἔδὸ ϑρίγί(Ἶ 
Ῥαγί, Ῥοτροίι δὶ ἱῃ πο αἰΐοα δηΐ δοηϊ πυρὰ ἰη- 
ἢ. 6η66.---Νοίο, 1. Τ|χο Ποασὶ οὗἩ ΟἸγἶβὲ 18 οχοθοᾶ- 
ἰὨ ΡΥ δαὶ Ὡροα ἰδ6 υπὶΐν οὔ ΗΒ το γ8; 2. 1119 
ὈΘ] ΘΥογβ᾽ ἀπίου νἱὰ ΟἸτὶϑὺ δπὰ ψνἱϊἢ οὴθ9 8ἢ- 
οὗδοσ, ΒΔ5 βΒοηθ Γοβϑοι ΐδῃοοῦ ἰο ἐμαὶ Ὀαιινὶχὲ (89 
Εδιδον διὰ πὸ δοῃ: ἰδ 18 ἃ υππίοῃ, (: μοῖὶγ, (2) 
δρ᾽ ἰΐιδὶ, (8) ἰπιϊπιαίο, (4) ἱπαϊ ββοϊα Ὁ]0.---ῦον. 
12. Οὔδβοσυο ἱμδί, 1. Τ]096 ὙΠῸ 88181}} Ὀ6 Ββανοὰ, 
8Γὁ0 κίνοι απίο ΟΠ δὲ δηαὰ σοτημ 94 ἰο Ηΐ8 δα γθ 
δηὰ ἰγυδβὶ ; 2, Νοηδ οὗ ἰἰο80 {Ππ8ὺ δτο ρίγϑη αηΐο 
ΟὨνίβὺ 888}} 6 βῃ8]}}Υ Ἰοβί.--- . 18. ΤΏΘτο 19 
ἃ ἀουῦ}θ οαγὸ τ λῖοὰ ΟἸὨτὶδί ἐδ κ68 οὗἉ ΗΪ8 ρϑορὶο; 



δ92 ΤΠῈ ΟΟΞΡΒΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 906 Ν. 

ΠΆΓΙΩΟΘΙΥ, 8 σαγὰ οὗ (μὲν στγαξος, δ ἃ ἃ οατο οὗ ἰποῖγν 
7ον απά εοπείοτί.-- ὕδατα (μπαὶ, 1. Οεγὶϑδὶ 15. {86 
δυῖποΣ δηὰ οτὶ σίῃ 8] οἵ (890 )ΟΥ οὗ Ηΐδ5 Ρθορ]6: Ἀΐἴν 
ον; 2. 1ὲ ἰ5 Ομ τῖβι᾽ 5. θῚ} διὰ ἀθδίγο ἰμδὲ Ηἱδ 
Ῥοορῖὶο ταϊσιν 06 [Ὲ}1 οὗἨ ΒΟΙΥ 700: 7λαί Ἀν 7ον 
“πᾶν δὲ 7με{{{|24 ἐπ ίλεπι; 8. Τὸ ξτοαὶ διὰ οἵ 
Ομ τὶθι 8 Ῥγδγοσς δηὰ ᾿ηἰθγοθβϑῖοι Μγ88, δπὰ ἴ5, (μδὶ 
Ἠΐ8 Ῥδορ θ᾽ β μεδτίβ πυϊρῃΐ Ὀ6 [}}} οὗ 0γ.--- ον. 
14. [ϑατη ἐμαὶ, 1, ΟἸ τ ϑιίδηβ, εδροοίδ!] τηϊη δ- 
(ογβ, ἰο τβοῦι ΟἸιτῖϑὲ 85 ρχίνοη Ηϊδ νογὰ, πηυϑί 
ἐχρεοὶ (ἰ τον  ἀ᾽ 5 Βαιϊγοα; 2. 1{ 18 10 ἐ89 ΒΟΠΟΡ 
οἵ Ὀο]ίογοτβ ὑπδὺ ἰΠῸΥ ΓΘ {πὸ υπίο ΟἸ χίβ ἴῃ Ὀ6- 
ἱης [6 οὈὐθοίβ οὗ ἴ Ὑου]ά᾽ 8 μαἰγεά.---  ὁγ8. 1, 
10. Οὔδβονττο 1. Τῶδὶ (6 νἰβάοπι οὗ Οδυῖδί 5668 
δι ἰο οουϊξηυο Ηἰδ οἰ] γοῶ δηὰ Ῥϑορὶθ ἴῃ ἐδ6 
που]ὰ, ποι πδϑδπαϊηρ 4}} (86 Ῥουὶ δ δηὰ ἀδῃ- 
Κεῖ οὗ ἰμ9 σου]: Ηδθ 88 νοῦὶς 70 ἰδθπι, δπὰ 
{Π 6} δτὸ οὔ ὑε6 ἰο Ηΐπι, 70» α {ἶπιξ, ἴπ {86 που]ὰ; 
{11} (οῖν τοῦς ὍὈ6 ἄοησ, Ομ τὶϑι 5 Ἰοτο υνὶ}} ποὶί, 
δ ἰμ6 τοῦ 8 πλ8]|1]60 οδηηοί, γϑουθ ἐμ οῖι 
Ἰδησο; 2. Υοί Ομ γὶδί ῬΓΘΥΒ ἱμδὶ ΗἸ8 ΕΔΙΒΟΥ υγ]}} 
Κορ ἰδϑῖα ἔγοτα (6 εὐέΐ, ἐ, 6., (86 Β'η8β, ἰοτηρίδ- 
ἰἰοη9 88 Βῆλτοϑ οὗ (86 τΟΡΪ(.---.ῥἧἥΝοίο, 1. ΤΠιδὺ 8 
δρ τ πᾶ] υἱοίοτψ ΟΥΟΡ 6Υ]} 18 ἰο Ὀ9 Ὀγοΐοσγοά Ὀ6- 
ἴοτϑ 8 ἰοἰδὶ ἐχεπιρίϊοπ ἔγοτῃ 10 ; 2. ΗΟῪ ὨΘΟΘΘΒΑΥΥ͂ 
ἀϊνὶπο αἱ 5 ἰο ον ρυοβοῦνδίίοη δ ἃ βύσσοβα, ΕΥ̓Θα 
ἔπ (86 δΒοϊίοδί διὰ Ὀαδὶ οὗ δ οΥγ868, δηὰ ΒΟῪ 
ὨΘΟΘΘΒΆΡΥ ἰδ ἰδ ἴο Βρεὶς 1 ὉΥ ἔοσγοηΐ ὈγΆΥΘΡ; ὃ. 
Τῆδι βυοδ 88 ΒἰΠΟΟΥΟΪΥ ἀογοίθ {ποπιβοῖγο 8 ἰο 
Ομτὶ κι 8 βουυΐοθ, δτο βυγο οὗ Ηἰΐβ διὰ ν}}}}83ὲ 80 
οὐ  οΥθα.---Ἴογ. 17. Γοατὴ ἐμαὶ, 1. ϑυοἢ ἃ5 8ΓῸ 
δἰγοδν δβδδηοι θα, οὐκὶ (0 ΘΠ ἀΟΑΥΟΥ αἴϊοῦ ἢἰκθοΥ 
ἀερχτοοβ οὗ βαποιβοδίίοη ; 2. Το Ἰοτὰ οὗἉ αοὐ ἰ5 
{16 στοαί ἰηδίχαμηθηΐ ἰπ ἀοαἀ᾽ 8 μδῃᾷ [0Γ 1115 Ρ60- 
Ὀἷθ᾿ 5 βδαποίἰβοδιίοη; 8. Τὴ» Ἡγογά οἵ αοἀ ἰδ ἐδθ 
ἐγίλ οὔ αοἀ.---Το ἸΤοτὰ οὗἩ αοἀ ἱκ 8 ἀϊνίπο ἰγυί, 
δὴ οἰογῃδὶ ἐγ, δὴ 1 74}}}0 10 ἰγα ἢ, ἃ. ΒΟΥ (γα Β, 
“-Μ ον. 18. Οὔδοτγο, 1. ΟἸΥ δι᾿ 8 πεϊδείοπ: Τ]110 
ἙΔίδον Ζεπὶ Ἡΐμι ἰπὶο {110 τουῦϊὰ : Ομγὶο ἀἰϊὰ τοί 
οἵ ΗἰτδεὶϊΥ υηάδοτίϑκο {6 οἵἕοο οὗ 8 Μοιίδίον : 2. 
Αε Ονίϑυ δ ταδί, 420 (1160 ΑΡοδβί]6β᾽ χηΐβϑίοῃ ; 
Ας Τλοι λαεί εεηὶ λἴε, 40 λαυδ 7 δεπὲ ἰἦδηι: 1 ΆΥΏ 
ἰδοησο ἰμαῦ ΠΟΘ ΤΩΔΥῪ ππάοτίακο {19 οἴδοθ οὗ {119 
ταϊαἰϑίσυ, Ὑἰίδους δὴ ϑδυϊμουνιδιίνο βοῃάϊηρ 
ἔγοιι Ομτὶδὶ Ηΐπβοῖῦ: 8. ϑδιισὴ 85 ΔΙῸ 80 δαηϊΐ 
ΔΟΥ ἰμ9 τοϊπίβίοσθ οὐ ΟἸτῖ8:}] δοὸ βοηΐ ἘΥ 
Ομγίβι Ηἰπιβοῖῦ; δηὰ ἰΐ ἰδ (89 Ῥϑορὶο᾽ ὶ ἀυ Υ ἴὸ 
ΤΟΥΘΓΘΏΟΘ ἰποὶν ῬΘΓΒΟΏΆ, ἰ0 ΤοΒρϑοῖ ὑμποὶν οΠοο, 
ἰο τοσοῖγο {π07}} πι68β8 ζ290.--ν. 19. ΘΟ εγὶδι 8 
:αποί(γέησ 17Πὑνιδες Γ ἰτηροτίδ, 1. Ηἰ8 βοιιϊηρ Ηΐπ- 
Βα δρατὺ ἰο Ὁ9 ἃ 586γ18ΆΗ06 [ὉΓ δἷῃῃ ; 2. Ηἶδ8 ἀεάϊεα- 
ἐοη οὔ Ἠϊτ 5617 ἰο ἐμῖ5 ΟἿ᾽ τ.56 δΔῃὰ δουνὶοθ.---Τ 0 
τοδί οπὰ ἴον Ὑμϊοῖι Οἰιτὶδὲ ἄϊὰ (8 βδῃσι ΕΥ̓ 
ΗἩϊπιδοὶ το ἐπαὶ Ηθ πἰκιὶ φαποίύν ὦ τηεπιδετε; 
ἐμαὶ νὸ βου) ὰ ὃ9 οοπῃϑοογαίθα ἰο, δπὰ ἩΠΟΪΥ δοὶ 
δρατί ἔον Ηἰπι.---τῦον. 20. Τ]ιαί, 1. ΑἸ] Ὀ6]1ΘΥοΥ5 
δ 9 ἃ βρϑοΐαὶ ἱπίθσγοϑθὺ ἱπ ΟἾΥ δι 8 ῬΤΑΥΟΥ; 2. [ἢ 
{86 δοῆ890 οὗ (86 κοβροὶ πὸ ἃτοὸ ὈΘ᾽ΘΥΘΟΓΒ, ὙΠῸ 
δ. ὙΓΣΟΙΖΣ ΡΟ (0 Ὀ6] 1θνθ 1 Ομ ἰδ ἐβτου χὰ (ἢ 9 
μοτὰ; 8. ϑυοὶ 186 ΟὨγ θ᾽ Β σατο οὗ, δῃηα Ἰονθ (ο, 

Ηὶβ ον, ὑπαὶ (ΠΟῪ ὍΟΓΘ σϑιηθι Ὀοτοα ὈΥ̓͂ Ηΐπὶ ἴῃ 
ΗΪδ6 ῬΎΑΥΘΡ, ΟΥ̓Θ ἢ Ὀθίοτο {Π00 δὰ δ Ὀθίῃρ.---Ὗ οΥ. 
21. ΤθῸ βρϑοὶδὶ ἸΔΘΓΟΥ δηὰ ρανίίουϊαν Ὁ] ϑδίηξ 
Ὑπϊο ΟὨτὶϑὺ ῬΥΔΥΒ ΤῸΓ, οἱ ὈΘΒΔΙΥ οἴ Ὀ6᾽ ̓ οΥ 9 Γ8, 18 
4 οἷοδο δηὰ ἰηϊπιδίθ πίοι Ὀοίνίχὶ ἰδ 6 ΕδίμθΓ, 

ΗΪπι86}7 δηὰ {μϑιη, δῃ ἃ αἷδο Ὀοι νἰχὶ οἢ 9 βῃοίδ ον. 
.-Νοίο 1. Τδο τογ βίο] ππίοη Ὀοινῖχι Ομ τἶϑί δηὰ 
Ηἰΐἱδ τὰϑ 6 γ8 88 ΒΟΙηΘ ΓΟΒΟΘΙὈΐδηο9 τὶ ὑπδὶ 
Ὡσΐοι Ὑϊοὶ 15 Ὀοϊ χε ἰδ 9 Εδίμον δηὰ {μὸ ὅοπ ; 

2. ὕὍπἐιΥ διποηρϑὶ (π9 σα βίο γβ πὰ το πλ Ὁ9 .8 οὗ 

“4505 Οἰιγὶδί 15 οὗἩ 580 στοδί ἱπιροσίδλποο, ἰμδὲ δ 
ἀἰἸὰ ἰὴ ἐμποῖν ὈΘΒΔΙΓΡΥΪΠΟΙΡΔΙΥ ῬΓΔῪ ἴον 1ἰ.--- σα 
διηοηκεὶ Οἰ τ δι᾽ 8 αἰδοῖ ρῖθβ ἰβ ὁῃ6 βρεοΐδὶ τ οϑὴδ 
ἰο θῃϊαγρο (πὸ Κἰηχάομι [Ομυτγοὶ] οὗἨ Ομτίεὶ, δδὰ 
ἰο ὁδῦθ8ο (Π6 τοῦ] ἰοὸ Βατο Ὀοῖίον (πουρμὶδ οὗ πὶ 
δὰ Ηἰ 5 ἀοοίγ!ῃ9.--- ον. 22. ΤΙ ϑατ ἰμπδὶ, 1. οὐ 
(89 δι Βοιἢ Ὀσδβίονσοα τηυοἷῖ ΘΊΟΓΥ οἱ ΟἸ γὶδὲ 
Ηἰβ ὅου, 85. Ηο ἱβ ἴδῃ πὰ Ἀϊοάϊδιοῦ οὗ ἰδ0 
στον; 2. 786 δβδίθθ αἴουυ [Ὁ κω δηὰ δυ"- 
δίδηοοσ, ἱποῦρῃ πο [01 τηϑδδυσχο δῃα ἀδξθϑο, Ἡ 16 
Ονὶδὶ 88 Μοάϊδίου 888 χοοοϊνϑα ἤγοπι [86 ΕΔ οΓ, 
6 οοϊατηππηϊοαίοὰ ἰο ἔσθ Ὀθ᾽ίονοσβ; 8. Τ|16 στοδὶ 
θη οὗ ἐμ ὲ5 οοταυπ πὶ οδίΐοη 88, δα 18, ἰο ΟἹ 6 
δηά 680] Ηΐβ ῬΘοΟρὶθ ἰο τηαἰηϊαὶῃ ἃ ὙΘΥῪ 5 σὶσὶ 
ὉΠΙΟΏ ΔΙΊΟΠ ὑμοιϑεῖγοβ; 4. ὕθΐἱ Υ διβοηρδί ὃὈ6- 
Ἰίουθτβ ἷἰβ ραγί οὗ ἐμαὶ δου Ὑϊοῖῦ ΟἸγἰδὲ ὃς 
Μροάϊδῖον μιδεὶι οοἰδηθϑα ζ0. ὑπ 6πὶ.---Ἴ Ὁ. 28. ΟὉ- 
ΒΟΡΥΟ 1. Αϑίμο Εδιμον 185 ἴῃ ΟἸσὶδί, δο 8 Ομγὶδὶ 
ἷὰ Ὀο]ἰοΥθτΒ, δηὰ μὸν ἰη Ηΐ ; {μὸ ΕΔΙΒΟΥ ἷ5 ἐδ 
Οτὶδί ἰ σοδροοὶ οἵ Ηἰδ αἰνῖβο παίπτο, δϑβθῶοθ, 
διὰ δἱἰιγὶ υίο5; δηὰ Οενὶδὶ ἱβ ἰῃ ὈΘΙΙΟΥΟΓα, ὃΥ 
[80 ἱπδοϊϊδἰίοπ οὗ Ηἰ8 Ηοἷγ βρίτιε; 2. Τ6 Βδρ- 
Ῥίη688 οὗ Ὀ6]οΥογ8 δου δ᾽ δίϑι ἃ ἴῃ {εν οθόνδες, ἰὰ 
Ὀοΐπς οπό Ἡὶῖῖὰ αοα ἐδγουσὰ Οἰιγὶθὲ, δὰ ομὲ 
διιοηρεῦ ἐμοπιβοῖγοβ; 8. αοά (ἰο Βδίμον Ἰονεὰ 
Ομγίοι Ηἰ9 ϑδοι; (1) 88 ἀοὰἂ; (2) ὃἃ5 Μεάϊδίοῦ, 
Φοΐ χ. 17: 4, αοὐ ἰὸ Βαΐίδον ἰονοβ ὈΘΙ όΎο σα, 
ΘΥ̓θ ἢ 8ἃ8 Ηο Ἰονοά ΘΟ Υἶδὲὶ Ηἰπιδβοὶϊῖ; δ. Ομ τὶδὶ πγου]ὰ 
μαγνο (6 που] ἱκθον, ἰμ8ὲὺ αοἀ πὸ Εδίδ ον Ἰουϑῖδ 
{πὸ σὨ]άγθηῃ ΟοὗὁὨ χηϑη, 89 Ἧ6]1] ἃὁ5 Ηϊτιβ6]7.--)ϑὴὸ] ον. 
24. Ουν ϑαγίουν δὰ φτογοά ἴον Ηἰβ ἀἰδθοὶρ οϑ᾽ 
δαποί βεαίοπ Ὀεΐοτο, Ὦθτὸ ΗΘ ὈΓΥΒ 0 Υ {πον ρέοτὲ- 
βεαίίοη: 1. Τλαὲ ἰλεν πιᾶν δὲ 'λέτε Τεδ ἐε; ποι 
Ομ γῖϑι 185. τοὐδλ ἐλεέηι ἴῃ Ηἶἷβ ογάϊμδησοθθ, ἰὼ Ηἰΐ 
ψοτα, διὰ δἱ Ηΐ ἰδ Ὁ]6; ἐγ8 ΟΦ ἰμ6 7 Β4}} Ὧθ 
ιτιοἱὴ πε, ἃ8 ΗΠ5 {τιθηπ, 88 Ηΐβ8 βρουβ6, 88 Ηϊ6 
σοπιρδηΐοῦβ ἴῃ Ηἰβ κϊηχάοιῃ; 2. Τ δὶ ΒΟΥ τοῦδ 
Ὧο υὴ ἢ Η πὶ τ μοτο δ 6; δαὶ ἐπ πιοτα ἐμβδὴ (88 
ἴοσιηθῦ: ἰο Ὀ0 Ὑἱϊὰ ΟἸ τ ἶβὶ ἐσλόσα 116 ἐξ, ᾿τυροτίϑ 
παὐΐοη δηὰ σοπιιπίου τὶν ἢ πι.---Ἰ δ τ 1. ΑἹ] 
111059 [δὖ ἀτὸ φίνοῃ ἰο ΟΒγίϑὲ 88 Ηἰβ οἰιδῦζϑ, διὰ 
88 Ηΐδ χοννδγά, β..84}} οογί δἰ ΠΥ οοτηθ (0 οδύθῃ ἴὸ 
Ηἰαι; 2. ΤῊ2}.θ ὑοῦ δηὰ ὀτηρ] ογτηθϑηί οὗ {Π9 δαλωὶβ 
ἰῃ ιϑαυϑῃ οἰ ον σοπϑὶδίδ ἰἢ βϑοῖηξ δηὰ δυλονῖες 
Ομγθυ δ κἴοτυ; ἴον ἰΐ 11 06 ἃ ροδϑεϑεῖσα εἰ χὰ : 
8. Τ6 ἰοΡ 8δηὰ ποΐχμι οἵ ἐδ) δδὶ πίϑ᾽ Βδρρίῃβϑϑβ ἴἢ 
Βοδυύθῃ ΘΟὨδ͵ϑ(8 ἰῃ 88, (δδὲ ὑπο γ ἀλαϊέ δὲ «(ὰ 
Οσλνυίοι.--- ον. 20. Ο τἰφρλίοοις Σαίλετ; νυἱσπίδουβ 
ἴῃ τηλκίης ποοὰ ΤΊΥ Ρτγοϊωΐδος Ὀοὶμ ἰο Μία διηὴ 
{π9π|.---ΟΌδοντο ὙΠαὶ ἰἰ 1δ δαὶ οὖγ ϑαυϊοῦν δή σις 
φοποθτπίης (86 τνϊοϊκοα δηὰ υ 6] ονης νοτ]ὰ, ἐμὲ 
(Π6Υ λαῦε ποέ ζποιπ νἄ,--εἶνανα μῸ δαυὶπο κοτ- 
ἰοάχο οὔ αοὰ.---ΟὨγῖϑι 16 86 οΥἱσὶμαὶ δηὰ ζοντδὶ 
681186 οὗ 4]1 ἰ1ὸ βαυΐϊηρ ἰςπον]θάρκο ἐμαὶ Ὀε] ον όσα 
δυο οὗἉ (Ἰοἀ.---ον. 26. 4πᾶ 7 ἄκσνε ἀεοϊατεοα ἐμεῖο 
ἰλεηι Τὴν πανπιο, απὰ ιεοἱἱἱ ἀδοίατε ἐξ; ἐ. ε. 1 λδνὸ πιδιὲθ 
Κηαοσα υὐἱο ἐμοὶ ΤΌΥ πδίυτο, δἰ ἐγὶ (65, θουη- 
βοἷβ, Ὑ1 δια οοταπιδη 8, πὰ 1 ν1}} οοῃιλ 9 (ἢ 
τηδηὶ δδίδί οι οὗ [ἢ 9 β8δη10 ὩΠίο ἐδο 68Ὰ.--- ΤΑ αἱ ἐῤε 
ἰουε ωλεγεισὶίλ Του, ἠαεέ ἰονεὰ ΗδἼε, πιᾶν δ ἐπ ἰΐξιι, 
«απα 1 ἐπ ίλεαι, 10 ἰ8 ποὶ δου ἴον (π 6 Ρϑορὶθ αὖ 
σοὰ ἐμαὶ Ηἶδ Ἰονο 18 ἐουαγάς ἰοια, Ὀαὶ ΒΟΥ ταυϑὶ 
δά ΘΑΥΟΥ ἰο Παγο ἰἰ ἐπ ἰμθπι; (δὶ 15, Θχρογίϑωσοο ἰὲ 
ἴῃ {π9 οδοοίδ οὔ ἰδ, διὰ ἴῃ {19 166] ᾳ ΟΥ̓ 1 ἐ τ οἷς 
ΟΥ̓ 8005: {80 δα είψ οὗ ἃ ΟΠ νἰϑίΐδπ 1169 1 (δ ἰδ, {μοὶ 
αοὰ Ἰογοα Ηἰπ; Ὀυΐ ἰΠ9 λαρρίποε οὗ ἃ Οἰσίδιὶδα 
σοη 5188 ῃ {Π6 δεπφίδίθ ἀρργελοπείον οὗ (18 ἰσνα. 

[ἔσοιι Μ. Ηξκευ: Ομαρ. χτὶἹ. Οχίδὶ μγαγοὰ 
{818 ῬΓΑΥΟΡ ἰπ (πον ϑονγίηρ, 80 ἰπδέ ἰὰ νγδβ 5 
ῬΓΆΥοΥ 1. Αδν δόγθιον ;  Ἀθπ ΗΘ παὰ ΒΡΟΚθει ἴσου 
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αοά ἰο ἰποπι, Ηθ ἰυτποᾶ ἰο Βροακ ἰο αἀοὐ ἴον ἔμ θῖὰ : 
ΤΏο89 Ἧο φγϑασὴ ἰο, ὙΘ ταιιϑὺ »γαν 797; 2. ΑΠον 
δαοσογαπιεηίΐ ; 8. Οὔϑ ,απεϊΐϊῳ : Ἠβδ ποῖ ΟὨΪΥ, 88 ἃ 80} 
οὗ Αὗγαλαπι, ἰαυσὴξ Πα λοιδελοϊά (θη. χΥὶ!. 19), 
δυΐϊ, 88 ἃ δϑοῃ οὗ Μασιά, δἰ ΠῚ 6 λοιμβελοίά (2 
βδια. νυἱ. 20), ρΡγαγοὰ ζῶν ἰβϑὰι δηὰ τού ὑμθὶ; 4. 
Οὔ ραγίίησ; “ποπ ψ)͵ δηὰ Οὔγ ἔγτίθπβ δγθ ρϑνί- 
ἴπγ, ἰὰ 15 κοοὰ ἰο ρατί τὶ ργαγον, Αοἱβ χχ. 860, 
--αγίηρ 7]}4«οοὉ Ὀϊοβϑοὰ ἐμ ἔνοὶνθ ρδίσίδγοδβ ; 
ἀγίης Μοβοβ, ἐπ ἔὑποῖγο ἰγὶθ68; δῃὰ 80, ΒΘΓΘ, 
ἀγίηκς Φοϑὺ5 ἰῃ9 ἔπ ῖτο δροδίϊοβ; ὅ. Τὴ δὺ νγᾶ8 ἃ 
»τόΐασε ἰο Τὲς εαοτί ες, ϑροοϊγίης ὑπ Ὀ]ΘΒΘΙ Ὡ Κ8 
ἀοβίχποα ἰο Ὁθ ρυτομαϑοὰ Ὀγ Ηἰΐ8 ἀθδίδ ἴον (1.080 
(δ πότὸ Ηἰ8; 6. Τῆδιί γὰβ 8 δροοϊμῃηϑῃ οὗ Ηΐβ 
ἐπιογ σοββὶ οΏ.----ΑἹ (Παὶ άγο {μο ϑρίτὶῖ οὐ δἀοριίοῃ, 
ΔΥῸ ἰδασίί ἰο οΥν, Αδόα,  αίλεν, Ἰλοῦι. Υἱἱϊ. 18 ; 
641]. ἱν. 6: 1 αἀοἂ Ρ9 ουν ΕΔΙΒΟΡ, ννό μανο ἸΙθΟΥΥ 
οὗἩ δοδθ88 ἰὸ Ηΐω, σγτουηά οὗ οοηδάθησο ἷπ Ηΐπ, 
δηὰ ρεγοαὺ οχροοίδιΐοη8 ἔγοπι Ηἰπ).---Ονἶδὶ 68}}5 
Ἡΐαὶ Λοὶν Ἑαίλον (γον. 11); δπὰ γίσλέεοιια αι λό 
(τον. 25); ἴδ ν1}1 06 οὗ στοδ .)86 ἰ0 υ8 ἰῇ ΡΤΆΥΟΤ, 
Ὀοὶμ ἴον οὖν αἰτγοοιϊΐοη ἀπά οποουτασοιθηί, ἰὸ 
οαἰὲ Θοἀ 48 τῦϑ λορε ἰο πα Πϊη.---ΟἸ γι θοραη 
τϊτἢ ὈΤΆΥΘΥ ἴον ΗΠ 80]7, δ ἃ αὐζον γαγὰ ῥταγοὰ 
ἴον Ηΐ9 αἰδοῖ ρ]θ8; 0 τουϑί ἴονο δῃηὰ ῬΓΔΥῪ ζ0Γ 
οὖν ποῖ ὉΟΓ 48 ΟὐγΒοῖνθ8, δηὰ ἱμογοΐοσο τηυϑὺ 
ἴῃ ἃ Υἱχίιθ ἸΏΔΠΏΘΙ ἰΟΥ̓Θ δηἃ ὈΓΔΥ [Ὁ Οοὐγβοῖνθβ 
ἢνϑι.- -Ηο ψγἂβ ῦοΐ Βῃονυίον ἴῃ ΗΒ ῬΤΘΥΟΣ [ὉΤ 
ΗΪπιβο ΙΓ ὑπ ἴῃ ΗΪΐ8 ῬΤΑΆΥΟΥ ἴον Ηΐα αἰδοῖ 168; 
Οὐ ῬγΆγοΥ (Ὁ ἰδ 9 οἰ υγοὶ ταυϑὺ ποὺ Ὀ6 ογονγάοα 
ἑῃΐο 8 ΘΟΥΏΟΘΣ οὗ ΟὟΥ ῬγαυοΥ.---ὕ ον. 1. ΤῊ δον 
σίογιβεά ἰδὲ δοπ ροα δαγίι, 1. 7. Ηἰδ βυδογίη ρα, 
ὈΥ [19 δἰχηβ δηὰ ψόοποτβ σι αἰἰοπαἀ δὰ ἴμθπὶ; 
2. Βν Ἡϊδ βυβονίηχβ: 0 85 ἰὼ ΗΒ οΥΟ55 ἐϊδὶ 
Ηο οοπαυοτοὰ ϑαίλη δηὰ ἀθδὶ; Ηἰβ (ΟΣ ΠΒ 6 ΓΘ 
8. οσόνη, δηὰ ΡιΪαῖο ἰπ 1.6 ἐπβουϊριΐϊοη οὐοσ Η5 
μΒοδὰ υεοῖθ πιοῦο ἐβδὴ ὃο ἐπουρμί; 8. Μυοἢ Ἰογχο 
αἴεν Ηΐβ βαβονίηρβ: (6 Βαίπον σἰοντι δοά ἰὴ βοῃ 
ψ 95 Ηο γαϊδεά Ηϊ᾽ῆπι ἤγοπι ἐλ6 αἀδαα.--- ΘΟ Υ {δπαὶ 
Βδτὸ γεοοϊγϑά {πὸ αὐορίϊοπ οὗὨ ΒΟΠ8, πιδῪ ἴῃ ἔα ἢ 
ῬΥΑΥ ἴον ἰμ0 ἱπλεγέίαποθ οὗ 80ῃ8; 1 βδῃοίϊβοά, 
1Βθη φίονδ94.---Ὑοοὐ ΟὨγἰβιϊδῃ8 ἰὴ ἃ ἰγγίηρ μουῦγ, 
ῬλυιουϊαΥΪ ἃ ἀγίηρς ποῦν, ΤΩΔΥ ἴδ.5 Ρ]οδα,.---- 
ἐἐ Νο (δὲ ἤουν ἐδ σοπιδ, βιαπὰ ὈΥ πιο."--- αίλεν, 
οὐ Μο ἴῃ Μγ βυβονίη χα, [π8ὺὑ1 ΤΑΥ͂ ΒΟΒΟΥ 1160 
ὌΧ. (Β6ῃι.---1Γ αοἀ δα ποὺ αἰοντί θα Οὐγίδέ ογμοῖ- 
δά, ὃν ταϊδίησ Πύπ ζγοηι ἰλὲ ἀεαά, ΗἿδ8 “ ο16 ὑπ- 
ἀοτίακίης Βεὰ Ὀδ6οπ- οτυβιρᾶ; ἱμοτοΐογο σίογυν 
Αἴε, ἰλαὶ 1 πιαῃν σίογγ Τλεε.---ἩἨΘΥΘΌΥ Ηο διαί 
ἐδιυρπὶ ὑπ, 1. αι ἰο δἷαὶ δἱ ἴῃ ον Ῥυδυοτβ, ἴῃ 
ΑΙ ον ἀοβὶψηϑ δπὰ ἀθδὶγθ, υἱΖ., ὑπ 8 ΠΟΙΟΥ͂ οὗἁ 
Θσοὰ; 2. ὙΠιαὶ ἰο ὀχροοὶ δηἃ ΠΟρο ἴ0Γ.--  ὁγ8. 2, 
8. β60 86 ΡΟΤΟΥ οὗ πο Μοάϊαίον: 1. Τὴ} ογίρίπαΐ 
οὗ Ηἰδ ρονοῦ; Τποα λιδ5 ἘΠῚ Ηΐτὰ ῬΟΜΟΓ; 2. 
Το εχίεηϊ οὔ ΗἨΪΐ89 ρονοῦ, Ηρθ 88 ῬΟΎΘΥ ΟΥ̓́ΘΡ αὐ 
“δε, ἐ. ε., (1) αἰἱδ' πιαπκὶπᾶὰ, (2) τπιδηκί πὰ οοη- 
Βἰἀοτϑὰ αὁ οογτμρί; 8. πο ρστδηὰ ἐηἰοθηίίοη δηὰ 
ἀοδῖχαη οὗὨ (8 ΡΟΥΘ ; ΗσοΥΘ 18 119 Πιγβίο νυ οὗ οὐν 
ϑαϊνδίΐοι ἰδ ἃ ὀρθὰ; Ηθσο 18 (1) ἐλ6 δ᾽ αἰλόν ταδικίηρ 
ΟΥ̓́ΘΡ (86 οἷἶθοῖ ἰο ἐΠ6 Ἀδάθοιιον ; (2) ὑπὸ ὅοπ υπ- 
ἀοτίακίηςρς ἰο δϑοιιτθ (9 δρρίπο85 οὐὗὁἨ ἰδο89 {πα 
τότ αἴτοπ Ηΐῃ ; (8) ὑπ Β} ὈΒοΥΥ 6 ΠῸΥ οὗ ἐμ Β6- 
ἀσοιλογ᾽᾿ β υπΐνοσβδὶ ἀουχίπῖοι ἰο ἐἷδ: 4. Α ΓΙ ΒΟΣ 
οχρὶϊσαίΐου οὗ ἐμ15 σγαηὰ ἀθϑῖρτι (γον. 8): Ηθτο 
ἦθ (1) 9 στγεαί ἐπὰ σοι ὑπ 6 ΟΠ γΙϑιϊδπ σοὶ ρίοη 
8βοὶβ ὈΘίΌΣΘ 8, υἱΖ., οἰερηαΐ 6; (2) ἰῈ 9 φωγέ τον 
οὗ αἰἰδίοἰης [8 Ὀϊ]οαβοὰ θηπὰᾶ, ὙδὶοΝ ἴδ, ὉΥ͂ {86 
τίει Κπουν]οάρο οὗὨ αοὐ ἀπά “ὕεε8 Οὐτίας; Τλί ἰδ 
6 εἰεγπαῖΐ, (ο ποῖ Τῆεα; Ὑ ΟΝ ΤΩΔΥῪ Ὅθ6 ἰδκθῃ 
10 ἯΒΥ5:; Ζγδί, ωἰἵο ΘΙΘΥΏΔΙ ἐΐέ6 ἐπ᾿ [80 Κηον- 

Ἰοάρο οὗ Οσοα απὰ υεδιε Ολτγίδι ; [6 »γεεπὶ ῥυϊποί- 
ῬΙ6 οὗ (πι15 119 18 ἐὸ Ὀοϊ ονίη Κποπιοάρο οὗ αἀοὰ - 
δηὰ Ομ τῖβὶ ; ι80 ἥμίωγε ρονοοιϊίοη οὗ {μδ. 119 ᾿Ὑ}}] 
Ὧδ {10 ἰπἰαἰεῖνο Κπον]οᾶρο οὗ αοἂ δπὰ ΟὨγὶβί: 
ϑεοοπαΐν, ΤΟ Κηον]οάρο οὗ Θοα δηὰ Ομ γἰδὺ ἰεαάϑ 
ο Ἰἰῖΐο οἰθσῆδὶ ; Π||8 8 (86 τὧὧ]αὺν ἐπ ωὐϊελ Ολτνὰπξ 
φίυεδ οἰ ΘΚ] 1178, ὉΥ ἐλε κηοιοίεάσε 9. Ηΐπι ἰλαΐί λα8 
εαἰεά ες (ἃ Ῥοὶ. 1. 8) ; δρᾶ (8 15 ἐΐλδ τοαῦνν ἐπ τολιοὴ 
106 Οοπιὸ 0 τϑοοῖνο ἰἰ.---ὸ ΟΠ νὶδιϊδη Το οὶ κοι 
ΒΟ5 ἰῃ8 ἮΔΥῪ ἰο Βοδνοῃ ΌΥ αἰγοοϊϊπρ τ8, 1. ΤΌ 
Οοὐ, 85 1.6 δ ΠΟΥ δηὰ ζο]ϊοϊ ἐγ οὗ ον Ὀοΐηρ ; 2. 
ΤῸ ὕεδια Ολγίεί, 85 ἰλ6 ἩΜοεαΐαίον δοίισόέη, αΟοα απᾶ 
πιαΉ.---Τ 0} ἰδδὺ δ΄’θ δοαιδίηϊεὰ τὶ αοὰ δηὰ 
Ομ σῖϑέ, ἃτὸ δΙσθδαν ἰῃ ἰλ9 ϑυῦυτὺβ οὗ {ὑζε ἐζεγηπαὶ. 
--ατ͵ο ΟΒΌ ΓΟ 8 Ἰεΐηρ 18. ΠΟ ὈΒΌΤΡΟΡ, 88 ἐλ6 »γύϊος 
9} (δὲ8 τοογϊα 18.---Ἶ ον. 4. ΜΒ ταὶ οοτηΐοτε 
ΟὨμτὶδὲ σοδϑοὶβ οα ἐμπὸ 1176 Ηο δὰ Ἰἰνοὰ οἱ ϑδγίἢ : 
1 λαυε σίοντιΠεα Τἧεε, ἀπά βηπϊελοά Ην ὡοτὰ; ἴἰ 158. ΔΒ 
ξοοᾶ 88 δηϊθιοά ; Ηθ ον] 08 ἰἰ6 ρονοσίυ δπὰ 
αΐθαταοο Ηθ βαὰ. 118 15 τοοογάρα, 1. ΕῸΡ {186 
λοπον οΥ ΟῪτὲδί, τιμαὶ ΗΪ8 ἴθ ἀροὴ αν ἀϊὰ ἴῃ 81} 
γοβρϑοίβ ΓἸῪ ΔΏΒΙΟΡ {86 οηἀ οὗ Ηὶ8 οοταϊηρ ἱπίο 
86 που]; 2. ΕῸΥ ὀχαπιρία ἰὸ δὶ] ; (1) 79 πιιδβὶ 
τϑῖζο ἰὑ ΟἿΡ Ὀυδίη 6855 ἴο ἀο {80 πτοῦῖς αοἀ 88 Δρ- 
Ῥοϊηϊοα ἃ8 ἰο ἀο; (2) 9 πιιϑί αὖπὶ αὐ ἰδ σίοτῃ 
ο Οοὐἄ ἴα 41}; 8. ΕῸΣ ἐποομγαφεπιεπέ ἰο 81} {110890 
πδὺ τοδί ἀροη Ἡΐμη.--- ὅν. δ. ΑἹ] τορεἰϊἰοῦϑ ἴῃ 
ῬΓΩΥΟΥ ἅγὸ ποί ἰο Ὀ6 σουηϊθα σαΐη ΓΘΡΟ  (ἰ 08. --- 
παι Ηΐ8 Εδίμον δὰ φγοπιϑεα Ἠΐτ, δῃὰ Ηθ νγ8 
αδϑιιγεαά οὗ, γοῦ Ηθ τοῦϑὲ ὕγαν [ῸΥ ; Ὀγοηιὶδδϑ ἈΥΘ 
ποὺ ἀοδβίσηθαὰ ἰο βυρογβοᾶο ργάψεσγα, Ὀυὺ ἰο 6 εἰ 
ξυϊὰο οὗἩ οἷν ἀδβίτοβ δηὰ (6 στουπα οὗ Οὐγ ΒΟΡΘ8. 
-- Τὸ Ὀγὶ ρἰοδὺ σ]οσὶοΒ οὗὨ ἰμθ οχαϊοὰ ΒΘάθομ 
ὍΟΤΘ ἰο ὈῸ ἀἰερΙαγοά νιΐη {Π0 τοὶ], 0 γῸ {λ6 
Ζαίλεν ταλπὶοβίθ Ηἰδ σίονγ.--- ὕ ὁγ8. 6.10. Τ9 
ΒΡΟΒΙΙ ΘΒ ἷΡ δηᾶ τἱηἰβίτυ, τυ ἰοἢ τὸ ΟἸ γί δί᾽ β στ 
ἰο ἐπα Ομυτοῖ, τογθ ἄγ (6 ΕἌΙΒΟΥ 5 ρἰτὶ [ο 
6818 ΟὈΓΙδβί.---ὐοσ, 6. Τ΄οις σασυεδί ἰΐεηι Ἀΐε, ἃ 
δὴδερ ἰοὸ 06 Βιορβογά, ἐο Ὀ6 χερί; 88 ρμαίζίεπίς ἰὸ 
86 ργϑίοΐαη, ἴο Ὁ σμγεα ; 88 ολίϊάγοη ἴὸ ἃ ταΐοσ, ἴο 
Ὀ6 δαμεοαίεή. ---Ἴ 8 γ8. 6, 8. ΟΌΒογνυο, 1. Τ9 σγοαΐ 
αεϑῖση οὗ ΟὨ γι θ᾿ 8 ἀοςείγῖηθ, τ ῖο ἢ Ἠὧκδὰ 8 9 πιαπὶ 8, 
αοὐ᾽ς παπιέ, ἰο ἀφοίατο Ἠΐπι; 2. Ηΐβ ζαϊλιιξ ἀ- 
αλαγσο οὗ {18 ἁἀπάογιαἰκίηρ: 7 λαυα ἄοῃθ ἰϊ: Ηἱβ 
δάθ. ἐν ΔΡΡΘδΓΒ (1) ἴα ἰμο ἐγιίλ οὗ Ηἰἷ8. ἀοοίτίηθ; 
(9) ἱπ (δὸ ἐεπάεπεν οὗ ΗΪΐ8 ἀοοσίγίηο, νλϊσ ἢ τνὰ8 (0 
πιαπύζεδί 606 6 παηιδ6.---Ἴὖ ἴ ΟὨΥἾ δι᾽ 5 ργογοραίίνο (ο 
τηδηϊοβί οα᾽ 8 πδιλθ [0 ἐπ δου 8 οὗὨ {δε οὐέἑάτεη ὁ 
πιέη. βοομον οὐ Ἰδαίου, Ηο ν}} τιαηὐεεί αοα᾽ε 
παπιο ἰο αἷΐ ἰλαὲ ιρέγα σίσεη, Πῖπι, δι ἃ ̓Ν1}} σίσε ἐδλόπι 
Πὰς τοοτὰ ἰο Ὀ6, 1. Τὴ βορα οὗὨ (μοῖρ ποῖν Ὀΐγίἢ ; 
2. Τπο βυρρογὶ οὗἩ μοῖρ βρ᾽ γἰυδ] 1ἰἴο; 8. 1|190 
θαγποβὶ οὗ ἰμο οὶ ουὐογϊδδίΐϊπρ Ὁ1188.--- 7 9.5. 6-8, 
Ὑιδι βυοοοδϑ ἐπ ἀοοίτῖπο οὗ ΟΠ ἰθὺ δὰ διβοὴς 
ἐλοδε ἰλαί τετα σίυεπ Η πὶ, ἴὰ ΒΟΎΘΤΑΙ ῬΔΡΓΪΘΌΪΑΓΒ : 
1. Τὴσεν λαυο γοοοϊυεα ἰλε ὡογαδ ιολιοὴ 7 σαῦε ἰδλεν; 
2. Τὰξεν λαυε κερί Τὴν υοτά, αν οουἰ πυρὰ ἴῃ ἰ(; 
βανθ οοπίογπιοα ἰο ὁ; 8. ΤΏΘΥ παῦθ μησογείοοῦ 
ἐμο πογά---λ᾿λαυό ζηοιοη ἰλαὶ αἷξ ἰλέπρε ὐαίδοευεν 
Τλοι λαδί σίσεπ Ἀἴ6 ἀτὰ οΥΓ Τἧεε; 4. ΤΏΘΥ ΒΑΥ͂Θ δ6έ 
ἐλεὶν 4τ6αἱ ἰο ἰὶ ; Τὰεν λαῦς ἀποιση φωτεῖν ἰλαὲ 1 
ἑαπιὸ οὐ ὕγοπι Οοά.--- ον. 8. Κποιρη σωγεὶψ ; 1 18 
ἃ ατοδί Ββαιϊϊβἔβοίίΐοη (0 8, ἱπ ΟΡ Το]ΐδπ6θ προῦ 
ΟὨτίδι, (δαὶ Ηδ δῃὰ αἷἱ Ηο ἰβ δῃὰ μ88, 8}}] Ηδθ 
δαϊὰ δηἃ αἱά, 4}} Η ἴβ ἀοΐῃρ διὰ νὶ}} ἀο, 
Δτ6 οὗ ἀαοᾶ, 1 Ὅον. ἱ. 80: 10 ἰμ6 τἱρίθουθῃθ85 
Ὅο οὗ ἀοὐ᾿δ δρροϊηἰίΐηκ, τὸ 584}} Ὀ6 γμε{6« ; 
ἰγ (60 στοο Ὁθ οἵ ΗΐβΒ αἰδροηδίῃκ, τσ 4λαίξ δ 
δαποίϊβεα.---ϑοο Ἰόρα, 1. Τ μαὶ ἴὑ ἴα. ἐο δεοϊΐευα; ἱὶ 
8 ἰο ἀποῖν δεγεῖν : 6 ΤΑΔΥ ἀποιο δυτεῖν ἰΒαΐ ψ]σἢ 



δ84 ΤΗΕ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ 590ῈΝ. 

ἯὙΡ6Ὸ ὩΘΙΓΠΟΥ ὧἀ0 ΠΟΥ σὴ ΠΟῪ γε ; 2. δαί ἰἰ 15 
106 αγὰ ἴο Ὀσ])ῖογο: 7λαὲ υδδι8 Οὐτίδέ σάπια ομί 
ὕοπι Οοαὐ.---ΟἸγὶδὶ 18 8 Μαβίοσ γιὸ ἀοἸ χα 8 ἴῺ 
86 Ῥτοβοίθῃοῦ οὗ Ηἰβ βοῃ οἶδ: 8366 μον ν}]}- 
ἧς Ηοσ ἴδ ἰο πιαζὰ ἰῃ)!9 Ὀοϑὶ οὗ ι.8, δπὰ ἰο δαν (Πὁ 
Ὀοδὺ οὔ; (ΠΟΥΘΌΥ ΘὨσΟυΓΕ ΩΣ ΟΌΡ ἴδιι ἴῃ 
Ηΐμ, δῃ ἃ (ΘΔ ΟὨ πρὶ 08 ΘΒ ΔΤ [ὁ ὁπ 6 ΔΏΟΙ ΠΟ Γ.---Τ 0 
ἀυθ9 ἐπρτογοηθηὶ οὗὁἨ ρσύδοθ γχϑοοίνοα, ἰδ 6 χοοὰ 
Ῥ͵ὶοδ, δοσογάϊηρς ἴο 1:6 6002: οὗὨ {8:6 Π6Ὴ δουθηῃδῃί, 
ἴον ΤΌΡΓΒΟΡ ζ.0806.--Ἴον, 9, Τον αγε Τἰϊπε: 1. 
ΑἸ! μοὶ τοοοῖγο ΟΕ τ ἰδ 8 νσοτὰ, δηὰ Ὀο]ΐονα ἰὴ 
Ἡϊΐω, δ ἰαΐκοπ ἰηΐο σονυθηϑδοῦ χοϊδιΐοη ἰοὸ ἐλέ 
αίλεν, διὰ ἂτὸ Ἰοοϊοα ὩΡΟΩ δ ὦ; 2. Τινἷβ 15 ἃ 
κοοά ρΡ]68 ἴῃ ῬΤΒΥΟΣ,---ΟἸΓὶδὶ μοσΘ Ρ]οδὰβ ἰΐ ; τ, 9 
ΣΏΔΥ Ρ] δά ἰἰἱ [ὉΓ ΟΌΓΒΟΙΥ68.--- ον. 10. ΤΊ 086 8}8}} 
Βαγνο δὴ ἰῃίοσοδὲ ἱπ ΟὨ ἰδία Ἰηἰθγοσβδίου, ἱπ δὰ 
ὈΥ ὙΒοτὴ Ηο ἰ8 σίογυϊεά.---Τῆοὐ ἴῃ τ οι αοἀ δηὰ 
Ομ γὶϑὲ αρὸ σίοτίεα, ταν, 1 Ἀπ} Ὁ]6 οΘοηδάφηοσθο, 
6 δοπι μη θὰ ἰο οὐ 5 δροοΐδ)] οᾶτο.---ὕοχ8. 11-16. 
Το γνδυιίίσυϊαν Ῥοι τ Ἰ 08 τοι ΟἸτὶβέ Ραΐ8 ὉρΡ 
70 Ηἰ5 ἀἰβοίρ᾽θβ, 1. ΑἸ} γοϊδὶθ ἰο βρὶ σαὶ Ὁ]6 88: 
ἴῃ ρ8 π᾿ ΒΟΑΥΘΗΪΥ ὑμίηρσϑ; (89 ὈΓΟΒΡΟΥΤΙΥ ο7᾽ ἐλά 
δοιῖ 8. {0 Ὀδδί ῬΓΟΘΡΟΥΙΥ; 2, ΤΏΘΥ ΔΙῸ [ῸΥ ΒΌ0ἢ 
ὈΙοδϑίηβ 88 ὅτο βυϊ! 6 ἴο {861} »γέδεπέ βίδίθ δηὰ 
6886, Δηᾷ ἐμοὶ γῦίουβ οχί ζϑῆοἱο 8 δ ἃ ΟΟΟΔΕΒΙΟΏΒ; 
Ομ νδιθ ἰηϊογοοββίοι 18 ΔΙΔΥΒ ρεγίἑποπί; 8, Ηθ 
ἦ8 ἴἸδυχθ δηὰ {0}} ἱπ {πὸ ρμεἰϊἴοηδ, ογάθσβ {ἢ 6. 
Ὀοίοτο Ηἰβ Εδί ον, δπὰ πὲ “1.8 πιομίλ ωὐἱἱ ἀγσω- 
“πεηΐ, ἰο ἰδ60}1 18 ΤΟΓΥΘΠΟΥ͂ δηἀ ἱπρογί Υ̓ 1 
ῬΓΌΥΟΣ, ἰο Ὀ0 ἴΑΥβᾷβ9 ἱπ ῬΧΑΥΟΥ, δὰ ανγ0}} ὉΡΟΩ 
οὖν δὐσαηβ δἰ ἐλό ἔλγοπδ οὐΓ, φγαζε, ὙΥΘΒΙ]Ϊηρ 88 
Ψδοοῦ.---Νοίο 1. Το ἰαἰης οὗ χοοὰ Ῥθορὶθ ουΐ 
οἵ ἐδὲ τοογὰ ἴδ ἃ, (ΐηρς ΟΥ̓ 0 τη 6858 [0 Ὧο ἀοδίτοά, 
Ὀυὶ ἀγοδαοα ταί ΠΟΥ, δηὰ Ἰαϊὰ ἰο ποδσί, 18. 1ν]]. 1; 
2. Τπουχσὰ Ομ εἰ δὶ Ἰονοβ Ηἷβ ἀϊβοΐ ρ]68, Η9 ἀ068 ποὶ 
ῬΥΘΒΘΏ(ΪΧ βορὰ 10. (ποτὶ ἰο Βοδύθη, Ὀυὺὶ ἸΘΑΥΘΒ 
{πο πὶ ῸΓ ΒΟΙῺΘ ἰπ16 ἰῃ {18 νγου]ὰ, ἰδὲ {80} ἸΩΔΥ͂ 
Ὧἀο ροοὰ, διὰ οἸονῖν αοὰ Ὡροὴ οασί, δπὰ 6 
τἱροηθαὰ 01 Βθανυβη.---ἰ ἰδ ἸΟΣῸ (δ 6 ΒΟΠΟΥ οὗ 8 
Ομ εἰ βιίδῃ βοϊΐθρ ὈΥ ἔαϊὶ ἢ ἰο οὐέγοοπιθ ἰἦε τοοτία, 
[8η ἰο τείγεαξ ὕγοπι ἑξ; δ ἃ ΙΏΟΓΘ ἴου {19 ΒΟΠΟΡ 
οὗ Ομ τἶϑι ἔο ϑοῦῦο Ηϊῃ ἴῃ ἃ οἷν ὑμ8ῃ ἴῃ ἃ εεἰΐ.---- 
γον. 11. 10 16 κ(86 τΒΡΟ  ΚΑὮΌ]6 οοτηΐοτί οὗὨ 811} Ὀ6- 
Ἰΐονοσβ, ἐμδέ Ομγὶϑὶ ΗἸ 89] 888 σοτηταὶἰοἃ ἐμ Θτὴ 
ἰο ὑμ9 σᾶγοὸ οὗἩ αοἀὐ Ηἱπιδο]7: ΤΏοϑΘ οδπποὶ Ὀυὶ 
0 88ἴδ, οπι (μ6 ΑἸπισὶῪ αοα Κοορβ, δὰ Ηθ 
οαηποὲὶ Ὀυ Κ6οΡ ἰμο869 σοι ἐλ 9 ὅοη οὗ ΗΪ8 ᾿οὐ9 
οομιηἱ 8 ἰο Ηΐη).---Ηο ἴδγὸ Ῥυὶβ (Ποῖ 1, ὕπάοσ 
ἐμ ἀϊνίπο ρφγοίεοίίοη ; ΚΚεερ ὑποὶν Ἰἴγϑβ, 111} ὑπ 6 
δγθ ἄοῃο {ποὶρ ψουὶ ; ἀεερ ὑἱμοὶν οοτηΐοτίβ, δα 
1οὐ ποῖ {Π|0πΔ ὈΘ ὈΤΟΪ ΘΠ ἴῃ ὉΡΟΩ ὉΥ (Π 9 Βαγαβ ρα 
800 τηοοὲ ὙΓῈ; ἀξὸρ ἊΡ ὑπο ῖὶν ἰπιοχοϑί ἰὴ {ἠδ 
«υογἰα, δου 1οὲ ποὶ ἰδαὺ βἰηϊς; 2. ὕὉπάος {δ6 
ἀἰνὶπϑ ἐωῤέέοπ; Κρ ἰλεπι ἴὰ (ποὶν ἰηἰοσΥΥ, ΚΘ 6Ρ 
ἐμοιι ἀϊδβοῖ ο᾽θβ, ᾿ἰσθορ ὑμιθπὶ ὁ610860 ἰο (μ6ὶν αἀυίγ.--- 
ΗΘ βρϑακβ ἰο ἀοὰἂ 88 ἃ λοῖν Σαίλεν; Τὰ οομμμὶί- 
ἰἰης Οοὐγβο1γ65 δηὰ οὐδ ογ8 ἰο {6 αἰνῖηθ ΟΔΓΘ, γγ 
ΤΩΔΥ͂ ἴδ.κ6 ὁῃποουγακοιηοηΐ, 1. ἔσο ἐμοὸ δἰἰσὶ Ὀυΐθ 
οὔ Ηἰἷἱς λοίίμαιξι ; 2. Ἐγοπι {18 γοϊϑίΐοη οὗ 8 
Ζαίλεν, τ ϑϑγοὶη Ηθ βίδπαὰβ ἰο ὰ8 ἐμβτγοῦριι ΟΕ τ ϑί. 
«-ἼἪδδῖ τΤῚ γϑδοοῖυε 88 ΟΡ ΕΔΙΠΟΥΒ σέ, Ὑ ΤΩΔΥ͂ 
ΘΟΙ ΟΡ ΔΌΪΥ τεπεξ ἰο ΟΌΣ ἘΔΙμοΥ Β σαγε: ἘΔΙΒΘΓ, 
ΚΚΘΟΡ 6 ατδοϑϑ δηὰ οοϊηΐογτίβ Του παδὲὶ ρσίτνϑθῃ 
Μο; {πὸ οἱ ]άγου Του αβί χίνθη Μ6; (Π6 τη ΐῃ- 
ΒΓ 1) Λαῦά γερεϊυεα.--- οΡ ἰποὰ ἑλγοισὴ Τλῖπε 
Οτρὴ παπιδ; ἱ. 6.. 1. Κοορ ποὺ γ0γ Τὴν παπιε᾿ 8 
δακε; 80 ΒοΙη0--Ἐ}} Πδ9 8δηἃ ΠΟΠΟΙ 8ΓΘ 60η- 
φοτηθα ἰὴ {πο ὶν ῬΓΟΘΟΥ δι Οἢ 88 Ὑ76}} 858 ΔΠ1Π6, ῸΓ 
Ὀοΐ Μ}}} δυδονῦ ὌΥ ἰΐ μὸν οἰ 6 τευοΐί ΟΥ̓ 

δίπλα; ἢ. 71 Τὴν παπιδ; 80 οἰ ογ8; ἴ9 οΥἱσίηδὶ 

8 80, ἐν τῷ ὀνόματι ; δερΡ ἔμοῖὰ ἴῃ (88 Κηον]εοᾶκο 
δηὰ ἴεαγ οὔ ΤΉΥ πϑιηθ; 66 Ὁ ἵβοῖα ἱπ 86 Ῥχτοῖοϑ- 
δῖοῃ δηα βούυΐσο οὗἩἨ ΤῊΥ ἤδῖηθ ὙΒδίουον ἴΐ οοσίβ 
ἰδοῖι; 8. Βν οὐ ἰλτουισρὴ Τὴν παπιε; δὸ οἰ βογε; 
Κοορ ἴμθπὶ Ὁ ΤὨΪη6 ΟὟ ΡΟΤΟΣ, ἰη ΤἈΐΪηα πὴ 
μδηᾶ: Κεαρ ἰβθῖὰ ΤΉγβε]ζ.-- κορρ ἰλέηι ἤτοι ἰλε 
ευΐ: 1, Το ευἱξ οπε, δαίδη; 2. Τμὸ εοὶ ἰλέπσ, 
βίῃ ; 8, Κδορ ἱμοπὶ ὕγοπι (86 ουἱὶ οὔ ἰμὸ υγουἹὰ, 
δῃὰ οὗ ἰμοῖν ἐγ δυϊδιΐου ἴῃ ἱξ, 8ο ἐμὲ 1ξ παν Βαυς 
ὯΟ βίΐϊης ἰῃ ἱξ, πὸ σιδ] σι ΐν.---Ἴον. 13. Οοπδοση- 
ἰὴ 811 βαϊηίβ, 1ὲ 18 ἱπηρὶϊοὰ ἐμδῖ, 1. ΤΟΥ δγὸ 
γγοδῖς, δηὰ οδηηοΐ ΚΡ {μι πηβοῖτϑ; 2. ΤΟΥ ἃτὸ 
ἴη Οαοἀ᾽ Β βῖχινλ νυ] Δ Ὁ]6 διὰ σου οερίηρ : 8. 
ΤΟΙΣ βαϊνδίίοη 8 ἀθβί πϑᾶ, Ζ0Σ ἰο (δαὶ ἰϊ 18 μαἱ 
86 δύο ἱκερί, 1 Ῥοί. ἱ. δ; 4. ΤΉΟΥ δγὸ (86 σθδυρο 
οὗ 189 Τιογὰ 46808.--- ον. 11. [ὲ βΒουϊὰ 6 8 
Ῥἰβδβισο ἰο ἰβοβθ ἐδαὶ βανθ ἐμοῖσ βοὴ ἴῃ ἐδθ 
οἶμον υου]ὰ, ἰο (ἰπὶς οΥ̓ Ὀοΐη πὸ σπιογὸ ἐπ (λίε 
τοογία; ἴογΥ δὴ ὙῈὸ πᾶγο ἀοὴθ Ὑλδὲ τὸ δυο ἴο 
ἀο ἴπ (μΐβ πουϊὰ, δῃἃὰ δύο τηδὰθ τῃηϑοὶ 70. ἐμαὶ, 
τ δδέ βδμου]ὰ σουτί ΟἿ δίδῃ Ῥ--- ΠΟΥ τὸ Ἰοτο 
αοἂ, οδπποὺ Ὀυὺ Ὀ6 ρ]οα86α ἴο (Ἀπ ΐηκ οὗ οοταΐης 
ἰα Ηΐπι, βουσὶ ἰξ Ὀ6 ἰπτου ἢ {86 γ8}16} οὗἉ ἐμ 
βϑιδάονν οὗ ἀθδίῃ.-- -οη οὖν Γοτὰ Φοβὺ9 τὴῖ9 
οΐῃς ἰο (80 Ῥαΐμοσ, Ηθ σαντα σι Ηΐπ ἃ 
θη ο γ᾽ ΘΟΠΟΟΘΙΏ ἴογ 1218 οἵοη τολίοἢ ἀτε ἕπῃ λό τοοτῖα: 
Ἦδὲ Βου]ὰ αν δωολ ἃ ὉΓΥῪ [Ὁ ἰῃοβο {μαὶ δτὸ 
Ἰδυπολίης ουὐ ἰαίο {π6 νου] σγβθη γγὸ δυὸ ψοὶ 
δἰπαοβί ἐπγουρὴ ἰϊ.---Ἴ ον, 18. Νοίο, 1. ΟἸ σίας ἢ 49 
Ὡοΐ ΟὨ]Υ ἐγεαδιτεαῖ μρ σοταίογίβ ΤῸ. Ηἶβ Ῥδορ]ε, ἴπ 
Ῥτουϊαϊηρς ἴον ἐμ οἷν ζαΐυτο το ΐατο, θὰ Π85 σίνθη 
ουἱΐ οοΙμζογίβ ἰο Π6π|, ἀπ βαϊὰ ἰπδὲ τ ϑῖο τὶ ἢ 
6 ον {πο} ρῬχγοβϑῃὺ βαιἰϑἔποιϊϊοη ; 2, ΟἿ τι 5 ἕἢ- 
ἐεγοοδδίοπ ἴῸΥ 1.8 18 ΘΠ ΟΌ ἢ ἰο ζμεζπὶ ον 7ον ἐπ Ηρα. 
-τ-νοσ. 14. Του {πὶ τοοοῖνο ΟἿ γἶβι᾽ 5 σοοα τοὴϊ 
δηὰ σοοα τοτγὰ, ταδί ἐχροοῖ [86 νγοσἹὰ 5 ἐΐΐ ποῖ 
Ἀπα εἰ τοτγά.---Το580 (μαὺ Κορ (86 πογὰ οὗ 
ΘΒ ἶβιΒ ῥδίΐθηθθ, ασὸ θη} ]οὰ ἴο βρϑοῖϊδὶ Ῥτοῖθο- 
(108 ἰπ ὑπὸ ΒΟΌΣ οὗἁ ἰοταρίαἰΐοι, ΒΥ. 1ἰϊ. 10: Τῆι 
8.80 ὙΒΙΟΝ ΓΩΔΊΚΟΒ 8 ΤΠΔΥΙΥΓ, ΤΥ ὙΓῚ} τηδῖκο ἃ 
ὁοΣ ἢ} βυ οτοῦ. -- ΒΥ ἴ΄ο το ἰδ6 ποτγὰ σῇ 
ΟἾΓΙΒΕ ΘΟμλ68 ἱῃ ῬΟΤΟΣ, ΔΙῸ ποί οὗ ἐλε τρογ]α, ἴος 
ἦν Βδ8 {18 οὔδοῖ ὍΡΟῚ 8]} (μδὺ στϑοοῖνο ἐξ ἴπ (ἢ 95 
Ἰοτο οὗἉἁ ἱἰΐ, {πδὺ 1ὲ τσέαπ ἰλέπι ἤγοπι 0.9 τορα]λ οἵ 
86 που], δηὰ ἔμγηδ ἐλέπι ασαΐϊηϑφί ἰδ τοϊοκοίάπεε, 
οὗ (ἢ τον ϊὰ.---Ἴ ον. 16. Τῆεν τὴν ἴῃ δῖ δοι- 
τηΐὶ {Π ΘΙΊΒΟΪΥ6Β ἰο Οοα᾽ 5 ουβίοαγ, 1. ἯΒο δτὸ δε 
Ολγῖθί τοαϑ ἐπ ἰλὶδ τοογϊά, κιπὰ ἰτεβᾶ ἴῃ ΗΪ8 βίθρϑβ; 
2. ὟἼῆο ἀο ποῖ δῆρεαρξο μοι Βοῖνοβ ἰῃ (6 νουϊὰ 
ἰηἰογαϑί, ΠῸΡ ἀουοία ἰβδιηβοῖνοβ ἰ0 18 Βονῦυΐδα.--- 
γεν. 11. Νοίο, 1. 1ὶ ἴ58 180 ῬΥΑΥΟΡ οὗἩὨ ΟἸσὶθὲ ἴοσ 
8}1} 1μδὺ δγὸ Ηἰἷβ ἐδαΐ (ΠῸΥ ΣΩΔΥ͂ Ὀ6 Βαποί ἢ οὰ - 3, 
ΤΈοΒο ἰπδΐ ἰπγουρὴ στῶσθ ΔγΘ βδῃοι δεά, αγο 
πρρά ἴο Ὀ6 Ββδῃηο ἔρα ΤΟΥ δηὰ Ἰηογ: ποὶ ἰὸ 
ογναγὰ 18 0 ρὸ Ὀασκπαγὰ ; 8. 1 8 Θαοά ἐδαὶ 
δαποίϊε5 ἃ ψ6}] 85 αοὰ (μαὶ μδέϊβεν, 2 ΟοΡ. νυ. δ; 
4, 1ὶ ἱΒ δὴ ὁποουγδροιηθηὺ ἰ0ὸ 18 ἱπ ΟἿΤ ῬΥΘΥΘΙΘ 
ἴοτ δαποί νέης σγασο, ἰὨαὶ ἰὺ 186 τΒαΐ ΟἸγῖϑὶ ἴπ- 
ἰθγοοᾶ 68 7ῸΓ, 70 υ8.---“ΖΓοδυβ ΟΕ γἶϑὶ ᾿πίογοθ 65 ἴου 
Ἠΐδβ πιϊηίδίεγα Δ ῸῚ 8 ῬΑΥ συ’ ΘΟΠΘΟΓΗ.--- 
ετοδὶ ἰδΐπρς ἰο Ὀ6 δβδεὰ οἵ αοἀ ἴὉΣ χοβροὶ τηΐπὶβ- 
ἴ6ΣΒ ἷ8, (δὶ ΠΟΥ ΠΙΔΥῪ 6 βδηοιἐβεὰ, οἴοοϊί Ὁ 81} 
βοραυδίοὰ ἤγοτα (π6 τον, θη ρον ἀδονοίοα ἰὸ 
αοα, δῃηὰ δχρουϊπθηίδ} δοαυδὶπιοὰ τὶ {89 
ἰηθύθηοο οὗ ἐμαὶ ποσὰ ΡΟΩ ὑμποὶσ ΟὟ ΘΆΥΪΕ, 
ΒΙΟΒ ΠΟΥ ῬΤΘΔΟῊ ἰο ΟἴΠ618.---Ὑογ8. 18, 19. Ἧι 
μαῦθο ΒΟΧΘ {70 1688 ΟΥ̓ ΔΓΚυτηθηίβ ἴ0 ΘΏΪΟΤΟΘ ἐδ 6 
Ῥειϊἴοη ἴον 86 αἰ 5ο1}}65᾽ δαποι δοδίΐου, 1. ΤῊΘ 
πιΐδοίοη ἸἈΘΥ πὰ ἤγοτα Ηΐπ (τον. 18): 3. Ῥὴ9 
ποτὶ ἰΔΘΥ δὰ ἔγοτῃ Εἶπ; ΖῸν ἰλεῖσ δαζεῦ 1 φαδῃ- 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ. 1-26, δ8ῦ 

ἐν ἈΓγεοἰ .--- ἐν. 18. Ὕ οαι ΟἸιτῖϑὲ βοηθ Ηδ 
Ἢ} βιαπὰ ὉΥ, διὰ ᾿ηΐογοβίὶ ΗΪ 86] Γ 1 {Πο856 δαὶ 
ΦΙΘ ΘΡΙΟΥΘα [Ὁ Ηΐπι; Ὑδδῦ Ηο σΔ}}8 υ8 ουἱΐ ἴο, 
Ἠὸ υἱ}} δι υ ουὖἱ ἴοΓ, δπὰ ὍΘαΡ υ8 οι ἱῃ. ---Ἴ 6 8. 
20-28. Νεχε ἰο ᾿ποὶν ρωγίΐψ, Η6 Ῥγαγβ ἴοτ {801 
ππέὲν ; ἴοΥ (06 τ ιίβαοιῃ ΓΟ δῦουο 18 ἥγδέ ῬΌΓΘ, 
ἐμοὶ »ϑασεαδές.---Ἶ ον. 20. Νοίο, 1. ΤΠο80, δπὰ 
ἰμοβο ΟΠΪΥ, 8τθ ἰῃἰογοδίοα ἴῃ (80 τηράϊδίΐοη οὗ 
Ομ εὶδὶ (μαὺ ἀο, ΟΥ 8.18}}, Ὀ6]1θγο ἰὴ Ἡΐηι; 2. [ἰ 18 
ἑλγουσὰὴ ἰλὲ τοογὰ ἰπϑὶ 8008 ἀγὸ Ὀτουχρδί ἰο 6] ΐονο 
οὗ Ομ γὶβὲ ; 8. [0 15 σου ὨΥ δηὰ ΣηΔ}}}0}γ ἀποιοι 
ἐο Ολνίδί, ἶὶο δλαϊδ δεῖίίεσυς οπα Πΐπι; 4. 7 6885 
Οδνὶϑὲ ἱπίθγοθάθα ποὲ ΟἿΪΥ ἴο Ὁ στθδὶ δῃὰ δι ϊῃηθηΐ 
δο]ίονογα, Ὀὰΐ [Ὁ ἐδ ταϑϑποϑὲ δῃά τυϑαϊκαϑὶ ; ὅ. 
Ζοδβυθ Ομγῖβὲ 'η Ηἷδ τηϑαϊδίΐοη πδά δὴ δοίυδὶ σθ- 
ξετὰ ἰοὸ ἐμβοϑθθ οὗ 89 δἤβοϑθθη σοιηηαπὶ ἐδ αὐ νγ0γ6 
γοὶ ὑπόοτηπ : ὈΓΑΥΘΥΒ ΓΘ δ]6α ἴῃ ΒοαΥθῃ ΖῸ7 ἰοτὰ 
Ὀοίοτϑδηᾶ.--- -Ἄον, 21. ΤῊ9 ΟὨΘΏ688 ῥγαγϑα [ἴὉῸΓΣ 
ἱποϊυάθβ ἰΠγθ9 ἰΐημ8: 1. Τμδὺ ὑπῈΥ ταΐ σὺ 411 Ὀθ 
ἑποογροταίεα ἵπ ὁοπ6 δοάν; 2. Τ᾿ αι (π6γ ταϊχί 81] 
θὸ απίπιαίεα ὃν οπ6 δρίγι; 8. Ταῦ (ΠῸΥ ταὶ Δ]] 
Ὅο ἀπέ ἰοσείλεν ἴῃ. ογ9 Βοανί; (δδι ἔΠῸΥ αἷξ πιαν δὲ 
οπο, (1) ἰὰ Ἰαάφσπιοηῦ δηὰ βοηξ πιϑηΐ ; ποῖ ἴῃ ἐὐεγν 
ξεέεἶ6 ἰλίπσ-τοὶι ῖ6. Ἰοῖ 6. ῬοΒδὶ Ὁ1]Ϊ06 ΠΟΥ ποοάΐα]; 
2) 'π αἰδϑροβίιίοα δηὰ ἱποϊϊπδιΐοπ; (8) πῃ {π 6] 
οδίζηβ δηὰ αἰηβ: (4) ἴῃ ὑμοὶν ἀοβίγοβ δηά 

Ῥταγογϑ; (δ) ἴπ Ἰοῦο δηὰ δ ϑοίϊο.---ἴῦ 18 ἐδ αι ον 
κτιϑυϊοά πα ὑμ6 Ζἐλόγ δηἃ ϑοπ τὸ οπδ; {μΐβ 18 
Δηϑ᾽ϑίοα οὐ 'π ΟὨγἱβι 8 ῬΥΑΥΘΡ [ὉΡ Ηἰ8 αἰδοῖ Ρ]68᾽ 
ΟὨΘΩ685: 1. 48 18 μΡαίϊίογῃ ; 2. 45 19 σοπῃίγθ-- 
ἐμλῦ ὑΠῸΥ παιὰν Ὀ6 οὁη6 ἐπ 8, 8}} τηοοϊΐης ἰογο; 8. 
ἈΒ8 18 Ρ|68.--- ΒΟ] ΘΟ ΟΥΒ 810 ΟΏΘ, ἱπ ΒΟΙΩῺΘ ΙΘΑΒΌΓΘ, 
8.8 αοὐ δὰ Ομ γἰβὺ Δ ΓΘ ὁπ9 ; ἴοΣ, 1. Τ8}9 πηΐοι οἵ 
ὍΘΙ ΟΥΟΥΒ 8 8 δέγίοσέ απ οἷοδὸ ἀπίοη ; {πιο Υ ΔΥῸ 
τπηϊ(οα ὉΥ ἃ ἀἰϊνίηθ πδίαγο, Ὁ ἐλ 6 μόνον οὗ αἰνὶῃθ 
Ετδοσ, ἴῃ ρυγβυδηοθ οὗ ἀϊγίηθ δου. η86]5; 2. Τί 19 
8, λοίψ παΐου, ἴῃ ἰμ6 ΗΟΙΥ ϑρ γι, ἴο0᾽ ΔΟΙΥ͂ οπᾶβ; 
8. 1 8, πὰ ν1}} 9 δἱ ἰδβί, ἃ οοπιρίείδ πίοι ; 
Εδιμον δὴ ὅοη πάνθ (89 Βδῖηθ αἰϊτγί θυ 168, ΡΓΟ- 
Ῥοσίϊοβ, δηὰ ρμογίθουϊ ἢ ; 80 δνθ ὈΘ]ἸΟΥΘΥΒ ΠΟῪ, 
885 ἴδτ 89 ἰΠ00 δ΄ο βδῃοί θα, δῆ θὰ ρῦδοθ 
8.4}} Ὀ0 ροτίοοιθα ἰὼ οἸΟΡΥ, ὑπ 00 Ὑ1}} Ὀ6 ΘΧΔΟΙΥ 

. δοῃϑοηδηΐ [0 ὁ80. Οβοῦ, 811} οὔδηρϑᾶ ἰηΐο (89 
ΒΔΤΩΘ ᾿πιδχ6.---Ἄ ον. 28, Το νογάβ, 7 ἐπ ἐλέηι, απ ὰ 
7Τάοι ἐπ Ηε, δον τ αὶ (δὲ υππΐοι 18 τ ΒΙΘᾺ 18 80 
ἈΘΟΘΒΒΒΓΡΥ͂ : υἱΖ., 1. ζγπκΐίοπ ιοἵἱἱἢ Ολγίδέ; 1 τη ἰλδηι; 
2. ὕπιῖοπ οἱἱδὰ δ σοά ἰπτουχὰ Ηΐπὶι; Ζ7Τάου ἐπ ἥς; 
8. ὕμίοπ υἱέ, εαοὶ οὐδέν, τοϑυϊης ἔγουλ (ἢ 086 ; 
ἐῶὲ ΠΟΥ ΒΟΓΘΌΥ ΙΘΔΥ θ πιαΐε »εγζεοί ἐπι 0Π6.---- 
Ψον. 22. ΤΑ σίοτῳ ιολολ ΤΆοι σαυεεί ἈΦ, 1 λαυς 
φίσεπ ἰλεπι: ΟἸγΙδὺ χανθ ἰΐ μπθηι, (δα ῦ {Π6γ πιΐσλί 
δὰ οπε; 1. Ἰἴο ϑῃί19 ἰποαὶ ἰο (6 ρογίυϊερα οὗ 
ππίγ; 2. Τὸ θηρφαρο ἔποῖλ ἴἰο (Π6 αμέψ οὗ υπὶίγ ; 
ἐπ πόσο ΟΠ νἰϑίδ 8 ΔΥῸ ἐδ ζοη Ρ {8 (}}6 ΧΊΟΥ 
Ομ τίϑὺ 885 σίγοηῃ ἔμθχ, (80 1688 ἀοβίγουθ ἐμ 6 Κ 
ὙΠ Ὅ6 οὗ νδίῃ- ἼΟΥΥ, δη, σοηβοαυθῃ γ, 1088 
ἀϊδβροϑθοὰ ἰο ἀὐδῦγ6}.---Ηθ ρΡ] 6645 6 ΒΔΡΡΥ ἰηῆἔιι- 
Θῶσο ἐδοὶνῦ οηθηθ85 σπουϊὰ ἰἰᾶνθ ὈρΡΟῚ ΟἰΟΥΒ, 
Βυοίη, 1. Η1]8 χοοά 11} ἰο {86 τνοῦ]ὰ οὗἩ πιδῃ- 
Κιπὰ 'π κϑηθσγαὶ; 2. 16 χοοὰ ἔτυϊξ οὗἩ ὡ(Ἀ9 
ΟΠΒΌΓΤΟΒ᾽ 8 οπέπδϑὲς ἰὺ Ὑ]|ι Ὀ6 δὴ ονυϊάθῃοθ οὗ 
ἐδὸ σι οὗ ΟμτβιυϊδηϊΥ δηὰ ἃ ᾿ηθ8ῃ8 οὗ Ὀτίηρ- 
ἧπξ ἸΘῪ ἰο οἴαῦγδοϑ ἱΐ, (1) ἴὼὰ σοπεγαὶ, ἰξ ν1}} 
Τοσοϊηθηα Οἰγἰϑεϊδηϊν ἴο ἰμ6 ψογ]ὰ ; ἐλ 9 μπέϊπσ 
οὗ Οἰιγἰϑιΐδηϑ ἰῃ ἰοῦ δῃηὰ ολαγίν, 18. ὑμ6 Ὀθδυΐγ 
οὔ τἘπο0]»» ῥγροβδβϑίουῃ, δηὰ ᾿ἱηυθ5 οἰ ο 8 ἰὸ )οἷῃ 
ἐθο ; στ θθη ΟΠ βιϊδηϊγ, ἰπβίοδα οὗἠἨ σδυβίης 
ἀθαγτοΐὶβ δουὶ 1[86]7,) Τα Ἰκ6 8. 8411 οἶμον δίγι ἴθ8 (0 
48η860, ΜγὙδ6Π. 1ἰ 60018 {80 ΒΟΥΥ͂, Βπηοοί 5 86 τὰὺρ- 
ἐϑι, απὰ ἀΐθροβθδ πιὰ ἰο ὃ68 Κίῃι δηὰ Ἰονΐης, 

σουγίοουϑ δορὰ Ὀοποῆβοοηί, ἰο 81} τλϑη, βίυἀΐουδ 
ἴἰο ῬΥΘΒΘΥΥ͂Θ δηὰ Ῥγοιμιοὶθ Ρθ68060 ἴῃ 8}}] Σϑ] δ 1 ο ἢ 8 
δὰ πΒοοίοιΐο8, ἀΐ νιῖ}} σοοοιημμοη 1.86] ἰο Δ]]-: 
(2) ἴῃ ρανιίϊσωΐατ, ἰῦ “11 Ὀδσοῦ ἴῃ ταθῃ σοοὰ 
πουχμίδ, (4) οὗ Οδγτὶϑι : ΠΟΥ Ὑ01}}} ΚΠΟΥ δηὰ ὃ6- 
Ἰῖονθ αὐ 7Ζλοι, δαϑβί δεπί Μ͵ρε; (δ) οὗ ΟὨγ δι ΐδῃ8 ; 
{ἸΟῪ ψ}}} Κηον ὑπαὶ Του μαϑὲ Ἰογοὰ ἐμ πὶ ἃ9 
Του Βαβὲ Ἰογοὰ Μο (Υογ. 28).--- ΚΟΥ, 24. ΑὄὔΡεἰϊ- 
(ἰἴοῃ ἔον ἰδ φἱοσιγιης οὗὁὨ 811 ἐμβοβθ ἰμαΐ γἼγοῦθ 
εἴσϑῃ ἰο Ομιεῖδβί : οὔϑοτνϑ δ οοπῃθοίϊοι οὗ {88 
φοαυσϑδὲ Ὑ{ΠῈΕ ἰῃο890 ἔοσοχοίης; Ηθ δὰ ρῥγαγοὰ 
(80 αοἂ πουϊὰ ῥγόϑοσυθ, βδηοι γ, δὰ ππϊΐθ 
ἰποῖὰ ; δηὰ ποῦ Ηδ Ῥγδγ8 ἰμδὶ Ηθ πουϊ]ὰ σον α 
84}} Ηἰ8 καἰ τι ἐμοὶ ρ]ογ δοδιΐοη : [ἢ {118 
τοὶ Βοά τ τυ δὺ ΡΓΔΥ,--ἤγϑί ἴου ζγδοθ, δηὰ (ἢ 98 
ἴου κχὶονγ.- --ξαϊλον, 71 υὐἱϊ: οχο, 88 Ὀοίοσο, Ηθ 
δἀάγοββοθ ΗΪπιϑοῖ  ἰο αοὦ 88 α Εδίμοσ, δηὰ 
{πον ἢ ἯἸ)17 τηυϑὺ ἀο 1ΠἸκοννβο.: θυΐ πο ΗΘ Βγ8 
ϑέλω---7 ιοἱϊ, ΗΘ ΒρΡΘΒΙΒ δ Ἰδῆυαρο Ῥϑου αν ἰο 
ΠΙπιβοὶῖ; ΗἨδ ἀδοϊαγοϑ, 1. Τ|19 δυϊ δου οἵ Ηΐδ 
ἸΔιοσοοββίοι πὶ ΖΟΏΘΓΔΙ ; ΗΘ ἰη(ογορᾶς8 88 ἃ Κίημ, 
ἴον Ηρ ἰ8 ἃ Ῥυϊοβί ὑροὴ Η!5 βσοῦο (1ἰκὸ Μοὶ ομἶχο» 
ἀ61); 2. Ηἰδβ ραγιϊσαϊαν δυυ ΒΟΥ 1ἢ (818 ταδί ον; 
Ηὸ δὰ ἃ Ῥον Ὑ ἰο0 φίσε εἰεγπαί ἐϊ{6.----  γθ896 (ἰὴ 5 
ἸΩΚΟ ιοᾶυθη: [ὲ 8, 1. Το ὁδ τολέγα ΟἸΥ δὶ 15; 
τὐλέγο 7 απι; 2. Το δε υὐἱϊὰ Η ἴτὰ τολότα Ἦο ἰΒ8; 8. Τὸ 
δελοϊὰ Ηΐ σίογν, τολϊοὐλ ἰλε αἰλεῦ δα8 σίυοπ Ἡ πηι. 
Οὔϑογυνο (1) Τιιοὸ σίου οἵ ἐδ Βοάδοιηος 18 (ἢ9 
ὈγΙ μίηθ88 οὗ θαύθῃ. (2) Το ζθ] οἷ γ οὗ {δ9 
τοἀροπιο οΘοηδβὶϑίϑ ὙΟ ΣῪ τ68 ἴῃ ἰμ9 δελοίαϊησ 9 
ἐλαὶ σίοτν.---Τ)Ὡο ατουπὰ Ὁροπ τοὶ γγὸ τὸ ἴο 
ὮΟΡΘ ζ0 Βοδύϑη 18 ΠῸ Οἰποσ ἐμ ῬυΓΟΙΥ {110 τηθ- 
ἀἰδιΐοι δὰ ἱπιοσοθβδίοη οὗ Οἰγὶβί, Ὀθοδιιβο 110 
μβαῖἢ βαϊά, Ζαωίλεν, 7, εοἱϊῖ.--- ον. 2ὅ. Ο τἰσλίοοι 
Ταιλεν; ΜΘ Ἠθ ῥγαγεὰ ἱμαὶ ἰδ Υ τηΐμχ)ὺ ὉΘ 
βδῃοίδοᾶ, Η9 08}19 Ηΐτὰ λοῖὶψ Εδὶμοῦ ; θη Ηθ 
ῬΓΔΥΒ ὑδαὶ {Π6Υ̓ πιϊσιῦ θ6 ρ]οτὶβοά, Ηο 6418 Π πὶ 
γίσλίεοιις Ἐδ.]107.---Τάέδ6 λαυς ἔπουπ ἰλαὲέ Τλοι 
λαβὲ δεπέ Δ{ὲ; ΤῸ ΚΗΟῪ δηὰ Ὀοίΐογο ἰη “9068508 
Ομ τίϑί, ἰὰ ὑδμθ πιά δὲ οὗἩ α νουὶὰ (δὶ Ῥογβὶβίϑ ἴῃ 
ἱβθοόοῦδηοθ δηὰ ἰηδάρ! γ, 18 ΕἸΧὮΪΥ ρῥ]θαβίης (0 
αοἀ δηὰ 5888}} δϑγιδὶ γ ὈῸ ογονηθα τὲ αΪ5- 
(ἰοσυϊϑΐης αἴοτγ: Βίηρσιϊαν ζα ἡ α8}1.68 ἴῸΣ 
ΒΙΏΖΌΪΔΥ 7}αυογ78. ---Ἴον. 20. Οὔδβοσυνο 1. ἯἯβαδί 
ΟἸινῖϑὶ δὰ ἄοῃθ ἔον ἱμοπὶ: 7 λαυά αἀεοϊατεα ὠηίο 
ἐλεηι Τὴν παπια: Τιιοϑ6 τότ ΟΕ γί σεσοπιπιθη κε 
ἰο {6 ,αυον οὗ αἀοά, Ηδ βγβὲ ἰεαάσ ᾿πίο δὴ αο- 
φμαϊπίαποο “ἢ αἀοα ; 2. αὶ Ηθ ἰηἰοηάοὰ ἰο ἀο 
γοι Ταγίμον ἴον ἰμοα ; 7] τοὐϊὲ ἀεοίαγαά ἱέ; ὃ. ἯΠιαὶ 
Ηδ αἰπιοὰ «αἱ ἱῃ 68]} {ι15: ποὺ ἰο 81} ἐμοὶ ποδὰβ 
πὰ ουγίουβ Βρθουϊαϊιίοηδ, Ὀὰὺ ἰο Βθοῦγο δὰ δἀ- 
ΥΔΏσΘ ὑπο ῖχσ ΣΘ8] ὨΔΡΌΡΙΏ688 ἴῃ ὑπὸ ἰμίηρβ: (1) 
Οοπιπηαηΐοι πὶιἢ αοὰ ; (2) υπΐου τὶ ΟἸιν δὲ ἴῃ 
ογάον μογϑυηίο; απὰ 7 ἐπ ἰδεηι.--- θὰ Οαοα 8 
ἸοΥο ἐο υὰ8 δοπηθ8 0 ὉΘ ἐπ 8, ἰΐ 8 1Κὸ {π6 νἱτίυθ 
ΜΘ. 80 Ἰοδαδίουθ αἶγοθ (86 παϑᾶ]θ, ἱποϊ πίη ς 
ἴῦ ἴο πιοῦθ ἰοψαρὰ (9 ΡοΐΪθ6.---ἰ0 15 (86 φἸΟΥΥ οὗ 
ἐπ Βοάδοιμονς ἰοὸ ἀὑγοὶ! ἴὰ ἐδθ τοἀοομπμοαᾶ; 1( 18 
ΗΒ γεβί Τογευϑῦ, πὰ ΗἨθ [85 ἀοείγοὰ ἰὑ; 1ωοὲ 8 
{βπογο  Ο 9 ΠΑ ΚΚΘ ΒΌΓΘ ΟὟΡ τππΐου τ } ΟὨγὶϑί, δὰ 
θη ἰδ ἐπα δοιιζοτὶ οὗ Πὶ5 ἱπιογοθβδίοῃ. 

[Ετουλ ὅσοττ: Ὑοτθ. 1-ὃὅ. Βογυθηΐ ὈΓΔΥ͂ΘΡ. 
[οτταϑ ὑπὸ ῬΓΟΡΟῪ δοῃοϊ βίο οὗὨ χΣο] σίουβ ἰηδέγυσ- 
ἰΐοη, δηὰ (06 ργοραγαίίοι ἴον δρργοδομίης (γ18]8 :" 
δηἃ οὖν Βοδσίβ δῃου]ὰ μδοϊ α8}}} Ὅθ 1 ι|οὰ ἊΡ ἰο' 
6οά, ἐμαὶ Ης που]ὰ φ]οΥῖ γ Η ἰτΩΒ6]Γ πα δηὰ ὈΥ υ8;. 
ῬΓΟΒΡΟΥ ΟΡ Θηἀθαυοσδ ἰ0ὸ ΒΟΏΟΣ Ηΐπι; βυρροτὲ 
18 ἰπ γχοϑίβίϊηρ ἰδπιρίϑιΐομδ; δηὰ ΟΔΥΣΥ 8’ 
ἱβγοῦ σα 411} ἀϊ που] 65 ἰο Ηἶδ μδανυθὶν Κἰηράοτα. 
--ον. 12, ΝΙδηυ δανο οΔ]16ἀ Ομγίδὺ Ἰογὰ,, διαὶ 



δ86 ΤῊΒ ΘΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 95ΟΗΝ. 

βοοιηρὰ ἰο 6 ἰπ6 ἙοὨΙἸάγοῃ οὗὁἨ αοἷ, το αἱ Ἰοηκχίδ 
Ῥτγογοὰ “βοὴ οὗ ροτγαϊοη.᾽ βασι ΟΧδρ]68 
Βιιου ἃ οχοϊί ἰο βαογίουβϑ βο] -θχδιηϊησίΐοη δηὰ 
ῬΓΔΥΟΡ; δαΐ Βιοι]ὰ ποὶ ἀϊδίγθβα {86 ὈΘΙΪΘΥ͂ΘΥ, 
ψ 80, (Βουχ ἢ6 σδηποῖ ἀο {μ6 ἰμἰηχ9 ᾿6 που]ά, 
58 οΘοηβοίουϑ οὗ ἰηιο τ  Υ πὶ ἢ18 ρῥγοίοββϑα γοροπί- 
866, δηἀ ἔα! ἢ ἴῃ ΟΠ γὶβὲ, δηὰ ἀθβῖγο οὗ ᾿ἰνίης ἰο 
Ηΐ8 εοἴοῦγ.-- ον. 1ὅ. Τ9 αἰδβοΐρ]ε5 οὗὐὠ Ομγῖϑὲ 
Ββουϊὰ Ὅο τοὐϊδίησ ἰο ἀϊα, Ὀαΐ ποὺ ἐπιραζεηεϊν ἀδδέγα 
τ. τ γ5. 20-26, ὕηΐοῦ δηὰ σοτηπμηΐοη {ἢ (ἢ9 
ἙαΙ ον δὰ ἐμθ ὅϑοη, Ὁ (6 ἱπάπν οἰ ς οὗ ἰΒ9 
ΗΟ ϑρίγιϊ, δῃὰ ΒΑΓΙΠΟΩΥ Μὶ ἢ ΟὯΘ ΔΏΟΓΠΘΥ, 
Τοτιηθἃ ἐμ βαϑίαποο οὗ οἷν Βα ΘΟ ΟΣ Β ῬΥΔΥΟΡ 
ἔογ ἃ}} ΗἿ8 ἀϊβοΐ 168, ἰο {80 οῃὰ οἵἉ {ϊπη160.---“Ετοτα 
Α. ΟἸΑΒΚΕ: ον. 17. Ζ7ΤΑγουσὴ Τὴν {τιμλ; ΤῈ 
ἀοοίϊγίηο (μδ8ὲ ἰ8 ποὶ ἄγδτγῃ ἔγοπι (86 ἐγαΐ οὗ αοἀ 
8 ΠΕΥ͂ΟΡ Βᾶγ6 801}}8: Οοα ὈΪ68865 πὸ νορὰ Ὀυΐ 
Ηΐβ οσῃ, Ὀθσα 80 πΟῺ9 18 ἐγ νι πουΐ ταἰχί 0 
οΟΥ̓͂ οτγοῦ, Ὀὰὺ ἰμλὲ ψ ]οἢ ᾿α8 Ῥγοσοοάθα ἔγουι 
ἨΪπν86]Γ,--- ον. 26. Ομ γῖϑ. 8 βούπλοὴ οἱ δ πιομπέ 
Ββονθ 0 πδαῦ {ΠΥ δι ου]ὰ ἀὧο, 80 88 ἰο Ρ]6850 
(οἀ: ἐλ: βοσπιοῦ (Ὀορὶ πηΐπρς αἱ οδδρ. χἰϊὶ. 18) 
ΒΏΟΝΒ (ἴθ πὶ ἀοιο {ΠΟΥ 8. ἴο ἀο ἰδθ {πίη ζ8 ῬΓΘ- 
δουϊδοᾶ ἴῃ {16 οὐμοῦ : ἴπ {16 20γπιόγ, [0.6 Γαδ δ Ὁ 
8668 ἃ δίγιοί πιογαϊίῳ, ὙἘιῖοἢ 9 ἤδασϑ ἢ9 884} 
ΠΕΥ͂ΟΡ ὯΘ 4016 ἴο Ῥογΐοται; ἰπ ἐλίδ, ἢ6 Β668 8]] 
ΐηχ8 ἃτο Ῥοββὶ Ὁ]0 0 ἰιἶΐπὶ ὙΠῸ ὈΘ]ΐογ 68, 70 
[πδὺὺ ΤΟΥ αοἀ τὴο πιδὰθ }ιΐπ, 5}}4}} ἀντ 6 }} ἴῃ Ηἷ8 
μοδγί, δηὰ δηδὺϊθ εἷτα ἰοὸ ἀο 81} ἐϊημα ἐμαὶ Ηθ 
Ῥΐοθαδβϑοβ ἰοὸ δι] ΟΥ̓͂ ἷπι ἴῃ. Ετοι Α ῬΊΑΙΝ 
ΟΟΧΧΕΝΤΑΒΥ (Οχίοτγα) : ἼοΥ. 1. Τά 6 ποίϊοθ οὗ 
[6 Ῥτϑοΐουβ ᾿αὐἀϊοδίϊοι οὗ 86 χοϑίατο τὶ ῦ ἢ πο ἢ 
ΟὟΥ δαυΐουν ργοπουαησροὰ {||0ὸ γογὰ 8 ὙΠ 10 ἢ ΖΟ]]ΟΥ. 
(Οορ. ομδρ. χὶ. 41, δῃὰ 8ι. Μδγκ νἱ. 41.) Τθοτθ 
ΔΙῸ ΓᾺΡ ΠΊΟΓΘ ᾿πάϊοδίϊοηθ πῃ ΟἿΣ ΟΓΔ᾽ δ ΤἸΔΠΏΘΡ 
δηα ροβίυτο οοηίαϊποὰ ἴῃ {110 ο8ρ918 ἐδ ἃ 
οϑτοἶ688 ΤΟΔΟΥ νου] ΒΌΡΡΟΒ6.---Οἰογίν Τὴν δοπ; 
“ ἥοιηο ἰπίηχ8 Ηθ Κηθν δ᾽ιουϊὰ οοῖῃθ (0 ῬὈ888, 
δηὰ ποἰν  πβίδπαἀϊηρ ργαγοά ἔον ἰμθ ; Ὀθοδιι.86 
Ἠὸ ἰκῆον ἐμδὶ (Ε 9. ὨΘΟΘΒΒΘΡΥ͂ ΤΏ 6 808 [0 οἴἶοοί {1} 6Πὶ 
Ἅ6γ6 ΗἾΒ Ῥγάγουβ.᾽᾿ (ΗὈΟΟΚΕΕ.)---ὖον. 8. αοἀ 18 
(16 11 οὗ {86 Βουϊ, 85 δὴ 88 ἐΐο βουΐ 8 ἰδ 
Ἰιο οὗ ἰὰ0ὸ Ὀοάγ: δηὰ νὸ τοῦδέ ποῖ ἰδίηὶς οὗ 
Ἑϊογμαὶ 116 ἃ8 ἃ πίη ἰο Ὀ6 Ὀοσυμ λεγεαΐίεν; 
Ῥευΐ 88 βΒοπηοιίης ἰο Ὀ6 Ὀορυῃ που: ΤῊο 1 1}19 οἵ 
ΑἸοΥΥ ἴβ, ἰπ ἤδοί, (89 1116 οὗἨ ἄτδοθ οοπίϊπααδά, 
(0. ΜΑΒΒΙΟΤΤ.)--- ον. 4. ΤῸ ὅθι πὰ ρ]οτί θα 
[86 ΕΔΕΠΟΡ ρὸπ {89 ον, ὉΥ 1. Ῥογίογιηϊης [116 
Ετοαὶ ποτὶς το ἰμ6 ΕΔΙΒΟΡ μαὰ ρίνοη Ηΐπ (0 
ἀο; 2. ΗἰἾβ πιΐγδοῖ]68, 8. ΗῚ8 ἀοοίγίπο; 4. Ηἱΐδ 
Ῥῦγο δηὰ βροίοββ ᾿ἰΐο; ὅ. 186 681} οὗ (0 Τ οΪγο; 
6. [αγίης ἰθ 6 Τουηάαίΐοη οἴ ἰμ6 Ομυγοἢ.---Ὑ ον. 9. 
1 ἰμδὺ ὈΓΑΥ͂ΘΡ ΤΣ Εἰοτηδὶ [ἷΐο, ὙΒΙΘΝ ΟΌΡ 
Βανίουν Κη σουϊὰ ποὲ Ὀ6 τηδάθ πὶϊμουὲ οὔᾶημοί, 
Ηδ οσχοθρίοι ἐΐιοπὶ [Ὁ το δ Κπον Ηΐ8 βυβδον- 
ῃρβ που]ὰ Ὀὸ ἔγιιίταίθ, δὰ δοϊωπιοη θὲ ὑπο 
αοά Ηἰα ονα." (ΗΟΟΚΕΒ.)--- ον. 16. ὕπ|.}} οἷν 
δρροϊηιοὰ ϑδυί}γ ποῦ 18 δοοιωρ]οίοα, Ὠϊγνὶπθ 
1,ονο 18 ΘΟμοΘ  ΠΘα ΟἿΪΥ ἰ0 ΚΟΘΡ ὺυ8 ὕγοσι {8} ΡΟΥΤΘΥ 
οὔ 86 ΕΒΘῺΥ ; ποί ἰο ἰδκθ ὺβ ουἱ οὗ {{6 τυ οΥἹ] ἁ. --- 
γον. 19. ΑἹ] ἰβ [ῸΓ ΟἿΙΡ δα κ081-- ον. 28, ΤῊ 18 
οοτημηππίοη οὗ ἐδ Βαϊηϊδ τ ὶ 0} ὑπὸ ὅοη οὗὨ αοὰ :8, 
85 τοοϑί οὐἱοηί, 80 τιοϑὲ σοπιδυϊ Ὁ ]90, (ΒΒ ΟΡ 
ῬΕΑΒΒΟΝ.)--- ον. 24. Βαίμον, “7 εοἱδὴ;" ἰπδὲ 18, 
“7 γεσμεδί:" Αηὰ Ο ἐδ ὉΠΒρΡΘΔ, Δ ὉΪ6 οοη ἀθθοθα- 
βίοη οὔ ἰμδὶ νυ ϊβὰ οὐ {δ 1ΐρ5 οἵ (6 Εἰθγηδὶ βοιῃ!] 
--οὐδὴ (δὶ ΗδΤΏΔΥ ὃὉθ υπϊοα ἰΒτουχαουν [ἢθ 
δζο8 οὗ ΕἰΘΥΏΪΥ ἰο {86 το το (190 ΕΔΙΒΟΣ 
λιοὰ ραἴνγου Ηΐπι. 

[ἔσοιι ὅτιεπ: ΟΠδρ. χυὶϊϊ, : Ταΐβ Φγαψεν 18 (80 

οἸἰπιαχ δηα σοπδιιτηπιδίΐου οὗ 411 Η}5 ἀϊδοουγθοϑα, 
Ῥγϑδϑίης ποηγεδί ἰοὸ Βδαύθῃ δηὰ τηοϑὶ ἱποτηρὰϊ- 
δίϑὶγ Ὀγοδιΐηρ οὗὨ 115 τ γϑβίον  68,---ἃ ὑΓἸ ΤΟ ΡΒ δηΕἶγ 
δηὰ ΒοΟΥΘΏΘΪΥ ὈγροΣ Ζὲ ἐδ πηίδλεὰ Ὀσίΐοσο ἐμ 
ἀατίζηοββ βαυσγουπαάθα Ηΐπι ΠΡΟΣ ἐδ 6 ΟΤΌΒ5, 80 (δὲ 
ἰδδὺ τουδὶ 06 ἢγβί σῖ κ ΒΟΥ ἱπίογρσγοίθα γ᾽ ει |5!-το 
ΦΕΎΘΤΥ Οὴ6 οὗἩὨ ἰμθ80 πογὰβ οουϊὰ Βανθ δε 
ΒΡΟΪΚΘἢ. ὉΥ Ηΐπὶ αἴοηξ, δὰ Ὁ Ηΐπ οπὶν δὲ βιο ἃ 
οοηϊυποίαγο:᾽ (ΤῊΕΒΕΜΙΚ.)---Ηδγο ἴδ (86 ἐῃ- 
'αγάπδε οὗ (9 Εδδί, (Π6 ΒοΙηθ οΥ̓͂ τοϊσίοη, βεϊζοὰ 
δη4 οχργοϑβοα νἱτ ἐπα »γεοίδίοη οὗ (86 Ἡ εϑὶ, (86 
Βοῦι!θ οὗ βοΐθηποο." (Βμαῦκε.)---Ἴ Βα τηοβὺ σίοιείησ 
πιψείὶς διὰ [80 στηοϑί ἑσαγοίμὶ ἐλύιζεν δι ἀ8 δδοῖι δἷσ 
ΟΜ Ιδησυασθο ἴῃ 8689 νογάβ, δι σϑοῖϊης Ὀοὶὰ 
ΟΡΡοβὶ(ε8 ἴῃ ο0ῃ6.---Τ)Δὸ Ιοτὰ, δρργοδοβίηρ ἰδ 
ἔδιμον 88 ΗΪ8 ἤοῃ, ργοοοοὰβ ἥγουι Η ἐπιδεζ---πὰ 
Η15 φ] ον δοαίΐοα ποῦν οοτηθ, ἰαγίης οἱαΐπι οἱ ἐμδὶ 
δοσουηΐ ἰο οἰθσῃλὶ ᾿10 [0Γ 41} σίνεη ἰο Ηἰΐδι ;-- 
Ηδ (θη δ8 Γπίθσοθβδοῦ ΘΙ ΌΥΔΟΩΒ 8]} ΗΪ8 αἰδοῖ ]θδ 
Ῥγοβθηΐ δηὰ ἔυΐιτο---θορπΐης τὶ (86 δονι- 
χηοησοιηθηΐὶ οὗ ΗΪΐ8 Ὑοτὶς πὶ ποτὰ, δηὰ δοῦ- 
{ἰπυ δ} οηϊαυαίης ἰἷ)ὁ6 οἶτο]6 οὗ Ηἰδ ᾿ἰ Θσοοβδίοῃ 
ὉΠ] 10 τοϑοΐ68 δἰ ΘΡΏΪΥ δηα (110 {0} σουϑυταπιδ- 
ἰἰοι οὗ 8]}];---δηᾶ, δ8}Ἐ}γ, 6 σαυῦσὶοβ Ὀδοὶς ἐμοὶγ 
εἰοτ δοδίϊοα τὶλὰ Βοσοιιίος αἰκηϊγ ἰο [πὸ δτεὶ 
ψγοσὰβ οοπσογηΐης Ηἷΐδβ οσ---7 ἐπὶ ἰλεπι !--ὖ ον. 1. 
Τὸ ἥγεί ψοτὰ οὗὨἨ (6 Ῥταγίηρ [οτὰ ἰ8, Ζαίλαν--- 
δηὰ ποἰμίηρ 0Γ6. Νού οἷν δῖον, τ Β1ῸΒ Ηδ 
σΘουἹὰ ΠΟΥΟΡ ΒΔΥ; ποὺ οὐ δίῳ Εδίΐον, ἴοσ ἰδὲ 
ΜΟΙ Ὅ6 ΒΟΥΘ ἰοο 110}}.---ΤὩῸ Ξοῃ ἀεδῖγοξ 
Ηΐ5. οσῃ ρὶονϊ βολίϊου ποὶ ἐσοξίφέϊεαϊῳ, ὑπιξ 5ο] εἰ 
ἰο ἐλε πα ἰἰαὺ Ηβ ἀρδῖῃ ἸΏΔΥῪ αἰοΓ Ὗ ἐμο ΕδΔ- 
μὸν, δῃα ρκἷνο Ὀδοῖς ἰο Ηΐτὰ {16 ταὶς, ΠΟΒΟΣ, 
δηἃ οἿΟΥΥ πο Ἠϊτ86 17 βου] χϑοοῖτο; 
δυὰ ΒΟΙΘ Ο000 πιο Μὺ πὰ ἱἰδαὶ δγβὲ Ρὸ- 
ἐἰϊοη αὐἶΡ (86 ἱηγνοσαίίΐοη οὗἨ ἰδ ΕΣ ἱπ 
Βοδυύθῃ, ἃ ροίἱο ᾿ς ὴ Ἰποϊαθ5 8411 οἱ Βουθ--- 
αδοιυοα δε Τὴν παπιε.--- ον. ἢ. ΑἸΪΒΟΥΣ ΤΥ οὐ 
81} 868}, οὐίαϊ ποὰ ὈΥ Ηΐβ Ὀθοοιΐῃς ἃ τῦδη ἰπ (80 
βεοϑῖ, δὰ ἰ6 Πεδὰ οὗ ΟἿΣ γχϑδϑ, ἰὴ [ογὰ γ0- 
οοἰνοὰ τῖϊθ ΟΥ ἴσοι, Ηΐ8 δι 6Υ--- πο 88 ἃ 
Ὀυγάθηβοιηθ ΟΠ βϑίοη, ὈὰᾳΓ 88 δὴ δυίδβοσ! 
οοηΐεγγοα." (ΒΙΞΟΕΒ.)--- ὁ ὈΘΟοΙ26 ΒΌ6}ι 8 »οξϑο- 
δίοπ οἵ οβυβ (3 ΤΉ 688. 11. 14)---ἶϑ. ἜΥ̓ῸΣ (Ππ᾿4 σ08- 
Αἰλίου ἔον (110 τοοορίΐοη οὗ δἰθση δ) 11ζ8.--- πον 
{8 τὰ }}, Ο χβδῃ, {δαὶ ἰϊ ἰ8 ηοὲὶ αίγυϑῃ ἰὸ ἐμθ6 ἰο 
ὍΘ (ὮΥ ΟὟ τηϑϑίου ; ἰδοὺ τοῦθδὲ πᾶν διοί ΠῈΣ 
ΙΤογὰ, (86 οαἰιοίοθ 18 Ὀείποοῃ αοἂὰ δηὰ ἐδπῖηθ 
Θί ΟΣ ἢ 8] ΠΟΥ 8πα ΗΪ8.᾽" (ΤΠΕΒΕΜΙΝ.)---Τ δ γεαὶ 
19 ψιϊσῖ 19 δίεγπαὶ; ἰμδὺ 76] ΟΡ ὙΠῸ Οοά 
ΒΟ δῇ ὁπ60 δορί ἩΪ Ἰἰνίηρ [αἰ ἢ, δηὰ 18 
ΘοΟ;διπιηδίθα ΟἿΪΥ πὶ {Π6 7.11 ὈΪοββοάῃϑθεβ οἵ 
Θέογδὶ ρίουυ.- -- ον. 8. “ΕῸΣ ἰο Κπὸν ΤΏδο ἰδ 
Ῥογίεδου συ σἰ οΟ ΒΗ 688; γδ88, ἰὸ Κποῖν ΤῊΥ μοόπος 
ἷβ {πὸ τοοί οἵ ἱπιπιογί δ! ἰγ.᾽" (ΥΊΒΡΟΙ χν. 8.)-- 
ἸΚποιοϊοάσα ταθδιβ, ἴῃ βοτίρίυσο, ποῖ σρρτελθηείον, 
ἑπιασίπαίίοη, ἰλιπλίησ ἴῃ οο]ἃ Βροουϊδίϊομ, οὐ 7 εἰμ 
ἷὰ ἐμ6 υπ! Παπιὶποὰ πε οὗὨ ζ4166 τηγδίϊ οἶδε ; 
ὯΟΡ ἴδ ἰζ δεῖ 88 τῆογο δἀπιϊββίου δηὰ ογϑάθδοθ, 
Ὀυΐ ἃ ᾿ἰνίηρ, οομδβοίοιιϑ ροβϑϑβϑβίοι οὗ {0} ]ονβδὶρ 
πὶ Ηἰπι.---ΤῸ ἁποῦ Οὐἀ---ἰ(Ὧὸ ἰρθοδὶ (πΐηρ 
ῬΟΒ51019 ἰο ἐπ8 ογϑδίασο, οὐ ἴον τοι {μΠ6 οΓοδ- 
ἴυγ9 τὸϑ ἡογιηϑά. Ἦθ ἐλαΐί 18 ρΡοτγίοος, {89 ἐδ 
ἰδ Θοῃδυμηδίο.--ΤῊθ ἔτ ορροὶίθ8β 0 {πὸ ἀπον- 
Ἰοάρο οὗ ἐδ9 ἰγὰθ Θοὐ Βοτὸ χοΐοσεϑα ἰο, 679 ἴδ 
ὑμοὶν ἰδίοσὶοδὶ τωδηϊοβίδιϊοη δὲν (μδί ἐἰπιθ----Ἰ. 
Οεπίίϊς ἰὰοϊαίγγ, τΔΒΙοΝ ΚΘ ποῖ ΠΟΥ Βο9ν- 
Ἰεάκοα οὐϑὰ ἰδ9 οὴ9 σὰ αοᾶ ; 2. ὡεισδὰ Τα}66- 
ιἰἰοη οὗἩ Ηἰβ Αποϊηίθὰ ἴῃ ἰμ6 Ῥοσβϑοὶ οὗὨ «6888: 
Βυὶ ἰῃ ὑμοὶν ἱπίοσηαὶ δηὰ ροτιδηθηὶ Ὀεἰποὶρὶο, 
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8.86 Ιογὰ Π6γ6 ροΐηΐβ ἰο 1 [Ὁ 8}1 Γαΐ γ, (867 
8.ο---Ραπιλεδίϊς αἀθηΐὰ] οὗὨ (ἢ 89 ῬΘΥΒοθδΪ] βιροῦ- 
ταυπάσῃο Ογθαίουῦ, δη ἀοὶδοαίίου οὗ [86 ογϑαίυγο, 
ψὰΐοὶ 18 (6 χοοὶ οΥ͂ 811} Βοαϊ πο ηΐἶθηα: δηὰ Ζ)εἰδίἐ- 
εαὲ ταιϊϊοηπα] δι, ὙΠΙΟΝ Βοοὰβ πο δηὰ χοΐθοίβ 
Ολνὶϑι.-- τ 7ὸ ἰδ κο ἰμ6 ΙΓονὰ (ὉΓ οὔν αοἀ ἰβ8 ἐδθ 
παίωγαὶ Ῥατὶ οὗἨ 180 οογοηδηῖ; ὑπὸ δυρεγπαίωγαϊ 
Ρατὶ ἰ8, ἰο ἰδ Ομ γὶδὺ Ὁ οὖν Βοάοοιον: 780 
ἔοτιαον 8 ἢἔἄγϑι ποσΟϑΒΆΓΥ, δὰ ἐπρὶϊοά ἴῃ (ἢ 9 
Ἰαϊίον."" (ΒΑχτεπϑ ϑαϊηίδ᾽ Κεει.)---Ἴ 6 ὈΔΌΌΪΘΥΒ 
τἱἷιο δηὰ ποθ πὸ τπόγὲ ίλαπ ἃ Ῥτδγίῃς τπογίδὶ, 
Βᾶνϑὸ Ὀυΐ ἃ ΥΟΥῪ δἰ φρογοθρίϊοη οὗ γ]ιδὲ (μ9 
Ῥτοροχζαίίυο οὐὁἩ οἶδ ΒΟ ΟΣ αδουά ΟΥΘΡΥ͂ Ῥγϑυΐης 
οτοαίιυτο ἀδπηδηΐάβ. - ἯὟἯῪΔ3 ποὺ Μοβ68 δεπέ οὗ αοά, 
δηά δὴν ΟἴμοΥα Ἰἰΐο ἰα ἢ Βυὺ ΒΟΥ ττου]ὰ ἱ 
σα, Εἰογηδὶ [9 δη ἃ Ὀ]6580 635 6ΟΠ 5188 ἴῃ [ἢἷ8, 
ἐο ἰπον αοἀ δηὰ 2,Ἴο568---οὐ αοα δηὰ αι  Ί--- 
818 8 (86 ΟὨΪ ἰἰη9 ἐμαὶ 6 Γογὰ ΗΪπ56] 
τηΐῖ68 {ἶἸ85 δ᾽ ΠΡΙΥ δηὰ ἱπαπιοαϊαἰοὶγ Ηἰἶθ Ολγδί- 
Ὡδὴθ ὙΪΓ 0 ΗΙ8 769:,98- δΔῖη90.:---Ὀα} [0.6 ΟσΟΔΒΙΟἢ 
Βίδηβ δοθθ. ΤῈ. ογὰ ΠΟγῸ σοπῆγηθ, πηΐο 48, 
οχρίδἰηβ, δηὰ ρ᾽οτὶβο9 {86 δϑηίσαὶ πογὰ οὗἁἩ (9 
Οἱὰ Τοϑιδηιθαὶ, ΠΟῪ {1 6] 16. ἰὴ Ηΐτ : δυοῖγϑ ἴῃ 
ἘΠ τηοϑὶ βοϊϑυμτι Ώϑηπον Ὀοΐοτο ὑμ6 Εδίμον (δαὶ 
Ηο, «εδιε5, ῖ6. ἰ)6 οπὲν γα 3εδε:αἦ.---τ Νοὺ ἰο ἢ0 
Ῥύγροϑο ἰδ ἰἃ ἐπδὲ (6 1ογὰ ἀο068 ποὶ Β᾽ΠΡῚῪ ΒΑΥ͂ 
Αἴ, Ὀὰΐ Βροαΐζ9 οὗ ΗΠ πι861 ἴηι ἰδ ἐγ Ῥϑγβου:;: 
οοπιπηθηιοταίίης [ἀθοϊανίηρ} ἨΪπι530] 6 Πἔ 8 οἵοπ 
»ΥοΟΡρδῦ παάηιδ, ἷὰῃ ογάον ἐδαῦ Ηἴθ τη  ἰοἰϊπιαίο [ἢ 6 
πεγείϊοαὶ πιραπὶπρ τολίοῦ ἐξ ἱπυοίσεα.᾽" (ΤΑ ΜΡῈ.)--- 
“ἴεεμε; Τ]8 παπιὸ οἢ᾽ δαϊσαίΐοπ (1 μ}κ6 1, 21), ὅτβί 
πἰιογοὰ Ὀγ αδὈτῖοὶ, τ σὴ δοτη Ὀΐη 65 8 παηι δΟμ- 
ἸΏ ΟὮ διηοης (ἢ 6 ῬΘΟρὶΘ τ ἱ} ὑπ 6 8βοῖ6 ἀπὰ ἱποοῦ- 
Ῥδγδῦϊΐο ἔγυι οὗ 115 δἰσηὐοαίίοπ, τ ΪΘᾺ τγ859 ὈΟΓῊΘ 
πη 16 Οἱὰ Ἰοβίδπιοηί ὈΥ͂ ἰγρίοδὶ ῬΘΥΒΟΏΒ, ὙΥὉ 16 ἢ 
ἦι δροβίοὶσ ργθδοβίηρ 8 θὁσχροιηἀοὰ ουθῃ 88 (Π16 
ΑἸκοὶ οὔ (89 ᾿οτὰ μαὰ οὀχρουπαοὰ ἰξΐ (Αοίβ ἵν. 12; 
σον. 80; Μαίι. ἱ. 21)---ἰὖὸ ἴ{ ποὶ Βογθ δι(ἱρἾΥ 
πο, σθοτο ΗΘ ψἶο Ὀθαγϑ ἰὸ Ῥγοβθοὶβ Η] π56} 
Ὀοΐοτο ἐπ Εδιθο ἐπ ἐλ6 γωὶϊΐ σοηδοίοιδηε88 οὗ ἰἴ5 
Ροτγγοῦ δὰ πιρδῃίηχ ῖ 8,:. Μδιίιμον 8 σϑοοσὰ οἵ 
10 σοποερίΐοπ, δορὰ 8.. Φον πη 8 οὔ ([ἢὨ9 ἀδφραγίμωγο, 
οοἰποίάο ἴῃ ἐλ6 παπιὲ 977 «7ε8ιι8.---- οτ8. 4, δ. Το 
Βδυθ (6 δ οΥ Υ δηὰ ρον ἰο δαυέ, δοοσογάϊηῃ 
ἴο (πο πιεαπίπ οΓ Ηΐ παπιε.---ἰ εἰ5 18 [ἢ 6. ἸΟΥ͂ εἶ 
{μὸ ὁγοῦσῃ οἵ Ηἰΐβ υεεμ5-Ὺεαγί αὐ [λ6 Ῥγοϑθϑηΐ ροὶπί 
οὗ ἰγδηϑιιίΐου ἰῇ Ηἰ5 ῬγαΥΟσ, 85 Ηθ ΔΡΡΓΟΔΟ 68 
ἀπὸ Εδιβοὸρ τ (ἢ 9 παηια ο΄ “ὕεδι8, ἰὶ {18 
ΠΔΙῺ0 8650 ΠΊΔΥῪ ὈΘ σίογί τα τὶ δηὰ ἰη Ἡΐηι.--- 
Ψὸοσ. 4. ἴῃ {πὶ8  ημ δῃεά, Ὀοΐοτο ὑπ9 16] οὗ ὩΡΟᾺ 
μι ΟΥ̓ΟΒΒ, σοηδὶϑὲ8 ἐἰδ9 Ῥτϑιϑηχίηθηί Ῥορ6Ρ οἵ 
(ἷ8 Ῥτύδυοῦ, τ σὰ απέοὶραίεα {6 ΒΟΔΥΘΏΪΥ τηοαϊ- 
αἰΐοι δηἀ ἰηἰθτοθββί ο.-- Το Τουπάδίίοη οὗὨ (9 
ψοτϊὰ πὰ ποὶ Ἰαϊὰ, Βθαυθῃ 8 ποί γοὺ οσγοαίοα, 
ποθὴ αοα Ρ]δπηθαὰ [ὉΓ ΤῺ Ὀοϑ8ὲ ἰηίοτοβί; ΗΪ8 
ἔτϑοθ νγὯϑ οσίθη θὰ ἰο πη6 ὈΘΌΓΘ 1 Βεὰ ΠΥ Ὀοΐης. 
1ι ναϑ Ηἰβ σουπϑοῖὶ ἐμαὶ 1 ϑιουϊἁ ἢδγο ζ{ε 
ἐπτουχὶι ΗΪ8 ΟὨἿΥ Ὀορκοίίοη 8οη; Ηΐαι πουϊὰ ἢσθ 
Ῥτουϊὰθ 85 ὁ Μίοαϊδίον ἴθ τηο, Ηΐπι ἀϊὰ Ηθ δοὶ 
ον 85 ἃ ργορί (ἰδίου, (αὐ βου Ηἰ8 Ὀϊοοά 1 
Βιιουϊὰ Ὧ6 δβϑδῃοι!βοαὰ πὰ βαυοὰ." (ΗΕΕΜΑΝΝ.)-- 
γον. 6. σμνῖϑὲ τοὶ ργεαελεάώ διὰ ἰο5ιϊ δοα ΘΟΉ ΉΓη- 
ἐσ ἰλε Βαίλεν (οΔΡ. χυΐ. 2δ)---ἰὰ Ηΐδ ον ῬΘΥβοὴ 
Ηδ Ὀτουρὰῖ ἄονη δηὰ υπηϊοϊἀοὰ (ἷ8 στοδὶ ποτὰ, 
ἰοϑ μη πηδὴ ΒΟΥ Β6 ΤΑΔΥ, Δηἀ ἩὙὮΥ Ὲ δῃοι]ά, 
64}}1} ἀαοα Ηἷ8 Βαίμον.---ὴο αὐοβίϊοα δοποογπίης 
(π6 παπιὸ οὗ αοἀ δὰ θοθη Εἰζμοτίο δηϑγοροα ὈΥ͂ 
Ἃ1ὴ0 ἱπσοπὸοί γα 9ΠΚΗΟΥΑΗ, πνεϊοὰ ἰδ9 δὐὺσὸ οὗ 
(6 {λΥ-ΟἿ πΟΥΒΏΪΡρΟΥΒ ἀαγοὰ ποὺ δυὐϑῇ Ὁτο- 
πουπσο, δηὰ πθὶο σαί ΣΟρΟΙ]οὰ, ἐμ ΓΟΙΌΣΘ, 

1Ά8ὴ Βα(ἰβῆ ἃ {86 ἰπαυΐ Υ: θαΐ ΠΟῪ δέεγπαΐ δεῖησ 
ἰθ ΡΙΔΙῺΥ τοτθαϊθὰ ἰο Ὀ6 εἰεγπαὶ ἴου6.---Βογ οὰ 
15 πδηγ0---αίλογ, πα ἰἰ8 δρρυοργίαίθ ΒΟΏΟΥ, 
{89 οτοδίυγο 88 ποίδίηρ ζυγοῦ ἴο Κπον, ἰο 
σοπΐοθ88, δῃὰ ἰο ρῥταΐβ0.---Ηο ἀπμπουηοοῦ Ηΐπὶ ἥγοί 
ἰο Ὀ9 ΗἰαΒ ονῇ, ὑπ ϑ'οιπ᾽ 5, Εδί μοῦ, απὰ ἐλέπ ΟὈΓΒ, 
Ὀοοδυβ6 Ἦσ μαϊὰ ρσίγοη (9 8 (ἢ βοη.---ΤῊΐα 18 
ἐπ9 ροστιαδηθῃξ ργθ- Θμΐο ποθ Οὗ πὸ Αἀδιμλῖο οὁγ68- 
ἔυΓ6 ΟΥ̓ΘΡ 8}} οἶον ““ οὨἱ]άτοη οὗ αοἀ,᾽ ὑπαὶ ἐμ 9 
σγουρὰ Ομτὶδὺ μαῦο Οα 88 ἴῃ (6 τηοϑὲ ἀϊγοοῦ 
δηα οββθη(ἷα] ΤΘΏΠΟΙ ἐμεὶν  αίλεν. ---- ς Τλῖπδ ἐλὲν 
ἰσεγὸ; ΤΟΥ γογθ ἰδ ΒδίμοΣ᾽ Β, μοὶ ΟἿΪΥ δ Ηἰϑ 
οΥΘδί 65 δ (ἢ ΒοΙ͂Τ5 οὗ {86 οογοηδηὶ ψ| ἢ (19 
Το ΓΒ, Ὀαὶ 4180 88 χζοοὰ Βοανγίβ8 υἱοϊάϊηρς ἰο ἐδ9 
αἰ βοῖ ρ᾽μ δπὰ ἀγανίηρ οὐὁὨ ἀοἀ.᾽ (ΒΙΕΟΘΕΒ.)-- 
γον. 8. ἯΙ] [ὉΓ υδ, 1 τὸ ἀο πο τρο ΓΟ υ{{6} 
ΟἿΓ ΟὟἙ σε λαυς δείϊευεα Δηὰ το6 λαυε ζποιοπ, αὶ 
ΔΘ 8130 σοἰποιοϊεαγεα Ὀσδίοτο (86 Εδίμο Ὁ ὉΥ {9 
ἀληθῶς οὔ Ηἰδ8β δοη!---ψον. 9θ. ΤΒαὶ “Ἀρὰμ 16 
μδὰ ῥτοιηϊβοὰ ἴῃ Μαίξ. σ. 82, Ηο Ὀδμίῃβ ποῦ (0 
{018} ; 85 ν)ϑ] 85 Ὑμαὶ Ηο δὰ βαϊὰ ἰῃ Φοιιῃ χὶν. 
16--- ΜΠ ἀεξ 80 ΕΔΕΪΟΥ ΤΟΥ γου.--ἰς ΤῸ ῬΓᾺΥ͂ 
ἴον (186 τον, δηὰ ποὶ (ὁ ὑγὰν ἴὸσ {86 πουῦϊὰ, 
τηυβί Βοίἢ Ὅο γἱχῃὶ ἔπ (μοΐγν Ρἰδσα." ᾿πιρήφε θαι )- 
Α5 (80 ἐγρίοα] Εἰχὰ ῥσὶοδί ργδυϑὰ οὐἷῃ ἴον [δγδοὶ, 
ὍΟΓΘ ΟὨΪΥ (86 ἔνεῖνθ ὑσὶ 068 οἡ Ηἰβ Ὀτοαβί- ]αίθ, 
80 ἰΠ6 0 18 ἃ ΘΟΥΓΓΒΡΟΏἀἰηρ ῬΓΔΥΟΥ οὗ ἰδ 6 οἰ γηαὶ 
ΗΪκῖι Ῥυϊοϑὺ ΟὨἿΥ 19 Υ ἰμ6 ἔσθ Ρθορ]ο οὗἨ Θοά.--- 
γον. 10. 4πῶ 1 απι σίοτιεα ἐπ ἰλεπι, δυνὰ 4}} (Ἰὰς 
τ ἰο6ἢ ἰ8 ΤΙ ΐπο διὰ ΔΓΐη6 ὈΘΙοη 8 αἶδο (0 ἐλέπι; 
80 (δὲ ουθσν ΟὨ Γι] Δἢ ΤΔΥ ἴῃ ἰδ Ἰογίια! οοπᾶ- 
ἄσποο οΥὗ δι, εἱΐον ἐὴ9 βαπιθ ποτὰ ἰοὸ ΟἈγἰϑί, 
ΑἹ] ἐμαὶ 18 Τῃΐηο 8 Μίποὶ (1 Οον. ἰν. 21-28.)--- 
γεν. 11. 7 ἀπὶ πὸ πιοσὸ ἵπ (δὲ τοογϊά ; ΑἸ ποῦρὶ ἷπ 
ΒΟΙΏΘ ἀοζγοθ 5.}}} σοιιδίηἶηρ ἐπ ἰμο, Ηθ γοῖ 
ἐεαυε8 Ἠΐβ8Β Ὀοϊονοα αἰδοῖ Ρ]68 οπ σοΐηρς ἰο (0 Ἐ8- 
{πο γ. Απὰ ἱἐδμΐδ ἱμπουρδὶ ἰουοίιος ΗἾἶ5 μοατὶ πῖιὰ 
(60 ἔδοϊίηρς οὗὨ 8411 ἐλεὶσ ἔαίαγο πεοά.---- Ποὶν αίλεγ, 
αοὰ 5 Βοῖγ, (δαὶ 18, ἐχαϊεα ἴῃ [118 ἰηο 016 δὰ 
᾿ποοτραγ Ὁ]6 »γαϊξειοοτίλίπεδα αδους αἰΐ μὑγαΐδα οὕ 
πὸ σγοαίαγο, ν᾽} 1160 ΗΘ ἷπ Ῥᾳγο ἰουο δοηἀοβοθη 8 
ἰο ἰ(0 ογοαίυγο, ούθῃ ἰο Ηἰ5 ζαϊζοη οτοδίαγοδ, ἴῃ 
οΥοΥ ἰο Γ6- Θβί4 Ὁ118}} ἰῃ ἐμ οπὶ ἐλ ΗἾΒ Βοποῦ δπὰ 
ἸΟΡΥ, πῶὲ 27ε ὦ ἰουε.... Τδ5 πα}, αοὐ, 88 (ἢ 9 
ογοῖα] Οὐο, 80 γοί, πῃ {18 86}{-σομη πα πἶοδδ- 

(ἰοῃ οὗἨἩ τοἀϑοιΐηρς ἴονο, ΔἸ οι ἢ σἱ δου, σι, 
{πὸ Ομθ 6οά, ---ἰβ »γαϊδειοογίῪδκ, οχαϊιοᾶ, ἴο ὮὉθ 
δἀογεὰ ἱπ ἀθορϑϑὲ σόύθοηοο, εἰσὶ δῦουο 8]}]} 
ΡΓαΐβο (μῈποὸ9 βοπιθίϊπλο8 ἐμ δὲ 11) 8 οοπηοοίοὰ 
ΜᾺ ὑπὸ ΟΎ)---θας ἐμ18. ΒοΙΐπ 688 ἰπ 118. 20}168 

δηὰ φῬτοϊουπάοδὶ β689 ἢδ8 18 Νοιν Τοβίδιηδης 
ἀἰβϑοϊοθυγο ἰπ {86 δα! βυ ] πιὸ δηὰ οοηάθ- 
βοοηδίηρ ξαίλεγ- απ... . Τ85 1116 ογηλυ δ τ ΒΙΟὮ 
ΟἸσδὶ Βογθ υ.8695---Ηἰοῖὶν Σαιλεν-π-οοη θῆ808 ἰδ 9 
ΟΙΪά διὰ Νὸν Τεβίδιυγ)θηΐ ὌΧργοββίοηϑ ἰηΐο 0Π6, 
υηἰξπο {110 ἀδορεϑὶ πογὰ οὗ (6 ραϑβί σου αἰ 
πἰϊν (6 ΠΟῪ Ππδῖηθ ὙΠΙ6Ὶ» ἯΔ8 ΠΟΙ͂ ἰ0 ὯΘ γ6- 
γελ]οά, δηὰ Ὀοΐδ θεΐῃς ὁπη6 ἷὰ (μοῖγ τιϑδηϊηρ.--- 
Ομτὶβι, το ὍθδαγΒ ἴῃ Ηϊτβο] απὰ Ὀτίη 8 ἰο (ἢ 6 
σουϊὰ [Π6 πῆπιθ οὗἩ {86 ΕΔ ΠΟΥ, ὈΥΔΥΒ 88 17 ΗΘ 
ΒὨου]ὰ βγ, Κορ ἰπϑῖὰλ ἐπ 25,Ξ4.--- Τὐαὶ ἰλεν πιαν ὃ 
οπε; ΤᾺ ῬΥδΥΟΡ ρἰλποο8 ἔου ταχὶ ἰο ἰδ 6 στοδὶ ἐπά 
οὗ (μον Ῥγοβογναίϊΐοι : ΟἿθ δλοῃρ {Π ΘΙ, Β6 688, 
Ὀθοδυδβθ οὔὐ Ὑἱΐὰ Μίο δηὰ ΤΏ 66, πὶ [18.--- ον. 
19. 1μϑὺ Ὧἢο τοῦ ἀοροπὰ ἀροῦ 86 Κοορίης οὗ (89 
Εδιμονῦ δὰ ἐμ 9 βοη, Οὐ ὑροη (9 πἰογοοβϑίοῃ οἵ 
(8909 Ηἰχ Ῥυτίεδὶ, 848 ρου δὴ ἐγγέδίδίϊδίς σγαῦδ 
ψγἷο ἢ τ ὶ}} σοπᾶὰον (818 δείῃσ ἰοδέ ἱτιροβϑ1 ὉΪ9. -- 
4. 2688 οαιβοά ἰΐ ποῖ, 8ι1}} 1685 ()86 δοΥγὶρίαγθ, 



δ88 ΤΗΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 

Ἰοδβί οὗ δὶ αοἂ᾽ (Ββαῦνε),---αὶ συ άα5 Βἰτω- 
ΒΕ], δ᾽ μου ἃ οἷά οἵ ϑείδη, μ6 ἰ8. δἱ {19 
Βϑῖμθ ἰἰτηθ (86 δυΐμοῦ δὰ ἴαίμον οὗὨ ἷβ ον βίῃ 
διὰ ἷ8. οπῃ ροχαϊιϊοη.---Ἶογ. 18. Τὺ τ  ]οὶὰ 
ἐπὸ ἱπιογοοϑδίοα οὗ Φοϑδυβ ργαγϑὰ [Ὁ δῃὰ δ5- 
βυτοᾶ ἰο Ηἰδα Το, 15 ᾿ηδὰο ἰῃ ἐΐθ απὰβ οὗ ἐ}9 
Βρίνγὶ ὦ Ὀϊοκδίηρ ἀϊδιγὶ δυϊοα ἴῃ ονθν-ἰποχζϑαβίης 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ ἰο0 8]].---- ΒΟΒΟΘΥΟΥ ΒρΟΔΪ5 δα νυυγὶίθ8 
ἀπάον (86 Ὀοηοάϊοίϊοη οἶ ἐδ ὲβ ἀἰθοοῦχδθ οὗ 96818 
ἐἰπογθῶδοα δηὰ ζ701618 (Π:0 709 οὗ ἐμο80 γᾷ θ8γ 
δα τοϑδά.--- ον, 14. ΤῊ μδιγοά οὗ ἐμθ9 που]ὰ 18 
86 αἴγαγβ γοβϑυϊἰηρ σοπβοαυθδοθ, ἰῃ (0 ἀθζγοθ 
ἱπ βοὴ (86 οτὰ 859 θα6η ρίτνοῃ (0 υ8.---ΑΥΔῸ Γ 
{0 στοδίΐϊοι οὗ (868 ΠΟΥ ζωδῃ, Ἡ Ι Οὗ 18 ΠΟῪ (δι 6} 
ῬΥΟΡΟΡ ρέγέοη, δι ἰδοὶγ υπΐοη τἱϊι ΟΜ τὶδὶ 
ἰγουκὶι ι19 τοροηοταίίοη οὗ (9 ποχὰ, ἐμ Ὺ 8 ΓΘ 
ἈΟ ἸΟΏΖΟΡ οὗ {86 νγογ]ά.---- ον, 16. ΤΑ 18 (89 ἰη- 
ζωροϑὺ γοδδοῦ ΒΥ ὑΠῸΥ πκυϑί γοιδὶη ἰὴ (89 ἩοΟΙ]ὰ: 
18 00. πιυδβὲ Ρυγδβὰθ (6 οσοηηιοί απο υἱοίονν.---ΟἸ τ δὶ 
δίβ ποὺ ἐμαὶ Ηἰβ ἀ18010168 Βῃουϊὰ Ὀθ ἰδίεθῃ ουἱ 
οὔ ἐδὸ πονὶ ἃ; θη δϑὶς ἱξῈ ποὺ ἐμ υϑοὶ, οἰ 9 ΤῸΓ 
ὑπ υβοὶ ἢ ΟΥ ἴον οἰμβεσβὶ ΒΟΡΙΥ πὶ ἐ.|6 ΑΡοβί]θ 
ἰο ὑἐμη9 ΟῚ ἀσδβῖγο ἰο ἀορατί, Νουθγί61988 1ὲ 18 
δείίεν, ἴον ἐὺ 6 Ἰὴογὸ πεεαάμεῖ, ἰο γϑιχδῖῃ 'ῃ (ἢ 6 
βεοδβὰ δπὰ ἰπ ἐμη9 σοῦ] ὰ. Οοὐίθηϊ {δυο τ 1{}} 
Ῥτδγίηρ [ῸΣ ΠΥ »τγεέδεγυαίίοπ, απ }} ἰμοὰ λαεί ἔμ]- 
ἈΠΙοὰ 411 ἐμ γΥ ποῦ, δπὰ αγὲ ἐμ γβοὶ τδὰο ροτίοοί. 
-- [ἃ τοδβοὴδ ἔου ἡ ιοὶ ἰὑ τγδϑ Ὀδίΐον {118 (Π 6 Υ 
ϑιιουϊὰ χϑιιαΐη: 1. ΒΘ] Ισογα ἃγθ 0 σοηἰίηπο {δ6 
Ὑἱίπο88 δηἀἁ πνογὶς οὗ ἰἰὸ Γοργὰ ἱπ ἰδ 9 τον; 2. 
Οπ]γν ἴπ {μ6 βἰτυχαὶο ἰο ὁσσοιι δὲ (}18, ΔΥΘ τος 
ουὐγδοῖυεα Ῥοτίοοίοα δηᾷ ξαποίψεα.--- 9 ΜΘ α ΟΏΔΟΣ 
ὙΠ0ὴ 8 ὈΟΙΊοΥοΡ ζλ}18: Ὀυὺ {ΠῸΥ βῃουϊὰ το ἢ 
ΤῈΟΡ6 Οπαάθν (0 869 εἶτα ποϊΪὰ ἔκϑέ ἐο ἐπα θη, δπὰ 
βοΐβ Ηἷκ Θοῦτ86 νγὶ(}} 10 γ.᾽" (ΗΌΡΑΟΚΕΒ.)---Ἴ Β9 
ετοαὶ »γίζεο, {80 γε γγυὰ οὗὨ οἂν ἀἰδοὶ ] 19 18 (}ἷ8, 
ἰο Ὀ9 8016 ἰο 88γν ἑπγουχίιουῦ {πὸ οοὨῆϊοί δῃὰ δἱ 
ἐμ οηα---Βὰῦ ἰῃ 41} (8680 ἯΘ ΔΙῸ πιογὰ ἐλαῃ σ0η- 
φυόγον 1 Ἰοτα. Υἱϊὶ. 87.---ΤὰαἊς ευἱδ 18. ΥὙ68}}}7 (89 
ΒΒΔΙΩΘ ΘΟΙΡΡΘΗΘΏδὶΥΘ ἔθυι ΒΟΣΘ 88 ἴῃ ἰδ ᾿οτὰ᾽Β 
Ῥγδυογ---ϑίη, {9 πεαϊία πιυπάσηα; ἰὰ ᾿ποϊιά 68 Δ} 
{86 ΣΔΙΒΟΓΔΌΪΘ ἔγυλίδ δῃ ἃ ΘΟμΒΘαΌΘη 668 Οὗ 8[η, 
ἔγοια (9 ΘαΌΔΙΥ ἐεπιρίϊπῦ ΔΒ ῬσοδιδὉ]9 κακία 
(Μαιί. νἱ. 84), ἂρ ἰο ἐμο ἰγοπιθμάοιι8 ἀπώλεια οὗ 
ΘἰθγἶΥ.--Ύ εν. 17. ΤΟΥ͂Θ 8. 8.}}} δοιμϑι ἰὴ οὗ 
ὑμο τρογίαἀ ἴῃ (Ἰιοὰ ; ἐπμ0 0 δ΄Γ6 δι}}} ἐπ ἐλδ ευϊΐ; 
{πογοίογο ἰΠῈΥ ποοᾶ ἰο Ὀ0 δαποίξἠεά: 1. ἴον (δι οἷν 
ΟΥ̓ ΒΔΚ6 δηά 1 {πΘΙΏΒΟΙΤΟΒ; 2. ΩΝ ὙοΥ, 18 θῇ ο"γ78, 
ον {ἰδ Β81κ6 οὗ ἐμβὸ πουϊὰ, δπῇ [Ὁ ἐμοὶν πα ϊββίοη 
10 1ἰ.---͵Ἴ 0 ατεοαῖ τεαπδ οὗ {118 βΒαποί οαϊ, οη ἷ8, 
(8. τοογὰ οἴ ἐγυαΐῃ, αδὲ ἃ5 ἰη Αοίβ χχ. 82.---- Τὴν 
ἐγ" δηὰ “7Τὴν ποτὰ ΘΙΩΌΤΩΟΘ ΘΥ̓ΘΏ ὮΘΓΘ 
ΟΥ̓ΘΓΥ ΟἹὰ Τοεείδιηοηΐ τ ογὰ 6180, Θομοθγηΐης Ἡ ἢ 1ο0 ἢ 
Ῥα. οχῖὶχ. 160 ρσ)οτὶθἀ---Τὴν Ὡοογὰ ἐς ἱγμα ἤγοπι ἰδὲ 
δοεγίπηίηφ, οΥ---Τ) ὁ δύσῃ, [09 658θη 181 δι δί8 09 
οὔ Τὴν νογὰ 8 Τγαί].---Βαΐ πον ἰΐ 15 οὐγίουφ 
δῦ “ἰ{{86 τοτὰ οΥὨ αοἀ 18 ἐδ σομδβοογαιθα 88 
ἃ δαηποί γίπσ ταοάϊατα,᾽" ἐξ χοσαῖγαβ ἰδ ἷ8 ΘΟ, Βθοτἃ- 
ἰΐοη 88 ἃ ᾿ἰνίης ποῦ, πο τοζαγάθα {που οῦ 9 ἃ9 
ψιλοῦ δηά Ἰηδοροηάοηϊ οὗὨ 6 ϑρέγίί. [{ ἷ4 ἐμ 9 
βου ὮΟ δβαποί δ υ8 ἰὼ Ηἰμ 801; ἰξ ἰᾳ ἐμ Ἐδὰ- 
ἐμὸν ψἰῖοὸ βδηοί 08 υ8 ὑβγοῦρ (ἢ βου ἴῃ (9 
δρίτιι; Βρϑοὶ βο δ! ]Υ απὰ δοποϊαβίγοὶΥ ἱξ 16 (8 
ὑπο ϑρίγιι, ἃ5 (9 ᾿ἰνίης ἰγαϊὴ οὗ αοὰ, ψχῇο ῥτο- 
ἅἀυο68 ἰι18 δδποίὶ δοαίὶο.---ὟοΥ. 18. ΟἸγὶβὲ ἀοοδ 
ποῖ ΤΔΘΡΟΙΥ ἐεαυδ ἰθῃι ἐπ 6 νον], Ηθ δεπάς ἰΒ τη 
ἐο ἰὶ δῃὰ ἑπίο ἃ] Α8 Ηο ΗΪπιβο] ἴῃ ἰδ 9 βοϑἢ 
ΟΥ̓́ΘΓΟϑτη6 ἐπτουρὶι ΘΟΠ οί, δρα ὉΥ ἰσὰθ οὐδάϊαιοθ 
βονγϑαὰ {π6 8064 τνιῖοῖ. ὙΔ8 ΠΟῊ (0 Ῥτοάιιοθ {89 
11} ματυοβὺ οὗ Ηΐ ρίουγ-τ-τδοὸ 8180 ἰδ ἰδ 1} 18. 

ΤΡυΒ τὸ μαγθ ὮΘΓΘ ἐδο βίσοπροβί σϑᾶδον ὙἘῪ Ἐς 
11 ποὺ ἰαἰκο Ηἶ8 ονσὰ ουὔἱ οὔ {86 που]ὰ; ΜῺΥ͂ τ 
Βῃου ἃ ποὶ ἩΪ8Ε ἰο ἤογβαῖζθ 8 ΒοσΙΕΙΥ οὗὨ τϑθῃ, 
δηὰ Ὅθ δὶ χοϑὶ δείοσα ἰδλα ἰϊπιδ; ΜΠΥ͂ τὸ βδουϊὰ 
ΤΑΙΠΟΥ ΡΟΙΈΘΥΘΓΘ ἴῃ ΟἿΥ Ιηϊδβϑίοη, ας 77ε αἱά .---- 
γον. 19. Τα σοιηπιοῦ ἰΘΟΥῪ οὗ δίοπ θπνοπί, τ Ἀϊο οὶ 
ἀοθ8 ποί ροποίσϑίοϑ ἱπίο {ἰδ 1ἰνῖπς Ομ ἢ 6885 οὗἉ ἰδὲ 
ἔσθ Ἀυμηδηϊγ οὗἨ Ομ γίδὺ πὶ ἐμ Ζ8]}16 Ὁ π᾿] άτοι 
οἴ Αἄδι, τ} πόυὸσ 06 ΔΌ]6 ἰο υπάὰοτείαηὰ (δ ὲ5 
ἸΩΘΙΔΟΣΔΌΪΘ βαυίπρ; [ῸΣ ἰδ Ἰοδυοβ 965τ|5 δρασί ἱπ 
Ηἷ8 Βο]ΐῃο685, }υ.8ὲ ὙΒοτο Ηο, πονοσίβο θδδ, ἀ6- 
βοοηδϊηρ ἰο δηὰ ροποίγδιϊπρ ΟΌΣ ΒαπιΘΉΣΥ, δαπεί!- 
ες Ἠϊτλβο]Υ ζ0Υ 08. οο8 (6 ἁμαρτία ὮΥ ἱπιρα- 
ἰαἰΐοη ᾿ΐθ ΟἿΪΥ τροπ ἨϊΪπιῖ [8 ἷΐ ποί Σδί Βοσ, δο- 
οοτάϊηρ ἰο 8}} βονγιρίυτο, ἐπ ΗΪ5 Βοβῆ, (ἢ 9 βδπιθ 
Β 65} οὗ βίῃ πὰ (80 ὁμοίωμα οὗ ππΐοι Ηθ τῶβ βϑηὶ 
δηὰ γ8ὃ58 Ὀοτπ; 80 ἰδαΐ ἴῃ ΤΠ Σ ἤσδι, {8 Βυτηδη 
πδίυσο δηὰ πυτηδ ΡΟΥΒΟὴ οὗ {π6 ἐπεατπαίε ϑ0ῦ, 
δίῃ 8 Θοηἀοιηποα δηα ἄομο διυυανῦ [3]---ἰπ ῥτο- 
Ῥογίζοῃ 88 δὲ ὈΘοΟτη 68 ἰο ὰ8, ἑπτουσὶι [86 ὕεϊϊον- 
Βὶρ οἵἩ Ηἰβ ΒΟΙ͂Υ δηὰ ν]]Πἔρς βρίτιῖ, ἃ διέέίετπεεε, 
Ἧ 4180 ΔΙῸ βδποί θα ἐπ ἐλὲ ἐγωζδ, Θββθη 1 8}}γ ἐπ 
ἐγεϊλ. Το γιὰ οὗ αοἀ ἰδ (8 οὈ͵οοίίνα ο]οτπθηὶ 
δηὰ μο8] οὗἁ δοίιιδὶ, δβϑϑ( δὶ δαποὶ βοδίϊοῃ.--- 
γοσβ. 20-26.({ Ἠφ βἤγεὶ γα 70. ἱμ6 ὠπέΐῳ οἵ 8]] 
ὍὯο Βιουϊὰ Ὀοϊΐαγο ἴῃ Ηΐπ δπὰ ἴδ ἘΔΊΔΟΥ: 
Ῥαβδίῃς δ] ἰοοίμοῦ ἔγοια Ῥσαυΐηῃς (ΠΟῪ ὈδΟοΙΩ9 8 
ϑέλω, 1 ιοἱ δ) πίο [89 ὅπδ] ψγονιΐϑε οὗ υεσβ. 26, 26. 
--ἶον. 20. [πὰ {818 ἱπίθΓ  ΒΒΟΓΥ͂ Ῥσαγοῦ, ἰμ 6 ὃ6- 
εἰππίης δηὰ ρμ᾽ϑάχο οὗἩ (παῖ ἱπίογοοβδδϑίοη ψἜῖ ἢ 
811}} Ῥτθνδὶ]β οὐ Ἰιΐρῖι, ΘΥ̓ΟΤΥ͂ ὁη6 Ὑ0 Ὀ 6] δεῖ 
..88 818 οΪδ66.--- ᾽ αὐἑὰ ἰδ. ὶ 8 ποῖ Ῥγδγϑα ζῸΣ Οὗ 
αἰνοθῃ; ᾿ΟΓΘ, ΔΒ ἰη ὑὸν. 8, ἐξ 18 (89 οοπαάϊίέοη οὗ ἴδ6 
ὙΔΙἾ δηὰ εὔθοῖ οὗ 16 πη γα 551: 0Ὲ.--- ΑἹ} ΓΒ 
ἴῃ 8}1} δζοβ δοπθβ ἑλγουσὰ ἰλετοοτὰ; (18, ὁ 186 
ο86 Βδπάὰ, χπαϊηἰα 8 {86 ἀοοίτὶ πο οὗὁὨ Ῥσγουθηΐοδὶ 
ἔτϑοο, (86 χγδοο οὗ Ἡΐϊπὶ τῶ 62]185, 88 πηΐϊγοσδαὶ 
ἴον (86 σου] ὰ δηὰ 88 βρϑοΐδὶ ἴον (86 ἱπαϊνίααβ, 
νἱϊουν ὙΔΙοῖ ΧΑ }}} ΣΟ ΘὨἰίγογ οὔὐ οὗ 1890 
υθβίϊοῃ : Ἡ 1116, οα ἐμ Οἴδοσ μδηὰ, ᾿{ ΓΟΘΟρΉΪΣ68 
86 γεθάοτῃ οὗ ΟἿΥ οἴνὴ ἀθοϊβίοη, ἴὸΣ ἐλγοισὰ ἐλ 
τρογὐ ““ἸΑθ8 8 ἰδ 6 ἴγοο ΜΑΥ οὗ ᾿χδςί διὰ δο:νο- 
ἰἰοη.᾽ (Βκαυνε.)--- ον. 2]. ΥΠαῖ ἀὐγνογδιιὶ δ δτὸ 
Τουπὰ διπλοῦς ἰδ 6 ΠΘΡΊΌ6γ8 οὗ ἰμ6 στοῦὶ Ὀοὰγ [ἢ 
ΟΒυγοδ, ἢ οχίογῃδὶ σοϊδίϊου ἰο ἐδ τον], δο τ} 
88 ἴῃ νορσαίΐου, κἰἴϊ8, Ἰτπον]οᾶρο---ηὰ γοὶ αἷὲ δ΄ὲ 
οπεί ἼΤμεδβθ γ͵ὸ ψΟΤΒ Ιηοβὶ βἰ σηὶ δορ δ  τηοοί 
ἴορ; ἐ}}}8 οδϑία ἀόνῃ (ἢ 6 νγὰ]}} οὗὁἨ γμασγίοι Ὀ6- 
ὑπ60Ὲ εγαεῖ δὰ ἰδὸ Οφμ 68: 88 8130 8]}} βαοὶὶ 
ἀϊδβιιποίϊουϑ 88 (6 δποϊϑηϊ νυοσ] ἃ γοοοχεϊξοα, δο- 
οογαάϊης ἰο 4]. ἐἰϊ. 28; Εοπι, ἱ. 14: 511] ῖν, 
ὉΥ δηϊἰλοϊραίϊοη, 8411] (6 αἰδϑυϊποίΐ οη8 τὶ ἢ (89 
τηοάογῃ ποῦὶὰ, δηὰ ἰη6 ΟἸ τ βιϊδῃ τον]ὰ ἰδεῖ, 
[848 βοὺ ὉρΡ.---Αῷ δῃΐογορα, Οσί ΓΑ], ἀθοορίϊνθ 
ὉΪΕΥ ἰ8 ἴδ ἔγομι Ὀοΐηρ (μ0 ἱδίηρ Βροϊκο οὗἩ Βοσε; 
Ὀαϊ 186 οὔθ Ἰογὰ οὐ νοι ζϑὶ τ χοδίβ, ὑπ οδθ 
οπὰ οὗ ἐμ6 ὁὴ9 ὙΔΥ͂ ἴῃ ὑμ6 ἑτηϊ(αἰΐοι οὗὨ ἐδ6 ὁπ 6 
Ιοτὰ δηὰ βιιερθ τά, 86 οὔθ ϑβ'ριγὶε ὉΥ νοῦ 8]}} 
Βαυθ δ60088 ἰ0ο 0ὁη0 Εδίμον, τιϑῖζο (ἢ 6 6556 {11] 
ΔΙ οΥ̓ Δ}} πο Ὀο]ῖονο, δηὰ δοοοσάϊᾷ ἴἰο {86 
Ῥγοροτίίου οὗ μοῖν 9810}, ἘΠΟῪ δῃὰ 1γὸ ἰπ Ὀ6- 
ον (.---Ἴο δείπσ ὁπ6 οὗὁἨ ὈΘΙΊΘΥΟΤΒ ἰἴ8 ἢοΐ ΟὨΪΥ͂ 
δι Ὀοΐηρ 0Πη0 αἴϊονρ 89 εἰπέ μαα οὗἩ ἴμ6 ΒΔΙΒΟΡ δὰ 
(86 βου, Ὀυὶ ἰξ 15 δουπα τ υἱίὰ πεῖν Βεΐης ὁπ; 
ὧν ἰ8 αὐ 8:6 Βαπιθ {29 8 Ὀοΐπς οὐδ τοὐ Εδίμοῦ 
δηὰ ὅοηῃ, εἰπος αοα ἱπτουχὰ ΟἸὨ γῖδὲ δηὰ Ηἰ5 βρῖσὶς 
ἐδδεπίἑαἰϊϊψ ἀισεῖδε ἐπ ἰλοπι.᾽" 1 Θοθα ἱ. 8 (ΜΕεΥΕΕ). 
--Τὴο. Ἐοδιϊιαυϊου Ὀγΐηκ85 υ8 δοσἀΔὨΕΠΥ ΤΠΟΥΘ 
(δη τοϑὴ᾽ 8 οὐἱζίηδὶ ργογορϑδίίνο δ {Π6 ογοδίϊος; 
δουρὶ ΜΑ]]οί βαὶ ἃ νγὺ0]} πὰ ὲβ βοσιβοη, “ΥΒῸ 
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68. θα ἰδ ῖ8 ροἰϊιϊοι ἔγουα ἐπ Βδατ δηὰ υοΐοθ 
οΥ̓͂ 76ε5υ8---7λαὲ ἰλεὲν πιαᾶψ δὲ οπα, αΔ Ἧζ΄ε ατέ---- 
υγὶ του (δἰ κΚὶπρ ΟΥἨὨ {86 ποτὰ, Ζεὲ ὕεὲ πιαζε πιαη 
τι ἱπιασέ 9, Οπγϑείυεε3."--9 Τιοτὰ (1) ἰ68118.08 
ὩΟΥ δὶ 80 ομαὰ Ζ}ὲῺὦ οἱοπ ἀοβίγο δηαὰ ψ}}1 (πΠδὲ 4]]} 
ἴδιο νου] τηΐρῦ Ὀοϊΐονο; (2) Ησ βυρροβὶβ {].18 
δἷτι οὗ ὈΠΊΎΘΥΒΑΙ, 61}-Ββοοκίης σγδοοίο "ὦ  Ολωγοὶ; 
διὰ πουϊὰ ἰο 0} Ηἰἷβ ρϑορὶο ἰὸ σοχαγὰ {18 8 (89 
[2ολ], ΒΟΎΘΟΥΟΣ ἀπδιναϊὉ]9 ἴῃ ἐι86], οὗἨ 4]1 ἐμ6 
Φῇἴοσίβ οὗ ἐμοῖσ αὐϊίοα Ἰογο---οἶνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ. 
---Ἴ αὶ ὑπὼν πίοι δ᾽οηθ αἶνθθ ῬΟΥΟΥ ἰοὸ 18 
φαϊδδίοπϑ. διὰ ἰμῸ89 πιϊσδίοηδ ὙὩΙΟῺ Τοδὺ ΒΟ]ΟΪΥ͂ 
ὭΡΟΣ ππίΐνν, 8γ9 ἴῃ ἐμοὶ υαπΐοη ἰμθ θηὰ οὗ {116 
Οδυγχοῖὶ.---ΑῺ ἰπἰϊτδιξο ἤτοα ἃῦοτθ, ἐμαὶ (ἢ 8 
Κτοδίοδι οὐβίβο]θ ἰο ὑπὸ τον ἀ᾽ 5 Ὁ] ον 158. (ἢ 6 
νυδηὶὺ οὗ τιδηϊΐοδί ὑην ἴῃ ζδὶ ἢ δ ἸοΥΘ οἡ {89 
Ῥατὶ οὕ ἐδ ρογἕθοί ΟΒΌΤΟΙ.---Ὗ ον. 22. Τ.ε σίοτν 
τολϊοὴλ Το, λαδὲ σίνεπ 276 ἰ8 ἰμαὺ Βδ1χ9 φἼΟΤΥ οἴ 
ὅτὰοθ δὰ ἐσχυίῃ, οὗ ἴονϑ, οὗ αἱ σὰ ὅδ Ἐδ- 
ἜΠΟΣ, ὙΠΟ, δοοοσάϊης ἰὸ Φόοδη ἱ. 14, Ὀοδιηοα 
Του ἰο (11 ,γοπι (λ6 δυπιαπὶίν 0 ὕόδι; δηὰ (τ 
Ηὸ μαὰ ἰγῸ}Υ ρίνθη ἰο Ηΐ8 ἀἶβοῖ Ρ]68 Ὁροὴ οασί ἢ 
αἰτοδν, Ὀθοδῦβϑο δῃὰ 80 ΤᾺΣ 85 77ὲ ἰδ ἐπ ἰλοηι.--- 
Ἔνθα ἰδ δ᾿ Ζῃἰο8ὲ αἰ τ ΟΣ ὴς ΟΥ̓ ΒΟΔΎΘΩΪΥ Πρ 
ψ Βῖοῖ Ὀοκχίη8 ἰο Β1η6 ουὐ οὗ ἐδ! σοιηΐοδη06 οὗ 
8 λυδιϊβοι ρυθ]ΐσδη, 18 δὴ ουἱδθοϑιιΐης οὗἨὨ ΗΪἶθ 
ζαΐυτο καἰοτὶ οδίΐοη ; δηά 80 18 (9 8ι1}} ὈγὶὨΐΘΥ 
δηκοὶ-ἴδοθ οὗ 6 ΟΥΟΤΤ ΠΘα ΤΥ δὺ 818 {Ὑ16].--- 
Βοχατὰ 6808 οἶον, δὲ Ἰοδδβί, Ο 6] θυ σα, τ ἢ γ6- 
δρϑοὶ! [Ι͂ράγη, γ0 Ομ] άγοῃ οὗ Οοά, ἰο βἰδπὰ ἴῃ 
δ 6 Οὗ γοὺν ον ἀϊχαηίίγ, ἰμδὺ γὸ ἀ6816 ποῖ γου- 
861] γ 95 11} δὲ} [1,οἱ γοῦν ἐῤλαπλεσίυϊησϑθ ἴον δὶ 
Βδῖ ὈΘΘῺ ΔΙΓΟΔαΥ οἴνθῃ, ἰΥΪ ροταίθ ΥὙΟῸΣ ῬΥΔΥΘΡ 
δη οἴδοτὶ δου πο} 1688 δηὰ ροτγίοοίϊου !---Απὰ 
81} {μ186 ἑἐλγουσὴ 7{α} “4Α ἄτορ οὗ ζδίυ 18 ΤᾺ 
ΙΔΟΥΘ ΠΟΌΪΘ ἔπη 8 τνῖο]θ Β68 ΟΥὗἁὨἁ ΣΠΟΤΘ Βοΐθησθ, 
του ἰδ 9 ὑμο ἰδίου 6.4] βοΐθηοθ οὗ ἰὴ Ὀἱνίηθ 
ποτὰ." (ΕΠΑΝΟΚΕ.)---Ὗ ον. 24. ὕπο Τογχὰ, τ θη 
ἨΘ τα80}188 (μῖ8 ροϊηί, οἰ ευδίοβ Ηἰα ἰομθ, ΘΔ ἢ 268 
ἩΗ!8 γνοι(ἱἱϊοπ ἰηΐο δὴ αμἰλογίζοα ἀδπιαηα, διὰ 56.8 ἰὲ 
ὈΘΙΟΓΘ [8.9 ὨΘΆΓΟΥΒ οὔ ΗΒ ῬΥΑΥΘΣ ἴῃ (89 ΤΌΤ οὗ 
8, δἰσοὴξ Ῥτοηΐδο: ϑέλω, 7 ευἱϊΐ, 15 πο οὐδὸν ἰμ8 ἢ 
8, ἐεεἰαπιεηίαγν τσοτὰ οὗ 9 ὅοη, Ὑ80 1π [86 Ὁ Υ 
οὗ 180 Εδί πον, 18 αρροϊπίπ΄ ταὶ Ηθ νν1118.--- ΟἿΣ 
ἔουε ἰθδομ ἢ ἃ ἰμαὺ ἰο Ὀ6 εοἱλ Ολγίδέ που]ὰ ὃθ 
ἷπ 1861 ΕΠ βυ οἱ ομὺ ΤῸ} Ὁ]ΟΒ8ο 6888: ἸοΥθ ἀ6- 
ΒἾΤο8, οὐθὴ ἴῃ θαύθῃ, πο πἰης ὑοβὶᾶο ον ἐΐ8 υἢ- 
αὐἱογ δ ]0 ἸΟΥ͂ :---828 ἐδ:9 Βδγ9 ἴουδ ΒΘΥΡΘ 880 Βρ6 δ 9 
ὅπ Οδτῖβι: “1 ν}}} δὰ γπιϑὲ ἢαγο 4}} ΜΥ οἈΙ σοα 
ὙΠ} Μ|0.᾽ (ΕΠΑΝΟΚΕ.)---Τ 8 15 (Π6 γΣοβοϊαιΐοι οἴ 
μο οοηίοθδὶ Ὀοίνγθοῃ αἰδίπίεγεδίεα ἰοῦσα δπὰ {86 
φεσατά ἰο τεισαγτά; αἰ (6 δΒαργχοιμδδὺ τηδ΄θβίυ 
Ομγῖϑὺ ΒότῸ Βρθδ 8 οὗ ΠῺ οἱο ΟἿΟΣΥ͂ δὰ ἰδ9 
δελοίαϊη) ἵἴ, 88 186 Βἰχοδὲ Ὀ]οϑβθάηθβα οὗ Ηἰθ 
αἸονιβοα ομθ8; σοί. Εἰσ. χχὶϊὶ. 18.---Ηϑ ἀο685 
ποὶ, ΒΟΘΥΘΙ, ΒΔ “ΨΜἥνν αἰοτγ᾽" οὐ ποῦν θο ἐμ 8η 
85 Ηθ δρροίϊηίβ ἴὃ ἰο ὃὉθ δματοὰ ὉΥ 9. 1886- 
Λοία ἷΒ δὰ οχρουϊοποῖηρσ δηὰ ἰαβίϊηρ (88 οἷ. 
Ὑἢ]. 61), ζογ, δοοογαΐηρς ἰοὸ υϑγ. 22, [896 Τωογὰ 
μοὰ σίυεπ ἰο υ8 ΔΙΓΟΔΩΥ ἯΪΐῈ φἸΟΥΥ.--- ον. 26. 
«« Νοιίμίηρ 8 τηοτθ ὙΒΟΪθβοῦιθ διὰ σοῦγοβἱης 
ΤῸΥ ΘΥΘΓΥ ὁπη6 οὗ 8, ποίμίηρ πιοτὸ οθοί4}}γ 86. 
ΘΌΓΟΒ {116 ρθδσθ οὗ {πὸ βου], ἰδῇ ἰο ΒΑΥ͂ Δἴ ΟΣ ἐμ 
Βεαυϊουσ-- -ΕἸσίθοῦβ ΕδιβουΪ ἱμπδὺ 18, τ ὮΘΩ Ἐ9 
68ῃ δοοθρί αἱΐ----ἰἰῖο ἀθδί οὗὨ ἷ8 Β6 8}, (ἢ 119 οὗὮ 
δ18 ϑρὶτὶ!, (86 ἀαβιχιοίίου οὗ 8 βῖη, ἐῃ:9 βουυΐοθ 
οὗ ἰδο ᾿ἰνίης αοά, {μ0 1088 οὗ δὶ8 ρογιΐοη πῃ 118 
116, Ὑ 1 (Β6 σογγοσροπάϊΐηρ οἰ τη ΐρ οὗ αἀοα, διὰ 
ο0-᾿οἰτδΐὶρ σι ΟἸγ βί--τθ στουπάοαὰ ἴῃ ἐδ9 
χἰαιιθουβηοθδδ οὗ (809 Ἐδίμοσ" (ΒΙΒΑΕΒ)---πὰ 

πθθ) Ἦ6 ΘΔ 8130, ἴκὸ ΟἸτἰδὶ ἴῃ {118 148ὲ τονὰ 
οὗ 80]8Δ090, δοοορὶ ἰξ 88 τἱχαὺ ἰδαὺ 8 ρατί ἰῇ {89 
ἰγθθ οὗ ἔθ δηὰ ἐμ9 ΒΟΥ ΟὐἱΥ βου] ἃ ὃθ ἑαζόη 
αιραν ἤγοηι ἰλ6 ιρογἰα,--- 6 ποί κηοισίησ ἴα ᾽ὶ8Β ον ἢ 
ῬΓΟΡΘΡ σεῖζέ, ὁ δοοουηῖ ρῦ δῖοι αἀοα ὁλπη τηδηὶ- 
ἴοϑι Ηἰπθ6 1] ἰο ᾿ξ 8ἃ8 ΟὨΪΥ 7μδέ.---Τ) 6 νοῦ], ουθα 
ἐμ [ποιῃΐῃ8}]}]} ΟἸιν ϑιλδη νου], ἀποιοείλ ποί τ(Ὰ9 
τἰσπϊοουβ Εδίδον, ουθη ἰο ὑἐμπίβ ἄαγ, Κπονϑίδ ποῖ 
(89 Ἰογὰ τῆ σουθδ]οίμ Η]πι---ΔΙ  ου σἢ πδιηΐπρ; 
δηα οΔἸἸρσ ρου Ὀοΐδ, ᾿1κὸ ἐδο 79 ν»78 Ὑῖι}} {π61Ὁ 
αοἀ δηὰ ἐδμοὶν Νίοββίαι. Ἂηὰ ἰλεβεὲ λαῦυε ἀποιρη; 
ΤΊΏΘΥ 0 Μὸ δ βοηῦ οὗ 1880 δῃὰ 458 ΤΊΥ ὅθι 
(88 ΘΟ γἱϑὲ, (89 ὅθι οὗ {8:0 ᾿ἰνίηρς 604), δηὰ ἐλιιι8, 
ἰσουρὰ Μο δηὰ ἴῃ Μο, ΤὝνεεζ αἷδο α5 ΜΥ ΔΙ ΟΣ, 
ΒΟΙΥ δηὰ σἱείθουθ---ὴὴἀ (8 (ΒΟΥ Κπονν Ὑ1Ὰ 
Μο, ἱπ ορροβι(ΐοι ἰο ὑμ9 ον] σοι νι ἷο}} ΠΟΥ 
ὯΥΘ ΒΔΥΘα.---Ἶ ον, 26. Υο8, αὁ6 Ηο Ἰονοί Οσὶϑὶ Ηδ 
Ἰονοίἢ υ8, ἴον Ηδ αἰγοίι Ηΐτα ὩΡ ΖῸΣ 8 6]].---Απὰ 
ερῖϊ ἀδοίαγε ἐξ; Τὶ 18 ἴ᾽ο Ὀθ ποίθά ἐπδὺ, (μγοιρὶ (}}0 
δρίνιι, (π6 ΟΒυγο οὗ Ομ γχὶδὲ 18 ὑγῸ}} ἰο ἰὸ 116 
Καον]οᾶρο οὗἨ ἐμ Ζίλετ.-τουο (οὶ ἔτι}, ποῖ 
ΘἴΘ ΣΆ] 119, ποῖ ΠἸΟΥΥ )---ΟὨἹῪ 7ουο 18 (μ"ν0 Ἰαϑὲὶ ψογὰ 
Βοσοὶ θὲ ΘΥ̓ΘΣῪ ΟὯΘ Ῥομίοσ ἐπὶδβ δπὰ ἴδε] ἱἰ, 
ΦὙὰ 18 οπαὰ οὗἁ ογοδίϊου, γοἀθιωρίιΐου, δηᾶ 
βδηοι δοαίξου, 6 Βοάθθιμον οἷοϑοβ ἮἨΐβ Ηἰςὶ- 
ῬΥΪΘΘΟΪΥ Ῥγάγοσ. [!}ογ6 ογοαίοὰ ἰδλῈ σου, Ἰονθ 
ἰοοἷς σοσαρδϑβίοι ἜΡΟΝ ἰδ0 βίη] πον], Ἰονθ γ0}}} 
υηΐΐο πὰ οὯ9 ἰμ0 βΒαῃοί 8. [Ιζογὸ 18 ἰΐὸ οἰοτηαὶ 
65860090 οὗἉ αοά, δΔηὰ ὑπὸ ρῥυἱμοῖρ]ο οὗἉ Δ}} ΗΚ 58 ἀθ4]- 
πη 8.᾽ (ΕἸΚΕΝΒΟΗΕΒ.)--[9 ᾿ραπο]) ὴρ οὗ Η8 
Ιοῦθ 5 Ὡοὺ βαρ “ἰλ9 φγαοίϊοαὐ οταὶ οὗὨ ὑπ 
Κποπ]οᾶρο οὗὨ ἰδ8 πϑδῖὴθ δηὰ πδίυσο οἵ Οοὰἂ, 88 καὶ 
18 ὙΘΡΥ͂ ΠΘΏΘΓΔΙΥ ἀἰδιϊη κι 5894 ; αὶ ἐλ ἰουε δεῖς 
ἐπ ἑήδηι 18 (867 180 Ἰἰνίηρ, οΘὐομδυτοπιδίθ ἀηοιοίοσε. 
-αἈἼἼΤο Ἰοτοὸ οὗ ἐπ Εδίμον ἀν οί μὰ 18. ΟὨΪΥ͂ 
(Βσοῦ ἢ (86 τιοραϊαἰΐοι οὗἨ ἰπ9 ϑὅοη; τὸ ποῦν απὰ 
Ἧ ᾿ἰδνὸ ὑπο ΕἜΙΒΟΣ ΟὨΪΥῪ ἃ8 ἐπ: Εδίθποσ οὗ ΟἸτῖβί, 
ὯΟΡ 8881} γὸ Ῥοββοϑϑβ Ηΐω ἰμβγουρῃουῦ οἰθτη 
οἰ Σ 89 : ἐπὰ8 (μ6 ἐαδέ τοοτὰ ὁ αἷἰ αἴϊον ἐμ»0 Ἰαϑὲ 
18, ΓΙΝ ΤΒῈΝ [---Οτἰδί ἰὴ 8, ἐμ ο ον οὗ ἐμ Ε8- 
(ΟΣ ἴῃ .8---ἰ πὸ οὐ Ρ ἴῃ 118 ἐσ ἢ δηὰ Ῥο ΟΡ 
[Ἀ8π (88 οογρομηίοη 07 ἰλὲ Ποῖν Οαλοδί, ὯῸ Ὀτίηρ- 
οἰ ἐβγουρα ἐ..6 στδοθ οὗ Ομ σῖϑι (86 Ἰογθ οὗ Θοὰ 
ἰο τδη.-- -ΟἼδρ. χυϊ!.: Ταῦ 8}} ἐδ κ5 168 Ἠθ 
ῬΥΔΥ͂Β ΤΟΥ δη ἃ ῬΓΟΠΪ805 ΔΥ Ὀ6 ἴοδ δῃα ΑἸΏΘΗ,--- 
180 Ιιογὰ οὗἉ “ἸΟΓΥ τθμὶ, δον 111680 τοτγάβ, ἰο 89 
νο9 οὗ ἀοἰδοιηδηθ, ἰο 86 ἀδ68ι}} οὗἨ ἐμὰ. ΟΓΟΒΒ, 
δηά, ἐβγουρσὰ ἐμο ἀοαί ϑηἀυχοὰ 0ῸΓ ΟἿΣ 88, ἰο 
ΗΪδ ΠΟΙΥ δῃὰ τἱρδίοουϑ ΕΔίμογ. 118 ἀθδὶ 18 
89 οθῃίγο οὗ 8}} (αὶ στδοθ δηὰ ἰσγυς οὗ τ ἴοι 
ἐμὸ νογχὰ ὈΘΔΓΣΒ τ ΪΠ688 ἰο Ζα ἢ; οὐυἱ οὗἉ (μἰ8 ἀδα ἢ 
οοπιοί Ἰἰἴθ, διὰ Ἰονο, δῃὰ βαποιϊβοδίίοη, δηὰ 
ὉΔῚ, δηἀ οἰογμα] ρἼοΥΥ. 

[Ἐτοῦι ΒΑΆΝΕΒ: ΤΊΉΘΥ το τὸ Ρτοσθοάϊης (0 (ἢ9 
ξατάθῃ οἴ ἀοἰββθίηθηο [1] (ΟΡ. σίν. 81); 11 δα 8 
τηυοἷ ἴο 189 ἰπίοτοβί οὗὨ {18 ῬΥΔΥΟΣ (δὲ ἰΐ τυ 8 
οὔογοά πῃ ἐδ δἰ 11.688 οὗἨὨ ἐλὸ πίὶχμί, ἰὰ [89 Ορθῃ 
δἷγ, δηὰ ἴῃ (89 Ῥϑουῦὶν ἰομλάον οἰ γοατωβίδῃοοθ 
ἴῃ ποῦ Φ6808 δὰ ΗΐΒβ Αροβι]θδ γγοτθ.---Ἴ ον. 1. 
Οἰοτῦν Τὴν δοῆ; Βομον ΤΥ Άοη, 866 08. χὶ. 4; 
εἶντο ἰο ἴδο νου] ἃ ἀοτηοπδίξδίϊου ἐμαὶ 1 δπὶ ΤῊΥ 
0; ; 80 Βυδίδίη Νῖθ, δηἀ 80 χηϑηϊίοϑί ΤΥ ῬΟΥΘΡ 
πῃ Μγ ἀοαίῃ, γοβυσγοοίίοη δηὰ δβοθῃβίοῃ, 88 ἴ0 
εἴδοταὰ ἱπαυ  180]9 οὐ άθποθ δὲ 1 δαὶ ὑπὸ ὅθι οὗ 
(οα.--ον. 2. Ηδθ δδδ οῖσδῦ ΟΥ̓ αἱ; Ἠθ ο8Δ8 
σοπίγχοϊ, ἀἱγοοὶ, βαθίδίη ὑμ6η.. Ἢ οϊκοαὰ τῆθτ 8.0 
ΒΟ ἴΔΣ ὉΠᾺΟΡ Ηἰβ υπΐνο 881 ἀοτϊηϊηΐοι, δηὰ 80 ζὰ 
τοδίσδ 94 ὈΥ Ηἰβ ροόονοσ, δαὶ ᾿Π6Υ 8.184}} ποῖ ὯΘ 
αδἰο ἰο φτονυθοΐ Ηΐβ Ῥοδίους σοἀοτωρίΐοα οἱ 
(8ο89 1Ὑ5ΠῸὺ ΓΘ κἴγοῃ Ηἰπ|.---Ἴον. ὃ. σὴς ἀποὺ 
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Τῆεε; Τποὸ νογὰ ἄποιος ἱποϊυ θα 811 {89 ᾿πρνοβδί θη 
οα {πο ταἰπὰ δηὰ ᾿ἰἴ6 το ἃ ᾿υϑὺ γἱονν οὗ αοἀ διὰ 
οὔ {πὸ βαυΐϊοῦν 18 ἀἰίθαὰ ἰο ρΡσοάυσοθ. 70 ἄποιν αοά 
αα Η ἴδ, ἴθ ἰοὸ ΚΏΟῪ διὰ χορασγὰ Ηΐπι δα ἃ ἰδτ- 
Εἶνοσ, ἃ βουϑχοΐε, 8 ῥΡδσϑηΐ, ὃ ὕγϊθηά--- -7ὸ ΚΏΟΥ 
Ψοευ8 Ομ γῖϑέ 18 ἐο δ Υὸ ἃ ῥγδοίϊοα! ἱπιρυθϑϑίοη οὗ 
Ηἰπι αὁ δ ἐς, ἰμαὶ 18, ἰο Βυον ΗΪἰ8 ὁμπανγδοίοσς δηὰ 
ποΡκ ἰοὸ 6 Κα ἐμοὶν ἀπὰθ ἐπ ργοβδίοη οἢ (δ 6 Βεδτὶ 
δηά 1116. ΒίΡΙΥ το Βαγτο λεαγαὰ (μδὲ ὑπο γ0 5 ἃ 
Βαγνϊουν 8 οί ἰο ἄπσιο ἰὶ.---ὟοΥ. 4. 7 λαῦε Κη λοα 
ἐλε ὡὠοτὰ; ΗΟ ὮΔΡΡΥ που]ὰ Σὺ Ὅο ἱζ τηϑὴ πσου]ὰ 
ἐιηϊαι6 Η5 ὀχδρὶθ, δῃὰ ποὺ Ἰοᾶνο (μοῖρ ρογοδὶ 
ψοτκ ἰο ὈὉ6 ἄοῃθ ΟἹ 8 ἀγίης Ὀθὰ! ΟἸτίδιϊδῃ5 
Βιουϊὰ μᾶνὸ (πον ΟΣ δοοοι ] δἰιοὰ, ἀπ ψ ΒΘΏ 
(πδῦ ΒΟῸΡ ΒΡΡΥΟΔΟ 65 δΥο ποίη ἰο ἀο Ὀυΐ ἰο 
ἀϊο, δπὰ σοίαγῃ ἰο ἐμεῖν Εδίμον ᾽ἴᾳ ΠΘΔΥΘΙ.--Ἴ 0. 
17. Τα 18. ἃ γοργοβοηίδίΐοη οὗ ἐπί 8 885 {Π6Ὺ 
δῖ. Τ8ὸ ΒΑυίουῦ ργδυοὰ ὑμδ ἑβγοῦ ρα ὑΠ089 δὲ 
υἱοτϑ οὗ ἀοὰ καπά οἵ ἐμδηλδοῖνοβ (867 τας ὉΘ 
τηδὰο μΒοΙγ. ΤῸ δε6 ἐλίπισε α ἰλεν αἀγε ἰΒ ἰο 8600 αἀοά 
ἴο 6 ἱπῆηϊ(ο᾽γ ἸονοΙΥ δά ρῦυγο; Ηἰβ οοπιπιδηὰβ 
ἰο ὍΘ ΓΘΟΔΒΟΏΔΌΪΘ δηὰ 8; ἈοδΥθα (0 Ὀ6 ΒΟΙΪΥ Δηὰ 
ἀοβίσϑῦϊο; Ηΐβ βούυϊοθ (9 ὈΘ ΘΑΔΥ, δῃὰ χο]χίοη 
Ῥ᾽οδϑβαηί, δῃὰ βίη οὐϊοιβ; ἰο β66 ἰπδὲ 19 ἰ8 βμοτί, 
ἐμδὺ ἀδαῖι 18 ποαᾶρ, ἐμδὲ (6 ῥγί δ, βοΐ, ρ]θα- 
ΒιΧ6Β, ΘΑ. δ ἃ ΠΟΏΟΤΙΕ οὗ ὑμ18 του] δτὸ οὗ ̓ ξ{10 
ψαῖϊαο, δηὰ (δὲ ἰὺ ἰ8 οὗ ἰηδηΐὶ9 ἐπ βογίδησθ ἰοὸ Ὀθ9 
Ῥτορδσγϑὰ ἴἰο θηΐϑν οἢ (116 δἰθσηδὶ δίαίθ οὗ Ὀοίῃς. 
Ηδ8 ἰδδὲ 8668 8}1} (8 }5, οΥ ἐλαί ἰοοΐξ οπ ἰλίπσϑο αὖ (λον 
αγε, 1} ἀοβῖγο ἰο ὍΘ ΒΟΙΪΥ; Ἀ9 νι] τααΐκο 10 8 
τοὺ οὐ͵οοὺ ἰο ᾿ἶτο πον ἰο αοά, δηὰ ἰο μ) οσὶ ἶγ 
ἔπε ΠΒΙΏ9.---Ἴἷ 7. 19. 7λαἐ λὲν αἰδο, εἰς. ΤἼδδὶ 
ἐπγ 1. ΜίχὮῦ ματὸ δὰ ἐφαπιρία οὗ 6 ῬΤΟΡΟΡ 
ΤΟΔΏΏΘΡ ΟὗὨ Ἰδοτίης ἰὼ ὑμ6 τὰ ἰΒίγγ; 2. ΜΊαμ Ὀ6 
τηδὰθ ρυγο Ὀγ (86 ἐβεοί οὗ ΜΥ βδποιϊγίης Μγϑο], 
ἑ. 6., ὉΥ (89 βιοδάϊηρ ο7᾽ ἐλαί δίοοά «εολέσἢ, εἰδαπεο8 
οπι αἱὶ εἰη.--- ον. 20. [ἃ {89 τη δὲ οὗὁὨ ΔΗΥ͂ ἐγ 18]5, 
Ὑ6 ΠΙΔΥ͂ ΓΟΙΘΙΩΌΟΥ ἐμ αὐ (116 ὅοη οὗ ἀοἃ »γανεά Μ0Γ 
μ8.--Λ ον. 91. 7Τῆαΐ ἰλέν αἶδο τᾶν δὲ οπε ΐλ δ: α 
πηΐοι διηοηᾷ 411 ΟὨ τ ϑίίδῃδ ἔουπαθα οὐ δῃὰ σο- 
ϑυϊης ἔτοα ἃ υπΐϊοη (ὁ {Ὧ09 δδιῃο αοὰ δπὰ 
Ββανίουγ.---Ἄ ον, 28. αν δὲ πιαᾶδ Ῥεγίεοί ἐπ ὁπ6; 
Τμαὶ ὑπ οῖν ἀπ] 0 ἢ ΤΩΔῪ Ὁθ οοπιρίείε; {δὲ {6 Υ0 ΣΏΔῪ 
Ὅ6 δοὸ τιταηί οΥ̓͂ υηΐοῃ, ΠΟ 7818, ἀἰϑοογᾶβ, ΟσΣ ὁΘοῃ- 
ἰοη(:0η8.---Ἰἴ 16. ΟΓΙΏΥ οὗὁὨ γϑοηγαεὶς ΠΟῪ δη ΓΟΙΥ 
ἐλα ὠπίοπ 9. Π᾽ε ρεορία οοοαρὶ θὰ ἰδ9 τιϊηὰ οὗ 808 
85 ]Πὁ ἀτον ποῦν ἰο ἀθδί}.----ΑἹἱ ἐμαὶ 8 ποοάοὰ 
ΠΟ, ὑπάον (πὸ Ὀ᾽οδδίηρς οὗὨ αοά, ἰο δοηγῖμοθ (86 
σου ἐλαί αοὐ δεπί (λε 7,οτνα “ζέδω, ἐς ἰλαΐ σετν ὠπίοπ 
απιοπς αἰὐ Ολιτίδίίαηε {07 υλίιοῦ 1 μγανεα.---- ον. 26. 
7 ὑἋν ἰλεηι; ΒΥ ΜΥ ἀοοσίτηθ5, δηὰ (19 ἰηδθοποθ οἴ 
ΜΥ βρί εἰ --ιῖ αὐ ΤΥ ΤΟ] ΚΟ ΤΩΔῪ δ. ΟὟ 118 ΡΟΎΟΣ 
διὰ ρῥγοάπχοθ 158 ὈΥΟΡΟΡ ἔγαϊίβ ἰῃ (μοῖρ τη. 
Δ]. ἱν. 19.----Εσουν Φασοβῦθ: ΟἾδρ. ΧΥ͂Ϊΐ: 
«Εἰγϑὶ Ηδ ῬΣΑΥΒ ἴον Ηϊ 5617, ἰμθη ἤον {80 Ὑ7}10]6 
συσοῖ, διὰ ον ἰΐ δ ᾿ρίογοβ (6 ον Ρεποῖρδὶ 
ἰΐησβ οὗ (9 ΟΒ αι το}--(1}) [86 Ῥχοβογυδίΐοη οἴ 
ἔσο ἀοοἰγὶπο, (2) σοποογὰ ἴῃ ἐμ ΟΒΌΤΟΝ, (8) (89 
ΒΡρρΡ ἰοδίίοη οὗ Ηἱβ βδογὶ ὅσο, (4) δῃὰ (9 1δβδί δηὰ 
δἰριιοδὶ χοοᾶ, ἐμαὶ ἰδ; ΟΠ ΌΣΟΙ τὶ ΟἸὨγἱδὺ ΤΩΔΥ͂ 
δ0 ἰπνοϑίθα υὶδι 1176, ΟΥ δηὰ δἰθτηδὶ κἴουυ. 
(ΜΕΡΑΝΟΗΤΗΟΝ.)---Ὗ εν. 2, Ηθ Ὑ1}} Ἰο86 ποπδ  Ὧ0 
816 σίνοῃ ἰο Ηἰπι---ηὰ Ηδ ν|}} 1086 ποίλίῃρ (δὲ 
Ὀοϊοηρβ 0 8ΔῈΥ οὗὨ ἔδοπι (6. χ.), πο ϑυϑ ἐπι Ὁ 
Ῥοάϊο8 (6. Υἱ. 89).-τ ;3Μ)6Ὁ. 8. 7Ζλὲ ἐς ἰ{ϊ[8 εἰετηαί---: 
ἐλε ᾿ἰἴο οἰθγὨΔ]---ποί, {818 18 {86 τοῦ ἰο 119 οἰ ΒΥ Π4], 
υῖ ἐλὶδ ἐς ἐΐ.---ἰς 17ὸ ον αοὰἃ, ἀπά ἰο Βαγθ Ἔχρμθ- 
γίϑμοϑ οὗ Ηΐβ σγαοϊοιβηθ88, ἐξ (86 Υ̓ΟΥΥῪ Ρδτίϊοὶρα- 
(ἴοη οὗ Η πη, δὰ ᾿ἰ υθβ} 8 ἔγοαι ἐδ 6 ραν ἰοἱρδίϊοι 
οὗ ἀοά." ([ΒΕν3ῦ08.)--ΟὉγ Κοσὰ 0608 ἰδ0 διῃρ 

Ὀγ τ] Ηθ πῶ 8 ἱζῆονσι, .7έδι, δΔοοοτορδηϊοὰ πὶὶὰ 
ἰδ οἴδοίδὶ (1110, Οὐνγέδι--ἰ 8 ΒΟΪ ΘΠΝΏΪΥ τοοορ- 
εἰσίῃ ρ (1689 {1.168 88 οἴη μοάγίηρ (6 ἰγθδδασο οὔ 
(μα. Κηοονίθακο οὗὁἨ πο Ηδ ἮὮθγο βρϑδκεἊ-.-δνὶ 
αἰτίης ἃ βιυθοὶ δβαποίΐου ἰο ἰμὶϑ ἀοιῦ]ο {116 ἴον 
ὑπ ΟΒΌΓΡΟΙ ἴῃ 8]} ἐΐπι16.---Ἴογ. 4. Πανε Ἀπκιελεά; 
Ποῖ ἀοίἃ Ηθ Βδγ ἰπαὶ Η8 μαὶἢ δηϊβμοὰ ἰο ποτὰ 
οὗ Ἰηϑῃ᾽ Β Βδ᾽ γαίῃ βίῃσθ Ηρ πδίἢ ποί γοί οἰϊπιθοὰ 
ἐμ βἰδπάδτνα οὗὨ (80 ογοββ ἵὉ ΝΥ, Ὀὰσὲ ὈΥ δε ἀθ- 
ἱοστηϊηδίζου οὗ Πὶδ γν}}}, ΒΥ Ὁ Ηδ Βα γεβοϊγοά 
ἰο ομάπγϑ ουοσγ δτίϊοὶο οὗ Ηΐδ πιγβέοτίομδ ραβϑίοῃ, 
ΠΟ ΤΔῪ ἐγ γ Ῥγοοϊδίπι ἐμαὶ Ηο Βοιἢ βδηϊβμοὰ (ἢ9 
ὙΟΥΚ.᾽᾽ (ῬΟΙΥΟΘΑΒΡ.)- ον. ὅ. ΤΏΟΓΟ 18 βδονῃ 
θγ9 {8.8 ΟὨΘΏΘ88 οὗ ΟἸγίει 5 ρϑσβοῦ, ἱῃ Ηἶβ ἔδσϑο 
οβίδίθβ, Ὀθίογσο ἰδ9 Ἰγου]ὰ νδ8--- οὐ εατίλ.---ηᾷ αἴ- 
ἰοΥ Ασα ἐπὶ εασεπ, ΤὨ18 βΊΟΥΥ οὗ Ομ τῖϑι Ης ἀϊά 
ποὺ τέρεῖοε, Ὀυὺ »οδεεεδεά; Ἠρ ΜΑΡ ἰὲ οΥἱ κ Ὠ8}}Υ, 
δὰ δἰνγαγ8--- Δ ΠΌΡΟΣ Ὀσζδα ἰο Βαγο ἰἰ.--- ες. 
Ἴ. ΤΑεν λας ἔποιπ; ἼΒΟΥ Βαγθ ὁ Κηονϊεάρο 
ἀοχίνοα ἔγοση οχρογίθῃηοο; ἰδοὺ Βδαυθ ἰμδὶ κηοπ- 
Ἰεάρχο τ μϊοὰ 18 Ῥγοιηϊδοα ἰο (Βοβα τνῆο ΦΌ]]ΟΥ οα 
ἰο Κηον ἰδ6 1, ογὰ.---ἡ τ, 8. ΤΒοῖν τεσορίίου οἵ 
ἴπο γα ἢ οδϑῦ)θ ἔγουι Ηἶδ8 τηδηὶ οϑίδίϊοι οὗ ἰὶ ἰὸ 
{μθ6ὶ (Υ6Σ. 6), διὰ ἐπεὶν χοοορίϊου οὗ 1ΐ τγδϑ οοσ- 
ἀἶαὶ, Ἰοδαϊηρς ἰο οὐρα ΐθῃ066.---ογ. 9θ. [Γἐ ἐ8. ποίὶ 
πιοδηΐ ἐμ δὲ Η9 ΠΘΥΟΣ οΟυ]ὰ ΟΥ ψου] ἃ ῬΥΒΥ ΟΣ δεῖ 
ΔῺΥ͂ ἰδίῃ ρ ἴοσ [89 Ὑ ΟΣ] 85 ἀἰϑέϊποι ἤγουν Ηΐβ ρϑο- 
ῬΪθ.---Ἴὸ Ἰοτὰ ηονοια (θὰ ἐμαὶ ατο Ηε," 
δηὰ {ιἷ8 18 86 ἱπβοσὶρίϊΐοῃ οὐ {86 δε8] οὗ Ηΐ 
οιιπάδίϊοαι (3 Τῆπι. 11, 19).-π ον. 10. ΖΤΑνδ ἀγὲ 
Ἀΐηε; ον δου]Ἱὰ ΔΗ͂ ογαδίαιγϑ ΒῈῪ ἐμ18) ῬΒδὲ 
Ἰδυβον οἰδὶπι ἰο ἀοαμποοά οουϊὰ Ὧθ τρδὰς ῖ---οκ. 
11, πάππου 7 απὶ πὸ τλῦῦὸ ἵπ ἰλ6 τφοογἰίά; Ἠδτο τὸ 
κεὶ ἃ αἰΐπιρβο νι ἴῃ (89 γα], ͵9 δζὸ φίνει ἰὸ 
860 ΒΟΥ Ηθ ΠῚ τρδὶτθ {118 (86 Ὀυγάθη οὗ Ηἰ8 
ῬΓΑΥΟΥ πῃ Ηρδγυθη.--- ρρ ἐπ Τὰν πατβε; Ἐζθορ 
(θὰ ἴῃ ἐδ κηον]οάβκο δηιὰ δοκηονθαφτοοπὲ οὗ 
ΤῊΥ οογοηδηί {1{168 δπὰ ἰγυς 8.--- Τἀαΐ ἐλεν πιαν δὲ 
οπε, αδ τ αγὰ; ““ΤΏΘΩ Μ1}} Οὐν υὐΐίν Ὀ6 {τυ} 
ἈΔΡΡΌΥ͂ ΒΘ α ἰξ 818}} Ὀδδγ {119 ἱπιδρθ οὐὗἨ Οοὰ [89 
Εδίθοσ, δπὰ οὗ ΟἸσὶϑί, 85 (89 ὰχ (αἶα {86 ΤΌγεΩ 
οὗ (86 568] νυ ΐοῖι 8 ἐπιρτοββοὰ ὑροὶ ἱι.᾽ (Ὁ Α1- 
ΥΙΝ). -αῦοεσ. 12. 7 λανε κερὲ; 1 ἢαγὸ φσεαταφά---ὍΡ 
ζεορέ αε ωὐἱδὴ α πιϊδίατν συατά.--- Τα δοπ 07 Ῥετάϊἑοη; 
τ νὰ8 πὸ ἔδ]Πηρ ἤγοπι στϑοο, θθσδυ89 Π6 δὰ πὸ 
ξτϑοο ἰο 78]] ἔγοταω.----τῷὖον. 18. 1ὲ 18 ποὶ σπου οῖ 
ΟἸνῖδί ἰμαὐὺ Ηΐ8 ρμϑορὶθ Ὀ6 Ροσίδοι! Υ δαΐξ ἴοσ οἷεσ- 
ὩΪΠΥ; ΗΘ νὶ1}} μανϑ ἐβϑιι δἷδο ρμοσίϑοί Υ λαρργ.--- 
γεν. 16. Ἧ᾽9 δοὸ ποὶ (0 βθοῖς οἵἹτ Σϑηουαὶ ὕσοια (ἢ 9 
οὶ ὈοΐογΘ ἰδ9 {1π|0---Ὡοΐ ἰο Τα γ6 ἔγουι δβοιϊτο 
τί ἴῃ ἐμ δίξαϊυβ οὗ (18 116---Ἡ νγγο ἃτο ἰο Ἰδῦον 
πὶ ΟἿΣ ὈΌΒ᾽ 688 ΒΕΓΟ, ΒΟ ΚΙ Ὡς ΟὨΪΥ ἰο Ὀ6 ῥτοβεσυοὰ 
ἴγοιν (μ6 ουἱῖς δῃὰ ἰο (.,ΤΟῪ ἰπ ζτ869.--- ον. 17. 
“10 τογϑαϊϑὰ πογὰ οὗ αοἂ 'β 09 ΟΠἿΥ χΤΌ]Ὸ ἰο 
αἰγϑοὺ υ8 ΒΟῪ ἯΘ ΙΩΔῪ ΟΙἸΟΥΙΥ δηὰ δηΐου Βΐω." 
(ὙΕΒΤΜΙΝΒΤΕΕ ΟΑ1.)---ὙΒαίονου οοπγδαϊοίβ ἐδ 18 
αἰνίῃθ ποτὰ ἰ8 ζδ᾽βοι) οοα.---  Υ. 19. 7 τακείν 
Ἡνεοῦ; Τλῖδ, 86 δρρι ἰοὰ ἰο Ομ γὶδί, οδπποὶ σοΐοσ 
ἴο βρί γι] βδηοιἐδοδίζοη, μυὺ μι88 ὩΘΟΘβϑδυγ [86 
ΟΙὰ Τοβίδιηθηῦ 8680 οὗὁὨ ΠΟΙΥ δεζ,-ΟΟ δεοΣ αἰϊον ἰὸ 
Ηἰἷξ βδουὶ βοὶδὶ ἀθαϊῃ.--- ἴον. 21. Οπὸ ἐπ δ; [εἰ 
ΟὨΪΥ ὉΥ͂ βανίπρ [6] ΒΡ τὶ (86 ἘΔΊΔΟΥ δοὰ 
αἰ Ηἰα βοι 2 66ὺ8 ΟὨτὶδὶ, ἐμαὶ ἰμ γ οουἹὰ Ὁ 
026.--«Ἴ18. ὉΏΠΥ ΤΙΔΥῪ ΘΟπδὶδὲ 1 8. γῶτὶοὶγ οὗ 
7ονπι, Ὀυὶ 1 σδπποὺ ΘΟ ϑἰδὺ πεῖ τ ΑἸΥΘΓΒΙῪ οὗὨ ὃ» 
τὶ, ““ Κηΐοη ἱπιρίϊεε ρατία.᾽" (5 .γ.}-- τ. 28. ΤῊΘ 
βίαι! δηὰ τοοὶ οὕ 80 ίῃΘ δἃγ ΟΏ6, 80 88 ἐδπαὶ [89 
ὈΓΘΠΟΒΘΒ Βουϊὰ 6 ΟὯΘ 8]80, ὈΥ μαυΐῃρ δἱὶ οὗ 
(Βθὰ ἃ νἱίδὶ τοϊδίΐοι ἰο ἐμ γίηθ, διὰ ἀδγίνίης 
οὗ ἰΐβ οὔο Ἰ|1ἴ6.---Ὗ οΣ. 24, ἯΒεπ ἰμο ΟἈ τί διΐδῃ 
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ἄϊε5, γγθ τ Δ  τοχαρὰ ἴὑ δ θοΐηρ αἱ (ἷβ ὀχργϑβϑβϑᾶ 
«7 εοἱ!" οἵ Ομτῖθι. Ηρ οἷαῖτια ἐμαὶ ἰΠ6Υ 584]} 
Βδυο ἀδαίῃ ἰο ἀο ἰμεπὶ (πΠ6 Βουυΐοθ οὗ ἱπίγοάυσίης 
ἐμοῖα ἰο ἐπ6 Ὀθοδίϊδο νἱβίοη οὗἨ ἱὑποὶρ Τοτὰ.--- ΓΗ 
ἀεοίανο ἱ{; ΤΪ6. ἱταΡ] 168 (δαὶ ΗΘ σουἹὰ οοπϊίηθ 

ἩΗΐϊε νοτκ οἵ τουθδϊἑπρ (6 ΕΔΌΠΟΥ, ὈΥ͂ [Π6 το 59: 08 
οὔ ἰδ Οσοιμῃίοτίον, δπὰ ἐμαὶ 811 μι6ὁ89 υπύο] ΐ κ5 

οὔ (δ Ὀϊνὶπο οἰατδοίθυ, ἴῃ 4}} ἀκο8 οὔ Βαγοι, 
Βιουϊά ποτὶς ἰὼ τθὰ ἃ “ΟΡΘ ὑμαΐ ταδ κοί ποί 
δαϑδδπιοὰ ̓ "--- ΟἜγῖϑι ἴῃ (6, (89 ΒΟΡΘ οὗὨ φἸονυ.᾽ 

Ῥτοῦ ΟΥὟΈΧ: οτ. 1. ἯἪο δγο οοηδυοίοα, ἱπ 

ἐ8ι0 ΥΟΥῪ οροπίηρ οὗ ἰδΐ8 501 1π|6 ῬΓΔΥΟΥ, ἰο (16 

χτηγϑίδυϊουβ ἘΠῚ οΥ̓ ἰμ9 ΒδΙΒΟΥ δηὰ ϑοη, ν 810} 
8 86 τοδὶ Τουπάαίϊου ἀροῖ Ἡ ἰ ΘΚ Δ}} ἐμαὶ 70]- 
1ονγβ 8 Ὀα8οά.---ον. 6. Τὴ 71} δὰ Ὀ]Θ55θὰ ᾿πὶ- 
Ῥοτὶ οἵ (8 Ῥαβϑβαρο 885 τϑίϑγθῃσο ἰ0 {86 ΟΟΥ̓6- 
Ὡδηϊοά ἱηπογίίδποο οὗὨἩ 7655 Ομ γὶϑί, πόση, ἀ6- 
ἐοτγιιὶηοα, δπὰ ρτγονϊ ἀ6α ἔον, θοΐοσο {89 ζουπάαἰΐοι 
οὗἩ ἰμ9 που]ὰ.--- ον. 8. Οὐὖν Τοτὰ, ΒΥ (οὸ νογὰ 
Φιγοῖν Ἑμδυαοίογ 65 ἐμοῖν Κηονϊοάρθ 88 οὗ 8 Εἰ ΒΟΥ 
ἐγρο δαὶ ὑμὸ τοῦ ἄποιο οὗ Νοοάοιηαθ, οἷ. Σ]]. 
4.---γ. 9. ΤῊΘ ἱπιογ Ο ΘΒΟΥΥ͂ ΡΥΔΥΘΥΡ οὗ 9888 θ0}}- 
Ὅσδοοϑ ἰῃοκο ΟἿΪΥ ὙἘῸ ΔΓΘ ΟΥ̓ ΔΤΘ [0 ὯΘ (86 δοίια] 
κα ] οἰ8 οὗ ΗΪἷ8 γτεἀοοτηΐηρ 1ογ6.----Τλγουσὴ Τλίηθ 
οτῦπ παπιε; ἸἸζοσαγ, ἐπ Τ᾽ λίπε οὐρη παπιε, (86 ἰᾶθα 
Ὀοΐης ἐπ δι οἵ ἄννε Π ς οὐ ΔΌΪ ἀἴη ας ἱπ ἰπ ρῥχοίοοίἑνο 
ῬΕΙ͂ οὗἉ 6οά. ---Ὗ ἐγ. 12, ΤΏΟΓΘ 18 ἃ ΘΟ 668]68 δΥ- 
συαπιοηί α ζοτίίοτί; 1 (Β6Υ βίοοὰ ἴῃ ποεὰ οὗἉ αοἀ᾽ 8 
Ῥτοι οι; σατο, 116 7 680}8 γγχ88 ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ τ 
1 πὶ, ηιμολ πιο ἩΟΟΪ ἃ 118 σοπ πη 60 6 ὨΘ6668- 
ΒΤ, ΠΟΥ ἐμαί ἰμ 0. ΘΙ ἰο Ὀ0]εἷ ὈΥ Η πὶ, (0 ΟΘΔΣΥΥ 
οἵ ἴδθ χγοδὶ ψόοῦκ οἵ οὐδη ο  Ζί ἢ ρ Π1Θ..--- Ὁ. 18, 
Ουν Ι,ογνὰ υἱἱονοά (μῖ8 1 ΘΥΟΘΒΒΟΥΥ͂ ΡΥΆΥΟΡ ἴῃ (89 
ποδυίηρ οἵ Ηἰΐβ ἀϊβοὶ 69, ἰπ οτὰθν ἐμδὺ ἰὐ τοῖς 
6 ἃ δουτοθ οὗ δοπιΐογέ ἴῃ ἰλ9 ἀατὶς ΒοῚΡ οὗὨ (γί 4] 
δὐὰ δῇ]! οιΐοη ἰο πο, απ ἃ]50 ἰο 8411 γὰ8ο ΒΒου]ὰ 
δοπιο δον ἰἤθα δηὰ Ὅθ ἱπδογίίοτθ οΥ͂ ἴκὸ Ῥτο- 
Το ΐδοβ δηὰ Ὁ] 65591}Ά9.---Ἴον. 1δ. ΤῊ 8 Ὑ6Υ56 τὰ} 168 
8 οοῃῆϊοὶ ποῖ ΟὨΪΥ Ὀοίγγθθηῃ ΗΪ8 ἀἰβοὶ ρ᾽ 68 δπὰ (89 
ψγου] ἃ ισίίλοωέ, Ὀὰ} 4150 τὶ ἰμ6 τγου]ἃ εοὐλὲπ, 
δοοογΐης 85 ἱπά νος βἷη ρᾶγθ ΤΌΥ6Θ ἰο (Ἐ9 
ἐοιρίδιϊοη9 ὈΥ πιο (ΒΟΥ ταϊχιις θῸ Ὀθδοί, -Ὗ ον. 
16. Α5 926508 δὰ Ὀθοῃ δοίυδίοθἀ ὉΥ ἃ ΒΡΓΟΠιΘ 
ἄοεϊτο ἰο ἀο Ηΐα ΒΔΙΠ ΟΡ 8 Ὑ1|1, 80 (ὈΘΥ σΟΓΘ ἰη- 
Βυοποοά ὈΥ 8 ᾿ἰκὸ ΒΟΔΥΘΏΙΥ Βρὶτῖῦ δὰ ἰθιΡ65. 
Τμεὶν τβοὶο 116 ἀη ἃ ΡΌΣΡΟΒΘ γγᾺ8 8 δηϊδροπίϑη) 
ΟΥ̓͂ κοοὰ νι} οΥἹ], ἐσ ἢ τὴ ὀστοῦ, χα τὴ ἢ 
ἀαυίκη 685.--- ον. 17. “ΤΟΥ τΟ 816 ἔσο ἀἱβοὶ- 
Ῥ]68 οἵ Ομ τῖβε το δηα πιούθ ἴῃ {86 ποτὰ οὗ σὰ ἢ 
88 {ΠῸ0]}ν οἱοιποπί; [Δ6Ὺ ὁγεαίλεϊ,. 7.18 οἰουχοηΐ, 
11Κ6 41} ὑπὸ τη985 οὗὨ ριτδ0θ, 848 8. βδῃοι γίης; 
θη 6 Π0Υ.᾽ (βΟΗ ΑΕ ΡΙΕΒ.)--- ἼΒο ἔσθ Βδηοι "γ- 
ἧς ον " (Ἰποᾶγηδίθ Ἦγογ), ““ὉΥ απίοι ἰο 
ὙΠΟ ἸΘ ἢ ὈΘΟΟΙΏΘ ΒΟΙΪΥ͂, Βαοραγαΐίθ ἤζγοια ἐδθ 
ποτὶ, πηϊοὰ ἰο αοα, δΔηα ματγίδουβ οὐὗὁὨἩ ἐδο ἀΐ- 
Υἱπο ἡδίαγο.᾽" ([ἘΠπῚ8.---Τὸ ἡνίας ποτὰ οὗἁὨ ἴη- 
δρίγαϊΐοπ, ὑμαὶ 18, ὑ8 6 του δίΐοη τ βίο ἐπ 9 ἴη- 
οδυηδὶο ΠορῸΒ τηδὰθ οὗ ἀοά, 18 {16 ἀἰγ Π6 }} 8Ρ- 
Ῥοϊπίοα τηθϑὴ8 οὗἨ βδηποι βοδίζοι.---Ἴ ον, 19, ΤῈ6 
αἰδετοθοο Ὀοίνθοα ὑμ8 18 δοὺ (βδηοὶ βσαίΐομ), 8.5 
Ῥτοάϊοδιοᾶ οὗ Ηΐπὶ δὰ οἵ Ηἰΐβ ἀἰδβοὶ ρ]65, 18 ἐπο- 
1ο1]1Δ: 1. Ηδ βδῃοι ῆοθ Ηϊηγθο]7, 2. (18 ὙΘΡῪ 86]1- 
δοιοι βοδίϊο ῬΤΟΥΘΒ ΗἾΒ ῬΟΥΒΟΠ8] ΠΟ] 658 ὕΓΟΤα 
ἐμὸ τ τῪ Ὀορίππΐης; πὶ (μ6 αἰδοῖ 68. (1) 6.9 
δδηοιβοὰ ὮΥ ἐμὸ ϑρίσιὶ οὐἩ αοὰ ; (2) διὰ (δὲδ 

ῬΤΟΥ͂ΟΘ ποτὰ ἰο0 ἤαγθ ὈΘΘῺ ῬΤΟΥΪΟΙΒΙΥ ἀοῆ]οα ὉΥ͂ 
81}.--- ον. 20. ΤΙῖΒ Ρᾶβϑαροὸ ἀοῆηθ8 16 (σὺ Ῥο- 
βἰιἴοη οἵ 6 ργθδομδὰ οσγα ἴῃ 41} σὰ ΡΟΣ ΔΙ ΠΒ 
ἰο (10 βαϊνδιίΐοῃ οὗ θη : “" Εδἰ (ἢ σοπιοί!ι ὈὉΥ͂ ΠΘΩΡ- 
ἴῃ, απὰ Βοαγίηρ ὮὉΥ {πὸ οτά οἴ αοἀ.᾽ Βοπι. χ. 
14-.17. -ἰῦον. 21. ΤῊΘ ΟΏΘΏΘ58 οὗἨ ὈΘΙΙΘΎΘΥΒ ΠΘΥΘ 
ΒΡοῖϑῃ οὗ, 18 ὁη96 ποὶ οὗ ο6866060, Ὀυί οὗἩ Ἰογο. [Ιὶ 
8 {Π9 ΤΏΪΠΥ οΥ̓͂ [80 ϑρί τὶ, τοβυϊεπς ἤγοαι ἱμοὶν 
Ὀοΐης ““ὁη6 ὨοάΥ͂, οη6 ϑρίνῖ(, ὁῦθ δορο οὗ [80 
ῬΕΊΊΟΥΟ Σ᾽ 8] οΔΙἸσ, ομο Τοτὰ, οὴ6 ζαϊ! ἢ, ὁπθ Ὀδρ- 
1181, οη6 ἀοἃ δῃηὰ ΕΆΙΠοΥ οὗἉ Δ}}, γδο 158 δῦογυα 4]], 
δηὰ ὑβγοῦρ 8]}, δηὰ ἴῃ 4]].᾽" (Ερἢ. ἐν. 4-θ).--- 
ΤῸ ὉηΪΥ ΒΟΥΘ Ῥγαγοα [ὉΓ, ἀ068 ποὶ ἰπιρ]γ---Ἰ. 
8Ὼ ΔΌΒΟ]υἑΘ δδΘη688 οὗἨ ΟΡίπΐοη ὁἢ τηδίϊοῦβ οὗ 
τοὶ σίουβ ἔδιι δὰ ῥτγαοίΐοθ διθοης Ομ γὶϑι᾽ 8 [ο]- 
Ἰονοσβ [Ῥοθϑ ἰὑὺ ποῖ σϑᾷυϊγο 8 δεγίαίπ ἄοστες οὔ 
ΒΒΙΏΘΗ 688 ἴ'--Ε, ΒΕ. 6.7; 2. Ὑπαὶ δβ᾽]θ ποθ βῃου)ά 
Ὀο0 Κορὺ ὙΒΘῺ ΘΡΓΟΤ ἰ8 ἰδαχαϊ, ΟΥ ὙΒΘΩ ἃ ΟΠ εἶβ8- 
ἰἴδη Ὀχοίπον 5068 δϑίγαυ; 8. ΤὴΘ ΒΌΣΓΘΏΔΟΡ οὗ 
ΔΩΥ͂ ο58θη.ϊΔ] ρμοΐηί οὗἁ Ὀε]ϊοῖ, ἴῃ οτάᾶον ἰοὸ οεδθοὶ ἃ 
ΘΟΙΏΡΓΟΙΩΐ86 οὗ ἀοοίτηδ] νἱο 8, ἀπ ἰπΠΟΥΘΌΥ Βοοὶς 
ἰο ΣΘΠΊΟΥ͂Θ 81} ἀθη μι παι) ἀἱβιϊηοίΐου8. [Οαη 
ΔΏΥ͂ Ροίϊηί οὗἉ ἀοοίτὶηθ ὈΘ0 ἐδδερέΐαί, ΟἹ τι ἷοἢ εὐση- 
φεϊϊεαἱ ἀθποταϊπδί οἢ8 ἀΐβαρτοο ἴ---Ε. ΒΕ. 0.1-ὴο 
ϑρίγιι οὗ ουὐὐ 1οτ᾽ 5 ρῥοίϊιΐοη 18 δἰπιθὰ αζαϊπϑὶ 
{μι|089 βοοίδυίΐδη Ῥγολιιάϊοοβ δη ἃ πη Ο51{168, είς,., 
ΜΕ ΐοῖ Βαγο δβό οὗ Ὁγοιρὶιί ἀἰϑῆοποῦ ὑροη ἰδ 6 
τοὶ] χίοη οὗἨὨ Ομεὶδὶ.----Τλαὲ ἰδ τοογία πιαν δοῖϊευε, 
εἰς. ; Τ)Ϊ8 18 πού 80 τη οὶ (6 ρώγροϑο, ἃ8 (86 γ- 
δέ οὗ ὉΠΙΓΥ διλοης (ἢ ΥἸ δι 1 Δη8.---ἾὟ ον. 22. ΤΠ6 
υηΐοιῃ οΥ̓͂ Ὀ6]]οτοτα ὈῪ ἰμὸ ἱπὰ πο] ἶπς ϑρὶ τὶ ψἰὰ 
(86 ΕΔ. δηὰ ὅοῃ ἔγοιωα σοῦ ἰδ6 ϑρὶτι ῥΧΤο- 
δοϑᾶβ, ϑηΐ 165 ἰὴ ἱΒγουρἢ σΤ860 ἰο ρματιϊοἰραὶθ 
ἰῃ (89 ΝἸΟΥΥ φίέσεη ἰο ΟὨ γἸδὶ.--- Τὸ δἰ θη δρ᾽ εἰ 4] 
119 στ ὶοῖ {ΠΟῪ Ρο588655 ἱμγουρὰ ἔα ὶ ἢ ἰὴ Η π, δηὰ 
ὉΥ πιΐοι ἘΠΘΥ ὈΘΟΟπ)Θ Ραχίδίζοσβ οὗ Ηἰἱβ φβίουυ, 
αἀηΐϊΐο8 ἐπθηλ 8}}] ἰο Ηΐῃ, 88 ἔΐθ ὈΓΘΏΟΝ6Β ΔΙῸ 
υὐϊἱοα ἰο τῃ9 Υἱῆθ.--- ον. 28. 7λαί ἰλεν 'ππαν ὃ6 
“πηα(Ὧὅ6 ρεγἤεεΐ ἐπ πε; Μοταὶ ροτίϑοϊ οι 18 ποῦ ὮΘΓΟ 
τοΐονσοα ἰο, θαΐ ἃ ΘοΟΙΩΡ] οἰθ 688 δηᾷὰ ρογίθοί οι οὗ 
ὉΠ Υ, δοοονϊηρς ἰο (ἢ ρδίίοσῃ οὗ ὑμδὶ ψπϊοῖ 
Βυϑίϑιοὰ Ὀοίγοοη (ἰ6 ΕδίμοΓ δηὰ ϑοη.---ΤῈ9 
ονΐάοησο οὗ ἴδ 0 ΕΔΙΒΟΣ 8 1009 70 ὈΘΊΊΘΎΘΓΒ, 18 ΒΕΥΘ 
ἀθοϊδροὰ ἰο Ὅ6 -ἰμ6 σγοαὺ ἰονθ ΜΟΙ ΒΟΥ τηδηὶ- 
ζοϑὺ Ὁ. 056 ΒηοίδαΣ, διὰ {π6 ΠΒῚ Υ ἀπ ΠΑΣΙΠΟΠΥ͂ 
οὗ Ῥυγροβο δηῃὰ δἷτχ ἩΔ1ΘὮ Ῥογυδαοβ ἐΠοὶν 1170.--Ὁ 
γοσ, 24, 110 γϑ τὺ 46, 1 {118 σοπποοίίοη, μὰ5 {ἢ9 
Ἰάθ8 6150 οὗ ραγίαζε; ““ΝῸ Τλ0γ0 Βροοίδίοῦ οου]ὰ 
866 ἰἰιῖ8 ρΊοτγ.᾽" (ΑΙΕΟΒΡ.)--- ον. 20. “Η6 δἃρ- 
6815 ἰο ἐδ Σἰ ϊοουβη 6885 οὗἩ σἂ διραϊηδβί {116 60]}} 
ὙοΣ]ὰ, δηὰ ἴῃ ἴανου οὗ Ηΐβ Ῥ6ΟΡ]6; 560 χΥ͂Ϊ, 10." 
ῬΈΒΒΤΕΒ δῃὰ Ἦ ΠΚΙΝΒΟΝ.)---  οΥ. 26. 7 ἐπ ίλέπι; 
8 ἰ)9 ὅθι τγ88 Ἰογρά οὗ (86 Εδίῃορ, ΗΒ μα ν 6}}- 

ἐς Ῥγθβθῆοο βοουγοὰ Ὁ; ΗΪ8 ζ0]]ΟἾΘΥΒ 8 ῥδσίϊοὶ- 
Ῥϑίζοη ἴη ἐπ ΒΔ Β Γ᾽ 5 ἸΟΥΘ. 

ΘΓ. 21. Τλαέ ἱλεν αἷΐ πιαν δδ οπε, εἰς.; ΤῊθ 
ὉΠ οὗ (86 ΟΠ ΌΣΟΙ ἤθοΓο ργαυθα 707, γγὰ8 Ὡοΐ (ΟΥ 
πού ὁη]Υ} ἰμαἱ οὗ δέδέποῦ ἩΒΙΘΝ αἰγεααν οχὶδι θὰ, δηὰ 
Ὑγ88 σοπιρίείε διὰ ἐπυϊδίδία; Ὀὰὺΐ ἐπδὶ οἵ ρεγγεοίίοη 
(νον. 28) το ταΐϊραΐς 06 ὈΧΟΚΘΩ, γγ88 βαβοορίὶ- 
ὉΪο οὗ ἑπογδαϑεο, δηῃ! ἃ γὋὯβ αρρατεηξ ἴο (86 τογ]ά.--- 
ΤῊο υπΐοη οοπίοη ραἰθα τγδβ ὁπ6 ἐτηπιοαϊαιο 
οὗὨ ὑιαϊυϊμαϊς, διὰ ποῦ οὗ αἀεποηιῖπαίζίοη2.--- δι 
ποῖ ΟἸγἰδὺ ρσαγοὰ ζον, ἰ( 16 [9 ΟΒΌΣΟΒ᾽ 8 ἀυὶν 
ἰο βίσί το δῖϊοσ. 



δ42 ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΌΒΔΟΙΝΕ ΤῸ Ψ00ΗΝ. 

ΒΞΙΧΤΗ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

Τ8Ὸ Τιοσὰ ἐπ 88 οἷτοὶθ οὗ ἘΠὶ5 ἔοϑβ, εβ τ τΐρ!ξ ονοχίαϊςθα ὃν [86 Ὡάασῖκηθδα - ἴδ0 
Ἰοῖν δυαᾶξο οὐ 9 ρϑύβοῖαὶ διάᾶριιθηῖ, 1161 Εἴο 5 ᾿πᾶρϑθᾶ : νἱοϊοτέουκ ἐπ Ἐ͵ίδ 
ουαϊννατᾶ Βυαοουταθίης; Βονν Εἴθ οαττὶθ5 οἱ Εΐα ᾿αδρηιοπῖ, ἴο 89 νἱοϊοεῦ οὗ Σιὶκδς 
δια δβαϊναῖίοει. 

(σπαρϑβ. ΧΥ͂ΙΠ]. ἂπν ΧΙΧ,) 

1. 

ΟΗΒΙΒῚΤ ΑΒ ΤἸΤῊΒ ΟΌΟΜΕΝΤ ΟΥ̓ ΤΙΟΘΗΤ ΡΟΝ ΤῊΒ ΟΟΝΕΌΞΕΡ ΝΟΟΥΤΌΒΝΑΙ, ΓΟΟΝΡΙΙΟΊΤ ΟΥ ΤῊΞ ἘΟΕΙΡ 

ΑΟΑΙΝΒΊ ΑΝῸ ΟΥ̓ΒΒΕ ΗΙΒ ῬΕΙΒΟΝ; ΟΥ̓́ΒΕ ἈΟΑΙΝΒῚ ἨΙΒ ΒΕΤΒΑΥΕΕ, ΗΙΒ. ΑΡΡΕΚΗΕΝΚΌΚΝΙΒΒ, ΗΒ ὙἹΙΟΙΕΝΥ 

ἩΒΏΡΕΠΝ. ΤῊῈ ΜΑΦΧΕΒΤΥ ΟΥ̓ ΤΗΙ ΒΕΤΥΤΠΑΥΕΌ, ΙΝ ΟΟΧΤΒΑΒΥ ΤῸ ΤῊΕ ΝΟΤΗΙΧΟΝΈΕΒΒ ΟΥ̓ ΤΗΣ ΒΕΤΈΔΥΕΕ: 

ΤΗΕΒ ΥὙΟΓΟΝΤΑΒΙΝΕΒΒ ΟΥ̓ ΤΗΒ ΔΟΡΕΕΒΙ͂ΝΑ, ΙΝ ΟΟΝΥΒΑΒΥ ΤῸ ΤῊΞ ἹΜΡΟΤΕΝΟΕ ΟΥ̓ ἘΠῈ ΒΕΙΣΕΕῈΒ: ἘΠῈ 

ἘΕΕΡΕΒΕΝΟΕ ΤῸ ΤῊΞ ὉΕΟΒΈΞ ΟΕ ΤΗΕ ἙΑΤΗΕΗ, ΙΝ ΟΟΝΤΒΑΒΤ ΤῸ ΤῊΣ ὈὉΝΙΑΎΤΟΣΙ, ΑἹ ΟΥ ῬΕΤΕΒ. 

ΤῊΞ ΠΕΡΟΡΙΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΡΕΤΕΠ᾽Β ὨΒΒΌ ΟΥ̓ ὙΙΟΙΕΝΟΕΞ, ΑΝῸ ΤῊΞ ΨΑΚΙΤῪ ΑΝῸ ΙΧΒΙΟΧΙΕΙΘΑΧΝΟΙ ΟΥ 

ἘΜΧΜΡΙΟΥΙΝΟ ΥἹΟΡΕΝΤ ΜΕΑΝΒ ΚΟ ΤῊΞΒ ΔΟΟΟΜΡΙΣΒΗΜΕῈΝΤ ΟΥ̓ ΒΡΙΒΙΤΌΑΙ, ΕΝ ΌΒ. 

σπαρ. ΧΥ͂ΠΙ. 1-1]. 

(Δαίι, χχυΐϊ. 86-.86; Ἀαγὶς χὶν, 82-62: Το χχὶΐ. 89-δ8.) 

1. Ὑ8δὴ Δδοβθι μεα βροΐκθῃ {π686 πογάβ, δ [δνίηρ βροόκθὴ ἰμοβο πογᾶβ, “6508] 
σποηὺ ἔοσί ἢ ΜΠ} 18 αἰδοῖ ρ]68 οὐοσ (86 ὑτοοῖὶς βάγοῃ, ἐμὲ ἰογγοηΐ Κιαγοη]ἷ ἩΒΘΓΘ 

2 85 ἃ ΡΆΓΘΘΗ, ἰηΐο {86 Μϊος [᾿πο ἩἘ10}1] 6 δηΐεγθα, δηα ἰ[ιῖϊβ ἀϊδβοῖρ]οβ. Απά. 
[Β0}] Φυάαϑ 4150, οὐ [πὴ0] Ὀοίγαγοα Ὠΐτα, ΚηΘ τ (16 Ρ]806; ἴῸΓ 688 οὔ ϊτηο 

8. τοβογίοα {μι ΠΥ ΙΓ 18 ἀἸ8οῖ 0168. δι6Ὰ685 ἴμ6η, μανίηρ' τοοοϊγοα 4 θαμὰ οἔ ηιοη, [186 
βαμπὰ οὗἉ 50] 1618, ἑ. ε., (86 ρατγυίβοῃ οὔ ἐμ ογὶ,5] δα οἤοοΒ ἔγομα (86 Οδ]οῦ' ῥτίοαίθ 
δηα ῬΒασίβοαβ, οοσηϑίἢ ἐμ} 086 ν τι ἸΔη ΘΓΏΒ δηα ἰοΥΌ 68 Δπᾶὰ ΘΔΡΟΙΒ." 

4 δεβυβ (μογοίοσο, Κποσίηρ, 4}1 ἰΐπρβ ὑμαὺ βῃου]α οοπλθ [ὝΕΣ οοταίηρ, τὰ ἐρχόμενα) 
ὃ ὕροι Βΐπι, τγοπί Του ἢ, δπα βαϊἀδ απίο ἔμ οι, ὟΥ Βότη Βθοὶς γε [40 γ8 866 1}]7 Ὑ8ῸῚ 

δηϑιογοα πη, 96808 οὗἨ Ναζαγοίῃ [Π6 ΝάΖασοηθ, τὸν Ναξωραῖον]ῆ. «658 ΒΑ 1} ἀπΐο 
ἰμοιὰ, 1 δὰ λδ [᾿ ἐγώ εἰμ]. Απά [ΝῸΝ] 9645 4]5ο, ψ εὶς [π 0] Ὀοίγαγοα Βίπι, 

6 βίοοὰ νι θη. ΑΒ βοοῃ [θη 88 6 δὰ βδ]α []6 βαϊ!Ὰ, εἶπεν] υπίο ἔθη, 1 δ: ἀδ, 
7 [μ6ὺ τϑηΐ ὑδοκπασζα, δηὰ [6}] ὅο {π6 σγουμᾶ. βρη δϑθά μ6 ἔμθπὶ ἀρσαῖη [Αραμ 

ὑμογοίοσο μ6 αϑκοά {μϑιλ], Ἦ Βοιῃ βϑοῖς γθ [40 γο βοεΚ] ἢ Απῃά {δ οΥ βϑ]ὰ, Φοευβ οἵ 
8 Ναζαγοίῃ [86 Νααζαγθῃβθ]Ί. «6818 δηϑνογοα, Γ ἢανο ἰο]α γ (δὶ 1 δὰ Ὺλε: ἴἢ 
9. {Πογοϑίογθ γϑ βϑοῖκ [Ὑ6 βϑοίκἱηρ] πιθ, Ἰοὺ {8686 ρῸ με ὶγ ΨΥ : δῦ (86 βαγίῃηρ παϊρδὲ 
6 δ118]16α, τ ῖοι ἢΘ ΒρδΙΚΘ, ὃ; [θὰ πίοι [{Π086 ψ μομλ] ὑμοὰ σανεβὺ [ππαϑὲ ρίνθῃ, 
ἐδωχας τι6 πδνθ 1 Ἰοβὶ ποῃθ [1 Ἰοβῦ ΠΟΏΘ, ου, ποὺ ἃ βίῃηρὶβ οὔθ οἵ ἔμϑπι, οὐχ ἀπώλεσα 

ἐξ αὑτῶν δεν 
10. ὙὍΤμοὰ ϑιηοη Ῥοίου βανίηρ ἃ βυοσαά ἄτον ἰΐ, δῃα βιποίθ {86 ἰρῇ ῥγίοβί Β ϑοσγαπί, 
11 δηὰ ουΐ ΟΗ͂᾽ εἷβ τὶρδΐ οαγ [Δη4] ΤῊ βογναηῦ β πδπὶο τὰ8 Μδ]οῆυ5. ΤΉΘη εαὶὰ 

οϑυβ υαηίο Ῥοίογ, Ῥαῦ ἂρ (ἢ γ [186]} σινοτά ἱπίο {86 βθδία : ὑμ6 σὰ ᾿ΙΟΝ τὴν [{86]" 
Ἑδῖμον μα ρίνθῃ 116, ἐμ] ποὺ αἀγίη]ς 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ. 

1 Ψψγ. 1.-ἰτὴο Ἐοοορίδ βηᾶ Τἰδοβοπάότί τοαὰ τῶν Κέδρων, ἴῃ δοσογάληοθ ψιίϊῃ Β. Οἱ, Ε. δο πιδλῆν οἰδοτε: α 
᾿δοδηη ἰπ δοοογάλποο ψ ἢ Οοὐά. Α. 8. Δ., ϑογοπιο, ΑἸ ΌΓοϑΘ, δίο. (σου. Ζοδορῆ. “πέΐᾳ., νὶ}}.. 1, 8) τοῦ Κεδρών. ἘΠὲ 
ΒΌΘΏΙ8 ἴο Πανὸ ογἰχίπαῖθαὰ [ἢ 8 τὰ δδρργομοηδίοῃ οὐ ἴπ6 ρματγί οἵ {πὸ ἰγαηδοσίυογ  Οδάδν Βγουὶ ἰπεϊοαη οὗ ΒΙδεκ 
{1 οὐ. νἱ !. Το} οπἀοΥῇ τοαάα τοῦ κέδρου, οὐ [6 Δι ΠοΥ ἐν οὐ ἐξ. Ὁ, α. ὁ. Βα}. οΟΡ. δίῃ. ; Ἷδομτῃ. τοῦ Κεδρών πεῖ Α. 8.Δ; 
αἴ Ἐγοζε! 66, ΑἸίοτ, Ῥοδίοοις ἀπά Ἡογὶ γσίνο {πὸ ῥτοίδγοῃοο ἴ0 [86 ὈΪΠΓΆΙ τῶν κέδρων Μ᾿ ἢ ἐξα. Β. Ο. Γ.. Χ. Οτίρ. ΟὨγγα. 

Ογγ. εἰσ. Φοδορ!υδ δυο ἔΠ6 δίπατίδν, Απέΐᾳ., υἱὶϊ. 1, δ: τὸν χείμαῤῥον κεδρωνὸς, εἰ! “ωά., ν. ἃ, ὃ : ὼν ὦ 
ΤΊιο Ρ]υγΑ] ἴοτγῃ, τῶν κέδρων, Ὁτοοῖς οὗ οεάαγε, Οκάαν Βτοοῖ, ἰδ Ἰουηά ΔἸΓΟΘαΥῪ ἰὴ ἴδ Κορῖ, γογδίοῃ οὗ 2 χυ. Δ ὕπὶ 189 
ΑἸοχ. σοά. απὰ 86 Ζατίο ἢ οα, τορὰ ἔμόγο: ἐν τῷ χειμάῤῥῳ τοῦ κέδρων. 1| ἰ6 ΟΥἀΘΠΕΥ ἃ τοὶ σοζετρίίοη οὗ ἴη0 Ηοῦτον 
ΤΥ Ρ (πίρεν, Βιαοῖ Βγοοῖς ; σοταρ. ἴ19 τοφιθηῖ ατγοοῖὶκ ΣΙΎΘΣ ἤδη Μέλας), ὕπο [δ6 Πποργοδοίοη 1δδὲ [δ τηρασι οεαῖαγξ, 

ΤΊοτΟ 5 πὸ ϑυίδοποθ ἰδὲ οϑάδυβ ατοὺ οὐ ἴπο Ὀγοοῖς. Φομπ οδῃ Βαγὰϊν Πανὸ βαποιοηϑα σιοδ ἃ τιίσίαϊκα, αἰνὰ ἐδογοίωσο 1 
σψοῦ]ὰ ἀθοϊ Ὁ ποτο ἔγοπι ἰηίθσιαιὶ ὑγουραὈ ΠΥ δχαϊπδὲ [80 ΔΌΣΒΟΓΥ οὗὅὨ ΔΙ538, ΤῈ1}0 ΟΙΤῸΣ δᾶτο ὕθθι ππδὲϑ ὮΥ 9 διεὶ 
Οτϑοὶς οοργίδι, 0 νὰ Ἰσπογδηΐ οὔ ΗθΌγον,.--Ρ. 8.] ΕΝ ω 



ΟΗ͂ΔΡ, ΧΥΤΙ. 1-11. δ48 

4. Ψογ. Ὁ ΤΤΝΟΥ͂ΟΝ δοὰ Απὶ. Β. δ. τοπάον ὅ παραδιδοὺς αὐτόν, λέξ δείγαψεγ. ΑἸίογταὰ τεϊδίηθ (86 Α. Υ͂., ἱποϊυάίης 

ἃ σοσ. 8.- τὴν σπεῖραν τεῖδτα ἴο [6 τη 6}1- ΚηΟΎΤΩ ἔτοορ οἵ βοϊ ἀΐογ οσ. Ἀοζαδα ουλοτί ἡ μίο τγὰδ δίδιοηϑά ἰπὶ Φοστιδα]θτα 
88 φαττίδοῃ οὗ ξοτί Απίουία, Μαῖξ. χχυί!. 27; Αοἰδ χχί. 31.--- ". 8.) 

4Υον. 3.--[ὀ᾿ΓΟΌΔΌΪΥ πιοτὸ οογτοςσῖ : τσέζλ' ἐογολεῖ 
(ὅπλων, δ'ν0 

ΓΤ; 

(μέτὰ φανῶν), απὰ ἴατερε (λαμπάδων, Ἰς ιὲθ δὰ ἩΠῈῊ ΟἹ] [πὶ Ἰαπέοστδ) ἀπά 
δηὰ βἰδνυοα),---ἰο υἰοηδὶϊδ οὗ {πὸ ὨΠΠΠΠΑΤῪ ΟὨ ἃ πἰκ᾽ϊ τατοῖ. λαμπάς, ΠΟΝΘΥΘΓ, Ση6Δὴϑ 6150 ΤΟΥΤΟΒ 

ἴογῃ. Τῆο τοροξἐτίοη οὔ {Π0 καί ἰδ ποῖ δυρογδηοι, Ὀπὶ τοτοτγίςδὶ.---".. 8. 
δ γος. 4.---Β. 6.5}}. εἰς. ἐξῆλθεν καὶ λέγει (αοπταδηη, Τιβομοπάοτῦ) ἰπϑίοδα οἵ ἐξελθὼν εἶπεν. 
4 γος. 10.--- Τιδο θη ἀοσί ὠτάριον, ἰὩ δοοογάδηοο {8 Β. Ο.Ν 1. εἰο. (860 Μέατι χὶν. 41). [Οοά. β΄. αἶϑο δυσίαἰηβ ὠτάριον, 

αενίσιζαπε, τογθηβ ὠτίον, αμγοπι, ῬΤΟΌΘΔΟΌΪΥ ἃ οσογτοσίίου ἴσομῃ Μαῖί.--. 8, : 
Το. 11.--μὸ Βδοθρίδ: μάχαιράν σον. Σὸον ἰδ οι θὰ ἐμ δεοογάδποθ ἙἸΕΔ ἐμ ἀθοίεῖτο Οοἀὰ. [ἐξ Α. Β. Ο. Ὁ., ΑΙ 

ἘΠΟΈΘηά., 6’. 
ὃ ος. ΠῚ πατήρ, Ἡϊίδουξ μον, [8 [9 ῬΓΟΡΟΓ τοδί ς.---Ρ. 8.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,, 

ΓΝονν ἤοϊ οτβ ἐμ δἰδϑίοῦυ οὗ (89 Ῥαββίοῃ, οὔ ρβ. 
χυιὶ. δηὰ χὶχ., δηὰ {}.86 Βοβατγγοοίΐου οὕουν ᾿οτὰ, 
ΟἾΔΡΒ. Χχ. δπαὰ χχὶ., ὙΒΟΤῸ Ἧγὁ δ ΥῸ (80 Ὀ8Υ8]16] 
δοοουηίβ οὔ (9 ϑιγπορί βίβ. Υοὶ ΦοΒὴ ομἶί8 Βογ6- 
ΤΆ] ἰἰθιιβ (48 (89 δέοῦν ἴῃ Οοἰμββοδηθ, δηίοὶ- 
Ῥαϊοὰ ἱπ χἱὶϊ. 27, δῃὰ χιὶΐἹ. 21 ; θὰ} ἈΘ πιθη 008 
86 χαγάφη, χυϊἱϊ, 1), δα βιιρ}]198 οἶμοσ ᾿πίογοβὺ- 
πᾳ ἴδοίβ (848 ἐμ οοτησαθπάϊηρ οὗὨ ἐἰμὸ τηοῖμ ον οὗ 
7εβὺβ ἰο 2081), δῃὰ ἴῃ ἐμ9 Ῥδγδ]]οὶ δοοουπίβ ἃ 
πύυθιθοῦ οὗἁ τοϊδυίθ, οἰγουμηβίδηι 4] ἀεἰα.}8 (χΥὶϊὶ. 
2, 10, 18, 24, 38; χὶχ. 14, 20, 41, εἰς.} ἩῚΘἢ Ὀ6- 
ΥΩΥ ἰδ6 Ογθ-ἩΪΏΘ68 οὗ 89 8οϑ98β ἀθβουῦὶ θά. 
Βυὺ ἐξ ἰ8 ψ τος. (0 Β6Υ ἢ} θη βίο οΓΣ (δαί 
Φοθῃ τι ΓΟ Ϊγ τυθδηῤ ἰὸ αἶγὸ Βυρρὶοιοηίθ ἰο {86 
Βγπορίΐο Βιἰβέουυ οὗ ἰδ Ῥαϑβδίοτι ὙΠ βασὶι δοῖι- 
Ἰὴ0 ἰΣα 18 88 8.Θ ΠΟΟΟΒΒΟΤῪ ἴ0 βιοῦν (ἢ. 6 ΘΟΠἢ60- 
ἰἰοπ, δορ. {π0 τοῦ οὗ αοὐοί, ἱϊ. Ρ. ὅδ, 69 ἢ. 
----. 8. 

γεῦ. Ἰ .οβυβ σσϑὴῖ ἔοχιδ [ἐξῆλθεν]. Νοὶ 
Ῥυοοίθοῖν ἕο ἴγοῦλ ἰδ 9 ΟἰΥ͂ {δε οτὴ, Ὀυΐ ἕονι ἢ 
ἔγοια ἐΐθ ΟἾΟΥ ῥτγοοὶποίβ, τ] ]ο ἢ οχίο παρά ἰο {86 
Ὁτοοῖὶς Κοάγοη. ᾿Εξῆλθεν πέραν. εδεη “ει, ἰὶ. Ὁ. 
18474. [βανἱά, Ὀείταγοὰ ὉΥ ΑἸ ΙΒΟΡ6), ὁπ6 οὗ 
ἷ8 Ὀοάγ-χυδτά, ἰοοὶς (16 Βα σουγδθ οὐον Κο- 
ἄγου ἴῃ πἰ8 δίκας ἔγουι {9 ΤΟΌ 6] Π᾿ου 8 ΑὈΒαϊ τη, 
2 δι. χυ. 29, δηὰ ἴωυϑ ἐπγηϊβιθὰ ἃ ἰγρα ἰο 
νο ἢ ΦΔεβὺ8 Ηἰ ΒΟ] 7 ροϊπίθα, οδδρ. χὶϊ!. 18.--- 
Ρ. 8. 
ὙΙ͂ΒΕ [19 ὍτΤΟΟΙς [0 τοῖον τοσυσϑῃὶ) 

ἘΙάσου [οὐ ϑάσοῃ. 869 ἸΈχτ. ΝοτῈ]. Κι- 
ἄτοη, ἐμ δῶ οὗ ἃ Ὁγοοῖ οὐ ἰογγοηί, χείμαῤῥος, 
ἔγοπι χεῖμα δηῃὰ ῥέω, ευἱπίετ- Ποιοίπσ, ιοἱπίεγ-ἰοττοηί, 
οτιιδὰ ὈΥ (86 ψϊη θγ-γαΐηϑ, Ὀαΐ ἀΥῪ ἴῃ (86 δυτὰ- 
ἸΩ61.--Ῥ, 5.7; δἷ8ο 8 νδᾶγ, ΨΦοβϑρὴ. “4πιφ. υἱῖῇὶ. 
1,6. ὙΥΥῚΡ [ἔγοπι ὙΠ, ἰο δὲ ὀίαοξ, ἀϊτιψ}, ἐλε 
Βίαοϊκ, ἰλε Βίαος Βτοοῖ [τοι 1(8 ἀλορῖ 9 
τοῦϑί ἀἰδι πη καΐθ οί ϑο [8.6 γΔ] ΕΥ̓ οὗ δάγοῃ 
δηὰ (56 Κοάτοι ἰἰβοὶῖ, 85 γὸ}} δ Ὀοϊσ θὴ (ἢ 9 
Κοάγοῃ δ ἃ ἰογγοηὺ, δβηἃ 88 ἃ βρσεΐπρ ὕὉτσοοῖς. 
ΦΈἘΠ6 τὰῖο οὗ Κοάγοῃ ἰβ (6 τηοδὺ ἱτηρογίβηϊ 
ΥΑΙΟΥ ἴῃ {μ86 πογίμογπη ροτίΐοη οὗ (})0 ρ᾽αίοδυ οὗἁ 
{86 ἩΠΙ|ΔΟΡ 685 οἵ Δ. [{ ἰλῖκο8 [8 χἱδθ ΟἹ (89 
ΒΟΥ δἰάθ οὗ ([)0 οἰἐγ οὗ Φογυβα] μι, ρος (δ6 
τοδὶ σαίου- ϑυθἃ Ὀοίνγοοι (86 Μοάξ ογδθϑῃ δηὰ 
μ9 δοδὰ 868, οὐ δὰ οἹουδίΐοη οὐ δῦουϊ 2,600 ἴοοί 
ΔΌΟΥΟ ἰ8ὸ οὐϑδῃ: ἰΐ βυγσουμὰδ ἰδ 9 πουίῃ δὰ 
ἐδδὶ ἰἀδεβ οὔ ἰμὸ οἱΐγ, ἰυγπΐης ὈΥ {0 ν0}} οὗ 
Βοροὶ, δὶ ἃ βέδυῃ οῃχσὶο ἰο ἐμ δουϊποδβί, ἰοτατὰ 
ἢ οδὰ 3.6. Ἐογπιΐηρ, δὐ ὅγβί, θὰ} ἃ δια] ον, 
ἰγουῦν-διιδρο ἀορτοβδίοη, ζ0 ὈΌΣΓΟΥ 5 ἀθοροῖ δηὰ 
ἀοορον,δηὰ, ἔγοτα (89 Ροϊηύ ψγμθγο ἰΐ (ὰγπ8 ἰο ἐδ 
δουϊποδαὶ, Ὀθοοποθ ἃ Ψἱ1ὰ, υηἰτοάάθη, ὨΔΥΓΟΙ͂ 
Θμδβῖη, ορϑηΐης βου οὗὨ 89 ΒΔ98 οἱ Εθϑδΐζα, ἰο- 
πιά ἰῃ9 Ποδὰ 8368. ΝῸ ἰγδυϑῖ! ον Βα8 ΟΥ̓́ΘΡ γοί 
ἰγαυοσβεὰ 118 Ὑ80]06 οχίθπί. [π 86 τὴ] 416 οὗἨὨ 1.5 
ΘΟΌΣδΟο, Ὀοίγοοα Φογυβα θα δηὰ (6 δερὰ θα, 

ἰθοτο 5 ἃ του  -υἱδίοα γῬοϊαί, (μ9 ο]οϊδίον οὗ δὲ. 
8404. .--ΤΊ6 Ὀγοοκ Καάγοη, ππὶο ἔοτν8 ὑΒτουρὮἢ 
89 γψα]ον, 88 πὸ σορυϊαῦ τναϊοτ-οΌγΒο; ἰΐ 18 
ΟὨΪΥ ἃ τἱηϊογ-ἰοτγουΐ [[ογπλθ Ὁ ἐδ ναῖον 8 Ι ἢ 
βονβ ἰπίο ἰδ9 γ᾽ 160 ἥγοπι, {11ὸ 1118. ποῦ δπὰ 
οαϑὺ οὗἩἍ Ζογυβα]θ}}]. Οὐοῦ δηὰ δῦονθ {ἰ818, 186 
ΥὙΔ]]ΟΥ͂ ἀ0685 ποὶ Ἰαοὶς ῬοΤοπηΐαὶ Βρυϊηρθ; οἡ (ἢ 
θαβίογῃ ἀθο  υῦ οὗ βου ογ Μονγδἢ ἴΠ6ΧῸ 18 (ἢ 9 
Ὑ6}1] οὗἠἨ ΜΆΣΥ, εἰο., δηὰ δὲ ἰδ 9 υδοίϊου οἵ Ηΐπποτη 
αὶ (86 τα] οΥ οὐ ἰπ Εράσοῃ ψγνὸ δηὰ {δ π9]} 
οὗ Βορε]᾽ (1,..ὄ γ 1160). Αοοοτάϊπρ ἴο Βονίπϑοι, 
(80 Κοάγοῃ ἀοοθβ ποῖ ΒοῚ ποθ βί ἾΥ ὁνο ἴῃ 
ὙΓΪΠΓΘΥ ; ΟὨΘ ΙΩΔΥ͂ ΒίΩΥ βουογαὶ γοατϑ ἴῃ Φογυ ΒΆ] 61 
πἰϊπουΐ βοοίῃρ; ΔΩΥ͂ ΜαΙΟΡ ἴῃ (Πἷ8 ἀθορΡ 64. ΑΒ8 
ἐδ αἰν  ἀϊης Ὀτοοῖς Ὀοί τ Θοὴ 79 ΓΒ} 6} ΟΥ ΔίοΥἑ δ], 
Ζίου δπὰ ἐδ Μοιιὶ οὗ ΟἸΐνϑβ, πὸ Ὀτγοοῖ, Ηἶκο ιἰθ 
ΥΔΊΪΕΥ, ῬΟΒΒΘ8868 80πῚ0 δἰρηϊολθογ. ὕριγαταθ 
το {π6 γ0}} οὗ Βοροὶ ΠΟΔΥ Φογαβαϊθτη, {8 6 γἈ]}} 6 7 
68 οΔ]]οὰ {86 νὰ ]}}ὸῪ οὗἨὨ Φεμοβδδρίιαὶ (5. ἐδ 9 Τωοτὰ 
ὙΠΟΕΡΠ Αοοοτάϊπρ ἰο ἰλ9 56») (τὶ τἢ Σου 99 
ἰο 206] 11}, 2), 88 8180 δοοογάϊηρ ἰο ἰμ9 Μοϊιδ- 
τηϑάδῃβ, ἐμ ἰαδὲ λυ φτηοηί τ }}} Ὀ6 Βοϊὰ ἴῃ {15 
γα] γ. βία δ ποου δὶ σἱτ ΟἾΥδὺ 8 Ῥδββαρθ 
οὔιδο Κοάγου, 8 βαδβαζθ ἱπῆηὶ 6} ΤλΟΥ̓Θ ΤΟΙ 619 
ἰοῦ ὑἐδπ ἐμαὶ οὗ 998. οὐοῦ [0 δυθίοου, ἀουδί- 
1688 ἐδ 145ϑὲ ᾿ιἀσιηοηὶ γγ88 Ῥσίποῖρ 811} ἀοοϊἀ6ἃ, 
ἰοχοί μον νι (19 χοἀοιρίϊοη. Ῥαββαρεβ 'η τ ἰοἢ 
186 Καοάτοῃ ͵ἰ8 τηθηἰϊοποα: 2 βδτη. χυ. 28; 1 Κίημϑ 
χυ. 18; 2 Κίηρβ χχὶϊὶ. 4, 6,12; ΝΕ}.ἰϊ.1δ; 1 Μασ. 
Χίϊ. 87; Φοβορὶ. Απέεφ. χυθ!. 1, ὅ ; ἰχ, 7,8; 226 Βεῖϊο 
“Τιά. ν. 6,1. ΟομΡ. ἐἶιο αγίιΐοῖο Κοάγοι ἰὴ 6 Ρ 
δηὰ ἐ}δὶ ἴῃ Ζ.110 τ᾽ 5 ἸΡογίιουδιοὶ Δὰγρ ας ολγίδιἰολδ 
Ῥοῖζ. ὍΟΟΚΒ οὗὨ ἰτανοϑῖ, ραυυ συ] ΥἹΥ ΒΟΡί580η 11. Ὁ. 
ἐκ νον ο(. νοὶ]. 1. 268-218; μώαν οὗ Κ'.), διὰ 
1, 282, 218 (Βεοοῖς οὗ Κ.). Αἶδο δυιί. αϊάγοη, ἴῃ 
βαἶ.}}}8 21εἰ. 9" ἰλε 8., 11. 1δὃ8 8., Ἡδοϊκειὶ ἃ 
ΑΌοί Β οἀ., ὙΒΟΓο ΠΟΌϊ 80π᾿ 8 δοσαγαίο ἀ6801}0- 
ἰΐοῃ ἰ8 ᾳυοϊοὰ.---. 8.1] ΑΒ 4 ἰογτγεπὶ δοῃοθ, [Π9 
Κοαγουβ ψαγο8 ΟΥῸ ἀδΥὶς δηὰ ἰυγοϊὰ ; πὰ ἴῃ 
[89 ἐϊπιθ οὗἨὨ 186 ἐθτηρθ- γογϑΐρ (6 Ὀ]οοᾶ οὗ ἐδ9 
Βδουϊθοοβ ᾿ἰκοννϑ6 ἥοσοὶ ἰηίο ἰδ δηὰ ἀδυὶ- 
οποὰ ἰξ; δοῦοο, ἀουδί]ο88, (86 Ὡδῆθ. [ὁ νψαϑ 
ῬτοθΔΌΙΥ {πὸ δίορμοιυ αλίθ οὐ ΜδΥῪ ἀαἰθ οὗ (89 
Ῥσοϑοηΐ ἀδγ, ἰδτουχῃ Δ ΙΟΝ 7 6808 δὰ ἀοδοοηἀοὰ 

4 οδβη ΒΙΔΏΙΟΥ βαγὰ ἰμδὶ (ἢ ΔΊΟΥ οὔἴο Κοάνοι, οαρθοοίαϊ- 
ἸΥ ἴη ἰϊ5 στοδϊοδὲ ἄθρει ὙΠότῸ δ ἰοἱπα ἴδ Ὗ4116. οὗ ΠίΠηοπα, 

γὸ8 [}}}} οἴδοϊ (ὁ [ἢ 6 χτοὺῖ μϑοι  αΥὶ Ὑ οἵ δογυβα]96πι, ΔΒ βόθ ἢ 
πὸ ἰϊ8 ΘΩΔΙΟΣΏ δἰά6---ἰ 8 Βἰτυα' ἱΟΏ 88 οὗ ἃ Οἷἐγ εἰδί:ς ουῖ οὗ 

ἃ ἄορ δΌΣ δ. Ῥ. 188.--Ρ. Β.] 
{{δῖποο [9 {ἰπ|ὸ οὗ Ἐοθίπϑοῦ, ΒΟΎΘΥΟΓ, τηογΘ οορίουπδ ἔου- 

ΤΟΣ δᾶνὸ ὕόθη ΤΠΡΒΌΟΟν ΠΌΘΟΥ ἰὼ οοηθοαῦθῃοο οὗ 189 
ὨΌΘΙΤΟΌΘ Θηοϊοδιγοα οὗ 0 ὉΪΌΘΤΤΥ αὐ ΟἸΥΟ γ66 ΓΘΟΘΏΠΙΥ 
τηδὰο ὈΥ (9 αγϑϑῖκ οογοηῖξ, ἘΡΓ ἔποσὸ 18 0 ἀοιιϊδξ ἰπαξῖ {Ππ|0 
ἀοδιγυοσίίου οὗ ἐδ (οτοδίδ Ἡϊι  οὮ οὨδο οογνογοὰ [δφ πηοιιπίλί ἢ 8 
δοὰ 1116 44 ἀϊπι  εἰεμοα [6 τα! 6 ἰῃ Ῥαϊοοιΐηθ. ΤἘμοὸ Κοάγοη 
τἸηυδὲ ἢαγο ὈΘΘῺ ΟΌὔΟΘ ἃ Ιη0οἷ ΤΣ δίγοδιι, οὗ ἰξ σουϊὰ ποῖ 
δανο πογκοὰ οὔἱϊ δυοῖ ἃ οΠδδίω. ᾿ς ΒΑσοΐδῪ δηὰ 1 ρηδηξ 
ὝΤΑΙΤΟΠ οχργοθν ἴΠ6 Ορίπίοῃ ἔπαὶ ἐπο οάγοι δον! ὈΘΙΟῪ 
1119 ὑῥτοδοηΐ συγίλοο οὗ (Π 6 κτουπὰ. Ὦ δύγϑη ἀἰϑοονογοὰ δϑοις 
δ00 γατάκ ὕοϊον 6 Εη- ομοϊ α διχῆ οὗ δίο ρα Ἰοκάϊΐης ἀοννα 
ἴο Δ δηοίοης δηυοάσος πον οδοϊκοα ψ |Ἐἢ δἰ, Ἡ ΐο μὸ ὃ6-» 
Ἰίουϑα ἴο ἤλυϑ ὕδϑο οοπηοςιοα ψἱ τὰ ἐμαὶ Μ6}1 δηὰ [Ὧ6 δηςίοηξ 
δγαίοιῃ οὗ γγαῖδν δυρρΡ!γ.--Ρ. 8.] 



δ44 ΠΕ ΘΟΟΒΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ 20ΗΝ. 

ἰμίο 89 ὙΔΊΪΟΥ ἴοσ {ἶἰ6 ρυγροδοε οὗ ογοδείῃρ (86 
Κούγου (Δ εὗεη «ὕεσι, ἰὶ, ν. 1427). 

ΤΈΘΙΘ νγδδ ἃ βαχᾶϑθῃ. Οη οἰ βοπιδηο [ἱ. 6, 
Οἰέυ4- γεδα, ἴγοαι σαίή, ρμγεϑδ, ἀπὰ φελαπεπα, οἱ 
860 Οοπι. οἵ ἌΑἤαέίλεισ [ρ»Ρ. 478, 482, ΑἸ. 64. 7]. 
Τ0ο αἰδογθηί ἀοϑὶσηδίίοηϑ ὧῦὸ ψοτί δοιϊης. 
Μαιίβον: Φοβὺβ σοπιεῖμ τὐΐἰο ἃ ΘΟΙ ΓΥ- 800 
οδἰἸοὰ ἀοἰΒβουϑὴθ δἰ] αν Μδρκ; [Κυκο: {0 ἐδλά 
πιουπί 9.1, Οἷϊυεα ; ΦοΒῃ: λεγε τοαῦ α σαγάεη. 

[Τι16 ποίϊοθ οὗ Φοδῃ ἰο ΘΥΟΣΥ τοδάογ οὗ ἐδ 
Βγαορίϊο ἀ08ρ6}8 ποιυϊὰ δὲ ὁηθ6 δῃχζοϑί 18) βοθῆδ 
οὗ ἀοιδβθηιθθ. Οὐ ἰδ δουνίυϊ ἐγροϊορίοαϊ 
ΤΟίθτθΒ06 ἰ0 (9 σαγάοῃ οὗ Εάθῃ, Ὑμόσθ [16 τϑὶ 
Αἄδηὶι νγ88 ἰοιηρίθα ὈΥ (λ9 δογρϑωΐὶ δηὰ [6]], νυ 116 
ἦπ Αοἰμβοιιδὴθ (9 βοοομὰ Αἀδιὰ Ὀγυϊθϑοὰ ἐμ6 
ΒΟΓΡΘΏΙ 8 οδὰ, 860 6 ζαί 6 ΓΒ, δταρο, ΗΠ οι βίθῃ- 
Ὀοτ. δυὰ  ογάβνυοσι.,᾽ [-τρν, 8. 

Ε[Γ:Δα011 απ ἩΗΠΐα ἀϊδοὶρ[θ6α.---ΤῊὴ9. τότ 
ταϊηυΐο δοοουηὶ ἱπ Μαιίηονν δπὰ Μασκ. 

γόον. 2. Βυὶ δυᾶδεα 4]5ο, Ηΐα Ὀορίζαγνοσ, 
κῆπον ἴ86 ρὶδ8ο9.--Τῦ5 ΨΦΟὈ ρᾳ88608 ΟΥ̓́Θ ἰδ9 
οοὐδίου ἰὰ Οοἰμδοδηθ. 1 ἱ8δ δἷω5 ἐπίθηξίου ἰὸ 
ΧΟ 1ἱ ἴα 115 αἰογίουδ ἴδιο, ὑμ9 πιδ᾽οδι16 τὸ- 
Ῥοδο οὗ Οἰμιγίϑι.--- ῸΣ δοαῦδ οἔϊθιι χοσοσθᾶ 
ΚΙ Σ ὐἱὴῖδ ἘΠῚ ἀϊδοὶρ]64.---Αοοοτάϊης ἰο 
1αϊκο, ει τγῶ8 ἃ Δϑὶϊ! οὗ δοϑὰφ (ο ρὸ (μἰογν. 89 
Βγῃοριίδίδ ἸΟΙΏΓΠΠΥ ΒΑῪ ἰδῶὶ Ηθ ἰδοσγο οοἸϊοοίοα 
Ηἱΐβ μου ἰὼ ργαγογ. ἀσοογάϊης ἰο Ψοΐιη, (μ6 
Ηΐὶδοο 4180 βϑοευβὰ 88 ἃ τηδοϊβ- Ζγοιυηὰ [0 7 68ι:9 
δηὶ Ηἰΐ8 αἰβοὶρ θβ; ῬΓΟΌΔΌΪ [6 ν͵δ8 ποηΐ ἰο Ὀθ 
ταϑὶ ἱμόγ ὈΥ Η8 δ ογθηΐβ σοπ τα γ. Τὴ9 Χο- 
Ταδυὶς “ γοΐογδ (0 Ὀγουΐϊουβ ἔθβίαἹ] Υἱδί 8." Μίουον. 
ΟομΡ. Οοπλ). ου Αἴαγά [Ρ. ὅ, Απι. «ἃ. Ὧν. Κϑῆρο 
σοπ)θοί 68 [676 ἰμαὶ δίανι, 086 τοὺ δδὰ 
8 ου86 ἰῃ Ζ6γυδβαϊθπι, οὐποὰ ἃ ΘΟΌΠΙΤΥ Βοαὶ δἱ 

4 ΓΙῸ πὸ ἀδδογ μεθ ἴῆογο κίγϑη Οὗ τοίοστοά ἴο, 1 δά ἐπαὶ 
οἵ ΒΙΑΒ ὉΤι δίμαί αἱ Ῥιυι.. ». 4560. “ΟἹοδο Ὀοοίο τῃ6 
ΟΒτοΣ οἵ ἴδ Υἱγαείη [6 ἃ ὁροΐῖ νυ οἷν, δα [ἐξ ἰ6 οπι!εἰοά ἰῃ Αὐὐῦό 
ΜΙοΠοΟΩ οοδίαϊοχῃθ οἵ ΠΟΙΥ Ρίδοο5, αἰ καϊ ρογῆαρθ μαννα ὈΟΘΌ 

ΟΥΟΥ; γοῖ ἃ ΟὟ ὙΟΓΩΒ, δηὦ Ῥογῆαρα (9 ὕϑΎΟΓ [ἢ 0 
τ, τιῦσὶ ὃῦ9 ἀονοίος ἴο π0 κατάσῃ οὗ οἰ μδοιῆθδηα, ἸΤΠαὶ 

πο ἐσδαϊιίοα σγϑϑοοϑ ὑδοὶς ἴὸ πο δρὸ οὗ (ομῃδίδηπεϊηο ἰδ οοῦ- 
(αἷἰπ. ον ἴασ ἰΐ αρτοοβ τ ἐμ δἰ ἰχῖ ἰηἀϊοαιίοηθ οὐὗὁὨ [18 
Ῥοδιτίοι ἴῃ ἴπ9 ΟΟΒΡ6) παιτβενυθ ΜΠ] "6 χοὰ ὈῪ 1116 ἐπιρτοδ- 
δἰοῶδ οἵ δδο; ἱπάϊνίάτδιὶ ὑγϑυθῖ]οῦ. βοὴ ὙΠιΠλΞ ἐπἰηῖς ἰξ ἴυο 
Ραθ!ο; οὔλοι 8 Ψ}}1 5Β0ὸ0 δῷ ἀγχαιϊηθηῖ ἰἢ [18 ἔλγοσ ἴγοτα ἰ8 ο͵086 
Ῥτοχ  Υ͂ ἴο ἴἢ9 Ὀτοοκ Κούτοη ; πόθ ΓΟΌΜΟΙΣ ν.}}} Ὀθ ἀΪδ5- 

ἴο τοοοίνο [Π6 {πι ἰ00}8] δἰ 165 ἩξΠ|)ΟἾ δυττουηά [ξ, (ἢ 9 
ατοιῖο οἵ ἴμο Αζοῦν, [59 ΤΌΟΚΥ Ὀδηὶκ οἵ [0 ἔδτοθ Αροκίϊοα, 
ἴο “ἴογγα ἀδπιηδίδ᾽" οἵ (6 Βοίγαγαὶ. Βυϊΐ ἐῃ δρίϊο οἵ αἱΐ ἐῃὸ 
ἀουδία τμπαἴ οδῃ Ὁ6 ταϊϑοὰ Ὠδῖ ΠΟΙ διε οὐ ἐδ0 χοηι- 
ἰποηοδα οἵ {ποῖν ἰΐο, {πὸ οἰκαϊ ἀροὰ ΟἿ γδ.ῖΓοδδ, ᾿ΓΟΠΪΥ ὈΥ ΤΠ οἷν 
τοδηϊθοι ἀἰ ἥθγθηοθ ἔΓῸπὶ Δ᾽ ΟἴΠοΥΒ [ἢ ἴπ6 τηοπηϊδίη, ἢδγθ 
διίναγο βίσυοκ ὀυθῶ [ἢ πιοδὲ ἰπα ΠΠογοπξ οὔδογνυοῦ. ὙΈΟΥ διὸ 
ΟΝ ἰπάοοί [688 16 ΕἸΒΕῚ 5 τοοίύοση ζαγάθη δῃποϊοβῦτο 
ῬηΠ τουπά ἐῆοιῃ ὈΥ ἴΠπ0 εἰδοδῇ τροηΐβ, [Πδὴ ὙΠ ΘΠ ΠΟΥ 
διοοα ἴγοθ δὰ υπργοϊδοϊοα οὐ ἴπο γουχῆ Π}}} οἱάθ: Ὀσὲ ἔδὸ 
ὙΠ} τουιδίῃ, δ0 ἰἸοπκ δο ἐπ. Ὁ δἰ γοδάυ ριοίγαοιθα 116 δ μέδυαυς ἡ 
Ἐδθ πιοασξ Ὑξθογα!]9 οὗ [ΠΟΥ Γδοθ Οἢ ἴἢ6 διιγίθοο οὗ ἔπ ΘΑ ; 
{πεν τ οὰ ἐγ κδ δηὰ βοδῃν (οἰίαρθ ν01}} αἴ γῶν Ὅ6 τὸ. 
κανδα δο ἰδ τοδὶ δοοιϊίης οἵ [0 δδογο πηϑιβοσίδὶθ [ἢ ΟΥΓ 
δὐουϊς Φοτυφαίϑιη : ἴΠπὸ τηυδὲ ΠΟΘΙΙΥ ΔρΡργοδο βίη ἴο [Π6 ΘΥΟΓ- 
Ἰωϑεϊης Ε1}1}5 ἐμοτ θῖνα ἔῃ ἴμΠο οτοΘ Ἡ ἢ τ !οἢ. ἘΠΘΥ ΟΔΥΙ͂Υ 
τ5 ωξ ἴο ἐδο ονοῃῖα οὔ ἴπ9 αοδροὶ Ἡ δίοσν." Οορ. αἷϑὸ 
Ἠκδοϊκοῖι 8 ΠΡΟ ΠΙΘΒΙΔΕΥ ποίο οἴ ασί. Θος βϑιιθηο [ἢ β'πλ10}}}8 
Τόέοί. κϊ. 008.--". Β.) 
Τ{Ογγ}: “ σὲ ἐπ ραταάίδο πιαϊογαπα ἐπ έμτς ἐεί 7ασίερι, 

δῖ ἵΉ λογίο Ολνιεἰἰ ραεείο ἡπορρίς, φιμιπὶ α πειαϊΐς ἰἰδεγαξὲ 
ἐκ ρυίεέπωπι γοείζέιζἑ δι." ογάσπογίη; “Ηδθτο ἰδ ἃ 
εἰτγί είς οοηίταδί Ὀδένγοθη [16 φαδοῖ ἰὼ (6 Οδγάθῃ οὗ Ἐάθη 
ἴοτ [τὸ ἤτοι Αὐλιη, απὰ {μὲ8 βοαγοῖ ἰῃ [26 καγάϑῃ οὗ ἀδθίἢ- 
Βοηδπο ἴογ [89 Ὶ 
ϑιροηκδὲ ἐμο ἰγοοῦῦ οἵ ἰδο ρατάϑηῃ (ὅση. ἐ1|. 8). Ηο ἐσϑπιθῖοδ 
ϑοΐίοτο Ηἰπὶ τῖιο βοοῖκδ ἴοσ ἰἷπι. Το βϑοοπὰ Αάδιη οοημέδ 

Βοοοιά. Τ71|ὸ διαὶ Αάἀδ ἰδὲ ἀὐπεεῖ 

{86 οοὶ οὗ ἐπα Μουπὶ οὗὨ ΟἸΐνοαδ, ρουθλρδ ουοὶ ἰὰς 
ξατάοῃ οὗ οι βοιδῃ6.--Ρ, 8.1 [πδιχαπηοηίαὶ 
ἰὼ ΡΟ ὩΣ ἰχξλ ὑροὴ (86 ὍδΔ58 ομαγδοίοῦ οἵ 
Ψυάδ8 15 (86 ἔδοί οΥἁ 8 τες κοηΐηρ δαὶ 96505, ἴῃ 
Ηϊδ ἀἰϊνίηθ βίγδησίὴ οὐ ομδυδοίον δηὰ δάδ!γ ἰὸ 
ῬΥΔΥΟΥ, που]ὰ δεβυσθαϊγ 6 ἔουπά, οὐ πα οἱ {ἰιϊ9 
οσοαϑβίοῃ, ἴῃ οἰ μβειδῃ6. 

γον. 8. Ηανίπᾳ τϑοοὶνϑᾶ ἴπ6 Ὀδῃηᾶ οἵ 
βοϊάϊοτα απἃ οβἕοθιβ, εἰς. [Ὁ οὖν ᾿Ιούδας 
λαβὼν τὴν σπεῖραν---δο6 ΤΈΧΤ. ΝΟΤΕΘΒ---καὶ ἐκ τῶν 
ἀρχιερέων κ. Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ, 
κ΄ τ. λ.]}---Ξ.'ὁ0. Οὐ). οὐ Δἰαίίλειο. ““ Ασοογάϊηζ 
ἰο Φοβορῆυβ, χχ. 8, 4, (Π6 ΟΥ̓ (ΟΥΘΓΏΟΥΒ τ Γὲ 
δοουδίοιϊηθα, δὲ (86 ζδδϑβί, ἰοβίδιϊοη ἃ τάξω στρατιω- 
τῶν (ἴῃ {π9 Ο85116 Απίοπὶδ) ποδῦ {86 ΔΥΘΏΏ63 [0 
ἐδ (6 πιρ]9, ἰπ 0486 οὗ δὴ πδυσγθοίοη ; δηὰ [0 
{μὲ8 ΤΘδΒΟΏ ---ἰὺνσ [οῶτᾺ, ΔΙΔΟΙ͂, (μαι ἐ.ι6 δ ογεμία 
οὔ 7εδὺ8 τοῖχο ἔγος Ηΐπὶ ὈΥ ἔοτοο---α ἀοἰδοθτοοαὶ 
18 Βογθ Ῥδγιϊ Θὰ (0 ΘΟΔΟΙΏΡΔΏΥ [86 δε νγ8. Τϑε 
1μονϊιἰς ὑπηρέται οὗ ἰμ6 βαῃμοά τη δοδοτορ δὰ ἰδὲ 
διτοδὶ (86 ]7; ἰΠ6Υ Ὑ6ΤΟ δβϑηΐ ουἱ 7ῸΓ ἃ 5:1] Ρυτ- 
ῬΟ89, οἴ. υἱὶ. 46. Ὅηάον ἐἶπ 680 οἰγοπαπιδίδηοεβ, 
ἐν 18 ποί δ 8}1 ὑσοῦδ]6 ἰμαὶ ἐμ ἀοίφοδιηεπὶ οἱ 
80] αἴ 6 Υ8 αἷἶδο Ῥγοβδβοὰ ἱπίο (86 χζαγάδη." (λοοον- 
ἵηρ ἰο τοῦ. 12, {80 ἐδίηρς ἰδ ὙΘΥῪ ῬΓΟΘΔΌ]8, δἰποὲ 
186 δὲ οὔοθ οο-ορεγαίθ ἴῃ {116 αστϑδὶ.) “78 
δίγθηρσί οὗ (80 σοδοτίδ δοῃζοτγιαθὰ (0 εἰτοθαι- 
βίδῃοεβ, ϑβοηο οὗ ἐμο896 ὑπάον Τίϊαβ οοπίαϊοο 
1000 πηϑῃ, οὐδογα 618 ἰοοἱ-Βο] ἴδ τ δηὰ 120 Βοτϑθε- 
Ιη6η, ΜοΡΘΟΥΘΣ, ἰπ (0.9 υϑᾶρο οΥ̓́ ῬοϊγὈΐα5, στεῖρα 
8 θΘαυἱγαϊδι ἰο παπίριδ, (λ6 ἐπὶ τὰ οὗ ἃ οοδοτγι" 
ΤΠοϊιοῖς, 

[1 6γὸ τ σο ἔθη οολογίδ ΟΥἩ σοπιραπίοε ἴπ ΟΤΟΙΥ 
Βοδη Ἰορίου, Ὀυὶ γαγγίηρ ἴῃ ὨΌΠΙΌΘΣ δοοοΓ ἰδῇ 
ἰο οἰγουταβίδποοβ, Αοσοχαϊΐπς ἰο Φόβορδαβ (δὲ 
Βεῖο κά., 1Π., 4, 2) ἄγε οἵ εἰκ ἴίδοη σπεῖραι ο08- 
ἰαἰηοα 1000 τηθῃ ϑαςοῖ, δὰ (μ6 οἰβοσε 600. Βοῦ- 
ἴπβοι (“μὸ σπεῖρα), πὶ Καυΐποοῖ, ππὰοτείδηὰ 
Β6γΘ δηῃὰ τον. 12 (10 ἐσπιρΐδ σματα οἵ 1,ονἱϊε8 πο 
ἀρνμάρης {89 πιϑηΐδ] οἴἶοοΒ οὗἁ (6 ἰερὶς δα 
δορί νυδίσι Ὁ πίρῃι, 8Β0 αἷεο Βαυιρατίοη- πε 

εἷυβ δηὰ Βιυπιοίη. Βαὶ (μ9 σπεῖρα 8 μετὰ διὰ 
ΥγῸΓΥ. 6 ΘΧΡΙΟΒΕΙΥ αἰδεϊη κυ ϑὰ ἔγοπι [4:6 ὑπηρέται 
ἐκ τῶν ἀρχιερέων κ. Φαρισαίων, ατηϊδθεὰ Ὁ’ ἰδὲ 
ϑαιμοάγίη, Τμ86 οὈ͵οοιΐου ἐμαὶ Ἐοχιδὴ δοὶ ἀ ετ5 
πουϊὰ μαγὸ 1οἃ 9 6805 (9 ἰμοῖν οὐ Ο ΕΓΒ, δοὶ 
ἴο ἐμ6 οδἰϊοῖ γῥχίθϑίϑ, ἀοθδ μοὶ μοϊὰ; 7ὸγ 9680 
Ὑ88 0 Β6 σοπάοιηποὰ ἤἢγδβὲ ὈΥῪ ἐμ δοοϊοϑδείιίοαὶ 
δυϊμογί(ἰεδ. [ὑ 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ (0 δυρροβε [δαὶ 
(086 Ὑοὶθ μαυσυίβοη οὗ (6 ζοσίγοβθϑ Δῃ(0818, 
ὙΒΘίΒΟΥ ἰΐ οοηβὶϑιεὰ οὗ 1000 οΥ ο]γ οἵ 800 πεῦ, 
85 ργϑβοηὶ; 8 Β:18}}] ἀοἰδομπηθηὶ τ ἱς 8 ἰδ6 ἐδ’ 
ἰαἷπ (χιλίαρχος, γ6Υ. 12) πᾶβ βυϊοϊεμέ. (οαΡ. 
ποίθ οὰ Μαίί. χχυϊϊ. 27, ν. 618. ΤῊΘ οοπιθίδοά 
ῬΟΜΟΥ οὗ (ῃ6 Βοτιδη8 δὰ (ὃς 76:78 νγγδϑ ὑσουξὶ 
ἰηίο γοφυϊδιἰΐοι, ἀραϊπδὲ {86 οὔθ υπατγπιεὰ φέπιἶθ 
“οθυ8. ΤμῸ τ Ὅτ Ῥγοραζϑίΐου (μετὰ φανῶν 
καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων---ταατῖς (86 δοοσαμηυ δί!τὸ 

καί) πιά ϊοδίο5 ἐμ6 Ὀδὰ οοπδοίθμος οἵ υάδ8 δὲ 
(86 βεοιμοανίη.---, 5.} ; 

γον. 4. ὅϑθαυπ, ἱμϑτιθίοσθ, βιορροϑᾶ ἴοι. 
--ἰ Χἣοὶ ουἱ οἵὗἨ (6 χαγάϑθη (διρθ, Μεγετ)-π 
Μαεῖὶς ῥρσϑίγ ῥ᾽ ΔΙ ἀθοϊάο5 διαὶ πβὶ βαολ 88 10" 
ἐεγργοιδιϊοῃ.--- ον ουἱ οὗ (Ὰ6 ἀδρίμθ οἵ ἰδ6 κ3Γ- 
ἄθῃ τυθῦοὶῦ (06 οίιϊε, Τηοϊαοῖς [ΑἸΐοτά : ἴτοῶ 
86 8:86 οἵ με ἐσθθ8 ἱπίο ἐδπο τηϑοῃ! β}}] δοά 
οἴ μ6Γ8), Ὀὰὶ, στ ΟΔΌΪΥ ἰο Ηΐδ Ράτροβα, ουἱ οἵ (88 

οἶγο]ο οὗ ἀϊθοὶρ]68, ἰῃ δάνδῃοο οὗ ἰΐ, ἴῃ ογάετ ἰο 
Ῥχοίθοὶ ἱξ (Ζεδαπ “δι, 11., Ρ. 1466, Βοδν οἶσθ) 
Ταίϑ ἰ8 ἱπαϊοοιοα α8ο ὉΥ ἰδ6 ἀεδῖσι οὗὨἨ [86 4θε- 
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ἐἶοι : ῬΠοπι 40 γ8 Β6ο κ᾽ νοῦ. 8. [8ιΐον: “ὙΠ 6ὴ 
τὴθῖ βουκιὺ 2 6808 [0 πιαΚ Ηΐτῃ ἃ Κίηρ, Ηο δοὰ: 
ΒΟ [δῇ {1160 866ὶς Ηΐπ ἰο Ρυὺ Ηἰπ ἰο ἀοαίι, Η6 
ξοο5 ἴὈτῖἢ 0 πιοοῖ {ἰ6πὶ.᾽᾿΄-ΞΡ, 85.7-- όσα ἅο 
γθο δθοὶς Ὁ---λοσογτάϊης ἰο Ηυρς. Ηθ ρμυϊ {εἰιὶϑ 
αυσϑίϊοη ἴο (6 δπὰ ὑπαὶ (Π 9 ἐθηρ}6- ΟΠ ΘΟ. 880 
τοὶ ἰόᾶγὰ Ηἶἷβθ. πδῃθ δηὰ ἐπδὶ ἱΐ ταὶς ΘοΏ86- 
υθροςν Ὅ6 τοπάθγθα ᾿πηροβ810}}10 ἕος Ηἰπὶ ἰο ὉΘ 
Ῥαὶ ουὖἱ οὗ ἰπθ ὙΔΥ͂ ΒΠΟΠΥΠΙΟΌΒΙΥ ; ὑμ6 ἀοδίζῃ, 
ΒΟΙΎΘΥΟΓ, τ]Δη }680}}7 Ὀσγοδοηίβ 186} ἴθ ψδαὺ ζ0]- 
Ἰονβϑ. ΤΠ ΟΥ δγὸ ἰο 6 αἰδιιαγοὰ δὲ ἐμ αἰδιϊηοὶ 
δοπδοϊουβη658 οὗἩὨ ὑπο} ἰηιθηϊοη [0 Βοὶζθ “6801, 
δηά, ἐποὶν σοηϊπιϊϑδίοη δοΐηρ {818 ΠΒΔΥΤΟΝΙΥ ἀ6- 
δησά, {ΠῸ }ἷ 814}} δ6 ἰῃ ἀυὶν Ὀουηὰ ἰο Ἰοὺ (6 ἀϊδ- 
αἰ ρῖθ8 κο. 

γον. ὃ. Βυῖ δυδαδ 8180, εἴο.---Τ )ὸ θαηὰ οἵ 
ἀἰδοΐρ] 68 νῖϑ βίδιϊοηϑὰ πὶ ῃῖη {π6 σζατάθη ἴῃ ἔνσο 
Αἰνίϑί οι, {ἰκὸ ἃ ψαϊοῃ. Τὴ6 ἰγοο ἰηἰϊτηδίο8 οὗ 
ϑοβυθ όγο ἰὼ ὑπ9 Ὀδοὶς-χγοῦπά, {πὸ οἱραῦ οὐ 9.8 
Β6ΔΤ ἰδ6 Θδηίγϑποθ. Βγολ ἰδθ βίαπά-ροϊηϊ οὗ 
{μοβο ἰαϊίον, ἰο ποῦ Μαί ον Ὀδ]οηχοά, ἢ9 
τοδί βίγι κί αρ ΟΟΘΌΓΓΘΠΟΘΘ ἸΥΔ 8 {16 ργϑββίηρ οὗ {μ9 
ἔγοορ, πῖ(8 7445 δἰ ἐποῖν ᾿θδὰ, πο ἐμὴ σεγάθϑῃ ; 
ἕγοτα 86 βίαπα-ροίηί οὔ ἐμ6 ἰἴγϑο, Ψ 658᾽ Βαϑίθη- 
ἱπρ ἰο πιϑθοὶ (9 βγη. ΤῸ ὑπ θ86 δχἴθῃβςπϑὶ οἷν- 
δυμηϑίϑησοδ ΟὗἨὨ ῬΟΒ᾽ (ΟΠ, ΒΌΡΘΓΥΘΙΘΒ 8 αἰγθγϑὶ ιν 
ΟΥ̓͂ ἸθΠ1Δ] νἱον ; (16 Κγπορίϊα ἰγβαϊιϊοθ δπὰ 
ἉΙαν,, {816 αἰδοῖ ρ]6 οὗ Ρείον, γοραγάϊηρ ῥυϊπιανὶϊν 
(86 ἱπιραἀοπί ὈοΪάπ088 οὗ ἰμ9 ἰγαϊΐον, ἰδὲ 1ἱ 
Ὑ7 858 (0 ἀοδίρη οὗἩ Φομη ἰο (τοῖν ἰηΐο το] ἰοῦ ἐμο 
τα ὐθδέϊς ργορδγθάη638 οὗ Ομτἶβὺ αηὰ Ηΐ8 6] γ 
ἴο {6 ἀ8οῖ 0169. Δ 698, (θη, ἀπιϊοὶ ραϊοὰ Φυὰαϑ᾽ 
Ῥῖοι οὗ δοϊγαγίης Ηΐα νἱ (ἢ ἃ Κ᾽ϑ8, ᾿πδβιυ ἢ 85 
Ηο τεοηδογοὰ ἐμαὶ ῥἱού δ. ΓΟἾΥῪ ΘΌρΡοΣγ βου: {18 
ἔασι, μούγονου, ἤυτ9 ΠΟ ΓΘΔΒΟΠ [ὉΓ ΒιυΡροδβίῃς 
Πδὶ 7.443 ἀϊα ποί σΑΥΤΥ οὐὐν (ἢ 6 δρτοοιμοπί δηὰ 
{παι ἐμὸ 7υ 448-88 18 ἃ ἰγϑάϊτἰοα, [ὁ ἀϊάὰ Καὶ 
ὈΘΟΟΠΙθ ἃ πηθϑηΐη 085 ἴδγοο ἰβγουρὴὶ 96508᾽ ἀ6- 
οἸαγδιίίοη οὗ Ἡϊηϑοῖύ, Ηρσποο, ἐὺ ἰβ8 (8 ἐμαὶ 
Ζοδη τίβιιθβ ἰὸ ᾿ηάϊολίθ, υἱΖ., ὑπαὶ ἐδ Φαά48- 
Κκῖ85 ῬΔ5 Γγυβίιταϊοα ἴῃ 118 ἀοϑῖρσῃ ὈΥ͂ ἐμ τπιδρηδηὶ- 
ὩϊΟ09 δε] [-ργοβϑοηίαίίοα οὗ 765118, πὰ δὲ ἰδ β8ηι8 
ἐἰτπη6, (πᾶὶ {πά45, ἰοσοῖ ον τι (ἰ9 ΘΠ Ια ἶο6 5, τΥ88 
ζδ]]οὰ ἰο ὑπ σγοιηά πῃ γουχὰ Ομ τ ὶθι᾽ β νογὰ. Α58 
186 ὑπο ὈΓυΒη θα Ραϑὺ οδοῖ οὐδοῦ, ἰἢ6 Κἰ88 Ὁθ- 
σασπιθ δὴ ΔΌΟΡΟΪΤΘ, ΒΟΔΓΟΘ- ΔΟΘΟΙΏΡ 86 ἃ δἰσῃδὶ, 
διὰ (Π6 ἰγδιίου ψγὰ8 οαϑὺ Ὀδοὶς Ροη ἰμ6 Ἰἶπο οὗὨ 
ἐμιὸ ἴ068. ὶ 

[Ἐγώ εἰμι, 1 ατὰ Εἶθ.  οτὰ9 οὔθ θοῦ δα δοτὴ- 
ἔοτι ἰο {π6 {ΓΘ Ὀϊΐης; αἰβοῖ 168 οὐ ἐδ δίοΥΥ Ἰαἶκο, 
Ἀέδυκ νἱ. δ0, δὰ αἴΐον (μ6 Γοδυγγθοιίοπ, μὰ χχίν. 
89: πογὰκ οὗὨ ἰθῦγοῦ δδγο ίο ΗΪ8 δηθηΐοβ, ΟΥ̓ΟΣ- 
Ῥονοσγίης [86 ἀΡπχθα τα αν δηαὰ Ῥυ οΒυΥ Βαπὰ. 
80 Ηἰἶ8 τοῦαϊκο, το (Π 6 τη) 6 ΒΥ οὗ ΗΠ 8 Ῥγθβϑηοθ, 
αἰἸεπσεὰ ἰμ8 ργοίδηῃθ ἰγδβῆοκογα ἴῃ ἐδ ἰδπρ]6. 
ΟοιΡ. 880 ἰμὸ ἱπιργδβϑϑίοη πηδάὰθ Ὡροι ἰμ9 ὑπηρέ- 
ται, Υἱϊ. 46. Ποῖ 111] δ6 {π6 οἴοοὺὶ οὗἩἨ {86 δδιὴθ 
7 απι, 6 ἢ Βροΐίζθῃ ὈΥ (80 [ιογὰ οΥ̓͂ σἴΟΤΥ οἡ ἰδ 9 
ἀκγ οὗ ᾿υάρπιθηι ! Δυρυδίϊπο: μία γμαοαξεγιϑ 
“7}αεἰεί, φιὶ 7μαϊξαπάμα ἀος ζεοεῖί3 ἘΒθηκο) (οη τϑν. 
8): Δὲ ἀϊείέ: ΕΟ δύ; δὲ ἰογίἴο αἰκίδϑεί, ποπ σερὶδ- 
Φοηΐ ἐδαπι. Τεγίϊο ἀἰσοί οἵμΜ.----Ῥ. 5. 

γον. 6, Απὰ ζ6]1] ἴο [86 βτοπηᾶ [ἀπῆλϑαν 
εἰς τὰ ὁπ σω--οἰατιοα Ὀδοὶς ἱῃ αἀἰδιηδγ---καὶ 
ἐπεσανὴ χαμαίεεχαμᾶζ ε].---ἘἘΧΡΙΔηΔΌΙΟα οὗ 
ἘΠ} 15 ὕβοί : 

“ [ἀπῆλθαν δὰ ἔπεσαν ἰ5 ἴΠ6 ρον οἵ δὲ. ἢ. Ο,. Τίοο- 
εηὰ., Τνοκο! 5, ΑἸΙ,, Ἦ εοἰοοιῖ δπή Πογῖὶ. ὧπ {π|8 ΑἸοχαπάγίβη 
ἴοττα 8060 ΤΊ ποτ, 0.11.1} οἁ. Ἐποῖοχί, τος. 86 ἀπῆλθον διά 
ἕπεσο ν.---"Ὁ. 8. 

δ4δ 

1,.Α πιΐγδοὶθ οὗ ζ96909; ὉΥ νι ῖο Π6 τηϑϑπὶ ἰο 
Ῥτονθ ἰμ [Γϑϑάοιι οὗ ΗΪ8 56} -βαυγγοηάοσ (ἀποίοοί 
ΘΧΡοΒιἐἰο}).Ἐ 

ὦ. Το ἔδοὶ 8 ἰο θ6 γοϊζεγγοὰ ἰο ἰδ ἀΐβοὶρ]θβ 
Ἧ80 πδὰ χείτοὰ δοὰ οδϑί {Ππθιηβοῖυοβ ἀροπ (ἰ16 
ατουμὰ σψὶ1} 8 Υἱοῦν ἰο δοποθϑ)ὶης ἐἸιΘαιΒ6 Ἶ γ68 
(Ραμ) ! 

8. Νγιδίοα) (ϑέγϑιαβ) ἡ 
4, Ῥβγοδβοϊοσιοαὶ: {6 γῸ 18 πΠ0 αὐρβίϊου οὗ ἃ 

ῬΓοβίγαϊίοη οὗ 8]1. Τδο Τογπιοδῦ οὔ 8 τγοῦϑ 60ἢ- 
ἰουπάοὰ δἰ δηάϊηρ 7688 80 βυὰ 6η]γ---ποὶ 5166 Ὁ- 
ἴακ, Ὀὰὶ νγαϊκκίηρ --- Ῥτοβειιης Ηἰ 56} 80 δοιὰ- 
ῬΟΒΘΑΪΥ ; οὐδ Ὀθίοσο ἐμ ΐἷ8, {ΠΟῪ ῬΟΓΘ ῬΦΓΑΙγΖοά, 
Δ8 1ὺ 6 γο, ψὶῖ ἀνγὸ οὗἩ Ηΐπι; πον, ὙΠΟη ΓΠΘΥ͂ 
νουἹὰ ζαΐϊη δεῖζο Ηἰπι, ἃ ὨΟΥΤΟΥ οὗ δι'νθ ΟΥ̓́ΘΓ- 
ῬΟΥΘΥΒ ἔμθτη δηά, ΥοΟΟΙΪ, (Π 6 . 7411, οα9 ἘΡΟᾺ 
δΔΏΟΙΔοΡ ([ἴιοἸτα, ΤΒοϊυοῖ δπὰ ἜΡΤΗΙ 

ὅ. Ηοτο, 4180, ἰὺ 8. δὴ πη͵υδβι 6016 δα {6618 
(δι οδυ8ο08 (6 οἰαϑΐηρ οὗὨ ἰδ) παιϊγαοὶθ δηὰ 18 
ΠΔίΌΓΔ] 1πδ γ απ θη 18} 7, οΣ οὗ [Π9 οὐὈ͵οοίίτο, Θ0Π- 
Βοΐουβ ἈΘΏΟΥ οἵ ΟὈγὶδὲ δὰ {πθ διδ)θοίϊνο οἷο- 
τηθῃΐ οὗ αὸ δηὰ 7680. (48, ἴο γ᾽ ̓ἰπϑίϑδησο, ΜΙ ΥΘΥ). 
ΤΙ οἴδεοὶ οὗ {πὸ 56] - ργϑβοηίαίίοη οὗ ΟἸσὶβί οου]ὰ 
ποὺ δγγίγσο υποχροοίοαϊγ ἰοὸ Ηΐαι, ποῦ, ποθ, ὉΘ 
υπάοδίχηοα. Ἰμπαὶ 8 (ῃ9 τηΐγϑοϊθ. Ναί οτ, 
ΒΟΥΡΟΥΟΙ, οδὴ “Ψ9680.8᾽ χηΐγ8 0160 Ὧθ τοραγάθα 89 ἃ 
τὴδὶθ 8] ορογαίΐοα ρου (μ6 Ὀοα 165 οὗὨ (μ6πὶ ἰμαί 
ἴ6}}; 1. οὨΔΏ πο] τνδϑ8 (ΟΥΤΟΣ οὗ σοῃβοίθησθ, 88 
ὍΔΒ (6 6489 πῃ ἐπ ἄθαίι οὗἩἨ Απαμηῃΐδϑ, Αοίβ τ. 
(899 ζεδεη ὕέδμ, Ρ. 1457 8.).2 ἸΤποΙθοῖς οἶϊοδ 
Κἰπᾶνοὰ ᾿πβίϑηοοθ, Ὑ]ιθὴ Ὀοΐοσθ Μδυῖκ ΑπίΟΩΥ, 
Μαγίυβ, ΟἹ σπγ, ὑπ τυγάοτονβ σϑοοὶ]οᾶ, ρδπὶο- 
βίγσυοκ (Ρ. 408; βοο0, ἰοο, Ηθυ ΠΟΥ οἱ (ἰιΐἶ8 Ρδ8- 
886,86}. Οὐ Νὸν Τ βίαια θηῦ στουπὰ {πμ9 0ῺῸ]1ο᾿- 
ἰηρ Ὀοίοης ἰογθ: 1υκὸ ἱν, 80: ΦοΒη υἱϊῖ!. 9 ; 
Υἱἱ. 44-46; χ, 89: Μίαιί. χχνὶϊὶ. 4: Αοἰδ ν. ὅ, 10 
ἴῃ Τοΐδγεποθ 0 ἃ Ὀδὰ σοηπϑβοίομοθ; δῃδίοσουϑ 
ῬΒΘηοΙΘΏ8, οσουτγοα οὔθ ἰπ {Π6 οἶτοῖο οὗ Φοβιιβ᾽ 
ἔλθη, δοσογάϊης ἰοὸ 0Κ9 ν. 8; Μαίί, χχν!. 
9, 17, εἰο.----- ΑἸδ]οβοῦβ οἴδοοίθ οὗ [9 ταδηϊϊοβία- 
ἰἴοῃ οὗ Φοδοναῖ, οὗ {86 Αῃμοὶ οὗ {10 Ιιοτὰ, ΟΥ 
ΟἸἰιγῖβὲ, 866 ἰὴ ἴῃ9 ΟΙὰ ἸΤοδιδιηθηῦ ἰπ (86 }ι 8 ΟΥΥ͂ 
οὗ Βαϊδδυ, Μαποδῆ, [1βαΐϊα, θαπῃὶοὶ, 88 ἃ150 ἴῃ 
(6 Νὸν Τοβίδιηθης δὺ ἰὴ σομιηοποριηθῃῖ οὗ 
Βογοϊδίϊοη. 

γεογ. 7. ΤΏΆΘΩ δδκοᾶ Ἐὸ ἱποῖ δραϑίῃ.-- 
ΤΙΐθ βϑοοπὰ αυοβίϊοη, ἰπ σοηυποιίΐοι τυ ἰ{} (86 
861 -ΒΌΣΓΘΠΟΡ οὗ 9688, 88 δὴ οἴξεσί ἀροὰ ἰδ 9 
ΓΟΟΡ 88 οἱουδιϊης 88 ἰμδὶ οὗἩ ἰἰὸ ἄγεῖϊ αὐ θϑίϊοη 
δηὰ {10 80}{-ργοβδϑηίδιίΐοη οὗ 9688 τνῶϑ ἀοργο885- 
ἴηζ. Τμῖδ, 6180, 18 ἢ ΔΔΊΟΘΥ υἱτὰ {Π 6 σον υ]βίης; 

Φ[8ο δ]5ο Ἐδγαγὰ, Ἀἰδίονυ, Ηοηρβιθη όταν, αοὗοϊς, Μόνον, 
Γυϊπαγάϊ, Βγδοϊκηον, Το θοῦ, ἀπὰ ΥΥΠ|Ιπδοη, ΥΓ ογάϑπ ογίῃ; 
ΒΟ κἀ ἀρ 88 ΔΠο  Π6Υ οὐἦοσῖ : ἴο ῥγονα ἨΪΐβ ἀϊνίπο σπαγδοΐογ, 
Γαϊπαγάξ, ποίτονον, δϑηπηοθ παι [ἢ0 τηΐγοϊθ 88 ΒΥ ΠΟΪ0- 
ἴσαν πιραξαίοα, ἀπ ΔρΡΡτοας 65 ἴη6 τίον οἵ ηρθ με δ); 
οὐκὶ αἷϑὸ (11. 676) Ιαγϑ [η6 οἱ ο 80 Γ099 Οἡ ἴδ ἴοτοο, 

{6 δαὴθ ῬὨΐοΝ ἴῃ [πὸ ἴδη}ρ1]9 Ἰηδλθ {116 ΘὨθΙηἶ68 σϑοοὶ!, 1ὶ 
ὙὯ88 Ὠοῦ ἃ Ρῃ Σίοαὶ, "ναὶ ἃ πΙΟΓᾺ] ταΐγας]9.---Ρ, 8. 
1 [δέγαιιδα τορμαγδ [Π9 Β06Π6 88 πιϊγβοῦ!ονθ ἰῃ ἴΠ6 ἰπιοηϊίοη 

οἵ ἴπ8 διιῖδογ, ὑπὶ 88 ὩΠῊ 510 ΓΙ 8]. 50 6180 β.ο  θη.-- ἢ. 5. 
5 [80 αΑ͵δὸ ΟἸβῆδυδοη. 6  οῖῖο, ΕΌταγά, Βδυπιϊοίη, Βαγῃυδ, 

Ονϑη (ποῖ ἀδοϊο). Βαγὴρα {πίη κα ἴπδὲ ἴπΠ0 δυρροκί(ἰοη οὗἉ 
8 τῇ ἰγβοῦ ουΒ ρονγοσ ἀδίγδοίϑ κτοθ  Υ ἔγοσι (9 τοὶ 80} π} Υ 
οἵ 18 8260η8.--. 8.] 
ἘΟΥΠΠΔΩΥ ΑἸΙοργρᾶ : Τὴ τηΐγλοϊο θψτῶθ ποῖ ΒρΟΟΙΔΙ] ἰπ- 

τοπαϑὰ ὃν οὖν [οτὰ (), Ὀπὶ ἃ τοδι]δ οὗὁ1Π 6 δυρογπιιδη αἰκ- 
ὩΣ οὗ Η5 ΡοΓβοὴ δῃα [Π6 τρα ]οσίίο ΟΒΙ 688 οἵὗἱ ΗΠ 8 σορ]γ.- 

. [0 η ἴδ 886 οΥ̓͂ ΜΑΥΚ Απίοην β66 γαοτίηβ Νωχ. ΥΠΓΙ. 
9,2: οὐ Μαγίπβ, 6116 }08 Ῥαΐ. 11.909, 8: οὐ (οἱκην, βεγτα- 
ἢ. Οὔηι. ἀε κἰαίε γοῖ. τη Θαϊδέα, τ. 111. γυ.ὕ. 33--ταὧὐ ηυϊοα ὃγ 
Τηοϊυςκ (Ρ. 380 οἵ Κυδηι δ 8 ΓΑΉ5]Δ[10Π}. Ἀπ Ὁ Μ ΎγοΥ (Ρ. 
δ92). Βαϊ {ἴπ|656 81Ὸ δἱ ὑσϑί ΥΟΥῪ ΤΟΠΙΟΙΘ ΒΏΔΙΟΚί68 {τῸΠὶ ἃ αἷΐ- 
ἴογομξ δρῆ6Γ6.--Ρ. 8.) | 



«- 

δ46 ΤῊΒ ΟΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤῸ 7ΟΗΝ. 

δη τοδηϊτηδίϊηρ εοἴεοίβ, 85 ἐχρογίοποδὰ ὮΥ ἰδ6 
ΑΡοσα]γρ δι, οὖ ἀϊνίπο τουοϊδιίοη, θ4η. χ. 10; 
Βον. ἱ. 17. Τῆοδο θη (θδηῖ61] πὰ “οὶ πῃ) γγὸγθ 
Ῥτγοϑίγαιοα ὉΥ ἰ|ὸ Βο]ηθϑα οὗ ἴ9 Πογά, ἴᾷ [16 
σοηδβοϊουβηο58 οὗἉὨ ὑξοῖν βία] 655, ᾿ἰΠοὰ υρ δκαΐη 
Ὁγ Ηἰδ ρῆβϑοο, ἴῃ (Β9 οἰοιηθηί οὗ (πεὶν 711. ΟἿΓ 
δα580 8 βοπιον δὲ δἰ πὶ αν, --εἰθ ἰοπρ]0- ΟΘΟΥ5 
Ὀοΐπα, οα (6 οπθ ἰιδη4, (80 ἱπβιγυμηδηίδ οὗ ἃ 
βοάϊο5βα, ἀου δὴ Ρἷἱοί, Ὀὰὺ 480, οὉ ἰδ οἵ  Γ 
Πδῃα, [Π6 ταὶ αἰ ποτ οὔ δὰ οχἰβίϊης ογάϑσγ οὗ (Βί ἢ κχ8 
δηα ἰδο ἰηϑ'γαπιεηί5 οὗ Ὠίνὶπο Ῥγονίάϑθποϑ. 

νον. 8. Σέ, τμοζθίοσθ, γ9 δϑοῖς Νἴο.--- Τὴ 
ΒΥ οΥ͂ [6509 ἷἰ8. αἰγοοί Υ ἀδοϊδταίγο οἵ ἰδ 6 
Βοσυτ Υ οὗ (πὸ αἰδοῖ ρ᾽ 65, Ῥαγὶὶ ὈΥ͂ 'νΑῪ οὗ Ἰοχί σαὶ 
ἀοάἀιοίίοη, ῬΗΓΟΠΥ͂ 85 δ σοπιπιδῃὰ:; ἰΐ ἰδ, δἱ (6 
Βδπι0 ἰΐωθ, ἐπα γοοῖ]Υ 1:6 ἀϊδοὶρ᾽ ο5᾽ ἀἰϑοθατκο 
ἔτοπὶ (86 Ῥγϑβϑηΐ ουἱ τνατὰ δ᾽] δῶσ οὗ κυβονγὶηκ. 
Βαϊ {{Ἰὸ στοαί αἰΐογϑῆοο 885 4180 ἃ ἀδοροῦ Ὀασί- 
ὕτουπά. 60 15. Ἰχὶϊ. 8. Βοηροῖ δηὰ οἱἰδοῦβ 
ἄϑϑικηο, τὶϊῃους ουπάδίιϊΐοη, ὑπαὶ δοῦιο δδὰ αἱ- 
ΤΟΥ Ἰαϊὰ απ οὐ ἰδ9 ἀἰϊδβοίρίοβ. Τμαΐὶ ὑπο γθ 
ἀἰὰ αχὶϑὲ δὴ ἱποῖ παι ῖο πὶ ΤῸΓ δι ἢ ἃ δίορ, ΒογονοΥ, 
18 οὐϊποοὰ ὈΥ ὑπὸ ορίβοάϑ οὗ 89 δεοοίης γουῖϊ ἐπ 
ἈΙΔεῖς αηὰ ὈΥ (86 πιαϊὰ ψὰο ἀδπουπορὰ )οΐοσ, ἴῃ 
{86 ἰδίοτΥ οὗ 86 ἰδ ΐοΣ᾽Β ἀθῃΐα]. 

νον. 9. Τμηῖ ἴ86 δαγίηᾷ τὐἱκῃῖ ὍῸ6 ἔπ]- 
8116 ἅ. ---ΟἸ τὶν 8 ἀοοϊδτνλίίοη, οἤδρ. χυὶ!. 12. Τα 
Κοορίπα οὕ {πὸ αἰδοῖ 165 ἔγοιι Ὀοΐης 1οβὺ οοπ δἰ βίο 
ΒΠΔΠγ τα (Βοὶν Ῥτοβοσυδιΐοη ἔγοπι οδρ  Υἱἱν ἴῃ (89 
Ῥτγοϑοηΐ βἰξιδιΐοη, βδίαοθ {ἢ 6 οὐ Ὦ Υ ἰεπιρία- 
τίου πιϊχϊ ᾶνο Ὀθ66 πη ἰπ6 τυΐὰ οὗὨ 1ῃ9 8011}}8 οἵ 
ΒοΙη6 ππηοῃρ {ἰ6πι. (Τ}Ϊ8 σοπαροίίοη ποῖ γϑοορ- 
πἰζοὰ ὈΥ ὅσοι νοῖσοσ). [ΑἸέίογά : “ΛΔ ἀηαυε8- 
(ἰομ Ὁ]6 Ῥτοοῦ, ἰ δὴῦ ψογοὸ ψδηίθά, δὲ (89 
σον 8 οὗ ὁἢ.. χυὶϊὶ. δγὸ πὸ πηοῦό ἀδϑοσὶ ρίΐοη οὗ [ἴτ0 
τοΐπαὰ οὗ οὖν οτὰ 796805 αὐ (9 ἰΐπ6, θὰ. Ηἰ5 
ΥοΥΥ τοῦ ἱμοηδοῖνοθ. ΤὨ15 ἰ8 γοσορτϊσοά οὐ θη 
ΌΥ θο εοϊίίο. Οη (86 δρρ]ϊοδίίου οἴ (116 βαγίῃηρ, 
ΟὟΘ ΠΙΔΥ γοηδτὶς ἱπαΐ {Π9 τνογὰδ ὑπαυθβίϊ ΟΠ 8 0}Ὁ 
Βλὰ ἃ ἀθόροῦ τηϑρηϊηβ ἰμλη ΔΌΥ ὈοϊΪοηρίης [0 
(πΐκ5 οσσαϑίου : πὶ (Β6 Σδιηδυΐ9 50 οἴϊθη χλὰθ πῃ 
ι(πἷβ ΘοτηπιοηίδῦΥ οὐ ἰδ Γ᾿ χοηΐ οὗ ργορῆθ- 
οἶθ5 πιυϑὶ Ὀ6 ὈοτΏΘ ἷἰδ τηϊηὰ ;---ἶθδι ἰο “7 έ᾽ ἃ 
ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂ 18 πού ἰο ὁχζἠσιέ 115 ΟΔΡΑῸΪΠΥ οὗἁ Ὀοΐης 
ἀσκΐη πὰ δραΐῃ ἔ]]] ἃ :--οἰ αὶ [Π6 τνορὰ 8 οὗ (6 
Τονὰ κυ ΠΙΔΩΥ βίαροβ οὗ ιιΐοϊάϊηρ;---ηὰ (παι 
{19 ἰσπρον 8] ἀοϊΐγνογδηοο οὗὁὨ ἰδ Αροβίϊθβ ον, 
ἀουι10 89 τνᾶ8 Ὀιϊιὺ 8 ρατὶ ἴπ {6 στοῦ δρὶ τὶ (υδ] 
δαῖο-Κοορίης το ἐπ 6 Τοτὰ δαϑονίοα ὈΥ δπιϊοὶ- 
Ῥαζίοπ ἴα 686 τννογὰ98.᾽᾽ 8.66 8130 ἃ χοοά ῃοίϑ οὗ 
Ἡ οὐβίοῦ δῃὰ ἯΙ Κίηβου ἐπ ἰοο.--Ῥ. 5. 

γον. 10, Θίπσοιυ, 16}--Ῥοῖοτ. [Σίμων οὖν 
Πέτρος. απο: Βίππο Ὠον---οίον ].--ὐῦοὸο Ὀγίης 
οι ἐπ π6 ἐγιυηδαίίου (86 ὑχαὶὰ ἰμ αὐ Φο]η ἰαβογὶ9 
18 οὖν οὗ πιληΐζοϊὰ προτὶ Ὀοίποοη (068 Ὠππιθβ 
Βιπιοῦ δηὰ Ῥείον, (ἢ οπιρ αϑἰσίπα (6 Βἰπιοη. 
Τὸ δίαιοι ἰὰ νὰ8 δίαιτα] (ὁ δοΐ ἴῃ (6 ὙΔΥ͂ σὸ- 
Ἰαίοα. Ὅοπιρ. Οοπιπι. οἡ Μαξίλειο, ὁπ (8 ρῥΙδοο; 
Φοιη χχὶ. 18, Απ ὀχρίαθδίΐοα οὔ τς οἱτγοιπι- 
βίαποο (δι Φοῦπ α] 006 πιοηι! 0η}8 [Π 6 παῖηο οὗ (6 
ἀἰβοῖρ]9 ΒΟ νγάὰβ ὑ86 δυΐῃοῦ οὗἨὨ {πὸ βιποτά- ἴον, 
800 ἴῃ (86 (οὔμπι. οα  αίίλειν οπ (8 Ῥαββαρο [Ρ. 
4860, Δπὶ. ἐδ δ᾽ πη] τὶν, Φοῖ ἃἸοηο πιθηι ἢ 8 
ὑπὸ "Άπι|ι6 οὗἉ δία] σ!υ5. [Οπ0 οὔ (δ οἰγοιυιπιϑία πα] 
ἀοιαὶϊα 80 ἵγοαυοηΐ ἱπ οἢ πη 5 δοσοιιοὶ οὗἩἨ (86 ι͵5- 
ἰοὸτν οἵ (9 ρῬαββίοη, το σοπῆγπι ἷ8 αἰιίϊιοῦ- 
8.10. Φοῆη Καθ 86 δἰ -ρτγίοβί, τόν. 1. απὰ 
ΒΟ ὈΓΟΌΔΌΪΥ 8180 π'β βογσυαπὶ Μα]οπα5 (Ξξ Κιηρ). 
ΤΗο ϑιυθοριϊδίβ γ8ὺ0 πτοίθ δδυ ον ΠΥ ἤδνο ποὰ 
Ῥγυιάρηςα] ΓΟΆΒΟΠ5 ζ0Γ ποὺ ταϑῃς πίῃς [6 ΠΛΠιθΘ." 

--Ρ. 8.1] Ῥείον νἱβιϑὰ, Ὁ (18 Ὀϊονν, ἰο Ῥσγονς δὶς 
Τολάϊ 685 ἰ0 σἰ δὶς εἶ Ἰἰΐο ζὸτ δἰ5 ᾿οτὰ δὰ ἴἰοὸ ζυΐ- 
ἢ] ἰδ τον, τοοογάϑὰ οἄδρ. χὶϊὶ. 87; ἴῃ αἱὶ ῥτοδδ- 
ὈΪΠΥ ἴν τνΔ8 8180 ἷβ ἀοβίρη ἴο χίνε 8 βίζμαὶ ἰο 86 
Γερο 8 οὗἩ ὅθ8ι.5 δηὰ ἐμ Ιοτὰ ΗἸ πι56}7 [0 σἶῖβο ἰῷ 
ΔΓΠῚ5 δε ηϑὶ [Π6 106. ὕροι {μ9 ματι ϊσυδσ οἰ τοῦ» 
Βίδ 665 σοΡ. [9 ϑυπορίϊθί8. [Ροΐςγ ΒΒ ΖΣϑαὶ νδδ 
᾿νοηδϑί δδὰ νε 6}}-τηοδβίηρ, Βαὶ ἱπιρηϊδῖτα, Βαϑίυ, ἵτο- 
Ῥτυάοηΐ, δηὰ τη ϊβίδίεοη ἰῃ (Π6 βοϊϑοίϊ οι οὗ τϑϑδῃβ. 
Ηδποθίμα γοδαΐτθ οὗ οὰν Γογὰ, ν ὸ ΒογΘ Θου ἀδανῃβ 
ἴον Δ}} εἶπ [0 σοῦ ἴπθ υ80 οὗὁἨ ΟδΥΠΔ] εΔΡΟἢΒ 
δ ΡΠΥΒΙΘΑΙ ἴογσθ ἴῃ ἰδ ἀοίθῃοο οὐ ἐγ δηὰ 
Ῥτοῃοίϊοι οἵ Π|5 κἰηράοιι. Τὸ Βοιιΐβῃ; δ υσοὶ 
15. ᾿πιἰδιθὰ Ῥοίον ἐπ 19 θα Κη 688 σϑῖβοσ 188ῃ 
.ν18 βιγοηχίὶι, δὰ οϊθη ἱητοόκοὰ ἐμ ἅγια οὗ (89 
ΒΟΟΌΪΔΡ ΡΟΟΥ ἴῃ πὸ ὈΪΟΟΟΥ͂ ρογϑϑουίϊοη οὗὨ δε- 
ΤοΙ685; ἴδ τηδκίπα Βαγβοὶ  σοβρο;ϑ] ὉΪ0 ἴῖ0 γ᾽ ἱϊ ἴ8 
δΡρΙἰ6 οΥ̓͂ ΒΕΡ ῥγοΐοβδβϑα ργίηςΐ 16: δοοίεδες ἩοΉ, δι 
δαπημίπόπι. (ἰοπιρ. ὨΙΥ͂ 2{{8ὲ. 9" τὴς Αροδί. Ολεσεὶ, 
Ρ. ὑ17.--Τ,Ἴ , Β.] 

γεοῦ. 1}: δϑοδυα πηῖο Ῥοῖοσ.---ἴς 18. αρεῖα 
βἰξηϊβοδηΐ (αἱ Ψοπ ἢ εγΘ ππδὶς68 0.86 ΟἿΪῪ οὗ {88 
Π8Ππ|6 οίον (σἸςουῦ δ᾽παοπ). ΟἿ γδι᾿ 8 ἀοἰνον- 
ΔΏΟΘ δριϊηδὶ (10 δοίΐοῃ οἵ Ῥοίογ, 88 ρίτεπ ᾿γ 
ομη, αἀοὐδ ποὺ δχοϊαἀθ (6 τνοσὰβ σοϊαϊ δὰ ὉΥ 
Μαιίδνν ἤγοπι σοῃ ογελΐηρς [μ 6 πιοτὸ οἱοδοὶν 19 1ἐ 
οὐ σι δὺὲ οχργοβδίοθβ. 186 νογὰβ οὗ Φεδαε, δε 
τοσογάἀρα ὈΥ Δοι!, ΔΥῸ δχργοβϑβίγο οὗ (86 τνοϊυ- 
ἰατν ΒΌΡΓΟΠον οὗ 6805 (0 ἰδ68 ν»}}] οὔ {80 ΕΔΙδΟΓ, 
δηὰ {Π| 0 Ὁ πιοβὲ ἀοδοἰάοα]γν Ἰοοἷς δΓΤΔΥ ἔγοιι [868 ἀοδς 
οὗ πιθῆ. Μίαν Ῥαββθβ οὐδϑῦ (9 αἰγοοὶ ἀϊβαρ- 
ΡῬγονδὶ ἃνγάθά ἰοὸ Ροϑίοσ, ἷ8 συ ϊὰθ; [μ]κὸ σοϊαῖ 65 
πον ΟἸιτδί γουγϑαϊοὰ (μ6 οἴδηξε; Μδίίμον Ὀτγίηκῃ 
ουῦ {116 ἱμοοογδίϊθαὶ ρμοϊπὶβ οἱ «Ζ2688᾽ δεγίηξ.--- 
ΤῈ6 ΟΡ ΨΒΙΟΒ ΜῪ ΕΞ δἴδοσ, εἰς. Οουρ. Μδιὶ. 
χχ, 292; χχνΐ. ὃ9 [Οομῃ., Ρ. 479, ΑἸὰ. Εἀ.1. ἴα 
Ηἱ8 Ῥτύδγοῦ Ηθ 188 βδόυβὶγ Ὀουηὰ Ηϊτ δε] ἰὸ 
ἀγίηϊ ι86 δὰΡρ. [“ 7ἧε σιῷ 15 ἃ διγι είς 81} δου 
[0 ἐδ ῬΥΘΥΟΡ ἰ ἀφρίβθηιαπα: ἴου 16 ἰπηθκο ἀθε5 
μοὶ 6180 ΠΟ6ΓΘ ΟΟσΟΙΥ ἰπ οὖν ΕνὐδλΏ ρο6}15ι.᾽") ΑἸΓοτά. 
80 8180 Ῥδΐου, (υϊάρηξες, Ἐ.. 11., ο. 4), Βοδβκεὶ, 
ἡ ΟὈβίον βηὰ ΝΥ} Κίηβοη (οοιαρ. ἰὴ ποῖϑ ἐπ ἰος.), 
Ἡογάβνονι, δηἀ οἱ 618.--- ", 5.1} 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΒΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Τὴ9 αγτοϑί ὁ ὕ͵Ἵέεδια ἴῃ Θοιπϑοπιδθ. 7Ζοδπ 
οταἑί8 [6 ἀἰγοοίοη8 οὗἩ 6805 ἴο Ηἰ5 αἰβοῖ 165 δα 
ἴο (μοὶν οσοπάσοι ἰῃ αφι(ἰιϑοπιαπο: (86 Ραβδβίοῃ οὗ 
Ηἰ8 βουὶ; ἐ6 ΓΟΡγοοῦ ἰὸ ΗΪ8 β᾽ϑορίῃμ αἰδοῖ 168; 
(16 κἰ88 οὔ Φιάηβ: ἰὴ6 τοΐδγοησο οἵ Ῥεΐῖοσ ἴο τὰς 
ἰνοῖνο ἰορίομβ οὗ δηρϑῖβθ; ἴμ9 ῥγοίοδί οὗ “Ζ2εβὰ5 
δρηϊηδὶ ΗἰΒ βεΐσϑγβ; ἴπΠ 6 ποδὶ ἱῃρ οὗ ἈΠΔΙοδ 5 τοὸ- 
σονάοι Ὀγ ̓ υκϑιίθα ϑρίδοαο οἵ ἰἰο ζυ κίεν γοῦιῃ 
τοϊαιοὰ ὈγῪ Μαῦῖ. Ου ἴτδὸ οἰμοὺ δηά, δὸ κῖνοϑ 
ΡΓοιαΐηθποο ἴο ἴΠ9 ὕβοὶ ἐμδί 79 δὰ85 ψοηὶ νοϊποίδ- 
Υἱγ ἰὸ ππϑοὶ Πὶ9 ρΡρυθ ΒΘ ἀ6Γ8: δαὶ 186 πιυϊὶ- 
ἴσα 6 ζ6}] ἰο 116 σνουμα αὐ (89 δα) οὗἨ Ηΐε πγλ͵θοιγ; 
(δὲ Ηο ειγτοάογοὰ ΗΠ τΩβοῖζ Ῥυΐίβομοσ, ψὯ}9 
Βοσυνὶ πᾷ ἢ ἴγοο ὀχοῦθ ἰο (ἢ ἀϊδοῖ 08. Ηδθ πατοοῦ 
Ῥοῖοῦ 88 (6 οὔθ 80 γον ἰδ δινοτγα, πιορῃ( οι 
ἰπ6 παπιο οὗ ἰδ βογνυδηΐί, Μαϊοϊβ, πὸ 'πδ8 
πουπὰ» ἃ Ὁγ Εἶσαι, πᾶ, νι (86 ψοτᾶβ, "πὸ 
ἀτοιν 19 βορὰ," τοίου ἰὴς δουΐῃρβ οἵ «6608, 
ἐ 8} 4} ηοὶ ἀγίοϊκς {110 δὰ 1 εἰς., (ο Η 5 ᾿9Σ ο}.- 
οαἱ ρμηϑϑίοη. ὁ Οοἰδβοιδηθ, 866 (οαιπι. οὉ 
Μίαιιλεισ, ». 478, Ατι. Ἐὰ. 

2. Οείλεδεπιαπα, 88 Φοῦ ραΐπίϑ ᾿ἰ, ῬγοσΌῬΟΘΕΒ 
(ς ἀφ βοπιδης κσοσογάϊηρς ἰο 89 δι γπορί δια, δδὰ 
ἔγοιῃ (ἰἰο Ἰαϊτίον 1 18 Ροβϑί ΌΪο ἰο ἀδᾶάποο ἐΐϊ ἔθστοοσ. 
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7. ε., ἴῃ 186 κί ράοπι οὗ αοὰ, 8 πιΐ χα Υ δεβυταησο 
ΟΥ̓͂ ΥἱοίοτΥ δάμη 5 Π 6 ᾿ἤδγθ δα ΟΥ̓͂ 8 χα ΒΥ 60Π- 
δῖοῖ, κηὰ ἃ τ συγ οοηἤῖοί {δὶ οὗἨ ἃ ΤΌ 88- 
δύτδησ ΟΥ̓ ΥἹΟΘΙΟΓΡΥ. 

8. ΤΠ ραδδαφο οΓ ὅἐδ5 ΟΥΟΥ [89 Ῥτοοῖ Αἴοάγοη, 
ἃ. δίορ οὗἨὨ 16 δρμοβίὶ, που] -ἰβίοτίο ἱπιροῦί. 
Απὶ οχρυοβδίΐοῃ οὗ Ηΐβ δοῃείγαϊ ποάποβδ ἰῃ βρὶνὶὺ, 
Ηΐβ Τγοράοχῃ οὗὉὨ νἱ}1, Ἠΐβ ἀδοϊδίοι οὗ μοδρί. 

4, Ῥαγααΐεε απὰ 6 Ὅαγάοπ. Το δγεὶ δὰ ἐδὸ 
δεσοπα Αἄα. 186 βογροηΐ δῃὰ ὑμ9 ἱγαϊϊοσ. ΤῈ6 
ἀοῖοαοι δηὰ 6 νυἱοίουυ (αἰδοβίηρ, ἴῃ 8 ζυθαίοῦ 
ἄοστοο, ἰο {πΠ6 ϑ'γηορίῖοδὶ νϑγϑίο). Τὴθ δηοίθηὶ 
ζγροϊονψυ, σοποιϊ αἱ; {πΠ6 αδγάθῃ οὗἩ ἀφ Ββοιηθῃθ 
ΔῈ ΔΗ {16 5818 οὗ Ργ δα 89, 8 ΠΥ τνασταρίθα Π6 ΓΘ, 
80 Ἰοῃρ 828 1( ἀο685 ἠοῖ, ὉΥ͂ ΘΒ]αΓΊὩρ ὍΡΟΣ τΐηυ- 
εἶς, ἀοχοπογαία ἰπίο {γἰθ] ης. 

δ. Το δια άδη αἰἰαοῖξ ὑροῦ ἐπ ᾿ορὰ ἴῃ ἰδ6 
ΒΆΛΟΙ ἸΔΥΥ ΟΥ̓ ὈΥΆΥΟΥ, 8 βροαϊίηρ δ'ίρη: Ἰ. Τη δὶ 
86 ᾿αϊτεὰ οὗ 0 τον] τταϑ ἰονο θὰ αὐ {86 ῬΓῈΥ- 
ἧηςς οατί οὗἩ Ομτὶδὺὶ δὰ ΗΒ ἤροϊκ,---ἰ αὐ {ΠῸΥ 06] 
ἄροη Ἧϊπι οα δοδουηῖ οὗ ΗΒ γἱείγ; 24, {δπδὶ ἰῃ (818 
Τοεροοί, αἴ8ο, 6 ῬδΔ8 ἴ0 ἴΌγπι ἢ 6 ΘΘΏΓΓΑΙ Ροϊηϊ 
ΟΥ̓́ΓΒα οχρϑυΐθποο οὗ ἰῃ9 {δι 7ι]: οὗ (86 Ἔχροτῖ- 
669 οἵ ἢδηϊ61 (ο ΠΡ. Υἱ. 7), οὗἩ {89 ται Ουγτὶθ- 
εἶδ η5, 186 Ηπραδποίϑ [Ῥυγίδηβ, Οονθηδηίθ 18], εἰσ. 

6. υκάὰας ἔπειο ἰλὲ ρίασε αἰδο. ον ἴπ9 Βρὶ γα] 
διρογίοιδοβ οὗὨ ἔμ 1856 πιθὴ δηὰ πγροορίεΒ γτοαουπὰ 
ἴο ἐπεοῖν γυΐϊη, Ηἢο Καον {Π6 Ρρίαες. Βυΐ ἰῃ τ ῆδί 
8 Ὅ5856 Δη4 ἰογρογίοοσι ΨΑΥ͂ ἢ6 ΚΗΘῪ π6 Ζογά, 18 
Ῥτονεὴ γ δίθ οαυϊρθμὶ 8ηἃ το τὶϊιι {86 
τὴ ποῖα τ ἢ π46. 

Ἴ. ἴῃ Δ}} το σίου ρουβοου 008, δοπονίβ, Ἰορὶ ΟΏ 8 
δια ἀγπιΐθϑ ΤΡ ΓΑ Βίοττηρα Ἰπΐο ροηδΒ- α᾽ ΔΓΙΏΊ68, 
Ῥο]ῖδα 801 16. 8, τα τ ἀ008 δηἀ᾿ ἜΧΘΟαΙ ΟΠ 8’ ἃ8- 
Β᾽ βΒἰαηίϑ. 

8. Το ἀναπνίηρ πρ οὗ (ἢ6 νον] διαί ηδὶ ΟΠ τ ἶβὲ, 
δοὰ (ἢ 6 βιυοτγα -βίγοϊκο οὗἩ Ῥείου ἴον Ἠΐτὰ : βγιιὈ0]8 
οὔ {86 ἱπιροίοῃοθο οὗ ΗἰΒ ΠοβΒ]Υ ΟΡΡΟΒΟΓΒ, 88 οὗ 
ΗΙἶβ θοβλ}ν ἀοΐοηδογα. 

9. Το πισ)γεδίῳψ ὙἈἈΘΡΘΌΥ {80 Βοὶ εργυοϑθηξαίἑοη 
οΥ̓ ΟἸινίϑυ δαβίβ ΗΪ5 [068 ἰο {Π6 ργου πὰ, Α ἀἰνὶηθ 
ορϑτηιίοη (866 ἰΠ6 Ιπἰγοάποί, οη}, γοὺ τὶ ἢ ἃ δυ- 
πιλ ᾿ΠΒΙΓΌΠΙΘΗ ΑΙ. 866 Νοίο (ο τον. 6. Αἱ 
{6 Βηπι6 {ἰπ|0 ΔῈ ὀχρυθββίοη οὗ Ηΐβ ἔγοοάοπι ἴῃ 
1118 δυττοηᾶον, τι ]οὶ Γγοθάοιῃμ, δοσοτἀΐης ἰο (116 
ΒΥ ποριἰδί5, Η6 4150 ἀδοϊαγοα ὈΥ ἃ ἀδοἰἀ6ἀ ῥτοιθβί. 

10. ΘΟ ν 58 8 βυ Ὀπιϊ(ἰἶπρς ἰο 6 ἰΔΕ θη σαρίϊνο ΌῪ 
Η! 9 ἐποῖηῖοβ, ἴῃ ΟΥΟΡ (0 (ἢθ Ῥτοίοαίΐ'οη δηὰᾶ ἀο- 
Ἰΐνογαησα οὗ ΗἸδβ Ῥοορῖθ, ἃ βυῃῦοϊῖο ἱπάϊν! ἀμ αὶ 
ἐγρο, ἴα ὙΔΊοΝ Ηἰ5 ΓΔ ὉΠ {1} Π 688 88 ἃ ΒΘ ΘθπΙ ΟΡ ͵8 
γεδεςιοι. 

ἨΟΜΙΧΣΈΤΙΟΛΙ, ΑΝῸ ΡῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 52 

1. 5669 Οοτηπ θη, ΑΥΥ οἡ  αί(ίλειο, ατζ, Ζιικό.--ὄ 
Θεἰ πδοτηη 88 ἴῃ Ῥτγοίουπάσϑι σἴοοιι δηὰ Ὀτγὶ σι οδὶ 
Ἰ σὶ (σοπιραγίϑοη οὐὗἁἨ [86 Φομπαδιθπμοδῃ νοσβίοη ψ]ἢ 
{πὸ ὙΠ ΟΡρΕῖ64]).---Αἰ πβοπιδὴ9 ἃ8. ἃ ὈΪ806 οἵ γτἱο- 
ἰοτῦ : 1. Βονοϊδιϊοῃ οὗ ραβὶ υἱοίοσυ, α. ΟΥ̓ ἰη- 
ννηγὰ ἰοπιρίδιϊοη, ὁ. ονοῦ πἀ85 (088. χἰ]].). 2. 
(οπουτηπιλίίοη οὗ Ῥγοθοηῖ υἱσίοῦυ, α. ΟΥ̓́Θ {6 
Β,ΛΠἀοΥΟῖϊΒ ΔΥΤΗΥ πὰ ΟΥΟΥ ἰγραβοὴ (ἴὰ ὑδαὶ Ηθ 
γοϊπη τὶν ργοϑοηίθ ΗΪ πη86]Γ ἰοὸ Ηἶδβ θη θτα 68) 9 ὁ. 
οὐον 6 ΒΑΠΡΙἾ Π688 οὗ (ἢ ἴοθ9 (ὉΥ͂ Ἰογνοὶ πα 
(Ἰοτα τὸ {πΠ9 φασῖῃ δπὰ δηβυτὶπρ ἴμὸ βαίοίυ οἵ 
1η ἀΐκοῖ}}]65}:} δ. ΟοὔὐοΡ (6 ΟΑΥΏδὶ Ζθω] οὗ {ἐδ6 
ἀϊκοῖρῖο. 8. Α ΥὈὐτοΐοκοη δαὰ ᾿ἰ 6 ρἱοίι το οὗἁ 4]} 
(τς ἕαπίαγο νἱοίογὶ 68 οὗἩ Ο γί (ἴγοθ δάνδῃδο οἵ 
ἐπ δἰγοπζ, δοοῦγο Βῃ 6] οσηθπὶ οὗ 86 πυοδὶε, 
κἰοτίσυβ δοτγτοοιΐοη οὐ 109 Ῥαββϑίοηδίθ, αἰβ8ῖρε- 
ἐἰοα οἵ ἔπ δοποοὰ δηὰ ἐγοδοθοῦν, αἰδασπιηρς οὗ 
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νἱοΐθ 66, ονουσοτιί ηρ οὗ (89 νον] ἃ ὑΠΒγοῦ ἢ τοϊυι- 
[ΑΥῪ δβυβογίηρ).--- 8) Ὀτοοῖς δηὰ (6 χαγάϑῃ : 1, 
Ηον ἰπβὶηϊβοδηὶ 2, Ηον ΤΩ ΘΠ ΟΣ 80]61--- 688 
δηᾶ Ῥεοίοσς ἰπη (6 ἀοἰ δϑιδηθ οὗ ἴδ ;,οτα,---.ἕ 
“μάας αἶδο ἔπει ἐδέ ρίαεε. ΗΟ ουὐϑῃ {ἰδ Κον- 
Ιεάρο δπὰ σχϑοοϊ]]οοίξου οὗ ἷ8 ἀἰδθοῖ}]6-}}9 ὈΘΟΟΙ69 
18 τοῖη. Το ἔδυ Ἰυαάρστηρηὶῤ ἴῃ [6 σα Ἶδι180 
οὗ βρίγἰ πὶ Θχρϑῦ 6 Π068.---Τ89 δαυϊριηθηί οἴ 2ι- 
88, ΟΡ πιοῦν γν8}} δηὰ γοῖ ΒΟΥ ῬΟΟΥΪΥ δ ἰζη ον 818 
δοϊταγοὰ Γοχά: 1. Ηΐδβ ρἷδοο οὗ Ῥγαυοσ δῃὰ βαοὶἱ- 
ἐγ ἴἰο Ῥγδυον, Ὀθΐ οἱ (})16 ὈϊΪοδαίηρς οὗ ΗἾ8 ῬΣΑΥΟΥΣ 
2. Ηἰ8 ροτοσ, Ὀὰ: ποὶ ΗΐβΒ δΌΡΟΙΟΥΪΥ δὰ οτ- 
ἱροίοποο; 8. Ηΐδθ ἱπποόοθῦοο, γοὺ πο ΗΪ5 δο]Ϊ- 
Ὧ688; 4, ΗἸ5 οΙοιιοησΥ, γοὺ ποὲὶ Ηΐ8 ἴον δηὰ 
ΘΟΣΠΟΒίη688: ὅ. ΗἸ8 υχδὴ αἰεὶ γ, Ὀπὲ ἢοἱ ΗΪ8 
αἰνὶηθ πιο ̓οϑίγ.---Ἴ 6 Ὀοίγαγον οὗ ΟὨΥ 80 8 ἰγδὶ ον 
οαἱ δῃὰ ουἱ: 1. Το (80 ΒαποίδΓΥ, 2. ἰο μῖ5 ζοϊϊονν- 
αἱδβοίρ]οϑ, 8. ἴο δὶβ βαίϊοι, 4. ἰο Ββυτηδηϊίγ, δ. ἰο 
δἰ 86]1,---ἸΤΚτοδβοη ἰοπαγὰ ἰδ δαποίυλτγυ: 1. ΗΟ 
811 (8ὸ δοογοὶβ οὗ ἐμ σμυγσοῦ οὗ Ομ Σἰδὲ δγο, ὈὉῪ 
685 Οὗ δροβίδίθ σϑοιηΐὮοσθ, Ὀοίσαγοὰ ἰο (}0 
νονϊὰ; 2. ΠΟῪ 8}} ἐδ ρ]οίβ οὗ ἰγοδβοὴ δγὸ Ὀὑγου χες 
ἴο πουρῶί δῃηὰ ἐγαηβίογιιθὰ ἰο αὶ ᾿υἀφαιοηὶ ὉΡΟᾺ 
{π6 ἐγ: [0γ8.---ΤῊΘ ΔΥΤΩΥ οὗὁὨ τονυσϊ ἀοὴ8 δραϊηδὲ 
οβυδ: 1. ΟΔ)]]εὰ ουΡβξ Ὀγ τηθμἀδοίΐουβ πὰ νδῖη ἤδασ: 
2. ἐοΥΥῚ θ]0 ἴῃ 118 ΘΔΡΟΏΒ δηα Ἰδῖηρ8, ΟΥ̓́ΣΡ δραὶηδὲ 
ἰμ6 Ὠοίδησθ θβϑ Ομ ; ὃ. τηδὰθ ἃ ἰδυρπίηρ-Βίοοῖς 
ὑβτουρῃ (89 χὰ οὗ ἰγσα ἢ τι τ Βῖοῖ ΟἾ γῖδὺ κοο5 
ἰο τηθοὺ 10; 4. Βῃῆοψῃ ὕρ ἴῃ 118 ἱπιροίδῃοσθ; ὅ. 
᾿ἰπιϊ θα 1π 18 οροσαίίοη ; 6. σίγϑῃ ἔγοϑ δοῖιγ 86 ἢ 16 
οἷοί, πὶ ΟὨἹῪ ἰπ οτος (ο {}|0 σαγτγίης οὐ οὗ (δ 9 
σΟΌ 86) οὗ αοἀ.---Ηονν ΟἸγϑὲ Ὀ881685 .1ὸ Ρ]οίθ οὗ 
ἢ18 ἴὍ65 ὈΥ͂ ἔτ ΘΟΙῪ πιοοιΐπρ δὰ δηιοὶραϊϊηρς {6} 
[868 ΡΙοίβ 1. οὗὁἩἨΘ οταῖς (βἰδπάετ, [4186] )οοἀ), 2. οὗ 
ψ]Ο]6η66].--- 6 Τα ΘΒΙΥ τ ΒΟ ΟἸ γἰδὺ πιϑδη  οϑίϑ 
ἴῃ ἰγοδαάϊης (6 ὙΔΥ οὗ Ηἰδβ ἀοορϑδὶ δυπιϊϊ! αἰίοπ, 
--Ἴ δὲ Β ὈΠΪ 16 ἔγοοάοιι οὗὨἨ δρὶγὶν νὴ} ποῖ Η9 
γοβὶρη5 Ηΐβ οαὐνψαγαὰ ἔγοοάοιῃ.--- ΒΥ 850 σδὶπι, 80 
Ειαῃὰ ἴῃ Ηἰβ βυγγοηαοσ ῖ Βοοδιιδθ Ἦο ἰβ σοῃ- 
βοίουβ ἰμαὺ Ηο ἰδ ποὶ δραπάοηῃϊηρς ΗΪ 86] ἰο ἐμ6 
᾿προΐθῃοο οὗ ΗΙΒ οῃμοιηΐθβ, Ὀπὲ δορβαϊηρς Η:π8ο} 
ἴο 86 οτηηϊροίεῃοο οὗἩ ΗΪ8 αοὰ.---8ὸ ἀϊκχηϊίγ οὗ 
(π9 Ρίουβ ἴῃ βυβογίηρ, (6 ἰοτοίοϊζθηῃ οὗ 18. ἐγὶ- 
0}}.---Ἴ80 ἰθυσουβ οὗ Ομγίδε; 1. Ουρια : α. 
ΤΟΓΓΟΥΒ ΟΥ̓͂ ἀἰνίηοθ ΠΟΙ Ώ68Β8, ὁ. ἑοσσοσθ οὗ πυδ 
αἀϊχαῖίγ. 2. Εδοι: [Ιῃ 186 οοηϑοίΐθῃσο, ἰὼ ἐδ9 
ῬΒΥΘ οὶ ᾿ἰΐο, ἴθ (86 ἸΙΆΣΤΓΟΝ δηὰ Ὀομ6. 8. 
δίχηβ: ΤΌΪΚΘῺΒ οὗὨ ποῦ Ἰυάχηλοηί, Τοτϑίο Κοἢ8 οὗ 
ἔαϊατο ἡ ρταρηίῖ. ----Ἶ Πότ Βθοὶς γ0 --Ἴ γα, ἔθ ῃ, 
βεοὶς Μ6, ἰοὶ (8689 χο.--- ΕἸ δἰ πού οὗἨὨ Βογὶρίωτος 
1. ἴῃ (δο τηοβί ὉῃΊΎΘΥΒ8] 8686, 2. ἰῃ ἰδ τηοϑὲ 
Βρ6 6141 86η890.---Τ δ ἀρϑῃοὺ οὗἨ (δηρη ἱπ ἀοίδ- 
ΒΟΙΠΔΏΘ: Βοίταγοά, Βιιγρτὶβοα, ηδὰθ οηρίΐνο: 1. 
Ομ γῖβὺ βϑοιὴβ Ὀοίγαγοά, αὶ ἐἰ)9 ἰεἰησάοπι οὗ ἀᾶτῖςν 
688 δΔ8 Ὀοϊγαγεά 1(5ο]: 2. Ηρ δ66}8 Βυγργὶβοα, 
θα ποποοίογι ἢ Ηθ βίδῃιἀβ βουθγοῖ χη ἴῃ 110 τοῖα δὲ 
οὗ 186 Θδπὴρ οὗ {89 ἴ06; 8. ΗΘ δ86θΠ|8 ἃ ΟΒΡΙΪΥΟ, 
Ὀὰΐ {π6 ΔΑΥΘΓΒΑΓΡΥ͂ ἐ (6 σδρίϊνο.--- Τὴ βνοσχα οὗ 
ϑίποη απ (ἢ οὐρ οὗ Ομ εῖβί.----ϑίπιοη ἱοοὶς 119 
βνοσγα, Ροίοῦ σοοοϊγοὰ ἐπα γοργὶ πιδῃὰ.---ΟἾ ΓΙδὶ᾽ 8 
ἀφίθησα ὑπ 6 ἀοΐθηοο οὗ Ηἰδ ρϑορὶθ. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΖΕΙΒΙΌΒ: Τῆδὶ παϊσὰ (86 ὅτδιὶ Αἄδτα 
τλυγοὰ ἴῃ ἰθ6 ραγάθῃ ὈΥ͂ ἰ).6 [4}], 9 βοδοπά 
Δάδῃν, 6805 ΟἸ  ἰβί, τοχζαϊ θα δηὰ βοί ἴῃ οσὰου ἰἃ 
{86 κογάδη ὮὉγ ἢΠ|8 συ} .1688 ρϑεβίοῃ.--- 86 ̓ πίαυ 
οὗ τῆς ἰγαῖίον ψῶ8 τοδάθ 6]Ϊ 6 τῶοσο ἀἰβοθγῃ 9 
Υ εἶθ Ὀοίταγίης Ομτῖὶδὲ (ὁ ἀδαὶμ ἴῃ ἰδ6 τοῦ 
Ρίδοθ  Βόγο 9 δὰ δοεὴ Ηἰ8 ἀθ6 485 δηὰ μοαγὰ (9 
νοῦ οὗἉ ᾿|8.--- 6 τυ ϊοκοά πιδλὴ οὔϊ- {π|68 πιϊβι 808 
ἰδ Κπον]οάκα οὗὨ (86 ἱπροίηζα δηὰ ουἱχοίηρϑ οὗ 
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ὑπὸ υἱχιυίθουϑβ; Ἰοὺ 8 τηϑὴ ἰδία σᾶσθ ἴῃ Βοῖ Β6 
δσοηῆα65, 5. ἵΥἱϊ. 6.---Τὴ 6 Τιοτὰ 968608 1185 88]- 
Ἰονοαὰ Ἔνθ {μ6 ἰεἰπὰ οὗ δβυδονγίης ἰμδὶ ΗΠ 8. 68}}- 
ἄγσθῃ ομάμγο πΠΘῺ (ΠΟΥ πιιιϑὶ δ᾽ ον ἀπύίκὶ!  ] 
805 ἃ Κπον]οᾶραο οὗὨ {Π6ὶ} οἰ Γουταβίδησοβ, ΡΒ. χὶ!. 
6, 9.--ΗΝῸὺ ὁη6 δαίθοβ Ομ γί δμὰ Ηἰἱδ ραῦὶγ ΤΏΟΤΘ 
ὈΠΙΟΥΪΥ ὑπδῃ 8 ΒΥροοσῖίθ σγᾶο 888 ἱΒγόντη ΟἿ (ἢ 0 
τη88ἷς.--Ζεικιυδ: δοη Ζ726888, ἴῃ Ηἰἶἰ βυβοτγίην, 
Βα δὸ οἵἵ δυϊποορὰ Ηἰβ βίου ἱ ΒΘ ΘΠ 688 δΔηᾶ δΔα- 
γὙδῃσα ἰοτηοοὶ Η 8 ἴοο5, ΨΥ, Ο ΟΕ] δ ἴδῃ πιῖπηο, τὶ 
ἰοα ἴῃ 1687 οὔ δὲ του] δηὰ (86 ἀ6Υ1}, θυ θὴ Ὑν ἢ11δὲ 
ἐ8ῖ5 σοπαπονίος [ἷοη οὗ ἰμς ΤΥ ὶοο οὗ Τυάδἢ ἰ8 Ὁγ 
1ὮῪ βἷάο δηὰ βρμίοί [0 (66 ἴ-Τη6 ὅγοι Αὐλαι, 
[Δ]}[οπω ἰηΐο ἰΐὸ Βδηᾶβ οὗὨ ἀϊνί)θ λυϑιϊοο, 86 δηὰ 
14 Βἰπιϑοὶ, δηὰ αοἄ τηυϑὲ πορά 5 ο8]}}, βαγίῃηρ : 
ΔΑάητῃ, Ὑ]ογο αὶ (που ̓  Ὀυΐ Βογο ἰδθ δβοσοῃὰ 
Αἄδπι, Ὀοΐης δϑουΐ ἰο "9 ἀοἸ νοτοὰ Ἰηΐο ὑπ Βαῃ κα 
οὗ Η18 ϑηδηχίοβ, ογἱϑί ουἱ: Ηδρτγο διὰ 1.--- δι ἰδ 
ΤΊΟΤΟ ΘΟΠΊΤΏΟΠ ὩΟῪ {8} 7088 ρσγοϑίϊηρ δῃὰ 7ι- 
ἀ85᾽ Κ'58, σοῦ Β γοΐοθ πὰ Εβδιυ Β Β8η.8 ἴ---Κ΄Ὅὕ δ᾽. 
8: 1. Βεοβιδβο Ηθ ν βιιοα ὑμὸπὶ ργοβϑοσνοὰ [Ὁ 8 
ἔτοδίοσ νοσὶ ; 2. ἰο {89 δῃὰ ἐδαΐῖ τηδπ ταϊχαὶ ποί 
ἐπιδρὶπο (μαὶ Ζ7ὲ5 ἀθδίῃ που]ὰ ποὶ βυϑῆοο ἴον [86 
Τοἀοστηρίϊοη οΥ͂ τδηϊεὶπά; 8. Ὀοσαυδβο ὑπ ΨΟΓῸ 
ποὶ γοὶ βίγοηβ δῃηουῦχι ἰο τ δία {Π6 1119 
[οπιρίαἰίοη; 4. Ηο ἀδεὶγοὰ ἴο Ῥγούθ ἰμδὲ ἤθ Βδὰ 
ῬΟΥΟΣ δηά δυϊμοῦ Υ οὐὸν Ηΐ8 Θμοπιΐ68.---Ουν ἴδίθ 
ἄοοϑ ποὺ ἀδρεηὰ ὑροὰ {16 ταϊχὶ ΟΥ υΠ) 6.8 οἵ 
1:0 ΘΏΘΙΑΥ, ὈὰΣ ὑροη (δ 6 ῬαΥΠ βδίοη τ 16} {ΠΟΥ͂ 
ΣΤοσοῖτο ὕγοι αοα, ἴο ἱπ)υγα 5, 2 ΟἸοη. χχχίϊ. 
Ἴ7.--[ἰοτὰ 2655, σ ἤθη ἰἢ6 νον], ἀραι ἢ δηὰ ἰἢ 9 
ἀ60}} νου] ἔδὶπ ΒΎΔΙΙΟΝ 8 Ὁ}, Βροδῖς ΤΏ ου {86 
τυογὰ οὗ σομηιηηδα: [μοὶ (686 ρο, ΡΒ. ΟΥ̓. 1δ.--- 
ΟΒΙΆΧΡΕΒ: Οοἀ 5βοιίοῖἢ 4 Ὀουπὰ ἴο ΡῬογβεσαί: 088. 
«--Ζειδβιῦυβ: θα Ῥοίον βῃουϊἃ δνοὸ τϑδίοϊιοά, ἢ 6 
βἷοερί, δηὰ ψὙΒ θη 6 ϑιιουϊὰ γα Ὅσοη αὐυἱοί, 6 
Τηϑὰρ γχοδβίϑίδῃσο ΠτΟῸ ἢ ΟΔΥΠΔ] ΖΣ68]; 08 Ὑ9 
ΔΙΜΆΥΒ δΥο ὈΥ παίυτο 8 βυϑδιοϊοης Ἰοδηϊης ἰ0- 
ψλΓ 8 6Υ]1].---αοα ΟΥ̓ΘΥΓΌ]6Β οΥΘ [Π6 ΘΥΓΟΥΒ οἵ 
ΗΪ89 οὨἰ]άτομ, 80 ὑπαὶ 0 ζυΘδίου Ὦδστὴ δ58}}8}} Τὸ- 
Β0}} ἤγοπι ἐμ ϑτὴ ἐμὴ Ηθ 88 σοβοϊγοὰ ἰ0 ρϑγ:ηϊ, 
ὅεη. χχ. 2, 6. 

Θοδββνεπ: ἴῃ ἰδ μοαγάθῃ οὗἩ Εάθῃ τηδὴ ζ6]] 
ἐπ σου ἢ ̓ἰαϑὲ δηὰ ρῥυὶάθ, ἰῃὰ μ6ὸ χαγάθῃ οὗ αἰ δ6- 
ΤΩ8ῺΘ ἢ6 Ὑ5ΜΒ ἰ0 Ὀ6 ΓΕΪδοά Ὁ δῴζδίη ἐπ γοῦ ἢ Ιου. 
πἷης, δηχυ ἢ δηα Βυτι] δἰ οη.--- δὲ ὑπο (Π οἷν 
ἰοτΥ Βαθ68 ἱπ προὰ Ομ άγοη οὗ αοὰ δπὰ 
Εἰϊπη 0565 50 Βοδυ - ΤΑ Υ ΒΒ] 8Γ6 ὑΒ οἶ ΓΒ, {ΠΟΥ ΒΒουϊα 
ποὺ 118656 (ἢἷ8 (οἷν ὈΪοΒϑοάοδθ, ΒΟῸΣ νϑδιυηί {ἢ 6 Π|- 
ΒαΪγ68 οὗ ἰϊ.--- βοὴ {119 αν ΟΡ δα (ἢ : ζεῖ πὶ 
»εορὶς σο, ἰμοὶγῦ βογεϑὲ δῃθιῃΐθδ τηυϑὶ βυδοσ (ἰδ 
ποσὰ ἰο βίϑδηὰ, δῃᾺ Η18 ρϑορὶο ἰο ρμο.---Τ 8, ἴῃ 
πὸ τηϊαϑὲ οὗ 9 Ῥγϑβϑβ, Ομ τὶβὺ Ἰοοϊεοί οα (ἢ 6 
Ἑαιλον δπὰ ἰδἸκοίἢ {16 βυβδοσίηρς ἰΒαΐ τπθὴ ἰηδὶοὶ 
ὭΡοι Βἶτω, 85 σοτηΐης, ποὶ ἤγοτα ἐμ θην, Ὀὰΐ οι οὗ 
{86 δηᾶ οὗἁὨ {δα Εδίμον, πιοῦν οϑο σου Βο] 
δηὰ σοῃβοοϊ Ὡοὺ ἃ δὶῦ οὗ ΟΡ δθδ 8 οδϑὴ Ὁθ 
Ἠδαγπιοὰ. 

ΗἩΈΠΒΝΕΒ: Ονγονρ ἐδ Ὁγοοῖς Κοάγουῃ, 88 ἢανίὰ 
οὔδα δοὰ Ὀοΐογοα Α ὈΒΔΊΟΙΙ.---ὸν. 4. Τ}115 αποϑιΐοῃ 
αἰοδὶβ ({πογοογ 6) ΗἾ8 ἱπηοοθΏ00 δηα υηἀβιμδΥ- 
6 η983.---ΤΊ 6 ΓΊΟΓΔΙΥ͂ χοοά τρδῃ 11 ΠΟΥ͂ΘΡ ἀΘΗΥ͂ 
Ηἷβ οὐ ἄδην, ὄουο ἱμπουχὰ ἢ0 δῸ ἴῃ τηογίϑὶ] 
ῬΘΥΊ] ; οοπβοίουβ οὗ μὶϑ ἀἰχηϊγ 9 νυν] 1} ΤΓΘΘΙΥ ΒΆῪ 
Π0Ο Β6 18, ἰσυβίΐης ἰπ αοά. Τδογο 18 βοιμοι ἰηρ 
ἀοὈδδίηςς δπὰ ἀἱβπῃοπουΐης ἴῃ 6 ἀθηΐδὶ οὗ Οῃ Θ᾽ 8 
Ἰἀοηιὶγ.---Τηθ86 τογᾶβ, ζεῖ ἐλεδε σο, Ἀτ ἱπηροῦ- 
ἰδηΐ ἴἰο υ8 8180θ. ““9698018 ῬΤοΟοΌΓΤΟΒ ΗΪΐ8 ἀϊβοὶ ῃ]68 
Θηἶτο ὕγοοάοολ δηὰ ΒΘΟΌΣΙ Υ : {110 ρον Υ οὗ (818 
δυϊδουγιίδιλνο ποζὰ 8] 1. 00718 1{86]7 ὀΥΘῺ, δἱ [86 Ὀτθ8- 

ϑηΐ ἄαγ. ΤῈ ΘΒΘΩΥ Βδὰ ποί Ἰεϊ ἃ ἀϊδοὶρὶο οὰ 
φαγί ᾿ ὑμἷδ νοσὰ νῶβ πο βὲ}}} ἱπ ἴοσοο, Τὶ 
νογὰ 18 9 σαυ86 οὗ ἰδ οοπίἰπαρὰ εχὶβίοῃοο οἵ 
αἰ βοΐ ρ]68,----δὶ. 70] ΟΠ 65, τσ πόχὰ ἰδ 6 νου], διζαϊμοὶ 
ἰϊ5 1}, τουβὲ Ὀδμοϊὰ ρμαϑϑίῃς ἰο δῃά ἔἴτο. διὰ γοὶ 
τηυϑὶ ἐεί ρο.᾽ ΒΌνΚ, διρσετγζεὶς 11. ». 398.---δλοὶ 
1 μοί, εἰς. Μ᾽οΙΘΏΥ ἰο Βοϊὰ {μὲ τἰχμίθουδ Ὀδοὶ 
ἔγοιι δἷ8 δβυ δον [ὉΣ ἀπ γ᾽ 5 Βδῖκο, 18 ἴο βοϊὰ δἷαι 
ὍΔΟΚ ἔγστῃ 818 ΟἸΟΥΥ δηὰ βανδίϊου.---Υοσ, 12. 
Βουπὰ 858 (0 86 δοηδβ ΜὙΔ8 “968..8: πηδουπὰ ἰὰ 
ϑρ᾿Ρ1. 
ΠΕΥΕΕῚ Ἐτοῖὰ Αὐούδτινε: ΟἾΔΡ. χΥ]]ὶ. γ τς, 

1, 2, ΤΏΘΓΡΘ τ86 το] ῃ β.ι66 }᾽8 οἱοι πίη, ρεῖ- 
τηϊ(ἐοὰ ὈΥ ἐμ ἀθορ οουμβοὶ οὗ 16 Μαβίοσ οἵ 189 
βοοῖς ἰο ροὸ διβδοῦρ ἐβθ 88:66}, Ἰοδιεπεὰ ἴῃ πὶιδί 
ἯΔΥ ἴο αἴβρεῦβο {1:60 ἤοοκ, δὰ ϑηδηδγο (δ 6 β 6 }» 
Βογὰ.--Ἶ ον. 6. ἮἬΒΟΓΕ ΠΟῪ 8 ἐἰμ6 Ῥαπὰ οἵ δβοὶ- 
αἴογβ, ΤΠΘΤΘ (810 (ΟΥσοΥ δηὰ ἀοίδηοε οἵ διτοδὶ 
Ὑ(Βουὶ ἃ Ὀΐονν, οπε ερογὰ πιχαοϊκ, ἀγόγο ὑδοῖ, 
Ῥγοδισγδαιθα ἃ ογοψὰ ὅδγοο Ὑῖ Βδισοῦ, ἰογτὶ δὶ 
ὙΠ δτῖθβ. Ἡμαί β8}} Ησ ἀο πβοὺ Ηδ οοπιαὰ 
ἴο υᾶκε, νῦο ἀϊὰ ἐ"ὺ8 θη Ηδ ν͵88 σοϊῃν ἰ0 ὃ 
υάᾳοα ἴ--νννον. 8. δ... ὩΟῪ διδυΐκ ββοπὴ Ηϊ 
Ῥονοῦ ἰο πθαὶ ΠΏ (ΠΟΥ͂ Ἡΐϊδμοὰ ἰο ἰαἶκο Ηΐω 
δηὰ οου]ὰ ποί, Ηο 1ο(δβ ἐϊιθτὰ βεἶσο Ηἰτα, (δι {1167 
της Ὅθ υὑποοπθϑοίΐουβ δρομὶβ οἵ Ηϊ5 υ]}}.--ε 
οομηδηβ ΗΪ8 Θηθι65, δὰ (Π6γ ἀο πιδλὶ Ηθ 
ΘΟΙΩΣ ΔῊ 8 ; {Π6ΥῪ ῬΟΓΒΪ ἔμϑαι ἰ0 50 ΔΥΔΥ, ἨἩδοα 
ΗΘ νου]ὰ ποὶ δυο ρογίϑε.--- - ον. 11. Ῥοίεν ταὶ 
ἴο ὍΘ δαπηοπϊδμοὰ [ὁ Βᾶνο ρδιΐϑεοο: δηὰ (818 ψεὲ 
τΤΙ(ἐΘἢ ΓῸΤ ΟἿἿ ἸοΔ ΓΒ ἢν, Ἐσοτα ΟΒΒΥΒΟΒΤΟΧ: 
γεν. 1. ΠΥ ἀοοβ ποὺ Φοδῃ βαγ, με Ηε δὰ 
»τανεά, δ δηἰογοα ἢ Βοοδθδο ΗΪ5 ὈΥΑΥΘΙ 28 8 
ϑρεαζίῃφ ἴον Ηΐ8 αἰδεὶρ᾽ δ᾽ δβδίκϑ.--- θ᾽ κοαβ ἰο (δ 
Ῥῖδος ψιΐο στῶδ Καοῃ ἰο {πὸ ἰσαδϊίου; (μὰ 
εἰνίης Ὧο ἰγοῦ Ὁ]6 ἰο ἰδοθο το ψογὸ ᾿γϊῃς ἰΒ 
τδὶϊ ἴον Ηΐτη, δηὰ βῃονίηρ ΗΪ8 ἀἰδβοὶρ!ε8 ἰμ6ὶ Ηθ 
νοηὶ γΟΪ Ὠ ΔΥΪΥ (0 ἀϊ6.--Ταὶ 10 ταΐϊχῶ ποὶ δὲ 
τπουρσκῖ ἐμαὶ Ηθ πϑηΐ ἱπίο ἃ χατάϑω 10 δἰὰο Ηΐπι- 
δβοὶἢ, ἰὲ ἴθ δἀἀρά, ιν “ζιμάαε εσλο ῥείταψοά ἥϊπα 
ἄπει "δὲ ρίασα: 7ο0᾽ ὕεδις οὔεπ νεεοτίεα (λίίλεν τὰ 
ἩἨΐ αϊδεῖρί6ε.---Ἴ τα. 8-9. ΤΟΥ μαὰ οἴϊξα βου 
ΘΙΒΟΎΒΟΤΟ ἴο ἰδ Ηἰπι, Ὀὰϊ μβααὰ ποὶ Ὀδδη δυϑϊο; 
ἬΒΘΩΟΟ ἰΐ 8 εἐὐἱάθηι ἐμαὶ Ης φανὸ ΗἰπιβεὶΓ τρ 
ΥΟΪΌΠΙΔΕΙΪΥ ; 885 10 Το] ον, οόεει, ἐλεγοίογε, ἐποιν" 
ἐηρ αἷΐ (λίπρϑ----, τοοπέὲ γοτγι, εἰς.---- ΤΥ. 8. τε ἰὸ 
86 1δϑὲ ἢοὰν ἀοο8 δ δον Ηϊ8 Ἰοτο ἴοσ Ηἱ8 οΚ8. 
----ἔσοιῃ ΑἸΟΌΙΚ: ὕοσ. 1. ἸΈλεγο ἱδεγὲ καὶ 4 
φαγάδη, ἰπαὶ {0 Β'η ὙΠῚσἢ γγαδ δοϊημ δα ἴδ 8 
σάτάου, Ηδ τηἰϊχιὶ Ὀ]οῖ οὔὐ ἱπ 8 χζασζάβῃ.----- τοι 
ἨΒΕΒΕΒΤ: ΚΟΥ. ὃ. 

. “᾿υάδι͵ ἀοεῖ ἴμπουι δοΐίταυ Ἀδ τὶ (ἢ ἃ ἰκἰβο ἢ 
Οκδμδὶ ἰθοὰ δηἀ ἢ6}} σα! ΜῪ 11} 6 διὰ το ῖδδ 
Οἱ 116, }υοὲ δἱ [Πα ξαῖοα οἵ 1ΠΠὺ διὰ Ό]}166 7 

Εχοῃ ΒΌΒΕΙΤΤ: ον. 8. Ηον δοίΐτε νὴῖϑ 
Φυάδθ, δηὰ ον ψδίο}] τῶ Ηἰδ ὉΪ]ΟΟΔΥ οτεν, 
δύϑῃ δἰ ἐμδΐ ὑΐπιθ νθὴ ΟὨν δι᾽ 6 ἀἰβοῦρ]οβ οουὶά 
ποὺ ΚθοΡ ἐμοὶ δγϑβ ὀρϑῃ.-- -ον. 4. 1,οτὰ, δσπ 
Θηἀθαυϊηβ 8.6 οἷν ΟὈ] χαϊϊουθ ἴο ΤὨγβοϊί, ἐμαὶ 
πη ΤΏου Κπονοδὶ Ὀοδίοσομβδηα ἰδὸ Οἱιέογαοες 
οὗἩ ἐδδὶ σὰρ τίσι (86 Λιδιϊσο οὗἩἉ αοἀ νᾶ9 δϑοαὶ 
ἴο Ραΐ ἰμίο ΤῊΥ μαπὰ, Του ἀϊᾶδὶ ποὶ ἀεοϊὶπο ἰΘ 
ἀτίπὶς ἰὰ ΤΟΣ ΟἿΣ δ58}κ68.--- ον. 7. Ορϑιθδιο δηὰ 
οὐάυταίθ ΒΘ, ΠΟΓΘ Ὑ}}} ποὶ Ὧθ τοοϊαϊμιοι ὈΥ (8 
τοδὶ ουἱάθηὶ δηὰ σδοηυϊποίηβ, ὈΥ ἔπε τοῦδί Βι}- 
τδουϊοῦβ δηὰ δυχγρυβίῃρ, δρρϑδσϑδησεβ οἵ θοὲ 
διφαϊπϑί {ἢ 6π|.---Ἴ6 Ὁ. 8. ΟἸτῖβι 18 8ὸ ἰεπᾶοῦ οἵ Ηΐδ 
ΤΟ] ον σβ, ἐμαὶ Ηδ ν1}} ποῦ ρυΐ ἰδοῖα ἀρο98 ἰγέδ}8, 
ΟΡ 68}1} (Βοὼ ἤογίμ ἰ0 δυδογίηρδ, {11} {Π|Ὲ} 810 
τὶρο δηὰ ργϑρδγϑὰ 707 (μοιι.--- οσ. 10. Ηον ἀσιὰ 
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8 Ρΐουβ Ὀτοδϑὶ βυγοὶὶ τὶ ἱπαϊσπαιϊοι δἱ ἐδ δἰ σοὶ 
οὗ δὴ ορϑῦ ἰθβϑυὶὶ οὔογοά ὑπο ἔπ διανίοιν !--- 
ον. 11. Τῶο΄ὸ γοῦυκο πϑϊοὰῦ ΟΕ γὶδὶ χαγο δι. 
Ῥοίον ἴον ναὶ μ6 ἀἰὰ ; ἐπουρὰὶ δἷὶθ8 Βοδυὶ γ88 
βίποοσο, γοί ἰδ Βαπὰ 'Μὦ9 γαϑὲὴ ; βοοα ἰπίθης  0}8 
δῖο πὸ Ὑδυσγαηΐ [ῸΓ ἰστοζυϊαν δοί]οη5.--- Τὰλδ σὰ 
τῳλίιεὶ Μἴν  αίλεν λαίλ σίυεπ Ηε, εἠαὶϊξ [70 ποῖ ἄἀγιπκ 
ἐ 3 ἴζϑατη 1. Τμαὺ οἵϊ-ιἐ πηο8 186 νβάοαι οὗὁἨ αοἀ 
ἦθ ῬΙοδδοὰ ἰο ρὰὶ δ ὙΘΡῪ δι((0Γ σὰρ οὗἁ δϑλοί οη 
ἱηίο ἴἰδ9 Βαπὰ οὗ ἐποβο ἰο ἀτγίηἷ, σοι ἢδ ἀοίϊι 
Ῥχοβὲ 5 ποογοὶγ ἰουο; 2. Τπδὶ Ὑ8οὰ αοἀ ἀοίδ 80, 
ι 18 (μοῖν ἀυὶγ ἰο ἀτίηἰς ἰὺ τὶν ἢ Βα θπιἰββὶοη. 

Ῥγοῖι Μ. ΗἜΝΒΥ : 7 γ. 1. Οὐυν [ογὰ 9688 ἰοοκ 
Ηἱ5 νοτῖὶς Ὀεΐοτο Ηϊαι: ἰΠ9 οοα οὗ ἐδ6 ὑγὶϑδὺ ννἃ8 
1ο ἐοδοῖ, αῃὰ ὑταυ, δηὰ οὔου βδδοῦβοο;; Οπνὶβί, αἵὖ- 
ἴον ἰΘδοβίηρ δηἀ ρταγίπρ, δΡΡ 168 Ηϊαιθο] (ὁ τη Δ κ6 
διοποιηοηί.---Ηδνίηρς Ὁ ἢ Ἶ8 βουῦοη [πὰ ῥτΓαΥΘΓ] 
Ῥτοραγοὰ Πὼ αἰδοὶρίο ἴον (ἷ8 Βοὰν οὗ ἰτὶδὶ, δπὰ 
ὉΥ Ηἰ8. ῥταγοῦ φργορδιοὰ Προς ἴον 'ὶ, Η6 ἐμ θὴῃ 
δου Τα ζΘΟΙ 8} πϑηὶ οἱ ἰο0 πιοοὶ ἰ(: σπβθη Ηθ δὰ 
Ῥυϊοη Ηἰΐς δῖον, Ηθ θηΐοτοὰ (6 18,8, δὰ ποὶ 
11}} (Π6ῃ.--- ον. 2. εξ οὐι-ἰἔπιεα τεβογίεα ἰλίλεγ: 
Ηο νου]ὰ ἀο 85 Ηθ νᾶ8 σοῃηΐ ἰο ἀο, δοὰ ποί ΑἸ. Ὁ 
Ηΐβ πιο βοΐ, οἰ γ (ο ξηϑϑί {Π σ7Ὸ88 ΟΥ ἰ0 πιῖ88 
ἱε, ψῦοη Ηἰβ πουγ ἯἮὴ8 δοπιθ.---ὸγ. 1. Ἰζλεγὰ 
ἐλέγε ιτσαὰ α σατάδη: Ηο σου]ὰ δεί ι8 απ ἐχαπιρίθ ἰπ 
ι86 Ὀοσκίὶ ππΐηρ οὗ Ηΐδ ραββίοῃ, οὗ γοϊ  γοαιθηὶ ἔγοιῃ 
ἐπὸ "τοῦ ]α.---Η16 τοόπξ οὐὐρ (λα ὁγοοῖ Οεάγοπ; ἰδ 
ποιίοο ἰαἴκεη οὗὨ 'ὑ ἱπιϊπαθ8 ὑμδύ ἰβ6γ τγἃ8 8οιι6- 
ἰδίης ἴἰὰ ἰὑὺ 5ἰχηϊδοδηί; διὰ ἰὺ ροίῃϊιβ δἱ 1. 
1)αν 5 Ῥτορ οὐ σοποθγηΐηρ ἰμΠ6 Μοββίδὶι (Ῥ8. 
σχ. 7), δὲ 272 ἐελαὶξ ἀγίπα ο" τὰς ὅτοοῖ ἴῃ ἠδ ιοαν; 
2, αυΐ 8 ραίίθσῃ, 88 ἃ ἴγρϑ οἵ ἰἰΐ Μοββίδῃ ; 
ἴῃ ἷἱπ χει ἤἔγοπι ΑὈθα]οπι, ριον ποίϊσθ 'δ 
ἰαἴκθὴ οὗὨ 815 ραδδίπσ οὐέν {λ6 ὁσγοοῖ Οεάγοη.--- θ 
μδὰ 2116 ἀϊδοὶρίεε ιοἱἱὰ Ηΐπι, 1. Βθοδυδο Ηθ υϑοὰ 
ἴο ἐδῖίκο ἰδοπὶ νὶϊῖ Ηΐὰ πὸ Ηθ τοιϊγοὰ [ῸΣ 
Ῥτγάγονγ; 2. ΤΊιοΥ τουιϑὶ Ὀ6 τὶ 689868 οὗ ΗΪ8 βυβῖον- 
1η45, δπὰ ΗἸΒ ρδίϊθποο υὑπάον ἰμοαι; 8. Τὸ ΒΟΥ 
ἐποῖι ἰμοὶῦ ΘΚ 688: ΟἸΓὶϑὺ βοιμοίϊ πηθ8 Ὀχὶ ἢ 8 
ΗΪΐ5 ρθορ]6 ἰεἰο απ οι 168, ἰμδὺ ΗΘ ΤΩΔῪ τῶ ρη 
ἩΪπ56} 7 ἰῃ (μοῖὶν ἀρὶῖνο ΓΔ} 06.---ὕἴο γ. 2. Μοῃιίοη 
8 τπηλάο οἵ ὑμάαε᾽ ἀποινσίηρ ἰλα ρίαρε, 1. Το αρρτα- 
γαίο ἷ8 5'η, ἐπδὺ δΒὸ του]Ἱὰ Ὀοίγαυ 18 Μαδβίον 
ποιν τ ϑίδηάίης ἷ8 ἰοἰτδ9 δοαᾳυδ᾽ηἶδησο 11} 
Ηΐαι: ἰπὰ8 88 Ομ γίβὶ 8 ον σοϊ ρίοα Ὀθοα 
τουπαεα ἐπ ἰλὲ ἀοιιδε ὁ} {8 ὕγιεηάξ, ἃ8 ἴῃ οουὰ ποί 
βανο Ὀθθ ΒΏΥΏΘΓΘ 6186; ΙΏΔΏΥ δὴ δροδίαίθ 
δουϊὰ ποὶ Βαγὸ ὈΘΘῺ 80 Ῥγοΐδῃθ ὃἃ5 86 18, ἰζ 89 
μβαὰ ᾽οὲ ὕθδῃ 8 ῥγοΐοϑδου ; 6 οουϊὰ ποὶ ἢαγα 
τἰἀϊου]οὰ βογίρίατοβ δὰ ογάϊῃδηοοϑ, ἰζἤ ἢ δὰ 
ποῖ ζθονῃ ἰθθπὶ; 2. ΤῸ ᾿ϑρΉ Ὑ {Π6 Ἰονα οἵ 
Ομτῖϑε, ἐπδι, ἰπουχὰ Ηθ ζῆ στ οτο (6 ἰγαΐίοῦ 
πψου]ὰ βοοῖ Ηΐπι, {π᾿ ποτ΄ ο πγοηΐ ἰο Ὀ6 Τοιιπά οΥ̓ 
εἶα; Ὑιδὺ Ηο αἱά, τγ8ὰ8 ποὺ ὈΥ σοπδίγαϊηί, Ὀαΐ 
ὉΥ σοπβοϊ. ἮΒοπ ΟἰΒΟΓ5 ΘΓ ροϊηρ ἰο Ὀ64, Η6 
ΝΆ5 κοϊης [0 ῬΓΔΑΥΘΟΓ, κοΐηρ ἰὁ βΒυδον.--- ὕ οτβ. 4-6. 
Ἡοτεςοοϊνοα ΗἸ 5 Θηοοΐ 685 τὶ (ἢ 41} ἐπ 6 το  ἀπ688 ἱπι8- 
εἰπαῦὉ}]6 ἰοταγὰ {Π 80}, δά 411 (89 68] 1 6688 ἱπηαχὶ- 
ὩΔΌΪο ἰα ΗΪπι56]7,---ἌἼ ον. δ. ]απὶ Με; Η6}188 ΒΕΓΘΌΥ 
ἰδυκῦ υ8 (ο οὐ Ηΐπι, τ βδίουον ἰΐ οοβὶ 68; ποὶ 
10 Ὀ6 αελαπιεα ὁ ἥδ ογ δ τοογᾶδ; Ὀυΐ οὐϑη ἰα 
ἀπῆουϊι ἐἐπι68, ἐο οοπ εεε Οὐτίεί ογοϊεα.----  οτ. 6. 
Ζμωῳ ΄'επὶ δαοξκισαγα ; ἰῸΥ αἰὰ ποὲ ζ14]}] ζογναρά, 
86 Βυπιθ]ϊης (μοτηϑοῖτνοβ Ὀρφίοτο Ηΐτ, Ὀὰν ὈδαΪς- 
ποτὰ, 48 βίη ϊης ἃ οὐὐ ἴο 86 εἴμπιοβί.---ΔΥΊ θη 
Ηθ εβὲγυοῖς ἰβΒοῖὰ ἀονη, Ηθ οουϊὰ παν βίσγιεϊ 
ἴδοι ἀοπὰ, Ὀυϊ Ηδ πνουϊὰ ποῖ; Ὀδεδαδο 1. 7.6 
λοων οἵ Ηἰδ βαϊενίπα ἀρᾶς οοἴηε; 2. ἢο πουϊὰ 
αἰνε δῷ ἰπδίϑηοο οὗ Η!Β ραίΐοποθ δὰ ζου θθαγβμ 99 
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ψὶΐῃ {Π6 τογϑὺ οὗ το, δὰ Ηἰβ δοπιραβϑδί οηηὶθ 
Ἰονθ ἰο Ηΐβ ΥῈΥΥ͂ Θπ6πι}68---ἰη 80Υ1|τἰς τ θτὰ ἀονγῃ, 
δια Ὧ0 [ΟΓΘ. 99 γάνο ἔμ 6 πὶ Ὀο᾿ ἢ ἃ 68}} Δῃ ἃ 5ρ869 
ἴο Γαρϑηί.---᾽Λ ὁγβ. 7-9. Ἠδυΐϊηρς χίνϑη ΗΪ9 ϑῃθζηΐθβ 
8, τέρειἶεε, δ κὶνοβ ΗΪ8 ἔγι θη β ἃ »γοζεοίοη.--Ἵ οΥ. 
Ἴ. ΤΠΟΓΘ δΓΘ ἰιοαγὶβ 80 ὙΘΥῪ παγὰ ἰὰ βἷη, μὲ 
ποίῃϊηρ νι '}} ψοῦὶς ὑροὸῦ ἰποὰ ἰο γοάιδο δπὰ το- 
οἸδἰπ).--- Ἄ ἐν. 8. οι Ομ τῖϑὶ ὄχροβοὰ Ηϊιηβοϊ, 
Ης οχοιβοὰ Ηἰδ ἀϊβοὶ ρ᾽θβ, Ὀθδαυβο (ΠΟΥ 6Γ6 ποὲ, 
88 γοί, ὅϊ ἰο βιιδον.-- - ΗΠ ογοΐη Ομ τγίϑὶ κἶνοβ ὰ8 1. 
Ὁ κτοδὶ δπδσουγαρβοιμηθῃί ἰο [0]1οὁν Ηΐηι ; ἴον ἐβουρσὰ 
6 1.828 αδἰ]οἰϊοἀ υβ βιυβδονγίηρβ, γοὶ Ηδ σομδίάοΓα 
ΟΡ ἴἔγδιῃθ; 2. Α χοοὰ οὀχϑρ]θ οὗἉ ἴοντθ ἴο οὐῦ 
ὈΓΟΙΒΓΘΩ 8δη4 σΟΠΟΟΣῺ ἴον ὑποὶν τυ οἰ [ἈΓ6..---- ον. 8. 
οὶ λέδε φσο ἰλεὶγ τσαν; Ἦο ἰηίοπάοα ἰο ρίὶγο ἃ 
Βροοίμηοῃ οὗ Ηἶδ υπἀονίακίης 88 Μοάϊαῖοῦ ; ὙΒ6ἢ 
Ηο οὔδοτοα Ηἰ τ 86]7 ἰο δυδαν δηὰ ἀϊΐο, ᾿ξ τγὰβ (μδὲ 
νγ0 ταῖς 6Β0ΆΡ9.---ον, 9. Τ 6 βαίείυ δηὰ Ῥγο- 
βουγυδίίΐοῃ οὗ ([|ὸ βαϊ;ιβ ἂῦὸ οἱ, μοί οὐ]ν ἴο ἐμ9 
αἰνῖπο ζγδοθ ἰὰ ρσγοροτίϊοπΐης (86 δίγοηρίῖ ἰο (ἢ 9 
ἰγῖαὶ, θὰ0 ἰο [6 αἰνίπο ργουϊάθῃοο ἴῃ ρσοροῦ- 
ιἰοαΐης π6 ἰγἱδὶ ἰο 89 βίγοῃρίβ.---Κον. 10. 
Ῥοίοτ᾽ 1. Βαβῆηθββ; 2. ἀοοὐ-ν1}}; 8. Π11-οοη σοὶ: 
Η6]1. μα πὸ ψδγγδηϊ ἔγοπι Ηΐ8 Μδαεαίον ἴοσ ν)}ιαΐ 
μο ἀϊὰ ; 2. ἰγαμβρτοδβεὰ ἰῃ6 ἀυ(γ οὗ δι18 γἷδθο, 
δη γεϑίϑίεα ἰλε Ροισοτε ἰλαὶ τσεγε; ὃ. ορροβοὰ ΗΪ9 
Μαβίου᾽ 8 βυδοσίηρ, ποὺ νυ ϑίαπάϊος τθ6 τοῦθ 
6 βοὰ 70 ἴὰ οπσο; 4. Ὀτοῖζο ἰῃ6 οδρί(υ]αϊϊοα 
ΗΪ8 πιδϑίονῦ δὰ Ἰδαίου πιδὰθ νι Π 8 ΘΠ ΘΠΙΥ ; ὅ. 
ἴοο] ΒΥ οχροβοὰ δἰ π)βο] ἢ δηὰ δ 18 ὕε! ]ονν - αἰ 8οὶ Ρ 168 
ἰο ὑμ9 ΖΌΣΥ οὗ ἐδ ομταχοὰ πὰς; 6. ἢ 
ΡΙαγοά (6 οονδγὰ 90 8Βο08 ἰοῦ {1118 (ἀδηγίης 
᾽18 Μαβίου), (παὶ γὸ Βᾶτθ γοδβϑοὴ ἰὁὸ 1 ῖηκ (μα 
ἢ νουϊά ποὶ ανο ἄοηο (ἰιἷ8, Ὀὰὶ {αὶ μα βαὶν δὶ 
Μαβίον σϑυδο ἐμ θτι ἰο [11 οὐ ἐς σγομηά.--- οὐ 8 
ΟΥ̓ΘΡ-ΓΟ] Ἰς Ῥγονϊάθποθ ἰὼ 1[ἢ6 ἀϊγθοιΐοη οὗ {86 
βίγοῖο, (δὲ ἰὶ Βιιουϊὰ ἀο Ὠ0 πιοῖο δχϑοιϊίίοη ἢ ἢ 
ομί ΟἹ λὼὰ ἐαγ.---Ἄ οτ. 11. Ἧ 6 πιυϑί ρίεαγε Οἠτιὶδί ᾿ὰ 
(90 ες ὑδαὶ Ηδ ἀγαπᾷ οὔ; [ἰ ἴθ 1. θυϊ α ον»; 8 
δῖ08}} πιδίοῦ οοηραγδίϊγνοϊγ, 06 1ὑ ναὶ ἴὲ Ψ}}}; 
2. ἃ Οὺρ ἐμαὶ ἰ8 σίσνεπ μὲ; ὃ. γχίνοῃ ἃΒ ὉΥ α α- 
ἐλεν. ------- ΤΌΤ ΒΟΟΤΥ: ὕογβ. 1-9. Ενϑῃ (ἰλ6 πα] 06 
οὗ οὖν οτὰ δ ϑῃθπιΐοβ ἀἰὰ ποῖ Γοπ ον (ἢ Θ᾽ ΤΏΟΣΘ 
Τοδὰγ (ο οστυοϊγ Ηΐτπὰ, ὑΒὰπ ΗΪ8 ἴονο ἰὸ β' ΠΠΟ ΓΒ 
ταδὰς Ηἰΐπὶ σεν ἰο πιθοὺ (060 80} Ὁ γΊη8.---Ὑ 8ν. 
θ. “71}ὸ ἀΔγ οὗ Ηἰβ ψτδι}}" νι}}} σοῖο, τ 6 4]] 
ν᾽ 0 ΟΡΡΟβ6, γοϑ, δῆ αἱ γθο 40 ποὶ οΌΔγΥ, Ηἰφ 
αοβρεϊ, Β᾽1.4}} Ὀ9 ἀτίνϑηῃ Ὀδοῖσαγὰ δηὰ ρογῖβὰ ἴον 
Θουον. [ἢ (6 τηθϑῃϊΐπιὸ Ηὁ δραῦϑβ δηὰ τὰν Ηἰ8 
Δάνογβαυῖθβ; γαΐ ποίίπον Ηἰΐ8 ἰουγοῦ, ΠΟΥ ΗΪΐδ ἴου- 
Ὀραγδηφ, ψ|1}} ἀοίον [8 []] τὰ θ ἢ ἐπ ρϑπογαὶ ἔγοῦὶ 
ἐμ οῖν ῬΌΓΡΟΒΟ. -----Εσο ἃ ΡΓΑΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ, 
(Οχίοσά) : εν. 6. Ηδ 118 αν ζ0Γ δὴ ἱπβιαηΐ {89 
ταϑηίϊο τ 6 βαγοοποὰ Ηἷβ Ὠ νι γ, δηα Ἰο, ὑπ 67 
ΓΘ ὉΠ4Ὁ]6 οὐθὴ ἰο βίδα ἰπ ΗΒ ῬΓΘβΘΠΟΘ !---Ὗ ΘΓ. 8. 
Τοῖβ 88 θοσδυβο Ηθ πιυδὲ ποοᾶβ ἰγεδα (ἢ τῦῖη6- 
ΡΥΟΒΒ δ͵οῃῃϑ, δπὰ οὗἁ ἰ6 ρϑορὶθ θοῦ πιιϑὺ Ὁθ 
06 ὙΠῈ Ηἱΐπὶ (18. ᾿χὶ}]. 8) ; Ἰοδί 1{ βμῃου]ὰ δυύβθῃ 
ΘΏΪΟΥ ἰηίο ὑδ6 ἀγϑϑιηβ οὗὁἨ δΥ (πδὶ (6 ῥγῖοο οἵ 
Μαδ 8 ϑδϊ ναί οη τν88 ραϊ ἃ ὉΥ βοπιὸ οἶμον ὥὅϑοσγ: 66 
Ὀθ81468 (δαὶ οὗ ΟἸτἰϑὶ οὨΪγ.---Ἡ-͵Τ6γ. 9. ΤῊ1Β ᾽8. [αἱ 
86 τὶ ρἷαποθ) 4 βοπιδνί δὶ βυγργίδιπρ βἰδίθ- 
Ἰηθῃξ: [ὉΓ ΟἿΣ ϑανίουν, πῦθη Ηο υἱἱογοά [ἢ9 
ΜΟΓᾺΒ τοίοτγοα ἰο, 8 βρϑαϊκίηρ οἵ εἰέγπαΐ, ποῖ 
ἰθ ΡΟΥ] ἀραὶ ; [δα ψ Βα ταϊσῦ πανο Ὀ66ῃ {16 
δομπάποί, πδδὶ τοομέα ἢανο Ὀθο ἰδ ἔαίο, οὗ (6 
οἴ ογϑ, ἱΓ 9 Βαά ποῖο Ὀ66ἢ βθραγϑδί δα ἔγοιῃ {μοῦ 
Ιοτὰ, δηὰ ἀγαρροᾶ ΔΨΔΥ ἰο ἃ ἰοΥΓῚ 016 ἀ681}!. 

Ετοιι Κβύμμαάσηβδ: ον. 8. Τὰ δυρογῆυουβ 
ἰοσο 68 δῃὰ ἸΔηΐ ΣΉ 8, ἴῃ (δ ᾿ἰχιί οὗὨ {116 []} Ἰλοοῃ, 
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Τηδ Ϊ δϑι ἐμ οἷν ΘΟηδΒοϊ Θ66-διη {6 ζ68Γ8.--- Οὐ ἶοενα 
ἡ οπι (λ6 ελὶεῦ ρμτίϑαεί απαᾶὶ Ῥαγίϑοο ; 1 ὈδσοοΙ68, 
ἱπἀοθ4, Ρ6ορ]6 οὗὨ {15 ο'588 ὑποοπα 10} 8}}Υ [3] (0 
ΟὟΘΥ ἰμ6 οομηοδπὰ οὗ ἰδο89 ὙΠῸ ΓΘ δαί ΟΥ̓ΘΡ 
ἰμθ. Υοὶ {ΠΟΥ ΔΙῸ πο 26 Γ0 Ιῃ8Δ0}} 168, ἱποᾶ- 
ῬδΌὺϊς οΥ̓͂ κυ} 1ῃ 80 ἀοΐης, θυΐ δηβνν γα ὈΪθ, 8.5 νν6}} 
85 811 ΟἿ] Ρ τη, ἴο Θοὐ (86 ἦπηα] Φπἀζο, ἴὸγΣ {οἷν 
ἸΩΟΓᾺ] σοπάποῖ; ἰμοῖν οὐὈθαΐθηοθ οὐχηῦ ἰο ὃθ 
᾿ϊοὰ ὉΥ ἰδ νν6}}- κα ονἢ τα χίῃ)--- 6 πιθδί 
ΟΌὟΘΥ αοἀ ταῖμονΡ ὑἰμβδὴ πδῃ ;᾽᾽ δὰ ἰδεῖν ἀυύίΐγ ἷΐ 
{πογοίοσο 85, ἰη ὑπ 8 Ῥγοδβθηί 0886, ἰ0 ῬΓΟΟΡ ἀγίῃς 
ὈΥ 189 ιδῃὰ οὗ ἰλ86 ὀχοουίςίοποῦ, ἰο ἐμ6 ἀουδίζαϊ 
Ῥτϑίβο οὗἩ μβανίης ἀοηϑ ὑποὶν ἀπ γ ἴῃ {116 Ῥογροίζα- 
ιἰἴοη οὗ {6 τιοϑὺ θ᾽ πο 8 οὗ ΟΥ̓ Π168. --- 6 Ὑ5. δ, 6. 
«7α5π πε," ἀγοαὶ διὰ βἰχηϊβδοδοὶ ὀχρτγοβϑίοῃ ! 
ἴι νδϑ ΠΟΥΘΡ υἱἱοτοὰ Ὀγ ἰμ)0 δανίους νὶιϊλουΐ 
Ῥνοΐπα ἀσοοταρδοϊοα ἢ} (Π}9 πλοϑὲ ρον Γι] οἴΐεοίβ. 
418 1} ὁχοϊαϊμθα δ ἰο Ηΐδ8 δϑβίοπὶ δ )94 ἀϊ5- 
οἷἱρὶοβ, βοὴ Δ] κί ὁπ ἐμ 9 ΔΥ͂ΘΒ οὗ (9 868 ; 
δὰ 88, αὐ ἐπ βουηὰ, (6 ταρζίῃκ βίοτπι ἐπῆτ)θ- 
ἀϊδίο! βυδοϊάοα, 80 8 β8οοὰ οἵ Ῥόδο0 δῃὰ ἴον 
Ῥουγοὰ (861 ᾿Ἰηἴο {80 ΒθεΓί8 οὗ Η5 9}0]}Ὀὁγόγ8. “1 
ἐπβαῖ δροδὶς απίο {60 8δπὶ Ηο]᾽ βδὶ ἃ Ηοθ ἰο ἐ}1θ 
Βατιολυιδῃ ποδη δἱ 76 000᾽ 8 τὁό ; δπὰ ἱτωπι|οαὶ- 
διοὶγ 886 Ἰοῖΐῦ ὃν ψαϊθυ-ροὶ δηὰ δμδβιθηοαὰ ὅδοκ 
ἰο ϑγοδιαγ, 88 6 ἔἄτϑί δυδηρο δὲ ἰο ὑπ6 Ὀοχᾶθγα 
οὔ βϑαιηαγία. ““1 δπὶ Νο "ἢ νν88 Ηἰβ ὑθδυϊ ΠΟ ῊΥ δί 
6 δΥ οὗὨἨ ἰλο δδρϊιοαγίη; δηὰ (9 οοπυϊοίϊ 
ἐμαὶ Ηθ νϑβ γϑ δ (86 Μοδβυϊδὰ βιμοίθ (80 τα 8 
οἵ Ηἰβ ῥυάροβ δο ρΡου ΡΙΥ ἐπαὺ 0 ῬγᾺ8 Ώ]Υ ὉΥ͂ 
Τα088}8 οὗ ἧ [86 βἰδρθ-ι τι οἷς οὗἨ τϑπάϊηρς 818 οἱοὔ 685, 
ἐπδὲ ὑ89 δἰ ρῥυὶοδὶ ψγϑ δΌϊΪο ἴὸ βϑαυὸ ἰπιβο]ΐ 
ἔγοτα 18:6 πιοϑὲ ραΐηα] δα θατγαβϑιηθηὶ: δηαἃ ΒΕΥΘ, 
ὁ οατίης ἰδθ80 πογάβ, ἰὸ τ ο]6 ὈδΔηὰ οὗ οΒ- 
οἶδ]5 βίδσί, χὶγθ ὙΔΥ, δίαρ ρον ὑδοῖς ναρά, δηὰ ἴδ}} 
ἴο (89 στουπὰ 88 1ἴ δἰγ οἷς ὉΥ δὴ ἰανἰβϑὶ Ὁ16 8.85} οὗ 
Ἰμαἰης, οὐ ὈΪΟ ἢ ὕροῦ ὉΥ ὑμ6 Ὀγοδί οὗ Οπηϊ- 
Ῥοίθῃοθ6.---Τ] ον ῥχγοβιγαιίο ἱπ' (η6 ἄυβὲ ὈΘΙΌΓΘ 
Ηΐϊπι, Ῥοϊηίβ ουὐδ ἴο πο ἴον γβ {86 δἰἐυδίϊοι ἴῃ 
γῊ] 0 ΠΟΥ͂ ὙΪ}} οη9 ἀΑΥ 6 Τουπά.---ἾὟ οΓ. 8. 2 ψὲ 
δοεῖ πιὸ, ἰεί ἰλεεε ρο ἰλοῖτ τρσαᾶν; ἈΟ Μ6]1] (86 [μογὰ 
ἯΓΔ8 ΔΌ]9 ἰ0 ῬΤΟΒΟΓΥΘ (116 τπηοϑί ρογίθοί 86] - ῬΟ88568- 
βίου ἷἰπ ΘΥΘΙΎ δἰἰυδιΐοι, ΒΟΉΘΥΟΣ ἰουτὉ]0; δηὰ, 

᾿Ι. 

νεῖ 8 Ηΐ8 δη χί οἰ [0 δοτα 69 {8.6 ποτῖς οἵ τϑὰοπῳ- 
(ἰοῃ, ἴο τηϊηρὶα [86 ππυϊο δηὰ ἐποοηδίἀογδὺϊο 
πὶ ἢ 80 δίαροηάουδ δῃὰ δι ]ΐτπα, νν μ116 αἰτάϊης 
Ηἰπι86}Ὁ ἔον Ηἰ8 τογϑίθυουβ ρδβϑβαρα ἰ0 1Π|8 στος88, 
Ηο ἀοθδ ποὶ ἴοσροῖ, ἴῃ Ηἴϑ δαογαῦϊο Γαἰ}}{α] ἢ 685, 
ἰο τοβοὺθ ἨΪΐ8 αΐβοῖ 165 ἔγοπι ἰἢ:8 δρρτοδοϊιΐησ 
Β[ΟΓΙΛ.---Ἴο Υ. 10, “7 61} ἄσῃο, ϑπιοη ἢ" ΜΔ δγὸ 
τοδαγν ἐοὸ χοἰ πὶ, “" ΟὨΪΥ 50 ὁ) 88 ἰδοῦ διαβϑὶ δ6- 
ἔυη." Βυὶ ἰδδί τ Βῖσἢ ΔΡΡΘΑΣΒ ἰ0 ἃ. 88 δυσὶ) 80 
ΔΙ Δ ὉΪ6 ἰγδὶΐ ἰὼ Ῥοίογ, 18 ΟὨΪΥ 8 οσοῃἤιδεά πιϊχίυτε 
οὗ 5611-|οτϑ, δΥσορϑῆσο, δηὰ ΧΖῸ}}Υ; το (86 ὅτ 
οὗ οὔγ ῃδίαγδὶ δι μ υϑίαβιι ἔον ϑ'[Ποπ 8 δοὶ ῥγὸ- 
οοοἀ8 Ἰἰἰκοννἶδθ ἔγοτα ΟὨΪΥ δ ογι- δἰ αἰ θη 655 δηά 
Ὁ]  πάΠ688.---Ἶ ον. 11. 776 εὡρ υλιολ Αγ Ἑαίλοτ λαιὰ 
σίυεη Αε, δλαὶἐ 1 ποὲ ἀγὶπὰ {1 1Δ 16 δΌΡ νυδ8 (80 
ΘΏΣΘ ΘΌΓΒ6 Οὗ {86 ἰην]ο] δ Ὁ] 18 ΨΥ; 8}1} {π6 ΒΟΙΤΌΤΕ 
οὗ οοπῃϑοίουβ συ, 41} ἰ8μι6 ἰουσοῦβ οἵ ϑλίδπε 
βοτγοοβί ἰοηιρίδιἰοη8, δὰ 4}} ἐμ βυβοτί 5 πνἰιοὰ 
σδη ὈΘΓᾺ}1 Ὀοΐ 800] δηὰ Ὀοὰγ. [{ δοπίιαϊπεὰ 
᾿Πκονγῖϑο ἐμ ἀγϑδα Ὁ] ἱηρστεάϊοηίδ οὗ δ θ  ἀοαπμεδὶ 
ὉΥ Θοά, ἰπίδσδι δσοῦν, δὰ 4 Ὀϊοοὰν ἀδδιὶ, τὸ 
τν 810}. 1.0 ΘΌΓΤΒΘ τν88 δι ἰΔομοα, Ογβί 85 οριϊδὰ 
ἰϊ, δὰ ποΐ ἃ ἀγοὸρ ὑϑιβαΐὶῃβ ἴον Ηἰβ ρμεορίς. ἴδε 
βαιβίδοιίϊου. Ηθ γοῃμάδγθα -νεὰ8 δομιρ]οῖο, 86 τε- 
ςομοἑ ΠἸδιΐοη οβδοίεα. “ΤἼΘΓΘ 18 ΟΝ ΠῸ (0η- 
ἀοημπαίίοη ἰο9 ὑμοπὶ {}π|4ὲ δ’ ἔῃ Ομ γίοι 7 6505." 

Εγοὰ ΒΑΒΝΕΑ: ον. 8. Τὸ τυ ϊϑάοι, ἬἽδυϊίοαῦ, 
δα ρμιπάθποο οὗ ύἐδὺ8 ἕογβοοῖς Η πη ἴῃ 9 ρα], 
Βονονοῦ δυάάρσῃ, δὰ ἐπ πὸ οἰγουτηείδιοο8, δ0ν- 
ΟΥ̓́Θ Αἰ που] οΥ (Γγἱῃς.----- Εσοῖῃ Ασουβ: ἔεσβ 
ἃ, 9. Νοιΐης οϑ οσδιτ ΟΠ ΘΓ ἴο ΠΪ8 οἰογηδὶ 
Ῥίαῃ; ποὶ ουὐδϑῇ [06 τησὰ ζὈΓΣῪ οὗ ΗΝ ἴοεβ ὁλὰ 
ΟΥ̓́ΘΡΡΕΒΟΙ ἨΪΐδ ννἱβάοτῃ, ΟΥ ουὐδγχηλῖο Η15 ῥρτοτί- 
Βἱ0Ώ.-----Ετοι ΟἾὟΕΝ: ον. 7. {1.06 δοὶκοὰ δ0 5 
06} οου]ὰ ρῥγοσθθά (0 δῦγοϑὲ δῃηὰ ῃπηδὶἐγεδὶ ἃ ρὲῖ- 
80, ὈΘίΌΣΤΘ ὙΒοῖὰ ἐμοῦ Βαὰ ἔμ᾽] θὰ ῬΓΟβιΓϑι 6 83 
Ὀοῖοτθ ἃ ΒΙΡΟΤΙΟΥΣ Ὀοίος, ἐμ 6 ΒΏΞΓΟΥ 8 ἴο Ὀ6 ἰουπὰ 
ἷπ {6 ἰταπδί θη ἱμθυθηοο τ Πὶο ἢ ἔδδν οχεσὶβ ὉΡῸΒ 
(86 τυϊμὰ, δπηὰ (86 ρῬγοῦΔΌ]6 ἔποξ, {μι δὲ (818 Βαϊ ἀεκ 
ΤΟΡαΪδ6 88 τοργεβοηίοα ὃν (6 1668 28 οἰεοίοὐ 
ὈΥ ἀθιδοιἶδοδ)ὶ ΔΩΖΘΏΟΥ δί (6 ἱμϑίαδμποο οὗ δ68ι8. 

[ὕ6γ. 11. (Μαῖι. χχνὶ. δ2-54). Ἴμὸ οδιβὲ οἵ 
ΟὨΥῖβὲ ἰ5 μοί ἰο ὃὈ9 ἀοίθιἀοὰ Ὁ σδΥΠδ] τ οδρομ3.] 

ΟΗΒΙΒῚ ΟΥ̓ΕΕ ΑΟΑΙΝΒῚῪ ΑΝΝΑΒ ΑΝ ΟΑΙΑΡΗΛΑΒ. ΤΗΣ ΟΓΙΑΠΙΤΥ ΑΝ ΒΕΒΕΝΙΤΥ ΟΥ Τ7ᾺῈΕ ΓΟΒῸ ΟΥ̓ΚΕῈ ΑΟΛΙ ΒΥ 

ΤῊΝ ἹΝΟΌΙΒΙΤΙΟΝ ΟΥ ΤΗΞ ΒΙΟΗ -ΡΕΙΕΒΤ ΑΝ ΜΑΙΤΒΕΒΑΥΜΕΝΤ ΟΝ ΤΗΣ ΡΑΒῚ ΟΥ' Τ7ΞΞ'"ΞῈ ΒΕΠΥΑΝΊΤ. ΤῊΣ 

ἘΠ Ὸ ὈΙΒΟΙΡΙῈΒ ΙΝ ΤῊΣ ΒΙΟΗ -ΡῬΒΙΚΒΤΙΥ ῬΑΙΆΟΒ, ΑΝΌ ΤΗΞ ΤΟΥΤΕΒΙΝΟ ΑΝῸ ΓΑΚΕΙΝΟ ΡΕΤΕΒ. 

Οβάρτεβ ΧΥ͂ΙΠ. 12-27. 

(ΟοΡ. Μαίὶ, χχυΐ. δ7-1ὅ ; Ματσὶκ χὶνυ. δ8-72 ; ἴλιῖὸ χχὶϊ, δ4-66.) 

12 ὝΒδη ἐμ6 Ῥδῃά δηά {86 οδρίδίη [,] δπά [{16] οἴήοοτβ' οὗἩ [86 76 ν}8 ἰοοῖς «6808, δπὰ 
18 Ῥουμπὰ τα. Απά ]εβἀ τη ἀν ΑΥ [16 Βἰι7} ἴο ΑἼπαβ ἢσβῦ; ἴθ μ6 ψὰ8 {808 6γ-1πἰ8Ὲ 

ἰο [οὗ, τοῦ] Οδίαρμδϑ, ἩΜΙΟὮΝ πτὰ8 [86 Ιρ ἢ -Ὀυιοϑῦ ὑπαὺ βαῦλθ γϑϑῦ [ψ}ὴ0 νὰ5 μι ρἢ- 
14 γγιοβὺ ἐμαί γϑδγ]. Νον Οδίδρῆδϑ τγα8 86, Ὑ ῖο ἢ [Βαΐ ἰΐ νγᾶ8 (δἴαρμ88 Ἧ0] σΆΥΘ 

ΘΟΌΏΒ6Ι ἰο (6 Φ6 78, (Πδὲ 10 88 δχροαϊοηῦ ἐμ Οὁὴ6 ταδῃ βῃου]ϊὰ αἱ ἴον ἐπι ῥθορίδ. 
18 Αμπά Βί᾽μθπ᾿|᾽ου Ῥοίου 0] ον βα 968υ8, αηα 90 αἰά δοίη ον αἰβοῖρ]6 [πὰ βϑίπλοη Ῥοίοῦ 

δὰ ({86)" οἴμοσ ἀϊβοῖρ]6 [0] ον Ψ 6808] : [μδὺ ἀἰβοὶρ]θ νγᾶϑ πονῇ ὑπίο ἐμα δὲξἢ- 
Ρτὶοϑί, δῃὰ ψιϑηὺ ἰὼ [ἢ δοθυ ἰμῖο [86 Ρβ]δοθ [οουγί-γατά, αὐλήν οὗ {λ6 δἰρξ-ρεϊοὶ, 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙΠΠ. 123-27. Ξ δῦ] 

16 Βιυιὺ Ῥοίου βίοοά αὖ {88 ἄοοΥῦ πιπουῦ [τπ|ὰ5 δίαπαϊηρ οὐ] 46 αὖ 86 ἀοοσ]. Τῆθα πθηὶ 
ουοἱ {πὶ [{Π6] οὐδοῦ αἀἰδβοῖρ]θ, το [π80] 88 Κπόνῃ ὑηΐο ἴΠ6 ΒΙρἢ-Ρυοϑῦ, δηα 

17 βράκα υπίο ἢδὺ ἐπα καρὺ 16 ἄοοσ, απὰ Ὀγουρμῦ ἴῃ Ῥοίθσ. ΤΏθη βϑιτἢ [Π6 ἀκπλ86] 
[πι814-8ϑογνϑ 7] ὑῃδὺ Καρὺ 186 ἀ00Γ υμίο Ῥοίογ, Αὐτὸ ποί [οηυΐ ποὺ]" ἰῇοιι 4͵80 ὁπ οὗ 

18 158 πιδῃ 8 αἰβοὶρ]οβ.᾽) Ηδ βδ.0}, 1 δ) πού. πὰ {π6 βογνδηΐβ δῃὰ [{}6] ΟΥ̓ ΟΟΥΒ 
βίοοα [ψ{6Γ6 βίδῃ πη ρ] ἰβοσο, ψὴὸ δα ταδᾶθ [μανίηρ πιΔ60, πεποιηχότες} ἃ ἤγα οὗ 
6085, ἴῸγ 1 88 οὐ] ; δηὰ {μ6Ὺ νδιιμθα [ΘΓ ΤΑΥΒΗΒΕῚ {οι ΒΟ νοΒ : δα Ῥοίοῦ 
δβἰοοά [τγ85 βίδα ηρ] 1 [Ώ6πὶ|, Δηαἃ ψ Αγ θα [πϑΥπληρ᾽] ἈἸΤη8617, 

19 Τὸ Βιρῇ-ρτιοϑῦ (θη δϑικοὰ 6808 οὗ [ἀουΐ, ον, Θοποογηΐηρ, περί] ἰδ ἀἰβοῖ ρ]68, απὰ 
20 οὗἩ [ὐου!} ἷ8 ἀοοίχηθ. Φ6808 δηβϑνεσοὰ ἢΐπι, 1 βρακα [ἢν βροΐίθῃ, λελάληχα )" 

ΟΡΘΕΪΥ͂ ἰο ἴμ6 ποῦ] ; 1 νοῦ [10 188] ἰδυρὶῦ ἴῃ Π 6 [Ἀ! ΒΥΏΔΡΟριιΟ, 8Πα ἴῃ {86 ἴρτα- 
Ρἷα, τ μον (86 ον ΔΙ ΤΔΥΒ τοβοῦΐ [γἢθγα 811 [π6 6018 Οομ16 ἱοροί 6 γ, 8886: }]6] 5 

21 δηά ἴῃ βοογοῖ παῦθ 1 βαϊα [1 βροῖϊκο, ἐλάλησα] ποίμβξηρ. ὙΥ ἐν  νε [ποὺ πλ6 ἢ 85]ς 
θὰ ΜΏΙΟΝ Ὠοαγὰ τὴ [Α5Κ 8080 ἘῃῸ αῦθ Ποδτα, τοὺς ἀχηχούότας, ψῃδὺ 1 ἢδαγο 
βδ'ὰ [1 ϑροῖκο, ἐλάλησα] ἁαῃΐο ἰμθπὶ: Ὀ6μο] 4, [6 Υ [{μ 686, οὗτοι] Κηο ψηδὺ 1 βιὰ 

22 [εἶπον] Απὰ ψ θη Βα μδα ἰμ8 ΒροΚκθϑη [βαϊὰ {ἢ18], οὔθ οὗ [86 οἴ οοΥΒ ἩΙΟΝ βίοοα 
ὈΥ [το Ψ 88 βίϑδηδϊηρ ὈΥ, παρεστηχώ:] Βίτυος “6818 ψ 8 {Π6 Ραμ οὗἁ ἢἷ8 Βαπά [ογ, 
Βίγυ ΕΚ 96808 οη [ἢ6 ἴμοα, ἔδωχεν ῥάπισμα τῷ ᾽]ησ.,} βαγίῃγρ, Αηδπογοαῖ ποὺ {π6 πἰρἢ- 

29 ρῥγίεϑί 807 «6808 ΔΒ ΓΘα ἷπ), ΠῚ 1 ἤαγα Βροΐζθῃ [βροῖζ, ἐλάλησα] ΟΥ]}, ὈΘΑΓ τ 1ὕΠ688 
οὗ [86 6υἹ]]: Ὀυὺ 1 ψ6}}, ΨΥ βιλὶ οϑὺ ἰοῦ πιο 

24. Νον Αππδβ 86 βοηΐ Πἰπὰ [Δ Πη88 {πογϑίοσα βοηΐ Ἀἷπι, ἀπέστειλεν οὖν} Ὀουπᾷ υπίο 
25 Ομίδρἢα5 {{π|0 ἐὰν ἈΑπὰ Βίιηοι Ῥοίοσ βίοοα δῃὰ μψϑιιμθα [γγ88 βίδπαϊπρ δπὰ 

ὙΔΓΠΆΪη 1] Πἰ 861 ΤΟΥ 8814 ὑπογοίοσο υπίο δἰ, Αὐσῇ πού [οπυῖέ Ὠ06] (Ποιῖϊ 8150 οπιδ 
206 οὗἁὨ 18 ἀϊβοὶρ] 8} δ ἀθηϊορα ἐΐ [οηιὶξ ἐ1],}} ἀπὰ βαὶά, 1 δὰ πο. Ομ οὗ [86 βογυϑηΐβ 

οὗ [6 δ! -ρὈυϊοθαῦ, δοίης λΐδ Κἰηβηηδῃ [Ὀδΐηρ' ἃ Κἰμβιηδη οὗ μἷπι} θοθο δ} ὺ Ῥείβσ ουΐ 
27 οδ, ει}, Πα πού { 8606 66 ἴῃ 186 ψαγάθῃ ψι ἢ μη ἢ ῬΟΙΟΣ ἐμὴ ἀθηϊθα δρδὶη; 

8η6 ἐπ) 6α]δίο γ [μ6 [8] οοοἰς ΟΥΘΙΝ. ; , 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 γον, 19.--[ἢ σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος δῖὸ (10 ἀοϊδομτηδηὶ οἵ {}|ὸ Βοϊηπὴ μαγτίθος, οἱ ὑπηρέται, ἐπ6 Ἰονίεἰς 4] ἐθτη »]ο- 
. 8800 Ὠοΐδ8 Οἢ γογ. 8. ΤΏ οτρίδβίου οὗ 8 ΠΟΙ 18 δηὰ οὗ [ἰἸ6 ἀτεϊοῖὶο νθίυγο “ ΟΠΟΟΓΒ ᾿ πη ἴδιο Α. Υ΄, τλδῖκοα ἐδ ἰπρτθθ- 

αἷοι ἐμδὶ ὃ χιλίαρχος ἰδ ΜΠΠ|κ6 ἀοροπάεπε οὐ τῶν ᾿Ιονδαίων 63 ἰδ οἱ ὑπηρέται.---", 8] 
3 Ψς. 18.---[ς-ἀπήγαγον (Α. Ὁ. δὲν. Ὁ] κ.} ἰ6 ποῖ δ0 νῷ} δυρροτγίοί Β8 ἤγαγον (ἈΚ. Β, Ὦ., ἘΪδοΠοηᾶ.).--Ῥ. 8.] 
8 γος. 14.-- Το ποπάἀοτ [ἰπ ἰογπιον οἰά.} ἀπολέσθαι [{»έεγίελ}) ἰῃ δοοογάμιοθ αἰ Α. 0.50 δηὰ οἰδιότα: [ΔΟΒΤΏΔΏΣ 

ἀποθανεῖν πη δΔοσοτάμποο υἱἱ Β. Ο.Ἐ ἀπά οἴδποιθ (δἰη.). Μογοῦ: ἀποθ. σοηλθδ ἔγοιη σἤδρ. χί. δ0θ. [1 οἂ. Υἱ11. ΤΊ Ὠϑποσῦ 
Κορ ἀποθανεῖν, «ἢ δὲ. Β. Ο,» Ὁ, δὰ "66: " ἀποθανεῖν μοίεεί αὐ χὶ. δὺ αοοοπεποά πηι ογοαΐ, Αἐ χιδπα ἐεείπεοπίογινι 

ἰη μὐδεί πον πε ῬΟΉΟΕΥ͂Ε Ὀγδείφέ, πδὸ ἱπογοαϊδεϊα ἐδὲ εἐα {ἰϊ ἀπόληται χὶ. δ0ὺ δος ἰοοῦ ἀπολέσθαι ογίμπι ἐε:ε. Ἐπεὶ είς ἰοσιξ 
ἐς εἰ πδί ΓΒΕ ἘΓΟΡΑΘΜ Το ἐεείεε ηχμὶ σμαπε οσοἸλεοία βάεγε."" Ττοκοῖου, ΔΙογὰ, οδίοοι απὰ Ηοεσί, ΠΠΚοΥί80 αξτθο. 
{4}} ἀποϑανεῖν.--- ὁ ὦ. 

4 ὕεγ. 15.--ΤῊ9 πλξεῤδς: Οτείουδοῖν, βομοῖΣ, Το βοη ἀογῦ [(ογτροτὶ Υ)]: ὁ ἄλλος. ΤἘΠῸ δυείοὶο 18 οὐαἰ ἰοὰ Ὁ Α. Ὦ., εἰε., Ὀὺὲ 
διιοσῖϑά ὮὈΥ ἃ υὐλήοτὶ γ οὗ μἀπϊιογτἰθα. [Το οηάδονγί, οα, ΥΙ11., Ἡ οοιοοιε δηὰ Πυγί οπιίς, ΑἸίοτγὰ ὑταοϊκεοῖδ ιἢ 8 ατοϊς]8. ᾿Δῃρθ 
τοῦείμο Ἐ. 26 Ἰηϑονιίοη [8 ΠΟΘ Γυμα ἐν ἀσοσοιπηῖοι ἴον ἔπ δὴ {πὸ οπιίδεΐο, Δπ παν πάτο Ὀδοη σοηίοΓαιθὰ ἴο χχΧ. 2, 8, 4, ὃ, 
ὍΒοΓΟ ἴδο αὐ ς]ο οοουτα. ἸἘΠοΓΘ [6 ηο ἀοαυυϊ, ονσονογ, ἐμαῖ πῸ Οὗ οΓ δὴ Ζοδη ἰ8 ϑρπῖ. 1 υδίος {ἐπ δε {.«ἀδεὶ Κδιίοη [0 Ὁ 
ὥϊο βγεὶ εἰσαθ, ἢ6 Ππιᾶν ἰανο οἰ ἴοαἀ ἴπυ ἀγιὶς}6.--". 8.) ὲ 

δΎον. 1.---τἰῬΜή ἀπά μήτε, ἰη ἰηϊογγοχαῖίτο βεπίθησοα, πῃ ΡῚΥ (ΠΠ|κ6 ἔο Οογδη ἀοον πίοδί 3) ἃ ποχϑῖῖνο δηδυσοῦ, 6 ἘΏ Ί 8Ὲ 
φοῖ. ἸΚὸ 6 Οτοοῖς οὐ δπά τπὸ 1 πη ΟΠ. δὴ αΠϊγπιαῖἷίνο ηόνεγ. Ὑδὸ παιδίσκη 185 ΔρΡΡΓΙΟΙ Θηδίνυ οἵ δὴ Δ Εἶν 9 ΒΩΘΉΓΘΡ 
διὰ νἱοποὰ ΤΟΠΤΗν [οΟ δηιἰοἰραῖο Ροῖογ᾽ 6 ἀθηΐαὶ ; ΟΣ ἐπ ἀμί δ ἕογτα οὗ πὸ αὐοσίΐου Γονθαὶα ἔμο ἰθο  ρ ἴπδὶ 4116 οὐχ ἢος 
ἕο δνὸ δά ἰοὰ Φοθ ι« αὶ ἀϊκείμ]ο οὗ «6608 ὁχοο)ῖ ἴ0γ Ηἷβ Ὀοίηρ δη δοφιδίμίκηςο οἵ [}16 ἰ κι Ὠ -ργὶϑδὶ.---Ρ. 3.) 

6 γοσ. γ0.--λελάληκα ([ἀςπιηδληη, ΒΟ πο ἀογΓ) [8 τηοδὶ δ ΓΟ Αγ διϊοδιυά, αχαίηϑὲ ἐλάλησα. ᾿ 
Ἷ γον. 20. ὁ ὕνοδὲ δα πον εἴ96 οὐἱς [6 δὶς ]θ τῇ (ἰοχῖ. Του.) Ὀοΐοτο συναγωγῇ, ΤΟΥ ῬΓΟΡΟΥΥ: ΤὉΓΣ ἰπ0ΓῸ ΔΙῸ ΣΩΔΗΥ 

τθερύροςς, πη θὰ οηο ἐθπι}6.--Ρ. 8.] 
8 γογ, 20.-- Τὸ τος πάντες (Οτίοϑυροῖ, ἴδιο} δὴ ἢ) 8 οδίδυ δηθὰ ὕγ Α. 8. (." Βἰα., εἰς., ἰῃ ορροβίἐἰοη ἰο ἃ δοοοηὰ 

πάντοτε (Τ ἰδοποπάυτί ἰ δος Ἰσάληοθ Ψ ΓῺ 15. Ὁ. Ἡ,, εἰ6.) ἀπά ἰο πανίοσεν. 1 οα. Υ111., ΤΙδοιιοπά. χοααβ κοννἶ8ο πάντες οἱ 
Ἶονδ. πίιΠπουὶ πάντοτε.--"», 8. 

9 γονγ 22.--ἰποοτίλ Ἡδοίμον ΠΡ τπ6 μδηὰ (Βαοκεκείγείον, ᾿νυϊῆον, Το κο, ΜογοΥ) οὐ τὶ ἢ ἃ στοὰ ( ιμέλεηβολίαρ, 
Βοξα, Βοηροὶ, ἀοὐοῖ). Τὴθ ἰογιηθῦ ἰδ τποτο ΤΟΌΘΙΘ, 89 11 σσὰϑ ἰπιθιἀθὰ ἴο ὑθ ἃ ριπἰδτηθηϊ ῸΓ ΒΒΌΟΥ͂ δρεθοβ. (ὐτΩΡ. δίδις, 
χχυΐί. 67: Αεἰἴα χα ΐ. 2, ῥάπισμα, ἔτῸπιὶ ῥά , ῥαπίς, οὐκί 8 }}γ πιοδηΐξ αὶ ὑὸν ἴτγοπι ἃ τοὰ οὐ δίίεϊς.-Ρ, 8.] 

Ἰ ΨΥ. 24.---[)0 οαχἰαδίου οἵ οὖν (Δεϊεοιοα ἄψ. Β.(.41,. Χ, Δ. [(ΔΟ]᾿ Δ ΠῚ) ΔρΡρυπΓΘ ἴο Ὅο ἌΧορμοίίοα)!. Τ]|16 ΦομΔΌΠΟΒἢ 
φῦν, ΒΟΥ ΟΥΟΓ, ἰδ ηυἱΐδ οἰαγοίοεγί διεὶς οτο. ΟἾΠ ΟΡ ὀχοχοῖῖς 8] Δρργομποπείοηθ οὗ ἴπ μϑδηκο διμυφϑεϊἐυἱοὰ δέ αμ ἃ καί. [Τἰϑοποπά,, 
ΑΙ. εἰς.. τοιαίη οὖν. ΤΊ ῥΙυρογί. σομάοσίηᾳς οὗ ἀπέστειλεν ἰΒ ὈΠρΓαπιπιαιίςδὶ απ ἰὼ ἐμ6 ἰπίογοσθὶ οὗ παδυγπιολίδιίοδ. Ξ06 

δδι --Ῥ. 8. 
ὡ 1. γος, δἰ, προ οὖν [αἴϊθοξς ἠρνήσατο) 6 ΒοΓΘ Ὠοΐ δΌ δι Ο ΟΕ αἰϊοοίο (ΚΕ. Ο. Μ', εἰσ.};} ποίε μον [ὁ ἰδ δαἰ 616. 

οδάβθῃοθ οὐ ἰδ οδοιβίου. Ηθποθ δὴ ἱποογσζοοὲ 
αἰβιϊηοιϊοι 18 τπιράθ ἰπ βαγίηρ  “ ποὶ π{]} 1115 

ἘΦΕΘΕΤΙΘΑΙ ΔῊ ΘΒΈΤΊΘΑΙΣ τοΙπ6ηϊ, ΠΏ Θη (Π6 ἈΡ’ α΄ μι πο Ὀὸ ἰαά ἐθτουρὶι 
γεν. 12. ΤΏ δη ἴ86 ὈδΔηἃ διά ἴδο οαρίδίῃ,  ι}16 οἷν, ἀοθ8 {ἢ 6 πὶ ΠΥ ἸΤΟΟΡ σοὐοΐῃ ὑπο 9 ον- 

εἰς. απ οβιν, {}|ὸ 76 ἴδ) συλνὰ δηὰ τἢ9 Κο- 89 ναἱο}}" (Ἰμποϊαοῖ). [1υϊδᾶγὰϊ (11., 888): 
τδη 0] 6 ΓΒ [ΔΚὸ 9681::8 ῬΥΪΒΟΠΟΥ ἰῃ σΟΠΟΘΓΙ ; (᾿π 6 4 Ηο Ὀοίοτο Π056 δδροοὶ δπὰ ἐγώ εἶμι, (86 γῇ οἷο 
δολάϊοσϑ πάθον ὑμεῖν ΟΠ γοῖ οΥ̓Θἢ αΥο 1.16 ρτ6-  θαπὰ Βαὰ ὈοΘῺ ἰογγιδοά δπὰ οαϑὶ ἰο ἰο στοιμῃά, 



δδ2 ΤΗΕ ΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 95ΟΗΝ. 

ΠΟΥ Ββυδονο Ηἰπ) 66] ἰο 6 ἰαἴκεη, Ὀοππά, δὰ Ἰοδὰ 
ΔΥ͂ΔΥ. ... Τὸ δρρτγοιιθηῃ δ δὰ Ὀἱηὰ θπό, 4}} χατθ 
ιοὶν Βοὶρ, ἰμ0ὸ οοδονῖ, (86 οἰἰϊίατοι, δηὰ {116 
Φον οι ΟΠ σΟΥ5. . . . ΟὨἸΥ ὈΥ {πὸ Βεοῖρ οὗἉ Δ}} αἰὰ 
{ΠΟΥ ἴθοὶ τιδιηβοῖγοβ βοοῦτο, Απᾶ ἰδυ8 ἰΐ 'Μὰ8 
ογάεγοά, ἐπ δὲ (0 ἀϊδβοῖρ]65 αὐ μὶ οβοαρο τὶ (89 
ἸΛΟΡΟ βαΐοῖγ, {Ζ926808 βυβεγοὰ Ηἰ π)80]7 ἰο θ6 Ὀουηά, 
ἰο βἰιονν ἐμοῦ ΌΥ ἐδ6 σοπιρ]οίθ βυγγοηον οὗ ΗΪ9 
Μ 1, αὐ ὰ 650 ἐπ {18 ἴογ οὗ βυβοσγίηρ (0 Ὀθ οἷ 
ΘΧδπΡΪο (αοη. χχὶϊ. 9; Ῥβ. ον. 18).᾽"--Ρ, 8.1 

νον. 18. 1οἃ πίμπι ἴο Δηπδ5 ἤταῖ.---'6 0 
Οομα. οὐ Δαίζί(λευ. Οὐ Αῃπδ8 860 Ο(ὐοπηι. οὁἢ 
Ζμιζε, 111. 2 [ρ. δδ, Απι. Βά.1, διὰ (86 δγιίοὶθ Αα- 
πδ8 ἴῃ Ηϊΐποῦ (αἱ Φοϑορθυβ Αηϑη08). [ς|ἀπηδϑ 
(Ανανος) τὰῶβ δρροϊπίοα ἰρη-Ὀυὶοϑὶ ἴῃ Β18 δ871}} 
γϑϑν, Α. ἢ. 7, ὈΥ Θυϊτίησδ, ἰμ6 κογϑγηον οὗ ὥγτία, 
θὰυῖ ναϑ οὈϊ χοά ἰο χὶγθ ὙΔΥ ἴο [βιηδοῖ, Α. Ὁ. 14. 
Αἴϊοῦ ἰτο πιοσθ Οὔ δηκ69, ΦοΒορὴ Οαἰδρθαβ, {6 
δοῃ-ἰη -ἷδνν οὗὁἨ Απὴλ8 (9}0Βη ΧΥΪΐ, 18; ΦΖοβορὶι. 
«Απιέψι. χυὶϊϊῖ. 2, 1), γδ8 δἀρροϊηἰθὰ ἰὸ 6 οἵἶοο, 
δηὰ οοπιϊηποὰ (}}} Α. Ὁ. 87. ΑἸπ88 δϑϑῖ!δ (0 
ἢδνο τοίαἰποὰ (Π6 {{{18Ὸ δΔοὰ ρδτὶ οὗ [0 Ροῖνου οἵ 
(αἱ οὔσο. [π͵|μἶ ἰἰὶ. 2, Δ6 195 πιδηϊοηοα Ὀοίογο 
Οαἰαρίιαα, δὰ ἴῃ Αοίβ ἷν, δ, 6 8 οδ᾽] δὰ δἷρι- 
Ῥτίθδί. ϑὅοπιθ μοϊὰ ἰμδὶ δ νν»δϑ ἰιἱρῇ-οτὶοϑὺ ἐδ 
2υγε, Οαἰαριιδδ ὧδ Ταείο.  ΘΒΟΙ͂ΟΡ πιδὶ ιδὶ ἢ ἰἰιαὶ 
ὈΟΙῺ τόγο δὶ ἰδ ποδὰ οὗ (μθ 76 νν͵]5}} ΒΊΘΓΑΓΟΙΥ, 
Οαίαρα8 848 δοίπδὶ πἰκῃ-Ὀτὶθὶ, Αμπλ85 88 ργοϑὶ- 
ἀϑηὶ οὔ (Π8 ϑαπβεάτνίη.--, 8.7] ὍΘ ργε ΠῚ ΠΔΥῪ 
Ἰοδάϊης οὗ 968ι18 ἰο Απηα5 γοοογάἀθα Ὀγ ΦοΒη δ οῃθ. 
Ὀιδογοηΐ δαρροκβίιομδ: 16 ουδὸ οὔ ΑΠππΔ8 νγ88 
βἰιυαἰοὰ ποαῦ ὑπ 6 ζαίο, ΟΥ (6 Υ 164 768ι118, 8} ἰγὶ- 
ὉΠΡ᾿., ἰο Απηδδ; ΑἸΠΔ5 ΝᾺ ἰΠ6 οὁχϑιιίπον (Ε π αἰ); 
ἢ9 Μ͵ὰϑ γντοβίδηί οὗ (6 'αδιηβοάγια (ϊοθηϑιθίη 
δηὰ οἰ Π6ΓΒ)ὴ. ΑἸ] ἀφβι αἰ οὗἩ οὐάθησο, σουΐγοηί οὶ 
αΐι 86 δυρροβί(ΐου δυρχοδίοα ὈΥ ΨΦομπ δὲ πι86]Γ, 
οἱΖ., υἱϊδὶ (6 7908 8ι}}} τορασάοα Απῦδ5 ἃ8 ἰδθ 
γα εἰ κι -οτὶ δὶ ἰῃ ἃ Ἰοχὶ εἰμι βιΐο Βοιβ6, θύῃ αὔθ ῦ 
Οαἰδρίιαβ Δἀ ὈΘοη Γογοθα ὈΡΟῊ ἰδ θπὶ 88 ἰνἷβ δ 6- 
θ0580} (ζεδεη “δι 11., Ρ. 1408). Τ])ι6 ὀχργϑβδϑίοῃ 
τοϊδιΐνο ἰο Οαἰδρἢ 88 : ““ εἰ κἢ -οτἱθϑὶ οὗ {Ππ|δῖ Ὑ0 Δ Ὺ ἢ 
(899 οδαρ. χὶ., υϑῦ. 49), δρρϑαγίπᾳς Βθγθ ἴον [80 
Βοσοπᾶ ἰΐπιο, ἰὺ ψουὰ δοϑῖὰ (δαὶ (6 Εἰγδηροὶϊϑι 
δὰ δἀοριοα ἰὺ ΔΘ δὴ ἱγομὶσαὶ οἰδγδοίουι διὶοῆ, 
ουττοηύ ἴῃ {0 ῬΟΡΌΪΑΓ τηοὔίν, οὔ ἴΠ 9 εἰ ρχῖ -Ῥ ΓΙ ϑί- 
μοοά δ ἀοθοογταὶθὰ ὉΥ {9 Βοδηβ. ἡ τὰ {{||8 
οὈδογυαίϊοι, 88 γὙ6}} ἃ5 τὶ ἢ (ἢ 9 ὙΘΡΥῪ ΟΌΥΟΙ8 ΠπΟ- 
ἐἰοὩ {παὺὶ ὑπὸ πὶ ἢ -ου  οδί! Υ ἐδ  Βογ-ἰ ἢ -ἰδὶν δηά βοη- 
ἱπ.ΐϊδν οοσιρὶοθα (110 Βα ἢουδθ ἃβ νγΥ6}} ἃ8 πανὶ- 
ξαϊοα {16 8αῖὴθ Ὀοδί, δηὰ εἰιδΐ, Δοσοταἀ ϊρὶγ, (μοὶν 
Θομμτηθῃ Ῥ8Ϊ866 δὰ ἃ Θοιηη0ῃ αὐΐα ΟΓ οΘουτγί-γατά, 
ἐπ τσ Ῥοίο᾿ ρογρείτγαιοα [Π9 ἀθπΐα),Ἐ ἰδ αἰ ἘΠ - 
ουἰ θα ἰδ δὶ Β6ΓΘ Ργϑδϑηὶ (ΘΙ ΒΟΥ 68 ἈΓ6 Γοιηοτοι. 

Μογον ᾿υ8.}}7 ἀδβουίβ (ἱ8 ΘοΙΡΔΠΥ Ὑϊΐπ Ο]6- 
Βδυδβοη, ΕὈνατα, ΒΊ οοὶς, Βαυπιρ.- ταδί, Νοδη- 
ἄδν, μυϊδαγαι [Ἰ ̓ οβοῖον, διΐος, ΑἸέοτγα, Α18ο9 Οτυ- 
δοβίοαὰ δὲ Αὐρυδίῖη6}), ὑπαὶ, ἀοοογάϊης ἰον οἷν, 

ᾳ [Ποδίῃδοι, ΤΕΤΆΟΝΥ, Ῥ. 225: “.Απἡ οτοηϊαὶ! ἢοτ56 18 Π61.- 
ΔΙ Ὀυ 1 δροιηὰ ἃ ᾳιδατλη κι αν ἰπίοΓΙΟΓ οουγὶ; ἰπίο ψεϊοἢ 
{π᾿ γὺ 18 8 ΡαΒδΑρΡῸ (δοπιϑίϊ πηο8 ἀΓοΪ6}) (Πτοι ζῆ (11ὸ Γτοπὶ ματγὶ 
ΟΥ̓ {Π6 ἰιοιδο, οἰοσοὰ ποχὶ ἐλ βίγουϊ ΟΥ̓́Κ ὨδανΎ Γο᾽ ἀΐπρς μεῖο, 
ὙἿΓ ἃ δι ΔΊΣ νοοῖ ἴῸΓ δίῃ χῖθ Ῥαύβοῃν, Κορὲ ὈΥ ἃ μογίουγ, 
1π 1" ἰοχὶ, [Π6 ἰηϊογτίου οουτί, οἴθη ρανοὰ οὐ ἥασροιὶ, ἀπιὶ 
ΟΡΘΩ ἴἰο ἴπο ακΥ, ἴπ ἴπο αὐλή, νπογο (ἢ αἰἰοπάληΐβ πιο ἃ 
Άγο; βηά 19 ρααϑῖχο Ὀθησθηί ἴΠὸ ἔγοπὶ οἵ ἴπῷ Ποῖδο, ἔγοπὴ 
1 αἰγοοῖ ἴο ἐΠἰα οουτῖ, ἰ5 [Π9 προαύλιον ᾧΟΓ πυλών ἰῃ Μαεῖι. 
χχνὶ. 11; Μωοτὶς χίν. 68. Το νοῦ  Π0ΓῸ «} ῥϑιειὰ βίοοριὶ ὑθίογο 
[6 ὨΪσἢΠεργίοδε, ΠΥ ἤγο Ὀθο ἢ ὑροθὴ γοῦν οὐ Πάοθ οἵ 
διάϊοησο οα {πὸ σγοιιηά- δοοτ, ἔπ [πὸ ΣῸΓ οὐ σὴ ὁπὸ βἰἰ6 οὗ ἢ 9 
εουγῖ: παοῇ τοοῦ!Β, Ορϑη ἴῃ ἔτους, υνοίηκ εοὐπίοπινγγ. 11 τὴ 
ςἴοδβὸ ὕροη ἔπ οομγχέ; ἴοῦ ϑϑϑυϑ παιγά δἱϊ εἰπεῖ 8 σοΐϊης οἢ 
διουηά [ἢ ἤτοι, δηὰ ἑατηθὰ πὰ Ἰοοκοὰ ὑρμυὴ ΡῬοΐοῦ: μυϊκο 
ΧΧΙΙ. 61."..Ρ, 8. 

(ἢ ἀδηΐηὶ οὗ Ῥοῖονυ υοτϑ. 16-18, ιἢ6 οχδιηϊπδίϊομ 
ΥΟΓ8. 19-.}1, δὰ (μὸ πα] γοαιτθηὶ υογϑ. 22. 28, 
ἰοοὶς ρἷαδσθ πῃ ἰἰ6 ἀνγοὶ]ίπρ οὗ Απηδα; ΕΠ ονεῖθθ 
ὁάμογ, αὐ εξ 8 ᾿πιροπϑι ὈΪ6 ἰο 29011οὁνν 186 οἱ δὲ 
δυπ οι ἶϑιῖο8 ἰπ δδϑυιαίης ἰδ6 Ἰοράϊης ἰο (δὶα- 
Ρἢ88 ἰο ῦὉ6 ῥγδ- ϑιιρροϑβϑά ἰὴ γϑὺ. 1. ἸΤβοϊυοῖς, οἱ 
19 οὐδοῦ βαπὰ, ρογδϑίβ ἰὼ ἐμὸ δεδσυμηρίϊοη ᾿μδὲ 
{μ0 Ῥγοθθηϊδιίίοη Ὀϑίοσθ Απθδλβ χοῦν ποίμίης 
Ὀυΐ 8 ραββίῃρ σηθῃίΐοη, 88 19 ἀἰβεθγηῖ 6 ἔγοι τ 6 
πρῶτον ; ἰδ! Αοτγὶϑὲ γον, 24 μανίης (ἰπογοίοτο ἴο 
Ὀδ τολὰ 88 δ Ρὶυροτγίεοι (ἴὰ δοοογάδηρε νἱῖἢ 
Οαϊνίη, [Ιἀἰοκο, θ6 ει, Ηδδο δηὰ οἰδσβ), 
ἷῃ βρίί9 οὗὔὗὐ Μογοτβ οδογαοί ον σαί! οὗ (15 
88 “" ὙἱοἸοο" δηὰ ΕὈγατγα᾽ Β δῃηὰ ΒΒ] οἸἶκ' 8 88 ““ Βϑοὶς- 
Ὀγοακίης.᾽ [ΓΚΌΓΒΘΥ (Δἴκ68 ΤῸΓ στο δ Ὀϊαπάεῦ 
οὗ (0 ἰγδηδουῦῖθοῦ, ΝὮΟ, 88 6 ἐδῖηκ5, ΒΒουϊὰ 
ἰ'ᾶτο τηδὰθ Ὑὸὃν, 24 ᾿ππποαϊαίογ ζΟ] ]ΟἾ ΥὙΟΓῪ. 14. 
ΔΙΔΟ δι γ, ΒΟΝΟΥΟΡ, (6 δχδιοϊπδίϊοθ Βθίοσο 
ΑΠΠΔ45, 88 ἀοβοσι θὰ ὮΥ Φοδη, 158 8 ΘΒ ΤΟΙ αἷΐ- 
Τογϑηΐ ὁπὸ ἤγουν (δὶ Ὀϑίοσο Οδἰαρ δ, 88 αἰτο 
ὈΥ (19 ϑιγποριϊϑι8. ΕῸΓ Δοῖιπ ἴΒῈ ρτοδιοδὶ πεϊκδὶ 
δΔιίδοϊοα ἰο 1) Ἀτο-οχϑιϊηδίϊοη ὈΥ͂ ΑἸΠ85, ἴον 
Μαδιαν δηὰ λίανϊις το {δ6 οβποϊαὶ ἙὨϊ οὗ ὀχατῖ- 
ποιοῦ ὉΥ (δ᾽αρΩ8, ἴογ μὰκὰ (ὁ ἐἰ6 Ἰοκαὶ χα 
ἤπαὶ δχλπιϊπδίίο ἴῃ 186 τογυΐησ. 866 Οοιοαι. 
οὐ Δαίίλοι. ΑἴΘΡ 15:60 ΔονΥΘ σχοῦσα, ἰδ 6 88- 
δαηιρίϊοη οὗἁ δ ἀἰϑοσορδηου, οἰ οτίαἰη οὰ Ὀγ ΜΘΥΟΓ, 
Βαὰγ δηἀ οἰβοῦβ, 78}15. (0 116 στουπὰ ; δ8σ!) δὰ 
Ἀδβυτηρίϊοη 18 Αἶβοὸ ἰο ὃὈ6 ἰουῃὰ ἰῃ πίη τη. Ζίψεῦ., 
Οαδαιθοπιβ, διίον, Εὐταγά, ἢ. δ4]. “1 89 
Ὀδοη μιὀγίεςαίεα (Βαγ789 ΜΕοΥΟΣ) (μδὶ Αππ88 δβὰ 
Οδίδραβ χοβϑί δὰ ἴῃ ὁπ δῃὰ ἰδ βαῖιθ Βοιιβ6." 
Βιιῖ δὴ δχι γαῖ ΟὈνουβ, ῬγΟ Δ Ὁ]6 οοῃ δου γ0 
ἐν ἰοὶ, ἰῃ (μ6 Β᾽ περί δὲ τ βΏπεογ, δοῖνυεβα ἀἰ που ν, 
8. δοπιοίμἰηᾷ ὙΟΥῪ αἰ ογομὶ σου ἃ ἰδ Ὀτὶ ςαἰοι. 
Δυχυδίίπα, ὙΒΘορ] γὶαοὶ, ΕΛ γα, ΑἰἸΓοτὰ, 
Θη αιΘΌΘΡΩ, αοάοί δἀορί (6 8ϑᾶπ|0 ΘΑΒΥ 60π- 

)οοίυγο. Απηδβ δῃὰ (δίμρθδϑ π ουἹὰ παι εαὶν 
ΟΟΟΌΡΥ ἀἰδοτοπυ ἀορδγ ηθηΐβ οὗ Π6 βϑυῖο (οὔᾶ- 
οἶα }} ῬάΪδοθ; δά μοηδα {16 βοηάϊηρ ἴγοτι 9Π6 ἴὸ 
{|| οἱ 6 88 αὐ Ροβϑὶ Ὁ} 9 ππὶ ργοῦ ]6.---Ρ. 8.} 

ον. 14. ον ἐϊ τῶ Οαίδρ δα 8ο βᾶγνθ 
ΟΟΣΠ86] ἴο ἴΠ9 δοννη.--- ἩΠΙοτοίοτγε {818 ποῖῖδα ἢ 
ΤῈ Ενδη σοὶ δι, ἢ γοϊαϊ ης [μ8ὺ 6608 νῶβ Ἰοἐ ἰο 
Αῃπὴβ ἤσγδι, αεἰγοδὰν δηπουποοὰ (μαι δ που]ὰ 
Ὀο Ὀγουκμὶ ὈεΐονΘ (δία ρμδ8 α]8οό. ἔθ, Βοῦσουου, 
ἀφβὶκηϑ Τογί ψ ἱ(Β ἰὸ ἸωεἸσιαίο νι ἴδιθ ωρομπάφα 
ΟΥ̓ΩΡ 7968ὺ8 δἱ (ὴ9 δὴ 5 οὗ οί οὗ ἰθα. [ἐ παδ 
δὴ αΥἱὶ οὔθ (δαὶ {160 Ρδορίο ἰηϊδηἀοὰά ἰαἰκίης 
ΗΠ πὶ Ὀοίοτο Οδἰαριαβ, τὰ πὸ μαὰ ΙΓ γ Ῥγο- 
ποιιποδα βοηίθποα οὗἁ ἀϑαὶ ἢ ὑγροῦ Ηΐπι. Βυὶ ἕι 19 
αἶδο οδαγδαοιογίβιϊο οὗ (8 θην οὗὨ οἷὰ ΑὩπ88 
(δι 76808 τγ85 ἰοὰ ἰο Βίτπη δου Ὀοΐίογο Ησδ νπὸϑ 
Ὀτουχίι το Οαἰαρ δ ; {19 δῃπουποοιοηὶ οὗ {ἰΐθ 
ἴλοι 15. ΔρΡρυορυγί οἷν δοοοιρ 16 ὈΥ 186 βῖ8ϊιο- 
τοοπίὶ ἐπ δὶ Π6 τνδ5 (110 ἔα πο Γ- ἢ -ἰΔ οὗ {πὶ παὰτ- 
ἄδτοιιϑ Οαἱδ ΡΝ 88. 

γον. 15. δὰ ἴδ6 οἴδος [ποῖοι] ἄϊδοὶ- 
ΡΪ6.---Μοάοει 86} -ἀεοεϊσηδιίοη οὗἨ Φοδπ, μΒ εὐδρ. 
χχ. 2, ὃ, 4, 8, σοπιρ. εἰν. ἰ. 406. Τῆι δτιῖοὶο ἴ9 
νης ΟἿΪΥ ἴη Α. Ὦ., εἰς. [αἴ8ὸ ἴῃ Β. δδ. 5 866 
ΤΈΧχτ. ΝΟΤΕΒ.---Ρ. 5.1. Οπ [δ οτἰββίου οἵ 19 
ατεΐοῖο βουθραὶ απίθπαῦϊα ΠΥροί 6868 τὸ ἰουπάοις 
1]. Ταῦ ἰὺ ψὰ5 δ ὑπεπόονῃ αἰϑοὶρὶο (Αβι5- 
εἶπα, Οπ]ον., Θαγ 1): 2. ὁ οἰἰἴσθη οὗὁ Ψεγμεδ- 
ἴεπὶ (ατοι85): 8. ΖΦυάκ5 ᾿βοδγῖοὶ (Ἠ εὐτηδῃη). 
[Αὐβυτὰ. 4. Φ5πινβ, (89 Ὀγοῖδοσ οὗ δόμα (ἢ. 
Ὅλ 686], 1871).-ρ, 8.1] ΤῊϑ ποιΐοο ἐπδὲ 81} ἐδ9 

τιν ἙῸΝ. Υογάσνοσι, δηά ἀντ βοδλησοη, Σβογπεοπ, 
Ρ. 220.--Ρ. 8. 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙΠ. 12-27. δῦ8 

ἀϊσοΐὶρ]65 βαὰ 86, ἀοο65 ποί σορῆϊοὶ πῖτἢ 89 ἴδοὐ 
ἐμαὶ ἐμ οΥ βι Ὀϑοσποη}Υ ἰοοῖς ποαγίὶ αρϑῖῃ δὰ {δ δὶ 
δοῖηο οὗ ποδὶ τοίασθά. [Ιὲ 8 ομανγδοίογθιίο οὗὨ 
ἔα γι ϑη ἀδὶρ οὗἩ [πὸ το, Ῥείορ απὰ 2ο0δῃ, (δεῖ 
ΠῸΥ δογα 30 ΥΟἸσπ δ  Υ ἰοκοί μον, ποῖ οἡ δῃ οἵῇ- 
εἷδὶ πιϊβοίοη. οίϑυ δἱ ὅγϑ ἰδίχοβ (πὸ 1Ϊθϑδὰ, Βυὶ 
δὶ {8 ϑιγϑοὺ-ἀοον οὗ (9 οουτί ({π9 αὐλεία ϑύρα),Ἐ 
ἐποὶν τοϊδιΐνθ ρμοϑί(ἱ9η85 ομδηρβο. Ψ9208π ἰβ δἀηιὶύ- 
ἐοὰ ἰπβο ἰ6 δουτί-γαγα, Ὀοΐηρς Κοονηῃ ἴο (86 
μὲσ -Ῥτίοοί, ψ 8}}]9 Ῥοΐεν τοδὶ νίιβοαϊ. 8.66 
σοι. οη δαίίλειο [Ρ. 491, Απι. Εἀ.]. ““Φομη᾽ 5 
δοαυρίπίαποθ τί 186 δἰ φἢ Ὀτίοδί χαΐηβ πὶ ᾿Γγο- 
ῬΑΌΝΙΥ ἱἢ γὸ ΤΠΔῪΥ̓ ΒΌΡΡΟΒΟ, ἔγοιῃ. οὔδρ. χὶχ. 27, 
παῖ 9 οσηθά ἃ ἤουῦ86 ἴῃ Φογυδβαϊΐθο. Τπαὶ (ἢ 9 
σονθ δὰ ρογίγεδδεε Ἰῃβίοθ οὗὁὨ Ῥογίουβ 8 βῃῃ οὕγη 
4150 ὮΥ͂ Αοἱδβ χὶϊ. 18." ὙΒο]υοῖκ. ΦΖοδορὶι. Απέϊ. 
ΨΙ]. 2,1. 

γον. 16. Δηᾶἃ Ὁσχουκδῖ 1 Ῥοῖοι.--- δι ἷ5, 
Φοθη ἀϊὰ ἐπΐβ, ποὶ 586 ψ8οὸ ἰκορί ἰμὸ ἀοογ (88 
Θτοιϊα5 δηὰ οἱιθτβ ΒαΥΘ [{). 

γεν. 17. Δεῖτῖδου δ]ϑοῦ [Μὴ καὶ σύ, 88 
τ.)Ὺοϊ] 9.0 ἄλλος, γον. 167. .--- Ὴὴρ καί σοηίαϊηδ ἐἢ 9 
Ῥτο-βυρροπί(ίου ἐμαὶ Φοῃ, οπλ 8.16 πουογὶθ- 
1655 πὰ, [0Γ δΔοαυδὶ ἰδ Ὠ6ο᾽ Βα ΚΘ, δὐπιἰ το ΑἸοπρ 
Ἡἶτ (Π6 ταοβϑί, ἰ8 ἃ αἰδοῖ] οὗ 7688." Μογον. 
Αοοοτνάϊΐης ἰο Μαγκ, (86 αἰγὶ ἀοθ8 ποὲὶ δΒδὺ ἰδὶκβ 
ἨΠΕ1] 56 "88 ἄχϑα 9 ̓  60γ6058 ροὴ Ῥοίογ, δοοογά- 
ἕῃς ἴο [κὐἴκο, ποῦ π|}} 5 Β85 οχδιηιϊηϑα ἷπὶ ὉΥ 
ἐππὸ ᾿ἰχηῖ. Ηδποθ ἰδ Ρροδγδ ἴο τὑϑϑυϊὶ {πα 8})6 
ΒΟΥ ζγονϑ ἀοιϊδίζυ] 88 ἰ0 βίον 886 ϑῃου]ὰ 
δυο ἰδέ εἶτ ἷπ, οὐ τ ῖΒΥ 88}6 οὐρκῶί οὶ ἰο ἀ6- 
ΒομΌσΟ πηι. Τ ιἷ8 οἱσυπιβδίδηοο πουϊὰ, ΒΟΎΤΘΥΘΤΥ, 
δαϑὶ ἀουδὶ οὐ (ποθ βιιρροβίϊου οὗ Μογου, σ}10 
Βο]ἀβ {8 αυοδβίϊοι οὗ 89 τρδὶὰ ἰο ανο Ὀθοη ρμυΐ 
ἔῃ ἃ τοί! υπϑυδβροοίίπρ τιοοὰ. Αἱ ὧἱ] ουθηίβ 
8ἴ.ι6 ἀο68 ποί βεοῖ ἰο δύ ἰπίογγοα ἐμ ἀϊδοὶρὶο- 
δοὶρ οὗ Ῥοῖον ἴγουι (Π 9 το γὸ ἴδοι δίοῃϑ οἵ κιἷβ 
ὁοπηοοίΐοη τὶ ἢ Φοδη.---(( 56) οὗ ἴ86 ἀϊδοὶ- 
ῬΪθε οὗ ᾿ἷα δ [ἐκ τῶν μαϑητῶν τοῦ 
ἀνθρώπου τούὐτου)] .---Οοοἰοπιριπουϑῖν [Μογ- 
40]. Νοὺ σοπιραϑϑίοηδίοὶν (Ομγγβοβίοπι δπὰ 
οἰδετθ). Μόογοῦ σοηϊθοίατοβ ἐπαὶ Φομη πνϑῃΐ, ἰο- 
ξοῖμοῦ ἱἢ Ψ968ὺ8 δηὰ ἰμοθο ῈῸ 6 Ρ6 δὺουϊ 
Ἡΐϊ, ἐπίο ἰλὲ ἱπιίετγιον οΥΓ (Λ6 ἀομδ6, ἱ. 6. οαἱ οἵ (ἢ 9 
Β4}1} ἱπίο {πὸ δῆδι ον οὗ Ἔχαπιηαίΐοη. Τῖδ ἰδ 
δι ργΟὈΔὈΪ6, (δουρὶ ᾿6 οσουρὶοά ἃ ροκίἐϊοη τ Β]1 6 ἢ 
ΦηὈΪο εἶτα ἴἰο ρδγοοῖγο δὲ 88 σοΐϊηρ Οἢ ἷπ 
πὸ ΟἸἸΔΙΩ ΕΓ 45 νν 6 }} 88 νδί ραβδοᾶ ἴῃ (ἢ ἢ 4]]. 

Ζ δὰ Ὡσΐ [οὐκ εἰμῆ.---Οὐ ἔδο (ἢγο9 ἀϊετοιί 
ἀοπὶαὶθ οὗ Ῥοΐον, 800 Οὐ. οα δέαίέλειο, αἱ {86 
ἰδίου ἰῃ αποδίΐϊοη, [Ρ. 498, Απι. 6.1 “1 ἸὩΔΥ 
ΒΌΡΡΥἾΒΟ ὺὑ8 (δὲ Φο Ῥοιμδὶπβ πππηοϊ αὶ δα τ 116 
Ῥοίοτ᾽' 8 ἰοτηρί αἰΐοη5 Δ. τορϑδίϑθα: δα {8:6 γδβοι 
οὗ ιΠἰ9 δου ἃ Ὀ0 δουρὶ 1688 ἴῃ ἐπθ ὑἰπογοῦ8 
Θπι θαγγαββιηθηΐ οἵ (8 ἰδίίον ἀἰβοὶρ᾽θ ἐμδὴ ἴῃ ἐπ 
δοϊάμοαα νἱτ ποσὰ 6 δίορροὰ 'π διηοηρδὶ [0 
τηθη ͵415." ἸΤΠοΐυοκ. ΝΟΥΘΡΙΒ61]088, δὴ αδδερρα 
ἸὈοϊάηθ88 ἷβ αὶ σδδγασίθγ βιῖο δγψιηρίοι οὐ ἴθαν, 

γόον. 18, ονν Ῥοῖοσ ταῦ κἰδηδίηρ νυνὶ τὰ 
ΚΒ θη [ἦν... μετ᾽’ αὐτῶν ἑστώς]. Το ἴδοί 
οΥ̓ ἢπἰβ ηοῦν δίση ἴα, ΠΟῪ δι(ἐΐπο, ΒΘΘΙῺΒ ἰο ἰθδ ΕΥ̓ ἰοὸ 
8 ἱπιναγὰ αἀἰδαυϊοί, Θαυδ}}Υ τ (ἢ (116 ἐθτη δ (γ οἵ 
μἷα πηΐα αἰ πο ᾽πὶ (π6 γον ἃ οΥ̓ ϑογσυδηΐβ δηἃ τ γῦ- 
τηϊάσης δηὰ πνατγιΐηρ κἰπ)8οῖ δἱ (ἢ οἷν 604}- τα. 

γεν. 19. Το δ μη -οτὶϑδὶ 86. Απππλβ. ΤῊ 

4Γ(Αἴδο ἡ αὕλειος ὙΓΠῈ οὐ ψἱᾺ}Πουΐ θύρα. 78 αὐλή,---αἰγέμηι, 
ἴα ἴ8ο οὐνἐγέε χαγά, τοι  Ηἰ6}} δὴ ογίθη αὶ Ὠοῦθο πῶ ὈΕ ]Ὲ, 
αι τοοϊδηκιίδς ἄγοῶ ἰπ {8 ὀρθὴ αἰγὶ οοπηοοϊρα ὙΠ ἔπ 6 δίτγοος 
Όγ α προαύλιον, οὐ τοδί Ὀ6}9 (ΜΑΥκ χίν. 68), αηὰ πυλών οΓ 

ἧς (εἶ, χχυὶ, 11}, θὰ πίοι ν8 ἃ θύρα, οὐ νἱςϊκοῖ.--- 

οχϑιιίηδιΐοη οὗ Απῆλϑ, 'π βἰιγονγὰ οσαἰσυ]αοπ, 
βίανι5 ἔγοιὰ 9 πηοβὺ βϑηθτηὶ ροΐϊηί. Τμὸ ΓΟ 8 
αἰδοῖ ρ᾽]98 οΥὁ δμογθηῖθ ἤγδί ἔοστῃ ὁ δι )οοί οἴ 
ἰπἰογγοραίίοη. ΤΉΏΘΩ [0]1οὁ 8 πα ΌΪΓΥ 88 ἰὸ ἐμ ἀο06- 
ἐγίηθ ὉΥ νδὶσὰ 688 σαϊηοὰ μοι, Ηο ἀσϑῖγοβ τὸ 
δϑοουίαϊη Ὑῃδῦ 18 ἴο θῸ ἰπουρὶιὲὶ οὗ, οὐ, Ῥοσοϊδησο, 
ἴϑαγοα ἔγοπφίδο ζοϊ ΓΒ οἵ Ψοϑυ8, Βορίῃ, ἔγοτα 
1.0 ΔΏΘΥΘΓΒ οὗ (6 ἸδίίοΓ, ἰο χαΐη ἔοοϊ οὶ ἴ0᾽ δὴ 
δϑοσυδαίίοη. δ, ΒΟΉΤΘΥΘΙ, ΤΩΘὨΪ ΓΒΕ] 0865, 88 8 
βίαπα-Ροϊπὲ, ἐμο πῃδ] ουοϊ θοῦ δβδυμπρίΐου ὑπαὶ 6519 
μὰ5 ουπάορα 4 δέογεί δββοοϊαίου ΟΥ̓ τηϑῶπδ οὔ 
δέεογοί ἰοδοβὶηρ; (8 ἴῃ6 ΒΏΒΟΡ οὗ ὥὅθει8 ἀ6- 
ἸΟΠϑίγαίοθ. Τ0 αἰδιϊποίΐοη Ὀοίνοθη [5 6χ- 
δι δ ΐοη δὰ {110 δὰ ὈΒοαιιθηῖ ΟὯ6 ὈΥ͂ Οδίδρμα5 ἰ 
οὈγίουβ. Αἱ {δ6 Ἰαί(οῦ, {Ππ00 βουρ)ν ἰο ῥγσοῦο ἴμαὲ 
Ηο νὰβ ἃ ρωδέϊς διαδρλσπιεῦ ἀραϊηδὶ (116 8Β8π0- 
ΦΌΒΓΣΥ, ἐΐδ. 

γον, 20. Σ Βανθ δβροῖϊσϑθῃ ἔγϑηϊεῖν ἴὸ 186 
νυοιᾶ. [ἐγὼ---οὐπρμαιίο, δοπια οπε τοὐο---πα ῥ ῥη- 
σίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ). Μογον. παῤῥη- 
σίᾳ ἷἰαᾳ ἴο ὍὈ6 ΔρΡγοβοπάδὰ βυ᾽] οἰ γ6}γ : τοΐλοιί τό- 
δεγύυε, ρίαϊπίψ--εαοὶ ρεδίϊεῖν, ορεμΐν, νεῖο ἢ ἣν ἀ068 
ποῦ πιθδῆ. Ῥμθη δοσοιηραμπίοά, ΠΟΥΘΟΥΘΓΡ, ὮὉΥ ἴο 
ἐλε τοογίἀ, (ἢ 6 αὐδι᾽ϊν οὗἉ ρυ Ὁ] ΟἿ ΤΥ 18, ἰη δὴ ἰπαϊ- 
τοοῦ ΤΏ ΠΠΘΥ, τηοδὲ ΒιΓΟΏΖΙΥ ΟΧΡΥΟδ966α, Το (ΘΓ πὶ: 
Το ἴμ0 ὑχοσἹᾶ, πιϑρᾶπβ, ἰῇ ἰδμ6 ἤτβι ρίδοθ, [89 
ον 8 πον], δηὰ ομδγδοίουῖσοϑ 1 ἴῃ Τοβρϑοὶ οὗ 
πὸ ὑπντο δαη γα] -Ῥοϊηῖϑ οὗ ρυ ] οἰ Υ: ὰ {π6 δγῆλ- 
ξοσυοδαπὰ ἴῃ ἰδ ἰσρὶθ. 1ῃ ἃ δῃδβορῦθ 
[ἐν συνα γωγ ῇ---πὶι οὺῦ {8} ΔΥι} 616 -τρι ΠΘΓῸ Ὀδϊς 
ἸΏ ΒΗΥ͂ οΥ̓θϑξοευοθὶ ἴθ τηοάϊδεὰ ὮὉγ πάντοτε, δῇ 
811 εἰπλθδ; ἐπ ἴπΠ9 ἐθϑρ]θ [ἐν τῷ ἑερῷ, [89 
οπδ ἰθτηρὶθ δἱ 76 Γ}8816 1}: ὈΥ͂ {Ππ|᾿ δα ἀϊΊοη, νσ ΔΘΣΘ 
81} τ᾽:ὴ 8 ὅοτσδ Θεδθοι Ὁ]6 [που πάντες οἵ 
]ουδαϊοι συνέρχονται). Ἰβοίΐι οἴαινδαδ βὲᾳ- 
ΗἿΥ : ἴῃ σοπιρίοίο οοηῃδοίΐοη ἱἢ} ϑγηηροριθ 
δηά ἰδῖη}0}0:; δηὰ 8ὸ ἴῃ: Ἀϑβ. ΠΡ 1 10 18 τηδάδ {Ἰιαΐ 
(η9 τιουηϊδίη, δο], δηἀ Δ βου" οὗὨ Φ68Βι1.5 
ἤαγο Ικονἶ80 ρτοϑογυϑὰ (ἰι18 δοῃηῃοοίί οη.--Δηάᾶ 
ἰῃ ΘΘΟΙΘΕΙ δροϊζο ποιϊδίπρ [καὶ ἐν κρυπτῷ 
ἐλάλησα οὐδέν]. Τθδθο ψογὰβ ἀο ποὲ σοπῆϊοι 
νι Μαίιί, χ. 27, οὐ ψῖι {6 ἔδει {παὶ “6818 
(αυ αν ἐπ αἰδοῖ Ρ168 ἰῃ σοη δά οε.14] οοπυοτβαι 98. 
ΤῊΘ γι ΐηρ55 ἀσαϊηδὶ ἴπ6 ῬΏΔΥΒ665 1 {6 56 Ὁ- 
0 Οἢ (Π9 πηουηΐ, ἴον ἰπβίδηοσοσ, Ηο Ηἰτβοὶ Ρυῦ- 
ἸΟῪ χορϑαίοὰ ἰῃ ὑπὸ ἰθπμὶο, δα, Μαιί. χ. 27, 
Θματδοίογ Σοὶ ΘΥΟΤΎῪ σοπδαοηίια] βανὶπρ 85 ἀ68- 
εἰποὰ ἴοὸσ ρῥυθιϊοῖγ. Τπαὶ νΐο 18 ἤθτο ἀΪ8- 
ΔΒ ττο θα Ὀγ 6808 18 (Π9 Θϑϑυτωρίϊοη οὗἉ τλβοί του 
δοσίδυϊδῃ ΟΣ ΒΘ 00} ΒΘΟΥΘΟΥ ; δί [ἢ9 βαῖῃὸ {{1η6, 
{μ6 ᾿μοτὰ ομδγδοίονὶζοϑ 89 ἀδείσῃ οὗὨ (πὸ οἱά 
Ἰπαυϊδιίοτ᾽ Β ἀυοβίϊοη δηἃ στοὰ ἴμο τνϑῦῸ οἵ ἢ} 
ἰῃδἰ πυλιοη. 6 Βυπαροροθ ἰΒ Βροίκϑῃ οὗ 601166- 
Αἶνον, 88 8 Ὁπίίουβ ἰπβι αἱἱο ; όποο, ποῖ Β6 Ὁ 
νὸ Βυπδρορβιθβ ἰη 96 γυ 88) 6, ΠῸΡ ὑπ γον ποῖα 
ΒΥ ρΟβιι68, 88 Τ ΠΟΙ ΌΟΚ πιδὶ πί αἰ Ώ5, ΔΓΘ ΘΧΟΙΒΙΥΘΙΥ͂ 
τοίογυγοα ἰο. 

γόον. 2]. ὍΨὮΥ δεοϊτοαῖ ἴδοι Μοῦ [τί με 
ἐρωτᾷς;]7--Τὸ εἰ ρα-ρτίοδὶ δὰ ἀσβογνοὰ ἰδὲ 
ΒΏΔΥΡ δπὰ ἐποσγουσὶι βειὶἱηρ- ἄνα ; ἰΐ, ἩΟΤΘΥΘΡ, 
850 Ββεγσυϑὰ ἴο γϑπᾶον ἷβ ἱπί πίοι ουἱάοηί, ἴὸ 
Ἐπ δ δὶς δη γοῦν ἢΪ8 σταίιϊηθδ8: [Τ16 αποδιΐοη 
ΒΘΘΙῺΒ [0 ΔΡΡΌΓΟΥΘΊ 86 Ρῥγΐποῖρ]α οὗ ον πα οαί ΓΘ 
ἰδαῖ πὸ δοοιϑθἃ Ρδγβοη βῃουϊὰ ποῖ. ὍΘ ᾿ηίογτο- 
Καϊοά, ὈθῈ (Π0 Ῥτοοῖ οὗὨ ἰμθ οἰνᾶσρθ Ὀ0 δβιιὈδίαῃ- 
ιἰαϊοα ἔγοτα {π6 ἐθϑιϊ πιοην οὗ τ [Π68568.] 

γερ. 22. Οὔϑ οὗ ἴδο οἴδοϑθιβ σῶο ννδᾶ 
ιἰαιδίηκς Ὁγ. [εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπη- 
ρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ ᾿7ησοῦ. Οα 
ῥάπισμα (8 ὉΪΟΝ οὐ (δ οἰιοοὶς τὶ! (6 δ, ΟΣ 



δῦά ΤΗΕ ΘΟΟἙΙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤΟ 90ΗΝ. 

ψἰτ (ἢ βἰαβ, ΟὨΪΥ ἰὰ Ἰδαῖος Οὔϑοῖ) 860 ΤΚΧΊ. 
Νοτκ.---Ρ. 8.1 Ταΐδ τοδὶ] γε πηθηὶ οὗ 6888 πιιδὶ 
Ἀδ6 ἀϊδβιϊη συ θα ἔγοιι {0 νι Βἰο 6 ὀσροσι θῃσβα 
οἱ Ηἰἶδ8 οχαμηϊηδίίοῃ Ὀοίοτο Οδίδρ 88, δὰ Ὀδοαυ θην 
ἐο Η!)8 οομἀοιμπαίίοι (Μαίί. χχανὶ. δ 1) ; 88, δὶ αιὶ- 
16τὶγ, (μἷδ 1Δϑὺ τηυδὲ ἰὼ 8 ἰαγη Ὀ6 αἰπιϊησυ ϊδοα 
ἔγοια (16 πιδ] ἰγοδθηΐ παρσγαίδὰ ὉΥ 1υκΚ6, ΘΠ ΔΡ. 
χχὶϊ. 08, θ4; δἰιμβουχὶ Μαιιονν 1.848 δϑυπιιοθὰ ὑΡ 
ἐπ οὔθῖδο ίννο ἰαϊίον δοίβ. ΤΠ τ] τοδί πλοηίδ ΓΘ -᾿ 

οογάἀοὰ ὈΥ [μυϊ9 οοσαγγοὰ Ἡ8|18ὲ 7 6808, δϊιοσ Ηἷδβ 
σοπάεμπιηδιΐοη Ὀοΐοτο Οδίαρμδϑ ἰῃ 9 ἰσιί, τὸοαϑ 
τοϊαϊποὰ υπὰοΡ ἀγγοδὶ ὑπ{1] (Π9 ὅπ6] ὀχαιϊηδιϊοη 
Ὑἰσῖ τηυδὲ, ἰη δοοογάδησθο τὶ} (16 Ἰανν, Ὀὸ ΒοΙὰ 
ὉΥ ἀαγ-ἰἶπθ, ὁπ. 6 10] οτνίπρ πιογηϊηζ. 

ῖᾳ ἰτ τυ δαὶ Του δ αντοσθαῖ [80 δἰ Ὲ- 
Ῥτίφεοι 7--- 16 ρῥγοβιιου, ΕΣ. χχὶ!, 28, παοά 
θδθὰ ὉΥ ἰμ6 Ψενγ8 οχίοπαθὰ ἰπίο δὴ οταΐμαῃοθ 
ἐδ. }}Ἐ[ρἔῶᾳ 8 Ὀἱκοίοα υϑπογϑίίοη [ὉΣ δι ρουῦίογβ, πὰ 
ἴον 80 πἰρι-ρυοδὶ θϑροοΐδγ. [ῖπτἰ6 ρυθδθηΐ 
ἑηδίδηοο, (6 ΟΒΊΘΟΥ 8.68 8 ΔΡΡΙσαιλοη οἵ 818 
Ῥτο λυ ἴοη, 18 Πα ΙΒογοι!ο8, ΒΥ ΡΟΣ 681 δγ6- 
δουυΐσο, απ ὈγυϊΔ}ῖν. Βαροτὶ: 70γέϊδ Ῥδγοιδοῦ, 
φιοὶἐϊς αὐπίαίον. Οοιηρ. Αοίβ χχὶϊὶ. 2. 

γον. 23. ΤΓῚ ΒΡΟΪΚΘ οΥ]]. [εἰ κακῶς ἐλά- 
λη σα].---ἰὰ οἰθαν Ῥγθδθη66 οὗ πιϊῃά, [9 ΔΏΒΥΨΕΓ 
οὗ Ομ τίβι σοῦσοΒΡΟ! 8 ἰο (δ 6 δἰ δἰ οη. Ηδ ἰ5 οὔ 
ἐσῖα]. ΠῚ Ηο, ἰμογεῖογο, ἤΘ ΓΟ πιᾶ το ΔῊ ἐϊηρτοροσ 
Τοδεκ, (6 ῬΟΡΒΟῚ ὙΠῸ Αἰβδρργουθθ οὗὨ ἰΐ ἰ8 αἱ 
ἸΙΌΘΣΙΥ [0 ΔΡΌΘΩΡ δἰῴζαϊηδβί Ηΐτ 85 δόουδὸρ! διὰ 
Υἱίμοββ. Ηρδῃοθ (6 μαρτέρησον ἄορ ποὶ 
πιοδὴ ΒΙΠΙΡῚΥ : ῥτοῦο ἰΐ [85 Γυ 8 6 γ᾽ 8 νουβίοη 88 
1}, Ὀυυ-οσοθ ἰογναγὰ 88 8 ψ ῖπ688 δραϊηδι ἰύ. 
Αοουδὲης αηὰ (οδιἰ γίης τὸ ἢ ογο ὑμ γ θυδί688:; ποὶ 
δοὸ Ἰυάκίης, 8ι}}} 1688. ρα πη ἰδ υΐπρ ὈΘΙΌΓΘ βοηΐθη66 18 
Ῥδεβοὰ. ἢ {π|8 δαἀτηοηϊ οι ΟἸ γἰϑὺ ΔΡαΒ }}π) 
ἐδο τὶ κι οὗ δοσυδδίϊου ; νίῖῖἢ {π6 70] οτος νοτγά δ, 
Ἡδτορυϊθδηάϑ κὶπὶ ἴο τ (86 τ γοῦν οὗ πιδὶ ἰγοδσηθηϊ. 
Το οθοιῖγο ἀδ᾽ γΟΥΔΏ06 ΒΒΟΝΎΒ ΠΟ ἰΠ9 ΒΑγΪη 
Μαίι. νυ. 89 ἰβ ἰο Ὀ6 ἱπίογρτοίθαὰ δηὰ δρρὶ θὰ ἴῃ 
δηϊτι Ὁ Ηἰΐπ τορυϊπιδλὰ ἱπαϊγθοιΥ ἰουασί 68 (86 
δὲ ρῃ-Ρυὶοδὺ 4180, ῆο Δ}||90Ψ}8 {86 πῃδὶ ἐχϑδιίτηϑῃΐ. 

γογ. 24, Αϑδπϑδ6, τποχϑίοσθ, ἀϑαραϊομβοᾶ 
Εϊὶπι, Ὀοπηἃ [ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ᾿Α. 
δεδεμένον πρὸς Κι.].--- Το ρτγϑθ-οσχδοιαίζοη 
85 δὖ΄ 8 ΘΠὰ, ---ἰἰ86 γοθαϊῦ Ὀοΐης {6 ὁ6οὴ- 
Τουηάίης οὗ ΑπΏΔ85, υνἱΐϊι 8. ΟΥΘΙῪ ἰπαυϊϑἰ (λοι. 
ΤΊ|}18. βονονοῦ, δὰ πηδλὰϑ 8ὸ {1116 ἱπιρτθδβίοη οα 
λεΐπι (8 6 ΠΟῪ βϑῃηΐ (1186 ογὰ Ὀουπὰ (186 δἰχαηὶ- 
δοιλιίΐοη ἷβ, ἀου (1655: ἵν 6 Παὰ σδυβεα ἐ 6 
οἰδ᾽ ῺΒ ἰο Ὁ6 Ρῃΐ ὑροι Ηΐπι δρδίῃ) ἰο Ηἶδ ἴοτη) 
οχδιηϊηδίΐοη Ὀοΐογο Οδίδραθ. [ὦ {9 ἴδοι οὗἉ δὶ8 
ἑοτνδναάϊης Ηἰπι ομδίηθα, ἱπ6γ6 ἰΔῪ αὶ δροδιίης 
δίψῃ οὗ δἷ58 ἀθδβῖτο ἴοῦ Ηἰα ἄϑδιῃ. Αἶδο ἐδ οἷγ- 
οαπιδίδησο ἐπ δὺ 0 δὰ Ὀθ0Ὼ ουηά ἱπιροβϑιὶα ἰὸ 
δίδιηρ ὅθδβι8β 88 ἃ δοοτοὶ δοπβρίγδίον, ΕΥ̓͂ ΤΓΟΘϑ0 
οἵ Ηἰἷδ δρρϑδ]ὶ ἰο {86 ρῬυδ] οὶ γ οἵ Ηΐ8 πιΐηϊβίρυ, 
ΔΒ Δὧ6 056 Οὗ 88 ἃ ρτουπὰ [ὉΓ ϑυπιπιοπὶπας 
ἔδϊδο νὶϊϊἤϑδδοβ ἃχζαϊηδὶ Ηΐπι, τ8ὸ δοουδοὰ Ηϊΐτη 
οὔ οσοοῦπὲ οὗ ἃ ρυθ])α ἀοοϊατοϊίοη. ἴΐ πτῶβ ἃ 

4 [ΑὈρτϑίη6: ΟἬγτ δὲ βον α ἐπαΐ ἩΠ16 γϑοορὶ Μαι, ν. 30 ἰδ 
4ο ὕὉὈο [0] ονσοὰ πη οδρηδαζίομε ἱς, δοα [κω 
οὐδ. ΑἹ ἀπρῦν ΤῊΆΠ ΤΏΔῪ ταγη, [ἢ δι} 1] ηθθα, 6 ΟΥΒΟΥ 
ομθοὶς ν δὶ Ὁ. (0 [Π6 δι ον : ὑθιῖοῦ [6 })}0Ὸ ὙΠῸ πηγαῖα 8, ὑγι16 
ΔΉ ὙΠ ὨΠΠ ἀπο 88, δη ἃ ῬγΟΠαγου ᾿ΐ8 Ποδτξ ἰῃ μόδοθ ἴο 
Θηδαγα ΤΌΛΙΟΥ δὐδυτίηα. Γοίπον: ΟἾνίδὲ ἐογθί 8 δο! -ἀθ- 
εμοῦ νἱἱἢ τθ6 δαιμὶ (νἱοϊδπςο), ποξ ψ ίϊ πὸ Ἰοηρκιιθ. 8.60 
ἐδῶ ας πη Μογοτῦ, Ρ. 293). Οοὐδθε: “6588 αἰἀ ποῖ ποτο [Ὁ]Π] 
Ἡτόταν ΗΠ 5 Ρσγοοορὲ (Δίας, νι 39); Ἠθ6 οποῦ ἴο Π|49. ἰῃπο- 
φοποο [8 ΑλδννοΣ [0]] οὗ βτθοίηοαη δηὰ ἀϊσηίγ. ΑἸίογά: “1ἰ 

, [85 ὕοθηῃ οἥθηῃ δια ννο] οὐδογτοι, ἰδὲ ουὐν ἰωτὰ ΒοῖΟ αἶνοῦ 
τὦν τὸ ὕὈοθῖ ἱπίογργοία οι οὗ Μαῖι. νυ. 39---ἰαῖ [ ἀοθαῳ. ποῖ 
ὁχοϊηάα {8 τοιηοηκττατηρ ἀρεῖ δὲ Ὁ} 1π| ΟΡΡΓοβδίοη, Ρσὸ- 
5006 [Ὁ Β6 ἀ006 ΟΒ]1Πη}Ὁ αηά μαιίοπΕ}γ."--Ρ. 3, 

ἀεοϊαναϊίζου τηϑὰς Ὀγ Ηΐπι ἐπ (6 Θ6ΓΒ οὗἁ δ γΌΪογε 
(δ ομῃ ἐὶ.). ομὸ τδῖοδ {10 ν δὰ ποῖ ἔογροίίοι δοὰ 
σὰ ἐλ ον οου]ὰ οαδίγ ρογγογί, [186 Ῥ]υρεῖ- 
ἴοοί τοπάογὶπᾳ οἵ ἀπέστειλεν, πιίδεταί, ἠαὰ δεηί (Ἐ, 
γ.) 9. υματδιιηδιῖὶοδὶ (860 δίεγοσ, Ρ. 699), ἴη- 
οοῃδβίβίθης γε οὖν (ἩΕΙΟΝ ΓΙῸΣ ἐμ|8 ΣΘΔΒΟῚ νι88 
οἰ ἐἰθα ὈΥ 806 ΜΆ8.), δὰ ονδᾶ ἴἰ5 οτὶαὶπ ἰὸ 
(86 ἀοδίγο 9 Βασιηοηὶζο ΦΌΒη 1} (6 ὥὄγθορ- 
ιἱδι8ι ὙΠῸ δρρδυθῶι ἀἰβούερδθου ἀἰδδρροδτ κχὕ 
ἯἫΘ ἀδϑιη6 ἐπὶ ΑὩΠ88 διὰ Ε18 5οῃ- 1 Π-᾿δν ΟεἷδΔ- 
Ῥ "δε οοουρίεοἀὰ ἀἰδετοηϊ ἀαρανγί 6818 ἴῃ ομο δοὰ 
0 βΒδ:8 οἴἶδοΐαὶ Ῥδοσο, νοὶ 18 ἰδ  ὨΒ166}}Ὁ 
81} (6 ἼΠΟΣΘ ῬΓΟΌΘΌΪΘ 88 {ΠΟῪ ἴῃ ΒΟΙΏ6 ΜΑΥ 
διδΙιοα {Π6 δὲ} -Ὀσὶθϑιὶν ἀἰκηῖίν, [Π 6 ὁπ6 ΓΕΣΙΔΒ8 
85 δἰ κῃ -τὶοϑὶ ὧδ ζωγε, ι}16 οἱ Σ ἀε )αείο. Οὐπιρ. 
ἐΠ:9 ποιθ8 ΟἹ γον. 18.---Ρ. 8. 

Ὁμπῖο Οαίδρμδδ ἴ86 Βὲρβ δ Ὀχὶθδῖ.---Οὐ {1 
ον 10])] ον ἱος; ΟΒτοαἰα] οχϑιλΐ δῖοι 6 0Γο (Αἱα- 
Ρ(.88, δε6 Οονσ. οὁἢ ΑΔΑἰαίίλειν αἱ 16 ρϑεβαζε. (κὰ 
ι..0Ὸ ἰϊγτὰ ζοτπιαὶ Ὅσαι πδίϊοη ἴῃ .)6 ποῖ ΒἰδΕ, 
8690 Οοἴϊω. Οἢ ἤεζε, Ρ. 8689, Απ|. Βα. 

γον. 286. Ν0οὸν Θίμου Ῥοῖοθσ τνδδ δι] 
ἰδ ᾶΐηρ ΤΠ 616 δ ἃ νυϑιχσοΐῃ κκὶ Ὠἰση86]: ---Τ8ὸ 
84}} ἴογ ὈοΤἢ Θχδιν πϑί 0 ΓΟΟΙῚΒ τουδὶ {ΠΡ ἴοΓα 
μδυα Ὀ66Ὼ ἐμ 6 δα. 66 ποῖα οἱ νοῦ. 18. διτοὶ- 
Ἰατὶγ Ψυκο χχὶἹ. δὅ4. 1 Καον 8 ΟἿΪΥ οἵ 8 
ουδὲ οὗ ἰδ0 μἰρῃ-ρτὶθεῖ, ΡῬΟΣΒΆΡΘ ἴἴ ΑΒ δὲ 
οἴἶοαὶ γοϑίάθῃςθ, οἵ ἡ} ο ΒΒ Οδίδρμα8 Ἰιαὰ φαἰτει 
ὉΡ 8 μασὶ ἰο δεἷ4 ἐαίΒον-π-Ἰανν.Ψ 
ΤΏΘΥ παϊὰ ᾿ποτϑίοσο ππῖο δὲ --- ΤΊ} 18 1} 

βοοοπαὰ ἀδηΐθὶ. Ασοογαϊῃς ἴοὸ Μαίί]ονν ἰ πα αἱ 
1110 τηοτηοηΐ τη Ῥεοίεσ πνὶδιιϑὰ ἴο ψὶιθάγανν ἴοι 
[6 σ08]- το ἢ ΟΥΓΟΘΥ ὁ ἈΡΡΓΟΔΟΝ τδ6 ΦὨΪΓΆ860- 
."8}} ; δῃὰ 4})0 πιο αὐεδιϊοποὰ αἷπὶ δί 1..:6 ἱπδιὶ- 
βειϊοῷ οὗ δῃοῖμοῦ τθαἱὰ. ὅε6 Μαίὶ. χχγϊ. 1]; 
Μαετνὶς χὶνυ. δ: Ψαἶκὸ χχὶ!. δ8. 

γον. 26. Οὔ οὗ ἴδ9 δοσνδιῖδ οὗ 86 δἰ» 
Ῥτιίοαῖ, ὈοΐΏᾷ ἃ σἱ Πδζ 8 }.---ὅθο Μδι μον, γεν. 
8: Μανῖκ, τοῦ 10: Μυΐο, νὸν. 9. Μεγὲῦ 
Κτουπά]οθ8}γ δἴἶδστωθ (18 ϑοσυδηὶ τὸ ματὸ δἱοοῖ 
ουἱδἰὰθ οἵ ἐἰὸ ραγάϑθῃ δι'νπἰϊθ ἀρο. ὙΥΒΥῪ ΤΩΑΥῪ δ6 
ποῖ ανθ Ὀδθῃ 026 οὗ (Π6 δοίζοσβ 7 Πεἰοὺ σχοιμοὐ 
1.18 ποιΐοα ἱπ 86 σδασγάθη; 6 ἀοεβ ποῖ βδβεῖῶ ἰῦ 
μβανὸ οὐδογυε---δὲ Δ]}] ουδηῆίβ ποὶ πὶί8: Ῥγοοίδίοα 
-οαἰθοὶ ᾿ς 5 Ροίον ν.Ὸὺ ἀσθδὶν 16 κφνοτό- ὈΊΟΝ. 
Φολη αἀἰδιϊ πον Ὀγίπρο οὗν (16 ᾿ἴπόυθδβο οἵ ΟϑΏΚΕΓ 
ἴδ (ὴ0 ομδγρεβ. ΕἸΤδὶ ἴἰΐ ἰδ 8 εἰηρὶθ πιβϊὰ ἈΡῸ 
ἀοοδ Ὀὰϊ ἀουδεηαὶν αὐυδφαίΐοι δἷπι. Τμθῆ ἡ} 
188 οἴἕοοΥ δγουῃὰ 86 608}-8γ6 ΠΟ τηογο ἀεοὶά- 
ογ ἰηίογγοχαίθ δἰ. ΕἾΏΔΙΥ ὁ μεἰμδοδ οἵ 
Μαϊοδθ ἢ Ο56 ΘΔ 6 οἱ ΟἹ, Ῥτζοιθηδ ἴὸ Τ- 
οοκηΐξο μὲ δ 006 ὙΠΟ 6 68 ΔΙΤοδαγ δοει ἰδ 
{86 κατάθη πὶ 7 6808.---  }}}6 Ζ08 ῥίον ἀθ- 
Ιἱοίβ (μ6 ἱπιομεϊβοκίϊομδ οἵ (06 (οτρ Δι 0}5, δο, 
πῃ δοιο ΣῊ ἄυκο, Ροτγπ 18. (ἢ 6 πιο βολ- 
ι(ἰοη8 οὗ Ῥοϑίου᾽ 8 χυϊὶ, τωοϑὲ υἱν] ἢγ ροσιγαγεὼῦ 

Μαίμοῖν (οἰ ρα ἀφηΐδὶ, δ Ὀλυγαίίοι, βοὶ [ἢ ργο- 
οβεϊοη) δηὰ τομαογθὰ ῥγοτωΐποηί ὈΥ δέαγι {|κ8- 
πὶδο, ἴο γτθοϑὰθ ἔγοπι υἱθνν. ΤιΪΐθ ρίνοδ ἃ μοί ΓΘ 
οὗ 186 τοϊδιΐοη οὗἩ Ρβὺὰὶ δπὰ Ζοόοβὴ ἴο Ῥείογ τοι δῦ 
ἀἰδογουὶ ἔγοπι {παὺ ἱηυθείθὰ Ὀγ {16 ΤΌΡΙβξεδ 
Βομοοὶ. Μαίίδβον, ἰδ Αροβίὶθ οὗ 1μ6 εν8, διά 
Ματῖς, (λ6 ἀϊεοὶρὶο οἵὗἨ Ῥοῖον, σερτγοβϑεπί {118 τ. 8β- 
εἰΐαὰο οἴ Ροοσ᾿ 5 ἀδθῃΐδὶ ἰὰ ἃ πΆπΠ6Ρ [ἢ 6 πιρθϑὶ 
τορΆτγ 1688; 9] ὁ διὰ ἴνἶκ9 τη ἴοδί ιἰ16 ρτελιεδὶ 
οἰθμο ρου; ἰμ9 Ῥδυϊταὶοέ (18 Κ6) 18. εβρεοὶ δὶ 
(ὁπ ον. 
Απᾶ ἱἐπιιιθαϊαϊοῖν α οοοῖς οτϑυν.-- εκ 

αἴοῃθ, γογ. 68, ᾿Δ8 γοοογάρὰ ἴ6 ἄτϑβι. οϑοὶ τοτΟδ' 
δἴνος (86 ὅτβι ἀδηΐδὶ. Τιδὶ γον δἷδὸ ἰηγοὶ 
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8 δὐξτανδίίου οὗ Ροίθτ᾽ 8 6840 ΜΒ Ιοἷ ὅ 0. Ππ Ρ65808 
νον. Ξ μἰ ΡΥ 8 Ρ48808 ΟΥ̓́Θ Ῥοίδγ᾽β ἰῃμοῖζοο- 
ἔν] δἰϊοιαρὶ ἰο πὶϊμάταν---δὴ οἰϊορὶ ΜΒ] ὁΧ- 
ἰδ 5 πἷαν πῃ 8 δοπαϊτῖοη οὗ δσὰ αἰζον ΡΟΓΡΙΟΣ- 
ἦγ πὰ ΒοΙΡΙ 658} 688. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. τοῦ 7οη νὸ ἰϑδση ἴμ9 ΙΏΟΣΤΘ ταΐπαΐθ ,α7. 
ἐφυϊατα οἵ ἰ9 ὈΚΝΊΑΙ, ΟΥ ῬΕΤΕΒ; ΘΒρΘΟΙΔΙΪγ ἰἰδ 
δδ56 δπὰ ἰμ9 ραγδάυβδ)ηθ85 οὗ ἰ1ϊ58 ργοβῦϑθδθβ. Αβ 
Αἰϑο ἰμ9 ὁσχοθοάϊην ἱπιρογίβην Ῥγθ- ὁχατϊαϊῃδἰΐοη 
ΌΥ ΑΝΝΑΒ, ἰὴ νϊοῖ {μπαὺ 817 ο]ὰ Βίογδυοι βουσὶ 
ἀο Θηβῆδσο ἰ8ὸ [ογὰ ἐπ ἐδθ τοργοδοῖὶ οἵ δϑοτοί 
ΘΟ ΞΡΊΓδΟΥ. Οἱ ἰδο οἶον βαπά, ον Ευδῃροϊίδὶ 
Ῥδ586ε8 οὐδοῦ (δ 6 ῥγίποὶρδὶ οχδιπί δίδου ὉΥ Οδίδ- 
ῬΒδ58, δηὰ ΠΠκονἶδο {πὸ ἔοδιιδὶ 84] βοδβδίοῃ ἷἰπ [Π 9 
Ταοτπίης, Ἡ ΒΟ Ἰδίζον 18 ἐπιϊπιδίοὰ ὉΥ Μίδιι ον 
δηὰ ἀοίαΠοὰ ὮὈγΥ Κῃυϊκο. ΗΒ παγγαϊϊυο οἵ ἰδθ 
ἀοηίαοὶ οἵ Ῥοίον ἰϑ υϑῦῪ ἀοδηΐίο 85 0 ΘΒΓΟΒΟΪΟΘῪ 
δηὰ α͵βὸ Ἰοϑδι νυ : ἐπαὺ ἀθηΐδὶ τυ ἐπγουση [80 
ἸδΏΚΊΙΥ ρονίοάὰ οὗ Ομ εἶδ Β ὀχοϊϊ πϑίζοῃ Ὀθίογθ 
ΑἸΠΔ5 διὰ Οαίαρδδ; (86 Ρ͵]800 18 ΔΙΎΑΥΒΘ ἰδ9 
6016 (866 μ6 Εχοροιϊο8) ποῖθ). ΒΥ ἰμ9 Κϑυπορ- 
εἰπσία, οὐ ἰδ ΘΟΠΙΓΔΡΥ͂, ἐἰδο ἀοδίαϊ ἱβ βυπιπιοὰ Ὁ 
ἦν γοδροοὺ οὗ 118 οπὰ δυὰ ἴσβαο, δηὰ ἰῃ (6 ἔοτιῃ 
Βαϊ 0}]}7 {οἰϊονδ, ἰὼ Μαίδβον δὰ Μδυκ, [19 
Ῥυϊΐδοῖραὶ οχαιιϊδιίΐοῃ Ὀοίοσο Οδίδρμβδβ, πῖ]9 
1ακο, σ᾿ φαθδὶ οογγθοίῃ 88, τη ῖκοα ἐξ Ῥγοοϑὰθ 
ἐμὸ τωογηΐϊος οχαιϊοϊπαίϊοι. 

ῷ. Τὴ9 ἘΧΑΜΙΝΑΊΤΙΟΝ ΟΥ̓ 9018 ΒΥ ΑΧΝΝΑΒ, 
ἩΒο (6 ΒοΔΏΒ δα ἀοροβοά, δοτἀ δ τ ἃ Ῥγο- 
συπὰ αἰἰπηρδο ἱπίο ἐμ:9 ομδυδοίοῦ δηὰ οομαμοὶ 
οἵα Ἰοκὶιϊπιϊδιϊο ραγίγίδαι. Τὴ ὅθ :)νν8 Βέὸ ἰογοϑὰ 
0 δοϑορίὶ Οδίδρ 85 8ἃ8 9 ἰ6ζδι δ᾽ βἘ -Ὀυῖοδι; θυΐ 
ἐμὸν ἀο ποῖ οθ886 ἰ0 τορδτὰ ΑπΠ85 28 ὑμοὶγ 
Ἰορίεἰπιδῖθ πο : Απηδ8 δηα Οδίδρὶδδ, ΠΟΊΘΥΘΥ, 
Ββαυὸ δοσομιηοάδίδἀ ἐμθυλβοῖγεθ ἰὁῸ 8, ἰδ9 
Ῥορυΐὰσ πιϊπά, διὰ βδιυσδηροὰ ἐπεὶ πουδβοοἹ 
ΔΙ ἰῸ Δ ΠΙΒΏΠΟΡ ἴῃ Κοερίπα πὶϊἢ (86 δἰῖι8- 
εἰοῦ. Απὰ εμιἱβ οἱὰ Ἰοκὶεἰταϊδεὶσ δβοογϑὶ- θα 0 Ὁ 
Μοῦ ὰ δίδωρ Ομτὶβὲ 88 8 σϑυ] ΕΠΪΟΏΔΡΥ δϑοσοί- 
Ἰοαχοον! 

8. Τὴ οοπϊυποίϊου οὗὨ ἰμ9 Πορεαν δοϊαίογα πὶϊ ἢ 
ἐμο ἐσπιρίε- σματα οτἱ {Π 6 οοσϑϑίοη οὗ ΘΟ γ δὲ 8 Βεϊης 
ἔδκοῃ Ῥυίϑοῃοσγ, 8 δΥΤΩθΟ] οὗἨ Ξ [ἢ δοιλο [8.0 
οὔ τμ6 ἀσομπ]6 δὰ 1π6 ον ἰδὶι τουϊὰ ἴῃ {86 ογιοῖ- 
Ἀχίου οὗ Ομεὶδί. 860 [1μ0κο' χχὶϊὶ, 12 αηά Αοἱθ 
1ν. 26. 

4. Α εἰγοῖο οὗ 70) 5 ζτοδί:988--- δ ποῦ ἐδ Κ- 
ηκ ἴὰ ὨΘΟΟΘΘΔΓΥ ἰοὸ ἠυϑιϊίν πἰα)66} ἰῃ σοζασὰ ἰο 
ἷ8. βίῃ χαΐϊδν δοαυδίηἰδησοβΐρ ἴῃ 89 δοῦθο οὗ 
ἐδὸ δὲ κῃ ὈΥΐοϑι. : 

δ. ῬκτκΒ ΑΝ ΨΦΟΗΝ ἴα ἐδπο δἰ σ ἢ -ὈΥ᾽θδι᾽ 5 ΒΟ 80. 
Ον, οἱ ὦμο ζαοίεδί ἰάδηι, πο δε ἴἰάσπι. ῬΘΙΟΣ ΜΔ8 
Ὀαπτγαοηοαῦ ψἱνπ {86 Θοηδοΐου8η688 οὗ ἃ οἷν! ! οἴὔθηςθ 
δεοίηϑι Μαδ)οῖιυϑ. Τ8 τοπάογοα μἷ8 οδοπάϊιίοη 
δηβοσῦτο. Φοδο, ἰπβουσὴ τποδηϊηρ 061, 88 δἱ 
Ζδα} ἰῃ ποί βυΠ οἰ ΕΥ̓ οπίοσίηρς πο (86 ἀδῆμροτι- 
ΟἿ κἰιυδιίου οὗ Ῥοίθν. 

6. Το ὀχδιηϊπδιϊου θοῦ ΑΠΠ88 ἷβ ἃ ἰγρὸ οὔ᾽ 
ἐπὸ ονογ- τοσαγγίηρ Ρἱοὶ οὗ δἰογαγοΐοαὶ χόνόγη- 
τασοίδ ἰ0 ἰδχ, ὅτϑι, Ὁ Υἰϑι δ  ρΘΏΘΓΑΙΥ, (με 
Ῥγχοϊεοδίδη δῆ, Γατί ΒΟῸΣ 41} ἀφοϊ θα ν ϑνδηροὶἑδα] 
βοοΐδὶ ᾿ἰἴ6 πὶϊὰ ΘΟΏΒΡΊΓΔΟΥ, τουο]υϊὶοι, δβοογοί 
ονΐϑα δηὰ οὐἱτἷη δὶ οοτρὶοίϑ. Βυΐ 88 ΟἸετβὺ ἀ6- 
ζεπάοα Ηἰπη86} 7 δραϊηβί (818 ἰπβὶ παδίϊου ὈΥ͂ ἈΡΡΘ8]- 
ἕν ἰο Ηἶδ Ῥιι 0] 6 το ἰϑιΓΎ, 80 ἐπ κο 888 ὕθϑθῃ 
ἀσῃο δηὰ πιὺν Ὁθ ἀοη6 ὃγ δἰὶϊ ΗΒ συ οοῃέδϑδογαβ. 
Ἠτὸ Ἧὁ6 4160 δύο ἰΐ ἀοιιοπδιγδίοὰ μοῪ ἀεσὶἀθάϊν 

δδῦ 

Οπνἰ ἰδηΐν μ88 γοηουπορὰ 81] ἐμο ᾿τπι ρῦτο, βοοσοῖ 
ἸΔΟΒ ἰδ 008 οὗ ἔδηδισαὶ βρὶγ (8 δηὰ βϑοίβ. 

1. πο βαγίῃρ 6819 ἔογι αὶ ἔχοι ΟΠ σὶβί Ὁγ ἐμθ 
Ὀ]ο οἢ {89 δθοῖς, οαἰτοὰ Ηἶΐτι ὈῪ ἰμ9 ΕΥ6-5δ0Γ- 
γδΐ ἴῃ [Π6 σατὺ οὗ ἃ βογσυδῃςλ οἵ λιιβίϊσθ, Ρο986 5868 
οὶ ΟὨΪΥ ἃ Ομ νἰβϑιοϊοχίοδὶ Ὀὺΐ 6150 ἃ μογιρδεπϑαί - 
68] προτὶ. [0 ἱπαϊοδίοβ μον Ηἰδ τυνογάβ, ρασγιὶ- 
ΘΌΪΔΥΙΥ Μαίί. νυ. 89, δαὸ ἴῃ δρίτὶῦ ἰο Ὀ0 ἱπίθν- 
ΡῬγοϊϑά. Ηϊΐδβ Σοσιασκ, Τορὶοὶθ νὶν} οι ρόβυτο, 
ΠιΘΏ(ΔῚ ΟἸΘΆΓΙΘΒ8 δηὰ χὰ γορτγοοῖ, ἰ8 ᾿ἰκο {}19 
οὔδενίης οὗ 89 οὐδὲν ομιεοῖς. 

8. ΤῸ ἰηἰθοδὶ δοαϊ  οἢ8 οὗἨ ΡΚΤΕῈΝ᾽ 5 ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΧ 
8.6 ἱβγόνῃ ἱπίο ὈοΪὰ το] ]οΥ ὈΥ͂ Φοδη, μἷβ ραυΐ!ὲ 
Ὀρίης ἰδ οχϊἰοὰ ἰῃ ἃ τιον ᾿ἰσῃι. ΤᾺΘ 
ἤγϑι ἀθῃΐδὶ ἰοοῖς ρἶδοοὸ ἀυτγίηρ ἰδ οχατοϊμδίϊοα 
Ὀγ Απηδ8, ἰμ6 βδοοοβὰ δῃὰ ἰδἰγὰ ἀυτγίης ἐη6 οὁχ- 
δι δίῖοη Ὀθίοτο Οδίδρἢ δ", δον ΟὨτὶδὶ δὰ Ὀ66Ὶ 
Ἰ6εὰ, θουπά, ἰο 116 ἸαίίοΥ διὰ ἤθη ΗΪ5 ρυοβροϑοὶβ 
ΝΟΓΘ, ΘΟΠΒΘΟΥΘΏΪΙΥ, ΔΙΓΟΘΟΥ ὙΘΤῪ ρσίοογ. Αὐἀὰ 
ἰο ἐμὲὶβΒ ἐμοὶ [6 (ἱγὰ αυσδιΐοι αχροβοὰ Ῥοίοσ ἰὸ 
Ὀοΐηᾷς τοοοβρηΐϊσοὰα δ ἐμ! οδθπὰθῦ νὸ δ ιαᾶ 
πουηπάοὰ ΜαΑΙομ8. 7116 γερεβίαποε ὁ Ῥοίον ἷθ βοὶ 
1Τογι}Δ ὈῚ ΦοΒη ΜΪΓῸ βυϊβδοϊοπὺ ἀϊδιϊ οί 685 ἰῃ (ἢ 9 
Ἰδίεν ϑίζιῃδβ οὗ μιἷθ σοπυθγδίοη. [{ 8 Σϑιῃδυ Δ Ὁ]9 
ιμδὶ ΦοΒὴ βθθῖ8 ἴ0 ΒΔ ἀοῃ6 ποίπίης ἰο τΆΓη 
Ρείοσ. ῬΏΟΙΒΟΣ 6 ὙΔ858 ποὶ ΠΟΑΣ Θηοι ἢ ἴο πἷτ, 
ΟΣ τ Βοίμοῦ ὃθ οῃἰθγίδίηοἀ ἰοο Ηἷσὶ δὴ ορίηΐοη 
οἴ πῖ8 ρῬγδοί 681 δ 1085, γὸ Ὑ{Γ| ποῖ υθηίυσθ ἴὸ 
δδϑοὶ: δἱ 4}} οὐϑῶϊϑ ᾽6 ΔΡΡΘΌγΒ ἰ0 ιδῪνὴ7ὸ Ὀθ6Ώ 
ὉΠ] ς ἴο ἜχΑὶὶ εἰ πδε] δ Ῥοὶου᾽ Β ΘΧΡΘΏ89 1π 
ἐμὸ υϑυβϑίου τ ΐο ἢ 86 ΧἸΥΘ65 οὗ μ96 ἰγδπδδοίϊ 0Ὲ. 

9. ΤῊΘ ΒΕΝΊΑΙ, ΟΣ ῬΚΤΕΒ ἀ068 ποΐ τηόδῃ δαὶ ἢΘ 
ἰηϊοπάθα ἰο τοποῦποθ “96818 ἐπισαγαΐν, ὈπῚ ἰδ αὶ 
μι ἀοβίχυοα ἰο 6808 09 8 τροτίδὶ Ῥδὺὶ ὉΥ ΣΏΘΔῊ5 
οὗ 8 8ο-οὐ])) οὰ πλῖϊο 6. Ὑδυδ, ἔγομι ἃ φοσδίΐοι ἰὸ 
{6 τη ΟΡ ΙΓ ΥῪ οὗὨ ΟΕ γὶβί, 0 δροβίο]ο ζδὶ ἢ 1 6858 
σοὨ:ἤοβαί οΏ, 6 ΣροπλΘὨ ΔΡῚΪ βδηὶς ἰο {80 Ἰογοὶ αἴ 
ΟΥΑΙ ΠΑΤΎ, ῬοΟρυΐαΡ ΤΩΟΥΔΙ ἰγ, πλιΐοῖ μοϊἀβ δυο 
οὐδδίοῃδ ἰ0 θ δἀῃἰβϑὶ ὉΪ6, ΔΔΥῪ, οἶθνον. [1 ᾿Θθ 
)υάκε οὗ θανί ἀ᾽ 8 ἰγθβρδϑββοὸβ ὈΥ ἰδ) δϑοϊιιιθ δῖ- 
Ὀἰϊέγαυὶηθδδ οὗ ογἰϑηΐαὶ ἀοδροίδ, ἐΠ 6 ΔΡΡΘαΓ 1 8 
τΐ ον ᾿ἰσιν (ΒΔ πο Θχροβοὰ ἰο πο {μ}1] Τα 9 
οὔ μ6 ΤὨΘΟΟΥΔΟΥ. 8.0 ἰὲ 15. νὶζ 89 ΓΔΏΒ γοβϑίοη 
οἴ Ῥοίον, σθη ᾿υάκεὰ δοοοταϊηρ [0 ΡοΟρυΪν ἀπά 
ὙΟΥΑΪΥ οοποορίϊομβ. Βυί ἴῃ ἰμ9 ᾿ἰρμὶ οὗ ΟἸιγῖδι 
ἰῦ νγδβ ἃ ἀδθ} 18]]. 

ἨΟΜΙΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τῆς εαρίωτοε ο7 ὕδεμε: 1. Α οοπδεαῦθῃοοῦ οὗ Ηὶδ8 
ἔροο δυστοπᾶὰθρ. 2. Α βἷπ οὗ {ὸ υπϊίοϑα οιδῃ 
δὰ 7ον βῆ δυϊδονίιἴος οὗ ἐμ δηοϊθηὶ τοσὶὰ. ὃ. 
Α Λυάκωοαϊ, ἴα πνῖοι 86 ΟΊΟΥΥ οὗ [6 δποΐϊθηί 
νον] ἀοο8 1801 ΔΡΌΘΔΣΡ οσαρίΐγ6 δηὰ οι .---ἘΠ9 
οοζὰ οΥ Ὀοπάβ οὗἉ ΟἸχὶϑὲ δὰ ἱπάϊοδιΐοη οὔ [9 Ὀοη 8 
οὗ ἰὸ που]ὰ.---Τ 9 δηϊ τ οὐ Απμδ8 δηὰὶ 
Οοΐδρλ88.--- Τὴ δεοχοὶ ἱπαυΐβὶ 10} 8)} ἐσ] ὉῪ Αἢ- 
188, δἰτοΐπρ αὐ ἰδ δδοοειδίπιηθηΐ οὗ βδθοσγοὶ ἰγδῃ8- 
ατοδϑίοπβ οὐ ΟἸσὶϑι Β ρασί: ἃ ρίοσίατο οἵ }18.--- 
Τιιο βυβονίηρσδ οὗ Ομ τῖδὲ ὑπᾶθσ δἰογδγοὶὶο Ῥαγίγ- 
ἰθ).---Ηον ἰδθ νου] ]γ-ν 180 βίδὶθ ἰονοθ ἰ0 δἰ 
0868 ΘΥ9 ἰ0 [89 τηϑολ παι: 8 οὗ {666}, "Πα δἰγὶουΒ 
Ρδσίΐοβ.-- Οὐ 6 ἀοηΐδ) οὗ Ῥοίδῦ, 866 Οὐμημ. ὁ 
Μαιέσιο, Δίαγα, Ζαιχο.----ῬοῖοΣ δὰ Φοί ἴῃ ῃ6 
εἰ σ-ρνὶοδβίβ ΒΟΌ856.--- 0 πιοδϑυτο οἵ γϑϑάοι οὗ 
ΘΕΓΓΘΠΟΘ ἱπίο ΟΡ ΪΥ οἰνοίο8, ἰβ ἀἴνοσδο ἴον ἢ γἽ8- 
ἐἶδηβ: 1. Νοὶ (80 Βδῖὴ9 ἴὉΣ ΘΥ̓́ΘΣΥ ΟὨΘ; 2. ποί (ἢ 9 
Βδιη6 πῃ δὶ πιοοὰβ: 8. ποὶ [86 ΒΔ:η0 ἴῃ 8}] οχίϑυ- 
η8] ἰοπιρίδιϊοηβ.---ΠοΙοΣ ψαγπιϑὰ Εἰ π180]: 1, ΒΔοῖς 
Ηδθ νδτγιιϑὰ πἰπ50}7 δὰ συοῦν 41} (819 νυ 116 ΘΟ] λον. 



δδῦ ΤῊΕΒ ΘΟΟΡΕΙ͂, ΔΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 2ΖΟΗ͂Ν. 

2, οοιτῖπο: Ἧ6 ΠὩΛΔΥ ποί Βθοῖς 0 στον γῆι ὉΥ 
{16 ἥτοα οὗ (ἢ ΠοΓ ̓8 6 θ[}168.---ΤὩ ΟΧο πδί 1 0} 
Ὀοΐοτο Απηδβ, 8600 Ὠοσιγίηδὶ Νοίο, Νο. 6.---Οομι- 
Ῥανγίδοη οὗ {ΠὸῸὸ οχδιϊπϑίίουῃ Ὀθίογο Αμπ88 δυὰ 
ὑἐρθαὶ Ὀοΐογο Οδἰαμρίαϑ. ὅ8εθ Εχος. Νοὶθ ἰο ὅγϑοί 
οἶδιδο οὗ τον. 28ὅ.---ἰ (89 οὔθ οχδιλϊπαίϊου ΗΘ 
88 δοϑυπιοα ἰο ὃδ ἃ δοογϑὺ βηρδϊ, ἴῃ (6 ΟΥΒΟΡ 
ἃ Ῥυῦ] 16 ὉὈΪΔΕρ  πλ6᾽.---ΤἸ9 [ΟΣ 8. δρροϑδὶ ἰὸ ἐμ 
Ῥυθ! ον οὗ Ηἷ8 ἸαΌοΓΔ.---Τἰο ογ 8. ἰπ ἰπιδέϊο 
τδδί ιἰ6 οουτὶ οὗ ΑὨη85 ἮΔΒ πὸ δυίμοσὶσοα ἰγίθυ- 
Ὠ8].--Απδὰκ Γουηὰὶ πο ῥγοίοχὶ [0 δοουδίης ὁ 6818, 
δηὰ γοεῖ ραββο Ηΐὰ οὰ Ὀουπά ἰο Οδὶδρἢ88.---Ηὁ 
βοηΐ Πὶπι Ὀουπὰ ἴον ἃ βίη: 1. Τὰ Ὀδὰ βἰβη; 2. 
ἴδ δἰ ζα-Ἰδῆρυδβθο οὗ (16 ὑδὰ.---Ἴο {μτθ9 βρίγι- 
8] οχαπιϊηδίϊ οἢ8 Ἡδοτγϑίη Ομ δὶ δἰοοὰ.---Ἴ 9 ἢ Γοὶ 
8 τὐϑυ ἰοῦ χοα ρῥγίγαίθ οχδιϊπαιΐου, ἐμ ϑοοοπὰ 
8 οχαιηϊπαίΐου τὶ δ 4150 Ὑἰίδοδβδο, ἰλ6 ἰμἰτὰ 8 
ΤΏΘΓΘ πιοοῖὶς οχδηινπδίΐου.--- ον (6 σον] ἃ 888 
ὙΑΓρΟα ἠυδίϊσθο ἴῃ 41} ζΌΤΤΏΒ οὐοῦ ἰδ μοδὰ οἵ 
Ομ νίϑι, ---ΟὈνίδι ἴῃ υμδῃ Ἰυἀϊοαίι 65; 1, ΑΒ {ἴἸ0 
ϑρί γ᾽ ἡυάρπιθηὶ ἀροῦ πο π|. 2. Α8.Π 6 γοζϑμο- 
δεαϊΐου δηὰ βαποιβοαδίΐου οὗ ἰβθ. 38. ΑΔ ἰδ9 
δηαὶ λυ πα οού ὕρου {8 6Ππ|.---Ηον 7 6508 οουΐοϑδοα 
Ηΐδ ἀἰδβοὶ 65, νυν ]9ὲ Ῥοίονς ἀϑηϊοὰ Ηϊμ, 

βταβκη: Ηδληὰβ δὸ ροπνουΐυϊ, 8ὺ Ὀοποβοθμί, 
δ'ὸ Ὀουπὰ.---Οὐν ἴον οὗ δὴ υπουηά ὈΟΥΙΥ 88 
μαά (ο ὃὉθ αἰοποά ον ὈΥ͂ {6 ὈοπὰΒ οὗ ἰπὸ ϑὅοη οἴ 
αοά, Ῥ5. ἰϊ. 8.---ΟΟμπποοίΐου δηὰ Δ|1ϊϑῆοθ ὈΥ 108 Ὁ- 
τίδζο 15. οὔϊ-ἰπι68 δὴ οοσδδίου οὗ ἀδιιηδίϊου, Ὀ6- 
680}86 ὑπ ΘΓΘΌΥ τη 6 οίδηρὶο ἰδοιαηθοῖνοι Ν ἐ{ἢ Ρ60- 
ῥὶο σῆο ἀο ΟὨΪΥ ανἱ!, 2 Κίηκε Υἱϊὶ. 18.--ἶἷις 18 
ΟἸεγὶϑι 8 ργϑϑϑηϊδι οὶ ὈΘίΌΓΤΘ ὑπ ἐγ Ὀ.86) οὗ πιθὴ 
(αὶ ννθ τπιυϑὶ ἰμδηὶς ἴον οὐν ᾿ἰοτ δι ο ἔγοπι (Π 6 
δίτὶοῦ γα π] οὗ Θοά.---ΒίοΥ δνδὺ ἔγοπι (ἰμδί 
Ῥίδοθ νῆθτθ μου παβὶ ποιΐηρ [0 ἀο ; τλ6γὸ συτὶ- 
ΟΒΙΓΥ σῶμ ΤΟΔΑΣΥ κοΐ (66 ἰπῖο ἀΔΌρΟΥ διὰ στο ἷ8- 
ἴοτίαπ6.---Π60 8 Ἰδη Ὀυΐ δἰθρ ουἱ οὗ 89 νᾶ οὗ 
αοά, δῃὰ δΥ̓ΟΥΥ βίϑρ Ὀτίηρβ Βἷτη ἤθᾶτεῦ ἰο δ ἰ8 
ἔα]. -- ΟΝ ΕῚ,: [ὑ 18 ὁ89 οὗ βαϊδη᾽ 8 ἰγδρ8 ἴ9 
διῃοοίϊ ΟΣ ὙΔΥ δοιηθίΐπιθβ [0 βισ ΡΪδϑθδ 88 9 
σουἹὰ ΚΘΟΡ 08 ἰπ ἴον εἶδ δάνδῃίδρο.-- μάνα κ: [( 
ΘΔ ΘΔΒΙΪΥ ΠἸΔΡΡΟΩ ἰμαὶ 8 πιδὰ Δ} δοί ἱπιΐ8- 
ΟΥΘΘΙΥ οὐ οὗ ριτο χοοὰᾶ ν|]}, δηἀ ΟὨΪΥ ἰπ͵υτο 
δηΟΙμοΥ ὉΥ ἷ8 ΒΟΡΥΪ668.--ΟΥΈ ΒΚ ΒῚ,: ΜΙΔΩΥ 8. ΟὨΘ 
ἐλ 8 6 βίδῃ δ ἴβϑὶ 85 δὴν δοϊυμθῃ, δηὰ γοὶ δ 
ἦβ ΟΤΘ ΘΑΒὶΪγ Θθααη ἰμδῃ ἃ γοοὰ. Ὁ Ὁθ9 δοὶ 
Ῥτουὰ, Ὀὰὺλ ἴδαν {8601 --ΟΒΙΆΝΌΒΕ: 6 ΒβΒοι]ὰ 
δυοίά ργϑδοίιθυθ ὙΠῸ δπ (86 ἰ᾿ἰχις δὰ ἰθδοὶ 
ΒΘΟΓΘΕΙΥ ἰπ ΘΟΥΠΘΥΒ ὙΠδὶ {ΠΟΥ͂ ἸΩΔΥ͂ ποῖ Ρυῦ ΠΟΥ 
οοῃ 888. .---Ἴ ἀοοθ8 ποὶ οσοπῆϊοι τὶ πιοάοδιν δηά 
Βαμα ἐν ἰο τλϑοὺ ἀΐβραϊμοα φηοιμΐοα οὗ (89 γα ἢ 
τ ΠῚ} υπὐδιηίοα ἔγδη κηοθθ. Ὑόὸῦ. 22. ὁ νυ ἰ[Π688 
8:86 88π|0 δροοίδοϊθ όγὸ (μαὶ οσουτγγοά, 1 Κίηκα 
ΧΣΙΙ. 23.---Αἡ ϑαγηθδὲ Ὀγοβθοίδίίοι οὗ ἃ βυ]θοὶ 
θ ἃ ἰβοτῃ ἴῃ ὑπ 6 6γ0 9 Βοῦ6 ῬΘΟΡΪθ; {ΠΥ θο0ῃ- 
Βίγι 6 ΒΘ. Ῥτοβοοίδιίϊοη ἃ8 ἱπιδιοάἀοδίγ, 88 ὁ δηὶ 
οἵ τοβρθοί, Ὀθδᾶιϊ86 ὑΠ 6 ἃτθ Ὀϊλβοά ὈΥ͂ σα ΐοθα. 
--ἾΝ ἰοκοὰ πιββίογθ ὅδτο νι ίοϊκοα βοῦυδηίθ: οἷνὰ δ 
οὔ ἃ οί μον δοοῖς ἰοχοῖδ 6 Υ.-- -ΖΕΙδιῦθα: ΤΊοθ9 0 
ΒΡοαΪς (η6 ται, οβρϑοΐδΕν δι μὰ} ῬΤΕΘΟΙΘΥΒ, 
8.6 ἴο {πἰ8 ΟΔΥ δη 8η τὶ ἢ ΟἸ εἰβί, οονογθά τ ῖιὶι 
811} τ ΠΥ οὗ ἰῃδα, ἀοτνίδίοη, γουϊἱϑηιδηί, ἐσ δα- 
Ἰδιϊοη---ηά, πὶίμα], το] εχ οσοθὰ ἰοὸ μο]ὰ 
ἰμεῖὶν ρθδοα, 2 Τίτη. ἱν, 3.--. 7]δια. : ΤΒοαρ ἰΐ ἰδ 
ἔτιιο ἐπαὺ αὶ ΟΠ ἰβίϊδη βϑῃουϊὰ, ἢ 8, φοοὰ ὁ6οῃ- 
Βοΐθῃσο, δ0 ΠῸ } τ τοηρ, γεοὺ ποορὰ πο ποΐ οχίθαα ἰο 
186 ψουν]ὰ ἷβ δρργοῦδιϊοβ οὐὗὁ ΠΟΥ ΨΤΟΏΚ, 88 880 
σου αὰ ρἴοαὶγ πματὸ πἰπιὶ ἀο; οἱ ἐΐ9 ΘΟὨΓΓΑΓΥ͂, ἢθ 
βου ἃ ἀοἴθηα εἰ πιπο ἢ αρκαϊηϑί ἱἰ, γοῦ τὶ (ἢ δι ς 
Τ ΘΟ Κη688 δΔηὰ Γπράθαίγ; ἐποσοίοσθ 8878 [υίΐδλος: 

μθ ωυδί ἀΐνοτοθ τπουΐ δῃὰ δηὰ: 89 τωυεὶ ποί 
ΒΌΓΓΘΠΟΟΣ δὶΒ τουτὶ τἴ0 (8:6 ΘΏΘΙΔΥ͂, 80 85 ἰ0 ΔΡ- 
ῬτοΥο (9 Ὑτοῦς; Ὀυΐ γαῖ ἢθ τηυδὶ ἰζοαρ δἷ8 βαπὰ 
αυϊοὶ δῃὰ πηοὶ δυύϑῆρὸο δἰτη86]7, Αοἰδ χχυὶ. 26.-- 
Ομ γίβι, ἴον (9 σοοὰ οὗ Ηἰβ πηοιῦατβ, 88 μαὰ ἰο 
Ὀυγοὶ ἐπτουχίν [1.6 τοδϑὶβ οὗὁἨ 1]86 Ῥο] 16 }688.---- 
ΤῺ ἀεδῖγο (0 Βῃδαθ ΔΥΔΥ ἃ δυϊέ Θοπιτ ἰδ, τὴ} 
ὈδοοΙΘ δὴ οσοϑδίοῃ οὗ ΖΡθβἢ διὰ ργοδίου δ ηΔ.--- 
Δίδην ἃ ἴδῃ, ἰζ 6 ποτϑὸ ποί Του πὰ ᾿ἢ ρἾδοθδ ἩΒ6ΙΘ 
Ἀ9 Βδίδ πουρμί ἰο ἀο, νου]ὰ ἴκθορ οι οὗἩἨ πυϊαοτοῦε 
ἀἰ που θα. βία δ ἤοπιθ δῃὰ ἀο ἐμπὶῃθ ὁνῃ 
Ὀυδίῃοδθ ἴῃ (ἢ9 ἔδασς οἵ Θοά, ἰτιιβιίης ἰὰ Ηΐῃ, 
σου. υἱῖ. 11 8΄.- -- θὰ ΟΝτδὶ δηθὰ ἢϊ8 γμβορὶε 
δτὸ (0 060 ΟΡροδοά, {16 β'δυο: οὗ βαίδῃ ὀχεσὶ 8]] 
{ποῖν ϑἰγοηρία ἴῃ ππίϑος, ἰο 89 δπὰ {ἰαι {Π6Ὺ ΤΩΔΥ 
ΟΥ̓ΘΥ͂Ν Ὦ6]π δια σγθ ἴθοπι, Ρα. σ. 2. [1.6 8ρ- 
Ῥοβίϊθηϑϑδϑβ οὗ 1) ρδδδδρο οἰἰεἀ ποὶ Ὀοΐῃς ἃρρλ- 
Ῥϑῶξ 05 Σοίογοῃοθ ἴ0 (86 ΕΠ ᾳ ἢ Ϊδὶ. ΒΊΌ]6, τὸ δυδ)οὶα 
8 ἰγδμῃδϊδιϊΐοη οὗ {86 Θδσηῦδη στο παοσίης, τ ὶο8 
Β6ΓΟ, 88 ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΙὮΟΙ ᾿ἰμδίδησοβ, αἰ ε γ8 δοὨοὶ- 
ἀν ΌΥ ἔγοιῃ 6 ΕΌᾳ. 188. “ ΒερδΌΒο ἰἶ 8 πνὶ]οκοὰ 
ἐσχογοίϑοι αὶ ἰπθο! ἰὼ ὑσχὶάθ, {πὸ τ }86 γ80]6--- 
Δ.Β|1οἰεἀ----τ τοῖο Βοα-- ἴδ τηυδὶ δυβθον. ΤὙ8ὲγ 
οἸθαῦθ οὔθ ἰ0 8ΠΟΙ ΟΣ δηᾶὰ ἰδίῃ 6 τηδ]ἰςϊουθ» 
Ἐ688.᾽--- ὁ ΠδΥθ οδιι86 ἰ0 Ὀθύατα ἰδ δί πα 40 ποί; 
ὈΥ συγίουδβ αὐυροδίϊοῃδ, Ρ 6 ΟΡ πεῖσιν οσ ἰοίο 
ἐοιηρίδι:0ῃ ἰ0 Δ}} κὶ πάδ οὗ 1168 δῃηιὰ αἱ δαὶ λυ ]α 08. 
-- Βαῖ ἃ ἰο εἰ -δοανί θα Ἡγοίοἢ ὁ Σῆδ π Β6 ἢ 60}- 
ΒοΪΘΏ0Θ ΔΑΝ 68. ΕΥΘΓΥ γυείϊ Ὡς ἰοδΓ ΒΥ Κὸ8 λιἰπὶ 
ψὶΓἢ ἴοδι δηὰ ἀϊβπι8γ.--- ἢ (ἢ σου 658 “ 6808 δηὰ 
ἀΘΩΥ͂ ἐδ γβο]έ, ἰοζεί μον ἢ ἐμ νγου]ὰ, μου δὶ 
Ὀϊοσοοὰ, θυὶ 1 ἰΒοὰ ἀοὴν (μσίδβί, (16 ν᾿ μ 016 ποτὶ ὰ 
οδῃοοὶ μαὶρ [60 (0 Ὁ}186θ-ν-0, ποὶ 1 (ἰοὺ ΘΟηΐοδ5 
ἐ ἃ (ῃουδαπὰ εἰ π66 ΟΥ̓ΟΤ.--- θὲ πα ἐμ αἱ δἰλπάείδ, 
ἰδϊκο φεὰ ᾿εδὲ μο ζ8}}, 1 (σὺ. σ. 12.--ἰῦτ ἰδοὺ μοὶ 
ποὺ ἰδ δίαγί οὗ βίη, δου 1{8}1681 ἔσγοπι οὔ βὶ8 
ἰπὶο δηοίμον, ἔγοπι ἃ 8π|8}} ΟὨ 6 ἰπίο ἃ στοδίου 086, 
ὨΔΥ͂, ΟΥ̓́Θ ἴτομι 86 δἰαίο οὗ ζστδσθ ἰηΐο 8 μ8- 
Ὀϊοδϑοὰ βίαϊθ οὗ ἀδτηηδίίοῃ.--- Εν (80 τηραμοδὲ 
ογοδίυγο, 2 ἱὰ Ὀ6 Οοὐ᾽δ π}}} ἰο 86 ἐὶ 18 ἢὶδ 
᾿ἸθδΓΌΓα ΘΗ, ΠΠΑΥ ὈΘΟΟΠΙΦ 8 ΤΩ 6888 Οὗ Δγουδίπρ [80 
δῖ ΠΒΏΟΣ. 

Βμαῦκε: Φο. ΟΣΧΡΥΟΒΒΙΥ ΓΟΙΏΔΥΪΒ {μαι ΦολῸϑ 
88 Ἰοἀ ἥγεί ἰο Αηπαδ, (ἴα δῖ μοσ- ἢ -ἰδνν οἵ Οδἷδ- 
Ῥ δ5, δἰ -ρτίθδι ὑπάοσ Αυρσυδίιβ ἔγοῦι (Π6 ΥΟΑ͂Σ 
12. Α. Ὁ. ἰο 28, σβο γδοσῖιβ Οταί8, ΖΟΥΟΓΏΟΣ 
οὗ ϑγτίδ, ἀοροβεὰ δἷπι; δὨ6ὸ 88 ὉΠΟΟΣΠΙΠΟΒΪΥ͂ 
ΟΥΔΙΥ, δηὰ ᾿εἷβ βοοσοὶ δοίβϑ "6 γ6 70] οὗ υἱοϊδθῃςθ, 
[μ 24, μὶθ δοῦ ΕἸοδσδσ Ὀθοδιηθ δἰρὮ- ὈΥἠδδί ΤῸΓΣ 089 
γον; δ' (9 εμὰ οἵ ἰδὲ γϑῶγ 28 δῖ8 βοῃ-π-1Δ Ὲ 
Φορορῦ, οδιϊοὰ Οαΐδρμαβ, γοοοϊνοὰ ἐμ οἶδοι 
ἰπγουρὶι [Π0 661-88 }0 ΠΟΥΘΥΒΟΥ Το Π8Δ6 ἀοροθεὰ 
Αὐμδ8. Οδίδρβδβ τοτηδίβοὰ δὶ ρἢ- συ οϑὶ υπῺ}} δῦ 
-“ἰιοί, οὗὨ 8 οογίδι εἰν, τὶ που (86 Βοϊρίω! ᾿πδυ- 
6500 οὗ ΑΒ0Δ86---Ἰ ΒΠ16 1110 ΤΟΣ δἰ Ὡς δὲ κα ἢ - ΡΥ οδὶδ 
[οἸ] ον θὰ οθ διοίμοσ 1ἰϊ9 (86 βυδᾶονν 8 οἵ οἰουΐδξ 
ἀγίνϑη Ὁ (89 νὶῖρα; 1ὁΓ ἰὼ (6 Ἰαδὶ 420 γρδτδ οἵ 
(86 ἰοτηρὶο, ἴὩθγ9 συϊοὰ τροσο ἰμβῶη 800 μὲ8 
Ῥυϊϑείβ. [{ 8 ονΐηρ ἴο [Π9 ΡΟΤΘΥ ΤῸ ἰηβδιοποο οὗ 
ΑἼΠ88 ἐμαὶ ἢ ἷδ πγδιοοα ρτγουΐϊουβ ἰο Οδὶδρ 88, 
86 τυ ς δἰ ρσ ἢ Ῥεὶοδί, πὰ ἰδὲ Φοδυδ 18 Βογο ἰοὰ 
γεὶ ἴο ἷπι. Απδῆυβ, ὑμ6 1δδὲ οὗἨ ΑΏμ885᾽ 8088, 
μβανίης ἴΒ6 ϑοῖηθ δῆ 88 8 δίμβοσ, μδὰ ("8 
δροκίὶ!θ Φδίωθβ ρυὺ ἰο ἀοδίῃ. Τὰ 5 οἱγουπ)βίδβεοθ 
Βδυπηοηΐκοθ ὙΠ} {8.6 ΓΔ] Βἰδίογσγ. [1 ν5 ςδ)- 
ου]αϊοὰ ἰμδὲ Ὀοΐοτο ἐμ 8 ΗἸ σὰ Οουπο}]--- ἰδ 8ΟῺ8 
οὗ Αδγου, πὸ ἀϊροϊδνῖοβ οὗ {6 θα 6 --- ὦ 68:8 
τ ο]ἃ ΔΏΘΨΟΥ ἩΣΓΠ ἰπἰἰνἱ ἀδἰίοη, δηὰ 6 οδυμρὶὸ 
ἵπ ν δὶ Ησ βάϊὰ. Απὰ δον ὑπάἀδυπιοα Ης βίροὰ 
ἰοῦ, ΠΟῪ Βυ πιο Ηθ ψου]ὰ ποὶ σδϑί ἤδδγμ 



ΟΗΑΡ. ΧΥΠΙΙ. 12.597. δῦ 

Ῥοίογο δ'νΐηο. ΤῈ Ἰοχ ἰδ ΒΉΒΟΡ ἯΔΒ 80- 
οουπίιοὰ ἀϊθγοδροοίζα! Ὀγ ἴμ6 ΟΠ ΘΟ; ΟὨθ Βαίά: 
Οαὐκχίοϑι Του ἴὸ ἀϑνγοῦ (δ 6 εἰρη -Ῥγίοδὶ (π8 
1 88 'ἰπ ἴμ8 ἴογι, {πθῃ, ἰπδὲ (16 ΘΥΓΟΥ ψγ͵ὰ8 
1 πουκοί ἰο 116---ἰὴ (16 πιοάθ οὗ Ῥροοθάυγο. τοδί 
Βίγοββ ἰβ Ρὰὶ Ἴρου ουὐϊνγεγαὰ ζοΥτΔΙΪΥ ; 8 τῆλ 
ΣΩΔΥ ὉΘ ΡΟΤἰ6α ἰ0 δροαῖς ἴμ6 ἰγαΐ, ὈὺΓ ἢ6 τηδὶ 
ἀο ἴὲ νὶ ἢ κγδοο δηὰ χοοῦ Ὀγοοάΐϊηρ ; Ὀοἰηα 1686, 
ΒΟΎΘΨΟΓ, 80 68 απίρυ }ϊ ἰθ οΘοπορα]ϑαᾶ, ἐμαὶ 110 
ἔἐγαΐῃ ἰἰ861 Ὀδσοτηθ8 ἰδ αἰοα δη ἃ 10868 ἰδ νἱγί 9. --- 
Ἠς ἴἷβ8 ὁ Ὀοίγαγον οὔ τιδηκίηά, ἰκὸ Φυάαβ (86 
Ὀείγαγον οἵ ΟἸ γί, το ἀοϑίγοβ δ ρυ] 1] οδῖοο 
νἰϊιουΐ ροββοϑϑίηρ ἐν 6 ὨΠΘΟΟΘΘΘΕΥ͂ Ἰποζὰὶ 80 Ιηθἢ- 
ἐλ] αὐδ᾽᾽ σαιίοηβ ὑμοτοΐου ἢ ποιΐπρ ἰ8 80 ἐπάϊβ- 
ῬΘΏΒΔΌΪΟ ἴου δο} δὴ οὔϊοθ 88 Παπιὶ ϊ ἰγ δὰ ἃ 
Ταοϑροοὶ [0 {0 αἰ ΠΥ οΥ̓͂ τ.68.---Ἴ ἰτ ὍΘ 8 αὐυ68- 
εἰοι οὗ ἰγας, ργοοῖ 18 γδὶ ἰβ χοαυϊγοὰ. ΟἿ]Υ 
ἐγσγδηῖδ ΘΙΙΡΙΟΥ ἰοτία το; ΘΥΘἢ ἃ ΡοΪΐ66 ΟἸΘΘΥ ΠΥ 
Ὅο : ἰγγαηῖ, Ἰοδρὶ ΠΣ ΟΥ̓ΘΣ ῬγοΟΙ͂ϑ ἰῃ {4156 οΟΒοϊΔὶ 
466]. 
ΟΘΒΝΕΒ: Ῥοίον, ἀοΌ (1985, ἰΒου ὐ ἰὑ ἃ υἷθοθ 

οὗ κοοἀ Ἰογίπο, κὰ 10 νγγαϑ .18 πιἰϑογίαπο. ΤΏοΟι 
δυὶ τροτὸ ἰοτίυπδῖο πὰ Βαυΐηρ 8 γι θηὰ ν]10 Ἀγθ- 
νοηίοίδ {8690 ἔγοπι χοϊης ἰπ ἴο πιο οἴ ἐδ νοσ]ὰ 
ἐπδὴ ἴῃ ῬοββοΒ81 Πρ 06 τγνῦ Ῥγοσυγοι ἢ (Π 66 8066 88 
ἴο ἐθπι δηὰ ἱπιγοάποθιι [866 ἰπίο ἱμποὶν ἀν 6} 1.8. 
--- Τπῖδ ὅγο ἴῃ [80 οουτί οὔ 86 πἰἢ-Ῥτὶοδβὲ δουϊὰ ποὶ 
ἐπ ρατγὶ ἔγοδῖι να σθλ }} ἰο ῬοΙοΣ 8 Σ6 4] δὰ μἷβ δά] ν 
ἴο 9680υ98. 17 δΒο Βαὰ παγιροά ἰδοῦ Ὁγ αοἀ ἰῃ 
ῬΓΔΥΘΡ, ἢο νουϊὰ πού ἢδγθ ΓᾺἈ]]6η.---681.3 γγὋ8 6Χ- 
Ῥοοιϊοα ἰο ἀοἰΐτοῦ ὕὑρ ἃ [18ἱ οἵ Ηἰπ αἰβοὶ 68. Βο- 
68.836 ἀἰϑοῖ 0165 οΥἮΎ Ρυρ}}8 το γ ἔδ}} ἰμΐοὁ Βοιὰθ 
᾿πδαγογίοποο, ἰὑ ν 88 Βοροὰ ἰἰμδὲὶ δὴ δοσυβϑιίΐοη 
ταϊρς (8 6 Ὀγουκὶ δραϊπθὺ Ἠΐὰ. Βυϊ {Π6 
Βανίουνῦ δὰ δἰγολαν ργουϊάθα ἴον (8 βδοουτὶγ οἵ 
ἮΪΐβ ἀϊδοῖρ᾽οβ: [1βοὺ (680 ρα: Ηο βαϊά οὐ ἰδ 
ΔΙουπὶ οὗ ΟἸἶνγοθΒ. Απὰ ψῆδὶ Ηθ βαγυβ, 4065 δὰ 
τα υϑὺ 6ΟΙΠ6 [0 Ρ858.--- 0 Βαυϊοῦν Βα ἰὨγουρὰ 4]] 
τοἷ8. Η6 Κηον {πον μΘδΡί8:; δηὰ ε}λ}8 οἶϑαν αἰδῇσο 
ἑπῖο δυσὶ ἔϑαγ ἢ] Υ ρογνοσίθα μοαγίβ---θονν 11 τησδὲ 
Βαγο συ ἰὨγουκὰ δηὰ νουπάοα ΗΒ ρυτο, ΒοΙγ, ἰον- 
ἴῃς Ββοατί. [ωμοὲ ἷπι Ψ 10 ΘΧΡΟΥΪΘΠ668 βοηθοί κ 
δἰταΐ αν, τὶ πὶς οὗ εἷ8 βανίουν δά ρδίμβον δίγοηρί 
ἔγοιι Ηΐπ 0 δι δ  Ὑ δἴτοσ Η ἰμ.---Τ 6 ΘΠ ΘΙ 65 Οὗ 1116 
ἐσ Ἰῖο ἰπ πναϊϊ. ΟἸιγῖβέ δοίβϑ ΟΡΘὨΪΥ.---Αἶαδβ, 
ψεαὶ τυϑὲ Ηδ. ψ Βαὺ πγυδϑί ἰμ6 ἔα γοβὶ υἱβαροὸ ἱπ 
ἐμ15 νογϊὰ οηπγο! -δηὰ γοὺὶ Ηφ 8.}}} τηδϊκοὶ} Π18 
ζασδο ἰο 81] 6 ὕροη 8, Δῃἀ ὸ 8.6 ])64]6Ἁ.---ΟΕ- 
6015 οὗ }υβι169 ΔΓΘ ὩΘΥΟΥ Ροχι ἰ6ἀ ἰο Ἰηἰοτ 64.418 
ἦι 8 σ886; Π6ΓΘ, ΒΟΥΘΥΘΡ, δραϊηϑί 7968808, ὑπ 00 
ὝΟΓΟ ἴγοθ ἰὼ ἀο δηγνιίηρ; μὸν ψὸ}} Κηονν πον 
ἔδατ (ὯΘΥ ταϊρὶὶ 50.-ΕἸ5 ΔΗΒΊΝΟΙ Μ͵λδϑ σοχζδγά δα ἃ8 
8 5ἷη δηὰ ἃ νἱοϊδέϊοι οὗἩ 1π9 ὈυΊ ΒΟΥ αἰ κηῖγ; δηὰ 
ΟΙιεῖδι τὰυϑὺ βυθὸν Ηἰπ)86] ἢ ἰο 6 ἐγοδιθὰ 88 ΟὉ 6 
τὶ ἀἰὰ ποὺ ππάογϑίδηα [Π6 Ἰανγϑ οὐὨἨ Ῥο] 60} 688; 
Ἧο πυϑὲ Ὀθδῦ [ἢ 6 Ὀ]6πιθ οὗἉ ἱπηοά ΒΥ, }8ὲ 88 (6 
Ῥυϊδν εἶνο Ομ ϑιϊδη8 ῬΟΓΟ ΔΙ ΔΥΒ ἰγοαϊοα 88 ὑἢ- 
ΓηΔΏΠΘΣΘα ὈΟΟΥΒ ὙΠ ΘῺ (ΠΟΥ͂ ἔγδη ἸΥ ΘοὨ  οββοι 1110 
συ }).--Δπὶ 1 ποί Ῥογιηϊιοἀ ἰο ΔΏΒΥΟΓ ἴον Μγ- 
ΒΕΙΓ [6 ἰζ ποὺ ἀοιηδηδοὰ οὗ Μοῖ ΒΥ ἀοϑὶ 
ἤδουῦ {π08 ἀθι86 Μο ἔον ἀοΐηρ 1ἰ--Τὸ δΒαυίΐουσ 
τϑδτοίἢ {πΠ0 Ὀοηἀ8 δὰ ἀϑοί ποὺ ΗἶβΒ βίγηρι τὸ 
δυγοὶ (Βοῖ, 88 Ἦθ ΘαβὶΪ οοι]ὰ πᾶν ἀοηο. ἯΥ 

. ΒΟΕΟΥ͂ Βοοδυδο ᾽ὁ 88 πού ΤΟΥ ὑΠ6 Ὀοηὰδ ἐμ 
Ὀουπᾶ Ηΐῃ, Ὀαὶ Ἰονο δηὰ {6 ᾿τηρυ8θ ἰο ἦγθο τι8 
ἔργο Ὀοηαδ, ἀοϑἰ σης, ΟΥ̓ πι68η8 οὗ 8086 Υ̓ΟΓῪ 
Ὀοδάδ οὗ Πδ, ἰρ Ὀγοακ ΟἹ οἰιδὶ δ ἔγουι τ Βὶ ἢ 
ἯΘ 680 Βῃοι))]ἀ ὨΘΥΘΥ πδνο χοὶ ἔγοθ.---Οη αϊολωε: 
Τμη5 Θοα Ὀτγίησοί υΒ δρζδίη ἰπίο ἐμ 6 ΘΟΙΏΡΔΗΥ οὗ 
(Βοβὸ νὸ ἤδη που ]ὰ ΠΘΥΘΥ 860 πιογθ. ϑυ 6 ΠΥ 

δΔηὰ υὑποχροοίοαγ τγὸ τὰρ ἱπίο {ἰιοὶς μϑαπηὰβ: 
ΤΠ ογοίοσο ἀο ποὺ ουἱ ΟἿ᾽ ΠΟ ῬΕΥΒΟΙ Β ΘΆΥ, ᾿ὗ ἴοὰ 
τνοι]άθϑι πότον Ὀ6 ἀἰδιιανγοὰ αἱ 6 βίαι οὗἨ Βίιη. 
---ΦΖεἐὲ85808 ΒιογΒ ἐπαὶ ἐἶ οοοῖς, ον, ἄοοθβθ ποῖ 
ΟΓῸΜ δἱ Βαρ-ασαγὰ, Ὀὰϊ ἰμδὶ αἀοα 18 Δ0]ο, ἴῃ Ηἴ8 
ΘΟΟΠΟΡΑΥ͂, ἰ0 τη ῖκ6 056 οὗὨ Πὶβ ΟὈΓΟΥΥ 88 ἃ σοοὰ ἐο- 
τηθ8ι}6 τηραϊοὶῃθ,---88 δὶ {15 πὸ, θη 6 δαὰ 
ἴο Ῥτϑδοῖ σϑρθηίβησο ἰο 186 τεῦ Αροδιί]ο. 

Ἠξυβνεα: [ἰ 5 δὴ ὉΠΌΪοδὶ γα ἸοηΒμἷρ θ6- 
ἔνϊχὶ Αηπδβ δηὰ Οδίδρηαβ; {(ἰι0 (168 ΨΟΓΟ σοτὰ 8 
οὗ β'α. Φοδπ τηθηίΐουβ {}|8 'ῃ ΟΥΟΣ ἰο0 ἱπι ϊοιίο 
ἐμδὺ 1.16 δϑηΐθῃοθ οὗ βυοῖι ᾿υᾶρσον ταϊρι 6 ἀΪ- 
ψνηθα ἴῃ δάταηδο. Οδίδρῃὰθ ἢ8Δ8 οηΐζοσοοα }}}8 
τνϊοκοὰ οουη8οῖ. Ἔα ἃ ἸΟΥ͂ τνὰβ {μδὶ, {πὶ 16 
ταὶ σας τον ἴδ6] ἴ--- ον Β [ΟΠ] ον ἱπρς γ8 [ἢ ΙΏΟΓΘ 
Ῥγεθυμιρίιπουϑ, δῃοθ Φ96808 Βοὰ βαϊὰ τὰν. 8: δέ 
ἔλεπῃ σο. 1ὰὶ νὰ8 ἃ τος ΓΟ] οί ἢ ς, δ  οΡοα ἀροὴ 
πῃ Ῥγεϑυιηρίιίοη δηὰ δνυδῃ δἰγθηρι]ι. --- ατοῦὶ 
Ὠου808 οὗ ὑΠ6 τουϊὰ ὈΣΪΏΣ ΤΌΏΔΠΥ ἀδηρογ8.--- 
Αφαϊηδὲ 8 ΜΠ], Φοῖιη νῶὰβ ἰπϑίγυαμπθηῖ} (0 
Ῥοίοτ᾽ δ Βαγί. [Ιπιἰγοἀποίΐοη ἰοὸ {86 Ῥχσόϑθησο οὗ 
π6 στοαὺ οὗἴθῃῃ Ὀδοοῖιο8 8ῃ οσοσαβίοῃ οὗὨ ΟἿΣ βίῃ. 
αοα Ρυὲΐ ἀοαγβ ἰὰ Ῥϑίθυ᾿ Β ΔΎ, ἴῃ οὐὰον (9 ψῖνο 
ἷτὰ (0 ἔοῦ τοβοοίίοη.--- πὸ σοραϊγίης ἴο πιχοὰ 
ΘΟ ΡΔηΐ6Β ἴῃ (6 ΒΟΙΏΉ6Β οὗ {89 ρσγθαῦ 8 (ο 10 
ΘΔ ΖΟΠΘΓΔΙΪΥ͂ ἃ ὁΔ086 οἵ (πεῖν {Δ ]Ἰἰηρ ; ἰηΐον- 
ΘΟΌΣΒΘ ὙΠῈῊ ἀπδοποί β6α πιθη οὔν-᾿ η168 δοάϊι665 
Οδν δι δὴβ ἔγοτη 86 γἱ βῖ Ρ81}}.--Ἴ].6 ἀσοι δαί 0ἢ8 
δραοϊπηδύ 9688 ΘΓ ἰννοίοϊα : 1, Τὸ (διὸ οἴεοὶ (μαι 
19 δὰ ραίμοσοὰ Ηϊπβο] Γ ματι: ἢ5,---110, ν}Ὸ 
ἀϊὰ Ῥυὲὶ Τουὰ 84 ΒοΙγ απΐοη, ἰμὸ Κίπράουν οὗ ἀοὰ; 
92. (πὲ Ηο ιαὰ ἀἰδεϑαιί παι θα ϑαϑρ᾽οίουβ ἀοοίγϊη 68, 
--ἶΗΕΗθ, νῦο ἱδυροῦ θαυ θην ρα ι.---Ρ Ὁ] ΟἿ Υ τὰ 8 
πὸ ομδγδοίον οὗ “οϑιϑ᾽ 116 διὰ 118 (16 Θ΄ δγδο- 
ον οὗὁἨ ΟἸιγ ϑιϊδηΐϊγ. ΟΒ τ βι δη}  ΚηοινΒ ποι ιΐης 
ΟΥ̓ ΒΘΟΥΙΘ -ΠΠἸΟΏΡΘΡΥ, Ιηγδίογὶ 98 οὗ δὴ οτγτάου; ἰΐ 
νου ὰ 6 θη γον ῥα Ὁ]Ϊς, Ὀθοαυ86 ἰξ ἀϊθα5ο5 (6 
ἐτωϊὰ τ δὴ. 18 ΘΟ ΠΟ ῬΤΟΡΟΥΙΥ οὗ ἃ]].--- 8 σου- 
ἀποὺ οὗ {π6 οἴἶδοον, οοπάυοι ανίϑίης ἔγοπὶ τ ]109 
δὰ 8 ἀθϑίσγο ἰο βδιίοσ, τοἀουηὰβ ἴο (80 δοοββα- 
(ἰοῦ οὗ πο εἰ χι- ῥα ΐοδί ιἰτοβο, Τδδὶ 116 ΟΠΘΟΥ 
ἀατοὰ ἱπάυ]ρο ἰὰ θυ }} τα ϊ ποῦ οοπάποὶ ὈοΙΌΤΘ 
186 ΘΥ68 οὗ {ἰΠ6 δρίὶ γἰ ἃ] πηλρίβίγαογ, ὈσίγαΥ 8 ἴῃ 6 
Βρίγἰς οὗ ἰμδὲ πιαρίϑίγαου. --- ͵ἴ] ον. 28, Τ}}18 18 ἃ 
ΘοΙ ΤΠ ΘὨΪΔΡῪ ὉΡΟΩ Μαίι, ν. 89, ΟἸν ἰδ δον 8 Βοῖν, 
ούϑῃ ἰονναγἀβ ἴμ080 Ἰν}10 ΟΥ̓ῸΡ 5 ἴΠ6 πηοδὺ ὈΪΓΟΡ 
1ηδι}} αηα ΨΓΟΉ, Μὰ ΔῈ ὑηΪ6 ΘαΥηοδϑι ῬΑ 669 
δηἀ Ἰονγὸ πὰ. ΠΑ 6 ΔΠΒΨΨΟΥ ΤΟΥ ΟἸΓΒΟΙΥΘΒ.---Τ 1059 
Βδηαβ, ὈῪ 96808 ὀχ οπἀθὰ οἷν ἴον 110 σομίοΥσϊη 
οὗ Ὀοηοβίθ, ψοῦ Ὀομῃά.---] ο] 1] ἀαβου 065 (116 
παχίηρ οὗἨ 86 ρογὶ]. Το ριον {818 πη Ὠ18, 
(89 ἸονγοΓ δἰ κα {86 Φουτηξο οὗ Ῥεοίοσ. ἘΕἰγβὶ 
ὍΔ8 ἃ πιδία, (πὴ τη6η, ΠΟΙ͂ Γοϊαϊἑγο8 οὗἩ (86 
Μουπα θα βοσυδηί [70 αυοδίξομ εἰ]. 

[Ὁπαυεν: Ετοτι Αυσύϑθτικε: ον, 17. ΟΠ νὶϑὲ 
ἰβ ἢοΐ ΟἹ ἀδηΐϊθα Ὁ ἶπιὶ 80 ἀσηΐοϑ (μα Ηο 15 
Ομτῖϑι, Ὀὰϊ ὈΥ Βἴτα 8΄80 Βὸ ἀδῃὴθ5 πἰ 8617 10 ἢ)9 
8 Οἰιγἰϑιΐβη.--ον. 28, ποι σἂὴ 6 ἰτιον, 
ΞοΏΙ ΟΣ, ἰπάοσ, (μ8ὴ 1118 ΘΏΒΟΥ 3--πιϑοπιο Οἢ9 
Μ}}} δϑδὶς Β6σθ, Δ Ηο ἀϊὰ ποὶ ἀο νβαεὶ Πεο Ηἰϊπ- 
560] οοιδηαοὰ, ἡ. 6., Ποῦ τλᾶϊο {18 ΔΒ ΟΥ, Ὀὺ 
εἰνϑ {Π|ὸ οἴποῦ σῃ θεὶς ἰο (9 Βελϊίογυ. Βα νδαὶ 
Ης ἀϊὰ οὶ, ὈΟΔᾺ δηδβινεγοὰ μοηίγ, διὰ ρᾶνο, 
ῃοὶ Ηἰδβ οἰιϑοὶς ΟὨΪῪ ἴο 86 διυιΐίθσ, Ὀὰὺ Ηἰἶδ τ᾽} 0}0 
Ὀοὰν (ο ὈΘ παϊοὰ ἰο ἰπ0 Οτοβεῖ Απὰ διογοίΐῃ Η9 
ΒηοΝ 8, {Ππλ {Π|050 ῬΓΘΟΘΡΙδβ οὗ Ῥαϊΐθποο δ ἰὸ ὮὉΘ 
ρΡϑεϊοτιθθα τοὶ ὉΥ̓͂ ρΡοδίῃγο οὗ ἰδ6 Ὀοάγ, Ὀι1 ὮΥ 
Ῥγοραγδιίοη οὗ 186 Βϑδυί 10. ἐὺ 18 ΡΟΒδὶ 016 {π8. ἃ 
πιδ τοὶρο! αἷτο ͵8 οσὨ αἷς οὐἱ τ αγάϊγ, δηὰ γοὶ 06 
ΔΏΘΤΥ δ [89 88.106 {1π|0.---Ἴ ον. 27. οἱ [6 ὑχῸ- 



δῦ ΤΗῊΕ ΘΟἙΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 2Ο0ΗΝ. 

ῬὮΘΟΥ οὗὨ (6 Ῥιγπίοίδη 6 Δ] 116, 86 »τγο-! 
δβυτηρίΐοη οὗὉὨ 116 βἰοεῖς τὰ ἀειποῃδίγδιϑα. ------ 
Ετοπιὶ ΟΒΒΥΒΟΘΤΟΜ: γοε. 16. βυί Ῥοίεν δίοοα αἱ 
ἰλε ἄοον ωἱϊλομί; Ῥοιοτ᾽ 5 ἴουεα ἰοοἷς Εἶπὶ 88 ΤΔΥ 88 
{π6 ραϊαςς, θα ἷΒ ὕδαν Ῥτεονθηιθὰ τα οπίοτί κ᾽ 
ἴη.- ον. 17. Ἧηλι βαγϑδ (δου, Ο Ῥείον  Ἀϊάθι 
ἀπου Ὡοῖ ΒΔΥ Ὀσίογο, 7 ιοἱδ ἴαν ἄοισπ τεν ἐϊεὲ 707 
Τὴν εακε3 Βδὶ ἰποη δὰ δπδρροποαά, ἰπδὶ που 
εἰνεβίὶ ΨΥ σοῦ ὙΠ 6η {Π6 ἀαπι561 Δ Κα (μοῦ [Ιἰ 
5 ποὺ ἃ ΒοΟΙἷοΡ ΠΟ δδιϑάὰ (866, θυ. ἃ τ θδπ 
ῬΟΤέογοβ8.--  οτοίοτο ἀϊὰ Ὠἰνίπο Ῥγονί ἄθηοο ρΡ6Γ- 
τοἷῦ Ῥοίοσ ἤτϑι ἰο [41], ἰπ ογάϑου ἐμαὶ ἢθ τοὶ ρεί 
Ὅ6 1655 ΒΟΥΟΤΘ (0 ΒΙΠΏΘΓΒ ἔγοπι [0.6 ΥΟΙΘΙΒΌΣΔΏΘΘ 
οὗἩἨ π'ῖ8 οἴ []|}]. Ῥοίοσ ϑἰπηθά, δηὰ οὐέαδϊποὰ 
Ῥαᾶγάου, ἐἰαὺὶ ᾿υά χοα τηΐϊρδί (ΠΟΥ δ Ι͂ΟΡ δανο (παι 
ΤυΪα ἴο σὸ ὉΥ ἴῃ αἰθροη δῖ ῬΑΤάΟΏ.---Ἴν. 26. 
Απὰ ϑίπιοπ ἢείεν δίοοά απά τοατηιοα ᾿ίπιδεῖ; Τὶ 
Εντδηρο] 5ὺ τηοδη8 ἐμπδί ἰΠ6 οπδο ἤογυϊὰ ἀϊβοῖ}]6 
83 ΠΟΙ͂ ίοο ἰογρίὰ ἰο τπηονὸ ούϑὴ θη οὖν [ον 
28 σαΡΥΪοα ΔΎΟΥ; ΒΏΟΝΙ ΠΣ ΠΟΤΕ τ ΘΔΙΚ ΤΠ ΔῊ Β Π8- 
ἰυτο 5 Ὑμοη (οὐ ἐοτδβαῖκοθ ἷδι.--- Υ8. 15δ-18, 
250-27, ον δυτγίγαϊ 1 18 ἰο ἰγαδὲ ἰῃ 8617, δπὰ ποὶ 
ἴο Ὡβογῖθε 4}} (ο.60Ἁ. ------ ροΙα ΟΒΈΘΟΠΥ: ὅν. 18. 
1), ὰῈ ὅτο οὗὁἨ ἴον ν1υ88 διιοί βορὰ ἴῃ Ῥίον Β Ὀγοδεί, 
δηἀ "δ νὴᾶβ αγΐης Εἰ πι 86] Ὀθοΐογο (ἢ 6 δολ]8 οἵ 
(16 ρου βεσυίουϑ, ἵ. 6., ψ ̓ Γ8 Τὴ 6 Ιουα οὗ(Πἷ5 ρταβοηὶ 
ἘΠ, ὙΒΟΓΘΌΥ πἷβ ΘΌΚ 685 γδ8 ἱπουοθδβοά. 
Ετοῖὰ ΑρσΌιν: αν, 1δ. Ῥοῖον γοϊοιρεα ΗἷβΒ Μ859- 
ἰὸν ουἱ οἵ ὠευνοίίοπ, ἰμουρσὰ αν οἷ, οα ἀοοοιπὶ οἴ 

, Ματ. τ ον. 19. Ηδ ἀο68 ποῖ δβῖκ ἰῃ ογάδυ ἰο ἀποῖῦ 
ἐλς {ἰχι, Ὀὰΐϊ ἰο δηά ουῤ δοπὰ οἰατζο δραϊπηδὶ 
Ηἰΐτπι, οὐ ψῃϊοῖ ἴο ἀοἴϊνον Ηδϊαι (ὁ {πὸ Βοπιαπ 
ΟΟΥ̓́ΟΥΠΟΥ ἴο 6 δοπάδημπρα ; Ὀυὺ ΟΡ Πιοτὰ 80 
ἰοΡοΓ3 ΗἾΒ ἈΠΕ ΟΡ, 8Δ6 ΠΘΙΓὮΟΡ (0 σοῃσοαὶ ἰδ 6 
γαῖ, ποῦ γοΐ ἴὁ ἌΡΡθδν ἰο ἀεἴθηὰ Η᾿  πι8617. 

Ετοῦ Βυκκιττ: Υογβ. 12.14. Ηονν ἱπιροβεὶ- 
ὍΤ6 ἴ 18 ἴον (6 ργοαδίοδὺ ἰῃποόσθῆδο δὰ υἱτίυο ἰ0 
Ῥτοίεοοῦ ἔγοπι Βα πάου δηὰ 784186 δοσυβαίίοη  Απὰ 
Ὧ0 Ῥουβοῦ σδῃ ὃὈ0 80 ἱπῃοσθηί οΥὗἩ ζοοά, ὙΒοπ ἴ8186 
υΥἱΓΠ658 ΠΊΔΥ͂ ποὺ σΟΠάΘΠηΏ.---  γ8. 1δ-18, 268-27. 
Ηονν τῊΔΥ (ἰ10' 8] ν 5} ἴθασ οὗὨ βυβουίηρ ἀγῖτο {6 
Βο]ϊαδί ππὰ Ὀοδὶ ΟΥ̓́Θ η ἰο δοπητἱῦ (ἢ 6 Του ]68 απὰ 
τοῦδ οὗ 8105 !---Ἴ Πο οσοδϑίοι οὐὗὨ Ῥοΐεγ᾽ καὶ 781}: 1. 
Η5 ργοϑυπιρίποι 5 σοηδάσδποο οὗ 5 ΟΠ Βίγ ρ ἢ 
δηὰ βίληάϊηρ; Τλουσὴ αὐΐ πιεη ἤογδαζε ΤΆεε, ψεὶ 
εἰ ποί 1: 2. Ἠΐβ Ὀοίης ἰῃ ὈΔα σομρδῃγν.--Ηο 
ἀοπίοα Ηϊπ ἤτγϑὶ νι ἢ ἃ ἐΐσ, {ἢ 6 τὴ ἢ ἂπ οαἰῇ ἀπά 
σιιγδ6. ΟἿ, ὨΟῪ ἀκηρογουβ ἰ5 ἰ, ποῖ ἴο γοβὶβὶ 8 6 
Ὀερίηπΐη ΡΒ οὗ βὶη ΤΥ νὸ γἱοὰ ἰο οὔθ ἰθπιρίδ- 
(ΐοη, Βαίαη ψνἢ]} α8542}}} 0.5 ΨΥ ὶ  Ὦ τ. ΟΓ6 8Π ἃ δἰ γοη ρον. 
-- 8) Ποῖηουϑ δηὰ δραγανδίην οἰγουπιθίθη 608 
οὗ Ῥείον᾽ 5 δίῃ: Ετοτῃ 1, Τὸ οἰδιδοίοῦ οὗ ἢ 8 
Ῥούβοῆ; 2, Τ6 ρβούβοὴ ψμοῖθ ἢ6 ἀοηΐοθ, ἷ8 
ΔΜίαθίον, δ᾽5 βαυνΐουαῦ; 8. Τὴο9 {ἰπ|ὸ ψΒοη 6 ἀο- 
πἰοα ΗἾἶπι: βοου αἴζον Ο"γὶδί "δὰ τνυδδομβοὰ ἷ8 ἴδθοῖϊ: 
Τοῦ, δο0ὴ αἴϑθῦ 6 ΠδΔα τροοϊγοα {πὰ βαογϑηηθηί 
ἔγοιῃ ΟἸιγῖϑι 5 ον Πδηΐ.---Ηον ὈΠΡΟΔΒΟΠΔΌΪΟ ἰδ 
(πεῖν οὈ͵ οοΙἴοπ ἀραΐηϑὲ δοτηΐηρ ἰο ἐπ 9 ΠΟΤ᾽ 5 [80]6, 
{πα βοπι ΠΟ ρὸ ἴο ἰΐ αἀἰδίιοηον ΟἾ τῖβί 88 ΒΟ 88 
(ΠΥ σοπιο ἴσοπι } ὅσῃ ΘΧΑΠΙΡΙ 65 οὐ ποί ἴ0 
ἀϊβοοιτασο ὰ5 ἔγοπι σοπιίηρ ἰο (ππ ογάϊΐηδποορ, Ὀυϊ 
Β ου] οχοῖίθ δη ἡ ἵπόγθαβ ΟἿΡ Δ ἢ ΛΠ 688 ΔΥ͂ΣΟΡ 
γγ͵Ὸ αν Ὀ6οη (ἢ 6Γ0.---ἴογα. 19-21. ΟὨγΙβι ΠΘΥΘΥ 
αἱ Ποῖ αἰδοοίοα σογπότα; Ηο Δ ἢ ΟΡΘΏΪΥ, πὰ 
Ῥτοροιηάοα ΗἰΐΒ ἀοοσίτίὶ πο ΡυὈ] οἷν πὰ ῥ᾽] αἰ ἸῪ ἴῃ 
(16 τον]. --Τλγη θοῆσο, Τμαὶ 1. Πὺ 15 ποῖ υη- 
υϑι4] ἴον (6 Ὀοδὶ οὗἩ ἀοσιγῖηθ5 ἰ0 Ρ855 πάθον (ἢ 6 
οὐΐοιιϑ ΠΆ ΤΠ ΟΥ̓ ΟΥΓΟΡ Δηα ΠοΡΟΒΥ; 2. 18 πιϊ ηἰ5- 
(6 τ5 οὔ ΟἸεγῖϑι τ ὴ0 Βασα τρῦϊ οὐ (Ποῖν β' 46. ΠΙΑΥ 
δηὰ οὐσιὺ ἰο Βροδὶς ὈοΪ αἰ δῃὰ ΟΡΘΏΪΥ.--- συ ἢ 

ὈΙΌΒ. 68 δ ποίδῖηρ, ὁχδορί δὲ ἐἴϑ δοΐῃρ ςοηδεα)εᾶ,᾽" 
--νον. 22. Ομ γίδὶ ἀϊὰ δράυγο ἱξηοιϊηίουβ δηὰ 
οοῃἰϑιηρίυου8 8856, σίσίης Ηΐ ἐλεεῖ ἰο (δε δππίετε, 
ἰο (οι ΠΥ ἐμ 8ὲ β"δῖη9 δὰ γοργοδοιίαυϊ π88ὸ ΒΊΟΣ 
88 ἀεθογυοὰ ὉΥ υ, δῃὰ ἰο Βαῃσιγ ἰδδι ὁσηάϊ- 
ἰἰοῃ ἰο υ8, ἩΠΙΘΏΘΥΟΡ ἰΐ 18 δ᾽ οἱἱθὰ [Ὁ ῈἉ.---ἤο τ. 
28. Τποῦχη ον δανίουν ἀοίἢ ποὶ γέσεησε Ηϊω- 
861, γοῖ Ηδ οἱπαϊίξαίεα Η ἰτΒο , δὰ ἀοίδηἀπ Ηίπι- 
δα ὈοῚΒ ψ τ Δν δηὰ σοϑδοη; (0 δβιββὰ ὕρ ἷπ 
ἀοἔομοθθ οὗ ΟὟ ΟὟ ἱπ ΘΠ ΟΥ, 18 ποὶ ΘΟΠΙΓΔΤΥ ἰθ 
86 ἀαἱὐίε8 οὗἨ Ῥαϊίϑησο δπὰ ἐογρίνεηθϑ, ου ἴο ἴ89 
Ῥγϑδοίῖθθ δὰ δχϑρὶο οὗἩ οὖν Ποτὰ 76508.--- ον, 
“24. Ηἱἷδϑ οοπάοβοοῃάϊην ἰο ρὺ Ὀουπὰ ἔγθηι ὁπ διὲρὶι- 
ῬΥγιοβὲ ἰο δηοίμποτ, δηῃὰ ἤγοῖυ οὔθ ὑγί Ὁ. 8] ἰ0 88- 
οἶον, ἰθδοῦ 68 Ηΐδ Ῥϑορὶθ ἢ δὶ ἀδ] ἱπ αι θη {867 
ὍΘΙ Ὀοίογο {86 ἰγἱυ 8) οὗἩ Οοά, απὰ ψδί ἐδὲγ 
ἀρβογνθᾷ ὈΥ γδϑβοῃ οὗ 51}.------ σου Μ. ΗΞΚΕΥ: 
γεν. 12. Το Ομ τίει 8 Ὀοηὰβ τγὸ οἵνο οὐν ᾿ἸΌΟΣΊΥ, 
Ηΐ8 οοπδηριμοπὶ τγ88 οὐν ΘηἸδυρεοθηί. Ηδ ΜᾺ8 
Ὀουπὰ ἐμαὶ 1. Τη6 γγροδ δῃὰ ρῥγορ ιθοῖθβ οἵ (80 
ΟΙα Τεβίδπιθηξ τοΐρδῦ ποτοΐη ὃθ δοσοιῃρ μού; 
2. Ηο πιΐξιὶ Ὀἱηᾶ υδ ἰο ἀυσίγ δηὰ οὐδάϊεοπςο; 1Π|8 
Ὀοπὰβ )ὺγ 18 ΔΙῸ ὈομὰΒ ὑροπ δ: 8. ΗἿ8 Ὀσηὰθ [δε 
Ὁ8 ὍἼ6ΓΟ ἀοϑὶρηθα [0 τηδῖτο ΟΌΓ Ὀοπα5 ἴον Ηΐπὶ ΘΔ ΕΥ 
ἴο τ18, ἸΥ͂ αἱ δὴν {ἴπ|6 νγῈ 6 80 66]]6ἀ ουἱϊ (ὁ 5 Ἐ Ὁ 
ἴοτ Ηΐπι.---Ἴ ον, 18. Ἦτο δὰ Ὀδοη ἐεά ατοσν ο7 δὰ» 
οτοπ τηροίπουϑ ἐμδίϑ, δηὰ ἰεα οαρίίοε ὃν ϑαίαη αἱ 
λὼ εοὐἶϊ͵ δὰ, (δὺ νψὸ τοὶ Ὅ6 γχοεκουοά, ΟἸγΐδὲ 
88 ἰοἀ ΔΥΔΥ, ἰοὰ σαρίϊγο ὈΥ βεαῖβι᾽ 8 δρεηίδ δβο 
ἱπβιγυπιθηία.--- Οαἰσρῆαε τοας ἠϊσῆ-»γίεεί (Ααἱ ἔστε 
ψέατ; 1. Ὀδἢ α δαά ἰἠΐησ τϑῖο Ὀ6 ἀοπο ὈΥ ἃ δἰ χἢ-᾿ 
Ῥγίοδί, δοοογαΐϊηρ ἰο ἐπὸ ἴοτο- κπον]οᾶρο οἵ Θοίΐ, 
Ῥνουίάεποθ 80 ογάθγοὰ ἰὶ (πδὶ ἃ δαά "παρ βιιουϊά 
δ6 πῃ {1Ὃὁ εδαίν ἰο ἀο ἰΐ; 2. ]ιοη Οοὐ που 
ΤΆ ἴ{ ἰ0 ΔΡΡδαν νη δὲ σογγυρίίΐοη τἰἰογο ψρλκ ἱπ 
(η6 Βοαγὺ οὗ 8 δαά 'παπ, Ηθ ρυΐϊ πἰ πη ἰπ[0 8 [1808 
ΟὔΡΟΨΜΟΓ; ΜΒΗΥ͂ ἃ 88 ααναπεεηπεπί 1.85 Ἰοπί δ᾽ πὶ 
᾿ἷ5 γέρμίαί0Η.---ὕὸν. 16. 8. τοῦδὶ δ κΚο μοοὰ οὗ 
ἰοτωριΐηρς αοὰ ὮὉΥ τυππίης ὕΡοη αἰ Π ον}} {165 δεγοηὰ 
ΟὟΓ βίγοηρί, δῃὰ υϑηλιγῖηρ [00 ΤΣ ἴῃ ἢ 6 ΠΗ͂ 
οὗ βυδονίης: Γ ΟὟΣ 641} Ὀ6 οἶθαγ ἴ0 δχροβο ΟὉὉ- 
ΒΟΙΥΟΒ, ἯΘ ΤΠΘΔΥ ΒΟΡΟ ἐμαὶ αοἀὰ νν}} Ἂοεπδοϊς υ8 (0 
ΒΟΟΣ Ηϊΐπι: Ὀαυΐ ἱΥ ἱΐ ὃς ποὶ, 6 ΠΙΒΥ ἴδον (δὶ 
αοὰ νὶ}} Ἰοανθ ὺυ8 ἰο βΈ ΔΙ 6 ΟΌΥ Βα] γ68.---7λαί αἷδ- 
εὗρίς τοαα ἔποιρη ὑπίο ἴλὲ ἀϊφλ-ρΡγίοδί; δ8 [᾿ 6 ΓῈ δΥ0 
ὨΙΔΗΥ͂ ἯΠΟ δαϑθῆι αἰδοῖ μεθ, δηἀ δὸ ποί δ0, βῦ 
{ΠπΠ6γ6 ΔΓΘ ΠΙΔΗΥ ἮΠῸ ΑΤῸ αἰδοῖ] 68, πὰ δϑδηὶ ποὶ 
80 [δ 6 δαβυδὶ ρ'δποθ}; τΤ τοδί. Ὡοἱ δοποϊαάθ ἃ 
ΤΩΔΏ ἴο ὃθ πὸ [τ οηὰ (ὁ ΟἸγἱδί, ΤΏΘΓΟΙ͂Υ ὈδΟδα86 ἢ9 
[85 δοαυδί πίδῃσο δῃὰ δσοῃγογβδίϊοη ὙΪ 8 {080 
(μα δῦ Ηἶἷθ Κκρονῃ δηοιηῖ65.---ὕον. 16. Το 
οουτίοδίοβ οὗἩἨ οὖν ὕγϊοπ 8 Οὗ ῬΓΤΌΥΟ ἃ 5Π8Γε ἰθ 
υ5, ἰπγοῦρ 86 πιϊβρυϊἀοὰ κβεοιίοη.---ὙἼον. 17. 
Οὔϑοντυθ ἤογο 1. ον 5" σι (80 διίδεὶς τδϑ: ἰὑ ντῶϑ 
α 5}}γ τοδὶ, οὔ πο δοσουπί, ἱἰδηῖ σΒδ]]η κοῦ δἷω; 
2. Ηονν βροϑν ἰδ δυγγοπου παϑ; νἱου 
ἱκκίηρς {(ἶπιὸ ἰο γϑοσ!]εοὶ Ηἰτηβοῖζ, μ6 βυάδάθεοϊν 
δΔηΒνογο, 7 αηὶ ποί; 8. Ὑεὶ 6 5065 ΓὈΥΓΒΕΡ 
ἱπίο ἐμ τεπιρίδλιίοη, τὸν. 18.--- βείεν δἱοοά απά 
τὐιτηιοαῖ ἀἰπιδεῖ; 1. 1ἰ γγὦ8 ἃ 7αὑἱΐ δαα ἐπουρὰ, τναὶ 
6 ἀϊά ποί κιϊοπὰ ἷβ Μαδβέοτ, δῃ ἃ Ἀρροδτ ἴον ΒΕ πὶ 
δὐ (88 ὕὀὃὈΡ᾿ῥὈ6Υ οῃὰ οὗ (ῃ9 ἢΑ}}, ψ μεῦο δ νας ὩΟῪ 
υὑπᾶάον ὀχδιηϊπδίϊοη; 86 τοΐχῆϊ παν Ὀεοῃ (1) 8 
ισίίπεῖς 70γ Ηϊΐπι, (3) ἃ εοὐἰίπιεεθ (0 Ζἰὲπε; 2. Ἷς: πε 
τὴ] ἢ ἭΟΡΘ6, ὑπαὶ ἢ6 Ἰοϊηοα ᾿ἰπιθ6 1 πεῖ [8086 
(παὶ ψοτ Ηἰβ Μαβίδν᾽ β δποηινΐοβ; δ εἱοϑὰ το 
Ιἤῴδπι, οἰς.----Ῥ ον τγ88 τυσῆ (0 Ὀ6 ὈΪδ πιο, ὈΘΟΔυ39 
1. Ηο αδδοοίαίφα ἀΐηιλοῖ πὶ ἢ {Π 686 τυϊοκοα τρδ8: 
2. Ηο ἀεί νεὰ ἰο Ὀ6 (πουχμὶ ον οὐ ἐλρπε, τὲ ΒΦ 
ταὶ οὶ Ὀ6 δαβρεοίεοα ἰο Ὀ6 8 ἀϊϑοίρ᾽6 οἵ Ομ τῖδὶ. 
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--Μψεν. 20. Ομτίδι βουρὰλ ὯῸ δούποτθ, [Ὁ Ηθ 
ἔοατοὰ Ὧο δοΐογϑ, βοῦς εϑἱὰ δηγιῃίηρ ἱμαὺ Ηθ 
ποοδεὰ ἰο Ὀ6 δϑβδπιοα οἵ.--- ον. 22, Ἡ]οκοὰ 
τυΐογβ 1} ποὶ τγαπὶ νὶοϊκοά βογγαηΐϑ, τμὸ ν}}]} 
λεὶρ Τοτισαγτὰ ἰδὲ αγείίοπ οὗ (ο89 νβοπὶ {παν 
πιλϑίουβ ρδυβθοιίθ. --Ἶ ον, 28. ο Ἰοᾶτη 1. Τμδὶ 
ἴῃ ϑιιοῖ) 68565 ΘΟ πιιιϑί οί ὍΘ ΟΟΥ ΟΝ ΔΥΘΏΡΕΥΒ, 
ον ἤυάκε8 ἴῃ ΟΌΡ οἵνῃ οδυ8ε: 2. ΟΌΥ γοβοαίπθηΐ 
οὗ ᾿ἰπ)αυτγ!68 ἀοπ6 08 πιυϑὲ Ὀ6 ΔΙΎΔΥΒ γαϊοὐαϊ, δηὰ 
ΠότοΥ ραβοἰοηδίο; 8.  ΠΘη 6δ] θὰ ουαὐ ἰο δυδῖον- 
πᾳ. Ὅ6 τηυϑὶ ἀεοοηπιπιοάαὶς ομγεοίσεδ ἰο ἰδ ἰῃοοῦ- 
γουΐϊοηςο8 οὗ ἃ βιδογὶπες βίαίθ, τὶ μαι θ;06, δηὰ 

ὉΥ͂ ὁπ6 ἱπϊσηὶγ ἀοῦθ τ15 Ὁθ ργορδιθὰ ἰ0 γθοθίτθ 
δηοίδον, πὰ τδῖκθ (ἢ6 δεδὲὶ οὗ ἰϊ.-- ον. 20. 
Ῥοίον βίαϊὰ (ὁ τἸσραγηι ἀὐρεδεῖ; Ὀυΐ {6 7 ἐπϑὺ τοαγηὶ 
ἐλονεθείυεδ «ἰἢ ονἱ- ἀοογβ, στὸν σο0]4ὰ ἰονδτὰ 
οοὐ ρεορὶο δηὰ χζοοά ἐμίημρϑ:; διὰ ἔμὸ0 ἰμαΐ διὸ 
Τοηά οἵ μ6 ἀ6ν1}᾽8 ἢγ6-9:46, ἃτὸ 'π ἀδῆρον οἵ ἰἰ6 
ἀν} 5 ὅτο.--- ΑἹ] ΐηρ ἰο ομο ἰθιιρίδιίοη ἰΏγ 08 
ΔΏΟΙΝΕΡ, Θηὦ ῬΟΥΓΒΆΡΒ Δ ΒΙΓΟΏΡΟΡ ; ϑαίϑῃ τὸ- 
ἀου Ὁ]68 ἷβ διίδο ῖκ8 τ θη Μα κίγο στουῃα.---Ὑ τ. 
26. ΤΏΘΥ Μ}1οῸ ὉΥ βἰπ (μΐἰηϊς ἰο ΒΟΙΡ {πμθηιΒ6 } 798 
οαἱ οἵ ἴγοῦ]ο, ἀο Ὀμὰΐ οπἰδηρὶθ δηὰ ΘΙΔΌΔΡΓΆΒΒ 
ἐπαηιβοῖνοϑ ἐ0.6 τοῦτο: ΔΓ ἰο ὃο Ὀγδγο, ον γα ἢ 
αὶ! ουΐ---α δὲγα ὁ. (δὲ αἷ Το δῦ Ῥουδ ΡΒ ἐσέ ἐλδ 
“παίέονγ “πο γ 800}. ἰο ΘοΟΏσοαὶϊ ψίιἢ 8. 119.--- 
Νοῖιϊοο ἰ5 ἰδ κοη οὗὨἨ {[}18 Βουυδῃ 8 Ὀοὶπρ δκίη ἰὸ 
ΜΙ ΔΙ 8: δ {(Π)δὺ ΤηΛΥ̓͂ πθ6αἃ ἃ ἡἰσπά, Βῃου ἃ ποὺ 
Σῆλκο ἃ 30 ε.--- οΥ. 27. Ηε ἀεηϊεα αἀγαΐῃ; 866 ἮΘΥΘ 
1. 78ὸ πδίυγο οὗ βίη ἴῃ ζΖΟΠΘΓΔ] ; ἐλδ λἀέαγί Ὁ 
λαγαεπο ὧν (ἦε αἀερει {μἰπ688 οἴ; 2. Οἵ ἰμ9 βἷη 
οἵὔ Ἰγίηρ ἰπ ρατιϊσυϊανῦ; ἰὰ 18. ἃ ἔγυϊι} βίη, διά 
ὭΡΟΠπ (δαὶ δοοοιιῃὶ ἐχοσεαϊπς δἰ εὐ. ---- 1πιπιοα αίεὶν 
λέ εοεἶ ὁγειο; 866}. ΤΠ δᾶτὸ Ομ γὶϑὺ ΒΔ οἵ (ἢ 0390 
ἐμαὶ δῦοὸ Ηἶβ, ποι δίαπαϊης ὑπαὶ [0]]168 ; 
ἐπβουσὴ ἰδὲν 7αἰ,, (λὲν αγὲ ποὶ ωὠ(ίεγίψ οαδέ ἀοιση, 
ποῖ αἰέεγὶν εαί ο΄; 2. Το. κἀναπίαρο οὗὨ δανυϊηρ 
ζαϊ! εἴα} ΤΘΙΠΘΙΙ ὈΓΔΏΘΟΤΒ ὨΘΔΡ 8, Ὑδο, ἱμβουρὰ 
ἐμ ν σαηποί 61] 018 τότ ὑδ88 ͵ὸ ΚΏΟΝ ΔΊΓΘΔαΥ, 
γοὶ πιϑ τοι 8 οὗ ἐπ ψἶσὶ γὸ ἰκαον, Ὀαΐ 
ἢανο [ογχζοίίοῃ.---ΤῊο οτονίης οὗ (6 σοοῖκ ἴο 
οἰδέγε 85 8) Δοοϊ ἀθῃία] ὑμίη, δπὰ μδὰ πὸ 531ρ- 
πἰβοδῆον; Ὀὰΐ ἰο είον ἴξ ψγλβ {186 γοΐοϑ οὗ αοα, 
διὰ δὰ αὶ ὈϊΪοϑϑϑὰ θη ἀθΏοΥ ἰο δύγαίζου ἷ8 ΘΟΏ- 
βοΐϑῃσο, ὈῪ ρυζἱἱηρς τι ἴῃ πιϊπὰ οὗ ἰδ ποτὰ οὗ 
ΟὨτῖϑι. ---- το Κσοττ: Ὑοτθ. 158-18, 258-27. 
Βο! -σοη δάσηϊ ΓΑΒΏ 688 αἰ 0.8 ἤγοιι βίθδαν οοι- 
ΤΆβ6 δηὰ ρδίΐθποθ οὗἁ δἰ : δηὰ {μ6 0 τῦῖο πηοβί 
ΣΤΟΔΑΙΪΥ νυϑηΐϊυτο ἰηΐο ἐομρίαἰΐοη, δγ9 οἴϊθη τοδί 
ΘΔ ονθγοοῖηθ ὈΥ͂ ἰΐ.---Ααα ΟΠ γὶβὶ βυδογοθα ΘΥΟΥῪ 
δι ΓῸΓ τ6 βακὸ οἵ Ροίοσ, οὐϑῇὴ νη Ῥοίογ 
τ)88 ἀοηγίηρ Ηΐμ ; 80 ἢθ ζογοβαν ἃ] οὐν ποΐδ!ἢ- 
Τα 6885 δὰ ἱηρται 6, αὐ [86 (ἶἰπι6 θη Ηθ9 δβἰιοὰ 
Ηΐδ6 ὈϊΪοοά ἴον οὖν 8᾽η8 ; (μι }8 οοποίϊἀογδιίοη βουϊά 
ποῖ ΟἿΪΥ ΘηΘΟΌΣΑΣΘ ΟἿΥ ΠΟΡΘ ἰῃ Ηΐδ8 τθσοΟΥ, αὶ 
8160 βῃατηθ 8 ουΐ ΟὗἨ ον 0486 τοαυΐί4}8 οὗ δι οὶ 
8 Βουοίδοϊογ.--- Τὴ 9 πη 6 (Ὁ 688, ΡαϊΐΘΠ06 δηα τν18- 
ἄοαι οὗ {μ0 ὅοη οἵ αοὐ οπἷΐγ βεγυθὰ ἴο ᾿ποόῦθδβθ 
86 δηΐν οὗ Ηΐβ Ῥουβθουῖοῦβ; πὰ ἱμοῖνς Ὀα86 
δῶρα ᾿ἰἸυϑίταϊεά Ηἶΐἷ8 οοπβυϊαπιαὶθ ΘΧΟΘΙ ΘΏΟΥ͂ ὁ 
Τιῖ5 Βῃοιϊά ἰθδοῖῦ ὺ8 νμδὶ ἴο οχρϑοὶ ἔγοτα [86 
υυὶοϊκοά, δΔηὦ ΠΟῪ ἰο ὈθῆδΥο ἰοτγχαγαὰβ ἐμ θτ. 

[ἔτοια ΚαύμχάοηξΒ: τ. 12, Βοδοϊὰ ΟὨτὶδὶ 
γοηάον Ὀθλτ8Β γΟῸ ἔοιίοτθ. Ὅϑβυβϑ Ὀουπά! παι 
8 Βροοίδο]ο! ΗΟΥ ΙὩΔΗΏΥ 8 Ῥτοροίΐο ἰγρο οὗ [86 
ΟΙὰ Τοδίοιηοηὶ πὰ 8 1.8 ζυ Ἰ] πλθΐ ἴῃ 1.18 ἔδοί ! 
166640: ἐπ τοῖα οὐ Μουηὶ Μονῖδ; (6 βδογοὰ 
δεῖς οὗ ἰμ6 σογοηδηΐ, 68 ἰὺ Ὠδα 781|186ὰ ἱμίο {86 
μβδιὰβ οἵ ἰμὸ δι δι 68; ΦΌΒΟΡΕ ; [10 Ρ6808)8)] 

δα ; ϑϑαιηθοη.---“[ 6808 Ὀουηὰ  Οτηπὶ ροίθ 66 
ἴῃ ζοϊογϑὶ (10 Ογοδῖοῦ Ὀουπὰ ὃν (86 ογοδίαγο} 
(86 ογνὰά οὗ {89 νοῦ, ἐπὸ ὑδρίΐνο οὗ ΗΪ8 τιογίαὶ 
Β 0) 66(8}-- αν. 10. ΤῊΘ ννου]ὰ 8.}}} δοίβ8 119 
ΑΠΏ88 ; Ὀδοδιι56 ἰὑ Μ1}} ηοΐὶ δοκπον]οᾶχο ἐπ αἱ 19 
ῬΟΒΒ685 [06 ΓΤ68] δηὰ εοἰθσδὶ ἰγαΐϊῃ οὗ αοὰ, ἱΐ 
βίδι ΡΒ 6 Ἰαίίον ὧδ θυ 8), δηα ὈγΔΩΒ 0.8 4.5 
ἃ 86οῖ.--- Ἄγ. 20. “6 ΠΙᾺΥῪ αἰΒοοσ ἴῃ “6808 Δ]} 
{8 Δ Ρ 5 οὗ ἃ ἔσθ ἰθδοῖ 6 Υ---οοηδάρησο, πο ἢ 
ἀοϊίγοτθ 18 ἐθβυϊ ΠΟΥ͂ ὈΘΙΌΓΘ ἰἰλ0 τνο]0 νου]ὰ ; 
Ῥογβονόγίης σοθεϊ πυλη68 ἴῃ (δαὶ (65. 1 ΠἸΟῺΥ δ αἱἱ 
Αἴτωθϑ; δηὰ 8 βιαἴπο νἱἢ οχϑιϊησ αἰνπα διὰ 
Βυμδη ογάϊηδηοθ8."" ---͵Ὑ ον, 22, ΤῊ 1θο]ϊης οὗἉ εἰν 
δ τοβοοίοι (8617 ἱπ ἢ 800] οὗὨ {}}0ὸ πιοηΐαὶ 
ὙΠῸ ῬΟΤΟ 118 ἸΙἸΥΟΥΥ. Ἤν οὐΐθη τὸ ποθ τορι οα 
ἷῃ 8 ϑἰαὐἱ τ ΤΔΠΘΓ, 6 ἐπ γα τ ἴδ νγ9 
Ῥτοοϊαίτα ἰο (86 πιϑὴ οὗἩ ἰμ0 "νου σδὴ 0 ἸΟΏΡΟΡ 
Ὀθ δϑβαϊϊϑὰ : οῖν 068 ὨΥΡροσγ ἶσα] Ζ6 8] ἴον (ἢ ὁ 
Ῥγοβογναιίίοῃ οὗ ἴπ6 ΒΟΠΟΣ οἵ ΔΌΪΒΟΥΙΥ βίατί ἃ 
δρζαϊηδί 08, αδὰ ον ῬΟΠΙΡΟΙΒΙΥ ὁ 641}58 οιι ἴο 8, 
“Αὐϑυοτοβὺὶ ἰμοὰ ἱπ6 δ᾽} -ῬΥΙοϑί 80 ἢ -- Ύ ογ8. 
160-18, 28-.-27. Ῥοίον σοιηΐϊπὰβ ὺ8 οὗ ἰπδαὶ οἷ488 οὗ 
ΟὟΓ Ὀτγοίδγϑ, οὗ ἡ οπι γ7Ὑὰ ΓΘ οὶ (0 ΒΑᾺῪ ἰἰαΐ 
(μου ΠΟΥ ΡΟ538688 86 Ὀυτηΐϊηρ ποϑτί, γοῖ ΓΠ6Υ 
ΔΙῸ 8.}}} ἴπ ψνδηΐ οὗ {86 ᾿ἰχὶ οὗ 6 ΗΠοἱγν ϑβρίτιι : 
{86 ποῦν Ἰἰἴ0 ἰ8Β ἱτπρϊδηίοὰ ἴῃ 119 χογα, Ὀὰὺ (86 
ἀογνοϊορηιοηΐ 8617 18 81}}} ἴδ Ὀδ)ιϊηα.---Ηαὁ αἰὰ 
ποΐ γοῦ ΚΏΟΥ ΠΟΥ πη ἢ {π6 πο Ϊοϑὶ πυπιδὴ ἤδοϊὶο 
ἴηργϑ ἀαροπὰ Ὡροὰ (6 δ δορο οὗ οἱ ΓΟυϊηΒί 668, 
δἰζυδιίΐοη8, Δ Β6ΘΒΟῺ8Β; ἈΘ τῦιλϑ ἱφποτηπὶ ἰδοῦ 
οῦ6 ΤΟ οουὰ ὈΘ6 οηἰυδὶ4 8.10 ῸΓ «681:18 ἰΓ8η8- 
Βσυτοα οὐ Μουπὺ ΤΆΌΟΓ, Ροββοϑβθὶ ἢ0 ρ]οθάχκο, 
ἴτοιῃ {18 δος, (παὶ Βὸ ννουϊὰ θ6 ΘαῸ}}}ν Ζϑα]- 
οι} ἴον 9 6815“ ἱχποιαϊηἰ οι ΒΥ οσοϊοἃ οἡ δίουπι 
Ὁ νανυ.---ἶι 8 οαὶγ ἰδ ον 8 στασίοιβ ᾿ηβρίγαν 
(ἴοα ψθσἢ Ῥτοάσοοβ ἔσὰθ Βογοΐδβῃ. 17]110 βἰ πιρὶθ 
αἀἰβοΐρῖθ, ἐπ (19 δύο οὗἁ 18 ον ἴδοϊϊπρ οὗ αἴθο- 
(ἴοι ἴον 18 Μαβίον, ἐβοιχαῦ ᾿εἰπι86}}[ δου ἀδηι}ν 
ΔΌΪο ἰο 6006 νὴ ϑαίδηῃ δηὰ 1118 οΥα γ ἀουῖσοδ. 
--Ο νϑαῖ 8 ἀΐϑρτδοο ἴον {μ6 ἀϊβοϊρὶθ, πιογαϊίν ἴο 
Βανθ σοηνίποοὰ (δ6 ἰσοοὸρ ἐπαὺ 86 σοι]ὰ ποῖ ὃὉ9 
οδυ δ᾽ ἔγϊθηᾶ, Ὀαΐ Βαὰ ΒΥΟΓΏ θδ]γ ἰο {Π 6 ὈΔΏΠΘΓ 
οΥ̓͂ ἰδ δάνουβδυθβ.--- δ πιο Ῥοίογ νονοά δηὰ 
Ῥτοιιἶβοά, δου δὶ ΪΥ τ 11 ὑπ6 Ριυγοβὺ ᾿πιθῃ 008, 
Ὁυΐ πορίοοιοα ἰο τγαΐοῖι ἀπὰ ὑγῶγ. [οὲ [ιΐπι, 
(πονοΐοτο, ἐμαὶ ἐπ ποῖ ἃ 116 βιαηδοίνν, αἶα ᾿ορὰ 
Ἰοϑὶ Β6 ἔα]. [1ὴ ἰμ9 Κίηράοπι οὗἨ Οοά, ἱπάοοά, 
Δ ἀείοαι ΙΏΔῪ ὕὑσϊηρ ποῦ Ὀϊοδϑίηνγβ ἰθδὴ 8 
ΥἱοίΐουτΥυ  δηῃὰ τωοσο ΟΟΒΕΪΥ ἔγυϊ 8 οὗϊθῃ βργίηῃρς 
ἴτοια δία Ὁ] ΐηρ8 ἰὴ ἔγοιη ἴθ τηοϑὲ ϑρρᾶ- 
ΤΟΏΓΥ Βυισοσββῦα! δὲν νῖη 58 δέου ΒΟ] 6585... αὶ 
νο6 υηΐο δἷτα μοὶ (ἰἰ8 ἰχαὶῃ που σοπὰ ον 
ΣΘΟἾΪΕΊ688 ! 
[το ΒΑΒΝΕΒ: ὅόγ. 21. 7688 βοτ ἰηϑἰ βία 

ου Ηἰ8 γιρλίε ; ϑάτῃ 1. Τ δὶ ἰδουσὶ 7681.}5 νν8 8 
ἰὴ ἴο Ὀ6 του ]οα δηὰ ρογβοουίοα, γοὶ ἢ 8480 
1ηδϑ᾽ϑίροα ἐπδὶ 2μδίίοα βἰνον ἃ ὍΘ ἀομο ἢ; 2. Ηο 
ἯὯ5 σοηβοίουβ οὗ ἱπποδδθησο, πὰ πὰ ὈδΘῺ 80 
ΟΡ ἴπ ΗἸβ οοπάιοί, (αὶ Η9 οου]Ἱὰ ἀρροαὶ]ὶ ἴο {π9 
γαϑὶ τ] ἰἰὰ 465 π ἰοῦ πα μοαγὰ [1{1π|, 5.5 τυ - 
Π65568 ἴῃ Ηἰ8 ἕδυου ; 8. 1ἴ 18 ῬΓΟΡΟΥ ἴοσ ι1ι8, "6 
Ῥοτβοουϊοὰ αηὰ χουν ]οα, πιθοκῖγ, 1 ἤγπιϊγ, [ὁ 
ἰηϑϑὲ οὐ οὖν γρθϊβ, δηα ἰο ἀφριηδπα {᾿)ᾶῖ }ιι81166 
ϑῃου ἃ Ὀ9 ἀοπθ 85: 4. ΟἸιτ δι Δ 8, ΠΚ τοῖν 86- 
Υἱοῦ, Βῃουὰ 80 ἴἴτο ὑπαὶ [ΠΟΥ ΤΥ σου ΠΑΘΠΙΥ͂ 
ΒΌΡΘϑδὶ ἰο 81} γ8ο αν Καονη {{|6Π|, 88 νν} 1 68868 
οὗ {π᾿ δἰ μοουγ, ΡΟΣ (Υ, δὰ τοοϊίο οἵ ἐμοὶχ 
᾿ὲνε8.1 
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ΠΙ. 

ΟΗΒΙΒΡ ΟΟΝΡΒΟΝΤΕΡ ΜΓΤΗ ΡΙΤΑΤΗ. 1. ΘΟΣΤΌΟΤ ΟΥ ΡΙΓΑΤΕ ὕροῇ ΤΗῈ ῬΠΓΕΒῚ ΟΗΠΑΒΟΒ ΤΗΛῚΤ ΣΕΒῸΒ 18 
Α ΜΑΙΈΒΑΟΤΟΒ: Ὡ, ΡΟΝ ΤΗΒ ΑΟΟΥΒΑΤΙΟΝ ΤΒΑῚ σκδῦβ ῬΒΕΥΕΝΌΚΞΤΗ ΤῸ ΒΕ ΤῊΕΞ ΕΙΚΟ ΟΥ ΤῊΣ 
ΦΕΎΒ; 8. ὕΡΟΝ ΤΗΝ ΑΟΟΌΒΑΤΙΟΝ ΤΗΛῚ σΕ8ὺ05 ΒΑΤῊ ΜΑΡΕ ΗΙΜΒΕΙΕ ΤΗῈ ΒΟΝ ΟΥ 0600}.---"1- 
ΟΙΕΌ ΕΑΓ, ΟΥ̓ ΡΙΓΑΤῈ ΑΈ ΤῊΝ ΟΒΑΒΟΕ ΤΗΛΈ 9Ε8085 154 ΒΕΒΕΙ, ΑΟΑΙΧΒῚ ΤῊΞ ΣΝΡΕΒΟΒ.---Βξ 
ΚΙΝΟΡΟΝ ΟΥ ΦΚΒΌΒΊΙΝ ΑΝΤΙΤΗΚΒΙΒ ΤΟ ΤῊΒ ΚΙΝΟΡΟΜΌῸΡ ΤΗΙΒ ΝΟΒΙΠ. ΒΥΜΒΟΣΙΘΜ ΟΥ ΒΟΝΑΧΙΝΝ. 
Κῦ8 ΤᾺΚ ΚΕΙΝΑ ΙΝ ΤΗΒ ΚΙΝΟΌΟΜΟΥ ΤΒΌΤΗ. ΤῊΗΞ ΥΕΒΌΙΟΤ ΟΣ ΟΥΙΣ ΤΙ ΒΙΘΝΕΒ5 ΡΕΟΧΟΌΧΟΕΡ ὕρὸξ 
ΦΕ58ῦ35. ΟΠΗΟΙΟΕ ΟΣ 1Β.Ε ΜΌΒΌΞΒΒΕΒ ΒΑΒΑΒΒΑΒ. ὕὙξδῦ8 ΙΝ ΤῊΝ ΟΒΟῊΚΝ ΟΥ ΤΗΟΒΚΒ ΑΧΌ ΡΒΌΈΡΙΣ 
ΒΟΒΕ. ΨΨΕΠΡΌΙΟΤ ΟΥ̓ ΦΕΒΌΒ ΡΟΝ ΡΙΓΑΤΕ. ΡΙΓΑΤΕ ὈὉΙΒΟΌΙΘΧΒ ΗΒ ὈΙΒΟΟΜΕΙΤΌΒΕ ΙΧ ΤΒΚ ΟΑΒΒ Ο᾽ 
ὈΒΒΙΒΙΟΝ. ΤΗΒ ΒΕΝΤΕΧΟΣ ΟΥ̓ ὈΞΚΑΤΗ, 

ΟΗΑΡΒ. ΧΥ͂ΙΠΙ. 28.-.--ΧΙΧ, 16. 

(Δαἰἰ. οαρ. χχυϊ. (61) δ9---χχνῖϊ. 81; Μεγ οἶἰαρ. χὶν. δὅ---σΥ. 20 ;΄ 
Ἱαϊκα οβδρ. χχὶϊ. θ8----χχὶϊ!, 25.) 

98 ὅ Τῇροη Ἰοα {Π6Υ [{Π6Υ 1684, ἄγουσιν) “6808 ἔτοπι (δία ρἢδ8 απίο {86 ἢ8]] οἵἉ ἰυδρ- 
ταθηῦ [10 [86 ῥγείοσίπι, οὐ (86 ραΐδοθ οὗ [8 βΌΨΘΓΠΟΓῚ] : δηιὰ 1{ γγ88 ΘΆΡΪΥ "ὶ δηὰ 
{Π6Υ ΓΘ βα γοα νηΐ πού ἰηἴο {86 υσρτηοπὶ Β4]1 [1Π6 Ρ41806] Ἰοδὲ {ΠΟΥ͂ ἐμου]ὰ δα ἀ6- 
8164; Ὀυΐ {παῖ {Π6Υ [μ8ὺ {Π6 Ὺ ταὶρῦ ποὺ 6 ἀρῇϊοα, Ἔν ταϊρἢῦ οδί ὑἢπ8 ῬΆΒΒΟΥΘΓ. 

29 Ῥι]αῖο {μδη [{πογϑίογθ] ψοαΐ οὐἱἦ υπίο ἰμοηλ, δα 8814, ΥΥ Βδΐ δοουββδίϊοη Ὀγίηρ γὲ 
80 ἀραϊπϑι {μ]8 Ἰηδη ἢ ΤΉΘΥ δηβνογοα 8πα 8814 υπίο Ὠΐπα, Π’ μΒ6 στ γθ ποῦ 8ἃ πιδ] οἴβοίογ, 
81 νὰ σψου]Ἱὰ ποὺ ανα ἀρ] γογοὰ Ἀπ ἀρ ππίο ἔπθ6. θη βαϊα Ῥι]αί [1] δία ἰμογοίοτε 

8814] υαπίο ποι, ΤᾺΚΘ Ἷ ̓ἷπιὶ [86 Πὶπη γουγβο 68), δμὰ ᾿υάρο πὶ δοοογαϊηρ [0 
γουν απ. ΤῊ 96 ν)718 ὑπαχρίοτα βαιά ὑπίο αἷμ, 1 ἰβ ποῖ Ἰανγ } [ῸΥ τι (0 ρυΐ 88 

832 πιδὴ [ΠΥ 026] [0 ἀεδίῃ: [.1 Τμδύ {86 βαυίπρ οὗ «6808 πυϊρμὺ Ὀ6 ΔΙΙΒΙΙοὰ,, ΜΠ] 
[6 βρϑῖκθ, βρη γί ννῃδὺ [Κα ο] ἀδαία ἴδ “βου! αἸ6. 

883 Τδοη ΡΙ]αῖο οηἰογϑα ἰηΐο [86 ἡυάδρηηοηῦ 88}} [{Π6 Ρ41806] ἀραΐῃ, πα ς81]6α Ψ6805, 
34 δμῃὰ βαϊά υπίο πῖηι, Ατσίὶ ποιὰ (Π6 Αἰηρ οὗἩ 80 Φον8 Φ6ὅὍὺ8 διϑνογοα ἷπὶ [οί 

μἰπ17, δαγεβὲ ὕμου {818 (Ὠΐηρ οὗἨ {ἈΠ γ86]7, οὐ αἸὰ οἰμβοὺβ (611 10 [π66 οὗἁὨ τηο [{6]] (868 
85 οοποογπίηρ π16]} ΡΙ]αΐα δηϑνοσοά, Απὶ 1 ἃ 96 ν 7 ΤὨΐπ6 οὐπι πδίϊοη δηὰ (86 οἰϊεῖ 
80 ρῥτίοϑίβ βᾶνα [οπιΐ μανθὴ ἀθ]νογθα μ66 υπίο πιὸ: πμδὺ μαϑὺ ἰοὺ ἀοποῦ Φαιῖβ 

δηϑογοά, ΜΥ Κίηράοπι 18 μοὶ οὗ {μῖ8 που] : [ἢ τὴν Κιηράοῃι ψοτθ οὗ 1818 που], 
Οἔμοη σψου]ὰ τῪ βογνάπίβ ρμί, {πᾶ 1 βῃου]α ποὺ Ὀ6 ἀδ]νογθᾶ ἰο [86 96}: Ὀαΐ ΠΟΥ͂ 

δ 5 ΤΥ Κίηράοπι ποΐ ἔτοπι ἤθῆθθ. ῬΙ]δίθ ἐβογ Ο 6 βαϊἀ ὑηΐο πἶπα, Ατῇ ποὺ ἃ Κἰπρ 
ἐμ6η}} Φό6θυ8 δηϑνοτοά, Τῆοαυ βαγοϑὺ ἐμαὶ [Τμοὺ βαγαϑὺ ᾿ξ. ΕὉΓ] 1 δῖα ἃ Κίηρ" Τὸ 
1Π|8 Θῃα τνὰβ 1" {πϑγς ΙὈ66}7 Ὀοτῃ, δηὰ ἴοσ (18 οδυβα σδῖηθ 1 [να 1 Θ01|6] ἰπἴ0 
(86 που]ὰ, ὑπαὺ ἴ βῃου]ὰ [τἸη8}} θθδγ τὶΐηθθβ αμΐο {86 τα. ΕἸΥΘΙΥ͂ ΟὨ6 ἐμαὶ ἴδ οἵ 

88 {6 γα! Βραγοί ΤΥ γοΐοθ. ΡΠ] αίδ βϑιἢ απο δἷπι, Υ̓ πδῇ 18 τα ἢ Απὰ σΒθὴ δὲ 
μιδά βαϊὰ ἐιἷ8, 6 γϑπὲ ουὐ βραὶπ απΐο ἴπ6 7608, 816 αὶ ἢ αηΐο ἴπθπ, 1 Βπὰ ἴῃ δπὶ 

89. Ὡὸ ἔδιιϊ αὐ αἰΐ [ηο ἔδυ] ἰῃ Β]. Βαΐ γα πᾶύϑ ἃ ουδβίοπι, ἐμ 1 βῃο.]α γϑ]θβεθ υπί0 
γοι ὁΠ6 αὖ {μ6 ρβββουθῦ: ΜῈ γ6 {μογοίοσγο [μδὺ 1 γϑίβαθα υπΐο γοὺ {π6 Κὶπρ' οἵ [δὲ 

40 7εν8 ὙΤδεη οὐἱοᾶ [ΠΥ 41} [{Π6Υ 411 οτϊοὰ ουῦ]" δρδίη, βαυίηρ, Νοί ὑπι]8 ταβῃ, ὑαὶ 
ΒΑτΆρρα8. ΝΟΥ͂ Βα ῦθδ88 8 ἃ ΤΟΌ ΘΓ. ᾿ 

1 Ομδρ. ΧΙΧ. Ὑμοη Ριδίο ἐμογοίοσα ἰοὸ Κ 9688 δη βοουγροά λώπ. Απά {δ6 βοἱ:- 
2 ἀἴδογβ ρ] αἰ θα 4 οσόνῃ οὗἨ ἱδόογῃβ, δηά ΠΣ ζξ ου μἷ8 μεδὰ, απ {Π6Υ ραΐ οη Βῖπ 8 
8 ρυγρὶθ τοῦθ, Απά [6 Ὺ Δρργοβοβθα Βἷπὶ δῃά, ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν χαὶ }Ἷ 86]ἃ, 

411, Κίηρ οὗὨἩ (86 σον8' δηὰ {860 βιμοίθ ᾿ἷπὶ ΜΠ] {6 ἤδ πα 8 [Βπηοΐδ ἰιΐπὶ οα 
186 [Ἀ6].Ὁ 

4 ΡΙςΣ ἐποτοίοσα [Απᾶ Ῥι]αἰθ]" ποηΐ ἤοτίμ ἀραῖη δηα βαῖ(ἢ ἀπίο ἔμοαι, ΒοΒο]ά, ἱ 
δ᾽ Ὀτίηρ δἷπι ἔστι απο γου, [μαὲ γὲ ΠΙΔΥ͂ Κπονν (πᾶΐ 1 βπὰ πὸ ἔδυ] ἴῃ ἷπι. Τβεὴ 

Ο8π|6 Ζοδβὰβ ἑοστίῃ [7968ὺ8 ἐπογοίοσθ οαπὶθ Του], πθαιίηρ [86 ὁγόση οὗὨ ἔβόογηβ, δπὰ 
ὁ 106 ρυγρὶθ τοῦθ. Απά μ᾿ αέο [Π16]}5 βαϊγ υπίο ἐπα, ΒΟ] {μ6 πιδη ἢ με 

{86 ομϊοῦ ρτίοβίβ ἐμογθίονο ἀπά [{}|6] οἤΟΘΓΒ βδὺν Ὠΐπι, [Π6Υ οτὶθα ουΐ, βαγίπα,, ΟΥΌΟΙ͂ 
βιΐην, οὐ πάπ [ΟΥαοιν  ογυο γ ]}} ῬΙΠδύθ δαῖτα αμίο ἴμοπι, ΤΆΚΘ γ6 πὶ [ΤᾺ 0 



ΟΗΔΑΡΒΆ, ΧΥΠΠ. 28-40.- ἰὴ  ῈΊΣ, 1-10. 80] 

7 ἴτη γουγβο  γ65], ἀπ οὐυὟ λῶν: [Ὁ 1 Βπά πὸ ἔδυϊύ ἴῃ εἴπ, ΤΠ “6 }8 δηβιυογοα 
Ὦπη, ἮΝ ο πᾶνθ ἃ ἰανν, δῃᾷὰ ΟΥ̓ οὐνδ Ια 6 οὐρὰς ἰο αἷθ, Ὀθοδιϑα ἢ6 τη8α6 Ἀ1πι860}} 
{η8 ὅοη οἵ ἀοά. 

8 ὙὝΒοη ΡΙΪαία {Ππϑγοΐοτα ᾿θαγαὰ {Ππῶὺ [118] βαγίηρ, 6 τῦᾶϑ [8.6 Ἰλογὰ δἰγαια; ἀπὰ 
9. ποηῦ δραῖη ἰηἴο {88 ᾿υἀστηθηῦ 84}} [{π6 Ρ41866], ἀλα βαὶ απΐο “6885, ΥΥ̓ ΒοηοΘ γί 

10 (Που ἢ Βυΐ Ψοβ5 σαγνο ἈΠ ὯῸ Ώϑσοῦ, ΤΠθη) δα] ἢ ῬΙαἴθ ἀηΐο Εἴτῃ, Θροδιζοβί 
ἰδοὰ ποὺ ἀπο τὸ ἢ Κηονγοβὺ ἔμοὰ ποὺ {λα Γ γα ΡΟΥΤΟ ἴο οσαοῖ ἵν [τ6]6856] {Π66, 

11 αμὰ πᾶνϑ ΡΟ ἰο τϑίθαβο [ΟΠ Ο 1 Υ} ἰπ66 6 «6818 δηϑινογοα, Τῆου οου]άοϑί 
[ὑτου] 4681] ἤᾶγὸ ὯῸ ῬΟΥΓ αὐ αἰΐ [οηιῖέ αὐ αἰ] ἀραϊπδὶ τη6, ἀχοθρὶ 1Ὁ τότ [Δα 66} 
σίνϑῃ {Π66 ΠΌΤ ΔΌΟΥΘ : ἰπϑγοΐοσο μ6 ἰμαὺ σ᾽ ψογθα τηθ υηΐο {1166 μαίῃ (μ6 γζγϑδίον 

19. 5]1η. Αμὰ ἔγοχα ὑμομοοίογιλ [ΠΠρΡοὴ {1|18, ον, ἴῸ7 [86 βακα οὗ (818, ἐχ τούτου] ῬΙ]αΐθ 
ΒΟυρὐ ἴο σϑίθαβθ ῃΐπ : μαΐ [Π6 9678 ογιϑα ουἱ,,δ βαυϊηρ, 1 ποὺ Ἰοὺ (8 τλϑῃ ΡῸ 
[τ ]θαϑθ {88 τη8}} ποὺ αγῦ ποὺ Ὁ βα 5 ἔτη : ἩΒΟΒΟΘΥΟΙ [ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ὁΠ6 [Π80] τηδ]κοίἢ 

18 ὨΪτη)561} ἃ Κίηρ Βροδκοίῃ [ἀθοϊαγϑ} ἀραϊησὺ θϑασ. ὙΥ̓́ΒΘα Ρι]αίο ὑμογθίοσο μθαγὰ Ὁ 
{μδὺ βαυηρ, [6860 γγοΓα5],}7 6 Ὀτουρδῦ “6808 ἔοσί, δηα βαῖ ἀόνῃ ἴῃ [86 Ἰυαρτηθηΐ 

14 βοεηΐ ἴῃ ἃ ρίδοθ ὑμδὺ 18 9816 {μ6 Ῥαγειπηθηΐ, θυ ἴπὰ (89 Ηοῦτον, ΟΔΌΡαίμα. ἀπ 
[ΝΥ] ἃ γα [86 ργοραγαίίοη [ἀΔγ] οὗἉ [110 Ῥδββονϑσ, 8ηα [οηινῖέ δῃὰ, απ ἐπ8ογὲ 1 ν 88} 

15 ρου (86 βίχιμ ΠΟΌΓ: δῃαὰ 19 βαῖ ἢ υπίο 86 Ψ6 8, ΒοδοἹα γον Κίηρ! Βα 
ἴΠοΥ οὐ ουἵ, ΑἸΥΑΥ ν10} λΐηι, ΔΥΘΥ ΜΠ} λύηι, οὐυ ον αἰ. ΡΙ]αῦθ βαιιῃ απΐο 
{πο π, Κὅ'84}} 1 συγ γος Κιηρὺ ΓΘ ΟὨΘΕ ῥυιοδίβ δηβνογοά, Υγ 6 αν ῃο Κἰηρ 

10 Ὀυῦ ϑασ. Τα ἀο] Ἰνογοα Π6 πὶ ἐμ ΓΘ ΌΓΟ ΓΤμδα Ἱβογοίοσο μ6 ἀο]νογθὰ δἰπὶ ἃ] 
πΐο ποτὰ ἰο Ρ6 ογυοϊθθα, Απηά {Π6γ ἰοοῖὶς Ψοϑυβ, δηὰ 16 λΐην αὐνδυ." 

ἸΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΔΙΜΑΊΤΙΟΑΙ.. 

1 σμαρ. χυ  Ἱ, τὸν. 23.--- ἸΠρωΐ, ποῖ πρωΐξα. [710 ΤΟΥΤΊΟΡ 18 διιδξαϊ πο ὉῪ δὲ. Α. Β. Ο΄,, εἶς., ἀραῖϊπσὶ (πο ἰοχί. Το..." ΗΕ. 
8 Ψοσ. 29.---ΑἷἸΣ Πιλᾶτος δὴ ἔξω, δοοογάϊης ἴο Β. ΟΣ 1,. Χ. βίη. εἰο. Οἰϊιαγα κίνο ἰδ αἱΐοσς αὐτούς. 
8 ΎοΣ. 84... Μοοῖ σοὐθα, ἀτὸ νἱτπουΐ αὐτῷ. 
4ΥοΣ, 37.-1ὸ 16 "οδὲ 10 ΓεβΆΤα σὺ λέγεις Δ6 ΔῺ οἰ δττηδῖίοι (σοιορ. σὺ εἶπας, Δίας, χχγὶ. 25], ἀπὰ ὅτι ἃ5 110 ΣΘΆΒΟΣ [ῸΓ 

{τε : τοπ: ἀνία 41. ὕὕα εἰπ Αδηΐὶρ ὑὲἱπ. το. Νογοδ: Τλοῖς ξαγνεεῖ ισλαΐ ἰξ ἔγιιδ; 70. 1 ατὰ α Κίπρ. 80 οἷδὸ ΜΊΘΥΟΓ, 
ΑἸΙοσα, εἰο.---. 8. 

δ γογ. 37.-- ηὸ δοοοῃᾷ ἐγώ 16 οἴαἰ ἰοἀ Ὀγ Β. Ὁ. ἴκ εἰ. ῬΙΟΡΔΌΪΥ Ὀοοδαδο ἐδ 6 ἐσα πβου  Ὀ6 16 σομδί ἀοτοά 1ξ δυροτῆυουβ. 
Ἶ 9 Ὑον. ἘΠΊ ΗΘ 8 οπιϊεῖθὰ ὈΥ ὃς. Β. 1.. Χ, ΤΙδοοπὰ,, Ῥοδίοοίξ ἀπ οσί, θαΐ χοϊαϊ θὰ ὈῚ ΓΔΏρο, ΑἸοσά, τὶ Α. ἀπά 
ΟΥΆΒ.--- Ὁ Β. 

ΤΟ ΠαΡ. χίχ. υοσ. 3.-..- Οοὐά, [38] Β. 1.. ὕ΄. Χ΄. εἶσ... ταοοὶ τοτείομβ, Αὐρυδίίηο, εἶρ., ἱποίοπαὰ οἵ καὶ ἔλεγον, τορῖ : καὶ ἤρχοντο 
πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ([ΔομΔηη, Τἰθο θη ἀοτί). [1| 859. ἃ Ιλ ΟΟἷς ΤΟΥΘΓΘΏ ΔΙῚ ΒΡΡΓΟΒΔΟΙ 88 ἴο ἃ ογουποι σηομᾶγοῖι. Νοῖ 
τπιιριοταϊοοῦ ΟΥ̓ ἐΓΔΏδΟΓΙ θοΓα.---. 8.) 

8 Ψοτ, 8. [ἐδίδοσαν αὑτῷ ῥαπίσματα---τιποοτίαϊ ἢ ἩΠοΙΠοΡ ΜΠ [0 Ἡδη ΟΥ ἃ τοὰ οἵ βία, Ῥγο Δ ΌΪΥ [(ἢ6 ογλον. ΔΏχο: 
ΐ 8069 ΤΈΧΡ. ΝΟΤΕΒ οὐ οἷν. χΥ  !. 22.---. 8.] 

9 Υον, 4,--ἰῃοίορὰ οὗ ἐξῆλθεν οὗ ν, [Αοϊτοδηπ του καὶ ἐξῆλθεν, ἰῃ δοοοτάρδποϑ ὙἱὮ Α. Β. Κι. 1..,, εἴο. 
10 Ὑογ. δ. ἔχίαις 9 οπχἰ ἰοα ἰα ἴπὸ Μ5Η͂, δηὰ ἰηβογίοα Ὁγν {πο Εἰ. Υ. ΤῸ οἸοατηϑαθ᾽ βακ6.--- Ρ. Ά.] 
Ὁ: γον. 5...-[ 1δοὺ ὁ ἄνθρωπος : ὃδ. Π.. 1... νεγειιΣ ἴδε οἵ (οΧῖ. γος... ὙΠ] 18 Βαρροσίοα ὉΣ Α. Ὁ., θυ ποξ ὮΥ ἢ. 85 1δοϊισλασια 

εἰδῖο3. Οομρ. Τἰϑοοηά. δα. νἱ!!.--. 5.} ᾿ 5 
14 Υον. δ.--.Φ-μώοοῖ Οοὐά,, Β. 1.. ἀχοορτοὰ, ἀρροῃἃ αὐτόν (ΔΕ τη) ἰο (δ σταύρωσον οἵ ἴῃ Ποοορία. ΤΏ μαβϑϊοηδὶθ 

απ Ἑμαγδοίογ  διίο Ἔχοϊδιηδίίοη ττὴϑ ΤΌΘ  Ϊ ᾿πῸ5 δΌΡΡΙ το: θα, ἸΙΟἸΎΟΥΟΥ. πε λίωὴν ΤΙδομοηά., οδίοοιέ δὰ Ποσὲ οὐαίς 
αὑτόν, ΜἘΪΟ τγᾶϑ ΡΓΟΌΘΟΙΥ ἰπβοσίοα ἤγοπι νογ. 15, απὰ ἴτοπι ἈΓαγὶς δη 1}6.---Ῥ, 8. 

2 γον. 7. Β. διὰ δβοπιὸ οὐοῦβ οτηΐξ ἡμῶν (κομαπ). ΤἘμὸ οοηίοχὲ [8 1ἢ ἴδτον οἵ 18 τοίϑεὶίοη. 
16 γον. 10.--οἨὖὐν ἰ6 ταητίηρ ἴῃ Α. Χ. δηὶ ἰδ δούθσαὶ ἰσαμδιδιίομδ (ΤἸδομοηάοχ. ῬΣΟΡΘΌΪΥ ἴδο ἴοστω οὗ ἔἢ 9 σοῃθοηπθῃοθ 

ῬΤοδοι δὰ ὮΥ οὖν νγᾶβ οοηδίἀογοῦ τοτηαγ καῦϊο ἤΟΓΘ. 
10 γον. 10.--Οοὐά, Α. Β., δοκπίδηι, Τἰϑοομπάοτ [ΤτῸ 5 61}98, ΑἸζοχά, ΤΥ ἐδοοῖ! δηὰ Ἡοσὶ) κῖτο ἐ:9 ἀπολῦσαι ἤτεῖ. ῬΤΟΡΑΡΪΥ 

8. Ρυϊδίνο οοτγοοςίοῃ. 
29 γον. 12..-Ὅ20ἷ2}Ν0 δίΓΟΙ κου ἰοσιη ἐκραύγαζον ἰππἰοαὰ οὗ ἔκραζον, ἴπ ἀοοοτάδῃοο τὴϊὰ Οὐ. Α. Β. 1,. ΜΝ. Τλοβτηδπο, 
ϑηῃάονί. 

" ΣΤΥ ον, 13.---Τν ἩΛΟΥΩν τούτων, ποσογΐηρς ἴο ΟοἽ 4. Α. Β. 1,. 81, εἰς. [[πρὲορά οΥ τοῦτον τὸν λόγον, ἰοχὲ, τος. 
18 γεν, 13.-- 9 ἱῃρ ὥρα ἦν ἰηθιοαά οἵὗἩ ὥρα δέ, τοοοϊγοιὶ ΟΥ̓ Ἰοδῃῃ δ Τὶ δομοηάοτί πῃ δοοογάληοο ν ἢ ἶἢ Α. Β. Ὁ., 

εἰς. 80 4190 ἴ.:ὸ κ118}} οΥ τοδὶ οαἀ.] 
γοΥ. 14.--- Ως 15 Τγοτο δ ΓΟΏΚΙΥ δἰ(οδιϑὰ ἐδ ὡσεί, 

80 γὴν. 14.---ἰΜοϑὲ Οοάὰ,, Α. Β. Ε. Κι. εἰο.. ἀπὰ 1πΠ0 ἐγδ: δ] δ οἢ 5 τοοῦ ὄκτη ; Οοάά, Ὁ. 1,. Χ. εἰς., Δηἃ (ἢθ ΑἸοχαπάγίδη ΟΠ ΤΟ 619 
αἰ ον ἴγοτι [Ὠ680; {Π9 ΟἸΒΓΟΏΪΩ10 ΑΘΒΌΓΟΒ ;Ὡ8 ἢπαὶ ἀοοΌχαϊθ ΟΟΡ 68 δπὰ [86 δυϊμοηξίο Μ3. ᾿τοσϑογυοὰ αἱ Ἐρμοβυβ--τὸ ἰδιόχσιρον 
---εαεἶνο τρίτη. Α (οοπίογπιδιίίοη ἴο Μαγκ χυ. 25, ἀσο ἴο πο ἴοο ΐογα  δρρυϑδηδίοα οὗ (μὸ Φοδβαμῃσαπ οχργοσϑίοι. [8360 
15:Ὸο [11 αρραγδῖα" ἢ Τἰβορμϑηά, δηὰ {πὸ οχοροδίθ Ὀοῖον,.---. Β.] 

κι τ, 10.---Οοά. Α. εἰς. αηὰ πο Ἐοοσορία τοϑὰ: καὶ ἐπήγαγον, Οοάά. Ὁ. Ἐ. Η. εἰς. τολὰ ἤ ν, Οοὐΐ. Ἐ.1,. Χ. εἰς. (Π6 
ΤΌ δηὰ οἵμον ἱγαποϊδιίοηβ, Γδοπτϑπη, Τἰβοποηάδοσί [ΑἸίοτα, Ὑοδίοοιε δὰ Ἡοσί) οὐμαίε καὶ γον. Οπικίεῖοα ὈΤΟΌΘΟΙΥ 
οὔ ερϑμηης οὗ ἴδιο δχοροί οι] οομδίαγαιῖίος {πᾶ: (6 ποτὰ θγὸ σοίθσβ ἰο ἔμ ο Ζονγα, Δ 110 ἰὼ Μἤλι, χχυϊ. 81, 1{ μα8 Σοίοσοθοθ 
ἴο {πὸ ΒοΣ 058. 

ἱηρ δ νϑὰ Γοτὰ Ὀουπὰ ἰο Οαΐαρ,δ8, ονοσυ  ης 
ΤΟΣ βοῦ, οὐδ ἰο ἰδθ ᾿Ἰοδαϊΐϊηρς οὗ ΠΠἰπὶ Ἰἰο τ80 

ἘΣΕΟΣΤΙΘΔΉ ΑΝ: ΘΕΊΈΣΤΟΑΙ, Βραίμοη Ῥχγεοίοσὶ πὶ, ΤΥ 88 ἀραϊαεα. 0ὁκἱ ἰμὸ δηα] 
[0χἡ {δο χοϊαἰΐίοη οὔ Ζοδη ἰο ὑπο βιγπορ ϊδὶβ ἴῃ | βοϑϑίοπ ὉΥ 6 ϑβαμβοάγίη ἱπ ἰμ0 Ἰηογΐπρ 860 

ε]εῖ98 ραββαρθ 560 {86 οἶϑδν δίϑδίθιωθηῖβ ἐπ Ὠοο-] Οοἴαπι. ὁμ Δίαί,. αὐ οἷν ραββϑίϑ. 
ΤΕΙ͂ΝΑΙ, Δηα ΕΤΗΙΟΑΙ, Ὧ0. ].--Ρ, 8.} Το [9 Ῥχοϑϊοσί υσ.--- ΟΣ ἐμ Ῥτοωογὶυπι 8660 

γεν. 28. ῬΒον, τδοσϑίοσο, 1θδᾶ [ἄγουσιν] Οοπιι. οὐ 27αἱέ., Νοίε ἰο γϑν. 27 [Ρ. δ18, Απι. Εα.1. 
οὖν] δοδῦὺδβ ἴτοπι Οδίδρῃβα.-- -ϑἴποο γον, 28, Νοί ““ δοΐοτο (89 τηοτΐηρ ὑπ] χ᾽ 88 ΤἈοϊαοὶς 
ΤοίοτΒ [0 Υῦ. 24, (16 οὖν 18 ΒΘΥῸ ὙΟΤῪ ΟΧΡτο85- ΒΌΡΡοΒθ8. 8.609 ἰ6 Νοῖοϑ ἴοὸ αζλει.. [Το 
ἦτο; ἰδ πιοδῃ5 ἰπδὺ πὶ (89 1.6 οὗὉἨ ΑἸηδ8᾽ βοηὰ-ἰ πραιτώριον (οτὶ σία} }γ (δ 9 ἐθπὶ οὗἉ ἰδ ζοηοΓαὶ 



δ62 ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕΟ ΤῸ Χ5ΟΗΝ. 

ἴδ {6 Βοπιθη 68:20} 18 (0 ΖΟΥΘΥΒΟΤ᾽ Β ΤΩ; ΒΊΟΏ, 
ὙΓΠΟΙΒΟΥ ἰΐ τγδϑ ἰμ6 ρδ͵]δοθ οὗ Ἠοσχοὰ (86 υϑδυαὶ 
οΡίπἰοη), ΟΥ ΙΏΟΤΘ ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ὁ Ὀαυϊϊἀϊης ἴῃ [89 
οδβιϊο Απἰοηΐα (ογον, Εν δ]ά, [Δ κ6).--Απᾶ 11 
ὑγ88 ΘΕΔΙ͂Υ [ἦν δὲ πρωΐ], ἰπ (89 Τοατί αὶ πἰρσαι 
Ὑδίοι, ἰονϑτὰβ (86 Ὀγοδὶς οὗ ἀΔγ.--". 85.] 
Νοῖ ἰῃῖο ἴὴ0 Ῥχεϑίοσίασ, δαὶ ΒΟΥ 

ταὶχβὶ ποὶ Ὀ6 ἄοθ8416 ἃ Ὀπὶ τϊρμϊ θεῖ [86 
Ῥαβεονυὸσ [να μὴ μιανϑῶσιν ἀλλὰ 
φάγωσιν τὸ πάσχα. Τλια οπίσδυοθ οὗ 8 560 
Ἰηίο ἐμ βοιδθ οὗ δ θη ῖ]9 πιδὰθ Ἀἷπὶ ἸοΥ (6 8}}} 
ὉὨΔΟΪδδα {1}1 1.6 ο]080 οὗὨ ἰμδὶ ἀδγ (διδοῖ). Α9 
ἐμ ῬΦΔΆΒΟΥΟΡ πνδ8 ποῖ θϑίθῃ ὈΘ[ΌΓΣΘ δὶσ ο᾽ οἹοοῖς, ἑ. ὁ. 
δἱ ἰδ Ὀορίπηπὶπα οὔ 6 ποχί ἀαγ, (80 ἀοβ]οιιοπέ 
ἀπουγτοά ἴῃ ἐδο τόσ ψουϊὰ πᾶγο σοδ5θα δ6- 
ἴογο ἰ890 σοβαϊαν Ῥδδβοσοσ. Τ}18 8 8 Β'ηΐ ἰδὲ 
φαγεῖν τὸ πάσχα πιιλδί ὍΘ ἰδΔκοη ΒοΙΘ ἷπ ἃ ψΊΔΟΡ 
ὅἀοηβδο. ἢοο Μαϊὶ,, Ὁ. 4δδ, διὰ 1δηρο δο6]ον.-- 
Ρ. Β.] Ταὶδ νδὲ ἃ πιοίΐγοϑ, Ὀυΐ βοδυ οὶ [8 6 ΟὨΪΥ 
ὉΠ6; {Π6ΥῪ, ΒΟΎΘΥΟΡ, ΒΥΡΟΟΥ  (16Ά}1γ ἰοο}Κ ΘΟΥ͂ΘΡ υῃ- 
ἂον ἰξ δϑ ὑπὸ οὐἹγ ομθ. [{ ΡΙ]δία ἰγὶθα Φοθυδ᾽ οαυ 50 
ἔῃ ἴδο γμαΐδοο, ἰι0 δ'δημοάγὶβίβ τνουϊὰ Ἰδοῖς ἰδ δἱὰ 
οὗ ἰμὸ ρορα]δγν ἐβδοίζοη Ἡ σι ἔμ 6 0 δὰ ἀγίγϑῃ ἰο- 
οί πον, δὰ ὕρὸὰ πδΐϊομβ (ΠῸ σου]ὰ ΒΘΟΙΙΓΟΙΥ͂ 
οουπέ ουἰδίάο, ἰῃ ἔγοιὶ οὗ (6 Ρᾳ1809. 

Βοσροϑοιϊης 9086 Ῥτείεπάοά ᾿ποοῃβ᾽ βί ΠΟΥ͂ 
ψεὶτ (89 Βυπορίίδιβ, δθ0 Οοίημι. οὐ λαίίλειο [ῬΡ. 
4644. 468]. Μογοῦ δεδαὶῃ ρἱθδὰβ δὶ Ἰθησίῃ ἴῃ 
ἔαυου οὔ (9 υἱϑὺν τ Β16}} πη ἶκ68 ἰΐ σοϑιὶῖ ὕγοσι ΟἿ Γ 
Ῥαδδδκα ἰδμπαὺ ὑμοτὸ '8 8 ἀἰδογθηοο Ὀθοίτνθθη ΦόΒῃ 
δηὰ ἐμ ϑ'γποριδί8; ἐμαὶ δοοοσταϊης ἰο Φομπ {μ6 
Ῥ8θ6}}81] πιθδὶ γγ898 δι1}} ἱπηρεπάθην οἡ {116 ουϑθηΐῃς 
δἴϊον (86 στγυοϊδχίοη οὗ Ομγὶδί, ψ 8116 δοσονράϊης 
(ο η6 βγποριϊ 58 10 αὰ ἰδίκομ Ρ͵δοθ ὑμ9 ουϑῃΐηρ 
Ὀοῖοτο. [1 ἰ8 οἰαϊαιοὰ ὑπαὶ ἐμ6 ἔθϑδϑὲ θοβϑῃ, δ0- 
οοτάϊης ἰο (86 βγηορί δι, οα Τμιγβάσυ ουρθηίηρ, 
δοοοσχάϊηρς ἰο Φοδ, οὐ Εὐὶ δ  οὐθοϊηρ. 

ἴῃ οτάον ἰο ἃ ΒΙΓΥΘΥ οὗἉ ὑμ6 ἀουαίοδ ΟἹ {1118 βιιὉ- 
οοί, τὸ μανϑ ταδί ἰο δβοοσίδὶ πα ἐμ ΒδίοῦἹο 8] 68- 

ι οὔ δ 6α86: α. ἰδ ἀοο]αγαίϊϊοπδ οὗ ἐΐ 6 ΝΕΟῪ 
οβἰδιαθηί, ὁ. (89 οοπίχογοσδίὶοδ τηδἱπἰδὶ πϑὰ ὉΥ͂ 
8 δηοϊϑηὺ Ομυτοῖ ἰπ χορχαγὰ ἰο (ηῆ9 ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΥ, 
ὁ. ἐι:ὁ τηοάογη ἀδυδίοβ οὐ 89 αυσδίιΐοι οὗ ἀϊ Ἐ Ὑ- 
68οο, ὦ. ἰλ6 δρρ!ἰσδιίοη οὗὨἩ ἐμ ἀἰδοιπββίου (0 {16 
οΥὐἱ ἰοἶδπι οὔ (9 Νοὸν Τοβίδπιοηῦ ϑοτγιρίυχοβ, ρατ- 
ἐἰοΌ ]αΥΥ αρκαϊηϑὺ ἰδ σοημ θη 688 οὗ Ψ011ὰ ἐπ ἰδ6 
τυὐθίηρσου ϑοδοο)]. 
Ι σεδροοί ἰο ἐκο ἀἰδογουῦ τποδοσῃ Υἱοῦ Ὑὸ 

ταυδὺ ΘΟΠΒΙ 6 Ὁ 
Ι. Το δδδοτίϊοῃ οὔ ἐμο ἀϊδογοποοῦ ([ἐοἶο, Ν͵δη- 

ον, Κτβῦδο, Τ]16116, δί6., Β60 ΜογυοΣ [{ρ. 00], δἰ 
οἀ.7); διὰ ἐμαὺ κϑῃθ 8}}} ἴῃ ἤδυον οὔ δόμα, ἰὑ Ὀοΐης 
δεδυπηο, ἴῃ βυισῖ ὁ8486, ἰδὲ ἰγ8005 οὗἁὨ ἰ..:6 ΟΡ}οδὶ(θΘ 
ΥἱοῪ ΒΓΘ 0180 ἰο Ὀ6 ἑοιιπὰ ἱπ (Β6 βγπορί ἰδ (1,ωἰλοἶκθ, 
ΒΙοοῖς, ΜΟγοΓ, δίς.); Βοπιοίΐπιοθ ἰδ. 6 8149 οὗἁ (ἢ Βγ- 
πορίΐοαὶ ἰχοάἰἐΐοη ἰ5 οβρουβοὰ (Βδαν, β΄} γ6 167). 

11. Οοποθρίϊομβ δάνοτϑϑ ἰο ἰδ 0 αἰ ο ΘΠ 66. 
Τῤδί: Αϑϑυρίίϊοῃ οὗ ἃ ἀου]θ Ῥϑββοῦθῃ ΟΥ 

Ὁδπαυοί: 
(α) 16 ον ἀοίογτοὰ ἐν Ῥδβδουεῦ; ὅΦοβὺ8β 

οοἰουταιθὰ ἱ δὲ ἰῃθ 1658] ἐΐηθ. Τὸ ἀοτηϊηδηὶ 
ΥἹΟΥ͂ δἰ (8:9 {ἴτ6 οὗ (ι Ἀοίογπηδίΐοι [οἱ ον Ῥτοί, 
ἀν η65], οὗὨ Ἰαὶθ γορτοδθηίθα ὃγ ῬΒΪρρὶ [Οἰσω- 
δοπείεδτγο, 1. ». 260 ἢ, 24 οἀ.]. . 

τς (δὴ Ψοδὺδ Κορί ἐδὸ ῬΆΒΒΟΥΟΣ 8 ἀδὺ 1π δάυδῃοθ 
οὗ 16 ἰδτηθ δ μνημονευτικόν, αἀτοιίυδ, Ηδιυιπιοπὰ 
δῃὰ οἶμοσβ. (σδδαυ δου, σαι σοῦ; Ρ᾽δσϑὰ ὈΓΥ 
ΜΟΥῸΣ ἰὼ ἰδ ἔογοχοίη τυ Το. 

(9) 116 σασθδηβ δηὰ Βαδυϊηϊοίβ ἀϊὰ ποῖ ἀρτο0 
οοποθγηΐηρ (6 ἐΐτηα οὗ [πὸ ΠΟῪ τοοῖ (1.68). 

αἡὴ Ἴπὸ δεῖπνον," 70 ΧΙΪΙ., ττὯὯβ ποὶ ἐμ9 μ88- 
ΘΑ] ταδὶ (Βϑηροὶ, Ἡ ΘΒ 618688). 

ϑεοοπάϊν :; Τὰ Βυπορεῖθιϑ δγὸ ἰο Ὀ6 οχρίδϊποὰ 
ἷπ ἀΔοσογάδηοθ τί Φο)η: 
) ἴω ἰδ βΒουριὲ ἰο ΟὈ]Ιἰογαίθ (πο ῥχοϊεπὰοὰ 

ἀμοτγοηοο ἴῃ ἐμ Αὐμοριἐβὶ8 88 Ἰησοῦ 88 ροδβείθ]ο 
ὈΥ τϑίθσθῃσθ ἰο δίδι μὴν χχυϊ. ὃ {ποέ οκ ἐδε γεαιί; 
85 {86 Εγϑη 6113. ἀϊὰ ποῖ τηθδη (0 887 (δαὶ (δἷ5 
Βίβα ἯΔ5 γυδίγαιοα), Μασὶς χυ. 2]; [μΚὸ χχὶϊ, 

(δ) Α8. 8 ἀδΥ οὗ υπ]οανοποὰ Ὀγοδὰ, ἰδ6 148 
Νίβδῃ δ]ϑθὺ νψαβ σε] γαιθα 88 ἃ ἔδαδί Ὦγ (86 Θδῇ- 
Ἰοδῆβ; θποο [89 Ῥδββουον οσουχχζοα οἢ (ἢ 6 6ταῖ- 
ἴῃς οὗ {μ0 181) Νίδαῃ (Εσίβοι, δυο, Μοτεῖε, 
Κταῦι, Μαδῖον [Β.0.] ᾿- 

Τὐναἷν : Φολιπ τουδὶ Ὀ6 Θχρ] αἰ ποῖ ἱπ δσοογάδηοθ 
ὙΠ. ἰΠ9 ϑποριϊδίϑ: Φοθη Βρϑοδ κα οἵ δῃοίθοῦ τὸ: 
Ῥδβι (Βϑηροὶ, Ἡ 1 Βο μδυ8). Το εδιΐης οἵ [δ 
ῬΘΒΒΟΥ͂ΟΣ ἀδῃοίοβ {119 δοἰΐης οὗ ἐμ6 Αλασιφα; ἴδιο 
παρασκευῇ ἴτι 408 ἀφηῃοίεβ (86 ἀΔΥ οὗἁὨ ργερδσὰ- 
ἰΐοι ἴον τ80 βαοθαι ἢ, (Π0 τοχυϊον ΒΥΪΔΥ δε δεὺ- 
ὈΔίἢ-ΘΥ9,---ἰοῖ 6 Ῥγοραγδίϊοῃ- Δ Υ ῬΣΟΥΪΟΙΣ ἰὸ 
{πὸ ἄγδὶ ἀδὺ οὗἨὨ {6 ρδβϑουὸς (ἩἊβεὶον, Τβοϊυσοῖ 
δηὰ οἰμογϑ). [7Τ8}0 Βδῃηθ Υἱθὺγ ἴβ πιδϊ πἰαἰποὰ Ὦγ 
Βγπυδ, Πιρθι1οοἱ, Βοϊαπὰ, ΟἸΒμαῦβθι, Ηοπρείεπ- 
Ὀογρ, Κυϊμδαταΐ, Ηοΐδηη, Εἰχαοηθδοι, ΕὈτγατὺὶ, 
Βϑυπι εἶπ, Βοΐδου, 1 δηρὸ δὰ τογβεὶῖ, Τὸ 
τιοδί Ἰθδυμθα ἀσδίθῃοο ἰδ σίγυθη Ὀ. Ἦ ἰεβοῖοῦ ἐμ δὶ 
Ολτοηοῖ. ϑυπορδ., ὈρΡ. 8883. δηὰ ἱἰῃ Βεσσοκξ 
Ἐπενεῖ., τὶ, Ζεἰϊτεολμπωπσ, το]. χχὶ. Ῥρ. ὕ60 ἢ. 
Οομρ. δἷβδο ϑηρο οὐ  ἶαίίλειο, Ῥρ. 484 ΄. κῃὰ 
Βοδίῃβου  Β ΤΠ αγηριοηψ, ῬΡ. 21604., οβρθοί δὴν Ρ. 
218 τβογο δ6 ΓὯΠ ἀϊϑουββοβ (86 ῬΈΓΑδ6 φαγεῖν 
τὸ πάσχα ἩΜΊῚΟΘΝΒ ΟΥ̓ ΠΔΥΙΥ, Ὀὰὲ Ὁ ὯΟ ΤΔ68Ὼ5 Ὠ6- 
ΟΟΒΒΑΥΙΥ͂ ΠΟΘ {0 εαέ (λ6 ραδολαΐ ἰαπιὸ οη ἰὰε 14|λ 
οΓ Νίδαπ, Ὀὰχὲ ΤΙ ἸαθΔῈ 480 0 ἄδορ ἴμὸ ρβϑξβοτεῖ 
(2 ΟἾν. χχσ. 22, ἐλδεὲν αἱά εαὲ ἰλὲ γεείἑθαὶ δἔεαὶ 
ἄαν8), οΥ ἴὸ οαὐ ἐ)ὸ ραδελαὶ δαετίβεες, οΔ]]εὰ εἰν 
λασίσλα.---Ῥ, 8. 
Ὗο λιο]ὰ ἰο 16 δϑϑυτηρίϊοῃ (μαὲ φαγεῖν τὸ 

πάσχα, 88 ΔῺ ΟΣΡΓΟΒΒΙΟ ὙΠΟΒ6 Ῥυὶτα εἶ 78 [ΤῸ 
88 Ὀ66η Ἡθακοηοα Υ σοπείδηξ 156, Π|6Δ88: ἰ0 
ΟΌΒΘΟΥΥΘ ΟΥ ΘΟΥΓῪ ουἱΐ (86 οδίϊηρ οὗὨἨ [8:6 ῬΔΆΒΟΥΕΓ; 
λὲ ἐΐκε δροοϊῇς ἰεγπιϑ 707 α πιο σεπεγαὶ ργοοδατε 
9τοῦῦ ἵπίο 86 ευεγψισίοτο ἐπ ἠὲ τήμαὶ δρήεσε. Α8 
ΘΟΥΪΥ ὧΑ Εχοΐυβ χὶϊ. 48 (116 6 ΓΓῺ8 : (0 εαἰ ἰλεραε- 
οὐεν, πὰ (0 πιαζό ΟΥἩ χεῖρ (δε Ῥαϑϑοῦεν διὸ αϑεὶ ἐς 
γΘΟΙργοοδὶ ἰάθα95. ΤῈ οχργοδείοῃ : (0 εαί ᾿5- 
ἱεαυεηοα ὀγεαά, ἀθοὶεβ {1.0 Ὑ 016 Ῥδεοὶιδὶ οεἶδ- 
Ὀγαίΐου, 1μ6ν. χχὶϊ. 6. 70 ἀρρεέαν ὀφίογε ἰλὲ 
1ογά, ταθδῆβ: (0 Ῥογίοσπι αἰνίπο βοστίὶοο (ἴ4. ἰ. 
12). 700 ἐργεαὰ 7οτίὰλ λα λμαπάᾶδε, ΤΩ ΘΒῺ8: [0 ἈΓΑΥ͂ 
(τον. 10). 70. «τατὴ οπεῖς φεἰϊ, ταθθῃβ: ἰθ 0 
ἰγουρὶι σοὶ κου ρυτὶ δολιίου (νοσγ. 16; 2088 
χὶϊ,. 10). ΤῊΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺΒ: ἰο γαιρ τραίεῦ (868 
5. χὶϊ. 8), ἰο ἐϊσὴλέ οαπαΐεε, ἰο ἀερεῖξ ἐκ ἱεπίε, εἰς, 
ταὶ Ὀδσοιηο ᾿ἰϊαγαὶσα] δΟὐυτουϊαϊίομβ πὶ (88 
Φοῖν5, 85 {π᾿ ἰΘΥΙῺ8: (0 7,ϑί, (0 οσοπ 688, (0 τεαὰ σιαϑ, 
δηά εἰσ] Οπ68 ΒΑΥ6 ἀοη0 ἘΠ} 9 Βοπιδα (8 
(801108.---Ἴὐ ἢ88 Ὀθο χαπιδυϊοὰ ἐπὶ 7 ἰμὸ επ 
δὰ ἀςδ)])οὰ ἱἐμποιηβοῖυοβ ἰὰ {0 Βουβθ οἵ Ῥ Ἰδἰο 
ἷπ ἐπ χιογτηΐηρ οὗ ("6 14(5) Νίδδπ (Ὁ. οπίεῖ- 
πᾳ, 8 Θομί]ο δεαὐἰἰἰιΐίοα, ΟΥ ἃ μουδθ ποθ 
458 Ἰοδυεηθὰ Ὀτγοαά), ἴδον πσουϊὰ 5ι}}} μιδὺ 
Ὀθδῃ οἰθδῃ δεδὶπ αἴἵονγ ὁ ο᾽οἱοοῖς ἐπ ἐμ ουθδίβᾷ. 
Γω οφρροβίἐἷοι 0 (μὲὶ5 νἱονν, υὕοκο σοθβασκϑι 1 18 
πο ῥγοῦοά, ᾽Αϑ Βγηϑδοϑ 856, 1205, ἐπδὲ οαίτοβοὺ 
ἰηὶο 8 Θδϑ}}]9 μουβο ἀοβίοὰ ἴον ἐμ!6 ὁμ9 ἀδὺ ΟὩΪΥ. 
ΤῊΘ ΘοπίγϑεΥ, μούγονου, ἰ8 δἐὲὲ]} 1688 Ῥσχουοὰ, δοὰ 
ἰξ ἐφ οἱ ΒυρΡΡροΘΔΪΘ ἰμδὲ οοδίβοὶ τῖτι ὁ Θεοὶ 
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Ἦφυδο γοπἀοτθά υὑποϊοϑδη [ὉΓ ἃ Ἰοῆχος (πο ἰδη 
αϊὰ οοπίδού τὶ (π6 σαγσαβ8 οὗ ἃ Ὀδδαβί, π ῖσα 
Ῥοϊ]αϊοά ΟὨἸΥ ἀ0}} {μὸ ονθοΐης (μον. χί. 40). 
ἦγο σα ΒΡΡροΟΒΟ ἰῃ ρϑηθγΑὶ ἰμωϊ 4}1 ογ ΠΔΡΥ, 
ΤΠΘΓΟΙΥ Ἰον σαὶ ἀοἤ]οποπία σοπίϊπυθαὰ ΟὨΪΥ͂ [07 
Θ.0 ἀὰγ ; ἰῃ 0883608 οἴ Ἰοπρίμίον ἀΟἤ]Θπιοη18, ΓΘ] 
ΒΔΌΪΟΔΥΥ σοηῃπίἀοτας 08 δηά .10 Πκ0 ψογὸ 8 ἴῃ 
νον. Το Ρ]68 (μδ80 {πΠ6 Υ τγογθ Οὐ  ζοιὰὶ ἰο Κὶ}] ἐμ 9 
Ῥάβθονονῦ ἐμδὲ δἴμογηοοη, μα8 θόθη γοΐυϊοἀ ὈΥ {89 
οὐὐβεγναιίοη ἰδαὺ {Π6Υ οουϊὰ ρογίονι ὑμ)αὐ ἀν ὈΥ 
Ῥτγοχγ. [ιἴοϊκα, ἰπἀθοα, τηοπιϊοηδ τὺ πὶ (118 6886 
οΥ̓͂ 4 ἀοβὶοιμοπ ἰὼ πγ8595, βυβιἱταὐΐοη ποιὰ Ὁ6 
ἀϊδῆουϊε ἰο εἴδθοι. [ὑ τιλγ Ὀ6 οϑτοά, ΠΟΥΘΥΘΥ : 
τ θη ττῶβ ἰμὸ ἀδηροῦ οἵ ἀοἤϊθηχοπί στοδίοῦ: Υ ἴῃ 
1886 Πιογπίη 8βοη]6 1ΪὉ7 ὙΘῺΣ ἰπίο ἐδ Οδη 110 
Βουθα, οὐ ἰΐ {}1ὸ τι888 οὗ ἐΐο Ῥοορῖθ, τὶ (0 
Ῥυϊοβίϑ διαθαοῃρ ἰ.6πι, τὰπ Ὀυδι] ηρ δοῦν ὑροὴ 
Οοϊκοίδα, ἐμ9 ρῥἶδοθ οὗ ἃ δ}, ἰὼ μ9 δἴϑθγποοη, 
δὲ {}16 ΥΟΥΥῪ ἰἶπηθ τ 68 ΠΟΥ͂ ἅτ βαϊὰ ἰο δ γ9 β᾽ αἴ ἢ 
με Ῥαϑβουογσῖ Τί σα80 ἰδ κΚοβ 8 πιο Αἰ Ρ]ῈΥ 
ἈΒροοί 1 γγὸ ΒῈρΡΡοϑό ἐπδὺ ὑπ 6 ἸγθτῸ δ.}}} τη πα [ὰ], 
ἔῃ ὉΠ9 ταογηΐης, οὗὨ (119 ῬδΒΒΟΥ ΟΡ τ μογθοῦ ὑμὸν μαὰ 
Ῥδυίαδκοη ἰμ6 ουὐϑηϊης Ὀθίογο, δὰ σοπμβοαιθῃί 
ἀἀἰοϑίγουϑ ἰο θο 0 ὑμοιπιβοῖνοβ οἰθδὴ ἰῃ οὐάον Ὠοῦ ἴ0 
που γα 6 ἴπ0 Ὀσηοῆι οΥ̓͂ (16 ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΥ ; ἸΠΘΓΟΙΒ 
ἴῃ 16 δουγβθ οὔ ἰπ6 ἀλγ᾽ δπὰ ἰοπνονα ἐἰ8 οἴο086, 19 
ῬΑ 891ο δἰἱοπάλξ ὑροὴ ἃ ἰπγθαϊοηΐ οχϑουϊίοι 
τοηδοτγοά ἐμ οπὶ τὰ οΥθ ἰαχ ἴἰπ ὑΠ6ῖν οοπάποί. 

[πη γοραγὰ ἰο ἰμι6 ἀἰβοιββίοηϑ Ὡροῦ (Π18 Βυι δ᾽ οί, 
866 Μίογον [Ρ. 008 δ΄., δίῃ οἀ.1; Ἰδοϊαοῖς, Ρ. 88 
Ε., ατηὰ ἐμ δοοουπί οὗ ἰμὸ Ἰἰξεγδίατο ὑροπ (ἰ1}8 
ἰορίο ἴῃ [ίϊοἰκο, ἡ. 7106.---Οἡ (π6 ρΡάα86}18ὶ πηθαὶ, 
δε Οομλμι. οη Ἀαίίλειο. 

[Τ}6 οτἰεϊοαὶ διὰ οαγοΐα] Ὁγν. Βοδίμδου βἰδίββ 
ἷβ οοποϊαδίοι οα ἰμὶβ γοχϑὰ αὐοβιϊοη 88 ΓΟ] ] ΟἿ Β 
(ἥκνηκοπν, ἢ. 222): “Αἴτον γορϑαιθα δὰ οδτ Θοῃ- 
εἰἀοταιϊΐοπ, ὑπ 6γ6 Ταβίβ ὈΡΟῚ ΤΥ ΟὟ τΪ ἃ 8 οἶθαῦ 
σον ϊοιίου, ἐμαί {Ππ|0γ0 18. ποι ἰπς ἰῃ ἐμ ἰδηρυδαθ 
οὔ σοη, οὐ ἐπ ἐν διἰθη ἀδπὲ οἱγουτηβίδῃσθα, τ ΒΙΘὮ 
ἀροῦ ἔν ἰηἰογργοίαιοη σα Γ08 ΟΥ ῬΟΓΙΔΪΙΒ Ὁ8 
(0 Ὀο]ΐονο, ἐμαὶ ἐπΠ6 Ὀεϊονοὰ ἀϊδοὶρὶθ οἰ μον ἱη- 
ἐοηδοὰ ἰο οοτγθοί, οΥ 8 ἴῃ ἤδοὺ οΘογτγεσιθα οἵ 60ῃ- 
ἰναάἀϊείοά, (9 ὀχρ] σοὶ ἀπὰ υπᾳιιοδιϊ Δ Ό]ο ἐσδίϊ- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὔ δίαι μονν, ΜάτΚ απὰ ζ[υ]κο.᾽ Το [18 
ταν Ὁ0 δΔάἀάοι 8. οἰιγτοποϊορὶοαὶ σοπϑδι ἀοτηϊίοη. 
᾿Αοοογάϊηρς ἰο ΤΠ [68616 5 (10 σοὶ 1, ἰο θη βίο, ἰῃ 
Μοττοχβ Κἰπονοεὶ,, οὶ. ΥἹ., δθ9δ ἀ5βϑοπι8ὺ), ΟὨτῖθὶ 
ἀϊοα Εὐϊάδγ ἐλ 1ὅι8 οΥ̓Ν΄ίϑαι Α. ὕ. Ο. 788, οΣ Α. Ὁ. 
80. Τμΐ8 δ (89 78 οὗἨ Αρτὶϊ, απὰ σμτομοϊορὶ- 
68] σδου αἰϊοηϑ 500 ἱμπαὺ ἰῃ ἰδ γοῦν 80, τἴὴ9 
1δι} Νίβδη βοίαδ!ν [6]}] οἡ ἃ Εγι αν, πν δ ῖο ἢ τὰ 8 
πὸ 6880 ΟὨΪΥ͂ ΟὯ0Θ ΠΟΤ (ΡΥ Ὧ058 Α. Ὁ. γἱ Ὀ6- 
ἵσοθὴ (6 γολγβ 28-806. ὅδ. 6616 γ᾽ 8 Οἴγοη. 
ϑυπορδε, Ὁ. 440, δΔῃρὰ ἴῃ ΗδνΖορ 8 Ἀπογοῖ, ΧΧΙ,, 
Ῥ. δδ0.--Ρ. 8.] 

νον. 29. Ῥη]αῖθ, ἐἰμοιϑίοσθο, τϑηῖ οῦυὶ πηῖο 
Ἐ1.981.---Ου ΡιΙΪαῖο, 560 (ὐπιπι. οὐ Ζ͵,αίίλεισ, δὰ 
ἐπαῦ οὐ ζμζε. ““Βουπὰ ἰο τοβρϑοῖῦ {6 “26 8} 
εὐδέοπιϑ (δ οβθρὶι. Απίὶφ., ΧΥ͂Ι. 2, 8; ἢε Βεῖϊο “ιά., 
ΜΙ. 0, 2), ἐιοὸ Ῥσχοουγδίοσς βίθρα ζοσίι ἰο ἐμϑιμ.᾽ 
ἙΒοϊσποϊ. 

[ΓΡοπιΐα8 Ῥὶ]αὺθ νγδ5 ἐ.16 δἷχίῃ Βοπιδα ΘΟΥΘΣΏΟΣ 
(ὑγεμών). οΥ, βροορκίηκ 06 δοδυνδίοὶν, ῬΡσοοῦΣα- 
ἴον (ἐπίτροπος, »γοοσαγαίον) οὗ 7υ δα, δηὰ μπεϊά 
ἐἷ8 οἶδοθ ἴθ᾽ ἐθῃ γοδῖβ ἀυτγίης ἰμθ τοῖρη οὗ ἘΤὶ- 
Ἰνεγίυβ (Α. Ὦ. 2ὅ ἰο 85). Ηο 15 4180 πιϑῃιἐοπϑᾷ ὉΥ͂ 
Τδοίίαα ἰη (89 ἰδιλοῦβ Ῥδβδδίο: “1786 δυϊδος οὗ 
ἐμβαῦ πδθ (Ολνίφιίαημἶ) ΟΣ βοοὺ νψ8 Ομγίδὶ, τῆ 
Ἧ885 σὨΡῚ ΠΥ Ῥαοίβμοα ὑπὰδν Τὶ θογίαθ ὉΥ Ῥοπ- 
εἶαα Ρί]Δί6 {πὸ Ῥσγοουγαίον "᾿ (Ἅπναὶ. ΧΥ͂. 44). 

Φοβορυ8 ἀθβουῦὶ 68 πὶΒ δαιϊῃἱῃδίγαίΐ ἢ 85 ὑγγυδῆ- 
ηἶσ8) δηὰ ογ 6]: λ9 ἰπδυ θα [80 Φ6ν8 ὉΥ ἱπίσο- 
ἀποὶδα ἐμο ἱτππᾶρο8 οὗ Οιϑβασ, κι 816 1485 τὶ 89 
ΠαΙη08 οὗ οδίμθη ἀαἰκ168, δὰ τα δαρρ γίης {μ9 
ἰθῃ}]6 ΤΟύθη86 (0 {}|60ὸ οοπδίγαοίίου οἵ δῃ δαιθ- 
ἀυοί. Ηοθ ρῥτγονοκοὰ βϑνοσδὶ βοάϊιοηθ δηὰ βὰρ- 
Ῥγοβϑοὰ {ποιὰ ὈΥ ὈΪΟΟΔΥ τνἱοϊθθθθ. Ηδ ψ88 86- 
οι. 864 οὗ πιὰ] πιλη δ γαίϊοη, ϑομὶ (ὁ Βοτηθ Ὀγ Υ1(6]- 
ἰἰὰ8, Ῥεοβί ἀθηὶ οὗ ϑ'υσίδ, δῃὰ ργοῦδὈ]ν ἀδροβοά. 
ΤΏ Ἰαίίον δοσοιιηίδ οὗ ἃπ οδίοΐαὶ σορογὶ Ὀγ Ρι]αΐο 
οὗ Οιν δι᾽ 5 ἀθαίῃ ἰο ΤΊ ον 8 δηὰ εἶδ δυϊοϊάθ, δΚ9 
ὈΠΤΘΙΔ010θ. Τηα ἀοδβοσι ρίο οὗ Ψοβορυδ αὐἱὲθ 
ἀρτοοβ τῖν ἐμαὶ οὗὁὨ [80 ἀ050518, ἃ8 ΒΔ ὈΘ6Ὴ Βα 18- 
[οί ΟΥΙΪ δον ἱῃ ἀοία}} ΒΥ ὑπὸ Ἰοδτποα 1 γάμον. 
ΡΙΙαΐθ πιδὰ τηομηθη ΦΎῪ ἱπιρυ}868 οὗ ᾿υϑι196 δὰ 
ΤΊΘΓΡΟΥ͂ ; 8 ΟΡΟΏΪΥ ρΡγοπουποθὰ (ἢ ἱπποσθμοθ οὗ 
ΟἸινὶϑί, διὰ πιδάς δὴ δἰἱοσαρί ἰὸ γϑβοιι Ηΐτω ἔγοιι 
{Π0 απαοίϊ οἶδα οὗ ὑμ6 968, ἡ οα 6 ἀδθρὶδθα : 
δαὶ Βθ 88 ἃ βοἤβι, υπρσχὶηοὶρ] θα, που] νυ, μο- 
ΤΩΔῺ ῬΟΪ ἰλοίαῃ, βἰκοριΐσαὶ ΟΥ ταῖν αἰ οΥἹῪ ἱπάϊ- 
[ογϑηὶ ἴο ἰγυΐῃ, οτγιοἷ, ΘΚ δὰ τϑϑη: δηὰ 80 
ἢ6 βδοσί δορὶ ἱῃποοθηοθ 86] ἰο {π6 ἔραν οὗ Ἰοβίπρ 
118 Ῥίδοο δηὰ ρονσ, δῃὰ, δοβίσγαγυ ἰο ἷβ ὈδίίοΣ 
οοπγϊοιΐοι, ὑοοῖς ρατὺ ἰπ (9 ρστγοδίθδί οὐὶ πὴ ΟΥ̓ΟΣ 
σοττηϊ 6. ΥὙοὐ δίνον 4]} 8 χα τνν88 1688 ἐπδῃ 
ἐμαὶ οὗἨ ἰμ6 δον ἶδϑιι ῥυϊοβίβοοὰ το ἀ6Ι θοτγαί ον 
δα τη] σηδηΓ}Υ ἀοϊνογοὰ ΟἸΝγὶδί ἱπίο ἷβ μβαπὰβ 
πη τηδὸ δἷπι δὴ ἱπβίσαμθηί ἰη (μ6 ὀχϑουξΐοη οἴ 
(ποῖ τια]σπδηὶ μαιγοα οὗ {μ6ὶν οσσῃ Μοββίδῃ (68. 
χίχ. 11). Το ἱπίγοάδυοσίοδ οὗ ἶβ παῖο ἰῃ {δ 
ΑΡοβιί]οβ᾽ δηὰ Νίοθηθ στοά, 8 ἱπίθπἀοαὰ τοὲ 8ὸ 
τὰ ἢ ἰ0 δἰηρὶο ὐμλ ον 88 Ερϑοὶ ΠΥ σα ΠΥ, 88 (0 
ΤΩ Δ ς ἐμ ἀαίο οὗ ΟΒγΥ1δ8ι᾽ 8 ἀθαῖ πάθον (6 Βοβίλ]θ 
Ἰνοπιδὴ ὙΟΣ] ἀ-ῬΟΤΟΥ.--Ρ, 5} 
Βαὶ δοουδαίίουῃ; [τένα κατηγορίαν 

φέρετ ε].---ΤἹοῦρὶι Ρ᾿]αὺο ταὶ μανὸ ἃ ζΘΏΘΡΔΙ 
Καον]θάρο οὗ ἐμ δοουδδίίΐοῃ, ἰς τγδϑ ἰμεὶν ῬὉ]δοθ 
ἴον] ἰο Ῥγοβϑηὺ 1 ἰἰοσο. Βϑβί θα {μὲ5, μοτν- 
Ἔὐ ον, ῬΙ]δίο ἱτιιιοαϊαίοϊν οὐβοσγυοὰ, ἀουθ 1685, ἐμαὶ 
{86} σαὴθ (0 δἷπι Ρυγροβίηβ, ὈΥ 8 Ροῃρουβ διὰ 
Ὀοϊδίοσουβ Ὀγοσοββίοη, ἰ0 τποῦο δἷπι ἰ0 δοπῆγια 
{ποῖ δϑῃΐίθποθ οὗ ἀϑαὶ τὶς βουὶ τόσο δάο. Ηἱβ 
ἱπαυΐΥ αἰτηϑ δὶ ἐπυναγί ίης (ἰνἰ8 ἀοβίμῃ ἔχοι ἰμ6 
ὈορΙπηΐς. ΜΟΥΘΣ.--- καϊπδῖ Π16 τ [κατὰ 
τοῦ ἀνθρώπου τούὐύτου].---ὸροκοὴ πιΐὰ ἰὩ- 
ἀἰθογεροθ; ποῖ: διῴζαϊηδὶ δβιιοῖ α ρίουβ, οοϊϑυσαϊοα 
ταδη (μα 61). 

γον. 80. ΣΕ Τα Ῥϑύβοῦι χοῖθ ποῖ ἃ 1586]6- 
ἰαοῖοσ [εὖ μὴ ἦν οὗτος κακοποι ό(].--- 
Ηδτο ἐδ οοπίαϊηθὰ ἰδὸ ᾿ωροίαουβ ἀδῃδηὰ ἰδαΐ 
ῬΠ]δίθ βῃουϊὰ αβϑϑβοῃί ἰο (μοὶγ βοηίθησθ οὗ ἀθδὶῃ 
ὙΪβους ἀοὶαγ. ὕπάον {πο ἀοταϊπίοι οὗ ἰδὸ Βο- 
ΣΉΔΉΒ, (89 ὅοτνα δὰ Ἰοδὲ ἐδ 6 78 οὐδ εἰ πεοὶδ (8ο- 
οοτάϊηρς ἰο (μὸ Ταϊιυά, ΤΟΥ γοασϑ Ὀδίοσο (86 
ἀρδίσαοίίου οὗ 6 ΓυΒα] θαι. 1 ἱαμιίοοὶ). Τὶ ὑπ ον 
ἀφοϊαγοά (Ποπιδοῖγοδ, γον. 81. Οὐμβοαυθμί Υ, 86 
βίοπΐης οὗ Ββίορμθῃ τγὰ8ϑ ἃ ἰυπι οι ϑ]γ ἰἰ|οκα] 
Ῥτοσοοάϊης; 88 δ]80 ἐδ οχδουϊίοῃ οὗ .[8Π|68, 86- 
οογάϊηρ ἰο Φοβορθαβ (Απίϊφ. χχ. 9, 1). Βδὶ 81}}} 
τοδί πο ἴῃ ἐμβὸ βρόντον οὗ {ἰὸ βδπ)ιοάνγίηπ τνα8 1: 
Θ᾿ δοῖ Ρ᾿ΙΠΑΡῪ ρυπὶβμταοπὶ ρυβμθα ἰο {9 γογβο οἵ 
οϑΡρἑ᾿8] ρυπὶθτηθηὶ: 2. Ῥσοόροβϑαὶ ἴοσ οδρί δ] 
Ῥυπβισιοηί, [ὑ πιηθ αὶ αἰ ομο 6 ὙΠΟ οΥ {πο Ὁ 
Βρ᾽ γἰϊαδ) δοηίθῃσο οἴ ἀθδί ἢ τγδ8 σοβῆσιηθα Ἡ1|}- 
ουὖὐ ἔΙΣΓ ΠΟΥ ΘΟΓΘΙΔΟΠΥ, ΟΥ  ΒΟΙ ΟΡ (ἢ 6 ΦΟΥΘΣΏΟΣ, 
ἷη δοοοράδηποο Ὑἱιὶ Βοπιδὴ ΔΨ, σοβοσυϑα ἰ0 μἰτη- 
8616 (0 γυἱχιὶλ οὗὐ οοχῃίΐίσζαποοθ δηὰ βϑθηΐθῃοθ [ἢ 
{η6 ἔθου ποῦ 6886 ὑπο γ σου] δίοπο ἰδ 6 οΘοδἀοπιηοά, 
δοσοναϊης ἰο 7 πῖδὰι οαδίοιῃ ; ἴῃ ἐμ 6 βοοοπὰ 9880 
89 ν88 οσοουίοὰ δοοογάϊηρ ἰο Βοιδῃ σαβίοαι, ΟΣ, 
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ἱΥ οχίγϑιηθ ρυπὶϑπηθηὶ Μ᾽88 τοβογίοα ἰο, οσαοϊθεα, 
ΤῊ ΡΌΓΡΟΒΘΟ οἴ τἰὸ 2468, ἱβογοίοσγο, 8 ἰο οὐί δίῃ, 
ὮΥ πιδϑὴ8 οὕ (ὸ ἱπιροί Ο5 1 {Υ̓ οὗἨ ἁ {πο} Ῥγοσθββίοῃ 
κα ἀοφπιαης, 1.6 τας βοαιίοη οὗὨ {μοὶγ βεῃηίθῆοθ. 
ΤΉΟΥ δα α τποὐο]ὰ πηυιϊῖνο ἴον (18. [πα (86 δτϑὶ 
Ρίδοῦ, ὑπο  'νογθ, Ὧ0 (ἰοαδΐ, Β6Ω510]9 οΟΥ̓͂ (19 αἱΐ- 
ΠΟΌΠΥ ΟΥ̓́ μλδἰζίης [26 ζ.]56 δοσυδαι!0η---Ομ δίῃ 
Φοδυ9 1} Ὀοΐης ἃ ΡοΙ 0164] οΥπ 18] ---κοοα ὃθ6- 
ἴοτο Ῥι]αίθ, Ὑν Ἀ}19 {860 ταῖρι σι0855 ἰδ αὺ 80 Ἰα (6 Ὁ 
νουϊὰ ποὺ τϑοοςζηΐζο ἀθαῖ ἃ5 ἃ Ρυηϊβυλοηΐ ΖὉΓ 
ΤΏΘΡΟΙΥ γχοϊ ρου 9 οὐ ρραγθϑυΐ ἰγδηβργοβδίομβ. ἴῃ 
ι..6 δβοσοηϊ γίαςσο, μοὶ ἀριμαηὰ τὴὰ8 αἱ {80 ΒΔ Π|6 
ιἶπιθ ἰηϊοηἀ6ὰ [0 ΘΔΥΣΥ͂ π6 σὶρ οὗ δ ζγοδίον ἰη- 
ἀορομάοηοθ. Ηρ, {βμογεῖογα, 18 ὈΪ ἐπ] ἰοὸ αρτθθ 
(ο {οἷν βοηίθῃσο. ὙΠΟΥ δαοὶς, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἰ0 Ι]8}(9 
σομῃρϑηβδίϊοι ἴον ἰμοῖν Ὀ0]ἃ ἀδπιδπα ὈΥ̓͂ βαγϊῃ : 
να δγ7ὸ ἀοἰϊνεΣοά Ηϊπ απο ἰμ06. Ομ6 ροοὰ (τι 
ἀοδοσυοβ Ὡμοῖμου. [Ἃ{πὴρ Θοπ6 Ὀοΐογθ ΠΥ ἰσῖδι- 
πα], (καὶ 18 δὴ ΒΟΠΟΥ ἴον ἰμ66, ἰπ γοίυτγη Τ0Γ τιν Εἰ οὗ 
ἴΠοὰ ΒΌΓΟΙΥ ὁαηϑὶ ἀο 8 {8:8 ἸΟΏΟΣ (0 τ σορη 28 
Οὖρν βοηίθῃσα νἱ}Ποὰἱ ΤΓΙ ΠΟΙ ΘΟΥΘΙΔΟΩΥ. ΤΒοΓΟ 
Ὑ65 {ΠῸ5 ἢ 61086 ργοϑροοί οὗ ΟὨ γἰ δι᾽ 8 δοίης βίοποα. 
Βιυὶ Ηο Βα ἰῃπ δρίσιὶ ζογοϑϑοθῃ ᾿6 ατη δ Ἶγ8 
ΣΟ ΠΟῪ ἰδ,είηρ, δηὰ 1.8 δρῃουπορα ΗΪ5 βυβδοτ- 
δ 28 Οἢ δ οΥΟ85, ΘἾδΡ. 111. 14: τὴ!ϊ. 28; Μαῖιί. 
χ. 88, οἰο.ἁ. ΤΠθ ΟΥΟΒΒ ὰλ5 οαἶβο ἱποϊαἀ δα ἴῃ (ἢ 6 
οοιυπδοὶ οὗ α6οἀ,68 {ἰ|6 ἔοτπαι οὗ δβυϊοτγίηξ ἴῃ νι ιῖ6}} 
ΟὨσῖδὲ οουϊὰ πιαηὶ[οϑὲ ΗΠ15 κἰΟΥῪ αὐἰΐα Οἱ 6 ̓ ν 180 
(δὴ ἱζ βυδ]οοίο ἰο ἃ δβιοηΐης (306 Το] οἷς, Ρ. 
416). 
ἼΝΝ 81. ΤΏΘΩ ἴδῖσο ἘΠ γΟοῦτΥΒΘΙν 98, οἴο. 

[λάβετε αὑτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν 
νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν] .---]. ε. 1 Ηο 
Ϊ8 ἰο ῬΡᾶβ8 ἔοτ ἃ οεἰτϊηδὶ ΒΙΤΆΡΙΥ ἴῃ ασσογύδηοο 
(ἢ γοὺγ βορίθῃςο, ἴθ Ἔσχθοιθ ΠΠ|πὶ 2180 δο- 
οογάϊης ἰο γοὺς Ἰατν. Αοοογάϊΐηρς ἴο δίεγοι, 10 
ΓΔΟδῺ8 ἰπαὺ {ΠΟΥ͂ δου ἰσγ ΠΩ, Βυι ῬΙ]δίο 
ΒΔ Ὑ60]1 ὑπαὶ (86 Βαὰ δἸγοσν ἀοπθ {8.0 ΤῈ6 
κρίνειν, ἱμοτοΐοτο, ἤθτὸ ἀοποίοβ χα 1618] ρῥτοσθοά- 
ἴδᾳ8 ἰὴ ροπογαδὶ, ἱποϊαϑῖτο οὗ ρμυπὶβηπιθηΐ, Βαϊ 
δοοογάϊΐης ἰο ὑμοῖὶν ἰαὶν ἃπὰ τἰχὶ. ὙΠῸ ᾿ψοτὰ 8 
οοτίδί ἾΥ ρΡοΐϊην ἀον βίον ἰὸ ἐδο ἔδοὶ ἰμαΐ μὸν 
το ποὲ ροσεἰἰἰθ4 ἰο Ῥτοσοοθὰ ἰο σαρὶ 4] Ῥαῃἶδ]1- 
πιουί (υλοϊκο δὰ οἰμβθσβ). ΡῬί]αἱθ πιοοίβ 138 πδ1]- 
98] ῥτοδβυιϊαρίίοι τὶ ἔτι κί ἃ βαγοδβιη. 
ἘΠ δόντα ᾿ποσϑίοσο δα ἃ πο {Π|.--, ΒΟ 

οὖν ἀοποίοβ {πᾶ ΨΦυδαϊδιῃ τιυδί ποῖν οοθ ουΐ 
ΟΡΘΙγ. 860 ποίθ (ο Υοῦ. 80.---ΙἰΊ 18. ποῖ Ρθχ- 
ταὶϊιθᾶἃ τυ [ἡμῖν οὐκ ἐξεστιν ἀποκτεῖ- 
ναε οὗ δέν α]Ἱ.---Ὠίϑη. }]9 Ἰϊαιϊαἰ1ο8 οὗὨἨ {818 
ἀεἰίνογδηοο. 1. Τὸ οχϑσαῖθ σδρὶ ἃ] ριιπἰδῃτωθαὶ ἴῃ 
(89 ἔοτα οὗ οτυοϊᾷχίου (ΟἈγγαρβί.) ; 2. ἰο οσχϑ- 
ουἱθ ἃ δὴ ΟὨ (}:|0 οαδϑί-ἀαν (ϑοιωϊογ); ὃ. ἴο 
Ῥυμῖδῆ οΥὐἱ 68 οὗ βίδίο (Κτο}03).. Τὺ {6 ΒΟΥ, 
πῃ οοππροίΐονπ τὶϊὰ (18 ἀσοϊαχαϊΐοι οὗ {δμοὶν 
ἀοαϊ-δοηίοποθ, Ὀσουρὶῦ Του ψαγὰ {80 δοσυδϑαίοῃ 
δβαΐϊηδίὶ 2685 οὗ Ρο] 1681] οθησοθ Ἰνουσδηιϊηρ 
ἀοδιίῖ, τϑβυ] θ. ἔγουα 186 Βυθβοαιιοηΐ οσχϑιλὶηδίΐοη 
Υ ΡΙ]αίο γτοσ. 84. Οορ. [016 χχὶϊ!. 2. ΜΟΥΘΣ 
ἀἰδδιϊοινα [16 δϑϑυϊηρίιίοη οὗὨ δυοὶι ἢ ἀοσαδδίϊος, 
ἔγοια ἃ ἴδδι οὗ "ἐ" ΒΥ ἢ ἰϑὲϊοβ.᾽ ῬΙ]δίο, 6 ἐμ 1} }κ8, 
ταῦϑὲ 'δτὸ σοι ιογοα (μὲ5 ΘΒ τρο ἤγομῃ [Π 6 ρῬγϑοϑα- 
ἴῃς ἀοπιαπιὶ ἴον ἔπ συατὰ. Βαϊ 8 τηϑϑβυγο οὗ 
ροΪϊΐοο τοαιῖτοβ (ὁ Ὀ6 πα οί} }γ Τογυιυ]αϊοὰ, ἀπὰ 
ἴδει ὉΥ [80 ΔΟΘΌΒΟΣ Ἀἰ 861, ΑΒΡΘΟΔΟΪΥ ἴο {16 
ΡοΪ ἶφι] ἀοουβαίἑοη, 8 ἴογιηα] ὑσῖδὶ σταυδὺ ΠΟῪ Ὀο- 
ἴῃ. 
[ὔεν. 83, Βα ἴδ9 καυίμῃρ οὗ ὕὅϑδαδ χηἱρδὶ 

Ὅ6 {1810 ἅ, εἰς.---Αδοὸ. οἷν. χὶΐ, 82, 88; Ἀ]αιὶ. 
Χχ. 19, σογο Ομ γῖϑιὶ ἔοτοιϊοϊὰ [118 οτυοϊᾷχίοῃ. 

ΤῊΗΕ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 920ΗΝ. 

Ηδὰ (πὸ 72 6ν»18 Ἵχοσυϊοὰ πηι δοσοτγάϊΐπρ ἰο ἐμποὶν 
Ιανν αγξαϊηϑὶ [4180 Ῥσορμεοῖβ δῃὰ ὈΪΔβρἰ θτπεΓ8, (Π6Υ 
πουὰ μᾶγὸ δίοπεά Ἠΐη, ἃ8 {ΠῈΥ τοροδίρα!ν αἱ- 
ἰοτιρίθἃ ἰο ἀο (οοπιρ. οι. Υἱϊϊ. δ9 ; χ. 81), δηὰ 
ΔΒ ΠΟΥ δοίυ}} Υ, ἢ δ᾽ ΤᾺ] ὈΔΓΥ ὙΑΥ, δβιοηοὰ 
ϑίοριιθα (Ας6ι8 ν]}.). Οτυσί; Αχίου νγ͵ἃ8 8 Ἐοπιδὴ 
τηο9 οὗἨ ρΡυπὶβιπουί---ἰ μα τποϑί στο] δηὰ ἀΐ8- 
πτδοοίι]-- οὐ βίανυεβ, σοῦθ]5 απ ἸΟῪ ΟΥΣΩΪΠΔΪς, 
ΒΟΪϊ 88 Ρίγαι 68, 883} 581}5, ἀσβοσίουβ, ὑαὲ ποῖ ἴοτ 
Βουιδὴ Οἰἰἴσοηα. Φ68505 οἡ δοοουαὶ οὗ Ηΐ5 δεδ- 
βἰδῃΐο οἰδίταϑ πβὶ τὸ Ἀρροβτοί ἰο ἴἰπὸ Βοιθδὰ 
ΠΟΥΘΓΏΟΣ ἃ8 ἃ ΓΟὈ6].--- ΝΒ 

γεν. 38. Ασὸ Τοῦ 86 Κίπρ οὗ 180 εν δῦ 
--ὰἂο οι ]6585 Ρογδυν οὗἩ ἴ86 Φε6 15} δοδῦβα- 
(Ἰοἢ 18 ἀἰϑιϊμοιν τεβεοίοα ἴῃ ῬΙ]δὶθ᾽ 8 Ῥγεβοηίδ- 
ἰἸοη οὗ 1. 10 }8. δὰ διιδίζαουδ οἰάγρε, (οτρεὰ 
ουὶ οὗ 96ϑ8᾽ ἀνονναὶ ἐμαὶ Ηφ 18 {11ὸ Μεββίδα ; ὃ 
ομαγρο δα ὐτασΐης ΓαἸβο οοά (δῖηςο Ψ6508 δὰ πὸ 
Ἰηἰθηςοι οὗ Ὀοΐπς ἃ ΡΟ] Εἰς 4] ςαγδοί 61), ἰΓεδϑοα 
ροϊηϑὶ {πο} Δίοεβίαπίο Βορα (6 ἐμ Ὺ δυδῃ- 
“ἀοηρὰ ἴῃ (δὲ5 6886), ἀπά 56] -σοπἀοπηπαίΐοι (βἴμοθ 
(86. ΒΟρο ἴογ ἃ ροϊιιἴοα] Ἀ{[65818.}.---ατὶ δου 
Δ8}..8 ὕ]αἴο;; ποῖ ; βεγοδϑί δου (μαὶ ΤΈου τὶ ἢ 
ΤΙ αυοϑίϊοη πεοὰ ποῖ ὩΘΟΘΒΒΑΥΪΥ 86 δρΡΓΟ- 
μπϑηάοαά πϑ ρυτοῖγ ἀογιβῖνο Ῥ]]αΐϊο παι (μἰπκ 
{ἰ8: ἱ[ ΗἸ5 ΟἿἿΥ οὔἴξμοο ἯΔ8 9ὁπ6 οὗ {10 ἰοηθ, 
Ηο ν1]1 ἀθὴγ {πὶ Ηδ 18 βυοἢ 8 ρογβοπαφεὶ δαὶ 
1 Ηθ ἰ8 ἃ ἀδηρογοὺβ δι ἢυϑίαβὶ, Η6 Μ1}} δοχηον- 
Ἰοᾶχε {19 αἰϊοραίΐοη, Ἴδοσθ 15 αἶβο, θογομὰ ἃ 
ἀουδί, δὴ ἱπεϊἀοηί αὶ ΡΙΟΥ οὗ βϑτοδβηι. 

ψον. 84. ϑοϑὶ Του δαὺ τπϊδ οὐ ΤΆΥΒΟΙ, 
ΟΣ, εἰς. [᾿Απὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις 
ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ].--Ῥεβῖρ 
οὗ (6 αὐυοϑίϊοη, Αςοοταϊηρ ἰο ΟἸδμδυβει, Νο- 
δηΐίεον (πὰ τὴν Ζεδεπ εδω, Ὁ. 1068) 7εδι58 ἀὲεῖγες 
(ο ἀδοοσίαϊη ἰὼ δὶ βοῦβδο ῬιΪαίθ με δ [86 4068: 
ἰἴοη : τολείλογ ἵ α Οεπιϊε- οὶ ἰςαὶ ΟΥ α «ζει 
ἰλεοεογαίεαΐ δεπες. Ὁ ΜΟΥΟΙ οοτηθαίδ {1118 ἀδϑυπιρ- 
[οι : 1. ΒΥ (6 αββοσίΐου ἰμδὶ 6 βυ8 πο δὰ ὁ] γ 
ἰο Κποῖν 188 αὐϊμοὸν οὗἨἩ {(πΠ86 δοοαδβαίϊου, ΤῸ 
αὐΐμοτ, βότονοσ, εἰοοα οἱ οἶα }}ν αἱ (μα ἀοοτ. 2. 
ΒΥ ἰδ ἀοοϊαταϊίοη (μαὶ ἴΐ 18 πο ΒΌΡΡΟΒΔ0]6 {{ιπ2| 
ῬΙαἰο πουϊὰ {Π|ὺ8 Βορατγδίο (ἢ 6 ΜίοΟΒϑ: 8110 ΘΟΒΟ6Ρ- 
ἰΐομδ. Ηο πιΐϊριί, ποννονοσ, θ6 ἰδασιῦ ἰδὺβ ἴο 
βορασαίο ἰμθη. ΒΥ (116 ἴογι: “ Κἰηρς οἵ [86 
ον, Ῥιαῖο οουἹὰ υπἀογβίαπαὰ ποιδίηρς δυΐ ἃ 
Ῥοϊ σα] βοἰοθαΥΥ το ὃν απο 64) τροίϊτοβ. 
ΤῈ βαυμοανίβίβ ον 18; αΐ (ΠΟΥ 4150 Κπὸμ 
ἐμαὶ 3οϑὺβ οἰαϊταοὰ {86 ἈΓοΒδίη μι 58} ἱπ διοίδοῦ 
86:80, δη( ἰμ6Υ͂ ΠΟῪ ταδὰς 86 οὗ ἰδὲ λ[οεδίαἰο 

Ὥϑῖηθ ἰο δὲ ουΐ α ἴΔ180 δοουβαίἑοι. 9 6505 οου]ὰ 
ποὺ δοκπονίθάχζο ἰμο Δ ββίαϊο σοποορίϊου οἵ 

ῬΙΠαίο, Βυΐ ποιίμον σουὦ Π6 ἀΐϑονα {116 {δε0- 

ογδιΐοϑὶ Μοββίαπίο σοποορίΐοῃ. Ἠδσῃοο, 1815 ἀΪ8- 
εἰποίϊοι τταβ ἴο ὈῸ πιαᾶο ᾿μβοσου !} οἴεατ. 11ε 

Μογοτ, ΤΒΟ]ΌΟΝ τοϊδίαϊκοβ (1.9 ἀθοΐβίτϑ νγεἰραὶ οἵ 
Ομ τίβι Β ἀἰβεϊμοιϊοα. [ὑ νγχᾶβ πασαΒΒΆΥΥ ἴον Ρ ϊΔίθ 

ἰο 800 ἐμαί {μ8} σογο ἰγγίης ἰο απιθυξ δἷπι ἢ) 

ΤΔ68}8 οὔ ρεγδαϊουϑ)γ ἰδἰογργοί ἃ τοὶ κίουβ ὁ01- 

οορίΐοῃ. Απὰ {μὺ8 ἐπ 86 χηϊἀ16 δξθβ διὰ ἰὰ 
ΒΡ ΨΥ δον Ὁ 

«(80 αἶδο Θοάεί, Επαϊὰ, ΑἸΐογά. Τρ ἰδ πὸ ἀοεὶν ἴδε 
Ῥἕοροῦ τίου ἀπά ποῖ ϑοῖ διδίἀθ ὮὉΥ ἴλιο οὐῤθοιοῦϑ οἵ Μεχεῖ 

(ρ. 610), πο τοζαταβ ἴΠ0 φαεδίίο δἰ ΠΥ ὯΔ ἱπιοδᾶοὶ [ω 

Κπον ἴμ9 τοδὶ ὠὐΐδον οἵ ἴ89 οἴασαθ. (Ὠτίεε ὁδὰ ποῖ δβεὰ 
ον ἱπίοττοδιίου, ψὩ!οῖι ΗἨ ἀϊά ηοἵ ποοᾶ, νὧὲ ἰο Ἀγίας οὶ 
ἔο ἀϊδιεϊποσείοη ἰδ ἢ τοϊμά οἵ Ρίϊαῦα, νεῖνο δυοῖαβ ἰο ματὲ 
δαδροοίοά {πῶ 7668 τῦλὸ ΤΕΆΠῪ πτμδὲ ΠῸ νὰ ὁ ; 
μοί. ΤΗΐθ τΩΔΥ ὃ ἰηἰοττοᾶ αἷδὸ ἥγοτα ἰδ χῃεσέΐοι, “ Ἡ δαῖτ 

τὶ Ἐμοῦ" (χίχ. 8), μἰο ἱπογοαϑίηρ ἀδεῖτο ἣυ τοίϑασο δοδὺ (13λ 
τ " τοΐπβαὶ ἴο δίίος ἔδο ἐμϑοσὶ [ἰοῦ οὰ πὸ οὔθ (3 2}. 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙΙ]. 28-40.---ΧΊΧ, 10. 

ἐμο ἰΐτηθ οΥ̓͂ ἰ 9 Βοίονελαί 0;,-- υθη ἄτῃ ἰο ἐδ 9 
Ῥγοβοηΐ ἀδγ---ἰθ ΗΛ Οἢ 5 πανα, τὶ (ἢ ΟΥ]] 60ΠῈ- 
Βοϊουϑηῃ 699, βία ρ 6 τοϊογηδίϊοη ἃ8 γονοϊυϊίου. 

γον. 850. Δ Σα ον 7 [μὐτι--ἰοοκίης ἰὸ ἃ 
ποραιῖνθ δηϑινοῦ---ὶγ ώ--ῶὧἂ οιηϑη ΚΟΥΘΓΠΟΥ-- 
ἸΙουδαϊός εἰμ ι].--- 8 οιδὰ τὶ ἢθ ἀ6- 
οἴαγοϑ ταὐ ᾿ο 8 ποὶ αὶ 56 "ν, ἑ, 6. [αὐ 10 18. ΘΏ6Θ 
᾿τ ΡΟ5510]5 τ 4ὲ 6 βἰιου}} μὰν 1Π0 ατιεϑιΐοη ἱπ (Β6 
δον σὰ 96η88: }ῖὸ 1185 Ὀαΐ ἔγαιηθά ἰϊ ἴῃ δοσογά- 
ὅπο9 ὙΠ (δ 6 βἰαἰοιαθηΐ τηλὰθ ἰο δηλ ὉΥ͂ ἰδ 
Ῥυϊβομοτβ παϊΐοη (τὸ ἔϑνος τὸ σόν, ΒΏΘΟΥΣ- 
1 5 Υ) αὐ ἰμ9 δἰ -ρυίοϑίβ. Οοιαρο!]θά, ᾿ον- 
δύδγ, ἴο, βιιγαΐθο ἐπ Ἰατκῖης οὗἩἨ δὴ δἰ συ Υ ἴῃ 
1818 βίαἰοπηδηῦ, 6 ἴπαα!68, πῃ ἃ σοεπυΐηθ Βοιηδη 
δοη80ο: ἷ μαῖ Βαδῖ Του ἅοῃθ7 [τί ἐπ οέη- 
σ ας].---ΛἸἸαῖο᾽ Β ΔΏΘΙΨΕΙ Ὑ͵ὼ5 τηδη 6 5.} 7 ἱπαρΡ]- 
σδΌϊὸ ἰο {10 ᾳιοϑίϊο : Ατὶ λοις ΜΙ ΐη6 δσουβοῦ, οὗ 
ἄο ἰ})ὸ ὕεως ἀοου89 Μο03 [ 5 ΔΡτοργίδῖο, μον - 
ΟΥΟΣ, ἰο (80 αιοϑίΐοη: Παϑὺ ἰπου, οὐ αν (89 
Φον5, Τουτιηυ]αϊο (ἢ ἀοοαϑβαίίου ὃ 

γον. 36, ΜΙ κΚἰπρᾶοιι 15 ποῖ οὗ 1818 
τυυουἹᾶ [ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ 
τοῦ κόσμου τούτου. 'Ἐκ τοϊαϊο58 ἰο οὐτἶκχίη δηὰ 
Ὡδίαγο; γοὺ ΟἸιγ δι᾽ 8 Κίπρσάου, ἐμοῦ ἢ ποὶ 97 (8 ἷ8 
τνοῦὶα, ἰδ γοὶ ἐπ (18 "νου ] ἃ δπὰ οὐδρ (8 ψου]ά. 
λήατνϊκ {110 ϑιηρθαιΐο σοροιοη οὗὨ ἈΑἤν, δηὰ ἐλ 
τρογὶ, ἃ8 α͵80 {Π6 ἀἰδπηομϑίγαί,ν9 ἐνγεῦϑεν ἴπ οὁρ- 
Ῥοϑί(ἰοα ἰο σαἰέι,8.----Ρ, 5.7.- -τΓ}Ὰ18. δηβινοῦ, ἐῃ9 
αἰἰδεϊηοιΐοα Ὀδίννοθη 8.6 ῬΌΓΟΙΥ τη ϑοσγαϊΐο ἀπά 
[86 ΡιυτοΎ ΡΟ 168] Ἰάθ8 οἵ ἃ Κπηρσάοιτῃμ 'ιγὰ8 τηδηϊ- 
ζο5.}ν σοῃιοιλρ]αἰοα ἤγουχ. 19 ΥΟΥΥ Ὀοσιπηΐῃ, ἴῃ 
186 αμυοδίΐου οἵ 7685 [τοὸν. 84] δῃηά Ἰἰηἰγοἀυσοά 
ὉγΥ ἰδαΐ αὐοϑίΐου, Εἶτϑι Ηθ δοκιηον)οᾶρεβ (88 
Ἠο λα α Κίηράοαι (ἢν ἀδισάοπι) ἢ ῬᾶΒ8605 ΟἿ ἴπι- 
τιϑαϊαϊοῖγ, ΒΟΎΘΥΟΡ, [ὉΓ Ῥ1]α θ᾽ 5 ραοὶϊ οαίίοη, ἰο 
ἴλο ποζαιϊλνο ἀοδηλίίου οὗ Ηἰδ ἰηράοιῃ. [{ ὁ 
ποί Ὁ ἰλὶδ ιρογ]ὰ 'ἃϑ ἰο 115 ὑτἰποίρίο; 0 ἴδγϑ, (9 γ6- 
ἔοτο, ἰῃ γοδβροοῦ οὗ 18 θη: ἀΘὨΟΥ͂, ὨΟ οἷαἰπιδ ἰο {818 
γοῦϊὰ δηὰ ἀοοβ ποῖ, ἰῃ γοϑροοὶ οὗ 118 οπατγοοίοτ, 
ὁο1η90 ἱπίο 60] } βίου νυ (8 οχὶϑίθηΐ βασυ Δ ν 6 - 
Ηΐῖγο οὗ 50 Ἀοχιαῃ89. Ῥχοοῦ: ἔ ἰΐ ὡέγε οὗ (818 
τοὶ, 1 5ϑῃου] ἃ μαγὸ δρμίοῦα δῇοσ (9 ΤὩΏΔΏΠΟΥ 
ΟΥ̓ 186 Κίη οι οὗἩ (9 νου], δ [9 6 ΥῪ Ἰοδδί 
τπδὺ ἰμογ οσουἹϊὰ ἀο που]ὰ 6, 85 ΟΡ ΪΥ σοτ- 
Ὀαΐδης5, ἰο ργουθηὶ (88 ὈΔ80 ππὰ δοπίθρ ]9 Τ6- 
ΒΆΓΤΘΙη ον οὗἨὨ ΜΥ Ραγβοῖ ἰο (86 Ββρίὶ γα] ἔοσυμι 
οὗ (1:10 56 108.--Α͂Υ δοσνυδοῖβ [οἱ ὑπηρέται οἱ 
ἐ μο ([].---ἰη οὐργοίαιοιβ: 1. ΤῊ9 βογυυδηΐβ ὑμδὲ 
Ι λαυε, ἀἰδβοίρ᾽] 68, δῆ σοὶβ (μϑρ6, απ δΡάι). 7 2. 
Τηὸ βεγυδηῖδ ἰπαὶ 1 (πθη δλοιά ανο (Μογον, 
ΤΒοϊαοῖ [[οκο, Η θη οἰ ΘΉθοΓρ, 10 16}}: Ηο, 
ΒοΘΥΟΥ, ΤΟΟΪ ᾿Δ5 ἃ Κίηράομι, πὰ Ηρ αἷ580 
ΣΟΔΙΥ Πα5 βογυδηίβ. ὮὙΓῊ βυισἢ ἃ ΤΏΟΥ 8 κοί σὶ : 
δὰ 1 ἃ νου] Κἰησάου, αηὰ Ἰερίομϑ, ΜΥ 86 Γ- 
σνδηΐβ υου]Ἱὰ ᾿ἰαναῖο δῖ6,---ἰιο ἰηποσοηοο οὗὨ 26- 
8118 Ἰτοῦ ἃ ὈΘ ΡΟΟΥΪΥ Ρτογθά. Μδυΐ σβϑῃ Ηθ Βα γϑ3: 
Ιπαγο βούτδηιθ, Ὀὰδ ποὺ ΟΘ Τπ8 68 {16 δ᾽ ἐκ τοδβὶ 
δἰϊοαιρὺ αἱ Δίγ ἸΙΡοτγαι9η---ἰ 18, ἰο ῬΙ]αίο, ψἢιὸ 
τὰ9 δοαυαϊηϊοὰ ψῖτ (86 παίαγο οὗ [6 ἀΐθίιν- 
Ῥδησθ, σοπίβ᾽ 5 ἃ Β0ΥἸ Κίς Ῥγοοῦ οὗ 9680.8᾽ ἱπηο- 

ΚΠ ἀνδον λ}υκὶ ΤΟΥΘΥΒΟΙ͂Υ : Ὑπὸ ΔΏΒινοΣ οὐ Ριϊδίο,,. ἰηάϊ- 
ΣΟΙ ἀθη 65 (Π6 ἦγπι, δῃ!ὰ δοηϑΘα. ΘΏΥ͂ ΑΙ ΓΙ. (Π6 δοοοηὰ 
ηιοδίίοη. Βυΐ ἴδηχο ἰ6 τίχηι. Ριαἴο Ὀγοόπα!γ κηὰ ἰμεΐμ- 
ὨΒΏΓΙΥ τορυάἰαῖοσ 4}} συπποστίοη τὴ Φονίεῖι οχροςϊδεοηδ, 
ἘΠ ΟῚ 6 ἀοδρίβοά 45 δῆδον (Δοαιίοἰθη).-- Ρ. 8. 
{[1Δπῆρ6: “ποσοῖς απαὰ αἰείρίεε; Ὡπιπαγὰξ κδπὰ Βιίου: 

: Μέγαν: ἐπε ῖρίεε ΟἿΪΥ ((ἢ. ΧΙ, 96; 1 Οογ. ᾿ν. 1:1 
Τίη). ἰτ. 6), ὙΠῸ ἀγὸ {ποιηϑοῖνοα ποῖ 07 ἐμ ἰ6 ποιὰ, ἐμουχὶι ἐπ 
{Π|4 ττοε]α, “ἢ. ΧΥΙ!. 16.---Ρ, 8.) 
Ζ [1 {π9 δτἢι οὐ ῥ. 611, Μογοῦ το θοῖδ {πἰ8 τον δηὰ πὸ- 

οτγοιβηάς Υ ὑπηρέται ἴΠ9 αἰϑοίρ[66. 869 ὑσοοθάϊηρ ἰυοἱηοῖο. 

5. 

δθδ 

60ὴ606. Τῆο ἰπχάομι οὗ ψϊοῦ ΟἸγϑὺ ΒρΘδΙκ8, 
ΒΟΎΘΥΘΓ, (059 ποῖ νναῖϊῦ ἤοὸν ἰίβ Ὀορίπηΐηρ τἀπι}] 
(86 οοδββαιΐοη οἵ πὸ ἰκίπάοιῃβ οὗ ὑπὸ που] ἃ (88 
ΜΟΥΟΡ 4556}015); Ποῖον ἀο68 ἰΐ ἰἰ86]7 Ὀδοοῦια αὶ 
νοτὶ ἀ-Κίηρσίοιη (οοπιρ. Τδποϊαοῖὶς, Ρ. 416). 1 δοῃ- 
αυθγϑ {6 νυ οὐ] ἀηα πιακ65 ἐμ6 Κη χάοιῃβ οὗ ἰ}1}5 
ὙΟΥΪΑ δι) 6οὺ απο (30] 7, ἰῃ ογάοθν [0 δ ΟἸ 8} δὶ 
ΔΌΒογῦ (1:6 οπιΐτο οἷα ἤογιι οὗὨ (86 του]ά ἴῃ {}1ὸ 
κἰπράοιῃ οὗ ἰιοιινοη, 
Βαῖϊπον 1 ΜΥ κΚἰπ ρους ποῖ ἔσοζ ὮΘΏΟΘ, 

ἐντεῦϑεν. Ι|Δὰὦ Ομτίθι᾽ 5 Κίηράοτα Ὀθοπ ἀ68- 
ἐἰποᾶ ἰο Ὅ6 ἃ τγου] αν Κίηράοιι, ὁ τψουϊὰ μαγθ 
ἰλκθα 115 τἶϑο αὖ {Πᾶὺ ΤΟΥΥ͂ Ροΐηΐ ἴῃ {μο οΥἱβὶβ οὗ 
86 ϑυβονίη ζ8 οὗὨ [86 ΟΓΟ58. 

[Τῖ8 βοϊθαλη ἀθοϊαταιίου οὗ Οἰτ ἰδὲ σΘομσοτηΐηρς 
{86 μϑαν θη }Υ οΥὐἰ σία μὰ πη ΤΟΥ] ΪῪ σμδγδοίου οὗ 
ΠΙ5 Κίηράαυσαι, βοι1165 ἴῃ Ρυἰπεὶρὶο (89 αὐοδιίοη οὗ 
Ομυγοῖὶ απὰ διαὶο ἰὰ ἕλνου οὔ βαραγδίίοῃ διὰ 
δραϊηϑὺ Ρθηα] 1αν8 ἴογ (86 ρυ}15]πιοπΐ οὗ ΒΘΓΘΒΥ. 
Οορ. Μαιὶ. χχὶΐ. 21, (89 υυῖβοδ ΘΏΒΥΤΟΣ ΘΥῸΡ 
ἴσοι (0 ἃ ηυοϑιΐοη. ΑἸξοτὰ : “7Το τογὰ ποω 
(νῦν) Βα8 Ὀθοη δΌϑαγάϊν ργοϑϑο ὈΥ (86 Βοιηδηΐδβὲ 
Ἰπ ουργϑίοτα, ἰο πιθδὴ ἰμδὺ δὲ βοῖῃθ (ΐπλ9 ΗΪΐδ8 Κίῃρ- 
ἄοτα που]ὰ ὃὈ8 ἐντεῦϑεν----ῖ. 6., ἐκ τοῦ κόσμου τούτου 
“τ ἱΓ 118. 6886 128] σμδτδοίοῦ δου]ὰ ΟΥΟΡ ὮΘ 
οἰαηροά: νῦν ἐπ} 1168, “85 (9 6880 ΠΟῪ βίδπβ,᾽--- 
8 ἀεπιοπδίταίἑο αα οσμοα ἔτοτα ἰμ 6 ὕασὶ ἐμδὲ πο 86Γ- 
νϑδηίβ οὔ Ηΐβ "ιαἀ σοπίοπἰο οτ ψοτὸ σοπίοπάΐης 
ἴῃ. Ηἶ8 Ὀ6] 14] ; 860 βίη ΐϊαν τἰϑαρο8 οὗὨἉ νῦν, οἷ. Υἱὶὶ, 
40; ἰχ. 41; χυν. 22, εἰς.---ῬὉ, 8.] 

γον. 87. Θο, ἴΒθὩ, [οὐκοῦν, ποπηδ ἐσί(ω.] 
ΤΉΟυ ασχὶ ἃ ἱεξίΐηπς [βασιλεὺς εἰ σ(] 2--: 
ῬΙαΐθ 4818, τ ἀου δὲ ποῖ, όσα οὖΐ οὗ δυῦίοδὶί 
δηᾶ ψ]0ἢ 180 δἰτοηίοι οὗ δὰ ἱπαυϊβιίοτ, (μδῃ τυνῖϊ 
ΔΩΥ͂ Ἰιοοκίηρ ἀοκίρη5 (Τ ΒΟ] 61). 

Ὧδε, ἃ Κίηρκ δλ 1 [σὺ λέγεις ὅτι 
βασιλεύς εἰωε ἐγώ. 860 ἸΈΧΤ. ΝΟΤΕ].-- 80 
Τλου ατὶ ἃ Κη ἢ᾽᾽ αιοϑίϊοπβ ΡΙ]αΐο τὶν ἱσοπίοαὶ 
ΟΡ 8815. ““Ἴοὰ βαγοϑί 1ι,᾽") δῆβδιγοσβ 96888, 
τὶ ἢ (0 δοσοηὶ οὗὨ δβυ] πι0 56]7- ϑϑύτδσσο. Απὰ 
πη ἔλοο οὗἨ (6 σί; Η16 οι ρ 8 81χ68 89 ἐγώ. Νοὶ 
ΟὨΪΥ, Βοιγονοῦ, 4068 ὅτι τοσορηΐζο (ἢ 8 υἰἱέογϑηοο οὗὨ 
ῬΙ]αίο6---ἰί ἸΠ|κοννῖβθ δος πΘ ]οάσ6 8 (6 ΘΟΥΓΘΟί 688 
οὗ Βῖθ ἀδἀποίίοη ; ἴτοπι (86 Κίηρσάοιι οὗὨ 76885 ἰδοὺ 
τ ΒΓΠΥ Ἰαονποδί Ηΐ8 Κίη σιν αἰ χηΐγ, Βα γ8 76808. 
Ηθπμδθ τὸ σϑργοβθηὶ ὅτε ὈΥ͂ ψεα ( «1α]).---Ῥτοοῖ: 
ἹἘΒοιουμῖο ἢανΘ Σ ὍΘ Ὅοχῃ δηᾶἃ {πθ19- 
πῖο Βανθ ΣΦ οοὴθ ἰῃῖο ἴ86 ᾿νυοχἹᾶ [ἐγὼ 
εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἷς τοῦτο 
ἐλήλοϑα εἰς τὸν κόσμον].---Αοοοτάϊηρς (ὁ 
τ ύοϊκο δὰ Ὅὸ ροιϊο, Ομνὶϑὲ ἀϊδιϊηχαΐδηο5 ΗἰΦ 
δἱγίθ, δηὰ Ἠΐβ οβἕοἱαὶ δρροάγταποθ. Ασοοσαΐης 
ἰο Μίογον δηά Τδοϊαοῖς, ἐμ Ἰαιίον ρατέ οὔ {89 86ὴ- 
ἰθησθ ἀοποίοθ (ἰτὸ Ὀϊνίπο Απιθδϑϑδάορ. ϑίησο, 
Βονγονοῦ, {ἰ10 Ὀΐγιΐ. αἶθ80, αἃ5. ἔδοὸ Ὀἱτι ἢ οὗἨ ἐπο 71. 
Ὧ688 Οὗ ἴδ ο Τσυῖι, ἀοιοίο8 ἃ αἰτίηθ ον ἀϊνί ο-ὃι- 
τηδ Ὀἰγί}, τῦὸ ἸΙΚον 8 αἰβιϊσαΐϑ]. (ἢ 6 Οχρτα8- 
βίοῃ οὗ [Πἰ3 ἰ4θ4] Κίον Ὠπίυτο (ὈοτὨ), δὰ οὗἉ 
Ηἰθ διἰϑίοτϊο δΔίθββίαϊο πιϊβϑίοι (ο 166). [θοταρ. 
ἰιοσθ ΑἸίογὰ].-- - 8 Σ τᾶν Ὅθας τσὶῖαϑδα 
τηῖο [89 σι [να μαρτυρήσω τῇ ἀλη- 
ϑ εἰ ᾳ].---Ηθϑ 18 (π6 ἔδί τα]  ᾿1Π685, 2 Οοτ. 1. 20; 
ΒΥ. 1]. 14.-- ΙΝ ΣΎ Ομ ἴδδὲ ἰδ οὗ [86 ἐσθ ἢ, 
[πᾶς ὁ ὧν ἐκ τῆς ἀληϑείας].--εϑθο δόδὴ δἰ, 
“ῖ. Ομιδρ. νὶ. 44; τἱ!. 47; Βοιι. ἰἱ. 29.--- Εἴθασ- 
οἵβ ΜῪ νοΐοο [ἀκούει μου τῆς φων ἢ ς].--- 
Οἤδρ. χ. 272. ΜῊΥ ἀοοβ Ηθ δὲυν (μὶβ ἰο Ῥιϊαῖϑ ἢ 
Οαϊνίη : Ηθ ἀθδϑίχιϑ οχρ]αἰηϊηρ ὮῪ Ηδ ἤηάδ 8ο 
ἴον Δαβογοηίβ, Οδγγβοβῖ. δηὰ οἰμοῦϑ: Ηθ ἰ8 δρ- 
Ῥθα]ηρς ἰο 16 ΒοπΙΔῺ 5 σοηβοϊουϑηθ85, γι] ἢ ἐφ 



δθ6 ΤῊΡΒ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΡΙΝΟ 10 9050ΗΝ. 

ἸΩΟΓΘ ΒΌΒΟΘΡ(ΙΌΪο (δ απ (δὶ οὗ ἃ Οδίδραβ. Βϑα- 
86] : »γουοσαί α οξοίίαίε δ ἰἰαίὶ αὐ εαρίυπ βαείδε. 
--Βυὶ τη δ} }658}}γ Ηδ τυ κΒ (πὸ τπηομηθηΐ ἴῃ ἩΔϊοὮ 
ΡΙδία ἷἰ8 σοηύγοηιοα τὴ} βαϊ τδιΐοη, διὰ ἐπ 6 ἴοσια 
ὉΠᾺΟΡ τ ἃἰσὶ βαϊ ναι οη δάνυδηοο8 ΟὙΔΓΒ τα. [ἰ 
5. 1169 ἴοτια ἴῃ νϊο Ηο 8 8010 (0 ρῥγοδοῖι (116 
(ο5Ρρ6] ἰο {π|8 τηϑῃ ἴῃ {1}8 ροϑίϊϊοη. [{ἰδοὰ ἃεὶ 
οὔ 16 ἐνυΐὶι, ἱΥ 1.1.0 ἔτ ρυ}59 οὗ ἰγυ ἢ 19 (86 γίίΑ] 
ἐρα]50 (μδὺ ηΠαοδοοίῃ 866, ἐοὰ τ} ΚαΟ Δῖ9, 
απὰ (μοῦ τὶ βαυαὰ. 

γεν. 88.ὈἁἉ Βαϊ ἰ5 τσ Βῇ [τί ἐστεν ἀλή- 
ϑεια;7--- 9 Εσδη οὶ δι Ὁ] ΔΙ ΠΙΥ οδαγδοίουσοδ 
{π0 τηοαπΐπρ οὗὨ (86 ΠΟΘΓΥ͂ ὈΥ͂ Του κίης (δαὶ 
ῬΙΠαἴο ἰυγηοὰ δϑουϊ ὑροὺ υἱἱογίηρ 686 Ὑογά8, 
διὰ ποὺ ουὖἱὲ [καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν 
ἐξῆλϑεν]. Νο Ρδι50, ῃο νγδὶ εἰπρ 10 8 ΥΘΡΙΥ, 18 
ΒΡοΚοη οὗὐἡὐ Τμὸ νοτὰ ἰ8 ἡβτονῃ οὐἱ; ᾿πηπηθαϊ- 
δίογ δ πτ’οὸθοὶθὰ ἀγουπᾶ ὈΡοη 8 Π 66] ἴο 16}} 19 
δον πίϊθοῦν πὲ ἢθ ἰουηὰ πὸ ἔδυ} ἰη Ηἰἴη. 
ΤΙΝ ἰ8 (ὴ9 Ῥαίγ δι] 5 ὀχροϑβι(ΐοη, ὙΔιΐσΐ τηδῖςθα 
᾿ηῖπι δῃ δδρῸΣ ἱπαυΐτοῦ δου (86 γαῖ (ΟἸ ΓΥ8ο8- 
ἴοι, Τβεοοαοτοί, Αγοίϊυβ δηὰ οὐδ) σοηΐιθα, ἃ8 
αἶθο ἴὸ δϑϑυτηρίίοι ὑπαὶ ΒῈ ζᾶυο υἱ 6Γδησο ἴο ἃ 
Τοοὶπς οὗὨ ἀϊβοοπβοϊδίθῃ δ (ΟἸβδ5θη). Ηθ ἢη8 
οὐἱ θη πὸ δυϑρίοΐοη οὐ δβυθ)οοινο τἱ 4] γα τ, 
πὰ δ6 υηδογβίαηάδ, ὈΥ ὑσα ἢ, ΤΔΘΥΟΘΙΥ δὴ ΟὟ766- 
ἰἶἰνο βομβοοὶ ρτοῦϊουι δθουϊ Ἡ Δ᾽ Οἢ 8 ῬΥδοί 68] ᾿ηδη 
οὔ Ὀυβίηθ88 πο6ἃ ποῖ ΡυΣσὶθ μἷθ8 νι. Νοῖΐ 80 
το 859 8 ΡΒ:ἸΙΟΒΟΡἰζίης; δοριΐο 18 ἀ 6] ποδἰ6α---- 
δυσὶ δῇ 0Πη0 88 ΡΙΪΏΥ [80 οἷον (εἶ δοίμηι δογίωπὶ 
δἱ:, πἰλιΐ ε486 φαγί). Ὁ Οἡ 186 ΟΡ Βδηά, ποῖ 9 ἀ0 
ψο δηὰ (δαὶ δἰκος ἤγουα ὑγαΐ, ὑπ δὲ Μγἃ8 τηδη 68ἰ94 
ἰη. [Π6 ο486 οὗ [6 ονοτηοῦ ΕἸ Ϊχ, Αοἱβ χχὶν. 2ὅ. 
ΤῊΘ ὨΔΥΓΟΥ, ῥτσδοίίσαὶ Βουχλα τηϊηα ἰδὲ ἰδῖκο8 
οσοορίΐου ἰο ΟΥ̓́ΘΓΥ ἦγοθ ἱπγοβιϊ χαϊΐου οὗ ἰγυὶῃ, 86- 
οουπιίης δυο ἃ ζδπίδϑιὶσδ μθδ8 ἔγοιῃ ψΐομ ἰΐ 
ΒΑΥο5 ἰἰβο]7 ΟΥ̓ ΟΌΒΟΡΥΘΠΟΘ οὗ ἰγδαϊ οὶ οτγὰϊ- 
8Π66, ὨΘΓΘ ΟΣΡΓ65860Β ἰἰ8617, 858 ἀ068, [ἢ ΠΙΘΆΒΕΓΟ, 
ἃ Οἴσοτο 88 δῃ Αοδίδϊοριϊο [ργΟΌΔΌΪ]181}, ἐμθ 
μοαίμθη Οφοϊϊϊυθ ἰπ ἰδ 6 Οοίαυΐμα οἵ Μιηυϊίυ8 
Ἐ ΙΧ, [80 Βοιιϊδῃ δρὶ γα σοης ἐπ Δ}}γ, ποῖ ΟὨ]Υ ἴῃ 
ἰι5. αἰἰὰἀ0 ἰοιτναγὰ ἔδο, Βοίογηιαιϊΐοη Ὀὰΐ 8180 
ἴῃ πιοάδχῃ ἰἰπη65, δἃϑ 1ὑ βιδηὰ 8 σοῃηΐγοηϊοα πὴ 
Οαιμοϊὶς ΡΠ] Οϑορ ἢ. ἡ 

ΤῊο αυρδίϊοπ ἃ8 ἴο ἩΒΘΏΘΟ εἶἰιο Ἐταη κοϑὲ οὔ- 
ἐαϊηοὰ [ὶ8 Κηονοάρο οΥ̓͂ {μἰ8 σοηγογβωιίοη, 8 
αἰ ουϊ: ΟὨΪΥ τβϑη 'ψγὸ ἴογροὶ ὑδδὺ Ονἰβι᾽ 8 ΘΥΘΥῪ 
ΒέοΡ δι8 ψγδίομϑα ὈΥ πο ὙΒῸ ψγ6 γ6 οὔ (9 ἔγυ ἢ ; 
ϑίγδυβδ δῃηῃὰ δὺρ [δὰ ϑοβοϊ θη} δἷοῃο ΒδΥθ 
δουηὰ {πο τιοπηθηΐ 5Βυ Ποἰ ΘΕ ΟὈδοῦτα, ἴῃ (6 
Ἰίχδι οὐ 186 "νοῦ 8 Βἰβίογυ, ἰο 'πᾶθο ἱθϑῖ (0 88- 
δογί (818 δοσοιιηϊ ἰο Ὀ6 8 σοτηροδβί(ίου οὗ ἐπ0 Ενϑδῃ- 
κοι, ἰγασοδϊο ἰο δἰ Ῥϑου αν θη ἀΘὨΟΥ. 

“ ῬΠδιθ᾽ 8 ὁπ σογγοϑροηθ τὰ ἃ 116 ἀονοϊὰ 
οὗ Δ11 Τουπάαϊιΐοη οὗ οὈ͵εοιίνο [Βτϑὶ οὗ 8]1}, βυὺ- 
76οιἶν6 7 ὑγαΐῃ ; δοσογάϊηρ ἴο οἰαβϑὶο δυϊμοτὶεἰο8, 
116 ἀἴθ8. ὉῚ βυϊοϊ 6, ἐπ Θομϑθα 9068 ΟΥ̓͂ΠΘΑΥΥ͂ πιΐ8- 
ζοτίυπθ8 (Βυϑο 5, ΗΠδέ. Εδείδα. 11. 1)." ὙΒοΙ οἷς, 
ΟΣ Βηᾶἃ πο ἔδυ] ἰῃ ἘΓτα {ἐ γ ὦ,---ορροβοὰ ἴο 

ὑμεῖς, --οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἱτίαν]Ἱ. 
--Τιιο ἰοί8] γϑϑὶὶ οὗ {110 ἰγυθοουθγαθ τηοτηθηξ 
-«.«....“.. .«οὦν.5...«.................-- -ὄ .- - - -“’ τ παὰπὸὶ “-“π-ὩπΠ΄' το - ᾿ ων 

4 [[Ζ678τ δοὰ ΑἸέοιἃ Πἰκοννῖδο ἄοτί το {Π|ὸ ααθδβίϊοη οἵ ὈΙϊαὶο 
ἴτοτῃ ἐπα  οσοπεῖβπι ταί! οῦ (Πδὴ δκορι οἶδ. “ΤΡ ΟΧΡύθθδθα, 
δοῖ νὶιΐδοης δοοῦ᾽ δη ἰτυπὺ, ἔπι γα Ὅλη ΠΟΥΘΡ ὕ9 (οπηά : 
διὰ ἰδ ΔῊ δρὲ γοργοδοπίμεϊνο οὗ {Π|9 διδίθ οἵ [110 ρο! !ο ἀϑηεἰ]ὸ 
τηἰϊπὰ δὲ ἕο ἐἰπηο οἵ ἰἢ6 οτγ 5 Θοπιίπα. 11 ν᾽θ ΓΑ ΠΟ Γ Δἢ ἰἢ- 

ΔΌΠ γ τ ἢ κα ἀπνΠΠπρηοθδ ἴο δηὰ [π6 ἔγυ ἢ." Οοπιρ. [π9 
βαγίηρ οἵ ΒΟΙΙχ ἴο Ρδυϊ, Αοἷδ Χχίν. 28.--Ρ. Β.} 
Ἧ [Ὁτ΄ δησο [88 [π Υἱὸν ζιϑιληθηδίθ, Π  τπιοβ, Οὔ ηίδοσ, 

διὰ Οἵμοσ σϑοθηὶϊ Βοϊθδη Οδί 0116 ΡΒ ἢΠἸΟΒΟΡ οτα, 080 ΒρΡΘΟῸ" 
Ἰδεϊουβ δυο ὕσθα οοπάοιρηδά ὮΥ ἴῃ Ρορο.--". 5.) 

85 5. ἐδ κῖηρ 7.655 ἰὸ ὃθ ἃ φοοά-παϊαγοα δαὶ 
κυ} 1658, ῬοΥ ἢ 06 ΓΑΙ ΒΟΥ ἰἰσοδοῦιθ, παι ΐςο. 18 
8}} (818, 18 ρυδοῖῖ δαὶ 56η860 οὗ ᾿πδιΐοθ ἤπ δ Οἶδαν 
αὐογΑμσθ [ὉΓ δὴ ἰπδίδηξ τηογο---ἰο 6 δοοὴ δίζον 
οδυραί ἴῃ 86 πεὶ οὗ 8 υγοίομοὰ μοϊϊογ. ὅσα 
δίϊοΥ--ἴοῦ ΒοΓο, ἀοοογαΐπς ἰο [ᾳκα, ζΟ] ον ἐμὸ 
δοησίηρ οἵ 6808 ἰο ι}10 ἰγἰ διιη8] οἵ Βετοὰ Απίὶ- 
Ρ885, ἴυκὸ χχὶϊὶ. 12, [““ ῬΙ]δίθ τωϑοὶβ Βοι---ἰΒο 
ἩΓΩ6 68 οὗ τ189 Τα δηὰ ἐπ μδίϑυβ οὔ {πο Τσαίδ. 
Ηΐδβ οοπάπιοι ργοδθηὶβ ἃ ρἰεἰδὉΪ96 δροοίμηθη οὗ ιδ6 
ΤΩΟΥΆΪ ΘΘΙΚΏ 688 ΟΥ̓ {δι δρί τὶϊ οὐ που] α]γ ρόνεσ, 
ὙΥΒΙΟΒ ΤΟΘΟΙΘα ἰ(8 συ! τοϊ παέϊα Ροΐπὲ ἰπ (μ6 Βο- 
ΤΩΒῊ ΘΙ ΡΪΓΘ.᾽" ΑἸίοτα.---Ρ, 8.1 

γόον. 89. Βυὶ τ ἰθΘ α οὐδίοτη οὗ γοῦτα, 
εἰς. ᾿Εν δὲ συνήϑεια ὑμῖν, ἵνα ἔνα 
ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα] .----ῬἸΙαἴο ΕἸ Ὡκ5 
ἰο οαἵοι ἴῃς Φ6νγα, δπὰ ΠΥ οδίοῖι ἶτη. [πϑιοδὰ 
οἵ δἰ ΡῚῪ οὐπιϊηἰδίοτίηρ }υ5ι166 δηὰ ρῬγοποιπηοῖηκ 
{Π6 το ]θ6860 οὗ ὅθ68ι.5, 6 Ῥγοροβεθ ὁ δοῃοδὰδ ἰὸ 
ἴδ πὰ ὑπ ΔΌΪΠΥ οὗὁὨ γοϊθαβίηρ Ηἰπι {(ἸΠοταϑοῖγος ἴῃ 
τοι οὗ δ ρυϊγ!]οχο οδίδἰηοα ὉΥ ἰἰο, ΤΊιο δοη- 
Βε]Ό 6:66 οὗὨ [ἢ18 [8] [-τη 5010 8 ταΐϊηοιδ ἰο ἐδ 9 
δυᾶρο. [Ιἐ ἴδ, ἐδογοΐοσο, πο ροοά-παδιυτοὰ ἴονὸ 
οἵ ἡυδιῖοθ ἐμαὶ ΤηΆ Κα 8 αἶτη γαδοτέ ἴο {818 Ὄχρϑ- 
ἀΐοιὶ (Το. 61), Βαϊ ἃ ργεροπάδγαιιε δοῃβί ἀογ- 
ἰΐοπ οὗ ροϊϊογ. Αδοογάϊηρ ἰο Μαιμον, μ6 μ]αοοῦ 
ΒΑΡΔΡΌα5 ἰνεδίἀο “Ψ9εδ8 απὰ Ὀϊάμ ἐμ Ῥθορὶο 
σθ0089, ἀοδί κοΐ ἰδ8 90 το ἐμ6 δοααὶίι4] οὗ 
Φοθυβ 9 Ιποσ δῦστο. 89 οοιπδίπδιϊου '.88 
ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἄτϑι οτ᾽ κὶ παίϑα Ὁ {1190 δ εῖνβ, ἃ5. Φοδπ 
τοροσίβ, δηὰ ἔμ οπ ἰοσιιυ]δίοα Ὀγ Ρι]δὶθ (θοτΡ. 
Οοπιαι. οη ὥμζε). ΤὍ|6 768} ουδίοῃῃι οὗὨ χεϊοδ- 
ἰηᾳ 8 οὗ παὶ τγᾶδ ῬΓΟΌΔΌΪ ποί δὴ διηδῃδίϊοι 
ἔγοταη ἐμ ρδβοθ δ) ἔρδϑὶ δ8 ἃ ἴδαδί οἵ γοοοῃοὶ ἰδιϊοα 
(Ἰ Βοϊ ον), θαὺ γι Σ ἃ ἀγαπιδίίο Εαβίθσ ρ]δν, ἰη- 
ἰοπάοά, μοῦ μδρδ, (ὁ 1ΠΠἸυϑίγαίς ἐπ ερατίης οὗὨ [δ 
δον δι ἄγδί- θοσα (999 Οὐ). οὐ Αἴαίέ. αἱ εἰιΐο 
Ῥαδ5Β8 9). 
Αἱ ἴ86 ῬῬαδδβονοσ [ἐν τῷ πάσχα. 'Ἔν ἰδ 

Ἡϑηϊη ἰα βοπῖθ Μ88. ].---ἰ ῬΙ]δίθ παῖρος [80 
ΟΧΡΓΘΒΒ δἰτηβο] ἦ οἢ (86 14{}} 829 νγϑῖὶὶ δ οὔ ἐμπὸ 
108." Μογοῦ. βωΐ αε᾿εογαϊπῷ (9 ἐλε ἐιεναὶ εξ- 
»τεδείοη, ἰλδ ἤεαδὲ οὗ ἐλ6 ραεδουον λαα τεοαϊψ οοπο- 
πιοηοοῦ. 
ΤῈ Κὶῃρ οὔθ δουνδ[τγὸν βασελέα τῶν 

7ου δ].--- γον: “Ὁ τ ὶθο τποοκίηρ ὈΓΘταθδδ." 
Ῥεγοδῶποθ δρογίῖνο σαπηίηρ ᾿ἰΚονγίβο. Ὅμὸ ἵίης 
οὗ {86 δονγ8 Ηθ γ͵ἃ5 σοπδίἀεσϑὰ ὮΥ͂ ΣΏΔΩΥ διποῦς 
189 Ρ6ορῖὶθ ψῆοβθ Ὀυδβίπε88β ἱΐ γὰ5 (0 ἀθοϊάδ. 

γον. 40ό. ΤΒΘἢ ΠΟΥ ὀτὶθα ουϊ 811] αιἰκαῖπ -- 
Τῆς Ενδηροὶ δι᾽ 8 τηοδηΐηρ ΒΟΘΙη8 ἰοὸ ὃθ αἰτοῦ: 
ΠΟΥ ανο οὐἱθὰ, Ὡπὰ ΟΥΥἿ δραΐῃ ΠΟ: ΟΥ; ΠΟΥ 
πδὺ ἐἰἰο δρζαΐῃ γσάτο υἱΐογϑησο ἰο ἐμδὶνρ βϑηϊὶ- 
τηθηΐβ, 70. [Π9 βγϑί {ἰπ δίιοσ. 2:9 δοουβδίίου, 
{807 ἀἰὰ 0 τῖϊ8 οἰδιμόσουβ ουΐοτγ. 8 δρρτο- 
Ββοπὰ (Π6 Ραβδδρὸίμυ8: (ΠΟῪ οτγὶ θα [Π8 ἐἰπιο, ἀπὸ 
παῖ ἐπ ππαϑδε ΟΥἩ ὙΠ} ὁη6 γοΐοο.--- αγίπρ: ποῖ 
τς Ομο Ὅθπὶ ΒεσαρῦΌδα [μὴ τοῦτον, ἀλλὰ 
τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς 
λῃστή ς].---Οὐ ΒαΓΑΌΌΔ8 866 Οοἴητῃ. οἡ Αἰαξέλει. 
ἶε '8 89 ἄγδί ργδοίϊοδὶ ἤδυϊὶ οὗ [89 Βοιιδὴ βρίγὶϊ 
ἴο 8οὲ ογἰταϊῃδὶβ ϑ:49 ὮΨΥ βίἀθ Ὑ 11 Ραϊδίλνο ἰά64]- 
ἰϑὶ8, δῃἃὰ ἰο γϑῖθαϑο (9 ἿΙΌΣΘΡ Γῖο ἐδδη (Π 
ἰαϊον. [Εν] βυρροδίϑ ἰδὲ Βαγοῦθδϑ τεδ9 ἰὴ 
808 οὗ ἃ δον! (ΑΌδΔ νγ͵ὰβ 4 Βδθθὶ πο {1116 οὗ δο- 
ΠΟΣῚ), δὰ ἢ θροῦν ἴῃ (86 ἰηϑαγγθοίί οα (Ματχ σχτυ. 
7) δεοϊηϑ ῬΙ]αΐθ, δνίβίης ουἱξ οὗ "8 ταϊδαρρσο- 
Ῥυϊδιίου οὗ ἃ μαζὶ οὗ ἐμ ἰδπιρὶθ γϑνθπυθ ἴο [86 
οοπδίσυοιίοα οὗὨ δῇ δαιθάμποιὶ (2 οΒορἢ. 2.6 Μεθ 
“ιά. 11. 9, ἃ 4); διὰ ἐμὺυδ ἐσρ᾽δίηβ {ἰθ σα κογηθ88 
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αἰὰ τ ῖοι ἰδ δειποάσίη δηθὰ {δ6 Ῥ60ρ]6 ἀ6- 
τοδηἀοὰ ἰδ γϑϊθδϑθ. Οἱ ἰμὸ βἱκηϊδοδῃοο οἵ ἰμ9 
Βδῖὴθ δαγαδδας (Βοη οὔ (πὸ Βδίμον, τι ον ἩΣ|Ὲ- 
ουἱ “εδι ἴῃ (Π6 ϑδνπορι!βι8) πὰ [80 υπἱποομβοί ΟΌδΙΥ 
Γερσγοβοηίδιϊνο δ αροίο᾽ πὰ Γ6168890 ΟΥ̓́ ἐΠ͵8 ΣΘΌ 6] 
δοά ΤΟΌΌΟΥΡ, 8 οοπίγαϑέοθα πἰϊϊι μ6 ΘἸΔΥΔΟΙΟΡ 
δηα οοπάοτιημαοίἑ οη οὗὨ {1:6 οὐοάϊοιί δης Ἰιον “6808, 
800 ποίο8 οὐ Μείὶ. χσχνιΐ. 10, Ρ. 611, δῃά εἰ 
Ηον. ΑΝὉ ῬΒΑΟΤ. Ὀεϊογ. ἐυωαὶ ἐπ λιυπαχὶ ἀϊοϊηα 
»οίεπίία τεδιι.---Ῥ. 8.} 

ΟΒδρ. χὶσ. 1. θη ἐδπθχοίοσο 1] 19 ἴοοῖς 
ὥοββ δἐπᾶἃ δοουτροᾶ ἘΕἢηΣ ἢ λαβεν οὗν 
ὁ Ἰ1ιλ. τὸν ᾽]ησ. καὶ ἐμαστίγωσεν].---Τ 6 
βεσουὰ πτοίοϊιοα μοὶ ἐἶο δἰἐθπιρί οὗἩ 9 Βομηδῃ, 
δοοοταϊηρς ἰο ΦοΒῃ. Ηο ἰοοῖ, ον γϑοοϊγϑα, 6888 
δὰ δοουγρο Ηἶπ. 29 βδοηπάϊης οὗ 7659 ὈΘΙΌΓΘ 
ἩἨδογοά δ ἰγι δ 81, δα δὶδο ἐΐπθὸ μιδηᾶ- Ὑδδβιΐης, 
Ἡκονν59 Ὀοίους ἰπ ἐμ15 οδίοζοσυ. ἩΒ {Π|9 δί- 
ἰοιιρύ ὯΘ ὨΟΡ68 ἰὸ Βαϊ ϑίυ ἰμ6 υἱπαϊο θη θδ8 οὗ 
Φοδυβ᾽ 068, ῬΟΥΒΌΡΕ οὐϑ ἰο δχοϊϊθ ἐμοὶ ὁ0ηι- 
Ῥαβϑϊο"---δηα 50 τηυδὴ ἐπ 6 το ῦ9, βίποθ δοοουάϊῃ ς 
ἰο ἷ5 4665, 9}6885, ὈΥ ἰδΐα ἱᾳποιαϊπίουβ ἰγοδί- 
τηϑτί, πουϊὰ Ὁ6 ιγὶρροά οἵ ἀἰχοΐϊγ ἴῃ (δ9 ογοβ 
οὔ (μ)ὃ6 Ῥθορ)])6 δηὰ :58690 οὗ ποῃθ οἵΐεοί. Οπ ἐδ9 
δοὶ οἵ δοουγρίηξ 500 Οὐ. οὐ Ἀἶαξίλδιο ἴ . 
δ12]. ΑΔ 8130 οὔ ὑμ6 ἀἰδεγοης βίη ἢ οδίῖ 0 88- 
καηοα Ὁ ἰδ δοουνκὶπς δοοογάϊης ἴο {19 Κ'γηορ- 
εἰδὶβ δπ δοοουϊηρ ἴο Φοθ. 

[ΡΙ]δὲθ ῬυοῦΔὈΪΥ δαν᾽θοϊοα “6808 ἰο ἐἸιὶ5 ἃ 5- 
ξιδοοῖυϊ δηὰ δΒονγγί οἷο Ῥυπἰβθηὶ ἴῃ (86 ναΐπ 
ἮΟΡΘ οἵ βαιβίγίηρς Ηΐ8 δοοῦϑογ8β δηά τηουΐϊης ὑμϑιη 
ἐἰο δοιηραδδίοηυ. πὸ Βοιιλῶ τηοὰθ οὗ δοοιιγρίηρ 
ἴα στο τιϑδηΐ, ΜΔ ἰσὰ Ῥγᾶ8 ἹπΟἢ ΤΔΟΤΘ ΟΓοἷ ἰὨ8Δῃ 
{πὸ ον δι; Ὁ τγῶβ πόνον ἰηβίοϊθἃ ἀρὸὰ Βοιηδῃ 
οἰἐξίσοηβ, Ὀυὺ ΟἿΪΥ ὉΡΟῺ ζογοί ΏΘΓΒ δηὰ δαυββ 
ἩΔΟΒΟ ᾿1γὸὺ8 ΟΓΘ σουϑί ἀοχοὰ οὗἩὨ πὸ ἀδσοοααί, οἰἰ ἢ 6 Ὁ 
85 8, ἰογίυΓο ἰο οχίογί ἃ ΘΟ! ΟΒΕΙΟΠ, ΟΣ 8Δ8 8 00}- 
Ῥοοίΐοπ ῬΓΟΡΑΥΔΙΟΥΤΥ ἰο ογυοϊβχίοη. ΤΠ ὈΟΑΥῪ 
88 εἰγίρὈοά, (16 ἴῃ 8 βίοορίῃρ ῬΡοϑίαγο ἰο 8 ἸΟῪ 
Ὁ]οοῖς ον Ρἰ 1 ]6Ρ, διὰ {ἴὸ ὈΔγὸ Ὀδοῖς Ἰδλοθγαίθα Ὀγ 
δ υπ]ϊοιϊοὰ που ῦον οὗὨ ἰ688)05 ἩΪΓῚ Τοὰ8 ΟΥ̓ 
ἐν εἰοὰ ἐΒοηκο οὗἁ Ἰοαΐμοῦ, 80 (μὲ {1.0 ῬΟΟΣ δι ῖ- 
ἔογϑυβ ἔγθασοηιν ἔδιπίοὰ ἀπά ἀἰοαὰ οὐ ἰδ βροί. 
--Ὁ. 8. 

γοῦβ. 2,8. Δηᾶ [89 δΒοϊϊθσθ, εἰς. [καὶ οἱ 
στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ 
ἀκανϑῦὸν, κι. τ. λ.].-ἶοὸοὸ Οοιτα. οὐ αίίλειο 
ῬΡ. 614]. “ΤῊθ ἀονβῖνο Ὀ]ΟῪ οὐ ἐμ9 οἰ θ6}ς 
ἔξω αὑτῷ ῥαπίσματα] ἰδ ϑυθπ ἱρὰ ζοὸΣ ἐδ 

8.᾽» 

γον. 4. Σ Ὁτίηκ Εξίηι ἔοσῖ ἴο γοῦ [Ἴδε 
ἄγω ὑμὶν αὐτὸν ἔξω ἵνα γνῶτε, κ. τ. 
Αοοοτάϊηνρ ἰο Μαϊίπον, {Π δοουταίῃᾳ οὗ (89 οχὰ 
μδὰ Ὀσδθη οοπδαπιμρείθαἃ Ὀοίοτθ 186 ΟΥ68 οὗ (80 
Ῥθορ]ο (ποῖ “ἴῃ ἐδ οουγὶ οὗὨ ὑμ9 ῥγοίογίυπ""). 
Ἐὸν δϊον ἐδ βοουγρίηρ, 9 δο]άΐοτβ μδὰ 1οα Ηϊὰ 
ἑπίο π6 Ῥγωϊοσίσω, ῬΡΥΟΌΔΌΪΝ ἰδ ἃ τηοοϊκκίηρ ῬΓΟ- 
οϑαβίοη δ8 ἐδβουχῖ ἰδ Κη τόσο Ὀτουρδί ἱπίο 
᾿νἷ]8 615410.0. Τ6 Β60Ππ0 ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ ἰοοκ γἷδοθ ἰῃ 
ἐδο {ογίσοδδιοοῦτί ΟΥ ἴῃ 8 [8}}1. Ἰδογοίοσο ψὸ 
γοδὰ οσο: “1 ὑχίηρ Ηΐπὶ ἴον πο γου."-- 
Ῥπαϊ γθ ΤΥ ἱκπον.-- 9 5600Χ71 ποὺ Ῥ088688- 
ἷπρ 186 τίς οὗ οδρὶτ81 Ῥυπίβητηθηξ, ἰμ9 Γείυγη 
οὔ ἰδ6 Ῥϑυύβοῦ οἵ “968608 [0 ἱπϑῖι τγ88 8 ἀδοϊαγδίΐοη 
ἐπδὶ Ηὸ ναϑ ἔγοϑθ ὕγοῖα ἐμ οἴϑῃοθ Ἡ 8 τ ' οι 
ἐπογ οἰδνροὰ Ηΐωι. ῬΙὶΪδίθ, ΒΟΟΥΟΥ, αὐύογ8 
ἐοϑιϊ τον ὉΒΟΟ. Δ  ΠἸΟΏΔΙΪΥ: 0 ἔβαϊϊ [οὐ δεμίαν 
αἱ τέα νἹ.--- 89 Ἰοδαΐηρ Τοτί8δ ἨΔ ὈθΘῺ ἰπ ἀϊ- 
ἔφτοπιὶ ὙΔΥΒ τοἰδὶ πί σργοιϑα ἰὰ τοχζαγὰ ἰο ἐϊδ 1ῃ- 

ἐθῃίΐοι,---Ὀ αονδαγὰ, ἴῸΣ ἱπείδποϑ: (Π6 Ὁ ΒΒου]ὰ 
8600 ΠΟῪ Θδομρ ϊδηῦ μδ6 πουϊὰ Ὁθ ἃ Ρυπίϑδίης 
Ηΐπι, ἱζ δὸ ἴουπὰ δὴν ἴδυϊ ἰὰ Ηΐμ. 

γεν. δ. Βϑβδοιᾶ, ἴμ6 8. [1 δε, ΟΥ ΤδίμοΣ 
Ἰδοὺ ὁ ἄνϑρωπος, 8ε6 Τ-τΧΤ. ΝΟΤΚΒ].--- δο8 
ἤοπιο! “αὶ ἔτοπχ 80 ᾿ογὰ οοιϊηοίἢ δὲ (89 
ἰοηχιθ 8.}4}} βρδδὶς." (σου. χυὶ. 1 [1μ 8078 
ΒΙΌ16. “780 Ὀγορδσζαδίΐου οὗ ἐμ βοασί ἰῇ το ϑῃ, 
δηά (Π0 ΔΏΒΤΥΟΣ οὗ (896 ἰοηχίιθ, ἰδ ἔχοι (86 Τογὰ.᾽ 
Ε. “.}]). Ια Β νοτάδ, ὑποοῃβοίου δὶ ἰὸ Ὠΐπι- 
86], δϑβυτηθ, ᾿ἰκὸ 18 διροσβοσίρίίοη δηὰ ἰδ9 
δοῃέθῃοθ οὗ Οδίδρμαβ, δ βἰ ζῃϊ βοδῇοθ οοσγεβρουα- 
ἷηφ ἰο ἰδ ᾳτοδὺ εἰϊυδίϊοθ. [ςΑπ ἱπυοϊ πα τΥ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ δορί οηίΐίδιη, 85 {10 νοτὰ οἵ Οαΐα- 
ῬΔ5 (68. χὶ. δὶ, ὅ2) νᾶ8 δὴ ἱπυοϊυπίασυ ὕσο- 
ῬΒΘΟΥ͂ οὗὨ Βοδι1]9 διυάαΐδβηι.---Ρ. 8.1 Τμ6 νοσὰ 
ΒΘΟΙῚΒ ἰ0 ΟΧΡΙΘ85 ΘΟ αδδβίοῃ ; δί 81} ουθῃηίϑ ἰΐ 18 
ἀοδίηοὰ ἰο οχοϊϊθ ἐμδὲ οχοϊΐοη. ἸθΟΤΘ 18. Ὡ0 
ἀουνδὲ 88 ἰο {116 8θη86 : ἱδοῖγο γα ἰἰατο Ηΐῃπ δζαίη, 
δηα πδαὶ ἃ ΡΗἰ(ἰ4. 016 οὈ͵θοι 1 αΐ6 Ηΐπὶ ἐμ 8 δορὰ 
Ἰοὺ Ηΐῃ ρο. Ηο ΤΖοσϑῦοαϑβ ποὶ (δαὶ 9688 18 1- 
ἀοοὰ 89 Μίδῃ κατ᾽ ἐξοχήν [89 οη6 ρογίοοί ΜΔ}], 
ψὰο, τοῦ σι πἷ8 πνὶοϊκοὰ Ρ]ΔΏΟΥ, δῖ 608 ζοσεϊ 80 
ουἰγαροά 'η Ηἷΐδ8 οαὐταγὰ δρρθᾶσγαποο. 

γέεγν.6. 80 ἰρμερσχίϑθοιδ δῇ ἃ [Π6 ΟἿ οθσα. 
--ἼὟ ον στοὰ 28 Ἰ684678---- 16 ἢ ἀ068 οὐ ὀχοϊυαθ 
{89 Ἰοϊπὶ οὐγίπρς οὗ (80 δϑβοιῃ Ὁ]6 ἃ ροριυΐαδοθ. 

ΤῬαῖχο ΕΠ γοῦσδοῖνοα δᾶ οτποὶΐν ΕΣ, 
--Ρ οἷο 80}}} τηδῖοθβ ἃ βίαπὰ αἱ [80 ῥσγϑβϑῃί δίδρο, 
ΜΠ ἃ Γθο]ΐης οὗ 8 οὐ δυϊ μου ἰδαὶ οδυδοδ 
δἷπι ἰο ἀογίά6 (116 ᾿τυροίθποθ οὗ 86 56 08. 

γον. 7. )2 οο αν ἃ ἰὰνν [ἡμεῖς νόμον 
ἔ χομεν].- Βὸ μοὶ εῖο8] δοοσιι δαί! οι. ἈΘΥΪΏς ΒΟΓΏΘ 
0 ἴγυϊδ, (ΠΟΥ ΠΟῪ ὁοηθ ου ψῖϊὰ ὑπ0 το] σίου 
δοσυϑαίοῃ ἰὰ ρυγβυδληοο οὗ ὙΔΙοΝ 7 681.5, δἱ Ἰοδϑὲ 
οοοοχάϊηρ ἰο ἐλεὶγ αν, ταυβὲ ἀΐθ (88 ἃ ὈΪΔ 9 ἢ ΤΩΘΡ 
οὗ αοά, ποιροῖν, μον. χχίν. 16, ἀου (1668 890 ἃ 
8 [8180 ῥσορβμοί, θειιί. χυϊιὶ, 20). Το ἡμεῖς, εἰο., 
ἀοδοι Υ δυσαγθὰ αοσοϊηδβέ ἰμ6 ἐγώ---αἰτίαν οΥ͂ 
ΡΙ]αῖθ. ΤῈ 2166] σοπδά θη οὗ ΡΙ]αἰο᾽ 8 ΟὈ]  χαϊΐοη 
ἰο Γαβροϑοὶ ἐμοὶν ἰ'αὼσ. ὅ60 ΦοΒ0ΡΆ. Απέΐᾳ., 10, 2, 8. 

γεν. 8. σθ Ῥὶ]αἴ0---;0 νγὰ5 [8:9 ΠλΟΣΧΘ 
αἰταϊᾶ [μᾶλλον ἐφοβήϑη].--ἸΒΕΙ͂Σ Ββαγίημρ, 
ἴῃ {πὸ ἄγϑι ρίασϑ, ϑῃς γ ῚῪ σα ἰδδοα 89 ἀοδὶσηοα 
οἴἶεοί ; 1ξ τνγὰϑ Ῥγοάἀυοίἐγο οὗ [86 ορροϑὶϊο οἴἶεοί, 
Ηϊἱβογίο Ῥὲ])αἰο μδὰ θόθη σϑβέγδϊ θὰ ὮὈΥ ἃ ,εαγ οὗ 
οημδοίεηοθ ΟΥ 90) ἰαιο δ'οπο: ΠΟῪ γε, χζίοι!Σ 7ὲα 7 
ΒΆΡοσνοηθά, ἰῃ σομηῃθοίίοη ψ 1 ἃ Κα οὗἁ οεδιιδ᾽ 
»ογδοπαϊιν ἰἰδοϊῖ, οὗ τ ]οἢ Ἰδοῦ δοηϊϊπηθηΐ [16 
ὩΟῪ ὈΘΟΔΙΩΘ 7Ὁ}}Υ σοηβοΐουβϑ. Αοοοταϊΐπρ ἰο Μαεῖ- 
{μοῦν, (9 τηρδδδρο οὗ 818 τ 9 ἢ85 Δσοδαν Ὀθ6ἢ 
τοοοῖγοα, ὮΘΏ6Θ 8 70 ΔΕῪ ἰηΒι θη 14). 

γεν. 9. Αξαΐῃ ἰμῖο [16 Ρῥσχοϊοσίπτι [καὶ 
εἰσῆλϑεν εἰς τὸ πραιτώριον πόάλε»ν]-- 
Ἧο τυδὲ ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ ᾿ππαρσίηδίϊο {μ6 Ἰοαάϊης οὗ 
Φοθὺ8 Ὀοΐοσγθ Ῥιϊαίθ, ἰπ σά δῦ ἰο 8 ἔγεϑῃ, Ὀυϊνδίθ 
ὀχδιιηδίίοη.--- Ὁ ΏΘΟΘ αὐτὶ ἙΒου [πόϑεν 
εἰ σύ].--- 86 ἱπαυ ΥΥ δίϊτον (89 τολέποο οἵ Οδγὶϑί 
ἷβ ἱπαοδηϊίοῖν γδιηθά, θὰ δοοογάδμοθ τὶ τ (110 
ον δ᾽ δοουδβαίίοῃ δῃὰ Ῥ᾽Ϊαἰθ᾽ 5 ἴοδι. δΔίογοῦ: Ηθ 
ῬἱοίιΓο8 ἰο ἰπδ6 1 {10 υἱὸς ϑεοῦ αἴτον (9 ΒΔΊΟΥΥ 
οὔ 16 Βοαίιδῃ λεγοίόβ, πὰ Ψ6 ΔΒ ἐπ 9 γϑῆροδησο 
οὗ {80 9688 αοα Φομονυδῃ. Ἐοϊκίουβ ἂνο, ἴῃ 
ἃ τιοηθηΐ οὗ Ββυρεογδβιϊἰουβ οχοϊδιηοπί, Ρἱοἴαγ0 5 
ἰο ἔἰθο] 4}} τπδῆπορ οὗ ἰδίηρβ, βουνοῦ, δὰ 
ποι ΐηρ αὐἰΐθ ἀϊδιϊ ποῖ ]ῖγ. δοίμος Ηθ γγογ0 8 
Μαρυβ ΟΥΓ 8 Β6ΓΟ, 8η Δῆμο), αἴϊον (06 τεϊϊ χίου 
οὔ ἴ!0 απ, ΟΥὙὈἩ 8 ἀϊνίηο δρραγίϊΐοι,---ἶἰὶ πο 
δοοιῃηθὰ ΥΟΥῪ ῬΟΒδῚ0]9 (90 πἶπι ἐμαὶ ἔπ 6 γ9 ταϊραῖ ὉΘ 
Βοιηθι ἷηρ διιροΓν-ἰογγοβίχίαὶ ἴῃ (89 ΔΡῬΌΘδΓδΠΟΟ οὗ 



δ68 ΤῊΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 50ΗΝ. 

ἰδ. Μδη;--δηᾶ 6 δὰ 50 ἈΠΘΟΠΟΘΤΏΘΑΪΥ σδυθοα 
Ηΐπι ἰο Ὀ6 δοουγᾷοα. [ἢ ΔΌΥ 0886, οοἰοδβίϊαὶ το ῃ- 

. βοδησα δροιηοα (0 ἰδγοδίθ ἷ. αὶ Πο Γ᾽ ἐ}10 
πόϑεν, εἴδ., 18 ταϊὰ (ΜΘ Υ6ΓὉ) ΟΥ οδυι ο 8} δἰ πίῃς, 
8 ἀἰδῆσουϊὶ ἰο ἀθοϊάθ; ἴϑαν δῃὰ ὑγυάθῃοθ ΤΠΔΥ ὈθΘ 
πηϊιοα ἴῃ ἱἰἰ. 
Νο ἀδνσοσ [Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν 

οὐκ ἔδωκεν αὖ τῷ].---μαϊμαγάϊ : Ηο που]ὰ ποὶ 
ΒΏΒΞΥΟΘΥ πα, ἰῈ οτάοῦ (μδὶ Ηοσ τορος ποὶ βίερ ἴἢ 
180 ὙΔΥ οὗ αοὐ᾽δ νὶ}]. ΑἩ ΔΌΒΙΥΒΟΙΪΥ ΒΌΡΟΣΏδ- 
ἰατλ] 9010 Υἱονν, {80 ΒΏΒΥΘΥ δὰ ὈΘΘῺ 8 ΤΏ0Γ] 
ἀυῖγ, δο τοὶ σίου ἀαἱγ τοῦ] μαγὸ δἰοοὰ ἰὴ (89 
ΨΔΥ οὗς. Θοἂ μὰ ρονον, ποὺ βίδα ἢ ΔῺΥ 
ΒΏΒΨΟΥΡ οἵ Ηἰδ8, ἰο δοσοιρ δὲ Ηἰ8 Μ1}, ὕπαον 
δυο ἃ βυρροβί(ΐοη 85 Γυϊδαγά 8, οθὺ8 τνου]Ἱὰ ἴῃ 
ὯΟ Οᾶ890 Πᾶγ6 ἀδγοὰ ΔΊΟΥ Δηγίἰηρ. Ηθ γὲ8 
δἰἰθηΐ, “85 αἷ80 Ὀοίογο Ἠοτγοά δὰ Οδίαρἣδ8, Ὀ6- 
ὁαυ86 ἢθ δΒαὰ δἰγολαν ἰοϑι δά οπουρὰι ἴον {89 
ΒΒ ρΡί 0]6 ; ἀπά ΤῸ δὶπ) ψἢο δα ἰυγηοὰ Εἰ 
λαοῖς ἃροη ἰμο Κίηρ οὗ σαί, πο 6 οου]ά δῃ- 
Οἴ ΒΟῸΣ ἰαβίΠΊΟΠΥ͂ αΥδὶὶ."" Τοϊαοῖς. Φ26588 οου]ὰ 
ἴοτοβοθ ἰπδὶ ἰμὶβ ἰγδηβδοιίοῃ 1θΘὰ ἰ0 ποίμίης. 
ῬΙαἰθ, τυ ΗΪ5 αποβιίοη, δϑαηἀοποὰ ἰ.ιἰ8 ᾽υἀ 1614] 
Ῥοϑίϊϊοπ, ἕοτ πὸ ττῶβ Ὀουπα ἰο δοααὶξ Ζεοβυρ ποί 
οῃ δοοοιοὶ οὗ Ηΐ8 ἀδληφεογ- τ ηδοίηρ αοὐἀποδὰ, 
Ὁπί οἱ δοοουπὶ οὗἨἩὨ ΗΪδ »γοίεοίἑοη- ἀεπιαπαϊησ ἀμηιαπ 
ἑπποοόησα. [ΑἸίογα : “" ΤΙ 8.16 π00 ψ8ὲ8 89 τηοβί 
σα ρΡμαὐὶς ΔΏΒΟΡ ἰ0 8}} γῆο μδα οδὲβ ἰὸ θδν ἰἰ, 
---ττᾶϑ δ σοΐοόσομοϑ ἰο νἢδὶ Ηο ἰιαά δλυι ἃ Ὀοΐζοτο, 
αἰ). χυὶοξ. 87, απὰ βο ἃ νἱίμοδα ἰο Ηἰΐβ αἰνῖηθ 
οταίη. ουϊὰ ΔῊΥ͂ "πέγὸ πιαη, οὗ ἰτὰο διὰ ἀρυῖρε 
οπατγδοίον, δύο σοίιηϑοά 8ὴ ΔΗΒΎΘΓ ἰο δυοὶ ἃ 
αιοϑιΐοα, δοὸ Ριι  [μοζ (6 ΤΟ ΣᾺ γα 014}18ὲ 
οοπείάον (}18."--ΡῬ, 8.1 

γον. 10. Ὁοδῖ ΤΒοῖ ποῖ δρϑϑαῖς ηἴο 267 
[ἐμοὶ οὐ λαλεῖ ς].---Ηἰπλ8ο0}7 ζ.}} οὗἨ ἔδασ, 89 
ὀχϑδοίβα σοί ἀογαί: οη8 οὗ ἔδρα ἔγοπι 9688. . Ηο 
δοαρδβίδβ οὗ δΪ8 ρονοῦ [ἐξουσίαν ἐ χοἹ ἱπειοοάᾶ 
οὗ τοι δον ης ἷ8 ἀμ Υ, δὰ οὗὨ ἰιἰθ ἔγϑοάουι ἰο 
γοῖοδϑο οβϑυϑζά πολῦσαί σε, ἩΝ116 [86 πο ιὺ 
οὔ ἰορίαἰίοη. ἀτίγοϑ πἰπὶ ἴῃ ἀἷ8 ἐπηροΐθηῃοθ Τ0- 
δ᾽ 8.1 655}}0 ογνδγὰ. ᾿Ἐμοί μδ5 ἰὴ θα ρῃδϑίβ οἵ 
οἴοπαοα δυϊμονῖγ [ρτίἀο οὗ ο8166], τιδκίηρ οἵ- 
ἴογίϑ δὲ οποθ {ἐγγύῃ 7 ἀπά αἰωγῖπσ. Οτγμείῳ, 
φοΐοαδε, ἃ. τοῦτο ῬΥΓΟΌΔΌΪΟ Βααιθη66 ἔθ Δῃ ὑπ 601- 
ΥΟΥΒ6. 8660 86 ΤΈΧτῦθΑΙ ΝΌΤΕΘ. [786 ΟΡροδὶ(θ 
ογάον 'β Ὀορίίον δἰἰθβίϑθα ὉΥ οσίδσςῃδὶ δι οΣ  Υ͂ 
(". Α. Β., εἰς.}, δηἃ πιοῦθ πϑδίυγδὶ, 88. σείοαδσιρ 
ΔΡΡΟ815 τηοτθ ἰ0 {πῸ ῬγΊΒΟΠΘΡ, δηὰ ογμοίγέπο [0]- 
Ἰονγβ 88 8:6 οὐ Ὁ δἰἰευποιΐνθ.---Ρ, 8,1 

γον. 11], ΝἣῸῸ ρνῬονγοσς ονθὸσ Μὸ ὑ]οδα ἐξ 
Βαᾶ 668 βίνϑῃ, εἰς. [οὐκ ἔχεις ἐξουσίαν 
οὐδεμίαν κατ᾽ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδο- 
μένον ἄνωϑ εν].---δεδομένον. ΝΔΙΏΔΘΙΥ, (Β6 6Χ- 
ογοΐθο οὐ ρον 6 γ----ἰ ἐλαί δὰ ποὺ 66" σίσεπ (Π66. 
ΤΙιΘ ὨΘΌΪΟΡ 8 ΤΏΟΤΘ σΌΠΕΓΔΙ ὑμ8η δεδομένη, δὰ 

Ἰποϊυ 68, 85 ΜΟΥΟΣ δᾶ γ8, τὸ ἑξουσιάζειν κατ᾽ ἐμοῦ. 
--". 5.].--ΕἸόοσὰ εονο.---Ν οἱ : ὕγουσα 9 Βο- 
ΤΩ ΘΙΊΡΟΤΟΡ (5ιογὶ), οὐ ἔγοια 89 βδαηπμοαγίη 
(86α}167), θαὺ ὕγοτι αοὐ (οδ 4}. 111. 8, 81). [ἀτο- 
ἐἶι.9 ΔΡ ΪΥ : ἐπάε δοϊ σοί, ἀπά ογίωδ φωτὶ; ἄνωϑεν 
58 8 ῬΓεοΐδβο δον ἰο (ἢ πόϑεν οὗ ΡῬΙ]αῖ90 (γον. 
10). 1 ἰδ Θαυϊνα]θηί ἰο ἐκ ϑεοῦ οΥ ἐκ τοῦ πατρός 
μου, Ὁαΐ ειἶῖΘ ΡΙ]αὐο τγουϊὰ ποὶ δαῦο ππάογδίοοα. 
--Ρ. 8.].---Ν ο ρουνοσ.-- - Ἐξουσία ἰ8 ἰη θτρτοίο : 

1. Αψ8 ἡυάϊοῖα! δηιμονῖ, ὈΥ ΓΌΛΒΟΥ, Οαδϊνίη, 
Βδὰν δηὰ οἰμοτα. Τῶι8, Ὀθοδυ86 που παβὶ {818 
ΔΌΪΒΟΥΙ ἔγοπι οδονο, ἰδ 6 τηΐβυ86 οὗ ἰΐ ἰβ βίῃ; 
8.6 δαΐμοτα οὗ ἰμῖα οὔθησο, ΒΟΎΘΥΘΡ, (0 76,8, 
δαγθ 89 χτοοίον κυ ]ι. 

2. Αοίαδὶ γρονον, Βεσα, ἀεγμασγά, Τβοϊποῖϊ : [ὲ 
8 {16 Ῥτγογίἀθηοθ οὗ ἀοἂ ἰδδΐι 1, σγουρὰ (86 
οὐάυγδου οὗ ἈΙ͂Υ ῬΘΟΡΙΘ, αν 18]16 8 ἰπῖο (δ γ 
πδπάδ. ἯΠῸῸ (ἷ8 ᾿πιογρτοίδιϊοα πὸ διὰ τοῦτο 
[οπ ἐλὰ ἀεοουπί, Ὀθσδυβο οὗὨ {6 ῬΟΤΘΙ Ὀεΐηξ 
εἰτοιῦ 1166] 8. ὀοεγί δἰ Ὺ Ὀοϊίοῦ οχρίδιποάᾶ, γοῖ 
τὶθ δοίμ!δ] ῬΟΤΟΣ Γοδίβ ὕροῦ ἰδ6 τηρρίὶβιον δὶ 
ΔυΙΒοΥ Υ. 

Εἴο τδὲὶ δοϊίνοσοῖμ Μο τιῖο [Π06: ὁ πα- 
ραξιδοὺς [110 Ῥγεδοοῖ, Ὀδοδλαβϑα (μ6 δοί 18 γυ5ὲ 
ξοϊῃρ ο0}].---Βοηρο, Μίογον [Δῖρο, ΑἸΓοτά, 
Ἐπαϊὰ, Ηεηρπίθηῦοτρ]: Το Εἰρῃ-ργίεδιὶ [(δ᾽8- 
ΡΠΔ857; Του οΚΚ οοἸ] οι νον : ΤὴΘ δαγάθηοὰ 76π- 
Ϊϑ παίΐοη. [861] οἴμισβ (9 'δηϊδάσίη ; βοπιο, 
ππαρίϊγ, υὰδϑ 0 18 ΠΟῪ ουἱ οὗ εἰσι! ]. Τ8ὸ 
ἀοροϊαγαιίοη οὗ Ῥιϊδίθ τοῦ. 8δ ἰβ Ῥοσίϊποωι: ΤἘΏΥ͂ 
πϑίϊοπ δὰ (9 Εἰ. τί οβὶβ Βανο ἀεοϊ τοτεὰ Τ}ι60 
ππΐο 6. ῬἩΠΙΘΓοίοσο 888 10 ἀο᾽ γεγο (ὁ παρα- 
διδούς) ἰ'ο ατϑαῖοσ αἷἰῃ [μείζονα ἁμαρτίαν 
ἐχει) ἕ Ἐχρίδηδί! οη8 : 

1, Ῥαι γι: Ρ᾽]αἰ ς᾽ 8. συ} τοϑίθ τσ ΡΟΣ 
Βοί[ 685 Δ ἩΘΑΚΉ 688. 

2. Οτοίϊυβ: Βοοδῦβο δὸ σουϊὰ ποὺ ΚΠΟΥ, 88 
Ὑ0]1] α9 86 68, πο (δ νὶϑὲ τῦαβ. 

ἃ. αρ6: Βοοαυδο (86 6:58 Βαὰ ποὶ γοροϊνοᾶ 
ἐπὶ8 ῬΟΤΤΟΣ ἔγοιλ αοὐ. 

4. Μογοῦ: Βοοδῦβο ἰμοὰ μακὺ {8.6 ἀἶΒρο54) οἴ 
Μϑ ποὶ ἔγοϊῃ ΒΥ βουδγοΐχη ῬΟΊΤΟΣ οὗ {μ1πὸ ΟἾΤΏ, 
Ὀυὶ ΌὉΥ ἀϊνὶποὸ δυϊμογίσαϊίοῃ. " 

Βυῖ (80 δΔΌυδΒο οὗὨ δὶ5 γυϊοῖ Δ} δα βοΥ Ὑ ἀ068 
οί Θχοῦβο δἷπι. οοίδινο ἰῈ {ἰ6 ὅτι Ῥ͵]δοθ 15 
{1|ὸ ἔαοὺ (Πδι ῬΙΪαἰΘ 18 8δῃ Ἰρπογδηΐ Θοπῖϊο, ἰδ9 
ἀοϊΐνογοῦ Φον δὰ : ἰμο, πὶ τἰ6 Φαννϑ οἷαί, 
ψἱ (ἢ ἃ οοτίαί Ἰοραὶ {{{16. {παὲ Β6 Βδ8 Ὀυΐ ἰο ὁχ- 
θουΐθ ἱμοὶν βαπίθησο. ΡιΪαῖο ζουπὰ δἰπιδο]Υ ἰπ 
ὨΟῸ ΟἷΘΑΣ Ῥοβίίΐοῃη. Ηδ βμλὰ ἴο ἀο, ποί ΝἾ 8 
Βοζωδῃ, Ὀυΐ νῖτ α δον, δ)4 ποῖ ὙΠ ἃ οὗ] αν, 
Ὀυὺ τἱτἢ} δ τοὶ χίουβ δοοσιιβαίϊοι ἰπ Τοραγὰ (ὁ 
νοὶ {116 Φ ον 188 ἐντὶ απιαὶ ἰιδὰ ΑἸσοδλὰγν ἀεοϊἀοά. 
ΤὨΐϊδ τοὶ σΟδ Υ τοϊδεκὰ μἴαλ ἰδ 15 δια ρὶθ 
λυάϊ!οἶαὶ ἀυΐγ, δηὰ ᾿ὺ νγδϑ ἰνἷβ8 Τα δι γ. Π|β συὶς 
πουϊὰ Ὀο 8ι}}} 1688 {δὴ ἰΐ ΤΟΔῚ πδϑ, μβδὰ πὸ ποῖ 
θδθπ δ'ΑΓΘ ἰδαὶ ἰθ6Υ δὰ ἀοϊνοτοὰ «Φ6808 ΤῸΣ 
ΘΏΥΥ, 84 ποὶ 683 πι|8ὰ9 80 ΒίΧοηρ 8 ἱπιρῖθδ- 
δῖοῃ ΟὨ δἷτῃ, δηὰ δα Β6 ποί Σθα}}Ὺ Καοτα 1 ἰὸ 
06 ἷβ ἀυγ ἰο χοῖθδϑθ Ηἷπι. ἔυθῃ ἴῃ {86 οδβε 
οὗ (πὸ 59.017 8079 Ῥ88 650 ἰδίκθῃ ἰηϊο δοσομηῖΐ 8 
οοπδίἀοταιϊΐοη οὗ οχσδυδο Ὀδθοδθδα οὗ ἱἵἱβρῃόγϑοξ, 
ΜΘ δος δι ογδίϊουῃ ὀχ ἰδὶιοα ἐμ σα} οὗ ΤΩΔΩΥ 
οΥἴ ἰοῖ 88 οἱδβοῦ ἰδ ὅπα] οὐάυγθογ. 66 Αοἴδ 
ἦι1. 17; οοπρ. υκὸ χχὶϊ!. 84. ΜΟΥΟΥ, ἱὰ ἃ Βοῖθ 
[ν. 621], Βὲ8 ψῖτἢ γθάβοη οὶ 8816 (μ6 Ἰῃζογρτγο- 
ἰατἱοῦ οὗ ΒΔΌΓ. 

γεν. 12, Εοσ [89 δΒεῖςθ οὗὁ 8.8 ; ἐκ τούτου.--- 
Νοῖ: ὕροπι ἐλεπεείογ ὦ [. Υ. δῃὰ πιοϑὲ δοπιπιθα- 
δῖον], Ὀὰι : ἴον (116 δαίκο οὗ (μὲ8 βαγίηρ [λέθγοσ, 
Βιίον, ψαϊδαγάϊς, οορ. νἱ. θ0.--- , 5.1. 1 σβδὶ 
8 Ὀτῖρυῦ δοοϊ οπίαὶ Ἰριΐ ἀροη 118 ΟὈΒοΌΓΣΟ, ἴδιθ- 
δα], νοῦ ἰοῦ δἰ(υδιΐου, (μα [0 δὴ ἰπδίδαϊ τπδιικοὺ 
{πὸ ῥΡβίἢ οὗὨ ἀυίγ 8δΒ. αὶ ραὶβ οἵ ἀθ]ἴγογαπο6.--- 
Ῥἰϊαῖο δουκμὶ ἴο Σ616886 Ἐξ π|.--- Εζήτει οον- 
ΚΑῚ Ώ1Υ οαηποὶ ἀδποίο δ ΩΡῚΥ δὴ ἐπογθδβοα βιγὶ υἱὴξς 
(οἰκο), 1. θοΐπς οσρνγοββῖνο οἵ ἃ αἰβιϊποὶ δοὶ ἴπ|- 
ταϑάϊαιο! Υ Ῥτογοοδίδνο οἵ ὑπ6 πιοδὲ οχοὶϊ δὰ ουί- 
Ὀυτδὲ οα (86 ρᾶαγὲ οὗ (6 96.788. υὶ {89 ἱπίοτ- 
φγοίαἰΐου : 89 ἀειηδηαοὰ ἰδαὶ δ βμβουϊὰ 6 τε- 
Ἰοαϑοὰ (Μουου), φίτοβ σίδο ἰὸ ἰ)0 βιυρροκί(ϊοα 
(παῖ ῬΙ]δίδ πιαϑὲ πεοὰβ δαεὶς {μ6 7 ννβ' βαποίΐοῃ (ὁ 
(6 γοΐϊοαβϑο οὗἩ Ζ6805β. Τ}ι}8 νοτγὰ, ἰο τ ΠΙΘῺ ποὶ 

βυδιοϊοηῦ τορατὰ 8 ραϊὰ, θ8}8 γδί ον: πὸ τῶ 
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ΤΟΔΠῪ ὁ 86 ρΡοΐηϊ οὗ ογάστίηρ ὑπ 0 τ ]θαϑο οὗἁ 
Ομ γχίβι. Ῥουῦδρβ 6 οδυβοα {19 ρυδτὰ ἴο 14]] 
ΌΔΟΚ, ΟΥ ᾿θ ΣΩΔΥῪ 'δῦ7ὸ δἰαϊοαὰ ἴἰο (80 ὅονα δαί 
τον παισὶν ρὸ οταθ, ἰδαὺ 6 ψουϊὰ Ἰοαγθ “68118 
θεδίηὰ ἰπ (6 Ῥτοοιοχίασω, ππὰδν 18 οὐ ῥτοίθο- 
ἰοῦ. Δὲ 8}} οὐθῆϊιβ, Βοσὸ ἰΐ 158 μδὺ ὑπ6 ὑγαρὶς 
Κποὶ ννὴ8 ἰἰο, 1116 Ἰἱθογαίλοι οὗ Φ988 ΒΘΘΙῺΒ 
ΔΙγοον ἀφοϊ ρα, 

Ἐπὺ ἃ9 δοννα οσἱϑᾶ οὐ, δίῃ κ.--Νον, 
ἦπ 16 υρτοὰν οὗ (86 Ζ726}78, (16 ψ70]0 βίοσιῃ οὗ 
86}} γἰ8658. Αἱ δγϑὺ (μ6 εἰσι - συ ὶοβίβ δηὰ ΟΊ σΘΥθ 
Ἰεἀ (8 νοΐς65,---ὭὩον ἴ0 Θη ἶΪγ6 Ἰη888 18 [0]} οὗἨ 
Θχοϊϊθταθηὶ πὰ πϑοὶβ 0 δίδου. Το ἀθιῃοηὶ- 
δια] ΘΥ]]οσΐδπι τὶ Ἡπΐσῖὶ ὑπ 0 ἀδδ ἢ ΡῚ]δίθ, 
ΒΟΔΙΘΟΙΥ οΥἰσίηδίοβ, ΒΟΘΥΟΡ, ἴῃ {μ6 Ὀγδίη οὗἉ (116 
Ῥορυΐϊδοθ. Το ΘΆΣΟΝ (ΔΚ τοΐπρθ ἰπ ((16 
Ῥο ἶσα] οοουβαίΐϊον, ἀοοϊανίης: 9968 5 8 γοῦο- 
Ἰαϊτοιἶδὺ δραϊπβὲ 126 δ ΡΟσΟΥ, δηὰ ἱὗ ἐδοῦ Ἰοὶ 
Ηΐαι γκόο, ἴδου σδοπιοϑί ὑπ γβ6} ἢ ὑπὰον δβυϑρὶ- 
οἷοι οὗὨ ἰγοββοη ἰο (6 ΘΏΡΟΓΟΡ. Νον [86 ΘὩρ6- 
ΤῸΣ Μ853---ΤΊ ογυα8Β. ΤῈ ΤΠ τγααΐὺ οὗ Ὀοΐπρ δοουϑοῇ 
ἴο 818 τιδῃ οὗἩ ἐγθᾶβοη 06}18 4110 ὑγϑϑὶς σουγιϊΐηρ,. 
Ου ῬΙ᾿]δίθ 88 τοδηὶ] ἀ]Υ συ ΠΥ, Θβρϑοΐδ}ν οὗ οχ- 
ἰογιϊουϑ δηα ουἝδδροϑ:; Φοβ86ρὶι., «πᾳ. ΧΥΤΙΙ]. 
8,1 4΄.; ῬΏΣΪο, 226 ἰεσ. αὦ Οα)., 1088. , οἱ ἐδιο Β.5- 
Ῥίοϊου 5 ομασγδοίον οὗ ΤΊ θονγίαϑ, ϑυοίοη., Τιό., 8 ; 
Ταοῖῖ., Απη., 111. 88. Μαϑεδίαιἐς ογίπιο οπιηΐηι 
ασειδαίίοπιεπι δοπιρίοπιεπίαπι ἐταί. -εΦίλος Καί- 
σαρος, ἃ Ῥτοάϊοσαίθο οὗ ΟΠΟΥ, βίποθ ἐπο (ἰπι6 οἵ 
Αὐκιηβῖιβ σοηζογγϑα, ΕΥ̓͂ {116 ΘΠ ΡΘΓΟΥ ἱπη86] 7 δηὰ 
Ὦγ οἰμοῦβθ, ῬΑΥΠΥ͂ ὉΡΟῺ ῥτγοΐοοίϑ δηὰ ἰοραῖθβ, 
ῬΦΥΪΥ ὑρορ 8}}165 (ἔσπεβιὶ, ϑιοίοπίμβ, Ἐζοιγϑδ, 
16). Τμοϊαοῖς. Ασοοοτάϊπρα ἰο Μεγον [ππὰ ΑἹ- 
ἕοτα ], 86 ὑθτηι πιθ8Ὼ}8 ΒἰΓΡ]Υ: ζοψαὶ ἰο 1110 ὁτὰ- 
ῬΌΤΟΡ; ὈΠίδυοσ δ Ὁ]θ ἰο (15 Υἱοῦ 15 (116 ἰ6 6 ἢ Π164] 
:390 οὗ ἐμ Ῥγοαϊοαίθ: απιΐσβ Ομεβαγία, Ἐγσθη ἰΓ 
ῬΙ]αὶθ ἀϊὰ ποὺ ἔοση}}ν ΡΟ88655 [86 (1016, 1ὺ 18 Α]- 
Ἰυάεὰ ἰο.--Β᾽ΡΘ δ οι δραϊμπὶ---ἶθ δ γατίδηδθ 
τ --ἴλ8 Θηῖρθτοσ (ἀντελέγει). Μογεον: 
Ηδ ἀεεϊατείδ ἀχαϊπϑὶ {110 ΘΙΏΡΘΟΓΟΥ, ποῖ: 86 7ό- 
δεἰϊοιίλ (Καὶμ06}}, δἰ6. 1δὰ γτεδείέϊπσ 8 Ἔχδοῖν 
γδδιὶ ἀεοίατίησ ἀρεαϊηδι (ἢ) 6 δονδυθί Ιλ 68Π}8. 

γεν. 18. ὕ  ΏΘΩη Ῥιαῖο τπϑγϑίοσθ ᾿θασχᾶ 
18.059 τὙνοτᾶπκ.---ΕἸ]α θ᾽ 5 μἱασίηρ 0} 1110 δἰ(πδ- 
(ἴοι 18 ραβδί; ΠΟΥ ἐμ διἰἰυαδιϊου ρ]αγβ τῦλϑ ἢ ΐ τη, 
Εἰγαῖ ἢ9 8814----πο Δϑἰκ66---: ψ]} δὶ 15 ἐσίλ3 Νον 
15 ζγὶ σιἰοπμθα Βοατὶ, ἰο τ οι (16 ΘΙΏΡΘΟΓΟΥ 8 [- 
ΤΟΥ 9 [09 ΒΙΡΓΘΩΙΘ Δ οὗ ᾿ἰΐδ, ΒΩΥΕ: ἡχδὲ ἰδ 
7εξοε32 “9 Ηο 110 δα β ποὺ οὐ δῦογο 8]} (δίῃ γϑ, 
18 οοῃάοπιηθά ἰὼ δα τηλη.᾽ ΤΒοΪυοἾς. ".--- ΕΓ 
Ῥσοῦρδι ὅοδυα ΤΟΣ Ὲ.---ϑ:1η66 {ἰ16 Ἰ.80 οχαυλΐῃδ- 
(ἴοι, τοῦ. 8 ἶ,., δοὸ κα Ἰοῖδ Ηΐηὰ πη (πο ργοιογίιτη. 
«-ὠΟΑΟΑπᾶἃ καὶ ἄοσσῃ ἐπ ἴμ6 ἰπἀρτηθηῖϊ-δοαῖ 
ἐἑκάϑισεν ἐπὶ βήματος εὶς τόπ᾽ν 
Αεγόμενον λιϑόστρωτο νυ]. --ο “ Βαηίθῃ 09 
ἴτναβΒ Ῥγοηουπορα δι αἶσο, ποὺ 62 δημο ἴοσο, Ὀὰὶ 
δωρογίοτε; ἰΐοτοὸ βίοοά ἐἰμ9 Ἰυὰδιμομί-5βθαὶ οἢ ἃ 
βοοῦ οὗ πιοϑαῖσ: μαυϊπεπίωπι, ἐεϑνεἰ αίμηι (ϑασίοι. 
Οὕἴβδασ, οἴαρ. 40). ΤΠοϊμοῖς, [8ιιοῖ ἃ ἐοββοϊα δὰ 
Ῥανοιθηί 0115 Οἴσβαν οαΥνγὶοὶ θοῦ οὐ 8 6χ- 
Ῥοαϊεῖοπβ, ϑαοί. Οἶκδ., ο. 40.1--Βαῖ ἐπ τἴ80 Εἴ6- 
Ὅτονν, ΘΑΌΡαΙΒΘ. --- “ΤῊ παῖπο Γαββ. ταδὶ 
ποῖ δ6 ἀοτῖνοα ἤγοσα 3), 8}}} [80 Η θη φβίθῃθοτρ], 

--αραοϊηϑὲ τη οι ἀον ναίίοη {μ6 ἀουῦὶο β' τσουϊὰ 
τ ἢ] 818 (οορ. Γαβαϑᾶ, 908. Απέΐφ. γ. 1, 29), Βεὶ 
ἔγοτῃ 32, τί αρο, δ πιρΡ.᾽ Μογογ, [8 10 ποὶ, ρογ- 

5" [Οὐ 920 Κποχ [Ὁ [8 {ΓῸ}Υ δαί ἃ : “" Η βδνοῦ ἴραγοὰ [9 ἴμσο 
οὔ πλαῃ.᾽" Ἐ]ιο γροδοῦ 8.8 ὑθόβ80 "6 1ραγϑὰ ὅοἱ]. ΟἾ]Ὺ ἢ ἰβ 
{τ} [Γ06 απὰ ἈΝ ἀϑῶκῃ οὔ τοῦ, ὙΒῸ ἰδοῖθ νουσῃά ἐπ θυὰ 
διμὶ ἀορομάοηςξ οὐ ΕΗ ἰτ.--Ρ, 5.) 

ἮὮδΡ8, 5δ[1}} τῆοτο ῬΥΟΌΔΟΌΪΥ δὴ Ασδιρδΐὶο σηοαϊ ἤσδ- 

ἴοι οΥ̓ 32, αἰδεη, ᾿αἰἰιαο 2 [ΑἸζοτὰ ἔτοτα 32» π 
αἰίμε γμϊϊ, ἘππαἸὰ ἔτγοτα {86 σοοί 93} νυ τ ἃ βἰσηὶδ- 
οαἰΐοι βἰμιῖϊαν ἴο λιϑόστρωτον. ---Ῥ, 5.1 

γον. 14, 17 σσὰβ [86 ρσχϑρασαϊίου-ἀαυ..-- 
Παρασκευὴ τοὺ πάσχα, 866 Οοχητα. οἢ ΞΖ 1αἰέ. 
ΓΡρ 456, 468] ; «7οὴπ θῃ. οἶνδΡ. χ᾿ϊ,. [Ρ. 406]. 

1. ἘτιάδΥ ἴὰ (ἢ 6 Ῥαββουθσ- Βθ 800, ΟΥ ῬϑβΒΟ ΠΑ] 
ΘΚ, ἃ8 8 Ἃ(ΑΥ οὗἨ ῬΓοραγαίοο ἴον {9 ΒαΌθαΙ, 
ὙΪοΒοῖον, » 8800; ΝΟ οἸ δι, Ρ. 209. Οπὶγ ρΡ- 
ῬΆΓΣΘΏΙΥ 4 τ᾿ηοαὶ βοδίϊοη 18 ΤΒοΪ αοἶκ᾽ 8 Ἔχρ] πϑίΐοῃ: 
ΤΙ ῬΆΒΟΒΔΙῚ ῬγΟρΡασα ΟΉ-ἀδΥ ἃ8 {810 ῬΤΟΡαγδίϊοα 
ἴον ὑἐι6 ϑβϑδῦθδαια ζῆ 'ὰ 116 ῬΆ56}}81} βϑάβοῃ : 
βῖποθ 1}6 ἰθτβ Εὐϊ αν ἀπὰ ΒΑΔ Ρσορδγαίϊοη- 
ΟΑΥ ὙΟΣΘ οὗ ποορββι Υ ΒΥ̓ΠΟΒΥΠΙΟΙΒ ἰ0 (10 {6 1.8, 
δυθῖ 88 ἴο {ἰ6 ἀογτδ8 ἰμ6 ἰαγ8 ϑαπιδίασ διὰ 
ϑοππαδεπα τα. 
ΓΙ 8 ἐθ6 οογγϑοὶ νἱον, δὰ 18 τηδϊπίαϊποα 

δϑο ὈΥ ΟἸδβιδιβοα, [Γυϊβαταί, Ηρ ρϑίθηθοσς, 
ἘΪςαθη οι, οθίπϑοι (αγπιοπν, Ῥ. 219). 7]ιοὸ 
ἴοτι) παρασκευῇ ἈΟγῸ ἀο68 ποῖ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠα (88 
Μογον, υὕοϊκο, ΑἸέογὰ δμθα οἰβοσβ δββογί) ἰοὸ (10 
Πεοῦσον ΠΘΘΙΠ 2», “δὲ υἱσὶξ οὗ ιλὲ }Ραδεουοτ,᾽" 

“«ραξδουέγ-ευδ᾽" (πιϑηιἰοποὰ ἴῃ ἰπ6 Ταϊτιυα, 860 
Βυχίονῖ, έχ., ». 1106, Ὀαὺ ποθ γ ἴῃ (86 1810]6), 

Βαΐ ἰο ἘΠΙΝᾺΡ, εὐό, 88 Ὀοΐπρ (μ9 ΠΞΩΤῚ Δ, εὐ 
τ- “ οὐ 

9 λὲ δαῤδαίλ (866 δυχίοτνε, Ζ62., Ῥ. 1669). ΤΙ ἰ8 
ὀαυϊνα]οπί (ο προσάββατον, 7οτ6-δαδδαιίἢ (Ματῖς χν 
4). ΦΖυ ἢ υἱῖδ, 6), ΟΥ προεόρτιον, 88 1110 (226 
υἱία οοπίοπιρὶ., Ὁ. 616) 64118 1{, [Ιἢ οἰ αγ τνογάϑ, ἰδ 
8 ἃ ἰοσ ἴθ] 6 185} ἀϑι6 [ῸΣ Κζ.γἱάαψ, δὲ 48 (86 
ΔΟΥΥΘΒΡΟΠ ἰὴ ἰθυτὴ8 ἰπ (18 ϑγγίδο δη Ασδῦ]ο, 
δα δ8 80 ἀδγιθδῃ ϑδοππαδεηά {ὈυΒΠΕΥ ΕΥῸ ἷ 
αϑοἃ [ὉΣ δ'απιϑία (βαίυταα νυν). 10 8 80 οαἰϊοὰ 
ἴγοιῃ ἴῃ 26 ν»15}} δ οὗἩὨ ῬΓΟραυΩρ {116 π168}5 
(1317, παρασκευάζειν) οὰ ΕὙΔΔΥ [ῸΥ (Δ)6 ΘΔΌΘαΙΙΝ, 

Βίηο9 ἰὑ γγὰϑ ἔου ὈΪ ἀθῃ ἰο Κἰηαϊθ 4 ὅτ οὐ ἔα 
Βα (ἔχ. σχνὶ. ὃ; Ζοβερὶν. Απιΐῳψ. χυὶ. ὕ, 2). 
ΤῊΙΒ 18 (10 Ὁ έοσσα τοδί οὗ παρασκευῇ ἰὰ αἰὶ 
ΟἾΒΟΥ Ῥαβϑϑᾶζθβ οὗ ἴ8ο Νοῖν Τοϑίατηθηί τυνἱιοσο 1 
ΟΟΟΘΌΣΒ, υἱΖ., ἰὴ {118 ὙΟΤΥ οδαρίογ, τοῦδ. 8], 82, 
Μίαι!. χχυὶ!. 625. κὰ χχὶϊὶ. δὅ4; Ματκ χυ 49) 
(ΔΘ σο ἐῦ 18. ΟΣ ΡΥ ΘΒΒΙΥ Θχρ᾽αἰπ θα ΖῸΣ ΠΟΙ - 6.0 18}} 
ΤΟΒάΟΥΒ, 88 Ὀοϊηρξξπροσάββατον) ΜΈΥ βδουϊὰ 
ΟἿΡ Ῥδδϑαχζο ὃὉθ δὴ οσοορίἰοῃ ῖῦῖ Τὸ δααϊιΐοη τοῦ 
πάσχα, Μἰιοῦ Φο η ΔΙΥΔΥΒ 0805 ἰῃ 6 ἩΙΔΟΥ 
8686 [Ὁ (86 Ὑ]1016 ἴδαϑί. (Ὡοὺ ΖῸ0Γ 8:6 οδίϊπς οἵ 
86 Ῥ880118] Δ η1Ὸ), πιὰ κοθ πὸ αἰδδγοηοος: ἰΐ ἰδ 
ΒΙΙΩΡΙΥ ἰμθ «Ῥαεολαὶ ἔγίάαψ, ΟΥ Ἐαξείεν- ἔγίάαψ, ἃ8 
το ΒΡΟΔΚ οὗ  αδίεγ- δέπάαν, Ἐαδίεγ- Δίοπάαῃ, ἔἰαδίεν- 
Τιμεαάαν.Ὁ Χο Ἰιαγο ἸἸ6Υ0 ἃ ΥΟΣΥῪ δἱ χαϊδοδὶ πἰηί 
ἐπα αἴἴαον 41} Φοὶιη 15 ἰἱῃ Ῥοτίδοι ΒΟΣΙΟΩΥ τ} 
16 ϑιγποριϊϑίβ οῃ ἰἰο ἀν οὗἩ Ομ τἰδί 5 ἀθαίδ, τ ῖοὰ 
Ὅ88 ποὺ {80 1641}, δυΐ ἐο 1διἢ οὗὨἨ Νίδβα;, ΟΥ̓ {119 
ἤγϑί ἀν οὗ ἰδ Ῥα80}}41} [δϑί γα]. Φοη ῬΤΟΡΔΌΝΥ 
Ο.086 {18 ΨΟΥΥ ἰθγπὶ ἴο Οχροϑα ἰδ 6 δ] ᾿ποοῃ- 
ΒἰΒίοΟΥ πὰ οτίταο οὔ (ἰ8 68 ἴῃ Ῥυζέίῃρς (μ6 
Ποτὰ δηὰ βανίουν ἰο ἄδαι ἢ οἡ {ἴι6 ἀΔΥ ὙΠ ΘΩ ἰΠῸῪ 
Βιουϊὰ αν Ῥτορασοὰ ἔονυ. 6 ΒοΟΙῪ ΞΘ δΌΡραΐ]ι---- 
ἀοιν ββογοὰ ΠΟ δἃ8 Ὀοΐπρ αὖ πο βδῖμθ {ΐπι6 (8 6 
ἢγχβί ἀδγ οὗ {ἰ6 στοδὺ ῬΆΒΒΟΥΟΣ.---Ρ, ἢ.] 

2, ΜΟΥΘΣ ζο]]ονίηρς Τυὕοϊκο, ΒΊοοἾ,, εἰσ. [Ρ. 6328, 
ΟΡ. ΡΡ. 600 586ᾳ., δίῃ 6ἀ., ψογο τ6 αἰδουϑ- 
Β[Ό.)8 8.07: “ἴῃ ογάορ ἐμβαΐὺ (μ6 παρασκευή πιϊρῦ 

5 [Βοδίηδοῃ, Τποϊποῖ, ὙΥΊ 8616. δοὰ ΤΕΡΟΝ αυοΐθ αἴ80 88 
ἃ ῬΆΓΑΙΙΟΙ σάββατον τοὺ πάσχα ἴῃ Ἰχηκίυθ ἔξ. αὦ Ῥρίϊ., ο. 
12 : νεῖ τιῖ [8 ποῖ τὴ6 ΒΑ ΔΤ οὗὐἨἉ ἁ(ὸ ιιδίογοννθοῖ, δ 16 
ΒιυϊυγΟΑΥ μτυσούίηρ Κδϑοτ- διιμ ιν, Βδδβίογεθτβ.- Ὁ, ἃ] 



δ10 ΤΗΒ ΘΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90ΟΗΝ. 

ποί Ὀ6 ΔΡτοΙΙιοηἀ6α 28 [ἢ 9 ἩΓΘΟΙΙΥ ΟὯ6, τοΐογ Ὁ]6 
(ο (116 δαθθπι (νογϑ. Ὁ], 42., Πα κὸ χχὶϊϊ. δ4; 
Ματὶς χυ, 42; Μαιὶ, χχυΐ. 03; ΦόΒορῇ. “πέϊ. 
χυΐ. 0, 3 4].}, θὰ {θδὲ ἴξ ταϊχθῦ Ὀθ6 τοχαγάθα 88 
ςοπποοίοα νυῖϊ] (9 οδϑι ἀν οὗἨἩ ἰπ9 αδεουέτ, 
Φο ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ δά .8 τοῦ πάσχα. ὕμπαουθίθα)γΥ 
ἣν νὰ5 ἃ Εν δν, ΘΟ ΒΘ] ΘΏΓΥ Ῥγοραγαίϊομ- αν 
ἴον (1ὸ ΒαΌθδι ἢ 4]60---ἰ 8 Γοΐογοθοθ, ΒΟΎΘΥΟΘΓ, 
19 ποὺ ἐδ οὔθ ἰο ὃὈ6 ρΡοϊπίεά ουλ ποτθ; {80 σὰ 
ΤΟΌΓΘΠΟΘ 18 (0 (Π0 λαξ 7εαεὲ οοτοῖϊτς ἰὰ ὁ (δ6 
ονοῃΐης οὗ ἰμο ἀΔΥ,---οὔ τ 08} δδδὶ (9 ἤτοι ὧδ Ὺ 
761}, ασσογάϊης ἰο ΦοΒῃ, ὕροπ ἐμι9 ΒΔ Ὀ Ραμ." [80 
8150 ΑἸ(ογὰ.] 

Τρΐδ υἱοῦ 15 οσοηίγοάϊοίοα : 
(1) ΒΚ ἐμ9 ἰδοὺ ἰμδὲ ἱπ ὑμδὲ οδδὸ ϑοδη που]ὰ, 

ΒΒΟΥΙΥ δῇ Σ, υϑγ. 8] [ἐπεὶ παρασκευῇ ἦν, δὰ 
νοῦ. 42, διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν 'Ιουδ.7, λᾶνθ υδοὰ 
160 νοτὰ παρασκευὴ ἴτι δΟΙ ΒΟΡ ΒΟΏ56. 

(2) Τμπαῦ ΒΘ ἐβοὴ ἕπῃ τοσ, 81 νοῦ ὰ ανθ Ὅθοη 
ΟὈἸ χοὰ ἐο τυσῖὶο παρασκευὴ τοῦ σα3,άτου Ἐ ἷῃ οτ- 
ἀον ἰο ἀἰπιϊηχυΐδι είγοδα ἰδ 6 ὑπ Β6Π568. 

(8) Τμδὶ, ἱβοτοίοσο, δοοογσάϊης ἰο ψογβ. 81, 43, 
παρασκευῇ δὰ 8, ἰβοτουχνγ ἄχοά ἱσηϊβοδίϊ θη 
8δηα ἀοποίοα {86 ἀδΔΥ οὗ Ῥτερδγαίϊΐου ἴοῦ ἰδ 8ὅ40- 
041}, ἰῃ οοῃδοαῦθομοθ οὗ πδΐοι ἕδοί, ἐμβογοΐονγο, 
(89 παρασκευὴ τοῦ πάσχα ἷδβ αἾ80 ἴο Ὀ6 ἱμίετρτοίοα 
85 ἰὴ ἀΔΥ οὗ Ῥγοραγχαίΐος 9 {116 δα ὈὈδίἢ οἴ (10 

68] 86450}. ὃ 
(4) Τιαῦ ΖόΒη οἰϑον μοτο 1868 ἐμ ποτὰ πάσχα 

85 8 ἰογ 70. ἰ89 ἑορτή, (Π6 Ρ456})8} δοῦϑοῃ. 800, 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂, ΟἾΔΡ. ἱἱ. 28; νἱ. 4; χὶ. δῦ, δῦ; χνὶὶὶ. 
89ς. Απά δ δηςο, οβδυγοαϊγ, α180 Β6 ΓΟ. 
τ ττοῶϑ βοίῃρ οὐ τοννασᾶὰβ ἴ86 [ἐ8 τοῦ 

σέγεη ἀἰ6] αἰχῖ Ὠοὰσ [ὦὧὀῥρα ἦν ὡς ἔκτη. ΤΜΐδ 
ἐδ (π0 σογγοοῖ γοοάϊης ἰπβιβαὰ οὔ ὥρα ἦε ὡσεὶ ἔκτη. 
--Ρ. 8.1---ϑδοο Νοίθ οὔ οβαρ. 1. 89 [Ρ. 98.7; σοπιπι. 
οὨ Αἴαίέλιειν αἱ (18 Ῥαβϑαφο [χχυϊΐἷ. 40, Ὁ. δ30, 
Απι. 64.171; Δίατα [χν. 2δ, ». 102]. Αοοοτάϊης ἰο 
ὅο ον θ} τοοϊκορίης ἐὺ 8 οἡ 8:0 ὙΔΥ ἰο 12 ο᾽ οἱοοῖς, 
ἑ. ε., Ὀείπθοη ὁ απὰ 12 ο᾽οἸοοὶς,. Οὐ (89 ἀἰ συ Υ 
οὔ (16 ποίΐ66, 8690 (ἢ 9 ῥαϑβαρϑδ οἰἰοα. [76 ἀΪ- 
βου ἰδ5 (ἰλ.18, ἐδδὲ δοοογάϊης ἰο Φόοδπ [89 ΒΟῸΣ 
οὔ ογτυοσίβχίου τνὰβ {[16 δἰχίλ, ἑ. 6.» (σουπηιίης τὶ} 
16 76νγὲ. ἔγοπι θην 86) 12 ο᾽οἸοοῖκ οὗὨ οὔν {Υπ|6; 
Μ 8110 δοσοταϊης ἰο Δίαγὶς χυὶ 2ὃ ἰξ τῶβ (πο ἐλέγα, 
ἑ. «., θ9 ο᾽ οἰοοῖς, Α. Δῖ., τ ποῖ {1|9 βἰαἰοθιχοηὶ 
οἴ Δίαιί. χχυὶ. 45, πὰ [υκο χχὶϊ!. 44, δζτοοβ, 
ἐμαὶ αὐ ἰμ6 ἰχι αὶ ΟΣ ΟΥ ποοῃ, ψΒθη 688 Βαὰ 
δΙΓΘΔΟΥ ἴον βοῦιο {ΐπιοὸ Ὀθ6ὴ δηκχίηβ ΟἹ ἐΐ6 ΟΓΟΒ8, 
ἀδνίςηοθα οογογοὰ ἰμο ἰαηὰ ἴον {ἰγοο ουτα, δὰ 
|"ὲ ὅὁθ8.8 ἀἰοὰ δου {116 ηἰηε} μοὰν (ἐ.6., ὃ Ρ.' Μ.); 
ΘΟΠΒΟΑΌΘΏΙΥ δοσογάϊδᾳ ἰο {Π|0ὺ ϑιγπορι δἰ {110 
Βανί ουῦ βιιβογοα ΚὉΓ ΠΟΥ δὶχ ΒΟῸΓΣΒ οἱ (Π}9 ΟΡΟΒΒ, 
δοσοτϊης ἰο Φοίια ΟΌΪΥ δροὰΐ ἰγὸ9 ΒΟΌΓΕ.-- 
Ῥ.8.1 ϑοϊωίίοης οὗ 16 ἀρραγοηῦ δοπ γα ]οίΐ 0: 

1. Λβδυιρίϊοη οἵ 8 τυτὶ ἰἰ ζεοῦσον (ξυβοῦ. δὰ 
οὐ 618): ς΄ [0], ἰπδίοδὰ οὗ γ [8]. ᾿ 

80 8490 Τποορηγίδοί, βότνοτυβ, Βοσξαὰ (οἀ. δι}), 
Βοηζοὶ, ΑἸίογα, Ἰλοθίπβοη, Παγπιοπη, Ὁ. 226, τ ποτθ 
Βοθίηβου δηγ8: “Ἴἢθ ὧρα τρίτη οὔ ΜαΥΚ, 88 [0 
Ὠουν οὗ οτυοϊχίοη, 5 βυβίδἰηοὰ ΟΥ̓ 86 ψ80]9 
ΘοῦγΒ6 οὔζμπο ἰσαηϑασίϊοηβ δηῃὰ οἱγοιπιϑίδ 668: 85 
4Ἶ80 ὈΥ πὸ ἴδοὶ βίαϊοα ὃγῪ Μαιίμοιν, Μασ, δπὰ 
Ζαἷο, (δὲ (π6 ἀδνίζηοαβ σοι! θδοοα δἰ ἴ86 4ἔχίλ 
ΒοΙΓ, δ᾽ 76808 βιὰ ΔΙΓΟΘὰΥ [Ὁ0Σ Βοῖη6 ἐΐτηο απ ς 
ὍΡΟΣ. ἰδθ οΓ05.ὅ.. ΤῺ γοδάϊπρ ἔκγῃ ἰὼ ΦοΒὴ ἴδ, 
ἐπογ ΓΟ, ΡΓΟΌΔΌΪΥ δὴ ΘΑΥΪΥ ΟΥΓΟΣ ΟΥ̓ ἰΓδηβοτί ρίΐου 
ἴον τρίτη (ς ἴον Τ). [πάϑθοά, ἐμὲ8 Ἰαδὶ τολαϊηρ 15 

4 [ὧν ἰπ τον. 14, ἦν δὲ παρασκενὴ τοῦ πάσχα, ὃ ἐστι προ- 
ΣΣΡΚ ΟΣ τοῦ πάσχα, ἐρίου, Ματν χὰ ἐδ, Ῥ. 8.) 

ἔουπὰ ἰπ Οοἀ. Βεσῖ δηὰ Οοὰ, Βερ. 63, 45. πεὶϊ 
88 ΒΕΥΘΥΔ] Οἰοῖ δα ΠοΥ (1685 ; δὸ ἰδὲ 8 Ἔχίοσηδὶ 
ψοἰχίι ἐδ τυ κοὰ ὃν αΥἰοδΌδοΒ 85 ΠΟΔΙῚΥ ΟΥ αὐἱίο 
ὁᾳυ8] ἴο ἰδδὲ οὗ (1) οΘοπιηοη τοδαϊηκ, τ }}}}6 ἐμ ἰῃ- 
(6. 8] οὐ άθῃοθ πὶ 18 ΓΔΥΟΣ 15 ΘοΓ ΔΙ Ἷ ἔων κτεδί- 
6Γ.᾽ ΒΒυΐ ἐκτη ἰ8 υπάουδίοα  Υ [86 σογτοοὶ τοδὰ- 
πᾳ 88 ἴδ. 8δ8 ἐχίετγπαΐ Δυ ΒΟΥ κοο8. ὅθ Ἰκχτ. 
ΝΟΤΕ, δῃὰ Ἰἀβομθηὰ, οὰ. Υ111. ἐπ 1ος.---Ῥ, Β.] 

2. Βοιιδῆ χεοκουΐης 18 οτορ]ογεάξεθ Α. Μ. 
(Βοιῖς, ὙΒοϊποῖς, Ηυρ, απμὰ οἱβοσϑ). [80 δἷδο 
ΟἸδβδυβοη, ἩΙοβοῖοῦ, Ετνα]ά, Τόπηβου, Ἢ ογὰϑ- 
ὙΟΓΙΙ.---Ρ, 5.1 θυὶ δϊος 89 δχατϊτηϊηδίΐοῃ θ6- 
ἔογο Οδίαριιδϑ, ἰδ τε ἌἽχδιοϊιδίΐοιι θοΐοσε Ῥ1:]δίο, 
18}9 Ἴοχδινίπαιΐίου Ὀοίοσο Ἠογοὰ (1Κὸ χαὶτῖ, 9), 
86 ζαυῖθο Σ ῬΣοοοθαϊη 8 ἰῃ ΓΣ]δἰθ᾽ 5 Ῥσθβϑησο, ἰδ 
Βοουγρίης δηὰ τροοκίηζ, ἐὺ 18 ἐπ ροββί ὉΪ6 (δδὶ 
1. 88 ΟὨΪΥ σρργοασλίιδ, οὐ αδομέ 6 οἱ οἷοοῖϊ ἰδ 
{86 πιοτηΐης, βῖῃοο {μ6 ἤπεαὶ δβαοβϑδίοῃ 'π ῬΎΈΒΟΠ 69 
οὗ αἴ ρ.85 ἀἱά οὗὨ ἰ(80 17 ῬσΕΒΌρΡΡοΒΟ {89 ἀδνγε οὗ 
ἀδΥ, ἰο πρδῖο ἐΐ 1658]. [οδβ᾽ 68, ἐμὲ υἷε οΓο- 
αἰω8 ὑμὸ ἀἰδου!γ οἵ ίοο Ἰοπρ 8 μετ οὰ ((Ἀγοὸ 
᾿ου 5) ἱπίογτοπίηρ θεέ οο (μ6 δεηίομοο οὗ ἀεδι 
δῃᾷ ἐπ ογυοϊχίοη. [ἐ 18 8180 ὙὉΟΣῪ ὉΠ]1Κ6Ι᾽ ἰμδὲ 
Φοδ, τὶ ἢ (89 Κπορίϊοαὶ βιδιοιηθμίβ θεἴογθ δἷτα, 
βου]ὰ ψιίουξ ΔΩΥ͂ ποίΐ66 λιαγοὸ ἰαεἰγοάπος 6, ἀϊ- 
Ιεγοηΐ πιοάθ οὗἉ γϑοϊεοηΐηρ, δη ἃ τ 1} ἢϊ δὴ οἰ οπποηΐ 
οὗ σοηΐιαβίοι ταί ΒῈΡ ἐβαῃ τϑοι  βοδί: ο.---. 8. 

8. 1ι νναβ δὺουϊΐ (80 εἰχί Βοὺυγ οὗἩ ἐδ 6 δἱ 
ἔςαδί, γσεοκοῃμεᾶ ἔγοια τα αἱριὶ (Ἡοΐπιαμε, 1,16}- 
ἰθηδίο ἢ). ΤῸ ῬΔΒΒΟΥ͂ΟΡ, ΒΟΎΤΟΥΟΡ, ἀἰὰ ποὶ Ὀ6- 
εἷῃ δὶ πυϊἀ πὶ ριῖ, θὰ} οἱ ἐπ0 Ῥτϑυΐϊουβ δὐοπίηρ δὲ 
δϑοιυξ 6 ο᾽ οἱοοὶς; ἰγτοβρϑοίδνο οὗ {μο ἴδοι {π8ι ἐπ ὲ8 
“ὁ «0014 Ὀ9 8 υπρτοοοἀοπίοὰ ΜᾺΥ οὗ τοοκοηίης 
ΟΌΓΒ, ΠΔΙΛΟΙΥ 858 Ὀοϊοηρσὶπς ἰο ἐπ6 ἡεαδί, ποὶ ἰο 
6 αν (ἷπ ορροϑίεϊοη ἰο οἰνδρ. ἱ. 89; ἰν. 6, δ3)." 
ΔίοΥΘΡ. 

4. “Αραΐπ α ἀἰεγεησα ἴγοπι ἰδ ϑυπορίϊείδ, 
δοοογάϊης ἰο  οΩὶ μὰ ΔΙΔΥΚ χΥυ. 25, 11} πδῖοὰ 
δίαι!, χχυὶ!, 456; [το χχὶ!. 44 ἀζτθ0) Φεβὺ8 16 
ογυοϊβοα 88 ΘΑΣΥ 88 9 ο᾽οοοῖς ἰὼ 189 Ἰποσηΐῃρ." 
(δΙοσον δῃὰ οἱ βθΓ8.) 

ὃ. Το (μἰγτὰ Βοὺγ οὗἩ Μαδτξ ἰβ ἔδο ἰἰγτὰ αὐυδτ- 
(6 οὗ (μο ἀδν (Ατει., ατοί. [Ὁαϊνῖη, Ἦ εἰδί εἰ], 
διά οἰ 618), δραιπϑὶ ψ 1 οἢ ΔΙαΤΚ χν. 88. [“Απὰ 
ψὮθὴ ἰΠ 6 Βἰχι ἢ ΠΟῸΣ Ῥγῶ28 δοΙη6, ἐπ 6 7Ὸ τῊδ8 ἀδσὶ- 
Ὧ688 ΟΥοῦ ἰδο ψοἷ9 Ἰδπὰ ἀη1}}] {η6 πίπι ἢ ΒουΤ. 
Απὰ δ {86 πἰπίῃ βοῦν Ψεϑὺ8 ογίοὰ,᾽ εἰς. 

6. Α" ἐπάοβηϊΐί9 δοτηρυϊαίίοπ οὗ Βουγα, δοοοζὰ- 
ἱης ἰο ψἰοὰ (89 δοοίϊομβ οὗὨ ἐδηθ Ὀοέτγοοῃ ἰἢ9 
(ἰγὰ, βἰχὶθ δπὰ πίηιῃ Βουσβ δύο ἱπάϑῆπὶ ον 
βίδα, Τλυϑ {6 (μἰτὰ μοὰτ η ΜΟΥ τα ΔῪ τρθδ: 
»ν͵ἱῃ 9 ο᾽Ο]Ϊοοἷς γγ88 Ῥαϑί,---ἰἶς τῶ Ὀοΐ γΘ ἢ πῶσ διὰ 
ὑποῖτο ο᾽οἷοοῖκ ψιοὰ {ἰ|ὸ στυοϊπχϊου οὗἨ ΟἸιχὶβι 
Ὀερδη; δηὰ {ἰι8 8 (89 τίοτ ῬΓΟΌΔΌ]6 βίποθ ΔΙδσι 
Τοζδυὰ8 ὑπο βοουτρίηρ 88 86 ῥγ ας ἰο 1ῃ9 οταοὶ- 
ἄχίου, τ ΐο, τ μβϑα {86 ἸΌΣΤΩΟΓ ἰοοῖὶκς ᾿Ϊ͵δοοθ, νὴδὲ 
ΤΟΔΪΥ δἰγοδν ἀεοϊἀοα (869 τοσ. 16). Απὰ κο 
ἐμ τόρ οὗ Φολῃ: 1 88 (ΟΣ 5 ἐδ βἰχίν ΟΣ: 
ἰλ τδ8 βδλϑί πίῃθ ο᾽ΟΪοοἷς δα ΔΡΡγοδοβίηρ ποοῦ 
Ὑ86η ΡῬῚ]α 6---ἰῆθ δΒοουγρίης Ὀοΐῃς δοοοιρ δμοὰ, 
δηὰ ἰδ Βοουγροα Οὐο μανίης Ὀδοη ργοβθηϊδὰ ἰὸ 
{6 ρΡορ}8090---δρόῖΐτα μ6 8πδ] τογὰβ ὍΡΟΣ τ 10 Ἀ 

[10 [Π|6 σαβδὸ τοῦ τδὲ Ὁ6 ἀϊδοοηπεεοι δὰ ἴχοιι 
παρασκενή, κῃ σοπποοῖρα ἢ ὥρα ἴῃ {Π|Ὁ ἨΔ : ἦν δε παρο- 
σκενή, τοῦ πάσχα Σ ἣν ὡς ἕκτη, {. ἐς, ἰξ πὰ 
ἄδλν (Ἐτγίάδυ), δὺϑουΐ ἔπ δἰχί ΒΟΌΓ οὗ ἔπ μαδεῦλ) ἰϑαξὲ (οςοθπῖ- 
ἰης ἴσου τοϊδηἰρ), Ιηροηίουδ, δτιῖ ἘΠ ατιδοὶα!ὶ δοὰ 
σἰξδοιιξ 6 Ρδσζαι οὶ ἴοΓ δύο τοοϊκουὶ οἴχηδης, οὗ ἘΣ- 
Ἰδλῆζοη, Ὠτοροβοὰ {π|8 υἱοῖν ἰπῆ δῷ διίϊοῖο οὔ 1π0 Ἐσίδηκθα 
Ζειἐρολνίζε Γ᾿ Ῥγοῖ. πὰ Κίσολε, 1868, ». 280 Ε΄, δῃὰ πχαίη ἴὰ 
δὲ ϑελτὶ Ἱμοδιθηδίοία δήορίδ ἐἰ ἰα Βα τες} “εξ 
Οιγίξίι, ἰὰ Ποῦσοξ' κ ΤΆϑοὶ. Ἐπογοῖ. οὶ. ΥἹ., Ὁ. δ96.--Ρ. 8. 



ΟΗΑΡΒ. ΧΥΤΙΙ. 28.-40.---ΧΊΧ. 1-16.ὕ δ71 

{π6 Ῥγοοθββίοη ἰ0ὸ αοἰχοίμδ ἱτητηοα αίοῖν ΓοἸ]ονγοά, 
Φο π᾿ 8 οἰ ρου ποῦ οὗ ἰδο ἰσίεγ ἰηάοδηΐίθ ΒουΣ- 
ἀαὶο 15 ἀοοουπίρα ἕοτ ὈΥ ὑπὸ βουσί; (ΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ 
μαϑίοηοὰ ἰο 1Ὧ9 61]0806, Ὀδοδῦ8ο, ἩἱΓὰ ποι, ἐδθ 
δοοοπά, ΔΙ᾽σθα αν πλοσο ϑαθθαίϊο, ΒΑ] οὗὨ 86 πα- 
ρασκευή 85 ΒΡ τοδοῖης. Μδυϊκβ ομοΐοθ, οὐ 89 
ΟΥΠ ΟΡ παῃὰ, οὗ ἰμὸ φαγί ἰοῦ ἰηἀοδηϊίο Ἰιουγ-ἀδίο 18 
δοσουηϊοα ἴον ὈΥ͂ (86 δἰ σηἰβοδηὶ δα ἐπ 6 518 τ ἢ 
16 υῖβϑῃ 68 ἰο ἰπϑιιέαϊο Ὀθίνοθῃ ἰμ9 ἐμἰτὰ οὐὰ (9 
δ χὶὶὶ Βοιγ. 

[{|||8 βοϊαξίοι οὗ 80 αἰ ΠΟΤΕ δ85 Ὀθ6η δἀορίοα 
ὉΥ ἀοὐοῖ, νῖο τϑιβαῦκϑ ὑμαὺ ἰΠ0 ΔροΒέ]98 αἰά ποὶ 
σουηΐ υἱϊὰ [856 νδίοι ἴῃ ἱμποὶρ δηα8. 80 8180 
Ἠοηϑίθηθοῦς, νἢο, ΠΟΎΘΥΘΡ, ὙΘΓΥ͂ ὩΔΘΟΒΒΠ ΟΠ 
ΒΡ Ϊϊ 5 (89 ἀἰϊδογθηοθ δηὰ ἄχος ἴπ9 ογιοϊχίοη αἱ 
μα] ερδϑί ἰθπ! ἴῃ {πὶ 6436 ὑμ6 δἰαἰθσαθη β Ὀο ἢ 
οΥ̓͂ Δῖατϊ!ς δηὰ 9ομῃ πουϊὰ Ὀ6 τοῦς. Μογοῦ σο- 
θοίϑ 41} αἰϊοτηρίϑ δὖ σϑσο!οὶ ϊδίϊοη δηα αἶγτοβ 
δομη (δα Ῥγοΐδγοποθ οὔοτ ἴπ6 Θϑγπορί δίθδ. αὶ 
1.δῃκ6᾽8 νἱοῦν 48 ἃ δίγοῃς δυρρονῦῖ ἰὰ (89 ὡς ΟΥ̓ 
ὠσεὶ οἵ Ζοἰνη, ν᾽ ἱοἢ Θχοϊυ 68 φΦέγίσέ ΔΟΟΌΓΔΟΥ οἵ 
μῖ8 ραρὺ δηὰ Ἰθᾶαῦθϑ σοοῦιϊ [Ὁ δόπιδ ΔΡΡυοδΟἢ δἱ 
1οαϑὲ ἰοτνατβ (6 ἐϊτὰ Ποὺ οὗ Μανκ. Αἱ ποοῦ 
Ομτὶβὶ πυβὲ σΟΥ Ἰ ΠΥ ἤδγο ὈΘΘῺ δἰγοδὶν Ὠδηρ- 
ἰπ οἱ (δ ΟΥΟ585; ἔον (8 18 {9 υπδηϊπιουβ τ68ιἰ- 
ἸΩΟΗΥ͂ οὔ 86 ΒΥπορί βι8.---, 5.1 

ΒΘΒοΙ]ᾶ, γοῦν [εἰς [1δε ὁ βασιλεὺς 
ὑ μὸν] - ἫὍΠ]αΐο, ᾿Π ΤΥ ογθσοοίηθ, ἀοβὶ η8, ὈΥ͂ 
1.15 σηοοϊκίπᾳς ΟΥ̓ ὅλ 96 ν8, ποῦ ΟὨΥῪ ἰο πιαδὰ ἢ 8 
αἀἰϑζτδοθ Ὀυΐ δἷ8ο ἰο αἀὐέεῆσε ἰξ; ἰῦ ΔΔΥ Ὧθ ἐδπαὶ 
ἐμι|690 ΟΡΒ υπο0]ἃ οὐϑὰ (δ 15 ἰγοαιθηΐης ἱμπου ρα: 
ον Χίησ, ἰμθη, 8}}4}} ἢἔγβι Ὀ6 ογυοϊθοα, δηὰ δου 

ἔπω, ψομγεεῖυεδ. Αἱ «ΑἸ οὐϑηΐϑ, Β6 βἰ7ι8 ἐδ 6 
ευὶ το ἐπ οῖν ΒΒ ου ] 675. 

γεν. 1δ6.(ἨὌᾳ Αναν ἱϊ Ἐπ, αὐτῶν ττἱτὮ 
ἘΠῚτὰ, οταοίΐν ΕΠ Γ[Αρον ἄρον, σταῦ- 
βωσον αὑτόν] -ΩΤὰ0 νοτὰϑ: ἄρον, ἄρον Ὲ ργο- 
δοῃὶ ἰο ὕ8 Βοιοι ΐηρ τοῦθ ἴπδη ἰδ τηθδηΐῃα : 
ΑὙΤΩΥ «ἰ1} Ηἰαι] αἰτῶν τὶ Ηΐ 1 ΑΥ {μ18 1δδὲ 
ταοιπθηῦ (Π6Υ0 18 8.1}} ἃ ταί] οὔἶοτί ἰο Βιι 0819 
ΟἹ [Π6 ᾿Ἰοζὰ] γοϑροηβὶ Ὁ ΠΥ ὉΡροὸπ Θ8ο ἢ οἰμον. 
ῬΠαῖο᾽ 8 τηοαηΐης ἰδ: 1 Ηο 18 ἰο Ὀ6 οχοουίρά, ψ6 
ΤΑΥ͂ οχοουίθ Ηἶπι. 76 τηοδηΐηξ οὔ (δ 6 9600 15: 
λοι: 881} Ββανο Ηΐαι, ἐλοὼ βἰιδ]ῖ ογιιοὶϊν Ηἰτα! 
ὟΩ5 ΟὨΪΥ ἴῃ 818 ὙΔΥ {ἰδὲ ὑπ σουϊὰ Ὀ0 δββυγοα 
οὗ ΡΙ]Δ 68 ᾿πδὈ  Π1 γ ἰο ᾿πδιϊλαὶθ ἰαΐον ἃ γουΐοιν οὗ 
δο Ῥτγοσοθάϊΐηρβ, 71λὲε Ζηιεγαγοὴδ πιαζο ἰδ β8απιδ 
εἰαΐπι ἀφαΐπ αἱ ἰλδ »γεεεπὶ αν: ἰλὲτυῶο ϑίαίε, ἰδὲ 
Ῥήαίε 97 ἐλε Απιώμάϊς 4γχεε, αἀ᾽μδίοα ἐλὲ (ἜΥΤΟΥ8 97 (δε 
7ηρωϊείϊοη, ἐπ ἀσοογάαποῦ ιοϊίλ (δὲ ἰαιος ἰδεπ εχίείΐπσ. 
ΤΠ ὑτιοΥ, ραβϑοηδίο οχοϊδιιδίϊοη 13 11ΠἸςο νν 180 ὁΧ- 
Ῥγοϑϑίσο οὗ (8 Ὀἰ οΓΠ 688 σα] ἃ ζοσί ἢ ὈΥ (89 
ποτὰ οὗἩ ΡΙ[]δίο: Βοβμοϊὰ, γοαν Κίηρ! 

Β..Δ41:1 ΓΙ οὐ γόοῦσ Ἰκὶηρ 7 --- ΤῊ 5 
αυοπίΐοη οὗ ΡΙΪαίθ ἰδ ἃπ ἰαἰἰπιαιΐου οὗ Ηἷ Ἰαβί 
ψατοῦΐηρ ἰῃ το 801γ6---ἃα ταυοσίηρς ἰὼ Δ}1 ῥὑσγοῦδ- 
ὈΠΙῸΥ ΡΥ συ ΣῪ ἱπάδυσοά ὈΥ [86 πηοϑβαρο οὗὨ δὲδ 
τὶΐο. 8.66 Οοπιτ. οὐ Μέαζίλειν. Νοῖ ΙηΘΓΟΙΥ 8 
4“. ΣΟΥΘΡΌΟΘΓΡΔΙΪΟΝ᾽" οὗ (9 φγοσθάϊηρς ἀοτίβῖνθ 
ΜΟΤ5, Ὁ α͵80 ἃ ἀἰδιϊηοίεῦ οσρυοβϑίοὰ οὗ (86 
δῖα ἰᾶοα: [{ Ηθ ἰδ ἰο Ὀθ ογυοϊδοά 828 γουν Κίης 
π ΥὙΟῸΓ 86η80, Ηθ τηυϑί, δοοοτϊπρ (ὁ γουγ 14, 
ἀϊο 88 8 στεἰϊσίουδ οτὶπιΐηαὶ. Ἡρησο ὑπὸ δἰρῃ- 
ῬτῖοβυΒ ΣΟΡΙΥ. 

οἋο αν ῶο πίηρ Ὀπὶ τ. ΘΙΡΘΙΟΣ 
[Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Εα θ60 61 
--Δ ἐ. Ηα 888}} δηῃά πιαϑὶ ἀΐθ 68 ἃ ΡΟ] 1168] βοαϊ- 

Φ[Τικοποπάοτί, ΑἸ τὰ δηὴ Ῥοκίοοιτ[ δηά Ἡοτὶ ραΐ πο ὀοι δ, 
δοῖνοθη ἰἴο ἔπτο ἄρον, ἩΒΙΟἢ πογο πὸ ἀουδὲ δροΐκϑῃ [τ ταρὶά 
διυοοοδείου ἩΣῺ 411 [89 τοβοίῦθηοῦ ΟΥ ΣΓΙΟΗΦ ραδαίοῃ.--.. 3. 

Φ΄ 

(ἰοματγ. Αἱ ἰὴ 88πὶ0 ἰΐτηθ 1ὑ 8 (ἢ 6 ΘΟὨ ΒΒ. ΠῚ. 118- 
ἴοη οΥ̓͂ (9 χοά]θ8β8 ρβογῆδν νὰ τυ σι {6 γ ἀΪ8- 
οἰδίτῃ ἐμοὶ ον Μοβϑίηπίὶο ΠΟΡΘ, ἀΘΩΥ {16 λ[688]- 
δηΐς οἰαΐτη8, ἰγαάπσοθ {19 Πογὰ 8ἃ8 ἃ βϑ ΠἸ ΟΠΆΡΥ, 
ΜΠ δὲ ΠΟῪ ὑπ ΘΙ 86 1768 ἤδϊζη ἃ 2068] οὗἩ (86 πιοϑῖ 
Ιο δ] δι ΟΠ ΠΥ͂ ἀοτηομβίγϑ Ὁ }]9 ὈΥ βιιυ͵οοίθ, νὰ 
ὙΒΪΟΝ (ΠΟΥ γουϊά ἕαΐη Βδηθ απ ἰοΥΥ  ἜΥΘη 
(89 Βοπιδῃ βονοτθοῦ. [ϑοτηθ οὗ {Π|680 ΥΟΓΥ͂ πιδἢ 
80 ΒΓ πιά ἃ μυροοτῦὶ σα] ΒΟΥ οὗἁ ΟΥΑΙ Υ ἰο 
ΘΟΓΥῪ ἰμοῖν Ροϊηΐ ἀπά ἰὸ τρᾶκο 8 ἴοοἱὶ οὗ Ριϊαίο, 
Ῥϑυϑοα Δἴζον ΔΚ 5 ΠΣ ΟΓΘΌΪΥ ἴῃ ΓΘῸ 6] οἢ διζαϊηϑι 
ώϑανυ. Βοηραῖ: εδιπι ποσαηὶ ἀδφμδ 60, μὲ οπεηΐπο 
Ολγίδιωπι ποσαπί. ΑἸίογἃ : “Δ ἀσρταάϊηρ δοηἴδ8- 
βίου ἔγοτῃ 16 οὐϊΐεῦ »τίοδίϑ οὗ εἰνχαΐ Ῥ6οΡ]6 οὗἉ ν])οῦὶ 
ν τῦῶβ βοϊὰ, “Ἴμὸ ἴογὰ γουγ αοὰ 5 γοὰν Κίηρ,᾽ 
1 ὅ4π).. χὶϊ. 12." .--ἰτρ 5. 

γεγρ. 16. Φῆθῃ τὑδοσϑίοσθ Ὧθ ἀοϊὶνοχϑοᾶ 
Εἰ ὩΡ τυπῖο πόθ, ἴο Ὅ6 οτιοὶδοᾶ..--- 
ΤῊς σοροδίοα ἐπ γοαϊοηίϊηξ ἷπι οὗὨ (}|6 ΐ ἢ. ῥσἱοβί 
ΘΟΙΏΡ]Θῖ68 {6 δοπαμιοδὶ οἵ Ῥί]αθ. Α δου ρΡΓΟΠ ἶ80 
Τ680}18, ἢ Ρυτγδιδηοο οἵ τ ϊοῖ Οτἰϑὺ 18 ἀο] νοτϑὰ 
(παρέδωκεν ποὶ δἰ} 7 ψίείαφα, δἴλον αἀτοίυ8 δηὰ 
οὐ 678) ἰο 16 πἷἰσῖι-Ὀγϊοϑίϑ, (ὁ ὈΘ ἰδίκθι ὁ μοὶ» 
Ρἶδοο οὔ οσϑουϊίοη, δηὰ ἷβ, πευόγ 6 1055, ογυοϊδοὰ 
Όγ Βοιιδῃ βοϊ ἀΐοσβ, δοοοι ἀϊης ἰο οτηδηὴ ον πη 8] 
αν. [1 8 ἰο Ὀ6 ρῬγοϑυγιθα ἐμαὶ Ῥι]αῖα οοῃδἰ θὰ 
(89 ἀΘΙἔΥΟΤΥ οὗἨ Φοδὰ8 10 (Π 9 79.578 τῖτἢ {86 δγιη- 
Ὀ0]168] δοί οὗ ἁ ἈνδβιιΐπΖ 18 βαπὰβ (δοοογάϊηρ ἰὸ 
Μαιμον). ΤΊν18 Θοταρτοταΐθθ 18 ομ9 οὗ (88 ΙΩΔῊΥ͂ 
1648] οοπίνδαϊοιϊουδ ἰῃ ὑπ δἰϑίοΟΥΥ οἴ [[|8 οτιοὶ- 
Ἀχίομ, ὈΥ͂ πιθδῃβ8 οὗὁ Ψ]ιΐοῖ σοπίτααϊοιίοηΒ (89 
διεπιηιηι 76 οὗ ἰὴ ἀποὶϊθηὶ του] 18 οοηγονγιοα 1ἢ- 
(ο {80 φωπιηια ἑηγωγία. Οομρ. σοι. οα Ταξίλειυ, 
χχυὶϊ. 22 [ῥρῃ. 613, 614, ΑἸ. ἘΔ.1. ΟΥμϑν οοη- 
ὑγδα οι οὴ8: Ὠεοϊαρϑὰ ἱῃποοθηΐ, δπὰ γοῖ βοηὶ Ὀ0- 
ἴοτϑ δηοίμοΥ ἐσὶ δα μδὶ, δηὰ γαῖ δοουγχοα, βοουγμοῦ 
πῃ οτὰδν ἐμαί 119 τοϊχῆὶ ὈῸ γτοϊϑαβοὰ, δὰ γοῖ 
δέου θὰ ογυοὶᾶθὰ, Οσοηίγααϊοιΐοη5 οὗ ἐδ6 
ἴογαοι, οἴ βοηίθῃοο, οὗ δορηΐζηηοθ, ΟΥ̓ (19 ἄθχτοθ 
οὔ Ρυπίβτηθηΐξ, οὗ (ἢ}6 ὕογπι οὗἉ Ριιη δ πηϑηίΐ, 
ΤΏΘΥ τΒοσχϑίοσο ἴοοῖς ὕὅθβυδ [παρέλαβον 

οὖν τὸν Ἰησοῦν. Υεν. 16 οὐρίι ἰο οἷοδο τὰ 
σταυρωϑῇ, διὰ παρέλαβον Ὀορίη 1Π0 ποχί Βθοοίϊοῃ. 
8ο Τὶϑοδοηάονῖ, ΑἸίογα, οδίοοις δηὰ Ἠοτί.---- 
Ρ, 8.] Τὸ ἀίγλ:ργίοιίδ, οὶ (ἃ8 )ὸ οι(θ 
{πἴ8Κ8) ὑμὸ δοίάἑεγ8.---ΑἸἃ 196ἃ ἘΠῚ αὐ 
[ αὺ ἀπήγαγον- ΝΥ ἀουδίξαϊ, 8.00 ἸΉΧΥ. 
ΟΤΈΒ.--Ῥ. 8.1] Το ἐδκίη 'νὰ8 4180 σοηβααι- 

τηδιθα ψῖτἢ (μ9 ἀθοϊατγαίϊοη: Ηΐδ ὈϊΪοοὰ ὍΘ ὕροι 
15, εί6. (600 σοι. οἡ Ζ1αἰ..)}. Οἡ (δ9 εἰία οὗ 
Οοσοῖμα, ουϊβῖἀθ6 οὗ 16 οἶτγ, 8606 Οουιῃ. ΟἿ 
Μαιί. [520 8.1 5.7} δἰ οὐ ἐμ ῃ]ασο, πιὶιμοῦς 
(80 οἷ, 18 ΔΠΚονν8ο αἰξεδίθα Ὀγ Η6. χὶϊ. 12. 
ἸΒοΪυοῖς. 

ῬΡΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1, ΒΥ ΣΩΔΏΥ ΒΌΡΡ᾿ ΘΘὨ ἌΡῪ ἰουο 65 ΦΟἢ π ΡΓΘ- 
ΒΟηΐδ 08 ΜΓ ἐδθ οἰοδγοϑὶ υἱοῦ οὗἩ ἰἰο ἱποί θη 
οὔ [890 Φεομζαγ ἐγίαξ Ἀπάθγροπθ ὈΥ 968508. ΤῸ ([1660 
ΒΆΡΡΙΘΙΘΙΓΔΥΥ͂ ἐγαϊ(8 Ὀοοη 9, ΔΌοΥο ]}, {πΠ6 ρατὰ- 
ἀαιϊΐοι οὗ (6 678 δοουδβαιί οι. 

(1) ΤΟΥ σδατρο 9 6908 τι} Ὀοΐῃς δῃ οςο65188- 
[108] οτἰ παιδὶ βοτὰ (6 Υ Ὦδγθ αἰγοδαν βοπίϑησαοᾶ, 
δ ἃ ὙΠΟ086 δοηίθποθ ΡιΪαίθ δ88 Ὀυΐ [ὁ σϑαῆγῃι. 
(3) [πη [86 πιοβί διιίραουβ 80η86: ἸΊΓῈ δ κίηρ, 
Ηϊπδβοὶῇ (80 Κὶπρ οὗ (89 ὅονγβ. (8) ἢ Ὀοὶπα 
δὴ θοοϊοπἰ βίο] οὐ ἶη8],---Ὀθοδῦδο Ηθ ἰδ πηδὰθ 
ΗΪπι860]7 80 ϑοη οὐ αἀοἃ. (4) ἯΙ Ὀοΐης 8 ρο- 
Ἰεἰς 4] τονοϊαϊ  οηἶϑί,---όσδαδο Ηθ οΪδἰπηοαὰ ἰο ὈΘ 
(89 Κίης οἵ (80 908. 



δ12 ΤΗΕ ΑΘΟΞΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ ΖΟΗ͂Ν. 

ΤΏ 686 ΤΌΡΩ ἐν δοσυδαί: 005 ὙΠ ϊο ἢ {Π| 6} δία ν- 
ὨδίοΙν Ὀτίης Του νδγὰ : ἃ {6 χὰ οἹ6 διὰ ἃ Ἐοπδη 
ῬοΙ 168] 956. 76 ἢγβὲ ἰἰπη|6 οσοὶὶ 15 σουομοά ἱπ 
δαιδίσυουβ δηὰ ᾿ἱππυθῃ40-} }|κ6 ἰογπια; {16 ϑοσοπά 
ἐπ) οδοὶ 18 ζογσιαυϊδιοα ἴῃ οαἰπηηΐουδ δυἀδοίν, 

Αποίῖδον οὗ {μι659 ΒΡ] ΟΙΘΩΙΔΓΥ (τα 5. ἰδ {}16 
οοηῆϊοϊ τηδϊπίαἰηδα Ὀοείν οι ΡΙΪδίο δηὰ [86 εἰ χὰ- 
Ῥτίθβίβ (μγουσθου (6 Θης τ ργοσοάαγθο---Ὦ σοῃ- 
ἤϊοὺ πη το ἐδ 9 Ῥοσβοῦδὶ ομαγδοίον οἵ ΡιΪδίο, 
Δ8 Ὑ6}} 88 18 οὗἉ {16 δὶ ρῃ-Ὀσίθβίθ, 15 πιοϑί Θ᾽ ΔΑ ΥΥ 
τοβαοίοα ; 85 18 8180 ἰ89 ΤΏΟΓΟ σΘΠΘΓΑΙ Οματδοίον 
οὗ 8 γψαΐη, του ϊαἶγ βιδίο- σαῖς ἰπ 15 Βα σοὶ ἀπὰ 
ὨΘυοΥ 1 61685 ἰτηροίοηξ βίγυρῖο τὶ ἃ ΟΥ̓ΔΙΥ 16- 
ΤΆΤΟΒ 681] ῬΟΜΟΡ ἀπά 18 ἴδηδίϊ 681 0018 ἐπ {118 
ῬοραΪΐὰῦ ἸΪ106. ΤΊοὴ ({Ἰ086 τηοσιοπὶδ αἶ80 βίδηα 
ουὐ σΟἸΘΆΓ]Υ, ἰὼ πίοι Ομ γῖϑὲ 18, 85. ἃ ἀοἰπαυθῃΐ, 
γ (0 9}18 ἀο] 'νογαὰ ἴο, ΟΥ̓ ργδββϑοᾶ ὑὕροῃ, Ῥιϊαίο; 
ὉΥ Ρ᾿]αίο ἀοϊγογοὰ ἰο, ΟΥ ργοϑϑϑὰ Ὁροη, ἐδ 768, 
---ἰονὰ ἴο π 6 τιοιηθοΐ τ θ 8 Κίἰη ἃ οὗὨ ὀΘορΓο- 
τηἶδθ ἰ5 οἴοοϊοά. Ετοιι τοῦβ. 28-8] ῬΙι]δὶο γοίι 868. 
αάρπιθηῖ. ΕΤοπιὶ γὑοσβ, 82-88 ἢ6 γδοϑῖΎοβ (ῃ9 
ἈΑσοσυβοά, σταηίϊης Ηΐπὶ α ῬΓθ- ὁσδιηίθαίίοη ; {Π 68, 
ΒΟΥΘΥ͂ΟΣ, δέ (068 ποὺ Βα] δοααὶϊὶ Ηΐπι, ναϊ 
ΒΟ0ΟΙ5 ἰο Θῃίγοαρ {ἰ6 96 1071 δηά, Ὀγ ἰδ οἷον οὗ 
Ῥτοβοηίίηρ ΨΦ98588 ἰ0 ἔπι Ὁ ἐμοῖς Ῥᾳ56.}81 Ῥγο- 
Οοββίοῃ, ὙΪοἷΝ 88 ὉΠ ΟΔΙΥ στασο ὈΥ ΒΟΠη0 Γ6- 
οἱρίοηι οὗὨ ρογθυηπιθηίαὶ ραγάοῃ, 0 πιοῦθ ἔλέπι 
ἰο δοαυὶν Ηΐὰχ νἱῖ δοίαί. ῬΙΪΑΐΘ (6 ἴοὸσ (δ 6 
ΒΘΟΟὨ (ἰπ|6 Γοσοῖν 68 6808, ἴῃ ογάοσ, ἴον ἐ16 στὰ- 
ἰἰδοαίϊίοη οὔ ἐμθ 675, ἰο ρΡοσροίγαϊο ὕὑροὴ Ηΐπὰ ἃ 
Ῥοϊΐοα οσδουίίου ἐμαὶ νγᾶβ ἀθδιϊίαϊο οὗ 41} 1. ἀ1οἷ4] 
τοι ηά8,--νΐΖ. [89 δοουγαίηκ. 
ΤᾺ Ἔσχργοβδίοη ἔος ἤΐοπιο δομ αἷ ἢ 5 ΒΟΟΣ Σ- 

ἔπτη οὗ ἐδ ρόγδοι οὗ 96815 ἰο (86 δοννϑ. ΕῸΡ ἐΠ0 
{ϊτὰ ὑἴπια ΡΙΪ]αίθ δϑηθτα ἱπίο ἡ ἀστηθηί τ 1} 716 808 
ὍΡΟΣ [Π9 Δσοιϑδίϊοη : δ τηδὰ9 Π π)86] {10 ὅοη οὗ 
αοὰ, Ηο ποῦ ἀοδί ῃβ βοι(ηὴρς Η πὶ ἔγοθϑ μ᾽ π186], 
Ῥυΐ ὑπ 99 1708 τυϑαϊεθῃ 18 ῬΌΓΡΟΒΟ ὈΥ ἃ ἰΠτγοαὺ δο- 
οοταρδῃϊοὰ τὲ ἰατα]; δηὰ Βα ͵8 ΠΟΥ͂ ἰΌΔΓΑΪΥ 
80 ἀϊβοοιηιοὰ ἰδ. {110 1αϑ8ὺ (ἶπι|6 δὸ ἀοὁ68 ποί δ᾽ πιΡ] Ὁ 
(οἰϊοον {16 Αοουδοά ἰο {π6 Φ98178--- ἀοἰΐνοτα ΗΠ Ἶτὰ 
παν ξοπίοηοε ΟΥ̓ ογμοἰ τίοη, ραν ροβίης ἃ υγπιαὶ ρατ- 
ιἱοἱραίίου ἴῃ Π9 αὐδοὶν λίνιδεί δ, τ 116 (8.6 ὕ͵έισα ΤῸ 
(0 δϑϑιπιθ, δπ ἃ γον ἀο αϑϑυτηθ, ἰδ 6 αοίμαΐ 6Χ6- 
ουϊίου δηἀ τοβροηβ᾽ ὉΠ ὴ Υ οὗ ἰν, Βοῖνη ἐΐο86 ζδοίβ 
8.6 δΒαυτηπιο Ρ ἴῃ (80 ογάβ8: “ἢ͵.9 ἀεἸϊνοτοα Ηΐπὶ 
ὑηίο ἐδ οπὶ ὑμαὺ ἢ τἰχῦ Ὀ6 οτυοϊβοα.᾽ ΑΒ Σο- 
ἔδτγαδ ἰΠ6 δοηΓΑϑί8 οὗ οοηάμποί, {μ0 δίδίοὶγ, δσιϊ- 
βοΐ] γϑροβο οὗ Ρ᾽]δίθ 8 ουϑγοοσαο ὈΥ͂ ογὶ βίης 8δ8}- 
Τὶ ΒΒ ΥΘΏΘΒΕ; ἷ8 ΡΟ] {1981 οα]οα]λίοα ὈῪ ἀοαιοιὶ- 
86Ἀ] ΟΥ̓ΔΙ͂Ϊ δα ῬΟΥ ΣΙ ΠΔΟΙΥ͂ ; εἶθ εἴἶδοτί οὗ σου δοΐθηοθ 
ὈΥ οπάπσίουϑ πηΘΏδο06; μὶΒ αἰἐοιρὺ ἰ0 ἑυΓη {80 δο- 
ΟΌθοΥΒ ἰπίο γἰ ἀΐσυο ὉΥ ἰγοδιΐης ὑμ θαι ΒοοΓΓᾺ }} 
δῃὰ πιοοκίηρς ἰἰθτὰ, ὈΥ͂ (Δαισ Ρορυΐϊὰν διαὶ ἰδίϊ οη 
δη α σαν οι πα ΥΥ, ἰπιαϊίυου8 μοι ου, πιϑεκί πα 
ἐὐβο! ΓἾ ἢ Ῥυγ 768] ἴον (6 Δα ΒΟΥ Υ Οὗ [ἢ 6 ΟΙΏΡΘΓΟΥ. 
Το ἱπάϊν᾽ 4] ᾿ΐΘη18 ζοῸ" Ἡ ΒΙΘὮ, 88 ΠΟῪ ἀΐβοῖὶο- 

ΒΌΓΡΟΒ, {Π8} Κ8 86 ἀυο ἰο Φοϊ, δτοὸ 
α. Τὸ οοιπροίθῃοο βί το ἱπ τοζαγὰ ἰο ἐδ ἐγ 8] ; 
ὃ. Τῖιο δια γ 518 οὗὐἨ (1.6 δι) δἰ ζυου8 ΘΣΡΓΘΒΒΙΟΏ, 

Κὶπρ Ὁ (λὲ ὕειυδ, ὉΥ ἴθ νίβάομι οὗὅὨ 86 [οτά--- 
τι κὶηρς τηδηϊζοϑιὶ {119 Ὑἱ 16} 685 οὗὨ [6 ΙΓ -ῬΓῚ 6 5.8 
δ {11|ὸ ΓΘ] ΟΩΥ ἰο ἐδ0 Μοβϑίδηϊο ἰάθδ, οὗ τ} 0 ἢ 
ΠΟΥ Αχζὸ ρυϊ εν; 

ς. Τιο δι οβἷ8 οὗ {6 Κι χάομι οὗ Τιτὰν δα ὰ 
{8 Κίπράοπι οὗ (85 νου], δὰ (89 ἀἰίθγϑποο οὗ 
ΡΙϊαῖο: 

ἃ. Το οἱγουπιϑίδῃοθ {πὲ ἰδ 8 ῬΓδ- Οἱ ΠΟΘ ΪΥ 
ἀπ δονβ ΒΟ ἅγθ ρα ν οὗ Ὀσϊρίηρ (6 Τογὰ 
δπίο αχίϑροδι οι τὶν ΒΑΡΔΌΌΔΒ; 

ε. ΤΊ Σθα] ρυτροβα οἴ {1 δεοουγαίηρ: 
Δ Το οδθοι υἱοῦ {8.6 σΑΥ ΚΟ ὑπδὶ 6585 τη 6 

Ηϊπβο ΙΓ ἰμ6 ὅοπ οὗ ἀοὐ, ῥτγοάἀμπορα ρου μα δοιὰ] 
οὗ ΡΙ]αἰθ---ἰἶμα δ συ δὴ οὗἉ δυρογϑίϊιίοη, 70] οπὶπς 
Βεγὰ ροῖ ἰδ 86] }-Ὁ}}1Ππιοηὶ οὗὨ ὑπο] ϊ οὔ: 

σφ. Τ|ι9 ἱππυοη ο-11κ {μτοδὶ οὔ (86 Ψεῖνε ἰο 86- 
οι.50 ΡΙ]αΐθ ἰο (ἢ 0 οι ροτοῦ---ἂϑ (ἢ 6 ̓οϑροπ ἐδαὶ 
Ῥτοβίγσγαίοβ ἶπι (Ρ1]αἰ6) ; 

ἃ. 19 ἀοι]ο πιλβκὶτς: Τ|χ6 ΤοὈοἸἸΐου οὗὨ ἐ86 
7918 δραϊηβί ὑἐμοὶγ Κίηρς δῃὰ δζαϊπϑὶ {ἢ} 6 ΘΙ ροσΟσ 'Β 
Βούογηοῦ, ἰῃ {16 τλΔ5}ς οὗὨ (89 τηοϑὲ Αἰ 1] 76 π| 5} 
Ρὶοἰγ δῃὰ Βοπιδῃ βιιδ)οοιΐου ; Ῥ1δ θ᾽ 5 ἀοὐδοίίου, 
ἴῃ 89 πιρβὶς οὗ ἃ βίδιοὶῃ βοβϑίοι ἴοσ ᾿υ πιθηί, 
δὰ ἃ ἀογὶϑίνο ἰγοαϊταθηὶ οὗ {π 6 δοούδβοσε δηὰ ἰμ6 
1019 θυ 18} πδίϊοι ; 

ἐ. ΤΠ6 βιδτο οὗ δ0ι}1---Παΐθ δηὰ ἐμ 36 νγ8---ἰπ 
{86 οσγτυοϊδχίοῃ. 

Φοβῃ, ἱπ ἰμ86 οἷοδο απὶίν οὗὨ 1115 ρτεβοιἐδίϊου, 
85 ΠΟΎΘΥ͂ΟΣΡ Ῥαββοὶ ουϑγ, ἰοροῖ!ον πΊΓὮ ΤαΪΠΟΡ 
ἰδξαίαγοδ, (1.0 ἰγῖ8] ἴπ (16 πηογοΐης (λίαίἐ. χανῖ!, 
1); 86 ἄγοαπὶ οὗ ΡΙΪαἰ ΘΒ πὶ (Δία, σαν, 19); 
Ῥ.]α θ᾽ 5 νδβεΐης οὔ ἷβ 845, αὐ ἃ {86 86} - Ἔχ δοσὸ- 
ου οὗ ὑπὸ ὅθοτννβ (αι. γϑγβ. 24 δπὰ 236) [86 γδὰ 
(Μαιῖ. νον. 29); δπὰ ἐὸ Ὀοβριἐης οἱ ἰδ Ρατγί οὗ 
189 δΒο]αΐοτβ (τογ. 80). Θ᾽ πΣασ]ν, {π6 δοπάϊηρ οὗ 
οβιυ8 (ο Ἡετγοᾶ, δηὰ ἰδ γϑβυϊ πὶ ἐγ ἀϑμῖρ οὗ 
Ἠογοά δά Ρι]δίθ ([μᾶκο χχὶϊὶ, 0--12); ἄπδ!γ, (86 
ποίϊσο ἰδδὺ ΒΑΥΑΌΡ 88 ̓ ιΔὰ ρμογροίγαϊοθα ἃ βοάϊιοη 
ἴπ ἰδο οἷἱγ (Μαγκ, 016). 

2. Τη6 727οἱπέ ἐπιρζίσαζίον οὗ αὶ λϊεγαγολίσαὶ Ολαγελ 
δηὰ ἃ ἀεδροίϊο δίαίε ἴῃ {6 συ οὗὨ Οἰιγιβευβ Ὅοχθ- 
συϊίοη υὑπάον ῥγείοχί οὗ 118 δοίης 8 χσοϊχίουδ 
οΥἰ πα η8] : 

(1) [πὰ Ἰοβΐης (86 σίριξ οὗἁὨ ἰπδϑίοί Ὡς σαρὶ αὶ 
Ῥυπ βηοηΐ, (86 ἸΘΤΆΣΟΝΒ 8ῃου]ὰ αν σϑοορ- 
ὐξοά (89 ἔμοί {μ8.0 (οἷν αἰδοῖ Ρ᾽ 1 π6 οουϊὰ οχὶοπὰ 
ΠΟ ἔυγίθ ον ἰδ ἴο Θχοοιητηιησδίϊοη ᾿αύρὰ; χΧΥΪ . 
17). (2)  (μ6 δβϑαπηρίίϊοη οὗ συΐο οὐὸν αἷῖ- 
ζογοηὺ μαιοηδὶ χοὶ σίοηϑβ, (9 Βοσιδη 5ίαίο Βουϊὰ 
ανθ Ὀδ6η σοπβίσαϊποα ἰ0 ρομποίγαίθ ἰο ἃ ῬΡΌγοΪν 
ΡοΪ ἐἶσαὶ Ῥοβιἰο πὰ 8 αἰδιϊποίΐοη οὗὨ τηδίίοσϑ 
ΤΟΙ σου ἀπα Ῥο]  1σα],---ἰο ἃ ῥυϊηοὶρ]ε οὗὨἨἉ τυρὶοὰ 
86 ὈσδίίΟΥ ἸΏ6Ὰ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ δὰ 8, Ῥχοδβουῃιτηοπὲ 
(Αοίβ χυὶἱἱ. 14 δὰ 1ὅ). Τμο ἱγχο ρῥυϊβοίρ]οδ, 
δον νον, ὑμ9 στο σίου δὰ {π6 ΡΟ] ἶσα], σοπίϊμ 6, 
0ἢ ἐδ οὔθ μδηά, ἰηγοϊνοά, δὰ, {Πγοίοσο, οὐ ἰἐ 9 
οἶον πϑδηΐ, διταϊηθαὰ, Ὀθοδυβθ ἰδ 6 Ζ6ν 18} ὶθ6- 
ΤΩΣΟὮΥ 88 ποί ρυν]ῆοα 156] ἴο ἃ ΡᾷᾳγΓ6 σοποορίϊοι 
οὔ (0 Οματοῖν, ποῦ (110 Βοϊηδῃ ΡΟΤΟΣ ἴο0 8 Ρέγθ 
οοποορίϊου οὗ (16 ἰδέα. 
ΤῊ τη σις οὗ δίαίο δὰ σμυγοὶ μα8 Ὀδοα 

τοροδίθὰ ἔγοπι (ἢ ἰἶπι6 οὗὁἨ Οομβίδηιἷο, ἱπογοδ8- 
ἰῃβ το δηὰ ποῖ ἰα {0 Μ|ΙΔαά]α Αρο8 τπι}} τᾺ8 
δετεῖὶναὶ οὔ {Π6 Ιλοϊογηιηίοῦ. [( βι1}} σοηιῖπ65 ἴα 
(6 ατϑοὶς δοομοιηγ οὗ δίαίο δὰ Ομυτοὶ ((ϑβασο- 
Ῥαρίβι), κου δ ἰὼ (6 Βοιιδῃ ἘΣοοϊοϑἰαβίϊοαὶ 
Βιαίο, Ἀ 25, Ῥαγ δ γ, ἰπ (11.6 Ομ ΟΣ ΟΔι]ιο] 16 ϑιδίοβ 
(Ραραὶ- Ὁ ϑαγϑιη). ΟἸσὶδὶ δηα ΟἹ ιν βεϊ δηϊ ἰδ νθ 
ΙΝ ΑΥΒ δαά ἴο βιι ον ἀπᾶσρν {}}}18 οοηΓαδβίοη, 86 
κτουπὰ οὗἩ ν) λοῖι 18. ἃ ϑῃὶ οὗ Σεϑροοῖ 10. {116 Γδ- 
Ἰἰχίουβ Θομβοϊθη66. 

(2}1ὰ ἰδκίης, ἴον φγδηίοα ἐμαὶ αἰβαργοοδῦ]θ 
ΤΟΙ κου ἰϑηιοποῖθβ πὸ ἴο ὍΘ Ῥυπίβῃμοα, {860 
ΒΙΘΥΒΡΟΒΥ͂ ἰ8 ἔα ἴο βι816 ΟΥ̓ (116 ἐζεεσωἴοη οἵ 
Ῥυπίβοιηοπῖ Ὁροὴ ἰπ6 ἀεοδβροίβια, {ἰ Ἰαίϊαν ἴὸ 
Βεϊ Ἢ (86 τοροηδιδι ἐν οὗ Ρυπιὶβ πιθοῦ ἀροῦ (δ9 
Εἰ σ ΡΟ Υ. 

4 [Ονοσε γον ἰη 1870, δου ΟΣ [6 δήἡορίϊοτι οὔ (π6 Ὁ129- 
ΤΡ Ν ἀορτηδ οἵ μαρμαἰ ἐηζΑ 0} } Ὁν τλ6 Τακέοδῃ Ουπης!!. 
-". 8, 



ὍΞΒΑΡΗ, ΧΥΠΠ. 28--40.--ΠΧἸΧ, 1--16, 

(3) Αἰοσναγὰβ {μου οί Βεοὶς ἴο ὀχοιῖβθ (6 π- 
ΒΟΊΥΘΒ ; Ῥιϊαΐο τυνῖτο8: “ἼΠο Εἰηρ οὗ ἴ80 56 ν8,᾽ 
ἧ. 4. ἃ τεἰσίοιϑ ταοῖϊγὸ δ Ὀσουρις Ηΐὰ ἰο {ῃ9 
σΡΌ88. Τὴ6 ΒΙΘΥΘΔΙΟΝΒ νν18}} (18 ἰπϑοτίρεϊοα ἰοὸ 
τολὰ: “Ηπ φαϊα {μαὶ,7 ἡ. 6. ΠΟ 18 ἃ τι ϊβιολά ον οὗἁ 
τ86 Ῥοορὶθ, δ! ἀὰ ἃ αἰϑία ΘΓ; -πίθ τποίϊγο 8 ἃ 
»οϊμξαί ο1.8. 

ἴῃ ἃ 81 11 Δ 6Ρ υἱτταϊποηΐδηθ Δα {Π10Γ8 Ὠ ΟὟ 
{σὺ ἴο ραίΐθ [᾿|ὸ δσχθοιιίοι οὗ Βογοίϊοβ ἰο ἐδθ 
διαί οὗ (ὸ ΜΠΔᾺ1]9 Αγ 65. 

(4) Ῥιϊαὺο οοπϑιϊλαξθα }ι1 5901 δηἃ μἷ8 Βοπιδλῃ 
ΔΌΣΒΟΥΙΥ σοηβίδ]ο οἵ ἰἶο ΙΘΥΡΔΓΟΘΙΥ͂, δηᾶ ἔγοαι 
{9 ἐἶπιο Τοσ ἢ Ἀ6 Σαβ)65 ἴο ρογάϊοη. Ξ᾿ ΠῚ Υ 
τγὰϑ ἰδὴ6 ἴδιο οὗ {80 Μασολῦσδῃ ἤοι.86, ἀὨα, βπ6ο 
ἀλη, οὗ βούσαὶ Εὐγοροάῃ ἀγηδδίίοθ. Το οἴδαη 
δ δνπιοηῦ οὗ Οπατοῖ πὰ δίαΐο ἴα. ἃ νυἱἱδ[ὶ ἰπι- 
Ῥυΐθο οὗἩὨ ἐπ βρίγῖς οἵ συγ ιϑεϊδαϊ γ, οὐο οὗἉ (δ9 
πιοαίοϑι ἰα5}.95 οὗἩἨἉ Ο ιν ϑιϊδη ἰἴἰηθ68. 8.69 (6 ἀὰ- 
πον Β οϑϑᾶγν: ζ7εδογ αἷς Δ᾽εμφσοδίαϊ( 5.7 ἀε6 Ῥεγλᾶϊί- 
φιΐδαο8 Ζιρίδολεπ, ᾿Κίτοδα ὑπὰ δίααί. ὩἩΟΙΔΟΙ τς, 
1848. 

8. Τ9 “εαγζωΐ ἰγσεαδοη οὗ ἰλε εις ἴο ἰλεὶγ 1768- 
δίαηὶο ἑάφα, Θουδυτηπιδιοα ἴῃ {6 παι ίσαουδβ δοσυ- 
Βαιϊϊοη: “9688 19 {86 Κίηρ οἵὗὨ, (0 96 1ν8.) Α 
Βα αν ΓΟΪΟΠΥ͂ 8 οοταυίίιοὰ ὈΥ (ΙΟΒΘΡ 5 ἧπ 
ΔΡΡΙγὶας 0110 λ|685δηῖο Ῥγοαϊοί'ο5 οὗ 86 ΟἹὰ 
Τοϑίδιπδηὺ ἰο οθραβίδη, 226 Βεῖϊο ὕωά., Ὑ1Ι. ὃ, 4. 
8390 Οἱοβοῖον, Ὁ. 47. 

4, Τὸ τοογἰἀ-λϊδίογισαΐ ἐποομπίεῦ ὁ τλὲ δρίγὶ οὗ 
Ολτὶδί ιοἱἱὰ ἰλο γσεπΐω8 97 ἰλε Κοπιαπ παίίοπ οὰ {}λ6 
οὐσσδϑίοη οὗ ἰλ0 ἀΙΒΟοοΌΓΣΒθ Θοποθγηϊηρς 5 Κἰηρσάοῃι 
(8οο Εχεα. ΝΟΤΖΒ; δηὰ τὴν ζέδέη ὕέδι,11., 1008) ; 
ΘΔυλίοζουϑ ἰο ἢ ἰδ δῃμοουηίον τυ ἔμ ὸ σομῃΐυ8 οὗ 
{Π6 Οτοοῖς ἠδίϊοη, Φομη χὶὶΐ. 20 ΕΣ 

ὅ. Ολνὶδι᾽ 5 ζέβγάοπι ποί ΟΥ ἰδὲδ τιοογϊα, διιξ ΙΝ ἰλὶϑ 
«σον, ἴον τὶ αηὰ οΥον ἰ. ΟἸγὶϑὺ ἐμὸ Κίῃρ ἰὼ 180 
Κιηρσάο οὗ Τσυῖὰ. 

ύ. Τ|ι6 φιεδίίοα οὗ ΤῬιϊαί6 ἀο αποβέϊοη, θὲ ἃ 
ζγιυοϊοι8, υὑπθο]ονίης υἱϊογᾶῆσο. ΟΒΔΥΔΟίοΥ- 
ἰϑιϊο οὗ ὑ86 αἀτωοο- οαπ που] -ου]ίιγο οὗἁἨ 815 
ιἶπ16. 

1. Ῥιϊαὶθ βαγγοηδογοὰ ἐγμίΐλ γβίὶ, δῃηὰ δϊον- 
τναγι λα γμδίΐσο,---οἰη, ΘΟ Βοα 1 6Ώ60. 

8. Εεοὲ Ποπιος. Το βοουγρίηρ οΥ̓͂ ΟἸ ιν ϑὺ 18 ἴη- 
ἱοηἀοὰ Ὁγ ῬΙΪαἰο ἰο βαυὸ Ηἰΐ8 1116 δῃὰ, ποῃοο, ἰο 
Ὀ6 8 δοὶ οὔ δυμηδηΐϊίγ. Βαΐ ἃ5 ἰδαὺ ΘΟΥΟΣ ΠΟΥ Β 
ΟΥ̓ οΐα] δάἀιηἰηἰδίγαιϊΐοη 18 τ] οὰὺ ΘΟ Β᾽Βίσ ΠΟΥ, 
"15. 7υ5ι166 νι ποὺ ΔΠΥ Τουπάαιΐοη οὗὨ ἐγυι, 19 
τὶν τι πουΐ τνϊϑάοα), 80 1118 υτηληὶ Υ 15 ἀδδι ἑὰ 6 
οἴ (μ0 ἔδαν οὗ ἀοὰ, οὗἁὨ δίγϑη(ε διὰ οὐὗἨ Ὀ]65ϑΐηρ. 
Βυοῖῦ ἃ Βυπιληϊί ται Ἰοα σῆγο ἰϑϑὰθ ἰο ἰ}16 
Αἴτγίοδη βἷανο ἰσηὰθ. 

9. ῬΙαιο ΒΒ βιιρογϑιϊ(ἰουβ ἴϑαν οὐ {0 δβαγίηρ: 
4. 7}65888 τιδθ ᾿Π 5361 7 ἰδ6 ὅδοηῃ οὐή ὍἋοα;,᾽"-ὦ 
οἰιαγδοίονίβιϊο ἰγαϊὶ οὗ {1|Ὸὸ ἀπθοϊῖονον. Ὁ 1η- 
ἀ1530]υὉϊἷς6 σοπποοίΐοη Ὀδίτγοοι ὑπο] οὗ δηὰ βιι- 
Ῥοιϑιμίοη. Ῥαὺ αἴνον ἃ}, ἀῃοϊ νης ῬΙϊδίο ἰ8 
Ιποτο Ὀοϊονίπρ ἰδαὴ ἰδθ δβυρογβιζ ἰοῦ ἷρ]}- 
Ῥυίθϑίβ ἴῃ 86 οοπϑατησιαίο ἈπῸ6] 16} ᾿ν 1 τν ΒΊ ἢ 
ΒΟΥ γοὐϑοὺ ΟἈγῖβί, Οὐ πὸ ἐμγϑοίοϊ ἃ ἰογγον οἵ 
Ῥηαΐθ: 18 ἔοΓΡΟΡ δὲ {ἰὸ Ἰᾶῖν, ἷ8 ἰθγσοῦ οὗ δου- 
δοῖθῆσθ, ἷ8 ΤΟΙ κἴο.18 ἴοΓσοῦ --τ  Ἰ6 ΓΘ ΔΡΌΟΩΓΒ 0 
ἔγδοο ἰ {8.680 ρῥτηοίϊοα 41} 101518, γὼ 0 ατὸ ἀοπηρὰ 
πὸ τηδδὶς οὗ {πὸ Βοϊΐοϑὶ σοι]. 

10. Το γύσαϊοῦ 8158 οὗὁἩ ἴμ0 Πρ Ὦ-Ῥτ οβί8. 
ΘΟ Υἶϑυ 8 ΒΥ ΡΑ ΠΥ τ [Π0 71:4 1614] ζα16 οὗὨ {116 
φοῖκς ΡΙΪαῖ6. [1 (119, Ομ γβι᾽ 8 βθηΐίθπμοθ ὕροη 
ῬΙ]αιο, ἰλοτο 1165 ἃ ΒίΓΟΠΡΟΣΡ 06 7ἤἴοπιο ] ἰδδη 
ἴῃ ἐπ οχοϊαπ)αίίου οὗ ῬΣΪδίθ. ἴτοα Ποπιο--- 0 
Ῥοϊϊονοθ 1.6 18 αὐηιπιδίοετὶπσ ἀἰϊνῖπθ χουουπιμοπ 

᾿ 

δ18 

δηά Ἰυδίϊοο, δη ὦ βίδηἀβ ἱτηροίθῃὐ--ἰ ἢ! ἰοοΐ οἵ 
ἀϊνίηθ ᾿υάσαοιί, ἀοϑιϊηρα λιπγιϑοῖῦ ἴἰἴο 6 {116 φχον 
οὗ Ἰυάδριηθηι. 

11, Εἰ οἸοβι αδιϊο8] απ οὶ ἶσα] χη 8.9, 8.66 
Νο. 1]. 
ΦΟ ΤῊ ΒἰΘΓΔΤΟΩΥ ἰογθ Ὀοροίβ ἃ γευοζμίίοτι ἀπὰ 

ΑἸ1108 1861 ἴο {π6 Βδῖλ6, τνῦ}}}} ἃ σἱοῖν ἰο Βῃδακίυς 
ἴδ9 Ῥοϊτιλοα] δυϊμογίιγ. ΗΪΘΤΆΓΟΌΥ, Ῥοραϊαν ἰπ-᾽ 
ΒυΡΓοοίΐον, δηᾷ ΡΟ] ϊ6ι] ααὐ ον, ᾿ῃ τυ] ο]ςοα 4}}1- 
ΔΏ6Θ, ΒΘῃΐοΠπΟοΟ 6 Εἰηρ οὗ ἰμ6 αἰ ησάοῃ οὗ αοά 
δηὰ Ῥγοίθοίονῦ οὗὨ 4}} ΒΟΥ ογᾶθὺ δὰ δὰ οσὶ(, 
1119 ΗἸᾳ)}-ρυϊοϑί απὰ ἔσθ Εγίοπᾶ οἵ 1116 ρθορὶο, 
ἰο ἀφαίῃα ἀρὸπ ἰδ 9 ΟΥΟΒ5, 88 ἃ κί π]οὸν οὗἩ σϑῦο]- 
Ἰοη. 8,690 Ζοδοπ ὕεδ8ι, 11., 1088. 

18, Νὸο πο διέ ἰλ6 Βπιρογου. Ιῃ ἰαὺ ΒΟῸΓ 
{π6 Ὀοϑοί(οα παιίοι ἀϊὰ, τυῖ εἶ μγροογι ἶσα] Δα παι!- 
οἶϑαι, ΓΣΘΒΟΠΏσΟ, οὐ [8 ΔΓ οΒβία!ι ΟὨΪΥ, Ὀιι 4180 115 
Μαβϑδηὶσ ΠΟΡ6, σὨ ΟΥ̓ ΒὨΪης ἴῃ ἰἴθ θητὶ τηοδῃ- 
116 ΤΟὈΘ]] 0 ἀραληβύ {Π|0 ΘΟ ρΟΤΟΥ δηἀ (ἢ 6 009 
οὗ ἃ ροϊ ἶσα] δ΄ο55:α. Υοὺ ὄνθη (8135 πισσηχοηΐ 
οὗ βαγάδηϊης πυδί, δοοογαϊης ἰο Ἰλοπ,. ἰχ., το- 
ἀοσπά ἰοὸ {10 Βαϊ γαϊΐοη οὗ ἐδ νον] --οἰθ α6μ (110 
νον], Ῥυτασῖὶγ. 

ΠΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

8.6 (80 ὨΟΟΤΠΙΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ, δπὰ σοι. οἢ 27. ἐ- 
ἐλειν, λίαγτξ κοὰ Ζμζε. 

Ομνὶϑὺ δ οθοο Ὀοῖης υάρχοά ὈΥ, δὰ ἰυάκᾳίης, 
[16 νουν]ὰ.---ΟἸενῖβι αὐ ἰῃ 6. θὰν οὗ ἰΐο Βοῃγδᾷ 
Νίδίβ.--Ογῖϑ Ὀοΐογο ῬΙΪαΐο, ἀπ ῬΙ]αΐο Ὀαΐογο 
Ομεῖβι. ον ΟΠ τ σι 8 ρίαποο ρἰεσοοὰ {πγουρἢ 
ΑἸ {10 6268 οὗ Ἰαἀρηιοοί: 1. Τοτοῦρὶ ἃ}} ἐπίαη- 
πίοπιοηίδ, ἰο ἴ)0 γσίγλέ; 2. ἰτουσῇ 4}}] οοποραί- 
γπεπίβ δῃἃ πιϊδγοργοποπίαίίοπς, ἰο (0 δοίίοπι; 8. 
{πτοῦσ Δ1}1 ἀρηιδίγωςἶεδ, ἴο ἴ6 φέσροϑε,;,{ 4. 
(ρου 8Δ}} ιτυσαυογίη78, ἴο- (9 ἐδδι6.---ονν {80 
υαρταοαῦ ὑροπ ἴμο Ζογῶ ἡ κοι] ἐΐδοῖ; 1. Τὰ 1:9 
Δοσιβαίϊ 0}8 : 2. ἢ 118 σχαιηϊπαίΐοῃβ; 8. ἴῃ {11 
τοί ἷγο5 [0 118 Βοῃηΐ6Π06.---Τ}ὸ στανο βίση ἴα [89 
ἴασι τὰν ἰπὸ σοαὶ Ῥχοβρθοὶ δαὶ οχιβδίοαὶ οὔ 
ΟἸιγ 818 δοαυ 41] νὰ 8 πη πιο αἰ 6}. Ὁ] σι οἀ : 1. 
ΤΙ6 στοδλί ργοβροοῖ: α. Ῥιαΐθ αἱ ᾶτϑί σορα]505 {110 
δοσιϑοῦβ. ὁ. "δα πουογί βοῖο58 110]Δ8 {11ὸ Οχϑτ1- 
πδίϊου δῃαὰ ἀθοΐαγοβ 86 ᾿πῃμοσοποῦ οὗἩ Φ9681:13. 6. 
19 ἰγῖ68 ἐο δαλαδί {π0 τχδίίον τυ [(Π0 Βοουγρίηρ. 
ἃ. Ηο 18 οορνυ 5οἀ τν1.}Δ Το σίου αὐτὸ δὰ αἸσο γ 
ῬΥΟσΘΟὰΒ ἰο γοΐϊοαβϑο 2658. 2. δι) εἰοὰ : ὦ, ΒΥ 
109 διγταίασοιῃ οὗ Ὠγροστίτοϑ; ὁ. 1110 δυάδοὶγ οὗ 
Ταπαἰλοίϑιῃ ; 6. ἰὄ89 ἱπιροίθῃσθ πὰ ρ ΠΥ σοᾺ- 
Βαϊ 8633 ΟΥἩἨ ΡΙ]αΐο, ἀ 10 γυϊὸ οὗἩ ΤΔΌογί 5 : 6. 
{πῸ0 γ]ἱοίβ οὗ β'δίδα : Χ {6 ρσγονίἀοησο δηὰ )πας- 
τιθϑῃὶ οὗ αἀοά. 8. Τ]160 στανο βίρῃ : α. ΟΥ̓ ἴμο ἀο- 
ῬΤΑΥΪΎ οὗ ἰδ νον; ὁ. οὗ ἰμοὸ τιλσεϊίο οὗ 
Ἠυμδ ὉΠΥΙ Ὠ ΟΟΙ5Π688; 6. ΟΥἨὨ (0 Τηα͵ο 517 οὗ 
αἰνίπο σὶ χιθουβηοβ9; Ἃ. οὗ ἰ:6 ἤχοηθϑθϑ οαπᾶ 
ἀορίῃ οὐὗὁἨ {9 οἀοπιρίϊοη.---Αϑ Ἰλουσδπ Βίαίο- 
Βρισὶ! ἀοἰγογοὰ (110 ζογὰ Ομ γῖϑι τ). } ἰο (116 
Ὑ1}} οὔδο Η ΘΥΑΓΟΏΥ, 80 1ὑ Βα Ὀ5οα ΟΥ̓ Ραγχβαοᾶ 
(80 βΒᾶ:χ ΦοῦγΒο ὙΠῺ ΟΡ ΒΔ ὩΣ Υ.--- Τὸ Ἰἰσὺ 
οὔ (6 δα]λ τη) οϑ Υ οἵ ΟὈσῖϑὺ αἴομοὸ 1ἰϊατ  ΠῸ5 
86 ἀκτὶς βοθηθ οὗ Π᾿5 οοπαἀθιμηδίϊοη. 

ΠΣΟΤΙΟΝ ΕἾΒ5Τ---ΟἸδ 0. συ. 28-40. ΤῊ συῃ- 
εἰσ οδ᾽ουϊαίοα Δρροδσίηρ οὗ ἢ ο δοουϑογβ: 1. 
Ηγροονϊ 64] : [Π0γΥ Κοορ μο Ἰορὰ] Ῥάββουου ΠοΙ͂Σ, 
ἰο ὑμθ δϑὰ ἐμπαὺ ὑπ Υ ΏΔΥ {10 ΤΌΤ ΒΌΛΙ ἀοἸ νοῦ 
ἊΡ μ6 ἰσαο Ῥδ8ο 8] [δὴ ἰο ἰΐο Αοηΐ1]68; 2. 
Ῥ᾿θΒοπι Ὁ] πρ, παῖνο : {Π|6 0 τα ΔῈ 9 8.8 ἢ (δ 6 Βοηίθ ποῦ 
ὝΟΥΘ αἰτοδαν ἀδοϊἀεἃ: ὕΪΪαΐΘ ἈΔ8 ποίϊιῖης ἰο ἀο 
Ὁαὶ ἰο δοὺ {86 στοδῦ 898] ἰ0 1ἴ; 8. ΤΥυο }ίην ς “ὁ ͵ὸ 



δ14 ΤΗΕ ΟΘΟΞΒΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ 90ΗΝ. 

ΤΟΥ͂ ποί ρΐ ΔΏΥ τη8η ἰο ἀοαί(ἑ ; 4. ΙΑ ἀΘΓΟΥΒΙΥ 
δὰ αἰδποϊαἰ παῖ ΟῚ 6. 8π16}688: Π6 0 ἀθδίζῃ ἰο 6Ώ- 
γὰρ ΡιΪαϊθ τὶ (1.6 διδίχαου δ ῬὮΊΓΘΜΘ: ὁ 89 
Κίης οἵ εἰϊο δ ονν8 ;᾽᾽ δ. ΟΥ̓ΔΙ͂Υ, Ὀο]4 : (Π6Υ̓́ ΟΠ 0086 
ἃ τηοῦ-οτο, ΒΑΓΔΌΡΑ5, τῦῶηιο 88 τη869 8 βοαϊ(ΐοη 
(Ρτοῦθαἷν δραὶπδί (16 Βοιαδη δαί μοῦ 168).---ἤθε9 
δοτηροίθηςθ σοηῇ]οί, οὐ 1.16 ΘΔ ΤΟΙ πιοη ἐδ ὈΘίνγθΘΏ 
ἐμ6 ΗΣΘΥΔΙΟΙΌΥ δηὰ {1190 ἀεδβροίϊο Βίαίϊο, δῃὰ [ἢ 
ἰδία, τὶοκοὰ Ρ6806.--- 9 σουοϊοτ- αὐ! ἢ 
οὔ Ομ γῖδὲ (τοῦ. 84) α πογὰ οἵ (89 Βοδυύθηὶν Φυὰφο 
(ἴον ἱπδίγυοιϊοῃ): 1. ΕῸΡ (6 οἰυποϊἀαίΐου οὗὨ (ἢ 6 
τηδίίον; 2. ἴον [86 ψδεγηίΐης οὗ Ριἰαίο ; 8. ον ἰῃ 9 
ἡ] παπιϊηαϊίου οὗἨὨ (86 δοοιι5618.---}ὸ Βοιμδη ἰηξοτ- 
τοβαίίου: δαὶ παϑοὶ Του ἀο0η43--- 9 ἀροϊδγδιὶοη 
οὗἩ 2685ὺ8: ΜΥ Κιηράοπι 19 ποὶ οὗ (μῖ8 ποι]ὰ: 1. 
Α5 ἀοΐζρηοο ; 2. 88 δοσυδαίΐοη.--Τ9 Κίηχάοπι οὗ 
Οιεγὶδὲ ἴῃ 118 βρὶ Υἱ 8]}088 πὰ μοδυθ} π688 : 1. 
Ηον ἰὶ αἰοτβ ἴγοαι ἰ6 Κίηρσάοπι οὗ (86 ΒοϊηΔΏΒ : 
2, Ὀαπΐ 4150 ἴτοπι 6 σογογητοοηὶ οὗ ἰδ Ῥυίοδβίβ. 
--ΤῊ. ΤΟΥ͂Δ] οοπΐεβϑίοη : Α Είηρ 8πὶ 1.-- Το 
ΤΟΥ͂Δ] Κιηχάοι οἵ Του: 1. Το Κίησάοαι οὗ (Π9 
Κίηκς: Του ἴῃ 1ἰ5 Ῥχοίζοιυπάοδιὶ οβδεῆσο, ἃ5 8 
Τουοϊαἰΐοη οὗ Θοἷ; ἴῃ 18 εἰ κθϑὺ ΡΟΣ, δα ἰἢ 9 
Θοδροὶ ; ἴῃ ἰΐ5 Ὀτοδάοδὶ οσίθηϊ, 88 (6 υπϊπς 
Ὀοπά οὗ Δ}] ᾿ἰἴδ ; ἴῃ 18 ὈΟΔΙΥ͂ ΔΡΡοδγδῦοσθ, 88 (89 
Ῥογβοῦ οὗ Οσῖϑι. 2. Τὸ Κίης οὔ {89 Κιηράοπι: 
ΟἸιγῖϑί, ρογβοῦδὶ Τγαϊῃ 80] 7, 85 ὑπ6 Ἰἰχῃι σοηΐτο 
οὗ 411 ᾿1ζ8, ὑἐμβογου}]} δὲ οὔθ πὶ} 8617, δηὰ 
ἐμογοΐοσο 89 Τίσις οὗὨ ἰδ6 ποτὶ ά, 8. Το {1{|6ὁ 
οὗ ἰΐ6 Κίηρσ : Ῥεγίοοι ἀργοοιηθοί οὗ ΗἾ8 Ὀἰγί ἢ 
διὰ Ηἶβ πιϊδβίου (Ηἰ8 οὔἹθθ) ; Ηΐβ 1άθδὶ δηὰ Ηἰβ 
δἰδιονὶοδὶ νοοδίΐοῃ. 4. ΗἾ8 ρονυϑυῃιηθηῖ: ΤΠ0 {Δ 10}- 
ζα] Ἡ ΤΠ 688, 11} Ηἰδ8 ἰοδιἰ ΠΟ ΟῊΥ͂ ; ἰἢ 9 Ηοβί-Ἰθδον 
οὗ 41}1} {δι ὑ] τ 65808 (πιατίγγβ). ὃ. [ποτδΆδ6 
οὔὐ (6 ΕΚἰηράοπι: 7η6 οτα γοσεϊνοὰ 85 Ηἰ9 
σνοΐοθ ὉΥ 4}} γ8ὸ ἃγὸ οὗ {6 ἰται}.---ΤΊ 0 ττογὰ 
οὔ ΡΙ]δίθ: Ὑημαὶ 15 ἐγσα ῃ ἢ 1, ον Ὁ ταῦ ανο 
Ὀοοοῖλθ ὑπ Φυυὶησ οὗ ἷ5 19 (ἸΥ 9 Βεοὰ βροϊϑῃ 
᾿ηαυΐγίη κν δ ἃ δα δαι 64 ἢἾπ1861 (0 ἢ. ΔΏΒΥΤΘΓ) ; 
2, Ηον ἰν Ὀθσῆπιθ ἐμ ἡμαγπιεηέ οὗὨ ιἷ8. 119 (06- 
σᾶ536 Π6 ϑροῖκο ἰΐ ὑσι δἰ: αἾΥ δηὰ βοορηζιγ, χοὶπα 
οαὲ ἱπηπηοάϊαί 6} γ.--- δαὶ 5 ἰγαϊὰ ἢ ΤῊΪ8 απ οδίϊοα 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 σοηδίἀογοα δοοοταΐης ἰο 1.8 αἰγηθ τη 68ἢ- 
πα; 1. Α5 [860 δβποογίηξ οχοϊδιιδίίοῃ οὗἁ (86 ἱτὰ- 
Ῥίουβ ΒΟΟΣ ; 2. 88 10} 6 ΙΩΏ6γ0 ἀδοϊαταϊΐοι οὗ 8 
{τἰνοϊουϑ που] ἀἸΐπς (Ῥ]αὶ6) ; 8. 25 ἐμ ἀουλμιϊηρ 
υοβίΐϊου οὗ δὴ δαγποϑὲ ἱηνϑδιϊ καῖοῦ ; 4. δ8 ἰἴ10 
Ὑἱίαὶ αυοβίΐου οὗ α Ἰοηρίηρ ἰιϑατί.--Ἴὸ ΡΙΪδίο- 
ᾳυοβίίου οὗ {Π0 Βοτηα δρὶτὶϊ οὗ ἰγδάϊοῦ. (ὁ 
τοσδὺ οὐἰὰθ ὈΥ {Π6 ἰγδαϊιίου, οὐϊϑὰ ἐπ Βοιηδῃ 
Ῥδζαῃβ ἰο ἰμ6 Ομ γί βιΐδηθ. ον οδὴ γο ἐπὶπκ οὗ 
βιυοῖ ἃ ὑμὶπρ 85 ργοοϊδ πεῖς Ποὺ ἰγα 8.3) ῬΙ]δ θ᾽ Β 
ἀεοοϊατγαϊΐου πὶϊπουῖ: Γ Βπὰ πο ἤδυϊὲ ἴῃ Ηΐῃ : ἴῃ 
σοπηθοίοη τὶν ἢ 9 Ὀγθοθάϊηρ αἰΐετγαποα: δὲ 
15 ἰγαϊ 3--- δίθ᾽ 8 ἰοβ  π] ΟΩΥ͂ ἴο ἰδ 6 ἰπποσθηοα οὗ 
Φε58. ΕἸγδὶ δἰἰδϑυιρὶ ἰο σϑΐθδβο {.1ὸ Ασδουδοα.--- 
Βυὲ ἐξ δ ψοι᾽ οιδίοπι; ον Ῥιϊδίο, πὶ ἢ 86 δτδὶ 
ἀονϊαιίου ἴγοτι (89 τἱσμὶ, δὰ οαἰογοά ὕρὸπ (88 
τοδα οἵ οδἸατηϊν. Δαγαδδαϑ, 800 ἔ0 ϑιγπορί δὲ8. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΒΕΟΟΧΡ, ΟΡ. χὶχ Ἱ -16. ΤῈ δβοουγρ- 
ἵπς οὗ ΟἸιτῖβι, ἱπ τοβρϑοί ἰο 15 ὑπτο- 7014 δἰ χηϊῆοα- 
εἶοπ: 1. ἴῃ χοϑρθοὶ ἰο Ῥ᾿Ἰαίθ᾽ 5 ἱπίδπίΐοη (πδὰθ 
Ῥτοϊηϊῃοηῦ ὈΥ͂ Φ085), 16 νγῶϑ ἰὸ ανοτὺ {μ6 ογυοὶ- 
ἤχίοη. 2. [π γϑϑροοῦ ἰ9 {δ6 δοίπδὶ τὑοβϑυὶ, ἱΐ 
ἰοττηθα (ἀσοογάϊηρ ἰὸ (0 δἰδίοιιοηί οὗ (Π 9 ϑ'υπορ- 
(188) 180 δορὶ πηΐης οὗ (19 οτιοΐαὶ βυδογίηρβ οὗ 
ΟΒνἱβί.----δοοοηὰ δἰϊοιιρὶ ἴο τ ]θ889 (6 Αοουδβαά, 
-͵Ἴὸ ποτα, ἐδ Μδη] 1. Τὸ ποσὰ ἰῃ 8 Β6ῃ 86 
οὔ Ῥι]Δίθ. 2, Τὴ ναγὰ ἰπ γοδβροοὶ οὗ ἰ(8 δἰκῆ ΟΣ 
εἰξιιϊδοδίϊοη.---Τ 6 δοοοηᾶ δοοιιϑαιϊοι ἴῃ σοδροοὺ 

ἴο δἰβ οοηέγδάϊοϊϊοι οὗἩ ἰλ6 γεὶ ἴῃ ἐΐ6 βοῆβο οὗ 
(80 δοσύδογβ.---Ι]αἰθ᾽ 5 ἴδ. ΟἋΟἼοβα οοππηδοίΐοι 
Βεΐνοοι 6] οΓ δπὰ βυρογδιοι.---β᾿ῃ σσοηὰ 6χ- 
διιϊπδιίου Ὁ ῬΙΪαίΘ, ΟΥ̓ γοδδοῦ οὗ [869 Ἵδδσζο: 
Ηο τιδᾶϑ Ηϊπιβοὶ ἢ 6 ϑοη οὗὨ ἀοὰ. -- ἐδι)8᾽ δἰ] ποο 
ἷπ 80 βεσοπὰ οχαϊοϊηδίΐοπ Ὁ ῬΙΪδὶο δοταρατοὰ 
τὴς ΗΪ8 βίϊοποθ Ὀθίοτο Οδίδρἢ88.-- -Βὸ βδυρδιὶ-- 
688 ἴῃ Ῥἢαῖθ᾽ 8 Γοργοοῦ (νον. 19), δῃὰ {πὸ δυξυδί- 
Ὧ668 ἰπ ἐδ 8 ΔΏΒΥΟΘΡ οὗἩ Ομ γἶβί.---- Ομ τῖδιὶ 8668 δυδῃ 
ἴα 189 Ρόντοῦ οὗ ΡΙΪαίο δπὰ 18 στοϊθοξο, Ῥσθ- 6 διὶ- 
ὩΘΏΓΠΥ δ ἰπείγυτηοηϊ ἀπ ἃ τοσκ οἵἩ ὈὨἰνίπο Ῥσγου- 
ἄθῃοο.---ἼΠ6 στοδίος δπὰ {μ6 1658 ρστοδὲ ΒΊ ΒΠΟΤΒ, 
ΟΥ Φεδι58 ΗΒ 6 ἴῃ ᾿υδριηοπέ, ἐμ 9 ΠΟΥ Φυᾶσε 
τἰ ΚἰΘοΟΌΒη 65:5 δῃηα ΟἹΟΙΏΘΏΟΥ.--- ΙΔ 0 ̓Β τεβοϊ υἱΐο 
ἰο Τοίθαβο δεοβυβ; ΟΥ ἴπ6 ᾿δϑβὶ δἰἰοιηρί, ἔγυαβισαιοὰ 
Ὁ. (86 ὈοϊΪὰ πιθῆδοθ οὗ (80 Ζἐγα. ΒΥ πνῶ5 ἱΐ 
ῬοΒϑὶ Ὁ]10 ἔον {18 1ποτδο0 80 ἴο ἀϊδίατ Εἶπ 3 1. 
Βεσδιδ9 δὲ ἴγαϑ Ρ᾿]δίθ (οἢ δοδουῃί οὗ δἷβ Ἵχίοσ- 
(ἴοη5, ἀοσδίϊ ἴθ οὗ ἃ ξοοά οοῃδοΐθησε δηὰ οὗ γαδὶ 
ἷα αοά, δῃὰ βοιἰϊην κὶβ δδυ }ν δε [- ρσοβογυδίΐοῃ 
δῦοτο 8ἃ]} ἰΐηρ5). 2. Βοοδῦβο ἢ]8 βουοσοῖξτι τ 
(6 δΡΟΡΟΣ ΤΙρογίυβ ([86 οταθὶ δῃά διιδρὶ 088 
ἰγτδηΐ σγῇθο Ἰοηΐ 8 ΤΟΘΟΥῪ ΘΕΡ (0 ἀφο δ] 0}8 οὗ 
ΑἸ} Κη 8). 8. Βεοαυβθὸ 6 Κηον {8 Φουα 
Ῥγΐεδίβ (ἰδεῖν "ἀδοεϊιϊ] ουππίηρς, δηὰ [δηδίϊοδὶ 
ἀκ ηνἩ γον ῬΥΪΘΒΟΥ͂ ΓαΥ] "ΠΟ Ὡδὶ8 τὶ 189 
Ὀυρῦθαν οὗὨ γονοϊυτὶοο ἴῃ {86 1 που Π8: 1. Βανο- 
Ἰαϊ οπ βὲδ ρα ηδὲ (}}0 ΟΙΏΡΟΓΟΙ (1 ἐμ  ῖν ΒΘΑΤΙΒ ;-- 
δρεϊηϑί {6 ΔΌΒΟΥΙΥ οὗὨ (116 σονότῆοῦ). 2. δθ- 
οἰαγίηρς ΟἸσίδὶ ἴο 0 δ σευοϊυϊοηϊδί ἢ Απὰ ΡΣ]δὶθ 
Βἰτηβοὶῦ ἰο ὍΘ ΟρΘἢ ἴο βυβρὶοίοπ οὗἉὨ {π|8 ΟΥἾτΩ6.--- 
ΘΔ ὈΘΙΒα δπὰ ἀοἸροίδδ.---Ῥ1]δῖθ ὙΤΔΡ6. Αἰταβοϊ 
ἴῃ 8}} ἐμ ῬόοῶΡ οὗ 8 γυᾶξε, ψ81}90 Βὶ8 1υἀϊοὶδὶ 
αἰ χηῖν 18 ἀγα Ὁ ]οἀ ἴῃ (Π6 ἀυδί.--- 0 Ἀγ ἐδί νὺ72έ 
οη {86 τηδϑὶς οὗ ἀουοίϊοῃ ἰο ἐπ 9 ΘΙΊΡΟΤΟΥ ὙΓ{16 
[Β6Υ σοπάοτηπ ἰμοῖν Κίηρς ἰο ἰΐΐὸ ΟΓΟ055.--ἴ8ο 
ΒΩΟΙ͂Β οὗ 6 ἈΠ αἱ σδῃηοὶ ὈσΘΔκ ἢ 6 ΡΟΎΘΥ πΒΙΘᾺ 
(ῆ6 Ῥγίθδιβ θβχϑσοῖβθ ΟΥ̓ῸΡ 86 ὈΠ1ηἃ Ρορῃἶδοϑ.--- 
Οοπ.116- Βοσηδη ΡΟΪ ΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΏ6 ὈΥ ἴ6 δον 58 
ΒἰΟΓΆΓΟΔΥ.--Ἄ6 ΟἸΟΥΥ͂ οὗἨ Ψογυβδίοη) δὰ {86 
εΕἴοτν οὗ Βοπη6 Β[η1κ ΔΎΓΜΒΥ ἴῃ 0Π6 οΓά68] ἴῃ Ὑ 6 
(867 7υᾶάρο ἴΠ6 ορὰ οὗἁ 86 νου]ὰ ;---ἀηὰ πι|ῖὶ 
{ποῖ ἐμ φἼΟΤΥ οὗ Τυἀαἴδπι δ μ6 μἴοτγ οὗ Πε8- 
ἐδ  ἰ5:---ἰ 6 ΟἸΟΓΥ͂ οὗ [6 τ 016 οὰ τοῦ ]ὰ.-- 
Ακτοοηθηΐ (δοποογάδποο) οἵ Ρ᾽]δίθ δηὰ [ἢ9 
Ῥυϊοβίθ.---Τὴ)ὴο ευδονίηρς οὗ (86 Ιοτὰ ἴπ ῬΙ]δὶδ᾽Β 
ὑσὶ π 8]: 1. Τη υἱὸν οὗ ΡῬ[]αῖο ἰοιΥ ὩΣ [0 δὲ 
ἴα }]; 2, ἴῃ νον οὗὨ (80 ῥγΥ]Ἱοϑίβ οὔ Ἠΐβ πδϊΐοπ ἀπ 
ἐμοῖσ ΟὈἀΔΌΓΔΟΥ͂ δηὰ οσδιί πμο88 ; 8. ἰῃ υἱοὺν οὗ [89 
ἀοϊυδίοη οὗ {1|ὸ ἰηΐδιιαίοα, ταρίης ΡΘΟΡ]6.---μ6 
ἐδιωρίδιίΐου οὗ ΟἸγὶϑί ἱπ ἰμο86 ΒΌΒΟΡΪ ΚΒ, δὰ Ηΐ5 
νἱοίουγ. 

ΞΤΑΚΚΕ: Το οἶὰρ. χυὶ!ἱ. 28-.40. ΤῈ Μοοὶ 
Ἡοὶν, ἰπ βϑαδονίηρ Ηἰτβοὶῦ ἰοὸ Ὀ6 ἀε)ϊνεγεὰ ᾿πίο 
{16 δηὰβ οὔ ἰδο υποϊτουπιοῖδοά, ἀἰὰ ἐβΟΤΟΌΥ (8 Κθ 
ὌΡΟΣ Ηϊμδο 7 (86 5]18π|6 οὗ ον ερ᾽ τὶ δὶ ΤΌΘ δἰκῖα 
8δη) Ῥυγροβὸ ἰο Ῥτοουγο ΤῸΣ 08 ῬοοΣ θη 1165 ἃ 
Υἶκε ἰο (86 οἰ  η δ} οΥ̓͂ [5τδε].--- Ηονν δὲ Π- 
ποαϊερα τη60 8.1}} τὸ ἴῃ {πον βιιροσϑι οι; δηά 
οὔ ἐδ ΘΟΠΙΓΡΆΓΥ͂, ΠῸΥ δοοῦγο δηὰ οδιοῖθββ δϑουϊ 
ιπᾶὺ πιΐολ 18 ΓΘΔΙΥ πῃ οσοογάδησο ὙΠ Οοα δ 
τοτὰ.---Ηλι, : 0 ἰθ [86 ὙΔΥ οὗ 8}} ΒΥροογί(68 ἴ0 
θῸ ὁσχοοοάϊη ῖγ οοπδβοϊοηίϊουθ δου! ἐδ χα 608" 
οογΐϊης τ δῖοι ΠΟΥ͂ ΓΟΘῚΥ πϑοὰ μα ΠΟ ΒΕΣΌΡΪΟΒ; 
πὶ ὕοσ ἐμῖηςξ5 οὗ πο ὑπ 6 Ὁ δου ἃ τὸ δοσε- 
Ῥἷδ, ὑ86γ Κοορ 8ὴ λοσοπιηοάαοςζί Ὡς ΘΟὨδΟΐΘη096.--- 
ΟΒΑΕΕ: [{ ἰδ ἃ τἱοκοί  Ῥτοοῖ---ἸΒο με κίον οἵ 
ΟΠ 6᾽8Β ΟῚ δυϊ ΒΟΥ Υ ἴῃ Βυτηδη αθαῖτα: Ἐ’Ξ’6 ΒΆΥ͂ 80, 
ἐβογ ον ᾿(ἦ8 ἰγὰθ. ὅϑ'οἷν ἀΡρο (Π 0 γαὶπ- ΚἸΟΥΙΟΏΒ,--- 
(ΠΟΥ͂ δροδῖς ατοδὲ ὈΪΔΒΡ. ΘΙΩΥ --- δ᾽ δ 618:;---Ὑ88ὲ 
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ΒΟΥ ΒροδΚ, πισδὲὶ ὍΘ ϑροϊκοη ἔγοπι ἤθαυθα; τ δδὺ 
ΒΟΥ Β4Υ, αυδὺ μᾶγο νγοϊριιῦ οα (ἢ9 θλτγίδ, 8. 
Ιχχ ῖλὶ. 8, 9 [δηοίμο Ὁ ταγἱαιίοη ἰὼ ἐγ β] δι! οἢ].-- 
Οὐβϑνει: υάμχοθ βου] οχϑπιὶμθ θυουυ  ΐη ᾳ-- 
δηὰ ἐποὶν οὐσὰ ϑδυὶβ 100 ὑπ 88 8}} οἶον ἰδίῃ ρβ. 
--Ογῖϑι 8. κἰηάοιι πὰ 6 ΘΙ ΡΟΥΟΤ᾽ 8 οΔἢ νγ06}] 
οχἶϑι ἰοχοίον. οΣΙΙΥ ΟΥὰΟΣ δηὰ ρουθγημοηῖ 
δ1Θ ΒΟΥΡΥΘΟΔΌΪΘ ἰο ὑμ6 Οδυτοῦ, δηὰ ἐπ ΟἸΌ ΤΟΙ, 
ΓΤ θ᾽ ῬΓΑΥΘΥ δηα ἰπίογοθββίοα, ργοϑουυθί ΡΟ]100 
οὐρὰ κΚἰηχάοπι. ΟὐοείδιΥ: (λ6 ὈθίίοΣ ΟἸ τἰβιΐδῃ, 
δο ὈθίλοΥ τηδρίδίγαϊθὶ ὑμ6 Ὀοίίον ΟΠ τ βίἑδη, [ἢ 6 
ΙΔοΡο Ὀοββο ἰοδοῖδον! ἰδ Ὀοίίον Ομ ἰβεία, λλ6 
ΣΟτΘ Ἰογαὶ Βυ Ὀ766ι!---Τ τὰ δοσυδηΐϑ οἵ 6518 τηιδὺ 
Δκδϊ τηδηΐα}} } ἴον ἐποὶν Κίης οπὰ Ηἰς Κιυράοαι. 
.---Βιβι. ὙΊΠΥΒΜΒ.: δοδν Ομ γἰ βίδα, ννΒδὶ ἰ που 
ὍΘ ΡΟΟΡ, ἀοδρϑθ4, το)οοϊοα ἴπ (πὸ πογὶὰ ἢ ἴον 8}} 
ἰδλδῖ, ἰμοὰ δτί ἃ κίηρ; (0 ϑανίοασς δαὶ τηδάα 
(899 οὔθ, Βεγν. ἱ. 6; γν. 10. Το Κιηχάοια ἰδ ργ6- 

τοὰ ιπο6 ἔγουι ὑμ0 οὶ πηΐης οὗ {πὸ που]ᾶ, 
ἔγζαιί, χχυ. 814--ἀπὶ τὰ (δ18 ἐμβουχῦ Ὀγοαδὺ ἐῃ9 
ἀονὶ] δηά 119 νου] ά.---Ζζειδισα : [,6[ ἃ}} ἔμ γ τόσ 8 
δηὰ νοτκβ ρτγοοβοὰ ἔγοηι γαίῃ, ἰ ἑμοὰ τ} Ὀ6 
Οἰνεῖ δι᾽ 8 βυ δ)]θοί, ἕον ἐγ Κίης Ομνὶδὲ ἰ8 6 Κίηρ οὗ 
Τα, Ζ66}.. Υἱϊϊ. 19.--- 1) 14.. Ῥοϊἰοίαη5 οὗὮἨ ἐδ 9 
Ῥτοβοιὶ ἀὰγ ἰδἰπὶς τὶ Ῥιαἰθ: δαί 18 ἔγαι ἢ 
δηὰ ποϊὰ βοὴ 85 Βυ ον ἤον 1(8 Βαῖζθ, ἰο δ ἴο0]5, 
οὐ, οα 9 ΘΟὨΓΓΔΓΥ͂, δασὶ) 88 δίου  γ δἰ παυΪδίο, 
Δ 6 δοοουαηῦ ὙϑὺῪ οἷοτον δηθὰ Ἰυοῖκγ.---] ιαά,: 80 
ταρίης τηδὰ 8 πὸ ἴοο 8} δὰ δαγάοηοα ποτϊὰ 
ἰδοὺ ἰζ σοπάἀοιγηϑ (6 ζοοὰ δη ρΡγοδοσ 98 ὑπ ᾿ΐγ68 
οὔίδο νουϊοϑί ΚηΔΥΘΒ, ὑγοΐογσίης ἱμο, Βοσοτίης 
ἐο, δηὰ οπάονΐης ἰδθῖα. -- ὁ τ δὲ ἰηδδπηθ 
οἰοΐοο! 8 τοΐγδοιουνΥ βυγ]οοὶ 18 Ῥτοίοσζοα ἰο ἰδ8 
Κίης οὗ ΟἹοΥΥ ; ἃ τωυγάθγοῦ, ἰο ὑπ Ῥείποο οὗ 
1ἰἴο ; ἃ ταυθηΐϊῃς νο]ΐ, ἰο [86 αοοά β'Β ΟΡ ΒΘΓα.--- 
Οπανβα: Α4Α5 ἰὰ 8. δὴ δϑοοπιηδίίΐοη ἰοὸ αοἂ ἰο 
τυροὺς ἰμὸ τἰριθουϑ, 80 ἷὺ 8 ἰῃ 11|ω ἸΏΔΏΠΟΣ 88 
διθοπιηϑδίΐοη ἰῃὰ Ηΐ8 ογ68 ποὺ ἴ0 ῬΡαηὶδὴι ΔΡΟἢ- 
Ἰεηανοδ. 

ἀκβιβαση: 786 τὰ ΕΚίης δοὰ (6 ἔσὰθ Κίηρ- 
ἄοπι τὸ ἰ9 Κίης δηὰ ἰμ9 Κίηράοπι οὗὨἩ Τγυι, 
Τύυΐ ἰὰ 089 ἤ]]οδὲ, ἀθαροϑὺ 5050 (Θοταρ. σδΔΡ. ἱ. 
14), δοσογάϊης ἰο τ ΐοῖ (8 ποτά ἱποϊυ 68 ρ6Ὁ- 
ἴοοι ο95θη 18} }γ, ἀζτοοαιθηὺ τὶ (5617, 1011}. 058. 
ΕτΟΥΥ Κίηρ οχοορὶ ἐμ9 Κίης οὗ Ττυΐ, 888 ἃ 
Ἰἱπιϊιοὰ ἀοαιχϊπίοι, ἰ8 αὖ ἐἶιο βαπιθ (ἰπ|9 ἃ 807 6οὲ 
δηά βϑογυδηΐ ; Ὀυὺ Θοἀ᾽Β Τγυῖ ἢ δπὰ ἐποτοίοτο Η ἰδ 
Κίης διὰ Ηἰβ Κιηχάομι, Ἀδ0 βη4}}} νυἱοϊοτίουβ 
ΟΥ̓ΘΡ 811} ορροβίἰϊΐοῆ. Οἱ {δὶ8 ΤΟΥ δοοουηΐ, μον- 
ΟΥΟΡ, {π|5 ἀοτηϊηΐοι οὗ Τ ταῦ 18 0 ΡΌΓΟΙΥ ᾿αίθγηαὶ 
ΟΏΘ, αἶβο ἰὺ νου]Ἱὰ οὐ ΟΧΟΤΟΙ890 ΒΥΘΔΥ οΥοῦ ὑπ 9 
οχίοσηδὶ, δη ἃ ΘΟ Βα ΏΓΥ ἰΐ πουϊὰ 1ι8617 ὃθ υπ- 
ἔταο, δὰ ποῖ ἃ ἱποτου Ἐν ἰσαθ, ροτίοοί ἀουλἱηΐοῃ. 
ΑΙἸΙ (89 Κκίηράοιῃβ οὗ 10 νου] ὰ β}8}} βοῦυθ (818 
Κίηρς τθὴ Ηἰΐδ ἐθϑἐἰ πον οὗ ἰδ 9 Τταϊἢ 8}.}4}} Βα τα 
τηδὰο 411 Ηἰ8 ἴοο8 Ηἰ8 ἰοοϊϑίοοὶ. δ ΘΥΟΡΥ͂ ΟΥΒΟΣ 
τόδροῦ σου 1ἰ860]1[ ὃθ οὗ δἰδομβοοὰ δηὰ ἀδεὶ- 
το88. ΟἸτίδι ταδϑ δογη δύο 8 Κίηρ---ἰὴ Ηΐπὶ ρ6Γ- 
80 δηῃὰ οὔἶοθ ὅΓ6 009--οἰὴ {18 τοβροοί δἷδὸ Ηθ ἷἰ8 
ποἰδίηρ Ὀυΐ Τὰ ; δῃὰ ον (μἷδ5 οηἀ Ηο οαπιε ἱπίο 
ἐλε ὠογὶά (9.7, νι ῖοι Η6 δὰ Ηΐ8 Κἰηχάομι ἃγὸ ποί. 
ον. 86); Ηἰβ8 ἀρρϑῶγαποθ, ᾿ἰΐθ δπὰ πιϊπί δι σῪ 
ΒδΥθ πὸ οὐδοῦ δἷῃι.---Ἦ ἢ (πὸ ταὶ -ἀαγ απ ἴῃ εἷδ 
ἴδοο, ῬΙΪδίθ βδαυί .ἷ8 ΟΥ 68 διὰ ἱδουρδ (Π6γ0 ψ8 
ποιδίης Ὀυὶ ἀδτίκαοβα δϑουΐ δἷπι. ΟἸγὶδί βίοοα 
Ῥαΐοτο δἷπι, Ηϊδο] 7 ἐμο Τταΐ, δὰ ἢ6 υὑπ06- 
Ἰἰοτίηκἷν ἀοοραϊτοὰ οἵ τη 988 ΟΥΟΡ Ὀοίηρ Δ0]9 ἰο 
Κκηον ἰδ6 ἰσαϊ. ῬΙ]αΐθ᾽ 8 απθοδίϊοι ἰ8Β 20 8008, 
Ὅυϊ ἰλ0 οἜΧΡγοβδίοη οὗ {86 ϑυρογβοῖαὶ, ΒΟΡΘ1088 
ὉΒΌΘΙΙ οὗ οὗ ἃ πιδ οὗἩ {6 νον] ὰ. 

δ7ὅ 

ΒΒΑΥΚΕ: Ἀν ζίπγάοπε, εἰς.; 1ὶ ὑπίποβ 18. Ὁ]688- 
πᾳ δτουπὰ 41} κἰηχάοιῃβ, 411} οἱγουπιβίδησθ8: ἱ 
8 186 Βγίης Ὁς6, οἰϊη σίας τὶ ἢ αὐἱοὶ αἰ θη 66 ἰο 
ἰη9 ζδϑιολαΐης βοννοῦβ δηθὰ {ἰοὶρ ΡΥ ΒΏΔΌ]6 
ἴοΣΥ, (Βα. 1 ΠΥ οχίγδοι ΒΟΏΘΥ͂ ἔγοηι ὑβοῖ [ῸΓ 
18 Κἰηράοιιῃ οὗἩ 9 ζαίατο, ογϑαυϊηρ, τοϑη τ ἶ]6, 
ποὺ ἰμ9 858] σμῖοϑί αἀἰδίυγθδηοθ ἰὰ (9 σατάθη οἵ 
186 ποῦ], Βυὶ ἰδ ἰ5 1ΠἸΚονν δ {19 σγοδῖ ΡΟΥΤΟΡ 
μαὺ ἴῃ 4}} {116 τοΐ συδίϊ 0} οὗ πδιϊοῦβ, π᾿ χγοδί 
ΨΆΣΒ, δηἀ ὑπο Γυΐη8 οὗ {86 Κὶ πράοιῃηϑ οὗ ἐμο ποσὰ, 
ῬτοΥοβ ἰἰβοὶ δοίϊνο ἴὰ δἀναηοΐηρ ἴμο οἰδγηδὶ 
ἰησάοαι οὗ ροδοθ. [ἴΐζ Ἡ| ποῖ ὍὈ6 σοπῆποά ἰο 
(10 βοᾶν δῃὰ {πὸ ψουνϊὰ οὗ ἰπβουρσὰϊ, Ὀὰϊ ψ}} ὈΘ 
8βοί ὕνΡ ἰὰ {πὸ ᾿ἰνίης βρὶγιῦ πο χίνοβ Ῥγοοῦ οὗ 
[86] ἴῃ 8}} βἰἰδιΐοη8 αθὰ ΠΟ οὐρῶϊ ἴ0 ῬΓΟΥ͂Θ 
᾿ι89} Ογὶβεΐϊδη.--ἶὋ: 19. Ιουπάοὰ Ὁροῦ ἰγυ ἢ--- 
αοὐ᾽ δ Ῥγοιηῖΐβοβ: ἰὰ 18 ϑγοοίθα ὈΥ ὑγα ι--τἰοι}- 
ἸΠΟΩΥ͂ ΘΟΠΟΟΡΗΐη ἰδθαι; ἐΐ 18 οπ᾽ογοὰ ἴῃ γα }.-- 
οὐοαΐθησο ἰοαγὰβ ἔθ θῖὰ ; ἰταϊ 18 ὉΠΊΎΘΥΒΑΙΥ 
ἀἰβϑοιιϊηδίθα ὈΥ ἱϊ; ἰὴ ἀοοίγὶπθ δπὰ Ἰἰΐἴθ, ἰάθαβ, 
Το ] χ8, οτὰβ, ἀοοά8, το] δι οη 5, ἐπαρυΐδοδ, ἐγ ἢ 
ΘΟΙΏΘ8 ; ΥΔΗΪΥ δηἀ {Δ]βοιιοοδ ἃτθ ΟΥ̓ΘΓΘΟΠΊΘ.-- 
“«1ῃ (δοὸ Κίπρχάοιῃβ οὗ ὑπὸ νου], (π6 υδηϊίγ, δπι- 
διιοἢ δηα τγϑαϊηθ85 οὗ ζῇ ΔΙῸ πιϊβυβοά, τοιι86α 
αὐὰ οἱονίβμοα, τ }ι1]6 ἔσαι ἢ ἰὼ [6 σοηϑοίθησο ἰδ 
εἰπάοχοὰ ὈΥ υηγὶ κα θουδηθ85. Βυΐ ἰὴ 6 Κίηρ- 
ἄομχλ οὗ Οαοα, τηδὴ᾽8 δοηῃϑοίΐθῃσο, .ἷ8 860η86 οὗἁ 
ἰγαῖ, δὰ ἰμὸ ἰγα ἢ δοίϊνο ἴθ ἐμαὶ 80η560, 8Δ᾽΄᾿Θ 
δαἰαρὰ 88 ἃ ἀτανίης ἰο οἰογηΐ γ᾽ (ΒΙΒΟΕΒ).--- 
ΤΒΟΓΘ τὸ πη 8 ἐμπδαύ της Ἰουά δῃηα οἷοδῦ θη 
(80 ἰγα ἰουσῖ 68 ἐμ θῖ, τὴ 116 οὐ γ 8 Ὀσουκαῦ ἰη- 
ἰο δοηΐδοί πὶ (86 ἐσγαϊῃ οοηϊΐηυθ ἀοδά δηὰ 
βουμάϊθαβ. αν οὗὐἨ πραγ 18 [6 οοπάϊίοη 
Ὑ ΒΟΓΘΟῚ ἀοροπαβ ΟἸΘΟΓΏ 698 ἴῃ ὑμ6 Κηοτ !θᾶρα οὗ 
αοά. Τὸ Ἰἰκαϊ-τπαϊη ἀθἃ τγου]] 688 δὰ ἀι]}} 
βϑςορ ϊοἶβιι οὗἨ 80-6 8116 ουἰίυχο 1οδ ἰο ἃ ἀοβραὶγ 
οἴ Ἰγυίὶ. 

αοϑδνβπ: ΤΟΥ τῦϊθ8 (0 τλῖκο ΟΕ τὶϑί ἃ τη 8]9- 
ἴδοιον ΕΥ̓͂ ΤΏ688, δἰ ΠΡΙΥ, οὗ ἰμοῖνς δυυ δοῦν δὰ 
οἶσθ, τοι, ποὐνὶ διαπάϊΐη, ὑλογῪ δὰ ἔγνοια 
Ηἰπι δοῆθ. ἀπὰ Ηθ νγδβ δοῃϑβίγαϊηϑά, αὐὰ ἀϊὰ 
111, ἰο βιβον ἰΐ 80 ἰο 6. ο τῖ} ἰηνογὶ μον 
Ῥτγοροδβίίϊοη δηὰ βαὺ: Εσιοηά Ῥὶ]δίο, ἢ τὸ ΓΟ 
ποί τηδ]οΐμποίοτβ, γὸ νουϊὰ ποὺ πᾶτγο ἀοϊϊ τοροα 
ἰὰ9 Ἰπποσθδὶ δηα Εἰμίοουβ Οπθ ππϊο ἰ}69.---Ἰ 
ΜΘ ΜΟΥΘ ποῖ δἰπηογβ, δυο ἰΐησθ σουϊὰ δὰ 
τη ϑύ ΠΟΥ͂ΘΡ ἢδνο Ὀσίδ!]6 Οτἶϑί.----Ἰ ἢ ἰσαῖ]ῖ,--Ὁ 
ἱπουσῆῖ ῬΊ]αὶθ, 116 80 ΤΏΔΠΥ Οἵ ΠΟΥ Ιη6}---ὃ 188 
ἀοθ8 ποὲ κοὺ οὦ ἱπ 116 ᾿Ῥνουϊὰ. Τδο που] βτυκχδ 
1.9 ΒΒουϊάογβ, βαγίης: “Τταϊι ἢ ΒΔ} Α ζ6]- 
Ἰοῦγ σαῃ Ὁ ὍΘ 80 μαγ οι] αν ἢ 

ΗΒΟΒΧΕΕ: οι ̓5 ροορ)])ο ἀοἸ τ τ ἢν ἰἰ8 ϑαυλοῦν, 
18 τόν, {0 βιπι οἵ 811] [6 Ῥγομἶδβθβ, ἰο ἐϊ0 
αϑθμί:168 ἰο 6 Θχοοιίοά. Υ]ιαὶ ἃ ϑρί τὶΐ ἰ8 {μὶ8 ἃ 
δουιραγίβου ἸΥῖ{} {116 ρὶ γἰἰ οἵ {86 ναϊιης, ᾿ορίης 
Δι πβογϑὶ [Ὁ ἈΔΡΡΘῺΒ ἰα ἐμ6 πον ἰπῷ, αὖ {86 ΒΡ- 
Ῥγόδοὰὺ οὗἨ ἰδ δο]οϑὲ οὗ ζ6α8[8,---αὧὖ ἃ {ἰπὴ9 
ὙΠ60ὴ ἰπὸ δρὶγὶς βου οἰ θαυὶν 860 (6 γἱχῃί. 
16 ΡὈγἱοδίβ 6. τηοΥτοα, 6 ἀουδὶ ποὶ, τὶ (89 
ἀδβὶνϑ ἴο σοῦοσ ζθϑὺ8 νι ἰηΐδηΥ ἰπ (16 εἰχις 
οὗ ἰ1:6 Ρ00}]9.--ΆΑΑΤΕΒ: “ ΒΘΠΘΥΘΡ 8. τἰρὶι- 
θ0..8 ῬΟΥΒΟᾺ ἰδ δοπίοηοοὰ δηὰ Ἰυάροά ὮΥ δὴ υπ- 
ς4]}]οἃ πιδῆ, ἐπ θγο δίδη δ ἃ ὅοδβυβ Ὀοΐογο Ρι]αίβ.᾽ 
--ΕΑΝΒΑΆΟΘΗ 5808 οὔ ΡΙ]δίθ: 1ἰ 18 Ἰαυ ἀδὼ]9 1 δἰ 
ἰδὲ ἢ6 ϑχϑιηγΐηοβ Φοβυδ δοοοζαϊΐϊηρ (ο (μ9 γτυΐϊθ: 
αμάϊαίων εἰ αἰίεγα ρατε,---ἰπδὲ λό λίβες τλαῖκοβ 80 
ἰηνοβιϊχαιίου, οοηνουῦβίηρ υπα ἰδία θα] 7 σνἱϊὰ 
Ομγὶϑὶ αἷοπέ.---ἸὩο ΕΚίχάοηι οὗ ΟἾγὶϑὺ 8. ποί 
πΟΥ]Ϊγ, Ὀσὺ (μὸ ἰεἰη χάοπι οὗὨ πὸ του] ἃ θθοοιοῦ 
αοαϊὙγ δπὰ Οἰιγίβι]ὶ 5 (Βθῃρ6)).---Ἴ)ὸ. ἰσαϊὰ (μα 



δ10 ΤΗῊῈ ΟΑΟΒΡΕῚ, ΛΟΟΟΒΟΙΝΑ ΤῸ 90ΗΝ. 

ΟὨγίϑί χίνοϑ, 15. ἰγαϊ ἀπο ἃ Καοπν]οᾶρσο οὗ ἰδ 6 
Βαΐον, ἐσαϊ ἢ ἀπῖο ἢ ἀϑϑυσαμοο οὗ ἰδ 6 ογαῖνο- 
Π6885 οὗ 5.08, ἰγὰὰ υὑπηΐο ουουϊαβίϊης οοταζοτί 
τοῦ χ ζτδσα, ἰσαϊ δια βίσοη οί 'ῃ ροά] 685" 
(Βἰο;ογ).--Ἴ σαι 5. βοαὺ 8 ἰθαβϑί οὗὨἉ 411 αὐ ἐδ6 
σουνβ οὗὨ {16 σγουΐ ἴῃ {818 ᾿νοῦ. Α Κίηρ οὗ 
Ἐτλμοα σοι ρ]αϊποι {Παὲ ἐπ οι σὶλ ἢ 6 84 411} {ΠῚ π ρ8 
6186 ἴῃ 8 Κἰησάουι ἀπά εὐ ἰιῖ5 σουτὶ, 6 γοί ἀἰὰ 
Ἰαοῖς ἰσα ἢ, ροορὶο ἴο 6}1 ἷ πὰ (86 ρῥ]αΐη, υὑπγᾶτ- 
ϊ8.ι6α ἐν} (186 84π|60).---Ἰδαΐ δὶ γὰ8 {μ6 ἰη- 
ποσοῦσο Ὑϊοὶ ἴῃ ἢ 1] αἰ 6᾽8 ΟΥ68 76808 Ῥοββοββοα 
ΤῸ ᾿μηοσθησα οὗ ἃ ρσοοὐ-Βοατγίεα ἔληδιὶο, 

ΚὅΤΑΒΚΕ : Ουὐ οἾιαΡ. χὶχ. 1-16. Δ δὶ, Ἡγίγχί. 6 
ταῦδῦ ποὶ ἀο 671] (1 χοοί τλΥ σοιηθ οὗ 1ἰ, Βοτ,. 
ϊϊ. 8.---ΖἘ158105: [ῖ ἐδ: 1.0, ψϑαῦ 4 τπδη; 
ἌΘΥΟΡ ἀορατί ουὧ οὗ ὑἐδγ ἰβουχαίβ; Ὀαΐ Ἰοὺ ἢ 6 
ἴο {Π|66 ἃ τηοπἰἰοα ῬΟη ΘΓ Υ ἴο τοοοζηΐζο {116 
ΘΠΟΣΤΩΪΥ οὗ μ0 δ'η8 νογαν ἢ ἰδοῦ Ὀτουριιίαϑι 
ὰγ ϑανίουν ἴο βοἢ ἃ Ρ488; ἃ δγῃΐῃς ΘΓ ΟΒΕΪΥ 
ἰο χυδτὰ δζαίϊηϑι ἰμοὰ μοησοίογ ναγὰ, δηὰ ἃ ποτὰ 
οὗ σοῃβοϊαιἑοη, Ῥασιϊγ ἴθ υἱὸν οὗἩ Ἀ ἰδ Βἰάδθοιιδ 
Ῥ»᾽οίαγο οὗἁ (Βΐηθ δρργοδοβίηρ ἀθδίδ, Ῥαγὶν ΓὉῸΓΣ 
(0 ἐἶπι6 ὙΠ οῺ ἐπ6 νου] ἃ 8}1}4}} τὰκ ἢ Βροοίδοῖθ 
δα ἃ ταοηϑίοῦ Οὔ ἢ 66.--- ΟΥΕΒΧΕΙ, Α λαάρο τηυϑί 
ἡοὺ ἰονγὶ Ὗ οὐμογα τ ἢ ἷ8 ροννοῦ ; θὰ τηυδὲ Ὀ6 
ἴῃ ἴθαν Βἰπη8617 οὰ δοοοιηὶ οὗὨ ἰμ0 ροῖνοσ δὴ 
Βο οί γοοοϊγοὰ ἔγοια οὐ, δηὰ Ἰοοῖς ἰὸ ἰἰ (Ππαΐ 
86 .80ὶὲ} γί αἰιὶ.---Ζκ 8108 : Θη γγὙὸ ταυϑ ΒΌΒΣ 

᾿ ΜΧ͵ΟΏΚ, ἔπογο 18 πῸ Ὀσίζοῦ πιθ 8 οὗὁ σα] ΟἿΣ 
δοιιὶβ δηὰ ἰηβρί τίς ἔμ ο πὶ τ ῖ}} Ρδίϊθη66 δηὰ ὁοῃ- 
δοϊαιϊου ὑμδῃ ὈΥ ὑπγπὶης ΟΡ ΟΥ̓ΟΒ ὐξ ΥΪῪ ΔΤΔΥ 
ἤγοτῃ Βθοοπύδ συ οαυ 868 δῃὰ ἤχίηρ ἰβθ οὰ (οὐ, 
2 ϑαπι. χυὶ. 10; 016 χχὶ. 18, 19.--Ο᾽ὸ β'η ἰ8 
ἱπάδοά τρογο αυίθυουϑ {Πδὴ δηοῖμον, δα ἤΘΏ66 
ἀοϑογνίης οὗ ἰιϑανῖον ρα θη δ ΘΟ ἀοΠ]η8- 
ἰἰοπ, Ἐζαοῖὶ.. χυὶ. δ1, 9. - τὰ ἔγδηῖς δοῃ οββίοη οὗ 
ἐδ6 γα (ἢ μαι χγθαΐ ροῖνοῦ δὰ 5 ΠΟΥΘΡ τ ΪΒουὶ 
ὈΪοπϑίηρ, Αοἰβ χχίν. 20.---α-ὶδίδη ΚηΟΒ ΒΟΥ ἴἰο (8 Κθ 
Βοϊα οὗ ΘΥ̓ΘΣΥ δὴ ἴῃ {Π 6 ρ᾽δοο Ἰ ΠΟΤ μι ἰ8 τυ ραϊκοϑί, 
2 δα. χὶ. 2; Φοϊιη χὶϊὶ. 2.---ϑδὃῪίδη υηδογείαη δ 
ταϑκίοκ, ἃ Ἰηϑϑί θυ 856 οὗ ὨΟΠΟΓ, οοη δἰ ἀογϑίΐοη, 
ἴλυοτ, σῦδοθ τὶΐ σγοὺῦ Ἰογάβ8--- 8 (Βοπὶ Ὦ6 
Ὀ]1π4 5 (Ὧ6 6γΥγ68 οὗ τηοι δη ἃ ΘηΒΏΔΙΟΒ [6] Βοατίδ, 
(808 Ὀτγίηρίης οὐ Κοορίης ἐἰ θαι ὑπᾶον ἷΪ8 ἀο- 
ταϊηΐοη, ΘμΔΡ. χἰΐ. 48.--Ἰ ΠΑ τ, : Α σαγΠ Δ] ]γ- τη ἀοα 
ἸΩΔῺ ἰβ ΙὩΟΤῸ δηχίουβ ἴοῦ 118 Ὁ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ͂ 
δΔηὰ ἰθ ΡΟΓΔΙ ΒΟΌΟΡ {Π|83 ἴοτ 18 Βο0].---ΖΕΙΒ1ῦΒ: 
1 15 ἃ Βοσσοῖνζα] ἔδοι ἰ)αὶ [(Π9 δΒουύδηίβ οὗ ρσγθϑαὶ 
Ἰογὰβ αὐτὸ ἤν τοτο αὐγαϊὰ οὗ {μοὶν τηλϑίουϑ, {8Δὴ 
οΥ̓͂ ἀοὐ᾽ 5 ἀϊΒρ᾽ϑαϑασο; δαὶ συγβοὰ 18 {116 τηΔὰ (πὶ 
ἰγυβίοιςα ἴῃ πιο 8η46, εἴς., 56». ΧΥΪΪ. δ: Αοἰ8 Υ. 
29.--Τ τα ἢ ἰ8 οὗἴθη τπδὰο ἃ πιοῦθ δα κΐηρ-βίοοϊ, 
--γοῦ (6 χτροοῖοῦ παϑέ Ὀ0 ἀοίοαϊοα ᾿δηὰ ἰτυϊὴ 
Υἱοίογίουβ. ᾿ 
ὉΕΒΙΑΟΘΗ: Το Βολί ἢ θ. ογοη, βίγι οἷς ὈῪ πο ἀϊ- 

γἱῃθ τη) ΘΒ. οὗ 7658, τηδὺ σηΐῃ βοῖηθ ἱπκ|ὶηρ οἴ 
9 ἔδοῦ ἐμαὶ ΠΘ νᾶβ Το Υ ἰδ βοη οὗ ἀοἀ---ἃ 
ἴδοι, (86 Ῥτοϑαρο οὗἩ ᾿]ῖοῖ δυρτηθηϊοὰ {110 δίῃ οἴ 
86 δἰ -Ὀυϊοϑίβ ἀπ ὑπαὶ οὗἩἨ Ῥι]δὶθ 4150.---Ῥ ]αὶθ 
ἈΘΥΘΣ Δ 616885 ἀϊἃ ποὺ 6866 ἐδο δία ὑπαὶ ΒΘ ΠΟΘ, 
ὉΥ Ἦ18 Β'αὗ] γ᾽ ] ἀϊηη 685, βου σαύ ἰο ἀνοϊὰ ; (Γ66 
ΟΥ̓ ΤΟῸΡ ὙΘΟΥΒ ἴον ἢ6 τῦῶΆαδ8 ἀσροβοά ὈΥ͂ ὙἹ 6} 1188, 
Βογοόσθονῦ οὗ βγγία, δμὰ βοηΐ ἰο οσηθ ἰ0 ΔΠΒΊΨΟΥ 
ἴο ὑπ9 ΟΡ 68 ΟΥὗἩἨ (Υ̓ΤΑΏΠΥ ῥτούονγοα δρζαΐϊηϑὲ Εἶπ 
ὉΥ (88 .6018.---ΟἹ γοσ. 1ῦ. ἘΠ τν δῖ οἷν {ΠΟΥ τηοβί 
ΒΟΪΘΙΠΌΪΥ τοποιοα αοά, ἱἰμοῖς Κίηρ, δὰ ἰδ 
Μοβϑῖαἢ ΒΟ [867 Ἰοοϊκ οα ἴον ἔἴγοτι Η τ]. -- 1860: 
Ποησο 86 αυοδίίϊοι : Ἰρ΄εποα ατί Τλοι ἰ. ἐ.. ατί 
Τοῦ Υ68}}Υ οὗ αἰνίπο ἀοβοοηῦ Ύ {680} 18 Α]]6ηΐ, 
ποὶ ὙἹΠΠὴς ἰο ἀοηγ Ηΐ8 ἀϊνίημο οτὶ ρὶῃ δηἃ γοῖ 

ὈΠΔΌΪῈ ἰο ἱπδίσισοὶ ἐδ υπτοοορίϊτο Ῥιϊαὶς οοα- 
σογηΐηρ ἴΠ6 γα }.- ἴῃ ΤΠΟΟΚΚΟΥΥ οὗἨὨ ἰμοῖν τοῦεὶ- 
Ἰΐουϑ ἰθρηάοποῖοβ {πὲ Ἰοηροὰ [ῸΓ ἃ κίηρ οὗὨ ἱβοῖγ 
ΟΠ, γοΐ ΠΟΥ γολοοϊοα ΗΠ πὶ βοῶ Οοὰ βεπὶ ἰποαι, 
ΡΙΠδίο αϑοᾶ: δλαΐὶ 7 ογμοὶψ ψομῦ ὶπγ2 ὝΒΟτΟ- 
ὍΡΟΣ 186 76 178, Το απ ἀονοίΐου. δηὰ ἸοΣα  γ, 
ΒΑΥ͂: ΠΟῺΘ Ὀαΐ {1|6 ΟΙΡΘΓΟΣ ἀο τνὸ ΧϑοορβΏϊσο 88 
ουὔν Κίηρ. 
ΒΒΑΥΧΕ: Ἰδοὺ δὶ ὈὰὉ 0 ᾿ηδίγαϊηδηὶ οἵ ἃ 

ΒΌΡΓΟΠΔΘ Ὑ}}--ϑαῖ (ἢ (86 Οοπάδιπηφα υὑπίο (ἰε 
δυάρο. [1 18 η6 δΒορ᾽}-βδὰο {Βουρσῶς οὗ (δὶς Ἐδ- 
ἄθθσρον ἐμαὶ Ηδ ἰμπ8 Ἔχρσχϑϑβο (ο Ῥοίον (Ψοδη 
ΧΥΪῚ, 11)-- 5.881} ποὲ ἀγίηῖκς (μ6 σὰν ΜΥ Βαΐβοτ 
Βα ρίνθοπ Μ6 3 Πδγο (μ6 Ποάσοτηοσ ἰδ κοί Ηἴδ8 
βίαπα, οὐθὴ ἴῃ {116 τη ἀδὲ οὐὁἁἉ ἐμ ἐγ ὶα ἰυτηυὶὶ οὗ 
ον δι ραβϑίου δηὰ Οθῃι|]6 ἀββοϊαίθῃθβ8; (6 
Ῥυγο Μ}}} οὗ αοα τοπιαΐποί ΒΟΓοπο [ῸΣ Ηΐπι, 88 
{86 ΒΚῪ Ἰοἰ(οῖ ἢ 1(8 ὉΪὰ0 Ὅ6 566π ἰβσοιρὴ οἰἷοπάε, 
--Ἴὰ (86 ἀοϑίχαοσίίοη οΥ̓͂ ΦοΓαΒαϊοτι {86 Ὀ]οοὰ οἵ 
(δ ΔΊ ΠῚ Β δπὰ (Π6 ΘὨΙΠ]άτοη δονγοὰ, Απηὰ ΡΙ]αἰθ 
ὍοΓΘ 818 Ἰοαὰ 8111 δα υ] 6 Ὁ. 

ΟΟΒΒΝΕΕ : Τμδὶ 18 ἃ π]οϊςοα ΟἸΊΔΠΟΥ πιθοῦ ταδηϊ- 
ἴεϑῦ Ἀθη, Ἰἰἶο ΡΠΔίο, ἰο τυ ῬΘοΟρὶΘ (μ6γ γἱοϊὰ 
ἴδ ΒΑΙΥ͂ οὗ ταὶ ὑλ ον ἀπ] τι8}γ ἀφιηδπὰ δηὰ ςου- 
ϑί6ν {Ππὲ {10 ἀἰβοθατρο {Π6ὶν ἀυ Υ ἐπα βηιθοὶ ας 
(ΒΥ γοΐαϑθ (86 οἴμον μα αΐΥ απὰ δάο}}γ 
ἰοτναγάβ αοἀ αηἀ οπο᾽Β οοηβοΐομοα σδηποὶ δε ἀϊ- 
Υἱὰοά, 6150 ἰῇ 611 ἰβ αἸγοδαν δὴ δοθομπιρ ἰβμοά 
[αοί.--ἰμοὶ Εἷπι (ἢ δὶ σαγγὶοὶ ἢ ̓18 Βοϑά οἱ Ἰιϊ αὶ δηὰ 
τοΐαβοι ἢ [0 ΒΟΥ 1.19 ποοῖς ὈΘπθαίΒ ἐμ ἸΟΝῚΥ χοῖο 
οὗ Ομ γἶβὶ, Ἰοοῖκ οἴξοη ρου ἰλο6 ἐΒοτη-σγοτποᾶ δηὰ 
βΒοογῃόαά δοβδὰ οὗἩ δ 15 Κίηρ.---Ο βου τγϑδὶς πιϑὰ! 
ποὺ τα βου Ὁ] υάχο  ὅ0 οἵὐ ἄοβὲ ἐβοι ρυ]1ο}} 
αἰίοβί Ηἰβ ἱῃοσοπσο, πὰ Ββυδοτοβὲ Ηΐτ ἰο ὃ 
ΙΏΟΓΘ 8η ΤΌΤ ΟΤΊΊΟΙΥ τη]: τοαϊοᾶ, πὰ ουθῆ οὐαι- 
αἰ οἰ {1.6 ἱπποσοπὶ ΓἀτηὉ τὸ {86 Ἰοῖγοϑ οραίπ; 
ἰωδίοεδά οὗὁἨ ἰεαχίος Ηἶπι ἔγοιι {μοὶ οἱαίοδεβ, 
Τοῦ ῥγοδοϊιθϑὶ ἀηῖϊοὸ ἀθαῦ οαγβ μοη ἰδοῦ ἀΪ9- 
οουγβοδύ ἴ0 {86 ὙγΟἾγ 68 ΟΠ ΟΟΥπΙ ἢ ἐδ 6 ἰΒΟσΘΠΟΘ 
ΟΥ̓ (89 [.8π|0.---Π6 τ]ὸ γ᾽ εἰ 48 ομδ9 (0 φρο εβ8, 
ὈΠΒΟΓΌΡΟΪΟΙ 5 πηθη αηἀ 4065 (ποῖγ ΡΙθαβυγα, πιυδὶ 
Δηὰ Μ}} ἄἀο ἱἰ εἶἰιθ δοσομὰ ἰΐτγ6, τυυδὲ ἀὁ δυθῖγ- 
ἰδίης Ἐπὶ} {πεῖν (δ ἶτϑὶ 18. ἀυ Ὠ  Ἐο(.---δελοίά, 
τδλαί α πιαὴ ἢ ΟΜ (}}116851 δηὰ Βοῖν Ἡγοιομοᾷ' 
80 δβἰοοὰ 19 ἔδοτε, {89 ΟΠΪΥ δπὰ Τησοπιραγδὺϊο 
Ομο, Ῥοΐογτο 118 ῬΟΟΡΙ6! ΠΟΥ τασβὲ {16 δηρεὶβ 
μαγο Ἰοοϊζοὰ Ἰηΐο ἰ, Ἀπά Ηρ, τλι μον τὶ Η9 
διγα Ἰοοϊκοα, ΒΟ ταδὶ ΗΘ ᾶνθ χαζϑὰ ὑρ ἰο ΗΐΞ 
ΕΔΙΒοΡ 1 πον τουϑὲ Ηΐβ 8Βοὺ] Βαυθ ῥσχαγεὰ (βαὶ 
ΘΓ 8] ΠΟΙΟΓ πα ΡΊἸΟΤΥ τα κιιὶ στον οαἱ οὗὨ ἐδίδ, 
Ηἰ8 ἀΐϑρτδος.---Β 6 0], ἐμὲ 18 89 ΔΙδῃῃ Ὑ80 το- 
βίοτοϊ ἃ Τηθὴ δηῃὰ τηακοί ἰμαπὶ ἀζαῖπ δὶ πιδὴ 
Ὑ85 ἰὴ (6 ὈορΙ πη ΒΘ δ6 σδῖηα ἔγοτῃ αοὐ 5 
δαπᾶβ. Β9Βο]ά, ἐμδὶ 18 ἐμ δίδη, ἐπ Οὐ ᾿ποατ- 
παῖθ, 80 Τρϑϊκοῖ ἢ Ἰηθ ἢ ῬΑΣίΆΚΟΤΒ ἴὰ {6 αἰγὶ ηθ 
Βδίασο; {Πῶὺ 18 (86 ρΡοτέοοσί ἈΙΔη, Ζὸ᾿ 41} οἱ οτθ 
ὍΤΘ Τῃη68 ΠΟ ΟΠ 6 ΓὉ--Ἰ ΒΥ ΟΠ δηα 586]], ἸΙΟἾΤΟΥ͂ΟΓ, 
ὈΘΟΟΠῚΘ ΣΏΘῺ ΟΠ66 ΤΏΟΤΟ ἑδτουρὶι Η ἰ.---ἶἰἰ 15 ποίο- 
τοί ἰδεῖ Θοα᾽ Β ὅοῃ ταυϑὶ ἀΐθ Ὀθσδαϑα Ἦρ πὸ 
αο4᾽8 ὅοη, δηὰ αοζποινεασοώ απὰ αὐ τπιεα Πυπαρε 
ίο δὲ ἰλε δοπ ο Οοάα.---Α νἱοὺϑ υάρθ τὰῦὶ}} ποτοῦ 
Ὀοδβὺ οὗὁὨ ἷβ δυι ΒΥ Υ, ζον ἐΐ 15 οὶ Ϊβ, δυὲ ὃ6- 
Ἰοῆσβ ἴο υϑιΐϊοθ διῃά ]Ἰαν .--- Πα 6 νϑυπίεοα δἷ9 
ῬΟΎΟΘΥ 80, 84 γοὶ νγὰϑ 80 ἱπηροίοηίΐ, 80 ἰοἰίογίῃξ, 
1Π8᾽ ΟΥΟΓΥ͂ Ὑϊη; ΘΥΟΣΥ͂ πιόπᾶσο, οαϑὲ Ἠΐπὶ ἰο 1.6 
ἔτουπᾶ δὰ ἀϊβροσγβοὰ ἢἷβ ροιοῦ.---θ "τδϑ αἷ- 
ὙΔΥ98 ἐησεαυογίησ, ΔἸΥΥ8 ἰαιοπαϊηρ δηἃ ΠΕΥῸΣ 
Ρουζουτηΐηρ. {]10 ἴοο5 Βιγ γο ἰο0, δηα ΒέΣΙΨΘ ΠΟΘ 
ΘΔΓΠΘΒΙΥ ἀπ ἸΏΟΓΘ ΖΟΔΙΟΌΒΙΥ ἰμ δὴ ἐμοὰ τ ἢ (ἈΥ 
Βαϊ ν|}}.- Ὧραι ποὺ, Ο Ρΐουβ βου], πε ἐδ 
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ποτὶ, θη πη ἰοτρίοι ἢ ἐμδοθ δηὰ ργουοϊοίἢ 
πθο ἴο ἀο δβοιιοιίηρ Βοβι1]9 ἰο αοἀ δηὰ “6808, 
ἄο ἴου 88}. : 588}}1 οτυοιγ τὰν Κιίηρῖ 

Ἠξεύβνεπ: ΟΠ τὶ 8 στόν οὗ ἔμόγηβ δὰ ἰδ9 
οτοῖνῃβ οὔ ἐπ 6 Ῥυΐῃσοβ οὗ 1.19 που] δοσά τηϑίοῦ 
ξον οατοίαϊ σοι ραγίϑοη. ἴῃ τοβρθοὶ οὗ ουὐνατά 
ΔΡΡΕΆτγΘΏΘΟ, [8.0 ΖΌΡΙΔΘΥ ἰδ αἰδρτδοοῖ} δα δρο- 
Εἰκίης, απὰ (86 Ἰαίίον αἰονἱοα8} ταάϊδηῖ, οπυὶϑα; 
Ὅυι ἴῃ τοαροοὶ οὗ γϑδ] εν, 0119 ἔοναοσ 8 Ὀουρδὲ 
ψἰ1} (86 ϑατορ᾽ β οσση Ὀ]οοά, ἰδ ἸαίοΥ ρατοδαδοα 
οἵν-ἰἰτλ68 τ ἢ 1.6 Ὀ]οοά οὗἩ 5) 668; [89 ΤΌΣΟΥ 
ἃ ἰοκδη οὗ ἰδ υἱξοῦ}ν 8011-βδουὶ δοίη, 8}1} Βουγο8- 
δηδατγίης Μαγίγν, (86 Ἰδίίον ἃ βίρῃῃ οὗ διβὈϊίοι 
{8δὲ συδιῖβ68 ἰ(96] Ὁ ΟἾἹΥ; {80 ΖΟΥΤΩΟΥ τ ΪῺ8 8α]- 
ψαϊΐου δηὰ ἤγοοάομι ἴοΓ {πὸ ᾿τηδὴ τᾶδο, ἢ 9 1αὐ- 
ἴον οὐΐθῃ Ὀσΐπρ Ὅ͵Ὸ6Β δηὰ θοπάορο ὉΡΟῚ τοθῃ; 
ἘΠ ἤοτ ον ὈΘΒΙΏΒ οἰ οΥΉ Δ} ἢν Ὀθΐοσο αοα δηὰ ἸοδαΝ 
ἔο ΒΟΔΥΘΗΪΥ ΡΊΟΣΥ͂, ὑπὸ ἰαιοτ ΒΟῸη ἴδ αἸνΔΥ αηὰ 
Ῥτοόσυγο ἤου (11086 ἰδὲ τον (ἢ θπὶ ΠΟ ΒΟΠΟΡ ἢ ἰ10 
Ῥνοδοηοσο οὗ αοα, Ὀαΐ ἴτοαυ 6 ΠΕ} τοοοίΐοι ἔγοια ἐμδὶ 
Ῥγοϑθησθ. (ΟοΡ. μά ΑτῈΒ Ζοηπίις Ῥ , ἵν. 21.)--- 
ῬΙαῖο 18 Γοδί]958, Β6 ζ0608 ἵπ δηὰ ουἱ.--- Βελοϊά, 
τολαὶ α πιαπ  Εσες Ποπιο! ὝἭΟτΥΑΒ οὗ ΤΏΔΗΥ πιθ8ῃ- 
πε! (Οομρ. [ανδίον, Ῥοπίίις Ῥιϊαίια, ἷν. 24- 
18).-οηθ οὗ [86 ο)οϊοεδβί ραϊ πίη ρβ πη ἴμ 6 Ὠ1589]- 
ἀογῖ ΑΟἈΙΊΊΟΥΥ ἰ8 {0 8  ο6 ἤοπιο Ὑ1Ὶ [80 δίῃ 
ἐπβογὶ ρέΐϊοι : ΑἸ] (8181 ἀϊά ἔοτ ἰλο6; π|ιδὲ ἀορϑί 
μοι ἴον λΜ6 5 Ζίηζο ον κγὰ8 στο οϑοοίοὰ 
αὐ (160 σαι οὗἨ {185 νἱοίατο; δ 185 χιϊηἀ δα {παὺ 
6 σψου]Ἱὰ ποὺ Ὅθ Δ016 δ π.801 ἴ0 πιδ}ςθ σωτ} Τ6- 
ΒΌΟΠΒΘ ἰο ὑπ18 ΔΌΘΓΣΥ͂, δηἃ ἢΘ6 ὈΓΔΥ͂Β 8 αν ουν 
ἰο Ῥυὶ} δίῃ ἰογοὶΌΥ ἱπίο {πὸ ἐδ] οἷ οὗ Η18 
Βυβονίηο ἢ 6 0 ἱποϊ᾿ ποὰ ἰο0 χοϊηδῖπ τὶ ιουί. ---- 
Ψεν. 11. Ριϊαίο δὰ οποροδοβοὰ ὑροὰ 6 τ 8 
οὗ (Βὸ Βοδύθην ΕΔΙμοΥ, 9680 ργοίοοία (86 ΒΟΠΟΥ 
οἴ Ηἰ5 δῖον. Εγνϑῃ Ῥιϊδὲθ᾽ 5 ΡΟΥΘ 688 ΤοσΟς- 
ὩΪΖ68 8ἃ8 8 ἀἰνίηθ ογἀϊηομσο. Ἐνοσγ ἴῃ ἰ8. οὗ 
Οοδ, οτθὰ (9 ΡΟΨῸΣ οὗ δὴ πὑπ͵ὐυϑὺ δυϊδβοχί(γ. 
αοοὐ πιὸπ δ΄9 ΠΕΥΘΣ ἀε] γεγο ὉΡ ἰο 1ζ Ὁ}]688 
αοά μν1}}5 ὑποῖν ἀο  ἴγ Υ. Α ἀϊδθιϊποίίοι ταυϑὲ 6 
σαδὰο Ὀοΐπγοοι (86 τοῦς οὗ αοἀ δηὰ ἰἐϊιαὶ οὔ ῬΙ- 
Ἰαί, Ὅὸ κυ] οὗ [ἢ ΗἰΒ Οουποῖ] τῦδϑ στϑαίον 
ἔπ δη δ δὲ οὗἩ ΡΙ]δία, Ὀοσδυδο ὑΠ6Υ δὰ ἃ Ὀθιίον ἱἢ- 
εἰσ ἰεἴο το! ρίου, ἱπῖο αοα᾽ 8 οΘουηδοὶ ἀπὰ ῥγο- 
ταῖδο, 716908᾽ ἀοοὰ5α δηᾶ μοϊη685β. Αὐ ἐΐμθ ϑατθ 
ἐἴπιο ἐδ ““γγεαίεν 8ὶ5π᾿᾿ δινατὰβ Ὀ᾽δπιο ὑπρίεϊίε ἴο 
ῬΏαῖο: Β ἰοο πϑὰ δβἷη.---Ετ ΒΥ Ρόννοῦ 18. ροτὶ- 
Ἰοῦβ; 1οὐ ποὶ ἷπι γᾷ 685 1ξ Ῥγοδάπιο ὈΡΟῺ ἰΐ, οὐ 
τὴ το δδ8 1ὑ σέ, ἀ6Β1Γο 1ἰ.--  Ύ ὴ᾽Ώ0ῈἘΒ, χυὶϊ. 61: 
«Ἔδει 968 βαϊά, πὸ ἈᾳΥΘ πὸ Κη, δηὰ ποἷν βδγ- 
ἔπ 885 σοπιθ (0 ὉΘ βιι 6 οατηθδὺ ἐμαὶ ΠΟΥ͂ τασδὶ 
(θεοτη δι 3) δὸ πψὶποῦῖ ἃ κί." 

ἘἊΠυχ ΟΕ. Τὰς δι )εγίπς Ολγίδέ, α Ραξεΐοπ 
7Ζβδοοῖ. Τθοϊεβεϊὰ, 184 (Ττλη8. ἱπίο Ἐπ 188 ὉΥ͂ 
ϑΑτηι9] 986 βοη. Βοβίοη, 1868). ΟἈγίβυ Ὀοίουο 
1 1|αἰο.---ΟἼγῖϑὺ 4 Κίηᾳ.---ὙΠδῖ 16. ΤΎυ  1---Τ 9 
Ἱωπτηῦ οὗὨἨὨ ἀοά.--- ΤῸ ατοαὶ ϑροοίδοϊο: Ζεο6 170- 
πο ἢ εἰσ... ῬΡ. 378-690. 
 [ΒΆΨΕΝ; Ετουι Ασαύυθτιχε: ΟΠδΡ. χυὶἱ. ον. 

28, Ο ἱπιρίουϑ ΒΙΙπΠάἀ ποθ} ΤΟΥ ἔοδσϑά ἰο Ὀ6 ἀ6- 
Ἰοᾶ Ὁ ἰδ6 ῥαὰκπιοαὶ Π4]} οὗἩ 8 Τοσοῖζεῃ Ῥχοΐδοί; 
ἰο δ5εἀ {μ6 Ὀ]οσὰ οὗ 88 ἱπποσοηὶ Ὀσοίμβορ (ΠΟΥ 
ρατεὰ τοἱ.--- ον. 80. Αϑἷς ἐιιο Τγοδὰ ἔγομῃ αποϊθϑῃ 
δρί τι 8, 89 Β᾽1 πα το βανν, (ἢ 6 ἀορὰ το δϑαι (0 
176 ἀχαῖῃ, δᾶ, τᾷδε 5 ρτοδίον (δὴ 4]], {}16 0018 
τοῖο ΓΘ το8 6 Ὑ186, δῃᾷ 1οΐ ὑπ πὶ ΒΏΛΤΤΟΡ, Ὁ }}6- 
{μεν 965108 Μὸϑ 8, πιδ] ἴροίογν. ας {π Υ δροῖζο, οὗ 
το 19 Βα Ηΐ 56} ργοροϑίοὰ ἴῃ [80 ῬΒδίτηβ, 
Τὐοῳ τεισαταεά δε εὐἱΐ 707 φοοά.---- ον. 86. ΑἹ] ἐπ δὲ 
ΓΟ ὈΌχ δρϑίη 1 ΟὨΥβι, τὸ σαδὰθ ὁ κίηράομι 
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ποὶ οὗὨ 4118 νοῦ]. ΤΊ]5 (ἢ ΘΟοα ἰαῖκοῃ ὰ5 ουΐ 
οἴ ἰδ Ρονγαν οὗ ἀΔγκηο88, διὰ ἰσαηβ] αἰ δα 18 ἰῃίο᾽ 
ἐποὸ Κίηράοπι οὗ Ηἰ8 ἀθαγ ϑοῇ.---Ὗον. 87. Βαϊ 
τ πϑη ΟἸγὶβί ὈΘΘΓΒ ιν 11 688 ἴο (}}10 ὑγαί, Ηθ 68 γ8 
Πὴ6955 ἰο Ππύπεεί; ἃ8 Ηρ 8εϊ4ἃ δῦογο, 7 αἀπὶ ἐδλά 
ἐγείλ.--- ΟἾΔ Ρ. χὶχ. ὅ. «πὰ Ῥιίϊαίε δαϊ ἡ ὠπίο ἰδέηι, 
Βελοϊα ἐλ6 απ! ἃ8 1ἴ ἰο ΒαΥ, [7 γὸὺ δνΥ ἰδ Κίηρ, 
ΒΡΑΓΟ ἰδο οὐυἱοαδϑί. ΙρΌΟΙΪΠΥ͂ ΟΥ̓  ἥοινβ, ἰοὺ ΘΏΥΥ 
Β 8 49.--- ον. 11. 80 Ηδ δαὔϑννοσβ. Βοη Ηθ νὰ 8 
δ᾽ϊοὶ, Ηο ν͵Δὰ8 βἱθηὺ ποί 89 συγ ΟΣ ΟΥΑΙ, Ὀαΐ, 
88 ἃ ΒέΘοΡ ; ἤθ Ηθ διηβινοσγοῦ, ο ἰαπριῦ ἃ8 8 
ΒΌΘΡΒΟΣα.------Εἔτόια ΟΗΒΥΎΒΟΒΤΟΜ: Ομδρ. ΣΧΥΪΣΪ. 
τογ. 80. Ηο τροδὴδ ἐμαὶ Ηθ ἀοθ8 ποὺ ἀογίνο ΕΣὶ8 
κιπχάοιι ἔγουι (δ) 6 ϑδῖὴθ βουγοο [δἰ Θανὶ}}ν Κίηρβ 
ἄο; Ὀυὶ ἐμαὶ Ηδ μαι Ηΐ8 δουογοϊχζηςν ἔγομπι ΔΌΟΥ͂Θ; 
᾿δϑιοἢ ἃ8 Ηο 18 πού 2616 τη, Ὀὺὲ [Δ Σ σγθοίοῦ 
δηὰ τηογ9 μἱοσγίουβ ἰδ τϑη; 7}. νγ ζίησαοπι ιῦογὰ 
9. ἰλί ωοογϊά, ἐλέη τοομϊά πιν δέεγυαπί6 ἤσλέ ἐδλαὲ 7 
δλοιμὰ ποί δε αεἰϊυεγοα ἰο ἰδ εισε; ἔδοτο Ηο βΒοτ8 
{16 ΘΘΊΏΘΒ5 ΟὗἨὨ δῷ δδυί} γ Κἰράοιῃ, ἐμαὶ Σὺ 85 
(9 δἰγοηρίῃ ἔγοπι 8 βουυδπίβ, ]ΠΙογοδ8 ἰἰιαΐ 
ἷσθον Κίηρσάοπι 15 Βαδιοϊοπὶ (ο ᾿ἰ861, ἀμ ἃ τ δηϊΐηςς 
ἴῃ ποίμίηρ.--- οη Ηθ βᾶγβ, ᾿ΐν ζίπσαάοπι ἐς ποῖ 
Ἔοπι λόηεε, δ ἀο68 πού ἀδρτῖτο μο ψο1]ὰ οὗἉ ΗΪ8 
ξονθγητηθηΐ δπὰ βυρογίπἰοηάθηοο, Ὀαπ0 ΟἸἿῪ ΒΗ ΟΝ 8 
(μα Ηἰ8 σονογῃτηθηΐ 18 ποὺ μυϊηδῃ δη( οογγυρίϊ- 
Ὁ]6.---ΟἸαρΡ. χὶχ. 7. ΤΊ ιοΥ ΚΙ} Ηἶμι ον 10 ΥΟΥΥ͂ 
ΥΘΆ50. 10} ν᾿ ἰσ ἢ (ΠΥ οὐχιῦ ἰο Βαγνὸ τνογϑῖρροα 
Ηΐῃ).---Υόον. 10. Ἡ76 λαῦε πο λίπ διέ Οδαν; 1 
09Ππ0 δοοογὰ {8607 ἀσῃΐθά {π6 Κἰηρκάοπι οὗ ἀοα, διὰ 
ἀοὰ βυδογοὰ ἐμ οπὶ ἰο [4}} ἱηΐο ὑμῖν ὁ οσοπάθῃ- 
πδίϊοη ; ἴον {μὸν τολοοὶοὰ 1μ6 Κίῃ ράοπι οὗ Οτἰδῦ, 
δηὰ οοἸ]οὰ ἀοτῃ ρου ἰδμοῖτ οὐαὶ 6808 ἰδαὶ οὗ 
ΟςΘΒ8Σ.---- στοῦ ΒΕΡΕ: ΟΠδΡ. σὶχ. 2. Ἐβουρὰ 
ἐδ βοϊάϊογβ ἀϊὰ ἐδ᾽8 ἱπ ΠΟ ΙΚΟΥΥ, γοί ἰ0 ἃ8 ἰἸιοὶν 
δοίβ δγὸ 8 τηϑδηϊη; ἔον ὈΥ ἴμ6 γον οὗὨ ἰμοΓἢ5 
18 β᾽ κεϊδοὰ (86 ἰακίηρ οὗἨ οὔτ β'ῃ8 ἅροι Ἡΐπι, {116 
(ποτ 5 Ἡλϊοῖ (ἰὸ οατίἢ οὗ οὐν Ὀοαγν Ὀγίηρϑ Γοσί; 
δπὰ (6 Ρυγρὶα σοῦ βίρηῖβοδβ {ἰ|ὸ ἤ68}} ογυ οὶ Βοά, 
---- Ετοῖ ΑἸΟΌΙΝ : ΟἾΔΡ. ΧΥΪΐ. ον. 88. Ηο αἰὰ 
οί ναὶ ἰο Βοὰγ ἰΠ6 ΧΟΡΙΥ͂, ὈδσαθΒο κ6 Ὑ8.8 ὍΠΟΥ - 
ΕἸ ἰο θὰ} ἰΐ.------Ετοὰθ ΤῊἨΒΟΡΒΥΤΑΟΥ: ΟΒδρ. 
ΧΥΪΙΐ, γον. 86, Ηδ βΒαγ8, 7γοπὶ ἄεπος, ποὺ λέγ; ὉΘ- 
68.806 δ τοὶχηβ ἰπ (86 ποτ], δὰ σαττὶ6Β οα ἐμ9 
ξογνογημοειὶ οὗ ἰΐ, απὰ ἀἰ8ροδβοβ αἱ] ἐδΐη 8 δοοοτά- 
πᾳ ἰο Ηἰ8 ψ1}}; Ὀυὶ Ηΐ8 κἰπράοπι 18. ποὶ ἴγοηι 
Ὀ6]ον, Ὀαΐ ἤγομι δῦοτο, δηὰ Ὀοίοσο 8}} ἃ[168.--- 
Ψον, 38. ῥιίϊαίε εαἰὰ ὠπίο ἴδηι, Ἰρλαί ἐς τωι. 
ΕοΥ ἰδ Βαὰ αἰπιοβὶ γαρϊβ θὰ ἔγοηι {6 Ὑ ον], δὰ 
ὈΘΟΟπΘ ὈΠΚΠΟΥΣΙ ἴῃ δομδοαῦοδοο οὗ {0 σΘΏΘΓᾺ] 
υῃθο] οἵ. -----Ετοσα ΠΕΆΒΕΒΤ: ΟἸδΡ. ΧΥΪΙΐ. τοῦ. 
40. 

Τῆου πο οοηδομηποαεί Φ6 88} Παίθ, 
Ἐοτ οποοείηκχ ΒαγΌΌΔϑ. ᾿ Τα τ ΠΘΤΟΓ, 

Βοίογο (πὸ 1ογά οὗὨ μίοτυ ; 
Τωοοοῖκ ὑὈδοὶς ὩΡΟΩ [29 ΟὟ οδίδίθ, 

Οδ]1 Βοιηὸ ἰΒΐμθ 6γ9 ((παὶ ὈΌ ΔΎ ὙΔηΔΟΓΘΓ)- 
Τπαῖ οποίος ΠΙΔῪ Ὅο (ὮΥ ΒίοΟΓΥ. 

[ἔτοπι ΒΌΒΝΚΙΤΤ: Ομ δρ. χυὶ!. σον. 28. ὙΒ6η 
ῬΘΥΒΟῚΒ 8ΥΘ ΟΥ̓́ΘΓ-268]0118 [Ὁ σοΡοιηυπίαὶ οὔϑοῦν- 
ΔΏΟΘΘΕ, {ἰΠ|6 7 8ΔΓῸ οὐϊοηι 168 ἴ00 ΤΟΙΪ88 ΥΥΪῚ ἢ τ οῖθ- 
ΥΟΠΟ6 ἰο πηογαὶ ἀαιἰ68.--- 7618. 29, 80. ΊΙεη '"γὸ 
Ἰῖο ππᾶὰον ΘΔ ΠΥ απὰ ππ͵π8ὲ ἱαιραϊαιΐοη, γ79 
ἰτεϊδίο Ομ τῖϑὲ, ψμὸ οροποὰ τοὶ Ηἰ8 τηοαΐ Ὀὰΐ 
σοταῃὶ 94 ΗΐΒ οαυ86 ἴο Ηΐπι ἐμαὶ Ἰαάροι ὑρ- 
γε γ. [Ππ᾿ἡ᾿| ἀοίοποα Ηἰπιδο] Ὀοΐοτο ὑμ6 ΗκἈ- 
Ῥυϊοοδὶ. 7-- νον. 80, [ἐκ 18. ἃ οἷοθαν ουὐϊάθηοο ὑ]ιαΐ 
Ομεὶβι β κἰηχάοιι 8 ερὶ εἰ], ᾿παβιιυ οἷ 88. ἐὺ 18 

ποὺ οαγτὶοά οἡ ὉΥ νυἱοϊθηδα πὰ ογοθ οὗ διιη8, 85 
ὙΟΡΙΪΥ κί ηρσάοαι!β δῦ, Ὀαὺ ὉΥ Βρὶ γἰζ}] πλοδῺ8 
διὰ τοί Βοί8.---Ἴἶἴ ον. 87. Οὔδβοσυο 1. ΤΊ|ι6 ἀοαιὶ- 
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πἰοῃ δπὰ ϑουθγοϊ ρον οὗὨ 7685 ΟἸετῖϑὲ,---Ηθ πδ8 
κίηφάοπι: Φΐν ἐἀδπισάονι; 2. Τ|.6 οοπάἑιΐοπ δπά 
αυα]! δολίου οὗὨ {15 Κίηράομι, πο και 6} 7 ΟΧΡΓΙΘδ- 
80 : ποὲ οΥ ἐλ ωονγία ; 8. Τὴ υβδὸ διὰ οπὰ οὗ 
ἐ5 κιηράοαι, ἐβδὺ {6 ἐγ} ΤΏΔΥ ΠαΥ͂Θ Ὁ]806 
διάοηρ [86 οὨἰ]άγθη οὗἁὨ στωϑῃ 1ῺῸ7 ἐμποὶν δ} γδί 9: 
ἰο ἰλὶΣ σπἀ τοαᾶῦ 7 δοτη, ἀμπαὶ σαπιθ ἱπίο ἐλδ τιοογί ὦ, (9 
δέαν εὐἱίπο48 ὑπίο (λ6 ἐγμίὰ ; 4. Ἐδ6 Ρυδ͵εοίβ οὗὨ 
Ομ Υεῖϑι 8 Κη κχάοαι ἀδοϊατοα: νεγῳ ομδ ἰλαΐ ἱδοῦ 
ἐμ 6 ἰγιίλ, λεατείλ Αν υοΐδθ.---ὍὯοΥ. 88.ὡ λαί ἐδ 
ἐγεϊλῆ ΑΔ ταοδὶ ποῦϊο δῃηὰ ἱηροσίδηἑς αποδίξον, 
μδὰ ἱξ θθδῃ ρϊς ἔοντι τ 88 Ὠοποδί ποϑρὶ, 8 
ἃ τηἰηὰ ὕδὶνὶν ἀἰβροβοα ἴον ἰπίοσπιδίΐοι δηὰ δδιΐδ- 
ἵδοιϊΐου. ---ὅἷον. 40. ΝῸ ῬΦΥΒΟΏΒ, ΒΟ τ ὶοκοὰ δηὰ 
τἱἱο ϑοῦῦθν, ἃγο 80 οὐΐουδ πῃ ἔἶ6 6γ68 οὗ 1:6 Θ56- 
τηὶοα οἵ Θοὰ 585 Ομγίοὶ Ηἰπ90}7 δῦ, δὰ Ηἰδ 
Γτϊο ἀκ δη ἃ ΓΟἸἸΟΥΤΘΓΒ ΠΟῪ 8:6.--ΟἼδ Ὁ. χίχ. 1. 1 
ἷᾳ 8 Ὑδὶῃ ΔΡΟΪΟΩῪ ΤῸ βίῃ, πΉΘῺ ῬΘΥΕΒΟῺΒ ρτοίθπα 
1 δὲ ἰΐ τϑ ποί σοασιπιϊίοα τὶς ἐμοὶ ΟὟ ὁ0η- 
δοῃί,---Ἴογ8. 2, 8. αὶ {ἰὸν ἀϊὰ ἐπ οί, αοἱ 
ρον θὰ ἰο ὍΘ ἀοπα ἴῃ ΘατΠθ8ί.--- ον, ὅ. ΤΠΟΡῺΒ 
δηὰ Ὀυῖουβ Βῃ 4] (19 οατί της ον, αφη. 11]. 
18. Ομ γίδι, Ὁ Ηἰβ8 Ὀΐ ον δηὰ δ]οοαγ δυβοτγὶπ 9, 
ΜΒδ8 ἰυγηοὰ 4} 1106 ΟΌΓΒΟΒ οὗ Ηἰβ ὈθΟρ]6 ἰηΐο 
ἙΥΟΏΒ δηὰ Ὀϊοδϑίηθ. [Ι͂ἢἀὀ δρὶὶθ οὗἁ 411] πια]ῖσϑ, 
ἰᾳποσθῃοθ 588} ἥπά βοῖοο γι οπὰδ δ αὐϑίίουθ ; 
γαΐπον ἐμ δὴ Ομ τὶϑι 888}} νηΐ ἩϊΈΠΟ5Α468, ῬΙΪδ θ᾽ 8 
ποῦ ἢ 8}8}} ὯΘ οροηοὰ ἴον Ηἰ5 7π8ιἰδοδίί οΏ.--- 6 Ὑ. 
0, Το ομϊοῦ ὑυὶθϑίδ αμὰ θ᾽ 6.8 “" Ῥοσβυδ θα ἐδθ 
πὴ] εἰ πο :᾽ ἴσο ὈΘ ἴο 189 σοηταοῖ Ροορῖθ, τ ἢ 
τοὶ συΐϊὰο5 απὰ ᾿ολι ὁ 18 δῖο σογγυρί; δηὰ γοθ Ὀθ 
απο ἐμ 6πὶ τ: Π0ἢ τοοτο, ΓΊΒΟΥ {011 ον ἐμοὶν τ ϊοϊ 
πὰ Ῥοτγπίοίουβ σοι }88]85.---Ἴ 78. 7, 8. βοσίουβ 
τοῦ χδ οὗ ἃ δου νὶ}} βινὶϊτο ἰοΥῈῸΣ ΘΥΘῺ ἰπίο ἃ 
παίυγα! ΘΟ ϑοί θη σθ, ΟΒΡΟΟΙ ΠΥ τ δοη ἐδῸ ΒΊΠΙΘΙ 18 
(οἸ] ον ἃ δουγβο πο 815 οὐ ῥυἀφιηθηΐ σαἢ- 
ποῖ ΒΡΡΓΟΥ͂ΘἋ.---ὕ] εν, 10. Τὶ 15 (09 ρτοαὺ βίη διοὰ 
δίρτο οὔ τπιθῃ ἰἢ ΡΟΤΘΓ, ἰο Τογαοὺ ἔγομι Ἦ Βοῖὰ (ΠΟΥ͂ 
ἀογῖτο ὑμοῖν Ῥόοῦγον, δηὰ ἰὸ {Ἰϊηἰς ἐΠδὲ ἐμ Ὺ ΤΔΔΥῪ 
ΘΙΠΡΊΟΥ ἀξ 838 ΠΟῪ Ῥΐθαβο.-- - ἌΓ. 11, 116 ἰλαΐ ἀε- 
ἐϊυεγείλ Αἴα ἱπίο ἰλδ6. λαίλ ἰδὲ ρτϑαίεγ δίῃ; ἱμ9 
ξτολδίον ΙΩ0Δ88 οὗ Ἰρδξ δῃηὰ ον θᾶκθ ῬΡΟΥΒΟῚΒ 
δ'η αραϊηδί, {1.0 ἸΏΟτο δρατγανδαίθα 8 ὑποὶν χαΐὶὶ, 
δη {Π0 Τ20Γ6 ᾿οὶ θη οα νι }}} 6 ἐμ οὶν σοἀθπιπδ- 
[100.--ἼἾοΣ. 12. Ἡγροογίίθβ τι ῖεἸιΐη ἐμ 6 Ρ6]6 οὗ (8 
Υἱβ51 Ὁ10 οἰ ο ἢ ΤΥ Ὁ ΚΟΥ οὗἨ δ ἐσοιποηάοιβ 
δοὶβ οὗ πν οκοάπθδβ ἃ8 1:6 σοπδοίθῆ096 οὗ 88 [πῆ- 
ἀ6] διὰ Ῥαρχδὴ Ὀοσρὶο δὶ δηὰ φγοίοδι αρδὶ ηϑί.-- 
Οοπβοΐίθησθ Ὀἱά δ ̓εἱ τη 5Ρᾶγο, Ῥορυϊδυὶγ 5. ᾿ιπὶ 
Κι]. --ἼἍοΣα. 12, 18. Το πδίυχαϊ φοηδϑοΐθῃηοοδ οἵ 
τλθῃ, δηὰ ἰδοῖὶν ἰηπδίο ποίΐουϑ οἵ χοοὰ δῃὰ οΥ]], 
ΤΩΒΥ͂ ΟΘΥΓῪ ΤΏ6 ΟἿ ἃ ργθαΐ ἸΘῪ ἰπ ορροβίηρ ἐμαὶ 
ΜΓΙΟὮ 18 ἃ Ὀδτο- ποσὰ ἱπίααΐγ; Ὁσὶ δἰ 1δϑί οἰ 8 
ἴοι ΟΥ Βδι)θ ὙΠ΄ Ὄνου. Σΐο, ἱ ἰΒοΓο Ὀ6 πΒοὶ ἃ 
ΒΆΡΟΥΪΟΣ δηα τῃογῸ ΠΟΌΪΘ ῥυὶμοΐΡ]9. 

[ἔτοια Μ. ΗΈΝΕΥ: Ομ δρ. χυϊ!. 28. ΖΆοη ἰοα ἐλὲν 
7έδι8 ὕγοπι Οαἰαρὴας ὠπίο ἰδλε λαϊξ ὁ. 7μάσπιοπί; 
ΤΘΥ͂ τοῸκ {ἰιῖ8 οουτδο ἰμαΐ Ηθ τηΐχς Ὀ6 ρΡαΐ ἰο 
ἀϑαῖ 1. Δίογο Ἰαχαῖ πηὰ τορυϊαυΥ; 2. Μοτο 
ΒΑΐΘ]γ; 8. ὙΥ11}} ΤΟΣΤΘ γορτοδοῖὶ ἰὁο Ηἰ δορὶ Γ ὈΥ ἐλδ 
ἀεαίλ 97 (λε ογοδϑα; 4. ῚὮ 1658 ΚΟΡΣΟΔΟΣ ἰο (6 πὶ: 
108 ΤΏΔΠΥ ὯΓΘ ΠΙΟΤῸ δίγαι ἃ οὗὨ ἰμο δεαπααὶ οὗ δὴ 
1} ἐπΐπρ, τη 8 οὗὨ (16 δίῃ οὗἉ ἰἰ.--Ἴ σὸ (δἰ ηρο 8. 
Ἰιοτθ οὐϑουυθα σοθσθογπίπς ἰμ6 ῥτοθοσδυίίοη : 1. 
Τμοὶν ΡΟ] ΟΥ͂ πὰ ἱπάυβιτυ ἱμογοῖὶδ; 2. Ἐλιοὶν 
ΒΌρΟΡβι ἴθ πη ἀπά γ1}6 ἈΥΡΟΟΕΙδΥ.--ἴον. 29, Π.001- 
ἰῶ ἢροὰ ῬΙ]δίθ ἃ8. ἃ τυβριϑίσαιθ, 9 γ9 δῖὸ [ἢ γ00 
τπϊη 55 σοι ϑηάδοὶο 'π ἶτα: 1, Ηΐ8 εἰ χος απ 
οἷοϑο φρρ]ἰσδίΐοη ο Ὀσδίποδβ ̓  πὴὸη ἴῃ Ρυδὶϊο 
ἴσυδὶ5 πιυδὲ ποῖ Ἰοτθ ἱδμοὶν θ880:; 2. 6 οοῦ- 

ἀεδβοθηδῖου ὁ ἐλ ὨθΠΔΟΡ οὗ (ἢ »ἷθ, διὰ στε- 
οοάϊηρ ἔγοιῃ (86 Βοῦον οΥ̓͂ ὲ8 5 ἄβῥῃ ἴο ξτα ἔεἔγ 
Εἰ οἷν ΒΟΡΌΡΪΘ5 ; Ὧθ [Ὁ68 οἱμί ἐο ἔλεπι; ἴοῦ θα ἐὶ 
ἰδ ζοσ ζοοΐ, γὸ δου] δέεοοπια αἰϊΐ (λέπφε ἰο αἰδτπεπ; 
8. Ηἰκ δάμβοσοῃμοθ ἰο ἐδ γυΐθ οὗ λυδίιΐοσο ἴῃ ἀθ- 
τοδηάϊης 81:0 Δοουβδιΐϊοη, βυδρεοϊΐης [μ6 ῥχοβεοῦ- 
(ἴομ ἰο Ὀ0 πιΔ) οἱ 01.5.---ο , 8]. ἢ 189 768 μδυθ 
ὯΟ ῬΟΝΟΣ το ρυὲ αην πιαπ ἰο αἀεαίῆ, ποτο 15 ἐλὲ 
Φοερίγεῦ Ὑοὺ ἰΠ6γ 88κ ποῖ, ὝΒΕΘΓΥΘ 18 {89 ΒΆΣΙΟΣ ἢ 
“ον. 82. Ενϑῃ ὑπ 0Υ ψ]ϊὸ ἀθεὶ σιοαᾶ {μ6 ἀοἴφαις 
οὔ ΟὨ γἱβϑι 5 βαυίηρα, Ὀογομὰ ὑἐδοὶν ἱπίθημεῖοα πΕΤ6 
τοϑδὰθ βου υἱοθϑ ὉΪθ ἰο {πο {Ὁ]8]1}ρ οὗὨἨ ἐδθπι Ὁ δὴ 
ΟΥ̓ΘΡ- ΓΟ] δαηά οὗ 6Θο4.---ἰ 15 ᾿Κοντἶβθ ἀοίεοσ- 
ταϊηοα οοποθζηΐης υϑ, που ποὶ ἀϊκοοτοχεὰ ἐὸ 
υ8, τῦλαί ἀεαίζὰ τος δλαὶξ αἶα, δῖοι μου ἃ ζ7χϑα 5 
ἴτουι 8}1 ἀἰδαυϊοιηξ οὔγοδ ρους ἰμδὲ χηδίίοσ.-- 
γον. 8ῦὅ, 4π|Ο|' 7} α ὕει 3 Οοοά πδιηδ88 οὔϊοῃ βυῖον 
ἴον ἐμ Βα οὗ ιλ9 δὰ τηο μα θᾶ ἱμβοσω. [1 
5 δορὰ, ἰΒαὶ ψηϑῆ ἃ Τυγὶς 18 βυδβροοϊοα οὗ ἀἱ5- 
Βοποϑὶν, μ6 βῃουϊὰ δδὶς, “Ἰδὲ; ἀο γοῦ ἰδῖκο τὴ 8 
ἴογΥ α Ομ γι βίῃ 3" ---Οἰσ δὲ, ἴῃ Ηἰΐἱ τοὶ σίου, δ8ὲ11] 
Βυ Ὁ. 8 ὈΥ ἰΠ οδ86 ἐμδί ἄχὸ οὗ Ηἰβ οἵοη παίίοπ, ϑυθῖ 
ἐλ6 ρῥγίοδίβ, (αὶ Ῥτοΐεθβ χοϊαίΐο; ἰο ΗΒ τ, πὶ ἀο 
πο ᾿ἴγο ὮὉᾧΡ ἰο ἱμποὶν Ῥχοίθββίοῃ.---  Σ. 86. Ἀν 
κίπφάοηι ἰς ποὶ ο (λὶδ ιρογἰα; 1. Τι8 το 18 ποί ὕγοκι 
ἐδὼ τροτί; ἴτ 18 πού ὈΥ δυσοοδεβίοῃ, ο]εοίΐοι, ΟΣ 
οοῃαυθδί, Ὀὰ ὈΥ (πὸ Σωτηθαϊδίθ δπὰ δβρϑοΐαὶ] ἀ6- 
βἰκηδίίοι οὐ ἰδ ἀἰγὶπθ ψ1}} δηὰ οοῦῃβοὶ; 2. 1ἐ5 
Βοίατο ἰδ οί ὙοΣ]ΪΥ; 1 18 6 Κίπράομι τὶ 
ΤΆΘΠ ; 8. 15 συοτὰδ δα Βυρροτίβ ἃγὸ ποῖ τρου]ὰ!γ : 
(8 ΘΒΡΟΩΒ ΓΘ δβρὶγἰίθα] ; 4. 1[(8 ἑθπἀοοΥ δοὰ 
ἀοϑίσο δτὸ ποῖ που] ; ὅ. 1.8 βυ)θοίβ, (βουκι 
{ΠΟΥ͂ δῖϑ ἐπ ἐδλα τοογία, γοὶ τὸ ποί οἵ ἰλε ιτροτὶὰ.---- 
γος. 37. ΤῊὴ9 γοοα οοηξεδεῖοπ πΒϊο ον Ἰοσὰ 76- 
8.8 ιοἱίπεεεεα Ὀοΐοτο Ῥοπίϊυδ Ρ᾿Ϊαῖο, 1 ΤἘ1:λ. τὶ. 18. 
--Βουκῃ Ομ τὶϑὶ ἑοολ ἔροπ ΠῚ π ἰὴε ζογπε 97 ἃ δξετ- 
υαπί, γοῖ οὐθη (μ6ῃ 116 08} οἰαϊπιοὰ ἐπ 6 ΒΟΠΟΣ 
διὰ δ οσ  οὗα ἀΐηρ.---ΟὨ τ ῖδὶ Β ἐσσδηὰ ἱπίο ἐλε 
ερογα, ἀτιὰ ΗἾ8 Ὀυβί πη 688 ἰδ (δὲ τοογία, ΤΟΤΟ 10 δὲέατ᾽ 
τοἰίποδε ἰο ἰλε γί: 1. ἴο ΣΟΥΘΔ] Σΐ, οΒδρ. ἱ. 18: 
υἱὶἱ. 20; 2. Το οομῆσῃ ἱἰ, Βομι. χυ. 8.--- θα στη 1. ΤᾺΘ 
ἰουπάδίΐου δπὰ ΡΟΣ, (9 Βρὶ τὶ διὰ κοπῖι9, οἵ 
ΟἸνῖϑι 8 Κίηράου, 8. ἐγ, αἰνῖπο ἐσωἦ ; 2. Τὸ 
80} )6οίδ οὗ {18 ἰϊη χάοπι ἂτὸ ἰἰο86 ἐλαΐ ἀτγε ο7 ἐλε 
ἐγωϊλ.-- ον. 80. ΡΙδῖθ τὰ Πῶς ἰο ἐσΐπὶ 186 
τηϑίοσ δα ρῬίθιβο 811] βίάἀθβ  δῃὰ νδ8 ρογογηϑὰ 
ἸΏΟΣΥΘ ΟΥ͂ ΟΥΑΙ πιδάοια ἰλδη ὮΥ ἰδ γσυ]ὸ οἵ 
δαυϊὶγ.--- ον. 40. ΤῊ6 φηθτιὶεβ οὗ ΟἸ τ 15. 5. ΒΟΥ 
τοὶ] κίοι ονν ἰξ ἀοτῃ, δηα 8οὸ ΒΟΡΘ ἰο σεέπ ᾿ς ἀοπα; 
ΥΥΙΐ688 {1.16 ΟὐΐΟΥΥ αἱ ΕΡ6Βυ8, Αςἰ5 χὶχ. 84 .--- 
ΤΏΘΤΟ 18 οδ080 ἰ0 δυβροοὶ 8 ἀεδοΐοπον οὗἔἨ χοδϑοῦ 
δηὰ ᾿αδίΐοθ οὔ ἐπὶ δ ἀθ νλιΐοῖι 68}}5 'πὰ {πὸ 88- 
δἰδίδποθ οὗὐ Ῥοραΐοσς ἰυπιυ] .---ΑἴὍτο Ματαῦδας τὲ 
α γοδδεον; ϑϑ᾽ῃ 18 α τοῦδε, ΘΥΟΤΥ ὍΔ56 Ἰυ8ι 15 ἃ τοὐ- 
δεν, δηὰ γοὶ 0018} ΟἰΙΟΒ0 8 Υδίμος (δὴ Ομ γῖϑι, 
Ὅ8ὸ ου]ὰ ΣῪ δησγῖσἢ υ8.--- ΟἾΔ Ρ. χὶχ. 1. Τ ῖ9 
Ῥαΐῃ δπὰ βίδα ΟΠ ν ἰδ δὰ Ὀτηϊ ἰθἃ 0 ,ὸγ οἱ ξαζε;; 
1. Τὶ ἐμο Βογιρίυτο ταὶ 9 Ζ018}16ἀ, 15. 111}. 
ὅ, εἰο.; 2. Τλαὶ ὃν Ἡϊ εἰτῖρεε τοὸ τοῖσλί δὲ Ἀφαϊοὰ, 
1 Ῥοὶ, ϊ. 24; 8. Τλαί εἰγίρεε, ἴον 58 βαξς, τϊρδὶ 
ὍΘ Βδῃοιϊ θα, πὰ πιβάθ οδῪ ἴο Ηἰδβ ΤΟ] ΟἾΤ6ΓΆ.--- 
γεχβ. 1-8, 3500 διὰ δαχηῖτο 1. 1.16 ἐπυέπεδίε 
»αιίσηοα οΓ α τι ἤεέγεν; 2. ΤᾺ6 ἐπυϊποιδὶίς ἰοτε απ 
ἀὶμαάπεδ οΓ α ϑαυϊου.---Ο6 {πὶ Ὀοτο (μοδα ελαπι 
λοπογῦϑ, “8 γϑοο: ρθη δοὰ Ὑ10} γεαΐ ἄοποτε, απ 50 
Β..6}} τνὸ Ὅδ, δ ὁ ρδί θη} δυϑὲγ δλαπις ἴον Πὶπι. 
γοσ. δ. 14 Ηδθ κο ἴοσί αὶ ἐμ8 Ὀδασχίηρ Οὐ χὸ- 
Ρτγοδοὶι [μοὶ υ χοὸ ἔοτίἢ ἰο Ηἰΐπι δεαγέπσ Ζ]ὼ τε- 
»τοαοΐ, [1ςὉ. χὶϊὶ. 18.--Βελοϊα (δε  ασπ; 1 ἰΒ κοοά 
ἴοσ. ΘΥ̓ΟΣΥ͂ Οη9 Οὗ 8, τῦῖ( ἢ δὴ ΘΥ6 οὗ ἔδϊι ἰοὸ δ6- 
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Βοϊὰ ἐδθὸ Μδὴ ΟἾγσίδὶ 99805 π Ηἰΐβ βαϊογίηρα, 
“Βο)ιο]ὰ Ηΐπι, δὰ 1. Βὸ δυϊ δὶ δὔεοιθα νυ 
πὸ χε; 2. ΜΟΌΣη Ὀθοδυδβο οἵ Ηϊΐπι; 8. 1,ογ9 
Ἡΐπι; ὃὈ6 58.}}} ἰοοζὲπ) ὑπίο υεδι.᾽" --- Λ ον. 6. 91ἃ 
τποῖν Βοιτοα οὗ Ηΐὰ δδγροὰ (μοῖρ Θη σα ΎοΥ8 
δροίΐηδι ΗΐηΣ, δηὰ 88}8}} ποὶ οὔῦ ἰοτϑ ἰο Ηΐδπὶ 
αὐσκοῦ ΟΡ Θηάθδυουβ ἴον Ηΐππ δηὰ Ηἰἱδ κίηρ- 
εἰοαι ἴ--- ΟΊ ]δίο Βδα ποὲ δοῦγερο ὁπουρὰ ἰο δαί δο- 
δογαΐηρ ἰο δὶβ δΘοῃδοίδθησθ, δηὰ ἷβ σονδγάϊΐοϑ Ὀθ- 
ἐγαγοὰ εἴπη ἰπίο 8 Βπδσθ.-τὖον. 7. ἴπ νοΐϊη αἰὰ 
πον Ὀοαδύ οὗ ἐδβοῖν ἴδνν, Ὑπθη ΠΟΥ δουδβοὰ 1 ἰο 
δαοῖ ὈδΔὰ ῬυγΡΟΒθ8.---70όν. 8. ῬΙ]αΐθ ἤθδυγϑ ἰϑϑὲ ἢθ 
δου] ἃ τὰ Εἰπι56}} ἱπίο 8 »γεριθηῖγε.----Ἴ  γ8. 10, 
11. Υο; ῬΙ]αίο υϑοὰ ἷβ ρόονγοῦ, Ομνὶδὲ δι ΘΕ 
διυιυτη οὰ ἰο 1 ; θὰ τ θη ἢ6 ψι͵το Ῥγοῦά οἵ ἰὶ, 
Ηὸ πιδὰο .εἷπὶ ΚΠΟΥ ᾿ιΐ56]7.---Ἴ ον. 11. ΑἸ] κδἱῃϑ 
ΔΙῸ ποὶ 6408]; πὶ 6 συ οὗὁὨ οὐ ο γ5 Ὑ1}} ποὶ 
δοαυΐί 8, ΠΟΣ ὙΠ]1 Σὲ δυδὶϊ ἴῃ (89 στοαὶ ἀδὺ ἰὸ 
ΒΔΥ, ὑπαὶ ΟἾΠΟΥΒ ΟΤΘ τῦ0γ46 δα τοῦ, ἴ0Ὁ ἯὙὧΘ 86 
ποὶ ἰο Ὀ6 ἱπάρχεοά ὮὉΥ σοι ραγίβου, θυῦ τοῦδ ὁδαν 
οἱ" οἵοπ᾿ διγάεη.----Ἴ ον. 1... 10 πόνον ἀο65 ντ0]], 
ὙΠ ΘῊ ΟἿΥ ΣΟΒΟΪἰἸ ΟῺΝ ἰ0 (ὁ ΟΌΥ ἀυΥ 8.6 Βιννυδι) ονσεὰ 
ὮΡ ἴῃ φῥγοϊοοὶβ "ον ἴο ἀο ἰδ Ῥ]δυδί οἷ Υ δὰ θ0}- 
Ὑοηΐοηιὶγ. ΙΓ ῬΙ]δὲθ᾽ 8 ῬοΙΪΟΥ πδὰ ποῖ φγουδὶ]ϑὰ 
ΘΌΟΥΘ ἷ8 ἰπϑίΐ66, μ9 πουϊὰ ποὺ ᾶγο Ὀθ6ῃ ἸΟὩρ 
Βοοϊκίης ἰο σο]θ889 Ηΐπι, Ὀπὲ τννου]ὰ παν ἄοπ9 ἱϊ. 
--- Α ἴον τηδάϊτηθπῃ ΓΔ οὐὐ- ΒΒ ουὗ ΤΩΔΩΥ ὙΪΐδ6 ΣΩΘΙι, 
διὰ (Π6Π ἴΆΠΟΥ {ποι βοῖγοα 0 βρεδὶς {Π6 50189 
(τθὰ ἴὲ 'β Ὀὰὺ ὑπὸ ΠΟΠ86}89) οὗ 8 Βδίΐοῃ, οὐ οὗ 
8}} πιδη κί πα.---ἰς ΒΔΒ δ᾽ ΤΔΥ8 Ὀ6ΘῈ ἐδ τί δο9 οὗ 
ἘΠὸ ϑηθτηΐοδ οὗ τοὶ ρίοη, ἰο γοργϑδοηῦ ἰΐ 88 διγίι] 
ἐο κίηρβ δηἃ Ῥτουίΐίησοα, Ὑδοη ἰΐ Ἡγο]ὰ ὃο ΗἰΚὨ]Υ 
Ὀοδοδοὶδὶ ἰο ὈοΙ᾿..---ἼοΣ. 18, ΤΏΘΥ (μαὲ Ὀϊπὰ υρ 
ΠΟΙ͂ ΒΑΡΡΊΠ6ΕΒΒ ἴῃ ἐδ ΤΌΏΥΟΥ ΟὗὁὨ Τ26}, τ8 6 ἐμθτη- 
ΒΟΙΥΟΒ 8 ΘΑΔΥ͂ ῬΓΟΥ ἰο {89 ἐοπιρίαὶΐοηδ οὗ ϑιδιίδῃ. 
-γον. 156. Ηδὰ ποὶ Ογὶϑύ ἱπέουροβοά, δῃηἃὰ Ὀθθ 
ἐμ γρεοίεα ο7 πιεη, τὸ δ ὈΘΟΏ (0Γ᾽ ΟΥΘΡ γο)εοίοα 
9 Θοα.----, ον. 16. Τἤφη ἀεἰξυοτοα ὧς Ηἕ ἰλέγείοτα 
μπίο ἰλέπι ἰο δα ογμοϊβεα; 1ὰ 'ἷΒ ΘΟΙΏΙΔΟΣ [0 ὑπ 080 
0 ἰδἰηὶς ἰο ΚΘΘΡ ἐμποιηδοῖνοβ ἤγυπι στο δίου β᾽ 8 
ὌΥ Ὑϑηατΐῃρ ΠΡΟῚ 6580Γ δἰ, ἰο γυῃ ἱπίο Ὀοξὶι. 
---- Ετοῖὰ βσοτῃ : ΟΒδΡ. χυΐἹ!. 80, 81. ΤΏοθο τῦο 
δ΄ Βοδῃ ἀδ᾽οῦϑ]γ υη͵ϑί, Γαι ΘΠΕΪΥ οχροοί ογοαϊὶ 
10Ὁ ἰμοῖν τοζασὰ ἰ0 ᾿πδίϊσο; δῃὰ δἃ.0 φτϑδὶν δί- 
Τγοηϊοα (0 09 βΒυϑροοίοά οἴ (δ οδϑί οσίπιθ, Ὑν}9 
ΘοίΌ ΔΙ σοιρτη  ἶης ὑπο ρστοδίοϑε, 2 ἥδιῃ. χχ. 8- 
10, 20-22.----Ἀὸον. 88. ΝΌΤΩΙ ΘΙ αἷνθ 5 6505 δηὰ Ηἰ8 
ῬΟΟΡ]Ὸ ἃ μοοὰ ποχὰ, γῆο "Ἡ1}} ποῖ ῥοὶῃ ἐπ 6 πὶ, ΟΣ 
Ὑοηΐυγο δηγ  ἷπρ 'ῃ Ηΐα ΘΔ 0180..--ΝΙΤΟΘΘΥΙΒ σδοϊα- 
Τοῖς ἱπ᾽υϑιϊσθ ΤΡ Υδα οὗ (μον ἀδρομάθηί, διὰ 
Τροῖιὶ 8 ἀθαῖτα οὐὗἨ Ῥορυ δΥῖ γ.---ὖὸό}. 40. Γιοὐ 8 
ον σο οὗ ἀ6᾽ ὈΟΣΑΙΘΙΥ βραυὶπρ οὐγν ᾿π8ὲ6, (8 086 
ΣΟΌΌΟΓΥΒ οὗ Οοα, δηὰ τυυγάθγου οὗ ἐδ βου], ἐδ 
οὐ γίηρς Ομ τὶϑὲ αἴτνοδι, δὰ ρυϊιΐης Ηΐμ ἰο 
ΟΡΘἢ δ,)81)6.---ΟΠ 8. χὶχ. 1-16. 116 οοπϑδὶοξ Ὧ6- 
ἀγ 66} ΘΟΩΥ Οἱ ο0.5 ἀπα οοξγιρὶ δϑδοιϊΐοηκ, 8 οὐϊθῃ 
δίγοη ἢ ὈὰπῚ τ οτΟ ἤδὶτ 8 τδηϊηρς, ἰὴ 9 πουϊὰ 
Ὑ{| κεῖ {8ὸ νἱοίονγ.--- 086 ΤΌΪ]ΟΙΒ οὗ ΘΥΘΟΥΥ ἀθ- 
δοτὶ ριΐίο, ὙδῸ0 πδῪθ βαὺ πῃ ἰυάσταθηῦ οἱ ΟἸτὶδὶ 
δηὰ ΗΝ ΒΟΣΥ δαί, ΗΓ] δόοὰ βίδπὰ Ὀοΐοσο Ηἰβ 
ἐγὶ θυ 8]. ---- τοι Α. ΟἸΑΕΚΕ: ΟΡ. χυϊἱὶ, 28- 
40. Το ταοβί ἰμδὺ χο 68 ΒΑῪ ἴον Ρ1Ἰδίο, 18, ἐμαὶ 
88 νγγδὰ3 ἀἰβροβοϑὰ ἰο ᾿πδἰΐσο, Ὀὺπὺὲ τγ88 ποὲ ἱποϊποὰ 
ἴο Βεζαγὰ πὶβ οοταΐοσι ΟΣ βδίοὶυ ἰὰ ἀοίης ἰ. Ἠθ 
ὙΆΒΞ ΔῊ ΘΆΒΥ, ὈΪ18Ὁ]0 τη, ὙΠΟ δὰ πὸ οὈ͵θοίξοι 
ἰο ἀοἷῃρξ 8 τίου ἐδΐης, 1 10 βου] οοδὲ ᾿ἶπι το 
ἰγοῦῖο; Ὀυΐ Β6 ζεϊέ πο ἀϊδροβί(ἑοι ἐὸ τη 8.6 ΔΏΥ 
δϑοσίβοθ, ΘΥ08 ἴπ 6.417 οὗἩ ἱπποοθδοο, γἱκλίθοιυδ- 
Ὧ688, δπἃ ἐγ ------ ΕΥοΙῚ Α ῬΣΑΙΝ ΟΟΝΜΈΝΤΑΆΥ 
(Οχίοσα) : ΟΒδρ. χυἱἹἱ, 86. ΟἿν βανυίουῦ ἀοθοθ ποί 

ΒΆΥ ἰπδὶ ΗΘ δ68 πὸ ϑδυί]γ κίηράοιμι ; θὰ ἐπδί 
Ἠΐς κίημαάοπι ἰ8 ποὶ οὗ εαγίλίψ οτίσίῃ.---Ἴ οΥ. 87. 
Ἐνενῳ οἧε ἰδαί ὦ ο7) ἐλε ἐσιλ ἀεατείλ Μψ νοἷοδε; "Β6- 
ἱπξ οὔ ἐμποὸ συ }" ἱρ}198 Ὀοϊοπρίηνς ἴο 1; Ὀοΐης 
τηδϑίοσγοα ὉΥ 1ϊ:; ἐδίεκθωῃ ὉΡ ἱπίο 10 : ἱξ ᾿πιρ 168 180 
Ὀοΐης ροββϑββοὰ ὈΥ ἃ ρυϊποὶρὶθ Ἡπϊοῖι του δ ἰδ δὲ 
ὙΒοΡοΐη ἰὰ ἀνγ9}18 ἰ0 186], 85 (8:9 ΘΔΚΟΣ 18. ο]ἀ 
ΌΥ 189 ΒΙΓΟΏΒῸΣ ; ΟΥ̓ΘῺ 18:6 Ροδδοϑδίοι οὗ πο δουὶ 
ὉΥ [80 Ὑ6ΓΥ ββοιθο οὗ Βοὶῃξ διηὰ οἵ 1176, πηδηὶ- 
Τοβιϑα ἐῃ (8) ΡΟΥΒΟδ οὗ ἰδ ὅοῃ, δὰ δἀσιηϊηπἰδίοσοα 
ὈΥγ ἐμ6 ΠΟΙ͂ ΘμΠοδί.--- τ. 88, “ῬΣΟΌΔΟΌΙΥ Ρ}]α 6 
ἐδουργλύ ἐπδὺ Φοθὺ5 Ὀγοίεβδοα ΟἿΪῪ ἰ0 διιἀἃ οὴθ 
Τοοτο ἰσ ἐμθ Ἰδὲ οὗ ῬΒΣἸΟΒΟΡἾ6Β, ΟΥ ϑυβίθπιβ οὗ 
ἰάοαδ, διὰ ἱπγποὰ ΔΎΔΥ ἔγοπι ἰξ ἴῃ ΒΟ ΚῊ688 οὗ 
ον." (Δγοδάοδοου (.ΒΒΑΝ1.)---Ἴον. 40. ““ ΗΪ8 
ΟὟ, [ΠΟΥ διηοης ὙΒο Ηδ πδὰ ζοῦθ δϑουὶ 8]} 
Ηΐδ ᾿ἰἴο Ἰοηρ, οδὶΐπρς (ἤθτω, ἐσδοιΐης (᾿ θη, ἴοοα- 
ἰῃᾳ ἴδοι, ἀοΐης ἰθῖ 8}} (9 χοοὰ Ηο ο6ου]ὰ: ἐί 
͵8 ἐμδὺ ΟΥΥ, “ Νοὲ {π18 Μ 8, Ὀυΐ ΒαΡΑΌΌ δ! 
(Βίϑορ ΑΝΡΕΒΕΊΒ.)---Ο. χὶχ. 2. πὰ ἐλδ δοϊαίεγα 
»ίαϊιοά α οἜγοιοη 97 ἰλοτπδ απὰ »εΐΐ οπ Ηΐ ὁ λοαάᾶ; 
“Α σοοδί σπαυθδίξοι δ Ὁ]6 ἰοκθα (δ 18, ἐμαὶ ΟἸιν 88 
κἰπκάοπι γα ποὺ οὗἁ ἐπὶ8 νον], ἯΒ6Β Ηθ νῦϑϑ 
σγονπθα ΟἹ Ϊγ8 ὑβόσα δηὰ Ὀχὶδγδ, τ οἷν ΔΚΘ 
1:86 συγβο οὗ 11:0 Θδσίἢ.᾽" (0 ΉΗΤΥΟΟΤ.)---ὅἷ ον. ὅ. 
Βελοϊα ἰδὲ απ: ΑΔ ἰΐ δο Ββαϊὰ,---ΒοΒο] ἃ (ἢ9 
αἴδ᾽οιοὰ δὰ ἰογιυγοᾶ οὐὐοοὶ οὗ γοῦν πιδ]ῖοο δηὰ 
ΘΡΏΘΙΥ; “8 ΤΌΣΠΙ, δηἃὰ 50 τι8η.᾿ [10 γ0 δδυθ 
Βυμπδη ᾿θδυίβ, 76 σδπηοὶ Ὀο 014 β.6}} ἃ ἀἐβιηδὶ 
Βροϑοίβο]9 πι|ὶιίδους οοτατηβοσδίϊοι '---τ ]ἷἕΖον. 6. Μοι- 
δίγοῦ ἰπδὶ ὁ οδίμοῃ βῃουἹὰ δυὸ δδὰ ἐδ08 (0 
Σοιοπδίσαίθ Υἱὲ (8:6 Οἰϊοῖ Ὀγθδϑίβ οὗ 8 πδίῖ 0 
ἰδυρδί οὗἩ ἀοἀ [--Ἴ οσο. 8, 9. Τπο ποδίμο Ῥχοσιι- 
ΣΟΙΟΣ δζαΐῃ ρυὶΐβ ἐπὸ ἀοδοθη δῆ οὗ ΑΌΣΘΒ δια ἴο 
διδιθθ. [71|ιὸ αἰδιηδ)ὶοὶ δ ἰβ βαϊεοα υνἱῖὶ ἰδ 8 βαϊυ- 
ἔδΥῪ ΔρΡΡσ θη δῖοι “ 1οδὺ ὮΔΡΙΥ ΒΘ ν0 Τουπὰ ογθῃ 
ἴο ἢρδὶ δραΐϊπϑοί Θοα.᾽"---ὕόγν. 10. “ῬΙ]αὲθ ξυ ΣΙ ΟΡ 
ΟΠ ἀθΤῺ}}8 ΒἰΠπ|86}7 ἐμ ΒΕΥΥ οἷν γοϊ ἀΐπρ (0 ἃ ρῬΡορυ- 
σὺ ΟἸΔΙΏΟΥ, ΔΙ͂ΟΣ 80 ῬΪδίΥ ἀδοϊατίης ᾿ἷθδ οὐἢ 
ϑὈδοϊαίθ, υπΐοϊογθὰ δυβοσὶὶν.᾽ (ΟΒΟΤΙῦΒ.)--- 
ψόογβ, 12, 18. Ῥιϊδὶο ἔδδυβ 1688 [0 Ῥυὶ (6 ὅοῃ οὗ 
αοά ἰο ἀθαῖι, ἐμδῃ ἰο ἱποῦν ἰδὸ Ἀοϊηδὴ ΕἸΡρΟ6- 
ΤΟΥ αἀἰδρ᾽Θ50 76. 

[ἔτοια Κβυμμάσηξε: 6ΘἘ. χυἱἱ. 28, ΤΈΘΥ ΡΌΣ- 
Ῥόδον ρυδὲ Ηΐπὶ ἱπίο 86 πουδθ {Π0Ὺ ἀδοιηοα 
Ὁποΐθδη, πη (08 ἰΔΌ ΙΟΥ δα ΒΥ 016 8}}} 6Χ- 
Ρ61 Ηΐτ 88 ἃ ρυθ] 8 δῃὰ ΒΙΏΒΟΣ ἔγοσα ἢ} 6 ΘΟΙΏ- 
ΤΩ ΟῚ 66] οὗ [5786] ; Ὀυΐ α}} (18 τδξ5 (ὁ ΒΔΡΡ6ἢ 
ἀπ, ἰπ οΥοΡ ὑἐμδὺ ΟἿΣ Ἶθι Β ΟἸΘΣΔΟΙΟΡ 85 ἰδθ 
ΒΙΠΏΘΥ 5 ΒυΓΣΟΙΥ τοΐρθὶ Ὀδοοῖὴθ ἱπογοδδίηρ}Ὶ 8Ρ}- 
Ῥδγϑηΐ, δηα ΘΥΘΡῪ 0Π6 Ρογοοῖνο ἱπ ΐπη ἰ.6 Μαιῖν 
ὙΠΟ, ὮΥ τΥἱγίῃθ οὗἨὨ δ τωγβίθσϊουβ ἰσϑηδίοσ, δδὰ 
{8 κοὴ ὩΡΟῺ Ηἰπι80)7 ϑυοσγ μη ἰπδὲ 88 60ῃ- 
ἀθβλῃδίοτγῃ ἴῃ 1.8.---Ἶ ο 16 ἢοὺ δοαυδὶ θα ἩΣ 1} 1ἢ- 
αἰνά 815 ΒΟ ΒΟΣΤΌΡΟΪΟΌΒΙΥ δοβίδϊπ ἔγου τ ΟΣ αΪγ 
ΔΙ ΒΘ ΘὨΐ8, δηἃ σΔΥΟΙΌΪΥ δυοϊὰ οοϊαΐης ἱπίο 
8βοοἷδὶ οοπίδοί τὶν ἐμὸ τον] Ἰγ-τοϊπ θα, το ποῖ 
ΟὨΪΥ Υἱὸ τὶ. ἐμ πννου]ὰ ἴῃ ἰλ6 διίβ οὗ αἰβϑαὶμε- 
Ἰαϊλοῦ, ὑδοδδυῖ 8 Ὁ]9 ἱπάρταοοὶ οὗἁ οἴδοσβ, διὰ 
δαιοίαϊ δοδηάδὶ, Ὀυΐ ὁγθη κὸ Ὀογοπὰ ἐἰ ἴ--- Βο 119 
οὗ σοἀϊτποδα 8 ἃ ΒΑΥΙΩΟΠ1ΟΤΙΒ ΟΥβδληϊσδαίϊον, δὰ 
οὐ ἃ βἰἐοκίης ἰοκοί ΠΡ οὗ δίῃ ὶθ δοίβ οὗ μέοίγ.-- 
Ψὸν, 80, Τπουρὶι (8607 το δηἀθδυονίηρ [0 τι γ- 
ἂν ἱπῃοοθῃοῦ δηὰ ἀο ἐπ 9 ἀ6Υ1}᾽ 8 νον, γοῖ Ῥθοδυθ9 
ἐλεν ἀο 1, ἰδ πιυδί Ὀ6 τἱρχῶὶ δη ἃ ὉὈΪΑΙΏ6.958.---Ὑ ὁΥ5. 
86, 87. Ομτίδι ἰ8 ἃ Κίηρ ; γοῦ δῖθ, ὑποσοίογο, "δὶ 
ἴἢ ΘΥΎΥΟΣΡ ὙΠῸ 08} ΗΒ υπ᾿ίοτηι, δ δαγο ἐγαϑίοα 
γοῦν 19 δῃὰ ἀοδίϊηγ ἰο Ηἶΐβ μδ8α8.---Ηο ἀο068 οὶ 
Βαγ μοὶ Ηἰ8 Κίη χάοτα πιδκ68 0 οἰδίπι ουθηίι}} Κ 
ἴο (Ὲ})6 φογοσῃμθαὶ οὗ (89 8010 τογὶὰ, οσΣ Ηδ 



δδὺ ΒΕ ΟΘΟΑἙἍΙ͂ΡΕΙ, ΛΟΟΟΌΒΡΙΝΟ ΤῸ ΖΟΗ͂Ν. 

ψοῦϊά βουνὸ ἀδηΐοα ποτο ἐδδ8η τ οοποϊσίοηϊ τ ῖ ἢ 
8ο ἐγ: Ηδ ΟὨΪΥ δοβεσίδ (Βδὶ Ηΐ κογοσβιδοῦΐ 
ἯΔ6 ποὶ οὗ ἐλ πον, διὰ οἰδδιὶγ ἰπέϊπιδίοθα 
ὉΥ Αγίπρς ἰδὸ Ἔπιρ δοΐδ οὐ (Π6 ποεὰ “λέν, ἐβαὶ 
ΔΆΟΘΓΝΟΡ 8505 186 γῥτοϑοὺΐ του ὰ οοζίδίη 
860 Ηἰο ἀοϊοκοίοο σοοιοὰ οὐ ἰμβ6 ἰἤγοηδδ, διὰ Ηἰξ 
ποτὰ δυὰ ἀαοαροὶ ἰὰ9 Μδρπδ Ομδσία οἵ δὶ] 5)6- 
σηθ. [Ιἱ ἰδ ρασιουϊαυνὶν ἰο Ὀ6 οὐϑοσνοὰ ἐδΒδὲ ἐπ 
8μ.α φοῃίδθτοο, “"Νον 16 ΜΥ Κιηκάοιῃ ποὶ ἴζοι 
μοποο,᾽" (λο τογὰ “ΠΟ ᾿ οΥ601}7 ταοΐοσδ ἰοὸ ἃ 
Ῥονίοα ἱπ νοι Ηἷο Κίβ χάοιβ ββοιϊὰ ὁοοοῦργ 8 
ῬοείϊϊοΏ τοῦ ἀἡπἶἴαοσοιί ἔσο μὲ ἰ0 ἀϊὰ δὲ ἐδοὶ 
εἴπ6.---ἼΒοῸ890 ἯἮΒΟ δοὰσ Ηἰδ τοΐσϑ δῖὸ δ σοηδ οὗ 
Ηἰο Κίη κάοιε.---Ἴ8δὸ ΟΧΡτοδδίος, ἐνερ ον ἰλαί 
(7 ἰλε ἱσιλ, Ὀοϊοκοῦδ δῷ ἱππνδεὰ Ὀγορδζαὶῖο ἴθ 
δοπτοσοίου Ἡδὶοῖ ΒΟ 026 ἐχροσξίϑῃοοϑ νϊέβουί ἐδ 6 

ἰοῦ οὗ “ βίης μτδοο."᾿ -- ον. 88, 
λαί ὦ ἐνωΐδ'3 Α δοοκὶης δἷϊον ἰσείὰ [9 

πΒύροδη πδίυσο, διὰ ἰἱ6 τοδὶ ἰο Ὀ6 ἐδ0 δϑὲ δαί τὸ 
οἵ ἰἰ ἐμδὲ Ῥογὶϑῃ986.---ἴπ Ρ᾿Ϊδίο ἰΒοτο νγ ἀοαθὲ- 
1ορφ δομιοίἷπα οὗ 86 ὑοῦ Ῥδ]ἸΟΘΟΡ ον, δοῖθθ- 
ἐπί ς οὗὁἨ πογητουὔί ἐπὶ ογοποο, βοιπμοι ἷδς οἵ (89 
Ῥτοΐοδδοὰ οκορὶΐο, ϑοιβοί βίῃ οὐὔὗἨ ἰδΒὸ ζείνοϊουδ 
1γϑθι Βίον δοιὰ θοροῦ, δη ἃ ϑοιδοι ὲμρ οὗὨ (9 
βαϑδίγ, ᾿ϑδίουῦβ δηὰ πδυκθιν ΒΙδίογου ; δαὺ 8ι}}} 
ἴπογο ἰδ ϑοιμοί πα Ὀοδὶ ὁ 815, δοιο εὲπρ Ὀοέϊον 
δὰ πονῖον.---ΘῈ πηροτγνούϊοά, ἱπαυϊνίηρ πιἰπὰ---8 
Ἰορείης ἴον ἀοϊίνοζαποο. (1 ἐμὶ ἴϑδὲ "6 ἰγὩο, 
που ]ὰ ποὶ Ομ εῖδέ βαγο δηδινοσοϑα ῖ---Ε. ΒΕ. 60.).-- 
όογε. 88, 89. ῬΙ]6ιο δἰδϑὰσ 86 ἃ νδγηΐβρ ὀὁσοσορὶο 
οὔ ἰμ8ὸ οοηϑθαθθθοῦ οὗ οηἀδοδνογίπα ἰ9 δαιἐδῆγ 
Θοά διὰ ἐμὸ ποσὰ: ὁ τοϑοί νεῖ Ρ᾽]δο ππᾶον 
γαχζίουϑ [ὈΥΠῚΘ᾿ ΣΕΔΏΥ 8. 006 66 ῃΪδοοὰ πἱπεσοϊί, 
ἈΞ ἷδι, ἰῃ ἃ οἱἰυδιΐοι ἰῃ πδὶοῖ ὸ τασϑὲ οἰΐδον 
βοὺ Βαδραθῦθδ ἴχϑθ, ΟΡ κ'ὶγυθ ἘΡ ἐδὸ βαγίουν, 06- 
6Δ056 ὁ τΔ8 ἀοδοίοεί ἰῃ σοιξακο (ὁ τυ ΘΥΟΣῪ 
ἀδηκον (0 ΟΝ γίὶθι᾽ 5 δοῖο : τοϑἰεφαΐηκ, εἶκο 
ῬΙΙοῖο, οα ἐμ ἰπδεϊβουο ποτδὶ 1ϑοϊϊμο οὗ ἐδ6 
μυυλιϊυὰθ, τὶν ποτὰ δον ἀο ποὶ νΐδὶι ἰ0 Ὀθ δὲ 
γουΐδηοο, ΒαΥὸ ΘΟΥΔΙΑΪΥ δεϊκϑά, “9 Ἢ Ε8ἷοιὶ ὙΠ} γου 
ΘΠ0080, εἷχϊ οὐ ὙΣΟΩς ἢ" πὰ (86 πποχροοϊεὰ 
ΚΘΡΙΣ 8δὲ ὕφϑο ἐπυπάοτοά Ὀφοὶς, "““ Ἧ᾽ ὁ Φ0080 Γ0- 
6] 1 οη δηὰ ἐγοδ80}.""---Ἷ ον. 40.. Λοέ (λὲε πιαπ, διε 
Βαναδὸα; βυρφῖὶὶ ἰδ ἰὴ)6 ποῖ᾽" ἤδυον, δὰ δὸ 
1129 ἰσυιδ ἰ6 ἐλογο ἰῃ (16 βαγίηρ, “" 189 νοΐοϑ 
οὗ {πὸ Ῥοορὶο ἰδ ἰμ)Φ γοΐοϑθ οὗ αοὰ.᾽"---Βδσζθῦδο 
ἀοσθδ8 ποὶ δἰδμὰ Ὀφίογο 15 ΤΏ ΘΥΟΙῪ 88 δῷ ἱπαϊυϊ 08]; 
86 σοργοϑοηίδ, δι᾽ θοῦ οδγ, (86 Βυϊοασι Τϑοθ 
ἷῃ 219 ργϑδοηῖ δοραϊιίου Ὀουπὰ ἴπ (80 ἐδίέοτα οὗἁ 
86 οὐγβο οὗ ἰδ ἰδ εἰ} (80 ἀν οὗ ῥυάᾳιροιί. 
Βοίοτο "6 ν8ὲ ργοδοηίοὰ υἱ (ἢ δοδὺϑ ἰ9 ἰδ Ῥ60- 
ῬΪΘ᾽ 58 οἰλοΐθ6, ΘΥ̓ΟΡΥ͂ ρΡΤοδρϑοὺ οὗ θδϑδρθ δά Ὀθθῃ 
ουἱὶ ΟΥ̓; διὰ δυο 18 δ'δο ΟἿΣ ο886. [ἐ 8 ὩΟῚΝ 
ΒΑΥΔΌθα5 ΟΥ̓ 6808: ᾿Υ Φεδ16 8 δβοί αὐ ἸΌΟΣΙῪ 
ΒεαγοΌθ485 ἰ8 ΠΟΥ ΔΌΪΥ Ἰοδὶ; ἰζ ἐπ ΤΟΣΊΔΟΣ ἐδ γθ- 
οοιοά, 1η8π8, ΒαὶΪ] ἐο ἐμθ0, Βαγδῦρδθ, μοῦ δτὶ 
δδαυθὰ! Ηἰΐδγυΐ ἰδ ὑπ γ γοἀοιρίξοι : ἔγοιι ΗΪΐδ8 
ἀοδίδι δρεὶη χα (ἢν Ἰϊἴο,--- ἀοα δάο Ηΐτ ἰο 9 δἱἢ 
ἴογυ 8 ψὴὸ ΚΩΘῪ ΠΟ δίῃ, (δὶ τὸ τοἶκδξ Ὧο {10 
τἰκὐδουδβηοβ8 οὗ αοἀἂ ἰῃ Ηΐπι ;᾽ ἰπ Βασγῦνδδ' ἀθ- 
Ἰΐνυθσδῃοο γὸ 806 ΟΟν ΟΜΝὩ.--ΟΣ. χὶχ. υϑσβ. 1-ὅ. 
ΤΏΘΓΤΟ ἰδ ἃ οἴοδοῦς οοβπιδοίξοῃ:. Ὀοίνοϑα ἰδ κογά θη 
οὗ Βάδῃ διὰ ἰμὸ Βοιιδὲ Ῥγρίογίυμα ἰδ τοὐκαὶ 
δὲ ὅσοι ἱχιί Ὀ6 δυρροαδοὰ; ἀονίβ ἱπουτγτοὰ ἰὼ 
Ἑάθη δσὸ ἰδογο Ἰ᾿ἰᾳυϊἀδιοὰ, δπὰ δὶπϑ οοιην  ἐοὰ 
ἐῃ Ῥαγδάΐθο δζὸ ἐποσθ οἰοπϑὰ ἴοσ. δὲ οὐρὶιὶ 
0 δατὸ ὈΘ6Β ἰδ6 [εἰ0 οὗ Αὐδι ζ0᾽ Ἰυδιὲπρς ΔΙ͂ΟΣ 
ἐλο ἑογϊἀδη ἔγυϊ!, δη ἃ ἴον ὶ8 ἱπιρίουδ ἰπγίηπξο- 
τοοπὶ οὗὐἠ Θοά᾽ 5 φῬτγοτοχοϊϊνοδῖ Αἱ 1Ἰϑϑδὶ, [86 
δοουγσε ἰοδιολὰ οἵ Βοῦϑυδὶ, ἀεϊϊ κοί ; ἃ. ογοθοη αἱ 

λον ἱβείεδά οἵ {9 Ἰοο κοῦ ἐοε ἀϊοάεξαι: ἐϑ α 
γοῦε ο πιοεξεγν ἰδπαιφιὰ οἵ ἰδ ἱπεροτῖθὶ Ῥπγρὶο, 
--θε5 ποὲὶ Οἰεχίδὲ αἰ.}} τᾶν, ἰὰ ἃ ππάτοὰ ἐϊ- 
ἴοτοιλ ἴοτιοα, ἐβὸ Ῥυζρὶο τοῦθ οεμὲ οσονπ οἵ 
ἰβοσηδ ἐπ (Βο ποιὰ ἴ [16 Ηο βοὶ ἐχροδεὰ ἰο ρυὺ- 
116 νἱ ἀΐουϊο δά ἐγοδίοα δὰ 1 διὰ δὴ διιβ8- 
δἰαβὶ Ὀθοδιιϑὸ ΗΘ ὕδοδσ Ἡΐίβοιο ἰο ἢΐδ βὔρει- 
᾿πστηδ ἀϊρεηϊγῖ [6 ποὶ ΗἾδ 5δϑνο, οὐδ ἰὸ 
(ἱα ἀδγ, γμεοροσί υοὰ ὈΥ ἐδοπδοιβάρ, 1:19 δεαδτοεὶν 
ΔΕ Οἰβοσῖ οεδ ποῖ ΔῊ ἰΤΟΏΪΟΘΔΙῚ (παῖ ἀδιὶ 
ΒΕΓΟΒΘ ἰδ6 Ἰὴρ6 οὐ ἘΞΔΌΥ, Ἡδεδ Σὲ ἰδ υιοηϊοθοὰ 
τὶ ἢ τουόσοδοο δηὰ εσνοις ;---Ἴδὸ ποεὰκ, Βελοίά 
ἐλο λίαν, Ῥοϊηξ Βοὲ ΟΏ]Υ ἰο νῖβδί ἰδ μωδί, {ππὸγ ματα 
δἷθὸὼ ἃ οουὐοδηιηΐπρ τοίδκομβοοθ ἰρ (16 πὶ, 
Αἴδ8, (Π6 τοῦ μΒ688 ῬΦθοΘ ἃ ΟΔΌΡδι μα! Το 
(οεῃ-οσοπηοὰ τιασίγτοὰ ἤοστη Ἂχ οἱ Ὀἱιεὰ ἰμοῖὸ 
ΤΌ ΟΙΥ οΟΒἀΘΣΏΒ6 8 4]}] πὶιμβους ἀἰδ(ἀπείϊοη.--- 
Βελοίά ἐλε Δίαπ: ἴα (ἰ.6 παοοῖκ σοϑὸ ἴῃ πῖον Ης 
βίδι δ Ὀοΐίστο γοῦ, Ησ κΚαΐπα Υυἱοίοτίεα τ μοὶ ἢφ 
ΒΟΥ͂ΟΣ ΘΟΌΪ ἃ δγνο τοὰ ὧδ (86 διμαρί 008 ΤΟῦὺδ οἵ 
Ηἰἱο αἰνίηο τιρὐφοίυ ; ἕἰῃ ἰξ ΗΘ ονδγεοοιιαδ οἰεγμδὶ 
υδιῖοο, ἰ8ὸ ἐγγουθοδλο ἰανν, δία, δαίδῃ, ἀδδι: 
ι ἰδ6 ἃ εἰζαξιβε οσβδινθηὶ ἐϊιδί ἀθο κα Ηἶδ8 μεδά--ἰο 
ιιἷ6 πεοαὶδ Ης διὰ τ|565 ἃ ῬΟΤΟΣ οἵ 
σοῦ Ηρ σουἱὰ ποὶ δοαδὲ τ }}] 6 δάἀογηβά οἷ 
πὶ ἰλὸ ΘΚΟΤ Β οὗ ΒΟ : ἐπ ε..6 Ἰαλίοσ Ηο οουϊά 
ΒΩΥ ἰο ἐδφ ἀγίπᾳ ἰΒὲεῖ ΟΒΪΥ ““Βοίϊδου δοομχφεὰ;" 
ἴῃ (86 στον Ησ ἴδ δοὶθ (0 'δΔῪ ἐὸ ἰπῃ, “" ἴδ 
ἀδγ δ:51]6 ἰβοι Ὀ6 νὶΐ Μὸ ἐπ Ῥατϑάΐϑα; [8 ἰ80 
ἴοσιποσ Ηο οοσίδὶ πὶ τοὐϊσησα, δ ΟΥ̓ΣΣ ἃ δορέ» 
Ἰοθοῖνγ τοϊβοὰ σϑϑο, ἀονοίεὰ ἰο «ἀεοϊχυοίϊοι; ἱὰ 
ἐδὸ ἀἰδάδῃι οὗἉ ἐβοχηβ, Ηδθ συδ ΟΥΘΥ ἃ πο 10" 
Ῥιεὺο νὰῖϊ τοδὶ δηὰ αἰοσίουδ. διυίλοὶραίϊοπδ: ἃ 
ἴ6001]9 τοοὰ 15 Ηΐβ στοὰ οἵ οἵοο, Ὀπὶ νἱϊὰ [89 

ἰσὸ οὐ Ομδεηϊροίομοο, ὙΒὶοῦ Ηδ πι]͵οϊὰεοὰ ἔγρι 
ἐδὸ νοκίπηΐηρ, Ηο ἀϊὰ ποὲ Ῥογίοστω ἢ 9 ποβάοῦδ 
Ἡλεῖ0 Ηο πόῦῖκο ἱν ἰδ ὲ6 τρδτὶκς οὐὗἨὨ δυδϑοιβϑηὶ 
δὶ ΘΘΙΚΏΘΘΕ; ἔγσ, ἰΒ0 κοῖ656 οὗ Δ6}]} ορεμβοί [08 
ἐγδδδργοδδοσὸ δὺ ἃ ὙΔΥΘ οὗ (0 Τοττωοτ; Ὀαΐ ὙΒῈΝ 
Ηο δύδγα ἰδ ἰαιίον, [86 ἀοοτα οὗὨ ἐδο ὶ 
107 το ἐοτίοϊμεἀ ΟροΣ [ἴὉΣ ἱμοα; τ ῖϊ (δ 
ἴονινοτν, δ νψ8β 1ογὰ ΟΥ̓ΟΣ τ κἰ πὰ ΟΣ 88 ἃ ἰοδὶ 
Τδοὸὸ ἀοειἑῃοὰ ΤΣ [86 δ)ευρίεοσ ; σὰλ8 ἰδ ἰοί (ες, 
Ηο πον ἰοηὰς ἃ δοοὶς οὗ ποῖ οοἰ)οὰ ἰο εἰογδδὶ 
βαϊγωϊϊοα. οδὴ γοῦ χεἰδίαμο ἰ.':6Θ σομπαθοσος οἵ 
186 ψοσκὶ ἰἱπ Ηἰἶπι σοῖα γοῦ 860 Βοΐοτα γου---ἰδθ 
“ἐ ρἰΟΒ ΚΟΥ ΤΟ ἰδ κοδ ΔΎΘΥ ἰδ ΞΡ0118 Δῃ ἃ ΔΙΊΘΟΥ 
οὗ (80 ““ φίχου Κα ΤῊ Β,᾽ απ μὰ γχαῖεοδ δὰ δηὰ οἵ 8)} 
ορροδίῃᾳ δι ιμοσῖν [πη (26 γδῖη)ο διἰἷσο 1 τδίοὰ 
Ηο ἰμογθ γὶεἰὰβ Ηϊτοβο]Γ Ὁρ (ο {86 νοΥ]ὰ, Ηθ 
φοῃέΐπυοδ (0 ΟὙΥΘΤΘΟΙΩΘ ἰς; (80 δἰασδὲ οἵ {86 Βυδεῖ- 
ἴα ΒΑΥΪΟΌΣ ἰδ 8.1}} ἐδ σαὶ κϊΥ ῬΟΕΣ ἩΔι|6Β 
8168 1}}0 Ομδη 68. Ἰΐομβ ἰηΐο ἰδ δ, Ὀσϑαῖκβ δυὰ 
Ὁ16]15 80 Βίγουρ; δαχί, διὰ Ῥέορασζϑι 5.9 Ὑ8Υ ζῸΣ 
Ηἰἷδ πιοαί κἰοτίουβ δομιίθυθιηθπίβ: ΤῆῸδ διγαγοὰ 
Ηο οχμὶιιθ Ηΐπδοὶ πη {{ 66}} οὗἨ {86 δορί το 
Ῥοιηλίοηί, δῃ ἃ ΒΟ ἐδ ἰδ μοδυὶ οὗ δῈ0 δὴ 016 Τϑ- 
Ἰιονϑὰ, ἴοσς. ἢ δσὸ οὖσ ἰπϊ αὐλεδθβ; ἐο {86 δοτγεῖϊῦ 
ἰοιαριθα, δηὰ σϑηάοσβ ὑμὶν Υἱοίουυ δοοῦσο; ἰὸ 
180 φνίονουδὶγ εαἰίοιοα, δοὰ ἰμὸγ δχεϊαΐῃ, 
“«ΤῊΡοσυΚἢ 1[8λ6 οτοδαὲ ἰ9 ἰδ οζόνῃ;" (0 ΒΪθ 
δ άτοι ἀοδρίϑοά δηὰ χαοϊοοίοὰ ὮΥ (μὸ ποιὶϊὰ, 
δηὰ (δον αχοϊαίι, “0 ἀφδῖσθ 89 οἰδεῖ ΔΥΤΑΥ͂ 
ἔγοτα γοῦ ἐμδῃ {μπδὲ θὰ ἩΒιοΝ γοῦ ομοῦ οἷοι μεοά 
οὰν αἸοείουβ Ηεοδὰ : ἰο ἰδοθὸ κτίονοὰ αἱ 088 
ἰησταιϊαὐϑ δηὰ οοἰάπεδα, διὰ ἐπι οὲν ΒΟΥΣΤΟῪ {π|88 
Κο ἀθοὸρ οοβίιδίου δὲ (μοῖρ ἀθδῖγο (95 μῦμθδ 
ῥΓαΐδο; ἰο ἰμοδο οὔ Ηἰβ δοοὶκ βοὐποοὰ ἘΥ (89 δἱ- 
Ἰαγτουιθηὶ οὗ ἐδο τοῦ], διὰ γοβίοσϑδ ἰμ 6 :ὰ.-- -σ 18. 
12-16. Ῥὶϊδίθ ἐ8 σοι ροὶ!οὰ ἰο ἰδΚο 186 ματὶ οἵ (89 



ὈΗΆΡΒ. ΧΥΙΙ, 25-20.--ΧΙΣ, 1-18. δὅ81 

ΗΟΙΥ ΟὨθ ἰο ἐδο βο(ἰΐηρ δεϊὰθ οὗ 81}} ρυὶγδίθ οὐῃ- 
εἰἀογαίιΐοηϑ, ΟΥ ἰ0 δϑογι ἷνᾳ δαποίΐοα ἰοὸ ἰδ 6 πιοδί, 
ογποὶ δηὰ Ὀϊοοάγ ἀοοὰ ἐμ νοῦ] οΥὸν νἰποδϑοα; 
ΤῈ}9 0880 ἰ8 δἰτηϊϊδν Ὑἱΐ 5: ἱ{ πὸ Τοΐσθο (0 ἀ0 
Ἡϊΐπι ποῖα 9, γγθ δ΄γὸ σοι Ρρ6]16ἃ ἰο δἰὰ ἰη ογυοὶΐγ- 
ἰηκ ΠΒίπι.--- ὁ πὰ ἴῃ ΡὶΪαθ ἃ ἀοαχθο οὗ Βυτηθ Β1γ 
δ 4 βυβοορυ Ὀἰ Εἰ ἰὴ γ ἴον βοπιδείπρ Ὀο ον ; Θά, 'π- 
ἀεοά, νἱἷῖ!] ἸΪαάγο εἶπ, ναὶ ποὺ τ ῖ ἢ ἐπ 0. 1αἸζοίναστα 
ψὴ9 αἰαχυδὶ Η πὶ, δὰ Ὑἤσαι ᾿ἰϊκκο πο 1ϑοἀϊοθδῃδ, 
Ηο νἱ]! οὐσν7 οὖν οὗἨ Ηἷδ πιοιίξ.---«Ὸὺ οου κα Ὀο 
δϑϊο ἴο ἤογηι ἃ οὐσγγοοὶ ἰάὰδα οὗ (δ 16, διὰ 
γοῖ Ὀοϊῖοτο ἐμαὶ αἰνίηο δε60 γ}95 11 ποσὰ, 1 
Ὑ70 τοτο Ῥογιηἰϊιοὰ ἰο Ὀ6Β0.ἃ οΌΡ ΚΒαυΐοιν ΟὨΪΥ ἴῃ 
Ηΐβ οσὰ Ῥουβϑοῦ, δηὰ τοί δὲ ἐπὸ 98120 {ἰπ|6 δ 
Μοάϊείον δηὰ Ηϊεῖι Ῥυχίθδι 1 

Γ[ἔτουμι ΒΑΆΝΕΕ: ΟἈ. χυϊὶὶ. 88, Ῥαίδ φαϊίὰ ἀπίο 
Μη, Ἦ λαὶ ἐδ ἐγελ 3 . Τουδδη δ δοὶς ἐμ αιιθδίϊουι 
ἐμ (0.6 δδ1ὴη6 ἯΔΥ. ἘΒΟΥ δᾶγὸ 6 ἤχοα σοπίοιηρί 
ἔον {0 ΒΙΌΪΟ; {πΠ0Ὺ ἀστίὰδ ἐΐο ᾿πδίσασέϊοπ οὗ 
χοὶ χίου ; (8600 ΔΖ ὈπΉΎ  Πηκ ἐο ἐπυδείέσαζο, δηὰ ἰ0 
τγοϊς οὐ ἐπῸ καὶθδβ οἵ πὶ βάοιῃ ; διὰ ὕδῆοο, ᾿ἶκο 
Ῥιϊαῖο, {Π0Ὺ γοιμδὶῃ ἑρροσδδὶ οὗ (Π9 χτοδί βοῦγοθ 
οὗ ἰγυῦ, δηὰ ἀΐθ πῃ ἀδυκηοδα δὰ ἰῃ οΥσΟν.---ΟἿι. 
χῖὶχ. 4. Το πἰχιιοδὶ ουνϊάθῃοο τδϑ σίυϑῃ {δὲ ἐμ 
ΘμδΡο8 ΤῸ ζΔ|30, ουὐυόπ ὙΔῸη Ηδ ΜΔΒ ὉΘ1- 
ἀοιηποά ἴο ἀϊΐθ.---οὸσ. 6. θα χθθῆ δῖο ἀείδαντηίκοα 
ΘᾺ ΟΥ̓, {807 σδπηοὶ Ὀ6 τοδδοηϑὰ τῖ(δ ; λυ β'ἢ- 
ἘΘΡΒ 50 ἰῃ (860 ΝΔΥ οὗ πνὶοϊκοάμοδα ἄοταη ἰ0 ἀδδί. 
--ον. 11. Ηονν ΤυδῺΥ Τηθῃ ἐπ οῆἕεΖς ἰογχοί ἰδαὶ 
Οοά εἶναοβ ἰμοῖ ἐποῖν σΩΚ, δὰ υδίηἶγ ὑδιηἰ δα. 
δὲ ἰδ οπνίης ἰο ἐμοῦ ΟὟ ἰΔ᾽Θ 8 ΟΥὨἨ τοοτὶίδ, ἐμαὶ 
ἘΠΟΥ ΔΥΘ Υἱδοι ἰὸ ἰδοὺ οἰδναιὶοη.---Βὸ Ῥζουΐ-. 
ἄδμηοθ οὗὐ Θαοὰ τδϑ σϑθαν Ὁ ]9 1 80 ΟοΓγάογίηα 
δαϊτα, ἰδὲ ἃ τοϑῃ, βοχὶθο διὰ γἱοϊ ἀΐπα᾿ ᾿ἰκθ 
Ῥιϊδὶο, 8ιου]ὰ θ6 ομϊγυδιοὰ τυ ῬΟΥΤΟΡ ἱπ Φυὰφδ. 
Ηοσ πο οτάοσβ δήδὶγβ ἱμδί ὑπὸ ἐγὼθ ολαγασίεν οἵ 
τοϑῖ Β[)8}} Ὧ6 ὁγοισλέ ουΐ, ἀηἃ τοαῖκοσ τ.80 οὗ ἐδδὶ 
δδδσϑοίον ἰο δάναροο Ηἰβ ονῃ βτοδί ῬΈΡΡΟΔο.----το 
τοῦ Φάσοβυδ: ΟΝ". χυϊϊἱ, 88, ἩγΑσέ ἐδ ἐρωίλ 
ΤΠ6 ἰδ ἐμ Κἰ πὰ οὗ αυοδιϊοπία, Ἡϊιοἢ ἐμ 6 ποιὶὰ 
ΤΔΚοΘ. [{ 15 γδίδμοσ ἃ ἰδυηὶ ἐπσόνῃ οὐὐ δραϊμδὶ 
Ὀπτὶοὶ δὰ Ηἷδ γο]ὶ ίοη---ἰς δὶ δ ΤῸΥ ΠΟ ΘΏΒΕΣ. 
--1βνα ὅἱ πα πὸ ζαιὲ αὐ αἰ; ἨΟῪ ΤΩΔῸΥ ΔΙῸ 
ὙΠ ἴο Ργοποῦποο Ηΐπι ἱῃποοθηξ, Ὀυξ τοῦ] δὲ 
ἐποὸ 1ποπρὶὶ οἵ τοὶγὶπς ομ Ηἰἷ ΚοΣ δα] γδεΐος.-.- 
ΟἹ. χὶχ. ὅ. δΒελοίά ἰλὲ απ! Ῥιϊαὶο γνοϊηϊθὰ ἐο 
Ἡΐπι δὲ α βροοίδοῖϊθ οδὶϑυ]δίϑὰ (ὁ σβουθ ἰβοζη--- 
γον. 11. Ομισὶδὲ δοκπονϊθᾶὰροβ ἐμαὶ Ρὲ]ούθ᾽ ΒῬΡΟΤΟΣ 
ἦθ κἴνοι Βὲμλ ἤγοτῃ ὁ μἰρὶι, 

[ἔτοπι ΟἸἾΕΚ : Οἷι. χυϊὶ, 87. 118 βίον ἰπαὲ 
ὑπὸ Κἰπαὶνγ ἀοπιδὶπ οὗ 92 εδὺ8 ῬΔΒ 'π ἴποὸ ἀοτηδίη 
οὗἩ ἐγαΐ, ἰδὲ Ηἰθ Ζ0]ΟΎΟΣΒ Ὑ6ΓΘ ὑμ086 ὙΪῸ Γὸ- 
οαοἰγϑὰ {μ6 ἐγαΐ ἱπ ἰμο Ἰονο οἵ ἱΐ, διὰ ἐπδὶ ἤγουι 
81} νῖο πΟΥΘ ὑπὸ βυ ͵]οοίδ οὗἩ ἰγυ, πουϊὰ ὃθ 
γοηδοτοῦ ἰο Ηΐπι {86 τηοδὲ ᾿πρ] 1 οἱν οὐδάϊθῃ066.--- 
γος. 88. ΤΠ9 οοπγογβδίίοη μϑαὰ ἰδίζθῃ ἰοο βοσίουβ 
8 στη ἰο δυΐϊῤ ΒῚ]δὲ6᾽ 8 φἰϑαϑὰῦο; πὸ ἐδβογοίοῦθ 
ἩΠῚ18 705 πὸ χορὶγ.--- Ὁ ΡΣ]δύθ πο Κ Ὀο ἢ ---ἰλθ 
Ὕ!ἰοδ5. ἐο ἰδ8ο Τταϊὸ, δηὰ ἰπ0 μδΐονθ οὗ (π6 
Τχυδ." (ΔΙῸ κν.)---7ἴὸν. 40. “Τπ νδ8 Ζοδὺ8 
ἰ8ὸ αοοὺ Ὁροὰ πιο ἰμ9 1ογὰἀ 1οὐ 1611, ἰο ὯΘ 
οὔοτοά ζουΣ δ βἱη-οδονίης." (ΠΟΤΗΑΒΌΥ Δ᾽ 
Κπανυντ.)---ΟἿ. χίχ, 14. Βελοιά ψοιιν Κίπρ! 1 18 πὸ 
Ἰοηον, .Βελοϊα ἰλε Μκπ! ἰο ὀχοῖίο ἐποὲν ΒΥΤρΡδίθΥ 
δια εἴοοί Ηΐδ τοῖϑαϑσο ΕὙΘΣΥ οτροίΐου οὗ ἰθμ ὁ Σ- 
ὮΘΕ65, ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ῬτγΪῃοἾ Ρ}]9 οὗἩ ΒΟΒΟΥ δπὰ ᾿υϑι166, 18 ΠΟῪ 
Ἰοδβὲ ἔπ ἐλ ἀδδῖγο ἰο ονυΐῃδθ δἰδ Ἰουδὶν ἐοὸ Οὐδδσ, 
διὰ δι ἱοὶὰ δἰπι80]7 ἔγοπι δῷ δοουδβαϊξου 1ἰκὸ {πᾶ 
ἐπτοδιθηοὰ ἱῃ τον. 12..--- ον. 16. Ἀ’ὁ λανε πὸ ζίησ 
μέ Οδεαῦ; ΤῸ δυοὶ ἃ, ἀορίιι οὗ ἀοργδάαίϊου ἀἰὰ 
1689 οἰοῦ τρδὰ οὗ ἐμ9 παιΐοῃ ἀοθβοοηά, ἰὼ ἐμοὶν 
.6}118}} ἀοδβῖγο ἰο σἰ ἃ {ποθ δοῖνγοβ οὗ δ ε808. 

[Ὁμδρ. χυΐ!. υϑγϑ. 18, 24, 29, 40 (Μαίι. χχυΐὶ. 
1; Μαγκ χυ. 1; [κὸ χχϊὶ. 7). ΟυὖΣ Μοτὰ γυ88 
ἰγοᾶ δπὰ οοῃηἀοιαηϑὰ ὈΥ͂ ΘΥΟΥΥ͂ ΡΟΤΤΟΣ Βαυΐηρ, ΟΣ 
ἐμαὶ τοϊχς Ὀ6 δυρροδοὰ ἰο βατο, δυϊ βου ΟΥΟΣ 
Ἠϊι)---Απηδδ, Οδίδρμδθ, ἐἰο βδημοανγίη, Ῥιϊδίο, 
Ηετοὰ, ἐμ9 Ρορυϊλοο---}. Τπδὶ 1ξ ταχὺ Ὀ0 δρρᾶ- 
τϑωὶ ἐπεὶ ΗΘ γ88 οομάἀθπιποὰ ΌΥ ΘΥ̓́ΟΣῪ Θοοϊ δἰ οὶἐ- 
08} διὰ που] ὰ ρον; 2. Α6 ὑσορδοίίο οὗ ΗΪ8 ἔι- 
ἰΌΓο τοῤοϑοίξοι ὈὉΥ ΟΥ̓ΘΕΥ Θοπ σοί 8 Ὁ]9 ΤΌΣ οὗ ΒΔ Ὲ 
Ζογυθγημιθηί.--- ον. 86. ᾿ΐν λίπράοπι 48 ποΐ 07 ἐλὲφ 
ιοογἰά---Μ ΟἹ ὦ Δίῳ ἀίπσάοπι ποὶ ἤγοτι ἀεησε; ΜΥ 
κίησάοαι 'δ ποὶ γοὺ οδἰ Δ 8194; (μ6 ρῥΓοδβοαὺ 18, [Ὁ Σ 
Μὸ δηὰ Μγ ἀἱβοὶρ]οβ, ὑ89 Ῥοσὶοἂ οὗ βυπιίϊβδί οι 
διὰ ρμαοἰἱοδὺὶ οοάσταμοο οὗ Ἡσοπᾷ δοιὰ βυδοσίης. Ἐ] 

Φ [Π ἰσ ποὲ ἀδηϊοῦ ἐμὲ ΟὨ δέ, αο αοὐ, μδᾶ ἃ κί πράοει τ ὨΠΟΝ 
αχἰϑ᾽οά ἔχοι; ἔτ Ὀακί πίη, μον τμδὲ δὲ Ηἰδ αδοϑῃδίου Η9 ῬΔ8 
σχαϊ θὰ “ Ηοδὰ ουὐὸσγ αδἱἱ {πϊπκ8,᾿ ποῦ ἐμαὶ Ηἰσ δε το ΘΑΓΊΒΙῪ 
Κίηράοτα ἰδ ἰο "9 4ρίγίἑμαξ ἃ 6 Ὃπὸῖϊ δα ἰοαῖ; ἴξ 16. δ ΡῚῪ 
ἀθηϊοὰ ἐπὶ Ἠΐδ εαγίλίν κίπχάομῃ (ἐπ κί ρἄοπι ποζὸ σγοίοστοα 

τὐλλτῃ δ ρλν δορὰ δε τὸν τ ΒΡῈ ἐς ρΑρβοι λυ γοῖς 9 Ἔγέποι, διὰ Ὀοὶ ᾿ ΒΌΡΡΟδΟ οὔγ 
ἴτε ἀὐετε νων ἐὸν “5 Θδ. οἵὗ ̓  λεαίλεπ, ἴῃ ἴδ 0 ὉΠΡῸΕ ᾿ἀὐδρις 
τγεοϊογί τη (γον, εκτεοοὶ ἰταςῖι οὐμοογς Ὠδάοσω 
ἘΠ μν ἐον με πτῷ ἫΝ ποῖ ἐποῖνο μοῦσα θ0- 
ἴοτο, δὲ ἰθο ἰπδιέεϊίοι οὗ ὑἐμ6 βαρρεες, 1Κ0 χχὶ!. 29; δπά 
χα οομοοδιοᾶ Ἐπγουρδουῦς ἴδο ΤΟΓῚΥ ἄμγε ἀιτίης Ἡδοἢ Ηο 
δυο ἐπ όθτὰ ἐποίττιοϊίοι σοποογπίηρ “ ἰδ9 χα νοσιδ εἰς ἴῸ 
ἴδο κίῃκύοιι, οὗ Θοα." Δοῖς !. 8, ὅ, 7:..ὉἙ. .0.} 



δ82 ΤῊ ΟΟἙΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΟ ΤῸ 2ΟΗ͂Ν. 

ΤΥ. 

ΟἸἨἸΒΙΒΈΟΝ ΘΟΙΘΟΥΤΉΑ ΤῊΞ ΤἹΟἘῈ ΟΥ̓ ΒΑΙΨΥΑΈΙΟΝ, ΟΚΒ ΤῊΝ ΟἹΟΕΒΙΒΙΟΛΈΤΕΟΝ ΟΥ ΗΕ ΟΥΕΒΕΒ ΟΥ̓ ΤΕᾺΞ ὁ 

ὝΟΒΙΌ. ΟΗΒΙΒῚ ΤῊΝ ΟΒΟΒΒ-ΒΕΑΒΕΒ. ΤΗΣ ΟΕΌΟΙΕΓΕΡ ἹΝ ΤἘΗΞ ΜΠ08Γ ΟΥ̓ ΤΗΞ ΟΒΌΟΘΙΞΒΙΒΏ. ΤῈ 

ΒΟΡΕΒΒΟΕΒΙΡΤΊΟΝ: ΤῊΞ ΚΙΚΝῸ ΟΓ ΤῊΝ ἘΝ ῈῊΒ, Α ἬΒΙΤΙΝΟ ΟΥ̓ ὉΙΒΟΒΔΟΙ ΟΗΑΝΟΙΝΟ ΓΕΤῸ Α ἬΒΓΡΙΣΟ 

ΟΥ ἨΟΝΟΞ. ΤῈ ΒΟΟΤῪ ΟΥ̓ γΞΞῈ ΒΟΙΌΙΕΙΕΒ, ΑἸΒΟ.Α ΤΟΙ ΒΗ ΟΥ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. ΤῊΝΞ ἹΝΒΤΙΈΌΤΙΟΝ 

ΟΥ̓ ὉΕΡΑΒΤΙΧΟΊΟΥΕ. ΤῊΞΊ,ΑΘΥ ὉΒΑΌΘΗ͂Τ. ΤῊΞ ἮΟῸΒΡ ΟΥ̓ ΥἹΟΤΟΒΥΣ 1 18 δι ὙΓΎΘΤΖῚ 

παρ. ΧΙΧΣ, 17-80. 

(λει. χχνΐ!, 82.566; Μετ χυ. 20-- 41; [Κοὸ χχὶϊ!. 26-49). 

Ἀπὰ {δον [ΤΟΥ ἐμογοΐοσο, οὖν] ὑοοὶς “7689ὺ8 διά Ιοα ᾿ἷπὶ ἀπταγ.ἢ 
17 Απὰ Πο Ὀδδσῖπρ Πα [οὙππ|]} οτοβϑθ γϑηύ ζοσί ἰηΐο ἃ ΗΪδοο ςδ]]οὰ ἐλα ρίαοο οὗ ἃ βκυ}} 

[186 5ο οδ))οᾶὰ ῬΊδοθ οὗ 6 5Κι}}, εἰς τὸν λεγόμενον ρανίου Τύπον] ΜὨΐΟΒ ἴ8 οΑ]]οὰ 
18 ἴῃ ἰδ [οηιΐξ [Π6] Ἡοῦτεν ΟοἹροίμα 2 ὝΠογΟ ἰπον ογιοϊβοά ἴηι, δὰ ἔνγο οἴ ῖβ 
πο ̓αἱπι, οῃ. εἰ [μον β'ἀθ ὁῃθ [δῃηὰ υῖτὰ Ἀΐπὶ ὕπο οἴ σθ, ὁπ0 ὁπ 80} 5146], αι “}εβ08 
ἴῃ 186 πιὶ 

1. ΑπάΡΊ]δίο ττοίο [6]80, χαί 7 ἃ {{{Π6 [οτ, δὴ ἰηβοσὶ ρου], δᾶ ρυΐ ἐξ οὰ {16 οτοβα. 
ἈΑπὰ [86 νιϊπρ τὰ8, 5ΕΞῸΒ ΟΕ ΝΑΖΑΒΕΤΗ [ΤῊΕ Ν ΕΝΕ,, ὁ λίαξω- 

20 ραῖος] ΤῊΝ ᾳ ΟΕ ΤῊΗΕ ΨΦΕΥ͂ΞΠ. ΤῊ 6{Π6 τΠθη το δὴν οὗ {86 “6; 
[0 {6 ρῥΪδοθο ΠΟ γῸ 9098 88 οὐ οα ᾿5 αἱρῇ ἴο ἐπο οἷἶγ: δηὰ 1 τγὰβ τὶ θη 

21 ἴῃ Ηρθτγον, απὰ ατρεῖ, απ Τπ [πὶ Ηδδῦτον, Ποιλδη, ατθοκ]." Τθα [ΤΒοΓο- 
ἴοτ6] βαϊ [πη οδἱορυιοδί οὗ πο ον ἴο ΡΙ]δἴο, ΥΥ σἰΐο ποί, Τῇθ ΤἸΒΕῸΣ 186 96π; 

22 Ὀαΐ ἐμαὶ Β6 βαίᾷ, 1 ἂῃὶ Κίηρ οὔἐδοὸ ὅονβ. ῬΙδίθ δηδνγεσοά, ΥΥ Βαὺ 1 ἤδνὸ Ἡτιτίοι 1 
28 Βαγα τὺυὶζίϑη, 
29 Ἴδῃ (Βο βο]ΐοτβ, σβθη {μι Υ δά ογυοϊβοᾶ “6808, ὑοοῖκ Ἀΐβ [ΡΡΕΓ] βϑυπιθπίβ, δπὰ 
Τα Ϊ6 ΤΟ ραγίθ, ὑο ΘΥΘΣΥ͂ ΒΟΪαἱοΣ ἃ ρατ; δῃηὰ δἷβο δ οοδύ [[{6 ἸθΠῈΣ ραγιοηΐ, ἰπ- 
ηἰς, τὸν γιτῶνα] : ΠΟῪ (86 οοδί ψὙὰὸ τ! πουΐ δοαῖὰ [δὰ [86 ἰυπῖο ΜἘΛὄ60ὶ ΘΟΒΆΡΑΪΘΒΕ, 

24 ἄραφος}, πονεπ ἔγοτι {86 ἴορ ἱμγουρσμου. ΤΆΘΥ βαϊὰ {ποσϑίοσο δπλοπρ ὑμθυβαῖνεβ, 
1,εὐ υβ ποὺ τοπᾶ ἴξ, αὶ οαδύ ἰοίβ [07 τὸ, Ὑβοδο 1ΐ 884}} ὈῸ: {πδὺ 1π9 βοτιρίιγα σταϊρεὶ 
06 ΔΙ]Π]1οά, τ ΒΙΟΒ δαῖτ, “ὙΒΘΥ ραγύθα ΤΥ σαϊπιοηΐ [ρΑΥΠΊ 6 [8] τρλὰν 61, 8Ππ4 [ὉΓ 
ΤΑΥ͂ γοδίαγο ὑπο γ ἀἰὰ οαϑῦ Ἰοίβ,᾽ [Ῥ8. χχὶϊ, 18,1] ΤΉ οϑο ἰΐηρβ ὑμογοίοσο [16 βοϊάϊοσϑ ἀϊά. 

25 Νον ἰβογο βίοοά ὉΥ [86 ογοϑϑ οὗ “6808 Ἀ18 τηοίμοῦ, δῃα ἷβ προ μ ΓΒ βἰϑίθσ [ϑδίοιμες, 
ΖομηΒ τιοίμοσς, 800 ἰῆο Εχος.], ΜδΙῪ ἰδὸ υἱΐε οὗ ΟἸδορ᾿δ8 [ΟἹοΡββ, ἡ τοῦ Αλωπα], διὰ 

20 Ματγ [[δο,7] Μαράδίθηθ, ὙΒαη Ψεβυβ ὑμογθίοσο βαὺ [6818 ὑΒμογ οο βϑοὶπρ"] ἘΪΒ 
τλοίμον, δηά {86 ἀϊδοῖρ]6 βίαμάϊηρ Ὀγ, ποτὶ μ6 Ἰογοά, Ὧ6 [οπιΐξ Π6] βαῖ ἢ πηῖο δ 

27 ταοίμον, Ἦ ομθδη, Ῥθβο]α (ὰγ βου ἱ Τα βαῖι μ6 ἰο [86 ἀἰδείρ]ο, ΒεΒο] α {δ γ ταοϊδοτὶ 
Απά ἔτοπι {παὺ Βοὺν (μα. [{86, 6] αἰδοῖ ]6 ὑοοῖὶς Β6Ρ υπίο 18 ον λοηιο.- 

2. ΑΔἔον {{|8, Δοϑὺβ ἱκπονίηρ (μαὺ 411 {πρὶ τ ΥΘ ΠΟῪ δοσοιηρ  θῃοα [Βηϊδῃοα, τετέ- 
λεσται, «5 τεν. 80], [μαῦ {16 Βοχίρίατο ταῖρῦ Ρ6 ἈΠΠ]1οα [Δοροιαρ] βμθά, τελεεωϑῇ] 

29 ΕΠΣῸ {τ Ν ἣΝ [οπιϊ Ν᾿ ον ἢ {ΠΥ ΜἯ85 ων 8, ὙΘΒ86] ἀμὶ οὗ νας : "δ Ἴ 
8 ΒρΟηρθ Μ1Π ΠῚ νἱΠορασ, δηὰ ρῥυΐ ἐξ ὈρΡΟῚ ὮγΒΘΟΡ, δα ρυὶ {ὦ ἴο 18 χιουτῃ [80 

υἱηρ ἐγβυδ τ δ]1οἀ ΠΝ 186 ταβοαε ὍΡΟΙ 8. βίδ ἰς οὐ ἈγΈΘΟΡ, (ΠΟΥ Ταϊθοα 1ς ἴο 
80 δῖδ του]. ΠΝ Ψοϑυβ ἐπογοΐοσο μ8α γϑοοϊγοά [86 νἱΠΟρΡΆΓ, ἢ6 βαϊὰ, [ὑ 18. δηϊβμοά: 

δηὰ μ6 ροποᾶ μἷβ μεδά, δπὰ ρᾷγὸ ὉρΡ ἴ86 ρ»οβὺ [γὙ]6] θα ὉΡ Ηἰβ βρὶ τς]. 

ΤΈΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ. 

λ ψογ. 16.--1͵Ὸ ὁ πο καὶ ἀπήγαγον αἴϊος τὸν Ἰησοῦν δ΄Ὸ ἀουδε]. Βοο ἴμ9 ΤΈΧΥ. ΝΟΥΕ οἱ τον. 16 ἴῃ ἴ 0 μεοοοάϊαρ 
βοοίίοη, πὶίἢ πος τ. ἴλη χο σοῃηῃοοὶδ ἐΠ|65 οἶδῦ56.---". Β. : 

8 ον. 11.-- 8ὸ Τοδηκ αὐτῷ τὸν σταυρόν, ἰῃ δοοὺ ο6 Ὑὑ7ἡππ Β. 1. Χ. δίη. Υυραῖο, Πα]α, Οτίσοα ἴῃ Ἰοβτοβη, 
Τ]οοποηάοτί, [αὑτῷ [6 ἀαξ. ὑ, οαστγίηκ [6 οὐΌδα 70». ΕΠ πιδεῖζ, οὐ Ηΐε σιν Ἴτουαβ. ΤΊ τοχὶ. σοὺ. τοδὰβ τὸν σταυρὸν αντοῦ, 
ἩἨΐῺ Ο᾽ ὍΒ88.-“Ὁ δ. 

8 ΨΥ, 11.--ἰὈΙδότομξ δρο ΠΏ κ6: Γολγοθᾶ (ΑἸίοτα, ΤΙϑοποηάοτί), Γολγυθά ΟΥ̓ σοίοοι! ἀδηὰ Ε΄υτί), Γολγοτά, Γολ γόθ, εἰς. 899 

πιροβεπάοτί, Ια ΟμδΙάθο δξ,}}.}}, Οαἰροίλα, ἴω Ἠοῦτον Γ..2}, ΟΘιροζείδ, πὰ τοὶ κρανίον, {. 4., κω, ὙὍΏο Ὑαϊζαῖο 
ἐγδαδίδἑοα (λ6 πτογὰ ἴῃ 6} "δδὲ Οἰμξαγία ((οτα. ἑ. 2 ἐκω1), τόσα πρίονι οὖν Οαΐνανν 15 ἀοτι γοᾶ. Οοταρ. ζότοπιο ἐπὶ Μαΐέ. χσνέ. 
88: ““Θοϊροίκα, φιοὰ γί ἴοσι." Ὅ8ὸ ΗΕ. Υ΄., ΤΟ!Πονίης μο Υυραῖθ, υϑο6 ΟαἰσαΥ ΟἿΪΥ ὁποῦ, κᾶϊκο χχ τη. 43, ἕος ἐ.ο 



ΟΗΑΡ. ΧΙΧΣ, 117-80. δ88 

Ογσϑοῖς καὶ 
83; Μασ ςχν. 22, ΦοὮῃ χίχ. 17, (116 Κ΄. 

(ον (6 ἀϊπιϊηυεἶνο οἵ κρδνονὴ, α εκιῖ. Τὰ τὴ ἰὮγῸΘ οἴδοοα ΠΌΣΟ {Π0 ἰσΓΠῚ 
. Σοϊδίῃα ἴἰ8ο Ἠθῦτον ἔογι, νον, ἰ Οὐ 

Οοϊσοίλα οοςητε, νἱΣ., Μαϊΐ. χχν. 
8. οὔ δεοοουμπὶ οὗ ἴδ ΘΟΘΒΘΑΥῪ 

Ρυϊας Ἴχργοδοίου “ Δίοιιπιξ ΑΙ γα γ᾽" ἰθ ΡΓΟΟΦΌΪΥ οὗ πιοηλϑεῖς οτ κί 1 65 πὸ Ἰουηάοιίου ἰῃ 116 Ενδη- Το 
με βνλέλ θεω Θοἰκοίδα ἰΦ ΒΙΤΡῚῪ ςδ] οὰ τόπος, “4 ρμἶδορ, οὗ “δ ῬΊδοο οἵ δ. α}}." 1 ϑ᾽Δ8 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΟἿἿῪ ἃ δι}8}}, τουηὰ διιὰ 
ΓΘ οἰεναιίου ἢ ἴθ διδρο οὗ ἃ βκυ!!, δπὰ ἀεγίνθα [16 πιο ἔγοσα ἰὼ κἰουυμις σι. ΦΔογοιηθ (οὨ Μαῖί. χχυ. 88) ἰῃζογπια 

1:8 οὗ ἴ8ο ἐτασϊ τίου 1μδὲ ἴδ 6 ρμἷδοο ἀογίνοὰ 15 πδιιο τοῦ Αὐδπὶ 
εκ }} ἰηϊσοάἀυσοα 1ἢ ΘΟΣῚΥ ρνἱείαυγοι οὔ ἴη9 οτυοίϊχίου), Ῥαϊ δ ἢ τΔ861{ ἀἱμογδά! δ ἐΐ, δὰ οσοηϑοΐγοῦ ἔμαῖ ἰδ 8 δ0 ( 

8ο Ἀεαώ (58}.}} 1) οὐὁἨ πὸ υλΔὴ δ) ]Ὺ (ἤθΏ 66, ῬΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴἢο 
88 ο 

Ῥίαοο οἵ θχοσυίου, ου δοοουῃης οἵ ἔΐο σαρίζα ἀα!ππαίογα. Βαϊ ἰη (1}}}95 σ8δ0 [86 οογτοδροηάϊπρ ατγοοῖς πδίθ Ὑου]ὰ μαυὸ ὕθοῃ 
τόπος κρανίων, "“ ὨΪΔοσ οὗ 6΄.Ὁ}}6,᾽"ὄ ἰμοϊοδὰ οἵ τόπ. «κρανίον, “}Ὁ]. οὗ α εἰκ 
οΟΥ̓́Ικικο χαὶἑὶ. 53.--, Β, 

4 ον. 20.--όγοῦ: Το Ῥτο δ ἶοδ ατὸ 1 ἴαυον οὐ [Π9 σοσύθδοο Ἔβραϊστί, 

88 ἰὴ ἩΘΌΓΟΥ δὲιὰ 1 ἔηο αγοοὶς 

{ (09 Τιϑοποηδοτί, 

Ἢ Φ1}}} 1086. “8 5ΚᾺ}}, 
{ Ῥω 88 Φ4ε 

Ἑλληνιστ, 
ἴδ, δοοοτάδηοο ψεῖτὰ Β. ἴα Χ., Μίπυδοῦ!οα, 6ἰς.), ἔγοδι ΡΙ]α ἴθ᾽ εἰλπὰροϊπε," ΤῊ γ ΓῪ φοπϑϊ ἀογα τίου ὭΘΥ Ὦδτο αἰυϑη δὴ ὀχοροῖς- 
«Ἀ] χίβο ἴο ἰ., 1ηο δβί;. δυρροσὰ ἰϊ. ῳ ΑἸΌ, Ῥ οεῖς. δὰ Η 

ἀμ ὙΣΈΟΝῚ Α. Ὁ. τὶς. Βγτ.---Ὁ. 
ΒρλδΣ, ἐπ δοοοσόδηοθ 

οτγᾶον οὔ (86 ἴοχὲ. τοῦ., ἨῸ 
8 γεῖ. 29.- -ἴο οὖν ἰθ Ποτο ομαϊξιοά Ὁ 

ἐἴς., κἴτοῦ δὴ οὖν, ἐπσίοοά οὗ δὲ οἴϊτος οἱ. 

ἘΧΈΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΛΙ. 

[7 01π᾿ 5 ἀδοοουῃηί οὗὨ 89 ογποὶ χῖοπ 8 Ὀτί οὗ απᾶ 
σοπιρτο ϑαδβῖγο, γεὺ τι ΒΟΥΘΓᾺΙ οτρὶπδὶ ἀοί41}5 
οὔ (0 ἀοερϑδῦ ᾿ωροτί. Οἱ ἈΪ8 σοϊαϊΐοῃ ἰο {89 
βιγυορίϊδίβ ἐπ {μἷβ βαοιΐοη, 8906 ἐδ 7.}1 δῇ  γϑὶβ 
ΗΝ νυ. δηχο ἴῃ οεῖγ. ᾧ Εἰλῖς. θοϊον, Νο. 1.--Φ 

. 5. 
γε, 17. Απᾶἃ Ὀϑασίηβ ἘΠῚα ΟΥὟΤ ΟΥΟΒΒ, εἴο. 

Α ὑτῷ [ον Ηἰπι8917] τὸν σταυρόν Θιρρ)πεἰΖοα. 
[860 ΤΈΧΤ, ΝΌΤΕ, “Α.8 ΘΟΠΑΌΘΓΟΥΒ Ὀ6ΔΥ (οἷ ΟΕ 
ἰσορΐθθ, 8ὸ ΟΠ τὶ ὈΘΆΥΒ [86 ΒγΠὉΟΪ οὗ 1118 οἸνΏ 
νἱοίοΥγ."--Ρ. 8.1] Τῆυδ ΠῸ ν οηὺ ζοσίλ [ἐξηλϑεν]. 
Ουὲ οὗ ἰδ οἰίγ, ΗΟὉ χὶϊ!. 12. 

Οοϊρσοῖδα. 8.660 σοι. οα 2 αϊζίλειο χχυῖὶΐ, 88, 
[05 τἈ86 νογὰβ ΟαΟοἱσοίλα, Οταπίοπ, Οαἰυανία, Οαἷ- 

σαγν, Μουπί (3) Οαἴσατν, Β66 τῶῦ ΤΈχτυΑλΙ, ΝΟΤΕ 8. 
1μο γναχϑὰ αιιοδίϊου οὗ ἰοοαξίῳ ἴδ Τ}}γ αἰϑεπββοά 
ὌΥ τ. ὕδηρο δα ταγβο] ἴῃ {πὸ Οὐπιπιοπίατῳ οἡ 
«Μαίίλειο, Ῥν. 620, 621, νὶ ἢ χοΐίδγθποθ ἰο {19 ῥτὶπ- 
Οἶρ4] αὐχζυτηθῃίδ ΟΣ δὰ δραηϊπδὺ 86 γδα 04] 
δἷῖο οὗ ἐμ 6 οτιιοίϊβχίοη, ἑ. 4., (6 δροὶ ὙΒΟΓΘ ὩΟῚ 
βἰληὰβ {μ9 Οοπδίδηι πα ΟΥ, ΡΥ}. ρΡ85, ροδὶ- Ὁ οἢ- 
βιβηἰτηἷδη “Ομ υγοὶ οὗ (6 ΗΟἿΥ δοριαὶο]γο,᾿" 16 ἢ 
1108 τοὐλέπ ἰ6 ψ6}}98 οὗἨὨ {᾿6ὸ Ῥτοβοηΐ οἷ ἵγ δῃὰᾶ ἴῃ 
{880 πον - τοϑίοτηι αυδτιίον, ποὶ ΓΔ ἔγοπὶ ἰ| 16 ὨΔ- 
Ἰρδ509 αΟλίθ. ἘΟΌΪΠΒΟ. 5 18:9 σϊ οὗ Δ ΒΟΥ 
ἦπ ορροδί(οῃ, α. Ἡ]Π πὶ ἴῃ ἀοίεμπδο, οὐ {116 
Ῥορυΐαν ἰγαάϊιΐοη. Τδὸ ΤΌΥΤΠΟΣ ἢ Δ8 8{}}} {6 Ὀδδὶ 
οὔ ἴ8ο δτζυπιοί.  Τ}6 ΟἾΝΟΣ ὙΣΙΓΘΥΒ οἡ ἰδ 6 ΒὉ- 
)οσοί, Ἐϊιίον, Ἰλαυτον, ΤΟΌΪΟΡ, Ἡθν, βδοδυθονί, 
Ἰδογζτγοι, Ασῃο]ά, ΚααδΙ͂,, ΕΥΣ ΘΠ 160, ΕἼττον, δ κο, 
εἰα., ἀταους ἰ6 ΘοΥ δ 8, Ἧ 150}, ΒαΡοϊαΥ, ΕἸΒΊΟΥ, 
ΟἸΐο, ον ίη, Ττὶβίγαμι, ΒίδηΊοΥ, Ἐδγρυβδοῃ, δές., 
ατηοτι ἘΠ ΡΙ ΒΕ δηὰ Απιουίσθηδ, δτο αἰνί θὰ ἴῃ 
ΟΡἱπΐομ ΟΣ ᾿οᾶγο ἐδ0 πηαίίον ἀουλεα!. ὅδιηθε 
ἘΘΥΖΌΒΒΟΩ (τί. υεγωδαζεπι ἴῃ βτη 1} 8 Βίδῖε 2) ἰἐ- 
ἑϊοπαγτῳ, διὰ αἷδο ἰῇ ἃ βρθοΐδὶ Ῥω ]ο Οπ ἐλε 
δίς 97 1λὲ Ποῖν βερυίολγε, ἱπ ἀπεῖσεν ἰο τὰ 6 Ἑαϊὶπδ. 
ἈΚ ευ.}ὺ ἈὰΒ ΤΘΟΟΘΒΓΥ Ρῥσγορουπάοα ἰἢθ βίαν] ΐϊηρς 
{ΠοοτΎ ἰμαὺ (ἢὯ6 ῥ͵ἷδοο οὗ ογυοϊχίοη ττβ Μουπὶ 
Ἅοτίαὐ, οὉ ἰδ ΥΟΓΥ͂ ΒρΡοΐ ὙΠ6ΤΡΘ ΠΟῪ δβδίδη β (86 
Μοβαῦο οὗ ΟπιδΡ, Οὗ 88 (06 ἈΓο516 8 681} ἰΐ, {19 
οῖηθ οὕ 86 Ἰλοοῖς ; δηᾷ, {γί Πότ, {πὲ 18 Ὀ0114- 
ἧς 15 (6 ἰάδητῖ6α] ΘΒ υΥ οι οὗ (86 ΗΟῚΥ ϑορυ ἢ το 
Ὑγ Ὁ 16} ΟοὨδίδηιο ογοοίοἃ οὐ (80 ΤΟΟΚΥ ἰοπὶὺ 
οἵ Ομ γῖϑί. Βυὺ ἰμὲβ ἐβθοσυ, Ὀοβί 68 Ἰοαυΐπρς (88 
ἀἰβαρροδσγαηοθ οὗ Οοπβίδης πο Β ουτοῖ δὰ (ἢ 6 
βυδεοιξίαἱΐου οὔτ ργθϑϑηὶ Ομαγοὶ οὔ ἐμ ΠΟΙ 86- 
Ῥυϊοῖτο ὑποχρίαϊ θα, ἰβ βοὺ δβιὰθ ὈΥ ἐδθ δχίγθιωθ 
ἡΤοΡΓΟΌΔΌΪΠ Υ ἰδ δὺ [8.6 ἰδ Ὁ1Ϊ6 δ ΓΘ 8 τνδϑ οὐδ 6 οὗὅἨ 
1μ6 ΟἸΕΥ απὰ ἃ Ῥ͵δοο οὗ Ἄχοσυίΐίο Τϑηρθ ἰ5 ἀΪ8- 
Ῥοβοὰ ἰο ἰΔοπ ΠὟ ΟοἸχοίμα τὸ (80 δ}}} Οοδί, 

4.Τ|.6 τγα 08] δἷΐο ἢ ὕσοοη ἀεΐεηδοὰ 
ακαϊῃ ὈΥ͂ ΒΊΉΓΓΟΓ (ἀγί. σοίραίλα ἰῃ εκ 6} 8 
11. 808).--". 8,) 

ψηῖιο ΤΟΟΘΠΓΥ 
δε!» 2 εσίκοη, 

φλ}" 18:6 δᾶτῃο ογάοσ, [ϑηρο, πὶ} Γδοβπδηη, χοίαΐηδ τἢμ 6 

πὶὶ Α.ὄ Β.1.. Χ, Ιδοϊμδης, δυρροσίοὰ ὉΥ Β. Ι, Χ'. 

ον. χχσὶ. 89, νυ 6 δ ου δὶ ὰο οὗ (89 οἶἐγ, Θαδβέ οὗ 
(86 βῆῆθορ Θαἰθ. ΜγΥ οοἸΐοαριο, χοῦ. Ὦν. Ηἰἰο}}- 
οΟΟἷζ, ἱΠΙΟΣΙΩΒ 6 (δὶ Ὁ ῬοΥΒοΙ δὶ Ἔχϑιρϊ ηδίϊοι ἴα 
1870 δ οδηθ πάρη θην 10 ἰδ 9 βαῖηθ 6οῃ- 
οἸπβίοῃ. ῬΟΓΒΘΡΘ ἐϊ 8 Ὀ6δὶ ἰπαὶ ἐμ6 Υγ68] ἸοσΆ 11 Υ 
οὗ οτυοϊάχίοη βου] ὍΘ πη κπονῇ : ἐΐ ἰβ ἰοο ΠΟΙΥ 
ἰο ὃ0 ἀοδοοσαίδαἃ Ὁγ ἰάοϊδίγου8 βυρογβι οι δηὰ 
ΤΟΙ ΒῈ ̓ τηροϑί στο 8 ἀμ ἀΌΛΥΓΟἾ8. ΒΌΘΙ 88, ἵτοτῃ 
(86 829 οὗ Οοῃϑβίδηιϊ πο (ὁ (15 ἀν, Βαγο ἀϊορτδοεὰ 
(μ8 Οδυγοῖ οὗ [89 ΗΟΙΥ ϑοραϊσῃσο, ἰο ἐμο ἀο]ὶ πὶ 
οὗ Μοδδιησεθᾶδη ΤΌΣ, δη (ο ἐμ βδιδιωθ δὰ συί οὗ 
οὗ Ομ υἰδιΐδηβ. Τ8θ ΔΡοεί] 68 δηα ουδη 6} 18ἰ8 θα Σ6- 
Ἰγ αἰπὰθ ἐο (} Ρ]4668 οὗ οἷν ΤΟΣ 5 Ὀἰσί ἢ, ἀθδίῃ, 
δηὰ γοβυγζοοίΐοη : {6  'χοά (Ἰοῖν ΘΥ68Β οὗ αι 
δηὰ Ἰοῦα Ὁροὰ {ἰιὸ χτοῦὶ Τ}Ἀ618 (ΠοΒοῖνοθ, δηὰ 
ὍΡΟΝ {80 ονοσ--ἰνΐπρ Ομτὶβὺ ἱπ ᾿θασοη. ΟἾ]Υ ἐδὶ8 
8 ΤΔΟΤΘ ΟΥ̓ 668 δοτίϑίη ἴγοπι {1)0 ἀ08ρ615, σά.: 
ἐμδὶ ἰ86 ρ͵α 09 οὗὨ ἐμὸ σγυοϊῶχίοι π'λ8 ομέ οὗ {80 
οἰίγ (5 οΒη χίχ. 17; Μαδίί. σαν. 11; σορ. Ηδα, 
ΧΙΙΣ, 12, ἔξω τῆς πύλης); γοῦ πεαν (6 οἷν (Φο]1ὰ 
χΧὶχ. 20); δΡΡΑΓΘΏ Υ ΠΘῸΡ ἃ ἰΒογου σατο ἀπά 
οχροϑοϑά ἰο ἴΐ6 ρκηϊχο οὗ {ἢ ραδδίηρ ἢ Ἰςπὰ6 (69 
ΤΩΔΥ ΌΘ ἱῃξογγοὶ ἤγοϊῃ Μδσὶς χυ. 29 δπὰ 2υλι χὶχ. 
20): ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ οὐ ὦ 11{{16 οοπὶς8] οἰ οναι: ὁ (ΒΘ η 69 
ῬΓΟΒΔΌΪΥ [86 πηῖπὸ: “5.Κ0]}},᾿ ον "ῬΊαοο οὗ ἃ 5 κ}}), 
Ὀπὺ ποῖ οἢ ἃ τηοιπίαϊηῃ ΟΥ̓ Ἀΐ}] (88 (1) 6 ῬΟραΪϊαΣν ἔθσπὶ 
οιπέ Οαἴνατ τνου]ὰ ᾿πιΡ]})}; δηὰᾶὰ ἰδαὶ ἐξ τὰᾶϑ 
ΠΘῸΡ ἴδο μον 8 δθρυ]ο το (οΒη χίὶχ. 41), τὸ ἴοι 
Ὑγ88 ἴῃ ἃ βαγάϑθῃ δὰ ϑινῃ ἱῃ ἃ σοοῖ (Μαίὶ. χχυὶ!. 
60).--Ρ. 5. 

γεν. 18. Βαϊ 7οδβὺ ἰπ [896 τἱδαῖ. [μέσον 
δὲ τόν ᾿Ιησοῦν). Τ|ι8 τν88 ΡΙ]αΐο᾽ 5 ἌΥγλη Κ6- 
χτηρηΐ, Δηὰ ἀδβί κηοα ἴο πιοοὶς (80 76 1}8 (869 1 Κίη 5 
χχὶϊ. 19). ΜεγχοΣ πααϊηίαΐηβ ἰδὲ ἰξ ἯΔ8 Δ δΥ- 
Ῥδηκθπιοηί οὗ [80 δοννβ᾽, ἴΠ6 76 015 Ὀοΐης ἐδὸ οτὰ- 
οἰβεοσβ. Αχδίπδί (δὲ5 υἱονν γ ΒαΥΘ ἰὸ ΟΌΒΟΣΥΟ: 
1. ΤὙμδὲ ἰμ0 ἔνο ἰδίονοβ ποτ ποῖ οχοουίοα ἃ5 
“ον δι Βογοιΐοβ; 2. (μαΐ 1.6 σοῃηδυιμητηαιϊηρ οὗ 
(6 ογυοϊῇχίοι, ἃΒ 8 Βοιηδὴ Ῥυπίίοῦγ βοΐ, πιιϑὶ 
ἤαγνο Ὀδθη ἸοΙ͂Σ ἰο {116 ΒοΙηΔη5 8. (δὲ 1 δυγί ον 
ΤοΔ 8: Ῥ[]δίθ τυγοία αἰδ0---ΠΑΤΊΘἾΎ, ἴο σοταρίοῖο 
(86 τηοοίκο ΣῪ οἵἁ {0Ὸὸ Φονν. 

[Οπτὶβὶ ψὰ8 οτυοϊδοά Ὀθίιγοο (ἢ 9 170 ΣΟ ΌΟΥ 5 
ΜῈΟ Σοργεθοηῦ (6 ἐνγο οἶδββοδ οὗ (86 δι 
ἔδυ : ὈΟΛ συ] Ὀοΐοτο αοά δηὰ 1ιι80}γ σου- 
ἀοπιηοὰ ἰο ἀραὶ, Ὀπὲὶ 6 οὨ6 Ταροπίϊηρ, δηὰ 
βδυϑὰ ὉΥ ζαϊΐ πὰ ἰδ6 οτγυοϊδοὰ Βδάθοιιον, (89 
ΟΡ ᾿τηροπίἰοπί, δηὰ γυβιΐηρ (ὁ γαΐῃ ὈΥ πο] οἷ, 
Οὐ ἐπθ ΔΙΟΒΘΘΟΪΟΩΥ οὗ οτυοίϊβ χίοη, 860 86 Νοίεβ 
οα λίαίίλειν, Ῥῃ. δι22 7, Οτγυοϊῆχίοπ τγᾶ8 0Π0 οὔ ἐδ 
τηοβέ δίῃ δηὰ ἀἰθρυδοοῦι] συοὗθ8 οὗὨ ἀθαῖ. Τὶ 
Ὅ88 ὈπυΒα δὶ διηοης (86 Φονγ8, δὰ ΔΡΡ] θὰ διποης 
πὸ Θγϑοῖτβ δὰ οιηδη8 (0}}} (86 Τουτὶ ἢ ΠΕΠΤΗΣΤῚ 
ΟὨΪΥ ἰ0 δἴαυθα δῃὰ ζτοδβ οὐ πηΐη 818, ἃ8 τοθ 616 δῇ 
δὲ στ Υ-ΤΟΌΌΘγ8. Οἰἴσοτο 66118 ἐὺ ἰὴ τχοβὶ στο] 
δηα οι ὩΔΌΪ6 ρυηἰβπιοηὶ (ογμαεἰἐδδίπιωπι ἰεἰετγτί- 
πιαπιφια διρρί εϊιπι). ΤῊΘ ΟΥΟ88 δσομδίδιοὰ οὗ ἔνγγο 



δ8έ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ Ζ0ΖΟΗΝ. 

Ῥίοσοα οὗ ποορΐ, ΧΕΟΏΘΡΔΙΥ ρυὶ ἰοχοίμον ἰσϑῃδ- 
ΥΟΥΖΟΙΥ δἰ τὶ συ δα] 65 ἰη {Π6 ἤογῃ οἷα 7. Τὴθ 
Ἰοῆζον Ὀδδιι νγὯ5 ρἰαδηϊαὰ ἴῃ (ἰνθ δε, δηὰ ὑγο- 
υἱαθὰ υἱὶἱἢ ἃ ῥγτοϊθοϊϊηρ Ὀδν ΚΘ ἃ Βοτη ἐπ [δ6 
το 419 ἴοσΣ {πὸ Ὀοὰγ [0 τοδὶ ὑροῦ, πΒΙΘὮ δοτρα- 
Μ]1δὲ το] ονϑὰ {110 δυβοτίηζο, Δρὰ Ῥχογυοίοθα ἐδ 
Βομαὰφ ἔγοιυ Ὀοίης ἰογ ἰπτουζι. ἸΤποῦθ ΨΟΓΘ, 
ον ον, γδιίουϑ ἔοσβ οὗ (86 ΟΙΟΒΒ (ΟΥΓμΣ 6οπὶ-» 
πα, 67. ἐπιπεῖδσα, (Γ. αἀεεσιδδαία). ἢ γἱοί! τὰ 
Ὑ88 ἢτγὲ ὑυπάγοαδοί, {Π|6 δττιδ (ἰοὰ τῖ(ἢ ΣΟΡΘΒ 0 
ἰ(δ9 σγοπβῦοδια, (6 δη45 ἔλδίοῃθὰ 1} ΙΤΟΙ 
ΠΔ115, 180 ἦοοί Θὰ οΥ παϊ]ϑὰ ἰο (89 ὑρτὶ καὶ ροδί, 
10 (18 υπηδίυγαὶ δπὰ ἱθ οΥδ 9 ρΡοδιιΐοι οὗ (ἢ 6 
Ὀοάγ, ο δυδοτοὶ ἐπίθη βου ἔγφωι ἰδίσαῖ, ΒΌΏΡΟΣ, 
Ἰωδδτηνηδίίοη οὗὨ ἰ}}6 πουῃμάβ, δη ἃ ἀδο δηγσυΐλ] 
ἴῃ ΘοΟὨδΘΩΠΘΠ6θ οὗ (Π6 Τυδίης οὗ ἰδ Ὀ]οοά ἰο- 
τδνα ἰδ 6 οδ. δαί [0] ονϑὰ 8] 0 Ν}Υ ἔγοϊα 1058 
οἵ Ὀ]οοά, (μἷτϑί, δη ἃ πεν, σταάυ δὶ ὀχ διυδίϊου, 
αῃὰ βιομίης οὗὨ (1.9 τἸη0}86]65, γοΐῃβ, δὰ ΠΕΣ 68. 
ὙΠῸ 1088 οἵ Ὀϊοοά, ΒΟΎΘΥΟΣ, ὍΓ88 διη8}}, δίῃδο {89 
ψουπάκ ἰὴ ἐδ Βαπὰ δ πὰ ἴοοὶ ἀϊὰ ποὺ Ἰδοοσαὶθ ΘῺΥ͂ 
ΙΑΓχθ τοθ5015, ΔΒ ΟΣΘ ΠΘΔΣΪῪ οἱοδοαὰ ὉΥ ἐδ) η41]8. 
ΤΙ|ι9 βυδογοτο Ἰἰηρσορο κΟΏΘΡΔΙΪγ ἔνοῖντο μου γ8,--- 
δοπιοίδταθδ, Δοσογα ΐπα ἴο (110 διίγοη σίδ οὗ (οἷν 60}- 
διϊ(υἱΐοη, ἰο (.6 δοοοῃ οὗ ἰμίγὰ ἀδγ. ΤῸ Ὀοάΐ68 
ὝΟΘΤΘ ᾿οἵν, οησίης οὁη {}|0 ΟΥΤ058 151} ὑπὸ Ὁ ἀρολγοῦ 
ΟΥ ΨΟΥΘ ἀογουγθοι ΌΥ͂ ΣΑΥΘΏΟυ5 Ὀ6δ8.5 διὰ Ὀἱγάδ. 
Βα (6 56 ν8 ᾿γογο βοδυδβίοτοοα ἴο ἰδ] (Πδῖ ἀο 
δηὰ ὈΌΣΥ ἰμθῶ.. Οομδίδης πο {80 αγϑαί, ἴγοιι 
Τηοῖγ685 οὗ ΒυμηθηϊΐΥ, δὰ δϑρϑοΐδὶν ὕγοσι σοδρὸοὶ 
ἰο 10 ΟΓΟΔ8 οὗ ΟΠ δὶ 65 (89 δε οἵ τἱοίοτυ (1706 
417π0 υἱπο62), 80] 1864 ογμοϊβχίοη ἰὰ (πὸ Βοπιδῃ 
οαρίτο, δῃὰ δβίποο (δὶ ἰΐπι9 1ὺ Π68 αἰπηοβϑὶ αἀἶβδρ- 
Ροδγοά ἤγοια ΕΌσορθ. Ἦ δὶ ἃ ψοράοσίι] ομδηροὶ 
ΠΒτοῦκι (89. ἀραιὰ οΥ Οἰισῖϑι ὑἐμ6 ΟΥΌ38 )8ϑ Ὀ6Θἢ 
{ρα ϑογσ θα ΤΡΟΤ, ἃ ΒΥΠΊὉΟΪ οὗ ΘΗ 8Π10 ᾿πί0 ἃ Βγῃ)- 
Μοὶ οὗὮἁ φἴουν δπὰ υἱςοίουυ, δὰ οὩ9 οὗ ἴ0 γἱομοδί 
{ποπι68 ΟΥ̓ ΡοοίΓΥ. 6811 πιᾶὺ ψὸ Θχοϊδ πη σἱ (ἢ 
γομπδπίϊιδ Εογίμδίυδ, ἰὼ 16 ζδιδουθ Ῥδϑδὶ οΏ- 
ἰιγαιη, Ῥαπ7ε, ἰΐπσωα: 

ον βα»ἵ(4, ἐπίεν οὐππεεὲ 
Αγδον πὰ ποὺέϊέε 1 

Νιζα ἰαϊενα εἰἰσα ὑνοΐεγέ 
 γοηεῖς, ἐμαβ γεγικίηδὲ 

Ῥιεϊο» σηπία, ἀμσες οἱατί, 
ῥιΐοὲ νοπάμε εμεΉεη:. 

“ Τμ11} 1} ογοαδὶ δὔουο 8] οἵ δοσ, 
Οὐο πη ΟὨΪΥ͂ ποὺ]ο Γγοο! 

Νοῦο ἰπ ἰοίακο, Ὠο26 ἰπ Ὁ] οὐδοῖῶ, 
Νοηο ἴῃ {τ ΓῊΥ̓ Ῥδογὰ αν δ: 

β'νοοῖοθς νυυοι Βη4} δυιθοῖοδί ἴἰγοιὶ, 
βιυοοῖους ψγο κς [6 Ἰὰς ου 1.6.."--Ῥ, ΒΙῚ] 

γόον. 19. Ῥιδῖο τυσοῖθ 8180 [ογ, δοσθονοσ 
ῬΙιϊαῖο τυσοῖθ, ἐγραψε δὲ καὶ].---ΑἸἴοῦ Βεηῖθη090 
ὙΔ5 ῬΓΟπουποοα, δηἀ 828 6 ζογπιυϊδίξου οὗ {16 
ΒΔ 0. Οἱ {1|}8 δοοοιιῆΐ, ΒΟΊΥΘΥΘΡΣ, δὺ 8 885 ᾿δ{{}6 
(μ9 ΡΙυρογίεοι (Το 0.01.) 88. ἐν 16. 8 ΤΟΥ πι]8 τηὰ- 
πυΐδοίυγοα αἀυτγίης (9 ογυοίδχίοι Ογ. ἴῃ 8 
νογὰ, ΡὶΪδίο ἢχϑι δυγδηροὰ (89 ΣπδθΏ οὗ (16 
οχϑευϊὶ ου---Ὀοι τόθ {πὸ ἈΠ 16 7 68---Δο {08 Ἡτοίθ 
(186 δΒυρογδβογὶριΐοθ. ὅθο Οοπιῃ. οἡ δ)΄αϊλειο. 
Τίτλος [τεεἐπιγραφή, ἴγοτα ἐπ 1Διΐῃ ἐἠ νέων, ἐπ- 
δογίρ 02}, 8.6 ουβίοπιΑΥΥ ΒΟΙΩΔῺ ἔθστη 00. διιθὴ 
ΒΌΡρΕΣ βου  ρίΪ088 ( Ἦ οἰ δἰ οἰ ἢ). 
0808 ἴ8ο δξεδιθηθ [Ἰησ. ὁ Ναζωραῖος 

ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, «εφϑια Ναπκαγένωδ 

εχ ΧΨυάκοτωα. ΑἸ] {Ππ ἴοι» Ενδηροὶ δία αἶνο [86 
ἱπβοσίριΐο οπ ἐΐιθ οτοϑβ, Ὀαῦ νν1}}} δ᾽ ἐᾳ!ν νασῖδ- 

ἰἰοηδβ, οὔ τ ιὶο 860 οτάϑιονι! ἐπ ἰ06.--Ῥ. 8.} 
ΤῊ πιδηΐϊοϑὶ ἀου }}6 πιδδηΐηρ οὗ [0.9 ΒΡΟΥΒΟΣΙΡ- 
(οι γγῶβ (89 8π8] οχργοβϑίου οὗ ἰΐο βυϊϊ. [ἿἋἢ. (ἢ9 

θοῶδο οὗ ἐμ τοδὴ ῬΙ]δίο, 1ὲ τοϑδϑὲ: 29}6δ0ε, ἰδ9 
Κίηρς οὗ (0 δοιν δ ἴδηδιΐϊοβ, σγυοϊδοὰ ἴῃ (ὃθ 
τοϊάδὲ οὗ δονβ, το δου] 81} (μὺ5 6 Ἔχεουϊεὰ; 
ἴῃ [80 8686 οἵ (0 99»8: ὅδε, (μ6 δεὰϊ! οὩΆΤΥ, 
(λ6 Κίπρ οὗ το ἷδ [8πὰ ῥδεπὰο- τόρ βεί8] ; ἰδ 
180 50:86 οὗ (πο ρΡο] ε164] λυάζο : 6818, [00 ποθ 
ἀχοουίΐοῃ ἰδ ὅοννβ, τὶ ἘΜΟΙ͂Σ Διο Ϊ ζΌουΒ δοοῦ- 
δδιΐοΏ, Δ ΔΏΒΥΟΣ; ἰῃ (860 5680 οὗ {(ἴἸὸ ἀἰτίῃο 
ἸΤΟΩΥ͂ ὙΔΙοΟΝ συϊθὰ ΟΥ̓ΟΣ (δ 6 οΧρτοβδίου : Ζ26908, 
186 ἈΓεβδίδι, ὈῪῚ τὸ ογυοϊχίοι Ῥεσοπιθ ἴῃ γεῖ7 
ἰγυι ἐλε Καιρ 9 ἰλ6 Ῥεορῖίε 9.7) Οοά. 

γον. 20. ὕἷ27ὲδδ τοδὰ ὉΥ συ οὗ ἴδ ὅοσε.-- 
ὙΥΒΟΓΘΌΥ ὑπο πτογο ζογοοὰ ἰο χοβοοῖ ρου ἐμαὶ 
Ρεδδοῖ ἰο ἐἰ9 Μοδαίϑαηϊο ἰάθα, οὗ τ ῖσ ἢ 1.6 Ηἰξὰ- 
ῬΓΪεδί8 τόσο χΌΪγ. 
ΤῈΘ Ρἷδοθ0 ὑ788 Ὡθδσ δα οἱῖγ.---Οη Βυπάογ 

Διί οΟΣ ἐδ Ρορυΐϊδοο 870 ἑοπὰ οὗ ναὶ κίῃς ουἱ οἵ 
(8:80 οἷν, Ῥασίζου δεῖν ἐπ ἐἰο ἀϊχοοιίου οἵ δὲν 
δυυυγῦϑ. ὅὁ {πὸ 756 }008 ΟΒ ἐμεὶσ ζδϑιλναβ. Τὸ- 
νδιὰδ Θοἰχοίμβα (6 Ὀορίππίηρβ οὗ (86 πεν ΟἿἱΥ 
ὙΈΤΘ ζΟΣΤΩΪὨ ,,---Βοζοίμα. Ζεδεοη ὕεεω, ἰϊ. Ρ. 1818. 
1 ἘΓΟΌΣΟΥΨ, εἰς.---ἔοσὸ δἷδο (86 Ἐτδηζο ἰδὲ 

85 ἰῃ τίου ἴμο ἰτλ στρ οὗ {6 Ὀίνίηο βρίτῆς Ἵτὰῦ 
Βυπϑῃ δἰ δῃὰ τη8]}}]ς6. Ἐδο ἱῃβοσὶ ρίΐοι, ἴπ (815 
{πΡϑοΐοϊα ἴοσεη, τουδὶ ΒΥΣΩΌΟΪΣΘ 1.1.6 Ῥγεδοδίης 
οοδοογαίπς ἰδ 69 Οτυολβοα Οπθ ἰὰ ἐμ ἰδγοα ῥτίῃ- 
οἷραὶ Ἰδησυᾶχεοδ οὗ (1:16 τοῦ]ά: ἴῃ ἐμπο Ἰδηζυείο 
οὗ σοϊϊίου [ΗΠ ῦτον}, οὗ ουἱίαγο [ατρεὶ], ἀπά 
οὗ 80 ϑιωοὶθ {Πλ{ππὴδο Ἰδηχζύαχο οἵ ἰδ διὰ 
Φονθυῃπιθ:}]. 

εν. 21. ΤΩ δοἰᾶ πῸ ἐκ Β-Ὀτίοδβί ἴὸ 
Ῥμδῖο.---Α Ῥγοροξαὶ ἰ0 δ'ίεσ ἐἰὸ 1116. ΤΟΥ ἐεεὶ 
{86 διΐηξ οὗ 1:0 Σπδοσί ρίΐοῃ, διὰ ἐπ ογοῖοσο ῥγοδδ- 
οαΐο ἐμοὶν οἰ. ὅθβυ8 ἨΔ ἰο 6 τηογῈ ἀεᾶ- 
ἈΪΙΟΙΥ οἰαχδοίοσιζθα 25 6 δο ἰοσϑσυ ἷβ 186 
Βοιηαῃ 86:86, 0089 ΒΟ ῬΊΪδίο δὲ 86} 7 δὰ 
δοῃηἰθῃοοα. 

γεν. 25. ας Σ Βεανὸ τσχἱτίθῃ, εἰε. [ὃ 
γέγραφα, γέγραφα. Ἶἴδο ει ρογίεδοι ἀοῃοίοϑ 19 
Ῥαϑὶ δοἰΐοη, {89 βοοομᾷά {ἰδιδι ἰϊ 15 σοπιρ]οῖο δὰ υἢ- 
οἰ δ ΚΘ 8016.--, 8.1]. Ῥ.]αῖα 76 615 βοοῦγο δρδίῃ, 
δηἃ Οὔ00 ΣΏΟΤΟ δδδΌζωοϑ ()0 δἷὶν οὗἩ Ὀπλδμδιοα ὶο 
δυϊδονίεν δοιὰ οὗ ἰδ ὅγηι βοιθδῃ. δ ἀεοΐαγα- 
(ἴοι, βονγονοσ, οοηίδὶμβ αὖ (..0 δα (6 {116 608- 
ιἱουαίίοι οἵ ἰδς 168 1μαὲ }}0 ]ΊΑγ8 ἐδ ἀδτκ τἱά 8 
οὔ (8 οτυαοὶ  χῖοΒ ὉΡοῖ ἐμποὶν σομβοίθῃσοα, (μδ Π6 
ἄοοδ ποὶ δοκιυονοζο 9 ε5818 ἴὸ Ὀ6 ΣΕΥ ἴῃ {εἰν 
86η80, Δῃὰ ἰμδὲ {Π60Ὁ ποεὰ σϑοκου ὉὈΡΟΏ 10 ἴοτ- 
ὈΘΑΓΔΏΘΘ οὐ ἰδ ρᾶατί. ““Αβδίοφουβδ “ογιπωΐς ἴτοιι 
Βδθΐη5, 869 ἰῃ [ἰιἴοοι.᾽᾽ Μογεν. "ΑΖΓΘΟΔΟΙΪΥ 
ἰο δῖ ομδσδοίοῦς ἀκαμπὴς τὴν φίσιν, 48 ῬΒΊ]ο 64} 
λων, Ρ1]δῖ6 δάπογαβ ἰο ἰἷ8 τοβοϊμ ΐου.᾽" ἸἘποίθοκ, 

γον. 28. Τοοῖς Ἐπὶ ὌΡΡΘΟΣΙ ξατϊσθηῖ.-- 
“ὁ ΤῊΝ ΟὨΪΥ ΦΑΥΓΒῚΥ Ἰοανίρβ οὗ {816 Βεάθοπιο ὧ0 
ποὶ ἐδ}} (ο {80 δι'δζγὸ οὗ Ηἰ8 βεορῖὶο, δαὶ, ἴῃ δοοογ- 
8δηὴ60 ὙΪΓΠῈ Βοιμδῃ Ἰᾶν, ἰο (Π6 Θχϑουίογδ οὗ (89 

ἀρδι-δεηίθποθ. ΒΥ {π0 ἱμάτια τι8Δ 7 ὍΘ υπάθῖ- 
δβἰοοὰ (Ὠ8 Ὁρρον ξαγιιοηί, (Π 6 ρὶτα}6, {π6 880.818, 
ῬοΥθδρ ἰμ6 Ἰΐμοη βεῖϊγέ; (θὲ ὃσὸ αἰτι ἰοὰ 
διῳωοη δὲ ἐμ6 Βοιοωδῃ ρυδχὰ, οομείδιϊην οὗ οι 
ἴῶθη (Λοἱδ χὶΐ, 4).᾽" Τμοϊυςκ. 
Βαϊτδο ταηὶο, οἱε. [ἦν δὲ ὁ χετὼν ἀραφα]. 

--Αοσοτάϊης ἰο Ἰδίάοτ. Ῥεϊυδίοία, (110 {1 ναϑ 
ΜΌγ ὉΥ (δ ἸΟἾΤΘΡ 6128868 ἰῃ ΘΔ}1166. ΤΊ] βἰδίο- 

ταθῃΐ, ΒΟΎΘΥΘΥ, του ΣΟΔΟ ΪΥ θ9 δροδίγθοίεα ἔγοῦ 
ΟἿΓ ραϑϑᾶζο. ΤῈ Ενδηκο δὶ δεῖ ἰ0 566 18 ιδἰ 
ὙΠ ποπογ περ ΡΠ σι τ υν τὸς 00... 

4 [Ηδπιαηπ ἰπιαοη ομϑ} ἀρ οὰ δ ἱπδοτὶρίου οἱ ἴμ9 (ΣῸ08 

ο ἔπο Ἰδηχύαμο οἵ μθ Ννε Τεσίδηιοις εἰς ὶ ἰ Ρ1169 186 1ιτεϑ 

ὩΔΙΊΪΟΏΑΙ οἰοιηδηΐδ, δα ἰδ δ Ἡγίεθ ἴῃ Οἴγεες Ὁ “655 ἴῃ 8 

Φοπίβῃ ἰδ, απάοτ {9 ἀοπιϊείση οὗὨ το ὥοιαιε.--. 8.) 



ΟΗᾺΡ. ΧΙΣ, 171-80. δ8ὅ 

δου γ-τοϑὺ ἃ Βοιλοὶ ποσῖς οὗ οτὲ, υτουριῦ ὉΥ 
Ἰονίης βδηᾶβ. [χιτών, ἑἐωπίσα, 8 δὴ. ἰὴ 8} βογ- 
χταθηὶ, ογ ἰο }160 δἰ ἰχ9 8 δ ἷτγί, ΣΟΒΕῪ πὶ }- 
οαἱὶ εἴοονυςεδ, [δἰ οπθα σου ἐμ πθοὶς Ἡγὴνἢ 8. Ο18 8}, 
δοιὰ υ8018}}} τοδολίηρ ἴὸ 016 Κποθ8. ϑδοιηοίτηο8 
ἔνγο ὙΟΥΘ ἩΟΓῚ Τ0Γ ΟΣΘΙ δ ΟΥ ΟΟΙΩἶΌΣΕ. [Ὁ νγ8 
ὝΟΓΗ 4180 Ὁγ 89 76» 188 Εἰρσ ἢ -ΒΥὶθϑί δηὰ ρῥτὶοδὶβ 
(θαι 85 δὰ ομίεγ ἰτπΐο, ἃ Ὀγοϊἀογοά οοδί, οἠοίλοποιὰ 
ἐλαδρε2), δπὰ 18 ἀοδβουί θοά ὈΓ Φοθοριθ, Απέϊ. 1. 
ἢ]. 1, 8 4. Τ9 ζδίμογ8 (88 8150 Βοιθδιι Θοσλ τ θῃ- 
ἰαίοτϑ δπὰ Βίϑῃορ Ἡ οτάδ ποῦ) 8600 πῃ (89 Βθδπι- 
1058 σοαΐ οὗ Ομ τῖβί ἃ Β.Ὁ0] οὗ {μ.6 ὉδΣΥ οὗ ἰδ9 
οδυτοῖι.--. 8. 

ψεν. 24, ἴπ οσᾶρυ ἐμὲ ἢ86 δδοσίρξασα σοϊσδῖ 
Ὅσο ἔπ]18]116ἅ, Ρ5. χχὶϊ!. 10 (18), δοοογαΐῃρ ἴο (86 
ϑορίυαρσίπι. Α [γρὶθ8] Ῥεορῆϑθου. ὅ'οθ Οοπιπι. 
οἱ Ἀἶαιξίλε. 1110 Δρρδγϑωοῖ ἰάθη σϑ]η 988 ἐῶ ἐἰ6 
»αταϊοἰέδηνιδ πιεπιδτογωπι οὗ ἐλλο Ῥϑαϊαιλθὶ ἀ0686 ποὶ 
Ῥγϑοϊιὰθ οαν Ενδηζο} δι᾽ 5 τὶ ραν (0 πιλῖκο ἐϊι6 ἀΪ8- 
εἰηοίΐου 9 ἀ065---ἰ Ὀοΐπρ 6 αὐοδίϊου οΥ̓ (86 ᾿πίον- 
Ῥτοίδιϊου οὗ δὴ Ὁποομῃβοϊουθ! Υ Ῥγορθἐΐο, ἃ ἰγρὶ- 
682], βρδοσὴ. 
1660 δίπ 5,5 ̓ δοχϑίοσθ 89 Βοϊξᾶϊοτα ἅϊ ἃ. 

Α8 180 βοϊἀΐδσβ Κηθῖν ποιβίῃς οὗὁὨ {8086 'τυογὰ8 οἵ 
ἀῆο Ῥβα]πὶδί, (μοῖρ Ζ 18 πθηῖ οὗ {Ἰιθπὶ 18 ἐπ 6 ἸηοτῸ 
Βιτ κι Σἷ 8 αἰνίηθ ἱπβρίγϑίϊοη. Ὧι δδῆιο [498 
88 ομαρ. χὶϊ. 10. 

γεῖθ. 26-27. Ῥφου αν ἰο δοθῆ. Α δο66η90 οὗ 
Ὁδιαυο (θ᾽ σΔΟΥ, ἑθπάθυθδθ δηὰ διυ]ἰμϊίγ. Α 
ἴγρο οὗ 056 Ῥυγοὸ δῃηᾶ βρὶγίί4] τοδί δ ἷἢ9 
(86 δβδοσοὰ Ἡγαλἑέυεγιοαπἀἰδολα ει) Μ ϊο δ τΘ 
Ἐμοὶσ οὐ κὶ πα ἰὴ ἢθᾶνθῃ δηἀ ΔΥ0 ἀθθρογ δῃηὰ δίγου ΚῸΡ 
ἐδη ἰμο86 οὗ ὈϊΪοοά δηά ἰπίθροθι. ΤῊΘ ΟΥΟ88 :8 
Δμὸ ρἷδοθ λογο (6 Βο]ἰοδὺ ἐἰ08 δ΄ ογ)θϑά, δπὰ 
ὙΓΠΟΓΘ {Π|ῸὉ δ.6 ρυοτάρα ἀροϊηδὶ {16 ἀϊθιαγΐη ας 
ἀμδυθποοβ οὗ βίη. 

«Ῥω Κεει ἱεὶ ες, ὅἄαε Ἡδσγεεν εἰολί δὰ υἱμασί, 
Μῆυ Τὶς υεγισαπαάΐξες τιοιιπάεΥδαῦ δἰολ βπαεί." 

ΑἉ ἴον βἰτρὶο ἰοποὶιθ5 γΟΥθ8] 8 τοῦ] οὗ τἱηρ]οα 
διυιοϊίοιϑ οὗὨ στοῦ διὰ οοιηΐοσι. Τηθ το» 
Ῥίογοορα ἴῃ ΒΟΥ 808} ὃὉγ {μ9 δορὰ (19 1]. 86), 
κ1ὸ Ὀοϊογοα αἰδβοὶρὶΘ φαζίηρ δὸ {80 οὔγοδϑ, ἰδ9 
ἀγίηρ 8οη δοὰ Ιοτὰ υπϊτίηρ ἰμθπι ἴῃ {16 ἐοπον- 
65. γεϊαϊΐοη ῃ8ο ὅγϑί τνοσὰὰβ ΓΗ 86 86 κε γ- 
ποίθ ἰο ἐμαὶ τηατυθ] ]οῦβ δίαδαΐ Δ Γαὲ6Ρ ἀοίογοδα οἵ 
δοορὅπο (1806), τν7ὰῖαιϊοι, ἰμουρὰ ἀἰοῆρσινγοα Ὀγ 
Μδυϊοϊδίσυ, ἀθϑοντὶ 68 τὶ! οὐουῦρονονίηρ οἴοοὶ 
ἐμ6 ἰη 6Ώ}39 ΞΡ τὶ ΜΙΩΡΥ 6. ατίοῖ, δηὰ ἰ8 
πὸ τηοβὺ Ῥαίμοιΐο, 88 ὑἰι9 2 ὲ66 77ὲ86 ἰΒ ἰΠ:6 ποδί 
ΘΟ] τωθ, Ῥροάυοιὶ οὗ [μα(ἱπ ΒΥΠΙΠΟΙΟΩΥ. [{ ἐδ 
1) ἰοχὶ 707 δοῖθ οὗ 9 ΠΟΌΪοδὲ τα δὶοαὶ δοτωρο- 
δἰιἰοηϑ, τίν ἘΠ 1} ἌΘΥ͂ΟΣ 66886 ἰ0 δι(ν ὑῃ6 ποδνίβ 
οἴ πιθῃ.--". 8.] 

Ψον. 20. Ἰῆῖουνν ἴδοτθ αἰοοῦ ὍΌὉΥ 86 οσοδ5 
 ττηπε ει» δὲ παρὰ τῷ στανρῷ, ἴῃ ἰἢ9 
αἱζαίο: ϑιαδαὲ 7γωχία: ογέσεπε πηαίερ φἶμδ. ἴτοτα 

τὺιΐοῦ (δα ϑιαδαὲ ἡα! 6» ἰοοῖς 18 τἶϑο, 88 ὑπ 2216 
1. ἴσγοτα ὁ γ υ] χαι θ᾽ 5 τοπάοειηρ οὗ ΖΘΡὈ}. ἱ. 18. --- 
Ρ. 8.}.--᾿αοσογάϊηρς ἴο (89 ϑιγποριἰδίΒ (Μδιίδονν, 
Μδυκ), (6 τγοσαθῃ τηθηἰοποα βίδα εἶδε ΟἿ, Αο- 
οογήϊορ ἰο λοκο δηα ΟἸϑμδυβθῃ, [86 ΟΣ ἐμοῖο 
γτενϊοιιδίῃ ; δοοοταϊης ἰ0 ΜΙΟΥΟν, ἔθοχο 15 ἃ αἰ 6 ν- 
6860 ὙΒῖσἢ πιδὶ Ὀ6 Βοἰϊ]οὰ ἴδ 508 ἕαυοσ. Βυὲ 
ἦι ἐς πχδ πη ΟΕ} Υ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰ0 αἰδίϊῃ κὉ ΒΒ ἔνγο βέδ ροϑ 
ἧπ 19 ρῥγοσοοάϊΐηρ δἰϊοπάδηξ ὕροῖ ἐμ ογυοἰ βχίοη : 
ἐιο πῆ] οὗ (8 οτγυοὶχίοι 1ἰ6617, οὐχ ἀπὲ τ ῖσ οὶ 
πὸ ἔσο 8 οουἾ ἃ ΔΡΡΥΟΔΟΙ, δὰ ὑ89 βυθβοαυθαὶ 
δυβοντίηρσθ ὁπ 89 οὁγο88. 8.60 Οὔὐπιπι. οἡ, Ναίίδει 
[Ρ. 6991. 

Ἧο τοδὰ νἱξι ΠῚ ΘδοΙον (ϑιμαίεη ὦ. Και (ζοη, 
1840, Ρ. θ48) : Ηώ πιοίλον (ΜΆΣγ) απὰ ΜΠ πιοιλετ' 
δίδίεν ̓ ρκοσνο; 895 ατυν ---ἰά οὐ 9. Οἴοραε.---: 
απά λίατν ΔΜασααίεμο. Ζιοδεη ὥὕεεε; Ταϊτοἀιποίϊοη 
ἰο μὶα Οοιηπι. [ρΡ. 4]. 80 δἷδο 1ζοϊο, Επα]ά 
[ΠῚ δηὰ ΑἸτογὰ]; ἴῃ οἱὰ ἐΐτωθβ, (6 ϑ'γχίαι, 
ὑϊορίδῃ δῃὰ Ῥοσχδίδῃ σα ῃβ]αἰζοη 8, ἃ.5 8190 {10 

ἰοχίβ οὗ [μδοϊηδηη, εὐϊέο πιΐποτ, Τ1Βο ιθηον, ἢ 
Μυγαῖι. [Α180 Ἦ δϑιοοίί δῃὰ Ησγί, γ8ὸ ραποίμαιϊθ 
τ μουὶ ἃ σοτατμα οἷον Κλοπᾶ, ἐμ: ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὑτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλ. καί 
Μαριὰμ ἡ Μαγό.---, 8.1. Τθ ορροβίίο βἰάθ 18 
ἰδιθ ὈΥ̓͂ μυϊπδταὶ, ΕὈτατὰ [Ηοπρδίοθονρ, αο- 
ἀρ] δπὰ οἴδμιοσβ. 
[08 νὸ 'δῪὸ ποὲ γε ποΐωθῃ (ΜΑΤΥ, ΒΡ 

Βῖβι6 " ΜΙΆΤΥ οὗ ΟἸΟΡδ8, δῃιὰ ἈΐαυῪ Μαραα)θῃ 6), 68 
5. ἀϑ08}}ν δϑϑιιπιθα, θυὺ 7ομγ, αὐγδηροὰ ἴῃ ἐπο 
Ῥδὶτβ : ΜΑΥῪ διὰ ΒΥ δἰβίϑθν (νἱζ. βδίοιιιθ), ΜΑΥῪ 
οἵ ΟἹορδβ διὰ δΝίδτυ ἰδ Μωδχάδιοπο. 8.66 ἐδ9 1ϊδὲ 
οὗ (Π9 δροβίϊοβ, Μαίί. χ. 2 ἢ; 1κο τὶ. 16 Ξ- 
ΟΟΠΒΘαΌΘΒΙΥ Φ0μη, [86 δοῃ οὗὨ ββδίοϊωθ, τήωϑ δ᾽ 
οουβίῃ οὗ 6808 διὰ 8 ὩΘΡΠΘΝ οὗ 15. θασίλ)ν 
τηοίμοσ. ἘΤΙνὶβ ἀοι}]6 τοδί "5}}} Θχρ]δὶπα ἰ}1θ 
ΤΏΟΥΘ ΓΟΘ γ (86 ἴδοι ἐπαύ 7 6508 ἐπ ἰτιδβίε .ογ ἰο 
ΦοΒΩ γα ον ἐμ Β ἰο Η8 α] - Ὀτοί 6.5, ἢ δὲ (86 
9 ΟΣ6 γοί υο] ον. ΑΡΟΟΤΥΡΒΑΙ ἐγδάϊ- 
ΕΟ 8 Τηδ|κο 338] 6 ΠΟῪ ἃ ἀαυρ ον, ΠΟῪ ἃ δβἰβίοσ, 
ΠΟῪ 8 ἔΌΥΤΙΘΡ τῖὶΐο, οὗ 7 080}}1.---Ρ, 5. 

ΤΙ 659107᾽ 8 ὨΥΡο(οδὶ8 ἰδ ἘρΡ6] ἃ Ὀγ [9 70110ν- 
ἐς ἔδοίβ : 

1, [αὶ 1ἴ8β ποὺ ΒΌΡΡΟΒΔΌΪΟ ἰΠδὶ ἐνγο βἰβϑίοσθ μβαὰ 
ὑδο βαθ πϑθ. [ςοτὴθ οοῃ͵θοίατο ἰαλ ΝΜΙΑΡΥ 
88 ΟὨΪΥ ἃ δΒἰθρ-δἰϑίοσ. Βαυΐ 1 Κηοῖν οὗ ;ο ὃχ- 
δ Ρὶθ ὄύϑη οὗ δίθρ- βίβίοσβ οὐ βίθρ- ὈΥοίΒΟΥΒ ὉΘΑΓ- 
ἴῃς Ῥγοοίβοὶ Υ ὑἐῃ9 δϑπιθ πϑῖθ υἱοῦ δὰ δααὶ- 
(ἰομδὶ οὔθ ἴο αἱδίξη σι 8 ἱπθ. ΗοαρβίοποΣς 
ΘΒ0ΔΡΘ8 ἰμ9 αἰ ΒΟΥ ὉΥ 86 ΔΥΌΪΟΓΑΤΥ δϑϑυταρίζοῃ 
μιδι δἰδίδρ ὮθτΘ ἀδῃμοίθ85 δἰδίογ-π-ἰαιο. ---, 5. 

2. ΤῸ ἃ ῬψϑΟΙΒΟἾΥ δἰγα αν ΙΏΒΏΠΟΡ ΦΟΌπ 6]86- 
ΘΡΘ ῬΔΓΘΡΈΓΑΒΟΒ Ηἷβ ΟὟ Ὡδῖῶθ. [Νὺν ἀο65 
.ι6 ἐπίγοάπ69 πἷβ ὈτΟΙΒ ΟΣ Φατ. 68 ὈΥ Ππδπι90.---, 8. 

8. Αοοοτάϊης ἰο Μαιί. χχνυὶ. δό ; Μαγκ χν. 40, 
ϑαϊοτηθ σϑ]ν ψγ88 διηοῦρ ἰδοϑθο ποθὴ [ὑγὃ0 
δίοοα ὈΥ (6 ΟΥΟΒΒ ; 8 ἰΐ 18 ποί ᾿ἰΚοὶν ἰμαὺ οι π 
δου ὰ ̓ ᾶνο οταἱ θὰ ἷβ ον ποῖ θγ, (δὸ 1088 80 
8ἃ8 ἢο ἰηἰτοάποοσα δἰ πι801.---, 5. 
Ἐ8Ὸ υἱὲ οὗ ΟἸορβδα [ἡ τοῦ ἔλω πᾶ].-- 

ΟἸορδδ::ξαῖρηθυβ, Μαιὶ. χ 8. Τμ6 το. οὗἁ 
ἐ9 80-08]16ὰ Ὀγοίδγοπ οὗ ΨΦ6808, ἱ. 6. ΗἾ8 οουδὶῃβ. 
[ΤῸ ἑἀομ εν οὗ Κλωπᾶ (ΜΔῖολ δοιπάβ 1 κὸ δὰ 

δον ἀρσοτιοεὶ οὗ Κλεόπατρος) ὙἘῈ (Β9 ΗΘΌΣΟΝ 

ὩδΠ10 ᾿Αλφαῖος, δ χα] (Μαιί. χ. 8), ἰ8 ὈΥ πὸ Ώ6Δη8 
80 οογίδίῃ δὲ Ὦγν. ζὕδηρο τὶ τηοδὲ οοϊμτηθῃίδ- 
ἰοτϑ (αἾἶδο Μογ67) δββυτηθθ, Ὀὰὺ αυἱΐο ἀουρίι] 
οὉ δοοουμῃὲ οἴὗὨ ἰδο ἀϊδοτοηοο οὗ Ἰοίίογ8, απὰ ἰδὸ 
ἱγαρ ΟὈΔΌΪ ἐγ ἐμαὶ Φομ δου] 80 [Π 6 Ατδιηδίο, 
βρτῚ ΜαδιοΟΝ δὰ Μανὶς ἰμ6 Η]]οηΐδιΐὶο ΖΌΣΤΩ. 
Ελωπᾶς δουμδβ σδίβον ᾿ἴκ6 8ὴ δοσγι ἀσουϑηὶ οἵ 
Κλεόπατρος, δια τη Ὀ6 (89 Βατὴθ ν᾽] (ἰὸ Κλεότας 
τιθῃέϊοπθα ᾿0κο χχὶν. 18.« Βα ογθὴ ἴῃ ο886 οἵ 
16 ἰἀομ ἐγ οὗὉὨ ΟἸοραθ διὰ ΑἹρβουβ, ἰὶ ἄοο8 ποί 
ζοΊ ]ουν ὑμδὲ Φαοϑ δὰ 92300898, (6 δοη8 οὗ Α]- 
μθι5 διὰ δ᾽ οοτίαϊη ΜδνΥῪ (Μαίξ, χχυΐ. δθ; 

Μοῖς χΥυ. 40; χτίὶ, 1; [1ὑκ0 χχῖὶν. 10), 'νθσθ 

διὰ λίαγψ, ἰυ8 τολκίηκ δὴ νο ἀἰδέξηοι Ῥοσϑοη3.--- 

ἘΠ οά, νἱ., Τιροβοπἄοτί πιαῖκοϑ ἃ οοιοπια αἴτον Κλωπᾶ, 80 
ἄἀοοϑ ΑἸξογά, γοῖ μο δἀορὲβ 686 10 Σ Β Υἱϑῦν.---. 8.] 

φ 

βιι ὑβύμν ΤΡΑΠο᾽ αὐ οΌ5 ἰηδοτὶ ατμὶῦ (καῦῦ Ὀοέισοοη δ 96. 07 ἀίξ 
δὼ, 

Ρ.Β 



δ86 ΤΗΒ ΑΟΒΡΕΙῚ, ΑΟΟΟΒΡΙ͂ΝΕ ΤῸ "ΗΝ. 

δου βἷηδ οὗ 7688, ὉΠ1689 γο ἰᾳἀση  ἰδ8 ΜΑΡΥ 
αι} 80 αἰδίοσ οἱ {πὸ ΣῃΟΙΪΝΡ οὗὁἨ 998ι115, ὙὙΒΊΟΒ 
1δῆχο ἀἄοεβ ποί. ΝΟΥ ἰδ ἴὑ οονίδὶῃΒ ὑδαΐ ἡ τοῦ 
ΣΏΘΒῺΒ ὑδ9 εοὐ δ 27; ἰδ ΤΙΔῪ 4150 τΩΏ988 ἐμ8 ἀαυσῪίεν 
οἤ, ἰμ6 ΕΚΊορδδ πιθαϊοηοὰ [0 χχίν. 18 (885 
Ἐν Δὶα).--Ρ, 8.1 

γεν. 26. ὕϑἴοιαμθιδι, ὈθΒο] ἃ ΤΥ βδοι [Γ ύ- 
ναι, ἴδε ὁ νἱός σου] !"--- ἤΐοιπαν πὶ οὗ 
“ποίλεγ. 60 οβδρ. 1ϊ. 4, Τὸ πογὰ ἢοσθ ἀθῃοίοθ 
Ῥαγιϊσυ ον! (6 ομδγδοίος οὔ ποθδῃ ἴῃ ΒΟΥ 
}}ςἸ Ρ᾽οαΒη088 διὰ ποοά οὗἁ οοἴωΐοτί. 10 τουδὺ ὮὯΘ 
ΤΟΙΙΘΙὈογο, ΒονΟΥορ, ἐλαέ Ἀαγν ἀεεεγυοά ἰλε 
πατπε οὗ ““τὴτοιμαπ᾽" ἐπ ἰδὲ ἰαάεαΐ δοῆϑα 818ν0θ.Ὑ ΑΒ 
Ομ γὶδὲ νδο (6 βου οὗἩ Μδιῃ, οὐ ἰδο Μδ;, 8ὸ δὲ, 
ἐβουσὶ Ργοχί μαδίοὶ Υ᾽ ΟὨ]Υ, πού ἴῃ ἐμο Ῥοσίϑθοϊξδοι 
οὗἨ δἰ οβσηθδδ, γὼϑ ἐἰμὸ ἰὯθ8] σόοπδη. [780 
δϑοοοηά Εγο, ἐλ Ἠζοπιαη, στ οϑο ϑ'εφα ἴθγὸ Ὀτυϊκοα 
ἐπὸ βοσρϑηὐβ μβοδᾶ, θη. ἰϊ].-Ὴἰο. 8.1. Τλυα [80 
ὮΒΙ1Θ ““ ΟΙΊΘἢ,᾽᾽ (π6 κτοοίϊηρ οἵ (86 ποιηδ ἮδΟ 
πῃ Βρί σἰὶ βΒΔΚΟΘ Ηἰ8Β ογι οἶδ] ΔΡΟΩΥ, 8 ἰκον86 6 
{116 οὗ ἀϊχκηῖίγ. Βυὺ Ὀοαίάθβ ἐμὲα, ΟἸ εἶδ ἢ 89 
βυϊσίοηίς γοδϑοὴ; 70. ποὺ δχρϑδὶῃςξς ΜΆΓΥ ἰὸ ἰδ9 
ἙΔΟΟΚΘΡΥ ΟΥ Ῥογδοουξίοι οὗἉ ἐδ 9 ΘΏΘΕΩΥ ὈΥ Βαιαἰΐπα 
Βον υἱτὰ πὸ Ὡϑῖηθ οἵ ““πιοίμο:.᾽" 

1μηὸ οχρ απαίϊοα σϑαθηῦν ((οὸγ ἰπδίϑηοο ἴῃ 
ῬΙΡΟΥΒ υαλγδωολ, διε ῖ9190 ““ Ἀίατία᾽")) οηϊαγκοὰ 
ὭΡΟΣ πὶ ΟΥΟΡ-ἰπογοδδίηρ, βτοίοδαυδηθδθ, δηὰ 
το. οἰδίτηβ ὑπαὶ τὶ} ἐπ 8 βαγίης Ομνὶδὺ στο- 
πουπορὰ Ηΐ8 τοῖον δἱ ἰδμὸ ΟὔΟϑθ, ΚΌθδ, ἴῃ ἀ8 
ἐταάσοὶ ἀεονεϊοραιθηί, ἔἴγοια [υϊδαταίς, τῆ :8 
ἸΏΟΤΘ ῬΤΘΟΐΒΟΙΥ [86 δαΐθοὸν οὗ {ΐ, ὈΔοὶς ἰο Ηοΐς- 
Ἰδηη,. ἘΞ [Γἕ ἰ8 ὀχργοδεῖνο οὗ 6 ΜΟΠοΡ  γϑὶϊθ Υἱὸν 
Ὑ ΒΊΟΝ ἐδ κο8 ἐδ ὈοΪὰ βίκιϊ οὗ οἴου ταῦ δπηι)}- 
Ἰης ὄυεὴ (86 πιἰβίοτίοδὶ ἔαοί. Ῥθορ]ο δοϊάϊος 
(818 ΥἹΘῊῪ ΔΡΡΘΥΘΗΓΥ οοποοὶνο οὗ ἐδ δέσίμα “πα- 
7. σίου, ποὺ 8 (86 οϑηίχο οὗὨ (ἰ᾿ αἰοτὶ σαιΐοῦ οἴ 
ῖτῃ9 δυιδη ἴδ, Ὀυὁ 853 ἃ βοτί οὔ Ονϑαίδὶ οουχί 
γαϊβδοὰ ἰο βοδυθῇ. [Ἃπ σοῃπποοιΐοη ἩΓΓῈῸ ἐμὲὶ8 υἱὸν 
ἴε πψουἹὰ Ὀ6 Ὀοίὺθν ἰο σοργοδοηί (89 [χορὸ ἴῃ Ηἰβ 
Ὀἰγι 85. θότὰ ποὺ 9.7, ΜΑΥΎ, Ὀσὶ ταρσοὶγ ἑλγουφὴ 
ΒΟ6Ρ, ἱπ δοοογάδῃοο υἱίδ βοδθ οὗὁὨ ἰ.9 διῃο θη 8. 

Τμδὶ 1 8 η0 ἀοαὶγο οὗ ὅθδυϑ ἰσ αἷνθ ΜδὺῪ 8 
60} ἰῃ Ηἰδ δἰϑθαὰ ἱπ ἃ δρϑοΐδὶ 80,80, γοϑ] 5 ἴγοῦλ 
{86 ἴδοί ἐβδὶ ὑμὸ ΑἸρμο 68 8160 Ὑοῦο ἈΘΣΥ δου δ. ἢ 
Απὰ δῦ βοηῆβ'! Νουδθυίμβ θα, ΜΆΡΥ ψ͵Ὸδϑ ἰὸ 
ἨΑΥ͂Θ 8 8.11} σίοῖον οοιαροηδβαίίοη δἷοσς (89 46- 
Ῥαγίυγο οὗ Φοββ ἰμβαμ οουἱὰ 6 ρἶνοβ ὈΥ 80 
ΑἹΡΒιϑοϊά65:; Φ08η π|δ8 ἀσβίϊποὰ ἰο τζκο ἐπὶ 
σοι ροηδδίϊοη. Απὰ δὸ ἱπάοοὰ πίοοα δίοῃϑο ὉΓΥ͂ 
δον ἐπ ἐμἷβ τιοιθηί, 85 ΟΡ πυφροτί ; ἐδυδ 
βῃουϊά δΒο δἰδηὰἃ ὮὈΥ ΒΟΡ ἥγοιι {μὲ8 ἐΐπι6 ζοσίδ. 
ΤῊο ἰίηρ, {6 υπΐχυιθ δάἀορίἑγο χο]δυϊ ΒΕ ΪΡ, 8]- 
ΤΟΥ οχίδιοὰ ὧδ 7αοίο, Ὀοΐπρς Ὀοτ Ὀοηθδίδ (ἢ 9 
ΟΓΟΒΒ οὗ Ομτὶϑι; ΘΟΠΒΟΪ ΟΌΒΏΘΒΒ, ἃ πϑῖι0, Θη [89 
Ββοποίΐου οὗἩὨ Οδνὶδὲ πηυϑὶ Ὀ9 δἀ δα ἰο ἱ(. Αοοογτά- 
ἵηρ ἰο ΤΒοΙποῖς, (8 6 ἀδελφοί ΤΟΥ͂Θ 88 γοί πο] ον- 
πᾳ. [Ια σορβϑγὰ ἰο (δ ΐ3, 860 οβδρ. υἱΐ. ὅ [πὰ τ 

. {ππν οτίκἰηδὶ τοδάσ Ἡοηδηη, οΥὐ ἀΘ} ΕἾῪ ἃ ὉΥ ΠΕ(Σ ΟΥΤΟΣ. 
Ῥτοί. Ἠοδηδηη οὗ Βσίδηκου 16 ῃοΐ ἴο Ὀ9 οοίουπθα υἱτὰ Ὦτ, 
Ποδιηδηπ. αφθοσαὶ Βδιυροτίηϊοπάοηξ δηὰ Οουγὶ Ῥγοδοῦθοῦ δὲ 
Βοι η. ΞΒΒιΘ᾿ΏΤΔΟΥΟΣ (88 αυοῖοα δΔηὰ ορροσδὰ ὮΥ Μήογοτ, ᾿. 690, 
ὨΟῖ6) δὐορῖδ δο Υἱὸν οἵ ᾿ιϊδαναὰΐ δὴ δοδογία ἐμαὶ ἴἰ86 ἀοα1]}} 
οἵ ἐδε Τρ δελμον 077 αἱ πεορ, βοϊνοὰ ἴπ6 Ὀοηὰφ οὗ Ηἶἶδ ΘΑΤΊὮΙΥ 
τ δ οδῃ ρ, Οὐὗὁ ΒΕΩΡ δἢ οοιμτηθηςαίοτα ΑἸ ογὰ δαγπ ἴῃ {116 
86. ΠΘ δ6Ώ89 : ἐ ΤῈ ΓΟΙΪΔΙΙΟΠδἢΐ ἰπ ἐμοὸ δοδῆ Ὀδίτοθη ἐπο 1,οτὰ 
δηὰ ΗἰΝ πηοῖποΣ ττῶϑ δὐὺουξ ἰο οἷἶοδ6: Ἦθης6 δ οὐ θη 5 δ᾽ 
ἴο δῃοίδοσ ϑο ὙΠῸ δ 00} οὐ ἴον δηὰ ὑγοίοος μογ."--Ρ. Β,} 
ἐ{[Ἀςοογάϊης ἴο Ὅτ. ᾿Δηκθ᾽ 8 αἰΐαν ἘΠΘΟΓΥ οὐ ἴδ αἦοΡ» 

εἴοη οΥ̓͂ [Ππθ0 ΓΑΙ οὗ ΜαΥγΥ ΒΒ ἰδοῦ οὐ αβἰδίου η-ἰδὺν Ἰὗο ποτ 
ΟΥ̓ ἔδυ }}γ--- υἱὸν Ὑξίοἢ 1 πδΥο γϑη πο Εν δα οσοδδίοῃ ἴ0 
ΟΌΡοΒ0 ἴῃ ςομηῃοοίίου τε (ἢ οουδίῃ- ΓΠΘΟΤΥ δα αθμνρ ἀδρϑῳ 
Βτοίπογ οὗ Οἢ γίδῖ. ΟΟἸΡ. Ρῃ. 11δ, 241, Ἀ[αιίδεισ, τυ. ἢ 

οουηίσε-ποίθ8, Ρ. 24]1.--Ρ, 8... Αοοοτάΐηρ τὸ 
οἰκογα, ἰβ 6 ψγοσὸ ποί 80ὸ ν6}} οὔ δο δοβη, Βαυὶ 
δὰ ἔἰποτο ὈθΘῈ αιιοδίϊοι οὗὨἨ 8 ΤΑΘΓῸ ῬΘΟΌΠΙΔΤΥ ῥτὸ- 
Υἱδίου ἴον Ηΐδ πιο ον, ΟΒ τὶ του ]ά ποὶ μαναὰ ἀο- 
ἰογτοὰ ἰἰδ δοι(] θπιθαΐ τ} 1}} ον. ΔίδυΥ ποοἀεὰ ἃ 
205 ἷπι (6 Β60:890 οὗ ἐμ0 ἴσον 5βου]- 1176, ἡυδὶ 89 
ΨΦοϑὺυ δὰ Ηϊπιδ0] ΓῬ6 θη σοΐτγοϑ θὰ ὮΥ ἃ 7γιεπά, ΤῊΘ 
ἔτϊοηὰ οὗἨ δοξὺδ τῶϑ διϊοὰ ἰο 6 188 Βοα οὗἁ ἈΐδΣΥ. 
ΒΘΠοΙ ΒΥ τποῖμον [δὲ ἡ μήτηρ σου]! 

- 9 ΤΩΔῪ Ἀστὶν ππαστείδη ἃ Ὀοΐἢ δαγίπρε οἵ 
δοδυ5 ἱῃ βυοὶ 8 ἸΏΔΠΠΟΣ 88 ἰ0 τηδῖκα ἔΐνοτη Ἔχργοαδ 
(860 δᾶ) ἰᾶθα: γῸὺ 88}8}} ΒΘΏΘΟΙΟΤΙΙ οἸολτΘ ἴο- 
οι ΒΡ 88 τη ον διὰ βοῃ. Βαΐξ μοὶ ἰπ υδίπ 81 
(Βογ αἰνίἀοφὰ ἑπίο ἔτο δαγίηρβ. [1 τὸ δρρσεϊιεηὲ 
{μθ΄ 86 εοοποοίαίίοπε, ἴθ ποτὰ: ““ Βομοϊὰ ("7 
50Π 1 κἰκβὶῆθβ : ἴὼ ἷπι 88}}8}} 6 [8 δυρροτὶ; 
89 ΟΣ : “6 ΤὮῪ τοί μοσ :᾽) (Βοὰ Βῃα]ῖ Ὀθοοία 8 
ΒΙΔΤΟΣ ἴῃ ΠΟΥ τηδίογηδ] ὈΪ]οβείηρσ. [10 ΤΟ ἜΡΡΓΙῸ- 
βοῃηὰ μοὶ ἃ5 σαπιοπεοηδ, εοπαπιαπάς, (ἢ6 οΔδὃ 
Ῥγοϑοηΐδ ὁ Οἰοσοηϊ δβροοῖ: (80 ἸηΟ ΒῈΣ ἰδ δἢ- 
ἡοϊῃοά ἰο 1γὸ ἴον 0 Βοῃ, ἐμ! ΒΟΟΣ 107 [86 το με. 
ΤῊΘ ὁπ0 δὶ κηϊβολίίοη, ΒΟΎΘΥΟΣ, 15. ἰΠΒΟΡΑΣΔΒΙ 
ἔγοια ἱμ6 οἶβοσ. Οἱ Ὁο(δ βἰ465 ἰουο δῃὰ Ὀἱοθξείην 
'(ΦΓΘ ΟἿ ἰῃ ῬΟΥΒΟΠΔῚ το Ϊδί 88 ἱ 

[ΑἸίογὰ: “Ἴμὸ βοϊδθμῃ κ᾿ ἢ δδοίς οοτ- 
Ἰηθηἀαδίΐοι οὗὁὨ ΒΟΥ ὑο δομῃ 18 ἀοΏ ΙΥ τοδάο,--οὰ 
(8 Ὀου πὰ ὈΥ͂ {πΠῸὸ δἰγοηχοδὶ ἱπ) υαποίδοηβ οἢ δοίἢ. 
Τιιο Ἀοιηδεΐθὶ ἰάδθδ, μα (Π6 1ογὰ οορεπιεπαεὰ αἱ! 
ὦ αἰδοὶρἐεε αἋ αἰ βρουν ὧν ἰλὲ δεϊουδαὰ οπέ, ἰὸ 

ἱ {π6 ραίσοπδρο οὗ Ηΐδβ σροίδδσ, 15. δἰ ρὶν δὐευτά. 
ΤΊ.Θ ΘΟΏΥΘΣΒΘ ἰδ ἰτὰο: Ηο ἀἰά δο] μην οοτηπιοπὰ 
89 οδτὸ οὗ ασ, δδρϑοΐδν ἱπδοοὰ ἰο (16 Ὀοϊοναὶ 
ἀἰβοῖρ]θ, θὰ ἐπ αἰτπι ἰο (86 8016 ογοὶθ οἵἉὨ ἀϊβοὶ- 
Ῥὶοβ, δος ὙΠοτὶ γ»ὸ δηιὰ μ6ὺ, Ασοίβ ἷν. 14. Νὸ 
οονίδίη σομο βίοι οαπ Ὧθ ἀγα ἽἼὟοΙῦι (815 ὁΘ01- 
τοοῃάἀδίοι, 88 ἰο ἔο “Ὀγοί Γι οὗ 86 Ιοτγὰ᾽ δὲ- 
Ἰἰονίης οὐ Ηΐτ οὐ ποὶ δ (8 ἰἶ6. 1216 ΓΕΔΒΟΠΒ 
νν ἱοῖ ἰηδυοησοά Ηΐπι ἴῃ Η!] 8 βοϊδοίου πιιιδέ δτεῦ 
9 ἔδυ Ὀογορά οἂγ ρμοῃθίγείοη :---)ηα τολαίετεγ τὲ" 
ἑαίίονδ ἰο πὶ τοὲ δυῷροδε ἰλοδε ὄγείλγεπ ἰο ἦαθε δεεξ, 
ὧν Μ|}} σοπιδὲη σα Δ}} του δίοσϊουβ ΜὮῪ Ηρ 
1Πθπὶ ΟΥ̓́ΟΡ, ΝΙΙΟ ΨΟΙΘΟ 80 ΟἾΟΒ6}Υ οοππεοίο τἱϊὶ 
Πδ τοῖον. 8.11 {89 Ῥχαβυτηρίζοι, ἐμοί (867 
ἀϊὰᾷ ποὶ ἰδ Ὀοϊΐενα οὰ Ηΐπι, '8 ὁὴ9 οὗὨ νιοὶ Κ 
ἱ Ὡοὲ ΘΕΔΒΥ (ο ἀἰγοδὶ οὔθ᾽ Β βο]ῦ; δῃηὰ αδἱ ᾿οδϑὶ ΠΙΔΥ͂ 
ΘΏΓΟΡ 83 8 Θ᾽θιηθηί ἰηίο (Π6 σοπϑἰἀεογαδίϊου οἵ (9 
ὙΠ|0196 δ 76οῖ, δοθεοί 85 ἰΐ ἰβ τΐ|} υποοσί δι γ. ἢ 
Φολπ᾿ 5 σοϊδιϊοα ὁ ΔΙΆΓΥ 88 οβί δ Ὁ] δ οὰ δοηρδί 
(86 ΟΥοδδ, ψγῶβ δαὶ οἵ ἃ βοογεὰ ζγίθη βμὴρ δηὰ 
Βρὶ σι 081 σοπιϑυ πίοι (οορ. Μαὶί, «χὶϊ. 47-0), 
διὰ ἱπίοσίογοα ποῖ πον τί ἢ ΖΦ 0.8 Σαϊδίΐοη δοὲ 
ἀυνν ἰο εἶθ παίῃγα! τοί βδ]οῖαθ, δον σἱὰ 
Μασ 5 τοϊδίΐου (ὁ {86 “" ὈΣΕ ΒΤ Ὼ ̓᾽ ΟΥ̓ 7 επιΣ, 
ὙΒΔΙΘΥΘΥ Υἱοὺν ἯΓΘ ΠΊΩΥ ἰδῖο οὗ ἤθη. 1 8δτὲ 5δὸ 
οὔθῃ ἀϊδουδοοὰ ἰμἷ8 γοχϑοὰ αὐυδδίλομι, Θαροοἰ ΔΙ }Υ͂ 
ἰὰ (ἷα γοῖ. Ὁ. 241 αδπὰ ἴῃ ἰδ ομλ. οἡ ἤΐαίλει, 
ῬΡ. 4δ6.4θ0, ἐμαὶ ἱξ 18 ἈΠΏΘΟΘΕΒΒΓΥ (0 ΒΑΥ͂ ΙΠΟΤῸ. 
--Ῥ. 8. 

Τοοῖς ΒοΣ πῖο 818 οὐ οσθο [ἐλαβεν 
ὁ μαϑητὴς αὑτὴν εἰς τὰ ἴ δι αἹ.---“οὐ 
ἰδ ἀρρσομβεηὰρά (86 σνοτὰ οὗ ΟΝ σῖδὲ ἴῃ ἰμλὶ 
ταρδηΐηβ 8180 ὙΜΠΙΘᾺ σαττὶοα δὴ ΟὈΪ  σδίϊοι υὐ1} 
ἰι, Τὴθ εχργοββίοῃ : ἔσο ἴδδὲ ΒΟυΣ, ολυδοὶ 
060 τοδϊκοηθὰ. οί ἐὲ 18 ποι ΠΣ ὩὨΘΟΘΕΒΆΓΥ ἰο ἰἢ- 
ἴον ἰΒαὺ Φοιη πδὰ ἃ Βουβο οὗ [19 ΟὟ πῃ 0 Γ088- 
1οπὰ, Ποῦ ἐπδὲ 6 Κορί δοιι80 ἴον δἰ πιβοὶῦ δ᾽ομο. 
“17 ς τοοοϊγοὰ ΜδΡῪ ἱπίο ἷ8 ἀιμεζίεπσ, ἱπίο ἰι}9 
αὶ οἱροῖο---οοπὶ διΐϊηρ οὗἩ Βα]οιυο9 δη ἃ ρογοιδῃοθ 
.ὴ8 Ὀγοίμον, εἰς τὰ δια ψου]ὰ 9 Ῥογίδοι ΠΥ οοΥ- 
τοοί." ΜΈγοΥ. [880 6180 ΑἸζοτά. Εννδὶὰ πεὶὶ 
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ΟΌΒΟΣΥΘΕ: “1ὐ τδῦ 700 890 Αγροβίϊο ἴὼ ἢἷ8 Ἰδίοτ 
γθ8γ ἃ βγοοϊ σουδρα [0 Γ668}} Υἱνἱαγ ΘΥΟΙΎ δθοἢ 
ταϊπυίο ἀοίαὶϊ,---ὸηυα ἴον δὶβ γϑοδάοσγο ἰῦ 18, υἱοῦ 
18 ἰπιθηϊίοη, ἃ δίχζῃ (πὶ ἣθ δῖἴοπο οουἹὰ παγθ 
ὙΥΪϊ 6 8} (818 (0.186 ΠΏΡ ΕἾ ἀἶέδε αἰΐεε σεδολτίοδεπ 
λαδεπ ἀῦπηπε)." Αψαϊπδὺ {89 τοϊβαπηἀονβίδπαϊηρ 
οὗἨ εἐμἷν τηοδί ἰουσηΐηρ Β6ΘΏ9 ἈὉΥ͂ δύο Τθῃ 88 ] ροῦ 
ΒοΟΝοϊίοα δὰ Ῥοΐδδο, 5606 {μ0 πὶ ΤΟΙΏΔΥΚΒ οὗ 
Μογοσ, ἡ. 680.--Ρ, Β.] 

ον. 28, Σ τδὲγχοῖ ετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ 
Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα 
τελειωϑῇ ἡ γραφὴ, λέγει. ΔιεΨψ ὦ].-- 
Ὁ ονοεὶ τ᾽ θ Ὑ8 : 

1, Ῥτουδὶἶπρ δποϊθε ἰηἰογρτοὶδιϊοι : ἵνα τελ. 
ἦπ νοΐογδθϊο ἰο λέγει" δεφῶ. Βίηποο᾽ ἢο Καον 
ἐπα Δ}} {πἰπρδ ότὸ δοσοιρ  ἰβῃοὰ, Ἦσδ βεαὶϊὰ, ἴῃ 
ογάὰον ἰο 1] (86 βοτγὶρίατο ἰῃὰ ὑπαὶ ρδγύίουϊδῦ 
Δἷδο: 7 ἐλέγεέ (ΟἸγγβοθίοω, Τθοραυ δαί πὰ 
οἴ 18). Βοζα: Ῥελοπιεπι δδίπια σιυάδηι δἰζἑ ργδδδιιδ, 
δεα ἰαπιόπ 6ὅ6 ἱπιρίοηαὲδ δἰπσιϊίς ρτορλεί δ ποϑδίγαφιιό 
δαϊμία ρμοίζὲμδ χιαπι ὧὖδ ὐὐΐα εἰἰὶ δοϊϊοϊίαδ. ΤΠῚ8 
ΤΑΔΌΠΟΥ οὗὨ {1 8}}Πππῷ ὑπὸ Βονρίατο ἰ8Β ἴῃ δοοογά- 
8006 ποίίδον τὶ (ἢ Υἷονν οὐ {86 Τιοτὰ πον [89 
ἀο)ποαδίϊοι οὗἨὨ Φομη (800 τοῦ. 24). Το, ἰοο, ἰΐ 
ψοῦἹὰ Βᾶγο ἰο τοδὰ (ἢ: Α8 Ηθ κῆϑν ὑπαὶ [Π6 
Βονίρίανο τὧϑ 11 8116ἃ, τ τ [86 ὀχοοράίζοι οὗ ὁ 9 
Ῥατιϊσυϊατ, Ηδ πΒαἰ4---ἰὰ ογάον (δ ἐμὲ8 οπὸ ἰδίῃ 
8.180 τιῖχῦ ὈῸ ἔπ] 8]]οἃ, δἰο.,---ἰγγοδροοί το οὗἁ (86 
ζαοῖ ἱμαὺ πη γον. 82 Δ, οἀὐάϊ ἰοπαὶ ποΐ} 8] θὰ Ῥᾶτ.- 
ἐἰσυϊαγβ Νοα. 2 δπὰ 8 σου] Ῥυοδβϑὺ ἐμϑτηβοῖτθα. 

2. Τηϊοηδὶ θα ΔΡΡυοβοπβίοη οὗἩ (δ9 ζογοροίῃς 
᾿ΘΧΡΙΔὨδίϊοἢ : 88 ΥὙἱπορ γὙΛῚΒ ρίγϑῃ Ηΐτ ἰο ἀντί, 
ἐδο ἀγῖηἰς γ88 ἀθιηδηαοθα δ8 εὐἱέέπια »ᾳγ8 ραβείοπιηι, 
ὙΠ τοΐθγθῃσθ ἰο Ῥπ. ᾿χίχ. 22, τ ἰσὰ Ῥαββῆζο, 88 
ΟἴΒοΓΒ 8180 ΒΌΡΡΟΒΘ, 15 6 ̓ Ὸ μιδὰ ἰη τηϊδὰ (Ἐ860- 
ἄοτυβ οὗ Ηθτδοὶθα, Θογμβατὰ, ΔΙΑ οἰ πο). 

8. Ομγνίϑὲ ἀἰὰ ποὺ ἀσίηἰκς ἤοτ [86 βακο οὗ ζ018]}- 
ἧπς (19 δογρίατο, θα. [86 Ενδη οὶ ἑδὺ ἐπίογργαίβ 
ἨΪ98 ἁνϊηκίηρ 88 α ζυ]Ἱδ)τηθηὶ οὗἨ βοτίρίυτο; ἔνα 
τελειωϑῇ ἡ γραφῇ ἰΒ ἰΒΘΡΘΙΌΡΟ ἃ ραν ϑη  μ ϑἷ8, 
σοπίδϊηΐηρς (ἢ οχρ᾽δηδίϊοπ οὗὁἨ 80 ΒυΔηο δὲ 
(Ρίβοδίον, ατοιίαβ, 1,[1οἶκ6). 

4. Τμπο δ] βοῃίοῃοθ (ἕνα, ἐέ6.} 18 ποὶ Ῥαγϑῆ- 
ἰμοίῖΐδ, ΠΟΥ ἰβ [Ὁ 0 Ὀ6 δἀρρὶἰθὰ ἰο τβαὶ ζοϊϊον, 
δα. ἴο ἐπα ὙΔΜΙοΝ ργοσοάο8 ἰδ: ἴῃ {86 οοπδοϊοῦβ- 
Π685 ἱμαὶ Ηΐβ Ῥαδβίου 8 δηϊδἰιοα, ἐ. ε. δηΐϊδῃθὰ 
ἀπίο (89 δοσοπι δ αηὶ οὗ {μ6 βογὶρίυτο, Ηο 
ὩΟῪ ΒΕΑΥΒ: “47 ἰλίγε᾽" (ΜΙομδοῖίθ, ββθπιΐον, 
ΚΌΔΡΡ, ΤἘποΐσοῖκ, ΜΟγοΥ δπὰ οἱμβου δ). ΤΉ ΐδ ἰπίετ- 
Ῥνοίαιἰίϊοη 80θπη|8 (0 5 [80 σοτγοοῦ 6. Ηϊ Βοσίο 
οβὰδβ "5 Ῥδβδοὰ ἐμγουριι οὯδ ἱἐειηρίδίϊου δηά 
ΔΏΧΙΘΙΥ ΔΙ͂ΟΡ δηοίπον δηᾶ, ΔΌΒου σα ἴῃ (09 Ποῖ 
δοπῆϊοὺ ἰῃ πίοι Ηο βὰνν {86 {ἸδΊτοπέ οὗ ἐμ6 αἷ- 
Υἱὴθ ἄθογθθ ἰῃ δοοογάδησο ψ τ} (ἢ 6 Βονὶρίαγο, 
᾿ιλ8 Τογχοίϑῃ [6 Ὀπτπΐηρ ἐδ ἰτϑὺ ὑπ  Β68 ρχογοᾶ 
ΡΟ Ηΐπι βἴησο Ηἰΐβ Ἰαδὺ ἀγαυσὶ δὺ ἐμ Βρρον. 
Νον, πὶ (86 Ῥτοδοηπιοηὶ οὗ Υἱοίοσυ, ΗΪ5 ἐμῖγϑὶ 
ΤΩΔΪΚ68 Σἰδο 010, δηὰ Ηδ, Ὀοΐη πὸ 1664] δδβοοίϊο, 
ΒΟΥ ἀοβρί βίπρ ἃ βουυΐοθ τοπάἀουθὰ ὉΥ {Π6 παπᾶ οὗ 
ΒΊΠΏΘΓΒ, Τα 688 δηα ραγίαἶκ68 ΟΥ̓ {πΠ6 148, ΒΟΥΤΥ͂ 
γοΐγοββιηθηὶ,. πο οχρτοδδίοη: “ ἐμαὶ ἴΠ9 βοΣρ- 
ἔπτγο τα κἢὐ 0 δΔοσοια 8 64,᾽᾽ ἀο068 ποί Ιη08}: 707 
ἐδὸ ὍΔ το ὕ18}ΠἔΠπνς οὔ ἴπ 6 βογίρέυτο δαί Ηθ ραββοὰ 
1Βνοῦ ἢ 4}} {π6860 ἰπΐ ρΒ,---Ὀαΐ : ἱπ [80 ἔμ Δ} 
οὗ βονίρίαγο 85 (9 δχρυθβδῖοι οὗ ἰὴ αἰγῖπθ 
δουηδ8οῖ, Ηρ ἰουμᾶὰ {παὲ τλΐσο τγῶβ Ηἶβ ρονίδοι 
ἐταηα1}}}[}Σαϊΐοῦ ἀπά οχαϊζαιϊο ἱπ Υἱοῦ οὗ 8]] 
ἐπ68ο ἐμίηρσθ, [πκΚὸ χχίϊ. 22, Μαιέ. χχυὶϊ. ὅ4. Αο- 
δοτάϊηρς ἰο Ηοΐπιλπῃ, ὅ69π8 ἀοιῃδηἀοα 8, τοῖν 5}- 
τἸοϑηΐ δοη ΠΟ 79 ἴ0 ἰ}:ι6 Ῥτοϊοηκχοῖὶσηῃ οὗὨ 18, ἴῃ 

ογάου ἔδυ ἰο ἀοιμοπδίσαίο (Π9 ἤγοοδομι οὗ Ηἰβ 
ἀοραγίαγο. ΤιΐΒ νουἹὰ Ὀθ0 αΥΩἰκίης ΖῸΣ ἃ ἰμθ0- 
Ἰοᾳίοο-δΔροϊοροεϊο Ῥτροβθ ἸἘποΪυοὶΚ ΤΟΣ Ῥοτίϊ- 
ὨΘΏΔΥ ΤΟΙΠΡΚΘ ἰδᾶὶ 186 τελειοῦν οὗ ὑπ6 αἰνίῃο 
βουλῇ τῶϑ Ὁυἱ [86 ὙΘΥΥ (ΠΣ ΚΟ Ίν180 [110 γ6ΣΥ) τελειοῦν 
οὗ {86 γραφή,---θὴ06 τελειοῦν ἱπδίοδα οὗὨἩ πλη- 

Ρν. 

γον. 29. Α νο58696] ᾿μοσϑίοσϑ νυδϑ βῖδῃ ἄϊῃ 
ἴποτο [σκεῦος ἔκειτο ὄξους---ΒΟῸΣ ἘΪΠΟ, Οὗ 
ΥἱΠΟΡΑΥ δὰ τγδίον----μ ἐσ τόν].--- 9 Ευδηρο] 18. 8 
οὖν ταϊρις ΠΟΣΘ τηθδῃ : 96808᾽ ρσἴδηοα δὲ 7Ὰ]16Ὼ 
ὌΡΟΣ ἰδ γὙ68586] οοπίαϊοϊηρ 86 Ὀδνογαο δπὰ μδὰ 
βΒυυκχκοδίοα ἰο Ηΐπὶ {Π6 Ῥχοβρϑοὶ οὗ σοίγοβιαϑηί. 
Ετοτὰ ἃ βισγίοι ἱπιοσρνοίδιίοη οὗ ἰ9 ποσὰ, Βον- 
ΟΥ̓́, 8 χοῦν εἰἱρηϊδοαίϊου τοδο]δ, ΘΟ τ δι 8 
ΘοτΡ]αἰπέ, Ηΐδ 1δϑὲ ογδυΐῃρ, τηπδί ηοί [81] οὗ βαι18- 
λοϊζοπ. 1 γϑ ῬΘΟΘΒΘΔΣΥ, ὑπο γϑίορο, (ἰδ ὑσο- 
υἱβίου δι ου]ᾶὰ πατο ὕθ0η τηϑἀθδ Ὀοΐοσθ- δηὰ . ἰξ 
Ἧ88Β ἰ0 Ὅ6 ὀχροοίοα ἰδπαύ βαι δίδοί ου τΔΒ πἰρἢὴ αἱ 
ιδηὰ, 8ο δίνρείνίπο ἀγαασλέ ἰαὶ 8 οδογοά 
Ηΐπι δὲ ἰμὸ Ὀοριπηΐηρ οὗ Ηἶΐ8 βυδογίηρς (Μοίι, 
ΧΧΥΪ;. 84; ΜαΡκ χυ. 28), ὅοβιιδ δὰ σοὶ . 66 
σοι. οὐ Δαίίλει. Βυὶ ( Ῥῦτο, ΒΟῸΣ 80] ἀἱογδ᾽ 
ἩΪΏ6, Υἱποχαν-ὙΪΐΪΤη6, Ηο ΠΟῪ Τοοοῖνϑα ἰο Ηἰ5 σὸ- 
{γοβθηί. “16 ποδὶ ἀϊδβίγοβδβίηςς ἰπὶγϑὺ ἰοχ- 
Τα Θ 18 {0 ογοϊδοᾶ. ΤῊ Βο]άϊοσβ σῖνο Ηἰπιὶ βοπιθ 
οὗ 0 Ὀονοσγαρὸ [δξο.ς] Νποδ ΒΟΥ δζὸ ψοηὶ 
ἰο ἀγιηὶς (9οδοα, υἱἵπωπι αεἰάμπι); βαιϊυταιϊϊ ἃ 
ΡΟ σο ἩΪ ἐὺ, (ΠΥ Ρὰ (ἢ 9 ΒρΡΟΏ 26 ὉὀὈ᾿ο" ἃ ὮΥδΒ0Ρ- 
βίαἱκ (τ ἴον ἐπ ἐπ δεὶ αἰΐαὶπβ ἃ Βοῖ δὶ οἵ ἔγοτα 
ΟὯΘ (0 058 δῃὰ ἃ δ] ἴθεί, Ὑσσώκῳ, ἰδΒαὶ ἰ8 
καλάμῳ τοῦ ὑσσώπου, 8ὲ6 Μαϊὶ. χχνὶϊ, 48), δπὰ 
1 πὺ8 ΘΟΏΥ͂ΘΥ ἰΐ ἰο ΗΒ τουτὶ 65 Ἠθ ᾿δηρα Ὡροη 
(89 8] ΚΕ οἸονδι δὰ οσοδβ.᾽ Μαιίδοῖ Χχυὶϊ!. 48 
5 8 ῬΔΡ41161] βαδβᾶβοθο. πο ἰουδὰ ἴῃ [κὸ χχὶϊὶ, 
86 γοΔΡῪ δβοθαιδ ἰηὰϊοαίξτο οὗ ἃ ἐμὶγὰ, ἀονίβὶγο 
Ῥτοβθῃίδίοι οὗἨ υἱθοχαῦ- τΐϊλ6 οἱ ἰδ9 μετί οἵ (ἢ9 
8ο]αΐογβ, δἰϊπδίο Ὀθίτγοθα ἰδ γδί δηὰ ἐπ] δι. 3.606 
ΜΌΥΟΣ ὁἢ ἐΠ9 ρδββδαρθ, διὰ (οι. οἢ ἔπζο χχὶϊὶ. 
26 [Ρ. 878. ΑἸ. Εά.}]. . 

ον. 80. ΣῈ ἰα Βηἰπμ6ᾶ.--Τετέλεσταει. Ἐδο 
οσρυοβαοΐοι οὗ ἐμ: Θοπβοίου δ 688, γ6 7, 28. ΒθηροΙ: 
Ἡδοο υεγδωηι ἴθ οογὰξ «68 ἐγαΐ γοσ. 28, πῶηο ογὲ ρῥτο- 
νίων. Τὺ 18 Ῥοββδὶ Ὁ]0 ἐδεὶ Ηὀθ σχϑαυϊτοὰ (Π9 Σθ- 
γἱνίης τογοβθηὺ ἰὼ δἱὰ Ἠϊπ ἐπ Ῥχοπουποίης 
πὸ 1δδί νορὰβ. ΤῈ6 Βυ)ἴτηθ6 ογὰ, 3ηὐλεά, το- 
ἔοτβ ίο Ηΐθ πονῖ, δ οοχηθημδη θα Ηΐπὶ Δοσογάϊης; 
ἰο ἴ)9 οουμηδ6ὶ] οὗ αοἀ (ἀοϊτῃμιοαιοὰ ἴῃ {π0 δοσὶρ- 
ΣΧ). 

ἈΑπᾶἃ γἱοϊδοα ἘΡ ἴδ6 (οΥ ΗΪ8) δβρὲτί [καὶ 
κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῖ- 
μα].--Ἐχργοβδῖνο οὔϑ 7,6 ἀγίῃρ. Το ομανδο- 
ἰογιϑίϊο νογὰ ἴον ἐμἰ8 ἐχοὰθ 8 ἰἐ8017 ρτοβεσυϑᾶ ὈΥῪ 
Π|0 ἘΕτνδηροϊ δε ΓΚ: Ζαίδεν, ἱπίο Τὴν λαπά!ε. 
ΟοΙΡ. οβδρ. σχ. 18. Οοτβαρὰ δῃὰ ἐπὸ οἱάον 1.Ὁ- 
1 όγδὴ ὀχοροὺθβ ἀθοϊδγοα ἰπαΐ ὑμὸ ἀφαί οὗ 7651. 
ὙγᾺ8 ποὶ ἃ διε)εγύισ, Ὀυϊ ἃ ἀεεά. ἸΒοΟΙΌΟΙ: “ ΤῊΪδ 
68 Ὀ6 δδὶἃ ΟὨΪΥ ἴῃ (89 εἰλίεαἑ ΒΟΏΒΘ,---ἰὴ τ Βῖοὰ 
Β0286 ἐξ δϑῃ Ὀ6 Ῥχοαϊοαϊοα οὗ 4]} Ηἰ8 ευϑδονίηρ --- 
οί π᾿ (ῃ9 ῬΒγβίοΔ] 860886 (οοιρ. ΤΒοΟπια δ᾽ 8, 
ΟἈνιείοῖ. Φορπιαΐξίοε, 11., Ὁ. 225 νυνὶ 218) ; ἴῃ ᾿ἰβοὶ ἢ 
ἱξ 18 το ΪΥ {ἐπΠ6 οχρυοϑδίοη οὗ β0] -ΒΌΣΘΠΟΥ, 
ἐγαδέϊης ἰπ ἀνὰ, 88 8. χχχὶ. 6, ὙβθΩο6 {110 6Χ- 
Ῥγοδϑίου 18 ἀογίγοα."" Βυὶ οὗἨ ἃ οονίδιηίν, 6180 
ἐμ ἀχργοβδίουῃ οὗ ἃ ἐβογου Ὦ}Υ απίασθ, ἴγοο ἀγίηρ 
ΜΘ ὙΔ8 δὐὺ οὔθοὸ βυδοχίηρ δηὶ ἀθοὰ ἴῃ ἰἢ9 
οἰ σο ἢ γδ68] Βο6Ώ506. 60 σῆδῃ. χ. 18.Ὀ. [“ΤῈ9 
παραδιδόναε τ ΒιΥὶο{}} ἃ Ὑοϊπηία τυ δὰ ἀοίον- 
ταϊηδίο δοὐ--το σοηεησ ὁπ οὗὨ ἀοδίῃ, τ ῆϊο δὰ 0 
ῬΟΝΘΡ οΥον Ηΐπ.." (ΑἸΐογὰ.) Οπα [80 ΡΒγβίοαὶ 
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ΤΗῈ ΟΟΒΡΕῚΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑα ΤῸ 520ΗΝ. 

οὔυ86 οἵ Ομτίδι 5 ἀδαί, σοτρ. ἐμθ ΤΥ ΓΒ ἴῃ 
Οὐτεπι. ὁπ Δαίίλειν, ν-. δ28, δὰ ἰῃ6 ἰγοδίΐβο οὗἁ 
ΜΠΠΐδαι ϑιγουά, Μ. 1).,.05 ἐπο λγείοαξ ὅαωδε οὕ 
Ολνίοι 4 εαίλ απὰ ἐί6 Κεϊαίίοπ ίο ἐλ Ῥγχὶποῖρίοε απὰ 
γχαοίϊεα 9.7, Ολνίεἰἰαπίν. βοσοῃά δὰ. πιϊ ΑΡρθῃ- 
ἀἰχ Ὁγ 5:᾽ν δαιδοδ ῦύ. ϑιορδβου, ᾿οπάοι, 1871 (δ04 
ῬΡ.). ὃν. ϑιγουὰ ϑῃβάρδυοσβ (0 ἀοιηοῃδίσωίθ 
(δὲ 80 ᾿ππιοαΐαία οδυδ6 οὗ ἐμὸ βαυίουτ᾽ 5 ἀϑδίῃ 
τησβί ὃ6 ἱγαοθὰ ποδί ίμον ἰὸ ἐδ ογά ΠΥ αϑοσίδ οὗ 
ογαοϊῆχίοη, πος ἰδὸ τουπὰ ἰδῆϊοίοα ὮὉΥ (9 85ο]- 
ἀἰον᾿ 8 βρϑδῖ, ΠΟΣ δὴ ὉΠὅ.514] ἀοβτοῦ οὗ ΘΔ Θ 88, 
ΠΟῸΡ {πὸ ἱπίοτγροδί(ϊο οὗ δῃρογηδίασαὶ ἱπῆπο8ο9, 
ναΐ ἰο ἐϊ:ο Υἱσαγίουϑ δΔοῺΥ οὗ Ηΐδ τἰπὰ σατο ϊηα- 
εἰσ ἴῃ ἐμ 9 οχοϊδιυιδίξοι, “ ΜΥ ἀοὰ, Μγ αοά,᾽ είε., 
δηὰ φγοὰυοίηρ τερίωγο ὁ 1λὲ λεατί, ΜΕϊσῖ 8 1πι}- 
ταδίοα ὉΥ ἃ ἀἰδοίαῦρο οὗἨ ὈΪοοὰ δηὰ υγαῖοσ ἔγοτα 
Ηἱδ8 δἰὰθ, πθϑη 1 τῶα δου δ σαὰβ ρῥἱογοοὰ πὶ ἃ 
ΒΡθδυ. “10 πτδϑ ἰδ ἀδδαίδ οὗ α ρυγο δηὰ ρμοσίοδοί 
Βυπιδὴ Ὀοΐης βυδίδ πἰπρ διὰ ἀἰδομαυχίηρ (Π 9 Ρ6ῃ- 
αἰίγ ἀὰσ9 ἴο ππηθη ἀορσαυϊίγ, δὰ ἐμΟΥΘ Ὁ 86- 
ταίερα ΔΏ θαυ} 1816 οἱαὶπι ἰο 506 ἰδμ6 ἰχδυδῖ] οὗ 
Ηἱδ δου] διὰ ἰο ὃ6 δβαιᾶϑὰ, ὈῪ Ὀδοουιίης 89 δ- 
ἐμὸν οὗἩἨ οἰδγηδὶ βαϊγδαιϊοη ἰο 8}} ἐμαὶ οὔοΥ Ηΐπ.᾽" 
8.66 ΟΣ οἵ (δ ὲ6 ὈΘΙΟΥ͂ ΟἹ ὙΕΣ. 84, ᾿. 097. --". Β.] 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΠΙΟΔΙ,. 

1. ἴῃ {80 ἰδίοσυ οὔ 86 οστυοϊχίου οὗ δοδῦδ, 88 
ΒΌΒΘοαυθ  Υ ἰπ (δὶ οὗὁἨ Ηΐ Ὀυγίδ), 988 κἰγ68 
Βροοΐδὶ Ῥγοιηΐπδησο ἰο ἐμὸ οοποίἀοτϑίϊ 98 οὐ {86 
πιϊβιπιεπί 97 Βιδίϊςαὶ »γορλδοῖεε απ ἔψροθ. ἴῃ ὁ0Γ- 
Τοβροπάοηος Ὑἱἰ δοτὶρίατο, ῬίϊαὶΘ πτδὲ δοῦ- 
βἰταϊποὰ ἰοὸ τηῆδῖίχο {π6 δυροσϑονι ρίίοῃ : 726 Κρ 
Ὁ ἰδὲ «ειοα,; ἷῃ δοοογάδῃποθ ἩΐῈ βοτγὶρίαγο, {89 
αἰνίϑίοπ οἵ (116 οἸοςἷπρ ἰοοῖς 01466, δοοοιηρδηϊοα 
Ὀγ λο οαδίξης οὔ οἱ ἕον (6 Βοάγ-γοβὲ; ἴῃ ἔπ ΡΊ ΠΥ 
δοοογάδῃοο, 66:8, δὺ (116 ΔρΡΡΥΟδΟῖ οὗ Ηἰδ ἀοαίδ, 
ζο]ῖ ἐΒαδὲ 4}} ἰδίῃ χε γεγο δοσοιιρὶἰδδά, ἰο ἐπ ἔα ]- 
ΔΙ οὐ ἐπα βονιρίασο; δὰ ἐδπ8 {9 ΠΟΥ οὗ 
Ηἱΐδ ἰδ κὶηρ ἀονγ ἴγοιῃ ἐδ ΟΥ̓Ό58 πιδϑδί ἰἰ808}7 δανο 
ΤΟΙδγοῃοθ ἰο {ν0Ὸ0ὺ Ῥδδβδροδ οὗ ϑογϊρίυσε. Βαυὶ ποί 
ἴον 86 βᾶκο οὗ ἐμ {18)πιοπὶ οὗ ἰλ:6 Βοσγὶρίυγο ἀἱὰὲ 
8}1} {πο86 (ΐηρα ΒΆΡΡοῃ, αὶ Ὀοσδυδο ἰπ 80 ρτουΐ- 
ἄδπηοθ οὗὨ αοἀ {ὑμ6γ τιιδὲ ἈΡΡΡΘΙ, ἰδ 6} ἪΘΣΘ ῬΓ6- 
οσοάϑὰ Ὁγ (89 Ῥγϑβδαίζϑβ δη ἔουθ- Ε] 0668 οὗ ΒοΣὶΡ- 
ἰυγτο. 78 γοΐδτεποο ἰο βοτγίρίατο, ΒΟ οΥοΡ, ἰδ 
ἀοδὶ κηθὰ ἴο Ὀ6 ΘΟχργοβδῖτο οὕ ἐνο (ἰῶκε: {πὸ ὁὉ- 
ἠοδεῖνο τογδοΐυ οἵ Οοα, νῖο, ἰα ἐ.:9 ογοτί πε οὗ 
1 σγυοΐα] δυδονγίη 5, 8 Θοῃϑ᾽δίοης τὰῖ Ηἰτδοῖ, 
δὰ {80 υποοπάϊιξοηδὶ ἰγυδὶ οὗὁἨ Ομσίσὶ δὰ ΗἨΐ8 
ῬΘΟΡΪΘο, ἰΒδὲ δῦουϑ 4]} απιδη δὲ υἱισατὶπθδ8 οὐρὰ 
πιαὶϊὶσθ ἰδ ἐδοὸ οτυοίϊδχίου, ἰἢ0 Ῥνρογίδομοο δηὰ 
(αἰ 2]. 988 οἵ ἀοἃ ποτοὸ τυϊίηρ. 
ΜΒΏΥ ἰἰθπι5 ἰῃ ἰδ ΒἰδίοτΥ οὗ ἰδ ογαοϊΑχίομ, 

86 Ενδη οὶ δὶ δϑϑιιθ8 0 Ὀ0 ΔΙΤοδν δι} 118 .,-- 
οβρϑοΐδην ὑμὸ δἰ δίονυυ οὗ βίπιοη οὗ Ογγοδο, ἐπ 
Ῥτοβοπίδιίου οἴ ἴῃς ἱπιοχίοδεϊ αὶ Ωγυσ- νΐδο, ἐδὸ 
χτοοοϊείη κα οὕ (89 Οτιυοϊδεα Ομ6, [6 οοπάυσὶ οὗἉ ἐδο 
ἐδίονοδβ, (6 ἀδυιθηΐπικς οὗ {ῃ0 Ἰδπᾶ, ἐλ Θαρὶ ἢ- 
ᾳυδῖο, ἰὸ τοπᾶϊπα οὔ ὑμὸ ταὶ! ἱπ ἰ8ὸ ἰθπιρὶο, 
(6 ἰοβι τ οΩΥ οὗὨ ἰδ6 Οἀθμι 216 οδρίδίη, Μοι δον 8 
ἑηάϊοδίϊοι οὗὨ οχίγοΡ ἸΠΔΡῪ ΟΘΟΌΤΤΘΏΟΟΘΒ ἱῃ (ἢ6 
ϑρὶε(- τον, 16 δαίίαιΐοι οὗ {π6 Ῥθορῖθ, 88 τὸ- 
οογά δα ὉΥ 1016, 88 6180 {8} ΤΩ ΊΟΥΣ οὗ {80 ΒΟΥΘῊ 
ἰΔδὲ οσὰδ. 

ὙΠΠῚ} Ρ]θδδϑυγο, ΒΟΎΤΟΥΘΡ, 86 ἀνν6}}6-.---ὅγεὶ ἘΡΟΒ 
{πὸ ἰσχδὶι οὐ Ομ νὶ δι᾽ 8 Ὀτδυ ον δβᾶ γοδοϊυϊοὶυ ἰδικίπα 
Ἠΐβ ογ7ο058 οπ Β΄᾽8 οταε βδουϊάογβ (αὐτῷ), ὕροῖ {19 
οοτπιὶοδὶ τι ὶοΒ ΡΙ]6θ δῃὰ ἰδο ον οοπεϊδυθα ΟΥΣΕ 
ἐμὸ Οτγυοϊδοα Οπ6, ὌΡΟΣ ἰμ6 εἰξιηίϊδοοιί δαρον- 

᾿δογίριίοι, δϑηἃ δἱταῖϊαν ὕδαΐιγϑα. Βαὲὶ -ἴος ἱαι 
ἔπ ΓῸ ἸΔῪ δροοΐδὶ Ῥγεοίουδποδδ ἐπ (89 Ῥοοοϊϊοοὶΐοι 
(8δι 7665, ἰᾷ Ηἰδ Ἰδὲ ΠοΌΣ, ἱπαιλιυϊοὰ Δ}12] χο- 
Ἰδιϊοῦα Ὀοίποοι Βίτι, Ηΐδ ἐγ οδὰ, δου ὰ Ηἰδ τοί ον. 

2. Το ποτὰ: 746 Ατησ 97. ἐλε ἵει, 'πδδ ἃ 
ζαϊδινοηΐ οὗ ἰδὸ οηἰτο Οἱὰ ἸΤεβέδπιϑηί--- ΒΘ ῊΦ0 
{86 79 δζο 80 Ῥδυίΐουϊδν οἠδίξουῃδ βοζο. ἀσοογὰ- 
πᾷ ἰο (80 οτἰκῖβαὶ δοουδδιίθ οὗ (86 ὅστε, ἰ( τῶ 
ἀοδίχηοα ἰο ἀϑῃοίθ ΗΪΐδ8 'πογίαὶ οϑένεε. ἴὲΐ ἐμου, 
ἴῃ δοσοοτάδῃοο τἱτ ῬῚ]δὲ6᾽ 8 τοοδιΐ ρ, ἀδῃοι οὐ ἰδ 
οοεαδίοη, 7, Ἠΐ ἀεαίλ, Ὀοϊος ἰδίοῃ ἀθὰ 48 ἃ ποῦ 
οἵ, διὰ δογοδϑῆι ὕγοι, ἰδ6 Φονγ8. [πὶ {πὸ 8620 
οὔ {π6 δον ρίανο, Βονουον, ἰὶ ἀθβοίθα Ηἰ8 ὀἰνίπεὶν 
αρροϊπίεα ἀεείέην οὗ ἀεαιλ, διὰ 18 ἐ8πὸ 56:89 οὗ (80 
ϑρίσιί, (89 εἰεγηπαΐ ᾿ διὰ ἡνγυΐϊ 97 ω 
ἀεαιϊδ. Φοξὰβ οὗ δεδιοί, ἰδο Κηφ οἵ {16 ὅοτπε: 
(16 τοτὰ οἵ (86 στγοβϑ, ρον βεὰ Ὀγ (86 βρέσι ἰδίο 
ἃ ποτὰ δϑοινϊ ἐΐ6 στοβδθ. Ῥίϊδίθ ἀἰὰ ποῖ δβυδβροοὶ 
ἐμδὶ Μἷ56 Στ Ώς, {ἰκὸ δἷθ δάγὶβρ, Κτεε Ἡοπιο, 
ἀἰὰ, υπάον ἐμ Ῥχουίάοβοο οὗ δα, ἰακο εἱξεὶδ- 
08560, ὙΠΟ 8Β6 Ἦχοίθ, ἐπ {9 (ὮΣΘ60 πιοδί 1π- 
Ῥονγίδηΐ Ἰδηρύοκοδ οὗ ἐδὸ που), ἐμ 8 ΒΟΣΏΣΔΟΔ ΟοΥεΣ 
180 ΟΥΤΟΒ6. 

8. 1786 τοΐογοῃοαδ ἰ0 ἰδ 7 9 ὁ δογίρανν 
ἦι Ομνέδι᾽ 5 βυβονη δα βουρθϊ δῶ Θο] δι ἰδὶ 
Ἐκ μὲ5 δεϊπίης ἰπίο 86 ἀδυϊηδδ8 οὗὨ {86 στοὶδὶ 
Ῥαδοίοῃ. Α1] ἐβ δρὶ υἱὲ 4] σοὰ, οὐ ἐγ δὲ] υτοϊποὰ ΒΥ 
..Ὸ βρίγὶ , ἰΒ ογάον ἰο θὰ Ὦγ ἐ!ο0 βιρὲτίι αἰοτίβοά, 
85 οὐδ ΘΟ. 866], Τοτοϊιπον οὐ ξζο, ορΐπδηοο, εἶν. 
Ῥοδιϊίοη, δοὰ υάδρτοοοῦ ὕροῦ ἐβθὸ Ὀϊμάμβεδβε οἵ 
π0 νον] ά,---οἸον ποά, 1 ΒΥ, βίο δα} δι 08. 

4. ΤΉ Ματν ἴδ τηοϑδὶ ἰοὸ ὯὈ0 8 ΘγΙΘὈ0] οὗἉ ἰδ 
Ολωτγεὶ, (65 ΟἸἰχδέ, πεῖ} Ἡΐδ ἱποιμεξοι οὗ (κὲ8 
δἀορίίου, παῖ τηδὰθ Ἠΐβ Ὀοδοιι- ζσιοπὰβ (ὃ 
γον 8008 οὗ ἰ8δὸ ΟἸγοῖ, δηῃά πὸ Ομυγοῖὶ ἐμεῖς 
τλοῖμοῦ. Ηδποθ 8 ἴογιω οὗ ἐἢ 6 Ομυγοῖι ἩΪΙΟΝ 8 
δὲ οχίγοῖδθ Ὑδυΐδηοο τὶΐῃ (ῃ6 δοβαιΒοδη ποῖά, 
οϑηδοὶ ὃῦὍὉ0 ἰδὸ ἔσο 0580ϑ. ΜΆΓΥ ζ.8Υ, ΒΟΤΘΥΟΓ, 
ἴον τοῖον 6 οΔ]]0ὰ 8 δγιδοὶ οὗὁἨἩὨ (6 Ζ7Αεθογαίῇ, 
το 1.45 ΘΟ Β.Π6}}}Ὺ ΘΟΡΡΤΟΒοσι οὐ ἰπ ΒΕῈΡ 
δον. ἴὴ ἰδ δὲ Β6Ώδ9 {{π| ἰποιἸυἱΐοι ᾿νοῦ ἃ ΠΙ68Ὰ: 
(5:60 ΤΏΘΟΟΥΔΟΥ, ἑ. 6. ἐβθ ἰμοοοξαιΐο δἱάθ οἵ ἐδ 
Οπυσοῖ, ἐδ αἰγαγβ ἰ0ὼ Βατὸ ἃ βδρὶσ 8] Β0Ὲ,--- 
Ομ] ἀγϑῃ οἵ (6 βρίγὶς; (6 ον οὗ δ ϑρ τὶς 
ΔΡΘ ΔΙΜΟΥΒ (0 αγοὸ ἃ 'ποίλεγῖίν ΦΌΒΟΥ ΟΥ̓́ΔΣ 
ὑμοπλ ἰ ἐδ: Θοοϊφπἰαδίίοαὶ σοι: ΪΦΏ. 

δ. ΑΒ Ῥοίον, νῖβο τοσοχεϊσοα ἱπ Ονῖδί (80 κ6- 
ἈΘΊΟΡ οὗ (89 οἱὰ ὙΒΘΟΟΥΔΟΥ, ἐδὸ Κίπιᾳ οὗ ἐδ6 ᾿ὶ- 
γίπο Κίηράοιι, γγ88 Ῥ.θ- ΘΒ Ὡ6ΒΕΥ απ σιισὶ οὐ 1 
189 Του αἰΐου δὰ δασο οὗ (δε Οἰατοὰ οὗ ΟἸτίδι, 
80 ἰὸ “ζολπ, Ὑο 8 Ομ γίοὶ βοῶν Ῥγο- σι  ὕϑδίν ἐδ 
τηϑηϊοείδιΐοη οὔ {16 Ῥογδοῖιδὶ Θοὐ, (86 γοτίγαϊ! 
οἴ οἰογῃδὶ ἴοτο, ᾿νγ88 οοῃηδάοὰ {ἰπ6 ουπδοίϊοη δοὰ 
Οδ͵ οὔ λοίψ 7επνϊῳ οἵ ἰδ “γἱδπάς 9. Θοῖ 88 ἰδ 
ἱπηογιιοδί Υἱῖ8] θοῦ δ Ἡλι μἷμ (80 ΟΒΌΤΟΝ. 

6. Τμο ἐλίγεέ 97 “οεωε, ΗἨΐβ ἰαδὶ ουδονῖίβρ. Α 
εἶσα (1) ἐμαὶ Ηο 886 ραδδεὰ ἱμροπβὰ δὶ] Η]5 ϑεΐ- 
ον δϑὰ ΤΩΔῪ ΠΟῪ τοσοίγο ἰδὸ ἀταῦρδί οἵ το- 
ζοδδιηθηῖ; (2) ἐμδὶ δ ἀορδείβ ὕγοι; ἅτ δδὰ 
ἴτοια {1056 ἯΔῸ δδτο ογιοϊδεὰ Ηΐαι, Ὡοὶ Ῥνου Ων 
αϑὰ οοἱαἶγ, θυ  ΒΌΡΟΌΙΪΥ, ἩΘΡΙΟΪ δηὰ Ἰοτίρὶγ; 
(8) (ιδὲ Ηο που ὰ Ὀ6 πο Ῥδίξενα ἰβ βο οβοθεβ 
ἰοεοίθ δϑὰ Ῥ6Β8ΒΟ6δ; π ἸἘδ’ Ηο 5.}}} σρδαὶ 
ἷῃ (86 σουδοϊουθηοθα οὗὁἨ ΗἨΐ αἰνίβο ογρίτιπεὶ 
ΡΘΎΘΥΕ, 88 ἱΓ ἰξὲ ποῦϑ δὲ οὔοθ α ὑοῤβκίῃᾳ διηΟ ὃ 
οοιμῃηϑηάδίΐηρ; (δ) ἐμαὶ Ηο ἰδ τοδί: Ῥτερδσαίοη 
ἴοτ ἔδο ομά, 

Ἵ. 7εὲ ὦ βκιελοὰ. 8.66 189 Βοειϊ]οιοοαϊ ΗΪπἰ 8. 
Ἠοῦτον χ. 14. πο ποτὰ δ (1) ἃ Ῥυορβοίθ 
ποτὰ (4}} δοτὶ ρίασο [α18}19}; (2) ὁ δἰ φϑ-»είοϑεν 



ΟΗΑΡ. ΧΣΙΣ. 17-80. δ89 

ποτὰ ((Π9 οχρίδίιουυ ϑασυϊβοθ δοπιρΙοἰοα); (δ) Ἢ 
Κη ῖγ ποσὰ ((πὸ κἰηράοιι οὗ μοαᾶύϑῃ ἰουπάοι); 
(4) α υπἱίουϑ ποτὰ (86 ποχὶς οὗ σοἀοαιρίξοι δο- 
σοι] δοὰ 88 ἰδο ἡοιπάϊηρ οὗ (9 ΒΘ ῚῪ ὁγϑδίϊου, 
89 πουϊὰ οἵ ιλ6 οετμδὶ ϑρὶκὶν). 

8. ΤῊ Βιδύο οὗἉ Φοδῃ ἰβ ἰδ6 δοοουπύ οὗ (μ9 
Βούοῷ ἰαϑί νογὰβ οὗ ὅ9δι.8. 

9... Τὴ. ἰγϑὸ ᾿ἰδῆχυδρμοδ οἱ ἰδ ογοῦθ, {16 (ἢΣ 90 
ατουρά-ἰουζιιοδ οὗ {᾿ἸΘ0] 0 ΧΎΥ. 

᾿ ΒΟΜΙΣΕΤΙΘΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

866 πο ϑ'γοορι δέ8.--- 0 κτοπὰ ζ] Δ] θη ὶβ οὗ 
ἐμιο ἀϊνίωθ οουπδοὶ ἰὰ ἐμο Ῥαδδίοῃ οὗ Οἰιγὶδί, δὺ- 
ἐοβίθά ὉΥ ἐμὸ πεοδί βἰχεϊβδοδαὶ ἔ] ΔΙ πιοηίβ οὗ 
Βασίρίατο (γοσα. 831-37 τανϑὲ Ὀ9 σοῃμδίἀογοὰ ἰὼ ἐδὲ8 
οοβηθοίο0η).---ΟἸγίδι᾽ 8 βυοτίης ἰπ. 1.8 Τα πάδηλθη- 
ἐ8Δ} οδίυτγοα: 1. Δ 8 αεἰ 97 δυϑεγισ : ἴ᾽89 θθᾶγ- 
ἴηᾳ οἵ Ηΐδ σγοϑβ δῃὰ κοὶπρ ἕοτί (τ ἰϊπουξ ἔπ καίο, 
Ηδϑῦ. χὶϊ!. 18; οὐδ οὗ ἐπ οἷά δοπηπιαπὶοη) ὑπί0 
Οδίγνανυ; 2. 85 δῆ ἐζρογίθποι 9} τι βεγίηρ--- ἢ {89 
τΐδνοξ, ἰα ἐδ τλάϑὲ οὗὨ {110 ᾿ΒῖοΥγ68 ; 8. 88 ἃ σίο- 
χιβοαίῶν 9. εμβετίησ: Ζ26888 οὗ Ναζασοίμ, {μθ. 
Κὶηκς οὗ {80 ον ((86 Κὶπρ οὗ δβυβόγογβ, οἵὗὈ (9 
Ῥϑορὶο οὗ ἀαὰ, οὗὨ ἰκίη 5), ἰπ 8}1 ἐπ Ἰδηζύδμο οὗ 
ἐμὸ ποι]ὰ.---Τοὸ δυροτασγὶ ρου οὗἩὨ ῬΙ]δΔΙ6: 1. ΑΔ 
40Ὸ ποτὰ οἵ Ριϊαΐθ: Οοπίδηυδίιϊοι οὗ Ηὲθ πιοοῖκ- 
ΘΥῪ οὔ ἰμὸ Φ90.078;--ἰδο “9 0718 ἃ ΣΟ  οΓ-ζ0}}ς, 0890 
Ἡροϑδὰ ἴδ δἰτοδϑὰγ οτυοϊβοά. 2. Α8. 6 ποσὰ οἵ {86 
Βρινὶι, οοπφοϊοιοὶν ἰο ἐμ πείϊον : Τ9 Μοβεῖθα, 
ἐμβο Κίηρ οὗἁὨ ἐϊ:0 ῬΘθ0}]ο οὗ ἀρᾷ. Οὐ, 1, 45 δὲ 
δδουιϊηϑὰ (16 οὗ φσυϊ!ο, ὑθ 6 Ῥσοροείν οὗ πιδ]οίδο- 
ἐοτβ ἷπ ἰδο ο]ὰ ψον]ὰ; 2. 85 8 Ῥογβοῃδὶ {16 οὗἁ 
ἩΟδοΥ, (86 ῬεΕΟΡΟΥΙΥ͂ οὗ λ6 ΕΚίπρ οὗ εἰρμίθουβ- 
688 ἰὼ [16 ποὺ νου. Οὗ δ8 (μ9 οχρ᾽δηδίζου 
Θηὰ ραἱονϊβοοίίου (δ χίἄγμπσ πα Ῥενγκιγωηα) οὗ 
ὁ ΘχΟ88 οὗ Ομ νὶδί.-- Ἴ εἶα ϑαροσβονίριΐου τοδὰ 
ΤοΔΏΥ οὗ (80 δονν9, ἴον (16 Ρἷαθθ 88 εἰσι ὑπΐο 
ἐδο εἰΐγ: 1. 19 νογὰ σοποογαίηρ Οἰγὶδι 15 δι}}} 
Σοδὰ ΌΥ͂ 88} 16.8] πιθὴ : 2. (0Γ ἐϊ0 ρ'ασθ ὙἘΘΓΘ 
Ἦο ἴα ἐοβεϊ οα οὗ ἰ8 πἰκἃ ἰὸ ἐμ οἷγ. [716 θγδῃ- 
65}1164] Οδυτοι ὉΥ (6 Ββἰάθ οὗ (86 ὑδυγολ οὗ 
Ἰεχαγ].--Ἴοὺ (λ6 ῥτὶοδὶβ που] δὶ ΔΙΊΟΣ (ἰ6 
τυνὶ της οοποοτηΐρς ΟἸΥἶβ,.---Ὡὸ ἀοιμθπά οὗ ἐπ9 
φείοαίβ δηὰ ἰδ ἀφοϊατδίΐοα οὗ Ρ᾽]]δ(6.---ΡΙ]δίο 
δηά [80 βοϊἀΐθγβ διὸ οομ ρ9]]οἃ ἐἰο νοῦὶς ἰού. Σ 
ἴοξ 80 ζυἸΠ] ππδὴξ οὗὨ ἰλδ9 δοτίρίιτο.---Βοϊΐονα, 
4ἰδο, δῦϑ ὉΠῸΟΡ (86 Ῥτουΐάθῃοοθ οὗ αοά, ὀνθ ἰῃ 
βἰαγίηρ, διὰ αἰνίἀϊης Βρο]]. 

Οραϊγαβί οὗ Ομ τὶβι᾿ 8 δάγοσζϑονὶθβ δὰ Ηἰδβ  γθη δ 
αἱ Ηἰ58 οσυοϊβχίοη.-- ον (ΠῸΥ ταὐϑὲ αἸογὶγ Ηἰπὶ 
ἐοχοίδον ; {080 ὉπσοηδοϊουβΥ, {1686 1π αταίοίι]} 
1ονθ.---Εουπάϊης οὗὨ ἰλὰ9 δρίΣ 181] ουδο οὗ ἐ}9 
ταρίμος δὰ βδοῦ Ὀδθηθοὶ ἰδ Ο0Σ058.--- ΤῈ 6 τἱ οὶ 
ἸοζδοΟΥ οὗ ἐἰ9 ῬΟΟΡ δοδυ. 

ΤΠο 1967} ὑτοβοιιϊ πιο οὗ ἰλ6 ἀγίης 9988 
ἐμὲ Ηΐδ ἀδ γ᾽ 8 νουῖὶκ 14 Δοοομρ] 894 'π δοσογά- 
8δῆοθ ὙΠ (86 δοεῖρίαγο (ΟΣ ἐπ δοοοτάδῃοο νὶξὰ 
ἐμ9 οοπηδρὶ οὗ αἀοἀ): 1. Εχργοβδοα ἰδ [8:0 6Ὑ6}- 
ἷης ἀγδυρῶϊλ τ]ιΐοι {86 ρσεοαὺ ΓΘΡΟΤΟΣ ἰδιεοί 88 
Ηο αυἱιίοε ποσὶς ; 2. ὀοχρχζοαβϑὰ ἰη Ηΐβ ουθεΐης 
ΒΟῺΚ θαοΐοξο Ηοσ χοροί [0 οἶθορΡ: [{ 5 δηϊδηοὰ. 

]1εὦ βηλοῦ: 1. 1ι, ποὺ (δἷφ διὰ ἐπδὲ: αὐ (δδὲ 
ἴδγα [6 ἑουμάδίΐοη οὗὁἩ 86 ποῪ, οἰ0 8) ποι]ὰ οὗἁ 
Οοἁ. 2. ὁ ἐν, ποὶ ἰὲ ὦ δείπφ (Η90. χ, 14). 8. 
Τμιώλεά. ΑΒ ἃ δορὶ» 6] δοί, Δ8 ἃ Υἱί8] οοπβίοί,. 
85 ἃ ΙηοΥ 8] βυδονίη, 88 ἃ ἐσ πὰ ΡῈ οὗἁ ΟἸετὶδὶ δὰ 
80 πεῪιναίΐοῃ οὗὐ Θοὐἀ---οοπἀποίοα ἰο ἴδ ροδὶ 
τέλος).-- 89 ποτὰ, 2ὲ ὦ Απώλεά; 1. Αδ 186 
Ἐνφοροὶ οὗ ΘΟ γίδι; 2. 88 ἐδ οοπίοδβοίοῃ οὗ (86 

Ομογοῖν; 8. δ {1:0 ᾿υὈ]]αιϊοη οὗ ἐμ 9 Ὀσ] οΥνπςς 
μεοασί; 4. 88 8 οχοϊἰδίΐοῃ (0 ΘΥ̓ΘΥῪ ὙΟΥΪς οὗ ΤΣ : 
δ. 88 ἃ ὨΓΟΡΈΘΟΥ οὗἨ ἰμ0 [,ι8ὲ Αγ. 
ΒΤΑΒΚΕ: ΟΣ δ 888 τουϑὲ τ |κ9 ΤΏΔΏΥ ἃ Ῥαΐῃ» 

ἔα] ΡΙχείπια χα οαἱ οὗ (μ0 οἰίν, ουἱ οἵ (6 Ἰδπά,--- 
ὨΔΥ͂, ΘΟΥΘῺ ἰο 86 μδ)ῖον8 δῃηὰ {πὸ βίδϊκθ, ἴον {μ6 
ΒδΪκ6 οὗ εἰνοὶν Ζἰ(ἢ--οὐυῦ οουχαχοὶ ΡΤ685 οη νατα ! 
γὺ αῦϑθ 8 Ὡοῦϊο Ῥγθάθοθϑββοσ.-- -Ἰ ΚΘ σοριϊοσί, 
μου Ρίουδ ππδη, ἰξ ἰμοὰ ἀτὺ δβοσοιιηιϊθα ροί]688 : 
ΨΦοΒ08 γὯἍάλ πυιοτοα πεῖ 86 ὑἰγδΉΒΩΤ ΒΒΟΥΒ ἰμδὲ 
μοα κἰκχιέοδβε Ὀ6 ἀθοϊατοὰ {π0 οὨἸ]ὰ οὗ αοἀ διὰ 
τἰκίοουδ, 15. 111}. 12.---ΤὴΨῦὸ νδΐῃ Ἰδὲ οὗ (1168 
Ι8δὲ 06 τοπουποοθαὰ ἴῃ 70] ὁ ίηρ (6 ογαοϊδοα 
Φεβυ8. ἸὙδουρὴ ἰδ του] ὰ βῃου ὰ ΟΥΌΟΜῪ ΟἿΣ 
ΒΟΠΟΣ δηὰ οὖν κοοὰ πδιο; ἱπουρῇ 586 βδου]ὰ 
Π811 ἀθονϑ οἷν δοδὰ ἰμὸ βιυροσβογὶιρίϊου : (μι18 18 
ἃ ἴοοϊ, ἃ ἀγϑϑοοῦ, δὴ οἀὰ ἔοϊϊοιν, ἃ Ἰιϑροίϊο, είο., 
Ἧὸ τδυϑὶ ὃθ δαιἰοδοὰ νἱ 18 Ὀοΐης οα]]οα ἰ}}λ86 61}]- 
ἀγοῃ οὗ αἀοὐ δηὰ Βεατίηρ ΟὟΡ παῖροβ Ὑγἰ 6 η ἰὴ 
Βοαύϑῃ.---ΟὨνδιΐδηβ, τοαὰ πὸ ΗΟν ϑογίρίυτοθ 
αἰ] σθαι ; ἰμοσθ γ9 δηὰ γοὺν Κίηρ, διά Ηἱἰ 
πδίασο, ν1}}1, δὰ θοποᾶίβ. ΟἾμδρ. ν. 89.---ΖΕ1- 
ΒΙ08: Τ1δὸ δβοίοποϑθ οὗ αἰγογβ Κὶηαβ οὗἉ ἰοημιο8, 
οϑρϑοΐα}ν οὗ {10 ΗΘΌχον δηὰ ασθεὶς, 15 ἰο Ὀ6 Σθ- 
οορῃϊσθαὰ 88 ἃ ρατιϊουΐαν Ὀοηοδὶ οἵ Οοὰ, δῃὰ 15 
ΘΧΟΘΘαΪΩἿΥ 8670] ἴον (80 ἱπγοβιϊραϊΐου οὗ ΗοΙΥ 
Βογίρίυτο, (παι Βανυΐπρ θ6οῃ τΥἰ θη ἴῃ (ἢ 686 ὕπνο 
ἰδῆσυδχοθ, 1 ον. χὶϊ. 10.--- ΡῈ οί ΤΥ δδγο ἀ}]1- 
ἔοι ἔγατοοὰ {19 8 ροΥβοΥΡίϊου ἱπ ΔΩ ρυϊγ, 
Κηονίης 9658 (0 δ6 ἱπποσοῃῖ. πάθη] γὴν (18 
ἴδοί, ΒοΟΤΤΟΥΟΣ, 88 8 Βρδοὶδὶ ργονίάθῃϑο οὗ (οί, 
Ἧ80 ἰοοὶς οαγΘ ἐμαὶ Ηΐβ ὅοῃ "μοι μβανθ πὸ χῖρδι 
Βυρογβοσί ριίοη, βίδοθ Ηο υξογοά {π6 ἀοδίἢ οὗ 89 
ΘΙΌΒΒ 88 [δ Μὲ ο5πῖΔ ἢ ΟΥ διῃιοϊηἰοα Κίηρ οὗ [δγδοὶ. 
--Βομοϊὰ ἀοὐ᾽ 5 χὰ] οὐοὸν ἰδ ποασίβ οὔ σζϑθῃ; ἴῃ 
(ἷὶ5 Ηἰπ ΤΑΥ͂ οὐον (ἢ θπὶ Η9 ποῖ ϑιρ] γα ούοη 
Ηΐ οὐὰπι Θπϑῆλΐοϑ ἴὸΣ ἰδ6 ζυγίμβοσδθσοθ οὗ Ηἰΐ8 
ΕἰοΥΥ : γθ8, Ηἰβ ἔοοβ πιυδὺ δβοιηθίϊλθ8 Ῥσχοϊηοὶθ 
1860 κἴοσγ οὗ Ηἰδβ οἰϑ]άγοη τὶν (Π0 ὙΘΣῪ ἰδίηρδ 
ὙΒΟΓΘΉΎΣ ΠΟΥ ΒΔ βέυῖτθῃ ἰ0 αἰδθοποῦ {8 6η:, 
Ῥβ. ΟΧ. 2.-ἰζ ἰμὸ υυϊηρ οὗὐἨ δῷ δου Ὠ}Υ Ἰυᾶκο 
οδηηοί Ὀ9 αἱξογοα, ΒΟΥ τομοἷι 1688 88.8}} ἰΒαὺ Ὀθ 
ΘΓ86α νοι! αοα ΗΪπιΒοὶῖ 1168 νυν ἰοη ἴἢ 6 165- 
ἰδιωθῃΐ δπὰ οτα.---ΟἜ ΜΕ: Ομ γβὶ 18 ῬΟῸΟΣ ἰῃ 
[9 Ὀοαίϊπηΐηκ, πιά α]6, δπὰ πὰ οὗ Ηΐβ8 116, {πὲ 
σου Ηΐδ ρουονν Ηὸ ταϊ αἰ ταδῖςϑ υ.8 γἱ 6ἢ.---Ζκις 
δβιῦ: ΤΏ 6 ὭΘΔΓΟΣ ΟὨ εἶδέ, (ἢ 9 ΠΟΑΤΟΣ (ἢ. ΟΓΟΒΒ, δὰ 
{86 ΒΟΩΥ͂ΣΟΡ Οὐν 8.8] οἱ 0η8.---Ο ΙΝ ΕῈ : Εογνθαὶ 
ἴονθ ἰο Θοἀ δῃὰ (}ιὸ ἱοτὰ 9 6508 τοχγάοι πὸ ἀδη- 
ξοΣ.--- ἢ υ,18 Βρθϑσο ὁπ (116 οτοϑ8, ἰμ 1ωογὰ 7 6- 
518 (1) ἱῃίθπ θὰ ἰο βοῦν λιοῖν ἢ19 Ὀοδτϑίδ ο Ηΐ8 
᾿ἰϑῶσί 8 σᾶγθ ΘΥ̓ΘΏ [Ὁ ΟἿΣ ὈΟΟΙῪ οἰτουτηβίδῃ 68, 
δηἀ οοπδιἀογοί δυσὴ οὔτο ἃ μαεγὶ οὗ ΗΪ4 τηθ- 
ἀϊαιονίδὶ οδῖοο; Ηο ἐμογονὶ (2) ἀοδίχηοα ἰο 
οοπῆτωι ἐθ9 ΒᾺ οοπιηδυἀπιορηΐ δηἃ ἰο δοὶ 8]} 
οἰἰἸάτοι ἃ κοοὰ ΟΧΘΌΡΪ6, 88 ἰὼ ΟὟ (6 δου ά 
ὁδΧΘ ΤῸΓ ἱμοὶξς Ῥοὸν διὰ ΦΟΥβα Κο ῬαΓΘΩ8; Ηο. 
Βδίδ ἐμβογ νει (8) ΒΒ ον ἐμαὺ ἰΐ 18 ποὺ ΘΟ ΓΑΣΥ͂ 
ἰο ἐπ 8080 οὗ ἐμ Δ΄ οοτοιδηάιποηί ἰζ Ἧγ͵ὁ 6Χ- 
ἐοῃᾷ {8 ᾿ἰυγ 8 δοιηϑνν δὶ ζατί μΒαν ἴθδῃ (86 Ἰο ΘΓ 
οὗ ἰξ βοθιιοίϊ. ἰο σοαᾳυῖΐτο; Ηθ Βδίῃ (4) ἀοδίρηοα 
(ο Βα] ον ἰδ πδίυγαὶ ἴονὸ οχί θη ὈδίγΘΘη 
{νϊθη δ δηὰ χοϊδιλνυοβ  Ηθ δαί (δ) βδηοϊϊουϑὰ 
κιυαταϊδηδιὶρα; Ηθ δδίι (6) δρργογοἂ οἵ ἰϑδβία-- 
ἸΩΘὨ 8; Ηθ δαί (7) ἰδυρδι ὑμβογ ΌΥ ΠΟῊ ΘΥΘΤΥΥ͂ 
0890 οὐρὰ ἰο βισὶγϑ ἰο σηδῖζθ (18 ραϊπῦι} 119 πιο 9 
ὀῃἀυγαῦο ἰο δἷδ ποία ον ὈΥ στοημδογίηρ πἴτ ]ον- 
πᾳ δἰὰ ; Ηο δαί (8), ρδσίου δ ὶ ἴῃ 186 ῬΘΥΒΟῺᾺ 
οὗ Φοια, οηὐοϊποαά ἰξ Ὁροι (6 μαατὶβ οὗ 8]}} {110 
ἰθϑοθοῦβ οὗ Ηἶἰθ ΟὈυτΟΙ ἰο ΔΥῸ 8 ΘΆΓΘ [ῸΣ ῬΟῸΣ 



δου ΤΙΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΌΟΟΒΟΙΝΕ ΤῸ 9ΟΗ͂Ν. 

δὰ ἀοπίϊἑαίϊθ Ῥϑυβομδ: Ποὼ μαι (9) βῆονῃ ἘΟῸῪ 
γγ0 δου) βοοὶς ἰο δοσοι δ ἰβγοῦ οἰμοσα 89 
ξοοὰ ἐπδὶ νὸ ουγβοῖγοα ἃγὸ ὉΏΔΌΪα ἰ0 Ρογίοσῃι ; 
ἢ ναὶ (10) δοδυσϑὰ δἱὶ σοι Ηο χοοοχκείσοι ἢ 
88 Ηΐδ σοῖο δὰ Ηἰδβ ὑτοίμδτοι ἐπὶ Ηθ πὶ}} ποὶ 
ογβδικο οὐ περίοοὶ ἔδμοῖα δἰ εἰ16:..--Οτὶδι᾽ Β 6 γ68, 
διιϊὰ ἐμ ἰπγαιοὶ!, ἀτο χοα ὩΡΟΒ ὑο᾽ίογνονα, Ῥδ. 
Χχχίϊὶ, 18..--ΝῸ πιδὰ ἀδεϊνθί δε, Ὀαὲ γαῖ ον 
Ῥτοᾶι, ἔγοια ϑεϊοσίες ἰδίο (86 6 ]ονεβδὶρ οὔ Ομ νἶδι 5 
Βδηιο δϑδὰ δυθδοσίηρ.---- ΠΕΡΙΝΟΕΞΒ: ἀοα του άθί ἢ 
ῬΒΥΒίοΔ11γ δὰ δρὶγἰ ΛΠ ἴον ἐβοῖ ἐμαὶ Ὀθϊοης 
0 Ηἰπι.--ΟΒΆΜΕΕ: Α Οδγιδιϊδη βῃουἹὰ φϑοίὶ]ο 
Ὑ011} 18 Βουδβοί!οἰὰ δὐοὶγϑ Ὀοΐοσθ δ ἀΐθι}..--- 
ΟΑΚΧΒΈΕΙΝ: [ἰ ἴδ ΟΥ0᾽ 8 ὙΑΥ ἰο ἰοίοτοαὶί ᾿(5ο]7 [ῸΓ 
{ποδ9 δἰ Ἰθατοθ ἀσβίϊιυ!θ, δηὰ ἰο ὁμάοδυονῦ ἰο Ὀτίηρ 
δοουϊν ὈΥ͂ πι088 οὗἉ ΟἸΠΟΥΒ δυο (Βἰη (8 8811 ὁδηηοὶ 
ἀο ἰἰβοϊ ζ ΙΑΧΝΡΕ: [1 ἰδ εἰς ἐμαί ὑμΠο80 Ῥδο 
810 Ῥσορδσίηρ ὑθβοσιβοῖ γα 8 10 ἤθδί, ββου]ὰ ποὶ 
ἕογξοῖ ἰο οοΥῸ 170. ἐμοὶν {δια 1}168.---ΗἸΡΡΥ͂ 18 "ο 
δὶ οδρουδοὶ (89 οδῦδθ οὗ 0 πνίἀονβ δηὰ οἵ- 
Ῥθδηδ δηὰ ἀοοίδι ἰμϑ σοοὰ ; πο ἀοοί ἀοἀ᾽ 5 πὶ] 
δηὰ 6}}4}}1 ἱπμονέν (86 Ὀ]οΒδίης, Ρα. χ]ΐ. 1 δ΄. Ἐχ., 
χχὶϊ. 22 δ΄. --Ποδν, ἀοαν Ομνίϑίϊδη ἐμαὶ 6518 
δδίἢ (μἰγδιϑα, δηὰ 1οὲ 'ἱξὶ οδῦδο 866 ἐ9 σιδερὰ (9 
ἸΏΟΤΟ Υἱ αἰ ἸΏ} ροδὶηεί Δ}} ὀχσοδα ἰῃ ἀν ηκίηρ --- 
Ηκστ: Οδμνίϑεῖδα τηἷπο, ἰἔ μοι ἰοο δτί ἐσθ ψ ἢ 
ΒυμοΥ δηα (Πἰγδὶ ἴῃ 1[Ηΐἷ8 ποῦ], οοπγίοτί {ΠΥ 80} 
τ (ἢ ἐὴ9 ᾿Βοπκίι ἐμαὶ (γ βανίουν ἀἰϊὰ 6}50 οοπι- 
Ῥ] δὶ οἴ (896 δδ10 οα {9 σῦσοϑα. Αδ, Ὑδδὲ ἃ τὸ- 
Τνοδιηοηῖ ννἰ1}} ἐμὶ6 Ὅο ἰο (λ}66!.--  ετέλεσται : ἴῃ 
88. οὔθ τοζὰ Θγογγίβίηρ ἀρρεγιδἰ εἷμα ἰο {6 
ῬυΓγΟΙ 450 οὗ ΟΌΡ δδ᾽ γδίΐοῃ 18 Οχρ διὰ οοπ- 
οἰυάθαὰ. Βγ ἐδ19 Μὸ 806 ἰμδἰ {Π6 Μαδίονς πὶ {89 
ἰοῦρτιο οὗ μο Ἰοδγπϑά, [8. 1. 4, ἰ5 θοΐογο 11.8,---Ηὁ 
Ἧ8Ο σαπ Ὀνΐηρς 811 ἐπίῃ ρα ἰπίο ὁ56 ποσὰ, δῃὰ γοὶ 
ὧν 18. ρέίσπα εἐπμηίίαίἰο, ἃ οοταρὶ θὲ ἀθοϊαταίίοο, 8 
ποτὰ δύοτο δ] πογὰκ, ἃ τόρυϊον δρϑογίβηι (88 
{ΠῸ0Ὺ 68}} ἃ ΘΟ. ΟἶΒ0 Βαυΐρ,, ὈΣΙΘΗ͂Υ δηὰ π]Π ΣῪ ὁχ- 
γγοδθοά), δμογὶ δὰ γοῖ ᾿ηἰ6}}} 510] : ἃ ἔστι δρο- 
ΣΙ γα (6 πιοιηθηΐουῦβ δη Ῥσχεζηδηὶ βαγίῃρ). 
ὕρου ποονίηκ ἐμὲβ ἀοοϊαγαιϊίοι, ἐὲ ὦ Μηδδλοά, τὸ 
816 οσοπδίγαϊπϑαὰ ἰὸ δδὶς : τυμδὺ 8 δ ἰδμοὰ ῖ Τἷ8 
αυοϑεΐοη 8 Θ δὲν δηϑνογοὰ ἱζ τὸ ἀο Ὀθὲ σοπδίάἀοΣ 
10 Ῥογβδοῦ ὙΠῸ τηϑδὰρ ἴ[Π6 ἀοοϊαγαίζοη. [ὑ 8 δο- 
σοτ]βἰι6---4}} ἰμδὶ Ομγίϑε 88 Ὀοπηὰ ἴο ἀο 
δῃἃ ἰο δοδοιῃ} }18}}---ὴὴὰ ὑΠπ5 (Πἷ5 τοΓα Τοΐοτ υ8 
ἴο ἐ8 86 Ὑδ8ο]6 σοῦγθο οὗ Ηἰ5 ᾿ἰΐ6. [Ι͂ἢ σοπδίἀογδ- 
ἐΐοπ οὗ ἐδ ργϑοϑάϊηρ 28(} υϑν., {9 τογὰ τετέ- 
λεσται ΤΑΥ͂ ὉΘ Θοτμρ]οιηθηἰθα ΔὕΘΡ ἰμΐα ζββΐοα : 
λεγειϊιλ ἐδ λ6 βετίρίωγα, ἷὰ τ δὶ πδίοιι 10 Βα(ἢ 
Ῥτορβοαδίοα οοποσγηΐης Μο, {εξ 6, Ἰρακο χνυιϊὶ. 
81; χχὶΐ. 87. ἸΥ ννὸ ἰδῖο ἰηίο δοδουδὶ ἐμὸ Ῥ8886- 
δέο5 Ποῦ. ν. 9; χ, 7, 6 ἸῺΔΥ δἷβο 6 (δ 8 Ῥδγδ- 
Ῥυταδοα; Ἡδενειοίίλ ἐφ ἰλ6 εομηδεὶ απα ιυνἱϊ 9 Οοὐ 
σοποεγπῖ ΟἿ δαϊσαίίομ αἀοοογερί ὴοα, ΠΔΤΑΘΙΥ, 88 
τορογὰβ {80 ῬΌΡΟΒΘΒΘ οὔ ἰΐ; δηθὰ ἴῃ οοπδί ἀδτδίΐοη 
οὗἨ (0 ἀοοϊαταίίΐου οὗἨ Οἰιγίδι, Μεῖί. νυ. 17. τετέ- 
λεσται ἸΆΘΒΠΒ 8ἃΒ τουδὶ 85: λίοιο ἐξ (λ6 ἴαιο 
--Αό πον, 85 ἰξ νγγοσθ, ποἀδἀοὰ υπίο Ὀθαι, Ὀϊά- 
ἀΐπᾳ εἶτα σοηθ ΟἩ ; γθ8, Ηθ δοβοῦίϑα Ὺ {μὲ8 ὈΟῪ- 
ἴῃς οὗ Ηἰβ ποδὰ, ἐμαὶ Ηο Ἰγου]Ἱὰ Ὀδοοῖλθ οὐϑα αὶ 
ἴο ΗἰθΒ. ΕἌΙΒΟΣ ππίο Δοδίς, ῬΗΪΐ]. 1. 8.--ΟἜΑΜΕΕ: 
Ἠαΐὶὰ Ομνὶϑὶ δηϊθδοὰ ἱἰἰ͵--ἰῃθη τπ͵όὸ πορᾶὰ ποὶ 
δοιιίουο ἱἰ..--ΖΕιδιῦ: ΟἸ γίδια οομδιηυπαίωπε, ἷὶ 
5 δ ΐδποά, παι Ὀδοη ἃ ὈϊΪοβδοοὰ ἱἐδίηρ ΤΟΣ υ.8.---- 
ΟΒΙΑΝΌΒΕ: ΟἿ ΣἾδι᾽ 8 ἀϑδίβ 8 οὔν ᾿ἰΐδ; ἰῃ ἀγίης 
τ οἶον ἰηίο ἰγὰο 1176, Η6Ὁ. 1. 14. 

ΘΕΒΓΑΟΘΗ: δ ποϑὲ ΒΟΥ ὶὉ]6 οὗ 411 ἰουτηθηίδ, 
{πὸ τποβὲ Ὀυτηΐηρ ἐδπὶτοὶ,---α οἱ Γουη δίδη60 ΟΘΧ- 
ῬΥΘΑΒΙΥ Ῥτοϊοιοα οὗ ἐμὲ βυδοτίη, Μοδδίδα, Ῥδ. 

χχῖΐ, 16; ΦΟΙΔΡ. Ῥα. Ἰχίχ, 2]1.-- -ἰϊδσοὸ: ΡΙ]δίο ἰπ- 
αἰ κηαπ  τοΐσβοβ {πο τϑαυοδί οἵ ἐμ0 76» ἰμδἱ 
Φοδυδ δβοῦ)ὰ ὃὕθ οβασγδοίεσίι σοι ἴῃ ἐμβὸ ἱηδβογὶ ρθη 
8ἃ8 8 ἀοοοΐγοῦ.---Ἴ89 (ΔΠ 70] ἴον οὗ ἴμοϑὸ πὸ 
οἷἶδνο (0 965: Βιπδοοὶὰ μοὶ ἰμδὶ μαΐῃ οὗ ἀεορεεὶ 
δΥραΗν βίοι 18 οοσδδίοποι ὉΥ ἰλια δβροοίδεϊο 
οὗ Ηἰδ βυδογίη δ, ἴαικο ἐξ. 85. 
Βκλυνκ: Οοοϑοὶοῦδ οὗ δἶδ ἰϑῤαδίξοο δὰ οὔ ἰδο 

ἱοσθηοοῦ οὗ Φεθυδ, ΔΗΘΔΥΤΥ τὶ (Βοδὸ νἶϊο δὲ 
ἀγίτοι ἷπι (ὁ δοτδῃνΐέ ἐδπδὲ ἰοὐαδίϊοθ, Ἀ6 Βιγ8: 
ῳολαί 1 λαυε ωγιίεπ, 1 λαθο ωὐιίοη; ἰδ ἷ8 ἷ8 ἰδὲ 
Τοσταϊδ οὗ ἀοοίάϊπο τοὰρίβίγαίοδ : --- ἩΠ τὰ. 
ἄφοτοθ ἰδὸ τοδί ΟΣ γτοϑίβ.--- ̓ὸ ὧδ Ἡσί τσ ἴα 
ἈοιπαΊ.---Ἰ,δἷλῃ--- (9 7. ϊο161 ἑοαρσος; πῃ Σῦτεν, 
ἐ)9 Ῥορδῖδι ἰουκυο; ἴθ Οτέεῖ, ἴ80 ἰοῆφυδ ἰη 
ἄϑμοσαὶ {9660.--υξίοθ, ἰ8080, ΟΥΘΏ, ἐμαὶ ΔΓῸ δ’. 
ῬΘΙΘΈΏ(Υ οὗἨ ἴδ) Ἰοδδὲ δοοουῃίΐ, σωυδὲ ὕὉθ ζ0}8]1οἀ 
ὉΡ ἰο ἐμὸ ὙΦΡῪ Ἰδδὶ Ὀγεδῖ. Ὑπ6 ΟὨγίειϊδη 
διου]ὰ ἀϊο ἐκ ἃ σθ6Ταὶ, ὕῥροὰ εἶδ 7οοὶ, δρβιίδα, 
εἰν ογάοσϑ, 1 Τίηι. ν. 8.---Τὴπθ 186 σα} (δεὶ 
ἀοδὶῖ τπδῖκοβ, ἰδ Ὀοσὶ δ]]ο ἃ. Εογν Ἰονθ ἱδ δι γοῦᾷ 85 
ἄἀοδι (ϑοης οὗ 8.0]. Υἱῖϊ. θ).---«ἸΒίη κ γου, ἰὑ νου 
βανο Ὀδθὴ Βίσου ρον, βτοδίον, πουίθιον οἵ Ηἰς 
ἰονϑ, ἰο σερτοδβ ἰμὸ πιοοὰ ο δ]ὲ οἵ αυεποδίες 
Ηἰδ Ὀυτπίος (μἰγτεῖῦ ΗδδΥΦ Μὸ δὲ0 ΠΟῪ ἴγε Ηἰ5 
βοᾶσι ἴα ἔγοι ὑτίἀθ δηὰ σὑϑῆοοσ, Ῥαδδίουβ ὃγ 
ὙΠ οἷ ἸΠΔΏΥ ΔΒΟΙ͂ΠΟΥ ΘΡΡΔΥΘΌΩΥ κΚτοῦγε μτοδὶ δὰ 
δίγοι ΚΚ..--- Ἡ δοδὸ Ὀϊμάοι ἷδ δουὶ διὰ Ἀΐ8 800}᾽ 8 
Ἰϊο ἰο Ομιυἱδί'β Ἰ᾿ἰἴ, τ Ἧ61Επ, συδοχίηρε, 
οδΔῃ δύ, Ῥδδθη ἤδίηὶ ἰὼ ἀρ: δὲ ἰδ βηϊκβιοα! 
Ὑπδὲ θο0}] Βαῖν Ὀδοη οοπγοσίοθα ἀπίο Θοὰ ἤτοι 
δα οἷ διὰ ἰβ τοϑοηῃοϊϊοὰ ἰο Ηΐτ, ὁδῈ οχοϊοὶπ : 
ἧς ἰ5. δηϊδιοὰ ! -- ΤῊΪ8 πο, ἐξ ὦ Ααϊελεὰῦ ναὶ 
Ὀϊογοὰ ὉΥ 9666, ποὶ αἱ {16 οἷοϑο οὗἁ ΗἸΪ8 σοί ἐνόν, 
ἷὰ 180 δα Ῥυίοδι) Ῥτάγον, ἱπ ἀθέμβθεη886, δαὶ 
δὶ (}:ὸ ομιὰ οἴ Ηἰ8 ἐνϑεγίης.---Βαὶ γῶδ δ δἰγεδὰγ 
Υίδοι [Ὁ0Σ οὖν ᾿υπιϊ δοοιίίοη ἢ Ηθ Βαὰᾷ ποὶ γοὶ δεδὶ 
4.0 Οοσωΐζοντί ον ἰηϊο ἐμ 6 Βοασὶβ οἵ Ηξ8 ὑθοὸ Βαὶ 
ἐπ ἰΒὸ ΒΟΙΥ ἱποδῖδηί οἵ ἀθδίὶ", ὉΥ ἐμ6 Ἰιρδὶ οἵὨ εἰδῖ- 
εἰίγ, Ηἰβ ὁγὸ θοϊιοὶ ἃ ἐμ9 δηϊββεοὰ ποὺ οἵ 7ὲ- 
ἀοοιρίζου, ἱῃ ἰἰ8 Τοδάϊῃθββ 70: ρὑγοϑθουίοη δδὰ 
δρίγ] χαῖϊοη. ὙΤῆυ8 ἐδγοῦρη βυδεγίηρ δβοὰ 
ἐστὶ θυ]διίου ἰδ οἰἰοϊποὰ (μὸ (Σἱατορὲ οὗὁὨ ἰδο Κὶπῇ- 
ἄοπι οἴ αοα. 

Οοδονεπ: Πηιδι ἃ ρυοδεβαίου ἢ ἘΠ δὲ ἃ οτοδὲ- 
ποϊκ! ΥΜαΙ ἃ τηάσοῖ ἢ Οοὐ᾽ δ Οπ]γ-Ὀοροίίδο 
θης, υπᾶον ἐδ Ὀυτάθῃ οὗὁὨ {δ δῖΟΒΒ, {ἰπὸ {Γ06 
ὙὮΘΣΘΟΣ ἐδ} 0 ΟΥΤΘ6 1ΔΥ, ΔΥΌ ΒΟΙ ἰο ἐμ ὈΪ οΥεεὶ 
ἀδαϊ. 7λὼ: ἀο το βομβὰ Ηΐται Ὀδοὶ ἰο ΗΜ 
Ἑαὶθον ἔγοα πο Ηθ ρῥτοοοοαοά---ἰδάδη π|ιὶ 
ΟΤΟΒ8, σΌΣΒΘ δῃἀ Βῆδηιὁ ; 88 ἃ χηο]οεΐβεϊοσ. ἘΒαὶ 
ἃ ᾿ΟΌΓΟΥ, 70]]ονγοὰ ΌΥ ΘΟ;ΒΟΑΌΘΗ ΘΒ τηοσδὲ σἱ δὲ ἰὰ 
Ὀ]οδδὶηρ ἰ---αΑαπὰ Ηο ὕῬασὸ Ηἰβ οσοδβ! ΒΥ (δαὶ 
ὙΓᾺΒ ΟὟ ΟΥΟΒΒ, δϑηὰ Ηδ δρρτογρσγίδιεὰ ἱξ ἰο Ηΐπι- 
861, 48 ἱπουρσὶι ἰὲ τογο ΗΒ ὁ ; Ηθ οἰοργδοοα 
ἢ ϑαοὶ ον δηὰἃ μδίΐθῃϑθ δὲ ἰΐ μβδὰ δδϑη Ηϊ5 
1ἴο0, δὰ ἐν Ὀτουρηῖί Ηΐπ ἀθδὶι---Ὀς (ο κὸ ἐ .- 
ΝΟΥ ο8η ἐμ6 οοδὶ οὗ Οὐχίδί᾽ 5 σἰ ξμέθοῦυδηοα ὃ8 
ἀἰνἀϑὰ δηὰ ουξ ἰπΐο ρμίες68-.--ΟΥ̓́ΟΥΥ δουὶ ταδεὶ 
δδΥϑ ἰὁ τ }8010.---Ηἰἶδ᾽ ὨΔΙ ΘΠ6868 οἡ (ἢ 6 ΟΥΟΒΒ ἰ8 δἢ 
ογἱ 6809 ἐμαί Ηο δβυπποὰ 0 Κα οὗἩ Βα  Ἰδέϊοῦ 
ἴον ι.8.---ΤἘὸ Ῥαρδὴ Βουιαδ βοϊἀἷδτα ἀἷά ποὶ ἀϊ- 
ψίἄο ἐΠ6 σοδὲ οἵ Οπείδὶ, Ὀυὶ ΟΕ ΙΒ ΔΝ Βα το τπδ660 
ΤΠΒῺΥ γϑηὶδ ομὰ αἰνί ποη5 οὐδὸν ΟἿ Τί 5 οοδί, (δαὶ 
{860 τοΐρδί οβ8 Ὁ] 188 οἷν οσσῃ ορί δου δηὰ (δεῖς 
οὐ τἰχύδου5η688.--- ΤΠ 080 ΟΡ ἐΠ6 ΘΥΟΒΒ 601- 
Ροϑοὰ {116 Γδιΐϊν οὐὗὁἩ 186 βανίουν; ἴξ δὰ σοῖο 
ΔΎΔΥ ἰο 50 ἴον; ἰδαὶ πὴ Ηἰἶβ 11{||0 Οδαυτοεῖι 
ὙΒοΡοαπίο Ηθ τοοϊζοποίἢ Ηἰ 56], ἩΒοτοτ ἢ 6 
δϑϊάοίμ, νὴ το ΠῚ8 ϑρ τὶς γεδῖϑί οα οδείε. 
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-- ηΗἷ58 νον μβοδὰ 1ἰ οὶ ἢ ἀρ (δ᾿ μοδὰ οὗἩἨ ΘΔ} ΟΣ 6 
οὗι8. δ Ηἱϊδο! 7 ἰδοϊπϑοὰ Ηἷθ μοδὰ πὶ ἐπ6 
ΘΟ; δοϊουΒ: 6868 ἰμαὶ Π9 δου] δοοῦ σϑὶδο 1 αρδίη, 
88 ἢο μαά Υογοίο]α. 

ἨπυΒΝῈ: αοα, τ ο8ο δδηὰ κυϊἀοά [86 ΡΟΣ 
οὗ Ρ᾽]αίθ, τωθδηΐ {8 δι ρουβοσί ριΐοι ἰο ὯΘ ἃ 68]- 
Ἰϑηχσο ἰο 6}} υπθο]ιονίης 26» δπα 81} τηδηκὶ πα ἰο 
ΔΟ ΠΟΥ ]οάχΘ {μῖ5 Φοδῦδ οὗ Νασδγοί! δ ἰμποῖν 
Κίηκζ. ΑἹ} ἰδηριιακοβ, 8}} ἰοηζυθ8, δγ6 ἴ0 σοδουπὰ 
τνῖ Ηἶθ6 ῥγδὶδο δῃὰ σοι ἴθ (δαὶ Ἦο ἐδ οτζὰ, 0 
8 ρσίονγ οὗἩ αοἂ {μὸ ΕΔ 6 Ρ.--- 1] θ᾽ 8 ἥσια ἀ6- 
τοτηχϊηδίΐοι ἰΒβ ἰηἀἰοείἑνο οὗ ἀοἀ᾽ 5 ἱΣΥΘΥ Οο80}0 ἀ6- 
Οτϑο. 1 8]}1 0116 ου]α γοπηοηδίτδὶθ ασζαϊηδί ΟΠ γ δι᾽ 8 
τογϑὶ ἀϊχηϊγ---αοὐ Βα τὶἱ]οὰ ἐξ, δπὰ ἰδ οΣο 18 δὴ 
ἐπα οὗ ἰξ, Ῥϑ. ἰϊ.--ΟὨτὶδὺ πυηρ παϊκοα οἱ ἐδ ΟτΌδΕ. 
ΤΠΐ8 18 ὙΟΥῪ δἰ ροϊδοδοί; 19 απρ ἰδ (1) [8 ογ- 
ΟΡ ἰο 0 ΒΟ ἰδογουκγ (89 ποῦ] δδὰ 
βἰτὶρροὰ Ηΐαι οὗ 8]} ἐμαὶ Η9 οππηϑδᾶ, δὰ οογογοὰ 
Ηΐπι ν τ βῆδπιθ; (2) ἴῃ ογάον ἰο ρσϑϑϑοΐ ΗΔ] 
ἴο 411 δ ὑπ6 ἱπποοϑῃὺ αῃὰ ΡῬΏσο ΟἿμ6 ὙΠῤΠ0 68} δ0}- 
Ῥοτὶ 180 σίδῃοοβ οὗ 8]}.---- ΜΔ ΡΥ, [8.6 σροί 9 Σ οὗ 
“Φ68ι.9, δίοοὰ Ὀοηραίδ ἰδ6 δΓΟ88: ΝΟ τὯϑ 70}- 
ΔΙ]οα [89 ῬΓΟΡΊΊΘΟΥ οὗ ϑὲέπιοοη, ἱᾶϊκο ἰἱ. 8ὅ.---ΝΕΟΙ 
ΖΤοοϊ ἢ κ8 τηυϑὶ Βᾶνὸ ρἱθγοθὰ ΒΟΥ ηδί6ΓΏ8)] ποδγὲ 
ΤΕΪ5 τὰϑ [86 οΥἱ σία οὗ 86 διηοϊοπὶ ΘΟ ΣΟΙ ὮΥΤΣΩΣ: 
διαδαί πιαίεν ἀοίογοια.---Οὐ βΒαο δέσθηχί ἰδ γὸ- 
ΤΑΔΗΪΥ Βδίυ ΓΘ ΘΔ Ρ8016. ΑἹ ΘΧΔΙΏΡΪΟ [ὉΡ 8]} ΟἸιτΐδ- 
ἐδ το δηὰ ᾿τοπιθῃ, δ πιο ἰδ ἰδ ϑιὰ τοί ἰ0ὸ 
Ὅο δδδβιδιαοὰ οὗ Ζ46ϑυ8, οἵϊνθρῃ ἴο ρὸ Βοῆθαί Ἠΐδ 
ΟΥΟΒβ8, ἐμὲ {ΠΟῪ τπδν ὈΘοΟΙΏΘ ἩΟΤΈΒΥ οὗἩἨ 060 γόο- 
τη ἶἴο ποδοὺ ὈοίοΣΘ ἰθθ. ΒΑΝΒΑΟΗ͂, ἐπ ἴοσ., 
Ρ' 1068, ὀορατοθ ΜΑΥΥῪ δηά ἔνθ. το βίοοὰ ἴη 
Διδαάΐθο Ὀθδῖἀθ (80 ρμ᾽οδϑδη ἰσθο οἵ ἰδ Κηον- 

Ἰοάφο οὗ ζοοὰ δηὰ οΥἱ]. ΜδΡῪ δἰδη δ Ὀοϑὶ 6 ἐδ 6 
ἐκιοταϊηΐϊουβ ἐγθ90 οὗἉ {16 οτοβα. ΤῈ6 ἔσο Σ Ἰἰοοϊκοα 
ὌΡΟΣ (86 Το 6ῃ ἰγο0, δῃὰ ἰἰ5 ἔγυϊς οοπάποδα 
ἰο ΒΟΡ ἀσδίἢ ; ({ὸ Ἰδι(οΣ ἸΟΟἾΒ ΠΡΟΣ ἐδ 6 Ῥτοπιϊδοα 
ἐσοο οὐ ᾿ἰΐο, δηὰ 19 σχοΐγοθϑαά ὈῪ 16 γα ἰὰ ΠΣ 
τλοτία] δου δ]ι.---ΟἿν ἀσδι ἰοο, τ ἤδη Θοὐ οα]] οἰ, 
τωυδὺ Ὀ6 γοϊΪσηίδυυ. [Ιἐ 8 ἰδ Ομ τἰδιΐίδῃ 8 δσί ἰὸ 
ἀϊο τ: κὶγ. 

ΒΑΥ͂ΕΝ: ΕὙΟΙΏ ΑΜΒΒΟΘΕ: ΟΠ ΔΡ. χὶχ. 26, Μδυυ, 
88 Ὀοσδιηθ {|6 Τοίλον οὐ οὖν [ογὰ, βίοοὰ ὈοΐΌΣΘ 
189 ΟΥΟ58, ἩΝΘμ ἐμ6 “4“ροείΐοε βο4, δὰ τῖδ νἱὶἐ- 
71 ογο8 Ὀομε]ὰ ἐπ οιπά8 οἵ 6 508.------Ετοῦ 
Αὐσύξτινε: σαν. 17. αἀτοδὺ ϑροοίδοϊοί (0 {89 
προίκα 8 ἰδυρμίηρ-δίοοῖς, ἰο [Π9 ρου 8 σα υβίοσγ. 
ΤΟΙΪΆΠΘΏΘ8Β 8008 ἃ ΚΙΉρ ὈΘΔΥΪΏκ 8 ΟΥΟΒ8 ἱποίοδὰ 

οὗ 8 βοορίζο; ῬϑίΥ 8008 8 Κίπρ ὈθδΥΐπρ ἃ ΟΓΟΔΒ, 
1ΒΟΣΘΟΣ ἰοὸ πδὶϊὶ Ηἰπιϑοϊ, δ ἃ αὐϊοσγεγὰβ ἰ0 πδὲ] 
ἐδ οἱ ἐμ ογοβοαϑ οὗ Κίη χ8.--- ὅν. 18. Ενϑῃ ἰδ6 
ΟΤΟδΒ ἯΔΒ ἃ Ἰυσχκαιοηί 8688; ἴθ {89 Φυᾶμχο Ὀοΐπα 
ἘΠ πα α]9, ὁπ ἐδ 1οῖ, το Ὀο] γε, 88 ρδζὰοηθϑά, 
πὸ οἶον, ἯΒΟ τηοοκοαᾶ, νγαὰ8 ἀδπιπθα: ὦ δἰχεη οὗ 
τοὶ Ηο που]ὰ οο9 ἀο ἰο ἐδδ αὐἷοὶς διὰ ἀθδὰ,-- 
ἴδο6 {1:6 οὩ8 οἢ Ηἰἷ5 γεἰχιὶ Βδηά, ὑπο οἰ ον ου ΗΪ8 
οἵ!.--Υ̓οΥν. 20. ΤΠ686 ἰπγοθ ὝΘΣΘ ἐμὸ ἰδῆ ριιοροδ 

ταοσί πον ἱδότο: (6 ΗΘΌΓΤΟΥ, οὐ δοοουπὶ οὗ 
Ῥοΐης υδοὰ ΐπ ἰΐπ6 τΟΥΒμὶρ οὗ (η9 Φονγ8: 80 
Οτσθϑοὶς πὶ σομϑοαῦθησθ ΟΥ̓ ἰἶ6 πρτοϑδὰ οὗ ατοοὶς 
ῬὨΣΙΟΒΟΡΒΥ ; ἴδ [μαιΐη, ἔσοπι ἐ6 Βοϊηδὴ ΘμρὶτΟ 
Ὀοΐης ο8 80} 186 ΘΥΟΡΥ ΤΉ ὮΘ6Γ6.---Γον. 22, Ο ἰη- 
εἴδθϊο ψοσκὶπα οὗ Ὀϊνίηθ ῬΟΎΘΙ, ΟΥ̓́Θ ἰπ ἰδ0 
μεδτίδ οὗ ἱχκηοσδηΐ θη} 14 ποὺ δβο9 δἰἀάθῃ 
γοΐοο βουπὰ ἥγοπι τὶ μΐπ, δηὰ, 1 ὙὯΘ ΤΩΔῪ ΒΩΥ 80, 
{08 οἷδτηοσουδ Β110806,---δαγὶης ἰ0 ΡΙ]αὶΘ ἰῃ ἐδ 
Ῥτορδοῖΐο ποσὰ οὗ 809 Ῥβδὶ), {ον πο ἰδὲ ἐπ- 
4ετίρέϊοη 97) ἐδὲ εἰ} 4 3---Ἴ ὁγ8. 20, 27. Τὶθ (ΓΌΪῪ ἐδ 
δα δοὺν οὗ [6 ὙΠῚΘΝ 2688, ὙΒΟῚ δϑουϊ ἐοὸ 
σδδηρο (}190 γαίον ἰηΐο πίῃ, βδίὰ, ἈΔίοέδορ [7 ο- 

τΩ8}}, τλαί ἦαυό 7 ἰο ὅο υἱιὰλ ἰλεε32 Αἰδια λουτ ὦ 
ποί ψοὲ οοπιό. Ἰμ6η, δῇους ἰο οοἱ ἀϊγϊποῖγ, ΗΘ 
ΤοΡρβ) ]ϑὰ ἐὸ Μοίῖδοσ οἵ Ηἷ5 βυτηδηϊίγ, οὗ ΗΪ8 ἰῃ- 
ἌΓΙΔΙ, 88 17 Ηο ΚΙΘῊ ΒΟΥ Ὡοΐ: ὨΟΎ,, δι τη ρ, 
ΒυΔΪΥ, Ηθ δοτσοδβ τυνῦῖϊ ἢ Βαμηδηο αθοοίϊου, 
ΒΟΥ οὗ Ὑ ΒΟ δὸ ἮΔ8 τηδὰθ Μααν, Ηδτγο 18 ἃ το Γδὶ 
Ἰεδδοη. Τμα χοοὰ ΤόΔΟΒΟΣ ΒΠΟΝΒ υ9 ὮὉΥ Ηἰ5 οὁχ- 
8ΙΩΡΪ6 ἰδοὺ ῬὈΐοῦΒ 8008 Βῃου}ὰ ἐδ ίκο σατο οὗ ἰἰοὶν 
Ῥασοηΐδβ. ΤΠ ΟΓΟΘΒ οὗ [06 δυβοσον 15. {πὸ οἰ αὶν 
οὗ 860 Μαϑίοσ.---ῦοσ, 28. Ηθ Ἧδὸ δρροδχϑοὰ Μδῃ, 
διι)εγε 8}} (μο8ὸ εἐἰνηρβ; Ηθ ἯδΐῸ νδ8 αοὰ, ο7- 
ἀεγο ἰΆΘ ΤΩ. ----ΕἸοὰ ΟἨἩΒΥΒΟΒΊΤΟΜ: γον. 17. 
Ηο οδττὶ θὰ ἐμ Ὀφάρο οὗ ΥἱοίοσΥ οα Ηΐθ δῃουϊ ἄοτβ, 
85 ΟΟΠΘΌΘΓΟΣΒ ἀ0.--- ον. 18. 4πά ἐιϊοο οἰἠετε σὰ 
ἨἩὐὺπ; δὲ ἴμῸγ αἀἰά ἴῃ τοῖο 0886 88 ἃ καΐπ 
ἴ(ο ἐΒὸ ἐγ. ΤῸ σοπγθρὶ ἃ ἐδἰοῦ οἢ [86 ΟΓΟΒ8, 
διὰ Ὀγίης διΐηλ ἰπίο Ῥαγδάΐβθ, γ88 Π0 1688 8 ΙηἷΓ- 
8019 ὑπ δὴ [η9 γοῃράξηρ οἵ (8}9 ΡΟΟΪΚ8.---Ἴο χ8. 28, 24. 
Βεβο]ὰ {119 δυγθ 688 οὗ ῬΤΟΡΊΘΟΥ. Τδ6 Ῥγοροὶ 
ζοτοιο]ὰ ποῦ ΟὨΥ ὙΜδὺ ὑμ0γ7ὺ πουϊὰ ρμδτῖ, μαὶ 
ὙΠ. ἐμ6 Ὺ που]Ἱὰ πού. ΤΟΥ φαγίοα (86 ταϊτηθῃΐ, 
Ὀαὶ οὐδέ ἰοίδ ἴον [860 γοδίαγθ.-- ον. 25, ΟΌΞΕΓυΘ 
μον (8Π6 ἩΟΔΊΚΟΡ ΒῸΧ ἐδ ἐμ δίΓΟΏΘΟΣ; βίδπθίηρ Ὁ 
189 οτο88 ὙΒθΩ ἐδ ἀθοῖ 168 δ γ.---,ον. 26. Τοὺς 
ἴπογθ ῬΟΣΘ ΟἶΟΥ ἩΟΙΏΘῈ ὉΥ, ΗΘ ΠΙΔΚῸΒ πὸ Τ6ῃ- 
ἐἶοι οὗ Δ} οὗ ἰμοῖα, Ὀυὲ ΟὨΪΥ οὗ Ηΐ8 Μοίδον, ἰοὸ 
δον ὺὉ5 ἐδδὶ τ ϑῃουϊὰ δρϑοΐαῦ ΟΠΟΣ ΟΥ 
ΤΟΥ Β0Υ8.--ὕοτα. 26-80, ΟΌΒοσυΘ ΒΟ ἐπηροτγίυτν- 
ὉΔ401]9 Ηο 8 ἀυτίηρς Ηΐ8 ογυοϊβχίοι, ΔΙ κίηρ ἰο (ἢ 9 
ἀἰδοὶρὶθ οὗ Βὶβ Μοίμον, ἤ] 8 ]}ἶηρ Ῥγοροοΐεθ, 
εἰνὶης κοοὰ ΒΟΡΟ ἰο {μ6 816; ὝΒΟΓΟΔΒ, ὈΘΙΌΣΘ 
Ηἱ8 ογυοϊβχίου, Ηο δοθπιθὰ ἐπ ἴον. ΤΠ6 τοδὶς- 
888 οἵ Ηἰἱδθ ὩϑδυΣθ ἮΔ8 ΒῃΟΎΠ {ἢ 679, (110 Θὁχοθδά- 
ἴης ζγϑδίῃο8θ οὗ Ηΐ8 ΡΟΣ θτθ. Ἦδ ἰ680}168 υ8 
ἴοο, δβογοίη, ποὺ ἰο ἰὈΡΩ ὉΔΟΚ, Ὀθόδυθθ ἯΘ ΣΏΔΥ 
ἴοοϊ αἀἰϊδίατθοα «δἱ ἐδὸ αἰ δου ϊ. 1.5 Ὀοΐογο υ8: [ῖὉΓ 
ὝΠΟΠ Ἧ6 ΔΙΘ ΟΠ00 ΔΟΙΌΔΙΪΥ ὑπάος ἔμπο ὑγίαὶ, 8}} 
Ὑ1}} θὸ χε δηὰ Θ86Ὺ [ὉΥ 1.8. 

[Ετοπι Βυπκιρε: οι. 17. ΏΥ οουὰ πϑί 
Ομ γὶδὶ δῶν Ηἰδ ον ΟΥΟΒδ, ΝΟ ΜΩῺΘδ5΄᾽᾿ώ ΔΌΪα (0 ὍΘΒΡ 
{86 Β'η8 οὗ {86 τοῖο νον], θη Βαπρίηρ ὑροὰ 
16 ογοϑα ἢ 1, ῬΥΟΌΒΌΪΝ, [8:6 76 νγ8᾽ Σ8]106 ῥΓο- 
νἱαοὰ Ηΐτ ἃ ΟΥΟΒ8 οὗ 8 ΟΧ ΓΔΟΣ ἸΏΔΥΥ ΠΥΘΘΙΏΘ88; 
2. Ηο νδβ8 ζωυοἣ ἀθ}}}ἰὶοὰ ἀπ πτοοϊοηοὶ, τι} 
Ηἰΐδ Ἰοης ναϊοίηρς δα ονοδίϊης ἐδ πἰχας Ὀθ- 
ἕοσο; ὃ. Τ8ο ϑάκοβ οὗ 88 ογοδδ ργδαίϊης 
Ηἰδ Ἰδίθ νεἰρροὰ απὰ μα]δὰ ϑῃουϊάοςγδ, τῖϊρι 
οσσδδίοπ ἐπ ἔτγοβιι ὈΪοοαΐϊης οὗ Ηἰΐδ ψουηάδ; 4. 
ΤΕΘΣΘΌΥ ΗΘ καγο {διὸ νου]ὰ ἃ ἀθπιοῃδίγδιίοη οὗ 
89 ἐγανὰ οὗ Ηΐβ Βυϊηδηΐ , ὑπαὶ Ηθ νγὰβ ἴῃ δὶ] 
ἐπίηχα εἱἶζο ὑδίο 1|8.---Ἴον. 18. 1 δὲ Ὀθοη ἃ 
ϑυβοϊοης ἀἰδρατδροπιθηὶ (0 ΟΌΡ ὈΪ65568 οι ΘΘΙΏΟΡ 
ἰο Ὀ6 δορὰ τι (ἰ0 Ὀοδί οὔ τοϑη, Ὀὰ (ὁ Ὀ6 πυπι- 
ὈδοΣοὰ υἱὲ ἐμὸ βου οὗ τηδηϊεὶ πὰ 18 διιοὴ δι ἰὩ- 
αἰεὶ δα οοῃίουμ8ϑ ΟἿ ἐμουρθίθ.---ἼἍον, 19. 
Ῥἰ]αΐο, γδο Ὀοΐοτο 88 Ηΐ8 γυᾶάσε, δὰ Ῥεοπουπορὰ 
Ηΐπι ἱπποσοηΐ, 8 ΠΟῪ Ηἰΐβ λογαϊα ἴἰοὸ Ῥτοοϊαΐτι 
Ηἰ5 αἴονγ.--- ΙἸδἰο αἰὰ ἐμαὶ ἴον Ομ τῖβί τ δου ΠΟῸΘ 
οὔ Ηἰβ οτῆ ἀἰδοὶρ]ο5 ἀπγρὶ ἀοὄ. Νὸ ἰμϑηκβ ἴο 
λαἷια ἴον ἷδ; Ὀθοθῦδθο ἐπὸ Εἰχμοδὲ ΒΟΥΥ608 6 Γ- 
ἰοττηϑὰ ἰο Ομ νἶδὲ ππάἀοδὶ σηοα] Υ 888}} ποῖ ΠῈΣ ὯΘ 
δοοορίδα ποῦ τουδγά θα ὈΥ Θοα.---ον. 22, ΒβυχοῖΥ 
(86 δοπϑβίδῃου οἵ Ριὶ]αἰο δὲ ὑμὶδ ἐΐτηθ συυϑὺ Ὀ6 δί- 
ἰτἱθυϊοα ἰο δροαοϊ81] αἀἱϊνίηθ Ῥγουϊάθῃοο.ί ΗΟῪ 
ΜΟΠΟΘΣΖῸΪ Ῥγῶϑ 10 ἐμὲ 6 Ὑ8ὸ Ὀθίογο Ὑα8 08 1- 
οοῃδβίδηὶ 88 ἃ τϑοῖ, βου] ἃ πον ὉὈ6 ἄχοα 885 8 
ῬΙΙν οὗἨ Ὀγαδϑί [8 8ο σδιϊϑὰ οοηδίαμον ἴν83 
ποξίπα Ὀσὲ (Π6 πδίυτδὶ ουϊπονκίηρ οὗ {10 746» 
οχοίἑοὰ Ὁ. {μὸ ἱμγοδὶ ἰο δοοῦδο πἷαπι ὈΘΙΌΤΘ Ο853Δ Ὁ; 
δῖΦ Ροσβίδιϑῃοθ ἴῃ σοϊδι αἴης (μο ἱπδουϊ ρίίου νου]ὰ 
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ποῦ ΟἿΪῪΥ 681} (ὴ6 9369.) Ὀπὲ Ὀ6 δὴ εἤεοίυα! ὍΔΥ ἰδ τ.8 υηάετ 811} οὐ {γ18]15,---ἰπδὲ ἰδ 6 τι} οἵ ἀοὰ 
ἴ0 ΔΗ͂ ὁμδτία οὗ 5 μδυΐηρ πορϊοοίδα [μ6 ἴπηρθ- 8 ἀοπε, δηὰ (6 ποτὰ οὔ Θοὰ δοςουι] θὰ. ---- 
Υἶδὶ τηΐϊοτοδίθ. Το σι οι )οί σαὶ ἱπύδγοσοδ Ἧς. 80. Ν ἐὲ ἡπλεα; ἰμαϊ ἰΒ}. 7: τηδὶϊοθ οἵ 
ἔγοια (ἷ8 28 819 ἰδαὶ 1. ΤΊιοδο ψἢο δίίθρί [ Ηἷδ ρουβοουίοσ; 2. ΤΠ σοῦπδοὶ] δῃ οοπητδηδ- 
ἴο δοσοιρ 188 (οἷν 45 ὈΥῪ ΠΡΤΟΡΟΣ ἰῃδθῃο668, ἰτηοπὶ οἵ Ηἰἷφ ἔδίμΠον; 8. 789 ἰγροβ δηὰ ὑτορδο- 
Ὁτουζσιὲ ἰο ὮΘΒΡ ΟὟ ΣΌΪΟΓΒ, ΧΘΠΘΡΘΙΪΥ ΟΥ̓ΟΓ-ΤΟδΟΙ [ οἶα8 οὗ ἴη6 Οὰ Τοδίδιηδηὶ; 4. 716 ΘΟΓο ΟΣ ἶ Δ] 
οι βοῖγοδ: 2, θΘοὰ οΟΥ̓ΘΡ-ΓῸΪ65 (6 δΚίβ οὗ {6 ]δ'ὉἘὮ; ὅδ. δίῃ; 6. Β΄δβ βυδοσίηρ; 7. Ηὶδ 116; 8. 
ψὶϊοκοὰ ἴον (οἷν οσῃ Ῥυηϊϑησπιοδέ δηὰ Ηΐδ8 σίονγ. 186 ψουῖὶς οὐ τρϑδΒ σοἀοιωηρίΐοι, 
ἙΕ. Β. 6.]-- ΚΥηον. 26. Ηο 4118 ον τοπαη, οηὰ ποί Ετοιὰ ΒΟΟΤΤ: ὙΌΟΣΒ. 17.890. Ηὀδ τδε πουπὰοὰ 
«ποίλεν : ποί (δὶ ΗΘ γ85 δβδδδιηϑὰ οἵ, Οὐὁ ὉΠῪ)1}- [8δηὰ δοουγροὰ ἰμδὶ γὸ τἰχθὺὶ ὃς μοδ]εὰ; δ πὲ 
ἴδ ἴο ΟὟ ΠῈΡ 848 ΗΪΒ τϑοῖδον, Ὀαὶ οἰὐδαν 1. Εδδσ- διγδγεὰ τοὦθι ΒΟΌΣ ἴῃ [6 ΡΌΓΣΡΪΙΦ σοῦο, ἐδαὶ Ηθ 
ἐς τ[μδὲ δα] Πρ Β6Ρ ὉΥ (Π|ὲἱ πδπιθ ΒΒ οΌ] ἃ δυχιηθπί } ταὶ κι ῬγοΟσΌΤα Ζ7ὉῸΓ ὕ8 “120 ΤΟΌΘ οἵὗἉ τἰλιίοοι"- 
δὰ ἰπογθδβθ δον ρτίοῦ δηὰ ἰγοῦϊο, οσ, 2. Το] π685;᾽ Ηὁ 55 ογουποὰ ἰὴ ἐμοτηδ, ἰθΑὶ τὸ 
ἱπεἰπιαίο Ηΐδβ οἴιδηρο οὗ βίαίθ δῃὰ δοπάϊιίοη, ἐμδί, 1 τὶ ῦ Ὀ6 “ΟΥΤΟΤ πο τ ῖ ἢ} ΒΟΒΟΣ δῇ ἃ ἱτατοτί δι :" 
Ὀοΐηρ τορὰν ἰοὸ ἀΐθ δηὰ γείυγη ἰο Ηἰβ Εδίδθον ἱπ' Ηο δίοοά βρθθο ἢ 658, (δαὶ γγὸ τη πδΥο δὴ 4}}- 
βδαᾶνεπ, Ηὀθ ν8 δῦουο δὶϊΪ δδυί Β}γ σοϊδιϊοῃ8.--- ᾿ρυευδης ρἷοα: Ηδ οπάυτοα ἰοτίυτο ἰδὲ τὸ 
Ψογα. 20, 27. ΤΙ6 1, ογὰ ΠΟΥ͂ΟΡ ΤΟΙΙΟΥ͂ΘΒ ΟΩ6 ΘΟΏΣ- τὺ ΠαΥὰ "6 ἃ δίγοῃςς σοημδοϊδιΐου :᾽) δ μϊτειοὰ 
ἔοτί, δηὰ ἰδίκεθ διὟΎΔΥ (6 ΠΙΘΒΏδ οὗ δυὈθδίδίθη 69 (Βαῖ τὸ σωϊχὶ ἀνίας οὗὁ (πὸ τδίεσβ οἵ 1Πε; Ηο 
ἵγοτη Ηΐβ βϑορῖθ, αὶ Ηὸ τδἷϑδοβ ὉΡ δῃοίβοῦ ἴῃ {ἰ|Ὸ6. ὕοτο {π6 Ὑγδίῃ οὗ (πὸ Ἐδίμεν, ἰδαΐ νὰ τϊξὰὶ 
τοοῖ οὗ ἰἰ.---ϑοἢ. 88 δῖο Ὀοϊονϑὰ οἵ Ομγἰβϑί, 5.}8}} οἶον Ηἰβ ἕδαυον ; Ηθ ““ττὮλϑ παι δοτοὰ πὶ (ἢ Γδ88- 
ὯὍθ ΡῬΘου Ι ΔΡὶν ποπογοὰ Ὁ Ηΐπι, ἀπ θῸ6 οι ρ]οΥοα ᾿ σΥΟΘΒΟΓΆ," πδὲ τῦῶο}δι. τΐρον ὍΘ χορδάς ““φαῦδὶ]ὶ (0 
ἴῃ ἰδθ ἰχμοδὲ βουυΐοοδ ζὸΣ Ηΐπι..--- ον. 80. 2. ἐδ} δΏροϊε ;᾽ Ηο ἀἱεά, ἐπδὶ τῊὸ τηϊχαι ᾿ἶγο ΦΌΤΣΕΤΟΣ [|--- 
Πηκιλεά: 1. ΝΥ Βαϊπ ν᾽ 5 οἴθτπαὶ σου 86] ΘΟ ογη- γον. 26. ΤΠ βυγεδίὶ ἰηίογοδί ᾿η Η5 Ἰουθ Ὑ1]] ποὶ 
ἴης Μὸ [5 δοοοιρ ]} δηρὰ ; 2. ΤἘ9 βογίρίυτοθ το, ΒΟΟΌΓΘ ΟὟΤ ΘΧθιαρίΐου ἔγοτῃ 8 6 δι ΣΡ οδί ἰθιηρογαὶ 
ΠΟ ΤὉ18]|1ὁεὰ; 8. ΜΥ δυδοντίησα 8.6 ΠΟῪ ϑηδοὰ;  δυδονίηρ8.-- ον. 27. 76 οὐσῶν ἴἰο Δοὲ 85 ἰβουζὶὰ 
4. 100 ΓὌΤΣΥ δηὰ τηδ]ΐίοο οὗ ΜΥ δπουιΐοβ 8γΘ ΠΟῪ νἶῶ8ῥά Βοασὰ Ψ6808 ΒΑῪ ἴγοπι Η18 ΟΥὔΌΟβ8. ΘΟΠΟΟΓΏΪΗΚ 
ὁπάοὰ; ὅ. ΤΟ ποτὶ οὗ τηδη᾽ 5 γεδοιηριΐοη δηὰ  ἐμῖ8 πὰ (δ 6 ΟἸΒΟΣ Ὀοἰΐονον, "ΒΘ οἷ ἁ ΜΥ πιοίϊιοτ," 
δαϊναιΐοι ἰβ ροσίοοια,--- 76 δοιοεά Ηΐ λεαά, ἀπά ] “ ΜΥ Ὁτοίμον,᾽" “ΜΥ εἱείεν."---- του Α ΡΙΑΙ͂Σ 
σασε τ (λέ ΤῊ Π: ΟἸν δὲ γγδϑ ἃ το πίθον ἰη ἀγίηρ. ᾿ ΟΟΧΜΕΝΤΑΒΥ (Οχίογα) : γεν. 17. 4πᾶ 116 δεατίησ 

[ἔτοπι ΔΙ. ἩΣΧΒΥ: εν. 17. ἩΙΔΊΘΥΟΡ ΟΧΟ58] 17| 9 ογοδδ ιὐεηί 7οτίλ; “Το 46 8 (ΠΟΙ 561 168 Βδτὲ 
Ηο 6681186 π8 οαἱ ἰο Ὀ6ΆΡ δὶ ΔΏΥ ἰἶπ|θ, ὸ τησδί το-  τοΐογτοα {5 ἰγρο (οὗ [54866) απο (μδὲ οὐδίο : 
τϑ ον (δαὶ Ηδ Ὀοτο ἐδ 9 ογοβδβ ἢγδί, δῃηιὰ ὉΥ ὦ ΤῸΣ ὉΡοῖ πο τοχάβ, Απὰ ἈΌγδβατα ἴοοῖκ ἐμ ποοὰ 
Ὀδανίης ἢ ἐν τὰ, Ὀοαχα ἰὑ 95 ἥϑοπι ὧδ ἴῃ ἃ στοαὶ  οὗἨ ἰδ Ὀυτηὶ Οὔτ, δηα Ἰαϊὰ ᾿ξ ἀροπ 18880 δὶ5 

, Τηδδϑυγθ, (ον ἰδ Ηδ ΒαιΝ τηδάθ 17 ψοζε εαδὺ, } 80, {Π6Ὺ Βαγθϑ (μὲ5 ποίθ,--- 88 8 Τηϑῇ φατγγίο ἐὲδ 
απὰ Ηϊ δωγάεπ ἰἰφλί.- τον ον. 18. ΟΌδοσυθ π]ιδὶ  σσοδὲ Ὡρο0η λα δλοιίάετε.,, " (ῬΕΛΙΒΟΧ.)--ὕοτβ. 19- 
ἀεαίἢ Ομγδὶ ἀϊεα; 1, Τ|16 ἀσδί ἢ οὐ (86 ογοββ. δ 1 33, “10 ψγ88 ποῦ [Ὁ ποί εἷς (αΐ. ῬΙ]αΐ6 Βα ΟὨ]Υ 
ὈΙοοάγ, Ῥαδὶηἶ], βΒδιιθίυ}, οτυοὶ ἀδθαὶ: 2. Ηο᾽ ψτοῖθ, δῃὰ ὑοβοϊυίοὶν δἰ αἰποὰ τ δὶ μὸ δὰ 
ἴν88 παϊϊεαά [0 {116 ΘΓΟΒΒ, 88 ἃ βδουῆοθ δουηά (ο (80 ντίιίθη. Τμπδὶ {116 οα (868 ογοβα αἱὰ 5 Κη  Υ 0 
διέδυ; 8. θ 288 Ποἀ ὑρ, 88 μ6 ὈΤΑΣΘΏ δοσροπὶ, [1688 ἰπὰπ μὲ Ηΐδ ΚΟΥ] ῬΟΎΕΟΥ "γὰ8 δαῖϊτο Ἵτθῃ 
σης Ὀοίνγδου Ὠθδύο δηὰ δαρὶ, Ὀθαθῖιθθ τς Ϊ {6 70; ΓῸΡ " Βαυΐης δροϊ]οδ Ῥγϊηοΐρα "1:8 δοὰ 
ἭΘΙΘ ὈΠΓΟΤΙΒΥ ΟΥ̓ οἶον, δηὰ δϑαπὰομοα Ὁγ [ροόνοσβ, 6 τοδὰθ ἃ 88 οὗὨ ἰβϑσῦ ΟΡΘΩΪΥ, ἰτὶ- 
δοιὰ; 4. Ηΐδ Βαπὰβ σοτὸ βἰγοιϊοϊιθὰ οί ἐο ἰηνὶί 1 υρπῖπρ οὐον {μ6αὶ πῃ 1ΐ ; δοὰ (Βγουρὰ Η 19 ἀεδίμ, 
8δη οἸηὗγδοῦ υ8; ὅ. Ηθ διέηρ Ὁροῖ ἐδ ἰγθ6 δοῖμδ | ἀδδίσογ α δΒἷτω ἐμαὶ Ἰιλὰ {110 ΡΟΝΘΡ οἵὗὁἨ ἀοδίμ, (δαὶ 
Ἠουγα, ἀγίης χγδσα! ἴα (86 70}} 086 οὗ τοδδοι Ϊ ἴ6, ἐμ ἀ671}.᾽ " (ΡΕΛΑΠΒΟΝ.)---Ἴ ον. 28, Απὰ (δὰ 
δι Βρθοοῖ, (πὲ δ τοῖσί δοιι }}}γ γοϑίκη Η τ 56} “δἰ [89 ὙΟΥῪ ἴοοί οὗὨ (116 ὁΥ 085 οὗ ΟἸτἰδὲ ν᾽ 88 ὁπδοίο 
ἃ βδουὶῆοθ. 8690 Ηΐπι Ὀ]εοά πρ, δε Ηΐπὶ βιγα ρα πα, {86 ΘΒ Ὁ] δὰ οὗ ἰμαὺ γα ρῃ ΟΥΕΡ οὔτ ϑαυϊουῦ 
860 Ηΐπι ἀγίης, Βο6 Ηΐτι δηὰ Ἰονο Ηΐω, ον Ηΐμ. το ἐμ ῬοοΥ5 οὗ ῬΑΡΚ Θ88, ἐΐ τηδῦ Ὑ6}} Ὧ0 
δηὰ ᾿ἴνο ἰο Ηΐπι, δὰ βίυαν τνδί τγϑ 8118}} γῆ 67. ᾿ δυρροβοί, ὈΥ 1818 ἔθ ἰπουρηῦ δοοῦσο ΤΆ 
---οτε. 19, 30. αοἀ εο ογάἀοτγοὰ ἰὐ ἐμαὶ {πΐ2 (1116) 1 δὲ βΙαΐῃ τπεἷν στοὰϊ ὀπθαυ ((μ6 ἀ ον ΝΠ] μιδτὸ 
ΒΟ. ] ἃ 86 υχἱιίθη ἰπ {89 ἔπ Γ60 {86 Π τηοβί ΠΟΤ ΔἰγοΘ αν δϑϑι πιὰ); δὰ (μεῖς το κϑα δσθη 8 ΒΙΔΥ 
ἰοηζῦοδ ; ἰηπἰϊπηδίιΐης, ἰβΟΓΘΌΥ μα Φοδυδ Ομ νὶβέ ᾿ πὸ 6 ἰπβιϊχεϊοά [ο “ αἰσίἀε (λα ρον" ν ΜΚ Βρ. 
Βιιου]ὰ Ὀ0 8 ϑασίοι (0 αἷϊ παίίοπα, απνὰ ποῖ ἰο ἐμὸ  σδυβο ΟἸσἶβί' Β ρδορῖῈ σδῶποὶ ὃ6 τοιί δηὰ ἰοτη 
ον ΟὨΪΥ; πὰ 4180 ἰμδὶ ΘΥΘΡΥ παίΐίοη διιοα!ὰ  ὉΥ ἀϊνίβίοηβ, 8 ἰυπῖο, δβθδπι}ο58 δηὰ πούεῃ 
ΘΒ ἐπ (λεὶν οἵοπ ἰοπσμε ἐλὲ τοοπάετ μΐ τοοτὰς οὗ [π6  ἰπμτουρδοῦξ, τγ88 ποῖ σϑπὶ ὉΥ̓ (μβοῖὰ ᾿πίο ψ 8089 
ΒοάθοτηοΓ,---Ὗογα. 21, 22. Απ ϑαγποδὶ οὗ ψῃδὶ  Βαηάβ ἰξ [6}}1. Βίηρ)ο,---οὐἰτοὰ,--οοοποεοίοὰ,---ἰϊ 
Θθ1η6 (0 Ῥ488 ΒΟΟΏ δὕϊοσ, Ὑδοη (Π 6 Ο6η{1165 Ββυὺ- ον (86 Θοποοσὰ ἩΠπ|οΝ βῃουϊά βυδ5ιδὺ διροος 
τοϊι(οἃ ἰο ἐλ6 ἀίπράοηι 97 ἐλε Μοδείαλ, νυ πο (λ 6] 85. ΤΏΔΏΥ ΟΥἩὨ ΟὈΓΒΟΪΤΕΒ 85 μι οπ ΟὨτὶδι. Τμδὶ 
ὉΠθεἰ Ἰονίηρ ὅθ δαὰ τοῦο] θὰ ἀραϊπϑί.--- ὝΕΣ. τοδὶ οὔ Ηἰβ ἀδθοΐδτθθ (0 υ8, 'θ 8 βδαογδιῃβηῖ, [δ 
38. 119 Ομ γίδε σὰ ἴῃ Ηΐθ ἀγίηρς αζοηΐθβ, (μ 6 πὶ οὗὨἨ {86 Οἰιατοῖι." (ΟΥΡρειακ.) -- ὕεγ. 234. 
Β0] ἀἰοΥ5 ἯΟΓΘ ΠΕΡΙ αἰνίάϊης Ηἰδ 8ρο118.----ὕ τ. 1 “Ομνὶ δέ, 1 Φοβερἢ, νγ88 αδουί ἰο 866 ἴγοπι (μ18 
26. Ηἰδ δροακίηρ ἴὸ δον ἰὰ {πὲ8 Βϑϑιωϊη μὴν δἰ καὶ οὐδ! δὰ δά] γοῦδ ᾿γου]ὰ; απὰ ᾿εατρ ΗΪΐ8 
ἸΏΒΏΠΟΡ ὙΔ5 ἀοδὶρηρὰ ἰο ρἶνο ομοοῖς (0 88 πηάμ6 τηθῃϊ ἰπ ἐ18 "δηἀ5.᾽ ( 1...1..Μ8.}--- Ἴ ετδ. 26,21. 0 
ΠοποτΒ τ βίοἢ Ηδ ἴογοβαν πουϊὰ Ὀ6 κίγεη μοῦ ἴῃ διιδείης ρυίνι!θαο! τὺ 5 ἴο Βαγο δε Δρροὶπἰοᾶ 
{86 Βοπιϊβῃ Ομ ατοΒ.--ὖον. 27. ΤΊοδα ἐμαΐϊ ΓΓᾺ]Υ ὉΥ {16 ᾿ποδυηδίο οσὰ Ηπιηθ} ἰο δ} }} Β]8 
Ἰοτθ Ομ γὶδὶ, δηὰ δρὸ Ἰογϑὰ οὗ Ηΐτα, ΜΠ θὰ αἰδὼ  ρἷδοθ ἰοννασὰβ Ηἰβ Ὀογερυεα ταοι]ον ΗΟΥ͂ δία" 
ΟΥ̓Δ ΟρΡΡροτγίυ πὶ Υ ἰ0 40 ΔΏΥ Βουυΐοο (0 Ἠΐηι, ΟΥ ᾽ ῃϑιάοι8 8 ἸΔΟΥ͂ Μὰ (15 ἴοὸγ Ὠἰνίπο ῬΙ οὶ (0 
ΗΪ8.--- ον. 29. Τὸ ἐγου] δδιϊης ἐλίγδέ τὸ Βαὰ Ὀδθὼ Ὀδαιεδίν, δορὰ ἴοσς δάουίΐηρ [90γ6 ἰὁ9 ἱμπμεσί!!--- 
οοπάοεηηθὰ, λαά ποέ ΟἈγίεὶ συβεγεά [(μἰταιοα } 705) “ΤῊ Ῥγθβθῦοα οὗἩ ἴμ9 Θοάἀδομὰ ἴῃ οἂς [ογὰ 8 
μ4.---ΟἸτίδι ποα]ὰ γαίμου σουγί δὴ δτοωι ἰπὰπ ᾿ Ῥότϑοι ἀϊὰ ποὶ οἴἶδοθ δπὰ ουδαῖηθ [86 ϑβϑοδιᾳὶ 
Β00 ΒΩΥ͂ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ὑπ] ]]οὰ. Τμΐ8 δμου!ὰ 5αι-  Τϑο ἢ 5 οὗ δ Βυθδῃ μεδγί. 1ὐ ἀἰὰ Ὀαΐ ᾳυΐοξκος 

πποσααθ 



ΟΗΑΡ, ΧΙΧ, 17-80. δὺ8 

δ δἰγοησί οη 4}} ἰο80 αϑὔδοί οη8 δη( βυπιρᾶ- 
ἐμ109 ΜΝ] Οἢ ἀτθ 8.}}} Ἰοῖῦ 88 σθιπδαπίβ οὗ [ἢ 6 
ΒΕΔΥΘΩΪΥ ἴα κο, δὰ 6 σγουπάννονκ οὗὨ 18 γθ- 
ΘΜ Α] ΜΠ πη ικ.8.᾽᾽ (ΠΟΒΒΟυϑ}.) --- Α59 ὅον, οὔν 
Βανϊουῦν τἷχῖ πᾶν τουγογοὰ Ηἷ8 μυμηδη το ΠΣ 
ἴο 86 Ὀδβί οὗὁὨ {8086 “ΤΩΔΩΥ͂ πιδηδίοδ᾽ ἡ οὶ 8.6 
Ῥτοραγοὰ ἴον (ἰο89 ἰμβαὺ Ἰουθ Ηΐῃβ. Βιΐ 10 ν»ϑ8 
ας ου Ηἢδς νἱ]}οὰ (δὶ 8:6 ΚΒου ὰ ΒίΔ  Υ ΔῊ 8116 οἢ 
ϑλτὶὰ : πἢ]16 α απ, Ἦο Ὅσοι ρῥχονϊἀρα ἃ Ἰιοτὴθ 
ον ΠΡ ϑ00}} ἃ8 Ηθ σοι]ὰ ποῦν αἷγθ Π6Ρ ὙΒ1]6 
Ης Ἰἰνοὰ : δηὰ οαὐἹ]Ἱοὰ (6 δυδῃ [θα ηΒ οὗ ἃ 
{τϊοπὰ ἰηο ΡΙαΥ οἢ μον 6.4], νυ 110 Ης ἀϊά δο.᾽ 
(ΒΠοββουϑε.)--- ον. 80. Ηθ νγδβ “"" σε] ηἰηρ ΗΪ8 
Βεδὰ α58 οὐ ΗΪβ8 Βδί ογ᾿ 8 Ὀοβοι.᾽᾿ (ΟἼΊΟΕΝ, 

[ἔτοια ΚΒυΜΜΑΆΘΗΕΕ: γον. 17. Απάὰ Πᾶς δεαν- 
ἐησ Ηὰδ ογοδϑ, εἰς. Τὶ 1ἰθ 8 6 ΠΠΠΆΡΡΥ πουϊὰ 
χοροΐβ [16 Μ δὴ γ8ὸ δηἰογεὰ ἀροη ἰὑ Βοτα] θα ὮὉΥ 
ΔῊ 618 ᾿--ὶ)ὶ 15 ἰδ 8 3.16 σονναγὰβ Ηΐτ ἔον 89 υἢ- 
Ὑγοδυϊ θὰ Ἰουθ τ πνοὴ Ηδ Ροιγοὰ ἀροὰ ΒΟΥ 
{μ0 ἀρυπάδηοθο οὗ 41] σοποοϊ γα Ὁϊο Ὀδηοδί8Β δηὰ 
τ Ροἶ68.---ΟἹ, 0 (Πα 18 8{}}} ἱποϊοὰ ἴο ἀουδί 
τ ΘΙ ΟΣ 8 Κί πὰ τγὰϑ πΟΥΓΌΥ οὗ δἰοσπδὶ Ῥοταϊ- 
ἰἰοι νἰϊβουν (πὸ ἱποτνοπιίοη οὗ 5. Μαάϊδίον, οἱ 
Ἠΐπ σϑϑδὶ ἃ ἴοοκ δ ἰδΐβ ραϊἢ οὗἁἨ βυβδοσὶης δηὰ 
σουνίηοθ δἰ τη86]Γ οὗ ()0 σουτΑΥΥ ' ΕΌΓΣ ὙΥ 18 
1η6 ΠΟΥ Οπο ἰμ8 ἀταρροᾶ δἱοηρ, ὕπ1685. 10 Ὁθ 
δαὶ νὸ Ἰονϑὰ βἷη ἰοο ἀσ  θ {1} ποὺ τὸ Βδὲθ6 ἃ πιδῃ, 
ούϑ ἴἰο ἰδ6 ἀοαι ἢ, ψο πδὰθ Ηἰ 86} ΚΩΟΤΤῺ 88 
1116 ἀρ] νου ον ὕγοπι ἴ(.---Ηδὰ δ Βγαπκ Ὀλοὶς Γσοιη 
1.15 ἴδ.8] βδί; ΗΪ5 τοδὰ ἴὸ βϑυδενίηρ του] Βανθ 
χορτοϑοηιοα ἰ0 8 ()8ὲ ἢ τ ΠΟ, τ ΘῈ ἀγίης, 6 
δ'ιουϊὰ Βανθ αυλίοὰ τΠ6 πον], [Ιπϑιἰοαὰ οὗ 8β8οὶ- 
αἴοσβ, 106 Θπιϑεδνΐθ8 οὗ δαίδη σουϊὰ μαγο ὁβοογί- 
οὰ 8; ᾿πϑίοδα οὗ 86 Δασιιγβοὰ ἰγοθ, {89 συγϑο οὗ 
119 ἰαἵν ἰἰ86}; ἱπδι δα οὗ {πὸ δι 6γ8, (Π 6 ὈΔ 48 οἵ 
Θίθγη8] τγδίἢ τ οὐἱα ἤανο οηοὶοΪθα τι, πὰ ἀθ8- 
Ῥαὶν ιανθ Ἰαβῃθαὰ ἃ89 νὴ ἐϊβ βου βοουγᾷο.---ἰὶ 
ἩΔῪ ὍΘ (πᾶὶ ἀυτγίης ΟἿΤΡ δαγί ΕἾ ρἰϊστίπιαρο 6 
ΔΥ0 θα ὁ δ ηὐ]δτ Ρϑ 8 ἰο ἐμαὶ ὁπ τ πιο 76 566 
«653..8, οὖν Ηἤεδα, ρῥγοσοοάϊΐης; Ὀπὺὶ ΟὈτῖϑὲ 885 ἀ6- 
Ῥγίνο οὖν ἤδϑαγῖαὶ ρδίἢ οὗὁὨ 115. ΒΟΥΤΟΥΒ, ΟΡ ὈυΓ- 
ἀ6ῃ5 οὗ ἐπ οἷν ΟΥ̓ΡΟ ΟΣ νοὶ σι, ον ἀΐδβζγδοθ 
δηὰ πορὰ ΟΥ̓ (Π οἷν ἀοΔΑΥ βιίηζβ, δα ρ]ασοά τι8 ἴῃ 
ἃ Βἰ(υδίϊοπ ἴ0 ΒΑΥ “Ὑ6α, ἱΒου ἢ 1 ψ8}}ς ἰβτουχἢ 
(6 τὸν οὗὅὨ (80 βῃδάον οὗ ἀδθδί 1 νὶ}} ἴἔδασ πὸ 
ἜΥ}}, ἴον Του τὸ τ ἱ ἢ τη9.᾽ Οοἰσοίλα---(α}- 
ΥΆΓΥ---ΒουΥϊγ ἰηρ παη6---ἰἢθ. Δρροϊϊαϊίοη οὗἉ {16 
Ἰηο5. τηοτηθηϊοι δπὰ αν} ϑροῦ ρου ἐμθ νἰιοὶο 
οαγί. Βομοϊὶὰ 8. ῃδκβδὰ απὰ ὈΆσΓΘῺ δίῃ θποθ. 
οηγίςβοὰ ΟὨΪΥ ὉΥ [6 Ὀ]οοά οΥ̓͂ οτἰπηΐῃ]8, ἀπά 
οοὐογοὰ τνῖϊὰ τἢ6 ὈοΏ68 οΥ̓͂ ὀχοοι!οα γΘΌ6]8, ἰη- 
σοι ϊαγίθβ, ΡΓΙΒΟΠΟΓΘ, πὰ οἴποῦ οἶβοουγὶηρ οὗ 
119 Βυιδὴ τὰσθ, ΑὮ δοσυγϑοὰ βροῖ, ΠΟΥ ἸΟΥῸ 
ΒΘΥ͂ΘΡ ΣΌ]65, θὰΐϊ ΏΘΓΟ δ ,οὰ ᾿ιϑι166 Δομθ 8118 
Θηιγοηθαᾶ, τὶ 86ι}]6.8 δηὰ βδννογα, δὰ ἔγοιμ 
νοὶ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΡΆΒΒΟΥ-ὈΥ ἰὈΣΠΒ τιί ἢ ΔΌΒΟΥΓΘΏΟΘΘ, ἃ 
ὩΟΟΘΓΙΓΏ Δ] ΓΘ ἀ6ΖΥΟΙ8 οὗ Δ 61.818 πὰ θη 88. ΟἿΥ 
(ὐἰηκκ, ἐμπ18 Ωῖασθ 8ὸ {11} οὗὁἨ ΠΟΥΓΟΥΒ, ὈΘΟΟΠῚΘ8Β 
ἐγδηβίογπιθα ἰηΐο “1116 81}} ὕγοῖυ 6 Ώ66 σομγοί ἢ 
οὐ ΒοΙΡ," δηὰ νῇοβϑ πηυϑίθυ 65 ἸΏΒΏΥ ἰεῖηρ8 δηὰ 
ῬτΟΡΒοία ἀοϑίτοα ἴο 8680 δπὰ ἀΐὰ ῃοὶ 806 {)6ῃ|. 
68, ὉΡΟῺ {}}18 δὺ7ὸὰὦ] 11} ΟὟΡ ΣΟΒ68 Β8}8}} Ὀ] οβϑοῖη, 
δηὰ οὖἦ Βργίημβϑ οὗ ροδοθ δηὰ βαϊνδίϊου Ὀυχαὶ 
ἕἴοτι. Το ῥἢΠὰν οὗὁἨ οὔν τοίαζο ἰΟΘΥ8 ὉΡΟΩ {{|8 
Βοῖχιι. 186 Βοίμδην οὗ ουῦ τϑροβα δῃὰ οἰ ϑγηδὶ) 
χοίγοβπηθηῦ ἴθ Γ6 αἰϑρίαΥ8 ἰἰβοὶῦ (0 ΟΌΓ νἱϑνν,. --- 
ὁπ ἰμπδὺὶ ἀνα] τουηΐ οη8 {ἢ 9 ΘΑΥΓΉΪΥ ΘΔΓΘΟΥ οὗ 
πο [οτά οὗἩ ΟἸΟΥΥ. Βεποϊὰ Ηΐπι, {1.16 ΟὨῪ σγθοῃ, 
δουπὰ, δηα ἔγιϊ{] ἰγθθ ἀροὰ οαγι ἢ, ἀπὰ αἱ 1116 
τοοὶ οὔ {Π|5 706 ἐπ 8ΧΘ 18 ἸαἸά, ΤΠ Ἰιαὶ ἃ [651 ΠἸΟῺΥ 
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δρδϊηϑί ἐμ που], δηά δὲ δὴ δηῃὶ ἢ !] ας 6ο0.- 
ἰγϑ]οιοὴ [9 ΘΥΟΤῪ (Βΐηρ [δὲ ὈθατΘ 1116 πδ8πι|6 οὗ 
αοἀ δὰ Ὀιίνίηο Ῥνονίάθῃοο, ἰἢ (μ Ἰαίίον ἀϊὰ ποὶ 
δηὰ 118 δοϊ υἱἱοι ἴῃ [8.6 ἘΠ ΥΒίΟΡΥ οὐ ἐλά γορτγεϑεπία- 
ἔζυ6 αἰοποηϊθηί.---ἼΥ. 18. Τὰλεέν εγιοϊβεα 1 πὶ; Ο 
θα ἃ ἀγίηρ Ὀοὰ ἴον (μ6 Κίηρς οὗ Κίπρβ' Α8 
Οὐδ 88 νγὸ ΥΘΡΟΒΘ οἢ ἰδ ἀοινὩΥ συδΐοη8 οὗ 
Ῥθδσθ, ΟΥ̓ ὉΠ ΒΒ. ΠΥ δβδθ ὉΪ6 1ἃ δοοῖδὶ Ὀσοί 6 ΥΥ 
οἶγοθθ, βίῃ σίης ΒΥ πη οὗ μορθ, 16 8 ποί ἔοτχοῖ 
ἐμαὶ (86 ὁ8.59 οἵ 1)6 ὨΔΡΡΙΏ 658 ἮΘ ΘΕΟΥ͂ 18 801 6] Υ 
ἴο Ὅο ἔοιιπά ἰἢ 1116 .«1κοῖ, {πὲ 186 Τωοτὰ οΥ͂ ΟἹΟΥΥ 
0866 οχίομ δα Ηϊαδε1ἴ οὐ {86 ἔμί4] ἰγ66 0 118.---- 
Τ89 δαγίλ το δοι8 μα Ῥχίποο οἵ 1 ἤγοια 118 Β}Ὁ- 
ἴδοο, δῃὰ, 88 10 Β066Π)8, λέεαὺε)) 4180 σγοί:895 Η τὴ : 
ΤΙουρΡῺ τορ οοίοα ὈΥ οανοα δὰ θαυ, γοὶ Ηθ. 
ΤΟΤ8, α8 διιοὶ, ἴ[Β6 σοῃποοίΐης ᾿ἰηκ δον 66 {Π 6 πὶ 
θούΒ, δηὰ {η6 Μεάϊηϊον οἵ ἐμοῖσ δίθγηα) δὰ τὸ- 
ΠΟΘ Διηΐγ.---Τ 6 τηοτη οὶ ()0 6ΓΟ58 15 οἰθγαίθα 
ἴο ἰΐί8. μεοϊχοῖ, ἃ Ῥαγρὶο βίσγοαπι {8118 ἔγοπι 1:6 
τυουηᾶβ οὗἩ (ἢ68 οτιιοϊῆοαὰ 9658, αηἃ Ὀοάονδ {110 
Ῥἶδοθ οὗ ἰοσίιιγο δηὰ ἐἰ6 βίη} ογον ἃ ν᾿ 810} ΒῸΣ- 
ΤΟΟΠα8β ἰδ. 8 18 ΗΪ8 Ἰορασυ ἰο Ηΐ8 Οδυτο. 
ΤΙΐβ8 ΧΟΒΥ͂ ἀον ΜΟΥΚΒ οπάογθ. [0 ζ8118 ὍΡΟΣ 
Βρί τὶ] ἀοϑοσίβ, δηὰ ΕΠΡῪ ὈΪΟΒΒΟΙῚ 88 1}}6 ΣΟΒ88. 
Υ 6 ΒΡεΐη ΚΊῚὸ Ὁ ἀροὴ 1116 ἀσογ- Ροβὶ8 οὗὨ ον ΒΟΔΓίδ, 
Βηὦ 2 γ0 ΒΟσΌΓΘ ἀραὶ πϑὲ ἀοβίγου σϑ δηὰ δυθηρίης 
ΔΏΚοΪΒ. Τ}18 ἀθνν 7118 οὐ {δ 66 οΥ̓͂ (1:16 ποτ 
ΡΟ]ο, διὰ {")Ὸὸ δοουτηυϊδίοὰ ΤὙΥΟΖΘῈ τη888 οὗ ἃρ68 
Βα νν8 ὈΘΏΘΟΙΝ 1. [10 βίσϑοιηβ ἀονπ οἡ ἴδ 6 ἰογτιὰ 
Σ0ὴ0, δῃὰ (0 δἷὶν Ὀδθδοῖμο8 600] δηὰ ρῥ]θδβαηί. 
Πογο [818 ταΐϊῃ 14118, ἐμ 6 σδγάθηβ οὔ (ὐοὰ βρυϊης 
Ρ, 1168 ὈΪοοτλ, δηὰ ψΒὰὶ 8 Ὀΐαοῖκ ὈδοοΙ,68 
ΜΒῖϊΘ 1ὼ {.)}86 ΡΣ γίης δίσοδηι, δὰ ν]δὺ νγ88 
ΡοΪ]αϊοα θδοοτηεβ ρυγο 88 ἰδς Ἰῖρμι οὗὨἨ [86 Βυη.--- 
ΕῸΥ ΟΌΡ 7υδιϊβοοίίου ποι μίπρ πόσο 18 τϑαυϊδὶἐθ 
88ὴ τμαῖ, ἰὼ τμ6 δοὨΒοϊ ουΒη 988 οὗ ΟἿΣ αἱ. 6 1Ρ- 
ἸΘΒΒΏΘΒΒ Ἧἷ0 ἴδῃ Βοϊὰ οα (888 ΒΟΥΏΒ οὗ ἰδαὺ Δ) [ὩΓ, 
τ ἴον 18. Βρυϊηκὶοὰ τ Ὀ]οοὰ τμδὺ ὁ“ ΒΡΟΔΚΟΙᾺ 
Ὀείιον (δίῃ χθ ΓΒδη ἐπαὶ οὗἩ Αὐοἷ]." --ηο 1 δ. οτιιοὶ- 
βεὰ νι} Οἷινῖβι,᾽" ὁχοϊαἰ πὶ ἐμ9 Αροβϑί]θ, δηθὰ ὮΥ͂ 
{8686 τἸνογἀβ ροϊπὲδ οὐ ἐδ α οῃϊγο ἔγαΐ τ ἷοιι (89 
ΟΥ̓ΟΒΒ ὈΘΆΥΒ ΤῸΓΣ 4]1 Ὀο᾽ΐανοσθ. Ηἰ8 πιοδηϊηρ 18, 
ὦ ΤΟΥ τὸ ποὶ Πξἐδ ἰηβ ἴῸ Ὁ τ δὶο ({|0 ΘΌΓΒΘ 18 
Β6γθ οπάυγοά, Ὀυὶ πιΐπε;. ἴον 1ὸ ῦο ἰδ 6χ- 
Ρἶγ65 Ὁ 186 ὍΤΟΒΒ αἶδ68 70Γ τι: Οἰιγῖδύ Ργ8 δρᾶ 
ϑυγ8 ἰὴ ΤῺ δβίοδα." -Ἴ ΒΒ ἐγε οὗ ἰ6 νοσ]ὰ 
ΒΡΥΪΏρ8Β. ΟὨΪΥ ἔγοπι (86 ἀεαίἡ οὗ ἴΠ6 Φ8ὲ ΟὨΘ.--- 
γεγ. 19, ““Ὑἴαῖ βαγοδῇ ἴβου, 18 {8 8 Κίηρ 
θὸ ποὺ 886κο τὴν μοηά, Ὀὰϊ ΠΟῪ {ππαὺ ἐλοω ατὶ 
δῆ ης ἴῃ αἰδοοσητηοηΐ, ποὶ 1716 ἴῃ πιϑ}6Βίγ.--- 
Βοβὺ ἰοὺ ἱμαυῖϊγο ΏΘΓΘ ἰδ (86 Ιη8} 687 οὗ {}}}8 
Κιης ! Τγυ!γ ἰ οσχίβίβ, δ Ββουχὰ ἴον 186 {Ἶτὴ0 
πάθη, ἰκὸ 186 ρἰϊι της χοϊὰ οὗἨὨ 89 τὶ Ὀ6- 
ΠοδΙἢ [Π6 ΣΑΠΙ8᾽ Βεἰ 5 ἐμαὶ οογογοὰ ἱ{.---ὐὔεδι οὗ 
Νωζαγνειδ, τὴ Κινα οὗ ἰδο 76 8: Υ88, 1 16. Ηο. 
Ἑποὺ τηλγοβῦ σϑοορῃΐζο Ηἰπὶ (88 Κίηρ) Ὁ ἰ89 
υἱοϊογὶοϑ ἢθ δοιῖωγοβ οὐ οὁἢ. [68 δία! ἰγ60, 1}}0 
ἄγϑβι οἵ 1 ἢ 18 οὗ ἃ σἰογίουδ ὑποίοϊ ἃ οἰ μΔΥβοῖον 
-πτουον Τἰηιδοῖ" ἀπ οὐον ἐλ ἐπίεγπαὶ ἱενιρίετ. 1. 
Ονοὸν Μη ίπιδεῖ; 3. Ονὸν ϑίαη; Η9 βιΐεγβ Ηϊτ- 
860] ἰοὸ Ὀ6 γουηάοά ἴῃ ἴπ 6 66], Ὀπῦ δ 8:0 581}9 
ἐπ Ὀγοα 8 18 Βοδὰ οὗ (1|ὸ οἷά ϑογροηί. 8. ΤΊιθ 
βτοδίοδί δηὰ τορὲ ψοπάϑυι! οὗἨ 4]]---ἰΒὸ ΥὙΥἱοίουυ 
οὗ {πὸ Γατναῖγον οὐοῦ (9 ὃν. ΤθθγΘ ΜΒ πὸ 
τληΐ οὗἨ ἁ εὐἰδὴ ΟΥ ετἱδὲ ἴῃ ΒοδΥοθα ἴἰο ΒΥ 8; Ὀυϊΐ 
(86 τσίσλέ ἰο ππάογίαϊκο ἐμ 6 χτθδὶ ψοτῖ τνλ8 νδηῖ- 
πη φς---ἰδθ ἑαιο Ρυϊ ἰη ἰἰ6 Ῥγοιοϑί 9 ον σοάθιριΐοη. 
Τιιο οὐγδὲ δὰ ἰο Ὀ6 Θῃαυγχοῦ  Ηοσ βυδηιὶιιοὰ τὸ 
{π18 δηὰ ἀτδηῖκ 6 οὐρ οὗὨ τσϑι---δὴ ἃ ἢ θῃ (110 
γοΐοο οὗὁὨ ᾿ΘΓΟΥ͂ νὰ Βραγὰ ἔγουι μοᾶγοῃ, (ἰ10 1ὰ Ὗ 
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δα ποι(μΐπρ ἰο οὈὐεςί. --οΥο5, Ηὀδ ἷβ ἃ Κίηχ' Βυὶ! 
ἬΔΟΓΟ 18 Ηἰ8 κἰηράοα ἴ ἤοτ ἰδ Τουπάϊηρ ἰτ τὲ ΐἷς 
Βδησίης οὐ [6 ογοβϑθ. 786 ἀγορδ οἴ Ὀϊ]Ϊοοά ν᾿} οὶ 
ἐτῖοκ] 9 ἀοινη, δα (}186 ὑστίοθθ Ηο ραϊὰ (ὁ ὑβῆβοπι 
Ἠΐ8 Ῥεορὶθ, δηὰ τς ἀγίης ἄγοδηβ νοι ἰδ800 
ἤγοτα Ηΐ5 Ὀγοδϑὲ, {μ6 ογζωϊ ρ64] νυ ἱ οἢ ἀπ πουησαδ 
16 Οἱγι Βά Αγ οἵ ἢ! Ζίοῃ..---ἰη Η 5 γον Οὗ [ΠΟΓ 8 
Ἠδὸ ξουϑγηβ {6 ποῖ]ὰ οὗὨ βδρίγι 8 δηὰ οὔ μεαγίϑ: 
δηὰ {Π6 ρτοιίοδί π|δΡτοἾ5 Ὀγ τ ΐοῖ Ης ρἱοτῖδοδ 
Ἡϊδ 6] Γ οὐ δδὺὶ Ηδ ρεγίοτιηδ νἱι Ηἰ5 ῥ᾽ ογοοὰ 
Βδη44.---Ἦόν. 90. Τὸ (1|6 τὰ νυϊ(οπ ἰη ἀγροῖς, 
1αιΐη, δὰ Ηοῦτον, {ἰἸ6 {Π|σὸθ ἐποοϊορίοδὶ ἰδη- 
εὐακοδ, ἱπδὶ 41} {πΠ6 ποτ] ἃ ἸὯΔΥ τοδὰ διὰ τὰ γ- 
εἰδηα.--- οτ8. 28, 24, Α ἀγίηρ: Ὀδα ρῥγοβϑηίδ ἰ(- 
86: Γ 10 οὖ Υἱο νν---δὴ ἱπαϊ τ ἀσ] δἱ (ἢ6 ροίηϊ οἴ 
ἀρδίῃ ---ἃ ἸΟΛΆΟΥ δηά {μα Πεοίὶγα; ἰοῖ 8 ἀϊγϑοῦ ΟΟΥ 
αἰϊεηιίοῦ ἤγδι ἴὸ {Π6 7εείαίοτ, ἀπὰ πο ἰο Ηἰ8 
ἔεφαον. δηὰ λΛλεῖγε: 1. Τμο 7εεηίαίον ; Φ65ι8 οἵἁ 
ἡλβσμε δν πριν, (μ6 ροογϑϑὶ οὗ (86 ροοῦ, (32) "6 
Κιηρ οὔὁὨ 16 96ν»8---ἰΒο Κίηκ οἵ Κίηφᾳε---6 δοη 
οἵ τἰὸ νης ἀοἀ---ἰδ6 ΑἸΡΒΔ δηὰ Οπιοχα, Θοὐἀ 
Ὀ]οσδεὰ ογοτοῦ; 2. πο ζέραον ; Ηἱΐδ οἱοιὲη ς--- 
(1) ιο ὕὑὀὃ}Ὀ}ὲγ ξαγιθηΐ Ὑ16 ἢ δ. πὶ Ὀ0]} 1265 (}ν6 ουΐ- 
ὙΆΓΟΪΥ ορογαιίης 11 π688 οὗ ἰμ6 ϑανίουτ᾽ 5 ΡΟΊΨΘΓ 
δὰ Ἰἰίο, δηὰ ἰῇ ἃ βοεοῃά δἱχηϊ βοδίΐοη, (6 δρὶγὶ- 
ἰυ6) δι ἀοννιηοπὶ ἱπίοπεἀ ἴον υ.8---ἰ 6 8 ἀἰνὶ δ᾽ 016: 
(2) τ86 τοϑίυγο οὐ δοάγ-οοδί οὗ {ἰδ Μίδῃ οἵ δοι- 
ΤΟΥ Μἱ οὶ Ηο υδοὰ (ὁ ΨΟΔΡ ὑπο (86 πηδηίε: 
Ὀοηοδί 6 τοϑρίοπάςπῃι σοὺς οἵ Ηἶβ ποπαδγ[ιὶ 
δηιϊ δοϊϊνο ᾿ἰΐο, 156 ϑανῖου ῬΟΤΟ δηοίδονγ, 16 
ιγτποηί οὗ δ ρογίοοὶ οὐδάϊεηοο---ἶς ἰ6 (86 τοῦθ 
οὗ γἱκιιιδοιιϑιθ85 οὗ (6 8οη οἴ αοά, νμΐδ ἰδ 
δυτη οὶ Σοὰ Ὀγ ([Π6 οοδὶ Ἡϊμοαΐ 6 δοαπὶ (πα ἰγ15ἱ- 
16) ἕονγ ν δίο {86 Ἰοἱ 18 οδϑίὶ δἱ {86 ἔοοὶ οἵ ἰδ 6 
ΟΓΟΔΒ; 8. 7π6 ἀλεῖγ; (1) (86 δχϑοιιΐοπογα, (2) 
οπε οἵ (110 ΠΌΓΔΘΣΟΓΒ ἱπμ ον (5 [86 ΘΟΒΙΥ͂ ΓΟΌΘ, --- 
ἐμ18 αἰγοιηδίαησο (61}198 υ8 ἰμλ πὸ τυνἱοϊκοά ἢ 688, 
Βοιγονοῦ κγοαίὶ, δχοίι ὰθα τπησοπα ΟΠ Ά}} ἴγοπ) 
188 ἰπἰιοτιίνησο; ἐδ ΟὨΪΥ ἀδροηάμκ ὕὑροὴ (18, (δι 
π6 ἀγπηιδοϊϊ 64] Ροδίηο οὗ {086 Θχθοι(: ΟΏ 6 ΓΒ, 
αἰτἢ γοδροοὶ τ0 ἴδ ὈΟΟΥ͂ διουϊὰ Ὀ6 6βϑβοῃι 8}} Ὁ 
ζὰ 6}16 πη υ8--ἰ, ΤΠπγ Καον Βοῖν ἴ0 νδ]υθ {116 
Ῥεοοϊοιδηδδ5 οὗ (ὃ Βολπ}658 Ὑθβί πη η!: 2. ΤΠΟΥ 
Ῥοτοοῖνο {αὶ οὐἷν ἰῃ ϊ8 υπαἰνίἀοἀ τνμοῖο ἰξ νψ88 
οὔ ντδῖϊυο: 8. ΤΊΙΟΥ δγὸ δαιἰδῇθά ἴο οὈϊΑΪΏ ρο8868- 
βίου ρυεϊαἰουϑὶγ ---σουῦ ΔΏΥ πποεγὶϊ οἵἨἁ τοὶ γ 
ον η.--οτγβ. 256, 20, [ἴῃ ἰδ πιϊάβι οὗ γαξα δπὰ 
ἔυτγ, ἴονο δἰδπεβ ποὺ ψοϑυα ἴῃ 5 ἀγίωρ πιο- 
τηοηΐδ πὰ ἢ ἂρ ἰο Ηἶαπι ἰἰ5 ἰϑαῦίι! πη αἴοο- 
(ἰοηαῖθ ΘΥγ6---Ὀ6 Πο] ἃ 8. ἸΟΥΟΙ͂Υ {116 ΘΟΙΙΡΆΠΥ ἱἰἢ 
ἀπὸ πιϊἄαι οὗ {π 6 Ὀππὰδ οὗ ΒεΙ[4], 6 ἰάθη γοδο- 
δυὰ απ ον ψὶϊὰ διὰ ἱδηρίοὰ Ὀταπιθ ὁ- 1 5}168, ἃ 
δρϊ οπὰ νγοδλίῃ οὗ 1168 δτουπὰ (ἢ6 ἀοδῖἢ- Ὀ6α οἴ 
πὸ οι δοπιοῦ.--ὶὰ (Πδὺ τπιουγηΐης τοι γοῖι 566 
ΟΟΪγ (|ὸ ἤτβι αἰνί ποὶν αυἱϊοϊκοποά ρογηδ οἵ [ἢ 6 
ζαϊατο Κη χίοπι οὗ (ἢ 6 Ὀὶνίης ϑυβοτγοτ. ---ϑ  γληρς 
δπουαι, ψὶἢ οὔθ δχοθρίίοῃ, Δ}} οὔ ἰθ αγϑ ἴδ- 
8168: 1.80 Βίγοης; δὸ [64---ἰ]ιὸ γϑαῖὶς τηλὶ ἰδ 
πον σγουπά: 116 ΒΟΤΟΟΒ ἀοθραὶν---ἰ 6 (ἰανὶὰ, 
νἰϊο ἀϊὰ ποῖ ργοδυπιθ ἰο Ῥγοπιΐδθ βγη, οὐοῦ- 
σθαι 6 νον. [Ι{ (6 τηδ 8 8 (ἰἸ6 ϑρίοπάϊὰ 
ἀθ6ι)---ἰῃ 6 Ἰνοπηδῃ᾿ Β 8 αηἀυτίηρ ρῥιιίεηοο; ἰἴ 9 
[6 ΓὍΥΠΙΟΡ Ὀοϊοη 8 }||6ὸ Βογοΐβπι νοὶ σα ϊ8 ἢ} 6 
Ἰζηοί--ἴἰο {16 Ἰατον (ὙΠ σἢ '8 116 χγϑαίον οὗ 1} 9 
ιν) Ὀοϊοπρβ ἴμ6 βδἰἰθηΐὶ βο] [-ϑαουϊῆσο τνῃϊοῖν 18 
Καὶ τα} ἀπο ἀθα.}}.-- 7.6 ἀμδείρίε τολοπᾳ 11 ἰουεά; 
ἴη 1686 ψογάβ (ἢ6 ΑΡοβί]6 ἱπάϊσαϊθβ νμδὶ νν88 
ἷ8 ῥτίἀο, [ἰι18 ἀγοῦση, δηὰ ᾿ἷ5. πὶ ἢ οϑὶ Ὀοδϑι. 
16 δῖπηθ {ἰἶπι6 (Π6Υ ροϊηϊ οὐ (ἢ ΒοιΓ06 ὙΠ] ΘΠ 00 
;Ὧ9 ἀοείγοα 41} 815 οοῃδοϊαιϊΐοα, ἰορθ, δῃὰ 
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ΤῊΕ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΪΝΕΟ ΤΟ 950ΗΝ. 

διτοηρί: 188 δουτοθ ψ͵ὀὶϑ ζουσε---ποὺ 86 ἴονο 
«ἰἋἢ νυν ἢ ἢ οὐ Ὀγδοοὰ ἰδ ς ἴ,οτγὰ, Ὀυΐ (θαι νι 
νϊσ [πὸ [οτὰ οπιῦγασοὰ δ ΐτ.--- δ ψᾶῦο ἐδ 
χη δἰιηπο] (6 ἀἰϑεῖρ] 6 τ βοπι (6805 ἰΟΥο8 Β85 8 
δϑυῖτ συλγαηίν ἴον δ᾽] τπΠ8ὶ δ6 ποεάβ, διὰ ἴον αδἱ! 
1Πδὲ ἷϑ Βοδστί σδὴ ἀοβῖίσγε: Β6 ΠΙΑΥ͂ 68}} δι᾽ πιϑοὶζ 
1Π9 πιδὴ {π51 15 ἰοββοὰ σα} ἰετηροδίβ, γοῖ ἱΓ πὸ ἰθ 
“4186 ἀϊδοῖρ!] 6 βόοῖι 6508 ἰοτοδ᾽" νυβαῖ ᾿δόῦὸ ν"7]}]]} 
δΒ6 ιδνο"-- Κοπαη; 11 Ὀεδορίηοδ Ηΐπὶ ποί ἰ0 64]} 
μον Αδοιίλεν ἸΟΥ δἷθσο {ἷ8 ἰοττὰ ἴὰ {Π6 Ἠεῦτεν 
ἱποϊυ 65 (μ6 ἰάρα οΥ Αἰξδίγεερ, ὙὯϊῸ6 ΗΘ Δ μδὶ 
ῬΓΟΡΔΥΪΠΩ, 88 ἴΠ6 [ογὰ οὗὨ ἰοτὰβ, ἰο αδϑδοθηὰ 1.6 
᾿ΠΓΟ;6 οἵ δίοΥ Αἱ πη 8 681γ.---ΝὈ6γ8. 26, 27. δΒελοιίά 
ἐλν δοη---Ββελοία (ἦψ ἈΑἰοίλεν; Τιοβα πογὰδ ἐοα- 
ἴδἰη [86 τοοογὰ οὗ (ἢ ἰπδιϊ υτίου οὗ ἃ πεν ἴδ 
το]αιοηδεϊρ: ἐπ (8 {εἰ ονϑΐὶρ Οὐ γίδε 8 186 
Ηοδὰ, δηὰ 4}} Ηἰ5 Ὀεϊ ον ΡΘορὶο ἴοτπὰ οὁ86 στοαί, 
οΪοδοϊ γεσοπηφοίοα ἔδηγ: [ἡ ἷπ, πιο που]ὰ 
ΘΩΥΥ ΨΔοί (ἢ 6 Ρ]οδδίηρ ἰαβὶς οὔ Ὀοΐπρ 6 δαρροτί 
ἴο 1.6 ΜοΙΒΟΥ οὗ Φεδὺδ Κηον ἰδδὲὶ (Π6 τῶν ἰο 186 
ΒδΙΠ6 ΠΟΠΟΣ ᾿ἰ66 Ορϑῃ ἴο ᾿ἶπι---ὔθβυβ [88 βδὶὰ, 
“ ἩΒΟΒΟΘΥΟΥ Β84}} ἀο {16ὸ ψ}} οὔ ΜΥ Βαϊδεῦ 
ὙΠΟ 8 ἢ Βοδυθῆ, [6 βαπιὸ 18 ΜΙ ἈΓΟΙ ΒΟΥ δοὰ 
βίβι ον πὰ ὈὉγοίμον,᾽"" Μαῖιὶ. χὶϊ. δ0.-- ον. 28. 7 
ἰλίγεί: δὶ νὰ 6 παίατο οὗ ἰδ ο ἀἰβίγοαδα ὃχ- 
Ρίοβδβοὰ ὉΥ (6 ΟΓῪ ἴ---Ἰ. Ῥμγβίςα); 2. δα ἰΐ 
ποί του οὗ (86 αν] γοργοβοπίδιου οἵ [86 ἱπ- 
ΥἹ δ] που] ὰ ρονγιτανϑὰ ἴῃ (μ6 ραταῦϊο οἵἩ [1,ΆΣἈ- 
Γι δὰ 0} ᾧβἴϑὖγ68 "--ΕοΥ ψδἱὶ αἀἰά Ης {{ἰτϑὶ ἢ Νοὶ 
ΟἿΪΥ [9 δαγι ἷγ πδίοσ, Ὀὰῦ δῇζον {16 ζ}} τοϑσίογα- 
(ἴοη οἵ Ηἰ5 δι Βο γ᾽ δ σου πίθμΠ66.---Τ] 66 ποτ 8 
Δἰβὸ δβοϊ οἰϊδὰ ἔγοπι τ ϑηϊκῖϊπὰ ἃ ΟΠ Αγ Ὁ]6 8ο6ῖ.--- 
Τιιαιὶ ἴοτ νυ ϊοἢ Π6 οἰ ον {δἰ γβίβ 5 (πδὶ ΗΕ ΤΑΥ͂ 
ξϑϊῃ τ16 οὐοὸν (0 ἢ πι|δο]---ἰ δὶ ἐγ Δ ΙΒ ΤΈΒΕΒΟΥΒ ΤΟΑΥ 
Ὧο ἤἔτορὰ ἔγοπι δἷῃ: {0806 ὑπάοῦ 6 δΌΓΣΒΟ, δὺ- 
βοϊγοά : τΠο86 (αἰ το Ὀουηά, ᾿ΙὈοταί 64 .---Ο ἰδ δὶ 
γου οουἱὰ ᾿δΟΡ δ5 Ῥοῖϑθνς νερῖί, δὰ Ἰκὸ Ῥαγνὶϊά' 
ϑαοἶι ἰθατα τὸ ἐπ6 αἀΥλη- οὔτ ἴον πο 186 
ϑανυϊουγ 68[}}} (πἰϊγβίβ.- -- ον. 80. ͵4ει. ὦ Ἀηαϊελεᾶ: Αἱ 
186 ΥΟΥΥ τοοπηθηΐ ἩδΘη, ἴοσ (6 ἤθοτο οὗ Φυάδα, 
ΑἸΪ βϑϑιῃβ ἰοβὶ, ΗἾ8 τογάβ ἀροΐατα ἱδαὶ 4}} 15 νοῦ 
δηὰ δοςοιρ ] 564. [1ἱβίοη ! δἱ {656 τοῦδ γοῦ 
Ποαν οί γ8 Ὀυγδί, δὰ ργίβοη ν.8}}5 ΓΑ ἰὴ ς ἀοππ; 
ὈΔΥΓΙΘΓΆ 48 πὶ δ ἤθαυθὴ ΓΟ ΟΥ̓ ΒΓΟΥΒ, δὰ 
αϊεβ σι ἱοῖ δὰ Ὀδδη οἷοδοὰ [ὋΣ ἰμπουβαηὰδ οὗ 
ΣΘΑΓ Ἀραΐῃ ποῦ οα ὑδμοὶν δἰ 68.--- ΕΥΟΣῪ δοῦ- 
αἰεΐου οἵ (ἰα ιννογῖκ οὗ Βυῦπιδὴ γοἀοιηρίΐοη ἢ 85 θ66Ε 
σοπιρ]ειοὰ τῦῖϊ (μΠ6 Θχοορίΐου οἵ οὔ ψπὶς ἢ πῶ 
ἰποϊα αι] ἴῃ 1μ6π|.---ἸΓ Ης ἢλ8 ραϊὰ (ἢ 6 Σδῆδβοτι, 
ΠΟῪ ὅλῃ 8 τἰρῃίοουβ ἀοά ἀεοιμδπὰ ρμαγιβοῦῖ ἃ 
δοοοηί ἰἰπι6 ᾿--Υ ἢ. τ ὨΘΓΑἸ αἷς δηὰ σοπᾳθοτνιες 
ΟΥΥ, Πὶ ἐς ἢηιϊδλεα, ἤκ ἰυτηρά οπὸθ πιοῦθ ἰὸ 186 
ποῦ], 1 ν 8 Ηἰθ ἔασον]! (ὁ Θδ τι} --- ἔδτοπεοὶ} 
διιο) 48 Ὀοβδοιηθάὰ ἰδ6 Οσοπαῦογοῦ οὗἁ 1) εδιίἷι, {Π|6 
Ῥγίποα οὗ [ἴζ6, (πὸ ΟΟΥ̓́ΘΓΠΟΓΡ οὗ Δ}} (πη 5. Ἦε 
(Β6π νἱι βάτον ΗἰἸ πιβοῖῦ δηλτοὶν πο σοπθοεοίϊοα 
ψὶ ἢ Ηἶε αοα, δηὰ ἐυτηοὰ Ηἰδ ἴδοο ἰο Ηΐἶπα δίοης. 

[ἔτοπι άσοβυβ: Υογϑ. 26,21. παι ἃ ὅοῃ ναϑ 
ιἷ8, γα τὸ Ηἶ8 Βδίμον ἴῃ Ηραδνυρῃ, δὰ ἴο Ηϊε 
τοί οὐ δδιιἢ.----- του ΟὟΚΝ: ΥοὉ. 18. 2ε- 
δι ἴπ 1λὲ πιιαεί---αἰβατδοοίυ οπιϊηθηοε.---Ἴ ΓΕ. 
26, 37. “Ἴο Ὀυτάση οὗὨ τ 6 ψοτ] ἀ᾽ 5 γεἀδαιρίοῦ 
ΜΠῺ δἷἱϊ ἰ(5. ἐπογθδϑίηρ ΠΟΥΤΡῸΥ οὗ βίῃ, 1165 ὕροῦ 
ΗΪ5 βοιιὶ; Ὀουη 1658 δηξἰ οἰ ρα" 0η9, πον στϑά θα} 
γοοθαϊης Δα ῥαβδίης δν δύ, οὗ θ αἸΟΓΥ ἴο Ὀὲ 
οὈϊαϊηοα δὰ διἰϊεὶ ΗΪ8 δρὶτιί, γοὶ 8 πδϑ σοῦῖὰ 
ἴον 16 Θχογοὶβο οὗ [6 πιϊπυῖθδι σαγο."Ὁ (ὅτιεβ.) 
-- ον 38, 7 661:5 γὲ8 σοῃβοϊουβ ιλι Ηρ νῚὶ9 [ε]- 
Πὰς ἃ ρτο- ἀοίογπιϊποᾶ βοτίο8 οὗ δι δὔονίτ ρα, δηὰ 
ταδηϊ οὐοὰ πὸ ἱπιραϊίεηῖ ιδβῖθ, δι {πὸ γ σου! 



ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 81-45. ᾿ 696 

6 οπάυγεοά οἶμον ἰμδη ἴῃ ὑποὶν δἰ]οἰϊοα Ρ]Δ66 δῃηὰ 1 8.18}} γοπιαΐῃ {δἰ 0 [0] 1--- ον. 26. Ἰροπιαη; “886 
ἐἰτη6.---Ἀὸγν, 80. Ναὶ ὦ βηιδεὰ; “.Α}} (ἰηρχ8 νοῦ] 88 Τηὴπ ὝΌΟΜΑΝ 0806 ϑρεα ἈΘΓΘ ὈΓιιΐ8Β68 (ἢ 6 
ἀοπθ νοῦ (μ6 δ γοαυϊγοά, 8}} ἐίηχΒ οδϑίδῦ- ἰ δουρϑης Β οδάὰ, δαί {1{{16, {Πθη, Βο διίϊς αἱ {Π9 
Ἰοοὰ το ΡΓΟΡΉΘΟΥ͂ ργθάϊοίθα, 4}1} (δὲ χ8 δ0ο]- !ρσϑβοηί ἡυποία ΓΘ, ἃ8 0}118----ἰν (ἢ 118 ἐνοίο!α ψ οἰ 
ἰδοὰ ψιὶσὰ το γΓ6 ἰο ὉΘ δ-υγχομαίοι, 81} (λἰπχ8 0Ὁ- [οὗἨ βιδιηθ διὰ ρίοσυῖ Ἰγοπιαη, ϑαίαπ᾽ ὁ ἰπβίγα- 
ἰδἰηδὰ ἴῃ οτάδν ἰο Ὀ6 Ὀθείονοα τὶ οἢ Β84 ὈΘΘΏ ! τηφηΐ ἴῃ Ὀτίηκσίης δὲπ δηᾶ ἀξαίλ ἰηίο ἐδ τοτιά-- 
1 διιῦ)οοὶ οὗ ρῥΓοπιὶβδθ. Α1}} πηρ8--ἀοΥπ ἰο ἐπ 9 {ὈΟΡΘΌΥ γομαογίηρ (18 ὁγοδ8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ : ᾿ξ οπιαπ, 
1ω81 ἀγορϑ οὗ βϑοογη[Ὁ] δοπιρδδϑίου, δὰ δοιρ89-' 6068 ἰπδιγΓαϊηθῃύ ἰὼ Ὀτίηρίης Ηΐὰ ἰπίο ἐμ νου] ὰ 
δ'ομδίο ΒΟΟΓΏ, δἵϊαν γοσοὶ γἱς Μ ἰο αὶ ΟὨ Υἰβι᾽ 8 1108} τ ΒῸ 18 ἐμ ἰσλίεουδπεδα δὰ Ζὕΐε ἱΒοτοοῦ, ἢ ο89 
αἰϊετοᾶ {118 σγοδὺ τ ογά--οὐνογθ βϑυβογοὰ ἩΔΙΘ ' ογοδ8 88}8}} Ὀ6 σμδηροα ἰπίο 8 ὁγοῖσπ οὗ Τεὐοϊοἰης 
Ὕγ0Γ6 (0 ὃο δυδεγοά; Ὀπὶ (Βογοὶῃ, δὶ [6 βϑῖὴθ, ἴον Ηἰπιβοὶῖ αῃὰ Ηὶβ στοἀθοιηθᾶ, ὥϑυγοὶν, ἰ0 18 0 
εἐἶπιθ, 41} ἐππρ5 ψόγὸ ἀοῃθ δηὰ δοδοιρ ἰδμ δα, ! πιλτυοὶ ἰὗ ποῦν, τ Δ 11δὺ (μ 9 ῬΡΟΙἾΪ89 τηδὰθ ἰο ΕγΘ 
ποι εἰς τγὰ8 ἰούϊ νδηϊΐηρς. Το (ΠΘΟΪΟΡῪ οὗ ἀρθ8. ἰ8 {018 ]10ἃ ἐο ΜΆΓΣΥ, (86 88π|9 οἸὰ ποτά (ἰδ τηθο.8 
Β85 βίγίσϑη 0 δι ΌΓΔΟΘ (18. “ 41} δηὰ (0 ἀογθὶορ᾽ 18 ἴῃ (μ6 βίογυ οὗ ({}6 ἴ4}1, τϑδου πὰβ ὕγοιῃ ἰδ 1108 
δι ; πὰ βἰγίνοβϑ ἰοὸ "δ ΐ8 ἀδὺ ἴῃ τυδὶῃ: ἰ0Ὸ Οχρῦϑδδ 1 οὔζμο Ποδίογον, {86 βυϑξονγίηρ γοὶ νἱοϊοτίουβ θεὰ" 
Ῥογίδοι γ᾿ (θτικκ.) (Ε. Μ.)-͵ Ἴ οἴσδη ! ΤῊΥ ϑανίουν δραῖζο ἐὰν πϑῖιθ 

[ὕτβ. 26, 26. Δῖοιν ἐδάνα δἰοοά ὃν ἰδδ ογοῖδ, εἴα. ἰῃ Ἠΐθ Ἰαϑὺ δΖΟΏΥ.---ποί ΒΑΥΒΕΪΥ, Θομἀθιμηἰ αν, 
15 ποὺ (μῖ8 δυυῃῦο!ϊο οὗ [6 μτοδὶ Ἅ“ρμοδίαεν (2 85 ο ἴῃ ᾿υδβίϊσο αὐχῶν μᾶνθ ἀοηο, Ὀυΐ Ἰονίηρίν, 
ἜΔμοδα. 11. δ; [μκὸ χΥϊὶϊ. 8, οέ6.} ἩὮΘΩ. ΟὨΪΥ͂ ἃ 6 Ὁ σοιμραδδι ομδίθὶ Υ, ἩΪ0} ἔοδίοσίηρ οδγο.᾽" (Ε. Μ] 

Υ. 

ΘΟΗΒΙΒῚ ΤῊΝ ΟΓΟΞΙΞΙΟΑΤΙΟΝ ΟΥ ΕΑΤΉ, ΤῊΝ ΥΈΒΥ ΓΤΙΡΕ ΙΝ ὈΕΒΑΤΗ. ΤῊΞ ΟΟΈΡΕΒΕ ΟΥ̓́ΣΕΒΌΞΒ, ΤῸ ΗἸΒ Τ088 

ΑΝ ΟΒΒΟΌΒΕ Β810Ν ΟΣ ΟΑΙΑΜΙΤΥ͂, ΤῸ ΗΒ ἙΒΙΕΝΌΒ Α ΜΥΡΤΕΒΙΟΌΒ ῬΑΒΒΟΥΕΒ--ΒΙΟΝ (Α ΒΙΟΝ ΤΗΑΛΑΥ ΗΒ 

15 ΤῊ ΤᾺΓΠΕ ῬΑΒΒΟΥΡΕΒΤΑΜΒ ΑΝ ΤΗΑῚΤ ΒΟΜΕΤΗΙ͂ΝΟ ΜΙΒΑΟΌΙΓΟΥΒ 135 ΤΕἈΑΝΒΡΙΒΙΝΟ ΝΙΤΗΙΝ ΗΜ), 

ΤΟ ΗἨΙΒ ὈὉΝΌΒΟΙΘΕ. ὈΙΒΟΙΡΙῈΒΑ ῬΕΟΙΒΙΥΕ, ΑΝΙΜΑΤΊΝΟ ΒΙΟΝ, ΤῊΞ ἨΟΝΟΒΑΒΙΕῈ ΒΌΒΙΑΙ, ΓΝ ΤΕ 

ΟΑΒΡΕΝ ΑΝῸ ἵΝ ΤῊΗΒ ΝΕῊῪ ΒΕΡΌΓΟΗΒΝ. ΤῈ ΤΟΒΕΤΟΚΕΝΒ ΟΡ ΤῊΣ ΥἹΟΤΟΒῪΥ ΟΥ ΟΗΒΙἙΙ͂Τ. 

σβαρ. ΧΙΧΣ, 81-42. 

(Μαίε. χχνὶ. δ7.66; Μανὶκς χν. 42-47, [κὸ χχὶϊ. δ0-δ6.) 

31 Το δον ἐβογοίοσο, Ὀθοόδυβα 1ὑ τγα8 (6 Ῥτθραγδίίοη [1 ττ88 ῬΥΘρΑγ [00 ἄδΥ, παρα- 
σχευή, σοτὰρ τοῦ 42], (ῃδὶ {π6 θΟΔ]68 βῃου]ὰ [τἱρὐὺ}] ποὺ τοιδῖη ΠΡΟῚ [Π6 ΟΓΌΒα Οἢ 
186 Βα Δ ἢ ἀν [ΞΔ 4.8], ([ὉΓ (μδ΄ Βα θα. ἀΑΥ͂ 88 ἃ ἱρὴ ἀΑΥ [ΤῸΓ ρτοαὺ γα [89 
ΟΑΥ οὗ ὑπαῦ Βα δ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐχείνου τοῦ σαββάτου],) ὈοΒουρμί ΡΙΠΔδίθ 

82 ἰμαΐ (Π61Ρ Ἰορ8 τηϊρσῃῦ 6 ὈγΟΚΘΩ, δπα ἐΐαΐ {ΠΥ τηϊρἢῦ 6 ἰδίκθη ἀναγ. Τἤθη Οϑτη6 
{6 δο] ἴθι 9 [ΠῸ βο] ἀἴθσβ ὑπο ΌσΘ οδ16], ἀμ Ὀταῖκο [Ὀτοῖκ6] {86 16 ρ8 οὗἁἩ [86 ἢχβί, 

88 διὰ οἵ {π6 οἴδογ ψΒὶοἢ [ὙΠ 0] γγ88 οσυοὶβοα πὶ πὶ, Βαϊ νι θη ὑΠΟΥ σΆΠ16 0 «6- 
Β.18, Δη ΒΘ. ἰΠαὺ ἢ6 ψ88 ἀθδα δἰ γοδάυ, [μΠ6Ὺ Ὀγακα [ὈΓΟΪΚ6] ποῦ 18 16,8: Βαΐ ὁη6 οὗ 
186 ΒΟ] ἸοΥ8 1 ἃ ΒΡΟΔΓ Ρῥ]οτορα ΕΒ 846, δὰ ἔου αν Ἱ} οαγλθ ὑμοσο [πε [Π6ΓΘ, ΟΥ̓ 

94. γεα(: ποτ σα }67 ουὔὐ Ὀ]οοά δηὰ νγϑίου. 
ὃδ Αᾶμδδ ἰδδύ βὲὺῪ ἐξ θαγὰ γσοοοσὰ [6 ἰδὲ μα βϑϑὴ 1ΐ, βαί ἢ Ὀοση τὶΐη658, ὁ ἑωρα- 

χὼς μεμαρτύρηκεν], Δα ἩΪΒ τοσοτα [Τ10Π658] ἰ8 ἔγὰθ [ἀληϑινή]}"; 8πα ἢθ Κηομοίῃ ἐμαὶ 
[6 8811} [π|θδὺ 18] στο [ἀληθῆ], ᾿μδὺ γα [4]80, χαὶ ὁμεῖς} τηϊρἐιῦ 6] ον [τηδῪ Ὀ6]ἰονθ, 

80 πιστεύσητε]. ΕὟὉΓ (8686 {πΐπρΒ πότΘ ἤοηθ [08π|6 ἴο Ρ888], ἔδει 186 δοτρίυτο βΒδου]α 
[πλϊρῖ0} Ὀ6 [Ὁ18]164, “Α Ῥομδ οὗ Ἀἴπὶ 58}48}} ποῖ Ὀ6 Ὀγοκοη. [Εκ. χὶϊ. 46; ΝΌμ. ἰχ. 

ὃ1 12; Ῥβ. χχχῖν. 201 Απά δρβίη δηοίμοσ βου ρίυγο βδῖι}, “ΤΏΘΥ 8841}] Ἰοοὶς οἱ Ηἷτπὰ 
Μ ΠΟΤ Π6Υ ΡΙογορά. [ΖΦΟἢ. χὶϊ. 10. 

88 Απα δῇδασ ἰδϊ8 [{Ππ686 ὑμίηρθ, ταῦτα] “ο5ορ" οὗὁἨ Αὐϊτηδίδεβ, Ὀεΐπρ ἃ ἀ 1501 }16,οὅ 
“6818, Ὁ ΒΘΟΤΘΙΥ [που ΡῈ ἴῃ βαογοῦ, ου, Θοπ δ] ηρ 1ΐ, χεχρυμμένος δέ Ϊ [ῸΓ ἔδαγ οὗἁ 16 
“6508, θεβουρῃηὶ ΡΙ]αῖο ἰδὲ Π6 ταὶρηῦ [Δ |κ6 ἀναύ {πῸ ὈΟΑΥ͂ οὗἉ 6808: δπὰ Ρ:]δίο γανθ 
διΐην Ιθᾶνθ. Ηδ οδπηθ ὑμογθίοσο, απ ἰοοκΚ [86 Ὀοαγ οὗἉ «οϑυβ Γ[οοἹκ ΝΥ ἢἷ8 ὈΟαΥ]. 

89 Απά ἴδ ογο οδπια 4180 ΝΊΙ οοάθιῃμβ, ( Ὠ1Οἢ [180] δἱ ἰἧς βγϑῦ σϑηλο ἴο «6508 [10 Ὠΐπη, πρὸς 
αὐτόν] ὈΥ͂ Ιρ δ πα Ὀτουρύ [Ὀτὶηρίηρ;, φέρων] 8 τιϊχίυγα ΟΥ̓ΤΑΥΤΓ 86 8]068, αθουΐ δἢ 

40 πυπατοα ρουμῃὰ τυοἰσἠΐ [ἃ δὰ τᾶ η 65, λίτρας, ποὶσῃι]. ΤΒΘη ἰοοῖς ἴΠ6γ [ΤΟΥ ἰοοῖκ 
1ποτοίοτθ] {π16 ῬΟΑῪ οὗἨ Φ6808, δηὰ πουπα [δ ἴπ ᾿ΐποὴ οἱο 68 ἢ (ῃ6 Βρίοοθ, 88 [89 

41 τοδηποῦ οὗἩ ἴΠ6 6 :}8 1Β [89 18 (π6 συβίοτα οὗὁὨ [86 “96.18] ἴο θᾳΥγ. ΝΟῊ ἴῃ [ἢ6 9800 
ἜΠΟΓΘ ἢ6 8 ΟΥΟΟΙΠ6α ὑΠ6γ6 88 ἃ ψτάβη; δῃᾶ ἴῃ [86 ραγάοῃ 8. ΠΟῪ Βαρυ Οἢ ΓΘ 
[ὑοπιῦ], ψ μθγοΐῃ 88 ΠΘΥ͂ΘΣ πηδη γοὺ 1814 [πὰ Μ ὮΪΟΝ ΠΟ ὁη6 δα δυὐϑσ Ὀθθὴ 1614]. 



δ9ῦ ΤῊΒ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΖΟΗΝ. 

42 ΤΠοῖο ἰαϊά (ΠΥ “688 (πογοίοσο Ὀθοϑυβα οὗ [86 Φ δ᾽ ργορδσδῦοι αν [ἀΔγ]; ἴον ἐμ6 
ΒΟΡΌΪΟΙτα [ΤΟ10] Μγὰ8 πὶρὴ δὲ μαπά, 

ΤΈΧΥΟΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 αν. 85--ἰ-ὀ.(σοά, Βία. τοοῦδ ἀληθής, Ὀπὶ δραίποὶ πιοαὶ δΔοϊποτγίε!66.---Ρ. 8. 
4 2 γ. 38.--Ὸ ᾿ 

᾿Αριμαθαίας .---Ὁ. 8. 
δεΣ, 45.--1 βἰς ΒΡῈ Ὁ Β. ΡΟΝ ον Γρρηπὶ: Ττορ., ΑἸΩ, Ὑοεῖο. πὰ Ηογίὶ, ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ “5;ὥῶὥμα 

ὃ ὕ Γεθῦϊδρ οἵ δὲ.": σοῦ ἰμδίεα οὗ αὐτοῦ. Τίδε τοῦ 
ἦλθον οὖν καὶ ἦρον α᾽ τόν: “ἰδοὺ σαπιο {πρτγείοτο δ Ἰοοῖς ἀΐπε δπαν."---Ρ. 8. 

4 Ὑοτ, ἀνε. Ρ. Τιοοοηά., ὕτορο θα δὰ ΑἸ. τοδὰ ἐτέθη, τας 
θειμένοε, ΠΣ Ἢ Σ ΟΟΣΒΡ. ἔκυκο χχιὶ!. δ8.-.-Ὁ. 8. 

ἘΧΕΘΕῈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Ῥον, 81. Τὸ ϑονσα τδοχοίΐοτσο.--- Τὸ οὖν 
διχδίη ον δοιοΥ 5(168}}} ἱπάϊσαί 5 (86 πεχὶ σοη- 
οοσ σὰ ἰγου]οἀ 1.6 79:08 88 ἐνγε. Το οὔ- 
ΒΟΓΎΔΏΟΘΘ οὗ {.)}6 ΘΟΓΘΙΒΟῺΪΔ] ΔῊ ΜῪ5 ἰδ 61} Εγϑί 
βουσὶ αἷϊος πὸ ποῦῖς οὗὨ (86 ογυοϊχίοι τν88 
δΔδοοο  θμο. Βυροσγί: ἥασηπι πεῖ λοποταίοτει )εῖ, 
εἰπι ἐπ οοπδοϊοπίϊα πιαΐα τεροσυίδεεπί δαπρεΐπεηι δὶ, 
ΤΏδὶ ἴ86 Ὀοάΐϊθα σΐξῃϊ ἢοϊ χϑδὶ ΟἹ 

1809 οχοδδ Εν" μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυ- 
ροῦ τά σωματα].--Ου (6 Βοδῃ ουδβίομι 
8006 (16 (ΟὈὐΙΩΙΩΘΏΓΔΡΥ οὐ ἤιαίίλευ. Τδὸ 6» 188 
ογάϊΐπδηοθ ἰὼ τορδγὰ (ὁ ἰ6 Ὀοάΐοθ8 οὗ ΡΟΓΒΟΏΒ 
ποαηκχοά οἢ ἃ γε θουϊ, χχὶ. 22 ἢ; Φόβορῆυβ, 226 
ΜΒείίο “ζιυά., ΤΡ. δ, 2.--Βοοαῦδο τὶ ταῦ ἴδ6 
Ῥιοραζαῖίοσ ὅἄδν [ἐπεὶ παρασκευὴ ἦ ν].--- 
4. ε. Ὀρόδιι8θ ΡῬγΟρΡαυδίΐϊ 8 σϊϊδὲ ὃὍὉθ τηδ6 ΖῸΓ 
Κοορίης ΒΟΙΥ {60 βαΌθα., ὁα ψϑὶοῖ ἀΔΥ πῸ 
Ὀομΐ88 νοτο δ᾽ ον ἰο σοιηδὶπ βϑηρίης οὐ ἐδ6 
{γ66.---Ο͵ : ῸὃΣ ρτϑαῖ νυν [89 (ἰεΔεἰ-} ἄδν οὗ τμδὲ 
(Ρα580}.4}) σα δι [ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα 
ἑκείνον τοῦ σαββάτο ἡ ππ ύνν ΘὨΔΡ. 
υἱἱ, 87). ἘἸυοἰ αἰ ρΡαγθηι ποδὶ. 7. 6. ἰὲ 88 
ποῖ 8 8:}}}}6 ΞΔ ΌΘΔΙἢ οὗὐ ὑμ6 ουγγομὺ γϑᾶχ, Ὀυΐ 
ἦι8 δαῃοὶ ΕΥ͂ 88 ἱπογοδβοᾶ γ 118 δ] } πῆς ἰα {86 
Ῥωβοῖαὶ ϑϑϑϑοῦ, 78 γδ8 ἰσὰθ οὗ (86 ἀδΥ ἴῃ 
ΔΏΥ ο6860, ἮἩ ΠΟΙ ΒΟΥ, πῃ δοοογάδηοο ΜΠ} (16 Υἱὸν 
οὗ (89 αἰϑηδυιλοη δίϑ, (6 γδί ραϑοθαῖ ΑΥ̓͂ ὙΓ88 
5.}}} ἰοὸ δυσὶνθ δηά οοἱηοϊἀοὰ πῖϊ ἐ86 βαθΌδι ἢ 
(ΜΟγΟΣ δηὰ οἰβθγβ), ΟΥ ὙΒοΙμ ΟΡ, ἀοοοτάϊης (0 
πο Υἱὸν τοργοεοηϊθα ὉΥ͂ υ8, (16 Βα Όθ δι ι ἴῃ αὐ08- 
τίου ζ6}} τρὸπ (6 δβοοοπὰ “2618 ῬϑΒΒΟΥ͂Θ -ἀδ γΥ. 
ΜΙΟΥΟΣ (μὴ ηϊκα μὲ 868 ἐμ βεοοομὰ ρδββουθγ- ἀδὺ 1 
οουϊὰ Ὀᾶγτο ὈΘΘῺ οΔ]]οἃ μεγάλῃ ΟὨΪΥ Ὀδσδα86, ἰῃ 
δοσοογάδϑηοοθ ἩΙὰ [οΥ. χχὶϊ!. 10, ἴ89 1}6ἀ8ὲ οὗἁ 
βῆθανοθβ ( ἰθ6 610, ϑψπορϑε, Ρ. 844, ν». 885) να 
οοἰουταίοα οα ἐμῖ8 ἄδγ (16 Νίβαῃ). Τ}18 τοΐοτ- 
Θ6ο, ὨΟΎΘΥΟΣ, Ὠ6 δϑδοσγίδ, Φοθ τυδί ὅαγνο ἰηἀϊ- 
οδίθὰ. Οἱ (86 οὐμοῦ ιιϑηά, (86 ὅτϑβὲ ζθαδί-ἀδῪ 
Ῥοδβοϑϑβοὰ, δοοογάϊηρ ἰο ἴον. χχὶϊὶ. 7-1δ, {86 
ΟΒΔΥΒΟΙΟΣ οὗ ἃ Βα ΔΙ 41580θ. Βυὺ ἰδ6 οδ89 ἷβ 
δἰηρίος ἴῃ ἰἴβ Ῥοαγίημδ. Ὑδὸ ΚΒδθθαί, Ὀοΐης 
ἐμ ῥσυϊμοὶρδὶ Βοϊ αν οὗὨ ἰδ6 δον, ἀογϊ νοὰ δααὶ- 
1Ἰοη 8] ἐπ ροτίδῃο9 ΤΟΙ. ΘΟΥΘΡῪ ΟἰΠΟΥ ΓΟ ΒΕ Υ}Υ 60- 
ἱποϊἀοηΐ πῖϊὰ δῖ, Ὦθωθ66 8150 ἔγοπι ἰη6 δβδοοοῃὰ 
δο]θπ ραββούοσ-αγ. 1, οα (86 ΟἶΒοΥ Ββαῃὰ, (ἢ 9 
Ῥδδβδουου ἀν δὰ Ὀδθθη 86 ἀξφοϊβῖνο τηοἰἷνο, ομῃ 
σου ϊὰ ποὶ Βαῦο σηθῃϊομοά ἐμ δ Ό δι 88 ἃ 
"τιοίῖνο. 

ΦῬΒαῖ ἐμοῖσ Ἰορα στοΐϊρῃῖ ὍὈ6 ὍὌΤΣΟΙΪΚΘΟΙΙ,, εἰς. 
[να κατεαγῶσινδ αὑτῶν τὰ οκέλη καὶ 
αοϑ ὧσ ιν].--ἕβοϊὰ ἴῃ δ ῬοΥ͂ΘΟΙγ ΚΘΏΘΓΔῚ ΜΑΥ, 
ἌΓ ΈΘΠ6Θ ἰἰ Το] ον 8 ἰμδὲ (ΠΟΥ ἬΘΤΘ Βαϑίοηϊηρ 186 

4 [Το δοῦ. ψΠὩ δὔρηι. δΥΠΔ Ὁ, ἤγοπι κατάγνυμι, 6ὁ00 Βαῖὶ- 
τοδηι, 11. 97, ὙΥ ̓μὲ, ἡ. 68 (ἢ 12).--. 8. ΈΕῚ 

Βομάοτί οά. Υἱῖῖ,, (0 ]1οτεβ τπὸ 

Σ θα ΨΚ. Β. Ογε., Ἡοδίοοί! τοοὰ-: ἦν τε- 

ΤΟΙΏΟΥΔΙ δηὰ 88 γοὶ ροβδοβδοὰ Ὧ0 δοσίδϊῃ ἵπον- 
Ἰοάχο δ ἰο {86 ἀθδίῃῃ οἵ Φεβι8. Τὸ βιδιτοσὶπς 
οὗ (6 Ἰορζ8 στ οαὉ8, ογμο  γασίωηε [σκελοκοπία], 
ΝΩΒ 8 ΟΒΙΟΠΙΔΥΎ ὍΤΩΙ οὗ Δδοδοϊ βγδίϊηρ ἀθδι ἢ-- 
Ρτοσεάυγο 88 βδυδὰ δηὰ Ὀγυΐδ] δ οτυοϊῆχίου 
[86] ([αοίδης 5, Ζ7ηδ. ΤΥ. 20; [ρ5ῖυα, 4ἀ 
Ῥίαιι. 11. 4, 68). [ἰ αἷδο ΔΡρθδυβδ δα δὴ ἐπᾶε- 
Ῥοηάοπέ ρμιυιπίβηταεπί, δυορίοπ., Αὡσ. 617 [ϑεῆςεοα, 
2641τα,111. 82, εἰς.]. ““1πο δαρεγυθηίίου οἵ 8 οου» 
ὧεσγαοσε, ὉΥ ἩΠϊσ ἃ (ποὲ ὈΥ (μ6 ογιμούγασίμπι ἴῃ ἴῖ- 
8610) ἀοδί τῶϑ οοσδβίομϑθα, οδδαμποῖ Ὅ6 φσχογτοί, 
Ἰοϑϑὶ οὗ 41} ὕγοπι γ6γ. 84 (ϑοηίγαυυ ἰο Μ|ΊΟΙ86]1ς, 
Ηυς διὰ οἰβεγβ)." Ὑδ08 Μογοῦ [Ρ. 6382], 
Ὑ 8116 ΤὨοΪι οἷς, ΤΠ οί Οὐΐηι}]., Φεεοῖαπι. ΥἹ. 9, 
διὰ οὐδοῦ ἰηδβίδηοοβ ἰπ Ηυρ, ἀροίδγοαβ ἴῃ ΖΆΥΟΥ 
οἔὔ (.)6 ουβί ομα 685 οὗ ἐμ ἀ681}}-8(8Ὸ ἴῃ 8565 
ΠΟΤ ἀσδίἢ δϑοιηθᾶ ἰο γε δίσοδαν ἰακθη μΐδοο, 
δαὶ ἩογΘ (ἢ 9 Βο] ἴον πϊβμϑὰ ἱπογουρὨΪΥ ἴο 85- 
δτο Αἰ Β6] Γ οΥὙἢ (9 ἴδοί. [πῃ δοοογσγάδῃσα σι 
[8μ6 ῥτοβθηίδίΐοη οὔ οὐν ἀο8ροὶ, (μ6 Ὀγειρκίης οὗ 
189 ἴθμ.9 λυδί Ὀ6 σοποεϊγοά οὗ 85 ἃ ἀδδαϊν ὕσο- 
0688. [5 οπλι θα, 88 ἐΐ9 Ἰῶογο ἀἰϊουλ ἐδβκ, 
ἴῃ σ8868 ὙΒΟΙΟ (Π6 δἰδὺ οὗ,δ ἰδποθ 18 διιβηοίρηὶ 
ο σοιηρ]οίθ {ἰδ εἶχηδ οὗ ἀθδί ἘΥ͂ ΤΏ θ81:8 οὗ ἂπ 
ΘΔΒΥῪ ἀοδι}}-δίγο ΚΘ. 

γον. 82. Τὸ δοϊἄϊοτα τ᾿μοιθίοσθ οδσαθ 
[7λ:λϑον οὖν οἱ στρατιῶται, κ. τ. λ..-ο,͵Ἅ τὸ 
ΒΟΪ 1ΘΓΒ δἰ Δ Ου ΒΥ Ὀγχοδὶς ἰθ86 ἰορβ οὗ ἰδ 
{πο οὴ {16 τἱρῶὶ δηὰ (μὲ ἰμ]εΥ οἱ (86 ]ε, ΠΙᾺ 
Φοϑὺυδ ἱΠ6Υ σοπδίάον (18 δυρογδυοιβ--- ΠΥ οτο, 
ἴο ΤηΔἾζ6 ΔΘΘΌΓΔΩΘΘ ἀΟΟΌΪΥ ΒΌΧΟ, {ΠἸ6ΥῪ Ρΐοσοο Ηϊπὶ 
1 086 666. Η 8 ἀδαιὶ ἰδ ἔμ ἀουῦγ δὰ 
ΓΘΌΪΥ ᾿νδυγδηίοα : ομθ6 ὈΥ {μ6 σοβηϊου οὗ {86 
δοϊ ἀΐθγβ, {89 ὈΥ ἰδ τηοτίδ] Βρθδυ-δίσοϊίθ, ὅπ ΠΥ 
ὉΥ Ηὶδβ Ὀυτὶα)ὶ οἱ ἴδ 6 ρατὶ οὗ Ηἶ8 ἔγίεη ἀβ. Εσοσω 
οἶδρ. χχ. 27 Τ)οϊαοὶῖς ἱπίογα Ὀεοδιἀθβ (1688 β86- 
συτο]γ) (μὲ (Π6 τυουπὰ τγ88 ὑπὸ Ὀγοδα( οὗ ἃ τηδῃ 8 
βϑηὰ.---Τ}6 δοϊ αἱ διοοὰ πιὰ 8 εἰσὶ Βδηὰ 
ΟΡΡοδὶἐθ {δε Ἰεϊ 8149 οὗ ἰμε Ογυςϊδοὰ Οπθ. 

ον. 84, ΒΙοοῦ Διο ννἀϊοε [καὶ ἐξῇῆλϑεν 
εὐθὺς αἷμα καὶ ὃ δωρ].---Ἶ 6 τουδὶ ῥτοΐλοο 
{886 Ἔχ ρΙδηδίϊοηβ οὗ (μἷ8 ἔδοὶ ὈΥ͂ [86 Βἰδίοιηετις 
(Βαύ 56 Ετδῃςο]}δὲ Ἰ0015 ΠΡΟΣ ἰΐ 88 0Π6 οὗ ρτεδὶ 
ΤοΙθη. 8466 γον. 87. [ΤῈ Βίγοῃβ Δββϑυύεγε- 
ιἰοῃβ οὗ (16 Εἰνδη μοὶ δέ, Βιον ἰδὲ μὸ τοχαγάοᾶ 
ἰμι6 οἰγουταβίθῃθ 88 ΥὙΘΡΥ͂ ΟΧΙΣΔΟΓΟΙΠΑΓΥ, ΡΟΥΒΆΡΒ 
88 Βυρογηδίυγα). Ηρ γί οὗ ἰὺ ΚΘ ἃ βϑσδοῦ 
Μὴ0 ΒαταΪγ ἀχροοϊοα ἰο ὯὍθ Ὀοϊϊονοα, Υοἰ 189 
οἴοοί Βο ἀθβογί 85 8 δχδοιὶν (5) ἐμβδί Ἡμῖο τὸ 
ὨΟΥ͂ ΚΏΟΥ Ὑ88 πιοβί 11 ἸςοἾγ ἰο γεϑυὶὶ ἤγοτα ὑσχεοοᾶ- 
ἴηκχ οδιιβθβ. ὙΤμὺ8β ὶ8 ΔΟΟΌΤΔΟΥ οὗ οὈβογυδίϊοι 
δηἀ (Π0 Βοποδὶν δηὰ υϑγδοῖν οὗ μἷβ ἐδβιϊ ΠΙΟῺΥ͂ 
ΔΙῸ πιοϑὺ ΤΟΙΔΒΓΚΩΌΪ οογγουογδίοα.᾽" ΘΟ ϑιΟΣ 
δᾶ Ὑ ΠΠΚκ βοη.---Ρ. 5. 

Ὀιδογοηΐ ΧΡ] δηδίϊομε : 
1. Το πιοάδϑγῃ οσχρίδηδλίΐου οὗ ἰμ6 ἴδοὶ 85 ἃ 

ΧΑΊΤΌΒΑΣ, ΡΒ Θποιθθθοα. ΤὨὶδ ἰηἰογρσοίδιϊου ἐδ 



ΟΗΔΡ. ΧΙΧΣ. 81-42. 

τηϑάθ ἴμ6 τοτο αἰ ου]} Ὀγ 186 οἰτοαπηδίδῃσο [μδ. 
πὸ. Ὀ]Ϊοοὰά ἀοοθβ ποὶ δον ουαἱ οὗἩ ἀοδὰ δὈοάϊΐο8, 
ΠΟΙ ΒῸΡ ἀοοβ ἰξ ϑϑρδύδῖθ ἱπίο Ὀϊοοά δῃὰ πνδὶθν 
[ογ ρἱαδοπία δῃὰ βοσι] (48 ἰδ ἀοοθδ ἴῃ ἃ γὙϑ886] 
δΔίιον γϑ; θ86010}). 

ἔτει αδεωπιρίϊοπ : Ὀθαὶῃ γὰ8 Ῥτοαυοοα ὈΥ ἰδ9 

δ07 

[[8ἱ οὗ ἃ ἡδίυγδ] ῬΒβοπομηΏοη, ὑ8 606 1168 (6 4.5- 
ΒΌΠΙΡ(ΪΟΙ ἐμαὶ τὸ Ὦδυο ἰοὸ 40 Ὑἱ ἃ ῬΒΙΜΙΤΙΝΗ 

᾿ ῬΡΗΚΝΟΜΚΕΝΟΝ, ἑ. 6. ἃ υπΐᾳυϑ9 ΔΡΡΟΔΥΔΩσΟ Ὀδδοὰ 
ΡΟΝ ὑμ6 υπίαυ δἰξιαἰοη. ΜΟΥΟΡ [Ρ. 688) Βα γ8: 
“Α παίυγα) ὀχρὶδηδίΐοη ἰὴ ἃ ΒΙΚΙΟΣ 8686 ἰδ ἃ 8- 
δ' σηϑὰ ἴογ ὲ8 ΡΒ πο ΘΠ οὴ ὈΥ 1ϑηρὸ (Ζεδόη «δι, 

Βρϑαγ. Βγυδί, δηά ἐπ ἔοσι ῃ- βονίῃρ οὗ [86 δἱοοά [11. Ρ. 1614 ζ.); δ 58.168 1ὑ (0 Ὀ0 ΘΧΡ]σ8Ὁ]6 ὉΥ͂ 
ὉΓ οὗ ἃ Γρααϊδὰ ᾿γπΡ}}} τοδὶ ἀθιμομϑίγαίθ 16 ὑΡσοοο688 οὐ ἐγαπαήογπιαίίοη, ὙὨΐοδ, 85 ἢ ΔΒ γπϑ, 
ὃ τ 1808 σογροτοδ ϊίγ, ἴῃ οοπἰγϑαϊοιϊίΐοη οὗ ἴδ6! (|:6 Ὀοὰγ οὗἩ Ομγὶβὶ γα ὑπ ογροϊηρ. Α Ββρίῃοβθο 

Ἰ)οοείθ (Ηδπιποηά, Καυΐποοὶ, ΟἸϑμδυβθ). ΤᾺ ΪΒ : δομσορίϊοπ ἰῃ τ δ ἢ ἐμ 6 9 15 μοὶ ΟὨΪΥ͂ 8Π ΔΌΒΘΩ6Θ 
Υἱὸν ἰ8Β δοηθαίϊθα ὉΥ (6 ῬγΕΒΌρρουϊ (οι οὗὨ {86 οὗ οἰθδτθ8β᾽᾽ (ἃ ἴδοῖ δαυδ}ν ἰγαο οὗἨ ὑπ ἰΓϑη8- 
αἰδοῖ] δηὰ ὑπὸ διηοϊθὶ ΟδΌγοΝ ὑπδὺ 968118 ὙἨὠΓΆΒ ] Τογπιδίϊοη ᾿ἰ86 1}, Ὁ τ ἰοῦ, Ἀν τσ 6 1985, ἀο068 ποὲ 
ἀεαὰ, δηὰ Ὁ. (πὸ βοραγαίϊου οὔ ὈϊΪοοὰ δῃὰ γαίϑυ. ᾿ ὕσομ θυ {δὲ γδηβίοσι)δίϊο ΒΡῚΏ086), “Ὁ 4160 
[899 150 διζαϊηϑβί (8 νίον, βισοιιὰ, ὁ ἐμὸ Ῥ΄ψ- ᾿πὰ ρου] ης (6 658 θη 18] δ ἃ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ ροΪ πὶ οὗ (1196 
διεαὶ Οαμδὲ οΥ᾽ Οὐτὶδί᾽ 8 Ἰεαίἦ, ν». 141 ἤὕ. Τὶ 18. Θογ- | δοίιι] ἀεαίλ οὗ 7658" (ἐ. ὁ., βασδραϊηρ 1.8 Ὀοΐη ς 
ἰαῖπ, ΒΟΜΘΥΘΡ, μα, Βα Ομγῖβὶ ποὺ Ὀθθα δἰγοδαν |Βνν 8] ον δὰ ὉΡ ἴῃ [86 ΣΟΒΌΤΡΓΘΟΙΪΟΠ), “ΔΒ ΠΙΟΥΘΟΥΟΡ 
ἀ684, [86 ἱπϑίοιίο οὗ ΒΌ0}} 4 ψουηὰ ἴῃ ἰδ Βοδχί ᾿ Τορσοβοηίρ (86 ἀεοία!]8 οὗ ὑμῸ δδϑυϊηθὰ ἰγϑῃ8- 
Ὁ ἰδὸ δροδγ οὗ α Βουιδῃ βοϊ ἀϊδὺ τηυδὺ μΆ 76 ὕΤΟ-! ΤΌΓΙΩΔΙΙΟη 88 ΤσσΌΣΥΪ Πρ ἱπ ὙΘΥΥ͂ Βοηδυουβ βῃηὰ 
ἀυςοὰ ἀδαίδ ; δῃὰ (ἰιΐβ ἔδοί ἴῃ ΔΎ 6886 868 δϑ᾽ 49 ; πηδί οἰ δ] βίϊσ τῖβθ᾽ (88 7, ταίβον, ἴῃ ΟΣ δοᾶ 
ἐμ αποδβίϊο ἀοοοίϊο τίονν δοοοσάϊης ἴἰο ὙΒΙΘᾺ ἱ ΘΟΥΡΟΥ6 81 ζα8}ι108). ΜοΥΟΣΡ ἐδὶηκ ἢ6 μ88 τῦᾶγ- 
ΟΒνῖδι βυβογοά δηὰ ἀἱοὰ ΟὨΪῪ ἴῃ ΔΡΡθαζδῆοϑθ, 88 γϑῃΐῦ [ἴ0᾽ οἰἰΐϊπρς δραὶπβί {μ18 νἱϑῖν, 1 Οογ. χυ. δ]- 
761} 88 [6 οἱάθσ σαι! οπδ] βίο σίϑνν {πὶ ΟἸιτῖδέ [ὅ8. ΤῊ ΓΟ] τ ΐπς ῬΓΟρΟΒΙ ἶ0π8 ΠΟΥ͂ αβϑἰδὲ ἴὸ δὴ 
χοσονοτοά ἔγοωι {μ6 εἴἶοοίδ οὗ (86 ογυοϊᾷχίοη, δὰ ' Δρρυϑβϑῃβίοη οὗ {πὸ σᾶ8θ0: (1) ΑἾἶοσ (ἴθ ἀ6δί} οὗ 
ἐπα Ηἶδβ ΤΟΒΌΓΣΓΘΟΙΪΟΏ ὙἢῺὲὸ8 ΙΔΘΓΘῚΥ 8} ΔΎ ΔΙΚΟπΐης 
ἔγοιῃ ἃ ἰγβῆο6.--. 8. 

δεεοπά αδευπιρίίοη: Τὰς ον οὗ Ὀ]οοα ἀμπὰ τυδίϑν 
ἴτοτα ἰ)9 Ὀοὰγ οὗ α ἀδαα ΡΘΥΒΟῺ ἰδ Ῥθγβιὶο]οχὶ- 
Ο4}}} οχρίδἱποά : 

ἃ. ΒΥ ιἰ᾿6 ρυθβϑῆσο οὗ οχίγδαυβδβδί: ΟΏ8, Οὐ Ὀ]οοά- 
Ὀ]ΠΙΒίογβ, ἱπ τ οι (16 χἰοῦ]68 πὰ δβοσυπὶ ΠΕΥΘ 
Ὀεοοπλθ δοραγδίθα οὁη6 ΤΤΟΏλ (μ6 οἶμον (ΕὈταγα). 

ὃ, ΒΥ ἰδθ βογὰπι ἴῃ (π6 ρογίσαγάϊΐαι (ΟΥΌΏΘΓ, 
δε εε. Ολτνιίδίξ τιοτία όσα ποῦ δἰπιμίαία, εἴο., 
ΗΔ]]ς, 1805), ἰο τ ϊσὰ γϑὲὶ οὐ ῦ βοσοὺβ γϑβ6ῦ- 
γοΐτθ οἢ ἰῃ0 Β'46 οὗ ὑπὸ Βεδυί δ 6 Δα ἀεἀ (866 
ΤΒοΙυοΚ, Ρ. 489). [ἼΠὸ αγάπογθ, ὑννὸ ΡΗγΒἰοίδη8, 
δι Υ δηἀ βοῇ, Βοϊὰ ἐμδὺ ἐΐ6 Ὀϊοοὰ ἰββιιθα ἔτγοιῃ 
1ὸ ποατί, (86 τϑίοσ ἔγοταῃ. (09 ρονιοαγάϊιπ, ἑ. ἐ. 
(16 ποι σαμθ ὙΔΙΟΝ ΘΉγΘΙΟΡΘ 016 πραγ. 80 
850 Κιρρίης (226 ογιδε εἰ στιμοίαγίίδ, ῬῬ. 187-195), 
ΒΙΒΒΟΡ δίδου. (“ροίοσψ ζὸγ ἰλε Βιδῖε), Βατῃθβ, 
Ἀγευδβίου δὰ ἩΠΙΚίηβου, δὰ νοῦ. Τὸ ἱμΐ8 
ἔθΟΓΥ ἴύ 18 ΟὈ͵οοϊοα ἐμαὺ ἰμ6 αυσπιν οὗ Ἰϊαυϊὰ 
ΟΥ Ῥοα 88} ᾿Ἰγιαιρ δία υτηον ἰπ [86 Ῥογ σδγαϊαμ 
18. ΠΒΌΔΙΥ 80 πεϊηἰθ 838 ἰο ὍΘ βΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΡοΓοορίϊ- 
16. “ΗΔ Ι]οσ βίαίθβ {π8ὲ 8. 8πι|}}} αυδη ν οὗὨ τναΐου, 
ποὶ οχοοοάϊΐης ἃ ἤεν ἀγδοῖταβ, [5 ΤΟ ΘΒ 
Ὀόοη Τουπὰ πῃ {Π6 ρογϊοαγάϊαπι οὗ δχϑουίοα ροτ- 
Βο0η8Β; Ὀαΐ, ὀχοορὶ ὑπ ον ΥΟΡῪ ῥθουϊαῦ ἀπ 20 Ὁ- 
διὰ εἰγουμπηδίδηοσσθ, ἐδ 6 Θελϊποηΐ δηδίομ βὲ8 Φο0.}η 
δηὰ Ο]δυὶεβ Β6}1} ἀθὴγ (Π 6 ΟΟσΌΓΓΘΙΗΘΘ Δ] ο 6 Ὁ, 
... Νδίαγα!ν ἰδ 9 ρον σατά πὶ Θχ ἢ Ὀἰ [8 ΒΟΛΤΟΟΙΥῪ 
Θηγ ες Ν σὰ ἀθβοσνοδ (80 πᾶπιθ οἵ Ἰ᾿ίαυϊά ; 
Ῥυὲ αἴἴοσ βοηθ [ὉΓΠπι8 οὗἨ τνἱοϊοηὶ ἀθ8.}}, ποτ 
ΘΒΡοΟΙ ΔΙ ν θη αἰϊοπἀοὰ νι οὐδίτυοιοα οἰτου- 
Ἰαιίοι, ᾿ξ ΠΔΥ̓ οοπῃίδίη 5 11{{16 Βοτιτι, οἰ ΠΟΤ ΡΌΓΟ 
ΟΥ τπιϊχοὰ 1} Ὀϊοοὰ. ... Εον πο δἰαίοπιθηὶ οὗ 
16 ἀτύπογβ, ἐμαὶ αἴϊονς ἀθδὶ ἢ δοσοιρδηϊοα ψ 10} 
ΒΉΧΊΕΥ 86 ρογσαγάϊα ἰδ [α}} οὗἨἩἨ δῖον, ἐμ 6 6 ἰδ 
ἨῸ ον άθηςθ.᾽ ϑιγουΐ, 1 6. Ρ. 188, 189.---Ρ, 8.] 

2, Τὴ6 Δρρυομθηῃβίου οὗἩ πο ὕδοί δ ἃ ΜΙΒΑΆΟΙΕ 
Οτίχζεοηῃ δηά (89 δῃοίθηί Ομ τοῦ ΚΘΌΘΓΑΙΙΥ, ΜΙΘΥΘΓ, 
αἰ μ4γα1). [Βροηροὶ: φμοὰ φαηφμὶε επίϊί, ταϊγαπι; 

φἕοά εἰΐαπι ἀφμα, πιασὶδ τῖγώπι; φορά εἰγπισιιε δία- 
ἐἕπι, ὑπὸ ἰεπιρονε, ἐἰ ἰαπιέη αἀἰείϊποίς, πιαχίηιδ πιίταπι. 
80 αἷβο ΑἸἰογὰ νψνῃο, νὴ ΜΟΥΟΥ, βίορβ ἢ 186 
τοσορηϊοη οὗ ἃ τηΐταοὶθ, τι ουῦ ἱπαυ]ρσίης ἴῃ 
ΔΙ] ρον ζί.---. 8. 

.8. Βεοινναθ [6 δεβαπιρίΐϊοῃ οὗ ἃ τιΐγϑοῖθ ὕ888- 
δἰϑιοὰ ὉΥ͂ ΔΩΥ ΡδΥϑ᾽ο]ορὶοδὶ ἰὨβ συ 6 18}}γ.. πὰ 

ΙψΜ 6808, οἰνμὸῦ σογγυρίΐοη ΟΥ ἰγϑηβίοσιηδίζοῃ πιιδέ 
[Βᾶγῦὸ Ὀθθῃ ῬγΓορδαγίηζ. (2) Οογσγυρίϊοη Ηδ αἱά 
[ ποὶ 866, σῆσο 1ὲ 18 ΓΒΗΒίογιδιΐοη (μα τνγᾶ8 ἱπ 
᾿ρουΓΒο οὗ ῥσοραγαίίΐοη. (8) 1 (μὶ8 88. Ῥγβρδζ- 
ἰηφ, [8 ἔδοίΐ τηυδί οὗὨ πΟΟΘΒΒῚ ἐγ τ }.6 186] ΚΏοντα 
ΌΥ ἃ β'χῃ ἰγαθβρί της ἱπ Ἠΐϊ8 σουπαοα Ὀοάν,--- 

᾿ 8 Βίχῃ 8.0]. ἃ8 νγΡῸὺ ΔΓῸ υπδοαυδίηϊθα τὴῖ1}} ἴῃ Οἵ ΠΟ Ρ 
ΟΟΥ̓ΡΒ68. (4) Τμδί (δ18 βίψτι ἰ8 ἃ ὠπίσμηι, ὁ0η- 
σογπίηρ ὙΒ16 ἢ ψγ6 οδῃ δηά ποιδίηρ ἴῃ {να ἰδ ΟΣ 

ἱ οὗ οχίγανδδδίϊίοηϑ, ροσίοδγάϊα, εἰσ. 18 ἃ οἰγοιτ- 
βίδῃοο Ρου ΘΟ ἰπ ογογ. 

4, ΤΊι6 ΧΥΤΗΙΟΑΙ, ᾿ηἰογρτοίδιϊοη οὗ ΒδὺΡ δηά 
ΟΥ̓ ΒΟΥΒΊΔΔΥ 6 Ρᾳ886( ΟΥ̓́ΘΥῚ (ΘΟ ρ. ΜΟΥ Γρ. 6877). 

δ. [ΒΎΜΒΟΙΙΟΑΙ, δῆ ἃ ΑἸ ΕΘΟΒΙΟΑΙ,7 ἐπίογρτο- 
ἐδ ϊοηβ οὗ 180 Ῥμδποιθ οι [Ὁ οἢ ΤΑΥ͂ ὍΘ δοη- 
ποοίοα τὴν οἰ ΠΒῸΡ οὗ [18 Ῥγθοθαϊΐπρο Ομθ8, 68- 
ρΡϑοίδν 11} Νο. 2.--, 8.1]. ὙΠ τοίθγοπσθ 
ἴο 1 Φοδπ νυ. 6: ϑ'γηδοῖ οὗ ἰμ6 ἔν βλογδιωθηίβ 
οὗ ᾳατὰδο: Αρο]]παγὶβ, Αμγοβο (2)ὲ ϑαογαπι. ςρ. 
Ι. αφια εὲ επιμπαάατεί, δαησιΐε μὲ τοάϊηογεί, Αὐ- 
ξυϑιῖπο, ἰπ9 ΚΒ. Οδίμο] 5 οχοροῖθθ, [80 }). 
Οἰμοννίβο Βδυν: Τὸ ἀσεί οὗἩ 9688 βυῃπο] το 
88 (6 Βοῦγοα οὗ βρ᾽τἰίυ8] Ἰἰέθ. Κ᾽ πλ] τὶν [τ - 
δνάΐί, Τμὸ Ετνδηκοὶ δὲ ἢ88 ᾿ηάἀοορᾶ βαϊὰ ῃοϊδίηρ 
οΥ̓͂ ("18 τηθϑηϊηρ πἰπ)86] ἢ, ΗἨδ δα ἰδϊὰ βίγϑϑδ 
ὍὉΡΟΒ ἰμ0 Ὁποχροοίθἀμοδθ οὗ 86 ῬΒΘΠΟΙΏΘΏΟΣ, 
ον οΥοῦ. ᾿ 
[Ομ βυπιῦο} 108] οχρ]δηδίϊομβ : (1) Οδἰνίῃ : 

ῬΘΙΌΓΟΠΟΘ οὗ Πα ὀίοοα ἴο οχρίαίίοπ ; οὗ ἴ᾽186 ψΔΙΟΡ 
10 γεέφεπεταίίοη. Ἧς, Βονονοσ, ἀθηΐοθ [89 πηγα- 
ομἶοιδ Οδτδοίον οὗ [86 ἴΔοἰ. [8880 ἤαἰί : 

“ΜΥ βαυϊουν δ ῥἱογορὰ δἰ 9 
Ρουγοά οἱ ἃ ἀουῦϊο Ποοά : 

ΒΥ ναοῦ τὙἯΟ ΔΙῸ ρμυγί δοὰ 
Αμπὰ ναγὰοηθὰ ὈΥ πο Ὀ]οοὰ, 

Τορὶδάγ: 

“1.1 ([8δὸ ϑέοῦ δη ἰδ Ὀϊἱοοά 
Ετοιι ΤῊ τίνϑηῃ εἷάο πος δονγϑᾶ, 
Βὸ οἵ δἷη ἴθ ἀου ]9 σΌΓΟ, 
ΟἸδδΣ86 129 ἔσοιι ἐϊδ σὰ Π δη ἃ νον." 

(2) Αοοοτάϊης ἰο ΒΕ. ΒΘ ΘΏ ΟΥ̓, δἰοοῦ εἰ χηὶβθθ. 
(86 φτοοοραΐπρ Ὀἱνίηθ ἐγ ἤογ (86 δρίὶγέμαὶ πηλῃ, 

--- ---ρ-..ς-----.. . --- πως, ---. --- ----ἢἬ 

4 [βο 8860 ήογάσνογι (αἴτον τ δῖ θ 6). ΑΘ6 Κν ᾿88 
[ἈΚ ἴγοιῃ [Π6 αἰο οὗ δἹοορίο ς Αὐδῶιϊ, δὺ ἴπ6 ΟΠ ΓΟ δηὰ 
8.16 ββογαϊηϑηῖδ οὗ ἴθ ορομαγίδι (δίιορα) δῃὰ Ὀδρί δπὶ (ἐσαέε») 
χτς ἔγοσ 86 ρνἱεγοϑα βἰὰθ οὗ [86 ογυοϊδοὰ Ομ γίδὲ,-- 
Ρ. 
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δηὰ ισαίεγ {80 Ὠἰνἧηο ἐγιελ ἴον ἐμὸ παίωγαξ τλ8}. , ὑπο ὨΥ ΘοὨ Δί δὴ οχ γα οσ ΐ μα υγ διδίοοοί. Ηο 
(44ροεαίψρεε Ἐχρίαϊποα, Νο. 829)."--Ῥ. 8.1 [898 ΣΕ ΒΕΙ ΡΝ {86 «διμῤείαπεε οὗ 5 (οϑιλΟΕ γ 

ΑΡΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΒΕΜΑΚΚΘ ΟἿ ἰδὸ εδυδίου οὗ δίοοα [ἰ 8ἃ86 Θ5βθηιδὶ ἐσ (ἀληϑενή), Ὀδοδαθο (9 τδῖηκ 
διὰ τοαίετγ. ἮΤἘ15 18 ῬΓΟΡΘΟΥΪΥ ἃ αὐθοίΐου [ῸΓ ΡΒΥ- τὰσδί 80 ΟΟΟΌΣ, 88 8 ἔυ] ἰσαθοὶ οὗ ὑπο ἀἰνίηθ ποτὰ, 
βἰοἰδὴβ ἰο δοίἐϊο, αὶ ἐμὸν αἰ ΟΣ 88 τοθοἷι 88 ἰἶ60-  δηὰ ἐπ ,όγπὶ οὗ δἷδ ὑθδίτηου, ἀληϑῷ. Ηΐϊα ἰεει!- 
Ἰοκίδῃβ. Οομρ. Ὀοοίάοδ ἰἰο αἰδδογίδίἑί οι οὗ ἰδ ΠΙΟΩΥ͂ 8, ΒΟΊΤΟΥΟΣ, ΘΟὨ ΠΌΔΙ], δὰ δὸ ἴω (δ ἷ5 
ΟγυθοΥΒ ΔΙσοθαγ αὐοἰοα, ΤΠΠοτ88 Βδεὶ ο]1 8, 22ε ἰμδίϑ ο6 8160, ἀοδὶχῃεὰ ἰο ῥσοάυοθ ἔδει Β ἴῃ Ογὶεὶ 
}ραίεγαο Ολτιίϑίς ἀροτίο, εἰς. ; ΗΪϊΘΟΥΟΏγΙυ8 Βασγάυϑ, (506 ΟΡ. χχ. 81), πδιῃοὶυ, {86 οοῃμᾷττηδίϊου δὴ 
ρώι. αὐ Τλοπι. δαγιλοίίϊπωνι, δοὰ (0:9 ΒΕΡΙΥ οὗ  δΘορβυσοϊηδίΐοι οἵ εἶθ τοϑὰογβ᾽ Ὀδ]ϊ οἵ ἰΒ ἐδ δ κΒοΥ 
Βαετιβοϊίδυδ; ἘΠ] 6 τὰ δίιγουά, Μ. Ὁ., Το Ῥλνεϊεαὶ ] ἀἰνίπο παίαχο οὗ Ομσῖδὶ. Νοί, 88 δοῖϑ αυθ βυρ- 
Οαιμε οΓ (λε 1)εαίλ 90 Ολτιδί, 2ὰ βἀ. νν 1 δὲ Αρρϑῃ- ρμοβϑὰ, ἐλαΐ ψε πιαν δειίσυε ἐπ (δε ἀεαίλ ο77 «ἐξ αΣ 
ἀϊχ ὉΥ δὲν διωοο Υ. δίιηρβου, Μ. Ὁ. ([οπάοῃ, ] απ ἐσεπὲ τολϊοὶ γεαϊν ἰταηερίγεα (Βοξα δὰ οἱ 6:2): 
1871). Το 1δδὶ τοσκ 186 ΡΓΟΌΔΌΙΥ {5.0 Ὀοδί διὰ ΟΓ ἐπ ἐλε σι εογροτεαϊείν 9 ΟἈτιεί, ἰὰ ορροβίιἰου 
οοδ δ ἢ5 ΠΙΟΤῸ ΘΌΓΪΟῈΒ ἱπέογιδιΐοη Β 8 ΔΏΥ οἰ γ. ᾿ἰ0 μ6 Βοοοίθ (Ηδεποηά, Ραυ]υβ, ἀπιὰ οὐΒοΓ8). 
Ὧν. Βδιγσου, 28 δἱγοδὰν πιϑηϊομθὰ οὨ ῥ. δὅ87,! Μογοῦ ὑμπίηκα ὑπαὶ αποϑελοίθαι τὰϊριὶ μδυο ἔδ8- 
ἰΣ8ο685 ἐ1:0 Ρμ γϑίοαὶ οδυδα οὗ (}|0 ἀοδ}} οὗ Ονἰδὲ ἴο ᾿ ̓ϑῃ θα ΘΥ̓Θἢ ΒΟΟΣ ὉροΣ ἐμ0 τηγδίοσιουδ, οἰ ζπι8- 
8 υθάθῃ γωρίμγε οΥ 1λ6 λδεαγί, Ῥτοάυοοὰ ὈΥ ἰη- (1081 οαἶθον (). 
ἰθῆ86 Δβουν οὗ πιἰπὰ ὁπάυτοά ἰῃ Ὀ6084}7 οὗ βἰπποσβ., Υεσ. 86. Α Ὅο;θ οὗ Εἶὶτη 6118}} ἢοΐϊ ὈΘ6 
Ηο υδο8 (818 γογ80 88 Δ δι κυπιϑῃί [0 πὶβ  ΒΘΟΥΥ.  Ὀχοΐεθ [Οστοῦν οὐ συντριβῴσεται αὖ- 
Βυρίαυτο οἵ ἰμ6 μεδτί 15 [ο] οσοα Ὁγ δὴ οὔωδίου | το ῦ].--ὰ0 ὅγει Δ] δὩὶ οὗ Βδογιρίυτο νδὲ οἵ ἃ 
οἵ ὈϊΪοοα (δοχηθίλπιοδ 8ἃ8 τοῦοἷ 85 8 αὐδῦὶ ΟΥὙἩ Ἰη]Οἢ ᾿ πεσαίέθ6 δογὶ: ὁ Ἧ25 (86 ζ0] δ] ιϑηϊ οὗ {)8 ἐγρὶ- 
ΣΩΟΤ6) ἱπίο ἐδθ ρμοτίοδράϊΐυπι, σβογο ἰΐ αὐἱοκ]ν [ ο8] ργχουϊδίοπ ἰθδὲ ποὶ αὶ Ὀοπθ οἵ ἰμῈ ρδβοβαὶ 
Βορδγδαίοα ἰωίο ἰΐἰ8 δβοϊὰ διὰ Ἰἰαυϊά οοπαιθηίβ, } ἰδ Ὁ διουϊά Ὀ6 Ὀτόίοη, ἔχ. χὶϊ. 46; Νυ. ἰχ. 12. 
ἰϑο 04 }}γ οδ᾽}64 ογαφϑαπιοηέμηι δορὰ δέγωπι, δὰ ἴῃ ΑΒ [80 Βυδοτλίηρ ΟὨγὶδὶ γδϑ (86 δῖ γρο οὗ (δ9 
ΟΥΪΏΔΓΥ ᾿ἰδηζυδκο δίοοα διὰ τραίεγ. Ἶδο δοϊον, [ἰ ρΡ886}18] ἰδ (1 ον. υ. 7), 1. 'νγὰ8 πΘΟΘΘΘΔΤῪ (δδὶ 
ἦ ΦρΡρυοδοβίηρ ἴμο Ὀοὰγ οὗ Οτὶδί διὰ ἱπβιοιϊης 1818 ἐγρὶο 4) ἐγαὶύ 8180 βου ὰ ὃς [0] 8]]6ἀ ἴῃ Ηΐπι. 
ἐμὸ πουπά ἴον 486 ρυγροβο οἱ (μὸν ἰ0 δδοογίδίῃ οῦ,[, Ὗαγ. 81. ὕὕ βοιι ἔμ Ὺ ρίοσοϑᾶ [Ὅ ψονται 
ἰ0 ἰδβιγα ἢΪἴ6 ἀεί, ννουϊἃὰ ΡυΓΡΟΒΟΙΥ αἰπι δὲ .)}6} δὲς ὃν ἐξεκέντη σαν].---(ΖξοἈ. χιϊ. 10.) Το 
μοδσί, δηὰ, ἰγδηβᾶχίηρ, (86 ἸΟΊΤΟΥ Ῥατί οὗ {86 Ἰεῖι εἰς ὃν ὈΥ δἰϊγαοιίου ἴῃ ἰ11|60 ρἷδοοῦ οὗ εἰς ἐκεῖνον ὃν. 
βἰἀο, νου]ὰ ὀρθοῦ {86 ρογϊοδσάϊασα οὐ] αυοὶν ἔγομῃ  ϑοοοηᾶ, »οφίνε 18] θαι οὗ ἃ δοεὶρίυταὶ Ρὰ6- 
ὈοΙον ; ἐμαὶ σαρδιϊο Ὀοίηρς ἀϊδιοηἀοὰ τὰ (ἢ ΟΓΘ8- ΙΒᾶρ9 ὈΥ 0 αροδι- τυδῖ, ΤΒΘ ῥδββδρο ἔγεεΥ 
βδιαδηίαι δη δοσζυπι, δ ἃ σΟΠΒΟαΏΘΕΓΥ ῥγοδϑβοα  οἰἰοα δἴνον (86 οΥἰκῖη8)] ἰοχί πἱοὶι 186 δορίπορίαι 
δραϊπδί ἰμ6 δἰά6, [18 σοπίθμιδ νου], ΟΥ̓ ἴΌΧ09 οὗὨ ] Β88 ποαϊκϑηβὰ (“ οπι ἱμὸγ Βατθ ᾿ἰπϑυϊιθα""). 
ΕτΑΥ Υ, ὍΘ ᾿πδίϑὨ ΠΥ δῃ ἃ σοτηρ εἰ ον αἰβομαν θὰ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ : ΤΟΥ 8}18}} Ἰοοῖς ἂρ ἴο Μ6 “Μὲ Ἡοπι 
ἐβσοῦ ἰδ6 νουπάᾶ, 'ἴπ ἃ 701} βίσϑωῃ οὗὨ 6188 γ᾽ ᾿ Ξ Ἔα ᾿ 
ἩΔΊΟΙΥ Ἰίᾳαϊὰ ἰπίοττηϊχοϑὰ π 11} οἱοι(οἀ Ὀἱοοά, οχ- 867 Βδ 9 Ρίοτοεά. ὙΤη6 τοδάϊηρ 1" δὲ ἰουπὰ ἷπ 
δοίὶΪγ οογγοϑροπάϊηρ ἰὁο (π6 δβδβογοὰ πδυγαίῖυο:  ΠΙΔΗΥ͂ ΤΩ ΒΒΟΥΪρΡΙΒ 16 ῬΓΟΌΒΔΌΪ δὶ ὀχογείϊ σαὶ σοτ- 
“ᾳηὰ ἰπυπθάἀϊαί οἷ ἐπ ογο οδίρο ἔοσί Ὀ]οοὰ δηὰ ͵ γΓοοιΐοῃ, 85 ἰΐ βεοπιοὰ οὈγίοι 8 {ἰιδὶ Φε μονα οδἢ- 
δον." Τηο ἀἰδηου 168 οὗ Θοπιτηοῃίδίοτθ μδτο πο 6 ρἰοτοοά ; Βεηο9 ᾿ἰκονν 56 (6 Βχατγαίϊτο ἐοη- 
ΔεΪΒο τηοϑεὶν ἔσοια (9 ρστοίυϊίουβ δδβδυταρίΐου ᾿ δορίΐοη οἵ (ῃς ϑορίυδαίηί. ΤΠ6 ρϑσβᾶρο ἰῃ αιε5- 
δαὶ (τὸ Ὀϊοοὰ ποῦ βονοὰ ἥγοπι ἰμ6 πουπὰ οἵἉ | (10 ἐδ οπ6 οὗ ἰὴ Θχοθθαϊ σὴν ῥρσοσηδηὶ Μεβεὶ- 
Ομ γίδιε ννὰβ ᾿ἰαιϊα, απὰ 86 ναίϑῦ βυγο, δὰ, ἰο δῃΐο ραϑββδαγϑδ οἵ (89 βεοοῃιὰ δαὶΐ οὗ Ζειοϊνε δι. 
δοσοιιηὶ [0Ὁ 80 ΠΙΔΓΥΘΙ]ΟΙΒ ΔῊ ΟΘΟΌΓΓΘΏΟΘΘ, ΓΘοοῦγΒο 16 Μοβδίϑῃ ΒΟΤΘ ἈΡΡΟΟΓΒ ἰπ ἴμ6 ᾿ἰχίιι οἵ τὰς 
ἯΔ88 Πδὰ εἰ(Π6Γ (0 Ὠγδοι]ουδ ΚΘ ΒΟΥ͂, οὐ [0 οἶον | δοὶ [-δη οϑιΐπς όΒον} Ηἰ 5361, Το ρίογοεις 
ΘΑΌΔΙΙΥ υπἰθηθ θα δυρροδίιΐοηθ. 4 ΒΙοοὰ δῃά | δ΄ὸ (1:6 98, Βιδπαΐηρ, ΠΟΥ ΘΥΟΓΣ, 88 τοργοβομῖα- 
ἩΒΙΘΥ᾿" δ᾽ ΡῚῪ ἀθηοϊο [06 ογβδϑβδιηθηίιτ δηὰ βο- ἰἶνϑ οὗ ἴ)6 ὙΜοῚθ9 πΒυπδὴ Σοῦ. ““ἼΠΟΥ διατθ 
τυ οὗ δ]οοά ἩΒσἢ μα 5 βεραγαίθα ἱπίο ἰΐα δοι- ρἰογοθὰ Μ9,᾿" ἑἐ. 6. {88} 'δνύὸ δοῃδυτηιοδιίεὰ ἀμ οὲν 
βιϊϊιυθηίθ. 869 ῬρΡ. 899 ΠΥ, δπὰ (16 ἱπβίϑῃοο  ΘΏΪΥ δρῴδίπδὶ ΜῪ διϊκοβϑὲ ταδῃϊ εείαι ον παι 
οὐάυσεὰ πῃ ᾿Ἰυδίχαιίου. Εν δ] (Θεεελϊελίε Ολτὶδ- ᾿ἰἈΡΡτοδοΒ. “ΒΟΥ 581}14}} Ἰοοκ ὕροῖ Μ6 σι βόσω 
ἐμε᾿, 84 οἀ. 1867, Ρ. δ847.), σἰϊπους ποντίας ἴμ ο (ΠΟΥ Βεανθ ρίοσγοοα," ἡ, 6. {πεῖν ΘΥ68. εἰιδὶὶ ὃς 
180 τοηδίίοτ, 1 Κον 180 ΔΒΒΌΓΩ65 (μὲ 6 δυὰάφῃ τυρ-  οροπϑὰ ἴῃ γοργὰ ἰο ἐπ οῖν οοπαποὶ διὰ 6. ἐμ} 
ἴυτο οἵ {π6 δεατὶ (εἶπ ρἰδιαέϊολον Ἡεγσότιον) τδὲ [ ρεσοοῖνο Βοπὶ ΒΟΥ μᾶνο οὔϊγὰροά,-- ΒΟ. 6.18} 
(6 ἱπιιηδαΐαίθ ῬΠγβῖοα! οδυβο οὗ ὑπὸ ἀθδιὰ οἵ ἰγορτσοῖ ἱϊ, ΟΥ 1ϊ 8}8}} ὈΘΟΟΙΘ ἃ τηδίίοσ οὗ γέξγοει τὸ 
ΘΒ τἰδὶ, δηὰ ὀχ ρὶδίηβ ἕγοιῃ ἐΐ [89 ]Ἰου ἃ ἰοΣ 1016 ΟΥΥ ἰθθη. Τμ18 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 88 ἰιδὰ ἃ ΚεΕΏΘΓΩΙ 1μ18]- 
οὗ δηρι δ ὁἢ 10}8 ΟΓΟΒΒ.--, 5. πιϑῃΐ ἴῃ {π᾿ ἰπταΐης οἵ [6 ὈΘ᾽ αν οὐ] τὸ εἰις 

Ψον. 8δ6. Δι Βο ἴμᾶὶ Βαϊ δοοὲ ἰὶ δῖ Οτγυοϊδοα Ομ6. [1 8.14}}, Ὠονγότοσ, ὑὉα {18 }} κι κι 
ὍοΟΣΩΘ τυ ὴϊηθαδ {{π πὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρ-] 6 πιοδὺ Ὁ ΥΘΥΒΔ] 86η86, ἰὴ Τοβατὰ ἴοὸ 86 πριν 
τύρηκε νἹ.--ς Αοοοχαΐης ἰο οἶδβο, Κοἢ εἶταν, σοῦ, δῷ (86 1δεοὶὲ Φυαάριηοηὶ (ον. ἱ. 7). Τμο 
δηὰ ΟΠΟΓδΒ, ἃ Ἰδαίου γϑροσγίεσ, ἀἰδίϊηυϊδίης ὐτὰ- [Ὀοαχὶπηΐης οὗ. {π18 σομδι γμαίίου οὗ (86 νοτὶ 
86} 7 ἔγοιῃ Φοδη, Βογο Ὀδίγαυβ δἰ 56}, Βΐ ἰδ ἰδ] ᾧροὴ ἀἰθοονογίος (δαὶ Ὁ 888 ἰἤχυδὶ δὲ Ουὐ, 
180 Ενδηροὶ ἰδὲ ν᾿ Βὸ ὲ πη 6 1 7 τη κι 68 ἃ ἀϊδιϊποιίοη θ6-  Ὑ ἰδὲ ἰδ Βαρροβϑα 1ἰ8ο9] ἴο Ὀ6 ρἱογοίβᾳ 6 οστὶωλ- 
ἔπθθῃ δὴ ογαὶ, ουϑῃκοϊἰδεῖο ἰθδί πο ΏΥ, σομ ἰπθὰ | πΔ}, ἰὼ ἀφα]ίης ἴ6 ΔΜ οβδίδηῃ (ἰδ ποσί γωβι, 19 
ἀυτίῃ ΠΙΘΏΥ γορτθ, δϑὰ Ηἷδ υυϊθῃ ἰιογϑίίο οἵ | δ᾽ βοΘη Υ 8068 ὈΥ {6 Ενδηροὶ δε ἴῃ αἸ6 ἔδει 
ἐδ Βδιῃ9 δὶ 8 ἰδίου ροσὶ οἀ---σομβοίουβ παι βαὶ  ἴθ6- [πὶ νὸ ὕᾶτθ Ὀδθὴ σδοπβίἀοσίης. {9 δρδιν- 
ἜΡΑΡΨΗΣ ἘΚ ΟΎΕ ἀντ ΠσΟΘΡ ὙΡΕΠΡΡΟ π σον ΑΝ (τυδὲ ττὧὸϑ ἰδ 6 ὅπΑ] Βοδσγί- ον δὰ ἀθδί. υἱοιν 

᾿ Μοὶ, ΔΥΟΡ ΤΟΔῺΥ ὈΪΟῪΒ δῃά διδὮδβ, [16 να 
ΤΟΣ ἢ Λδωῦα ἐν τηναροη μπῇ μον ρα νεός ῤφδυα μι Γ866 οὗ τηδὴ ἰηδίοιοα Ὁροη ἰθ6 Δεββι ἢ: ἐϊ νῶϑ9 
καβρίους ̓λφηρεταῦον σῦν γρ τπαὸ Ὁ τὴ ̓πδμούοόμωα ΠΗΘΤΙΑΙ ΠΕΡΙ ἐπ ϑτοΐοτγθ {1λ6 Θοποθῃιγϑίθὰ βυπῦοὶ οὗ ΗΪ5 οατγωοι- 

Ὀθθη ἩοΓΙΝ αυυξίης ἰπ ὉΓ οὐὨ δία τιοαδὶ ἥ . , : Ἷ 
ΦΏΣΙΓΕΙΥ οὗ οχίγαοϊα ἴγοπ) ΒΥΘ ΦΌΡΟΙ ἩγίΏρο, Ὀραῦίμα ὁἢ ἤχου ἴα Εθπε ͵, Ηροποθ, ἔἸιθτθ ἐπιπιοάδωι ΕἸ. 
8.9 “ σρίτί 4} δθῶδθ οἱ ἴδ δρίχὶ 8] ο6ρε].--». 8.) ΔΡΡΕαδσοὰ ἃ βίζῃ, δι σι 85 18 πο πιοὶ πὸ ἰτν ἴῃ ΟἾλῈΓ 

ππροσοταν 



ΟΗΑΡ. ΧΙΣΧΣ, 81--42, . δ99 

ΘΟΓΡΒ68:---ἃ εἰση ἴῃ ποῦ ὑπ Εἰ ρθον παίυγο οὗ [{π8ὲ (6 ὅενϑ, ἢ (ἢ 6 δο-οροτγαιίου οὗ Ῥι]δίθ, 
Οτίδι, 186 ἱποϊρίοπὲ τυϑδηϊοβίδίϊ οι οἵ Η159 σΊΟΓΥ, 868 16 {86 ΒΟΡΌΪΟὮγΘ οὐ ἰδ ϑιῦθαιϊ ἢ πὰ Βοὶ ἃ 
απηπουησοὰ ἰἰ96]. Τδαὶ ν οι ἰ8 τοϊδιθα οοη- πα ΔΓ ΨαῖΟ ὑροη ἰξ (Μαί!.): {Π8ὲὶ ΡΙΪμῖο, 
οοταΐϊορ τουτάἀογοά ῬΘΥΒΟΏΒ, Πα οἾγ, ἰμαὺ {οἷν ͵ ὈΘοΓΘ Ῥγοβθηϊίηρ ΦοΒΘΡ Ἡἱτ (9 ὈΟΘαῪ οἵ 9688, 
ψουπάβ υἱοοὰ δίγοβῃ σοὺ ἰδ τηυγάθγοῦβ δρ-  ἱπαᾳυϊγοά οὗ (ὸ σοϊυγίο ἩΠΕΟΙΒΟΡ 6508 ἮΘΥΘ 
Ῥτοδοῖν ἱμοὶς Ὀράΐ68, ἀϊὰ ποία Δ}}Ὺ ΒΡΡΘη ΝΟ Γ ᾿πὶ ἀεδὰ (Ματκὴ) ; {6 ΔρΡΡΎΌδ6ἢ οὗ ἃ βγοδίουῦ ὨυσὰῦοΣ 
πο δἰ κίιοϑὶ βοπδ6. ΤἘΠδὶ 1Π|ὸ ΡΒ ποπιθηοῃ τηδλάθ οὗ δοαυδίπιὰησ68 ἴο Υἱὸν ἴῃ ἀδδίἢ οὐ ὥοϑβιβ; 
906 οὗἩὨ (8 ΤΙΔΩΥ͂ δῖ ρη8 [δὲ ρογρίοχοὰ δῃὰ ἀἶϑ- [1}10 ἱπϑρθϑοίίοι οὔ 8 6 Βορυ Θἢγ Ὀγ 1Π6 τνοπηθῃ, πὰ 
τηλγϑὰ (Π6 ροορὶθ αὐ ΘΟ κοί μα, πιΔῪ ὃθ δοσιγοὶν [ἐμοὶ ΕΥΙΟΔΥ ϑυθηΐῃρ Ῥγθρδγδίίοη οὗ οἱίπιθῃ 8 
δεϑιιπιοιὶ ὕγοι ἴΠ6 Ῥγομΐπαηὶ πηθῃϊίοι ν᾿ 6 ἢ τ }5} Ὁ {116 ΤΟ τ] ἰπϊθγιθηῦ οὗ Φ6 88 Μ 16 ἢ (ΠΟΥ 
ΘΟΔΌΓΓΘΠΟΒ δηᾷ ἰἰ8 οὔθοὶ γοοοῖνθ αὐ {π 6 δη48 οὗ  δρροϊπίθά (ο ἰΔ,κ6 Ρ]Δ69 ΔΙ͂ΟΣ 116 Β6 Δι) (1016). 
Φοιη. Τ15 ἱπνοῖνον (0 6 δΘοιιρὶοίθ Οὐ ΠΓΟῪ οἵ ὁπ (μ6 οἱμοῦ δῃὰ, [6 Ὀγίη8 ουἱ (Π6 ἔποί μπ8ὲ 
πὸ παίπγαί ται οπ δ 816] οσχρ᾽δηδιΐοθ.Ό Αῃ |9Ψ6808 νν88 ρἰοτβοὰ ἴῃ ΗΪ8 ἀθαὶδι δ ἰ ἔσῃ Ρδ8- 
ΟΥ̓ ΠΑΥΥ ΔρΡροάσγάηοο σου] ποὶ (δὰ Βᾶγ6 Ορϑγδ- ομδὶ [κατηῦ, ρ)ον δ πὸ 1ε88 ΕΥ̓͂ Θποῖ δ Σ Ὠιγδϑίθ- 
ἰοἃ, 8,66 Υἱῖ!. 28; χὶϊ. 82; Αοἰα ἱΪ. τίουϑ Γι] ΠἸπηοηὶ οὗ βοτὶ ρίατο, δὰ ϑρθοὶδιν σ]οτὶ- 

εν. 838. ὅοπβθορῃ οὗ Δεὶμιδίῃθᾶ ---Οοπιρ. δοὰ ὈΥ ἴΠ6 Ορϑὴ διβοῦροθηοο οὗ Ηἶΐ8 δἰτθονίο 
Μαιι. χχυὶϊ. δῆ. ΔΑὗοσ (6 96.171 πδὰ ἱπάιισοά | βοογοὺ εϊϑοὶ ρ]65, δοβδϑρὶν οὔ Ατπδίμ θα δηὰ Νίοο- 
Ῥιϊαίθ ἰο ὃὕανθ ἰδ Ὀοάϊο8 ἰδίεκοη ἀοόνη, Ζ26056 ρὲ ἀθπνιδ, δὰ (6 ΓΙ ΠΟΘΙΥ͂ δορυ!αγο τυ ιὶοῖ ὑπ ον, 
Ῥτοβοῃιοὰ Ηἷβ σοαιοδὶ διά αὐγίνοα δὶ Ῥγϑοίβϑὶυ 1 πὶ Ρίουβ ΣΑΙ οὗἉ ἰονο, Βανθ ὑγεραγοὰ 2701 (89 
186 τεῦ τηοιηθηϊ ἴο ἱ8κὸ (Π6 σοΡρΡ86 ὙΜΐοι μδὰ 1 μογάὰ. 
Ὀδοη δοοογἀοα Ὠἶπ, ἀοτη ἤγοια ἔθ σγοῦϑ. 530ο) 2. ΟἸΒΑῚΥ ὙΑΒ8 ΤῊΣ ὈΑΥ͂ ΟΥ̓ ΤΗΛῚ ΒΑΒΒΑΊΤΗ. Α 
Μογορ υἰρίγ, ἰπ ορροβίτίοη ἰοὸ θὸ Ῥειίο Ὑδο ἱ βίγοϊε οὐ ἐμ αὐὺ Φ ον" 88 ΠΥΡΟΟΓΙΘΥ ἡ δἰ οἢ δἰ Γαΐ 8 
διιὰβ αὶ ἀἰ ἴσαν Ἀθγθ, 88. ΠἰἸκοννἶβο πῃ ορροβί(ΐοη [ ουὐ σηδίβ δηὰ βυν δι] ον 8 δα π6}8, βία ἑϊαν ἰοὸ ΟΠ ΔΡ. 
ἴο ᾿ιὔοϊκο, ντῦο ΔΡΡγθμβοηὰβ (Π6 ἄρῃ δηα ἦρεν ΔΒ] χυἱὶἱ!. 28. ἴη γεπιονίηρ (6 Ὀοάΐθι, ΒονΘΥΘΓ, 
τοϊδιΐης ἴὸ {Π9 σαττυ η ΔΥΨΔΥ οὗ (6 ὈΟΑΥ σι ΐοῖ  ἰῃ δοοογάδησο ὙΠ 1116 ᾿πϑίϊηοὶ οὗὨ 8π ΟΥ̓ δοῦ- 
60 δοϊαΐοτα δὰ ἰδοῃ ἀονη. ἮΝ (Π]18 ἐπίοὉ- [8οΐθησα, [ΠΟΥ͂ ΔτῸ Ῥοου ἰ ΥῪ ἰηἰοτοδίοα ἰῃ νης 
Ῥνγοϊδιΐοη ΔΙΌΥΟΥ δϑϑοτίβ ἰμαΐί ἢ 885 βοί.]6ὰ α) (6 ον οἵ ο͵έσωδ συμνουθα “« ουἱ οὗἁὨ 5πἰκχίιὶ δπα 
Πθροποο τ ἷσ ἢ που]ὰ οἰ μου 80 οχὶβῖ, τη κίης πη ἀ᾽ οὗ (86 Ρ6ορὶθ; ἰῃ οαιιδβίηρ, ΑἸοης ὙἹ1ἢ ἢ} 9 
{}}|15 βίητοπιθηῦ 4“ ἀπδυς τ Ζοὰ δ ὉΥ (Π6 Β᾽46 οὗ | οἀΐοιιβ δλίαῃ, (π6 ὙΟΓΥ͂ πδᾶπι6 οὗ ΗΠ ἴτε, δ5. 4180 ὑμοὶν 
1κὸ χχὶϊὶ, δ8; Μαυκ χν. 46. ποσὶς ἀροῦ Ηΐπι, ἴο Ὀ6 Ὠυγγὶθά, τῖ 1} 81} ροβδὶ Ὁ16 
Ανουϊ ἃ δΒυηᾶδιοθᾶ ρουπᾶα νυνοΐξὶν [ὡς οχρεοαϊιϊοη, Ὀεπδαῖ {89 δοά. Βυΐ ΒοΓο, 88 πὶ (ῃ9 

λέτρας ἑκατόν].---ὃ60. Οοτῃ. οα “ίαζίλειο, αἱ ] σοπιροδβὶ(ἴοη οὗὨ {0 δυρογϑοτιρίΐοη, σοπ ΐῃηοποῖθδ 
(8 ΡΑγΔ]]οἱ ράβϑασο. Γὰ φτοοῖ οὗἩ (μὸ ζγθαίῃβββ σον, τῇ ἰσὶ ΟΥΟΒΒ, ΠΟ ΠὟ πὰ θη θοῦ ἶϊο δον 
οὗ ἰμοῖὶν ἴογο ργτοὐυδσοα ὈΥ {μ6 ἀσκὶ οὗ Ομ βί. ᾿ ρ'οίβιυ ΤΟΥ μη ποῖ εἰ πάθον ὅθδυδ, ρου Ηΐβ ἀθ- 
---". 8. ᾿ βοθηΐ ἴγομι (6 ΟΓΟ58, ὕγοιλ Ὀοὶηρ δἰ ρη  βσδπ 

ον. 40. Δ’6 ἰα ἴπ6 Ἰϑ ΠΣ οὗ 186 δοννδὶ αἰδβιϊησυϊδιοὰ ἔγοια ἰμ6 ἐμίονοδ δηὰ ΒΟΠΟΓΒΌΪΥ 
[καϑὼς ἔϑος ἐστὶ τοὶς ᾿Ιουδαίοις ἐν-  Βορι Πομγοὰ. 
ταφιάζειν].---Οοπιγαβὶ: Τὴ0 συδίοπι οὗ {μ6}] 8. ῬΑΒΟΗΛΙ, ΑΜΒ. ΥὙ 8}}4]}} ὈΥΘΔΚ ποὶ ἃ ὈΟἢ 9 
Ἐσγριΐδηβ, 80 ἰο0κ οαὐἱ τ Ὀγαὶπ δῃὰ δον οἶδ, οὐ οὗ Ηἶτα. Οπ ἰμὸ ποσοτίδίηιν οὗ ἰὙΡΟΪΟΩΥ ἴῃ τὸ- 
αὖ Ἰθηϑὲ δἰθοροὰ (ἰὸ ὈΟΟΪΥ [ῸΓ ΞΘΥΘΠΥ ἀδγ8 ἴῃ { καγὰ ἰο (Π6 τηοδηϊης οὗὨ {μ19 ρνγουϊδίοῃ, 806 180- 
Ὠδίγοῃ. 806 πον, “Σ᾽ πιδαϊηιπσ," Μογοῦ. Ὑ8ὸ [Ἰποῖ, Ρ. 4380. ο αββαπιθ ἐἰιδὶ {86 Ῥγονίβϑί οῦ 
Ἐκγυριΐϊδῃ δηοϊηιπηρ ψγδ8 ἀοδίρηρα ἴον {116 Ῥτο-  οὐἱ σ' 4 }}Ὺ Ὀεϊοησοὰ ἴο (Π6 Ἔχργοββίοῃ οἵ (Π8 πιοδέ 
βογνηιϊτίοη οὗ 6 Ὀοΐ65 88 τἸηυπηπιΐ68 : ἔπ6 Δ ν 88} Λωγτίδα Ῥγοραγαιίοη οὐὨ [86 Ῥϑϑοῆαὶ [διηῦ, 88 δι 
δηοίϊπιϊης Τογηθὰ ἃ σορδεογδίο δὰ Ὀεδυιὶι] } [6 ἰπδίδηιϊ οὕ δἰχοϊ οὐ ἀδραγίυσο. ΤΒθὴ δὶ {86 
ἐγδηβι(ἷοη οὗὨ (6 ΘΟΥΡ86 ἔγοτι ἄἀθδϑιι. ἰο ΘΟΓΓΌΡ-  58Π16 {ἴπ|0 ἃ ναδ ΧΡ γϑβϑῖτο οὔ 6 υἱίονὶν ἀπάϊΐ- 
ἐἰοη. θη ἴδιο ἔδβοί {μαὐ [Π6Γ6 ᾽5 πού ἱηρ Βυγρτί βίης υἱὰθὰ ραν οἱ αι ΐοη οὗ (π 6 Ιου 8θ- δου χγοβαίϊοη ΟΣ 
ἴπ (86 δυρογαθυηάδηοο οἵ ὁη6 ᾿πτοὰ Ῥουπά 5 οὐ  ἀοπιοδιΐσ σμιγο ἰπ [6] ΟὙΒΌΪΡ δηά βεογητηθηΐ 
81069 δῃηὰ πηγττὴ [ὉΓ ἴΠ6 δηοϊπιίηρ, 8600 ΤΒοϊμποὶς. [ (ὙΒοΪυοΙΚ, Ρ. 480). Τ}ΐἷβ ἰγρθ6 ψὰ8 {1816 ἴῃ 

γ7ον. 41. 1π [86 ῥΪδοθ [ἐν τῷ τόπῳ]. {. ε.) Ομ τῖδι. Ὑπὸ Βυνγί θα τοπιουδὶ ἔγοτα 1})6 6Γ0885--- 
ΣῺ {Π6 αἰδίτίοι. Ασδοτυΐηρς ἴο Μαῖί. χχνίϊ. 60, ἴὰ 1 δὴ Ἴσργοϑδίοι οὗ {πὸ ϑυ θυ οΥ'Β ροοαν ἰγαπϑροῦ- 
ἯΔ8 Φο90ρ0᾽ 5 ραγίθη. Οὐ. [0 χχὶϊ!. δ; ἰδἰίοπ ἰο κἸοτΥ---᾿γονοπίοὰ ἴπ6 Ὀτοδκίης οἵ [0 
ὁδαΡ. χὶχ. 80: Μαγῖὶς χὶ. 2. Ιορβ, δὰ μοησοίονγι ἢ (86 τολοίδό ὠπαάϊοϊαάεα ΟἸγὶδὶ 

γον. 42. Ου δοοοῦῃξ οὗ ἴδ ρσχορασαιίου-  δβιουϊὰ 6 ἐΐ6 δρίγ 8] δηά γυἱίδὶ (οοὰ οἵ {110 
ὅἄδν [διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν 'ἴου ὅ.].--- ΟΒατοΙ οὗ ΗΪ8 βαϊνδιΐοη. 
ΑἩ ἰπεπναιΐου (παὶ 1 παϑι9 δὰ ποὶ Ὀθθὴ ὑτγρϑηϊ, 4. εν. 84 δηὶ 87, Δ]οοα Διὰ τσαίεν. 8466 (ἰΠ6 
ΠΟΥ πνουἹὰ δανο ΚΘ Πα 9658 ΙηΟγῸ ΒΟΠΟΥΒΌΪΟ ΕΧΕα. ΝΌΤΕΒ, δηὰ ζοδεη ὕεδα, ἡ. 16]1. 
Ὀυγία] ἴῃ δοθοῦν ρἷδοο. Τὰ {Π0 ὙΟΥῪ δαϑίοΪ ὅ. Τμὸ δεϑβοοίδιϊΐοη οὔ ΨΦΌΒΕΡΗ οἵ Ασίπδίμοα 
Οὔ 186 ργορδιδιίϊ οη-ἀΔΥ γγ88 χουν  ἀθηιαὶ. {6805} δηὰ ΝΙΘΟΡΕΜΌΒ: ἃ βρη βιονίηρ ΠΟῪ {6 θ0ῃ1-» 
88 ου} ἃ 6 ἱπιογτοὰ ἴῃ ἃ ποῖν ΖΤΆΥΘ, ἰῃ 8 ἸΏΒ Ώ ΠΥ ρ᾽οἰθ ἀοϑυθϊορυνθηΐ οὗ τ᾽ 166 δηὰ πητὶ χἰ Θου θη 688 
{Π0 πιοδί Οχ ΓΟ πα γγ. Το οἰγουπιδίδη! σα πιιδὶ | {π|}0}8618 84}} ΠΟΌΪΘΡ πϑδίιιτοα ἱπίο 86 οδρ οὗ 
ΒΟΥΥΘ δἱ (ἢ 88Π10 {ἴπ|0 ἴ0 τηδηὶ ε6ὲ “086 Ρ 8 στοδὶ  ΟὨγῖδὶ; δπὰ δον (δ)8 ἀδγικοδὶ ᾿ιουγδ οὗὨ ἐμ ἰκίῃ ρ- 
ΔΙΔΟΥΙΥ͂ ἴῃ βδογὶ οθ. ἄοτῃ οἵ αοἀ δ΄ ἱπυδν Ὁ (86 παίδ] ποὺ οὗ ἃ 

ον αἰβοὶ ρ]οδρΡ. Ὑ{]ιλΐ ΘἸΟΡΥ οὗὁἩ {0 δον ἢ 
ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ, τον], ἰο τ δῖοι ἐμ6 Ὺ οἱοανοά, Ὀοΐηρ ἰατγηθὰ ἰο 

βἰνδῖηο ἢ ἐμαὶ ΘΥ̓ΘΒ, (Π6Υ το ὈΘΟΟΠΙΘ γϑο ἔγοιη 
Ἰ, Ὑπε ΦΟΠΑΝΝΕΑΝ ΒΕΙΑΤΙΟΝ. Φ9οδη Ομ (Π6 ἐμοὶ» δαγὶ ὶγ βοοάβ διὰ κηοῖ ποὶ ΠΟῪ Ὀοίίοσ ἴῸ 

ἐσαὶξ οἵ (εἰν τοὶ πῷ 6 στοδὶ βίο ἰπ ἔσοπὶ οὗ (Π6' Βροπὰ ἴδδϑπὶ ἐμΠδπ ἴῃ {80 Βαγτῖοθ οὗ {86 Ἰογϑ οἵ 
ἄοον οὔτ 6 δορυϊοῖγε: ἢ6 ἀο68 ποὶ τπηϑῃιίοη μαι. (Ἠτίβί, Οηθ οὔογθ (Βα δυυπάδῃοο οὗ μΐ8 ρτθ- 
ΑΙΔΥΥ δ᾽ κε π 6 ἡ πἃ ΔΕΆΡΥ [Π)0 πιοῖ Πον οἱ ΤΠ Πη6 5. οἷο βρίσθβϑ, τυλνίοῖι σοῃϑιἰο ἃ δὴ ἱπροτίδος 
βουϊεὰ {πε ΙΠ9Ο6ΊΥ65 ΟΥ̓́ δρηϊηδὶ 109 δΘρι σα γα; ! Βουδοιοϊὰ ἰχοαϑαγο διιοὺς (06 ΟΥθηϊα]5; (89 



600 ΤΗΕ ΟΟϑΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΖΦΟΗΝ. 

Οἴδον οὔενβ ἰβ χαγάθη δπὰ δἷ5 ΓΔ} }}γ- Ὑδ}} ἰοὸ 
Ὧδ {|ὲ τοδὶ πρ- ρἶδος οὔ δὴ ὁχοοιμπυπίοδίο, ουϊ- 
Ἰανυοι, οτυςὶδοῦ Μδη : Ὀοῖ,) Ββουί ἔσο {ΠΕ Ὁ δαίεί υ, 
Ῥοσίεΐοπ, δυϊ βοῦν, οἱ οὶν οἱὰ δεονοοϊδι ὁ 8 δῃὰ, 
τιεαίου Ββαοῦίδοο οἴ Α]}}, τμεὶν οΪὰ 9 εν δ ίοΓδτ- 
αἰαὶ ῥγίάς, δὰ (μοὶ οἷά Μοϑοίδηΐο μορ6 δηά 
Θηἶγο σἱ ον οὗ (86 πον ἁ. Τὸ ἐδοπὶ 8}} ἐπὶ 28 
ἃτὸ ἱηγοϊνοα ἴῃ πιϊ εἶ κϊ ρσ᾽οοια; Ὀυὶ [86 ἰππο- 
οοΠ66 ἃπα γχἱβίθοιβηθ88 οὐΥ̓͂ ΟὨγὶϑὲ ΠΟΥ 666, διἰ- 
εἰπῇ 85 16 Ὀγοδα ἀδυ ἴῃ 86 πιΐι δὶ οἵ {15 ἀδτκ- 
11655. -Ἰ  Μογα] οι πἰπρς δ δΌΒοΤγομοο οὗ ἐμοὶ 
τϑδὶς οὗ ΒΥροονὶἶο8] σούϊοδϑῆθδθ ὧγὸ 80]0 ἰο; 
Ὀυγδί {Π|| διἰγοηροδί Ὀομπαδ οὗὨ ἀοίογθῃοθ (0 υ 588 
οΡ᾽ πίοη 5, δμά ἰο ζοῃθζαῖθ ἴ[Π6 δἰ μιιοδὶ δβδογὶ ἤοἱδὶ 
σουγαρο. 

6. Τὸ ρΡίουβ ΟΒΒΕΆΒΥΑΝΟΒ ΟΡ ΤῊΞ ΒΑΒΒΑΤΗ 
οὗ (80 ρῥϑγὶ οΥ̓͂ 9 6δ8᾽ Γγίϑη δ, ου (6 οδοδδίοῃ οἵ 
ἰμοῖν θυγίδ] οὗἩ Ηΐπι, 8 ἐδϑιϊ ΠΙΟΠΥ αχαϊποὶ {8086 
ν πο, Ὑ᾿Π (Π6 οὔδΡμο οὗἩ δαῦῦθαι- Ὀγθακίος, ἰἢ- 
ἰγοἀυςοὰ ΗἰΒβ ρογβοουτΐο ὑυηἴ0 681}. 
. δὲ ΠΕΡΟΒῈ ΟΥ̓ δῦ δἰ ὁπη66 ἃ δἰυμηῦον οἵ 

ἀεοαί δηὰ ἃ τοδί οὗ ἰγδηδιογιηδιίΐοη υπίο' 
ΤΟΒΌΓΡΓΟΟΓΙΟΏ. 

Ι 

ἘΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

366 (ἢ9 ΠΟΟΤ. ΝΌΤΒΒ δηὰ (πο ϑ' γηορι δὲ. 

67082.-- 9 κτοαὶ οδία αὔμον 8:6 ατοαὶ βίοτιη: 1. 
Τὴ αὐἱοί Βυβδότοεν. 2. Το αυΐοι χτῶνο. 8. Το 
ᾳυΐοὶ δα θαι: Β. 4, ΤΊ αυἱδὲ ΕΠ Υϑίογυ οὗ "Π (οΥΣ 
Ὀεδσοπιϊηρ). ὅ. Τη6 αὐυἱοὲ ργεδαπιϊθοηὶ, 6. Τμς 
αυἱοὶ μρδουν οἵ 41} πίη δ. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΟΒΙΑΝΌΚΒ: ὅδε ΒΟ γροοσγί(δδ δεί' 
βετοθ δι ο ΓΘ ΔΥῸ (ΒΟΥ ἰοῦ ὀχίουῃδὶ πιδίξοσε διμὶ 
ογάϊμδηοοϑ, Ὀσὺ ἰὰ ἐμβοὸ πτεϊχμεϊθαοὶ τηδιίογα, ἰμοδο 
ιμαὺ σοΏΘΟΓΠ ἰδ δου] δπὰ μαϊνδίΐομ, {6} δδστὸ 
οὶ ἴον 6 ἴοδν οὗ Θοα. Μαῖίι. χχὶῖ!. 28.---ουκο- 
ΝΜ: ἴῃ τδῖῃ ἀοὶ 186 ΒΟΥ βεεὶς ἰοὸ ὈΌΣΥ ἐδῸ 
τοι δῖ ὈΓΔΠΟΟ οὗἉ ἰδ 8 Π8---ἷι ΒΔ]}] ΟΥΟΣ Υἱδθ ὮΡ 
δραϊηδὶ Εἶτα, 76». ΧΥἹ]ὶ. 1: αοῃ. χἰϊὶ. 2]1..--- ον 
ΤΏΔΩΥ (ΒἰὩἶς ΟἾΪΥ ΒΟῊῪ ἴ0 602068] ἰδεῖν δίβα, ναὶ 
πο ἴο Ὀ0 ρῥϑῃηϊίοδί ἴον ἱβο; Φοῦὺ χχχὶ. 88, 84. 
Α ἐοοί-Βοίαἶον, αμὰ ποῖ αὶ Ββοσδεϊδῃ, δ ρμαϊωίοσε 
᾿ ὅτ "γοηΐ ἰὸ ἀορίοί (δ πηδὴ πο μἱοτοοὰ 7 6888.--- 
ΟΑΝΒΤΕΙΝ: [μεῖ κα Ἰοοῖς ἰῃ ἔδίι ἢ, Ἰονο δηὰ ψτδί!- 
ἰ.46 πηῖο Ηἶπι τοι τα ΟΥΓΒΟΙ͂ΤΟΒ ᾿ἰα τα μῥίογοοὰ, 
ἰὼ ογάδν ἐμαὶ τς ΠΥ γοὐοῖοο δὴ Ηδ 18 βοδῆ οἵ 
08 τὶ σὰν ὈΘαΣΪγ ογε68, ΗςὉ. χὶ!. 2.---ΟὐἙΒΝ κι: 
φοδβυδ ν.]}}} δοῖηϑθ ἰο ῥα ξπιοῆὶ ἰπ (ἰδ 6 δας Πσθδἢ ἰὼ 

Ι ψἷς δ πδα ογιοίβοι, (μα Ηδ το οϑοίουπὰ 
ΗἰΪ8 ἴοεϑβ, οἴ δρ. νυ. 27; Αςὶβ σχυϊ!, 8].-- -Ζπκιδ108:' 
Τρ Οοα ἰδ δΌΪ6 ἴο ζαῖὶϑε ὉρΡ αυΐϊοκὶγ ὑπο Ηΐδ 
Ροορΐο, βουσὶ ΠΟΥ ὕ6, τ ῖι ἃ ΟἿ γἰδὲ, ΤΟ βακθι οὗ 
ΑΪῚ τὴϑῶ, ῬΟΓΒΟΏΒ ΝὮὭΟ ἱπίογοθί (ὨΘπιθοῖυ 98 ἴοΣ 

Ἐσοῖὰ (86 τοοηθηὺ οὗ «Ψ6808᾽ ἀφείι, δὶ] {πη ρθ' ὑπ δῖὰ ἢ (μ6 χγοδίοθβὶ σᾶ δηὰ αἰ ζοῦσε, δαὶ 
ίακο 8 ἰυγη.--΄Ἴ  Βὸ ρον δοαιϊοι οὗ ὅθϑβιιϑ Ὀερίπε' 
αὶ ἢ (Π6 ρἰον  δοαιίου οὗ Ηΐδ ΒΟΙΥ ΘοΥρβο: 1.! 
ΤΉΓοΙΚ δροοίαὶ αἀϊνίηο ῥτοϊθοιΐου (Ὀγοδκ το 
Βοη6); 2. σου δρϑοὶδὶ ἈΘΑΎΘΪΥ δίκη (Ὀ]οοα᾿ 
δηὰ νίϑγ): 8. τβτουχὰ βρθοίαὶ πυδη γουθγθῶσο' 

δἃ8 1Π6Ὺ τοῦ ἃ ΠΟΥ πατὰ ἰβουρϑί θη. ἴῃ βοσοοὶ 
πϑρὰ, ἰμοτνοῖοτγο, αἶα προτὶ, ον. χχχυϊξὶ. 1 ἢ.--- 
ΤὈὸ ἰοτὸ οὗ δὴ ὑργίσοι ἐγο ὦ τοδὶ οορδίδης 
ουθῃ ἷῃ ἀοδιἢ.----- ΙΝ ἕὰ : Ἐχοεϊ δὶ δο- 
Ῥϑηβϑδίΐοη οὔ τ 6868 ἰδ τουρσὶι δίγοῶί  ΑὈτγα- 

δηὰ οᾶτο ((86 ἰπίοτιηθῃ!).---Οοἱ τδίσμοί οὐδν ᾿ μϑπν 8 ὕαΐ 1} δ στοδὶ, {μ6 {16 Γ᾽ 8 ντῶ5 στοαί, (κ6 
Η]5 οὐ ἰη ἀθαιϊ ἃ5 ἰῃ ᾿6.--- ον, ἰπ τἢ 6 ἔπ6- 
Ταὶ οὔ (Π60 7υβὶ πο, [116 νἱ ΟἿ οἵ Ηἰδ 11ἴ6- Ὀαι- 
119 ἰ5 τοῆοοιθ4,---ΤΊο ἠφεῖτο οὗ (ἢ 768 (0 τοὸ- 
ἴπονο (6 Ὀοάΐε8 ἤγουν Θυκοῖνα: Το Ἔχργοββίοη 
οἴ (1) 8 Ἰοχζαὶ), β αν δὴ σϑηΐὶ; (2) δὴ Ὠγροστὶ 685] 
ΒΔΠΟἱ ἰπιοηϊ οὐ Ώ6η8:; (3) 84 Ὀλα σοῃδοίθηοθ.--- 9 

σοηϑ γί οἢ 8 γὸΞ βτοδαί. Τὴ ἤγϑί δον Οδγὶοὶ ἰδ 
πο Ἀῖἴο, ἔμο δοοοηὰ ἰῃ ἀγίυρ,. [88 183. ἰΒ ἀοεοῖδ, 
δπιϊὰ ΠΙΔῺΥ τὐϊγϑοῖθβ. Βυΐϊ τοῖο ἰθ δοίδίηρ ἐσ 
Βιυγρα85 Φοβορὶι δὰ Νὶ οοάδει---ἰΒ 9 0 Ὀοϊῖονα θὰ 
Ηἰπι ἰπ ἰδ) χγατσο. Ο ρονεσ οἵ οὐ ἰὴ 189 δὲ - 
[Ὁ]! Ο βιγοησίῃ ἴῃ 16 ψγοαῖς, ψγὸ Ῥγαῖδο (μ66] 2 

Ια" Βοαγί-ἰγυδὺ νη ΐοἢ ΟἸ τί γαοοϊ το ἔγοπι τ ἰ Οον. χἰϊ. 9.-- -Οοάγ, τνῖδο δῆ Ὀσυθ υπαογιδἰεῖπγο 
νοῦ] ὰ: 1,.Α οοἸϊοοίίτο ὀχργοβδίοη οὗ 8}1 δαὶ 
1Π6 που]ὰ 85 ἄοῃθ ἴο Ηΐπι: 2. 6 ρυτβυΐηρ οὗ 

οὗ δ ίσυ Ομ γι οιΐδη, (που ΔΡΡΑΥΘΩΙΥ ΠΘΥΟΣ δ8Ὸ 
ὈοϊΪὰ δὰ ρμογίϊουμ, δῖὸ ἔυτί ετοὰ ἰο ἃ σοοὰ οπὰ 

Ηἰδ {8 ἰμίο {88 ἦκτβ οὐ ἄθδιῃ (4 υἱοϊαίΐοη ἰ ἐπτουρῃ (6 μοῖρ οἵ (86 Αἰειΐιιγ.--τ μκ ἰο ΜἶΚα, 
οἵ Ηἰ8 ὈΟΓΕΒΘ}" 8. δηὰ γεὶ δ “" Πιογου -ϑίγοϊο, 
ἱπαβπιιο ἢ 45. ἴὰ 8 ἰο δεουγὸ Ηἰΐβδ ΘΟΓρΡΒ6 ἔγοπι 
τυ] αι ἢ ; 4. ΑΌΟΥΘ Αἱ, ἃ ἰδαι πον οὗ αοἀ 
ἴο Ηἰβ ἀφαὶ δὰ υπΐᾳυθ παίυγο (ΗΠ ὑἰγαηϑίτἱ ὁ 
ἰο ἃ πον ᾿ϊ6].---ΤῊ νο ρτοδὺ 0] 8] πιθηῖ8 δοῦ- 
προοίοα τι [6 οη6 προδυ.-(ἢτυδί οὗὁὨἨ δὴ ὑῃθι8- 
Ῥοοιΐης δοϊἀΐοῦ: 1. Τα ἔα] δ) πποηΐ οὐ δ] {6 
ἴγροβ οὔ89 δ ἴῃ οὔθ ἴοδίυτο (τον, 86). 2. 79 
{} ἢ] τθοὶ οὗ 411 (Π6 ποτὰ οὔ (Π6 Ῥτορ 65 ἢ οὔθ 
δἰηκἶθ Ῥτορμοιῖσ πορὰ.---ἶδδυδ, (86 υἀπΌτοϊοη 
ῬΆβο 1] απ ἴον Ὀοϊ νης [δγϑο], ἰδ δἰ [8:8 βϑ τη 6 | 
{ἰπη9 {π6 ρῥίογοοὰ Ὠίνί πο ἱπιαρὸ ἴοῦ ὑπ Ὀο] ον ηρ 
Ἰδταθὶ.---ΤΊιὸ τονθϑ! ης οὗὨἨ τ[Π9 Οτυοϊδοά Οδο, {ἢ 6 
Τοροηίδῃσθ οἴ ἰπ 6 νου] ..--Νοιπίηρ Ὀυΐ [Π6 δἰ μι 
οἵ Ομ τίβιϑ Ὀγοδκίπς μϑανρὶ σοι]ὰ το ]ῖ [Π6 μοανὶ 
οὔ δἷη.---Τὴὸ ἀοδίἢ οὗ 92 68ι8 1π6 1Π{ οἵ (π6 ψογά: 
1. Ηἴβ ΓΑἸ}ἔπς 8696 Ρ, ̓ῸΡ δυδκίπς (λ5 Ηΐδ ογθ8 
οἶοϑο, ἤθῦϑ Ορϑῃ); 2. 86 ὁπὰ οὗ Ηἰ8 Βεδγι- χυὶοί, 
(16 σοπιπιοῃσοιηθηΐ οὗἩὨ ᾿6γ8: 8. ΗἾβ ΘΟΡΡΒ6, ΠΟΓ 
αιοϊκοπίης.--- Το βίο βορυϊίατο οὔ ἢ 6 ᾿οτγὰ, οΥ 
[86 ῬΓΪΏΘΟΙΥ αἰδοῖ] 68 οὗ ἐμ6 Οτιιοϊβοὰ Οπ6.---ἼΠο 
{πη Κ- οὔτ τ μβίοι ἱπμοάϊαϊο! αἸοΤ Ὗ (δ 6 
τοἀοιηρίϊνο δηα οχρίδίουυ οδοτίηρς οὗ Ομ γίϑί. ---- 
Τῆς ορονγαϊίΐοη οἴ (6 οὔοββ οἵ Ογίβι: 1. Οομρνο- 
Ἰιοηδίου οὐ [86 ΘΓΟΒΒ; 2. σοῦγζαβθ [ῸΓ (ἢ 6 ΟΓΟΒΒ:, 
8. βδοιδοθα ἰ9 (Π9 ΟσΓΟ85; 4. νἱΐθθδβοβ ἴ0ὸ (δ6] 

--οπὸ Ἰονοῦ οἵ Φ68ι18 Ἰοϊηθίβ σΟΙΏΡΘΔΩΥ πὶ δὸ- 
οἴβεῦ. δίαδυκ {μ]8, Ο πιδῆ, δηὰ ἀο ἴδοιι εἰ κου ῖθο, 
ϑίν, χ , 20, 2].- ΒΒ. Τυβ.: Ο (δὶ γοῖ οἵδαῦ 
Γοατίμϊ Νἰ οοάθηνυϑοθ πὐΐχιιὶ δἱ {Π6 ΟΡοδδ διοὰ ἐμ 
(μ6 δορυΐϊοιγο οἵ ΨΦ680ὺ8 οΥυ ΟΠ Ὗ δηὰ ὈΌΤΥ ἐδΒοὶν 
ἴοδτ οὔ τῆϑὲ θη τνουἹὰ διιθπαπιευϊ ὃὈ6 οὗ ταρὶὰ 
τον! ἰῃ 4]}} σα, Ρβ. χχυΐ!. 1: 1 Ροὶ. 1]. 18, 
--Τπουκῖ οὶ δὴν τοῦ δηὰ πο0]6 ἃτο δϑδὶϊοά, 
ἀπο γο 81}}} αἀγὸ δοὴῆδ ψμὸ ΜΠ ΚΙΥ ἸΔῪ οαἱ ἱμοὶν 
Ῥοπϑδοβείοῃβ ἰὴ {86 ΒΈυυΐ 6 οὗ εβυβ, υ|κ6 Υἱὶ. 8.--- 
Ζεκιδισα : Ο Βονν ψ6}} ἐο ἰδ τοῦ ἀο βοῶ 186} 
ϑροῃὰ ἱἐπεὶρ τίσδϑε οὐ Ομ γίϑδί, Ηἰ8 δίοσυ διὰ 
ΗΪ8 ποῦ τηϑτο 681 ἠαί ἐδεν ἀο φοοά απά 9γοω 
τοὶ ἵπ φορά τοογῖδ, 1 Τί. υἱ. 18, 19.--Οδιλκ- 
Ῥεβ: ο ποδὶ ποῖ ΘΑΓΘΙ ΒΒ οδδὶ ΔΎΔΥ (89 
Ὀοαΐοα οὗ Ομ τ ϑιί δ; δι16} ἃ ΘΟΌΓΒΘ 8 ΘΟΠΙΓΔΕΣ. 
(ο ἰογο διὰ {π6 Βορα οὗ γοϑυγγοοιΐοῃ; Ῥυϊ πὸ 
τουδὶ ΠΟΠΟΥΔΌΪ δοπιῖί τἢ δῖ (0 180 δαγιἢ.---Οδν- 
ἀθὴβ ἃγθ ρίοίυγοβ οὗ ἀθδι! δῃὰ γϑβΌΓγγθοί)οη --- 
ἄταν ἀο βυϊὶ (μόπὶ Μ6}}: ΐ 18 ἐπογϑίογθ μοὶ ὑ- 
ἢν ἰιδὶ οὔ ατοῦ-γατάβ βῃουϊά ἰανθ ἔγθοδ μ᾽ δοϊθά 
δἰους ᾿μοἷν δἰάοβ, δπὰ μὲ {860 δῃου!ὰ Ὀδὸ τοϑὰθ 
ἴο Γοβϑα]ς κα 6η8---ΟΒΙ ΑΝ ΌΕΒΕ: ΟΠ τῖδὶ μδιἢ Βα]- 
Ἰονοὰ οὖν βζγάνοβ δῃὰ τοϑδὰθ δ᾽ ϑερίῃηᾷ- θοῦ οὗ 
ἐπ 6πὶ, ἰὰ νας ὑἐ86 Ὀοαΐο8 τοδὶ ὉπῚ}} {ΠῸΥ ΔΓῸ 
δ διοηοα δραίῃ ὑπίο ονεσ δδίλης ᾿ἰἴθ, θοαὶ. τὲ. 4. 
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Γιδσος ον. 88. Ῥυθ] οἷν δὰ Ὀο] ἢν ἀοίῃ ἐδ 
ΒΙΒαρίο {ἰπιογουδ Ἰοῦο ἰὸ 9688 ΠΟΥ δοίη ἴοΓ- 
ψατὰ ; ἰ Ἰοδροίμβ οὐὸνρ δἷἱ σοηβίδογδιΐοπα δηὰ 
δοτι 0196 αηἀ ἰοπομοὶδ ὑἐπΠ9 ἀραιὰ Ὀοὰγ οὗ 7.508 
ψἱποὰ! ΠΥ ἀτγοδὰ οἵ Ὀεοοιοίηρ ἀ68])94 δέϊοσ ἰδ 
αν, (τουγσὰ οσοηίδοῦ τὶ Δ ΘΟΥΡΒ6, δηά ἐμδὲ ἐπ 
οοΥΡΒο οὗ 8 τορυἱοα τηδ]οΐδοίοτ. 

Ββαῦυχε: 0 ἴδρδνς οὗὨ ἴδ ἰβ8 ΟΥ̓ΟΥΓΘΟΙΏΘ: δ0Ὸ 
ΟΡΘΕΪΥ (μον δοί. ΟΙΑΥ 16 δὶ δὴ δᾶ; ΠΟΥ τη 8 κ6 
8.6. ΤΏΠΟΥ δύο ποὺ δδοβδιηοὰ Ὀδίουθ 4} νἱῦ- 
ΠΙΘΒΘ66Β (0 ΤῚΒΪΚ6 ΟΟΙΩΙΩΟῺ ΘΔ 086 ΜΪζὰ (Δ 6 68]: 688 
ὙΓΟΊΏ6Ι.-- ΟΟΒΘΡῈ Πδὰ δὰ ἰΐ μόνῃ οὐὔἱ ἴον εἰτηβο] 
δηὰ ΨΦεδι8 οηΐθγοί ἰΐ Ὀοίοτο ἷδι: ἰΒ08 9650 
δοπδβοσγδίοι ἢ ἐπ στανυοδ οἵ Ηΐ8 ρϑορῖο, ἐο {πὸ ὁπὰ 
(αὶ {ΠΟΥ τὰν ἀγοδα ἰδοπι {86 1688. 

Θοδδιξε: Τὴ0 βίδὺ δὲ κίγυϑῃ ΌὈΥ ὁπ6 δβο] ἀϊον 
ΟὨἾἷν, δηὰ Πότ ἰΐ ϑαγδ: Ζάεν Ὦλτο ρίοτοοὰ Ηΐμι. 
Ηον ἰ5 ἐμἰ8 7 {δ δΒοϊά ον τῶ Ὀὰ ὑπο Σηϑίυϊθῃί: 
ἐλφν, εἴηπέγε, Δ}} οὗ (δοῖῃ, ἔγοιι 86 γϑί. ἴἰο {89 
148ι, ἀϊὰ συϊάθ {10 5ο] ἀϊ6 γ᾽ 5 δαπὰ δηῃὰ (6 ογίτιθ 
ἰδ ἱτωρυίοἀ (ο 8 θῃ1.----Π ον πον ὈΡροδ κοί ἐπ του χὰ 
4᾽} ἴοδν οἵ τοϑ, δῃὰ ὙΔΟσΟ ΓΘ ΜΆ τηοϑί ἴ0 
ἴοδτ, ἴων Ὑδηϊβῃθι, 80 ἰμαὲ [6 ἀγοδ 6 8} 65- 
Ῥοσδοίϊι ἰδ σδῦδο οὗ Ηΐπὶ ὙΠῸ ν)88 Κἰ 9 οἡ "δ 6 
ΟΥ̓Οδ5 δηὺ τοὐοοίοα ὈὉΥ ἐπ ὙΠ0]6 νν οὐ] ὰ, ---οδρουβοίΒ 
ἴε, 1 6αγ, δὶ ἃ ἰΐπιθ θη, ἰ0 41} ΔΡραδγα;οθ, ἱΠ 6.0 
85 ποιδίης ἴ0 ΒΟΡ6 [0 ἤγομι Ηΐπ σδοσυ, ᾿ἰνὶπς, 
86 ὙΔ5 οἰ 0} δδιδιηθὰ οὐ δγδαϊ ἃ ΟΡΘὨΪΥ ἰ0 6ὁ0Π- 
ζ685.--- Τη}8 οΥ̓ (861 ψγδϑ ἃ Ὀοδαι ἢ} ὕγυϊ οὗὨ (86 
ἀεδι οὗ 96605, ἐμαί Ηἰε βοογοὶ ἀϊβεὶ ῃ]98 ψ6ΥΘ 
Ὡνϑὰθ ΟΡΘ ΟΠ6Ά, 80 τΘΔΚ,, βίγοῃᾳ.--- 9 Ἰογο οἴ 
πὸ ϑ8)δίη δ ἀτγίγοι αὶ ουὐ 4}} 768}.---ΟἸεν δὶ 
Ἰκοὰ διὰ ἀοβοσνοά δ ἢν ΤΥ, Ὀθοδιδο ΗΘ 88 
8 δεοὰ Μδ νι πουῦ δὴ δαυδ): [0 δ] {9 ὁ}}]}- 
ἄγοι οὗ Αἀδη αἷο ἔγοι καϊ, Ηδ συ }}1688]ν. 

[ὑδβανεν: ἔτγοιι Αὐσύβτινε: ὕον. 84. Τί 
Ὀϊοοὰ ᾿δβ βἰ"ϑὰ 70. (10 τοι ββίοη οὗὨ δἷῃβ, (δαὶ 
Ὑγαῖον (ΘΙ ΡΟΥΒ ἰΠ6 ΘῈΡ οἴ δδ]γδιίοῃ.--- Ο ἀεαί, ὉΥ 
δ σ} (06 ἀοδά γε φμίοζεπεα ; ψὮδΔί ὁ ὉΘ ΡΌΓΟΡ 
τμδὴ τΠδὶ ὈΪοοά, πτῃηδὺ ΤΠΟΡΘ ΒΑ] υἰΔΡῪ (δὴ {μδὶ 
τυουπὰ !--- ον. 88. [ἢ ροχίογπιϊηρ (818 1δδὶ ΟΥ̓́͵ ο6 
ἴο οὖν [Γογτὰ, ἢ βῃονοα ἃ Ὀο]ὰ ἱπάϊογοηοο (0 
1ὴὸ Ψονβ, (βουσὶ ΠΒὸ δὰ δγνοϊἀϑὰ οὖῦ [ωογὰ 5 
ΘΟΙΡΑΠΥ θη ΔΙΙΥΘ, ζ0Ὁ ἴθ οὗ ἱπουγτίης (δοὶγ 
μείγεοα.--ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΝ: ον. 81. Τὸ δον ὙΠῸ 
βιγαϊποα δἱ [οὐἱ] ἃ κῃδὶ διὰ βινδ)]ονθὰ ἃ οδιμεῖ, 
δον ἐποὶν δυάδοίοιι8 πιο 688, δ βου ΒοΡυρυ- 
Ἰου δ δῦουϊ {Π0 ἀΔγ.---7ὸγ. 84. θη ὑδου δΡ- 
Ῥιολοίιοδί (0 αν} ΟΡ, ΔΡΡΧΓΟδΟΝ 88 ἱζ ποὺ 
ὙοΥῦ δου [ο ἀγίηκ ουἱ οΥ̓ Ο κἰβί᾽ 8 βῖα9.--- Γ πὶ 
ΤΗΚΟΡΗΥΓΑΟΤ: γον. 84. Τὸ Ρίοδϑο (Ὲὸ 65, (6 
Ῥίογσο ΟἸμγίϑί, ἐπ ἱηϑυϊης νοὶ Ηΐδ ᾿1}61688 
ὉὈσὰγ. Βυΐ {πὸ ἰπδαὶν ἰδδῦθ8 ἴῃ ἃ τη ΓΟ]; [0Γ 
πήτϑοΐο ἰϊ ἰ8 (μαι ὈΪ]οοα διοιιϊὰ ον ἔτοπι α ἀδδὰ 
γοιγ.---Ὑὸν. 40. Ετοῃ ον, ἰῃ ἃ σογί δίῃ Β6Ώ80, 
Ομνίοί ἱπ ραὶ ἴοὸ ἀδαίβ ὈῪ (0 δυδυϊοΐουδ, ἰῃ (89 
Ῥοῦβοῃ οὗ 186 ΡΟ0ῸΡ πιδὴ βιι οσίης ἰδιηΐμο. Β9 
τμοτγεοίονο ὁ Φοϑορῖ, δηὰ δόύϑσρ Οἰισὶϑίβ παϊοά- 
ΠΟΒΒ.--Ετο ἨΞΚΕΒΕΒῚΕ: γόον. 84, Ῥιεγεοαῦ ΤΗΣ 
86; 

1 γὸ ἴαγο δηγτρκ ἰο ϑοπὰ οὐ ντίία, 
(1ανὸ ἢο ὕὑαρ, Ὀσῖ ϑγὸ ἰδ ΓΟΟΌλ) 

ὕπο ΜΥ αι Υ 8 δὰ δηὰ εἰκἢι 
(Βο! να Μ6) ἰξ δὲι)8}} βασίδ! γ οοπιϑ. 

ΤΏΔΕ 1 64} τυϊηὰ, δὲ νοῦ ἰτπηρατὶ : 
λωοοῖκς, γοῦ ΠΙΑΥ Ρυΐϊ [ξ ΥΟΡῪ ποδὺ ΜΥ δοδσί, 

ον [ἢ Πογθδ ον δὴν οἵ ΜΥ [γονάς 
ὙΠῚ τ86 τὴ6 ἐπ {6 εἰπαᾶ, τὸ οοῦ 

ΒΒ αΙ] δι.}} 6 ορϑν Ἡδδὶ ἣς βοιμὶβ 
5 2}}} ϑωρα δ βοιηον δῖ ΠηΟΓΘ, 

Νοῖ ἴὸ 9 ἢυτί. ΚΒ  χΠ 5 νγ}}} ΟΠ ΥΟΥ 
Αὐγθνίηκ ἴο λῖ6, Ἠδεκ, ἀεδρδίσ, ΚΑΤ. 

[ὄὃτουαι Βυκκιττ: ον. 81. Ηδποθ ποίθ [ἢ9 
ΘΌ ΒΘ ΒΥΡΟΟΡΙΔΥ οὗ (6986 «6}08; ἐδπι6 0 Ἰοοῖκ ὕῥὈροῃ 
{680} }768 88 Β ΣΟΥ Ὀουπὰ ἰο οὔϑοτυθ δὴ ουϊ- 
ὙΔΙΡΑ ΟΟΥΘΙΠΟΏΥ, οι. (πον, ΘΟ, ΒοίθηΟ 68 ὩΘΥ͂ΟΡ 
ΒΟΤΌΡΪΙΟ ἰο Υἱοϊδὶθ 8:0 πιοϑὲ Ἡνοὶ Γ ργϑοθρίθ οὗ 
(86 τονδὶ ᾿αἵν.--- ον. 84, ΝὼῸ ΘΓΏΘΙν τνῖιβ οιηἱἰοἃ 
ἰοτνατὰβ Ομ σὶδι, οἰ μὸν ἀφδὰ οΥ αἰΐγνο, γ᾽ ϊο ἢ ταὶ σοῦ 
(6801 } [0 χνοδὶ ἀοϑβοσί οἵ οἷἵῦ βίῃ, ποῦ 88 ὑπ 6 γθ 
ΔΏΥ ποοάζυ] οὐ ἄθηοθ ν δηίης, τ ἢ τα σλ Δ ΚΘ 
οἷφαγ ὑπ ἐραϊὰ οὗἨ Η͵5 ἀθδι}.--- 619. 88-42, ατοο 
ἀοι ποὶ ΔΙ ΤΑΥΒ θα 8 Ρυδ]ἷ. δρἀ ορδῃ β)1ον 
ὝἜΠΟΓΙΓΟ 10 15: Ὀυΐ 45 ἴῃοτο 18 τη 0}} Βοστοί ΓΓΟΛΒΌΓΘ 
Ὁπδόθὴ ἰῃ (6 Ὀονοὶα οὗ ἰΠ6 οαγιΐ, δὸ 8. ἰπογὰ ᾿ 
ἴσο} κγᾶσε ἰὼ (6 οατίβ οὔ βου δαϊπίβϑ, νυ ἱσὰ 
{πὸ τοῦ] ἰδ ῖκοβ ᾿ἰ {16 ποίϊ 66 οἵ.--ΟἾὟ͵ ὸ Τοδα οὗ Ὡθη9 
οὗ {86 ΔροΒ(165 αἱ Ομ τὶ δὲ Β μπογαὶ; ἔδαυ. μαὰ ρυὲ 
{ποῖα ἰο δ᾽ κι; Ὀυΐ Φοβορὴ δηὰ Νἰοοάθπιδβ 80- 
Ῥοαγοὰ Ὀο αΪγ: [ΙΓ αοἀ δβιγοηρίμοη ἰμ6 ψγϑηκ, 
δὰ Ἰοαγὸ {80 δίσοῃᾳ (0 ἐδ ῬΓΘΥΔΊΘΠΟΥ οὗἁ πε ὶν 
ΟὟ ἤἴδασα, (6 νν ϑαὶς 5..4}} Ὀ6 88 δαυνϊὰ, δὰ (ἢ 
Βίγουρ, 88 ἴον --- ον. 4]. Α δερμίελτε ἴῃ ἃ σατάδῃ, 
ἰο οχρίδιθ Αἀδι᾽ 8 δ: σοτημ 8 ἰἢ ἢ σΕΓΑΘΏ. --- 
γεν. 42. Οὗ ναί ι.86 οὔν οτὰ 8 Ὀυτίαὶϊ 18 ἰο υϑ 
Ηἰς ζο]]οννοσθ: [{ δον ὺ5 (0.6 Διηδ:είπρ ἀρ οὗ 
Ηἰ5 Βυτ Πἰδιΐο, ζγοπι ἡ δὶ δηᾶ 9 ψ]ιπὶ Ηἰ5 ᾿Ιονθ 
Ὀγουκὰϊ Ηΐπι, ὁσθη ἤγοηι ἰμ 6 Ὀοϑοτῃ οὗ ΗΒ δι μοΣ 
ἰο ἴ6 Ὀοδοιῃ οὗ {})|0ὸὼ χγᾶυθ. [{ ΤΩΔΥ͂ 4150 δοζηίονς 
08 δραίϊπδί {80 ἔϑαγβ οὗ ἀδθαῖ ἢ: 86 στᾶγο οουϊά 
ἢοῦ ἰοηχ οϑρ ΟἸεγὶδϑί, ἰὺ 8181} ὃ οἱ ΑἹ τα γ8 ἵθ 6 Ρ 18 : 
ἰδ 'νν88 8 ἸοΔ( ἢβοπῖῈ ῥσγίβοη Ὀθίογο, ἰὶ 18 ἃ ρογυτθἀ 
Ὀθὰ πον: ἢ6 ΨΏ086 οβὰ ἰδ ἢ ᾿ϑαυθῦ, ποοὰ πο 
ἴοδυ ἰο ρυΐ ἷ6 ἴδοὶ ἰαϊο (0 ζγᾶυθ. Ανπδκο δηά 
δἰπα, μου παι ἀν 6}]6δὲ πη (1.6 ἀυδί, ὅῸΣ (119 6ἢ- 
τὶ Υ̓ οὔ 86 χταᾶγνο 18 δἰ ὉΥ Οἰιγἰ δὶ. 

[ἔτουι ΔΜ. ἩΒΝΕΥ: ΥοΣ, 81. ῬΆΒΒΟΥΘΥ ϑαδδῥαίλε 
ΔΥΘ λίσὰ ἀσγδ; Βδοσζοιμβθη- ἀδΥ8, ΒΌΡΡΟΣ- ἀαΥ8, 
σοΟμπ 0. -ἀα γα, ἀγὸ λισὰ ἄανδ, δὰ ἴογο οὐὔριὶ 
ἴο ὉΘ πιοῖθ (Δ ΟΥΑΙ ΔΒΓ ῬΓΟρδγαίΐ οι [ὉΣ 6, 
δ {π 680 ΤΠΔῪ ὃὈ6 ἀΐϊσὰ ἀαγε ἱπάθοα ἰ0 8, ἈΒ ἢ} 6 
ἄανε 977 ἀδαυεη.---- 6 ργοϊοηα θα βδηοί Υ οὗ ἢγρο- 
οΥτἶίθβ 18 ΟΣ 8 0]6 : (ΠΕΥ͂ τ8ἀ4ἀ6 ΠῸ δοῃβοΐίθη6θ 
οἵ Ὀτϊησίηςξ δὴ ἱμποσοοηΐ δὰ Θχοοὶϊοηΐ ῬΟΥΒΟΩ ἴἰ0 
{89 οτοδβ, δῃὰ γοὺὶ βογτυρὶ οὰ Ἰοι(ἰἰηρς ἃ ἀρααὰ ὈΟΟΥ͂ 
ΔΩ ὌΡΟΣ ὑμ6 ΘΥΟΒ8.---ἾοΥ. 82. Οη6 οὗ ἰπε89 
(λίουες ψὰβ ἃ Ῥοηϊίεπί, δηὰ διά τορεϊγοα ἔγομι 
Ομιν θὲ δὴ δβδυνθποθ ἐμπαὺ δ 580} ἃ ΒΒΟΣΙΪΥ ὉΘ9 
το(λ πὶ ὧς ραγααΐδε, πὰ γεὶ αἀἰοὰ ἴῃ {Π6 Βδῖηθ 
Ῥδίη Ἀμπὰ παῖ βοῦν ἰδδὺ [86 οἱλεῦ {λὲς ἀϊὰ : (10 6Χ- 
(τον οὗ ἀγὶπε ἀροηΐθ8 18 πὸ οὐδίτιοίΐοη [0 (Π9 
Ηἰνῖης οοπιογί 8 (μδὲὶ τοῖν [ὋΣ ΒΟΙΥ 8018 οἢ ἰΐθ 
ΟἾΒΘΡ βἰἀθ οὗ ἀθαι.---ν ον. 88, Ἠΐλαίευεν ἀευίοοα. 
αΥ6 ἵπ πιοη᾿ ὁ ἀδατγία. ἰδέ σομηεοῖ 97 ἰλὲ Ζοτὰ δλαὶξ 
δἰαπά :---Ἴἶῖ νὰβ {ἸῪ ἀοαὶχηθὰ ἰο ὅγεαλ Πὶδ ἰεσε, 
αι, αοα᾽Β οουπδοὶ Ὀοΐηρ οἰ Υ 86, 866 ΒΟῪ 1 
Ἧ88 ρτγουθηίοα.---ὕεγ. 84, ΤὨσουρῃ 0} 18 νυἱπάον, 
ορεπεὰ ἱπ Ολγέδέ᾽ δίάδβ, γοὰ ἸΩδΥ ἰοοῖς ἱπίο ΗΪ8 
ποδτὶ, δῃὰ 8866 ἰόν βδινίηρ ἐπα γθ, ἔουε δίτοη δ αδ 
αεδαίλ; 8606 ΟὟΤ ΟὟ Ὠδτηθ8 ἩΓΣΙ((6ἢ ἰΠ 6Γ6.--- Ἦ ΒΘῺ 
Ολγίδι, ἰδὲ δεοοπά Αὐκαπι, ισαε ζαϊϊδη ἱπίο α ἀδορ 
δἰεορ ὡροῖ (λ6 οτοδα, (ΘΠ 88 ΕΠ} δἰ 46 οροῃοά, δηὰ 
ουἱ οὗ ἰὁ ννῶβ Ηἰβ8 Οἰνυγοὶ ἰδ θη, να Η6 68- 
Ρουδβεά ἰο ΗἸ πι8617.---Τ 6 Ὀϊοοά δηὰ νδίον ιδδὲ 
βον ἃ οιιἽὃ οἵ 'ΐ ψΟΓ6 δἰ χιϊβοληί: 1, ΟΥ̓ ἰμ6 ἐπτο 
τοδὶ Ὀθηοῆίβ πο 4}} ὈΘ᾽ΘΥΟΓΒ Ῥδγίαϊο οὗ 
Γβγοῦ ρει ΟΡ ὶδί---ὐαδι} Βοδιΐοη δηὰ βαποι βοδιίοη ; 
διοοά ἴον τοπιϊββίομ, ισσίεγ, ἴον Γοϑῃογδίϊοῃ : 
διοοά ἴον διοποιιθηξ, τοαίέγ [ῸΥ ρυτγὶ δολίΐοη ; 2. 
Οὗ ἰμθ τὸ ᾳτοδὶ ὁγάϊδῃο068 οὗ Βαριΐϑθπι δπὰ 1116 
[μοτὰ  Β δύ ῃρ0᾽.--Νον 'νγᾶβ {λ6 γοοῖ δημλεη (1 Οον. 
Σ. 4), ΠΟῪ Μαϑ ἐλ γομπίαϊη ορεπεῶ (Ὧθοἰι. χἰΙὶ, 1), 
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ὯΟΥ ΨΟΓΘ ἐλε τοοῖϊ8 90) ξαϊυαίίοη αἱσγεά, ἴ8. χὶϊ. 8. 
Ἡρτο ἰ5 ἐλε τίσον, ἰλὲ δἰγεαπιδ ιολέγεο πιαζε σίαά ἰλε 
εἰίψ 97 αοα.--- ον. 86. Ολνίδηί οὗν ραδεοῦεν 2 ϑαστί- 
"βεοα 70γ ὧδ, 1 Οον. γν. 7. 21ε ὁ τλὲ Ζαπιδ 9.0), Οοά 
(9ολα ἱ. 29), απὰ, 85 ἰδὲ για Ῥαειεουεν, ΠΣ δοποὲ 
6 Γ0 Κορί επόγοζεη.--- οτ8. 88-42. (οπιο δὰ 866 
ἃ Ὀυτία] (μπδὺ σοπφιμογοα ἰδὲ σταῦε, δορὰ Ὀυτγίοὰ ἰἰ; 
ἃ δυτγία] (παῦ Ὀθδι 864 [6 σταγνο, δπὰ βοίτεποα 
δέ ἴον 41} ὈοΙ ΟνΟΓΒ !---Ἴ ον, 88, 1 νδβ Ψοβορ 8 
ἦομον ἰμαῦ ᾽6 τδϑ ὁα αἀμεὶρίς 9. Ολτγίεί, ὶβ 
εὐεαζηεας ἰἰαὺ 6 ὙὯΣ 80 δέογείἑ ψ.---3’᾽’οθ 80 
ἷῃ 6586} ἰγἷἰ8418 αγθ ὈθΟὴ (ἰπογοιΒ, γοὲ ἴῃ 
ατοαῖοῦ αν ὕθοη ΥΟΡΓΥ͂ Θουγδβοου!. -- ἴ10 
᾿προίοην τη8]166 οὗ ἰΠο86 (δδὲ ὅδ Ὀυὰΐὺ ΘΘΏΒΕΓΘ, 
διὰ γχουνΐθ, δηὰ οαιϊηον, 18 δοιῃθί 08 ὩΟΤΘ 
ἐοτυιϊ ἀΔὉ1]6 ον ἰοὸ τ͵ῖβο δπὰ χοοὰ τὭϑῃ ἵμδῃ ὁπὲ 
ψου]ὰ υν1η}Κ.--Ὀ θὰ ΘΟ οὐ μὰ5 ψοτκ ἰο ἀο, Ηο σδὴ 
δηὰ οὐυἱ ϑυοὰ 85 ΔΓΘ ῬΤΟΡΟΥ ἰο ἀὁ ἰΐ, δὰ κερὶ τὶΐ 
ΚΌοαι (ῸΡ ἰἰ.---Ἴ ἐγβ. 89, 40. ϑδίποο αοα ἀφεϊκηοὰ 
ΒΟΏΟΡ ἴον Ηἰδβ Ὀοάγ, (ΠΟΥ τψουἹὰ ρυΐ ΠοΏΟΣ ὉΡΟΩ 
ἦϊ. τ να. 40, 42. [ἢ Θοπίονγι Υ ἰο {118 ΘΧΔΌΙΡΙΘ, 
Ὅ6 Οὐκ ἰο Βανο γοχαγὰ ἰο {10 ἀοδιὰ Ὀοάΐε8 οἴ 
Ομτἰϑιίδηϑ. Τὰς τοδυγτγοοίίου οὗ ἐδὸ δα 18. νΜν}}} 
Ὧφ ἰα νἱγίυο οὗ Ομ γὶϑι᾿ 5 γοθυγγοοιίου, δηἃ 186 Γ6- 
ἴοτε ἴπ Ῥυγγὶπς ἴπ6πὶ τὸ βου] πδγθ δὴ Ογ6 ἴ0 
ΟἸεγβι'β Ὀυ γα]. - νον. 41. ἴῃ ἃ κδγάοη Ομ γῖδι 
Ὀοσδα Ηἰἷξ Ραβδβίοη, δπὰ ἴγοιῃη ἃ ζδαγάοθη Ηρ νουϊὰ 
τἶδα, πὰ Ὀερίη ΗἸ5 ἐχαϊιδιΐοῃ.---ηΗο ν δὲ Ὀυγὶοὰ 
ἴῃ ἃ πεῖο δορωϊσἦγε: (Ἰιβ ψ88 8ὸ ογσγάεογοά, 1]. Εογ: 
Βοποῦ; ἢδφ (δὶ Νὰ8 ον ἴσοπι ἃ υἱγρίῃ- ΝΟ, 
τχυδὶ Υἷβο ἤγοῃῃ ἃ υἱγρί ῃ-ἰοὐὉ; 2. ον (0 60ῃ- 
Βδιιΐης οὗ ἰδ ἐγυί οὗὁἨ ΗἾ 8 τοβυγτθοίὶ οῃ.-- ἷ Ὁ Ὁ. 
42. ὙΥΠδὶ 8 ἴ0 Ὀ6 ἀοῃθ ου {86 ϑυϑῃηΐῃς Ὀοίογο 
(89 Βα αι],, Βμου ἃ Ὀ6 5δο οουί γί γοὰ ἰδὲ ἰΐ ΠπιΑῪ 
ὩΘίιμ ον Ἰιγοποῖ Ὁροὰ ΞΔ ὈθΔιμ-ἰα16, Δὸς ᾿πα18- 
ῬΟΒΟ 8 ἴον ϑαῦθδι - οσῖ.. 

[τοπὶ ϑσοττ: εν. 81-42, Ὁοιιρανίης {9 
ΒΔΟΓΡ οὔ ΐθ8 ΜῚ ἢ 1Π6 ϑνοηίθ τ 16 ΟΟσῸΡ ἴῃ 
19 ΟΒυΣοἢ δηὰ ἴῃ (6 ποΥ]ά, οἂν {δὶ τΥν}}} Ὀ6 
ἰησγοδδοὰ δὐϑῇ ὉΥ (88 τηοϑί αἰϑοουγαρὶης [ΓΔ}5- 
δοιίοη.---ΕἸο ἃ ΡΧΑΙΝ ὈΟΜΜΚΝΤΑΚΥ (Οχίοσα): 
“ἸΕι86 ον ἐπα βίοοά ὮὉΥ͂ δβαϊὰ γυὶν οὗ Ηϊΐπ οἱ 
Τδσλγι δ᾽ στάνο, ΒοοΪαὰ ον Ηδ Ἰοτοὰ δεἴτὰ ἢ τ θ ἢ 
Ηο βἰιϑὰ αὶ ἔενν ἰθδῦβ ουαἱ οὗ ἢ δ 6γΥγ6085 ; ΠΟ ἸΏΟΥΘ 
(ΓΟΪΥ ἸΙΑΥ 6 ΒΥ, Βομοϊὰ μὸν Ηο Ἰογοὰ ως] 
Βοοὶπῳ Ηϊωι δηθὰ ὈοὰΝ Ὀϊοοά δηὰ νψδίοσ ἴῃ χγϑδί 
Ῥίον ουἱ οἵ Ηἰδ Ὠρατὶ.᾽" (Βίϑθορ ΑΝΡΒΕΝΕΒ.) 
“-  όογβ. 88-42, Καγοῖγ, 18 θη γο ὨΙΟΥ͂ [18 
οομδβοογδίο ἃ ϑχρθηδῖίυο {ῸΠ6τα]8, δὰ αἷνθη ἃ 
Βοϊθπμῃ βδῃοίϊοῃ 0 ΟδΙθ Ὀοδιοπθὰ οἢ ὑυγῖδ]- 
Ῥίασθδ, ζΟΥΘΥΟΣ 1 

ΤΗῊΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 950Η Ν. 

τοι Καύμμαοσηξκε: ὕεσ. 84. ἴὴ {Π6 πιδῖον 
δά 1.6 ὈΪοοα ἃτα σοεργοβοηϊθα {89 τοοδὲ εδϑευι αὶ 
δ]εβδίηρθ οἵ βαϊνδιΐοῃ : {110 Ἰναίεγ 88 8 Τϑιμοίο 
Τοίογεησο [0 Ὀαρίΐδηη, Ὀαὶ τ ομον ΒΥ 0] 265 
[89 ΤΟΓΔ] ΡυΣ γῆς ρον Γ οὗ (Π16 ννοτὰ οἵ ΘΟ τίει; 
ἐμὸ δέοο μΡοϊηϊβ οὔξῤξδ. π6 γαηβϑοῖῃ μραΐϊὰ 007 οὔὐγ 
καὶ, 85. ψ6}} 88 (1:0 διοπίῃρ; βδειὶ οο.--[80 Ὀϊοοά 
βονεοὰ βοραγδίοὶυ ἤγουν (6 ννδίου : 2ιδι βεανοη 
τοδὶ ποῖ Ὀ6 πιο νι [ἢ, πιοἷλ 16Ὲ5 ὀχομδηροά 
ἴοτ, ῬΟΥΒΟΠΩΙ δ οπαἀπηθὩϊ.---ἴγ8. 88, 390. Ματ- 
γ ] ]ου5Β ἐμίηρ8 οσοὺν ἴῃ {86 υἱοί γ οὐὗὁ {86 ἜΓΟΒΔ, 
Τνο ἰοἀϊνάμαἷ5, Ὀεϊοηκίης ἰο {μ6 ὅγδβι Σδῆκϑ ἴῃ 
δοοίοίγ, ὙΠο0,) πῦ θη 9681. δβι1}} νδϊκοὰ δϑτοδὰ ἰὴ 
86 πιδ᾽οδίν οὗ Ηΐδ8 βυρεγπδίῃσα) δοὶβ ἀϊὰ ποῖ νϑὺ- 
ἰυγο6 ἴ0 πιδκὸ ΚΟ ἐδ εἶν ΓΤ τογα "16 ἐπ ργοβεῖου 
τοδροοϊΐης Ηἰΐπι,---πονν, (πδὲι {π6 ἰετϊ πδίίοη οἵ 
Ηΐ8 σοΌΣΒΘ ΒΘΕΙΏΒ ἰοῸ δύο δβιδιηρεὰ Ηϊΐτπ 88 ἃ 
ΡἰεἾ80]6 οπϊ υδίδδί, βοῆοῦ Ηΐπὶ δὲ {πεὶγρ Κὶπα 
Ὀοίοτο 8}} (Π6 Ῥθορὶθ. Τὸ ρζοσπὶ οὗ [μἴ| ἢ τ 68, 
8}} δἱ οὔθ, τηϑηϊ δὶ {ϊπ0}7 8ὸ σίου Ου5}7 πὰ 80 
Γ}}Ὺ ἀογνεϊοροὰ, μοὰ Ἰοῦς ἰαΐἰη ἰπ ὑμοῖγ ΒΘΆΤίδ : 
ἔγοπι οαἱ οὗ [Π6 [μυπά θγ-ο]ουὰ ὑπ δὶ Ὀτοοΐάςα ΟΥΟΣ 
Οα νανυ, δϑυηάδηϊ σγδσο δα8 ργοσοοάοι.---ΟΒ εῖεῖ 
ἐγμοϊβεα ταδὶ ὍΘ ἰῃὴ9 οὐ͵οσὶ οἵὗἩ οὐῦ δβδοιϊίουδ: 
ἱβογοίογο ἀείδοῖ Ηΐπὶ ἔγτοπι (6 δοςυγβεὶ ἱσεο, 
διὰ ἀοροϑὶι Ηΐπὶ ἴῃ ὙΟΌΣ ΘΔ 5, 88 ΣΟΥ ΟἿΪΥ 
οομδβοϊδιϊου ἰη 116 διὰ ἄἀβθαι.-- -ὖον. 42. ΖΆετε 
λὲν ἰαϊά ὕεσωα; ΤῊᾺ6 δυγβο ἷἰβ ταπιονοὰ ἔγοπι ἃ 
Βἰηἴυ} πον, θδϑυϊ. χχὶ. 22, 28.---Ομσὶδὶ ὉςΣ Ηἰ8 
Ὀυγὶα 888 σοῃδβοογαιθὰ δὰ βῃοὰ Ἰἰχζοϊ προ ἴ86 
ἀανγίζηοβδ οὔ οὔ γγαᾶνϑα.--- - σου ΦΑσοΒῦβ.: ἴογα. 
84, 85. Ουγ ἔδἰιδδ ψθορ8, γαῖ ὑγϊτορῃα, 85 ἰξ 
8068 (6 ἀθ8ι}}- Ὁ] ον [4}} ροῦ οἂν δυῦνϑιϊίαϊο, ἴογ 
πῃ 1π|8 τΘ 860 ΟΌΓ ΓΤΟ6160469.] 

[ὙΤΟΒΌΘΜΟΒΤΗ, οἢ γον. 41: ““ΟἸσίδιὶ σμαηκοΒ 
(πὸ υδίϊον οὗ (πὸ βΒιδάον οὗ ἀδδίἢ ἰηῖο 8 ζητάει. 
Οδνΐδι᾽ β πδῃ ὈΟΑΥ ν᾽88 ἰαἰὰ ἰῃ ἃ πδιιγαὶ σστ- 
ἄπ. Ηἰἷο υϊθδη βουΐ 88 ἴῃ 8 βρί γι υ 8] σαγάξη 
([κὸ χχὶϊὶ. 48). δηὰ ὉγΥ Ηἰδ ἀδδῖὶβ δηὰ δυτσὶηὶ 
Ηδς διδ8 Ῥγορδιοὰ 8 σαγάδη ἴου {}16 Βοι}}]8 διὰ ὑυοάϊος 
οὗ 41} νὸ ἀερδτὶ ἰϑῆσθο ἰὼ ἴδε Γοτὰ; κηὰ ἢς 
Ψ1}1] τῆαο ἰὮδθ ἴο Ὀ6 ᾿Κὸ (6 ἀθν οὗἁ ον 5 (158. 
χχυϊ. 19), δῃὰ ἰο γἶβο ὉΡ δῃὰ ὈΪοϑβοιῃ πῃ ἃ ρἱυτῖ- 
ΟἿΒ ΡΥ ἰἰπι6. Ηθ Ῥγουὰθθ Ῥανγδάϊδβο, οὕ δ 
κετάοῃ, ἔογ ("6 ἀδρατίοα βου] (υκ χχὶνὶ. 43). 
διὰ Ηθ τα ἰμ6 ζ,͵Τδυο 1186] ἰὸ Ὀ6 ἃ χατιθῃ οὗ 
Ῥανδάϊΐδο:; ἔγοια ποῦ δὲ (6 σγοδὶ ὮμΥ (9 
Ὀοάϊθδ οὗ ()6 76 ̓ Π Ὁ], τ εἰο ἢ πᾶν ὈΘοα δον ἰδ 
ΒΟΡΟ, Μ111 τἶϑθ ἐπ τθ ΓῺ] ὈΘΔΌΪ, δὰ 6 πηϊιοὰ 
ἴου ΟΥ̓ ἴῃ υπίλαϊηρς ΟΊΟΣΥ ἰο ἰδοὶν δου δ."--- 



ΟΗΑΡ. ΧΣ. 1-10. 

ΞΒΕΨΕΝΤΗ ΡΕΟΘΤΙΟΝ. 

ἘΠο δηϊαμοᾶ νἱοΐῖουγν οὗ ΟἸτίδὶ ονὸσ 186 τυοτϊ]ᾶ δᾶ τ80 ἰεἰησάἄοιλ οὗ ἄκατῖκηθδδ, δ 
ἯΙ τηδτιτίοαϊδιίοι ἰπ [89 οἱτο]Θ οὗ Πα ἅϊποΐρ]θ8. ΟΒείαις δοιιομδίσαϊῖθα ἘΠῚ 

νἱοΐοσν ὉΥ Ὀδηϊδδίηξ ἴ8Π0 1δδὲ του πδηῖϊα οὗ ἀδιΐζηθ86, κτὶού δηα ππ06- 
Ἰοῦ ἔχοι ΕΠ).6 ΟΒῦτοΒ δᾶ λακίπρ 1ξ βΒΌτο οὗ Ἐξὶ5 τοσαττθοιϊίοι. 

ΟΒ.Δρ. ΧΧ. 

ἩἨΟῊ ΤῊΒ ΒΙΒῈΝ ΟΝΕ ῬΟΤΗ ΒΥ ΤΗΞ ΟΒΑΕ-ΒΙΟΝδ ΡΒΕΡΑΒΒ ΗΙΒ ΡΕΟΡΙΞΊΤΟΒ ΤῊΒ Β10Ν8 ΟΥ Η18 118. 

παρ. ΧΧ. 1--10. 

(Μαίι. χχυϊὶ. 1-16δ., Μδιῖκ χυὶ. 1-}1; ἴυκο χχίν. 1-12.) 

1 [ΓΑπά, ον, Βυϊ οη] Τῆο ἔγϑι τ ΟΥ̓ 106 ψϑϑῖκ ΠΡΡΡΕΣ Ὑ66Κ] οομμοί ΜάατΥ [(ἢ6 
ἡ] Μαράδ]ομο θαυ, θὰ [ὑ|}116] ἰδ τψγὰ8 γοῦ ἀδγὶς, υπίο (Δ6 ΒορΆ]οἶτο [0 ἴδ ὑθτ}0], 

2 δῃὰ βοοιἢ ἐμ βίοπὸο ἔβκϑῃ ΔΔΥ ΠΌΤ, (6 ΒΟΘΡΌΪΟΙγο [οὐΐ οὗ 6 ἰοῦ]. ὙΠοη 8.0 
ταπποίῃ, δηα οομηθ ἢ ἴο ΕἸ πο. Ῥ θυ, δπα ἴο [86 οὐδοῦ αἸβοῖρ]6 ψβότα «6808 Ἰονοᾶ 

᾿ς [88 8 Ὑτιοπά, ἐφίλει", ἀῃιὰ 561} απο ἰῃθ, ΤΉΘΥ ἢαγο ἰδ κθῃ ΔΥΔΥ ἴΠ6 1,οτά' ουἱ οὗ [89 
8. Βορυ οῖγο [(οτᾺ0]}, ἃπὰ νγὸ ΚΠΟΥ͂ ποῦ ΠΘΓΘ ΠΟῪ ἰᾶνο ἰδ]ὰ ἢΐπι. Ῥοίθσ. {πμογοίοσθ 

σπου Τοσὰὰ [ἐξῆλθεν], δα δῦ οἴμοῦ αἰβοῖρ]θ, δα οδῆλθ ἴῸ (6 ΒΟΡΌΪΟΙΓΘ [8ηἃ ὙΘΓΘ 
4 ροΐηρ ὑοπναγὰ ἴΠ6 ἴοι, χαὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον]. 80 (Π6Υ̓ τᾶῃ [πὰ {Π6Υ̓ 

ὝΘΙΘ ΓΌΠΗΪηρ, ἔτρεχον δέ] Ὀοΐἢ ἴο 
δ δραμεῚ ῬοίδΣ, δα οδηη6 [7λϑ8ε] 

ΟΡ: δηα ἴῃ6 οἶμοσ ἀϊβοῖρ]6 ἀἸα οὐὔἴτυη [προέ- 
ὑ το [Π6 ΒΟΡΌ]ΟΝγΘ. Απὰ ἢθ βίοορίηρ ἀονη, απὰ 

ἰοοξῖησ ἴτν, Βα 18 Ἰἴπδη οἱ οἴ με ᾿γίπρ; γοῦ πϑηῦ 86 ποῖ ἴπ, [Απά βίοορίηρ ἀονῃ, 
6 ο βοοίῃῃ (παραχύψας βλέπει) (0 ᾿ποη οἰοίμο8 ᾿γίηρ; γοῦ ἢὨ9 αἰά ποΐ ρῸ 1]. ΤΏΘα 

οομηϑίι [8]80]" βίπιοη Ῥοίογ (Ὁ]] οσίηρ Εἴη, δα τγοπῦ ἰηΐο {86 Βορυ στο, [10] δηὰ 
Βοοί [ῃ6 ᾿ποη οἰ 68 116 [Δηἀ ὈοΒο] οί (Π6 ᾿ἴη6η ο]οί 68 ἰσίμβ, χ. ϑεωρεῖδ τὰ ὀϑόνια 

Ἴ χείμενα, οοταρ. τον. 11].0 Απά {86 πδρκίη, ὑπαὺ ψαϑ δρουΐ 
ἰοχοίμον ἴῃ 8 ρἶδοθ Ὁγ 166}. ὙΤμοὴ {ΤΏ ὴ {μου ϑοσο, 

οὐμοῦ ἀϊβοῖρ]θ, τ σὴ [0] οϑιηθ ἔγϑὶ ἰο {86 
9. ΘορΌ]οἢγο [τοπιῦ], 8δηα ἢ βδν, δα Ὀθ]Ἰονυθά. 

8 ἴδιο ᾿ἴποη ο]ούμοθ, Ὀυΐ ψταρροα 
τότε οὖν) ποῃξ ἴῃ δἷβδο (μδὶ [{86, 

᾿ἰϊβ μοϑά, ηοΐ ᾿γίηρ ψιλὰ 

ΟΣ 88 γοὺ (ΠΟΥ ζη6 0 πού [ογ, ΕὉΣ 
Ὡοῦ δύϑη γοί ἀἰὰ [ποὺ ποῦ, οὐδέπω γὰρ ἡ δεισαν] {μ6 βοτγίρίιγο, ἰμαὺ μ6 πυϑί σἶβο 

10 δραΐῃ ἔγομι (μ6 ἀθδά. Ὑδοὴ [30] [86 αἰϊδοὶρ]68 ψϑηῦ ΔΥΔΥ δραΐῃ ὑπίο {ποῦ ΟΏ 
[οηνὶξ οὐσπι} ΠΟΙ,6. 

8 γον. ὃ.---ἰσ ν ἷν ἰο , ὅ.--ἰ ταρακύπτει δίοορ ἀοῖον οὐ ἰο δενα ῥφάξηρῳ 
ἴδιο Β. Υ. »6 ὀχργοδδοᾶ ἢθτ9 (δῃὰ Ὑὰν, ΤῸΝ Δάϊηκ ἰη ἰΐα οὐ 

4 Τὸν. 6, 8 ἢιοὶ καί ἰδ οἰ! ἐοὰ ἴῃ 
πὶ οἵ ,. Ὁ. (866 ΑἸ[οτὰ).--Ρ. Β.} 

δ᾽ οτν. ΤῊο ΕΒ. Υ. ον ογδῖοο το ἀἰ ἥδγοηοο Ὀθένσθθο 
θεωρεῖ (δερολαῖ), [πη ἰμίθηδο ζασο οἵ Ῥοίον, γυοσ 6. 860 
δοϊποοι κείμενα τὰ » ΤΟΥ. δ, δηὰ τὰ 
ἘΠι᾿ο ροαϊου οἵ ὀθόνια ἰῃ γοσ. 6 ὀογσσοδροι δ ἴο τὸ 

ἘΧΈῈΟΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΙΈΤΙΟΑΙ, 

ΤΈΧΥΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΘΑΙ 

ἐφίλει, σοι. χί. 8. Οἰπογνίδο ὃν ἠγάπα, χὶχ. 28: χχί. Ἰ, 20.--". 8. 
γα, ἴῃ γον ἴυ Ἰοοῖς δὲ ΔΌΥ ἐδ Σ ΠΛΟΓῸ οἸονοῖγ. ΤΠ9 Ἰηἰδηξίοι 
απὰ ἰουκίπρ ἱΆ.--Ὁ. 8. 

ὁ ἕοχὲ. Γθ6. ὙΠῸ Α., Ὀθϊ ἰδ διρρογιοα ὮὉΥ δὲ 8 ΒῚ, Χ, δηὰ πο ΧΙ. σϑηΓ[ΓΥ δυρ- 

ἔπει (εἰενὲ), [ἢ ΘΌΤΘΟΥΣ 
ἐπι, ϑ'γνοη. ΡΟΝ 1 

κείμενα, νοῖ.Ό, ἜΠΕΟ ὍΔ ΓῸ ἰῃ 
, ΥΘΟΣ. .«ῃ- 

οἴ Φοδη, τοῦ. δ, δηὰ {πὸ βΒίγΟΠ ΟΡ 
8η. Τὴ6 πιοῖὸ σηἰπιῖθ αἰπιϊ σευ 

Ὅν ΒῚ Ἐπυρὶαἷ ἀνὰ ἀοδα ποὶ αἴοοϊ [Π)|6 50:86. 

Ῥτεϊποῖραὶ ζδθαΐοτοδ οὗ ἐΐ6 ΒἱδίοΥΥ βιἰδηὰ οι 8]} 
(ἢ) ΠΙΟΓΘ δ γ6.᾽ 85|᾽ο 8ἴ80 ΑἸίοτὰ ἐπ ἰοο., 9 8668 
ἰὰ {π6 ὙΘΡῪ ζδίἴυγο οὗ δΒασπιοηΐδιῖο δἰϊθιηρίθ ἃ 

0α {δὸ νασὶοῦβ Ῥτοδβδοηιδίϊομδ οὗ ἐπ ῬΘΒΌΣΣΘΟ- ἰ δίσομ, δοτσοῦογδίϊοῃ οὗἩ ἰδ ἰγυΐ οἴ {9 δτδῃ- 
ἐἰοπ- ἰδίοῦυ 890 ὕοιτα. οη Δίαίίλειο [Ρ. δ41, Αι. | πο 1164] παγταιϊυο. 
Ἑὰ, Τῦσ ᾿ἰϊοτδίογο, Ὁ. 842]. [πῃ ρμδσιἰου]δσ δἷἰδοὸ 
Ῥοοάοα, 2 6 «εδε, ἴπ υἱίαπι τεαΐϊω, 1841. Τδοϊυοῖς, 
Οἰαιδιοῶγαϊσζχεῖς ἀεν ουαηρ. Οεολ., δ. Αεοληϊίί. 
Εὐτατγά, ὑ. δ7δ ; ἰμ8ὸ δυίμοῦβ ζφδεη όσμ, 11. 8, 
Ῥ.- 1669. 

[ὁπ ἐμὸ ΘΒΡΟΠΟΙΟΔῪ οὗὨ ἐμ ουϑμίβ οὗ ἰδ Β6- 
Βυτγτοοίίου Ἀἴογοῦ βαυδ (ρ. 648 ποίο) : ““1ἰ ἰδ ἰτ- 
Ῥοβδὶ Ὁ]Ϊ6 ἐο μασιηουλζθ ἐπο ἀἰ θγοησοβ Ὀοίγθοη 
Φοδη δηὰ 89 ϑιγπορίίδία, διὰ {8080 Ὀθίνθθῃ 
ἐμὸ ἰαἰίον, Ὀὰὲ ἰὴ χγδηὰ ἔασοὶ ἰἰδοὶῦ δοιὰ ἐδο 

41} ἰδ ᾳυΐϊὶο ἱπιροβεὶ Ὀϊο ἐμαὶ 
80 δειουπαάϊΐηρ δὰ ουθηΐ, οοπΐης ὉρΟῦ τναγίουθ 
Ρογιΐοηβ οὗ (6 ὍΟΑΥ οὗ αἰδοῖ ρ]985 ὕγοπι υδγίοι δ 
υδγίογβ δηὰ πῃ νϑυὶοῦβ ἤοόγιηδβ, βμοιϊὰ πο αν 
Ὀδθη τοϊαϊϑα, ὈγοΌΣ ἰηοροπάθηϊ τὶ 68808, ἰη 
116 δοαἰξετοὰ δηὰ ὕγωρβιθῃίδυν ΜΑΥ ἰὴ τὶ ἢ 19 
ΠΟῪ δηάὰ Δ. ἴπ ἐμ6 ἀορὶΒ Ὀοηοδαί (ἐΐ8 νατὶ θὰ 
βυγίδοο οὗ παιγαίίου γοδίβ (86 σγοὰῦ σϑηίγΑ] ἰδοῖ 
οἴ ἐ86 τοδυτγγοοίίοη ἰἰδο]ῖ, αππιοτοὰ δηά ἱπιμηονδ- 
Ὁ1]6.ὡ. ΑΒ8 ἰδ ἐλ ΔΌΟΥΘ Δ]}}] οὐοὺρ πἰηρ5 ἰὸ 
ψδῖσ 80 ΑΡΟοΒί]68 Ὀοτο ἐμοῖς ἰθβιϊ ΠΙΟΙΥ͂, 80 ἰὼ 



θ0ὲ ΤῊΗΕ ΘΟΞΡΒΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΖΟΗΝ. 

ἐμοῖν ἐοδυϊπηοῦν ἰο ἐμὲ τὸ Βαγὸ {18:6 τηοδὲ ῬϑιδΥκ- 
δὐϊα ῥὑτοοῦ οἵ οδοῖ μανΐηρ ἔδι Ὠ Ὁ}}Ὺ οἷα Ὀοτγαιοὰ 
ἰηΐο αγγδίϊντο (8086 ραγίϊουϊαν δοίβ τ ἷο σδιθ 
την δἰδ ΟΥ̓ 6Υ6 ΟΥἹ ΤΟΥΘ ταροραϊοὰ ἰο δἰ τι896}7 
ὈΥ (Βο50 σδοποοσθᾶὰ. Ηρηδο ἔδ6 χιοδί αἰ νου ΒΥ 
ἧη {}}5 Ροτίίοπ οὗ {Π0 πδγσγϑίίνο :- --δηὰ θῃο ἷ 
Ὀδ] τα πῦσὶ (παΐ 18 ΠΟῪ ἀδτκ αἰ ζοΐ Ὀ6 οχρ]αἰποά, 
“ΜΈΓ ἔπ ἤβοιδ ὑἱποιπδοῖνοασ, ἰῃ ἐμοὶν ογάὰογ οὗ οὐ- 
σύγγοποΘ, ὈΘΌΓΘ 6. ΤΊ}} Ἰμδὲ ἰδ (89 δδ60 (δὰ 1 
δὶ ΝΠ ης ἰο σοίονο ἐπδὶ ἱξ τεῦ 1 6 ὁ. οἵ οὖν ἀο- 
1ἰκι ἃ} δια ρου οπίβ Βα ϑα ΟΡ, ἰ0 ἔγδοο ἰΠ 0 ἐγὼ 
ΒΑΓΠΙΟΩΥ οὔ 6 ΗοἿΥ ἀοπροῖθ, υπδον Ηἰπ ἰδδοδίηρ 
οἵ σοπὶ (ΠΟΥ͂ 8ΔΓΘ ἴδ: τοσογά), γὸ πιυδὺ Ὁ0 δοπ- 
ἰοηί ἰο Ὑ4}1 ὉΥ ζδ᾽1}}, δπὰ ποί ὉΥ δἰχῃι. Ἧ᾽ ὁ πιυϑί 
Αἶδο γϑι θη Ὁ Υ ἰὼ (ἢ ͵8 6886, ἐδαὶ οὐν Βνυδῃκοὶ δὶ 
ὧδ βοϊ οι πα ἰδ ροΐηίδ οὔ παγγδιΐνο τὶ ἃ βρϑοΐδὶ 
Ῥυγροβθ,---ἰο ΒΒΟΥ 05 ον [δ6 Ὀοϊϊοῖ οΥ̓͂ (80 ἀϊ8- 
αἰρ] 69 ννγ88 Ὀτουρῆϊ ουὔἱ δηὰ οοπιρΙοῖοὰ αἴτον 89 
ὉπΌοἸ οὗ οΥὗὨ [δτγδοὶ ; ΘΟ! Ρ. Υογ8. 80, 81."--Ρ, 8.1 

γον. 1. 8:ο τοὶ ὅαν οὗ ἴ:6 δα δ:- 
ψνοοὶς [τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων)].--Οὐ 
{μη0 μέα [τ--οπρώτη, 800 Ματῖκ χυὶ. 9] τῶν σαβ.- 
βάτων [σάβιμβατακεενγ 96}, 8560 Οοπηηι. οη ΞΖαί- 
ἑλεῖν, ΟΡ. χΧΧΥΪἱ. 1 [Ρ. ὅ44]. [71||ὸ δτεί ἀδῪ 
οἴ ιἰιὸ ψοοὶς 8 ΠΟῪ ὈΓΟΡΕΟΕΙ͂Υ οΔ116 ὦ, οἡ δοοουπὶ 
οὗ 6 1οτα 5 Βοδυττοοίίοη, (86 ζογα δ αν, ἡ 
κυριακὴ ἡμέρα (Άφοο. ἱ. 10)... 1ὸ 8825 ἰδίκο ἐπ 6 
Ρἶδοο οἵ ἰἰἱ6 59}ν15}} Βα Όδί : (μ6 βΒυ δαίδῃοθ τϑ- 
Ῥυλϊποὰ (ἩΘΟΚΙΥ ἀδΥ οΥ ΠΟΙΥ͂ τοδί), (8:6 [ὉΓΤῺΣ 
ομδηκοά (ἔγοπι {80 δουθῃί ἴο ἴπ ἤτδι ἄλν οἴ {6 
γγθ 6 1) τ ΓΘίρογομοϑ ἰ0 ἐμ6 ραγοαὶ {8οὲ οἵ (6 
Βοβυγτγοοίίΐοη ΝΒΘΓΘΌΥ ΟἿΓ δηρίϊο ΟΥ ἐδ6 
ΠΟῪ ὀγοδίϊο 88 οομρίοἰοὰ. Οηἡ δαὶ ἀδγ (ἢ 9 
Γοτὰ δρροδγϑὰ ἰο Ηΐδ αἀϊβοὶ ρ᾽θβ τὶ Ηἰδθ ρμϑδοο- 
κιοοίίη, δηὰ οὐ ἐπδὺ ἀδὺ Ηο δοηὶ Ηΐ5 ΗοΪγ 
Βριγὶι, δηὰ οαπάοὰ {πὸ Οενἰδιΐδα Οπυτοι. 1116 
Ομ εἰ βεΐδη ΒαΌθδι Ὁ] δ (ἢ 6 πιομογὶοβ οὗ ὁγϑδ- 

᾿ Αἶγνρ δῃὰ γοἀοϑιιρίϊγθ ἰουθ, ἰ8 ἐμ σοππεοιΐηρ ᾿ἰπὶς 
δον 66 Ῥδυδαΐδο ἰοδὲ δῃὰ ρδγδάΐδο σοζαϊμϑὰ, ἢ} 6 
δοπίἱπιηιίοι οὗ Ῥοπίθοοδί, δηὰ ἐμ ργϑραδγαδίΐοι 
διὰ ρ᾽οάρο οἵ ἰμ6 οἰδ τη] βρὈθδιἢ-ἴοδϑοὶ (σαββα- 
τισμός, Ἡ Ὁ. ἱν. 9) ἱπ ΒΟΔΥΘΏ.---Ῥ, 8.] 
Οομμοῖβ ΜΑΣ ἴ᾽186 Μαβάδ!οσο. --- 860 

σοι. οὐ δαίίλεισ, οἰδρ. χχυϊὶὶ. [δ10 6.], Ρδυ- 
Εἰσϊ ΥΙΥ οἷαρ. χχυΐ!. 61 [δ84, δ811]. [ἡ Ααρ- 
αἴεπε 866 ΤΩΥ͂ Ποί68 ου Φοδῃ χὶ. 2, Ρῃ. 840, 84]. 
ΑΙκο (86 Ὀοδυϊ Ὁ] Εαβῖοσ γι, “οῆ6 ἐμοίεν, 
ἈΓασάαίεπα "  “. ΜΑΡΥ! ρμυΐὶ (δγ ρτίο δυναγ," ογ, 
«. 3.1}} (Ὠ Υ δοῦτον, Μαράδϊθπδ," ἰὼ δηΐθ}᾽ 5 ΤΆ. 
ἀγιικοὶ., 11. 86δ, δΔηοὰ πιὼν Οὐχ ἐπ δόοησ, Ἰοπὰ. 
δα. ὑ. 200 ἢ. .---Ρ. 58]. ΤῊ ὁχοϊυδῖνο πιο οη ΟΥ̓ Π 6 
Μαχάδιοηθ ὅπαβ 1.8 οχρί δηδϊΐοῃ ποὺ δ ΡΥ ἰη 
{6 ἤδοί (μδὲ Φοΐνη τοοοίϊνοα ἐἰδ)6 70] ονσίηρ τοροτὶ 
ἔγοῖι Β6Υ 1ἰρ8 πριν Ὀπὶ 4180 ἰὼ ὑπὸ ἀοβὶγθ 
οΥ̓͂ (1160 Ενδηκοῖ δὲ 0 δ κὸ Π6Ρ Ῥοοι τ ὀχροσίὶ- 
ΘΏοσοΒ ἰἰϊυδίταιϊνο, πῃ οοποτγοίο ἤογι, οὗ ἃ οἰιὶοῖ 
ταηϑηϊοϑἰδίΐοη οὗ ἰπὸ Βΐδοη Οπο ; ἃ δἰ πιῖ δ τη0- 
εἶνο ἰἱπάυοοα ἷβ ἀοἰαἰοἀ ἀοδογίριΐοι οὗ (6 6χ- 
Ῥοτίϑηοο Οὐ ΤΠ οσ85. ΤὨδὶ βῖθ, πιόγϑοόυον, ἀϊὰ ποὶ 
ἔο δἰοῃθ ἰο ἐμ ρζ͵δΥο, 18 ἀθτηοπϑί ναι θα ὈΥ {89 οἷδα- 
μεν γον. 2: ὑποῦφι, δοοσοτάϊης ἰο Μεγον, Βιίοϊ- 
ΠΟΡ δηὰ Εδτητα [ΑἸ ογα 1, (δ ὲ8 ὀχ ρυϑδδίου βρτδηρ 
ἤτοι ἴῃ [6Ἰ]ονν- θ᾽ ἴῃ ς οὔ ἰπο86 ποαγοβί ἰο 76 808. 
Τιιοϊιοῖς τἰ σι Εν τοὐθοῖα (μΐ8 ἱπιογργοιδιίοη οὗ [86 
Ῥίυταϊὶ, δίῃοθ 8860 ἰδ δρϑδϊκίηρ ἰο ἀἰβοὶ ρ᾽68 τῖνο ἂγὃ 
85 γοὺὶ ἱχηοτδηὶ οὗ {Π6 σγδηά ἴδοῖ ἩΔ1σἢ Β89 8η- 
ποῦπα668--οὐίΖο {Π9 δΌΒοπσο οὗ ἰδ [ον 5 Ὀοαγ 
ἔτοῦι ἴ86 Βορυϊοῦτθ, ΜουοΥ σγουη 0 58}} πιδῖζοϑ 
Δ σου πίοτ- ΡΟΙ86 οὗἉ [16 οὐκ οἷδα ταν. 18. [{πνϑν. 
18 Μοῦ Μαοράδιθηθ βρϑδῖϑ πὶ Β6Υ ΟὟ ὨΘΙΩΘ]. 

Ἐϊατῖγ, ἰξ Ὀοΐην γοῖ δατῖς [πρωΐ σκοτίας 
ἔτι οὗ ση ς].--- Ετοτι {π|8 ἴου 8, δοαιρατοὰ νἱὰ 
(80 δοσοῦῃύ οἵὗἩ Μδσῖ, σθλρ. χυΐ. 2, "δι τ:8ὲ σι δὶπᾷ 
οἔΥ̓͂ πὸ δαῃ,᾽ ἰὐ ἰα οἰθδσὶγ ρσεονοὰ ἰμδὶ δ, ἴῃ ἐδε 
ἱπιρδίΐθησο οὗ μοῦ Ἰοῃαίηᾳ, σϑέ μον μπαειοποὰ 
ἰη δάνδῆσο ΟἿ 9 οἱ βοὲνρ πσόβιθιι, Μαγγ ἐδα τόμος 
οἴ 76πιεβ, οηὰ βδοιθ. [80 αἷδο 1ἰβογὰϊ δοὰ 
Εναϊα]. δεο οπιπι. ὁη Ναγὰ [Ρ. 166 Ατὸ. Ἑἀ.] 
Ὅδο οἵόδο ποῦ αὐαν (πιονοὰ σα υ) οὧὖἱϊ 

οὗ ἴδο τοιοῦ [βλέπει τὸν λίϑον ἡρμένον 
ἐκ τοῦ μνημείου--(Βα δίοπο Ββαὰ ὕδεβ δἰιοὰ 
ἐπίο ἰδ τοουἱδ οὗ [πα ἰοπὶ τ θῖο τα ον ἰἢ ὁ 
τοοῖν οἱονδίίου, ϑ860 Μδτκ χτ. δ, 4.---". 8.].--Τ8ο 
βίοῃθ 8Ο ᾿ἰθ8 δ᾽ άδγαυδ ὉΥ ἰδ ορεθὶπρ οὗ (86 
ἰοῦ, πο ἰ8 σοποοίϊνοι οὗ 85 ἃ ρογρεηάϊοεϊδν 
θχδαγδίΐοη. 860 Οοπι. οἡ δίαγά [Ρ. 1δ6 Δι. Εα.] 

γεν. 2. Διᾶἃ οοιἴὐοῖδ ἴο δίσωος) ῬΟΘΙῖδΣ, 
διᾶἃ ἴο ἴπὸ οἵμοι ἄϊδοὶρ]9.---Α «δδγδοίος- 
ἱβιῖο ἰδίοτὶοαὶ ἱγαὶς. 8.0. δοοῦ 88 βῖ)!6 ρογοεῖνεβ 
1π9 οροβίῃᾳκ οὗ (Π6 δορυϊοδτο, ᾿κὸ 1 ϊπί ἢ 5 σοσιο8 
ἰδ ἐουρδί---«(Π6 ὈΟῈῪ ἰ[α βίο] ἢ :---6ὸ ἄδορ 158 Βεξ- 
δοποορέΐου οὗ ἐΐ6 πηοΐαι οι Ὁ]9 ἰδίαυϊ δαὰ 
ὑΡΕΘΟΏΘΥΥ οὔποθ ίοο. Ἡ οἴῦδΣ υ808}}γ δεεὶς οδ βδαὶ 
δοὰ ποὶρ ἤγοῃ; ϑθβ. Ἔο ποοὰ βοί {πὶ} Βεωχεῖν 
ἰΠΥῸΡ ἤροϊα (86 γοροϊλιῖοη οὗ [88 καὶ πρός, ἐμιδὲ (δ 
πο ἀϊδοὶρ᾽98 θτῸ ποὶ ἰοκοὶμετ. ΜΑΥΥ νδα ἐπ 
τοπί ποὶ ΟὨἿΥ οὔ ἐβο οὔθ, Ὀυὶ 4160 οἵ (Π6 οἰδοῦ. 

ὍΥΒοΙιΣ ὅοαυα Ἰονοᾶ [66 ἔσιεπά, ὃν ἐφί- 
λει ὁ '1ησοῦς].--- οι Ηδ Ὠοποτοὰ ἰῇ Ηΐδ 
Ρδυιίσυϊον ἔγιθπαδΐρ.Ό. 772ὲε οἱλὲν ἀμορίε: 8.60 
οἰδρ. ἰ. 8δ.40: σἴδρ. χυϊἱϊ. 16: χσ 8.- λοι 
εεα ἰονοῦ: ΟἾἸδρ. χίὶἱ!, 23; χῖὶχ. 26; χχὶ. 1; 
γον. 20. 
ΠΟΥ Βανὸ [Δ ΚΘ ΔΎΤΔΥ ἴΠ0 ΤΠοτᾷᾶ [ἦραν 

τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου].--Α ἴοτο- 
)πάκηιοηὶ οὗἨ ἤϑασ ἴῃ {ῃς ἰοῦ ποί γοὶ ρεοσίοοεϊ ; δὴ 
ΘΥΤΟΡ, Βασι ὉΡ πὰ υδηϊδλης οἱ 116 ἨΔΥ ἴ0 
ἰγυι. 

γεν. 4. ο ΤΟΥ ὍοὶΒ τοῖο συηΐηςκ ἴο- 
ξοῖδοσ [ἔτρεχον δὲ οἱ ὅύο ὁμοῦ. Μοικ 
6 σδηρο οἵ (πὸ δογίδίβ διὰ ("6 ἀδβοτὶ ρίϊνο ἴπι- 
Ρονίϑοι ἱπ υοσβ. 8 δηὰ 4: οοπιρ. οἷ. ἰγν. 80. ΤῈ 
οἰδγδοίονγί δι} σ ἀεοἰαὶϊα, τοῦτα. 4-8, {Π6 1 νο]η δ κα, 
οἰτοππιδίθη δ} γ, δηὰ ἱπῆεν ἰγυ ἢ οὗ (818 πδττϑ- 
εἶτο ὈδΈΓΑΥ ππτηϊδία κα ν δὴ ογο- ἰίη688. δυοῖ 
(εἶηχδ οδηηοῦ ὃὉ6 ἱπγευίθα.--, 8.1] Α το 
οἰοίαγο οἵ ἐμοῖν ὁχοϊίεπιθηί. Τ8ὸ ροΐδρ ἰὕτῃϑ ἰο 
ταπηΐηξ, (6 τηοάογϑίθ γυπηΐῃᾳ (0 ἃ τὰ βηΐδο ἩΔᾺ 
ΑἸ] ἐποῖν ὐἰσηῖ, ἱπ π σὰ Φοθη (865 ἴμ6 Ἰεδὰ οἵ 
Ῥοίου. Το οδαγδοίου δι 81} 685 οὗ (ἢ 680 δοία, 
φργοβδϑηιοὰ ἰῃ δοοογάδδοο Ὑἱῖ {86 ἸἸΥ6}γ τ ςο}1]66- 
ιἰοα οὗἨὨ Φοΐιη, ἰθ πὶ ΠΥ ΙΟΙΥ δι εϊ κί δὰ οἰκεῖ 
βοδηὶί. Ἧο οδηῃοί, ΒΟΎΤΕΥΘΣ, ἰπίον {παὶ Ῥεοῖίεσ, 
88 ἰη6 οἷον, ρμοθβοβδδοὰ 1688 οὗ σενεγαὶ Ῥιηγπῖοδὶ 
βίγοησι (1 πο] 61). ΕἸΑΒ οἱ. ἴῃ τεππίησ ἰ8 
υδὶλιν ῥϑου δῦ ἰο γουῦϊ. Ασοοξαϊης (0 δυρο 
πὰ [υϊδατάϊί, Ῥοΐοσ᾿ Β δοπδοϊουδβηοθδ οὗ σαὶ 
μοῖροὰ ἐο τοδί δι δίονψενς. Τ18 δεβυτωρίϊθα, 
ἰγαΐγ, [6 ποῖ νἱπάϊοδίδὰ ὈΥ τοῦ. 6. Αμπὰ γεοὲ δὲ 
ἐλαί ταοτηϑηϊ, δἱ εἰ κί οὗ (ἢ 6 ΘΙΩΡΙΥ δορι ΐϊοδγο, (86 
Ῥγοδϑυγο Οἢ θατί δῃἃ σοηῃϑοΐθησο ψν 16} τ οἰκο 
ἶπι ἀονη, ρογοῖδησο, Αἱ τοί, τοὶ κὶ ὃ Ἰιιδὰ, 

νον. ὅ. ἴοιῖ 8ο δᾶ ἢοϊ Κο ἐδ [οὐ μέντοι 
εἰσῇλϑ.εν]ὔ.--Οὐ ἰδ6. ΜἨΔῪ ἴο [π6 ἰοῦ, Ζοδη᾽ 8 
Ῥ8600 ΒΔ Π0ΤῸ τϊηροὰ ἐπδε ἐμαὶ οἱ Ῥεῖθσ. ἢ 
τοδί ἰμΠ0 στῶτο, ὨΒΟΎΘΥΩΣ, ᾿8 δ6οὴ8 ἰὸ 6 
[οἰἱοτεὰ ἄγδί ὈΥ ἐϊΠ9 ἔδαν οἵ ἃ βοὰ ἀἰδοούεσγ, δε 
ὉΥ ἃνγο, δηὰ 18 δοίη δπιθδὶ δἱ {86 ΟΥ̓ ΟΣῚῪ αἷδ- 
ροβοὰ ᾿έβεῃ οἱοί νεβ, (. 6. 10 βἷχη οὗἩ ἴπ 6 ἔοεονοὰ- 
ἴῃς οὗ Ὁποίβονς ἰββὺθ ἰδδὴ ἰμδὶ οοηλοοιμ τοὶ ὈΥ͂ 
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ΜανΥ Μαρμάαϊθηθ. Αοοονάϊΐης ἰο ΑἸαίβου, δΐ8 Θῃ- 
ἰσδῆθθ νῶιϑ ρῬγουϑηίθαὰ ὈΥ͂ ἃ ἴδοσ οὗ ἀςἤϊἰιθιποϑηῖ : 
δοσογαϊηρ ἰο Μογον, ὈΥ͂ παίῃηγοὶ ἀγτοαὰ. Τ}θ 
ζοντιον σίοινν 8 οοπίγθαϊοιοὰ ΨΥ 8 διοορίῃρ 
ἄἀονση; {10 Ἰδίζος ὈΥ 1 ὨΔΥΓΟῊ ΟὈδοχυδίΐοη οὗ 
{πὸ βὶψτιβ ἷὰ ἴ09 βϑρυϊοῦγο. ΤῸ σοπίθιιρ δυο 
αἰϑοὶρὶθ βίδιηι 8 δι}}}, 1οϑὶ ἰῇ πιοάϊίδίΐοι ρου (86 
ΠΟΥ βίη. Νοῦν, ὑβογοΐογο, Ῥοῖθὺ δίθρβ ἔογναχά, 
8.5. [0 006 οπάονγοῦ ψ 1} ΙΏΟΣΤΘ ὈΓδΔοΙΐ68) ἀοοϊδίοι, 
δηὰ χο08 ὈθίΌΤο δἷπι ἱπίο {80 δορυ θὮγο. 
οἶβϑὶν δἰπιῖϊαν ἴ8 [16 ἐγαὶς ργοϑθηϊθαά οἶδρ. χχὶ. 7, 
θοτο Φοδπ 8 (6 γϑί 0 τοοοχζῃὶσο {89 [ογὰ, 
Ῥίον ἰη9 ἤἦτϑι ἰο δβαβίθῃ ἰ0 ἷπη ὈΥ͂ ΦΉΪ ΩΓ. 
ἴἥεποο, ᾽ἃ που]ὰ δθθηι, Ῥοίοσ δίουϑ 148 τϑοιϊοποι 
1.Κο χχὶν. 12. 

οἴ οι.) - --αοῦγίβι, Προγίϑοί, διὰ Ῥροβϑηὶ ΤῸΓΠῚΒ 
αἰϊϑγπδὶθο τἰ κἰνὶ δἰ καὶ δοδμἾν ἴῃ {18 ΕΙΥΘΙΥ Πδεγὰ- 
εἶτο.---Απα ἀὲ δελοίαείλΛ, ϑεωρεῖ, ἴῃ οοπίτδ- 
αἰϑιϊποιίοη ἰο ἐμ!6 βλέπεε οὗ Φοδη--{Π6 {Π γ60 
εἰρσοϑ ἰη [86 ΒΘρΌΪ ἢ το αίνίης Ῥγοοῦ οἷα ἰβοσουκΒν 
ἐγδηααΐ οσούτγθησο, ἰὰ σοί γαϑὶ ἰ0 ἃ ἰυπιυ]τουβ 
ΤΑΥΪΠθηϊ: 1, 16 χραυθιϑ οὐ 98 8.6 ποί 8 Γ- 
4ἰοα ΔΙΥΔΥ 88 ἰΠ6Ὺ παιυ ΔῊ που]ὰ πατὸ Ὀθθη ἰἴ 
(80 Ὀσὰγ δὰ Ὀθθη βίοίθῃ. 2. 7.16 Ἰἰπομ-ο] οἰ 9 6 
δηά 186 πδρἰκίη, νυ υἱοὶ [Δί {9} ΘΟ ΣαΡΡΘα ὑμὸ μοδὰ 
(899 ὀρ. χὶ. 44: [ὐκὸ χὶχ. 20), δῖὸ δορδαγαίοά 
δηὰ Ἰαϊὰ ΔΙΝΔΥ͂ ἢ δπ ΟΥΘΓΪΥ ΠΙΘΏΠΕΥ. 8. ΤΠ6 
ὨΔΡΙΕΪπ 18 οΥοη ἰγίηρ, ὙΓΑρΡΡροα ἰοζοίμοῦ, ἱμὰ ἃ 
Ρίδοθ ὈΥΚ ἰἰβεϊῖ, 

γον. 8. θη ττϑοηῖ ἴῃ, ἐδοσοίοσθ, ἐδ9 
οἴδοσν ἅϊδοὶρὶθ δἷδὸ [τότε οὖν εἰσῆλϑε 
καὶ ὁ ἄλλος μαϑητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος 
εἰς τὸ μνημεῖο ν].---Ἐ6 ργνοσοάθεηοο οὗ Ῥοίογ 
Ῥυϊβ δὴ δπὰ ἰὸ ΨοΠη᾽ 8 ἔθαν, ΟΥ Τί Ὁ, 88 Τὸ 
τοίη, ἴο π͵8 δοη θα ρ] αἰ ΐνο βιδπάϊης 8.}}1. ΗΠ Π6τ- 
ἰο ἢθ δ6θῃι8 0 ἰδύθ Ὀ6905 αἀἰδίαγθοα ὈΥ ποῖ δβοοίπς 
[9 δοδά-ο]οἱἢ ἴσου ἢΐ8 βίδίλοη οα (80 ουἱδὶ49 οὗ 
ἐδὸ θορῃϊοῖγο, Ὀθόδυ8θ οὗ 18 Ὠοΐπρ Ἰαϊὰ ἢ ἃ 
βορδνγαῖθ Ὀΐδοο. 

Απᾶἃ Ὠ9 Βα δηᾶἃ Ὀοὶ]ονοᾶ [καὶ εἰδε 
καὶ ἐπίστευσε ν].--- ΤᾺ 689 δ᾽ (Ὦ 8 0 γ0 Β οἱ οηὶ 
[ὁ τῆῦκο εἶτα Ὀοϊΐονο πὶ ἰδ 6 τοϑιγγοοίίοι οἵ 7 65118. 
ΕΠ δεϊϊουεα, ἀἰβίοτγοη γ σοπδίτυθα : 1. μαι 
Μαράδ]θοθ τοροστίεἀ ( Αυρυϑιίηθ, ΤΕΘΟΡ Υ]δοί, 
Ἐταβηναβ, Καΐπον, Βοηροὶ] δπα οἱ 678). 2. 170) Γ6- 
διιγτθοίίοη βὲζη5 (Ο πγγβοβίοαι, Ευ γτιΐαβ, λοϊκθ 
δηὰ οἰ Γ8). 

γον.9. ΕΣ ποῖ ονϑθὰ γοὶ δᾶ [590 πη ἅθιε- 
δἰδιᾶ ἴ89 δοιϊρῖυσο [οὐδέπω γὰρ ἤδεισαν 
τὴν γραφὴν ὅὃτιε δεὶ αὑτὸν ἐκ νεκρῶν 
ἀναστῆναι---ΘΟΡ. 8. χυϊ. 10; οχ. ; [8. 111}. 8, 
10: Ζοοδ. νἱ. 12, 18; Αοίϑ ἰΐ, 94 δ᾽, ; νἱῖϊ. 82, 88]. 
.---Τοὸ ἀοοϊεγαιϊομβ οὗἩ 96805 οοποογηΐηρ Ηἰ5 γο- 
δυττοοίΐοα σουϊὰ ἢοὺ δᾶγὸ ὃΣϑοοπθ ΔΌΒΟΙ υἰ 6} Ὁ 
ἀουδιυ ἴο ἰμοτῃ, ὁχοθρὺ ἰπ τοΐογομοθ ἰ9 ἐδ οὶσ 
λἰίοτα] οϑδηΐηρ. Α ὄρυτγαιϊνο ἱπίογρσοίδιϊοη 80 
ΥΘΘΥ διρκχοβίοὰ 1801 ἰο ἐποὶν 11{|10 ζαὶ ἢ, Τὸ- 

,. Θοἰ]οσ ἐκ, 45 ἐπ 0Ὺ ἀϊὰ, (πὸ ρυγοιϊνο ΡΒΤΔΘΘΟΙΟΡΥ 
ἦπ μὰ ΐϊσὴ 7681 Ἧὼ5 τοῦ [0 ΟΧΡΥΘδ5 ΗΠ 86]7. 
Τδπογοίοστθ τὙὋὸ Ὡοοὰ ποὶ βΒΈΏΡΡοβο, τ ἃ ΜΟΥΘΓ, 
ἐπὶ Ηἰπ ἀθο]αγδιΐοη8 Ψ6ΣΘ οὶ 80 ἀἰδίϊποί 88 Γγ0- 
Ῥογίοα ὉΥ (86 ϑιγηορίϊθι5. Τ9 Φομβδῃμθδο 
0868 506 αἴ. ἰἱ. 21; νυἱῖἱ. 28; χ. 18; χὶΐἹ. 24, 82; 
ἐπὸ ἔδγον οὶ - ἀἰδοοῦγβοθ. ΤὙμοῖν υπαἀετβίδπαϊης 
οὗ ἰ9 ΟἹΪὰ Τοδίδαιοηί γδ)ἠ]᾽ὴγ οὶ βυ δοϊ Ὠ{}ὉΥ δἀ- 
ναηποοὰ (ὁ ἱπάσοθ ἰμ θη, ὁπ ἐΐθ βίγϑηκίδ οὗὨ 1.8 
Ῥγοαϊοιίοηϑ, ἰο οχροαοὶ ἃ ᾿ἰ9ΓᾺ] τοβυγγοοίίΐοῃ οἵ 
6 Μοδδὶδ. Ὑγοὶ Ὀυΐ (δ080 κἶχῃδ, θγο κἰγυθα, 
ἭΟΙΘ πδοαοά ἰο αἶγα ϑόομ (ἢ τοδυγγθοοίου δία, 

Ῥχο- 

(ΒΥ ϑιίγϑυββ δηὰ Βαιν (ἰἦβ γαῖ! 
ἦβ οσρὶ δηθὰ δδ ογὶ κί πδιΐϊαρ ἰὼ ἰθηἀθῃοΐθδ Ϊἢ ἔδυοῦ 

δὰ ποηοοίοτι αὶ ἐἰ6 Ἰηϑδηΐηρ οὗὨἩἨ ἐμ ϑογὶρίιγο 
τι ὈθοοΙηΘ Θῃ ΓΘ Οἰοαν το πο. 8.66 [1,19 
χχῖν. 2608,, 46, Αοἱβ ὶ. 8. ὙΠοΐυοκ: “18. 
{πὲ ἐπ οἷν πιστεύειν, ἰπουρὶι ἃ τοὶ σίουϑ ομα, ἀϊὰ 
ὨΘΥΘΡΙΒ6165Β Γοδὺ ὁ [88 ΘΟ ΠΒΌΟ.Β δι Ὀδίγδίι πὶ οὗ 
ΔΡΡΘΟΔΥΔΏΘ6Θ [ΟΟΌΪΟΣ ΘΥΪά6η06)], ὑπαὶ Ὡροπ [ἰ10 
Γοαηάδίϊοι οἵ βοτὶρίαγθ 'ννῶβ ἐμ δίχιοσ, ἴον ἷς 
τηθαϊεαἰοα ἃ οοπδοϊοιιδι.688 οὗ νιδὶ ὑπο άθ8 οὗ α 
ογυοϊδοὰ Μίοδϑίδιι ἀδιδη 6ἀ.᾽ 

γον. 10. 8ο ἴμ6 ἀϊδοίριθα τϑηῖ αὐσαν 
δαὶ ὑπῖο τμοὶσ Ὠοπῖθ [ἀπῆλϑον οὺν 
πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαϑηταῆ.--- 
ΑὨΧΙΟΌΒΙΥ {ΠΟΥ διγαϊ οα ἰλ6 ζαγί ΒΒ. ἰδϑυ9; ΦΌμ ἢ 
ἰΣϑΏα ]Ζοὰ αἱ Ὀοιΐοα,. [{ ἰδ ποὶ δβἰαίθὰ (δαὶ 
Ῥοίδν αἶἰβο θϑ᾽ϊουθά δ᾽γοδᾶγ, χοῦ ὈΥ ἴῃ 8ρ6- 
οἶα] ρρθάσγβῃησοο οὗἉ 96888, γοιιομδαίοα ἶπ οἱ ἰμαὲ 
Βαδιοτο δ ({({τκὸ χχὶν. 84; οοτρ. τον, 12;1 
οσ. χυ. δ), βοσυϑὰ ποὶ ΟἿΪΥ͂ ΤῸ. ἷθ Ῥϑυβοῦδὶ 
ΓΔΑ Ὁ) χδίϊοι ἴῃ τοβροοί οὗ δἷβ ἔδιϊί, Ὀυΐϊ 4180 
ἴον (10 οομᾶτγπιαι οι οὗ μἷΒ ἔαὶι, 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΉΤΟΑΙ,. 

1, 11 αἰσογδέίο8, Ἰλἶκ6 80 ἐπίεγιοϊπίησε, οὗὨ (ἢ 9 
Βἰπρὶο δαί το οὗὅὨ (ἢ 6 σεδιγγδοίίοη ἠϊδίογῳ ἴπ ἴῃ 9 
δοοουπίβ οὗ ἰδ ἔουν Ενδηρο] ϊδίβ, δγὸ 086 λισλεϑὲ 
τοῦ οὗ ἰ8ο ἐγωἑὴ δπὰ {πὸ ἱπδηΐοἾν ρον τυ) ἐβεοί 
οὗ 89 “μοί: ἃ φρογίγαὶ! οὔ ὑμὸ δἰροβί διϊστὶπρ οὗ 
8001 δηὰ βρίσὶῦ ἰπ Βυπιδηϊ γ. Α σϑαὶ Εδϑίογ- 
τηοίοί, Τὰ ἀο ἀἰ ογοηὶ σοι θα δ 8 γοροσὶ 60}- 
οοΥΐπρ ὑπ6 ου]ηλϊ αίϊοι οὗ εἶθ᾽ Ὀδι(}ὶ9 δὰ ἰδμ6 
ἔογι, οὗ [Π0 νἱοίουγ. 

2. Τπο γοβαγσθοίζοῃ οὗ Ομγὶδί μαᾶ ποὺ ΟὨΪΥῪ ἴο 
Ὀυτγεὶ ἱπτουρὶι 16 θοπ δ οὗ ἀδαι}, ἐμ οἱοβϑὰ χαΐθ 
οὔ (86 Βορυϊοθχο, δπὰ [δ 868] ἀπὰ {Π0 συκτα οὗ 
ἴη9 νοῦ]ά, Ὀυϊ 8180 πὸ σγίε δηὰ ἐξ ζαϊίλ οὔ (ῃ 9 
αἰδοῖΡ]68. (866 πιῦ Ὀοοὶτ: 226, Ποντ ἰδὶ τοαλτλαγε 
αμετδίαη ἄδη ς ἀἷ6 οδυησ ἀἐν ολγια(ἰολοη, Οεπιοίπ δ 
μη δέγεῦ Ζεῖί. Ζλτίοι, 18δ2.)ὺ 6 Ὀο]ἸοΥ ἴῃ {86 
ΤΟΒΟΓΣΤοοιοΏ, ἴδε ἔγοσῃ ἰββυϊηρ, 838 ἃ γι οἰζοα 
ἰάοδ, ἴσοι δὴ ϑηϊμυδἰδβίϊο λορός οὗ (μ9 ἀϊ8ο: 168, 
ἃ5 ϑιγδδ8 δὰ δ τιμᾶ, 88 οὈἸ χα ἰο ὉΤ06 ἐΐ8 
Ρδββαρθ ἰδγοῖρῖ δοπηϑὶ δὲπρ, Θῃ ΣΟῪ ονρροϑίίο, 
ὨΔΙΏΘΙΥ ἴμ6 αἰδοοπδοίαίοηδεε οὗ [6 ἀϊδοῖρ]68. ΟΥ̓ 
ἃ ἰγυς ἢ, ΒΌΡΓΘΠΙΘ Βαϊ γαϊΐοι 18 πἰχῖι υπἰο οχίγθθ 
ΒΟΡΘΙΘ98η 685, ἐἶ ἐμ Ἰαϊίον ἀο ποὶ ρῥσχϑοὶρι(α ον 
γτυΒ Ὡροπ [86 διυοτὰ αὶ ψαϊί Ῥαι ΠΟῪ [ῸΓ {}}6 
[μοτά,---ἰ θη, ΒΟΤΘΥΘΥ, ΒΑ ΙΥΘ( 0 ΘΟΠΙ68 (0 ΠΟΡΟ- 
ἸΘΘΘΏΘΘΒ ΔΊνΑΥΒ ΤἼΟΙῚ αδοῦυδ, 88 ἃ σὺ οὗ ἀθὶῖνον- 
ΒΏΟΘ; ὨΟΡΘΊΘΒθΠ688 ΤΏΔΥ ὈΓΟΡΏΘΕΥ οὗὁὨ Βαϊ νι  οη, 
ἸΏΔΥ͂ ὈΓΟΡΒΘΙΘ ἃ ὙΟΓΙΠΥ οἷδοο ἴῸΥ βαϊγαίϊοη, Ὀὰὺ ἱ 
οαπποὶ 6 {Π6 ρᾶΓοηί οἵ Δ. [ἢ ἤδοο οὗ (.)}0 ΥΓϑδυσ- 
τοοϊΐου, ΒΟ ΘΥΘΡ, ὉΠ Ὀ6] οὖ σοποροιταίθβ Δηὰ σοῊ- 
βυιηημδίοβ ἰ(86]7,) ἢ δοοκίης ἤογο ἰοὸ σϑάυοθ (10 
Βἰχμοϑίὶ ἔδοὶ οὗ 86 εἰ κίιθδί ὅπου οὗ ᾿ἰΐὸ ἰὸ 8 
θΔΓῸ ἰά68 δηἃ δυο] 1Βπὶ οὗ 1ἰἴ ; ἰὼ βϑοκίης ἴῃ 
(8ὶθ Ῥαββαζο, ὙΠοσΟ {86 ππΐοη Ὀουνχὶ ΡΘΥΒΟΏα] 
δηὰ δοίι] }16 δηὰ ἐπ ἰάοα οὗἉ 11{6 ΘΟ] ὈΓΑῖοϑ 118 
οοηδιπηιρδίΐϊοῃ, ἰο ρογροίιδίθ ὑπὸ Αὐἀδτμἱἷο 60Π- 
βιοὺ Ὀοίνγθθῃ 1468 δὰ ἔποί. 8.60 ἴ ΟοΥ. χν. 

8. Το στϑπὰ φυὀ7εοίίοα τευοξωμίίοπ, Ῥτορδτοα ὁ 
86 ἤτοι Εδδβίοχ- ἀδῪ ἱπ ἐμθ 8ου]-} 16 οὗ ἰΠ 6 ΠΟΡ6- 
1088 Ὀδπὰ οὗ ἀἰδείρίεδ, διὰ ροὰ ψ ΐο ἢ {116 68- 
(8 ] 8 ππθοῃὶ οὗ (6 Ομ ἰδίδ Ομ τοῦ τϑβίβ, Ρ.θ- 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ὑῃ8 σγδηὰ οὐϊεοίίυα τευοϊμίίοη οὗ ἰμὶη 28 
ἴῃ ἰμο Ἰἰἴο οὗ 9 Ζογά: (λα τεδιγτοοίίου. Απὰ 
18 ἱπάϊοίάμαξ τονοϊαίίοη ἰπ ἰδ 16 οὗὁἨὨ 80 ζογά 
6 δὲ 116 Β61ὴ6 ἰΐτηθ, ἰῃ Γοθρϑού οὗ 18 ἀγπαπιῖο δ] 
ΜΟΥ ἢ 88 1 6}} δλ9 18 ἰάθαϊ σα]. 116 εἰπίυδγδαΐ 
τογοϊυίίου οὗ (ἰηᾳ.5 ἴα 180 119 οὗ λωπιαπὶέψ, ἘΡὮ. 
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ἱ, 19 Δ ΘΟ εγῖθι 8 σοβυγγθοίοἢ Οὐ τοβυγγοοίΐοῃ. [ ΤῊΘ 119 οἵ 9}ὲ808 186 ΚΟΥ ἰοὸ 86 ΟἹὰ Τεβίατηοηϊ. 
Ὁ πιαθη: Ἡ΄αὁ δείσί ἀϊε ϑιύζηωπρ ἀενρ Χίγολα ΟἈτιει , ϑιροοΐδὶ σοποίἀογδίϊοι τηυδὶ δ ἀϊτοοϊεοα ἴο βοτίρ- 
ἀυτοὺλ εἰπεη Οεκνομζίσίεη υογα 3 ϑιιά. ὦ. γί. 
1852, 1171. 679. 

4, Τθο τοδυγγοϑοίΐου δἰϊϑδιθα δηᾶ ρἱ ον δοὰ {ἰθ6 ] 7 
ΔΒ 8 αἰνίπο ἕμοί, τηοδὶ οὗ 4δ}} Ὀγ 86 ἱπογουρῇ 
σβληζο ὙΒΙΘΒ ἰὶ οὔΨοιοά ἴῃ 1116 νἱοῖν οὗὨ ἐμ 6Γ088- 
ἀφαι δῃὰ δυ δου ρ5 οἵ 9658805, δι, ἱπάΐγθοῖγ, ἴ 
(6 νον οὔ {πῸ ογοδ δηὰ ἀδδί ἱπ ζοπ γᾺ)]. ΒΥ 
ἦι τὸ ΟΥΌ85 οὗ [16 ἐωγϑα 8 ὈΘΟΟΙΘ {Π6 ΟΥΓΟΒΒ Οὗ 
τεοοποϊ τ αίίοη,-- 6 δἷχα οὗ 6 ἀοεροϑθὶ ἀὐφγαοο, 
[86 βίχῃ οὗἩ δἰριιεβί ἀοπον. 

δ. Τπο ροτίγσαϊ! οὗ (πὸ ασάαΐεπε ἴῃ ὯὮΘΡ ἰγαδαῃδὶ- 
ἐΐοη ὕγοτῃ ἀοορεοβὶ ἀθβοϊδίΐοῃ 9 ϑυργϑῆι 10Υ. 586 
τδϑ διίοα, ἰῃ Βαν Ἰονίηρς μτίεῦ ἴον {86 ογτὰ ἀπὰ 
Ηΐκ Ὀούΐνγ, ἰο Ὀδοοπιθ ἐδ9 ὅτγδιὶ Εδβίοσ ΠηΘΘΘΘΏΟΥ. 

6. Το Βαβιίης οὗ 16 Μαράαϊοηο ἰο Ῥοῖοσ διὰ 
Φοϊη, δὰ ἰδὸ οἱοανίης ἰοχζοίμεῦ οὗ ὑπο8ὸ ἔνὸ 
Εἶνοβ 8 85 ἰπιρτεβϑίοη οὗ [6 β 6816, Ρ]Δ68Ὸ]}9 
δρὶ εἰς 16} 86 Βυδονίηρ οὗὨἨ ΟΠ τὶβι δὰ ἀουοϊοροὰ 

ἰυγ δδυΐῃβ8 βυοβ. δ Ῥβ. ἰὶ. ; Ῥβ. χυὶϊ.  Ῥδ. ὃσ.: 
14. ἰϊ. 11; Ῥδη. ἰχ. 286. Το ἰγρεβ βιι ἢ 849 Θδἢ. 
χχὶΐ. Φοβδι. βδγΐηρβ ἰῃ τοχατὰ ἰοὸ ἀδθδίἢ, δυσὶ 
815 8. ΧΧΥ. 8: Ηοδ. χίἱ!. 14; σορ. Αοίβ ἰὶ. 26ὅ- 
84: οὨδΡ. Υἱῖϊ. 82, 88; οἶον. χὶϊὶ. 88, 88. 

11. Τ δὴ 186 ἀϊδοὶροθ ποηΐξ Βοπθ δραΐη. ΤῈ6 
ΑΙ ἴγοα (Π0 ἰο Ὁ οὗ (86 Ἐΐδοη ΟἿ ἃ κοΐπα 
Βοθ ἰῃ 8 ΒΙΚΙΟΣ 86:86. 

ἨΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

860 (πο ϑγπορι βία, Μαιίβον, Μασκ, 1υἷα. 
Το ΒοΟΥ. ΝΟΤΕΒ. 

Τπὸ ρμοτίγαϊί οὔ 86 Μαράδϊοπο ἴῃ {δο Ἰ:κεὶ οἵ 
86 τοβυγγοοίΐου, 6 τουγηΐης Μακζάδίθπο, τοῦ. 
1-11. Τθὸ Μαράδιθηο γολοϊοίηρς (85 ᾿Ἰμοῦ δ δε6- 
0} ὙΓΤῸ ΔΊΤΟΔΑΥ ΜΟΠ), Υ6 18. 11-18, Μαράδδοθ 
δὶ ὄτδι (6 τῇ σοΏροΣ οὗ ἀΐβϑιη8) δ᾽ αγτηβ,---αἱ 1δϑὶ 

ἔῃ (η6 οαγὶβ οὔ 186 ἀΐδοΐρ'οβ. Ῥοίθὺ ἰδ ποῖ] {86 ἸποβΒΘΩΒῸΣ οὐ ΒΟΔΥΘΏΪ 10γ.---ΦοΥΌ ΒΑ] 6 πὶ 8 
Βπηοὰ πον Ὁ 8 Μαμάδ᾽οηο᾽ δ δηὰ ὁ 598} 5 θῃ- 
ἐυπίδϑτω ἴον ἐπ 1οτά, δ μουκὰ ὃ 856 ἀοπὶοα 
Ηϊαι.---ίον Βο 8 8 γορθηίδηὶ Ῥεΐοσ. 
ΤΩΔΏΠΟΣ (π6 ἡ ο]θ Ὀδηὰ οὗ ἀἰδοΐρ᾽65 δα τὶ (ἢ 
{.:6 ἀουδεΐπρ ΤβοπιηΒ υη1}} 86 888 δυτίνοα δί ἰδ 9 
ἴα}} γοβδαγγθοιΐοη δὶ. 

1. ΤΙ ρογρίοχϑ, οσχοϊ θὰ, Βατνυγίπρ, τυπηΐηρ 
ἀϊβοῖ 168 αγὸ ὅγϑὶ σοπιροβοὰ ὈΥ (0 οτάεν ἴῃ (6 
ΘΙΩΡΙΥ͂ Βορυϊεῖγε οὗ οβυ8. Τθογ ἔδεὶ (Πδὶ [86 Γ0 
ἃ σαἷπὶ 5ρίγὶϊ ᾿88 γυ]οὰ. Απὰ Β6γθ ἰδ ὑγεβεηίδά 
ἰὸ 8 ἰῃ σοῃογοίθ ἰοῦθοῖ 658 ἐδ86 πνῆοἷθ οοὨίΓγδδὶ οὗ 
[Π|6 6α}πι, πα βίου] ουΒ Σαβυγτοοιίίου οὗ Ζ26δυ8 δηὰ 
{10 ἐπι πη ΑΘ ΓΑΌ]6 σοιητηοἰΐοῃ οοπΐγοηίΐηρ, ἰὑ ἴῃ 
(86 αἰγαὶθ οΥ̓ ἀἰδοΐρὶαβ; ρῥυὶΥ ἃ σομπηοίΐοῃ 
[0}} οὗ δηχυ θῇ, ΒΊΟΥ ; ἰδ κγονίορ ΟΑἸΠΊΟΡ, 
γοί 81}}} δυς.ατίης. 1116 ἢ οὗἩ 6 Βδοη Ὅπὲ ἰδ 
ἰηδηίιοἷγ δα] δηᾶ ἰγϑηᾳυ}} ἴῃ ἰ(8 8ε]}{-οογ Δ, 
ὈΓΠΒΑ ἢ γ ταονίης τὶ ΐη ᾿ἰδεὶ, κὸ αοἂ ΗἰπβεἸί. 
Δα Ομ γῖβι ποϊὰ 10 πο ΤΟΌΌΟΣΥ ἰο ὃὉ6 δαυᾷὶ τὶ 
Οοὰ, πεοίι πον ἀϊὰ Ηο ἐδίηἰκ 1 ΓΟΘΌΘΡΥ (0 6 τίδθῃ. 
ΗΪ5 μεδτί ἰ5β. Ὀδσοῖηο 66] 65. 4}}γ ἰσϑῆαιῦ! δηὰ ἤστι, 
{10 δρί γἰυ δὲ ἢχϑα βίαν οὔ 18} βρί γ {- γϑδὶπὶ ; ἢΘΏ 66 
4Ἰι6 ἄχοά ροΐπὶ μαι, ννῖ ἢ πὶ Υ βοαῖς, ΟΥ̓́Θ 
δηὰ ΓΥΒΏ ΒΟΥ πιΒ (ἢ 6 010 Βυπιδη ἩΟΥΪΑ. 

8. 76 οἰδυδοίθυ ϑι168 οὗ Ῥεῖοῦ δηὰ Φόδῃ (860 
Εχεα. ΝΌΤΕ ἴο ΥοΓ}. δ) οη ἴ1:ὸ ΔΥ οὗ (μοὶν κἱοτὶ- 
δοαιίου. 

9. Το βγεί εἰσπ οὔ (0 γοβυτνϑοιΐοι 15. {Π 6 δῖ 0π9 
ΤΟ] ]οὰ νὰν: [(ἰ δηπι ἰἸδιϊΐοα οὗ [86 πὶοϊκοὰ 
σοθηβοὶ οὔτ τουτὶ, μ6 ἔγυδι γαιΐοη οἵ [6 Ἰοδραο 
οἴ ἐ86 ροννοῦβ οὗ ἐμἷβ που, {89 δῃη]πιθηὶ οΥ̓͂ 8}} 
{88 οἷά δυϊποτγίἶθ8 ἐμαὶ γὶβο ἱπ τ 6] }]} 00 δραὶπϑὶ 
16 συ ἢ δὰ {116ὸ ἔμ, (ΡΒ, ἰϊ. ; Αοἰβ ἵν. 26 
β΄. ἘρΡΒ. 1. 21.) Το δεζοπα δἰση οὗ {πὸ τόϑυτῦ- 
τοοίΐου ἰδ {ἢ} ΘΠ ΡΥ δορυϊοῆτο. ΤῈ6 στατο Κορί 
ποῖ (1ὸ Ὀοαγ οὗ ΟἸινϊδί; ὑἐπδὺ θοὰγ ἰδ8 σαυ θα 
ἔγοῃ ἰΐ δίοηρς πὶ} Ηΐθ δρὶτῖί. ΤῊθ Ῥογβοηδὶ) 
Ῥυϊηοΐρ]ο ἰδ ποὶ βιν ] ον θα ὉΡ ὈΥ͂ πιδίῖον ; ἰΐ 616- 
γαίο5 πὰ ῬΥΟΒΟΣΥ͂ΘΒ Πηδί(6Υ ὮΥ 8 ἀγηδπιΐο ΡΟΎΘΤ, 
πιλ εΐης ἰ0 118. ὨΟΑΥΘΗΥ οΥὐβλη. Τῆιο ἑλίγα εἰσπ οἵ 
186 γοϑυγγοοίίοη ἅγὸ ἰδ Αἰ ἀϊδροβοὰ δηὰ οὐ- 
ἀογοὰ χνανϑι οἷοί "68, 88 ἃ βίχη οὗ (89 τυϊίπρ οἵ 
{π|0 ἰρίνοδι, οἰδασχοβὶ Ῥσοβοησθ οὗἁὨ τιϊηά δηὰ {86 
ΒΟΥΓΟΥΒ Οὗ ΤΠ6 εἰμί ἀατὶς βορυϊοῆτο. Το Βρατκ 
οὗ ἴδ᾽ οὗὨ Ὀοϊῖ ΑΡοΒβι1]68 Κα ]68 αἱ (ἷδ δἰ ζῃ. 

10. Α58 (9 δοτίρίυτο (οὗ ιΠο0 ΟἹὰ Τϑβίπιθηι) 
Ῥτορ οι σαν Ροΐπίὶβ ἤου ναγρὰ (ο 1.1.6 ἴηαοί5 οὗ 186 
λ16 οὗ 3685, 80 (110 115 οὐὁἨ ζοπ05 ροΐηϊδ Ὀδοῖς ἰο {Π6 

Ιῃ δ βίαν [ Ὀδοοσιο συ ΐΐῃρ δίδτο (ο ἰσυ ἢ : 

ΤΠΘΘΘΏΡῸΡ οὗ ΟΥ, δορ. ἴ8. χὶ. 1, 9.--- Το πιΐθ- 
ἰδ Κε8 οὗ ἃ δοῦϊ διϊγσεὰ τῖ᾿ ἢ ἴουθ τουβὲ ἐμποιηβοῖτοδ 

1. ΤΊ πιϊδίακευν 
οἴ (80 ἀϊδοοηδοϊαίο Μία κάδ]θμο, γοῦ. 2 ; τον. 18: 
γον, 1ὅ, 2. πιὸ τηϊβίδίεοβ οὐ {86 δηταρίυτοῖ 
Μακάδ]οβο (ἰἰβκίπρ Πεσβοὶ (ὁ μανθ δἰγεδὰγ αδἷ- 
ἰδἰπεὰ (80 ΒΌΡΓΟοιΩο, [π6 ΒΟΔΥΘΏΪΥ 2041) τον. 17. 
-- Μακάαϊοπο δηὰ Το 88, ΟΥ 186 δδἀ ἀοϑβὶ οὗ (}9 
διὰ ομδηροὰ ἰο {856 Βαρρίοδὶ οὐ 6 ἘΔΡΡΥ: 1. 
[πιο δΌγα ὉΪ6 ρστίοῦ ἰακοβ (8 ὁπ6 οὖϊ οὗ (86 
οἰνοὶθ οὗὨ ἔοι αἀἱδβοαΐρ᾽θβ, (8:6 οἰβὸσ ουἱ οὗὨ 189 
οἶγοῖθ οὗὨἨ πι|ὼ]ὶ9ὸ αϊβεῖρὶεβ. 2. 9". ΒΟ ΌΟΩΙ ." 
“4 1 ,ογὰ δπὰ τγ Θοὐ.᾽"--Μαχάδ]επο αηὰ ΦοΒη 
πῃ ἐμοὶν οσηάυοί ἑοτατὰ {πὸ ΓΑ} 16 Ῥαῖδν, ΟΡ ΠΟΤ 
ΔΒ ἸΒΟΌΓΠΟΙΒ [ΠΟῪ ΔΓΘ6 Ὀροοηο ἰοηἀογ: βεδτίοα, 
Μαῖι, υ.---ΗῸν ἐπὸ ἀἰδοῖρ!ο5 οὗἩ 9 εβὺ8 σὸ ἴο Η8 
ΒΟΡΏΪΟΒγΟ: 1. Ηὸν ἀἰθβοτεπιϊγ (Μηξάδ] θη 
οἰ ον Ὴΐθο ἐμὴ ἐδ0 ὑπὸ τηϑ : Ῥοῖον οἰ δοῦν δθ 
(Βδὴ 2988). 2. Ηονν υπδηϊπιουδὶν (ἀϊδοΐ ]68, 
Ὀοΐδ τ8}0 δηὰ ἤδιπδὶο, πὰ (6 ΤΟΙΠΘῚ αὐθῃ ἴῃ 
δάναωποθ. ΕΔ] ὁΠπ68 δηὰ 1688 σΌ ΠΥ ΟὨ68).-- 
Ηον 186 Ιονο οὔ Ομ σίβϑί βαίἢ τοδὰο [86 βγϑὶ Ὀσθδοὶ 
του (6 ο] ἤοαν οἵ Ηἰβϑ ρβοορίε 1. Τὴ ζδδαν 
οὗ (86 νογὶὰ, (86 ὕοεϑ (συατὰ). 2. ΤῊ6. ἴδαδσ οἵ 
186 πἰχοί, οὗ [80 ἸΘΥΤΟΥ οΥ͂ 1η0 στανθ. 8. ΤῈ6 
ἔεαν οἵ πρὶ τ 8 δηὰ οἵ (0.6 οἷον ποι] ἰ{ϑ6}7.-- 
ΤῊ σϑϑισυθοίί οι β' κη8 ργοσδάϊΐηρς (Π 6 ΡΡΘδυ 66 
οἴ 16 Βίοοῃ Θπ6 (θοστ. Νοτε 9): 1. Α5 βἰζῃαε 
ΟΥ̓́ ἐπ ὑνϑδίῃ οδβ οὗ {86 αἰδοῖ ρ᾽ 68 (οὗ (πεῖν πϑοὰ οὗ 
(818. Ἰοδαΐωρ ἔγοσι ἔδ!τ ἢ ἴο οἷ). 2. Α5. εἴψιβ 
οὔ (Π6 νυ ͵ίβάοιῃ οὗ Θἀοἀ (βἰμμὶ 'β ποὶ ἰο Ὀτίηρ δϑουϊ 
αιι, Ὀυι δὶ} δἰ σι ).---Ἴο ὅτεὶ βίζη οὐὁ {86 18 

᾿οὗ (86 Ἀΐδοη Οπ6, ΒΕΔΥΎΘΗΪΥ ΓΟΡΟδ6 δηὰ Ῥγοδεηδθ 
οὗ πιϊβα, Φοδη νἱ. 17 δ΄. --- Τὸ Ἰΐπθη οἱοῖδοβ Ἰαϊὰ 
δδϊἀο, οὐ ὑπ ἷρῃβ οὗ ἃ σβδηβθ οὗ δρρασεὶ ἴῃ (δ 
8᾽ ϑορ᾽ βε:- σπδπιῦον οὗ (Π6 ρᾳτᾶγνο.---]}16 ἰηναδίιί ραῖ- 
ἵηᾳς ἀἰκποὶ 95 (Ῥοίον ἴθ 86 βερυϊσησο, ΤΒοῖθδδ 
δῦουϊ ὑπο ὈΟΑΥ͂ οὔ {86 [,οτὰ) .---Τ6 Ὀυάδάϊηρσ ἰδιἢ 
οὗ 1η0 ἀἰδοὶρ]εα: 1. Ἐχρενίθθηϊδὶ ἔαϊιἢ, 2. 
ϑονίρίυγαὶ ἔδιι, 8. Βρίγι 4] ζαδὶ( ἢ.---Τ δὴ {86 
αἰδοῖ Ρ]68 ννοπΐὶ Βοῃθ δζξδΐῃη : 1. ΤΥδη αἰ σοὰ ἰπ 
τοξαγὰ (0 [8 τιϊδίακο οὐ Μαχζάδίοπμο (ΒΟΥ δίαίθ- 
τηθηῦ ἰπδδὲ {1π6 ὈΟΑΥ τῶβ βἰοϊθ). 2. Ανδίιϊος 
ἔτ ν αἰθοϊοβαγθθ. 8. Β] 6586 κα ῥσοραγεοὰ δὲ 
Ὀοίϊοπι ἰο (ὁ Βοῖιθ, Ὀγ {πεῖν πα ΐης Γαι (ἢ. 

ΒΤΑΚΕΒ: ΤΤπὸ ρμϊυγαϊὶ σαββάτων ἰδ Ῥτο Δ ὈΪ 
υϑϑοὰ μεγθο ἱῃ Γοΐογθησο ἴο (ἢ Βούϑη τπϑοῖβ ἐδαῖ 
Ὅ6Τ6 (0 Ὀ6 Γοοκοπξὰ 10 Ῥοηίοσοβὶ δὰ {Παὶ θοσ δὴ 

Βογὶρίαγο σοῃσοτηίηρ ἴτ[η6 ζυΐαγο γχοβυγτγοοίίοη. 9 Ὀ6 Σοοκορθαὰ ἔγομλ {15 ἀπ Υ πὰ ΡΥ ΟΌΪΑΣ : [ῸΣ 
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ἐμι686 ὝΘΓΘ Ῥδου  ΑΥΪΥ ἀδποιιϊηαιθἃ τ ϑοΐκ8, δηὰ 
Βοησο Ῥουϊοοοβὶ νν88 σδ᾽ἰοά πὸ Εοεδδὶ οὗ 66 ΚΒ : 
ἦς ἌΡροδγβ, ὑϊπογθΐοτο, ὕγοαι (16 δῦονς, ἰΒδὲ ("18 
ἀν ννὰ8 δί οὔοο 16 ἀδ δι θϑοαθθη ἰο ὑμ6 τοδί 
Ῥαβοῖαὶ Βα υδία, ἰλ6 θεαὶ παΐπς οὗ (Π6 8' χα δοαυὶ 
μορίαν οΥ̓ ν661Κ8,---ὙΤἰο ἃ Ἰαδίοα ἀπ} Ῥοπίο- 
οοϑέ, βοὰ τοργοβϑηϊθά {μ6 Ὑ010 ΠΘῸ ΘΟΟΠΟΠΙΥ͂ 
διὰ δρίτιιπ} πατυθϑί,---δὲηὰ {86 ἐν ΟΥ̓ δἴϊοσς 
{86 ἀδαείῃ οὗ 7658.-- γα ΟμΡιβεϊδηβ Βηὰ “πῸ 
{{π|ὸ αβοαβοῦ δ Ὁ]6 [ὉΓ Βοος ὅθϑιβ; ἩΔ 6 ὑἢ6 
νη οἷο που ἃ 5 ΒΘΟΌΓΣΟΘΙΥ Β᾽ ΟΡ ἢ, ἰΠῸῪ Μακο πο 
(ἰο [ωοτά.---Ζειβδιθβ: δαὶ 4 ἀοϑροῃάοηί, υπ- 
Ὀοϊονίης ἰδΐης (89 Βυπιδη μοαχὺ ἰδ ΠΙΔῺΥ 8 
εἶἰπιο ἐἰπαῦ νι ἰσὰ δου Ὀγίος οοπίοτί δηὰ ἿΟΥ, 18 
Ῥτγυδιιῖῖνο Ὀαΐ οΥἁὨ ἰΥΓΟΡ δῃὰ δῦ, [06 1]. 9.-- 
Ἰδο ον γ8 πάτο [0] ΟΡ οπ6 Ἡὶϊΐὰ δηοίμοσ ἴῃ 
ἦὙ κυ ὰ βδ4ῃ688.---ονὸ ἀθι8ηα8 {ἰδ γγὸ Βῃου]ὰ 
το οἷν οὐν ἔγθη βίο (6 ζγανο, δηὰ ἰἰ 8 οαἰγίηρ 
Βοῖο ἀἄο; ψὸ πιιδὲ οὶ τοπιαΐὶῃ ἰΐογο, ΒΟΎΘΥΘΙ, 
Ὀμπῦ πχϑί ναὶ ΟἹ ΟὟΓ σδ] ἰκ, ἀπ0}} Μγ6 ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ 
τὸ οανγίοα ἴὸ [6 στανο, δἷνγ. χχχυὶὶ, 

αεβιάση: Εδοὶ οὯΘ ψὋῪ5 ἰπἰἐἰαίθὰ ἱπίο ἐμὶ9 
τυπάγουῦβ ΠΥ ΘΥΥ ἰπ ἃ ῬθΟυΪΑΥ ΠἸΔΏΠΘΕ: Μαδρ- 
ἀκίοπο, δον ἃ βογυρυΐοιϑ γα] ὈΥ [6 δ κ6}9 
πη 6 ΌὉΥ͂ τλοδη8 οὗ (86 ὅτϑὶ ρουϑοιδὶ πη ὶἴ869- 
ἰ(αιϊοη οὗ οπυ5: Ῥοίορ δηὰ 2οἰπ, ψὙ80 διουϊὰ 
αν Ὀ66 5 ἰμ6 ἤτβί ἰο Ὀεϊΐονο, ὈΥ (μ9 δἰ οἵἁ ὑ}6 
Βοραϊοῆτο; ἰἢ6 ὙΘΑΚΟΥΙ ὙΟΙΏΘῺ ΟὨΪΥ ὈΥ ἐδ 
δ ο}9 (7); 86 ἀϊδοῖρ᾽ 68 οὐ {86 νῶν ἰο ΕπημλδΌ8, 
Ψ}ΠῸ αηχίουϑ, δοπιίοτί- δα οἰκίης, θυγηϊης ποαγίϑ, ὮῪ 
6 οἰτουπιϑίδησα οὗ 68113᾽ ορθηΐης ὑπο δογιρίαγο 
ο Ποῖα; ἰδιθη 4}} (19 51}}} υπθοϊονίηρς ἀϊθοὶ } 08 
ΌΥ Ογῖβϑυβ ἀρρθαγδῆοο ἰῃμ ὑποὶγ ἈΒΒΘ ὉΪΥγ. [ἢ 
6δοῖι οἵ (686 ἰ5ροπβδιΐοηδ ὑπ γ 168 ἃ ρεσυϊΐδν, 
ἰοποῦ σορχῆγαὰ ἴον [9 Ῥυβοηβ ἩὨοῖη ἰῦὺ ΘΟΠΘΘΓΠΒ. 

Βπαῦνε: Ουν ϑαπάδν 5 ὑπ [ογὰ 5 ΒοδυγΓθο- 
ἐΐου ὈαΥ, (6 ὅτϑι ἀλ οὗ {πΠ6 οτοδιίοῃ, πϑθὴ ἢ κε 
δοῶπιο ἰηίο Ὀοῖης. 6 Νοὸνν Ταρίδπχοηΐ Θχ Ὁ ϊ 5 
ἀϊϑιϊποί ἰοΚ ἢ οὗὁὨ 18 οὐϑογναίίοῃ : οἱ ἰὲ ἴη9 Οο- 
τὶ αἰ ἶαὰ ΟἸυγο Μψ͵ὶ8ϑ σομπιμαπάρα ἰο ΑΥ̓͂ ὉΡ 
δανὶηρ8 8 600] ] οἰ 008 [ὉΥ (89 ομγοῦ δἱ Φογυβδ- 
Ἰεὰ (1 ον. χνὶ. 2); οὐ {μδὺ ἀΔ  Ῥδὺ] Ἰουγπογοὰ 
ποὶ, αἱ Ὀτοδοδοιὶ (Αἰ χχ. ἴ, ὁπ α ϑαῤδαίῆ----ἰδά 
γεί ὅαν 97 (δὲ τοεοζ. [αἰ 6 τ᾽ Β σοσβίοη ἢ88 {6 
τνοτὰ ΒΑΡΌλ}} ἰπ {1686 τὸ ἰὨϑί8 668. 

Οὐ55Ν ΕΒ: Βαϊ [Π6 βίοῃϑθ ἰμαὶ δὰ ἱγουδ]οα 
ΒοΥ Ὀοΐοτο, Τ θη ἰὐ ἰὰν ἴῃ ἔγοηὶ οὗ (ἢ 6 Βαρῃ] οἷ ΣΟ, 
ἰγου Ὁ1]68 ΒΟΥ ἀραηΐη, δοΨ (μδὺ ἰΐ 15 πιονοὰ αὐγὰ. 

Ἠεύυβνεα: ΜΑΡΥ ΔΙδρζάἀδ]θΏ6, οοο οὗ {πο ἰαβὶ 
ἰο Ἰεαυθ {Π6 ζτγάνο, 18 80 ἃ!γϑί (0 υἱδὶ( 1ΐ ἀρδίῃ.-- 
1 ρτοαὶ αἀἰβίγοϑβ, β6 6 }Κ δοῦηβοὶ δπὰ μεὶρ οὔ ὑρ- 
τίσι Ὀτοι ἢ γϑη.---ονο ραᾶνὸ ν 8. 
ΕΒΑΥΕ. Βνο ἀβξοόβυς: ΟΣ. 8. Ῥοίθῃ δηὰ 

“οἴη τὴ Ὀεΐοτο 086 ΟἸΒΟΓΒ, ἴον ὑπο ἰονϑὰ τιοϑί. 
--- Ετοηι ΤΉΞΟΡΕΗΥ ΑΟΤ: Ὑ γΒ. 4-8, ῬΘΙΘΥ 18 ρΓ8ο- 
(1641 δηὰἃ ρῥτοαιρί, οδπ οοπίοπιρ]αίῖνο δηὰ ἰηἰοΪ- 
Ἰ᾽χαπί, δηὰ Ἰθαγποὰ ἰὼ ἀϊνίηο (Ὠἰηκ8. Νον {86 σοη- 
ἐσπιρία(ἷνε τῆλ 18 ΟΏΘΥΔΙΪΥ Ὀοίοσομδπὰ ἰῃ Κηον- 
Ἰοάμχο δηὰ ἱπιο!] σοποο; Ὀυΐ [86 »γχαοίέφαὶ, ὉΥ Βἷδ 
ΤΌΥΥΟΥ δηὰ δοιἱ νἱγ, χοὶ 8 (6 δάνδησο οὗ {116 οἱ Π6 ΓΒ 
Ῥοτγοθρίΐοη, δῃ ἃ 8665 ἢγϑ᾽ ἱπίο ὑδ9 αἰ τ ΠΟ τ βίου. 

[ἔτοιῃ ΒΌΒΚΙΤΥ: ον. 1. Ἐμοῦ ΒΡ Βοατὶ αἰὰ 
Ὀαυτη Σ Δ γάοπὶ σαὶ δηὰ αἴοοιϊοη (0 ΒΘΥ ογὰ- 
οἰβεα 1οτὰ, γοὶ 186 δοπιπιδηοά ἀυ{168 οὗ (μ6 δι Ὁ- 
ὈΔιὰ παρὸ ποί οαἰἰ6ἃ ΌΥ̓ ΒΔΓ: 580 Κορί οἷοδβε, 
δηᾷ ΒΘ} {1} δροηΐ ὑπαὶ ΠΟἿν ἀλΥ ἴῃ 8 πιϊχίαγο οἴ 
ετϊ οἴ δηὰ ᾿"ορο.--- δὲ τη ηδῃὶ ΠΥ ἀπ ὰ οουγαρο 
158 οὐ πὰ ἴῃ {818 ΘΑ τ οα,8ΔῈ ; 8.16 [Ὁ] ον ἡ ΟΒ τίβι 
σουτα οουθὶν, τ ἤθὴ ΗΪδ8 αἀἰδεΐρ 68 ον Ηἴ τ οον- 
ΔΙὰΪγ ; 81:6 δοοοιιρδῃὶϊοα Ηΐπὶ ἰο ΗΪβ ΟΥΟ58, 88} 6 

[ο]ον θὰ Ηΐ8 ἤθατθο ἰο {π6 στανο, σβθη ΗΒ ἃ15- 
οἾΡ᾽]68 ἀπγδὶ μοί ἈρΡΡϑαῦ; διὰ ΠΟ ὙΘΥῪ οδυὶν ἰα 
ὑ.6 πιογηΐ δ᾽ 8.1.6. 5068 ἰο Υἱεῖϊ Ηΐ5 Βαραΐς γα, ἴθ ν- 
πῶ πρὶ οΥ 186 ἀδυκμο88. οὗἨ {16 πῖὶρα, ποῦ (89 
ῬΓΘΒΟΙΟΘ οὗ ἢ 9 νϑδίοθθθη. [Θαγ τπθηοο, ΤἈδι 
ΘΟΌΡΩΣΟ 8 ἰὴ Βροοῖϊαὶ σαὶ οὗ αοά, δὰ ἴὖ Ηθ 
Εἶνοβ ἰὑ ἰο (πὸ ἔΘΘΌ]ΟΥ 86 Χ, ούθῃ ἰὸ {ἰπιογουβ δὰ 
ἴδαγία! τνοπιθῶ, ἰΐ 18 ἠοΐ ἴῃ (ἢ 6 ΡΟνΟΥ οὗ τη8η ἴ0 
ἸΏ8Κ6 {πο πὶ δίγα  ἃ.---Ἴ ον. 2, Βὺΐ τ ΠΥ Παὰ ποὶ {Π0 
νιρρὶη Ματν, Ηἰβ ἀϊδοοπβοϊαίθ σοὶ μον, (15 ρσὶ- 
ὙἸορῸ σοπίογγοα οἢ ΠοΥ, Τί. ἴπδπ ΜΉΤΥ δίαρ- 
ἄδ]θπο, ἢο δὰ ὈΘοῊ ἃ ρυίθνουϑ βίπηον "ἢ" ουδῖ- 
1988 [8 νν88 ἴον (8:6 σοιατοτί οὗ Δ]1 (σὰ ῥϑηϊ οί, 
δηἃ δαιηϊη βίου στοαὶ σοπβο]δίΐοη ἰο [Π 6ῃ}.----Ὑ 6Υ8. 
ὅ-7. Ὑ Β 6; ΟἸιγτῖβὶ δύοβθ ἴσοι {86 γγᾶνυθ, Ηδ Ἰεῖὶ 
Ηἰβ χτανϑ-οἰοίβοθ Ὀομὶπὰ Ηΐῃ ; ἩοτΘα5, τ ΏΘῺ 
ΓΑΣΑΤΌΒ ΔΓΟΔΘ, Ὧθ Θδηα ἤουῖ τ] } ἷ8 στανο- 
οἷοί μθα δῦοιυϊν εἶπ: ὑμὶ8 ἰοα σοὶ 65 υΒβ, ὑπ ΟΠ τἰδὶ 
ΔΙΌΒΘ ΠΟΥ͂ΟΣ ἰο ἀἷθ π0Γ0, Ὀυΐ (0 ἴγο δηὰ σεϊρῃ 
ἴογουονυ : ὑποσοίορο Ηο Ἰοΐ Ηἰ8 σνγανθ- οὶ 65 ἴῃ 
86 ζγαυῦθ, 88 ΠΟΥΟΥ ἰ0 πη δὶζΘ ᾽.86 οὗὨ ἰἢ δὰ ὨΊΟΤΘ. 

[Ετοτὰ Μ. ΗΈΝΕΥ: Υογ. Δ. [μογ6 ἰο Ογῖδι, 1 ἐξ 
6 οογναϊαὶ, τ 1 6 σοπδίαηπί.---- ΝΥ γ᾽ 5 ἴονο τὸ Ομ τὶδί 
Ἧ88 δίγοπρ αδ ἀεαίή, {τ ἀφο οὗὅὨἨ {16 ΟΥΟΒ8, ἴον ἴξ 
βιοο ὈΥ {μπδὲ; ογμοὶ [ἐπ8ι- Βοϊάϊηᾳ] αὁ λε σταῦε, ἴοτ 
ὧν πιδὰθ ἃ νυἱδὶϊ (ὁ (μδῖ, πὰ νγ8β ποῖ ἀφιογγοὰ Ὀγ 18 
ΑΘΥΤΟΥΒ.--- Ἦθ τησδὶ βίυαγ ἰο ἀο λοπον ἰο ΘΟ  τὶδι ἴῃ 
ἰμο56 ἐδ ρσδ Ὑμογοίη γοῖ ψὸ σαμηοί Ὀ6 »γοἠίέαδὲὶξε 
ἰο Ηἰπι.---ονο ἰο ΟἸγὶδὺ ψν ἢ]}} ἰλλκθ ΟΥ̓ 16 ἸΟΥΓῸΣ 
οὔ ἀοδί ἢ δῃά (6 ρτᾶνες. 1 γγὸ σδῃηοί σοιῃ0 ἰο 
Ομτῖδι δαὶ ἰΒτουκχὰ [μ84ὶ ἀΑΥκβοπὶθ νυ] ] 6, ούθῃ ἴῃ 
(δὶ, 1 ννὸ Ἰοσο Ηΐπι, ψὸ Μὶ}} ϑμαῦρ ηο εουἱΐ.--- 
Ἑατίν; ΤΌΘΥ (δὶ Ἰονα ΟἸγὶδὶ νν}}} ἰὰκΚὸ {6 ἄγϑι 
ΟΡΡογίυ δὶ ν οὗἉ ἐοδι γης (ποὶν γοβροοὶ ἰο Ηΐπ).---- 
ΤΏοΒθ6 Ὧο του]ὰ βοοῖς τ ῖδὺ 80 85 ἰο δὰ Εἶπ, 
τοδὶ Βοος Ηΐἶπὶ ΘΑΡΥ; 1. Θοϊἑοϊ(ουδὶψ, πὶ! ἢ δ ἢ 
ΒΟΔΓΟ 88 ΘΥ̓Θ ὈΓΟΔΚΘ δ Βῖ60Ρ : 2. παμείγιομδῖν, 
Ἧ6 τηὐδὲ ἀΘῺΥ ΟὈΥΒΟΙΥῈΒ δη ὦ ΟἿΥ ΟὟ ΤΌΡΟΒΘ ἴῃ 
Ρυτγδυὶ! οὗἩἨ ΟὨγὶδί ; 8. βείἐπιδα, ΘΑΥΪΥ ἴῺ ΟἿν ΔΆΥΒ, 
ΘΔΓΙΥ ΟΥΘΡῪ ἀΔΥ; Ἀγ υοἵοε δΦλαὶξ λοι ἄδαν ἴῃ ἰδὰδ 
πποτηΐησ. ---Φ-Ξ ΤῊΘΥ πὶ αἰ ΚΟΏΠ ἱπαῦ το ΟΡ 
Θεὲ ιολίε τέ ἢ μεὶ ἀατάς, Β.1.8}} ᾿δυθ βδιιο} ἐΐγλέ 
εἴν πολ σοποογηΐηρς ΐηι 88 88}8}} 5Β}}1ὴ 9 πιοτὸ 
απα πιοτε.---- ϑωγρΥιδίπρ δοπιίοτίβ δύο {μ6 ἔγεαυδηΐ 
ΘΠ ΘΟ ΓΟ 5 οὗ εαγίψ δεεκεγ.---ΤΉ ον {Πῶῦ 8.0 
πιοβὶ οοηδίϑηΐ ἰῃ ἐδοὶσΣ δά ογοηοο (ο Ογὶϑί, δὰ 
τοϑὲ αἰϊίχοηῦ ἱπ ποῖ ἱπαυΐγῖο8 δ΄ογ Ηϊηι, 
ὮδνΘ ΘΟΙΩΠΙΟΙΪΥ͂ ἰἢθ ὅγϑιὶ δὰ ϑυθοίθδὶ ποίϊθ68 οὗ 
86 αἰτίης φζτδο60.--ΑἀὅὉοα οτγαϊῃδν}}} σὶνο8 Ηϊπ- 
βοῖῖ δηὰ Ηϊβ δοιιΐοσίβ ἴὸ υὉ8 ὈΥ ἄαἀετεεδ; ἰὸ 
Γαἶδϑθ οὺΣ οχρϑοίαίϊοπδ δ αὐΐοῖθη οὐν ἱπαὶτῖο8. 
-- ον. 2. 0π6 νου]ὰ ὀχρϑοὶ {παν [116 τϑί ἐμουκοὶ 
{πὶ οὔογοά ἐϊδεὶΓ ϑῆῃου]α αν δα, διγείψ ἐλά 
Τοτὰ ἐδ τη. θη 6 οοπιο ἰοὸ τοῖθοὶ Ὡροῖ ΟΡ 
ον οοπάυοσὶ ἰῃ ἃ οἰομάψ απά ἀατὰς αν, να 888}} 
βίϑηα δι ζοὰ δἱ οὐὺ ἀπ 6958 δοα ἔον κοι [} Π688, 
ι(πδὶ πὸ οουἹὰ χαἷδ8 οὗ βιιοῖ (που ρ 8 88 816 Υ- 
νναρὰ ἀρροδῦ οὈνίοι.--ἌθΔκ Ὀδὶοτοσβ οὗ θη 
αΐο ἐλαί 6 τηδῖῖον οὗ {πνοὶτ εοπιρίαιηΐ, ν᾿ ΘᾺ 
18 ΓΘΘΙΪῪ δὶ χστουηὰ οὗ ἀορε, διὰ πατοῦν ΟἹ 70}. 
--Τθ σοπιπιηϊσαιίοη οὗ ΒΟΓΓΟΝ Β 18 0η6 σοοὰ ἰπ- 
Ῥγονοιηδηΐ οὗἩἨἁ 89 σοπιπιυλίοη οὗὨ βδὶ πίε, - οἴου, 
(πουσὴ .ιὸ δὰ ἀβδηΐϊθαὰ μ͵8 Μαβίογ, δα ποῖ. ἀθ- 
βογίεα νἷ8 Μδβιί γ᾽ 8 {γί δ 8; ὉΥ͂ {Π1]8 ἈΡΡΟΙ ΓΒ {116 
εἰ ποογὶ οὗἁὨ ἷ5 τοροοίΐδποο, {Π|δῖ 6 ἀβϑεοσίαῖοά 
ΜΠ} (μ6. ἀἰβεῖρ6 ν οιπ Φ 6 δι ἰοσοα. μὰ 1}}0 
αἰδοῖ ρ]ο8 κδορίυρ ἢ 0 (Ποῖν [ΠΕ ΟΥ ΜΥ 1} [αἢ πὶ 88 
ΓΟΥΙΘΥΪΥ, πον δι πα ῖπρ .}18. [4}}, ΛΘ ΔΟΠ 5 ι18. ἴ0 
τεδίοτο (λοδ6 τοξ ἡ α δρίγιί ο7 πιοεΐποδ5, (ἰλὰ1 ἢδνὸ ὈΘΘῚ 
ἔδυ γ.-πῦον. 8. 10 18. »6}} ψπθὴ {1086 τἰϊαὺ ΔΘ 



θ08 ΤΗΕ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ ΦΟΗ͂Ν. 

Τχοτο λοπογεώ ἢ οἴ γα τ ϊ 8 (86 »γίοίζεσεε οὗ 
αἰδοῖ ρ]68, Δ ΓΘ ΠΠῸΓΘ αείϊυε ἱπ8ῃ ΟἴμθΓ ἰη 86 ἀμίν 
ΟΥ̓͂ ἀϊ56} "}68.---Ἴὸ οἵ ΘΓ [6}} 8 οἵ [86 οοπιίονὶ 
αὐ Ὀεποῆϊ οὗἩἨὨ ογἀϊπαῦσεβῖ [κο[ υ8 ὈὉ6 οηραροῦ 
(τον ἰοὸ ππῆκο ἰγίδὶ οὗ ἱβοηι.---ἶον. 4. δι 
Ἰιαϑίθ ννὸ Βδουϊα τ Κο ἰη ἃ ροοιὶὶ νοῦ, διὰ νι θ 
9 ἈΓ6 σοί οἢ 8 ροοιϊὶ ογσϑηά: Ροείθν δηὰ Δοίιῃ 
σοι] 1οα πεῖ. Ὁ (ΠΘΙΣ 650 ΠΟΡ {ποὶν ΚΥΔΥΪΥ, 
Ὀυύὶ γαπ ἰο (ἢ 6 δοραΐοὶ!ΓΘθ.--- 9 (ἢ δὲ σοί 7ογόηιοδί ἴῃ 

. {μῖ5 τλδα, 'τν28 (88 αἀἰδοίρίε τολοπι «“εεμδ ἰουεα ἴῃ 8, 
Βροοΐαὶ ΔΉΠΟΥ, δηά Ἡδ0 ἰμεγοίοτο ἴῃ δ δρϑοίδὶ 
ἸΠΘΏΠΟΡ ἰονοὰ Ψ96608. ϑϑ6η86 οὗ Ομ εῖβι᾽ 5 ἰουὸ ἰὸ 
118, εἰ] ἶπς ἴον ἴῃ ὺ8 ἰο Ηΐηιϊ ἀραΐπ, τῦι.}} τῆ δ Κὸ 
116 0 6χοοὶ τ᾿ιΝ οἰτίωε.--- θ Ππδὲ 'τνδβ οαπί δελϊηἀ 88 
]}είοσ, ΜὯο δὰ ἀθηϊοὰ Ηἰβ Μαϑίογ, δηὰ νδ8 ἢ 
Βοτγονν δηὰ βυϑιηθ [Ὁ ἰΐ, δὰ {μἷδ6 οἱοσμχοά ἷπὶ 
88 ἃ νοΐριί.-- ον, ὃ. ΤῊ ψατιμηοδὶ δ θοι 08 ΓΘ 
οὶ αἰνγυβ δοσοιρδηϊθ νἱῖ [6 Ὀοϊιοδὶ τα Βοὶα- 
(ἰοῃ}5 ; ΠΙΔΏΥ 8.6 δι ἴο τὰπ τοὶ κἰοπ᾿ 8 γασὸ (μδὶ 
δτὸ ποῖ σίουΐ ἰο κι ον δαί(ἐς8..--Ὑ τ. 6. Του ἢ 
οί ουΐ-ταῦ μἷι, Ῥοίος αἰὰ ποὶ ὑμογοίογο ἰυγα 
Ὀδοῖκ, ΟΥΓ βίδηά 8{1}}, Ὀαὶ "παώε αὐίοεν Ηΐτῃ ἃ 8 ἴδβὶ 88 
6 οουἱὰ : δΔηἀ ν]}}16 Ζοηὴ ν͵ϑ τὶ ἃ ἀσ64] οὗὨ 
συ ίοη ἑοοκζίηφ ἱπ, 6 σϑδίῃθ, πὰ ΜΠ} ἃ ἀ64] οἵ 
οοῦγαζο ιοέπί ἑμίο (λὲ δορωΐελγε.---ΟΌΒοσνθ ΒΟΥ 
αοἀὰ ἀΐδρεηβ8οβ Ηἶδ γ᾽ 5 ταγιουδῖὶγ. ΦΔοὶιπ σουϊὰ 
οιἵνταη Ῥοίον, Ὀυὶ ΤοίοΣ οουϊά ουΐ- το 208 : 
Βοπια ἀΐβοὶ ρ] 68 δῦ σμίοῖ, δῃὰ {ΠΟΥ δῦ υδοίαϊ [0 
αὐυΐοκοη (πθπὶ ἐμαὶ ὧγὸ δίοισ ; οἰ ογ8 δο δοά 
αηὰ {ΠῸῪ δ΄Θ υδβο6] ἰο ποαγίθη ὑπο ἰδ δὺ δΓ6 
ἰὑποτοι.--- τα. 6, 7. Ἤποη ψ͵ὸ τὶθθ ἔγοπι (86 
ἀφδίῃ οὗ βίη ἰο ὑμ6 11ξ6 οὗ Υἱ κῃ δου βῃ 658, 'νὸ πηδὶ 
Ἰολῦθ ΟἿΓ βγανθ- οὐ 65 οἰ πὰ 0.8, τιιιϑὺ »μί ΟἹ 
8}} οὖν δογγυριΐ0η8.--- ον, 8. 10 18 χοοὰ ἰο ὃ6 
οπιδοϊἀθηοά ἰῃ ἃ ζοοὰ ποτὶ ὈΥ͂ .)6 ὈοΪάποβα οὗ 
οἰ ογ 5. -ὐόδη κοί {110 δἰατὶ οἵ Ῥοίον ἴῃ δεξἰενίπα ; 
ῬΘΙΟΡ 54 δηὰ ισοπάετεά (ἴλικ0 χχῖὶν 12), Ὀαΐ 

Φοδη βδὺ δβὰ δεζέδυεά: δ ευἰηὰ ἀϊδροθοὰ ἴο δοητοῖι- 
Ρ᾽διἱο ΤΌΏΔΥ ΡοεΒΔΡο δοοῦοῖ σϑοοῖτα ἴῃς οὐἱόθπος 
οὗ αἀἰϊνίηο ἰσυὶϊὰ ἰμδῃ ἃ τοϊπὰ αἱθροδαὰ ἴο δειὶοο. 
--νον. 9. δαῖ νδϑ [80 γοδϑοῦ οἵ {εἶτ δον ἤθδϑ 
ἰο Ὀοϊίονοῖ Βεοσδυβὲ δ γεῖ ἰδὲς ἀπηειν ποί (ὃς 
δογὶρίωγε.-ο“Ἴ ον. 10. ἡ εγο ΓΟ 86 δηρεῖὶβ πθα 
Ῥορίος δυὰ ὅοόοβῃ γ6Γ76 δὶ ἐὸ δορυϊοῖτεῖ ΤΕΪΐδ ἴο- 
ΥΟΥ ν᾽ 85 δἰ "οὐγοά (0 [0866 00 ἬΟΓΘ ΘΕΥΪΥ Δ οοη- 
βίϑδηϊ ἰὼ ἐμοὶ» ἱπαυΐτῖο5 δον Ομ τῖβὶ, δηἃ τδδ υεἴν6 
τουδιγα οὗ ἰμβὲπὶ ἰμδί οδίὴθ βγεί, δῃὰ βίαὶὰ 1δεὶῖ, 
Ὀυὶ ἀδηϊοά ἴο ἐπ δῖα ἐδ αὶ τηδὰθ ἃ ἰγαπδίϑῃί υἱϑὶϊ. 

[ἔτοιυ βοοττ: γεν 2. ὕπὰον ἃ ἰδυξζε Ῥτγοροῖ- 
ἤοα οὗ ρῥγοδοδίηρ, ὈΥ πο οδιοὰ Ομ γίοίϊδο 
τοϊηἰδίοσδ, ἯΘ 8.6 χεδὰγ [0 δΆύ, ““ὙΏΘΥ δδγε 
ἰδίθ ΔΎΑΥ (ὁ Γογὰ δηὰ πὸ πον ποὶ πβοτο 
(Π6Υ ὨδΥο Ἰαὰ Ηΐω ;" ναὶ ὑπὸ ὃὑτοίκευ- βοανιο 
αἰδοῖρὶθ σοῃποὶ Ὀ6 180} δοπίοηϊθὰ, ἐΒουρῃ οὐ πετα 
06 δ᾽1οἀ νῖν δἀεϊτδιΐου οὗ {0 ργϑαςδοσ 6 εἰθ- 
4θθῃδο, ΚοηΐΌ8, ΟΣ ἰεδυηΐης.---- σοῦ Α Ῥ͵ΓΑΙ͂Ν 
ΟΟΝΜΝΜΕΝΤΛΕΥ (Οχίοσα) : γον. 1. “ αοοὰὐ ρΡτοοῖ 
Κῦγο 886 οὗ ἰπαιὶ ]οτθ ; Βὴ6 τν2δ8 1δϑὲ δἱ Η:8 ὁγοαβ, 
διά ἔἤγει οἱ Ηΐβ σγδαυο: βίαϊα Ἰοηχοδὲ λεγε, ντδϑ 
δοοπδϑὶ λέγε; δου] ποὲ γοδὶ ἐἰ}} διιὸ τοῦθ ὉΡ ἴο 
δοοῖς Ηΐπι: βουρῆί Ηΐτπ ψΕ116 ἰΐ νγδ8 γοὶ ἀδεκ, 
ὈοίοΓΘ 86 Ὀδὰ ᾿ἰκδύ ἰο βοαῖς Ηΐὰ Ὀγ.᾽" (Βέδιορ 
ΑΝΌΒΕΞΩ.) ----- ΤΟΙ ΟΥΕΝ : Υοσ, ὅ. Φοδ Δ 8 γϑ- 
ταδι οἷς τιϊουϊ, ΙὩΔΥ ἰὰ ρμασὶ δ αἰϊἰσι αίοὰ τὸ 
86 ργϑοθάθῃος, Μὶσ, 88 ἐθ6 οἷά6 Γ᾽ δηὰ Ἰοβϊοκ 
ἀϊδβοΐρὶθ, Βθ πιο οδβίὶγ γίεἰἀφὰ ἰο Ῥοίον.--- δγ. 9. 
7λαὶ ἢἶε μῦϑτ τίδε σραΐῃ ἤοτε ἰλε ἀεαά ; (88 Ὡδοοδ- 
ΔΙ(Υ νδ8 ἰουπάοἀ ὑροη κἴδ6 ἰπη ἰδ ]6 ποτὰ δηὰ 
Ῥγοπηΐδβο οἵ Θοἀ (ΡΒ. χτὶ. 10), υροη ἐπθ ῥγϊβοὶρ]ο 
οἴ Ἰἰἴο ἐμ βογθηῖ ἰὰ Φοδθῦβ 88 (6 Εἰουπδὶ δοῦ οἵ 
αοά, δηὰ ὕροῦ (μ γοάριηρίϊνγο ΘοΌποῖου, ὈΥ͂ 
ν᾽ ἱοῖ ΟἸὨτίδί γα ἰο σὶβδο ἴσοι (86 ἀδδά δηΐὶ ὃδ- 
δοηο ἰδ βτγεί-ἴγυϊ8 οὗἨ [ἢ θ1 ἰδὲ ἂγὸ μο]ὰ ἰπ τἰι6 
ΡΟΣ οὗ (}:16 ᾳτγδγο (1 ον. χυ. 20).] 

Ι΄]. 

ΠΟῪ ΤΠῈ ΕΠΒῈΝ ΟΧῈ ΟΗΑΧΟΣΒ ΜΑΞΒΥ ΜΑΟΌΑΙΈΕΝΚ᾽Β ΕΒΟΣΑΤΊΟΝ ΝῚῸ ΒΙΈΒΒΕ. ῬΕΑΟῈ ΑΥ̓Ὸὀ ΜΑΚΕΒ 

᾿ ἨΒΒ ΗΒ ἘΑΒΔΤΕΒ. ΜΕΞΒΈΝΟΕΒ. 

παρ. ΧΣ. 1]-- 18. 

(λίαι(. χχνὶϊὶ, 1-1δ; Μωνκ χνὶ. 1-11; [κὸ χχὶν. 1-12). 

11 Βυὺὶ ΜΑΙΥ͂ βίοοά πιβοαυΐ δῇ {86 βορυ ]οῦσα ποορίηρ [Βαυὶ ΜΙΑΓΙΥ ψτ88 βίδυάϊηρσ (εἴ- 
στήχει) Ἡϊπουῦ ὈΥ͂ 1Π6 ἰοῦ πϑορί ἢ}; : 8δηἀ 88 886 πιορί, 816 βίοορθὰ ἀν, ἀπά 
ἰοοζοά ἰηῖο {88 ΒΟρ. ] οἴ γα [8.16 βῥοοροα ἀονῃ ἰηὔο {86 ἰοπιῦ, παρέχυψεν εἰς τὸ μνημεῖον], 

12 Απὰ βρείῃ [Ὀϑῃο] οί, ϑεωρεῖ, ποι βλέπει, 566 τογβ. ὃ διὰ 6] 
ηρ, [86 ο16 δὖ (86 μοϑά, διὰ (Π6 ΟΒΟΙ δ [Π6 ἔδοί, σἤθτ (λ6 

18 Ἰαΐῃ. Απά {Π6Υ̓́ ΒΔΥ υπίο Βοῦ, Νοιαβϑῃ, ὙΕΥ Ἡϑοροβϑί 

ἐπῆε ἴῃ ὙἘ16 δἷῦ- 
Υ οὗ δε μῪά 

[Ὡου 56 δα υηΐο {δποπι, 
Βοοδιιθ6 ὑπ Ὺ ἤᾶνα ἰβθη ΔΎΘΔΥ ΤΥ [ογά, δηᾶ 1 ΚΗΟΝ πο ὙΒΟΙΘ με ὺ Βᾶνο ἰδἱά 

14 ἴω. Αηάξ ψ θη βμ6 Β8ἀ ἰμ8 βαϊὰ [Ηδνίηρ βαϊα (μϊ8, ταῦτα εἰποῦσα], Βμ6 ἰυτηοά 
ΒοΥΒ6 1 Ὁ Ῥ8ο, δηὰ δὲν [Ὀϑ πο] οί, ϑεωρεῖ] 9688 βίδηαϊηρ, ἀηα Κη πού ἐπαὺ 1 νὴὰ8 

1δ Φεβυβ. «6808 Β6 [ἢ ἀπο Βογ, ἮΥ οδΔπ, ΨὮΥ πϑοροδὺ (ποὺ ἢ ποῖ βθοκαϑί μου ἢ 586, 

Βα 

Βα ἱπρ πὶ ἕο "6 ἐπ6 ραγάθῃδ [(Πδὺ ἰδ ψὰ8β [Π6 ψϑγάθῃογ, ὅτε ὁ χηπουρός ἐστι], 
εἰ νας ἢΐπ, δῖ, 1 τὰοὰ μανὸ [1481] ὈΟΤΏΘ ἢἷπὶ ἔς 6Π06, [611] χιὸ ΤὮΘΤΟ δου δαϑὶ 

16 ]Ἰαϊὰ μἶπι, ἀπα 1 μ}}} ἰδ κα Ηἷπι αναῦ. «δδιϑ βαῖτῃ ὑπΐο μον, Μασ. Π ΒΠο τυτηοὰ 
ΒΟΓΒΟ ἢ, δηα βαῖ (ἢ πηΐο ᾿ἶπι [πὰ ΗΘΌΓ }]} ΒΔΡοΩΐ; ἩΒΙΟὮ 15 [0 5ΔΥ, αβίοτ [ἘΔὉ- 

17 ὈοὨ] (ΝΒΙΟΙ 18 [0 ΒΔ , Τοδοθον })}}] ΦὍ65ι15 Βα} ἢ ἀπῖο μον, ΤΟ ΟΝ πιο ποί "' [0 1 δι 
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ἰο ΤΥ Ὀτθίμγθη, δμ 4 ΒΥ απίο 
{μθηι, [ δβοθηά ὑπίο ΤΥ ΕΔίΒογ, [οπυὶϊξ (,}] δὰ γοὺν ΕΔΙΒΟΓ ; [,] δπα ἕο [οπιῖέ 0} ΤῊΥ 
Αοά, [οηυὶϊξ (,)] )δμα γουν αοά. 

18 ΜαγΥ [116] Μαράδ]θηθ οδιαθ [οομηϑίῃ, ἔρχεται] ἃπα ἰο]4 {μ6 αἰδοῖ }}69 ΓΡτίπρίπε 
(ἰάϊηρθ, ἀγγέλουσα, ἰο δ ἀϊ8ο10168] ἐμαὺ 8510 δὰ βθοὰ ἰδθ Τοχὰ, διὰ ἐλαέ δ 
δΡΟΚοα [8814] κι6860 ὑμῖηρθ ὑπΐο ΒΟΥ. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΤΙ, 

Ἰ ον, 11,-- Το Ῥοθί εἰ οἢ οὗἩ ἐπ Ἰσοσὰδ ἔξω κλαίουσα 5 ἰῃ δοσοτάδηοο σ ἢ Β. Ὁ. Ο. Χ., εἰς., ΤΙδομπβοηάοτύ [1716 τος. σοϑὰδ 
κλαίονσα ὑοΐοτο ἔξω. εἱστήκει σ|τὰ ΒΒ. Ὁ. εἰς. Τί κοι. Ττος. ΑἸΥ, ἰστήκει: δὲ. Α. Β" 

Β. Ὁ. Το ῖ. ΑἸ, γοσίς. πρὸς τὸ μνημεῖον: ἐεχέγεο. ἐν τῷ μνημείφ: ὃ. (ὅδο Τἰθοδποράοτί, μείῳ: Α. 

οαἀϊυ 5]. 
ἃ γοτ. 186.--ΤἸὴ9 δου ᾿Ἔβραϊῖστί, ἴῃ δΔοοοτάδησο Ὑ ἢ Β. Ὁ. 1. Ο. Χ. Δ. Εἴη. 16 γοσοϊνοα Ὁν ἘΠΒΟ ΘΠ ἀΟΥ͂ 

Αἰώγά, Ἰγοδοοίί. Μοϑὲ ΔΙΒ3, γερὰ ᾿Ραββουνί (60 Τὶ δομοιά, ΑἸ, Ττος.); δοπλθ ᾿ΡῬαββουνεί (θ0 ὟΥ ἐβίοσοὐ τ), δοτὴ9 
ϑοῖπο 'Ῥαβοννί.--Ῥ. Β.} 

εἰο., αβίοοίί. πρὸς τῷ μνη: 
τ). 

ς ΟΒ 14..--αί Ὀοΐοτο ταῦτα [Ε΄ ἰοχξ. ζ60.} Βῃου]ὰ ΡῈ ογαϊἐθὰ ἰῃ δοοογάδῃοο Ὑἱ} δὲ. ἃ. Β, Ὁ., εὖθ. διμὰ ο ογιεἰοδὶ 

[61168, 
αββωνεί, 

4γὸγ. 17.--ἰἰχ ἡ μον ἅπτον ἰφ 1}6 ππααῖ τοβάϊης ὅ6ι 0 ΜΒ, δηὰ ἴσοι. Οτὶς., εἰο., θαΐ Οοὰ. Β. δὰ Τοτί. ρὰξ μον 
δῖξοσ ἅπτου, απὰ Ἡοκίοοίς ἰπϑοτία τ 8 δὴ πὸ ἸηδΡ κί .---". 

ὃ γεν. 17.--17ὃὦὃὦὥὋὁ τες μον ἰδ γένυν τα Β. Ὁ. Χ. 116, 
δυυδοᾳφυοηῖ μον. [Ἴτος. 411, Ν᾽ ϑοϊοοίς }} 

, ἘΧΕΟΣΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

σοπίϊπααίίου οὗ {μι Εἰ ΒΟΥ οὗ ἔθ Μαςάδ]θη6. 
ΕἸτϑ πιδηϊ οϑί τίου οὗὨ ἔμ6 Εἴϑϑη Οηθ. 
ΨΥ. 11. Βυῖ Μίαδαιν υυδϑβ βίβϑδη ἄΐῃμ ὉΥ ἴ89 

τοι. [Μαριὰμ δὲ εἱστήκει (αἱ. στῆ κει) 
πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. 7-- Ε ἰσ- 
τήκει: Βἢ6 τν88 Βίαπαϊηρ 88 1 χοοἰϑα ἴο {86 βροί. 
ΤἘ86 Ενληρο! δὺ 85. οταϊ θὰ (ὁ τηρπἰΐου ἐμ αὺ 586 
ἱτωτι οἀἰδίοΥ [0] ον δὰ (ἢ 9 ἐνγο ἀ8610198. Ἢ ΒΟΙΒΘΓ 
886 πιοὶ ἐμ οῖα αἱ [16 σΊΑΥΘ, {86 ὨΔΥΓΤΔΙΕΙ͂ΥΘ ΒΥ ποί. 
86 δοηγ68, δη δραὶῃ ἥπαβ (ἢ ΘΠΙΡΙΥ ἰο. 8116 
ὨΟΥ͂ δἰδιϊοηϑ Βογβο ἴῃ ἴγοηί οὗὨ 1, 88 ὑβουρλ, 481] 
ἴοο αἴθ, 8.86 ψουἹὰ ὈθοοΙὰθ 118 συδτάΐϊδη. [ἱἰ ἴδ 
{16 ῥἴαβίϊο ἐχργοββίοη οὔ μοῦ ἐβουρῆῖ, ΒΟΥ αΡὶοξ, 
ον δα δο υυορὶ [ὡς οὖν ἔκλαιε ν].--- 

Ηον νοορίης 8 ἰῃ γοΐργθῃσθ ἰ0 6 ἰάδα ὑμδὺ (Πὁ 
ὈΟΑΥ οὗ 6808 5 ὈΘΘη βίο]θῃ ; ἢΘΏ69 886 ρἼΒΠΟΘΒ 
ΟΥ̓́ΟΡ πὰ ἃποὴ ἀονῃ ἰοναγὰ (86 ΟΙΙΡΙΥ ΡΪ]6 69 
ὙΠ6Γ6 Ηᾳ [48 Ἰαίη. 

γον. 12, Απὰἃ 5886 ὈΘΒο]ἄθτἢ ἔνσο 8 6186. 
καὶ ϑεωρεῖ δύο ἀγγέλου ς].---Τ[8ὸ δῃρο]ΐο 
ΔΡΡΘΩΓΔΒΟΘΒ ἢ (06 Τοδιγγθοίΐοη Δ ΒΙΟΥΥ͂, 8 βί χη 
οὗ ἰδ ὑβοτου }γ παν, τοηἀον ἴα] ΘΡοσοῖ οΥ̓͂ (818 
οὐϑηί, Το ἰγυϊῃ δηὰ ΟὈ] ΟΣ οὗἨ ἢ6 Υἱδβίοῃ 
8Δτα βυρρογίοα ὉΥ ἐδ 5] ΠΟΥ ἐπ ργοθϑίοῃ τ ἰοὶ 
{π689 ΔΡΡΘΟΑΓΆΠΟΘΒ Β66Πὶ ἰὁ ΤὩΔΙζΘ ὩΡΟῺ ΠΟΙ ἴῃ 
μοῦ Ῥγοϑϑηΐ τωοοϑὰ; (6 ἰπίθρῃδι, βυυθὐθοίγο δοῦ- 
αἰϊοη5, ὈΥ [80 οἰγουτηϑίδηοο ἰΠδὺ 86 ἐνγο δροβίϊοθβ 
ΒΔ ΠΟ δηροῖ, δῃὰ 89 οὐ Ὁ ὑγοτ 6 ΟὨΪΥ͂ 006. 

[ΑἸέοτὰ διορὶβ {80 γδίμου 1ὃ8:}6}{Ὁ] σοτλατὶκ οὗ 
Τιαϊμπανάϊ: Τὴ}6 βῃᾳ 618 ὑγ6 76 ἴῃ τολέίε ὈθΟΔῈ86 ΤΓΟΠὶ 
4ἴιὸ που]ὰ οἵ Ἰἰχῦ; {ΠΟΥ͂ δἰ, 88 ποὶ ἀοΐοηπάϊηρ, 
αὶ ροδοοίυ! ]ν νδιοπίης ἐμ6 Βοάγ; δἱ ἰμὸ λεαά 
διὰ {Πο 7)εεἰ, ἴον ὑ86 ΒοΑΥ οἵ [89 [κογὰ νγαβ ἔσοϊωῃ 
Βοδά ἰο ἔοοιί ἴῃ {110 σατο οὗ Ηΐ8 Εδίπονς δηὰ οὗἉ 
Ηΐἷ8 βουυϑῃίβ --- Ρ. 8. 

γον. 14. 586 τυχηοᾶ Όδοῖς. [ἐστράφη εἰς 
τὰ ὀπίσωῇ, ἰ. 4.» ἴο Ἰοοῖς ἰοναγαβ ἴη6 σαγάθῃ, 
δηὰ ἰο 860 ᾿ζ δοῃθ οὔθ που]ὰ ποὶ Δρρϑδῦ δπὰ κίγτθ 
βογ ἰοοταιδίϊοῃ. 
Απᾶ πον ποῖ 88: {τὸ νσδα ὕθβιδ. [οὐκ 

ἤδει ὅτι ᾿Ιησοὺς ἐστίν.---Τ το ἰ8. Τουπάδ- 
εἴ οὐ Ὀοίὰ β'ἀ65 ὉΓ ΠῸΡ ποῃ-τοδορηϊΐοη. ΟὨ 
τῆς οὔθ δληά, }6888 Πα δἸίογοά : Ηθ ἰδ (0 Εἰβϑῃ, 
ι|90 Τταμδίοτιηθ ἃ Ὅπ06. Τὸ οχίθγηνὶ ζολι ΓΘ 
ψ ςἢ, ἴῃ δἀαϊἰοη [0 {Ππ|0 οἵα γον πηϑο!οποῦ, 
Εοῦ!ᾳ δϑϑυηθ, 15 1.58 οοτίδη. “386 ἐπὶ κα (86 

89 

ουὐδοτί, 1ἰ 'ττὰϑ ῬΥΟΡΔΑΌΪΥ δυρρὶοτοθποα ἴη ἐπι αίίοι οὗ [80 
οὐίδο σοι πρὸς τὸν πατέρα πἰϊπουΐ μον.--. 8. 

ξατάθμος (σχὶσχ. 41) οὗ Φοόβορὰ οὗἨ Ασϊηδί θα 
18 Ὀοίοσγθ Ὧθγ, ἂπά (δαὶ 6 8α8 αδδδιρῃρα (Ἰ10 
Ῥθοὰν δῃοίθοῦ 0]1006, Τὴ οἰγοιπμθίαημοο (μδὺ 
ἐμ Εἴβοῃ Οηθ νὰ οἱοί βοὰ νν 1} (110 δεδί γασμῖμπε, 
ΟΥ Ἰοϊῃ-δίγῖρ, Δ οἢ οτυοἱ θα ΡΟΓΒΟῚ8 ψοτο, δπὰ 
{86 881η90 8180 ἐμαύ 8614 ἀπὰ χατάθη ἸΑΌΌΤΟΤΒ ΘΥΘ 
ἴῃ ἐμ ΒδΪ οὗ πϑαυῖηρ, τὶ ἰιῦ ἐπο] ] 6 ΒΘΓ (ἢ 9 
ΙΆΟΣΘ ἰο (818 ορί πῖοῃ." ἸΤΒοΪυοΙ ([Ο]]ονίης Πρ). 
Κυΐποοὶ, Ραυ]υ8, δὰ οἰμοσβ ματ οτϑὴ οἱοίμοὰ 
Ηἰΐπι ἴῃ {116 ἀγο88 οὗ ἐμ καγάοῃονυι. Οοἡ [Π9 οἶδον 
Βαμὰ, Μαράδ θη θ᾽ Β 1}46}116858 το σοηδοηϊγχαιοα 
ΔΒ ; 886 τγἃ 8 ἴῃ ἃ ΥἹΒΙ ΟὨΔΥΥ τποοῦ σαί μοῦ ἔμ 8 
ἧῃ ΟὯ9 ἔδυογδ]ο ἰο δουαΐϊθ οὈβοιυδίϊοη ; ἰγσυεϑρθο- 
το οὗὁἨ ὑπὸ ἕδοὺ ἐμαὶ ΟΡ τηϊπὰ νγ͵ὰ8 ποῖ ἴῃ (6 
ΒΙ σϊοϑὺ ἀορτθοθ ῥγθαϊβροθοα ἰο οχροοὶ ἴὴ9 δὈρ- 
Ῥϑόϑγϑποο Οὗ πο 1οτ, [Ἃἢ 8 β τη] ΤΩϑη πον, 1} 
ΟΥ68 οὗ ἰδ α1861}}68 ᾿οατιον τᾷ ἰο Εταημηδι Ὑ0ΥΘ 
Βοϊάθῃ. Νέογον ἀθῃῖοϑ (8.9 ΒΟ] ἀΘ 688 οΟὗἩὨ {9 ΘΥ̓́6Β 
ἴῃ ἐμ Ῥγοβϑῃῦ οδβο (ατοί 8); ΡΘΥ Δ Ρ8 Ὀθοδιι8θ ἢ6 
᾿τηδσίηεβ ἰὲ ἐἰο Ὀ6 (86 ἔγαϊί οὗὨ δοτη6 τηᾶρῖο 8] σους 
ἴῃς. [γάβεκο δϑβϑὶβῃβ 88 ἃ σᾶδοῃ Ὀθοδι86 ΠῸΡ 
ὑθαγ8 ἼΟΥ͂Θ 8 γα]}, δῃἃ Ὀδοδῦβο ὑμ6 βοοκίηρ ΔΙΟΡ 
[6 ἀθαὰ ῥγονθηίβ 8 ἔγοτῃ βοοΐηρ ἢ ᾿ἰνίης. 5.6 
88 ὙΒΟΪΥ ΔΌΒοσ Ὀθἃ ἴῃ {89 ἐμοι ρ)ιὺ οὗ 86 δυβοης 
Τοτὰ. ---. 8. 

γον. 16. Ζ1Ὶ ἴδου Βαδὲ Ὀοσηθ Ἐξίπι θη 06 
[εἰ σὺ ἐβάστασας αὑτόν].---κϑδιθ ἄσθ8 ποΐ 
δὴ Ηΐτ. ΞΚΗΞ'δ0 ἴ8|κ68 ἱΐ [0 ργαπίϑα ἐμδὶ θυ ΟΥΥ͂ 
086 ἰβ ἐἰηκίης οὗἨ Ηΐπι οἷν. ΟΥ̓́ σοῦγβο ἰζ (}9 
ΒΌΡΡοβοα γαράθῃον λαα ογτιοα ασαῪ {86 [οχά, ΒΘ 
ποιϊὰ υπάογβίδπα ΒῸΡ βαυΐῃρς (ΝΜ Υ6Γ7); οὐ 0 - 
50 ἰὑὺ ΟΥΘ ΠΟΟΟΒΒΑΡΙΪΥ τπϊπ|61}} 5 10]6 ὑο ἴτε, 
586 ὙΠ σο, 886 Ὑ1} Ὀτίης ὑπ Ὀοάγ. ΗΓ 85- 
Βα 8 Ῥοδίαγο ΣΟ ἃ ΥἹΘΟῪ ἰ0 ΒΟΥΥΥΪΏ ΔΎΘΥ 
ἴῃ ἃ σογαἷπ ἀἰγοοίΐοη, ἰ8 ουνἱἀαηὶ ἔγοιι (86 [0110 ν- 
πα: "886 ἰυγτηθοαὰ ὨοΡθοΙ." γε σδῃποί ἱΏΙῸΣ 
ἤτοτῃ ἐ. 686 τοτδ ἐμαὶ 8.6 ἐυγηοα ἀϊγοοίν ἰο (ἢ 9 
7ταῦὸ ἀραὶπ. Ξ6 αἶνοβ ΠΟσΒ6] 7 ογοαϊέ [ῸΣ βυΐ- 
Βοϊθηίΐ βίγοηρίδ (0 ΘΠ Ὁ]6 Π6Υ ἔο ΘΆΓΧΥ (ἢ 6 ΘΟΥΡ50 
δηὰ ἀοροδὶς ἱἐ ἴῃ ὑπ ἰοτη Ὁ δραΐθ. ΕῸΣ αἱ (818 
Υ̓ΟΥΥῪ ἰἰπιο Σὺ βῃουϊὰ ὈῸ τϑοοϊνίηρ δῃηοιϊηίθπί δ 
80 δπαδ οἴ (Π0 νοπιθῇ. 

γον. 16. Μασ [Μαωριάμ]7.--ΟΗἰἶθ8 νοῖοϑ δδὰ 
{86 βαὴθ υππίᾳυο δοιιη ἃ 88 Ὀοΐογο (866 016 Χχὶν, 
8δ᾽; σοΡ. 80, 81); ΘΒρθοΐδ!ν (86 64]}1 ὈΥ͂ πΔῃι0 
(19. χε. 1). βῖποθ {89 σοῖΐοθ οὗ ΘΥ̓ΘΥῪ δυϊηδη 
Ὀοΐης ἰπ 8 ΒΟΔΙΓΗΥ ΘΟΠ αἰ οη 18 (89 Θχργοβϑίοη οὔ 
(16 δὴ τἱ  πὶη εἶπ), 8 οδὴ ἸΌΓΟΥ (6 ἐπιργόδ- 
δἰνεπεδθ οὗ «εεμδ᾽ τοῖο πϊϊπουῦ ΔαΥπ 8 ΏΟΓΘ 



610 ΤῊΕ ΘΟΟΡΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΑ ΤῸ 950ΗΝ. 

ἀεδηΐίθ οοποορίίΐοη οὗ ἰΕ. ἘΘοΟ]] οἰ 088 οὗἁ (δ᾿ 58 
(δαὶ δαγοβϑ {πο Ἶ 68 ἰο (ἢ6 ΘᾺ ΓΘ ἰΠ6 πιοϑβί 
ϑηἀυνίης, οὔβογυοβ δίγαιυβϑ Ἐ ἰη μἷὶβ ἰϊοεζεπίσηε. 
ΤΊ πιδῃϊδδίαι οὴ οὗ αοἀ Ὀοχίηβ νι (86 ᾿θᾶγ- 
ἰῃμ- νοηάον, δμὶ ἀΪ68 ΔΩΥ ἴῃ ἰι. ΤΠ6 ἜΧΡΤΘδ- 
βίου οὗ {86 γοΐθϑ ἰβ οοῃοθῃίγαιθα ἴῃ [09 πδιρηΐ 
οὗ 8 ὈοϊΪονθὰ ἢδῃηι8. 
ἙδΌΡοἕὶ [Ῥαββουνεί].--- 1} (6 ἱηδηῖ9 

οχργοϑϑίοη οἵ ἴδ βα] υἱδί]οη--- αν --- αὶ ἢ τ 168 
Ομγῖϑὺ τη κο8 Η] πο] Κηονη [0 δ6Ρ, ἴμ6 τἩνογὰ οὗὨ 
τοοοκζηϊοη ΘΟΥΓΟΒΘΡΟΙ8---ἰ αὐδοπὶ, πὶν Τεαολεν. 
Το Ενδηκο δὲ σδηποί μοῖρ Τοργοάυοίηρ ἰἢ6 
οτγί αἴ ἢ 8] ΗΠ οῦτονν ποτὰ ἴῃ [8 ΒΟΠΟΓΟΙΒΏΘΒΒ; ἰδ 6Υ6- 
ἴοτο ἐμ ἱπίογργοίαιοῦ Τὴ6 δο] τ Υ οὗ (ἢ 6 
Ῥδϑβ8δᾷθ 8 ποί οοπίδὶ πρὰ ἴῃ {Πῃ6 ΘΧΡΙαΠΔΙΟΤΥ ΒὺΡ- 
Ῥίοπιοηί, Ὀὰΐ ἰπ ἐπ ΚΔΌθομΪΙ. 6 οδπ' 1ΠΤῸΡ ἔγοηι 
λας τυ ἰοἢ [0] ὁ γ8 (δ 8. 88} τη 6 ΔῊ {ἰπ6 [188 [4116 δἱ 
Η!5 ἴδοὶ δπὰ οιπὈγδοοὰ (μ θυ, “1 086 ὙΟΏΘἢ 
ἴῃ Μαδιὶ. χχυὶὶ. 9, δπὰ {86 ψοϊηδῃ (Π8ὶ νγγ88 8 βίῃ- 
86, υἷα νἱὶ. 89. 1. 6.., 6 Γ οὐη 86] δ {ἢ 6 {ΐπ|6. 

γεν. 17. Εϊοϊᾶἃ (ἸοσοΒὴ) Μο ποῖ [Μή μου 
ἅπτου. Νοιϊ πιό ἰαπρετε.---ἴτι χροὶ δὶ πίη {}118, 
Τοίεγθῃοθ Βδοι ἃ Ὀ6 δὰ ἴο γον. 22,  θ6Γ6 Τ]}ΟΙ88 
ἷθ ἀϊτοοίοά Ὁγ 186 Ιογὰ ; φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ 
βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, δῃᾷὰ [κὸ χχὶγ. 89, ΤΙ Β6ΓΘ 
Ηὸ 681}18 υροῦ (Ἰτ6 ἀἰ8βοῖ 0168: ψηλαφήσατέ με. Τὶ 18 
ἐμονγοίοτο ποὺ {116 δοὶ οὗ ἐου ] Σ, 88 δι ἢ, τ 816} 
86 Ἰμογὰ τορτουθβ, Ὀαὺ (ἢ9 δηΐπι8 ΟΣ ποῖ γο οὗἉ 
Μασ. Τ|ιο 8668 ᾿ν)88 οὐΐθῃ θ66η Σαργοδϑϑηιθα ἴῃ 
Ῥἱοίυτοδ σαἸ]οὰ Δ᾽ οἐὐΐ πιὸ ἰαπεγε.---Ῥ. 8. [Ιπἴογρστο- 
ἰαι1 08 Οὗ [}|0ὸ οπἰ ζιηαίΐοα] μή μου αἀπτου: 

1, Ηρ νυμε (Ἰουσπ) . ΔῈ ΝΟΤ᾽ [ἰὴ (86 1 6 ΓΑ] 
τὰ | 

α. δινῖο γ εὑρεγπαίμγαϊ εἰς: Ζ68ὺ8 ἀοιηδηᾶβ 8 
ἔτοδιθῃ τόυθγθησθ [ὉΓ Ηἰδ8 ὈΟῸν ΠΟΥ (Ἰαὺ 1ὲ 88 
Ὀδοοαιο ἀϊνίθ (ΟΠ γγβοβίοπι, Εγαβιηι 8 ἃ πὰ ἸΔΏΥ 
οἰι61γ8). [᾽ ΒΘ ΒΟ ΔΌ]6 ἀον οί 688 Δηα ἰηδυ οἰ οηί 
ΘΧρὶ] πδιΐοη οὗ γάρ (ΜΌΤῚ ἢδνθ ποί γοὺ δβδοθη δ᾽). 

ὦ. Ῥοοιάσοα)ν παίμγαῖ, ἴῃ τὶ οΌΒ ΡΟΥΘ θη 8,0 η8. 
Αἰηοῃ,; {6811 ἀθπῖγοα (0 ΒΡάγΓΘ Βοῦ (86 ἰουσμῖης 
οὗ Οδο ον 16 8}}}7 ἀποϊοδῃ ; Ῥαυΐυδ: Ηἰ8 του 8 
δβι}}} ραϊποὰ Ηΐπι, ἐμοτοίοσο ἰουσπίηρς ΗΠ ΐω νγουϊὰ 
βαῦα τ ΕἾ πὶ] 

6. ϑριγι(μαἰιφίϊο; Ὑ εἶδδα: [16 τΔΒ 8.1}} ὈΟΑ1]658, 
δ τ) 670 Βρί 8] ἀρρδυϊΐου (ἃ ρφἢοϑδι). 

ἀ. Οποείϊο: Ηϊ ουςε]ὰ ; Η6 δβ γοὶ δρροδγοὰ 
ΟὨΪΥ 88 πιοτὸ δίλη, Ὀοίηξ πυὶ γοῦ τουπί(οα ἰο (86 
Τοζοβ, δὰ [πογοίογθ δἀουαίου τν ἃ8 ἈΠΒΘΔΒΟΠ8Ό]6. 
[Υ οὐ ἱπιπι θα Διο αὐ τ ινασ 8 Ηο δ]]οτ 8 Ηἰπη8ο ] 
ἴο Ὀθ 66]1ὁὰ Ὁν ἹὙδοπία8: “ λῖίν [ογὰ δπὰ ΜΥ 
αοά ;"" σοῃρ. 8180 Μαιί. χχυὶὶ. 9.--, 8. 

ε. ἠνοϊοίοσιοαί,. Βθοαυβθ ἐμ9 ποῦ, ρὶονὶ βοά 
ΘΟΣΡΟΓΘΑ ἰγ οὗ ζ68118 νὰ 8 δ.ἰ1}} 80 ἐΘ6 Γ ἢ8 10 βπιη 
ΟΥ̓́ΟΣΥ͂ Υἱρογοῦϑ ψζγδβρ (δ ]θἰ οσλδοθο [δηὰ 
ΟἸϑιαυβθη, δὰ, 1 δηὰ 87). 
Ὁ Ῥενολοϊοσίοαὶ ; Ἠδπάϊο Μὸ ποὶ ἴον ἐδ ρυτ- 

ῬοΒ6 οὗ οχϑιὶ πἰηρ ὙΒοῖμον ἰδ Ὧθ ΓΟΔ]ν ΔΙγΒ6} ἰῃ 
1.6 Ὀοᾶγ, οὐ ΜΥ ρον θά βρὶσῖν. Δί υον ([Ὁ]]ον- 
Ἰηςᾳ 7. Εγοά. νοῦ Μο ΓΤ), οῖα. {Ὁ ὑ818 σα56 (89 
Το] ον ίης ποτὰ οὕπω γὰρ ἀναβέβηκα, κ. τ. λ., 6ὁχ- 
ῬΓΘ85 (86 δϑδβίγδηου οὗ (86 Κοτὰ ἐμδὶ Ηθ 18 β.}}} 

" [1λί0 Ῥγοίοδβδδου οὗ Ῥσχδοίίοδὶ ΤΉ ΘΟΪΟΩΣ ἰη ἐμο Ὀηϊνθυβν 
οὔ Βουηη δηὰ σου ὉΠαρ]αίπ δηὰ Γγίθι οἵ Βτοαοτίοἰς ΓΨ. οὗὮ 
Ῥτιαδβία, ἘΠη6 Οἰροκεπέσηε νετο Ηἷθ πτβί, {1|ὸ Αδεηζ. Οἰοοκεμίηε 
μὲδ ἱπαῦ νογὶς.---Ρ. δ. 
᾿ ἐδπτομαι ΟΟσΌ 5 {Πἰ τ γ-ὅγνο ἐΐγηοα ἰπ ἔἶο Νονν Ταδίατηθεξ, 

Βηὰ 5. ὩΠ  ΤΌΓΙΙΥ ἰγαηναιϊοὰ ἐο ἑομοὶ ἰῃ ἐπ Ε. Υ. 11 ἰδ υποὰ 
οὗ Του πα ἐμ6 Ὀδηά, [Π6 ραγιηθηῖ, 86 Ὀοάγ, ἴοοιὶ, εἴο.---Ῥ. 5.] 
Ώ [δ οὗ ἐπ  Ὀοίοῦ Καὶπονῃ σοτητηοπίδίοσ, με δἰδὸ δὴ οτηϊηθηὶ 

ΒΙὈΙΠ σαὶ δοβοῖαῦ (Ἰπουσῃ ἃ ἰδυηαη, Βοιδίοῦ οὔ Εγβπκίογϊ οὴ 
1.0 ἈΓα[Π6) δῃὰ τονῖβοι Οἱ [απ οτ 8 ἀθγιιδα Βίυ]6.--. 8. 

ΘΟΥΡΟΡΘΑΙΪΥ ργοβοηί ἢ ΒΕΓ, ανὶηρ ποῖ γοῖ Ὀο6Ὦ 
ἰγϑδῃβ]αἰβὰ (ο (μ6 Εδί εν ἴῃ ἤοδΎςΙ.. ---, 3.1 

2. ““ΠοιΡ ΜῈ ΝΟΥ ΕΑϑΤ.᾽ἢ 
α. ϑυρεγπαίωγαζίϊς ; ὅ6 ΕΚ ποὶ (ὉΥ̓ οοτηοτὲ ἴῃ ΜΥ 

»γέεεπί ἀρρεαταποε ὃν ἰεττεείτίαΐ οοπίαοί, Ὀαὶ ὃν ερίσι- 
{μαϊ σοπιπιμπίοη (Ατεὶ., Οτοὶ., Νοδηά. δηὰ οἱ μογβ). 

[4180 Αὐσυβίιπο (7ταςί. οΧχὶ. 6. 8). “5 οἷ Υε 
ἰαπσενε -᾿ τὰ ἐδἰ, Νοίὲ ἵπιὶ λῖς δὶς σγεάογε, φμεπιαάιποάμτη 
αάλμςε δαρὶδ; ποἰϊ {μῶπὶ δεπδυπι ἄὰς πδριε ρετίεπάετε 
φυοά »το ἰε [αείμ διιπι, πες ἰταπιδῖγε αὐ ἐμαὶ Ρὲν φυοά 
7 αοία ἐδ. Φποπιοίάο δπὶπὶ ποη εαγπαϊίίετ αὐλμς ἴπ εὐτα 
ὁτεάεδαί, φωεηι δισμί λοπιίποπι ἤδδαιί 7" Ἰ,6ο (ἰο ατοϑδὶ, 
ὅϑότπι. 14 (αἰ. 12), 6. 4: "" Δοῖο υἱ αὐ δε οοτροταϊεεν 
υεπίαδ, πὲς ει πιὸ δέπεῖ σαγπὶδ αἀσποδεαξ: αὐ εεδὶἑπῖοτα 
(6 ἀϊδέεγο, πιαήογα (ἰδὲ Ῥτώρατο: οὑπὶ αα Ῥαίγενη αν- 
σέπάετο, ἱμπς 36 ρετγεοίἑμα σετίμδοιιε ραϊραδίς, σρρτε- 
λεπδυτα σμοάπορ ἰαησίδ, εἰ οτεάϊαγα φμοα ποη Τεγηϊ8." 
Οαϊνίη, ΜΙ ποίμοι, ἢ  οἴια, ΤοΙαοἷς,, υἱ  ατάξ, 
Ἡφορβίοηθοτς, Θοάοὶ ΒΟ] βου 5.8} 118}}Υ {Β18 ξϑτὴθ 
γον, ΑἸΐογὰ: “ὅς Ὀο]]οτοὰ 8..6 δΒδὰ ΟΝ 
ξοίίοη Ηΐπὶ αρδὶῃ, ΠΟΥΟΣ ἴο 6 ρδτίοα ἔγοιῃ Ηΐ. 
ΤῊ σοϑίυσο Ηα ΤΟΡΥΟΥ͂65 88 υηδυϊ(οα ἰο {6 (ἴτη6, 
πα {}|ὸ πδίυγο οὗ {18 ρσοϑειὶ Δρρδθδσϑῃσο. “80 
ποί ἐδ)118----ἴῸΓ 1 8ηὶ ποί γεὶ τοϑβίογϑὰ ζὰ}ν ἴο γοῦ 
πῃ Ὀοαὃ---ἴἰ μᾶτὸ γοί (0 δβοοῃὰ ἰο {86 Βδίμοσ." 
ΤΊῖ5 ἱπηΡ} 168 πὰ (6 Ὀδοκρτουπα αἀποίλεν απὰ (τ 
ἰουσλίπς 6 Ηρδ βδῃουϊά ᾿ανα δβδοοηδοὰ ἰο (δθ 
δίδου." ογάβμνοτιἢ (πὸ [85 ἃ Ἰοῃβ ποία 
Β6γ6)ὴ: “ΟἼδανο ποὶ ἰο Με ἴῃ ΜΥ ὈΟΑΙΠΪν ΔΡρϑδσ- 
ΔΏΘΘ; 4Ὧο ποί ἰουςὰ Μί6 σαγΠΙ Υ, θὰ Ιεδση ἰὸ 
ἰουοῖι Μο δβριγϊυδῖγ. πο ἴμ6 ῬΟΥΤΟΥ οὗἁ (86 
ΒΟΔΙγ ἰουσὰ 6ηα85, {Π 6 [ΠῸ δρί ἰδ] ἰσας ὃ6- 
κἰηθ, διὰ ἰμδὶ ἰουοῖ πηοϑὶ ΠοΏογΒ Ομ τὶδε δηὰ 
Ρτοῆίϑ υ.5.᾿" Τ ογάβψογ ἃ ἔπ ἢ ΔΡΡ] 68 (6 ῬΡϑβδβδρο 
ἰο Ομτῖβδι 'Β Ῥγθβδοῆσα ἴῃ 116 δυο δγὶδὶ ΒΊΟΝ 15 
Βρί γἰ (π|4], ἢ οἱ σᾶ γΠΑ].---Η δ ρδίθθετρ (111. Ρ. 808) 
σοηὐασεοίατοβ ἰμδὶ ΜΑΓΥ, ἴῃ 186 ΙΒ. 8. 6 ποίϊοῃ 
ἰδὲ {π6 ραγιἰοη γγ8}} Ὀοίθοη ΟὨ τὶ δπὰ Βεὲγ 
δὰ ποῖ δ] }6ἢ, ἀοβι γοὰ ἰο ἐπιόγαοςε Ηΐτὰ - {Πὶ58 ἰἢ6 
Γοτὰ πὶ ιβιίοοά, θοσαυ86 ἰῃ8 Ῥγοδοβα οὗ ρου - 
δαί ἰομ 88 ποὶ γεί σοπιρϊοίο6α, δηὰ (Π6 Βερδχγαίϊου 
8(}}} σουτἰποα ἱπ Ῥαγί. ἀοὐεοὶ: ““ἄπτεσϑαι ἷΒ ἴο 
ἰουο ἴῃ οΓοΡ (0 ΘὨΪΟΥ͂, ἐο αἰίαοὺ οπεἷς δε ἴο Ξοῦιδ 
ὁπΠ6: Τ}}}8 8 ποὶ (86 πιοτηδηί (0 διδοῖ γουτβον 
ιο Μ6 δϑ 1 δὰ Ὀοΐοσθ γουὺ 'π ΜῪ Βα δ ἰμαιν]ἃ- 
06}}1γ.᾿ Οὐ. θεϊον δὺὺ α.---Ρ. 8. 

ὃ. Μηπειοτίεαὶ: ΤΆΤΥΥ οὶ νὰ Μο, Ὀσὲ ταλξο 
Παβίθ δὰ ἀἰβοιατρα (86 τηοββαρα; (ἰπ|6 δῃουξὰ 
Ἰάον ἴον Ββαπάϊϊης, σγϑοίϊηρ, μοϊάϊος (Βεξα, (α]- 
οΥἶαΒ. ἤθη κε}). 

6. ϑριγιἐμαϊι αι ἰο-πιψίλίοαϊ : ὦ 6888 νὴ8 ΟἹ {86 γμοϊηΐ 
οὗ δδοοπάϊηρ, διὰ ἀϊὰ ποὶ ἀδβϑῖγο ἰο θὲ ἀοίαϊποὰ 
ΌΥ ΜαῦῪ (Βαυν, Κίηκοὶ: Οη6 οὗ (086. πυτϊηογοῦθ 
ΒΒΟΟηΒΙΟῺ8 Οσσυγτγίης ἰὼ (ἢ 6 ροτγὶοα οὗ [86 ἔοτίν 
ἀπ γ8 πὰ8 δὈουΐ (ο Ὀ6 Ρετγίοτιμοα). 

ἀ. ΟἰἈνιδιοἱοσίεο-ρανελοϊοσιεαὶ: Ηοϊὰ Με ποί 85 
(δου νὸ πόσο ἴῃ (Π6 ρογίδοίἴοη οὗἩ ἰῃ 6 Ἔχὶ βίδησθ 
οὗ ἐμαὶ νουὰ Ὀογοπὰ υ8, ἴ0. 7 δὴ ποὶ γοῖ 89- 
οοπαοά, εἰσ., ἰο ΒΩΥ ποιμίηρ οὗ ἐλψδεϊί. (ζεδεη 
ει 11., 166] : Π|.,, 744. ἩΗοπηδηη, [υἱδατάϊ, 
ΤΙΟΙυΟΚ. ΑΒ γορῆγαὰβ (ἢ 6 8686, Β᾽ τα τὴν Πα ΠῈΣ 
δηὰ οἰἶνοῦϑ αὖ δὴ δύ! ον Ροτίοα.)  [διπιῖ]δτ ἰὸ 
δχρίαπαίΐοη 2 α, 8δογο6.---}, ὅ.]. 

ὧπ (86 ἔκοι ἰδδὶ (86 ἴοτπιὶ ἀπτεσϑαε ἄοοβ τοὶ 
ὈΑΓΟΙΥ 68} 0 ἰομςὴ, ἰο λαπαάϊίε, Ὀαὶ ἐΠδι ἱἰ Α͵ξο ρατ- 
{ἸσυϊαΥν ἀδηοίεβ ἃ λαησίπσ ὑροη, ἃ λοίαϊηρ ζαξί, 568 

4 ΤΒοΪυο 5 οἰ αδδ βοδιίος οἵ 7. Ρ. ἴδῃ ξο, Ὁ. 438, τεοεὶῖδ ὕροῖ 
8. το Ξἰ8|.κ0. 
{Το οοπαποίαγοα, ἰπ ἀδαμαῖς οἵ ἴῃο ἰοτί, σύ μου ἄστου 

(ἀὐγεάοχ) ἀπὰ μὴ σν πτόον, Ὠδο ΠΙΘΓΕΙΥ ὕυ τιοπιϊοδεὰ. 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧ, 11--18. ΘΙ 

ἘΒοΪαοῖς, Ρ. 484 [Κυδυ μ᾿ Β ἰγβη8]. Ὁ. 411]. Το] οἷς 5} μδ5 βθϑῃ Ηπ, ἰμθ8 ἀἰβομανροβ Ηΐβ οοτηπιΐδ- 
αἰνί 68 ὑπὸ ὐοτρτοίδιίί οαΒ᾽ἴο ἔνγο ο48868, ὁη6 οὗ | Βἷοπ, Ασδοοτάϊηρ ἰο ΜΟγοΣ, ἔμϑτο ἰβ ἃ αἰ θσθῆοθ 
ὙΠἰσἢ ἀἰϑοονογθ {86 ΓΘΑΒΟῺ [ὉΓ (ἢ 6 ΓΘΡΕΪΒ6 ἴῃ [86 Ὀαίνγοοπ (818 σοτητη βϑίου δὰ ὑμῃ6 ρϑββαρὸ Μαίί, 
ποί ψεί σίοτί Πεα οοπαϊίίοπ οὐ Οὐνίδί ; ὙΓῸ116 [80 οἴ ΟΡ  χχυϊὶ. 10. Ῥγοργοββ, ἸΟΎΘΥΘΥ, ἕγοια ἰδ πιοβὲ 
τηδὶηἰδὶπ 5 (80 ἰΐ 1168 πὰ (86 σίογίἠεά βίαι οὗ {8 οθοταὶ αἰϑοϊοβιισθ ἰο 8 ΠΟΥ ΒΡΘΟΪΆ] ΟΠ6 ΠΟΥ͂ΘΡ 
Γοτά. Αοοοτγάϊηρ ἴο (μ9 ἀἰδιγ! θαϊίου ἰαἴο ἄπτεσϑαε  δοπδιλιιθ8 ἃ αἰ ότθπσο. ΟΥ μου τ ῖδο, ἐμ 6 ἀπ μου η6θ- 
ἐο ἰαν ἠὀοίά οἵ, ἀτιὰ ἰο λοία 7αεί, (0) ΤΟΤΤΊΘΥ 18 ὈΥ Ῥσθ- [τοϑαΐ οὗ ΗΪ8 ἱτηταϊπθηὶ δδοθηβίοπ νου] 4180 ρσο- 
ἔδγεποθ ἱπίθυργοί θα 88 βί βεϊγἱπρς (6 οαίελίπο Λοία (δε 8 αἰ ὔθγθηρο ἤγοπι ὑμ6 ἀἰγοοι 70] σίας 
οὔ {πὸ ἰσπβεβ, τσογδἠϊρρίπφ. Υοὶ ποὶ ἐχοϊαβίγεϊγ. [ χουθϊδιϊοηβ οὐ 76δὺ8 ἴῃ ἼΠο οἶτο]6 οὗἉ ἀἰ801}168, 88 
186 ἀεδίρη οἴ 1688 ΒΡΟΘΟΝ 88 ὑπάἀουδιοα!γ ἰο, τοοογάθα Ὦγ Φοόοβὴ Βἰπιβοὶί. 
Ἰϊπιὶς (9 ὀχ θόγδησο οὗ Μαραδ᾽Θ θ᾽ Β ταρίυγο, ἴο 
ἀοργῖνο πον οὔ ἰΒ9 ον {Ἰαβῖοπ ψ ἰ ἢ 15 ρογβυδά- 
ἴπς ὈδΡ ἰμδὶ ἀυὐογυ αἰ ΒΠουΥ δηὰ ἀδηρον οὐὗἁ 6 Ὁ 
Ἰ6 ἰ6 Ἰαϊὰ ὈδὨἰπα πον, ἰπδι οχίθγηδ] ᾿π  ΘΓΟΟΌΓΒΟ 
ὙΠῚ| 9 6508 18 ΠΟῪ ἰο σοῃίϊηπ δηὰ {πεΐ ᾿ξ 18 {86 
ΒΌΡΓΟΠΙΘ τ᾿ ΐῃ ς;,---δὲῪῃηα βΒὸ ἰο χζυϊὰθ ΒοΣ ἔδο Ὡρ ᾿ῃἴο 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1 Μίατυν Μασάαϊεπε, (πὸ ὅτοι συδτάϊδη οὔ ἢ 6 ΗΟ 
ϑορυϊοισο. Τ 9 Ἰδοὺ δηἀ ργοδοηὶ συατγάϊδη οὔ ϊί, 

2. Τὸ ἀπσοίϊο Δρραγὶ τ 0Π8 δἱ (ἢ δέ γί, Ῥαβϑίοω, 
ἃ Ρτγδοί ἶσα] σμδηποὶ, Ηδηοθ {88 ΘΟΠλ ἢ 88] οἢ. ἘΒοβυσγθοιΐοη, δηὰ Αβοθῃβίοη οὗ ἰμ6 [ωογὰ τολτῖς 
ΤΌ Ων Ὀτοῖδεθῃ [πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ᾿ἴΠ|0860 ἸπηοΠ 68 88 ὑπ 6 στοαί ΘΡΟΟἢδ ἴῃ {86 16 οὗ 

ἀδελφούς μου. 7---ϑοὸ Ηθ 604}18 ἐμ ἀ1801}}68 ὈΥ ἃ ᾿ Φοδυδ. ον (86 δηκοὶϊο νου Ἱὰ ἀοε8, ἰπ χοποταὶ, 
ὨΘ Ὡδη0 ΟΥ̓ [ΔιΔ αν σο-οταἀϊηδίίοη. ΜοΥδΡ: ΘΠΘΥΘ ἱπίο υἱὸν ἰὴ ἐδ6 στρα δροσὰϑ οὐὗἩ [9 
Ηο πιϑϑηβ μον ἰο σβϑίπον ἔγοτι (μ18 (πὶ Ηἶ8 δρ- ' Κίημάοιῃ οὗἩἨ αοά. Ὑπογοίοσε ραγιϊ συ]  ἰπ 
ῬΟδΓΔΠΟΘ ἰβ ηοΐ 88 γοὺ 8 βιιροΓ-(ογγοϑίγ 8] δὰ ἰδ9 9 οΥ̓͂ ΑὈγδιιδὰ δὰ ἰπ (δαὶ οὔ Μοββϑδ: δὲ 
εἰοτὶ οὰ οὔ. ΟὟα]ονγϊβοδιΐομ, ἤογουοσ, ἀοθϑ ποὶ ἴδο ἑουπάϊηρς οὗἩ [μ6 σογδηδηί- οὶ αἴοη, δαὰ "δὲ 
Ρυΐ δὴ οπὰ ἴο ἱμ8 ὈγοιΒΟΥΪΥ ὕθοϊης. Βοηζοὶ: [ἰδ 6 δι δὈ] Βμοῶς οὗἩ ἰδ6 Ο]ὰ Τ᾽ δβίαπιεηΐ (Β60- 
ΤΠ ποτὰ ἰ8 ἀοβίχηθὰ ἴο βροθδὶῖκ ρ6860 ἴο 86 αΪ8- [9 ΛΌΥ: Εον ἐμΐβ τϑδβοῃ, δον ([):6 δϑί δ Ὁ} 8τηθηΐ 
οἶρίοθ σοησοτπίηρ ἰποὶν ϊχφηί. ΒΙραϊ, Ὀὰὶ ἰοο οὗ ἰΠ6 Νον Οονθηδοὶ ἱπ (δ Ἰἰέο οἵ 26 8ι.8, {Π|0Γ9 
ΠΑΙΤΟΝ. Οδτὶϑὺ Ὀγθδίμθβ ἰῺ (ῃ9 ραγϑδαϊβαὶο ρθ860 ἷ8 ἃ τΪϊ Βάγια] οὗἨ δηροὶὶο δρραυι (θη ἴῃ 6}} {16 
οὗ 86 Π6. γϑοουοϊ]ἰδἰίοη. αοά ἴ8 Ὀδδοῖηο (86 ' Ῥεογίοα ἐβγου σὰ τ Β] ἢ 186 Ομ ΤΟ 8. ὨΙΟΥ͂ 6χ- 
ΒΑΙΠον οὗ (86 ἀἰϑοῖρ᾽]68; Ηο στϑοίβ {Β6πὶ ἴῃ ({16' θη; (ποὶν γοίυγη, ΒΟΤΨΘΥΟΘΙ, 18 Ῥγοσιϊβοα ζῸΓΡ 
ἀϊκηῖιγ οὗ (ποὶν ποῖν 11{8--ίη τ μΐσι Ηθ Μ|}}} βοοπ, (80 ὁπὰ οὗ ὑπ6 τυνου]ϊὰ. Τῆι ρβυοβοϊορίθα} γθθθοῦ 
δ Κο ἰΒο σἰδὰ τὨτουρὶι [6 ϑ'ρ᾽ τὶς οὗἨ δἀορίίοπ, | 18 οοπίαἰηϑὰ ἴῃ (πο ἔδοί (αἱ ἴῃ 8}1 (Ὠ!οὌβθ πηοπιθηῖβ 
85 60- ὈτοΟΙΒΟΥΒ ἴῃ (86 ὨΘῪ Κίπράοιι ὑπαὺ ἰβ πον [86 Βυπιδῃ τουϊὰ 18 Ὀτουχεῦ ἴηϊο οἹοβοϑὶ ρῥγοχὶ- 
ἰουηάοα, δὰ 88 6ο- οἶσθ. 6 τοϊαϊΐοη οὗ δυ- [πὴ ἴο [6 δΒρὶ εἰ ὑ- ποῦ; (παὶ (6 ψ ΒοΪ6 ἕογῃ οἴ 
ΤΩΒΌΪΥ ἴο αἀοα ἴ8 σμδηκοά, (6 πον Ῥαγδαΐβο ἴβ 16 υἱδὶ 010 νου] υδηΐβῆθβ, ἰὸ ἃ ὕγθαίοῦ ΟΥ 1688 
οροποά, ἰοροίμον τὰ (80 πο Μδὴ (πὸ γθ αγὸ ἄθργθα, ἔγομῃ (6 ἀΘΘΡῚΥ τηονοα οἱθοὶ οα {ιΐ8 8149 
Ὅοτη ἱπίο (6 νον] Ηἰβ Ὀτοί τὴ ἐπ 49ε, δ πο- 16 συϊΐῦ, δπὰ ἴῃ πο ἀ6οΡ ἐν αι οὗ {π18 νον] ά 
γψογί ἢ 6685 γοπιαϊπίηρ ἰδ9 ᾿οτὰ δηὰ Κίηρ οἵ ἴῃ 6ηι. εἰμ 6 ΓΘ ἈΠΟΪΟΒ65 Ὑἱ ἢ ΒΘ ἃ σ ΟΞΟΪΥ υἱβϑίοη ΓῸΓΡ 
Τδοϊυοῖκ. [ἐ ἴ5 [86 ᾿πεϊπιδῖΐοι οὗἩ (6 τοϊδιϊοπδΐρ (Π9 δρὶνῖυ- τ οὐ]. 8.66 (86 δυι μον 8 Φοδέἑνε 2 ο9- 
οὗ τϑοοῃο δίίου (ΑΡΟΙ πα τίβ, μαι μον, Βυσοῦ). [πιαΐίζ, Ρ. 678 

Ι δδοϑῃὰἃ [᾿Αναβαίνω].---ὸ ᾿απιΐηοηι 88-| 8. Τμαῖ (6 ρΡογοσρίϊου οὗ {0 δηροῖβ ἰὰ ἐδμοῖν 
Θοπβίοη ϑροίζοη οὗ 88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ργϑβοηΐ, δἷποθ Ηδ ΟὈ͵θοϊίνο πιδ οδίδιϊ ας τγὰ8 80}}} οοπαϊοἰοποα ὈΥ 
Θύθῃ ΠΟῪ ἤηα5 ΗΪ Π]86 1 ἰη (ἢ 9 πον ΒΟΔΥΘΗΪΥ βίαίθ, [{Π6 ᾿Ι ΟΡ ΙΟῊ οὗἁὨ 8ἃ νἱ᾽ϑ᾽ ΟΏΒΡΥ (ΔΟΌΪΟΥ οη {μ6 ρδτὲ 
ΟΥ̓ ἰγδηϑί(ἰοὴ βία, ν ἰδὲ ἰ8 (8 6 σΘοηἰϊίοη οἵ Δ8Β66}- 
βίου, θ. Νῆν Σ᾽ αἴδοι δη γοὺῦσν δῖοι [πρὸς 
τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν].--ο 
ἄοθοθβ πού βαὺ ἰο οἱἷῦ (88 8180 οἰβθν οτγο ΜΟΜΓ Ζα- 
ἑδεν, Ην αίλεν, Μαῖι. νἱ. 9: δἵϊον (18 ἸΏΔΏΏΘΡ 
ῬΓΑΥ γε: Οἰὲγ  αίλενγ), ἴοὉ Ὁ (86 γτοϊδίϊοη ἴῃ τὴ ΠΙΘὮ 
Ηδ εἰαπὰὰβ ίο ἰδ ΕΔίποΣ ἰδ, ἰῃ 118 ΘΠ ΔΥδοῖοσ οὗ 8 
Θίδγαδὶ, ἱπηπιοαΐαῖο, απο ρ᾽α] τοϊαιΐοη, 8ρΡ66) - 
ΟΑΙΪγ οἰ ογοπὶ ἔγοιῃ ἐμ 6 ῖν ταδί σοϊαϊίοη ἴο (86 
Ἑδιθν. 8.11} (Ὠἷ8 Ῥοβίυϊνο ϑβυγϑησθο 18 ΒΟΓΟΙ ἢ 
οοπίαἰηθα: ΜΥ ΒΔΙΠΟΡ ἰδ αἶβδο γοῦν ΒΓ ΠΘΥ ΠΟΥ ; 
γ6 888}} 6 ρφίοτίοὰ δος νῖ Μο.--Ὁ ΤΥ 
Οοᾶ [εόν μου καὶ ϑεὸν ᾿βον 1 Τῦρτο 
8 (6 5Βαπ|9 οοηίγαϑὶ ἀραΐῃη οὐ Ὀοίἢ βἰ 68 'ῃ ΗΪ8 
Ξοθογη]σλιίοηβ. Ηΐδ8 οοῃβοϊοιβηθαβ οὗ αοα ἱἐ8 
Βροοϊ δον υπίᾳαθθ ἃπὰ τἢ8 βοῦγοθ οὗ ἰδοὶγβ 
(Ερ!ι. ἱ. 8). Βυῖ δ ἴῃ (πὸ γοβυγγθοίί οι, ἰ80 Βδ- 
δὲν Π88 ἀδπιοηβίγαίθα ἢ 86] 10 Ὀ6 797. Δ] αἰ ΚἈΓῪ 
Θοά, Βο ἴῃ ἔπἰατο, ἴῃ (ποὶν σοῦγΒα οὗ ᾿ἰΐο δπὰ 
νἱοίοτγ, Ηθ ν}}} ῥσον Ἡἰπιβοὶῦ ἰο 6 ἰλεὶγ αοὰ 
880.---Τινιι8 15. Μαρσάδ] πο τοδὴς ἐἢο τοί Ενδηρο- 
1180 οὗ (ἰὸ Τϑϑινγγθοίΐίοη ἴο (Π6 ΔροΒίοὶο οἱ γοὶθ 
λι86 1, ἰπ 9 ογὰ ανΐης 8180 ἄγβί δρροαγϑὰ (ὁ Πυ. 

γεν. 18. ΜΜαρᾶβδιθῃθ οοσηθῖδ [ἜἬ ρχεται 
Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλουδα τοὶς 
μαϑηταὶς ὅτι ἑώρακα τὸν κύριον καὶ 
ταῦτα εἶπεν αὑτῇ].---ϑἴιο 15 οὐοάϊηὐ ἰο {Π6 
Φοτμπιϊβδίοα. 880 δγβῖ δηποῦποοβ ΒΟΥ ἸΟΥ͂ ἐμαί 

οὗ ἰ8οϑ9 ψῇο Ὀα]ιο] ἃ (6 πὶ, Γϑϑυ δ ἔγοπι (86 ἢ ἷ8- 
ἰοΥῪ οὗ [)Ὡθ γοβυγγθοίΐοη. Ῥοίου δηὰ Φοϊιπ 8606 πο 
δΏ55] ΠαγΘ, ἰ86 ΟΙΠΟΡ ΟΠΊΘῊ 866 Ὀι Ο0η6 δηροῖ, 
Μαράδ]θπα 8668 ἰνὸ δηβοὶθΒ. Κα δν σοϊδιὶνθ 
ἀοζγθοβ οὗὨ Υἱβίοὁοὺπαυυ ρογοθρίΐοπ 86 δηπουποοὰ 
σΒδρΡ. χἰϊ. 28, 29: ᾿ἰκΚου δα Αοἰβ ἰχ, 7; παρ. χχὶϊ, 
9. Οομρ. δῆ. σχ. 7. 

4, ΟὨ τ βι᾽ δ βυ ρουϊογιγ ἴο (η 6 8 68, 8 ἀσοὶγὶπθ 
ἰδυχῦ ὉΥ ϑοτὶρίυγο, Μαίί. ἱν ; οἰαρ. χχυὶΐὶ. 68: 

ΓΕΡΒ. 1. 21; Ῥμὶ!. 11. 10; Ηθν. ἰἰ. δ 8., Μδῖγ 
] Μαράδ]θηθ, γ8ὸ Μγ)88 ΒΟ ΓΘΟΙΥ ἀορΙΙΑ ΓΙ ΟΑΙΪΥ ἰπ- 
' βἰγαοίοα ἐποτγοὶῃ, ἸΘΥ6 Βοθῃ ὁ }}Ὁ δοὶϑ ἕοσι, ἰῃ 80- 
᾿ οογάδησο πὶ (1ὸ ἰπδβιϊηοὺ οἵ ΟὨγίϑιίδη υἱιδὶ 
! Γ᾽ ϊηζ. 

δ. Τὴ δοὶ οΥ̓͂ Μαγγ 8. γοοορηϊζίηρ (Π6 Πογὰ 
ΟΥ̓ ΒΟΡ εα, Τί ον ἰδ ὈΥ ΠΥ ἐνὁ 18. ΘΠ ἾΓΟΙΥ ἴα 
δατοοιθηὺ τὶϊὰ {(Π6 ἰανν8 οὗ τηδηϊοϑἰδίΐοο ; δο- 

ἐροτάϊης ἰο 8680 ἰανν8, οπάετβ ψΒὶσ δἀάγοϑα 
᾿ (Ἀθιαβοῖνο (ο (9 ΒρΑΡΙΠ ἀγὸ οὗ δδυϊϊοῦ δά 
ἢ ΠπΟΓΘ ἔγοαυδηΐ ΟσσυγΓοΏ66 Θη4α οὗἁὨ Ἰ᾿δΔίογῦ νη ῖ1}- 
Ι ἀγα ναὶ [ἢ δυο ἢ 88 ΔρΡ681) ἰο 6 βἰχίιι. Ηθζα, 
ἐ ΒΟΤΘΥΘΥ, ἰὺ 18 δὶ ἰδ9 βδη6 (ἰπι6 ἃ (ΘΒ ΠΠΟΠΥ (9 
ι(06 Βρί τ] δηὰ ἀἰνίπο δμαγϑοίον οἵ Μαράδ θη θ᾽ 8 
διιδο; πιο ἴο ὑμ6 Γχοράὰ. 86 ον Ηΐπ ὉΥ ἰδ 
ἴοπο ἰπ τ εἰσὶ ΟἿ τἶβί 68}18 ΒῈΓ ἤδῖὴθ. ΤὨγουρὰ (ἢ 9 
δππη8 64}} 880 ὈΘδΟΙ6Β 6 ΓΟ οὗ (ἢ 6 ἀϊνίηθ οΑ]Ϊ, 
{π0 ῬΡεογοοριΐου οὐ πίοι οοπδίϊ 68 ἴΠ6 πλοδὲ 
ὈΠ158101 οχρογίθῃσο οὗ ἐμ οἱθοί, 3.66 18. χ δὶ, 1.. 



612 ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΕΟ ΤῸ ΟΗ͂Ν. 

6. Α ἀϊαϊοσθθ τοδὶ Ὀγῖοῦ διὰ γοῖ τροϑὲ ὑγοβ- 
πδηί: Αἴαντ ; Μαδὸδοηὶ. 

1. ἤονῦ ΜΗ ΧΟΥ. ἴπ 0 τβοδῃ)ϑηΐ οὗ ὈΪ δοΐωϊ 
ΘΟΒΙΔΕΥ͂ ΠΙΑΥ͂ Μ͵ὺ ἴτβοῖ ἐμαὶ Μὸ διὸ δ8(}}} οἢ οδιίδ 
δηὰ βι1}} βανϑ ἃ πιϊβείοῃῃ βοῦο. νϑῃ ΜΆΓῚΥ τουδὶ 
διίαΐῃ ἰο ἃ σοπβοϊουδβηοδδβ οὗ ἴδ οἰζιδίϊοη. ἘΠ6 
ἔοοι (δὶ ΜΑΥῪ μδὲ οὶ γοί δεσγϊυδὰ δὲ (.:)6 (Ὁ4] 
Α5 (οΏ(ἰγ ὀσρτοδδοὰ ὉΥ͂ ε})}9 [ογὰ ἐπ {89 βαογίῃβ 
ἐμαὶ Ηο Ηἰτϊηβο! δὰ ποῖ γοὶ τοδοβοὰ ἰξ. Αἱ ἰδ 
Βδίη9 ἰΐπ|9 (6 ΡῸ ἰδ Βαγο ἰπίἰπηδίοα ἐδο ἐγ ἐπ δὲ 
δρὶ νἰἴυ.4] οοπιουπίοι τὶτ (6 Γογὰ οοπδιϊίυὐ68 
Π0 ϑββϑῃιαὶ ραγὶ οἵ 86 θοδι γίης σοι πίοι 
πιὸ Ηἱπι, δά 5 ἐΐὸ σοπαϊεΐου οὗ {ἐϊ|0 Ὁ]185 οἴ 
Ὀοδοϊάΐηρ Ηΐπι [(869 ἰ0 [Δ06]. 

8. Τὸ τηοϑϑᾶρβο οῃἰγυδίοα ἰο ΜΑΥΥ. [ἰ ἰδ δὰ- 
ἀνοδϑοὰ (ὁ (δ6 ὀγοίλγεη. [ἰ ἴδ ἃ τοϑδϑῶβο δοϑοοσζηξος 
1ἢ86 ἱπϊβοηΐῤ ῥογίοοιίί ας οὗ Ομείει.Ό ἢθ ἀοϑα 
ποὶ βρϑαὶς οὗ Ηΐθ γοβυγγοοιΐου ; Ηθ δρϑαΐκδ ρΐ 
Ηἰδ ἱτπἱθοὶ δοοοηδίοα. Ηἰβ ογ ρίδιδϑα ἰοσπαργὰ 
ο 186 ΒΡ Σοηιο κοα]. 
σαί 8258 85 διδοθηδίθφῃ ἐοὸ 39 Ζαίλογ, ἷἰὰ Ηἱἷα 
ΟἸδιδοίοσ 88 ἐμ6 βοη οΥ̓ Θοἀ : 9 ἶὼ Οοά, ἰὰ Ἠϊο 
οἰδγδοίονρ 88 ἐμ ρον δοὰ βου οὗ ἥδ. Τμὶο ἰδ 
δυορηδίου ἰ8, ΒΟΥ ΟΥ͂ΟΡ, ἰ0 γοἀουδὰ ἴο ἐδ 6 αὐἀνδῃ- 
ἰδᾳο οἵ Ηΐδ8 Ὀγείβγοη 8 ΜῸ}} δὲ Ηΐβ ον, κοοὰ. 
Ἠθῃοο ἐἰμδὸ δαγίηβ στῦπδ: 4 δη(0 γοῦν ΕδίΒον,᾽" 
εἰς. ἴὰ ἰδ ο Ὀ6 οὐβογυθὰ ἐμδὶ Ομγἰδὶ οοπηϑοίδ 
Ηἱἷδ8 τοϊδιΐοη ἰο Θοἀ νἱῖ ἐμοὶ οἵὔ Ηἰβ Ὀγοίδτοα, 
δηὰ 4150 τηαῖκθ8 ἃ ἀϊδὶ ἱποιΐοη Ὀοίποοι ἐδ ἵν ο 

9. Το ἔνδε Εδϑιθγ-Ἰθοϑδαρο δαάζοθεοὰ ὉΥ 
Ομείου ἰο ὑμ86 δροβίοϊϊο οἷγοὶθ 186}, τδϑ ἀϊ6- 
οπδνυχοά ΌΥ 8 τοοπια, 8 ἴδιη8]6 αἱδοὶρὶ6, πο, 
Μἰζπου ἀουαῦί, νν88 ΓὈΥΠΘΥΪΥ ἰπ9 ρεοοὺ δ΄ ὨΏΟΥ. 
ΤΏ ἤτϑι τηδῃ  }ἐϑἰ δίΐοι οὗὨ Ο τἰδὲ δὲ δρρογίιἰοηϑὰ 
ἰο Μεαράδίϑθηϑ, 88 δὲ (δ δνδί τβδιϊδοίδίξοι οἵ 
9 ΑὩρο] οὗἩ (0 Ιοτγὰ ἰῃὰ {πὸ ΟἹὰ Τοδίϑιηθπέ (0 
80 Εργρίϊδῃ τδίἁ Ηδκασ-- -ἀου 1688 (0. ἐδ9 
Τ6ΔΒ0Σ (δ δὶ Ὀοίὶ, Ὀοΐηᾳ ἰῃ ἃ οοἀ  ΐοη πθοδὲ ΘΟΡΟΙῪ 
ποοάϊης σοηθοϊδίΐου, γϑὶ δὰ ποϑὰ οὗ ἰδ) τηϑδΐ- 
ἵθδιδιίοη, δῃἃ 69 ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΟΣ ΤΙ Θη(Δ]}γ ἀϊεροοοά 
ἰο τοοϑίτο ἰϊ, [ἢδρον {πὸ Ὀοπάπηδίά οὗ βδτιβδι, 
Μοράδ]οπο οὔοθ πὸ θοπάπμαϊά οὗ α'η.] ““ Ῥἥϊενη 
τοῖῦ ἠη ἀδολοίοεη Νδιδεη δεῖ. Ἐ (59 δὴ 1 ὑ86 ΠΟῸΣ 
οὔ υἱπιοαῖ ποοὰ.") Αἱ β0ο8} 8 {πιο 8 ὀυοϊγοὰ (0 
ΔΌΪ ἰγ οὗἨὨ ρογοοϊνίπς {86 τηοδὺ Ἰγοηάἀογίᾳ! 1.61. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

βοο (Π6 ΠΟΟΤ. ΝΌΤΕΒ. 
Μααν Μακάδ]θῃθ αἱ {86 ΒΟρΌΪΟΒΓΟ οἵ ἰδ ᾿ογὰ: 

1, ον ἀαἰϊδποοιβο]δίθ: ἃ. βίι διδαπάδι οἠαϊηϑὰ ἴοὁ 
116 βροί, δ ("6 χυδγάϊδη οὐ (86 βορυ σῆνο; Ὁ. 
βι!9 ΜΘΘΡΟΙΝ ; ὁ. 8.10 βίοοροι" ἀογσπη. 2. ον 
σοιπέογιϑἀ : 8. 86 δΒϑοίῃ {6 δηχοῖὶϑ; Ὁ. 8.9 
8061} πὸ [κογὰ ; 6. 880 8 ηΔὰθ Δ τη ΒΒΘΏβΟΣ οὗ 
ἦογ ἴο μ6 θοοκ οἵ ἀϊδποὶ ]68.---ο δρ᾽ τἰΐα δ) υδὲὲγ 
ἷπ 189 χτοδὶ οἴδηρο οχρογίϊθμοθὰ Ὁ Μδῦυ: 1. 
Ιῃ δὶ! ον ἀθβοϊδιΐοη, ἰοτὸ ἴον ἰὸ [τὰ γοϊτηδὶβοὰ 
1πΦ ᾿ἰφδὶ οὗ μον 118 (πὸ ὕω 1} δηὰ Βο. Βορϑ). 2. 
ἴπ δ᾽} Βοῦ Ὀ]198 (μθγο τϑαιδίηθὰ (6 μαϊηΐζαὶ 
ῬΓΘΟΘΌΤΟ ΟΥ̓́ ΒΟΥ Ἰοπαίῃ 8.1.6 ἰΠ6 σοπδαπιτηδίϊοη. 
--ὸν ἴὸ 1οτὰ γον ποῖλ Ἰονῳ ἔον Ηἰἷπὶ: 1. 8116 
δουρὶ [6 ΒΟΑΥ͂ οἴ 86 Γογὰ ἴο δηοίηι ἰΐ δοὰ σὸ- 
οοἰνοά (86 δηοἱῃιΐ πα οὗ ἐμ 6 βρίτίιι ἤγοιῃ (λ6 1υἱνϊης 
Οηθ. 2. ἴῃ δὲν ατίοῦ ἴον ἰδ Βοάγ, 589 ποροὰ ἰῃ 
ἐδὸ 1ἱνίης Οπο, δορὰ ὈθοδπιΘ 8 πιθθϑΘΏ Ὸ} οἵ Ἰἰζο 
᾽ο 180 ψῇοΐϊθ Οἴατοῖ οὗὨἨ (ΟἸγίδὲ ἰῃ 4}} αροβ.--Β6 

“ [Βορίποίης οὗ α Θοίτηδα Ὠτιὴη ὉΥ Ρδυ! ρος (1647), 866 
ΤΥ τὮ Ἀ Βοοῖ, ᾿ ἣ ἘΣ ΜΟΘ Ἦγι ῬΑ [) δ9 Ἐπρὶϊ8}) ἐσδυδιδίίου 

Ηο ἀφοίκηδίοα Ηἰε αἰοτίῆ-. 

Ὀϊεδείηρς οὗἩ ἰγῃοιουγηίες δ (μ6 βτᾶγε.--- Τὸ βδογ- 
ἴα, ““ ΒΙοδβδοὰ δζὸ ἐμὸν 1:Βαὶ σροῦΓε "᾿ --- Ἰοοδὶ Θ02- 
ΒΡ σΠΟΌΒΙΥ ζω181οᾳ.---Τ)9 δηροὶδ δὶ {πὸ [δεῖ δπὰ 
βοοά οἵἩ ἰμο ἀοδὰ δῃὰ τίδοη [ἰσά.--- Β116 νἱοῦ 
ΙΔ ἯΘΘΡ, ἴθ γα 18 δ᾽ γοδβγ ρῥτσζοραγοὰ ἴος ἴδε 
ΒΌΡΓΟΙΣΣΦ σοῃϑοϊδίίου.,---Τ 8 ἰὨγοοίοϊ ἃ σοηγνεγβδ- 
οι οὐ Μοσζν ἱπαϊοδέϊυῳ οὗ ἔσο ἀσχτεεα οὗ ΒΕΣ 
Ἐδδίοτ.ἾοΥ: 1. ΤΠ (ἢ ἐ8Ὸ δῆκοὶδ, 2. τὴῖ 180 Γοτὰ, 
8. νῖιὰ (0 ἀϊδοὶρ]ο8.---ἘΠὴ 0 στοδὶ δο!οο) οἵ 189 
Βρίεὶν οὗ Ομείδι: 1. Αἱ ὅσοι 5μο ἐβουρδι ἰτ ἴπ- 
Ροβδὶ]ο ἰ0 ρδσὶ ἔσο ἰμὸ Ὀοὰγ οὗ Ομσγὶδὲ; 3. διὰ 
ΒΟΟΏ δ86 ἰθδγῃδίο οἱ ἐμδ6 Βίθεπ Οὴ6 Ηϊπιδεϊἴ οχ- 
ἰοΥΏ ΔΙ κο ᾿οπιο.--- 9 τηοοὰ οὗ ΜδΙῪ σ]δὴ ἐφ- 
εἰγουδ οὗ ἀοἰδϊμίης (ἰμ9 [κοτὰ, σοτορασοὰ πὶ (8 
τοοοὰ οὗ Ῥοίοσ οἱ ἴρ Μουπὶ οἵ Ττοιδδραγχδιίουῃ, 
-- Τὸ ϑλοδδῶρβο οἵ {Πνὸ Βϑορ Οδ9 ἰο Ηΐ8 ἀϊδοῖ}]ε8: 
1, Αἀάγοδδοά ἰο Ηἰδ Ὀγείμγοῃ, 2. ἃ τϑδϑδᾷο ΘὺΣ- 
δεζπίηᾳ, Ηΐδ δδοθπαίοη οἱ ἰδ ον Ὀς δ) δ͵8ο, 8. ἐδ 
Ῥγορδεδίΐου [9 Σ Ηἶἷδ δρροδυίης ἰἢ {Π6 τηϊάϑὲ οἵ 
1Π68..--Τ 0 ὅγοί βοχζίζοις δϑουϊ (6 Βέβοω Οηο: ἷ. 
Βοϊνογοὰ ὮΥ 4 δου] ἐπδί νδὲ πρὶ πΐο ἀοβραΐτ; 
ὦ. ὉΥ 8 ποζῶδῃ; 8. ὈΥ͂ ἃ ρμαχάομοι δἰπμοτν.--- ἴον 
Β.6 ἀἰδοῦδυχοθ [60 τωϑαδδᾷο: 1. 5:6 ρθη οὗ 
ΒοΥ Ὀϊοδβοάπεοδ (1 βανὸ βοϑὴ ἰ86 ᾿ογὰ). ΤΟ 
2. δια {δι μ}}ν ἀοἰΐνοσθ ἐμ βαγίωῃωσς. Αρρὶὶςδ- 
ἔοη: Τμὺ8 ἰὰ (9 ἰσυθ Βγοδοδίης οὗ (ιτῖϑι, [89 
ἰοΒε ΠΟΥ οὗ Θχρογίθῶοθ δηὰ ἰδ οοιλπαεὰ 
τογὰ τησδὶ ΔΟΟΟΙΏΡΔΌΥ δαὶ οΟἰδοσ.---Ἴ δὸ Οιτῖδ- 
ἐἐδὸ ᾿ἐἴδ, μ08}} (λ.6 δΘοπυυξαπιδίίοη, δὲ εἰεσπδὶ δ ίοῦ- 
παίΐοῃ οἵ Ὀθμο]ἀΐης δὰ γοθηουποῖπα (οΥ οὗ χο- 
οοἰνίπα διὰ βδογϊδοίης ἢ τρδκίος ΒΟ ἀδΥ δοὰ 
πονκίῃ ).--- ]ο ταϊδδίοη [0 ὑ})6 Ὀγθι  σΘ ΘΥΟΣ ἐδ 
Ῥτοοΐοιιϑ βού] ἔγυαδί οὗὐἠ ἰμ0 Ὀεβοϊάϊωρς οὗ 
ΟἸγ δ 8. ρὶο 

ΒΤΑΒΚΕ: 
{ΠπΠ|6 γί ο]ὰ ἰοο0 τημο ἰ0 ἐμ 0866 δεποι 0Π}8 νυ Βῖ ἢ ΔΙΘ 
βοοὰ ἴῃ. ἐβοιιβοῖνοα, 1πκὸ χχὶν. 17 ἴ.-- δον 
ἸΏΘΗΥ Ῥθοῖς δῃὰ ρμἷῃο νἱζπουλ οβιιδο!--- ΗΑ , ς: 
ΗΟΪΥ ἀθθίγοθ δ'ΎΔΥΔ ὈΤΟΒΡΟΙ, ῬΓΟΥ. υἱὶϊ!. 1}.-- 
Τὸ δρϑδὶς οοϊηζοσίδ Ὁ} [0 ἰ}|6ὸ δϑδίοιίοἀ 18 ᾿γαῖδο- 
ΝΟΣΙΒΥ, δηὰ ἐκ δοοογάδβῃοο ὙΠῚ|Ὲ [86 δυδίοτα οὗ 
{89 δηκοὶβ, γϑϑ, οὗ ἐμθὸ χγοδὶ ἀοὰ Ηϊ τ δοὶζ, [0 Κ6 
Υἱἱ. 18; 1 1988. υ. ]4.---ἠ διά. : ΜΙΔῺΥ ἃ ἰομύοΣ 
δὰ δυ Ὁ]οα δου] πιθυγ5 ΟΥ̓ΟΣ ἰ6 1088 οὗ ἐἰ5 88- 
γοῦν δηὰ γοί Ηο, {6 τυ ῖϊθ, 8 Ὀοδίὰθ δΐ, ὕδηὶ, 
1, 1-4.-: ΠΕΡΙ ΚΟ ΒΕ: ΤῈ9 πΥοδίου δὰ ᾿θοσὸ ᾿ἱἢ- 
ἴθη86 8:6. ΠΟΥ οὗ 8 ἀἰδέγεοιβοὰ βου], ἐμ 6 ὩΘΔΓῸΣ 
Οσίδι ἱδ; Ὀμὶ Ηο ἰ8 ποὶ ἐτοιθάδίεὶν στοοορκηϊτοὰ 
ἰπ {80 ἀΑΥΪΚΏ608.---ΟΑΧ ΘΈΕΙΝ: [ἰ δίδηἀδ 0 σϑδδοι 
ἰμδὲ Ὀοϊίονοῦα, 6608 Ὀοίος τίδοι, ϑμου]ὰ ποὶ πα δε Ὁ 
ὯΟΣ ὃῸὸ δορσονἕαὶ, Ὀυϊ ρμυΐ ἰὼ ρῥτγδοῖϊοο ἐπ 6 πτοσὰϑ 
οὗ δι. Ῥαυ]: “" Βο)οῖοθ ἴῃ (Π60 Ψοτὰ δἰνσδυ,," εἰς.» 
Ρλὶ]. ἰγ. 4.- -λχ: 2688 πον οἷ ΗῚ5 δθορ Ὁγ 
Ὦ8ι)6, οΟΔρ. Χ. 8. ΒΟΒΟ 8 ἃ ἰχῦθ δῆδθρ οἱ 76- 
88, Κηονγοι δ]80 ἰδ γτοΐοο οὗ δὶδ 5Βορδοσὰ, 
οἰδρ. Χ. 4.--ΟΑΝΘΤΕΙΝ: ΟἸγλδὶ᾿ 5 γοΐοθ δε }}} βσϑβϑοθ 
ὈΡΟῚ ΟἿΣ Θδγδ πὰ ρῥίϑθγοϑδ ἰηϊο ΟἿΣ δοδιὶβ ψπθῦ 
ἢ ο081}5 υδ ὈΥῚ πδπιο.---Ἠβθινοκε: ὕπο δι μίαὶ 
βοδίφ (μϑγθ βϑυάλά θην διδοῖ δ ᾿ἰριὶ οὗ 707, ῥα. 
ΧοΥΪὶ. 11; γοί τπομϑὶ ὑπ  Ὺ πιοάογαὶο ἐμοῖς ἰορδίοᾷ 
δηὰ Ὀο δδιἱδδοὰ πιὶῖϊμ (μὸ Ὀεϊοῖ φἰίτορθο βιδοὶ 
(βοῶ. ἘΠπΠὸ ᾿ογὰ ν}} ποῖ δυὸ ἰδοῦ ἤδη ρου 
Ηἰδ αἰἴϊ8 διὰ γι ἀπε 88, θαὶ υροῦ ΒΕ πι5ε}7 διὰ 
Ηἰο ]ονθ.---Ζβιδιυθ: ἔνα, [λ9 ἄγοι νόοδιδι, Ὀξυσφδὶι 
ἰσϑδηδαγοδοῖου ἰμιο (80 ποῦ]ὰ; ΜΑΣΥ, οἱ {Β6 οἱβοῦ 
δδη, νγδϑ ()}6 βσβὶ βγδδοθοσ οὗ τοδιογο, οἰ εσγπαὶ 
τὶαὶιθουδη988.---ΒΙΒι:,.. ἯΠΕΈ.: ΤὨΓΤΟΌΖΒ ΟΒ τὶδι᾽ ὁ 
ΓΟΘΟΓΣΘΟΙΪΟῆ ἯΘ ΔΘ Ὀδοοη6 Ηΐδ Ὀσείβγει δυὰ 
(οὐ ομϊϊάγθη. Νον ἰἔ πὸ θὰ οὨἰϊάγου οὗ Θοὰᾶ, 
ἯΘ δΔΙΘ 820 Ηἰδ μεῖσ δηὰ )οἰπύ- βοῖσϑ πῖιδ ΟΝ γίδὶ, 

ἕνδα Ῥίουβ 80}}5 ἀο οἴἶθῃῃ ΕΥὲ ππΠ6 8 
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οὐν Βγοίδμον, ἰο οἴθγἢ 4] Ὀϊοδβοάη 9588, οι. Υἱϊ!. 17. 1 εὐγίδἰϊελόν ῬΡαλτὰεί,, ΒΒ] εἴ], 1868. ΜαΥῪ Μεορ- 
--ὙἾΑΛΜΕΕ: ΑΒ ΤἩΟΔΠ ἯΠ8 πο ὅγαι [0 βοῦνυο (86 ] ἀ8Δ] 6 η6᾽ 5 Εϑδίου οἱ οὈγαϊοὴ : ἃ, Τὴ9 Εδϑδίθυ.βου- 
ἃἀουΐ!, δο δὴ πιαδὶ Ὧό (Π6 δγδβί [9 βεῦυς Ομ υίεϊ, 1 
τὶν. ἰἰ. 14.- -Ηλτ: ὕπο ὑπ Ὁρνῖχὺ ἐδ 00 
ανίκοι  Ἰχῦ ἰὰ ἴΠ6 ἄἀδγκποθα, ὕγουι 116 Οτα- 
δίουβ, Οοιηρδεανί ομδίθ δπὰ ἘΕΪμμϊθοῦβ Οπο, Ρεα. 
οσχὶϊ. 4... - ΘΕΊΗ: Ἐπσ6 ἱπαυΥ οἴ (86 δΏ ΘΙ 5 

ΤΟΥ͂ οὗὁἨ ΜΑΥῪ Μαράδϊοπο; 2. Βος Ἑαδβίου-Ἶου.--- 
71δὰ.: Τδπδῖὶ 9 π6 ὁδῃ τοῦ υ8 οὗ ἰῃ0 ἰτὰθ Εδβίϑυ- 
δογ: 1. Τηο σβδυύδοίθυ Οὐ; πδίυτο οὗ Εδϑίοσ-Ἶου ; 
2. (80 δβυ᾽οοὶ οὗ Εαϑίον-ἶον, οὗ {0 χκοοὰ τβογθδὲ 
ἯΘ Το]οΐθθ ου ἴΠ6 Εαϑίοτ-ἴδδϑί. 

ΟΒΑΥΕΝ: Βτοῖ ΑὐΟΥΒΤΙΝΒ:; ον. 18, Ακὰ δοησοτηΐηρ 8 ὑπΐηρ ὙΔσὰ ΠΟΥ ἱκηοῦν, 8 ἴο ὈθΘ 
ππαοτείοοῦ δ᾽ τα ΑΕ τὶ ΟΕ Υ δι᾽ 8 φαοδίΐοι ἰο ἐδ ; 7 ἔποῖῦ ποὲ τολεγα ἰλεὲν ἤλαυνε ρἱαοεά πα; ἰὶ δ 8 
ὈΠπἃ πιο: Ὑδδὲ Μν0}}} γὸ {πὶ 1 βου] ἀο απίο᾽ 5ι}}} στεαίον χιϊοί, ἐμαὶ 89 ἀἷὰ ποὶ πον τ ΟΥΘ 
γουῦ Θεοῦ θη υἱἱοτοὰ πιαῖθθ ἃ ππδΔ ἢ βυδοθρίϊ- ᾿ἰ0 βῸ ἰ0 60Ώ80]6 ΠΟΡ ρψτὶοῖ.------ΕΥ ΟΘΒΕΘΟΒΥ:. 
816 οἵ δοπβοϊδιϊοῦ.---Βοΐογο ὑπὲ5 Βροοσὶ οὗ Φοδυ9) ον. 11. Τὸ Βαγο Ἰοοϊκοά οποῦ ἐδ ποὺ ϑηουρὶ ζῸ 
Θηὁ6 πιδηυβοτὶρί ἰπαβουὶβ ἐμ 6 ψογὰν: 46. Αῃά δἰ)ο, ἰΟΥ6.--- Ὁ. 12. 586 δοιιχεὺ [86 ὈΟΑΥ͂ δπὰ ἕουπὰ 
Ταῦ ἰοναγὰ Ηΐηι ἴο ἸΔῪ δΒοϊὰ οὗ Ηΐπι,᾽"" πρίομ, ἰῊ ποὺ; δ: »εγδευογοά ἴῃ Βοοϊκϊης : δυὰ δ0 ἰΐ 
ονεη ἰἴ 9}0.π ἀϊά ποῖ ψνῖϊο ἱΐ, τὸ οὗὁὨἨ σοῦγδθ 86 0816 (0 ρΆ88 {πὶ β9 ου πὰ. ΒΒῸΓΡ πον Ἰουρίημρα 
ἴ9 ΒΌΡΡΙΥ πιοη(8}}γ.--- αίλον ΔΒ ῬΑΡΓΘΌΪΔΡ Γ6- ΟΥΟΥ χαὶῃ διγοησί ὈΥ ἀοίαγ; αἀἱὰ ἐμ ν ποῖ, ΒΟΥ 
ἔοετοησο ἴο Ηἰΐκδ ἀἰνί εἰν, Οοα ἰο Ηΐ5 απιδηΐϊγ. [ ου]ὰ ποὺ Ὀ6 ἐοηφέησε.---Ἄ οΥ. 18. Τὴ ὙΟΣῪ ἀ60]Δ- 
Ήετο, ἴον (86 ἢγεὶ {ἰπι6, Η]ο αἰ χη ὶ οΒ ΕΥ̓ 686}}8 ὑπ τὰ 
διείὀγεη (σοῦ. δέαιϊι!. χανὶἱ. 16]. 

ταιϊϊοπα οὗἩὨ βου ρίαγο ἩδοΝε Θχοὶῦθ ΟΡ ἔθδγβ οὗ 
ἴονο, πὶρθ ἁΜᾺΥ ἰδ 089 ὙΘΥῪ ἰθανα, ΌΥ Ῥγοαυιίδἰηρ 

Θοδϑδνκα: Απροΐβ πιϊηϊδύδυθα ἀπο {86 ογὰ | 08 ἐδ εἰρὶ οἵ οὖν Βοάύδοιιον δβρδΐη.-- -Ἴ ον. 1δ. 
δϊον Ηἰθ ἰοτηρίδιίοη : (ΒΥ Ηἰκοττ 89 το πἰ βίογοα 
πηῖο Ηϊα ἰῃ ΗἶΪ8 ἀοαὶ δη αἱ Ηἰΐδ γοβυγγοοίο, 
88 Μ0}} 28 δέ Ηἰν Ὀϊγίἢ δηὰ Ηΐβ δβεϑηβίοῦὨυὺ. ΤὙΒΟΥ͂ 
ὝΟΓΘ ρτοδθηΐ ΘΥΘΥΥ ΠΟΥ Θ---ὈΡ 0 ΘΥΟΥΥ ΟσοΑΒΙΟἢ 
“---Αὐὰ θοΠοϊά, 885 ΜΑΥῪ ἰὑγηθὶ ΘΎΔΥ ἔγοτι ΟΥ̓ΘΡΥ͂ 
ογοϑίυγο, ον ἔγοιι ἰδ 6 85 ᾳ618, 88ὸ ποι δηᾷ 
τ «7εδιι8 δίαπαϊη9! ---Ἢ 6 ταὶ δὲ (ἰτῦθα ὈΘΟΟΠΙΘ 
ἱδοοποογίοα δἱ 9 κνροδίηθβδ οὔ {8Βὸ Ἰοτὰ δπὰ δὲ 

ον ΟὟ δηιασίηρ ΙΕ ΘΉ ΘΒ. δηὰ ἀϊδίδηδθ ἔγοτη 
Ηΐπι, [26 τ]ὸ Ησ ἰβ ἀεδαϊτίης ἰὁ ἀγα 8ὸ πόδ 
ὩΏΪΟ ὺ5 δὰ Ὀθδαγοί Ἡ ΝΟ] 80 ὈΡοΟΙ ΒΟΥ ἰο- 

ὔορδ δαϊὰ υπίο ἀεγ, ἤοπιαπ, τοὴν Ἰοεερεϑὲ λοι 
Η6 868 (9 ϑϑιι8θ οὐὁ [ον γυϊοῦ, (0 δθὲ Π6Ρ Ἰοηβ- 
ἱπρ 51}}} τοοτοἬ.0 Εον (Π6 Ἰζθσο πιϑηϊϊἱοηΐπης Ηἰδ 
πδιὴ9 ΠΟΙ 889 ϑουξῶϊ ψουἹὰ ἰηΒδηιθ ΠῸΣ Ἰονθ 
ἴον Ηΐπι.--ῬΟΡΏΔΡΒ, Βοτν υοΡ, (89 ἸἩοΔῺ τν88 
τὶ ἴπὰ Ὀο)ονὶπς 680 ἰο Ὀ6 ἐδο σαγάσπεν » ἨΔΒ 
μοί Ηδ [89 δρὶγίιυα] Θαγάδπεν, ἩὮ0 ὈΥ 0816 ΡΟ Ὁ 
οὗ Ηἰἷδ Ἰοτο βὰ δοψῃ δίγοῃβ βοϑάβ οὗ υἱγίιῃθ ἴῃ 
ΒΑΡ Βεοαχί3--Βυὶ ον .8 ἰΐ ἰμᾶϊ, ΔΒ ΒΟΟ 88 889 
8068 {80 ζΑΥΔΘΠΘΥ, 85 δὲ16 ΒΌΡΡΟΠοΒ Ηΐτπ ἰο Ὅὃ6, 
8.0 δδγϑ Ἡβουὶ Βεανίηρ ἰο]ὰ Ηΐπι το ἰὶ γγὰ8 

ποτὰ 08. ΕῸΡ {6 ργουθῃιου οὗὨ δυοὴν ὕθο Ὡς οἡ ᾿ 8.6 Ὑ21λΔ8 δβϑοϊείῃρς, Α(ἵν, ὁ ἑδου λαεὲ δογηα Ηΐπ 
Οὺν ρατὶ ἐγ ΔΒ Ὡ0 Ὀδ (ΟΡ ἸηΏ0888 (ἢ Δη Ηἰδ ον  λέηο63 [10 διῖβοβ ἔγοτα ΠΟΣῚ ἰοῦο; ΨΏΘῺ ΟΠΘ ἸΟΥΘΒ 
Ῥοβιεῖνο ἀθοϊδγαίίοη : δὴ γοῦν ΒΡΟΙΠΘΡ, [δπὶ 009 ᾿ ἃ ῬΟΓΒΟΏ, ΟὯΘ ΠΘΥ͂ΘΡ ὑπ΄ 8 (πα ΘΗ ΟΠ6 6ἶ80 68 ἢ 
οὔγου, δῃὰ 1 ρο, 85 δι, ὉπΠῚ0 ΟΡ Εδίμοῦ; ἴου 1 ὃθ9 ἐρπογδηί οὗὨ δ ΐπι.---Ἴ Ὑ. 18. 80 189 δἷη οὗὨ Ὡδῃ- 
Βατο οὴ96 θοἀ δΔηὰ ΒΑΐδμοΥ τῆ γου; ἈΜ Βαίδον [κὶπὰ 18 Ὀυτίοα ἰπ (80 ὙΘΥῪ ρΙαο0 τ]ιΘΏΟ9 ἰΐ Θδτηθ 
8 γοῦν Εδίμοῦ ; ΜῪΥ Οοὰ ἰδ γοὺυν ἀοά; 1 ἰηάοοα ἴοτιβ. Εοτ ποτοδϑ ἰὰ Ρασδάϊδο (6 ΟΣ ΔῺ 809 
οἷαἴτη {1:6 ρΡΓ6- Θαι Π6Ώσ6, γοὺ ἀο ργοϊοπὰ, πον ἰἢ- (86 δὴ ἰὴ ἀσδαϊγ ἔγυϊ,, 6 νοϊηϑὴ ἤτοι (ἢ 9 
Βίδπ ΐηρ, ἰο Ὁθ οδ9 οἴ γου.--Ουν ΒΓοΙδον ἰδ (Π6᾽' Βθρυ]οῖτο δῃπουποοὰ [116 0 τηϑῃ; ἃ ψοηδὴ ἀθ- 
ϑαρτοπιο Θοοά; (πὸ Βαρτοῦιο Θοοὰ ἰ ον ΒΡΟΙΒΟΡ! ἱ ΠΥΟΓΘ (86 τιρϑϑαρα οὗ Ηΐῃ 0 γαΐϑθθ 18 ἔγοτῃ 

Ἠεύυβνεκ: ΗΟ ὑτίοῦ ἰα [Π:6 βοαϑϑὶ οὔ δα γ8:: (86 ἀοδά, 88 ἃ γοδὰ δὰ ἀοϊνογοὰ {π6 πογὰβ 
ἀνοῃ ὙΠ|1|8ὲ τὸ Θ6Ρ, 6 Αὐἴδοῖ οὗ ΟΥ̓ ἰδ δὺ ον 
οἷο, ΤΟΔΑῪ ἰο τῖὶρο ΔὟΎΔΥ ΟἿΓΡ ὑθ8 75. ---ἰονο ἰά68 
ἐιπ0}Ἐ{[ἑ πῃ ογάϑυ ἐμαὶ 10 ῆδυ, οὐ ἀϊδοονθγίηρ [56] 7, 
οσοδδίοη ὯΒ ἐπ Ιῃ016 δυγργὶδο δηὰ ᾿ογ. Ἧμδὶ 
158 ὑμΐ6 νἡν 616 } 9 οΥ̓͂ (Γἴ4] δη ἃ πιΐβοτΥ.---οχὶο ἴ--τὰ 
Βιάϊης οὗ (89 ΒοδυθΏὶν ΕΔ 86 ν᾽ 5 Ἰῦγο.--- 6 τὴθ8- 
ΒΌτο οὗ αΠ]οιΐοη [6 πιθαβῦτα οὗὨ ͵ογ.-- Ηθ το 
Κορε [ἢ 6 ΒΘΑΥΘΏΥ ῥ᾽ Δηῖ οὗἩ Ηΐβ ΒδίΠοΣ, τοας ἴῃ 
8 σογίδ ἢ 5686 ἐλα Οσγάεπεν.----ϑισῖνο {πδὺ 7051 
ΤΩΑΔΥ͂ ΟὯΘ δ Υ 68}} (ΠΥ παι ἰοο, ἐμαὶ ποὺ το γοαὶ 
ποῖ Ὀ6᾽ο πᾳ ἴ90 8056 ΒΡΟΪΚΘἢ οΥ̓́Ϊη Ῥ8. χνὶ. 4.---- ἡαγν 
δηὰ Καδοπὶ,---͵Ἶαδὶ ἱνὸ ψορὰδ οοπδιϊ αὐ [ἢ 6 6ἢ- 
εἶτο πδαγί-σοῃνογβαίίοη, Ὀὰΐϊ (ΠΘῪ διὸ πογὰβ ζ0]}]} 
οἵ ρονονῦ.-(ΎῪᾺΤΙΝ 8 :) Μοάογδίο πον (ἢ γ οὐδυ- 
ἴῃς ἴον Μο, [0 ἴθ πϑαύϑῃ ΟἿΪΥ 58 4}} οὔτ ἱπιϊπηδίθ, 
Ῥενίθοι σοπηθοίίοη Ὀορίη,---Θαγὶἢ 8 ποῖ (ἢ 8 υῖδοθ 
οὗ ρετγίθοί παΐοη. ΥὙοπάθυ δἴόοπο 8}4}} [ἢ 6 ΒΟ} 8 

οΥ ἰο βογρϑηὶ πο βἷον 8. Ῥγοῶ ΒΕΡΕ: 
νον. 18. ἴθΏ τδὺ ΜΑΥΥ Μαχάδϊθμθ διηπηουηοοᾶ 
ΟΒγίαι 5 χοβυγγοοΐοη ἰο [Π6 αἰδοὶρ᾽68, 8}}, 6509- 
οἶδ! ἰμο86 ἰο ψΒοῖὶ {86 οβῖοθ οὗ ργἊοδομβίης 18 
σοπιηί 6, ΔΓ6 δἀπιοηϊδῃοὰ ἰο δ6 Σοαΐουβ ἰῃ δβοῖ- 
εἱς Τοὐἱλ ἰο οἴοτϑ τ δίονον 18 σουθα]οϑὰ τοῦ 
ΒΌΟΥΘ. 

[ἔτοπι Βυπκιττ: γον. 11. Νοίθ ΜΑΓΥἾΒ ὁδΥ- 
τίαρο δηὰ Ὀδμδυὶ ουν ἰοναγ 8 ΠΟΥ ϑδανίουν; (δ ἷ5 
ἴα ἀἰδοονου δὰ ὈΥ̓͂ ΒΟ ρδιΐοπὶ αἰϊοηάδθποο; ϑδλε δίοοά 
εοἰέλουΐς αὐ ἰλε δεραϊελγε; ὈΥ ὮΘΥ ραβδί οπδίθ του Π- 
ἰῃρ, τοσορίπρ; ὉΥ πον υπνοδιιοὰ αἰϊίμοποθ, δῃῳ9 
δίοορεα ἀοισπ απαὰ ἰοοκεα ἱπίο (λ6 δορωϊςἦτε.--- ΘΔ τα 
1. σας ἴον τὸ Ομνίδὶ βυθοῦ ποὶ ἰ08617 ἰο ὯΘ 
δἰἰηἰθαὰ οὐ Ἰ᾿ἰπιϊίοα, 0, πο ὈΥ ἰδ χυϑαϊθαί 6Χ- 
ΔΙΏΡΪΙ65:; ἰΠ6 νοδκοϑὶ ΟΒΒΏ ὑπδὺ ἰΥΓὈΪΥ Ἰονοϑ 
ΟΙενὶδὶ, ἸΏΔΥ Ῥίουδὶν βίγῖνο τὶ (6 χγοδίοδε 

Ἰοησίος ἴος ζοϑθαβ ὃῦ8 ϑαϊἰδϑῆθα. Ὧο ποὶ ΠΟῪ .«ΔΡοδβίὶϑ ἐπ {πΐβ ροϊπὶ: 2. βιγοῦς ἴον ἰδ τδ]δηΐ 
δΟΘΟΙΊΡΘΩΥ Μο, ἀο0 ποὶ ποῖν ζ0110 07 Μ9 δ ἱἴ ἐμὸ 'δπὰ υπάδαπίιοά, ἰΐ μῖ}} σγδρρὶθ δηὰ οποουμίον 
οἷά ἱπίοτγοουγβο βὲ}}} Ἰδδίϑα.--- 6 δι. Ῥοίονυ δά βι. . τὲ {π6 ϑίγοηχοδίὶ ὀρροβίἷοπ; ΜΑΡῪ ἔδδγβ πὸ- 
Φοδη Βαῦθ 0 τ0Ὁ0 ὑπ ΜΑΥΥ Μαράδοηο δηὰ 1 (πίῃς ἰῃ Βοοκίηρ οὗ μον [ογὰ, ποι μοῦ (Π6 ἀδε]ε- 
δά (δου: Ταίκο ὑἐμοῖὰ 4}} ἴῃ ἃ ἰυ Ρ,--Ἴ0 } ἀτο | π688 οὗ πὸ πὶ κί, πον (ἢ 9 ἰοτγοῦ οὗὁἨ {86 δο] ἴθ Υ8, 
811} Ὀνοίδγθη ἰοβοίμογ,᾽" ([ὺῪὉὙ 7Ὲ8Ὲ.})-τὰϑ γοὶ νὸ ΠΟΥ {6 πιΑ 106 οἵἩ 6 ὅονα: ἴῴονθ 8 βίγοῃς 88 
δαοοηὰ ποῖ, Ὀυὲ ννὸ 68:8}} ὁπ6 ἀδΔΥ δϑοθοη ἃ. Οοπρ. ἀθαῖδ, πὰ ἰὴ9 ἤδιηθβ ἐμοσγθοῦ Δ΄Ὸ υὙϑῇ διμθῃί.--- 
ἘΕΙΝΗΑΒυ ΒΒ Πηπεεί αλτίερτεά., 1809 Δπὰ Τπεδε- ον. 12, ϑ0.0} 85 δ ΠΟΟΓΟΪΥ ϑϑοῖς ἐμ ονὰ, 8}}4}} 
ΜΙΝ, ῥτεά., 1819, 111., 110-18.--Ηὔτον, Ζευσηΐδεε) σον δ ην δαά, ἱ7 ποὺ {86 γοῦν ἐπὶηρ νμϊοῖν ΠΟΥ͂ 
-ΤτθτθτθῸῤῤῤῤῤῤῤῤῤἷἕὃ  ἑ »;,;Ὧ,|βδ66Κ, γοὲ [δὺὲ Μ  ΪοΝ ἴβ τυσοῖ Ὀοίϊον ἴον (Ὦθδι; 

Μααν αἷά ποὶ πὰ ΟἸ τι Β ἀεαα δοάν, Ὀαὺ 8589 5 [1116 δῦονο ἰδ ἃ ΠΠ|ϑταὶ τοπάοείηρ οἵ (86 ραδδδζθ ῶδ [1 δίαδμἀϑ ς , ἘΒΡΗΣ ἘΣ Δηὰ δ ὑγ7ὸὺ δ ζ 618 ἐοὸ (65 }}Ἐ{ἶᾧὕΦᾧὌἔ 2 ἐπδὶ ΗΘ νῶϑ γίφθη.-- ἔῃ ἐπα μοσ α γογϑίοι. 
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Ἧι ἴδ πδί(ογ οὗ οσοιοτὶ ἰο {86 τε οτα οὗ Οδνῖοδί, 
ἐμδὶ δηρεῖὶϑ ἀο ποὶ ναῖὲ Ὥρου ἐμ ἀεαά οὐἱγ, ναὶ 
Ὥρου {6 ,εεί 4150; δηά ἰξ οὔρμὶ (0 ὈΘθ τοδιίίδν οἵὗ 
ἐπυϊδιΐοη 4150.--ἴοεν. 18. Τὴ Ὀεβὲ δΟΙΠΡΘΩΥ ἴῃ 
(μ6 ποτ] ν}}} ποὶ βδιϊδίῃγ οἵ δοπίθηιϊ βιιοῖ 88 δἵς 
βεοκίης ἴον δ εδι5 Οδνὶδί, ψ μθῃ (Π6Υ πὰ ποί Ηΐα; 
νοῦ (μοῖρ δοὺ}]6 δοοὶς ; ΜΔΓΥ ποῖ οη]ογοά {δ 6 
ΡΓόδεῶθο διὰ σΟΡΔΩΥ οἵ {ν11ὸ δηρεῖβ, Ὀαὲ ἐδῖ5 
ἐἰά ποὶ δαιίοίν μοῦ ἰῃ ἴῃς δῦϑοποο οἵ Ογίδὲὶ Ηΐα- 
βεϊῖ.---Ν ον. 14. Ομ γὶδὶ Δ ὈὉ6 ρῬγοδοηΐ πῖ1}, δπὰ 
ΨΟΥῪ ΠΟΔΡ ὕπο, Ηἰδ Ρεορὶο, δηὰ γοί ποῖ Ὁθ᾽ 
Ῥτοδοθ  αἰφοογηθὰ Ὁ ἰμθα; οέεσμα δίοοά ὃψ. 
Ἀαγν, διέ δὲ ἄπειρο ποὶ ἰλαί ἴ ΄᾽ὧὧαε ὕει; δοτ, 
ποὶ οχρϑοιΐπα 8 ἐϊυνίπσ ΟὨγίδί, δ ὁ06 Οδῦδε ἰ 
ΜὮΥ δ..6 αἰὰ ποῖ ἀΐδβοογῃ Ηϊηι.--Ἴ ἐγ. 16. Τιιο. 
δουὶ οὗ ἃ βίποογο δο]ίουογ, 1. [6 {}} οὗ οδιγβοαί 
δοὰ Ἰοηκίης ἀοδίγοῦ δες Φ6ϑι8 ΟἸγῖδι; 2. [6 γοὶ 
δβοιπμοιίπ!οα δἰ δ ἴοδδ ἴ0. ΟἸτίδί, δοιὰ οδοηοί ἰ6}]} 
πον ἰο πὰ Ηΐῃ : 8. Ἡ Ὠ1]16ὐ 10 ἰδ δὶ ἃ ἰο85 ΖῸΓῚ 
Ομ γίδι, ἐἰ8 ἀθδῖγοβ διὸ οἵϊδθη αυἱοῖκοῦς δηὰ τόσο 
βιϊγγίης δῇον Ηΐηι.--- ον. 17. Ουγν ἴονο 0 ὅε6διι8 
Ογίδι ἰ8 Ὀδδὶ β ΟΠ, ποὶ ὈΥ̓͂ ΟΡ Βυπηδ Ρδδδὶ οῦ- 
δίο αἴδτοίΐοη ἰο Ηἶδ ὈΟΘΟΙΥ ργόδθοθ, Ὀυΐ ὈΥ̓͂ ΟΓ 
δρὶεἰι.8] σου ππΐοη τ Ηἶπὶ ὈΥ Τα ἢ ΠοΥΘ οὴ 
δεῖ, ἰὰ ογάὰον ἰ6 Δἢ ἰτηπηθά ΐδι6 οσομηηθῃῖου Κι εἰ 
Ηΐαι ἔδοο ἰο ἔδοϑ ἰῆ ᾿ἰϑανθῆ.---ΟΒ τῖδὺ ο8}}8 18 
αἰδοῖ ρ] 66 ὀγοίδγεν, δἴνον Ηἶδ Ἵχδ᾽ιδιϊου δηὰ γοϑογ- 
τοοίΐοη ; ἐπ ΟΥΘΌΥ δονίης (μαὶ [86 σῆδηρο οἵ ΗΒ 
εοπαμίοπ δὰ Ὑτουχζπῖ πο ομδῶρο ἰη Ηἰΐε αβεοίοΉ. 
---ὟΟἊῆἊἼσἼΟΟἣ ἴον ΟὈτίδι᾽ 8 δαῖκο 88 αἰχη βοά Ὀθίϊ θυ τα 
ψἰ1} (δδι ποᾶρ 884 ἀοδν τοϊδίίοη οἵ Ηἰΐς Ὀοίης ἃ 
Ἑαϊμον ἰο ποῖ ἰῃ δηὰ ἐπγουρὴ Ηἰ8 ὅοη. 

[ἔτοῃῃ Μ. Ηξναυ: Υγόοσγ. 11. ΟΡ ὑμογο ἴδ 
ἃ ἔγχμε ἰουε ἴὸ Οενίδι, ἔμαγὸ νῖ] 6 8 οΘοπδίδηϊ δά- 
Βορθθοο ἰο Ηἰπι, δηὰ ἃ σϑδοϊυίΐοη ἢ} ΡΌΓΡΟΒΘ 
οὗἩ ᾿οδγὶ ἰο οἷοδυο ἰο Ηϊη.---ἩΠΟΡΘ ὑπ γῸ ἐδ 8 
ἔγὰθ ἀδεΐγο οὗ δοαυαϊηίθηοο ὙΪἱΐ ΟὨ τ δὶ, {6 ΓΘ 
ἯΪ] ὉὈ0 4 σοπδίϑηϊ αἰϊομάθηοθ ὁ ἰδ 6 τηθ8:8 οὗ 
Κηον]οᾶκ6.-- ΤῈ} ἰπδὲ βοοὶς Ομ τὶδὶ παυδὲ δεεξ 
ὑπ δογτοισίηφ ([αἶκὸ ᾿ὶ. 48), τηιιϑὺ 66}, ποί ἴ0Γ 
Ηΐ, Ὀὰυὶϊ 10 τ 6156 1γ08.--- Ἡεερίησ τοῦϑι οὶ 
ΒἰθαοΣ δεεζίπρ; που βὲι6 τσορί, 5:0 δίοορεά ἀοτη, 
δηὰ ἰοολεά ἱπ.---- 086 δγὸ ΠἸΚΟΙΥῪ ἰο δεεξ απὰ βηά, 
ἐμὲ δϑεοοὶς τνἱ αὐεοίέοη πᾷ ἐπ ἰεατϑ.--- εν. 14. 
7} Ζοτὰ ἰὲ πιίσὴ ἰο ἰλεπι ἰλαέ ατγὸ οΓὙ α ὄγοζον ἀδατί 
ἰς; χχχίν, 18), δος {πῃ ὑπο  Ὺ 8ΔΓΘ ΒΥ͂ΒΙΘ. 

ΠΟΥ͂ ἰδὲ 86οῖς Ομ γίδί, βου {Π6 0 ἀο Ὡοὺ 566 
Η πε, ΠΥ γοῖ Ὀ6 βιγο Ηορ ἰδ ποί ἴδτ ἔγοτα (ἢ Θ1η.--- 
ΤΌοδο (μδὲὶ αἰ ΚΘΗ βοεὶς (6 οτὰ, τὴϊ! ἑωγη 
ἐὐυεγῳ ὧαν ἰη {πον πα ΐ Υ δένον Ηΐπ ; ἤατῳ ἰωγπεὰ 
λεγε δαοῖ, ἴῃ ὮΟΡΘ8 οὗ βοῖρδ ἀἰδοουθῦὶθδ.---Ἶ 9. 
10. Ἰγλονε δοεζοιέ Του 3 θη Οἰιγδε πον 
ἐπαὺ Ηἰδ ΡδορΙΘ το βϑοϊκείϊηρ Πίπι, γεὶ Ηο ν]ὶι[ 
Κηον ἰὰὺ ἥγοηι ἰλοπεβεῖυεξ ; [ἈΘΥ τηυδὺ (6}} ΗΪπὶ 
τρλοηι ἰλεν εεοζ.---ϑὴς, διρροδῖησ Ππι ἰο δὲ ἐλδ 
φαγάδηον, δαϊ(ἧ, εἰς. ; Ττου 64 Βρ᾿ 8, ἰῃ ἃ οἱουα Υ 
δὰ ἀδτὶκ ἀδγ, ἃγὸ δρὶ ἴὸ τη ϊβγοργοδϑηΐ ΟὨγίβὶ ἰ0 
ἐπϑιβοῖνοθ, δηά ἰο ρυΐ ὙΤΟΙΩ ὈΟΠΒΙΓΠΟΟἾ0Π8 ὕΡ0Ὲ 
ἐδ τηοίμβοάδ οἵ Ηΐδ8 ργονυίἀθη09 διιὰ ζΓΔ66. --- 7 Ὑ. 
16. Αίαγν; θη ἴδοδο ψῃοπὶ αοα ἀπε ὃν παπιὲ 
ἰὼ {10 σου η86}8 οὗ Ηἰΐδ ἴον (ἔχ. χαχὶϊὶ. 12), αγὸ 
εαἰϊδὰ ὃν παπιὲ ἴῃ {0 οἴοδου οὗἨ Ηΐ8 ᾳτδοθ, ἰΠ0Ὁ 
Ἧς τευεαὶς ὰ δοη ἐπ ἰλεπι, δ8 ἴῃ Ῥδὺ] (ΘΔὶ. ἱ. 16). 
«--- ΚΚαδδοηὶ; Νοὶινὶπδίδπάΐϊης ὑπ6 ἴγοθάοτῃ οὗἉ 
οοιμπηηΐοη πίοι ΟἸχἰβί 18 ῥ᾽ θαβοά ἰο δάμηϊξ 8 
ἴο νῖϊὰ Ηἰτδο! ἢ, 6 πυϑὶ γοθῦον ἐμαὶ Ηοδ ἰδ 
ουὺν λίαείεν, πὰ ἰο Ὀ9 Δρρτοδοδβοὰ ψἱ1} ἃ φοάϊψ 
)μαν.--- ΔΥγ ἰωγηπεα λεγδεῖ  ἴτουι (Π 6 δα ροῖὶδ τ ΒΟ πὶ 
8860 δὰ πῃ ὮΘΓ ΘΥ6, ἰο Ἰοοῖς απο 7688; γψὰ τηυϑὶ 
ἰδκο οὗ οὖν γοζδγὰβ ἔγοιι 8}} ογσθδίιγϑδ, ΘΥ̓ΘῺ ἐδ .--... ὁ Ὁὁὃθὅ6ὅὃ6ὍᾳὈ50ὠὀὨὋῪ.....΄.5ὔὦ7ὺ......ὖῦρῤ ῸὃθὅὖΚ͵..΄΄΄ἷὅὃ΄΄΄΄---.-.-.-.-ς-..υ.υ..ς...-ο.-ς.-,--ς.-.-- ὠῷῖ-.---ςΚ- .---ς- ὕυ:.0..5.[.7Ό-Ὄ΄-τ----ς- --.- τς-.-“ -- - ..Ἠρορο. - ῥ-ὄρ.-Ὁ-.ο-ςς.-.--.. τ ---- 

δε εδίοαί διὰ θεδί, ἰο ὃχ ἰδεῖ προῦ Οεῖοί.---δβὸ 
δου] ἰλαί ἅεατα ΟἈγίεἰἶ δ νοῖοε, δδὰ ἴα ἰυτπεὰ ἰοὸ 
Ηἰδι, ς4}156 Ηΐ πα, ἢ )ΟΥ δηὰ ἐσίσιρ, Δί Αἴα:- 
(εν. --- τ. 17. Μ6ΥΥ τουδὶ οὶ δίαγ ἰο ἰΔΙκ σὰ 
πον Μαδδίοσς, Ὀπὶ πουϑί ἙΔΥΤῪ Ηἰδ τοοδδδρὸ: ἴοσ ἴἰ 
Ἧ828 8 ἀδγ οἵ ρκοοὰ ἰἐἰάϊηρπ, πο ΒΒ 86 τοῦδὲ οὶ 
ΘΏΚΤΟΔΒ ἰμα δοιπίοτί οὗ, Ὀαί παπὰ ἰΐ ἰο οἰβετε.--- 
Αἴν ὀτείλγεη ; ΤΟΟΚΒ ΟΠ τίδέ ὕ6 δΒίρὶ, γεί Ηο }6 
πΒοί δυχθίν ; πον! πδιδηάϊηρ ἢϊδ οἱοτδιΐοι, δ 
ἀϊδάδίπδ ποὶ ἴο οσῆ Ηΐδ μβοοῦ χεϊδίϊοῃβ.-- "ἴν 
 αίλεν, απά νους  αίλεν ; Αἴψ Οαοά, απὰ γον σοῦ; 
ΤΏΘΣΟ διὸ δ6 δὴ δυδησειηοηί οὗ ΟΒ δι ῖδη5 δβὰ 
δυοβ ἃ οοπμάοδοεπδίου οὕ Ομ γὶδί, 89 Ὀσῖης {ποκα 
Υ̓ΟΡΥ Π6ΔΡ ἰοζοίβοῦ.--τεγ. 18.Ὀ. βοὴ Οοὰ οοιῖι- 
οτί8 8, ἰΐ 18 νεῖ {16 ἀοδῖσι, ἰδὲ τό ΠΥ Θοπι- 
ἴοτί οἰβοσβ. 
[το Α ῬΊΑΙΝ ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ (Οχίογα): έν. 12, 

Ομ κίδι᾿ 8 τεβίιρ-.ρἶδος ἰα ἰμβεγείοσε Ὀείπεοι ἐνοὸ 
ΑὨξεῖδ, {κὸ τ[Π}6 πιο ρογ-868ι, οὗ οἷά. Εγνδῃ 1 Ηϊ8 
ἄἀφδι}, ΗΘ ἰδ ουπα ἰο μανὸ ἀσοὶί, δϑὶ ἢ δηοΐϊοηϊ ἀΔ γΥγ8, 
“ δοί 6 Θὼ ἰδ μον υὈΐπ."-͵ ͵αἄὶ ον. 18. Ῥοπιακ, τἂν 
τοορρεεί [λοκ "ΤΙ ,λἷϑ 6856 οὗ ΜΙΔΓΥ ΜεογάδἝθηο ἰδ ΠΣ 
6886 οἰ Τοπ  πη68: πῃ (80 ΘΟΥΤΟΥ Οὗ ΟἿ Γ σοῃοαϊί, (0 
ἜΘΟΡ ὙΠ6ΓΘ ἵὸ ΒΑΥ͂Θ ΠΟ ΟΔΏΒ6; ἴο0 7}0γ, ὙΠΒΟΙΟ ΜΘ 
αν δ 1 1|}186.0 ἤδπογο ψγὸ ΠαΥΘ ὁδυ86 ἴο ΟΥ̓́, Ὑθ 
ΘΟΡ; δῃηὰ ποτ (0 ΤΘΘΡ, νγ0 70Υ. ΕΑ Ἶϑθ6 )0γ5 δοὰά 
ἴλϊθθ ΒΟΓΓΟΥ͂ΤΒ, [8160 ΒΟρ65 δηιϊὶ ἔδ]8θ ἴεαγϑξ, [15 
1 οὗ οὔτγβ ἰδ [Ὁ]} οὗ." (Βίδῃορ ΑΧΌΒΕΝ ΕΒ.) -- 
γορ. 16. οεσωδ ϑφαϊίἦ ὠπίο ἠέεγ, δοιπιαπ, τοὰψ 
ἐσεορεεί ἰλομῦ3ῶ “ΝΟΥ, δοοίηξ ὔΟλγίθέ ὃ5.8 1ἴἘ 
Βξιηΐη 8 δεοοπα ἰἰηγχα, γὸ Ὑ}1 (δ᾽ ηἰς {Π6 Γὸ 18 ΒΟΠ56- 
(πᾳ ἰη ἱΐ, δπὰ ϑίδ δ 11 ||6 δὲ ἰῖ. Τμο γσδίδιοσ, 
ἔοσ δαὶ 1 18 (86 ΤΥ ΥΥ οροοίΐηρ οὗ ἢ 5 που ; ἐλε 
φέτῳ ἤτεί τοοτάς ἰλαί εὐον σαπιε ὕγοπι Πῆῖπε, δὰ [δ δὲ 
Ης ϑροῖζ ἔτεα οὗ δὶϊ, δον ΗΪ8 γἱ δῖπς δρο ἴγοσι 
ἀραιῆ. . .... ΤῊ. ΒΑΥ ἰΠ6 Βαίμογ: (δδὲ 
ΜΩΣΥ Μαρμάδιθηθ βιδπαΐηρ ὈΥ 156 βΎαΥΘ᾿ 8 βίας, 
δὰ (ἴογ τοϑρίης, ἰδ (8 Ὀτοῦχον ἰῃ ἰοὸ ΣΟΡτο- 
δθῃΐ πί0 8 ἰδ6 δβιἰδίο οὗἁ δ] τηδηκίηὰ Ὀδέογο {819 
ὈΔΑΥ, (80 Δγ οὗ ΟἸΓβιΒ τί βίπ ρα; πϑορίης 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰδ ἀοδὰ 88 ἀο 86 θα 6 η 5, 0 ᾶτο 80 
Βορο. Βυὶ Ομγὶβί οοπιθβ δῃὰ δβϑιβ " ὮΥ πϑεὲρ- 
οδὺ ἰδοῦ ἢ᾽ 88 πιο ἢ 88 (0 ΒΔΥ, “ ἤΘ6Ρ ποι ' ἘΒ6ΓΘ 
ἰ6 ΠΟ οαδο οὗ πϑορίης 0». Ηοησοίοτι Β, ΒΟΠ6 
8}4}} ποϑὰ ἰο δβίδηὰ ὈΥ {1:6 ζγαὰνθ (0 ΟΡ {619 
ΔΏΥ ἴὩΟΓΘ. . . .. 80 (δῖ εΡιἴ8, “ ΠΥ ψδορεϑὶ 
(ποὺ 3᾽ οὗἨ ΟΕ γ δι᾿ Β, (6 ᾳυθϑίϊοῃ ΥΟΥΥ Ῥγορον ἴον 
(86 ἀδγ οὗ (6 Βοϑαντθο 00.) ἩΓΡ65 ΔΉΔΥ ἰΘΔΓ9 
ἔγοηι 81} ογόβ; Ῥυΐϊδ ΟἹ ΟΣ τουγίηᾷ, ὑγοοδ, 
εαἰτὰβ ὃ νψὶϊὰ σἰαάποθβ, δῃὰ τοῖο 5 8}} ἴῃ 
“απ 16,᾿ ψὶ (ἢ [Π9 ΑἸ 618." (Βίδῃορ ΑνΌμ εκ.) 
“-γὸον. 17. Ταΐο ποίϊοα ἰπδὲ οὖσ [ογὰ τηϑῖκο5 
τηϑηςἰο οὗ αϑεεπάϊηρ, ὑνὶοθ; οἵ γίδίπσ, μοὶ δὶ δ]}. 
Απὰά ἱἰι ἰ5 ἰο ἐδδοῖ υδ (δὶ εφωγγδοίίοη 18 ποι δίῃ, 
ὯΟΡ ἰ8 ΔΗΥ Δοοουπί (0 ὈΘ τηδὰθ οὗ ἰ!, 1 “4Φεεπείον 
ο ποὺ ψἰᾺ ἰτ, . .... ΦΝΟΥΟΡ ἴδκθ οδγο [Ὁ Σ 
δϑαυγγοοίϊίοη  7)λαέ ΝΕ) οοπιο οὗ 86], νου 

ΔΏΥ ᾿βουρι -ἰδκίης οὗὨ ι8ποὸ. Τάκο τποσυρδι ἴοὸΣ 
Αβοθηβίοῃ ἱ δοὲ γοὺῦ τηϊπὰβ ἐμβογοὶ Βοίϊεν 118 
81.111} ἰὴ ον ζΓΑΥ͂ΘΒ, ὈΘΙ(ΟΥ ΠΟΥΘΥ σΣἶδθ, (Π|88 τῦδέ, 
δηὰ, τί βίη, ποῖ αφοεπα." (ΒίθοΡ ΑΝΡΒΕΤΞΕ.) 
[Ετο ΒΆΒΝΕΒ: Ὑ6γ. 17. Νοιδίῃς γγδϑ ὈεΙΟΣ 

Διιοὰ ἴο αθοτά τ θπὶ οοπδοϊδίΐου {μὴ ἐπ 18 855Ὸ- 
8006, ἐμαὶ “4 αοὰ ναϑ ἐλεῖγϑ. --- σοι δ᾿ ΒῦΒ: 

Ψψοτα. 18, 186. Ἡρλν τοορροεί (λοι Ἦονσ αἰβετεπὶ 
δ΄ο ἰμθ8οὸ νογὰβ 88 βϑροίζοῃ ὈΥ 9688 ἔσγοια (80 
βδῖη6 ὙΟΥ8 δροίκθη ουθῃ ὮΥ ΗΒ Απρο]5. σου δ 
οἴϊϑθη δεῖς ι.6 βαῖωθ ἰἰΐηκ, ἰπ ΟὟΤ τοοϊηθΏ (8 οὗ 88- 
κυϊδὰ ; πὶ {ΠῸ} οδῃ αἶνο πὸ γο]οΐ, δηὰ Βο διγυ- 

τηθο (8 οὗἉ ἰμοῖγδ ὁΘδ συγ (πο ἱανδγὰ πουσμὰ. Βαξ 
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ἄτδοο ἰδδί ρὸ ἰο {110 θεν 8 ννουπά, ΝᾺ μάν εἴτ ων ἐ ΧἘΠῸ 
1.}}γ .62].--Ἶ ον. 16. ἥγλοπι δϑεεξκεδί ἑἰζου 18 ἃς... 
ἐδ κπστεῖις Ββεανίουν νουϊὰ γαῖ ἦεν ουΐ ἴο ἰ6}} εβλλήνο τ γήρως μάτι π᾿ Ἐδλτν τ μι ον αἱ νης 
νοῦ 89 Ψψαπὶβ δῃὰ ὙΠ οπὶ 880 8660 Κ8 ἴοῦ. ὅ0: 
Ῥἰολβοὰ 19 116 9 ΘΑΥ ΔΩΥ͂ ΡΟΟΥ͂ ΒΙΠΠΘΥ 540, 71 ον. 17. “Ὅο ποὲ δἰδύ δσΘ ἴο δι τποθ δήθ 
δεοὶ “εδι5.---Ὑοὰν Βο]ονοα ἰβ ὩΘᾺΡ γοῦ, ἱμβουμχὰ ΠΟΥ, ΘΙΓΒΘΓ ἰο ΡΑΥ͂ ὑδγ Ὠοϊηδρθ ἰο λῖθ., οὗ ἴο 605- 
σου μᾶνο (δου Ηΐπ αἴδν οἵ. ὙΠΟ ον βοιισῦ ἄγῃ (ων (118, ὈοΐᾺ τοῖν (πο ν}}0 ἤᾶνθ ΟἿΟΣ 
Δηὰ ἀϊὰ ποι Βα ἢ Βυὺ οἰ! ἰηδίοδα οὗ δηάϊηρ' ορρογί πη ϊιθ8 οὗ ἀοίηρ : 101 δὴν ποῖ γοὺ ὙΠῚ- 
Ηἰπι ἃ οοΥρβ6. γου 8μ4}} πὰ Ηΐπὶ ἃ σίβθῃ, ἰνίηρ, ἀγανη ἴσγοπι γΟ ψουὶά, πὰ δϑβοθηάδαὰ ἴοὸ τ)8 
αἰονγίους ᾿οά ΘΟ ΙΔΘΥ.---οΥ. 17, Οο ἰο ἥν ὀγειίλ- ἈΘΘΥΘΏΪΥ οοατί οὗὁ ΜΥ Εδιΐογ, 85 γοὰ ἱπιλρίης 1 
γῆ; “ΤῊ ν88 ἃ [Ὁ ζΓθδίαΥ ΒΟΟΣ 8 (πὶ 888} ργθβϑϑηιν ἀο, Ὀυὶϊ [ 8.81} γοὺὶ σοηϊἰη ἴον 8 
νυ ἰοῖ ᾿γὰ5 ἀθηϊθα μον. Τ89 βτγδοίουϑ ϑανίουγ 1111}6 ψ 8}}]9 οὰ θαγίδι, δπὰ ρσῖνθ γοὺ ἔπ  Β 6 Ὁ Ορροῦ- 
ἀοηΐαβ δ ποι ΐηρ Ὀὰ{ [ὉΓ ον ργδδίοῦ δἀνδηίαρο. ἰσπὶ (165 οὗ δοοῖὶης Μὸ δραίῃ ; οἱ ποι ἷης {ἰἸ|6γὸ- 

[Ετουι ΟΥ̓ΤΝ : ον. 16. 7 υἱὲ ἰαζε Ηϊΐπι αἰοαν; ἴοτο ἀοίδίη 8:86 ΒΥ ἸΟΏοΥ, Ὀὰϊ σὸ ἱπιιηοάϊαιον 
Β)6 (81.908 4}} ἐδ 6 ΧΟΒΡΟΠΒΙὈΪΠΠΥ͂ ἀρομ Βογβοὶῖ. ὗ 0 ΜΥ ἄθαγ Ὀσγϑί θη δηὰ 88 ππῖο {Π6πὶ,᾽" οἴο.--το 
ὯΟ ο.0 680 ΜΔ δῆτα ἴον ῥίουβ ἀαἰγ, 888 ἰβ, ““Ἴου 584]0 ροβ8988 Μ9 δρδίῃ, θυ ποῖ ἃ5 θείογο, 
Τοδὺγ ἰο αἰβοιαγχο ἰξ ἰηάθροπάθηξ ἀπὰ δἱοπθ. 10 888}} 6 ἔγοιυι {18 ε1π|0 δηὰ ΤΌΤΘΥΘΥ ἐπ λό δρίτιϊ. 
ΝΟΌΪΟ νου! Το ΟΠ τοὶ ἰο 186 θΘηὰ οΥ͂ ἐϊπιὸ Το ἐἶπι6 οὗ θχαϊἰοὰ δηὰ ἀἰνίηθ τϑὶϑ 0:5} ἰ8 : 
888]1 δια ὈΔ 1] ἐμ ΣΩΘΣΊΟΣΥ, δηα Ροϊπὶ ἰο 1.100 88 | 60116.᾽ (851188.}} 

οὖν Ὀϊοπεοὰ Τογὰ γουθαῖὶβ Ηϊπι5617 ἰῃ τνογὰβ οΥ̓͂ ! ἰδ) τιοβί Ἰδνίηρ δὰ δὶ γα] οὐ {μδὲ ἀονοίοα Ὀδμῃὰ, 

ΤΙ. 

ἘΟῊ ΟΗΕΙΒῚ ΕΒΕῈΒΒ ΤῊΝ ΟΥΒΟῚΒ ΟΡ ὈΙΒΟΙΡΙΕῈΒ ΕΒΟΝ ΤῈῈἘ ΟΓἿὉὮὉ ἘΈΛΗ, ΑΝ, ΒΥ ΤῊΞ ΒΒΈΑΊΤΗΙΧΕΟ ΟΥ̓ ΗΓΒ 

ΒΡΙΒΙΊ, ΒΑΙΒΕΒΊΤΊΎΒΕΜΤΟΑ ΡΒΕΒΕΝΤΙΜΕΝΊ ΟΥ ΤΗΞῚΒ ΔΡΟΒΤΟΙΙΟ ΟΑΡΕΙΝΕ. 

σπλρ. ΧΧ. 19--28. 

(Λασκ χνὶ. 14; Τυκο χχὶν. 808. ; Φόοδῃ χχ. 19-81, ροσίσορο ἴοσ Ουδϑὶ τηοὰο σοι ΐ). 

19 ὝὙΠοη (86 Βδτη6 ΟΔΥ δ΄ ουδηΐϊηρ, δϑίηρ ὑμ6 Εχϑί ἀαν οὗ ἴῃ6 στϑοῖς, ποθὴ [86 ἀοοιϑ 
οΘ βυν [Υ̓́ΒΘμ ἱμποσγοίοσα Ὁ 88 ϑνυθηΐϊηρ οὐ ἰδδὺ ἀδύ, (86 ἢγβθὲ οὗ {π6 
ὍΘΟΚ, δα (86 ἀΟΟΥΒ δα Ὀδθὴ βῃαΐ, ον, {16 ἀοο ΓΒ Ὀοΐηρ βιαῦ, οὔσης οὖν ὀφίας τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχεζῃ τῇ μῳᾷ σαββάτων, καὶ τῶν ϑυρῶν χεχλεισμένων], ψΏΘΓα {86 αἴΒοῖρ]68 ΓΘ 8.9- 
Βοιῃ Ὁ[6α [οηιῖέ Δ586 1064}; [ὉΣ 687 οὐ [86 “9678, σϑῖαὴθ “6808 δῃά βίοοα 1η {π6 τωϊαβί, 

20. δῃα 881} αηΐο ἔθη, Ῥβδβοθ δέ αηΐο γοα. Απα θη μθ [Δα 50 βαϊά, 6 βῃδ νβα πίο 
(μθηλ λΐ ϑη4 8 δηα 18 βἰ4άθ. [Απάᾶ Βανίηρ βαϊα ἰδ18, ἢ βμῃονοά υηία (μδῖ Ροὶι 
ἢ15 πα 8 δηα ἢ 8 8146]. ΤΏΘη 6 γ6 {86 αἰδοῖ} ]68 ρ᾽δὰ [Ἴ6 ἀἸ8οῖ 0168 {ΠΥ Ό σα ἸΠ6 ΓΘ 

21 σ]Δα], ἤθη {ΠΥ βὰν {Π6 Ιοτὰ. 'ΓΏΘῺ βαϊα (685) []16 8414} ἴο Το ἀρδίη, Ρϑᾶρο 
22 δὲ υπῖο γοι : 85 πιῷ [186] ΕΔΙΠΟΥ μδίδ βοηΐ τη6, Οὐ Θἢ 80 βοηὰ 1 γου. Αμὰ ψ ἤρθη ἢ6 

Πδα βαϊὰ [Π15, ἢ6. Ὀγθαῦμθα οἱ ἔλδηι, ἀπά βαὶ τ υπΐο ἔΠοτα, Ἐθοοῖνο γα {Π6 ΗΟ]Υ Αδοϑί 
29 [1||,, ϑοεῖνο Ηοὶγ ϑριει, Λάβετε πνεῦμα ἅγιον"): ὙΥ̓ΒΟΒΟΒΟΘΥΟΓ 8'η8 γα τοιηϊί, (Β6Υ 

8ΓΘ γοπχ θα [μᾶν6 Ὀ66η τοι 64, ἀφέωνται] απίο ἐπα; απα ἩἩΒΟΒΟΒΟΘΥοΥ 8ὲπ8 [οηυξ 
818] γ6 τοίδ!η, [ΠΟῪ ἀγα τοδί θα [γα θθθὴ χοίδὶ ηϑα, χεχράτηνται]. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ἸΨογ, 19. .--δυνηγμένοι [αδεενεδιίεά: ἰοχῖ. τοο. τὶ ΤΕ. 6. ΚΕ. 1.. Τὰ ]α.7 ἰδ οπι θὰ ἴῃ δοοοτάδηοο τὶ ἐς, Α. Β. Ὦ., ἀο. 
᾿μλονηδπα, Τἰφοποηδοτί, Αἢ οχοροιίοιὶ δἀάϊ ἰοη. [Ττος., ΑἸΙ,, Ἡ ϑαίο. ἡκονεΐδϑο οὔ [1.] 

3 ν τ, 20.-ἰ τι ἰοχῖ, τος. οἵην 1Π6 καί Ὀοίοτγο τὰς χεῖρας ᾿ΪΐΝ ἐξ. Ὁ.; Ὀπὲ [δόμμπὶ., Τίθο 6 πᾶ, (ἢ ΌσλοΣ οὐά., ηοὶ ἰὰ 
«ἃ. νἱ11.), Ττος., ΑἸ ,, ΝΥ οδίο. γοϊδίη [ὃ τίν Α. Β. ϑγτ.--Ῥ. Β.] 

8 γεν. 2].--ἰδ ᾿Ιησοὺς ἰδ. οταίἰο Ὀγ δ. Ὁ. 1, Χ,, Ττορ., Τιϑοβοηά.; Ὀγδοϊοοίοά ὉῚ ΑΙΐοτὰ δυὰ Ὑγασίοοί; χοϊδίηϑα ὉΥ͂ 
[δοϊιλδηι κπὰ [Δοροὸ νἱτἢ Α. Β.--Ρ. 5. 

4 οι. ὉΣ --ἰἼ 6 ἀὔθαποο οὗ ἴδ τι} 616 Ὀθίοτο πνεῦμα ΤΔΥ ἰμάϊοαίο ἴπ6 ραντέαϊ οΥ γγεραταίονν ἰπιρὶτα(ίοη, 85 ἀἰϊκι[ ηοὲ ἴγοαι 
[5.1 οβοὐλθ λον φὶ οΥϊδίοη. 8660 (ἢ6 ΕΧΕΟ.--", 8. 

ον. 2).-ὟἸΏ9 γολάίης ἀφέωνται ἰῃ δοοογάδηοο ἢ Α. Ὁ. 1.. Ο. Χ., 1δοδβιηδηη--ἰὴ ορροκίτίοη ἰο ἐἰα τολάϊ αι ἀφίενται, 
Β. Ἐ-α. Κ.. εἰς., Τιδορηάογῇ,. Οὐ ἀφέωνται ἰηπίορὰ οἵ ἀφεῖνται, 8600 Ῥ'ποῦ, ᾿. 91. [ΤΙβοβοπὰ, οὐ, νὴ}. Ὑτορ., ᾽οκτο, αὐὰ 
Ἡ. γενὰ ἀφέωνται, ΑἸίωυτά ἀφέενται. ἀφέωνται ἰΒ αἷδο Γουηὰ ΝΜαΐί, ἰχ. 2, 5. Ματγὶς ἰΪ. δ; ΓΚ τὶ 20, 28. νἱΐ. 41:1 Φο]ι ἰἱ. 
12. Τὸ οἱά ᾳτοζηιπασίδηϑ αἱ ΠῸΤ 48 ἴο ἐΠ]18 (ὉΣ πὶ, δοῆιο ἀϑοϊατίης ἰ ἴο ὃὈ6 ἰἀοπεῖοα! τὶ ἀφῶνται (689 ΗΌΤΠΟΥ Δ ἀφέη ἴῖογ 
ἀφῇ), οἴμοῖβ γοχζαγηἑηρ ἰδ 88 [η6 ροτί. μωϑθ. ἀφεῖνται. πον δάορίδ ἴμο Ἰαῖῖον νἱϑνν, 9 ,. Ρ. ΤΊ, οἀ. γ|1. μὸ υθϑαγίης οἵ τιΐ8 
τομάς οἡ [}}6 801η86 [4 πα ρογίδῃϊ; 860 ἴδ ΕΧκοΟ.--", 5.) 

| Ῥῖοβ, το υϊκοά ἐμοἷν Ὁ 6] 6 ; (ἢ 6 ΡΑΓΆ]]οὶ ἴῃ ΓΚ 
ΔΆ 98 ἴπΠπῸ Θηΐγϑη66 οὗ [86 ΕἸπ πιδὺ5 αἰπαὶ Ρ]65 ἰηῖο 

ἘΚΕΘΕΤΊΘΑΣ ΑΝ ΟΠ ΤΙΘΑῖς 180 αἶγο 16 οὗ δροϑίϊθβ ργοσοὰθ ἐμ 1 ον ΒΒ δρ- 
ΤῸ ῬΔΡΆ 16] -Ῥάβδαρζο ἴῃ Μαγκ τοοουπβ ΠΟΥ .6-  ροάγαποο, δηὰ το κοβ Ῥοϑίον δηὰ (Π6 ἵν ἦουτγπεγ- 

802, εἴνεν Ηΐδ θαίσϑποθ ἰμΐο 86 οἶτο}]9 οὗἩἨ ἀΐβοὶ-  ὃχ8 ἰο Βιππιδυβ οχοϑηρο ΕἈΒΙΘΓ-Ἰαοδβαρθδ; [Κθ 
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δῖεο πἰἰηἰβ δὶ {πΠ6 ρσοη}6 ΤΘΡΤΌοΥ οἵ {8ὸ αἰδοῖ Ρ]εβ᾽ 
τιη 6 11 67,---(6 ΤΓΟΔΙΌΓΘ ἸΘΟΡῸ ῬΟΘΥΌ}γ Ὀτγοιρῆί 
οὔΐ ὉῪ Μίηυκ. Ἦθ ᾿ἰκονὶϑο γοροῦίβ, οτο οχρὶΐ- 
οὐ γ (πη Ζοῖ πη, 76608᾽ ἰηνἐδιΐου το [0 ἀϊδοὶρ]ε 8 
ἰο ἰουοῖ Ηΐδ ᾿δηᾶθ δὰ Ηἰβ ἔοεί, Ηἶδ οδιϊἱπα Ὀ6- 
ζογϑ {6 η, δηὰ ΗΐΒ Ἔσρουϊ οι οὗ ἐμ 6 βου!ρίυγο 
σοῃοογίΐης Ηἰδ πδυβουίηβο ηὰ σϑβυσγθοίΐομ. 
ΤΒοΪυοῖκ ᾿υδ0}} τοιρασκα ἰμδδέ ΤῸΝ χχὶν. 44-40 
ὈσδΙιδ 8 τοϊδιϊοῃ (0 ΨΕΣδ. 22, 28 ἰδ ΟἿΓ Ῥδδβϑδρθ. 
Ἰηαϊνίἀυ8] γαῖα ἰῃ ὑμὶα βϑοίΐου οἵ [06 ΤΩΒῪ Ὀ6- 
Ἰοης ἴο ἃ ἰδίθυς. πβιϑεϊΐῃβ, ΟΥὁ δνο ὈΘΘΏ δ }δοα 
Ἰοῖον ; δοβδινοάΐγ, ποιδίης Ὀυὶ ἐμ βοοιΐορ Ὀσρίη- 
Ὡΐη τὴ τον. δ0 ὈΦΙοΏρ5 ἰο {πο δ δὲ τηδηΐθβίδ- 
ἐἰοη οὗἩ Φὁ5ὺ5. Τὸ τπηοβί ἐπ ροτγίδηϊ (πἰηρ γοιδὶ ἢ- 
ἧπς ἴον Φοῦ, ὲ8Π8Ὶ [0 δΌΡΡΙΥ ἐμ6 ἔδοίβ οὗ 9668 
ΒΡΡοΑτΙΩς ἰο ἴ86 ἀἰθοί ρ᾽95 8 {86 Υ γεγο 5ἱἰης 
πὶ δ αϊ ἀοογβ, Ηἶδ᾽ δηπουποίηρ ἴὸ (πο πὶ Ηἰδ γο- 
ἀυτη ὈΥ͂ Ὀοδί οἱ ὕροὴ ἰδεῖ Ηἶδ ρεδοοιχγαοῖ- 
ἔπᾳᾷ (παρ. χίν. 27). δια Ηἰβ γο- δι γίηρ οὗ (ποὶν 
δΡοδβίοἷἑο δα} ης (ονίοιοὰ ὈΥ ἐδβοὶν δὲ), δο- 
ΘοιΡδη γί ης {μὶ8 δοὶ ὈΥ̓͂ α Ὀτοδι δίῃ, ὕροῦ δ θι, 
οἷ Μν88 ΡΓΘΡΘΡΑΆΓΟΣΥ ἰο (μΠ6 ουἱρουτίης οἵ (86 
βρί τὶς. 
τες. 190... ΨΏΘΩ τδοσοίοσθ ἐξῖ νὰ ονϑ- 

Εἰηρ ΟἹ ἴδδεῖ ἄαν. [Οὖσης οὖν ὀψέας 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μεᾷ σαββάτων.]--- 
ΤῊς ογδηΐυς οἴ ἰμδὲ βυπάδγ, [6 ἤγβί ΤΟΒΌΣΓΟΟ- 
κοῦ ἀδγ. 
Απᾶ ἴ86 ἄοοσβ δᾶ 661: δῃῃξζ. [καὶ τῶν 

ϑυρῶν κεκλεισμένων ὅπον ἧσαν οἱ μα- 
ϑητα ().--- 8 οἰσοαμηθβίδηοθ ἰ8 ΘΠ ρμδοίσϑα, 88 
γος. 26: δορ. Αοίϑ χὶΐ. 18. 

1. Ὁυϑψουπαφὰ Βοίιοηϊηρς οὗὐ (6 οχρνυθββίοῃ. 
Οαϊνίη διὰ οἵιθτθ, Βδιπιβ.- Οσυδ.: Τη6 ἀοογβ 
Βαὰ δι θην οροηοὰ αὐ πιωίωπι αἰυΐπδε πια͵εεία(ἐ 
φ7μ4. Αοοοτάϊηρ ἰο [νιὅοϊεο, {πὸ βἰδιθιηθηί 8 οΥ̓Θἢ 
Τοάυς!Ὁ]6 ἰο ἃ Ιῃθγ0 υὑποχροοϊοὰ, βυάάοπ δΡ- 
Ῥοδγίηκ. 

2, Ὁπήουπάοα ᾿ἰηἰοπεὶ βοηϊίοη οὗ (86 ΟΧΡΤ Βδίοῃ. 
Ἧοσ ρυεβδβοὰ ὕοά γ ἑλγουσὴ (6 οἱοπϑὰ ἄοογσβ.0 [ἴῃ 
{86 Ἰοϊογοβί οἵ ι.10 [απο τ δ} υδαυϊγ-ἀοοίτίης, 
Θυομπειάϊ. 

8..ΑΧἃ. τοϊγδουΐουβ δρροαγίης, ππαυδ]!βοὰ δα ἰο 
ἦ[5 ΤὨΛΏΠΘΡ, ἰηἀϊοδίίΐνο οἴ ἰ86 πον οοπαἰἴοη ἴῃ 
πη ΐϊοῦ ὁ Τουηαὰ Ηἰπ)56]7 δου θδϑαυ θη! ἰὸ ΗΪ8 
ἐγδῃδίοτπιδιίοη ([υκὸ χχὶν. 81] : ἄφαντος γενέσϑαι; 
Φοδηὴ χσὶ. 1: Μανγὶς χυὶ. 12: φανεροῦσϑαι. Ἐ. 
Κύϊη: ἈπΠὲ σίπσ Ολνίαίις ἀμγοῖδ αἷς Οταῤεείλ 
1838. ΤΠ οἱ οἰ). Α. ΤὨο]υοῖς: ΤῊ ἀοδβοσι ρίἱοη 
Ἰοαὰκ ἰο ἐπ οοῃοορίΐοη “ οἴ Δ υῃδοηβηθάῃθβα 
ἴο {1|ὸ ἰπλΐ5 οἴ δρδοο᾽"--Ὀο πὰ οὗὨ ]οσδὶ  γ.--- 
ῬυϊαΥ ἰν ἰηα σδίο5 ποίη αὶ ἃ δἰ] ῬΟΥΤΟΓ 
οὔ 86 αἰοτ! δοα 116 οἵ ΟἸιτὶδὺ το τονθ υὨγοϑίσδ ἢ- 
δαν, ἰ9 δρρϑδαῦ δπὰ ἀΐβδρροδῦ;---Ηἶδ ἰοϑαὶ ἀε- 
δηεάηθδα, πε ιοἢ 8 ομ6 τ 1011 ὈΟά Υ οἱγου βου θ64- 
688, Γοιπδίεἰηρ (86 νι ϊ6 πθἀοαίγογοὰ. Αοοοτά- 
ἴῃς ἰο Βδυγ, δὴ ἱπιπηδίου δὶ σοηῃβὶ ταὐΐοπ νῆα 
δϑουϊδοὰ τὸ Φεδυδ: δοσοτάϊηρ ἰο ΜοΥΟΡ, ἴπ6 ὈΟΥ 
οἵ Ομ τῖθί τα πού γοὶ καἰοτίβεά; δ δοσογαΐϊηρ (ὁ 
1οκο, νΒο, 'π ορροδίἐοῃ ἰο ΟἸδιδιυβθα (τνδο αἷ8- 
εἰπχυΐϊδηοβ Ὀείνϑου ἴδ ἀοσοίΐσ δηὰ ρὶ]οτί θα 
ὈΟαγ), τοθτκα ὑμδὲὶ ἃ δοτηϑι ἷηρ ἱπιεσηοαἀΐδίο 
Ὀοινϊχὶ (6 οἰ 6 Υ68] δοπϑίβίθηου οὗ δηροὶβ δηὰ 
πιδίοσίδὶ, σογρονθδὶ βοϊαϊν ἰδ ἰο Βὲπι ἱποοησοὶν- 
801]1.ϑθ. Νογογίμοῖοβα, ὑμ6 ἰάοθ8 οὗ {π9 ὈΟᾺῪ 88 ἀγ- 
ΒΑΠΙΪ6Δ}Ὺ ἰγαπδίογπιοα ἰηἰο {86 ρᾷτο ογβδη οὗ ἰδ 
δρὶυϊς ἰδ ΘΥ̓ΟΡΥ ΏΘΥΘ ΘδιΔΌΪ δμοὰ ἱπ ἴπ6 ΝΟῊ 
ἸΤοεπίδιηοηί (566 1 ΟοΥ. χΥ. 49). 

Ῥόοδοθ πὑπῖο γοῦ [Εἰρήνη ὑμὶν].--- 86 
ΟὈΒιΙΟΙΩΔΥΥ πτθοιΐΩς 18 βόσγο δ) ]οὰ τὶ ἐδ ποὶρδὶ 

οὔ 1π6 ΤΟβυΡΡθοϊ Ὁ -θδδασθ διὰ 8}} ἐμδὶ γχο- 
οἰδιαίΐ οι οὐ βαϊνγδίϊου μπο τ σοπῃροίοθα: δὲ 
(80 βοῖοϑ ἐὐπιο ἀξ ἰ8 αὶ {18 ἰπιθαΐ οὗὁἨ 18.6 Ῥγσοιοΐβο, 
σΒΔΡ. χῖν. 272. 60 ἔχεκο. ΝΟΤ δ ἱβόγο. [Ἀ11π|5- 
(0ΓΒ Δ.Θ ΤΔΘΒΒΘΏΟΤΒ οὗ φεαςε.] 

γον. 20. Εἴ δῃιουσγοᾶ ὑπωΐϊο ἴδοι [Ἢ δει- 
ξεν καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν 
αὐτοὶς).--βεθ Κακὸ χχὶν. 40.Ἡ Ασοοτάϊωᾳ ἰο 
Μογοσ, ἃ ἀἰβογϑωϑα ἰ8 σουδιϊ αἱοὰ Ὁ. {Π χησπίΐοῦ 
ἴῃ (δδὲ βαδβαρὸ οἵ (86 7εεΐ ἰηβιοςὰ οὗἉὨ (Βὲ δἱα. 

γεν. 21. Αδ ἴδὸ δῖδοι μιδῖ δοσὶ 866 
[καϑὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ 
πέμπω ὑμᾶς).--Οορ. Μαιι. χ. ϑοδη χίιϊὶ,; 
Με, χνΐ, 19; οβδρ. χυἱὶ. ΤῊς βεσοῃὰ εἰρζνῃ ὑμὶν 
βοϊϑιωη, ογὸ ἀδδηίϊεὶν ργοοϊδαιαίογγ οὗ (μ6 ἴη- 
βπὶίο ἱἐτηρογί οΥΓ {86 δα)]υϊδιΐοι,--- Ποῖ, Πονγοτοσ, 8 
ἤτον ! ]-ρτοοίΐηρ. δὲ Κυΐποοὶ πὰ οὐβετ μᾶγὸ 
ἰοἰοτργοιϑὰ [ἰἰ.---Ἔἶνθη δὸ δοῃᾶ 1 γοῦ [κἀγὸ 
πέμπω ὑμᾶ ς].-πΑ ΔΙΌ ΔῪ οὗ ἀγπδιϊοδὶ δαΐδο- 
νὶιγ. Τμο Εδιθοῦ ΠΟῪ βομπὶὶβ Ηΐπιὶ οι οὗ «86 
κἰπράοτῃ οἵ γοευσσϑοίΐοῃ δηὰ σϑοοῃοὶ)δίϊου (ὁ 
{μ6πὶ; 80 Ἰ᾿ἰΐκο τγίδο ἐμὸ ϑοῃ βαοπμὰκ ἐμθ οαἱ οὗ τιἈὶ6 
κἰπράοπι ἰο (Π6 τοῦ]ϊὰ. Ἐπεὶ (μου Β οἷσ τα- 
ἰπϑαϊυιίοι ᾿πίο ΟἹ ο6 ἰδ δἰτα δου ῚΥ ἐχργοδβοά, 
ἰὰ δοῃμθοίίοῃ πὶ} δὼ διωρὶἰδοδιΐοι οὗὉὨ ἰδὲ οἴδοο 
(ϑῃοείογι ἢ {ΠΟΥ͂ ΔΥΘ τΪΏ65868 ἴοΣ (86 Οτωοὶϊδεοὰ 
δυὰ Βἴβει Οη6), ἰΒ οὈνϊουβ, ἰπ δοοογάδποθ τυ ἢ 
(Π.6 ΒίΣΟΏΚΕΣ ΔΩΔΊΟΔΥ οἵ Οδρ. χχὶ. 18. Βυὶ 86 
δὲ {π6 ὅται Ὀοδίονναὶ οὗἨ δροβίοἹο ἀϊκηγ, Ῥείοσς 
ἰοοἷὶς Ῥτβσβάβθῃοο οὔ 86 οἴ 6.8, Βὸ ΠΟῪ ἐμ σϑηογαὶ 
τοδί υο οὗ 86 ψῇο]6 ὈΟΘΥ ρῥγεοθὰθβ ἃ τὩΟ ΣΟ 
ΘΧΡ]Ἰοἷ( γοβιϊυἰΐου οἵἩ Ρεοίογ. Οορ., ομδρ. χυὶϊὶ. 18, 

γον. 22. Εἴἰθ Ὀτθαϊβοᾶ οὐ ἴβϑιι [καὶ 
τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὖ- 
τοῖς. ἴδ τοῦ ἐμφυσάω οσσυτβ ἴῃ ἰὴ8 Ν. Ὑ' 
ΟὨΪΥ Βογο, αὶ ἰβ αϑϑὰ ἴῃ (86 ϑερί. ἰο ἐχρσϑδβ ἐἷο 
δοί οἵ ἀοά ἴῃ [86 ογἰ κ' 4] ἱηζαβίοη οὐ ἐμ βρίσίε 
οἵ Ἰ᾿ϊΐο ἰηΐο πιδῃ (6 6η. 1ἰ, 7: ἐνεφύσησεν εἰς τὸ 
πρόσωπον αὑτοῦ πνοὴν ζωῇ,ς, καὶ ἐγένετο ὁ 
ἄνϑρωπος εἷς ψυχὴν ζῶσαν). “ Τ|νῖβ δοῖ ἐδ πον 
ὈΥ αοἀ ἱποδγηδίδ γερθδίε, βδουδιμεπίδγ, Γορτα- 
Βϑοηίΐρ 86 ἰηἴαβίοη οὗἩ (88 πον 1176, οὗ ψῃϊοὰ Ηδ 
8 Ὀδοοῖιθ ὈΥ̓ ἰδ σὶοτὶβοὰ ΗυπιδΏΣ [86 δου Το 
ἰο ΗΙ8 ΤὨΘΙΏΌΟΓΒ: 806 ΨΦοῦ χχχὶ!!. 4; ΡΒ. χχχίιἱ 6: 
1. Ὁον. χυ. 4δ᾽ (ΑἸτογα).---Ρ, 8.1] ιθόγοοι ἰω- 
ἱεγΡγοί δι 088: 

1, ΒΙΩΡΙΥ {1} ῬΓΟΡ} ΘΕ ς0- Βυτα 01 168] Βοταϊ της 
οὔ ἐμὸ Ηοἱν αΒοβι (Ἴ βοοά. Μορβαοβῖς, ΒΟ) κοτ, 
Μαῦρο, εἰς.). ὙΜὶ5 νίθιν ἰ5 σοπίχαὰϊειϊοὰ ὈΥ: α. 
(86 δοὶ, ὁ. {μ0 Αογὶϑὲ [πιρογαιίνο λάβετε, 6. ἴἈ6 
τειηατὶς (αὺ ἰπ 118 6886 {6 δοὶ τόσα Ὀυϊ ἃ χο- 
Ροιἴοη οὗ {89 ΡῬσοιιἶδα δοπίδὶ ποὰ ἴῃ {86 ἴδσοποὶ!- 
ΑἰἸβϑοοῦΓΒο8. 

2. 1 18 (06 σγαίΐα τηϊπὶδίετίαἶδε, ταῖ ὁ ἐ δὴ ἐδ 
ἤογηον σγαίία ϑαποί(Πεαϊοπίδ, ποῖ, ὨΟΉΉΘΥΕΡ, 89 
γεῖ, (86 ρΡεπίθοοβία! σοπιπιηϊσαιΐοη ΟΥ σγαίίά 
χαρισματική (Τ ἈΘΟΡὮ γ]αςί, Δ] Δ]Δοπδί δηὰ οἱ βεκε). 

8. ἴἰ 18 λοίψ Βρὶτὶι (πνεῦμα ἅγεον, πἰκμοῦὶ ἐμ 6 
Δτι16}6), θυϊ ποῖ γοῖ ἐλ6 ΗοΙΥ ϑρίτίῖς, ποῖ γεὶ ἐλε 
ϑρίτις οΥ̓͂ 1859 ΠΟΥ ὈΐγΝ, οὗὁ (86 του Ἱά- το ἜΗΙ Ὑ 
6805 (Ποὔϊηδπη δηὰ [υϊπαγὰΐς [4150 6622]; 866 
ἱβογϑυροῦ Τμο]υοἷς ἀπὰ ΜΟΥοΥ). 

4, 1ι ἰδ ἃ απλπιίδιῖνο, Ῥγθδυγαῖτο δοτϊητηπαῖοα- 
(ἴοῃ οἵ (μ6 βΒρίτὶϊ, ἱπ δοοοσάδηοο υἱλι ἢ δ νέδι"α 
πού γοί ρογίθοϊοἀ δβίδίϑ οἵ ρἱοτβσϑιΐου (Οτίκεη, 
Οδὶνίη, Νοδηᾶεν, ϑβιίον, ὙΒοαοκ. Μεγεσ: αὶ 
γοΥ 8010 ἀπαρχύ οὔ [86 Ηο]γ Θοϑὶ). ἰσαϊ δεῖν 
Βεπκ6] (σγτλα ρεπίεοοείε5), Βνἀοκηον, ΗἨϑεκοίδη- 
ὈΘΡΩ, Θοάοῖ, Εννα]ά, ΑἸέογὰ. ΤΠ {0}1 δοπιηπεὶ- 
οδἰΐοη οὗ ἐμο Ηο]γ ϑρίγὶὶ ἀϊὰ ποὶ ἑακο ρὶδοϑ δο- 
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ἴοτο {86 ἀδΔΥ οὗ Ῥεπίεοοδὶ, σοΡ. Υἱὶ. 89; χνί. 7; 
Ἀοίϑ 1ϊ.-. 8.7) 

Ἧ 6 δδΥϑ ἰο οοῃπαΐον οἢ ἐδ οπϑ δαῃὰ (6 6.Π18- 
ἔἶοπ, δῃὰ οὔ 18:6 Οἶὲς Βδηὰ ἴδε ἀφεὶ χη οὗ 8 Ὅ6- 
βίοννδὶ οὐ (8ὸ βϑρίγ.. Τδο δήιαιἑ ου [5 δὴ αἡδΕ͵αίεις 
πἰὶτ ἰ6 πον 118 οὐὁἩ ἐπ 6 γοδυγγοοίίοη, δά 80 [Π6᾽ 
δυτηδοὶ, Δ56 ὑπ6 σοι ϑῃοοπιοηΐ, οὗ (86 δοτηηπηὶ- 
δαϊΐοη οἵ Ηἰΐβ τοϑυγγοοιίίοη- ἴθ, ἡ. ε. 116 ἰη Ἡϊε 
ἩοΙ͂Υ δρίγιι, ΤἘδὸ ἀσρστεο οἔ {π18 δοιη πιο αίἑοη, 
Βοινονοῦ, ἰ5 Δοϊογιὶ ποὰ ἱπ δοεσοοτάθδησο ἩΓΕ {πο ὶτ 
Ῥτγοδοηΐ πθϑᾶ; ἐδ οΥ͂ τοῦδέ ἐνθῃ ΟΝ ΠΑΥ͂Θ ΡΟΙΨΟΥ 
ἴο ζδίμον (δ 6 Βεθυγτεοίΐοπ- δ αγοῖ δηὰ (ο ἀἰδβιΐῃ- 
ξυϊδὰ ἰΐ ἔγοαι {86 πον], ἰπ Εἴ ἸΏ ΟΡ 88 ἰΐ, 88 
ἴ.ιο βιι δι γδίιπι οὐ {86 Ῥ60}}6᾽ 8 ΟΒΌΤΟΙ ΒΟΥ ἰο 
ΌὯ6 6680} 8ι6ὰ, 8 ἰο δ6 ἱΠΒοΟΥοΌ ΒΥ ἀἰδιἰσυΐϊθποὰ 
ἔτουι ἴμ6 [δγδοὶ ἰδ ΟἸΌΤΟΒ. [Ἃἢ τοβϑρϑοί οἵ {Π|8 
σοηῃπἰἀογαιίοη, {μἷ5 σγαίία ἷ8 ἀοι ὉὈ{1688 δρ6οἱ δὶ 
πιδιϊδίετίαῖϊ. ΠΟΥ Πᾶν ποί γοαί {πὸ οἷδ᾽ οὗ δου- 
τουπἰοαϊΐης (6 ΗοΙΥ αΒοβί, Ὀαὶ {Π6 7 ἀο Ρο553658 
ἐμαὶ οὐΥΓἨ ἀἰδϑοογπΐης ὑπὸ ΗΟἿΪΥ Κ'»ἱτὶ ΒΒ 6ἢ δ᾽γοδὰγ 
οομππηπηϊοδίοα. ᾿ 

ψονρ. 23.  ΈηοδΒ6 ίῃα γὸ τϑῖὲ [ἂν τινὼν 
ἃ φῆ τ ε].---Β. Ῥγοοϊαἰ πιΐηρς; δηὰ ργομἶϑιπς ἴο (Π οτὰ 
ον κἰνθπ 88 γ8 116 γ6. ΤΟΟΟΙ͂ΥΘ ἐμ 6 πὶ ἱΐο γοῦν [ο]- 
Ἰονβεὶρ.- -Ο. ἀσὸ (δαν ὈΘ6}) τϑιιὶτιδᾶ 
πηῖο ἴθ: [ἀφέωνται αὐτοῖ .ς].---3Ξ3.66 ἸΈΧΤ. 
ΝΟΤΕΒ. ΜογογΒ πηι (8685: “ὙΒΟΥ δεσοηια (Ἰν 11} 
6) τεπιϊἰοὰ (δοσοτάΐης ἴο [Π6 τολαΐϊηρς ἀφίενται) 
δηὰ [Π6Υ ἀγέ (᾿ἰᾶγὸ Ὁ66η) τοίδἰ ηεὰ (κεκράτηνται), 
ἶβ ἰο Ὀὸ τοήαϊθ ἤγβίὶ Ὁγ ἰδ σοδά. πιῖϊσὶι τοδλὰ 
ἀφέωνται [Ῥοτῖ. Ρ.58.--εάφεϊνται.---Ρ. 5.7, Βοσοπα 
Ὀγ {π6 οχοβοίϊσαὶ ἀοιηδηά ἰμαὶ (π6 ὕνγο θυ τη 5 
δου ἃ ἤὐτλ 8 Ῥδγδ} οὶ. Ὑποὶσ σου ἰης οὗἉ δἷη 
δηὰ τοϊαἰπἰηρ οἵ βίη ν}}}, 88 ἃ Ῥυορ θυ 6 8}}Υ πὶῖ- 
αἰβιοτὶα] δοῖ, τοϑὺ Ὁροὴ ΘΟΥΓ ρου ΐης δοῖα οὗὨ 
Θοά, αἰγεδὰν δοϑοπιρ δυο ἱπ ἰπ6 Θρίνί,---πηοί, 
ΒΟΥΓΘΥΟΥ, ΒΑΥ͂Θ {Π|680 Δοῖ5 88 ἃ ΓΟΒ07} ΟΥ̓Χ, 81}}} 1685, 
οἴδεοσϊίιαϊα (Π6π|. ΤΟΥ Ν1}} Ὀ6 ἰηδιυιοησοά ἴῃ {686 
δοίβ Ὀγ Ο τῖβί; {880 νψ}}} ποῖ 'ἰπῆποποο Ηἰπ.ᾧ ΤΟ 
ἴογηι, τέπιὶέ εἰπα [ἀφιέναι}, 8 δκίῃ ἰο ἰδ6 ἰαγω, 
ἔοοδε [λύει"}, Μαιῖ. χνυΐὶ. 19; {πὸ ἰδγίω, γείαϊῃ 
{ΠῚ} ΟΥ τείαϊπ ἰοσείδεν, 8 ΘΚ ἰο [86 ἰδται, 
ἑπά [δέειν]. 8,60 Οοτμπι, οα Μαίίλεισ αἱ ἰμ6 ρα8- 

δαξε ἀεί ζηαίεα, ποίο (δδεπ «ἴδω, 1Π1., Ρ. 889). 
Τπὸ οτὰ ἄοθθ μβοτθ Ὀαὶ ἱπνοῦὶ ὑπ οχργοβϑίοῃ, 
ἈΒΟΥΘΌΥ ἱπαϊσαιίίηρ [86 πον ἀοοϊάοα, Νοῖν Τοϑίδ- 
τιθηΐ δίδηἀ-ρΡοίηϊ, ἴῃ τι ΐοςῖ τοἀοιηρίΐοη [ΠΟΟΕΪ ΠΕ], 
ἰουαίνθποθβ, δάνδαποοδ ἱπίο ἐδ ζογορτουπᾶ. 
Ἡογο, (Β6ῃ, 88 ἴῃ 8080 οἴβὸὺ ραββᾶρο, Μαῖίϊ. 
χνὶ. 19; χυὶ!, 18, 1ἐ 5 (η6 γῬοίεδίαξ οἰαυΐωπι ἴπι 18 
ὈτοΘάον βθ86, ποί ΤΩ ΟΓΟΪΥ, ἰπ δοσογάδησο ὙΠ Ὲ 
86 Ηεἰ ἀοἸΌοτς Οαἰθο ἶβαι, ἐδ 9 Ῥγθδομβίης οὗ 186 
ΒοΙγ αἀοβροὶ διὰ ΘΟ γί βιΐδῃ ρεϑπὶ θαι 4] ἀϊβοῖ ρ! 16 
(ἸΥ ἴὶ σοῦ σοηδηδαὰ ἰο ἐδ)686, ἐδ Ἰδέ: Ὀγδη 
ψουϊὰ ἢδγο ἴο ὃ6 σοηβίἀοτοὰ 88 δανίης ΓΟΓΘΠ66 
8Δῖ5πο ἰ0 τοσορίΐοπ ἰπίο ὑμὸ ΟΒΌΓΟΝ : οροπ (ἢθ 
Κιπράοπι οὗ Βοδύθῃ ἴο᾽ ὈΘΙΪΘΥΘΙΒ), Ὀὰϊ ἴῃ δ βιἢ}} 
ὠξσξ οτος 0... ὃ Ὅτ τὺ π᾿ 

Φ Β᾽με αν ΒΟ ΚΟὶ : ἀφίενται---«εκράτηνται͵ γεπείἐωπέῳ;-.- 
ἀρφμίῳ διενέ: ἐϊμα, ργαεενε; ἂος ργείεγιίωπε, Αἰδκ, πον 

ἴ ὮΝ ΡΡΙΣΙ τοιηδτῖ, ἹΠ ηἰσἰοτγί 4] δοῖδ ατὸ τοὶ οσοδεῖνο, 
Ὅαυι ταῦτ οἵ ἴδ ργεοϑάϊπᾳ δείδ οἵ ΟἨτίδι δϑὰ 19 110] 
Βρίγι, Ἰϑόδη ΑἸΐυτά γοιμδγ ἐπ ζοῦ., ἐμαί πίη δέοσα μανο ἐδ 
ῬΟΝΟΤ ΟΥ̓ (Π6 Κκογβ ""Ὡοϊ υγ Σωοοεεδίσε ἀεϊεσαξίον ἴτοῖὰ ἰ89 
Ἀροείῖεα,--- τολίολ Ἀοίϊοι {ΞῸὈ πὰ ἐπ ἱἐδὲ Δίοιο Τρρίαπιοπξ πὸ 
ὕαοε " (--ἴθο ἰἴ6]}06 ἀτὸ ΑἸ (γ᾽ --), “ἴχῶξ ὮΥ τηοἱτ ποίδοίοῃ 
ἥγουι ΟἩτίδι, [πὸ Βοαδίονον οἵ [06 ϑρίσίε, ίοσ ἐποΐν οδῖοο, ἢ θἢ 
ογάεγν απὸ ἱερίϊπεαίεῖν οὐδ ὩΡΟΝ ἰλρπ 

΄ 
ἀσεϊδταείοη δου ] ἃ "6 δὸ :---θπξ [ἢ ργορογίίοῃ δὲ τοὶ 
8} 41] ἤννο Ὀδοη ἤ]1εὰ ψ}Π 106 ΗΟΪΥ ΡΣ οἵ ἘΣ ἧς 

ἀϊδοοσεπησπὶ, {1:0 κρίσος, Β[8.".-Ῥ, 8. 

ΠΟΓΘ αχἰίθηἀθὰ Β6ηὴ86 ἴῃ δοσοογίδηοο νἱἢ {110 
Ατίΐο. ϑ'ιιαίς. : λίαπδαίωνι ἀοςεπάϊ ευαπρείίμηι, το- 
“πί(ἰεπάξ ρεεοαία, αὐπεϊπέείτσηαϊ ϑασγανπκεπία, Ῥγείονεα 
παπάαίωρ ἐχοοημπμπίεαηἀὲ; ἴΒ τ υἷσυ βυτοπιΐ ης ὑΡ 
186 δϑοοοιὰ δὰ Τοογι ἢ ἰἰοταβ βου ὰ γ68}}}7 Ὀ6 Γ6- 
ξανὰεα 85 ὀσργεδβοὰ ἴῃ ἰδ ἰπἱγὰ: αὐνέπιείγαπαὶ 
ϑαογαππεπία. ἴῃ γεαὶὶῖν (80 διδιΐ 988 οὗ {μς μοίεδίαϑ 
ΔΡ6 (8086: 1. Τα ρΓοδοΝίης οὗ ἐδ ζοθρεῖ; 2. 
οϑίδ ὉΪΪϑυταθηξ οὗ {6 ῬτοΙ ἐπα ΠΔΓΥ ΘοηαἰἰοὴΒ οὗ 
γοσορίίοη; 8. τϑδορίοῦ ἱπίο {86 ΟΠΒΌΤΟΙ ; 4. 
ῬΘηἑιθῃ 81 ἀϊβοὶ ] 9 ἰὼ (6 γϑδὶ βδϑβο οὗ (86 
ἰδτῦπι. ἴπ 8 ὨΔΥΤΟΥΘΙ Β6ΏΒ6 ὁ 8 ὉπΠἀουὈ 6 }Υ ἐδ 9 
»οίϊεδεία οὗ τοοορίιΐίοη {πνσυρ Ὀαρίϊδια δηὰ οἵ 
τοσοριίοη ἰδτοῦ ἢ Γορου δ 6 δηὰ δοβοϊυιίοι, (0- 
ΚοῖΒον τὶ(ἢ (Ὡ 6 ρμοίεφίαδ οὗ ):8 ορροδίίθ ἀθηΐαὶ 
οὗ τοϑορίΐου, οὐ Ἔχοϊιιϑίοῃ. 6 δυπ 0110 Ὁτθ- 
δαυγαίίοπ οἵ ἰδ δἀτοϊηἰβιγαίϊου οὗ (86 Ο το ὮΥ 
Π6 δαἀτϊηἰδι γι ΐοπ οὔ {πὸ Κογ5 οὐ (80 Ἠοῦδο οὗ 
θενὰ, 18. χχὶϊ. 22, ἴθ, ἱπ δοπβοϊ οι ιϑὶ Υ δυο] ὶο 
ἴοντῃδ, οοῃίπαθὰ ἱπ ἔδο Ἀονοϊδίΐου (ον δρ. ἱἰΐ. 7). 
80 ΤἘδοϊαοῖϊς, Ὁ. 441 δ΄. : συ] 105 ΜΕΥ, 2ειμφοὶο 
Ζεἰιεελνῦϊ, 1862, Ρ. δδ [οπ 8 Ῥοννοσ οἵ {6 ἰκξευῦϑβ, 
ἴΒ ΔῊ ΘΕΘΑΥ͂ ΟΠ (6 7ένιπε 7ποίτἰμἰίοπ ὁ (δ6 Μόώπϑ- 
ἔσν, τορυϊηιοὰ πη Μῦ]]εγ 5 δοσιμαίίεελε Αδλακά- 
ἐμησεη (1870), Ρ. 490 ἢ-.---Ρ. 8.1. 

ῬΘΟΟΥΞΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

Ἰ. ΟἸγῖδί, (6 Βἴ8θη Οη6. ἄγϑὶ δρρϑατοὰ υαηΐο 
ἑπαϊοϊάμαΐ δΒο}5, (Π68 ἰο (:.6 οοησγεσαίίοη οἵ (89 
ἑαϊΒύα]. Ἧο δπά ἃ τορειϊ οι οὗὨ ἐμὲ8 ἴῃ (80 Βἰδ- 
ἸΟΥΥ͂ οὗ ἰδ ΟΒΌΓΟΒ. 

. 2, Το εἰ οὗ Ομνιβίτηκδ, (9 ἀδυκηοδα οὗ 
σοοὰ ΕὙὐἑάΔΥ, 89 ονθηΐηρ οἵ ἰδ 9 βάργρεσγ, ἐμ ἤχει 
Ἐδϑδίου οὐοηΐϊηρ; αἰουίουβ ΒΟΌΓΒ ΟΥ̓ [Π6 ΕΥ̓ῸΡ 
Ὀσί καίον διϊπίηρ οὗ {89 Ὀδυβρτίηρς ἔχοιμι ὁ8 μ᾽ ἢ 
(υκο ὶ. 1 Αὐ ονθηΐηρ ἰἶτηθ ἐΐ 8.8}} Ὀθ Ἰδέ, 
ΖφοΒ, χὶν. Ἴ.. 

8. ἥἥοω ΟἈλτὶδέ, αὁ ἰλε Ἀΐδοη Οπε, διιγοίο ἰλοωσὴ 
(λ6 ῥκαν οὗ {80 Θοπιρϑην οὗἁὨ ἀἰδοίρίδ5: (1) (δ θαι 
οὔἐπὸ δον; {) ἴδ ἴθδν οὗ Ηἰβ οὐῃ ρ"οϑι- Ἰἶκ9 
ΔΡρασ ἴοη; (8) [Π6 ἴδατ οὔ (8 ψνῆο]6 τυ ου]ὰ (γον. 
21); (:) {89 [6 ΒΓ οΥ̓͂ (86 ῬΟΙνΟΥ οὗ 88 δηὰ χκυϊὶι 
(τον. 28) ; (δ) 180 ἴδων οὔ {})}8 [Ὁ ΥΤΟΓΙΒ οὗ Ἰυἀκτηοηί 
(“ ἩΒΟΒΟΘΒΌΘΥΟΣ δἷῃδ γ6 τοϊαίῃ,᾽ εἰο.). 

4. Το ἤτγϑι δϑίεν ΟΒυγοι ἴῃ (8 οπαπρίης 
ἔοστηθ : α. ἃ Οδπυτοῖ; οὗ δοογοί, ἔπ ρὶινθ ἀφο] 68, 
ὁ. ἃ ΟΒΌΓΟΣ οἵ ἔεβίϊνο, ρ᾽ δὰ Ὀδ᾽ ἰονοσβ, ἐ. α ΟΣ ἢ 
οὗ δποϊπἰϑὰ δῃὰ οοϊητηβδ οπμοὰ ἀροβίϊθβ. 

ὅ. ἤοιο ΟἌτιϑί σοπιοιὰ ἵπίο (λε νεᾶεί 9.7 Πὼ ρεο- 
»ίε: (1) ἴδ δβρὶϊθ οὗ οἱοβεὰ ἀοόογὲ ; (2) νι [86 
βϑ]αἰδίϊοη οΥ̓́ΡΘΔοΘ ; (3) νυλτ (Π9 ἤχδι πρ κἰἴι οἴ 
{πὸ ϑγρίνῖξ; (4) πῖιΒ 8} θοτηπι βδίοι οἵ {0 Δρο8- 
ἰοἸΐο θαυ ; (δ) ῖτ [8.6 Ὀθϑίο ἃ] οἵὗἨ Δροβίο]ο 
Ῥὶ σἰρΡοίσποο. 

θ. 7ο ἐπίγαοησε οἵ 7668 ἩἘ118ὲ [ἢ 6 ἀ0ο0γ8 ῸΤΘ 
ἠρφ 8ὴ ὀνϊάθμοο οὗ Ηἰβ πἷρθον, οἰοτύβοι ἐογρονε- 
αἰέν. ' 

7. Το ρεασο-σγεοίἑσ, οὐ ἴ8.6 ἱγδῃβίουωδιϊ οη οὗ 
(80 οΥ̓ΟΥΥ-ἀΑΥ {οττηη)α οὐ δβα]υίδιΐοη ἰηΐο (ἢ 8 
Ἰονο]ΐεβέ, τἱομοδὲ Ευδηροὶ ὈΥ (6 πιοῦν οὗὨ Ομ τίδι. 

8. ΤΏο πεδίοπ οἵ (9 ἀϊδείρίεν ἴγοιῃ ΟἈγἰ δὶ 
ἸΘΑΒΤΘα ἰπ δοσογάδηοθ ὙἱΓῸῚ (6 πηΐδδίοα οὗ 
Ομ τίϑὶ ὕροσῃ (9 δι! ον. 

9. ΤΒ6 Ἰὐρ Ρ ΑΝ 9Γ ἰδλε δρίγίί, Οὐ ὮοΥ, ἰη ἐδθ 
Ἑδδίον ἔθαδὶ οὔ Ομ τὶδὶ, (ἢ Ἰοϑὲ βδάονε οἵ Θοοῦ- 
Ρυϊάδυ (67 ο (δε “εισε) δοτοϑ πῃ οοπίδοϊ νυ ὶ (ἢ (ἢ 9 
ἄτϑι ᾿ἰχὴνε οὗ Ῥεπίϑοοεί (Ξε ὀγεαίλεἀ οἡ (λέ). 

10. ΤῸ ἱπβοραγδῦ!α δσοῃπθοιίοῃ οὗ δροβίοἱἶο 
Ῥἰοπΐροίοποο τὶ ἰμ6 ΔροβίοἹο ϑιθδογ. 8βε6 
Μοῖί, χνὶ. 10; οἴνδρ. χυϊἱ. 18. 



618 ΤΕ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ᾿ ΤῸ 5ΟΗΝ. 

[11]. Εονρίνθῃ 688 οὗ κῃ ἐδ ὕγυϊ! οὗὨ ἐμ τϑϑυγ- 
Τοσίίοη (πα ἀφαι}} οὗ ΟὨ γὶδί). Τὴ ἐγ ΩΡ ΟΥ̓́Θ 
ἀοδί 18. 8180 ἃ ἰσϊατρ ἢ ΟΥ̓́ΘΣ δἷῃ---ἰμ6 ὁδ}80 οὗ 
ἀοδι}.---Ρ, Β.] 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

860 Οοπιπιθπμία τ οἢ ΄αγζ, ». 168 ὦ, Ζζο, Ῥ. 
8987, Το θόοστ. ΝΟΤΕΒ. 

Ομαδὶ πιοάο σεηϊίὶ: οΥ Ομ γιδὶ ἰδ ΕἸγαί- ὈΟΡῚ 
ἕλοι ἰἰα ἀθαὰ, Οοἱ. ἱ. 18.---Τὴ 0. ἰγδηϑίογιηδιϊοη 
οὗ ἴμ6 ΔΡ051]68᾽ ἴθδσ οὗ (6 76 }}8 ἰπίο [86 Ἰοζιοδι 
Τοο]ης; οὗ ἰγαπιρὶὶ ΟΥΘΡ ἐμ6 τνμβοθ νοῦ] (Υ0 Ὁ. 
2]1).-ον 8]} υεΐη 58 Θηδ809 ἔγοιι ἐμ 6 Ρ68690 οὗὨ {116 
Βίΐβου Οη6: 1. Τ8ο 70γ, (16 τιϊτῖΒ οὗ {86 ἀϊδοὶ- 
Ρὶεβ: 2. βρἰγἰίυδὶ ᾿ϊ9 ; ὃ. {86 δυδῃθ)ϊδ ταϊβδίοι : 
4. ἀροβίοϊϊο δβρί εἰϊμα] βουθγ υγ δηὰ Ο]ΘΙΏΘΏΟΥ ἴῃ 
6 δαὶ ηἰδίταιίοῃ οὐ (86 (ο506].--- ΒΘ {86 
ἄοογβ δῖὸ βιιυϊ ἰο ἴὴ)68 τοῦ], ἰΒο δγὸ {δ 6} 
(ἰπ (89 μἰᾳίιθδὶ 8056) Ορϑῃ ἰο 186 [ογὰ.---Τ}ν6 
υπΐοῦ οἵὨ ἔδπι αΥ Ὑ δηὰ πιδίθδιυγ ἴῃ ἐμ ἔἤγοι 
τοϑηϊ(ϑεἰαἰίοη οὗ (ἢ 6 κἰδοη ΟἿ ἰη (86 ΟΒαΓΟΙ..--- 
Τρο ὅτοί χτοδὶ [8] ηοπὶ οὗ (6 Ῥγοιηἶδο,  ΒΘΓΟ 
νο οὗ ἴδ γοθ ἃΓ ζδίμεογο (ορϑίμον 1 ΤΥ ΠΒΠ1Θ, 
ἀθογο δὰ 1 ἰπ (86 τηϊάἀδὶ οἵ ἔδθι.---Τ 0 ἀδγΥ οἵ 
ΟἸιγῖϑι 8 ΒοδυθηἾ ὈΪϊγΓ ἥγοαι ἐἰ9 ἀδη, ἃ Ὀΐγι- 
ἂδγ οἵ αἷἱ Ομυϊβιΐδη Ὀ]οδδίημβ: 1. ΟΥ̓ ροδοῦ δπὰ 
Ὧ0Υ ἰᾳ Ὀοϊονίηκ; 2. οὗ δυπάδυ δηὰ ἴΒὸ ἔεαϑί- 
ἀδγκε ([ῸΓ ὩοΨ,, ἴον ἐμ9 τδί (πα, ἀο {80 τεπιδίπ- 
ἴπας [οϑιῖνδὶβ νρϑοοῖνϑ ὑμὶν ἴγὰθ δἱ μη βοδίϊ ο) : 
8. οἵ τοϊ αἴουϑ ΟΣΒΕρ (συμ), ἃηὰ οἵ γεβὶ ἴτγοιι 
ἰαῦογ, ἰπ [6 ϑρίτιὶ ; 4. οἴ {Π6 δροβίο]Ἱο τ ἰβδίοῃ, 
δηὰδ οὗ ρῥγολοθίης ; ὅ. οὗ Νον Τορίδιθοπὶ ἀἷδ- 
οἰρ!πϑ δηὰ βοοίδὶ σοηβθογδίίου.-- -Ἴ ὴο 6 - Ὀτϑαι 
οὗ Οἰινίβι, (ὴ6 ἴσγθ ταἰϊδϑίοη ἰο {}|ὸ τονὶά.--- 6 
μαἱοΐα] δοηΐοποθ οὗ ἰδ 9 ἀροβίο!ϊο ΟσΒΌΤΟΙ : 1. [ἢ 
Τοβρϑοὶ οὗ ἰἰ8 ἀϊνῖηθ ἰηδιϊταἰΐου : 2. ἰῃ τοεροοὶ οὗ 
ἦι9. ἰϑιοτίοδὶ οὐβουγαίίοι : 8, πῃ χοδροσὶ οὗ ἐ(8 
δἰογηδὶ] ἱηιροτὶ.---Οῦ: 1, Α8.8 δδοτθὰ φροόονεῦ; 2. 
85 ἃ Δοοουηίδῦ]ο σί σι ; 8. 86 8 ΒΟ ἀυίγ.--- 
Π|ιὸ στοαῦ ποτὰ: ϑοηϊ ἔγοιθ ΟἸγὶβὲ 85 ΟἸιγὶδέ 
ἔτοια κ0}6 ΕΔΊΟΓ. 

ΞΤΑΒΚΕ: 186 οχροτίθηοο οἔ 8ἢ αἰ οίοὰ δὰ 
ἰοιαρίοἀ ΡδγΒο ἹΠΔΥ͂ Ὀ6 ΥΕΣΥ αἰβοτοηΐ ἰπὰ ἰῃ6 
δυοπίης ἴγοῦι ᾿]ιαὺ ἰτ ν88 ἴῃ (6 τηογηΐῃκ.---Ἐ}16 
Ἰγίηρ ἴῃ ψαἱΐ οὗ τ9 νι οἰκοἃ τιϑὲ σοημάμοθ ἰο {διὸ 
αδὲ ᾿Ἰπἰογϑδὶβ οὗ ὑπο χοάϊΐγ, ἰὰ (8 τοδροσί α]δο, 
ΥἱζΣ. ἰμδὲὶ ὑη6 ροῦν ταοΐγαϊῃ {Πποηβοῖνοθ ἔγοτῃ 
ἐμθαι, δὰ βοῆοθ δύ ποί θὰ δ',ὟΘΥ ὈΥ ᾿ηίογ- 
οουνδο πὶϊ ἢ (θη, ΒΟῸΣ δσοπάοηπο τὶ} {ἢ 68Π|.--- 
Ζειβιῦβε αὶ 6 ργϑοοίουβ δῃηἃ ὉΏΠΒΡΘδ δὺ]9 ἔγαϊί 
οὗ (μ6 πιοσὶΐ δπὰ γοβυγγοοίί οη οὗ Ομγίδί, ἰδ ρῬθ800 
αὐ αοἀ ἰπ {}.:6 ΘοηδβοίθΏ061---ἴἴδ8α, ρθ860 δπὰ 
707 ἴῃ 16 ΗοΟΙΥ Οἰοϑὺ δῦ ἐνοὸ ρϑειϊουϊαγ, ργ6- 
οἰουϑβ ἔγιλι5 οὗ ἰδ 6 γοβυγγθοίϊου οὗ 76δὺδ δηὰ οἵ 
Ηΐ8 βρίγίια] κἰπράοηι.--λι,: θα ΟἸινὶδί, 
{86 ΔΙογηΐης 5.8τ, τἰβοί ὑροῦ (δ δου] δῃὰ α19- 
οονογοὶν Ηἰ 861 ἀπο ἱτ, ποιδίης Ὀυΐ [0Υ οὁδῃ 
ΒΡΓΪΩΩ ὑρ.--Ἢφειδιθδ: 80. δβδοοῦ δδ8 (Βγίϑί. γο56 
ἴγουι 1:9 ἀοδὰ, Ηθ ἱπϑιϊζυϊοα {ἰὸ οδῖοο οὗ 186 
ΤΩ Πἰ ΒΥ : οὐ δὲ οχοοθαϊῃρ ἐπιροτίδησα ἰδ θῃ 
τας (818 ΟὟ 66 Ὀ6.--λῖ,: Ηδ πο ἀαβῖγο ἱπαὶ 
Ομτῖδε 5ῃοι)ὰ οπίγιϑὲ [90 ἶπι 6 ρτοϑϑῖὶ ΘΙ ΒΗ ΒΒΥ͂ 
οὗ 1189 Οοβροὶ πιαϑὺ ᾿ἰκοινίδο ἔἤγϑι σϑοοῖτο Η85 
ϑρίν!τ πὰ ἰοδιϊ πον οὗ (89 ἀἰνιηἶν οὗ Φ6508 
Οδεῖδί, ἴὸΣ {86 ΗοΙγ Ο)ιοεί 18 6οἀ, δηὰ ἐβογοίογο 
110 0η8 68 αἶνο πδὶ ΠΟΥ ΘΠ οδὶ ψῆο ͵8 ποῖ ἰἶπι- 
86} ἀκ, σδαρ. χν. 26.---ἰὰ (6 ονϑηΐϊης δὰ δἱ 
οἰχὶ Ψοδυλ αἰὰ ἴμκὸ ἰὼ δπα ΤΥ τηοπιθηίοι!δ 
(ληκΒ ἴοΣ Οἱ» βδακο; Η6 τῦῶβ ὈοτΏ ἴῃ [06 πἰρδί, 

Ης ϑβυβδονοὰ ΗϊΪπ5οΙΓ ἰο 6 ἐδ α Ῥνίβο: ον ἰὼ [86 
εἷἰραι, Ηο ἰοϑιἰαἰοθὰ (πὸ 1 οτὰἀ 8 ΒΌΡΡΟΣ ἴῃ ἐμὸ 
ἰκιιί, δοὰ ἴὼ (ἢ ογοπίηρ, θη Π6. Ἦαδβ σι βοῶ 
ἔγρουι ἰὸ ἀ6δα, Ηρ ἰῃϑιἰἰυἱοἃ (Β6 τοϊπὶδίσυ οὗ 86 
Νεονν Τοδίδοιοηι. 17 πὸ ροῃμάεγεάα {Βε686 (δίηκο 
ΘΥΟΣῪ ονοπΐηρ, Μ͵π ΒΒου]ι πιᾶῖζα αὶ οὐ τ86 
οΥ̓͂ {μ9 ονθηΐηρ ΒουΓΒ, δθὰ ποὲ ΡΟΥΌΓΙ 50 ΤΩΔΩΥ 
ΤΌΣ οἴ ἀδυηδ88 πὰ ἰπ6 εἰσι 
Βμαυπε: [ἢ 80 [ἊΣ 88 Ὑὸ δ4τὸ δβίη[υ]ἱ, ΟἸσῖβὲ 18 

βοΐ απἱὸ 05 ἔζοη (6 Ἐδίμον, Ὀθϊ ἱπ 50 [ΔΓ 88 
ΜῈ 8.6 Γοαδοπιοα, ΝΘ ΑΓ κοπὶ, 88 ΗἾθ ν 6 8868, 
αὐἰο οἰ θγβ, ἰδαὺ Δ ΤΥ Ὀ86 60-ἸΔΌΟΥΟΤΑ, ποῖ ἴῃ 
οὐν, Ὀυΐὺ ἰπ ΗΒ ποὺκ. Ατρϊὰ (η6 δομβοίϊ οι 658 
οὗ οὔν οδκηθ88 δηὰ [γδι]γ, γ9 δου ἃ ποϊὰ [δεὶ 
(19 Β0η80 οὗ (μ6 Ἰοὔϊποβδ οὖ. οὖσ ςα  ἶηρ 88 τὸ- 
ἀεοιηςα οη685, Δηὰ ὃγ͵ [8.0 ΓΟΤΒΙΟΥ ἔδο]ΐης 6 Ὀαὶ 
[00 τοῦθ ἱππρο)]οὰ ἰ0 βυθοῦ οὐυγβοῖνοδ τὸ ὯΘ χϑ- 
ἀεοηοὰ δπὰ τοοοποϊϊοὰ ἰο Θοὲ, ἰο ἐΐ6 οπὰ (δὲ 
π Ἰδοῦ ἐδ πα ΤΌΔΥ ὈΘΟΟΙΠΘ ἴσια δη δίγοῦς: 
Ψ Ώ050 Ὀυὶ βυοτειἢ Βιτηδο]  ἴο θ6 τεἀδεμπιδὰ ψ}} 
ἀγα Οὐ τα 8180 ἱπίο {8 Ὀεδιϊῆο [6]] ον Β]Ρ.-- 
“46 ὈγΘΑΙΒ6Β οὐ ἰδ οῖη :᾽ Κὶ ἃ γη)᾽Ί᾽επα᾽ 5 ὅτεαίὁ 
ὍΡΟυ ἴδ οἰ οοὶς, 8.}8}} (86 Ηο]γν δριτὶς οἵ ἀοά 
60Π1|0 ΠΠΪῸ πιρ}᾽Β βρί γὶὶ.---ὐηῖϊο ββηοι ρα [δοῦ- 
δοοτγαίθ ἃ] Ῥϑγβοῃα ἰἾ65 (86 ΒΟάΘΟΣΟΣ σομιωλίδ 
19 οτ κί υθ}6598 οὗἩ βηβ; {).680 δΟΙΏ ἢ: 155] ομ δα ὁπ69 
ΓΟ 8 ἴΟΓΓΟΡ δΔηὰ γοχαδαίίϊοῃ ἰοὸ ἰβὸ Ἡϊοϊοὰ, Βυΐ 
(γι δ ἰο 16 σοοὰά. Τὶ νοι (86 φάδοηι ον 
ΠΟΤΘ ΒΑΘ ΘΟ σογ Ως ἐμ δ ἑ (ἐηρ᾽ Δ ἃ τοί πἰηςς 
οὗ δἷπδβ ΠΙΑῪ 6 σοιηραγοὰ ψἱ{} π᾿ δὲ Ηπξ βαγὰ οὗ 
Ἰοοϑίηςς δὰ Ὀϊπαϊης ἴον ὑμ6 Κἰηρσάοι οἵ Πδανδῃ, 
Μαίὶ, χτὶ. 1θ; χυὶϊὶ. 18.----ϑαποίδοα [οοηϑοοσδιθα] 
Ῥουβομα ἶ6 8 ΔΓο, 85 8ι. Ῥδὺ] δδὺβ οὗ (0 (οδροϊ, 
2 Οὐον. ἰΐ. 186, υηΐο δο!θ ἃ βαύου οὗ 16 υπὶο 116, 
ἃηἴο ΟὐΒογΒ ἃ βᾶτοῦ οὗ ἀδαιδ ὑπο ἀοδίβ. 
αοδδνκα: Ηο, ἰβογοίοσθ, 0 8 βειΐ ἔγομβε 

ΟΒτῖδι, στὸ 18 Ομ τι Β ΠΙΘΕΒΘΏΘΟΥ, τουδὶ ἡροὰβ 
ἰανο τεσοϊγοὰ (6 ρθδος οἵ ΟΒ γίδι, νυ αἰ οἷν ἰδ ΒΊ ΚΒΟΣ 
ὑμδῃ 81} γϑϑβοῃ, πιυδὶ ἢ κατ δο π66 48 ᾿δν στὸ- 
οοἰνοὰ ἦἰιο δ ρίτιλ οὗ ΟὨΒΥἸδὶ, δὰ {118 868] οὗ 1.6 
ϑρί τὶ δὰ οἵ βοδδο ποιϑί στο ουϊάθηςα οὗ ἰϊβοὶῖ 
ἴῃ δἷπι Ὁ (1:8 ἀφγνοϊνίπρς οὗ ρεδοθ διιὰ ἡδοϊῃπιϊο κα 
ἔγοπι ᾿ιΐπ ἰο ΟἾΠΟΓΒ ΔΆ, ὈΥ̓ οἱ 6.8 Ὀοϊης δΙ]εὰ 
δῃὰ δηοϊηϊοα ἐθόσαν 1. ΑἸΪ ε}}18 18 σομίαἰπεὰ ἰδ 
παι 11.1.10 ψοτὰ α8.---δϊ τ ΏΘῺ πὶ ϊδβίαγβ Ἰηδ 8 
(μοῖν ΔΡροαγΆποο ὙΠῸ δύ ποις [0 Τοοοίω- 
τηϑῃὰ {ἰιοῖ Βαγ9 ἔπῶὶ ἐμ 6 δῦ ρυϊεὰ Ὁ ὉΥ [89 
δρίγὶι οὗἩ {πΐθ ποῦ], δαὶ Μ1 [ΠΟῪ ΘΟσοι 188 ἢ 
ΤΏΘΥ Ὁ} γνυϑδ ᾧρ οἴοτα δ]8ὸ ἮΐΠῈ (ἢ 6 5βδῆιθ 
Βρίγῖϊ οὗ {Π|ὸ ποι]ά. 

Ηδξυβκεπ: ἦι |λε ευεπίηφ. Ἡ. ΜΌ]ΕΡ, Τἥεγζενεσμ, ἡ 
Ῥ. 241: Ἐδο δανΐουγν ν }] υἱδὶί ὼ.8 1 1110 ΟΥ̓ Ὠ Κ. 
Μδη (6 δὰ οὔθ νον ὰ μαιἢ βοὶ ἱῃ οἷἷσ ἐδατσί, 
{890 ὅπ οὗ Εἰς ιθουβη 88 δίδει .----ΟἸ τ δι ἢ 8 
δυο οὔϊθῃ  δῃουμὰ Ὀ66 ἢ ΟὈἸζοαὰ [ὁ διαβεῖ] ἴα 
βοαγοὶ ; ὑπὸ ΔΙ ἀθῦβοβ, ἴο Ὁ οχαιηρὶθ, [ἢ 9 ἍΜ ογα- 
υἱδηβ, {Π6 Βοίογιοαὰ ἱπ ΕΤΔμοΘ, δηά οἱ Πογα.---ἰ 
6808 σοτῃθ ποὶ ἰμίο 10.868 ΘδΒοι ὉΪΥ οὗ ΟἿ τ θη, 
ἢ 8 οὐ], ϑαρί] 688, υπΐρυ ! {0].---ΟΒγδι 5 ρμϑαθο- 
νοοιίης γλβ [86 Βροὶ] οὗ Υἱοίογγ---δροὶ] νΒὶϊςὶὰ 
6 νοῦ ὈΥ͂ ἀθδῖ δηὰ γϑϑυγγθοίιο ---- Ἦ ο50 δι 
[οἱ] οσο Ομεῖδὲ ὑπο Θοΐχοί δα, ἰο κἰτὰ ἀφ [6 
Βυοιῦ Ηἴ5 ᾿ννορὰ οὗ Ρ6809.---ΑὐἑδυΒΤΙ ΧΕ; Οὐξαίτίοοα 
ἐυἱὶ σίοτίατμι. --- Οτυοϊ δχίου δηὰ χουδυγγεοίὶθ8 
ΔΤΘ ΠΒΘΒΑΓΔΌΪ6---Οὧ6 18 ἸΟΟΙΏΡ] 66 τυὶϊοῦὲ {ππ6 
οἰογ. Τμὶδ ἰβ 80 διιη οὗ (ἰδτιδίδοϊ γ.--- ΤᾺδ 
εἰδούρίεα τσετα σία; Βεϊο]ὰ ἰ6 μόνον οὗ ἰδὲ 
δρρθανΐπρ. [16 Ρ6806, οὗἩ 9 6805. Ετοιῃ ΗΒ μϑῆδθ 
ςΟΠ165 ͵07.---Ῥ 6666 8 ἐπάὰ ΒρΟΠΒ8 10 ἰο ἐδ9 τὰ}8- 
δίοῃ οὗἩ 9685. Α τ8ὴ διιιδὶ ιΔγ8 Φεδυϑ᾽ Ῥοδοὺ 
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ἧηῃ δῖ8 ον Βοατὶ ἰΥ ἢθ που] ὈΘ ἃ Τὴ ΘΒΒΘΏΘΟΥ οἴ 
ὁ ἰο ΟἰΠογ8; Β6 τϑυϑὲ ὅγοί Ὀ6 γοἀϑοιιθα δἱτ- 

Βο], 17 6 που]ὰ Ῥγοδοῖι ροἀοιηρίϊοῃ ἰοὸ οἰ γβ. 
ΓΔ οτ, ἰπ (86 Ρο58ε}} ἰο Ουαείπιοάοσ. ϑαπάδγ, 
ΧΙ. 1040, τεῖὶθ5 ἐδ ἷ6 ἴο 41} ἰσαο Ομ γὶδιΐδηβ, δΥΟΣ 
ΔΡΡΙγίης ἰὑ ἴο ὑπὸ Αροβιὶῖοβ δη (ἢ τοϊῃη  βίυν : 
ἐῃῸγ Ἤοδἢ τηοοὲ ἰπ680 τοαυίδὶίθβ, ποὲ ΌΥ͂ {μον ΟἾΏ 
διγϑηρσίῃ, Ὀαϊ ἰῃ ΟἸ τ σι 8 πϑιηθ, ἰῃ {86 τηϊρὶὶ οὗ 
16 ΗοΙΥ ὝἋΟΠποϑί.--- ΞΟΗΨΕΙΒΒΜΆΘΗΕΕΒ, γεά. 11}. 
Ῥ. δθ8.---ΟΟὐυλᾶν, ἰΐ. Ρ. 820.---ΜΑΒΗΚΙΝΕΚΒΕ, ἰἰ, 

. 48. 
᾿ [ὉΒΑΥΒΝ : Ετοιο ἀυαῦδτινε: ον. 19. {ἰδοὺ 
δου θϑηἀθϑὺ (Π6 τοοὰθ [οὗ Θείονΐη}] ἰδ 8. πο 
ΣαῖγδοΪθ: ὙΠΘῺ ΣΘ8ΒΟ0 18.118, (65 ἰδ [ἢ οαὐδοά. 
--νον. 20. Το παΐ]5 δὰ ρἰογοοὰ Ηΐθ βδηᾶβ, {μ9 
Ἰδηοο δὰ ρἱογοοὰ Ηΐβ δἱάθ, ΕῸΡ ἰδοὸ ΒοαἸϊϊηρ οὗἨ 
ἀουνιίης μοατίβ, (86 τραυκβ οὗ [89 του β 6ΓῸ 
81}}} ρνοδβοσυοϑὰ.- σοι ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜ: Υ6». 2]. 
Ἦδϑ βίον ἰμ6 εβοδου οὗ ἰδ)9 6ΡΟ58, ὉῪ Ὑδίο ΗΘ 
Ὀπάο68 4]} 6Υ]] ὑἐμίηρ5, δῃὰ εἶτα 4]] χοοὰ ἐπέ μ8 ; 
Ὑοδ. 189 Ρ6806.---Τὸ 86 τομηΘῺ ΔΌΟΥΘ ὑπ 09 ἮΒΒ 
Θηπουησθα 70; 70 δαὶ ΒΟΧ ὙΔΒ ἰπ δογγοῦν, δὰ 
διδὰ γοοεϊνϑα [119 οσμγ86.------Ετουλ ΟΒΕΘΟΒΥ : ὟΟΡ. 
21. Π᾿ονὸ γοῦ, πὸῖν ἐβαὶ 1 δϑοῃὰ γοῦ (ὁ ρμογδβοου- 
ἐΐοη, ψἱὰ (πὸ βῆ ἰουθ δ οΡον ΜῊ ΕδίμθΥ 
Ἰονοὰ Μο, σπθη δ βδοηὶ Μο ἰὸ ΜΥ βου (9. -- 
γον. 28. Τὸ ἀϊδοῖρ]98 ψὰο Ψογὸ 6α]]οὰ ἰο Ββυσὰ 
ΟΣ 8 οὗ Βα γ, ἰο δὲ ἃ μοϊχῃί οὗἨ αἸΘΤῪ τὸ 
80 Ἰοὰ [κμ0, ποὺ ΟὨΪΥ Βᾶνο (ΠΟΥ δαϊγδιΐοη ΤῸΣ 
ἰδ οδιδοῖνοδ, θα ἀτὸ δαἀυλϊἰ θα ἰο (86 ΡΟΜΟΓΒ οὗ 
6 δυρτοθ Δυάᾳιυιοηί-8θαί.-----ΕΥο ΒΕΡΕ: 
Ψον. 21. Α γερο ον ἰΒ ἃ εοηβγημαίίοπ: ὙἘὮΔΘΙΒΟΥΣ 
ἮΘ γοροϑδίβ 'ὰ Ὀθοδυβθ 86 χκγδοθ οὗ ἰουὸ ἰδ ἔτγο- 
{ο] ἃ, οὐ Ὀδοδιϑα Ηο ἰὺ ἰθ γο πιδά6 οὗ ὑπαΐη 016. 

[ἔτοπι ΒυΒΕΙΤΤ: ον. 10. 10 μ88 60 πὸ 
δέγδῃμο ὑδὶπρα ἴῃ ἴμ6 ΘΟ τοῖ, ἐμδὺ ἐμ6 Ὀθδβὲ πιϑε- 
Ὅογβ οὗ 1 νῷ Ὀθθὼ Ῥυὶ ἰο Τγοαυθηΐ ὑμοῖὶν 88- 
Βοη Ὁ} 1905 ἱ κγοοὶ ἤθορ, πὰ ὕθθη ἔογοθϑά ἰὸ 
τοθοὶ ἴῃ ἰδ6 εἰκὶ 1} χτοδὶ δδυϊ οι, Ὀοοδυϑ9 οὗ 
0 ΔΙΡΥ οὗὨ (6 ροτδοουίο 8.-- -οὐ ΟὨ σε 5 ἀἰδβοὶ- 
Ρὶοθ8 τηϑοὺ ἰοκθίμοὉ ὨΘΥ͂ΟΣ 80 ῬΥΪΤΑιΘΙΥ, δὰ τὶ ἢ 
ὭΘΥΟΡ 50 Τη0 δαξατὰ δηὰ Ἰθορδσαυ, {8607 5}}4}} 
Βανυο Ομ Υὶβυ ΒΚ ΘΟ ΡΔΗΥ͂ Υἱϊ ἢ ἐδρηι.-- ον. 2]. ΤῊΘ 
τοροιιίοπ οἵ, δέαεε δὲ ὠπίο νοι, ΔΒ ποὺ ἸΩΟΓΘ 
ἐδδη πεοάϊζι] ἰο δἰχηϊν Ηἰΐβ ἄντα γϑοοπο οὶ] αἰ οἢ ἰο 
16 αἰδοΐρ᾽οθ, ποιν ἡ Βοιδηϊης ἰδοὶν Ἰδῖο οον- 
διαΐϊοο πῃ ἠογβαϊίης Ηἰΐϊὰ.--- 42 Δίν Ταίλεν λαίλ 
δεπί Αἴε, 4ο δεπά 1 ψοι; ΒΥ (6 8ϑῖὴ9 δυϊδοσ  ν, 
δηρὰ ἴον᾽ ἰμδὸ δβϑῖὴθ οπᾶβ, ἴῃ δ ταλὴν ὨΒΙΠΘΙΥ͂, ἴ0 
εϑἰον, κούόγη, δηὰ ἱπείσυοί ΜΥ Οδυγο.---ογ, 
22. Ηἐ δνεαίλεαῖ οπ λέηι, απαᾶ δΔαϊάὰ, Κεορείυε ψ6 {Ὺδ6 
Ἡοῖΐν Ολοει; ποι Ομ τὶδέ βομάδ ἔοσί αὶ ΔῺΥ δρουὶ 
ΗΪδ8 ποῦνῖς, Ηδ υἱἱ ἔυγηΐδ μοῦ ὙΠ οηδον- 
Τηθη 8 ΔΒ ΟΥ̓Δ ΌΪ6 ἰο (μοὶν γδϑί φιηρ] ουτηθηΐ; δηὰ 
ἐὸ Ὀοεὶ ζυγηϊίΐαγο ἰΠ0ὺ σδῃ δαγο, 18 (86 Ηοὶγ 
Βρίσίι ἱθ Ηἰδ κἱἣβ δηὰ αυδ)ὶβοδίϊοηβ δ ΐ 8 Ὁ}6 
ἐο ἐμοὶ ποῦῖκ.--- ον. 28. ΤΏΘτΟ ἰδ δ ὑνοίο]ὰ 

ἽΡονον οἵ τοιἰἰὐϊηρ δίπϑ ; ἐδ ομϑὸ πιασίδίεγίαὶ 
δηὰ αμίλογί(αἰῖνα; {λιὶδ Ὀοϊοη δ ἰο ΟἸ τἶδέ δἱοῃθ: 
πο οὐμοῦ ποίπιεγίαὶ δοὰ αἀεοίαγαίἑνε; ἰδῖ8 Ὅ6- 
Ἰοῆχβ ἰο Ομγὶϑί'β απιδαδδααογ8.--- Οτὶδὶ δτδὶ 
οοῃέοτγοά ἐμ6 Ηοὶν Θποδὶ ὕροη Ηΐβ δροβί]θβ, διά 
ἐμοῦ βαϊά, Ἡγλοδα οἷδε ψ6 τεημέ, ἰλὸν αγὸ τορι 66. 
ῬῈΘΡΘΌΥ ἱπιϊπηδἰΐπς ὑμδὶ ἐλ 18 ποῖ ἐμόν, Ὀυὺ ἐπ 0 
ἩοΙγ Θἰιοδὲ ὉΥ ἰδθτη, (πὲ Ῥαΐδ ΔΊΥΔΥ δἷῃῃ ; ΖῸΡ 
Ὡλο ὁαη 7γοτρίυνε δἰπ, δὶ Οοἀ οπῖν 3᾽" (Αὐουδτικκ). 
ΤῈ ΡΟΟΡ οὗἁ ἰοτρίνίπρ δἷη, ἐμδὺ το Βα, 16 
ΟὩΪγ ἰο ἀθοῖαγο ἐπὶ ἱἶ θη Ὀ6 ἰγυ δηἃ γ68}}} 
Ῥοηί θηΐ, ὑπ οἷν δἷῃβ δρὸ ἔογρίγυθη μοπὶ (Ὁ ἐμ 
ϑακο οἵ Ομ ἰδί᾽ 5 βα δίδοίίοι. 
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[ἔτοιῃ Μ. νυ: Υογ. 19. 7λὲε ἀϊδοίρίο οὗ 
Ομ γῖδί, ουθῶ ἴῃ αἰ βου] (ἰπ|68, τηυδὲ ποὺ ,ογδαζό 
ἐλὲ αεϑερηδίϊηρ 97. ἰλεηεδεῖυεν ἑοσείλδεγ, ΗφοΌ. χΧ. 28. 
--ἴἰὶὸ ἴθ. ὦ οοπιΐοτέ ἰο ΟἸιτῖβιθ αἰϊδείρίει, Ὑ Ὦ ΘᾺ 
1 οἷν 80] 612) 8586} }108 8.6 τοἀυσοὰ ἰο γτὶ- 
ΥΔΟΥ, ἰδ ὩῸ ἀΟΟΥΒ δὰ δα. ουἱ ΟἾ ΓΙ δι᾽ 8 ΡΓθ- 
Β6Π60 ἵἤγοιῃ ἰδ θηι. --- ΗΘ δρεαχίπσ γέασε, πιαΐεξ 
»θαοο, ρεαὸε ϊϊὶ (οα, »εαοθ ἱθΏ γοῦν ΟΥ̓ 60ῃ- 
ΒοΐΘΠ068, Ψεαοθ ΜΪϊΝ ΟὯΘ δῃοί Βο; 8}} {1118 ρέαςϑ 
δε το νοι; ποῖ ρ»εασε οἱίλ΄ ἰὴᾳ τοογἰα, Ὀυὶ »εαξδ 
ἧ ΟἸτὶδὶ. - τ ον. 20. ΟΟΠΟΊΘΓΟΥΒ ΕΊΟΥΥ ἴῃ ἰμ6 
τσ 8 οὗ ἐμοῖς τοΌη48.---ΟΒ δι Β πουπδ τΟΤῸ 
ἴο Βρϑδῖὶς οὐ δϑῦίνι, ἰμδὶ ἱξ νδβ Ηδ Ηϊπιβο]ΐ, δὰ 
ἐπογοΐογο Ηο γοβα πῖϊ ἰμθαι ; (ΠΟῪ ΨΟΓΟ ἰ0 ΒροαΪς 
πῃ βοαυϑῶ, ἰῃ ἐμ ἰηἰοτοαθβϑίοι Ηδ τουδὶ οὐδν ἰΐυ6 
ο πιαζα, διὰ ἰδμοχοίοτο Ηο δϑοοπ δὰ ν (ἢ (ἢ θαι, 
δὰ δρρϑαχοὰ ἰὴ (Π6 πιϊἀβὲὶ οὗ ἐλε λγοπε, α 1 απιὸ 
αδ ἐΐ λαα δεεη δἰαίη, απὰ ὀἰοεάϊπρ αὐγεδλ, λον. τ, 6. 
ΝΑΥ, ἰξ βου] βϑοῖη, Ηθ ὙΠ} οοθ βραὶῃ πΣῈ 
Ηΐ8 βοδίβ, ἰλαέ (δεν παν ἰοοῦ οπ Ηϊΐπι τολοηι ἰλεν 
»Ῥίεγοεά.---Ἢ Βοὰ ΟἸἈνὶδὶ στηλο οδι8 Ηἷδ ἴοτο ἰο Ὀ6- 
ἰΐουοῦθ Ὁ {80 σοιμαΐζοτίβ οὗ Ηΐβ ϑρίτιί, δϑβι 08 
ὑδ θαι (μδὶ δεραιδε [6 ἰέυεε, ἰλεν δαὶ ἐέθ6 αἶδο, (60 
16 ϑφδάλοισε ἰλεε Ηἰΐ λαηαβ αηα Μὲ δἰάε.---Α εἰμ 
οὔ Ομτίδι νι}} αἰδαάοῃ ἐλὲ ἀδαγὲ οΓ α αἰδεὶρί6 αἱ 
ΔΩΥ͂ {{τὴ0 ; [Π 9 ΙΏ076 ἯΘ 866 οἴ ΟΝ γὶδί, {πὸ ΣΩΟΓΘ 
0 8}}8}} γροῖοα ἴῃ Ηΐ ; δῃὰ ΟἿΌΣ 10Υ ν»1}}] ΠΟΥΟΡ 
Ὀ6 ρογίοοι {}}} τσ δοόοΐὴθ ὑμδγο Ἰσλέγα τε δλαὶϊ 8ὲ6 
ἮἩΐπι αϑ δ ἰ.--- οὐ. 21. ΟΠ τῖδί νγὰϑ πον βοηάϊηρς 
{0 αἰδοῖ 1656 ἴο Ρ0}18}} ρέαρε ἰο (ἰλε τῳοογὶ ἃ (18. Ἰ11. 
7); δηὰ Ης Βογθ ποῖ ΟἹΪῪ ὀοηγεγϑ 'ὰ ὡροη ἰῃ 6 πὶ 
ἴον ὑπο ον βαιϊδίβδοι ου, Ὀὰὲ εορηπείϑ ᾿ὑ 0 ὑμ6πὶ 
88 8 ἰσχυδὶ ἰ0ὸ 6 ὉΥ (δε ἰγδηθιί ἰοἀ ἰοὸ 41 ἐλό 
δοη8 οὕ »έαοε, [(Ὀϊκο Χ. δ, θ.--- 776 εεπί ἰδέα δι Βο Υ- 
ἰσοὰ τῖὶ ἢ ἃ αἰνῖηθ υδυσδηΐ, ἀσημθαὰ τὶ} ἃ αἱ νὶηθ 
Ῥονθῦ ; δεηΐ (λέηι ΔΒ Δ᾽ΙΟὈΔΒΘΘ ΟΣ ἰο ἰγοαὶ οὗ ρεαοε, 
δηά 88 μον] δ ἰο ργοοϊδίτα ἰΐ; δεηέ ἑλέπι 85 860 Γ- 
Ὑδηὶδ ἰο δία 09 {λὲ πιαγγίαρο :---ἼΘὴ66. (ΠΟΥ͂ ὙΟΥΘ 
6819 4“»οεἰἶεε---- δ. δεη,.--- ον. 22, αι ΟΕ γὶϑὲ 
εἶνοδβ, 6 τηυδὲ τοῖο, παιδί ΒΌ το ΟΌΣΒΟΙΥΘΒ 
δηὰ ΟΡ Ὑ0]6 8015 ἴο 80 αὐἱοκοηΐηρ, βασι γ- 
ἴῃς ἰπῆυθηο98 οὗ π 9 Ὀ]οθθοὰ ρ᾽ τὶς ; τοσεῖνο ΗΪ8 
τηοϊΐοηϑ, δηὰ ΘΟΏΡΙΥ τἱἢ ἰδοῖη; τϑοοὶνο Ἢ Ϊΐ 
ῬΟΥΟΥΒ, μὰ Δ ΚΟ ὑδ6 οὗ ἰδθηι; δὰ (6 7 ψῆο 
ἐδ ΟὟΟΥ Ηἰἷδ ποσὰ 88 δ ὑγϑοορῖ, 588}}8}} ἕδνα ἐδ 9 
Ὀοποῆὶ οὗ ἰξ 85 ἃ ΡΓΟμἷδθ: ἐμ 6 0 588}} γοοῖγο {89 
ΗοΙ͂Υ ϑρίγὶς 885 (86 κιιϊὰθ οὗὨ ἐμοὶ 'νᾶῪ, δὰ {116 
δαζηοδὶ οὗἉ {ποἷν ΒΒ Σ  (8η00.---Ἴ οὐ. 28. ΤΟ Ὑ6Υ8 
π6 δΔροδί!οβ δὰ πϊηΐδίουθ οὗ ΟΝ γίδι χορ δηὰ 
τείαΐπ βὶη, πὰ Ὀοὶδ δ δαυὶπς δυι ΒΟΥ : 1. ΒῪ 
Ζουπα ἀοοίτίπο; 2. ΒΥ ἃ δίτίοί αἀϊδοὶρίϊπε, ΔΡΡΙΣ ἰὴ 
1886 ΖΘΠΘΓΔΙ ΓῸ]9 οὗ ἐδ6 508Ρ6] ἰο ΡαΣίἐου δὲ Ρ6Γ- 
ΒΟΏΒ. 

[ἔτοπι Α ῬΙΑΙΝ ΟΟΜΕΚΤΑΕΥ (Οχίοτα) : Ὑ τ. 
19. δαοα δ ὠὡπίο ψοθΪ Οδῃ Ψνὸ ἔοσμοὶ ἰμδὲ 
(88 88 ἐδμθ βαϊυϊδίϊου οὗ ΞΒΊΓΟΗ (ἰμαὺ ἰδ, 
ΦΡῬΩ800᾽᾽), οὐϑὴ “6 Ῥυΐηοο οὐ Ῥοδοθ᾽" Ηϊΐπι- 
861} οἵ Ηἰπι νῆο ἰ5 ἀοἰαγοὰ (ὁ 8 ““ οὔν Ῥθδοϑ:" 
0 Ὀοαυοεϊμοά ΗΐΒ Ῥό6806 ἰο {6 αἰδοῖ ]68 : δηὰ 
Ργομιίθοὰ ἐδαὶ Ῥοδοθ βῃουϊὰ ὯὍο {ποὶνΡ δυϊάϊης 
Ῥονιϊοα ; δῃὰ αἱγροοϊίθὰ ἐμοπὶ ἰο βδὶυΐο τῖϊὰ 
ΦΡρΔΟΘ᾽ ΟΥΟΤῪ Ποῦδο ἰπίο ὙΔΙΘὮΝ (ΠΟΥ οπηἰογοά. 
Ῥοδοθ 88 ἔμ6 Βα ͵ οοί οὗἨ ἐπ δ 6 18᾽ οδγοὶ οἡ ἐμ6 
πἰκδὺ Οὗ 86 1,ογὰ ΒΒ ΠΕ γ: ὈΘΝοἸὰ, Ῥθαοθ ἰδ 
μ6 ὅτεί πορὰ Ηθ ὑσχοπουῶσοϑδ ἐπ ἰπ6 ποαγίηρς οὗὨ 
ΗῚ8 ἀϊδοὶρ]θθ πον ἰμδί Ηθ ἰκ γἱϑδϑῃ ἔγοιῃ ἀϑδιἢ.-- 
Ψεν. 22. Ο τοδὶ βοΐϊϑπι δρᾶ τογπβίθσγί ουϑ ἱποίϊθηΐ, 
88 Ὑ6]1 25 τηοϑδὲ ϑοϊθῃιῃ δηὰ Ῥγϑυδιϊϊηρ ποσάβὶ 
ΤῊ δοίΐοῃ οὗ οὔνγ ϑανϊουῦ βογο ἀθβοῦι δοὰ ΧΏΔΥ 

᾿δαᾶτθ ΒΟ ΘΙ] ΠπιΔΟ06}}Υ (88 Αυσῦδτιδπ βυζ- 
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πο5ἰ8) (μαι {19 ΗΌΟΣΥ ΟἼΟΒ᾽ »γοσεεάοίς ὕγοπι ἐλε] στῶσο ἩΒΙΘὮ τὩδῃ δηὐογοὰ αἱ ἔτδι, Ὀεοδυθο Θοὰ 
50Ν. 1 πᾶν ἔυτί πον πᾶνο δβογυοὶὰ ἰ0 δῇ ὁ ν ἰδβαὶ  Ὀγοδιμβεὰ ἱπίο μὲβ ποδί γὶ}8,---ἰμδὶ βδβῦθ ρτδςα ἀϊὰ 
18 68 Ηο ὈΥ ἰδ Ὀγροί οἵ ψοβο του ἢ 41] Ομ γὶϑί γοβίοτο νθ Ηδ Ὀγοδιμβοὰ ἰωϊο πὸ ἴμφδα 
186 ᾿ιοϑὲὶβ οὗἁὨ βοδύθη ΘΓ τηλὰ6: ἀπὰ οδρθοίΐα!  οΥ͂ (6 Αροβίθβ, δηὰ βαϊά, βδοοῖντο ἰδ ΠΟΙΥ 
(88 ΟΥ̓ΒΙΙ, ΒΌΡΡοϑε8), ὑδδὶ Ογῖϑὺ νγγβ ὑμ6 ββιιιο ΘΠ08ι.᾽"--ΑΟΑἰ (80 ὅτϑι ᾿ηϑιϊϊαἰίοη οὗἩ δου δἴη τογα- 
ψἢο, ἃ ογοδίϊηρ τ8η ἴῃ ἰδ6 Ὀοχίπηϊηᾳ, ἰογῖο8 οἵἩὨ 9 ΕαἰΓΒ, ἔπογΘ Ἧ88 ποῖ τδηιπρ [116 
“ Ὀγοδίμοά ἰπίο ἷ8 ποϑίτ]]8 (86 Ὀγοδί οὗ 118, οαἱννωοταὰ δαιθΐοαι οὗὁἩἨ δὴ ἰηνδιὰ ργδοο; ψΒ1Ο ἢ 
διὰ δ6 Ὀθοδὴθ ἃ ᾿ἰνίηρ δου]. Βυΐ τοῦτο] ργδο8 88 δίϊου ννδ σοηγοσοὰ υἱτίνοις ΔΩ βυςὶ 
ἀπῶπ {μδὲ ἷἰΒ Βογα ἱἰηίοπαοά. ΒῸΡ ἰΐ ἰβ ἰο ὕθ., νἱϑί Ὁ1]6 ἀθηπνοῃδίγδίίου. Τμ08, δί {πὸ ᾿δαρίϊεπὶ οὗ 
δουφὺ (μαὶ, δὶ ἐμὸ (ἴπ|0 οὗ 28 8 ογϑϑιΐοι, ““ἰο-  Οἰτὶδὶ, "16 ΗΟἿΥ Οἰιοδὶ ἀεδδοθευάεὰ ἐπ α δοάῳ 
κοῖδεν πὶῖ δἷθ δουϊ, οὐ ἐ86 ῥγϊποὶρὶθ οὐ διῖβ,, δῆαρε δε α ἄουε ἅροῦ Ηΐτι." Απὰ πον, δὶ ἰδ ς 
Βαίυγαὶ Πἴΐ6, Β9 γοσοϊνοὰ α͵]80 (Π6 φγδοὺ σῇ (μθ ογὰἀϊηδέϊοη οὗ Ηΐβ Αροβίϊοβ, ουν [οτὰ ἰβ συ πὰ ἰο 
ἨοΙῪ ϑρίτγιι δ5 ἃ ργιθοίρ᾽α οὗ ὑδὸ Ὀινίηο [ἰΐο ἰο . αν ““ Ὀγόαιμοὰ ἱπιο᾽") τεὶν ἴδοθα, σοὶ ΗοἌ 
ΒΐοΝ ἢ6 ἯΔΔ δἷ8δο ἀθϑϊρηρά,᾽ {ἘΠ ΕΠῸΡ Βσ"). ποι! ἃ ΘΟΠΥΘΥ ἰοὸ ἰδοία ἐδ αἸ. οὐὁἨ {16 βϑιὶ6 
Τὶ ἴδ, {μ βοιὶ οὗ δὴ γϑοοϊνοα ἤγομι {6 ὙϑΥΎ , Βἰοβδοὰ βρίυἰϊί. 
ἄνβί ἐἰΠ6 Ῥδουϊ αν ἰπηργοβδ οὔ 6 Ηοὶγ βρίτ,] Ετουι ΒΑΈΝΕΒ: ὕον. 19. Ταιο ΟἸτδ δὴ ψν ἢ] 
Βυρογ- δἰ ἀρα," δ Ομ εκτ οὗ ΑἸοχδηάγὶα τυ 65. [Ἰονϑ ἰο τϑϑοί ἰοκοί ΠΣ ΤῸ. πογϑἘῖὶρ: ποιδίηρ νψἹ]]} 
Απὰ Βα81}, Ἔχριοβδὶν οοιηραγίηρ (6 Ὀἰνίπο ἰπ- ῥτουθδί {8 18.--- ον. 21, 4: Ἀν αίλεν ἀασ( δεπί 
διι δ] αἰΐοῃ ᾿ἵροῦ Αάδπὶ νὴ ὑπαὶ οὗἨὨ ΟΠ τῖδὲ ρου Αἴε; ΑΒ αοάὰ δειὶ Μο ἰο ργϑλοῖι, ἰο ὃς Ῥενβοουϊοὰ, 
{6 ΑΡροβι!εβ, (6}}8 υα ἰδ ἰΐὶ νγαβ (89 βδαῖῃο θη  διῃα ἰο βυῇον (0 τιδῖίζο κΚῆον ἢϊΐ Μ}}}, δὲ τὸ 
οἵ αοἀ “Ὁγ σοῦ αοἀ ζΆνο (μ ἰπβυβὶαίίοι :  ΟἿον ργάοπ (0 πιδῃ; δὸ ἔ βεπὰ γου.---- σοι 
ἐπ η ἰπάδοά. ἐοσοίλον το 16 δοαϊ, πὶ ποῖν, ὑπίο  Φασοδῦϑ: ον. 19. Οἱαά; ὅο δ δὰ ῥγχομπιϊβεὰ 
ἐμ βου]. Εὐθεβιῦβ ῚΒ ΘΥ̓ΘῊ ΤΏΟΤῈ ΧΡ ἰοἷ!. “Τα ἰὸ ἐβεοῖὰ (08. χτὶ. 20), ““ὙΟΌΣ ΒΟΓΣΟῪ 8.}8}} ὃ0 
[οτὰ" (.8 8808), “ὁ ΣΘΠΟΤΝΒ τηϑηκίηα, Τρδι  ἰυτηοὰ ἰοίο ͵0γ. 

Ιν. 
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(ΟΒαρ. σχχ. 24-81, ἰδ μ6 Ῥοσίοορο 70. 85|. Τβποτηδβ᾽ θ4γ). 

ῶ4( Βαϊ ΤἸΠοτηδ8, οὁη6 οὗ ἐπα ὑτοῖνο, 04116α Ὠιάγτηυβ, 88 πο τ ὑβοῖὰ τ θη «06 8π8 
25 οαπι6. Το οΟὐπον ἀϊδοῖρ]608 [πογοίοσο βαϊὰ υπίο ῃἷπι, 6 μανϑ βοὴ (6 1γὰ. Βυὶ 

ἴα παῖ υπίο ἴθ, Εχοορύ 1 8}|84}} βοὸ {1 δοθ, ἔδω] ἴῃ εἶδ βδη 9 [86 ῥγϊηΐ οὗ 89. 
μ4 115, απ ρυΐ ΠΥ δηρον ἰηίο [86 ῥτἰπί' οὗ [1:6 μδ 118, δὰ ἴπσυδὶ [ρὰ] ὰΥ μιὰ ἱπίο 
ἢ18 8146, 1 ψὶ}} ποὺ Ὀδ ϊονα. 

ῶ26 Αμπά δἢογ εἰριηΐ ἀδγ8β δραΐῃ ἷϑ ἀϊβοῖ ρ]9οβ τ γθ ΠΏ, απἃ Ὑποτηδθ πὶ ἢ ἴδαπι: 
ἑλοη οδταα Ψοϑυ, [“96βὺ5 οοπιοίι, ἔρχεται], (μ0 ἀοοῦβ Ὀεΐηρ βϑιῖ, δηὰ δίοοά ᾿π {δ 

7 τηϊάεί, ἀπά βαϊὰ, Ροϑδοὺ ὅδ υπίο γοῦυ. Τμθη δι ἢ ἰο Τβοπιθθ, Βοϑο ΕΡΒΟΣ (ΒΥ 
ἤπροσ, δηά Ὀδιο] 4 πιῦ παπᾶ; δῃἃ τοϑοι ΜΙ ΠΟΥ ΠΥ Βδηα, δηὰ αν ἐξ Ἰηΐο 

98. ΤΩΥ͂ 5146; δηὰ Ὀ6 [Ὀδοοπιθ, γίνου)" ποὺ ἐἈΠ]668, θυΐ Ὀο]Ἰονηρ. Απᾶὰ Ὑδποπιαβὴ κἢ- 
29 βπογοὰ δῃά βαϊὰ υπίο εἶμι, ΜΥ [τὰ δηὰ τὰ Υ αοά [| ΘΒῸΝ δαὶ 1} υπίο Πΐπι, 

ΤΠοιμ88 [οηιΐξ ΤὨοΙ487" Ὀοοϑυθα ἐμοῦ Βαβῦ βθϑὴ τη0, (ποὺ Ὀσ]ογοα : Ὠϊοαθθα ατϑ 
ΠΟΥ (Βαὺ Βᾶγ6 ποῖ βϑϑθῃ, δηὰ ψοέ αν Ὀθ] ονθὰ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 
1 ΨαΣ. 95.-.«1Ἰδοδβιοδηη, ἰῃ δοοογάδηοο τε Οοά, Α., Ονίκϑη, ὕα τε ἮΘΤΟ τόσον ἱπουίολα οὗ τύπον. ἈΦΑΤΟΣ 
Ῥοβοδ πο τύπον οὗ [80 Βηοορίδ ἴο Ὀ6 ἃ Πι ΘΟ ΔΏ]ς8] τοροιἱοη. Βαϊ [6 η( τόπον “ΔῊ δἷδὸ δύο δυίϑϑῃ ἵγοιι ὄσοροῖ- 

μὰ ὑναειμρο 1ι ποδίκοῃδ [ἢ δϑοϊ ον ΕΥ̓ οἵ ἔπ ὀχργοδοίοη. [{Τἰδοδοη δον, δὰ. 8. γορὰβ εἰς τὸν τόπον τῶν ἥλων, “ ᾿πἴο ἰὩσ 
οἵ ἴῦο 56.168." υυἱ ΑΙοτά͵ Ἡ οαἰοοῖὶ ἀπὰ Ἠοτεῖί, Κὸ ἴαπξο, τοιϊδίη τύσον, ργίπέ.---Ρ. δὰ 

8 γον, Ζ1.--ἰ Τποππαδ πῶ ἀοαθεία!, Ὀπὶ ποῖ πο! ονίης : ἢ6 τῶἂδ δῃ χίουδ βηὰ γοϑν ἴο Ὀοίονο, δυὰ οἷν νοϊως ως Δ» 
εἰνϊο ονάδποθ. ὅε6 χΕα.--", 5.] 

δ Ψογ. 28.-- 9 καί Βοΐογο ἀπεκρίθη, (9 ὁ δοίογο Θωμᾶς, δῇἴο ποῖ ΒΡΠΥ δε Ὁ] οἰκο. 
4 ἀπ᾿ τ ίϑονε, δ οδ ἐδὸ ἰσχὲ. ΣΟΟ. ἱὨθοτ 8 δος ἐώρακάς μα, 19 οδιίεϊο ὑὉγ Α. Β. Ο. ὃ. Κα, Τιροδιοιάᾶ,, ΑἸ ον» 

οοἱξ...". 

οὗ ἐδ ἀϊβοῖρῖε8, δὲ Ζογυβάϊοτα, 8 δι γοῖγ ἴῃ 80. 
: οοτάδησο νι ὶτ ἰδ ζδβίδὶ οἰτοαπιαίδηοοδ, Τ6 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΥ̓Ὸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, Ἐκλδίον- δυπάδυ τδϑ ἐν (ἰτὰ ἀδγ οὗ ἐμ μϑοβαῖ 
ΤῊ βοσοηᾷ δρρϑδαῦϑῃοο οἵ Οδγίϑί, οα ()6 ὅγνϑι  οοϊουταιοθ. Ὑποποχί Ενίάθγ, [ΠΡ οΡα, ττδβ τ 

βυπάδυ αἴϊον {Π6 σεβυσυθοίίοη-ἀδυ, ἰῃ (πο το άϑι ] οἱχιΒ. 180 ἀἰδοῖρ͵66 ΟΣ ποί μοχειξίοα 0 θοὲ 
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ουὲ οὐ ἰδοῖν Βοπιοχαγὰ ᾿ΟΙΥΠΘΥ οἢ ἐμθ Βα ὈΌδίΝ. 
Ου ϑυηάδγ ὑπο εἰ μοῦ πουϊὰ ποὶ, οσ οουϊὰ ποὶ, 
δοὶ ουἱ, Ὀαοδιι89 (8 δὰ πον θοοοιῃθ ἰἰιοὶν ζδαϑί- 
ἄδγ, διὰ Ἰβοῦ)Δ8 ν͵γὰ8 ποί γοί ῥδοϊβοιὶ (ζεδεη ὕεδὼ 
11., ν. 1704), Ιι γὰ8 ῬΧΓΟΌΔΌΪ {86 ουθηΐης, Ὀ6- 
ἕοτο ἐμοὶν ἀορδγίασο ἴοὸγ Ο4]1160, τὰ ἢ ΠΗ ΟΣ, 88. 1110 
Ῥίαθο σατο 8}} Η8 ἀϊβϑοὶρ]θ8 ϑου]ὰ 866 Ηΐτὰ 
δικεῖα, Ομ τῖθὶ δὰ δὶ ὅσϑὺ ογἀογοὰ (16 8ροβί]θβ. 
8.6 σϑμηι. οἢ ἠαξίλειν, ΟΡ. χχυὶ]. 

γεν. 34. Βαϊ ῬΒοΣΔΒ, Ομ 6 οὗ [86 ἴνγοϊνο. 
[Θωμᾶς δὲ εὶς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγό- 
μενος Δίδυμος]. ---ϑοοὸ οβδρ. χὶ. 16; σδβδρ. 
χῖν. δ; Μάιι. οἴδρ. χ., Ηἶδ δῦβοισθ ἔγοιῃ [86 οἷγ- 
616 οἵ ἀἰδαὶρ᾽68 οὰ ἰμ9 ἃγϑιὶ Εαϑίος ϑυπᾶδυ σἶνθ98 
Τίδο ἰο (δ 6 ̓πίθγρηοο (8. μ6 νῊγἃ9 τγταπαογίης δϑουί, 
ΘΟΙΠΑΡΥ διά μἱοοιωΥ. 

γον, 2δ. Βαϊ 9 δαὶ ἃ παπῖο ΘΩΣ, εἰς. [ὁ δὲ 
εἶπεν αὐὑτοὶς Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταὶς χερ- 
σὶν αὑτοῦ τὸν τὺὑπον τῶν ἥλων, καὶ 
βάλω τὸν δάκτυλόν μουν εἰς τὸν τὐπονἢ 
τῶν ἥλων,καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν 
πλευρὰν αὐτοῦ, οὗ μὴ πιστεύσω] Υο 
τηυϑὲ ἀϊδιίησυϊδ Ὀοϊ το ἴΠ6 δἰσοῦς ἐχρτεδείοη 
οὗ Του, δὰ ἢἷ8 ἐλουσὴξ 1801. Ὑδμο ἰθβιϊ πΟΩΥ͂ 
οὔ ἷ8 Ζ6]]ονν-ἀ15610105 ἀο68 ποὺ 8.860 ζον δἰπι; 
}}ὸ πιυϑὲ ταδὶ 866 ἐμ Βίϑοῃ Οπ9 ψἱΐὰ 8 ΟἾα 
6768, δὰ ὉΥ ἰουσὰ οοηνΐησα δἰμπ156) οὗὨ ΗΠ 8 οοτ- 
Ῥογδ ιν, δηά οἴ (9 ἰάθη οὗ ἰδὲ ΘΟΓΡΟΣ ΘΑ ἰν 
πιὰ ἰδ6 Οτυςὶδοά Ομο, Ὀοίογο 86 οδὴ Ὀοὶΐονθ. 
Οα ἐδ ἴδοι (παὶ ποίμῖης, ἰΒογοῖογθ, οδὰ Ὁθ ἀ6- 
ἀιισοὰ ἕτουι ἰδ 6 Ἔχργθϑβϑίου οὗ ἸποιμδΒ τα] ἰδ ΐπς 
δξαϊηϑι δ 6 πα] πσ ἀοπη οὗ (Π9 7εεέ οὗὨ ὑπο Οταοὶ- 
δεοὰ Οηο, δΘορ. Τμοϊποῖς, ἢ. 442. 

[ΤΒοτλᾺ8 [5 8 ρἷδοθ διῆοῦξ ἰθ δροϑίϊϑϑ, ἰπ- 
ζοσῖοσς ἱπάθοᾷ ἰο δοῦ δηὰ Ῥοῖοσ, γοὶ δὴ ἱτροῦ- 
ἰδ οὔθ. Ηο σοργοϑθηίβ, πὶ το Ομ αγοῖν, (Π9 
Ῥυϊηοῖρ)ο: ἐπίεϊεοίμδ ργδοεάμ βάσπι, σα ϊο ἢ 18. ποί 
ὨΘΟΘΑΒΘΥΪ7 ἱποοιιρδίὶ Ὁ1]0 τὰ ἐδ 6 δἰ χῖ 9 Ῥνὶἢ- 
οἶρὶο: βάδβ ρυεοοαιἑ ἐπίεἰϊεοίιιπι. ΗἨδ τορυθβϑηὶβ 
Βοποϑέ, θϑιπϑϑὶ, ἱηαυϊρίης, ἰγα  ῃ-Ἰογίης δἰκοριὶ- 
οἶβαι, οὐ π8ὲ ταϊοπαϊ μα τ᾿ ἰσἢ Δῃ χΙ ΟΙΒ᾽Υ ΟΥΘΥΘΒ 
ἰδ ςιῦ]6 ουϊάθποα, δα Θ ὈΓΔ665 ἰΐ 1 ἢ 70 ΒΘ 
Ῥτιοβοηίοα. ΖπΠ|8 18 ΘΒ96} 18}}γ αἰβιϊηοὶ ἔγοπι ἐμ 
το αν, ἔγι υοϊου 5 βἰκοριϊοἴϑηι οΥ̓͂ ἰηἀ ΠΈΓΘ 66. ΟΡ 
ΒΟΒΕ Δ Υ ἰο ἰσυτῃ, τ ΒΟ ᾿ζΠΟΓΘΒ ΟΥ ΟΡΡΟΒ68 ἐΐι9 
ἰγαΐ ἴῃ δρὶϊθ οὗἨ ονϊάθποθ 16 ΖΌΓΠΙΟΡ τϑΔῺΐβ 
᾿Καον οάζο ἰπ ον ον ἰ0 δι}, 89 Ἰδίίον ἱκωον]οὰρο 
Ἡϊίθου! οΥ οραὶπϑὲ ζβὶι.. Το ἱπαυϊγίης ϑρίγὶς 
οἵ ΤΒοαι48, βαυΐῃ κς ἃ τοογαΐ πηοίἑγ9 δὴ δ βρί γἰἰυ δὶ 
δἷῃ), 18. 8 ΜΠ οἰοβοπιθ, ργορο]ϊΐηρς ῥγὶποὶρ]θ ἰη ἐδ 
Οαγοῖ, δὰ ἱπαϊβρθαβδ]ο ἰῃ βοϊθηι 18ο ἐπ ΘΟ ΟΖΎ ; 
ἐς ἀΐδβρ9}8 ργελυάϊσο, ἰβπογϑῆσθ δὰ δυρογδιϊ οι, 
δοὰ ρῥγοιμοῖθ8 Κποσίοάρο δηά ἰηἰο]] χοπσθ. Υοί, 
Ῥυδοι 81} δὰ βρὶ εἰ .8}}γ, ἰἰ ̓ 5 ἀοὕαοιδνο 88 δοϊὰ- 
Ῥαγοὰ πὶ (δ 6 ΘΠ 11} 16 βρί τὶ οΥ̓ ζα 0} τὴ} τὶ οὶ 
8ΔΙοΏΘ ΜὸῪὸ δ οηΐον ἐδ Κἰησάοπι οὗἩ Βοανθῃ, δὰ 
Βδηοο ἐξ ἰθ ΖΟΏΛΥ τοθυκοὰ ὈΥ οὖν [οτὰ, ἘῸΡ 
δαἰναί 5) ἮΘ πιιϑύ (0 ἰο ΘΟ γἷδι, ποί 88 γοδϑοηΐπς 
Ἰορίοΐδηβ, οὐ Ἰθαγῃθα (πϑοϊοχίδηβ, οὐ μἱοδάϊΐης 
ἸΔΉΎΘΙΒ, ΟἿ ΟΔ]ουϊαί προ πιογοαηὶδβ, Ὀυΐ 88 ἐδ 9 
8114 χορ ἰο (16 τοῦ πο γ᾽ 5 Ὀσδο), 88 ϑδτὶ ζΧ068 
(ο Βοδτί, δὰ ἴουὸ ἰο ἰονο--- τὶ υπδουπάοὰ οου- 
ἄσδηοο δηὰ ἰγυδί. ΑΙ 8 [86 ἰγὰ πιο ον οὗ 
ἔσο Κπον]οᾶρο ἰὼ ἀϊνίηθ ἰμίηρσδ, δπὰ ουϑθὰ ἴῃ 
ῬὮΪΙΟΒΟΡΕ., Ὑ ἰσῖι βιδτὶϑ ἱπ ἐουε οὗ πίβάοῃ, δηὰ 
ΘΟὨΒΘαυ ΘΏ Ὦν ̓ ἱπιρ}165 115 οχἰϑίρησο. [ὺ 18 ΟὨΪῪ ἴῃ 
ἃ ΥὙΟΕΥ͂ αψα] θα δο0η80, ἴῃ τηδί(6γ5 οὗ μἰδίοτῖθα) 

Γι τί τοῦ τόπον, ρίαοε. Οτοίίυ δᾶγε: τύπος 
ΒΡΡ ἰλαρρ ων ἐπερίείιι;.--. 3. ὧν 

᾿παυΐΥΥ δᾶ ΡἈ]ΟΒΟρΡἶἷο δὰ βοϊθαι δα υϑβοδτοῖ, 
δὶ ἀου δὲ τΩΔΥ 6 σΑ]]6α {86 ἤΔίΠ ον οὗ πον] ρο, 
δοσογαϊΐης ἰο [86 Ρτὶποὶρὶο οἵ Οαγιοϑίαβ: 226 οπι- 
πιδιι8 ἀμὀιίαηαάιπι 6δ,.----ῬὉ. 8. 
ον. 26. Αμᾶ εἴϊτοσ οἱβρῆϊς ἄδγβ [μεϑ᾽ ἡμέ- 

ρας ὀκτώ] .--- παῖ (9 ἀΐδοῖ Ρ168 ΔΙγθδαῦ αἰγὶ δα θ 
8 Ῥαν σαν ᾿ροτίδῃοθ ἰὸ δυπάδν, 18 οὐ ἀθησοᾶ 
ὉΥ ὑπὸ Βυϊηοσὶο σοχρ οί 688 οὗ [Ποἷγ 88861Π0}Υ. 

[1||8 18 ἐμ9 θοριπηοΐης οὗὨ ἰδ6 ΒἰΒβίΟΥΥ οὗ (δ9 
[Κοταὰβ θαυ, τ ιιΐϑὰ ἰο {18 ἀδν ΔΒ ὭΘΥΘΡ Βυ ον 
8, ϑίηρ)6 ἰπίογγαριίοη ἰὰ ΟΠ γΙβίϊδη απ ά8, οχοορὶ 
ἴον ὁ Ὀτὶ οἵ ροσὶϊοα οὗ τηδάῃοβϑβ ἴῃ Εγαπμοθ ἀυτὶηρ 
(ἢ γτοΐχη οὗ ἰθσσοσ. ϑυπάδυ 18 Βογο ροϊηίϊρά ουΐ 
ΌΥ οὖν [ογὰ Ηϊ 8617 δῃὰ Βοπογοὰ Ὦγ Η}.5 βρϑοὶαὶ 
Ῥύοδθῆσο 88 ἐλε ὅαν οΓ το σίοη, απα »εδίϊς τοοτ- 
δἠΐρ, δῃὰ 80 1ὑ ν1}} τϑιμαΐῃ ἰοὸ ἰπ6 ομὰ οὗἉ (ἰπ16. 
Οοὐ᾽ 8 οτὰ δηὰ αοά᾽Β ῬᾺΥ δ΄ ἰΌΒορδυδὈ 6 οοπι- 
Ῥϑηΐοιβ, δπᾷ [86 ΡΠΠ]ΔῈΒ οὗ Ο04᾽8 Ομ ΓΟΣ.---Ῥ, 5.] 
μαι ΤΒΟΙλΔ8 ἰ8 δὴ ὑπ Ὀ ] ἴον ἩΠ|1ΠΪῊρ ἴο ὈοἸΐονο, 

κιῖ8 Ῥσϑδβθῆσο δὺ (18 ἐἶτλθ Βθθ8 (0 ὑρσοῦθ. δίδηϊ- 
ἴρβὶ!γ, (9 Βδῖμθ ρ]806 18 πηθϑῃὶ 88 ἐ}18ὶ ἴῃ Ὑ ΒΙΘᾺ 
(ΠΟΥ τογΘ οἷριὶ ἀδγβ Ὀοῖογθ. ΤΉΘΥ ΜΘ, τοὶ λίπ 
δρξαίη, ἰη {1160 Βδιθ ΒουΒ6. 
ΠΘΟΙΒΙΥ͂ ΣΑΚ68. Ο811160 (86 860ῃ9 οὗ {Π6 ΘρΡρΘΆΓ- 
δ00᾽ (Μογοῦ). “" 70 οεἰοόταίς ἰλε εδιττεοίϊ0}.- 
ἀαν᾽" (Ἰιμθαγάιϊ). Μόγοῦ: “ ΤΒΘΓοἐΒ ποίη ίο ἰἢη.- 
ἀϊοδίο (μὲ8.᾽ [0 Β66π|8 δὲ 1οδϑί ἰο Ὀ6 ἱπαϊοαιθα ὉΥ 
{μο ἴδοὶ (μαὐ (ΠΘΥ ΘΓ 8.}}} ἱαρυ γἱης ἴῃ Φογ 88) τα 
ΟὨ {1118 ἀδΥ, δηα ῬΥΟΌΘΔΟΪ νναϊιῖηρ ἴον ἢ 6 Ἰμογὰ, 

γον. 27. Τ᾿ θεθίοσθ δαὶ Εἴθ ἴο ΤΒοσλαδ 
[εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ]Ί.---ἰπιπιοα αἰ οὶ δον 
180 Ραδοθ- κγοοιΐηρς ΟἸγίϑὺ (ΓῺ 5 ἰο Τδοιηδβ, 70᾽ ἰἢ 
8 ψὶὰ πἶπὶ (πὶ ΗΘ 85 ΠΟῪ ἰο ἀ0, β'ποθ ᾿ιθ, ἰῃ 
δὶ ἀοιυδέληρς βρὶσὶῖ, 18 ἃ ἰἱβάταποθ ἴο [6 γν}1016 
Ομυγοῖ. Ομ σϑι᾿ 8 δοαυδὶπίδηοο ψὶὰ ΤΠ Οπιαβ᾽ 
βίδίϑ οὗ σοὶπαὰ δηὰ βἰηρυϊαν ἀθιηθπὰ 8 ποὶ ἰο ὃὉ9 
τοίογγοα ἰ0 ἃ τπιράϊαὶς Κηποπ]οάσο ου {ἶ ρΡατὶ οὗἁ 
Ομγὶδὺ (ἐγοῦρὶ [86 ἀϊδοίρ᾽οθ, 1. 61κ0) ; ἰξ ἴ8 89 
ἔγαϊι οὗ δῷ ἱπτηοϊλίο κπον]οάμο. --- ΘΒ Β 
Βἰΐδμοσχ ΤΥ ΒΏμβΟΙ. εἰς. [φέρε τὸν δάκτυλόν 
σου ὧδε καὶ ἰδε τὰς χεῖράς μου, καὶ 
φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν 
πλευράν μου]. --- Α ἰτἰαρμαπὶ οὨ Δ ]ΠΘηΖ9 
Ὑπὶο, τ τ Ιου ς ἸΓΟΏΥ͂, δοσοάθβίο κἷ8 ἀθιπδηα, ἴῃ 
οτάον ἴο ἐμὸ ἱμέυδίπρ οὗ 8 δα] αἰδνν βιιλθ ἰπῖο ἢἷ πὶ 
0 τη 849 ἱΐ αῃη ἃ 0 18 ΠΟῪ ΟὈϊσοὰ ἰο τεσοριΐζο 
80 ἰἀΘὨ ΕΥ̓͂ οὗἨ ῬΟΓΒΟΠ ΔΊΣ ὈΥ δ ΚΟΥ τα ΥἸκ8,---68- 
Ῥϑοΐδ!ν ὈΥ 10 ᾿οτὰ 8 κπον]οᾶρο οὗὨ ἰδ ἀθρ]οτγδ- 
ὉΪο βἰαίο οὗ ἷβ βου], δῃ ἃ Ὀγ Ηἰβ γυοΐοϑ Βοηχοὶ: δὲ 
ῬΡλαγίδεοι!δ ἴα αἰχίθδεί: 4 πὶδὶ υἱάφτο,," εἰς., ηϊΐ ἴπλ» 
»είταξεδεί; δεἋ αἰδείριῖο ργίάοτη ργοδαίο πἰΐ ποη ἀαίαν. 

[ἘΜ6 Τμογὰ 18 βι]θηὶ δϑοαὶ (μ6 ὑγὶπὶ οὗ ἐμ: παΐδε, 
ὙΠ10} του] ἤν ΓΘΟΔ]]οα [ἢ 6 πα] 166 οἵ ΗΠ 8 ἐγεοὶ- 
ενο, δπιὰ ρμοΐῃ 8 β᾽ ιΡῚΥ ἰο (Π9 νου 48 88 (Π6 δοϊά- 
ἰῃᾳ τηοπυιϊηθηϊ οὗ ΗΪ8 ἀγίης ἴον ἰο Τποιιδ5 δὰ ἰῸ 
411. ΤΒδ ΟΡ 8. “ εαοσὴ λιλον ἐλν λαπὰ απὰ ρμεΐ ἰξ 
ἐπίο ᾿ἴν εἰάε,," βϑϑῖὰ ἰο ἱτηρὶν ἐμαὶ (86 πουμπὰ ἴῃ 
ΗΒ βίο ννὰδ 88] Υρ6 88 ὃ Ὡ)8Π᾽8 δπὰ. ὅοιῃθ 'ἢ- 
ἔεσ αἷδὸ {παῖ Η 5 τοϑιιγγθοῖ] οη- δον νγὰ8 Ὀϊοσά 688. 
Ἡογάθνοσγι : “Τὰ πουῃα9 τ οὶ βδίδη ᾿η δ᾽ οἰ οα 
ἴῃ π|8}100 δη Βοο οἱ οὐῦ Κοτγά᾽ Β σγιιοϊ δα ΒΟΑΥ, 
Ββαῦο Ὀθθὰ σοηγοσίοα ὮὉΥ Ηἰἱδ ΘΟὨϊΓΟΙ Ὡς ΡΟΤΟΡ 
δηὰ ν͵ϑάοπι ἰηϊο Ῥτοοίβ οὗ 15 Βοβυγγοοιίοη, δά 
ΤῊ Κ8 οὗ ΗΪ8 Ῥουβοῃδι ἰάἀδηι γ, Τθον πδῦο Ὀ6- 
σοπιθ 1 Π66}}0]6 ον άδποοϑ οἵ Ηΐδ ΡΟΣ, ΚΎΔΥΘΗ, 83 
δ ψογθ, τὶ ἢ δὴ ἴγοῦ Ρ6ὴ οὐ [6 Βοοὶς οὗ Ακ68, 
ἰο 6 τοδὰ ὈῪ ἰδ6 ογθ8 οὗ Απροὶβ διιὰ τωθὴ [Ὁ 
ΕἰΘΓΠΙ( ; 8η} (ΠΟΥ χοιρδὶῃ [ῸΓ ΟΥ̓́ΣΣ, 885 ρἰοτίουθ 
(τορι ἷ68 οὗ Ηἰ8 Υἱοίογυ οὐϑσ ἀθαὶ ἢ δηὰ βἷῃ, δινὶ 
ΟΥ̓́ΘΥ ϑαίαη ᾿ἰπι5613."---Ρ, Β.] 

ἐ0]5.ϑιιϑοὴ ΘΥΓΟ-᾿ 

φ 



622 ΤΗΕ ΘΟΟἙΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΆΡΙΝα ΤῸ Ζ2ΖΟΗΝ. 

Απᾶἃ ὕὈσδοοθ ποῖ ἔδέίη]οσα [καὶ μὴ 
γίνον ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός]ὔ---γίνου, 
ποῖ: ὅδε ποί ἔπι] 6545, Μόγεῦ. Ηο δὰ ποὶ 
Ὀεοα ζπκιι 6595 πιίπμοτίο, θα Π6 ΝΜδὼβ8 ἴῃ ἀδη- 
ον οἵ Ὀεοοπίης δο.ἢ ὙἘἨδοϊυοῖς: “. Βοϊκίους 
ὈεἸϊοΥ π|ἰο ἀοιπαηάθ (Π6 φυρροτί οὗ δοη5υου 9 
ΕΠ Ρ ΤΌΩΒ [Π6 γΥἱδῖ οὗ ᾿ηδ κί, 85 ἜπίΓ 
ο58 οὗὨ {Δ}. ἈΝενοσίμο δα, {Π6 δίποεγε λεαγί 
ἐλαί πεεάε απα ἕγαῦέε δείϊεί, τεοεῖνοα δυθῆ ἰπ 
(80 Βοατ οὗ ἰειηριαιίοι ἰδ 6 τίγρις δίζηβ ψ]οἢ 
ἰγαπβροτγὶ ἰὰ θεγοηά ὑμ6 ἀδῆροῦ τμδι ἐπ γοδίθῃ 8 ἰ(. 
ϑυοι πτδ (πῃ δχρογίεησο οἵ Τποιδα. Ηϊπ δί ἢ 
ἯΔΒ Βαυοά; ἰδὸ χτοδϑί βίχη οὔ ΟὨ γί δι᾽ 8 ρΡῬοδυδησα 
αὐ] ΟΥ̓ δὰ ἔμπα δ᾽ ΚΙΥ ρῥἷδηΐ Ὀυγεὶ ΤΟΓΒ ἰδίο 
{αἰτοπὶ Ὀ]ΟΟΠπι. 

γεν. 25, Μ{Ὺ ᾿οτᾶ δηᾶ εν ΘΟοάΠ [ὁ κύριός 
μου καὶ ὁ ϑεός μουῖ Αἰ δάάγοεδδ οἵ ΤΠ οπιΑ8 
ἔο δεῖ ὲ {π6 ποπ). τ (Π6 τί. 705. {86 γοσϑ- 
εἶνο, 86. οἦϊοπ ἰδ (86 Νὸν Τοσίδιηθηΐ; ΘΟΠΊΡδΓΘ 
ΟὨ τί δι᾽ 6 δ το ἰὸ ΗΠΐβ Ραΐδον, Μανὶς χν. 84: ὁ 
ϑεός μου, ὁ ϑεύός μουι ΤῸ Βἰκἰδδὶ ἀροκίο! ο οοη- 
{οϑίου οΥ̓͂ ἔδ!: ἢ ἰῃ (δ οτάβῃ:Ρ δηὰ Ὀἱν πη οἵ 
Ομ τίϑί, - δὴ ὁσῆο οἵ 16 θεαί πίης οἴ (15 αοϑροῖ: 
“410ο ϊοτά ναϑ αοἀ;,᾽ 1, 1, δῃὰ δὴ δηιἰοἱρδίϊ οι 
οὗ 118. ο1056, χχ, 80, 81. ὙἸὙδοῖηδλ5, δβδγϑ Αιἰζυ5- 
(πο, ὈοΠ οἷά δηά ἰουσοὰ ΟΠ τὶϑὶ 85 δση, δη ἀ δου- 
θβεοά Ἠΐπι ἴο ἢ6 οὐ, τοπὶ δ ἀἰὰ ηοέ 566 ΠΟΡ 
ἰουσἢ,--Ρ. 5.7 -  ΥἩ δακοπίπρς ἰαιογρτείαιου οἵ 
Τηδοάονο οὗ Μορπυθβιὶα : “Οὐ αδὲ »τὸ πιίγαςσεῖο Γαςίο 
ἄεμπι οοἰἑαμάαί.᾽" ΑἸ]ορΐπς (16 Ἔχργοϑδίοη ἴο Ὀ6 
διά γονκρά Δ πιτηκαἿ ἴο αἀοα, Κ᾽ πὶ! αὐ {π6 80- 
οἰπίδη5 δηὰ Ραυΐ5 [δηὰ }ηἰἰδτῖλη9]. Αμραϊηδι 
ι|89 τίον 'νὸ οἶἱθ 1. εἶπεν αὖ τ [[ὁ «2685, ποί ο 
Ο047, 2. (80 γεΐίδγθῃοο οὗ ἴῃ Μογάβ: ὁ κύριός 
μου τὸ Οπτίθί, Βυλβπιυβ: Αγηουΐί Ολτίδίια, μἰῖσαε 
τορμίσγια, δὶ ζαϊπκο ἀεί Γμίδδοί .μ4.1 Τῆς οχ- 
οἰϊαπιοηὶ οΥ̓͂ ζοο] πα ἴα τ οι ΤΠ οπηδ5 αἰΐουα {Π|6 
δαονγίης ποτὶ ἰη αἰονὶ πολιίοη οΥ̓ ΟἸ γί, ἀο65 ηοὶ 
Ἰοϑ8θῃ [Π6 ἀοβηϊί θη 6868 οὗ ἷα δΔοκπον εαἀρηθηί οὗ 
Ομ εῖδθα ἀἰνίηϊγ ; ἰὶ ἀοίγδοιβ πηου ον ἔγοιῃ [86 ἀ6- 
δηΐϊ 6055 οὗ ἢΐ5. ἀοφηνδίΐ 64) δοποθριίΐοη οὗ ἰἴ. 

γον. 29. που Ὀσδονοοδῖ[Ὀτι ἑώρακάς με 
πεπίστευκας ..]---.᾿Αοσογάϊης ἰο σμπδηπ ἀπὰ 
Μογον, [Ἐγὼ], πεπίστευκας ϑιου!ὰ Ὀ0 Γαρὰ 88 Ἀ 
αιδβίϊοη. [ιοκο οὨ͵οοῖβ διραϊποῦ (ῃἷ8 υἱὸν: 1 
ἱπύμδοβ ἰπίο {0 ὙΟΡΒ. 8 ἴοπ6 οὗὨ ἀοιιδθί 88 ἰο {}}6 
{αἰ οὗὮ ΤΠ οπια8. Τῦθ ἀοιιθί τχῃϊ ἱπάἀοοὰ 6 
ὀχρυοβοίνα οὗ {πΐ5 ἐμπουχοῖ: ΤῊ ϊηἸκοϑὺ (Ποὰ ΠΟῪ 
{Ππὶ ἰποὰ ἀϊ45ι Ὀο] ᾽Θγ6 Ὀδολῦ86 (δου Βαδβὺ βοε Μ6 
ουϊναραϊν 1 Μδοοίπης ἀἰὰ δι ΠοΙρ {ΠΥ ἔα ἴο 8 
Ῥογῆ. Πονονοῦ, 90681:8 ἀοαίμηβ ποί πη Υ οὶ (0 
τεοοζηΐζο (6 ἔκ ἢ οὗ ΤΠποπιαβ (88 δ ἀἰὰ (6 
Γαΐ οὔτ 8 αἰδοῖ ρ]68, σἤϑῃ. συΐ. 81), Ὀυΐ αἷβο ἴο 
παι αἴ Ἀ' σοη!τΑϑὶ Ὀοίνοοη (86 τοδά ἰγδυο ]ϑὰ 
ὉΥ ἷ8 [αἰ δὰ 89 [αὶ ἢ οὐὗἮὨ οἴθγα. Ζ7΄λοι δὲ- 
ἐϊευεεί. ΤῈ Ῥοτγίοοί : ῬΤΟΡΘΥΙΥ, λοι λαδί δεϊϊευοά 
[1| τ υ ττὶ . αβϑὺ Ὠρθοοῖηθ Ὀρ]ονίηρ--ἃ Ὀ6- 
Ἰσνου.--- 16 95596 ὅτ [μακάρεο (]---ΡΓΟΡ ΟΡ Ὺ 
ὀΔΘΥ τπ3ῖ βῖνν ηοϊ, δηᾶ Ὀο]ἰονοᾶ; [οὐ, τὸ 
Ὥονοῖ βανν, εηᾶ γοῖ Ὀδοδῃθ Ὀο]ίονθσα, οἱ 
μὴ ἰδόντες, καὶ πιστεσαντες,ὔ, πγοῦ: 

4 80 ΑἸδὸ ἩΓ οΥγιδυγογίἢ : " Εοιηδγκ γίνον: Ὧο ποῖ ὅὅφοοιμε 
Ὀπἰνο] ον. ἘΠιοπθδ 8 ἀον ει, πος πο ον. ΟἿ 
Τμοτὰὶ ννγηθ Ὅ8. τῃγου ἢ πἶτα, ταῦ {{ θὸ πιὶθθ ὁρροτι αη ἴδ 
οἵ παυΐπα οὐ δΒοτηρμ]οθα τοιηογοι, ἢ τνὸ οἴοϑο ΟἿΓ ογο8 ἴὸο ἴΠ6 
ονἱἀθποδς 1 κίνοα 8 οὗ ἱγαυΐιι, ουν ἀσνδές ψὙ{Π1 ὑθ λαγασμοά 
ἰπῖο ννδριέ  ." -Ρὶ 5 

ΤΥ [80 αἴδο Μόγονῦ, ΑἸ οτᾶ, δὰ ἰὴ Ὀοδὲ ὀχοχοίοθ βοποσα 
ἘΠὸ δοοίπίπη υἱν ἰ5 πεοῦϑὸ τἴλἢ δὐὺπυνὰ, ἢξ ἐΠ ΓῚ5 Ἀπ δοῖ οὗ 
δηοζγηϊίοη ἰπῖο πῇ ἰγτοϊονλοῖς δηὰ μγοίΐδηο οχοϊαπιδτίοι ΠΏ Κ6- 
Ὀυκοὰ Ὀν ἴ[)6 τὰ Ὑδογο ἰβ πὸ ἰμϑίαῃοο οἵ βυςσῦ μτουΐληθ 
Ὧδ0 οὗ ἴπο πλϊωο οὗ ἀοὰ ἰὰ ὀχοϊκυμδιίυη8.--Ρ, 8.} 

ΤῊς Αοτὶδί5 ἱπάϊοδίο, ποὶ ἀσδίέκαε (1,δεῖκο), Ὀαὲ 
8086 το ἄασε δεϊϊεοεά [ᾶτὰ Ὀδοοίῶθ ὈΔΙΊἜΥοσῈ 
πίιδοῦϊ ὅγε παυϊηρς τἱεσε] ἴγοια {86 ἐπὸ ἰδ6 
μακαγκότης 15 Ῥτεάἀϊςαιϊοά οἵ βεῖῦ. Ὑ{ιὸ βαγίηρ 
15 80 σοῃδίστιει δ 88 1. [0 ᾿αὐϊπιδίς ἃ ΡΘΕ ΌΪΔΓ ῥταῖϑο 
οὔ ο οἶδεν ἀϊβεῖρὶεβ Ὑῖο ἄγεὶ δεϊϊετε, 86 ποῖ] 
85 ἰο ἰουςὶ μοπν, ἰκουσῖβε, ἴὰ 1158 ὈΪδηα: 2. ἰΐ, 
βονονον, ἀοε8 ποὶ οἽχοϊυδε Τδοπιδα (γοῖα {815 
Ὀ]ο5δθ 655) ἸΏΔΒΙΠΌΔΗ δ ἰδ ἴ00 ᾿σοϊητησπορὰ ἰὼ 
Ὀ6]ονο θεΐογο δε δὰ βαθὺ ἰΐ δξίϑ ὈΪΠ 15:65 3. ὁ 
ΕΟΏΘΓΔΙ Γυ]6 ἀοδι ποιὰ 7ὸς (Πς θοδίϊ βοδίϊοι οἵ ἰδ 6 
Ὀε]! νης Ομ το οὗὨ δ Ἰδίον ροσίοὰ ; δὲ Ὀοίίοωω, 
Βοπόνοσ, ἰξ 15 4. ΠΘΏΘΓΆ]1γ ἀοοϊαταίἑνε οἴ ἰδα ἰη- 
ΒΟΡΙΩΟΒὲ 686 η06 οὗ δῖ. ἸΤδοϊποὶς ἀἰβοονοτ 
ἀϊειϊποιΐοι οὗ ὁ ἄεσγεε 9} 7ασἱλ ἰσθον ἰπαη τΒ δὶ 
ΔαΡΡροτγίθα ΌΥ δοηβυουβ ρογοορίίου : ““Τδδί ζαῖτδ, 
ΠΔΙΠΟΙΥ, ΒΊΟΝ, δυρρογίοα Υ τς Ἰοτγὰ δηά {89 
ἴ ΠΡ ἀοιμοηβίγδι ἴγο ρόνον οὗ (δ οἾ  ογὰ, Ὀοὶ στα 8, 
88 δὶ. Ῥδὺϊ 85 ἰΐ, παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι, οπι. 
ἷν. 18; δορ. Φομβη ἷν. 48. ὙΒΠογὸ τοϊρμὶ 9 
ᾳυσβίϊοι οὗ ἃ μἰ κῖ ον τοαν οὕ {αἱϊλ; Ὀπΐ (6 ἄεστγες 
9 71αἰἢ εἰιαϊποὰ ὉΥ ΤΠοτνδ5 δῃου]ὰ δουίδι ὩΥ ηοὶ 
Β0 ἀεπίχηαίεά 85 ἃ ἸΟΎΟΓ ὁπ6. Βδυγῦ β866ῖϑ ἴ0 
δοηίγδ- ἰδ συ 18} ΓΑΙ Τοϑιΐϊης ὉΡΟῚ οχίοσπδὶ 
ονϑηίβ δῃά (Πεἰ δι (ἢ πο ἢ ἰθ δὈδίγο οι σοτί δῖα 
οΥ̓͂ γσμαῖ ἰΐ Βο] 5 ; βοσογιϊΐηρ ἰο ἰμΐθ νίαν, Ομ σὶσὲ 
οδ]]εὰ Ὀ]εδδοὰ 186 σιαδσί- δὶ ἢ οὗ τηοάοτη δρίγὶ(α- 
αἰϊο(5, τ] οἰαἶπι ἐπὶ ΠΟΥ 8 Γγὸ δα 15ὅοα ψ 1} ΣΊΘΓΘ 
δΔοδίγδοίὶ τοὶ ρου 4688 δηὰ γα δὺϊς ἰοὸ ἀο πίιὴ- 
ουὐ (Βοδ6 ἴδοϊϑ ἴθ Ὑδιδ (μ6 4685 δηγτο ΌὈδαπ 
τοῦ] χοὰ ΟΠ νι ϑιδηϊίγ, μονονοῦ, ἰδ ἴα ἰηαϊ5- 
δοϊα Ὁ] 6 δυηιιοβὶβ οὗὔ ἰάδα δηᾷ ἴδεὶ, δὰ δὴ 14θϑ- 
ὈΦ]ΟΥ ψΜ]σἢ ργοίοηβ ἰο ἀϊδογοάϊε ἐπ ὈοΘ]ἸοΓ ἴῃ 
ἴκοίβ 18. ἃ ἱκὶ πὰ οὔ ρῥ)]αἰοπί σίπς τοι ο]οκφίξαι, 
ὙΒΟΤΘΥΟΥ ἢ ἸΠΔῪ δίατί ὉΡ ψ (ἢ σταπὰ πιΐθη ἔπ ἴΠ:658 
ἀγα, ΜΟΥΘΡ ΤΠΟΤΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ αἰκιϊ ρου ΐϊδέιοϑ Ὀ6- 
ἸἸεὗ ἰὰ βοπιοι ἷης το ἢλ8 οσσυτγοα, τοί δηὰ 
τοί λοι ΟΘ᾽8Β ΟὟ ΒοΏβι0115 Ῥογοορίϊΐοη. ΟἸ τῖδέ 
αἀϊὰ ποῖ τεὐδθοὺὶ μαὶ δεέίο συ ϊο6}} 866 Κ8 δπὰ δηάᾶ5 
60 ἥγπιαίϊοη ἰὴ (86 ΜΑΥ οὗ ἀουδὶ δηὰ ἰηγοαιῖμα- 
(ἴοη ; ποῖον, ἱμπογοίογο, θ1ἃὰ Ηδ χτοὐοοεὶ ἐδ 6οῦ- 
ΤΟΒΡΟΠἀἰης τοᾶν οἵ Ὀο]οῦ; Ηδ ἀϊὰ, Βούγονοῦ, 
ΡῬοϊηὶ ουὗἱίμο ἀδηροῦ οὗ τπᾶὶ ΜΑΥ, ἰῃ τὶς ἢ ἰδ 18 
ῬοβδὶὉ]6 ἴον ἄουδι (9 δβοραγαὶβ ἰ1π6}} ἔγοιι ἃ ἰγασὲ 
ἰῃ βρί γἰϊυ] δχρογίθησο, δη, θὰ σουβοαῦοποο οὗ 
86 ἱπιρυἷθθ δου βθῃβιιουῦβ δ ρουΐθῃρο, ἰο ἐὰγη 
ἰηἴο ὉΠ 6] 167 δὰ ΔροΒϑΙ45γΥ. 

[Αἰ οτὰ: 4“ πον] ἰηάοοα, δηᾶ σίςοδ ἴα 
ὈΪοΒδίης ΤΥ υ5 ΠΟ Βᾶγο τοὶ βθοη Ἠϊαι, 15 {ἰ8, 
{86 οἰοδίης ποτὰ οὔ ἰδ Θοβροὶ. Εοτγίδοβα ποτὰ 
σλπηοῖ ΒΡΡΙΥ ἴο ἐδ τοπιδ πη ἴδ : ἔθου, 1116 
ΤΒοΙλΒ, 86 δοοὴ δ δοϊϊονοα.᾽" ϑδιῖον : “Α|} 
{π6 ΔΡΡΟΘΓΔΏΟΘΘΒ οὗ 1116 ΤΟΡΙΥ͂ ἀἰἀ 5 ἬΘΓΘ ΠΟΤ ὈΣῸ- 
ΡῬΑΥδιΪΘῺΒ 70 ἰΠ6 δεϊϊονίης νὶϊποαῖ βοοῖηρ." ἱ 
Ρεῖί. ἱ. 8, “οι πανὶης ποῖ δθθῃ, γα ἴον; ἴῃ 
ψ]οπι, ἱπουρῆ ΠΟ γε 566 Πίπὶ ποὶ, γεί Ὀοϊ νης, 
γ6 Τα]οΐδο τὶ ἸΟΥ͂ ὈΠΒΡΘΑΚΔΌ] 6 δηὰ [0}} οὗ χἴοσυ: 
τοοοϊνίης (86 δπὰ οὗὁἨ γοῦν [δἰ (ἢ, ἐὐδη (ἢ 6 δαῖτδ- 
ἰοῦ οὗ γον 801.}53.᾽"--". 8. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ͂,. 

Ἱ. ΤΠ εἐλαγαοίεν οὗἩἨ Τλοπιαξ, δὰ 115 ἱταροτὲ [Ὁ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧ. 241-99. 

ἐμπὸ Ομ τοῦ. 8.66 {86 οἰϊαιΐ ὁη8 οὗ ἰ9 ἔχκα. ΝΟΌΤΕ 
ΟὨ ΥΕΓ. 24 [πὰ τὴ ποὶϑ οὗ τον. 2ῦ.---Ρ, 8.1 

2. Το οοντοοὶ οἰοαηοηὺ ἴῃ ΤΠ οπλαΒ᾽ ἀχρεοίδᾶ- 
ἐΐοη : Τ]ιαὺ (ὁ ὈΟᾺΥῪ οὗὨ (6 ύίσεη. Οπὸ πουϊὰ οὗ 
ΠΘΟΟΘΘΙΥ Ὧδ παν Δ 0] Τϑοορη ΖΔ Ὁ]6 ὈΥ ἰδ9 
βι χηιαίδ οὗ (19 Ογωοίῇεα Οπεό. 

ὃ. Τ8ὸ ἀομδί οὗ Τποπιδθὲ (1) Ὑμπογοῖπ 4]116ἃ 
ἐο πηδοϊεὔ; (2) ψμοτοὶη ἀἰδί ποῖ ἤγοπι [ἢ}9 ΒΔ Π16. 
ΤΠοτΔ5 ΘΟπι68 ἰπῖο ἔπ 6 οοηρτορδίϊου οὗ 80 Ὧθ- 
1]ονίης ἀἰδβοῖ ρ᾽68. 

4. 1ὸ πιδηϊ εβίλίἰοα οὗὨἨἁ ΟΕ γβὶ ἕοσ ΤδοπιδΒ. 
ΤΊ|ι9 σοηΐεδδίοη οὗ Τηοια8. Τ|6 δβδοῦὶρίΐοη οὗ 
Ὀ]οδϑοᾶῃ 658 ἰο (0856 ᾿ν 80 860 πο δΔῃηά γοὺ ὈΘ]10Υ6. 
866 Εχεα. Νοτα ἴὸ νοῦ. 29. 

δ. Οπ δε εἰσλιὴ ἄσν, οἕἐ ἰλ9 τοροδίϑα βδῃοίϊου 
οἵ ϑυπάσψ. 

[6. Δίατῳ λίασααϊσπα ἀπ Τ7λοπιαδ. Ὕοταβ- 
ποῦ: τοι 0.6 ἱψὸ οχδιιρὶθβ οὔ ΜατΥ 
Μαχάδϊεηθ δηὰ ὅ8:. Τποπιαβ γοδρθοι Υ οἷ Υ, 88 ἀ6- 
βογιο Ὁγ ὅ1:, Φόοδῃ ἴῃ {π|8 σμδρίογ, τ ἰϑα τ ὑνγο 
Βουογαὶ ἀὐ{ϊ65 ἰο ΟἸιτὶδὶ, σίϑδοη ἤγουν ἰὴ6 ἀοδὰ 
διὰ δϑοοπάο ἰηίο ποαυθη. 180 οδ80 οὗ ἴαγυν 
Ἡαραάαίεηε (γ. 17) νγϑ γοΥ} αἰ δογομί ἴγοπι ὑμδὶ οἵ 
8. Τλοπιαθ. ὅθ δοκοονϊοάροὰ Ηἰδ Ὀοα᾿Υ 
Βοθιγτγθοίΐοη, ππὰ οαης τὶ 70 ἰο Ηΐ8 Βυπιδῃ 
Βοάν γχίβϑοῃ ἴγοιῃ {6 ζύανθ, δηὰ "8 δβαιἰδθοά 
πὴ Ηἷδ8 υἱϑί Ὁ] 9 ργόβεῃσα, δπὰ τ ὶϑμδὰ ἰο σοϊδίη 
ἐλαί. 886 Ἰαά γεῖ ἴο Ἰδαγη--- δ νὑγχὸ ΟΥ̓ Β6Γ--οἰο 
8606 Ηΐπι (ἢχαι 18 ᾿Ἰαν β᾽ Ὁ16 ; ἰο ἰουδὴ Ηἶΐπιὶ ΌΥ Ἃ411} ; 
ἴἰο δϑοθηὰ ἰο Ηΐπι νν 8 οατὶ Δηι τιϊαὰ, δηὰ (0 
οἸΐησς ἰο 118 Ὦθπὶ οὗ (᾿|8Ὲ ραγθηὶ οὗ Ηἰΐπὶ Οἱν 
ἔτοδλι ΗἸκῖ Ρυίδϑδὶ ἴῃ Ὠθανθῃ, δὰ δάογοὸ Ηΐπὶ ἃ8 
αἀοἀἁ. Τιιογοίοτο οοὖὐῦ [ογὰ βαϊὰ ἴο ον, “" Τοιοὶ 
τὴ οὶ, ζῶν 1 δἷ᾽ὴ μοὶ δβοϑῃάϑάᾶ; ἰουοῖ τη ὈΥ͂ 
711. Ζ7λαί ἴθ ᾽86 ἰοποῖ, νυὶο 1 τοααΐγο; {πδὶ 
ἦδ {86 ἰοιιοῖι, ὈῪ ἩνΒΙοδ Γ 8δηὶ ἴο 6 Βεὶι, δὰ ὉΥ 
ἩΔΙΟΝ γοὰ ΠΠΔΥ ᾿ᾶνθ ΜΥ Ῥγοβθῆοο ψἱτ γου. 
Βυι δι. Τπομα8 'νουἹὰ ποὲ Ὀοϊΐονο ὑπαὶ Π6 ν᾽δ8 
ΤΊβ6 ἰηάδορι: οὐ, ἰἢ γίϑοη, (δὲ Ηθ ννὰ8 τίβϑοη [ἢ 
[δ δαπιὸ ἀμπιαπ δον 88 (ἰιδὺ τὰ ἰσἢ 6 ΤΟΥ͂Θ ὈΘίΌΓΣΟ, 
δηὰ αἱ Ηἰϊδ ογτυοϊῆχίοη. ΤὨΐΪθ ψγ͵ὰ8, δαὺ 16 τη 
ἴο ἰοᾶγη, δμά τγοὸ ὉΥ̓͂ ἀΐπι, ἔα ἢ ἴῃ οὐν [ον 5 
Βαοϑυτγτγοοίίοη  ἔδί ἢ πὶ οὐγ οσα ἔπίαγα Βοβυτγθο- 
ἐΐοη ; ἴαϊτ ἴῃ (6 ἰἀΟΏΠ ΠΥ οὗὁὨ οὐ οὐ ὈοαΐεΒ ἴοὸ 
τἶβο δβοτοαΐϊβου, ἘΤηοτγοίογτο ΟἸγίϑι, ν ῃὸ δὰ βαὶϊὰ 
« Τοιιοὴ λῖε ποί᾽ ἰο ΜΑΓΥ͂, βαιά “ Τομεὴ Ἀ{2᾽ (ἰο 
δι. Τιοπιᾶ5. Τ]8 τὸ ἅτ ἰδυρῇῃΐ {80 σὺ 741} 
ἴη Ηἰϊ9 Ὀϊνιηἴγ, ΠΠυαπδη (Υ δὰ ῬοΥΒΟΏΔΙΠΥ, ὉΥῪ 
Ηΐδ8 Ῥγουϊάθηι αὶ δηὰ στλοίοιιβ οογγθοίίοῃ οὐ {Π6 
ἴοο τηδίογἶ δὶ γοδγπίη 8 οὗ ἃ ὙΟΠΊΔη 8 'ουο, οὗ (ἢ 68 
ἴοο δρίσγὶιι}] ἀουδὶ8 οὗ δὴ ΑΡοβί]θ᾽ 8 ἔδαγβ."-- 
Ρ, 8.] 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΘΑΤΙ 

Τπομα8. Ηἰἷ παίυαγο. Ηϊβ ϑῖὶυ. Ηἱΐβ ψόσί. 
ἩΐΪΐδβ βαϊναίίοη. 8 Βαβίον-[οϑιϊναὶ, Ηΐ8 δοηΐοβ- 
δβίΊοῃη. Ηἰΐβ Ὄχαπιρὶο.--- 89 ΤΠοπλ45-5ο0}58 ἴῃ ἐπθ 
ΟΒυτΟΣ οὗ ἀϊδοῖρ!ε8: 1. Ηον 807 ἴθ ἃ ἀείβη- 
(ἰοη ἴἰο {μ6 Οννατοῖι ; 2, ΒΟῪ (ΠΟΥ Δ΄Τ0 ΨΟΓΙΩΥ οἵ 
(8 ἰπἀυ! ζοῆδο δηὰ οἱ ΠΟΥ; 8. ΠΟῪ {ΠΠ6} }͵7 δ η4]- 
ἸΥ σοπάυοθ ἰο 115 σου δτπιαιΐου ἴῃ (9 41 1}.-- -Ἴ ἢ Θ 
ογὰος οἵ ΟὨ νυ ΠΥ: 1. Εἰγβὶ Ὀο] ον τ ὶι- 
ουἱ βοοϊηρ ; 2. ἔθη δβϑαίῃρ ἱπ οσάον ἰο ὈΘΟΟΠῚΘ 
Ρογίθοι ἴπ Ὀ6᾽Ἰ6Υ β΄. --- ΟΒνῖδε τὯθ Μαβίθγ, 4180 
Τμοιθδβ' Μηβίου. - τ  Ἶ8οὸ (6 Μδβίοσ οὐἨ Ὑδοπιδ8- 
ΒαίυΓ68.---Τῖιο σοτγίδ ΠΙΥ οὗἨ ΟΠ ν 5.8 Σοδυτγγοοίϊοη 
ἦβ τοὶ καῖ Υ που ἰ0 ΒΔ Π16 ΘΥ̓ΘΡῪ Βί πα γὸ ἀΟῸ ΘΓ, 
-᾿οὸ ἀϊθογεποθ οί ψιχὶ βοϊιυὰθ δηὰ βο] πὰ: 
1.ΑΧΑ. βοϊξιυὰθ οὗ Μαράδιθπθ, το ὅγβί Βα (δ6 

628 

Τιογὰ (ρπγο φανοῦ, σοπδίδηὶ βϑοϊκί 5). 2. Α ὄ80]1- 
ἰχἀο οὔ ΤΠοῦια5 Ὑπ0Ὸ βὲῖν Ηΐω ἰαϑὶ (μἱοοῦγ, Γ6- 
Βμἱπὶπς δηα Ὀγοοάϊηρ).--- ποιπαβ᾽ ἀουδι σοηνονίοα 
ἰηίο ἃ ὈϊΪοδββίηρ ἰὸ 90 ζαϊιὶι οὐ Ομγβιθηάοπι.--- 
ἘΠ οτΔΒ ἰδ 6 ΘΠ ΓΔΟΙΘΓ- ΡοΥιγαἰὶ οὗ μομοϑί ἀοα Ὀ[ 678. 
1. δ  ιοϊά5 ἔαδί (16 Ῥοββὶ ὉΠ οἵ Ὀο]Ἰοῦ; 2. 89 
Ρυὶ πἰπι861 ἰπ (Π 6 ὙΔΥ οἵ οἰϊδί εἰμ ὈδΊ οΥ. 

ΒΤΑΒΚΕ: Ζειθιῦθ: ον ῬδΥ ΠΟΙ ἰὶ ἷβ ἴο [0Γ- 
ΒΆΝ ὑμθ 8.556 1 Ὁ}}65 οΥ̓́Ἑ 6 δαϊη(8. {ποτοίογο ἀοὶ ἢ 
1.6 ΑΡοβι]9 οχμογὶ: ζεί δ ποὶ ἤογεδαξζε, εἰς., ἨΘὉ. 
χ, 28.---ἼἸἰὶ 'ἰ8. ἃ ὈϊΪοββοὰ ποὺῦ ψ ῆθῃ, τ δὲ τη ἢ 
ΓΘ ἰοΟΙ πρὶ ΔΎΔΥ [Π6 ἰΐπη6 τ ἢ {116 τον] ἃ, 7 6818 
ἀοίἢ Ρίθδβο ἴὸ σοϊηθ ἃηἴο0 υ8, Μαι(. χχγ. 10.---ἰῦ 
18 0568 οἵ 86 ἀαίϊΐθ8 οἵ Οἰιτἰϑιϊα ἢ 8 κἸδαν ἰο καϊάθ 
ΟἰΕΓΒ ἰο Ομ γὶδὲὶ ΜἘ11|6 ὑδοιηβοῖνοβ γοδογίϊης ἰοὸ 
Ηἰπι, 2 ον. χὶ. 2.- --ΟΒΙ ΑΝ ΡΕᾺ: ΤΏοθ6 ΤἯἯὯὧἑὧἁΟ δΔΥ0 
8116 τὰῖϊ βρὶ χἰϊδὶ ἴον, ἀδϑῖγο ἰο τηᾶῖτο Οὐ Β6 8 
ΒΏΒΔΡΟΥΘΊη δ 6 β8η6, ΡΗΪ]. 1ἰ. 18, 28.---ΟΑΥ̓ΒΤΕΙΝ : 
τ 18 ἃ ἰγαηβοθπάρηϊ βκύδοο οὗὁ Θοἀ, ἐμαὶ Ηδ πριὶκ68 
80 110} ΔΙ]ΟΔ ΠΟΘ [ὉΓ ἰἶ 6 ὩΔΏΏΘΥ οὗ ΒΡΘΘΟἢ οὗ 
ἰῆ9 ψϑὰκ δηὰ ἰοῃρίοα, ΦοὉ ΣΧΧΧΥΪΪΙ. 1 ἴ.---, ιά ; 
Μασ, οὐ ϑυπάδγ Ομ τὶϑί ἀἰ ἃ βϑυθγα) {1π|68 ἈΡΡΘΔΡ 
ἀπίο [Π9 ΑΡΟΒ(198, ὁπ. ϑδυπάδυ ἐδ ἀἰβοῖ Ῥ] 68 ἯΘΓΘ 
586} 6 ἃ ἰοΖοί 0; δπα 80 (8 ἢτϑί ἀδΥ ἴῃ (ἢ 9 
ὑοοῖς Βα8 Ὀ66ῃ ἤγοιῃ δαὶ {ἰπ|6 σοῃβοογηΐθ, ἃ8 {Π6 
μονα δ δΥ, ἰἢ ΠΙΘΙΏΟΤΥ οὗ [Π6 τοϑιγγθοϊ οι οὗ 
Ομ τγὶδὲ οπὰ ("9 δηδβυΐης ουἱρουτίης οὗ [6 ΗΟΙΥ 
Ομδοβί, Αοὶδ χχ. 7; 1 (ογ. χνὶ. 2, ον. 1. 10.--- 
Φοθὰβ ἴῃ ἴΠῸ σηΐἀ δὶ, 41} (86 αἱδοὶρ]68 γουηὰ ευουΐ 
Ηΐπ : οὔ6 85 88 πιυσὰ Ῥατὶ ἴῃ Ηΐπὶ ἃ5 Δηοῖ ΠΟ Γ, 
1 ΤΊπι. ᾿ἱ. 4.---ΟΑΝ ΈΤΕΙΝ : Οοὐ Θχογοΐβοβ (ἢ 6 πηοβὺ 
αι [Ὁ] σα Γ6 ΟΥΟΤ' {16 ΘΑ} ἀπὰ ἰοταρίοα, δηὰ 18 
τηοϑὺ οᾶ6 Ὁ ἰο οὶρ (6, μυκὸ χχὶν. 1ὅ. 
αξδιάση: δ ψὴ0Ὸ ρμῥίηποιι 11 ἢ τὸ ὈΟΑΣΪΥ 

δῖρῆ!, (ο {π9 ΘΑΥΪΪΥ δηᾶὰ υἱβί]ο, ἀοί ἢ Ηἰπηβο] 
ΘΧΡΟΒΘ ἷξ ἰο Θἤδηρα, β'πο6 4}} ἐμίη 8 υἱβί 016. δθ 
ἰθΡΟΓΔ], δπὰ οὨ]ν ἰἢ 6 ἐν δ᾽ 010 18 οἰ ΘΡΏΔΙ, 2 ΟοΥ. 
ἷν, 18.. --αἀπὰ 80 δὐδῦυ ἤδὶ ἢ {Ππᾶΐϊ 8[}}} Βα. ἢ ηροά 
οὗ δἰραϊ, ἰμδὺ 811}}} δι πορὰ οὗ βοπβϑιιῖιβ Β6105 
διῃρα ῬΤΟΡΒ, σοπιοιὶὶ δοτί οἵ Ὀοΐηρ ἃ ϑανίπρ ἰδίτ, 

ΒΒΑΟΝΕ: ὙΒΟΠΊΔΒ 18 }ι15( 5:16 ἢ 8. τυ [088 οὗἩὨ [89 
ΤοΟΒΌγγΓ οί 0.) 45 γὙ6 σοι ἀοδὶγο.-ΡΟΡΘ 1060 [16 
στοαὶ (440-401) νὰ8 τἰχιὶ ἴῃ βαγίης, τῖτἢ τοΐδ- 
ὕοποθ [ἴο ἴπ6 ἀουδίϊηρ οὗὨ ἰμ0 αἰδοίρ]65, δῃὰ ἰὸ 
(Παὶ οὗὨἨ ΤδοταλΒ ἱη ρδγι οὐ γ, (ἰνᾶιὶ (ΠΥ ἀοιιθιοὰ 
ἴο (86 οπὰ {διαὶ ψγὸ τηἰρσοϊ ποὶ η6 64 ἴο ἀουῦί. --- 
Τὸ ἀἰ801}]68 ᾿ἰἸκονν 86 Ὀο]ονοά ποὶ ἴῃ (6 Ὀδαχὶη- 
πη ; Ὀοϊ!ανρὰ ποὶ οα (Πὸ βίγοη κί οἴ 86 11.1.8 
Ὀγοῦσί ὈΥ [0)}0 ΟἸΠΘΥΒ; {ΠΥ ὈΘ᾽ Το ποὺ 707 7οψ. 
ΤΒοπία8 Ὀδ]Ἰονθα ποὺ---οουὰ πο, σουϊὰ ποί, Ὀ96- 
Ἰΐονθ, 70. δοστοισ. ἴονὸ ἴον (ῃ9 Γογὰ τγα8 (ἢ 
κνουηὰ οὗ (παι 0γΥ δηά οἵ {18 ΒΟΥΓΟΝ,, ---ποί σοα- 
Ι90988 ἴονθ οὗ (6 ψου]ὰ.--- ΤΠ οπαβ, ἀοι Ὀι] 688, 
ΒΌΟΓΘα ΤΠΔΠΥ͂ ΡΑΠΩδ ἴῃ ἢΐ8. αῚ 1 }}6 88 πη ϑΊ δ ΠΟ ΠΟΥ͂ 
Ὀοϑίάο ἐπ σοπιζοτίοα αἀἶ8ςο}0}68--ΡΆπ 5 ἰηΠϊοιοα 
ὑροὰ Ἀϊαλ ὈΥ δἰθ. 86]{-ν }1οὰ ἀθιημδηὰ ἴον Ῥσοοί, 
Ὀουδί8 5 ἴο ἰμ6 Ἰορὶ ἰδ ΟΥ̓ οὗ πἷ8 ἀδπιλπηα, 88 
Μ}00}} 825 ἷπ χοραηγὰ ἴῖ0 {Π0 διαἰϑπιθηὺ οἵ ἰΠ6 ἀΪ8- 
αἴ ]658, αιἱχπιοηϊοὰ Ηἷβ στὶ οἵ.--- ΤΊ η οπί οΓοα 6888 
νι ΗΠ 18 δι ἶῦ: χαοο ὃς ισἱιὰ ψορ ΤΠαὶ 18 
{π6 βαϊυ(αιίοη οὗ ἰΠ6 Ἐΐδοη ΟΠ 6 ΠΟῪ δῃηα ΑἸ νη Υ8. 
ΤῊ ρτνοοίηρ ἰ8 ἴον 4]}, Ὀαὶ ΤῸΓ οης. δι Ῥατίϊσμαῦ ; 
Ψ68ι18 ΒΡΡΓοδοῖοβ ΤΠΟΠΊΛΒ, εἴς. ΟΥ 80. τηυσῇ ἱπὶ- 
Ῥογίδποθ ἄροϑ 86 Ἀδάδειμον δουπὶ (ἢ 6 80 ἈΓΥ͂ 
ἱπαϊνι 8] το 51}}} Ὀο] θυ ποὶ, (πουσὰ 41} {Π6 
ΟἾΠΟΥΒ ΔΙῸ δγολν Ὀο᾽Ἰονΐηρ.---ὐσδιι8 4068 ποὶ 
ΘΘΩΒΌΓΘ ἰπαυΐγγ, οχδιηϊπηιίοη, ἱπυοϑίϊ αι οι ; 
Ηδ οὔν γϑρύοβοπαβ [6 ΔΡὈΪΓΓΑΡῪ δὰ δι ὈΌΟΥα 
ἀοθιηδηα ἴον ῥγοοῖ, βιαοῖι 85 ΤΒοπιαβ ρὰΐ {ΟΤΙΉ.--Ὁ 
Ηδ6 ἀοββ ποὶ νδηὶ συ α]}Ὑ οὐ ἐμοὺς }}058 ΒΌΡΘΣ"- 



θ24 ᾿ΤΗΞΒ ΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ Ψ5ΟΗΝ. 

δἰϊιΐου, Ὀυ0 ποῖιθ ον ἀοο8 ἢο ᾿ἰϊκο β6]1- νὶῖ ]]οὰ πἢ- 
ὈοΙϊεῦ; {6 ἀρδίτοο ἃ ἢ (Π8ὶ ΤΟΡΟΘ68 ἢ ροῺ ἰἰι0 
ψοτγὰ οὗἉ [6 δηὰ {ἐμ9 ἰάφα οἴ ἰδὲ ἔγυ ποῖ 
τρλίκος (6 δρίτὶν ἔγθθ.---ΗΡΡΥ δῖὸ δὶ! (ἢθὺ ἰὼ 
ψ πολ ᾿ιρατί πὰ ᾿ἰὰ υπῃδοϊϊοῦ ἰ6 Ὀὰΐὶ ἃ μαβϑίῃς 
διινάον, ἀγίνοῃ δῶν ὉΥ (Δι6 ρυγδυΐης ὑσοδίλ οὗ 
μὸ ϑρίνιι !} 

Θοβανεβ:  Β6α (8.686 ὙΟΤΡᾺδΒ ΘΓ 80 Ροβὶ (ἰγοἷ γ 
Ἰιοδτὰ : “Νὼὸ πιδὴ οδὴ ἰἷνὸ {δὲ βοοί ἃ αοα," ἰη- 
ἰαγοοιυτδο νῖϊὰ Θοά νὼ8 τϑῦῪ αἰου!. Εποοῖ 
μιεῖϊὰ οἷοδα ἰαίθγοουτβα Μιὰ αοά δὈοΐοσο [86 
ἀοϊυχο, Ὀυὶ Τογαϑιυοῖ δὲ 6 ΟΔγγοα ἰΐ ἴο 8 
ἄτεδίονς εχίθηΐ ὑπῶὰ 88 ῬοβδίὈΪ6 ἴοῦ θη, (ἀοὰ 
ἰοοῖς Εἷπι, {μδὺ ὃ9 καἰ χαΐ σοῦιθ ὑπο [8.6 ἐγ ΘΏ7ΟΥ- 
τλϑηὶ οὔ σοπιυπίοα νι" Ηΐ. ΑΙ] ἐμ 6 ν᾽δ8 
ἀϊδοτγοηι ποῖν,-- ΡυτοΙν δρι γἰτ4] ἐἱ ἢ κὸ Ὀοσδῖηθ 
ῬΔΙρΘΌΪο ἴῃ 186 ΤΟΤῚΥ ἀδγ8 δϊον Εδδὶογ. διδον 
ἔλνο ρίἷδοθ ἰο βυυβίδιοο. “Εθοὶ Μο διὰ βοο,᾽ 
εἰς.---Ἴ 6 ἀοογβ δγο Ὀοϊ6ἀ πο {μ6 ποτὶ ἃ ̓βθη 
4116 ᾿οτὰ νἱ οἰ λοι ΗΪ8 ροορῖθ.---Το ϑαυίουν νι }]}] 
1εἰ ποῦϑ οὗ Ηΐδ ρϑορὶο ὃὉ6 ἰοεί. ἢδ ναὶϊδ ἴοσ [89 
δῖον, πο σοπιθ οἰκλ ἄλγε Ὠθϊαἀμδηὰ πὴ 
{εἰν δῖ. ΥὙοῦ ιμ6 γοργϊαδηὰ ἐμαὶ Ηο δἀπιίη- 
ἰδιογεὰ ἰο Τ]ιοπνα3, βίιονν δὶ Ηθ ἀοθ8 οί δΡΌσουθ 
οἵ {8:6 ᾿ῬΘαιη685 διὰ μαγάμποδβα οὗ Ὀοὶϊοῦ τι δἰ 6 ἢ 
τηϊ αἰ 6 ἴῃ (0 ἀδαμδπὰ οὗ ἐμαὶ αἰδοϊρὶο; δηὰ ἱὶ 
δ δὶ 16 βδίηθ ἐὐπ)6 δὰ ἱπίϊαδίΐοα ἰο 1.6 οἴἶθροι 
ἐμαὶ 8 Βατάποβα οἵ δοϊίοῦ αἰ κοϊ ΘΔΒΙΪῪ μανθ 
ἀεκοπογαίεα ἰοίο ρΡογίθοὶ ὑπο οἴ. 

Ηκμυβνεβ: δου 8 δὴ ἰδ ποὶ ζουπὰ ἴῃ ἰδ6 
ζ]ΠἸοϑἷρ οὗ (6 δ᾿ ἐπ], πιο χοοὰ 18 δροοὰ ἢν 
οὶ δ)». 6 8 Ὡδῃ πρΐηρίοδ ἰῃ (86 δοοϊοὶγ οὗ 
ἐ.6 νἱεκκοα, σὲ 8 θροοάϊὶν οογγαριθ. 2486 ποί 
υηδείϊουίπρ, εἰς. ΤὨαΐθ σοπηπμδηὰ τρδηϊο δι} ᾿ΓΘ- 
ΒΙΙΡΡΟΒοΒ (ἰδὲ (9 ΘΧοΓοΪδθ ΟΣ ΠΟΠ-ΟΧΘΓΟΙδ6 οὗ 
ΓᾺἸ ἢ 6 ἀοροπάφῃϊ ΡΟ 8 πδῃ᾽ 8 ν"}}].--- δὶ. 0} 
οἡ δϑοίῃᾳᾷ 8 11.110 ποτι ἢ. Εον (ἷ6 τϑδϑοῦ, ΒΟ'᾿- 
ΘΥΘΡ, Π0Ὸ ἀοπιαπὰ 15 ἰἰοτὸ τηϑᾶθ (ῸΓ δέπνα [αἰ ὶι, 
ΤΊιοΓγο 18 ἃ ἀἰογθοσο οί 66 δβοριϊοἶθαι Διὰ ἢ 6 
Βρί τὶς οἵ ὁχδπιίηδιΐοη.---- Ἔσο [9 Ὀοαίπεΐης Οοά 
δαὶ ποτ οειοὰ Ηἰ8 Ῥ6ορὶο ὈΥ ἔδιτι, θυ τθ δῖὸ 
σοηςἰπ δῦ ἀονδιίης [τ μοΣ δὰ ἔασι μ ον ἔγοιλ 
(18 ΨΔΥ οἵ ἔδίι ; πῖδο πιο ἰδῦον τὶς ἢ 81} {ποῦ 
δίγοηχίη ἰο (86 δῃὰ ἐπαὶ ποῖ ἔδίι Ὀυἐ πον] κο 
ΤΠΔῪ ΒΑγο {Π᾿6 τη ϑΒίΟΥῪ ἴῃ (ἢ) 9 0486 οἴ ΘΟΥΘΡῪ τυ 
οοπίδἰηθὰ ἰῃ {μ6 ΗοΙΥ ϑοτιρίωτοδβ.᾽ ΜΡΡΆΘΕΕ., 

[Ὁμβανκν: Ετοπι Αὐούδτινκ: ον. 27. Ηο 
τη κοί, δὰ Ηο ρῥ]εδδοά, ανα νἱρϑὰ 4}} βροὶ διὰ 
ἰγδσθ οὗὁἨ νουπᾷ ἔγοπι Ηἰἷδ κἰοτί οα ὈοὰΥ ; διυὶ Ηδθ 
διὰ γϑαϑοὴβ [Ὁ χοίδίηἷπς ἰβο. Ηθ βδονγοὰ 
{ποῖ ἴο ΤΙ οτη88, ΧὍο ψοι]ὰ ποὶ Ὀο᾽ῖονθ οχοθρὶ 
ὸ ΒΔΓ δηὰ ἰουομοά, δΔηὰ Ησρ ν1}} δίιον ἰπ θὰ ἴὸ 
ΗΪ5 οηθπιΐοβ, ἰο δοηγῖΐοὶ (δ 6ῃ).----Ετο ΟἩΒΥ- 
ΒΟΒΤΟΝΜ: ον. 28. Α8 ἴἰο Ὀοϊΐονο αἰγθοιγ, δὰ 
ΔΏΥ δον, 8 (86 ΓΚ οὗ [00 ΘΔΒΥ Δ πΐηά, 80 ἰδ5 
ἴοο πιυσἢ ἱπαυϊτίης οὗ Δ γτοῖβ οὔϑ: δηὰ {8 ἷβ 
ΤΠοτ,α8᾽ ἔδυ]. ---Ὗ ον. 27. Οοπϑίάον (0.6 ΤΏΘΓΟΥ͂ οὗ 
10 ᾿οτὰ, δον ΤῸΓ (86 58Κα οἴ οὔθ δοιιῖὶ, ες 6ὁχ- 
Ἰ)0118 Πἰθ νουπάβΒ. Βυΐϊ Ηθ ἀϊὰ ποὲὶ δρρϑδγ (ο 
εἶπαι (Τ᾽ ομΔ8) ἱπιπιοἀϊαἰοῖγ, Ὀαὲὶ πταὶϊϊϑὰ (1}} (6 
οἰ ἀδΥ, ἰπ ογάον ἰδὲ ἰλ9 δἀτιοηϊίίοι Ὀοΐης 
εἰνθη ἰῃ τἴ86 ῥγοβθῆοθ οὗ {86 ἀϊΐδοὶρὶθβθ στοἰσὶι 
κιπ]α ἐμ και χγοδίον ἀοβῖγο, δηὰ δβἰγοχίμοι ἢἷ8 
ΤΑ ἔοτ [9 ἔτ 7 6.---Ὗ ον. 27. Νοίο δον ἰπλὶ Ὀ6- 
ἴοτϑ (ΠΟΥ͂ τϑοοῖτο ἰθ9 Ηογ Οἰιοβί δὶ ἐδ ἬΑΥΟΣΒ, 
Ὀυϊ δἴιον νατὰ 18 ἤτγῃ).--- ον. 29. 17 Δ οδ6 βοὴ 
δυγδ, ουϊὰ ἐμαὶ 1 Βωεοαὰ ἤνοά ἰη {᾿089 ἐἰπιθ86, διὰ 
Βοθὴ Ἕν ἀοΐηᾳ πιϊγδοΐθθ ὶ ἰοΐ δἷπι τϑῆδοιϊ, 
ιρδεοαὰ ατε ἰδον ἰλπὶ λαῦε ποί δεέ, απα ψεῤ λαυς 
δεἰιμευεώ. Βτοὰ ἀβικοοδυ: ὕογδ. 24, 2Ὁ. [ἰ 88 

ποὲ δὴ δοοϊἀεοπὶ ἐμαὶ ἐμαὶ ραγίουϊαν ἀϊδοὶ ρὶθ τ ὸϑ 
ποί ῥγεδοηί. Το Ὀἰνίηδ πηόῦον ογι αϊποὰ ἰδκὶ 8 
ἀουδιΐηκς ἀΐδοὶρ]θ βιουϊὰ, ὉΥ Γοεϊίος ἐπ ἷθ Μδ9- 
ἴθ. ()6 Ψψουπάδ οὗ 6 ἤοββ, 868] ἰῷ 5 ἰδο 
πους οὗ ὑπθεϊϊοῦ. Τηθ ὉπὈο]Ἰ οὗ οἵ ΤΡοῦιδ9 
8 ΤΌΟΤΘ Ῥτοδίδ]6 ἰο οὖν δι (8 ἐΒ6 Ὀεϊϊ οἴ οὗ 
89 οὐδοῦ ἀἰθοί 65; (9 ἰουεῖνβ Ὁγ τϑῖοβ Β6 ἷ5 
Ὀτουχὰν ἰο Ὀοϊϊονο, δου δτπιΐηρ ΟἿΣ ταϊπἀδ 'π δ6- ᾿ 
ἸἸοΥ Ὀογοοὰ δ]} ᾳυεβίΐοθ. [ἢπῸ σαυδοῖδι ῃοὶ ΟὨΙΥ͂ 
189 τὶ οὗ ϑῃθιἶοδβ, αὶ 86 δίς 658 δῃὰ οἵ- 
ΤΟΙ οὗ Ὀοϊΐογνογδ, ἰ0 θοστο Ηϊηι.---Ε. Β. 6. ---- 
το ΤΒΚΟΡΗΥ ΆΟΤ: ἴον. 28. Ης τσο μαὰ Ὀεδθα 
Ὀοίοσθ υπδοϊϊονίηρ, δες ἰουοπίηα ἐμ Ὀοὰ 
δον θα δἰ πηδοὶζ μ9 Ὀοδὶ αἀἰνὶμθ:; 0. 6 δδϑεσίοὰ 
80 ἐν οίοϊἀ παίυσο διηὰ ὁπε Ῥογβοῦ οἵὔ Ομσίοι : Ὁ 
δαγὶυᾳς Ην  ογά, ἰ.6 υτηδη πδίυτο ; Ὁ. δβαγίπρ, 
ΨΔίν σά, ἰμὸ ἀϊνίῃθ; διὰ γ οϊηίος {ἰδεῖν θοι, 
οομΐοοδβοὰ ἱμδί οὔθ διὰ ἐϊΐθ βϑδ Ῥδυβοῦ νεδδ 
[οτὰ δηὰ ἀαοἀἁ. [789 φζερίίς οοηνί ποςεὰ ἴα οἴϊδη 16 
δτγιηεδὶ δῃὰ τοδί. ἱμ 6 }}} σοὶ Ὀδ] ΘΥεν.-- -. Β. Ο.] 

[ἔτοπι Βυπκιττ: γον. 24, 770 Κπον ποὶ τδδὲ 
ἯΘ 086, ΒΘ ἯΔῸΘ δὐβϑηὶ ουγβεῖυοα ἴγοιυ ἐδ 
8601} Ὁ} Υ οὗ Οοά ̓̓Β ρῬΡϑορῖθ. ϑ'υυοἢ νΐοπ οὗ ἃ οτ- 
οἰδεά, ταϊδοὰ 26808 θδῪ ὃθ οοιηπιμοϊοδιο ἰο 
Οἴβοσβ, 88 που]ὰ ματο σοπδτιηοὰ ον ἔδἰ δηὰ 
εἰ δ] ἰδ οἀ οὐν 70Υγ, δὰ τὸ Ὀδεῃ ργοδεηί.--- ες. 
2. Ηονν δισϑδηροὶυ τοοίϊοὰ υπθεϊϊοῦ ἰδ ἴῃ {80 
ΒοδτίΘ οὗ ΒΟΥ πιθῃ, ἱπδοιθ οἷ {δὲ {ΠΟΥ (ἰεδῖτο 
(0 οὈ͵θοίδ οὗ “αἰ δου]ὰ ζ6}} μος {86 νέειρ οὗ 
(οὶ 86 }868.--- ἴον. 28, 7η6 δοηνίηοίορς σοπάο- 
δοδηβίοῃ οὗ Οιτίαὶ ἰυσηβ ὑπ θεἸϊοἶ ἰπῖο 8 γαρίυ το 
οὗ ΠΟΙΥ δαπιϊγαι οι δηὰ δυμ θα δἀογϑίίοῃ.--- Υοσ. 
29. Βγ ΒΟΥ πο Οοὐγ ἔδιΒ δίδηὰϑ ἴω 1688 ποοὰ 
οὗ (86 ὀχίογῃδὶ οὐἱάθμοο οὗ βΒ6Ώ89, ἰμὸ δίσου ΚὸΣ 
δὰ ()6 ΟΤΘ δοσορίδὈ]ο ἰΐ 18, ργονϊ ἀοὰ ναὶ τὸ 
Ὀοϊίονο Ὀ6 γουθαϊϑὰ ἴῃ {86 ποτὰ οὗ (οὐ, 

[Ετοιι Ἀ΄. Βκαυ: Υεγ. 24. ΑἸ δεηίοτ ἴου ἃ ἐἰἶτη 
τηῦδὶ ποὶ Ὀ6 οοπάοπιῃοα 88 δροδίδιϑϑ ἔοσενυοζ: 
ὙΒοΙη88 ἰ8 ποὶ Δυ4885.---Ὑ εν. 26. Ἠ'6 ἀανε δέεη (δ 
]οτάὰ; ΤῸ ἀϊδεΐρ᾽ 98 οὗ ΟΒεβί ϑοιι ! ἁ εἐπάθαυον ἐθ 
δια ὦρ οπ» αποίλεν ἐπ (λεὶσ πιοαί λοὶν ζαίίλ, Ὀοὶ ἢ ὉΥ 
τερεαίπς δὶ (ΠΟΥ ανς ὀεαγά, ἴο (086 δῖ τ ΣΦ 
ΔΟδοΩϊ, ἰπαΐ ΠΟΥ ΠΙΑΥῪ ΒΕΑΣ ἰὲ δὶ δοοομῃὰ δδπὰς 
88 8160 ὉΥ δοπιπιυπϊοδίης ὙΒδὶ (ΠΥ ἤλγθ ἐχρε- 
τίεποοά,---Ἴ ογ. 26. Α Ὑϑ ῦ πιο δησΒ οὐ Υ ποεῖ, τ 
βανθ ΓΘΔΡΟΙ͂ ἴἰο ἰδἱηὶς, Τμοῖλ88 μδὰ οἵ ἰϊ, ἀτοορ- 
πᾷ, δηὰ ἰπ δύβρθῃβο, 8110 {88 οἶμον ἀϊδοῖρ]εα 
πογα γμἐ 97 ον ; διὰ ἰὶ γδδ οὐκ ἴὸ μὲπιφοὶῖ 
διὰ δ οἴνγῃ 10}}Υ: 86 (μδὶ 81}}8 οὔὸ ἐϊᾷθ, ταυδὲ 
δΙΔΥ ἃ κοοὰ ψ.}|Ὲὸ [ῸΓ δῃοίβογ.--- Τόν πιὰ 
ἱλέα;  θῃ τγ͵ὸ δανο ᾿ἰοϑὲ οὔθ ὁρροτγίΐγ, πὸ 
δου ϊα αἶνα ἐδ ἸΏοτο δδυηθδὶ μοοὰ ἴο 1δΥ Βοϊὰ οὔ 
86 ποχὶ, [μδὶ ἯἋ ἸΏΔΥῪ ΤΘΟΟΥ͂ΟΓ ΟἿΌΣ 105868. [15 
Ὁ σοοά εἷχῃ ἰἴ δι οὶ ἃ 1088 ιοὐεί ΟἿΣ ἀσεῖτεβ, δηὰ 
8 δαά εἶχε ἰΐ ἴΐ οοοἱ ἰμοῖη.---ΟΌθοτνυο, ΟἸ τί ἀἰὰ 
πο Δρρϑὰῦ ἰο Τμοιδ8, ἴὉΣ 815 Βαιϊδίβοιίοπ, {}}} 
Ηος ἰουπὰ δῖπι ἱπ δοοίθι ὙΠῸ {5.6 Τοδὶ οἵ Ηὶ9 
ἀϊδβοὶ ρ198.---έαοε δὲ επίο ψοι; ΤἘνἷδ γδ8 πὸ υδὶβ 
τορου τίου, αι πὸ ἀοψρναι οὗ (9 δο͵ουβάδπι δηὰ 
δδβυτοά ρμεδθθ ποι Ομ γὶδί ρσίνοδ, δηὰ οἵ εἶ) 
οοπέϊηιιδηοο οὗ Ηΐδ8 Ὀϊοαβίηρβ ὑροῦ Πὶς ῥθορὶε, 
ἴοῦ {86} 2ωυἱΐ ποί, Ὀχϊ δΔ΄Θ πεὶρ συεγν ἸποΥπρ, ΠΕῪ 
ΟΥ̓́ΘΓΥ πιδείησ. [110 δου ἐμαὶ ἢ ποαγὰ 118 
ΒΔΥΪΟΙΥ ΟΠ609 ΒρΟΔΚ εσοα ἴο ἰΐ, σσγατοῖβ δχαῖα 
δῃὰ γεῖ δχδίη, [0.6 οοπιογίὈΐ6 ποτὰ .---Ε, λ].]--- 
γόον. 21. Τοτο 186 ποὶ δὴ Ὀνθοϊϊονίης πογὰ ἴῃ οὐτ 
ἰοηυθ8, πο, ΠΟΡ ἰπουρθϊ ἴῃ ΟὟγ πΐμαδ, δὲ ΔῸΥ 
ιἶπιθ, Ὀυὶ ἐξ ἰ8α κδον ἰὸ 86 [τὰ 96602, ῬΒ. 
χχνυὶ. 2].--- ΕΟ 189 οοηδτιρδιΐου οὗ οὖσ ἔδιἐ, 
Βα δὶ ἱμδιϊϊυϊθὰ δὰ οσγάϊρομοθ ΟὉ ῬΌΣΡΟΘΟ (9 
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ζδερ 17|Π|6 ἀεαίλ ὧν τοπιεπιότγαποε, ἀνὰ ἴῃ {Π|ὲ οτγὰ ΐ- 
ΠΔΏσΟ, ὙΒΟΓοΐῃ ὙΠ δ΄οιο ἰδό Γογα"ς ἀδαίδ, Ὑὸ ἃτὸ 
οδἸο, δ5 10 σατο, ἰο Ρυὺ ΟΌΥ δῆμον ἐπίο λὲ ργίηΐ 
97 ἰδλε παϊὶϊ8.----Ἴ ον. 28. [πῃ ἔδῖτ ἸΠθ τὸ πιυδὺ 6 [89 
ςσοπβοῃξ οὗ ἐδ Ὑ1}} ἰο φοδροῖ- 6 ΓΠηι8 ΔΒ ἯἪ6]] ἃ8 80 88- 
δοηῖ οὗἩ (86 υηἀογείαοαίϊης ἰ0 σοδρεί- ἐγ (Ὺ8.---ῖν ; 
ΤὨΐδ 15 ἴμο νυἱἱδὶ δοὶ οἵ αὶ}, Ηο 18 τεΐπε, Οδῃὶ. ἱἸ. 
10.--Υ ον. 29. Ομ νἶδὺ ον ΤΠΟΙΠ88 88 ἃ ὈΘΙΊΘΥΘΓ. 

ϑουῃὰ επὰ βίησοσθ Ὀοϊΐονοτθ, ἐμοῦ ἰΒ6Υ͂ ὈΘ 
8'ον δῃὰ ψ δκ, 8588}} 096 ψιδοϊουβῦ δοοθρίοα οὗ 
ἐπ Τωοτὰ 76508.---Οηθ6 Ῥτοβοϊγίθ ἱβ ἸΟΣΤΘ 80- 
ΟΘΡΙΔΌ]9 ἰο αοἀ ἰδδῃ 8]} ἐ89 ὑμουβδηαϑ οὗ [βγδοὶ 
ἐἰαὶ δἰοοὰ Ὀοίογο Μιὶ. δ΄πδὶ; [Ὁ ΠΟΥ ΒΔ δηὰ 
τοοοϊνγοα (80 ἰᾶνν, Ὀυὺ 84 Ῥγοβοὶ γίθ 8668 ποί, δπὰ 
γοὺ γϑδοΐγα8 ἰἰ.᾽ (Α ΒΑΌΌΙ αυοϊοα Ὀγ ̓ ΨΙΘΒΤΕΟΟΥ). 

Ετοὰ ἤοοτε: δίογβ. 24-20, Ὁπθοϊϊοῦ ἰ8 {π9 
ΒΟΌΣΟΟΘ οΥ̓͂ Ἰηγχοδί 81} ΟΟΡ δ οπὰ ἀϊδαιϊοίιἀθ8. 
γο 6}} βαγθ ἰοὸ τησοῖι σορίοἃ [Π9 ΟΧΔΙΏΡΙΘ οὗἁ 
ΤΒοΟΙΙα8᾽ ἱπουθ ἉἸ} γ, ὉΥ τοίη ἰο Ὀο]ΐενο {89 
νοχὰ οἵ αοὰ, δῃὰ τοῖὴγ οα Ηἶΐβ8 6 ]ρ, ουθὴ ΒΘ 
ΟἿΣ οχρογίθποο οἵ Ηΐ8 οΘΔΓΘ Βα8 θθθὴ δϑυπάδηί ; 
δηά γὸ 810 οὗθη δρὺ ἰο ἀριηδπὰ δυο Ῥτοοῦ οὗ 
δ ἰγα 8, δηὰ οὐἩ Ηἶδ8 ν|}}, 88 Ὑὁὸ δγ6 50 γεἰχαὶ 
ἴο ὀοχρϑοί, 
[τοὶ Α ῬΧΑΙΝ ΟΟΜΜΕΝΎΥΛΕΥ (Οχἤοτα) : ΥἹΟΥ͂. 

25. 1ὶ πιυδὶ μᾶγθ ὈὉΘ6η ἃ βαρίπρ δῃὰ 8 μα ϑΕ}} 
νουπά,---ἰλαέ πουηὰ ἱπ οὖ ΒαΥ ΟΌΣ᾽ 5 Β[46, --- 
ἐμαὶ 85ι. ΤΒοπΙΔ8 δοιὰ δ τὸ Ῥγοροδοά [0 “ῃχυϑὺ 
μὶθ λαπᾶ᾽" ἱπογοΐῃ !---ὖον. 20. Βαϊ τθη Ηο (Β08 
ΔΡΡοδσοὰ ζ0υ ἐμ βοοομὰ ἰΐηδ, Ἧὸ ΤΩ ΥῪ ὍΘ Ὑγ6]] 
δοβυτγοὰ ἰπδὺ Ηδ ἀαϑβιχηθὰ πιογα ὑπ δὴ ἐπ Γθ- 
ΤΔΟΥ͂ΔΙ οὗὨ υπδοϊϊοῦ ἴγοσι ὑμ9 τοϊηὰ οὗ ἃ δἱηρὶο 
ἀἰϊδοὶρ]θ. Ηο τουσὨϑαίοα {15 ΔΡΌἝΘΔΓΔΏΟΘ [ὉΓ 180 
88.Κο οὗἨ δοπῆνιίης (ἢ9 ζαὶ ἢ οΥ͂ 811} (π 6 ΟΥ̓ ΒΘΥΒ,--- 
δῃὰ οὗ ΟὐγΒ0ῖγ68.---Ὑον. 237. Βανίηρ ““οοπυϊποοα"" 
ἐμ ἀἰδεΐρ]ο, Ηο Ῥτοσοθοὰδβ ἰὸ “γεύμκε᾽" ἷπι,--- 
ὙΠ ἢ πον ΗΘ ΤΥ Ἃἀὁ ὙΪΔ φορά οἴἵἶοοῦ ; ὙΒΟΓΘΔΒ 
Ῥοίογο, τορυΐο του ἃ μανὸ 660 ῃ ὕγο {1688..--Ὑ Υ. 
28, “ὙΜΙπὰβ οὗ ΟΥΟΣΥ͂ ὨΔΙΌΤΔΙ ΘΟ οχὶο ΔΓΘ 

ο8116 4 ἰο ἐμθ οχοσζοΐβο οὗ Ομ γί δι ΐδη 1αἰ 18}. Ὅ80 
τί ηοίρ]ο οὗ ἔδῖι,---ο ἀϊδβροδί(ΐοη ἰο χοοθὶγθ 
(890 πογὰ οὗ αἀοὰ 88 βυοῖὴ, ἰο ϑιῦχαοθ δηὰ ἰο 
τκ ὮὉΥ ἱἰ,-ἰἶδ ποῖ ᾿Ἰηἀοοά ἐμο καἸ ἢ οὗ παίυγο, Ὀὰὶ 
οὗ κτδοθ; Ὀυὺ ἐΐδ Ορθγαίζοῃυῃ ἰὼ θ86}} ἱπάϊνὶ ἀι}8] 
πιϊπὰ 18 τηοάϊοα ὈΥ ἰμδὶ ταΐπ 8 ῬΘΟΌΪΙ ΔΓ οαϑὶ ΟΣ 
ἐθτρογϑθηῦ ; δηα ἰο0 ΟΥ̓ΘΡΥ͂ οἶδ58 οὗἁ χηϊπὰ {Π6Γ0 
8Γ6 δβυϊποϊοπὶ τιοίξγοδ ργοβοηίθα ἴον ἴΠ6 ΜΠΠῺ 
δατηϊβδίου οὗ [ἢ 6 ὑσα }} νυν ΒΟΓΘΌΥ ἨΔ’ βαποιϊθοα 
δηὰ δβαγϑα." (τ. . Η. Μι:,..)--- ον. 20. Το 
ὈΙοαβοάμῃϑδβϑ οὗ δία τἰϊοαΐ ἔμ ουϊάθηοο οἵὗἉ 
86286,---ἰλίδ ἴἰ 15 ΟΥ̓ Ἡϊοῖ ΟΣ ΤοΣἃ ὮΟΓΟ δΒβιγο8 
8; δὰ οὗὨ ἐ}8, δι, Φοὁῃ7π (δοῃοθγηῖηρς ἡ οπὶ ἰϊ 
8 ΕΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ χοϊδί θὰ ἐμαὺ “λό δαιο απα δεϊξευεα ᾽᾽), 
8ι. Ῥοίον, 8ι. ΤἹΒβοιμδβ δὰ 4]} (16 σϑδί, ΟΥΘ Ῥ6Σ- 
ἴοτοθ ἀοδιϊίαϊθ. 4" ΒΙοβϑοὰ δῦ ἰῃὸὺνὺ ἯδΒΟ ΒαγθΘ 
ποὺ δοθῇ, δηῃὰ γοὺ παγο Ὀοϊϊογοᾶ: το, δραϊηδὶ 
(86 ἐπΐημβ οὗ βθῆ86, [80 ἐοτηρίδιίοηβ οὗ ἰ89 νον] ὰ 
δὰ ϑείδη, οχδϊηδὶ 180 ΡΟΡΡΙΟΧΙ 168 οὔ ὑπ 6 πϑία- 
ΤΆΙ τρἰπά, 80 τηϊδαί τὶ ρμ 5 οὗ ἃ ἔϑδαυίυ}, δηὰ [ἢ 6 
Ἰδοδσαϊΐοῃβ οὗ ἃ σουπᾶοά, Ἰιδατί, δυο ορροβοὰ δ 
ἤγπι 10} πη Τ8δοὶ8 τοπιοὶθ ἴῃ Τίτηο, Ὀυὺ ᾿πἀ6}10}6 
δὰ οἰθγΏ 8] ἰη ομοοί.᾽"" (τ. Ἦ΄. Η. Μι:1.) 
[ἔτοπι ΒΑΒΝΕΒ : ὅν. 26. ΜΔῺΥ δγὸ 111 ΤΏ οἴ, 88. 

ΜΒῺΥ ποῖσ ἃτο Ὁ} ΠἘΠπρς ἴο Ὀο᾽ ονθ Ὀοοδαδο ἐμοῦ 
ἀο ποὲ δεὲ ἐμ ογὰ Φοδβυ8β, δὰ τὶ ᾿αϑί 68 11{{}0 
ΤΟΔΒΟῚ 88 ΤΏΟΙΙΔ8 ἢ86.------ ΕΣΟΌΙ ΦΑΟΟΒυΒ: ΥΓ. 
24. ΟΌΒΟΣΥΘ 1. Ηον τουοὶ 8 οἴζοι Ἰοδί Ὁ δΌΒβθη θ 
ἴσοι ἃ δἱῃρὶθ 8οοΐ8] πιροίϊηρ ; 2. Τἰθ 8. οἴἴϊοῃ 
ἐχομδεα ου. ἰδ χτρουηὰ οὗ ἀΐγογθ ΠΕ άγδποοθ, Ὀὰΐ 
8 ΘΟΙΩΟΣΪΥ ἐγαοσοαδίε ἰο (μ 9 ἩὙδῈ οὗ ἃ ᾿ἰνοῖγ ῥἱοὶν ; 
8, ϑ'οῖν ΔΌΒΘηΐΘ68 ΟΥ̓ΘΕ χοΐδ8 ὑμ6 βανυίουν δ 8ἢ- 
Ῥθασίης, δηὰ Ηΐβ ποθ οΥ7} σοτηταυπηϊοδίϊ ἢ} οὗὨ 
180 Ηοὶγ βρ γῖ1.------Ετοὰ ΟὟΣΝ: Κον. 29. 1 ΔὮΥ 
ὭΣΘ αἰδροβοὰ ἰο δε τὴν ἦξ 88 8ὴ ἴον ὈΥ ΤΊ] 6 ρο, 
ἰο δοοορὲ ἐμἷ8β ὑγα τ (οὗ (ἢ) Τοβαγσοοί 98) ἐΒτουσὰ 
“αἱ τοῖον ἐμ δη εἰσλί, 818 στοδὶ υἰΐοσαποῦ οὔ 96- 
85 δου] ἔ}]Ὺ οοττϑοὺ διι6 ΔῊ ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ Το. ] 

Υ. 

ῬΑΕΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΝ ΟΘΟΒΡΕΙ͂, ΤΑΟΊΤΒ. ἘΕΒΤΊΜΟΧΥ ΟΟΝΟΕΒΧΙΝΟ ΟΗΒΙΒΊ, ΑΝῸ {{ΕῈῈ ΙΝ ΗΙΒ ΝΑΜΕ. 

σβμαρ. ΧΣΧ, 80,81. 

80 
81 ρ]69, ψ θοἢ ἀγὸ ποὺ τυυιἐίθῃ 1π {818 

ἈΑπά [πιοΙθου 6 7 ΤΔΠΥ͂ Οἰ ΠΟΥ ΘΕΙΤΊτΣ, ἀϊὰ “6818 ἰῃ {Π6 ῬΤόβθηοο οὗ διΐ8 αἰδβαὶ- 
Βυὺ (π686 ἄγ [πᾶνὸ Ὀ66}] τυ ίθη, ἐμ8} 

6 τιΐρηῦ [ἸὩ80Υ] Ὀ6] αν ὑμαὺ “68ὺ8 ἰ5 {π6 ΟἸ γὶδί, (6 ὅοῃ οὐ Οοά; δηὰ {μα ἢ6- 
ἰονίηρ γο τηὶσῃῦ [1180] Βανο 116) ἰΒτουρὰ [11] 18 ΠδΙΏΘ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ψον. 80.--ἰμ ἂν οὗ ὙΠῸ. νυδμήνμν ὑτωψ' ψμεα 
1815 αὐαρ6] 88 ἃ οοϊηροῖθ δεοοῦηξ οὗ ἴΠο δὶ χῃ οὗ 

8. γον, 30. τυμὶν 
οὐδεν .“-Ρ. Β.] 

δε ζ98 15 ΤΩ 196 δΟΔ ἢ δοοουπίος [0Υ ἴδῃ ἰδ ογηίδείοι.--". 3.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

μαδομ τ ἴδλυκο, πη αμολ. Τπθ τορηΐηρς ἴα, ἰὸ αυατὰ δρδίηδέ ἐδικίης 
6608.--, 

ν ἰδ ἰηϊοηἀοὰ ἴο κίνο (Π0 ἴοζοῦ οὗ καί ἴον πολλά δενὰ Ὀοΐοτο ἄλλα «ὦ εἰ σέάδενε αἷΐα, ΑᾺΡ ΙΧΌΞΕΡ νιν 

8 ον. 51. ΤῊο δάάϊείου αἰώνιον αἴτον ζωήν ἰὰ 6.5 "Ὁ. ἴα. Β[0 
Βυτγ. Ογτ., εἴα., οτοϊξ αἰώνιον, τοδ ζωήν τοὺ αἰώνιον, δὴ 5Βὸ 

εἰς.. ποῖ κμδεδδιοι οὐ ἢ οβ(Δ ὉΠ8Ποὰ. [Α.8Β. 6.8 Χ΄ εο., Τ αἷα. 
ἄο Τιδομοπά,, ΑἸ, Ττοξ., Ἡοδίο. 1{8 ἱηφογίίου ἡγοσα οἱδοτ ρωδ. 

ΒρΡροηᾶάϊΐϊχ. [πῃ ΟΡ ογρίηΐου, 6 Βοσθ σοῃοϊπ 68 
{86 ἰίοῦγ οὗἩὨ [86 Ῥαδββίοη δηὰ Βοβυγχθοίίου, ἰῃ- 
βοῃ0}} 88 (Πδὺ ΒἰβίοΥΥ τϑ ἀθδίρηϑθα ἰο ρογίθοί 

ἈΡΟΟΤΟ ΒΕ. ἰο Κύοκο, θ)ὸ εϊο, ΜογοΣ, Φολη | (})}9 αἰ τ οὗ (89 ἀἰφοὶ ρ]68---ἦυδὲ 868. οβδρ. χὶΐ. 87,» 
ἮΘΓΤΘ 6]0865 

40 
8 ομἰἶγο ὈΟΟΚ, δηὰ ΟἸΔΡ. χχὶ, 18 δὴ} 80 ϑυἱ θη }ν οἷο968 (16 δἰδίοσγ οὗ (89 ριι 116 ὑγο- 



ΤῊΡΒ ΘΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΡΌΙΧΕ ΤῸ 5ΟΗΝ. 

Ῥδοίίο ταϊπίδι Ὺ οἵ δι; 88 οἰωρ. ἱ. 18, Ηὁ πιδ- 
πἰΓΟΘΕ}]Υ ο]0868 16 Ῥγοίΐοριο, δηὰ, βίη ἰδ υΐγ, ΟὨΔΡ. 
χχὶ, 24 ἰ":Ὸὸ Ερίίοσυο. Τι689 αἰ ογοηῖ οΘοποϊυάϊης 
ζοτταυἶΐαβ Ὀοίοκοα ἃ οοπείσαοίξομ οὗ ἰΠ0 Θοδρεὶ 
80 ἯὙ6]1] ογχζαηϊσεὰ δηάὰ ὑβοσγοι ιν αἰμεβέρά, ἐπα 
ἰῃ υἱονν (μογϑοῖ, ἰλο δΘομοορίϊοι τ ἱοὶ τοζδγὰβ (ἢ 6 
ΥΟΥΒΟΒ ον σοπί ἀθγαίΐοι 88 ζοστοΐῃᾳς 8 Θοηοἷα- 
δίοῃ ἰο μι ϑῃϊΐτο 608Ρ6] τηῦδέ ΔΡΡΘδΣ ἃ ἴ00 6ὁΧ- 
ἰθγηαὶ σοποθρίΐϊοη οὗ ΟΣ 603ρΡ6]. 

[ὕν. 80. [ὲ 15 ἃ ᾳυϑείΐοι μον ἐμ 6 ΟΧργεβδίοη : 
πολλὰ καὶ ἄλλα σημεῖα, εἰς., ΔΒ ου]ὰ 6 ἰπ- 
ἐογργοίθα. Τὸ πογὰ μδ5 Ὀθθὴ ζοΐογγοα (0 γϑϑγ- 
γοοίΐοη δ᾽ ΚΏΒ, δὶ χΏ8 ἰῃ δἰἰοδίδίΐου οὗ {}}0 ΣοβΌΣΥΘΟ- 
(ἴοι, ΟΥ̓ ΟἸγγϑδοβί., Τθοργ]δοί, ἐίο., Καϊηοοϊ, 
μὕοἶκο, ΟἸδδΌδοη, εἰ6. Ακαϊηδὶ {δῖ Υἱ ον ἰέ 5 τὸ- 
του ϊκοά Ὁ ΜΟΥΟΓ δὰ οἰμβογδ: (1) 78 ἰθσηι σημεῖα 
ἷα ἴοο σϑῶογαὶ ἰ0 δυρρογί διιοῖ δὴ ἐπίογργείδι οι. 
ΤΏΘΥΟΥδΘ, ΒΟΉΤΓΟΥΘΙ, 068 ποὶ ἰοασὶι ὉΡΟῚ {δ χτοδὶ 
ΤΩ 888 Οὔ ἰδθ σημεῖα, Ὀὰὺ ΡΟ δυοῖι 88 ογο ἀοῃο 
ὮΥ Φοδαδ ἐπ ἰλ6 ργεέδεηοα οὐὔΓ Ηΐδ αἀϊδεὶρίεθ, ἵἱπι ἰΠ9 
οἰ γοὶο οὔ {8 οἴουϑῃ ἰῃ ρδγίἰουΐϊὺ ; τεκμήρια, Αοἰδ 
ἱ. 8. (2) Πολλὰ καὶ ἄλλα 8 δἰἸερεὰ ἰο "6 οοπίγα- 
ἀϊοίονυ ἰο (μἷ5 ἰηἰοτργοίδίίου; Ομγίδί, δοοοχάϊηρ 
ο ἐι6 αοδροὶ ἃ5 τυοϊὶ 88 δοοογάϊῃρ ἰο 1 Οον. χυ., 
Ἰιουΐϊης δρροδσγοὰ ἃ [6ὉὙ {Ππ|ὸ8 ΟὨἷγ. Βυΐ ἰδ6 
ἩΟΡδ δτὸ πού Βροόκθῃ οἴ ἐΐ6 ΔΡρθασδῃοοϑδίη ἐμ θη- 
δοῖνοβ, Ὀυὺ οὔ ἐμ σημεῖα Ἡδΐοῖ οοσυττοὰ οἡ ἐδ 
οοσϑδίοι οὗ [Π680 ἈΡρδδύδῃσοθβ. Τὸ ἰ)686 σημεῖα, 
86, ἐποῦο τηῦσδὲ Ὀ6 τοοϊκοηοὰ Ηἰΐδ τοδί οἵ 
Ηϊωδο πονῇ ἰο Τ οπγα5 ΌὈΥ ΤΏ68Ώ8 οὗ ἃ τηΐγδοὶθ 
οὔ Κοοπὶοάρο, ἰο Μδυν ἱβγοιυρὰ ἰμ0 πογὰ οὗ σϑ- 
οοκηϊἰιίοι: Αίαγν. Βαϊ Ὀοδί68 {8680 δἱβῃβ, τὸ- 
οοταοὰ ὉγΥ ϑ8ϑι. Φοιῃ, γοὺ οὐβὸγβ τουδὶ Ὀ6 δὰἀ- 
οὰ ἰο ἰδο ᾿ἰδὶ, υἱΖ. : Ηἱἷδ8 τοδικίΐηρς οὗἨ Ἡϊω- 
8617 κηοπη ἴο. ἰ80 Ετοῶδιιδ ἀϊδοΐρ᾽θ8 ἱμρουρὰ 
(80 ὀγεαζίηφ 9 δγεαᾶ ; ἰο Ῥοίοῦ, 858 ἴἰο 798}168, ἴῃ 
8 τιοάα νἱζν βοὴ τὸ δτὸ ἀηδοαυφίηἰθὰ ; ἰο (89 
ἅτο δυπατοὰ Ὀτγοίδτοη ἴῃ 1166, ὈΥ Δ τ᾽ ΒΥ 
οὔ δυάάθη ΔΡρϑδσδῆοθ ψΐϊοῖ ἰΠΓΘῊ ΙΩΔΏΥ οἵ 
ἀμθαι ὍΡοΩ ἱμοὶς ΚηΘοδ: Φ0 ἐμ0 αἰδοῖ ρ᾽98 οα (μ9 
Μουηὶ οὗ ΟἸἶνοδ, Ὁ Ηἰς Δϑοθῃδίου ; ἰὸ Ῥαῃ], ὈῪ 
Ηἱΐδ τηϑδηὶ  εδίδιϊοι ἤγοτι ἤθανθη. Τ 1686 ἰΠϑίδ 608 
οἷ τοὶ ᾿υδιὶ γ (89 οχρσγοδδίοῃ οὗ ἰδὸ 
Ἐτνδημοῖ δε; (8) Βοινουον, ἐποίησεν ἴδ Βαοϊὰ (ο 
οοοϊγδάϊοί {μὲ8 νον. ΤΒοϊυοῖς Το ΔΕ ὑπ δὲ (δ ἷ8 
ἰοσὰ οϑηποί 0 υϑϑοὰ σοῃσογηίη ΔΡΡΌΘΟΑΓΆΣΟΘΘ. 
Τὶ ποᾶγ, δονγοῦον, Ὀθ δΔρΡίἰεἀ ἰο πιδοϊοδίϑίΐουδ οὗ 
τοϊσαουϊοιβ Καον]οᾶχο, οὗὁὨ ο6]68ι141 αὐἱκαί, οὗ 
αἰνίηο ΡῬσχουϊάοῃσο, τυ ὲοῖι τηδηὶϊζοδίδιίϊ 8 δοοοι- 
Ῥδηϊθαὰ ΘΥΟΣΎ Δρροδῦδῆοθ. Τηθ (4) ἐπΐ8 Υἱ᾽ ον 
ἐπ βαϊὰ ἰο ὯὉθ ἀϊδίδυογοά ὉΥ ἰδ ΘΣΡΚοδδίοη : ἐν 
τῷ βιβλ. τούτῳ, ἔἰπο80 πογὰβ Ὀοΐηρ αἰοσοὰ ἰο 
Ῥτουθ ἰμδὶ Φοδη 885 ἴῃ υἱοῖν {πὸ δοηίοηίδ οΥΓ λὼ 
ἐπίϊτο Θοερεῖ. ϑ΄ηοο, βοπονον, (89 Ενδηροὶδὶ ἰδ 
δροδικίηρ οὗὨ χοϑδυσγθοι  οῃ-δἰκηδ, 80 888 χοΐδ- 
ΤΟηο6 (0 ἐμδὲ μαζί οὗ ἰδ Ὀοοῖς Μδΐοδ σοπίδὶ δ 
δἰδίϑιηθηὶδ σϑ]αἰΐνο ἰο {86 γοϑυγιθοί ὁ}. 

80 ΘΔ. ἃ δοϊωσηθηίδίοσ δ8 Ευϊηγιηΐαθ ἱπίσο- 
ἀυοοὰ (Π|0 οὐδὸν οχρ δηδίΐοη οὔ ἐμ σημεῖα (809 
τοκο, 802). Ηο ἤγπὶ ἱπίεγργοίθ ἐμ ϑσα ΘΟΥΣΘΟΙΥ, 
88 δἰχοϊδοδηὺ οὗ ἐμὸ γοδυγγοοί  οη -δίχηδ, Ὀαὺ (65 
βίδίϑα ὑἐμβδὺ (10 γοσὰ ΤΏΔῪ δἷ8δοὸ 0 σοεπογαϊἧν 6ο0η- 
διτυοά, 88 βί χυϊγὶης (δ 6 τδοΟΪθ6 Τ888 οὗ (6 τΟΏ- 
ἀοΥμιϊ οἰκο οὗ Ομ τὶβί, ὑσουίουβ δῃὰ δυρβοαυθοὶ 
ἰο ἰΠ0 γοβυαγγοϑοίΐοθ. Απὰ ἐμ ἀο 26 ηδοη, Ἢ ΟἿ, 
Βορκοϊ, δρο, ὙΒοϊαοῖὶς, εἰ6. (869 ΜοΥΟΡ, 66]) 
ΠΟΥ͂ ἱπίοσρτοί ἐμ ἰθσιὼ. [80 6150 Ἡθῃβδί ΘΠ ΌοΓΑ, 
αοάοὶ, ΑἸίοτὰ : Μίγδοϊθδ ἰπ {πθ τηοδί ζϑΏ6Γδὶ 
Β0η80, ὈῪῚ ΜΔΙΘΒ 96808 ρτουθὰ Ηἰ8 Μοββ δ βδΐρ. 
“-Ε. 8. Τὴ ἰπιογργοίαιίου ἰ8 οοπιγδαϊοίοα ὮΥ 

(1) Ὑδὸ οἰγουπιδίδησο ἰπδὶ 9085 885 δσοδγ 
δαῦτο ἰοἃ 8 γέσωπιδ τοϊδίΐνο ἰὸ {86 ΘΔΣΪΟΡ 
β'ζῃ8, οὗδρ. χὶϊ, 87; (2) {μ6 ἴδοι ἐμδὲ ᾿ο 5 βοσ 
ροδκίηρ οὗ δίζσηβ ἀθὴθ ὮΥ 80 Εΐδεῦ Ομ ἰδ 
189 Ῥγδβοποα οὗ (86 ἀϊποὶ]68 :---ΟὨ)οο.Ἰοἢ 5 ἧχτο- 
δρθοίϊνο οὗ (80 Ὠθοοδδιγ ἱῃτοϊίγοά Ὁγ (μα ἴη- 
ἱογργοίδιΐοῃ, 1[Ὁ. σοραγαΐηρ οἴδρ. χχὶ. 85 ἃ 
οτοίχη δαάαϊ οι οὐ οἱ απ8}}γ δαϊυδιοὰ δρροηάϊσ, 
διὰ "ἫΝ ἷπ (80 δϑδεησο οὗ οἰμογ νΐδο δυδβοϊεηϊ 

υπἀ8. 
γον. 81. Βαϊ τἈ8659 βανο Ὅ66 υσεϊτεθῃ 

[ταῦτα δὲ γεγραμμένα ἵνα, κ. τ. λ..---Τ Βεδε 
δὶ στ|8---- ὩΔΊ 0}, {Π|686 ΣΤ] Δ }εδἰδιϊοηϑ οὗ ἐμ6 δόξα 
οὗ Οδνϊδι. Αοοοσάϊηκς ἰο ΤΒοΪαοἷκς δὰ ΜΈΥΕΣ, (δ 9 
βοϊϑοίΐομδ ἤγομι {86 τιΐτα 6165 ροτίοττωοα ὈΥ “Ζοθὰδ 
Ῥτγοβοηίθα ἐΒβρουριιουῦὺ (Ππ οπ το αοδϑροὶ. Αραϊηδὶ 
1818 τί ον, 866 ἐ80 Ῥγϑοοδΐπα Εχεα. Νοτε. Βοὶ 
ΑἾἶδο οὐβοσυοὰ ἐπὶ (18 ἀοβροὶ ψγδϑ οὶ τυσϊἐθε 
ἴον (80 ΡΌΓΣΡΟΒΟ οὗ σοπγοχίἑηρς ἰο ἐμ6 ΓΑΙ ἐμ οθα 
80 ὙΘΓῸ ποΐ γοὶ Ὀθ᾽ἰ6ΥοΣ8 (Η] θη 7614), θαὲ τὶ 
ἃ ΥἱΟῊ ἰο οοπβγπιΐης Ὀοϊϊονίης ΟἸσίϑιϊδπδ ἐπ ἐδο 
ἔδιι". Ηδηοσο, αἷδο, {δι6 Οχρτοδδίου πιστεύσητε 15 
ἰο 0 ΔΚκοι δ ρ δ ΐοδ]γ, 1 Κὸ (86 ὀχμογίδεϊος ἰὸ 
6] ῖονο δα ἀγοβδοὰ ἰο ΤΒοιηδϑ, δηὰ (6 οἰϊοῖῦ ο- 
Ῥἢδϑῖ8 1168 ροπ; καὶ ἶνα πιστεύοντες, εἰε. 
ΒΟΥ ἃζτὸ ἰοὸ Ὀ0 σοῃδιτηθὰ ἰη ἰμοῖς 9ῪΔ1} ἐπ 
Οσίδέ ὉΥ ἔδυ ἰπ ἴΠ0 Σοβαγτθοιίοη, δπὰ ἰη ἐπδὲ 
ἴδ μόνο ῥογίθοί 1116. [ΑἸΐοσὰ: "« ΤῊΘ ταοσο 
πϊγαοίες αἰ, 80 οἵϊοη Τορτουθὰ ὉΥ͂ οὖσ 1οσὰ, 
8 ποὶ ἐμδὲ ἱπίϑηἀ θὰ ογο. Τ}}15 15 1611 ἰπ ΤΠ ἐπε- 
δε, 85 (6 ΟἸ τὶδὲ ἐμοὸ ὅθ οὗὨ Θοὰ; δηὰ {86 Ενδη- 
κ6}ϊ15ὲ το 688 ἐμδὶ ὁπουσὰ 8 χοϊδίοα ἴῃ ἐμὶ5 ὈΟΟΚ 
ἰο Ὀ6 ἃ ατουπὰ ἴοτ τὔδὰ Δ δι, ὉΥ͂ ΒΒΟΤ ΠΣ 8 
ΗΪδ8 ΚἸΟΥΥ τηϑηϊεϑιοὰ (ΟΣ .--. 85. 
ὍΠ6 ΟἾἸξ: δῦ, 186 δου οὗ οἅ. Βοὶδ ἱπ (86 

{011 68ὲ τηοδπίπς οὔἐδο πνογὰδ, ἱπ δοοοσιίάδηοο τῦῖι ἃ 
(89 Ῥγοϊοχαο. 

ἽΜΑΥ ἰδνο 1116 ἐπ ἘΠ. παῖ [ζωὴν ἔχητε 
ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ].---Επξῖτο, ρογίϑοι Ἰεἴο 
ἷπ ἰ89 Ὡδ)6 Ρεογίοοιοα (Βτοῦύρὰ (80 τοϑυστοοιΐοι. 

[1110 ὄνομα, {πὸ τογοδ] θα θοϊηρ οὗ Οἰετῖδί, ἀϊνῖπο 
ΟΒθθ;06 πῃ Βυϊηδῃ ΤΌΣΗ, 18 (ἢ 6 ΟὈ7θοί οὗ δι, 
δηὰ ὑπὸ κρουπὰ οὔ (89 ζωύ. Το αοθρεὶ οὗ 3οδη 
885 ἱηάορὰ ἃ ἰδμηάθῃου, Ὀυὲ ποὶ δυοῖν δὴ 056 88 
ἐμὸ Τα δίη κοῦ βοοοὶ δδοσῖθθδ ο ἰ(, [158 ἑδηἄθθου 
ἷδ 16 δἰπι οὗ 41} δουπὰ ρῥγοδοβίης δῃὰ ἱμοοϊοκὶοδὶ 
ἩΤῚ ἰκ, ὩΔΙΏΘΙγ, ὉΥ (80 ζδιι 7} χοἰ ἰεΐου οὗ 
ἰγα ἢ ἰο ῥτοάυοθ δηὰ ἰο δἰσϑοηρίμβοη ἤδιιἢ ἴῃ 
ΟὨσὶβι, δὰ (808 ἰ0 ἸοδΔἃ τη ἰο {6 ρΡοαϑαδβεῖου οἵ 
{μοὸ ἔχυο ἴθ τοῦ 18 ἰάθη 16 81 τι ἰσυθ Βαρρὶ- 
Ὧ088. Τὸ ΦΟΒη, ἷ8 85}. 85 δὴ εἰδίονίδυι 88 (86 
881) 6 ἩΪἱϊΝ ἷ8 ἰΔδὶς 86 δὴ ΔρΟΒΙ10---δδιγδίϊου ἐδ 
Ομτίϑί.---Ρ. 8.1. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Ησετο, 88 οὶ! δ8 οἴ δρ. χχὶ. 28, ἐμθ Ετδῃ κοϊϊοὶ 
865 τηδάθ ὁ αἰδιϊποὶ ἀ οἰ σοσϑῆοθ οοδοδσηΐης ἰδ9 
Ῥτϊμοὶρ!ο οὗ λὲς ευαησεϊοαξ λίοτίοσγαρλν,---ατι- 
δυἸδσὶν οἵ ἷἱϑ ργοβεηίδίίου οὗ ἰμ9 σοδυστοοίΐου- 
λἱδίοσγ. Ηἰΐδ χκτοδὶ δ σίου νδϑ ποῖ ἰ0 τυτὶθ ἀόπτη 
ὀυογγίίης (μα δὸ ΚηΘῪ δουὲ 96δ688;: δῖ6 αἷπι 
48, ΤΔίΒοΓ, ἴῃ ἃ βοϊϑοϊϊου οὗ εἰκηϊδοδης ἔβοὶβ ἰὸ 
Ῥγοδοπΐ ἷδ Υἱοὺν οὗἩ 89 αἾΟΥΥ οὗ Οπγὶδὲ, πὰ οτὰοσ 
ο 80 ᾳαϊοκοῃΐηρ, ΤΟΥγΑ], δηὰ ἱοτθϑϑο οὗὨ δῖ 
ἴῃ ΟΠ σὶ βιΐδῃ στοά θρδ, αὶ ΘΕρϑοὶδὶγ ἰἱπ ΟΥΟΣ ἰοὸ 
9 γί  γδοο οὗ (86 ζΖ0}} νὴ δ} δηὰ 116-οοτίξ- 
ἰυάο οὗ ζδῖ ἰπ ἰμ9 ἰάοδὶ Καονϊοάκο (86 παπιε) 
οἵ Οπνῖϑὶ. 
ΤῺ δΒδῖη9 ἰδ ἰσχαθ, ΔΙ Βου ἢ ποὶ ἰπ {π δϑρλθ ὧθ- 
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ἄτερ, οὗ ἰΠὸ ϑ'γηοριϊδί8. Τΐ8 18 {110 σμδυδοίον 
ΟΥ̓͂ τοϊϊίουβ, ῬαΓ ΘΌΪΑΥΪΥ οὗ (09 Θδυδῃρο] θα), 
οὐ͵εςοιϊγο-Βα ]θοίλνο ἰίου ΟΡΥΔΡΗΏΥ; ἰζ 5. ἐμ9 
ἔτι ἰδϑὶς οὗἩὩ Ἰοοάοτη 806] οΥἰἰἰοἶϑηχ ἰο τἶβο ἰὸ 
Δ ρρτοοϊδιίοη οὗ 1818 σμβασγδοίοσ. Τμ6 διομιβίϊο 
οοποσρίϊου οὗ ΟΕΣΟΒΟἾ6Υ5, ὈΟΟΚ-τηδίογβ, ἰγϑῆ- 
ΒΟΡΙΌΘΓΒ, ΒΡ δ οπίο ΓΒ, Ἀπ] -ἰ ΘΠ ἀΘΠΟΥ͂ ὙΤΙΘΥΒ 
ἀἂσοοϑ ποὲ σοϑοῖὶ ὉΡ ἰο {1:0 Ομ τἰβίοϊορίοδὶ 1ά6α οὗ 
ἐμὸ Εγδι μοὶ βί. 

2, Τλαὶ ψγὲ ππιᾶν δεῖϊίευε ἰλαὲ “ὕεειδ ἐς ἰλε Ολγίεί, 
ἐλε δοπ ὁ" αοά. 815 λὲν ἀἰὰ Αἰγθδν 6} }θνθ, 
πὰ γοὶ {Π6Υ ταυδὲ Ὀ6] 1676 ἐξ ΠΟῪ ποτ {1} ἐμ 8 
οὐοσ. Α ρεοουϊΐαν δια ραβ8, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, γοϑὶβ ὈΡΟῚ 
ἐδο ΚΟ] τ ίπρ: Α4πα ἰλαί, δεϊευίπφ [οτι, α8 δεϊῥευεν 6], 
ψ8 πιᾶὰν λαυε ἰΐ6 ἱπ Ηΐδ παπι. Τδὸ παπᾶ οἵ 
ΟἾἸγχίϑε ἰῃ ΟΊ οΥΟΣ5 ἰ5. ὑπὸ Χ0}}, οἶοαν, ἰὰθα] οΟοΏ- 
ἑοταρΙαἰΐοι οὗ Ομ νἶδὺ ἴῃ Ἡἰνοῖν Καοπν]οᾶρο; πο γθ- 
ὑσὶ ἢ (μι 7ζ11 ἐταιη, δονυίδι ἰγ, τἱχζοτ, ἀπὰ Ὀ]688θα- 
Ἐ688 ΟΥ̓́Τ 9 ΠΟῪ ἐΐΐ 58. αἴ 6}. 

8. Τμδὶ υ]ιϊοῖ Φοδη δα γ8 οὗ μὲβ οἵη τὶ ρ8 
Ὧ8 ὑσὰθ οἵ αἱξτμὸ Θοϑρεῖδ. ΤΟΙ͂Σ δυύῃοτβ, ἔμ 6 Γὸ- 
ἔοτο, τὸ ἰδἀοοὰ ἐϑη ὍΠΟΥ πγσίτοτθ, Ὀαυΐ οὗ ἃ ἀἰνῖπθ 
ἐοποΏοΥ, οοἰΐτ 6] ὁρροβοα ἴο ἐμ πυτηδη, ἔγϑδυάι- 
1οτ8, πμδηϊο] γ οσοιἀϑέϊο ἐθη ἀθηοῖθδ τ μοὶ (89 Τ- 
Ὀίη οι οσί ἶο5 ἢδγὸ ἀδιοα ᾿πιραίΐθ ἰο ἐμότη, ΟΣ, δι 
ἦ5 8.11} γοσβο, ἰο ὑπὸ Ηοὶγ αἀμοβϑὺὶ ψῆο ραϊάοὰ {δ 6πὶ. 

4. Τὴ τοιπατὶς οὐ οΒ 18 'ὼ (ἢ Ὀτολαοϑὶ Β0}86 
σμαγδοίον ϑιϊο οὐ ᾿ποῖν ϑογίρίωτε 'ἰὰ ξϑΏοταὶ. 1 
Β88 8 τοὶ σίουβ ῬΌΣΡοΒβο, δῃὰ ἰ5 ἐμογοΐοτο γι ἐέθη 
ἔγοτα ἃ τοὶ! κίουβ ἱπιραΐβο, ἱπ ἃ το σίουϑ βρὶνὶ, 
ὩΠΔοΡ (80 κυϊάδηοο οὗ (μ9 βρίγϊ( οὗ αοἁ. ΑἹΙὶ 
ἐπο τοὶ κίουβ ἰσγα οὔ Ηοὶν Ἶσὶϊ, πο ον Ρ, δἷπὴ8 
δὲ {0 ὑγαϊῃ οὗἩ αοἂ ἰπ Ομ τῖϑι. ΟὨγὶϑὺ ἐδθ τλᾶτ- 
ΧΟῪ δηὰ βίαν οὗ ΗΟΙῪ δοτγὶρίυζο. 

ἩΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑῚ,. 

ΤῊΘ ΤΟΔΗΥ δ ζῃ8β οὗ 6805 ἴῃ Ηἶ5 δον αὐΟΣ 
ἐδὸ γοβυγτ οί 0} 850.--- 6 ̓πηπῇ ΘΑΒΌΓΘΌΪΟ {Ὁ} Π6088 
ΟΥ̓ [86 116 οὗ 76508.--- ΤΠ 6 βιὰ Ρ1]6 Ῥτυεβοηίδίϊοι οὗ 
0ὴ0 5Βδι86 ἰῃ Ββροβκίης δ᾽ 518.- 0 πΏΪῪ δὰ 
αἰτοτεὶν οὗ ἐμ9 Του οὐδ ρμεῖϊίο ροσίγα 8 οὗ 96 808. 
-͵ΙΙἕ ρνανιίσαϊαν, οὗὨ ἐμ Β΄θοθη Οηο9.---οτίγδὶὶ οὗὨ 
πὸ ΒΙ8.5 Οηθ ὉΥ {δ μδηὰ οὔ Ζ208η.--- ῬΌΤΡΟΒΟ οἴ 
18 γοβαγτγθοίοπ- ἰδίοσγ.--ΟΥἨ {818 6ἀ085}6].---οὗ 
Π0 ἤοαγ Εγδηροὶἑδί8.---ΟΥ̓ ἰμ6 ψ80]6 οὗ ϑδογοὰ 
Ὕ εῖι.---ΕΗον 059 τησϑὲ τολὰ ἰδ ΗοΪΥ οτὶρίυΣ 8 
ἴῃ {Π6 βδιθ δβρίγὶὑ ἴῃ τ πο ΠΟΥ͂ ἀγΘ τΡΓ62.--- 
ἩΟΥ ῬΟΥΒΘΥΘΥΙΏΦΙΥ διὰ ἀοτουϊγ Ὁ] ζδἱ (ἢ 

8.88 Ὀδδοηθ ρογίθοί 119 ἰῃ ἃ οἷοαν Κηον]θᾶμθ οὗ 
ΟΕ γὶβι.-- ον ΤΩΔῊΥ Βα ρ ΒΥ βίη 6.}}} ἐπ (89 
δαοχὶπηΐη 8 οὗὨ {811}, τ οαὶ Ῥγαβδίης οαπασγὰ ἰὸ 
(86 Ζ0}} Υἱίδὶ σοῃβοϊουθῃθββ οὗἨὨ δ οογσίδίη Κηον- 
ἰοᾶσο. Ἧο ἃσϑ ἰο ἤδγνθ {8 ὧι ΟΥλγίδί᾽ 8 παπιδ. 

ΒΤΑΒΚΕ: Τπδ ΗΟΙΥ Βουὶρίαγο 8 ἃτὸ ποὶ ἱπηρο- 
ἴεοὶ, Ὀυΐ ροτίδοι πηΐο βαϊ γδιίου ἴῃ 8]} ἐμΐπρϑ ρ6Υ- 
ἰδἰπΐηρς ἰο ζαϊϊὰ δπὰ 110,3 Τῆπι. 1ἰϊ. 16, 17.--- 
Ζκιβιῦυθ: Τϑᾶτῃ ποτ 6 ΒΟΡΘαΟ (μ6 ΗΟ βογὶρ- 
ἰᾳγο8 (89 ρφτγοαίθοὺὶ ἰγθαϑισθ ΡΟ Θδτὶ}} 8.0 
εΕἶσθῃ ὑ8 Ὀγ Οοά,--“ὨΔΙ ΟἾΥ, ὑἐμδὲ ἴσο ἐμοῖλ τὸ 
ΤΩΔΥ͂ ἰθΔΣΏ ἰὸ Ὀ6]1ονΟ δηὰ Ὀθ δαγοὰ, 
[ὉπάῈΝ : ἔτοιῃ ΟΗΒΎΒΟΒΤΟΜ: Υοσ. 831. 4πά 

ἰλαὲ δεϊιευίπσ να «ταϊσλὶ ἄανα ἔ{ΐε Ἰτοισὰ Ηΐ παπια, 
ἧ..6. (ΠτοῸρΡἢ 9 6βυ8, ψθο 18 1υἷ[δ.----ΕἼοῦι ΒΟΚΕΚΙΤΥ: 
γεν. 31. Το στοαί ροΐϊοΐ δοποογπΐηρ Ομ τίβε, ἰὸ 
θῸ Καονῃ διῃὰ δεϊἰονοα ἔγοπι ἐἰθ6 ϑονὶρίαγοι, 8 
(818, ἐμαὶ 7685, (Π6 βοη οἵ {86 γίγρίη, ἰ8 ἐδθ 
Ῥτγοιηϊϑοα Μοββί δῖ, (Π6 Αποἰηἰοὰ οὗἨὨ ἐδθ ΕΔΙΠΟΥ, 
ΗΘ ἰπ σβοαι Αἱ] (9 ἰγρεβ δῃὰ βιδάονβ οὗ ἐδ ἰδῪ 
ΓΟ Δοσοιηρ] διοα ; δηά ἐμαὶ ἐἰ18 Ψ 6808 18 7ὉΓ η8- 
ἰᾳγο σο-αββθηίΐαϊ, [ῸΣ αἰ χῖν δο- οαυδ), δηὰ ἴον 
ἀυταιΐοῃ οο-οἰογηδὶ τἱὶϊὰ ἐπ Βα : οὔθ ἰῃ 
6886η60, Θ4}8} ἰπ ῬΟΤΤΟΣ δῃὰ κἴοσγ. ΤπὰΒ Ὁδ- 
Ἰϊονίης ἐμαὶ 5658 ἰβ ὑμ6 ὅοῃ οὗ αοἀ, δηὰ δϑοοιω- 
Ῥδηγίης (ΠΝ δὲ Ὀοϊϊ οὗ πιὰ ἃ ΒΟΙγῪ [ἰἴ6, 1 τὸ Ὀο]ῖονθ 
Ὑ6}1, δηὰ ᾿ἶνθ τυ], τα 8.14}} βαγα 118 ἱβνουρὰ 
Ηΐβ8 παπιθ.---Ετοὰ Μ. ΗΈΝΕΥ: αν. 81, ΤῈ 
ἀν οὗ ἰμοβο ἰμδὺ τοδὰ δηὰ ϑὰῦρ ἰῃ6 ἀΟδρο]: ἰὸ 
Ὀοϊίονο, ἰὸ οαιῦτδσο {ἐμὸ ἀοοίγίαο οὗἩ Ομγιδὶ, δὰ 
ἰμδὲ σοοογὰ σίνοηῃ δοῃοοζηΐηρ Ηΐπι, 1 720" τ. 1]. 
-- Το στοαὶ ροϑροὶ- ὈΪοβϑοάῃθββ τὰ οἢ τῦῶ ὩχΘ [0 
ΒΟΡΘ ἴον---Τάαι δεϊϊευΐπα τοο ελαὶξ λαῦυα {{{6 ἰλγουσὴ 
Ἡΐ παηια. 

Ετοταο Α ῬΙΑΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ (Οχίογα): ον. 
81. 10 18. {110 γθ8] Ιπσατπαίΐοι οὗ ἐμ6 Εἰοθσδὶ 
Ἰγοτά,---ἰ(ἰἢο δοίπαὶ οοπηΐηρ ἰὰ (9 8688 οὗ (89 
δοη οὗ αοά, Ὀότη, ἀοβὰ, δῃὰ γἰδοθη 70. ον βαῖνδ- 
ἰΐοῃ,-- ΒΊΟΝ 18. 0}}80 8016 Ὀαδὲ8 οὗ ΟἿΣ σοὶ χίοη. 
ΤῸΐΪ8 ατοαὶ ἴδΔεῖ, δηἃ Ὡοῦ ΒῺΥ Ῥαγ σα" Ῥτορο- 
δἰιΐο δοποογπὶπς ἱύ, ἰὰ {πὸ ἰοίΔΙγ οἵ 16 οὉ- 
}θοιῖνο ομβαγασίον, διὰ ἰπ {89 οοπβοαποδύ ἰοἰΔ]Ϊ- 
ἐγ οὗὨ ἰἰ8 ΔΡΡ᾿ 68 0]9 υἱγίαθ απ ᾿πδυθηοθ; ἐδμΐδ 15 
{89 ΓΘ] Αἰ γέξοϊδ 97 α εἰαπαϊησ οΥὐ 7αἰδηφ Οἰωνγοὶ.᾽" 
(ῦν. Ἧ. Η. Μιν;,.}} 
{ΡῈ ΟΥΕΝ: ον. 81. 7π}Ἔὺὴὺἠ παπιὸ; “ Ἐϊοτ- 

Ὡδἷ 118 8 οοἰδί ποὰ ὈΥ Θ᾽ ΊΘΥΘΓΒ ἰη Υἱρίυθ οὗ Ηΐμ, 
ὍΡΟΣ ἐδο οἷδίτη δι Ὁ 56 ὉΥ Ηΐπι ἷᾷ ἩΟΙΩ 
(ΠῸΥ Ὀο]οτο.᾽ (ΤΒΒΒΤΕΒ δηὰ ἩΊΣΚΙΝΒΟΣ.) ] 
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Π|. 
ἘΡΙΟΟΕ ΤῸ ΤΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ. ΟΕΠΒΙΒΤ᾿Β ΡΟΞΤ-.ΗΙΒΤΟΒΙΟ ΒΓΕ ΙΝ ΤῊΝ ΤΟΒΙΌ ὕΧΤτιῖ, 

ΤῊΒΞ ΟΟΜΡΙΕΤΕΡ ΟΓΟΒΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΤΟΒΙ, ΟΒ ὑΝΤΙ, ΟΗΒΙΒΤ ΒΒ ΟΟΜΙΧᾺ 
ΑΘΑΙΝ: ΒΥΜΒΟΙΙΟΑΙΥ ῬΒΕΒΕΝΤΕΡ ΙΝ ΡΑΒΤΙΟΌΠΑΒ, 1ῈΜΒ ΟΡ Τ1ΗῈΒ ΒΕΞΌΒΒΕΟ- 
ΤΙΟΝ-ΗΙΆΤΟΒΥ. . 

. ΟΒΑΡΤΕῈΒ ΧΧΙ, 

Ι. 

ΤῺ ΜΑΝΙΣΨΕΒΤΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊ ΒΙΒῈΝ ΟΥ ΑἹΥψ ΤῊΣ ΟΑΕΙΣΧΑΝ ΒΚΑ, ΑΒΑ ΒΥΜΒΟΙ͂ ΟΥἹἩ ΤΗΙ 108 ε κὲκ- 

ΚΑΊΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΝΡΌΟΥ ΟΥ̓ ΟΒΒΙΒΊ ΤΟΝΑΒΌΒ ΜΗ ΔΡΟΒΊΤΟΙΣΙΟ ΟΠΌΞΟΗ ΙΝ ΤΗ18 ΤΌΟΞΒΕΡ. 

σπαρ. ΧΣΧΙ, 1-14. 

1. Αἴἶἴογ {8686 ἰπίπρθ «6ϑυδ᾽ Βμενο [86 Τηϑη] 6564] ἢ Ϊ πη86}} ἀρδίπ ἰο [86 ἀ1501Ρ}68 αἱ 
{π6 868 [1416] οὗ ΤΊ θασῖαβ ; δῃὰ οἡ {198 ψτ͵ῖβο βῃοποα μ6 ᾿ϊπιδοίβ [8ηἃ ᾿θ Τηδη]ρϑιρὰ 

2. Ὠἰμη861} ἴῃ 818 ΤΏ Π6 7]. ὙΏΟΤΟ ογο ἰοραίπον Κἰπιοη Ῥείοσ, απ ΤΒοτηδ5 οδ]]οά 
Ὀἰάγταυθ, ἀπ Ναίμδηδοὶ οὗ Οδμδ ἴῃ Οἴ411166, ἀπὰ {Π6 8οη8 οὗ Ζοῦεάθδο, δὰ ἔπο οἰδεῖ 

8 [οὐ!6γ8] οὗὨ ἷ8 ἀἰβοῖρ]θ8. δίπαομ Ῥοίθ βδῖ ἢ ἀπο ἴμθαι, 1 ρῸ [ὑπάγω] 8, Βεμίηρ. 
ΤΉΘΥ ΒΑΥ υπίο Εἰμὶ, Ὗ 6 4180 ρὸ [οοπι6, ἐρχόμεϑα] 1} [μ 66. ΕΥ̓͂ ψοιὶ ἔοσχῶι, δυὰ 
οῃΐογοα 1ηἴο ἃ [{Π6, τό] Βῃ1Ρ Ἰτητηθα] δ θι Υ [οπιῖξ ἐπι ηλοα δ 6 17"; πα [18] {πδὲ πρὶ 

4 βου οδυρμί ποίην, Βυΐ τ Βθὴ [86 τη ΥΠΪ Πρ 85 ΠΟῪ οΟοΙ.6 [6 ῃ [86 τπογηΐπρ᾽ 183 
Υ͂ οοτηΐηρ οη, πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης), 9688 δβίοοα οπ [86 Ββοτγα; θυΐ (δε 

δ ἀϊδοῖρ]οθ Κποὸν ποῖ ἰμδὺ 1ὑ τα8 Φεβϑυβ. Τα «6808 Βα: [ἢ υπίο ἴδοι, ΟὨΠ] σοι, ματα 
Υθ ΒΗΥ͂ τηοϑῦ [8Υ 3.5}), ον, δηγ ἷηρ ἰ0 οδΐ, προσφαγιον)]ὴ ἢ ΤΉΘΥ δηδνγογοα Ηἷπι, Νο. 

6 Αμάᾶ δα βδ:α υπΐο ἴμοπι, (δϑὲ {μ6 πὶ ὁπ {86 τἱρῃΐ 8166 οὗἩἨ (6 5Βῃ1Ρ, )πὰ γα 8}8]] 
[ὑ|1}] πὰ, ὙΒΟΥ οδδὺ ὑμογοοτο, δηα ΠΟῪ {ΠΟΥ ΟΓΘ πού 80]0 ἴο ἀταν ἰἰ [Ὸγ {ῃῈ 

1 ταυϊξυάα οὗ [[μ6, τῶν] ἤϑμοβ. ὙΒογοίογο ἐμὺ αἰ50 1016 τ Βοτὰ «(6808 Ἰονοὰ βϑῖί απίο 
Ῥοίου, [ὑ '5 {Π60 Τοτὰ. Νον ψμθῃ Βίμμοῃ Ῥίον ἤρασὰ ὑμαὺ ἰὺ ψγα8 [86 1,οχά, Π6 γί 
δ Πβῃο τ Β οοδῦ μηΐο ἤϊηι [χἰταοα οἢ 18 ΟὟΓΟΙ φϑυτηθη[], ([ῸΓ δ6 τβ δ κϑᾶ,) δπὰ αἱὰ 

ὃ οδϑὲ [(γ6}}] ΕἰτηΒο]  ἰπΐο {μ6 868 [1816]. ἀμπὰ [86 οΥ̓ΒΟΡ αἸΒΟ1Ρ168 σδηηθ ἴῃ 8 11{{}6 
ΒὨΐρΡ [1ὰ (86 Ῥοδί, τῷ πλοιαρίῳ], (ἴὉΓ {πΠ6Ὺ ΓΘ πού ΔΓ ἔγοτα ἰδηά, θυΐ 88 10 ποτο. 

9 [ΟΠ]Υ̓ ἀρουϊ] ἔχο Βυηάγοα οὐ 1|8,) ἀταρρίηρ [Π6 ποὺ Μὰ [086] ἤβῃθθ. 4.8 βδοοὶ ἱβοῃ 
88 [ΠΟΥ ὟΘΙΘ ΟΟμ16 ἴο ἰδηᾷ [οσν, θη Οἢ ΒΠΟΓΘ], ἰΠ6Υ ΒΔ 866, βλέπουσιν) ἃ ἢτα οὗ 

10 0818 ἴμοσθ, δηὰ β53}} 1α]α [Πγίηρ, ἐπιχείμενον) (μογθοη, δ Ὀγοδα.. «}6ϑὺ8 βδῖιἢ ἀπίο 
11 μοι, Βείηρ οὗ [86 ὅβῃῃ πθιοῦ γὺ Βανθ ΠΟῪ οδυρῃί, Κ΄:πποὴ Ῥοίοσ ποπὲ ὉΡ οπ 

ὈοδΙά], ἀμ ἄγον ἐπθ πε ἰο Ἰαπαδ }}} οὗἨ ρτοδί ἤβῃθβ, δὴ δυμπάγεα δῃὰ ΕΥ δηά 
ἴηχοο: δηὰ [0Γ 411} ἔπ γθ ΤΟΘ 80 ἸΏ8}γ, γοὺ ψγ͵ϑ πού ἐ86 πϑὶ Ὀσοόΐχθη [86 μοὶ παϑ μοὶ 
ὈΓΌΚΚΘΗ, οτ, ΓΘ ]. 

12 δΦεϑυβ βαῖ ἢ αηΐο ἐβοηι, ΟὍπιθ απα αἷπο [Ὀτοϑϊκίαϑι, ἀριστήσατε] 5 Απαϊ πομ6 οἵ 
18 [86 ἀϊβοῖ 168 ἀυγβὺ δϑκ δἷπι, 0 τὺ) που Κπονίηρ ἐμαὶ ἰδ ψγ8 {86 1,ογά. «6505 
14 τῃδῃ οοπηοίι, δηα ἰαϊκοίῃ [{86] Ὀτοδα, δηαὰ ρίνοι [μ θη, ἀπὰ [1116] 8} ΠΠΚονῖβο. ΤῊ 

ἷβ ΠΟῪ [86 ἐμ νὰ ἐἶπλο ἐμαὶ 968ι15 βῃθνοα [πλδη}68064] Ὠἱπ.561} ἴο 118 ἀἸ8010165, αἴμεσ 
(μδὺ μΒ6 γὙ͵ΩὸῸ8 τίβϑῃ ἔγοση 89 ἀθδα. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΔΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ,. 

1. γον. ἽΠΠΟΙΣ [6 τοϊαϊποὰ Ὦγ Τιϑομβοηὰ., Ττορ., Ἰοδία., ἐπ δοοογάδηοο νι Β. Ο,, ἰοχί, τος.; ὁ Ἰησοῦς ὮΥ ἸΔοῦδπα. ἴα 
Δοοοτάδηοθ πὶ δ κἀξ. Α. ἴ. Χ., εἰσ. ΑἸογαὰ οί ἰὲ νεῖ Ὁ. Μ. ὙΠοΓΘ ἰ8 το κουὰ γϑϑδοὴ (ὉΣ ἐἰδ οπιϊδαίου, πὶ πο ΣῸ ἰδ ἕος {18 
ἱπρογίίοπ ἐπ ἃ τοδάϊηρ ᾿οδδοῦ Ὀσθρί πίῃς πῃ ἐφανέρωσε.--Ρ. 5. 

ΑΥΟΣ, 3.---Εὐθύς [Α. 0.2 Ρ. ἴοχί, τθο.] [5 ἴο "6 οὐχί τἰοἀ [ἢ ποοογάμποο ΜΠ [δξ.] Β. Ο.5 Ὁ. 1,.ὄ Χ. Δ. ἐς. 
ἃ γον. 4.--- 0 τοδάϊωρς γινομένης ἱποξοαιὶ οἵ γενομένης, [ἢ ΔΟσΟΓάΔΙΟΘ Ὑγὶ 5. Ἐ.1,. (ΕἸδοδοηάονί), ἰδ Ῥγουανὲν οχοκοι- 

98]. ὙΠ ἀφ ΠΙΔΥῪ δὶ Ὑ ᾿δυθ οοπιθ, Ἡ μους ἐν ὑειηᾳ γοῖ Δ οὐ τοογηίης. [[οδιθαθ δηὰ τὰ γοδὰ γενομένης, 

(εἰπε 'πιαπς 7αοίμιι οε:ε,), ΠΟ [6 δυρροτῖοα ὉΥ Οοά. δίο., "αὶ Ἐτοροῖοδ, Τιδομοηάοτί, οὐ. Ὑἱι].. δοὰ Ῥεσϊοοῖς διὰ Ἡοεὶ 
γινομένης (σης πιαε ἐ5ϑεὶ ζωμγι.), ΓΗ ΟὮ 18 δαρροτγίθα ὈΥ Α. Β. 60.98.1, (γειν,Α. Β.). 8.66 Τιρομοπά.--. Β. 

4Υον. 4.--- ΤῊ. Ῥγοροθί [οἢ εἰς [8 Βαρρυγιοα υγ Β. 6. Ε-, αἰο., ΤΙδοβοπάοτγί; ἐπί ὕὑγ Α. Ὁ. 1. εἰς., 1Δοβτιηδην, Μοεγα: 
8ἃ8 ἃ κἷοδδ.᾽" 

δ γον, 11.-- Εἰς τὴν γῆν ἰῃ δοοογύδηοοῦ ΠΕ ζ Ο 1 Ρ. Χ. Δ., δοϊιδηι, Τἰϑομβοηάοσύ. ΤΉΪ8 ΙΏΔΥ Ὅο ἃ οοττοοϊος οὗ ἐδ 
Ἀσοοορίδ ἐπὶ τὴς γῆς, Β. Ὁ. Κι Μ. εἴς. ᾿ 

ἜΎον. 12.--ἰἰληρο : εεξεὶ ἀας Αἰογρεπδτγοῖξ, οαὲ ἐλε τιογπίλρ νεραΐ, ἀριστάω [5 ἐο ἑαΐε απ οατὶν πιοαὶ (ἄριστον, γναπάέωαι, 
ὑγεαλ7ζαΞί οὐ ἰωολ), Ὀοΐοτο [Π6 δεῖπνον οΥ ολίχ" νιεαΐ (οογτοδρομάϊπρ ἴ0 οἿν ἀΐηπεῦ), τ᾿ Βίοδ ψ͵188 ἰδίκου 1δῖθ ἴῃ 186 δἴϊοσσιοο;υ οἵ 
ϑαῦὶν ἰὼ ἐδο οὐεηίης, δίτοσς [89 μοδὲ οἵ [πὸ ΟΔΔΥ 88 ΟΥ̓́ΔΣ, 88 15 [0 οαδέοϊῃ ΠΟῪ ἴῃ οἰοδ, δὲ Ῥασίς, οϑάοω, Νοὺν Υοζὰ.-- 

᾿ ΡΝ 19.--ΤῊο ἴοχέ. τϑο., ὙΠ ἐξ. Α. Ὁ. 1,., ἐποογίβ δέ αἴδεν οὐδείς, ἀηὰ ΤΊϑοβοπάοτί (οἷ. ΤῊ]... οὶ Ὀείοτθ) τοϊδῖπ ᾿ς, ΔῈ 
φοτὰ δινὰ Ῥοδἰοοίς ταὐοσὶ ἰὲ ἐῃ δοοογάδῃοο νει Β, Ο.-Ῥ. 8.} 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Οα ἰἢθ ΘΕΝΌΙΝΕΝΕ535 οὗ ΟΒΔΡ. χχὶ., δο6 {89 [ἢ- 
ἰγοἀυοίΐοη, Ρ. 81. ΑἸουρ πῖϊ ὑπὸ ζοηυ ΘΠ ΘΒΒ, 
7 τηδιπίδίη 86 οΟΥδηΐσ ΔΡΡΟΥ  ΠΘΠΟΥ οΥ̓͂ ἐδθ 
ὁδαρίον ἰοὸ ἐπ6 οπἰἷτο αἀοδροῖ, ἴῃ δος ἢ 6818 ο ἐπ 9 
Υἱοῦ ὙΓΘὮ ἀθῦδδοϑ ἰῦ ἰο δὴ δρρομάϊχ. 8.660 {116 
Γαϊγοδαυοίίοη, Ρ. 46: ζεδοπ εδι, 1Π1., ». 7δ2. [ἴα 
γαβροοί ἰο ποθ αἰβουββίουβ οὐ ἴθ δυ7)θοί, 860 
Γῦοκο 1Π., Ρ. 80ῦ ; ΙογοΥ [Ρ. 662 8.7; Ἐ Τ ΒΟΙΌΟΚ, 
Ῥ. 446 ἀπὰ οἰδουβ. 

[16 Ἰαβὺ ομβδρίον 18 ΘΉΡΑΙ Τοραγάοα 85 ἃ 
ΙΏ6το ΑΡροηαϊχ. Ὁγ. Τδηρθ Υἱοῦνγβ ὁ 88 ὑπ Ερὶ- 
Ἰοσῦθ τ ΒΟ ἢ ΘΟ οβροπάϑίο ὑπὸ Ρχοϊοσαοσ, ([.1-18), 
δηὰ ρῥγοϑοηίβ, ἰὼ ἰγρὶθαὶ ουὐιὲπο, ἐμ6 »οδέ- τ δΈ7- 
φεοίζοη, λϊδίοτῳ οὗ ΟὨγτὶδὶ, Ηΐ8 ροσροίυ αὶ, βρ᾽ τἰϊαα] 
ῬτΟΒΘΏ66 ἴῃ, δηα ρσυϊάδποορ οὗ, [86 ΟΠ ΟΣΟΘὮ ; Δ9 ἐμ6 
Ῥτοϊοζιθ ργοβοηὶβ Ηἰΐβ Δι ἰϑέουυ δείοτε ἐλ Ϊποατ- 
παΐίοπ, διὰ ἰμ6 ὈΟΑΥ͂ οὗἩ {πὸ αοδρεὶ, ΗΪ8. δαγίλὶν 
λιείοτψ. 1δτρο᾽ 8 ὀχοβοίϊοα] δηὰ ἀοοὺν 4) δοιι- 
ΤΩΘΠΙΔΥΥ͂ οὗἉ (819 ρῥ᾽αΐη, παϑϑυπιΐηρ, γοὶ πιοϑὶ βῖρ- 
τἰδοδηί Θμδρίουν, 18 Θχοθθα ΡἾῪ Υἱ ἢ δηά ἱηκχοηΐϊ- 
Οὐδ, δῃἃ Ἰοανοϑ Ὀασὶ ᾿λ 116 τοοῖὰ [Ὁν δἀ ἰ ἰἰοη 5. Ὦτ. 
Ἐ, Υ. Κυυμιηδόμοῦ, {Π6 ᾿τὶποο οΥ̓͂ ἀογηδη ρῬα]ρὶς 
ογαίουβ, ἰο]ὰ τη ἱπ ΕΒ] Ὀοτ θ᾽ 4, ου Εαϑίον Μομημάδυ, 
1844, εἴἴον ἀϑ] σοσίῃς 8 τα ρϊἤσοηὶ ἀἰϑοοῦγαθ ΟὉ 
γοΥ8. 1-14, ὑἐπαῦ .:ὸΘ αὰ Ῥγχορατοὰ πὸ 1655 ἰπδῃ 
ΓϊοΘΣ αἰ ογοηὶ ΒΟΥΤΔΟΠ 5 ΟἹ ὑἢ}8 δοοίΐοπ, πὰ μὰ 
Ζουπὰ ἰἐ ἱποσχβαυβι} 016 ̓πὶ Βοιηἰ]ο 681 οὶ. ΤΟ 
ΟἾΒΟΡ Βαοίζοῃμϑ 8.0 6δα.8}}}7 σΐοῃ. ΟἿ. χχ. 8 9 
Θο5ροὶ ἔον Εδϑίος δυαπάδυ. ΟἹ. χχὶ. ἰδ ἀοβροϊ. 
ἴον ὑπ6 Εδβίοσ- οἷ, ἃ8 ᾿ἰγγδάϊδίϑα Ὁγ ὑπὸ ϑυη οὔ 
186 Βοβατγοοίΐοη. [Ιὑ 18 ἃ ρῥἱοίατο οὗ ΟἿ βϑίϊδα 
Ἰ1{6, δπὰ 1Π6 1178 οὗ ἐδ Ομυγοῦ, τὶ 1.5 σοπ γα βίϑ 
8 ἃ ΘΟ ῃ 968,---Τ6 8017 10 ἀπὰ Βαγὰ ττοΥῖς, ῬΟΥΟΥ 
διὰ δουπάδηοο, δ᾽] τ0 δ δι 606858, Ἀπ τ} Υ δηὰ 
Ἰοζίζη 688, δοίν!γ ἀπὰ γοϑ, Ἰοϑίης δηὰ ἀπάϊηρ [ἢ 9 
Ἰκοτὰ, Ἰοηρίης ἴον Ηΐτπὰ διὰ σϑ)οϊοίπρ ἰὰ ΗΪ8 ὑσϑδ- 
666. 

Οὐ ἰδ γεπεΐποηε88 οὗἉ (18 ΘΟ Δ Ρ ΟΡ, ἴ δὰ {πῸ (68- 
{ἰπλοπ 65 οὗ δὴ ἘΠ 9} ἀπ δη Απιοτίοδῃ Βο οἾδυ. 
Οδηοι ἢ οβίοοιν (ἴῃ ἰ8 ΘΧοο]] θη 7πέγοαμοίίοη ἰο (λε 
ϑιμάν οΥ (λ6 Θοερεῖε, Βοβίοη οἄ., Ρ. 268,) βαγϑ: 
“1 }}}8 Ἰαϑύ ομιδρίον (χχὶ.) οὗ μἷ8 αοβ8ρεὶ 15 ἴῃ: ΘΥ̓ΟΤῪ 
ΤΥΩΥ 8 πιοϑὺ ΤΟΥ ΚΟ Ὁ]6 (ΟΒ{ἸΠΛΟΠΥ͂ ἰο ἔπ ἰ θη 66 
οὗ 8... Φοῃ π᾿ 5 Ῥουβοὶ δὰ πὶ χ9. Ὁ ΠΟ ΘΏ 668 οὗ 
Ἰαησῦαζο, πο 1688 ἐπ8ῃ (Π0 ΔΌΣΟΡΙΠ 688 οἵὗἉ 18 ἰηίτο- 
ἀμποίϊου δπα ἰἰ8 ϑυ Ὀϑίδη 60, δ660}} ἐ0 τιᾶτκ 1{ οἸ ΘΑ ΥῪ 
8.5 8} δ άἀϊ!(ἴοη ἰο ἰδ οτἰ πα) ἠδγγαῖῖτνο; δηὰ (ἢ 6 
τ ΐγοῦβαὶ ΘΟΠΟΌΓΣΣΘΏΘΟ οὔ αΙΪ οαὐὐπαταὰ ον ποῦ, 0 
1658 σανίδι ηἶν οἰ Ὁ} 1868 118 οἰδίπι ἰο ἃ Ρ͵δοθ ἴῃ 
86 σδῃομἶσδ] ὈοοΪς. [ 15 ἃ ται οαϊίου οὔ ἢ 6ο5- 
Ῥοὶ, οπὰ γοὶ ἔγοπι (80 1ἷΡ05 οὗ πηι γλὸ τοί ἰΐ; ἰΐ 
ΔΊΙΟΥΒ ἰἶπηο ἴον (86 οἰγουϊαίΐοη οὗ ἃ νἀ θ-ϑργοδὰ 
ΟΥΓΟΣ, δὰ γοί σΘοΟΥΓΘΟίΒ ὑπ 6 ΟΥΤῸΣ ὃν ὑδ6 δυϊποτγὶ- 
ἰδέϊνο ὀχρίαπδίΐϊοῃ οἵ (8 οὐἱσίπ. 716 ὑθβυϊ ΠΠΟΏΥ, 
ἐδβουσῖι ΡΟ (6 οχίτϑοιηθ υϑῦρο οὗὨ (6 ΑΡοϑβίο)ϊο 
Ῥοσγὶοά, γοὶ (4118 νι ῖα ἰδ, δᾶ ὑμ9 ΑΡροβέϊθ, ἴῃ 
116 σομ Βοϊοθ688 (48 ἰὺ 86018) οὗ Δρργοδοιίῃρς 
ἄσϑδιμ, σοπῆγπιϑ δρδΐὶῃ 8 οδυ] ον τοσοτὰ, ὁπὰ 
σοτγγοοίβ (86 ταϊβίδικθα ποίἰΐοη, τ ϊοῖ τα κῦ ΒΔΥΘ 
σαϑὶ ἀουδὲ ἀροῦ ἐδ τογὰβ οὗἩἨ (80 1ογᾶ.᾿ στα 
ΑδΌοιὶ, ἱπ 18 δῃὰ Ηδοϊκο 5 οα, οὗἨἉ δι} 8 διδί. 
ίει., υοῖ. Π., ρ. 1480, ποίο ὃὉ., πιαϊπ δὶ πθ, τι 
ἐμο Ὀο8ῖ ΟΟΥΔΠ ΘΟ πη δίονδ, ἰδὲ [86 2]6ὶ 68, 

ΦΙΜ ΤΟΥ τορατὰθ ἐπ ἩΐΟῖα οὗ ΟἿ. χχί. 88 ζϑητίηθ, ὙΠῸ 
(0 οχουρεέου οἵ ΥΟΓ. 36, (οὴ ΜῈ 866 Ὀ6]10ν)), δῃ ἃ Δ 0] τὸ- 
ζυῖοᾳ το οὐ οςξίοηπ ᾿Ὠϊσἢ, δίποο ατοίυδ, δ γὸ θδθ σαἰδϑὰ 
ἀκηΐηβέ {Π6 Φομιαπηθδη δι Ποτϑῃρ.--. 8.] 

οοπίδίῃβ δ᾽ αιοδὺ 81} 86 Ῥοουϊϊανὶο5 οὗ Φοδη 8 
δίγ10, δπα ἐδεὺ ἐμ ροϊηίβ οὗἉ αἰ θσθποθ ἃτὸ ἱπβὶς- 
εἰβοδηΐ, οΘομμρδγοα τ ἰ(ἢ (89 δἰνῖκίης; δρτθοιηοπί. 
Ηο οἀὐάἀδ: “ΟΠ δ βΒυρροδί(ΐου, Βοσονοσ, ἐμαὶ [89 
6105Ρ6] 18 ποὺ σοπυΐπο, ἐμ ΑΡροηᾶϊΐχ ργοβϑηίβ ἃ 
ῬΓΟΌΪΟΙΙ Ἡὶο ἢ ΘΘΟΙῺ8 ὑ0 δ πιϊὺ οὗ ΠΟ ΤΘΘΒΟΏΔΌ]6 
δοϊαϊΐοη. ἯΠ]ιαι χηοίδνο οουἹὰ ἐβοῦθ μᾶνθ Ὀ66Ὼ 
ΤῸ δἀάϊῃρ Β00}} ἃ δυρρίθπιδηί (0 8 Βρυτίουϑ ὙοΥ 
αἴϊον 86 το (16 οὗ ἐΐθ δοσοηα οοαίυσΥῖ Ὧ͵α8Β ἰὲ 
ποοαζα], ΠΥ ὙϑδΣΒ ΟΥ ΠΠΟΣΘ αὐΐαν {})}0 ΑΡΟβι]θ᾽ 8 
ἀϑαίη, ἰο σογγϑοῦ ἃ ζα]βθ σοϑροσγί, {ἰπαὺ ἰῦ τγδϑ 
Ῥτογεΐβοὰ Ηἶπι ἰΠδὲ Βο βΒιου]ὰ ποὶ ἀἰθῖ ΟΥ νδδὶ 
ἀοκαιδιΐο ῬΌΓΡΟΒΟ οου]ὰ {818 δα ἀἰΐοη Βορνοῦ Απὰ 
ον 18 ἐξ τηϊπυΐοηθ88 οὗ ἀοίαὶ!, δηὰ 18 Ἔχίγβου- 
ΑἸ ΏΔΥΥ ἀρτοοιιθηὺ ἰπ δἰγ}]9 ἰδ (86 τοί οὗὨ {9 
(Ἴ05Ρ}6] ἰο Ὀ6 οχρίδἰποα ὃ [ὑ ταῦ ὃ βαἰὰ (δαὶ ἱΐ 
ἵν 88 ἀἰοϑϊχηϑα ἰο σῖνο ογοάϊὶ ἰο (δ0 ἔογχεοα 6 ο5ροῖ, 
ὉΥ ἃ ῥσγοϊοπαϑὰ δἰἰοϑίαιϊίοη. Βαυΐ νῶᾶϑ {86 τῇῆο]6 ᾿ 
σμδρίον Ἀθϑαϑὰ ον ἐμ18  Απὰ τἢδὲ ογοάϊΐ οου]ὰ 
ἃ δοιϊῶουβΒ σγοσκ οὗ ἰμαὺ ροτγὶοἂ ἀοεγῖνο ἔγουι 
δὴ αποημπιοι8 ἰοδί μὰ οΥ  Ηδα βυο Ὀδοη ἰδ 
οἰ) οὶ, Σ]ΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, ΟΝ Βίσαησο ὑμαὺ ἰπ6 ΑΡοϑι]9 
Φοι διουϊὰ ποὺ θ6᾽ παπιεα ἃ8 ἰ9 δυΐϊμβου! Το 
ΟΠΙΥ ῬΪδυβὶ0}]9 ὀχρὶ δηπδίΐοη, (6, οὗ τϑσβ. 24, 28, 
ΒΘΟΙΏΒ [0 Ὧθ, ἐμαὺ (ΠΟΥ͂ ΔΥῸ δὴ αἰξοβίδίΐοα οὗ {μ6 
ἰχαϑὶν ογ  ΐπ688 οὗἩ ἐμ ΟοΒρ6], Ὁ μο89 ψ8ο γεί 
Ῥαυὶ ἐξ ἰηίο σοηογαὶ οἰτουϊαῦϊοη--- ΘΟ ρϑΒΪοπ8 δηὰ 
[το 8 οὗ ἴ)9 δας ΒΟΥ, δηἃ γὸ}}] πον ἰοὸ [8086 
ἴ(ο Βοῖὶ ἰὸ ψγ8 δοπυπίὶοαίθα; δηὰ Π6 ΟΠ] 
Ρ᾽ αι: }}]6 δοσοιπὶ οὗἩ (16 ὅτι 28 υϑύβοβ οὗἉ [16 
ΟἸδΡίοΣ 18, ἰμαὺ {Π6 7 δΔ΄ΓῸ ἃ Βμρρ᾽θιθηίασυ δαάϊ- 
οι [3], τυ ἴοι ῥγοσοοᾶοα ἀἰΓΘΟΙΥ ἔγοταῃ {116 Ρ6 ἢ, οὗ 
8. θη λα ἢν ἔγουι {πὸ ἀϊοίαιἰοη οὗὁὨ [116 δ {ΠῸΣ οὗἁ 
{π6 τοβὲ οὗ ἵμὸ ἀοϑροὶ." Τὸ Φοβδηθθθη οὐ ρσὶῃ 
οὗ ὁ}. χχὶ. 18 ἀφηΐϊοὰ οὐ ἀοιδίοαἀά ὉΥ Οτοίϊι8, 
ΟἸοσγίουβ, Ηδιυμηοῃ, βο]ον, Ραιϊι8, Γΐϊοκο, 6 
Ὑοίίο, σγθάθον, ΒΊοοῖ, Βαιν,  οἷπ), βού, φἰς.; 
ἀοίοιιἀθα Ὦγ Υοϊαιοῖπ, ᾿αρο, ΕἸ ΘΒ  οση, ΚΚ ἱ- 
ποοῖ, Ηυχ, αποτίοκο, ΤὨοϊαοῖκ, ΒΟ Δ] οἱ στα ον, 
ΟἸϑπδύδβοη, καϊπατάϊ, ΕὈτατα, ΠΟ. κϑίο όγρ, 6ο- 
ἀεὶ, ΑἸογτὰ, εδίοοιί, Ῥοταβινογίι, {νὑ8ο, ἰπ 8 
Ἰοης δοίβ, ἢ. 862, πιδϊῃίαϊηβ ἃ ΥἱἹΘῸ δΒοιη 6 1 αὶ 
δἰτηλίαν ἰο ἐμαὶ οὗἩ Ὦγ. [,8ηρ6). Τὰ ]Ἰαίοβί ἢγρο- 
{π6815 Ὀσουρδὺ οαὐ ὈΥ Ῥτοῖ, ΟΔ586], (1811), 5 ὑπαύ 
Φοιη τΊοῖθ {86 218ὺ σδαρίοσ, δηἃὰ οπαογβοὰ [9 
τοδί, τ 1 ο ἢ γ͵88 ΟΥ̓ ΣΙ ΠΔΙΥ νυνὶ (6 ὈΥ͂ 18 ὈΓΟΙΒΟΥ 
Φαοβ. Τὸ ἢγβὶ 18 ἔσο, [9 ἰαϑὲὶ ἰ8. ἃ του ἢ} 685 
ἴλῃοΥ.] 

[11ὸ ΟὨΪΥ δυραμηθηΐ νον (ἢ τα θη  ]οὨΐη ς δραϊηδί, 
(806 Φοβαβηθδ οσίχίὶη οὔ οδρ. χχὶ., 8 ἀογὶ τοὰ 
ἔγοπι ἃ ἔθ "7 Γάσο δηὰ πηϊτηροτίβην ΘΧΡΓ ββίοηδ, ἃ8 
ἔρχεσϑαι σὺν (γον. 8) ἴον τἴ16 ἀϑ0Δὶ “ομδηποδῆ 
ἀκολουϑεῖν ; πρωΐας γενομένης (4) ἴον πρωΐ; τολιαᾶν 
δηὰ ἐξατάζειν (12); φέρειν (18) ἴον ἄγειν. Βαυὶ 
(6860 Ῥασυ]αγιΐϊοβ ΓΘ παίυταϊ δηὰ δδδὶ Υ οχ- 
Ρἰδίηϑα ἔγοια ἐπ σοῃίοχιὶ, δηἃ Δ΄ ΠΟΥ ἰδᾶῃ 
δου πη ογ α]δμοοὰ ὉΓ ἰΒὸ συ θον οὗ Φομδηθαι 
ΜΟΡΑΒ δῃὰ ῬὮΓΑΒΟΒ, 88 μετὰ ταῦτα (ΥΟΓ, ') ἡ 
ϑάλασσα τῆς Τιβεριάδος (1), ὀψάριον (ϑ, 10, 18), 
παιδία (8), μέντοι (4), ἰῃ9 ἀοιῦ]6 ἀμήν (18). 
Ναϑαναηλ (2) ἴον Βανι οϊοπιοιν, ιμ 6 ἔογτ πὶ Θωμῆς ὁ 
λεγόμενος Δίδυμος (2), Σίμων Πέτρος (3, 8, 7, 1]. 
1δ), ὁ μαϑητὴς ὃν ἡγάπα ὁ ̓ Ιησοὺς (7), 88 ν»ν6}] 85 ὈΥ͂ 
{89 υπδιηϊπουβ ἐθϑι: ΠΠΟῺΥ οἵ (116 πιδλῃ υβοτὶρὶβ δπὰ 
δηΟϊΘης γογδίοπδ, Μ ΠΟ σοηίδίη (86 τ οὶο οἰ δρ- 
θ᾽ 88 δῃ ἰπίοκγαϊ ρϑυὶ οὗ τ αοδβροὶ. 786 οηἷν 
αποδίΐοη ἰβ 88 ἴ0 νοΥβ. 24 δηὰ 2δ, ν ποίου {πον 
ΔΓΟ Κατνῖδβ6 ὕγοπι Φ0}Π, οὐ δἢ αἰοϑίϑιϊοη ὈΥ {ἰ 6 
δΒεαπὰ οὗ ᾿ιὶϑ βαγυϊγίπρ Ρυ 118 ἀπ ὰ ἔγίοπ δ, μδηρο 
ΤοβαΡὰΒ 4130 {ἰ 680 ἰδδὶ νγὺ ὙΘΓΒ6Β 88 Το! αποαῃ 
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πὶϊὰ (1Ἰὸ ὀχοερίϊοι οὗ 86 ΡῬὮΈΣΔΒΟ: “ΑΔΑ τ06 ΠΟῪ ||; 5617 Κηομνῃ ἰο 86 Αροβίϊοθδβ, διὰ οοπισηπθᾶ τιν 
{πδὺ δἷβ ὑθβί ἸΏ ΟΩΥ ἰδ ἰσθ.᾽) ΤΟΥ οοποϊααθ [Π9 
ἘρΡΊ]ορσαο, αμὰ οοΥγοϑρομπὰ ἰο ἰὴ9 δοποϊυδῖοι οὗ (89 
Ῥγοΐοκαοσ, ἱ. 18, ἀπά 89 δοποϊπδίοη οὗἩ ἐμθ τηδὶῃ 
Ὀοὰγ οὗὐδμο αο5ροὶ, χχ. 80, 80.---Ρ, 5.1 

γον. 1. Αἴτοσ 8989 τδίπεα- [Μετὰ ταῦ- 
τ α].---]. δ.,) ὙΒιοδ, ἴῃ Φογυβδίο, δὰ δγοδαγ 
δοσουγοὰ {86 σορῆγτηδίϊοῃ οἴ 1.6 ἀΐ801}165 ἴῃ [89 
ἴα}. [ υθτ δὶ ἀΔγ8 τησϑὲ ΒΑ Υ90 οἰδρβαα βίποθ ἐμ 
Ἰαϑδὶ πιϑοιϊης, (χχ. 26), ἴον (ὴ9 ἀϊδοὶ»]ο8 μβδὰ ἴα 
ἐδ τοϑδπῃίϊηο. ἀσσοτγάϊηρ ἰο {π0 Ποτὰ᾽ 5 ἀἰτοοίϊου, 
τοίατηφὶ ἰο Ο811100ό. (δῖαιί. χχυϊ!ΐ. 7, 10, 16 ; 
1 Οογ. χυ. θ6.) Αὐοσψαρὰθ {80} δρζδία ργοσοοάβὰ 
ἰο Φονγυβαίο, ἰὼ τΪϊι 688 {109 Δβοθηϑ 005) ἔγοιῃ 
Μουΐὶ ΟἸϊτοὶ, (μυκοὸ χχίν. δ0 δ΄.; Αοίἰα ἱ. 1-12), 
δὰ (0 ὙτΙΝ τὶ [06 Ῥγοιῖδοὰ βρίγῖι (Αοἱϑ 
11.).--Ρ. 8. 
2985 τηδηΐθδιθᾶ Ἐξ τ8617{ [ἐφανέρωσεν 

ἑαυτό ν].---Ἴ6 δ ἱπάϊοαιίοη οὗ ΗΒ δὲς. 9} τωδη- 
ΟΡ οὗ δρροδτίυρ ἰπἰοηάθὰ ἢ Ὀο οι δηὰπ ἱπ 
(89 οχρτοϑβίου {πο ἰηἀϊοδίϊοι οὗ ἃ ββοϑν οχ ϑί- 
0209 ;---α πδαταὶ (δαὶ οὗ 8 τηουΐης ἱπ Δ ΘΡΌΘΓΘ οὗ 
ἴμο ἰπν δῖ 16 ; (18, ΜΘΟΥΟΣ ἱπιρυχοδ. Τδο κἰιοβί- 
11.685, οὗ σουγθο, οδαιοῖ οχοϊα θ Ηἰ5 Ὀοάἑ] 088, 
ΠΟΥ 0848 ΗΪδ8 ἰηΥ δ ὉΠ οχοϊαὰθ Ηἶδ ρόποῦ οὗ 
ΔρΡροδυίης. Νουφει βοῖοδα, τὸ Ὀ6᾽1ογο ὑμαὺ δοπιθ- 
(ἰὴ ς ἰδ τοδὶ ᾿6γ6, οἶμον ὑπ8ῃ ἔμ6 δἰ σι ΟΡ πηδῃ- 
ὯΘΓ οὗ δρροδτίηρ. [Ι͂6 δοοούάδῃοο Ὑἱ 90 ἢ: Β 
τοοϊδοὰ οὗ υδίηρ πάλιν, (0 ποτὰ βοϑιῃὴβ ἱμπάϊΐοδ- 
εἶἷτο, ποὶ οὗ Ηἰβ ἐπϊτὰ τηδηϊζοδίδιὶ ὁπ αὐγον ἰδ9 Γ0- 
σαττοοίίου, Ὀὰὶ οὔ Δ Βοοοηά 6, ἰσθμοῦ τπδὩὶ- 
{εδιδιΐοη οἴ Η!8 ΚΊΟΥΥ δἱ 18:6 [(Αἷτ6 οὗ ἀϑῃθβαγοί, 
ἴῃ οοπίΣδα:βιϊποίίου ἰο ὑμδὶ ὅτϑί τπηϑηϊοϑιδιϊοι οἴ 
ΗΪ5 ΊΟΣΥ αἱ (Π6 βδῖηὴ9 [μδῖχο, οὗ βίοι γὙὸ δα Υθ 
8ῃ. δοοουπηὶ ἰῃ ὁ Δ}. Υἱ. 
Αττδθ 1αῖσεο οὐ ἘΣ Θτίθ [ἐπὶ τῆς ϑαλάσ- 

σης τῆς Τιβεριάδος.7--Τ 89 ἀθηχοῃδίγαι: 08 
οὗ 89 ΒἾδοῃ Οπ9 8.}}} σοπποοὶ ἐμποιιβοῖνθα τ ἢ 
(86 οἷά ᾿ἰδ-οτάον οὗ ἰδ αἰδοῖ Ρ]68, οϑρϑοΐδ]ν ἐμ9 
ἀϊποὶρ]ο5 ἴὰ {116 τ] 0 Ὁ Βοη86. ΑΘΥΘΟΔΌΪ ἰο ἐμὶδ 
οζγάος οὗ ᾿ἰΐο, ἴγου ἐμ Ἐδβίου-ἴθαδὲ [ῬϑΒΞΟΤΟΥ] ἴῃ 
δορυβδίθηι ἐμὸν σοϊατηϑὰ ἰο Ο6]}166, Ῥγορασιὴς 
ἐβοιηδοῖνοθ δ οσασὰβ [ῸΓ αἰϊθηδηοο 
ὍΡΟΣ (89 Εθαδβί οὗ Ῥοηίθοοαί,. Τὶϑ οἷά οτᾶογ οὗ 
Ἰ1:ἴ6, οὐδοτνϑὰ ὈΥ (89 ἀἰδβοὶ 165, γγὰ8, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, οἵ 
{πὸ Ῥοΐπὺ οὗ Ὀοΐπρ ἀϊϑβοϊνϑα, ᾿πδϑιιυο 85. (6 Ὺ 
Ὀτουκλὶ ἐμ οὶν ἔθϑίαὶ ᾿ΟΌΓΏΘΥΒ ἰη0 ΒΔΥΤΩΟΩΥ Μψ1{]} 
80 ΠΟῪ ἰηίοσχοδί. Ασσογαϊη νῦν, δον (9 Ρδβοἢαὶ 
Ἐοδδί, ὑπ 07 γοπιδίῃ δὰ γαῖ 8 ϑυπάδγ ἴῃ ΦοτΌδβδ] θαι, 
᾿διοὰ τοίυτηοθα {1} Π0Γ 6 Ἰοης 1116 ὈσΐΌΣΟ {δ6 
Ῥοπίθοοθίδὶ Εδαϑέ. Βυὶ 00Υ {μ6 ἰηἰογυθηΐηρ 
εἶπιο, 9668 δὰ δρροϊπίθα Ηἶδ ῥγίποῖραὶ πηϑοίϊπς 
πὶ! (π|0 οἶτοῖο οὗὨ αἰδβοὶ ρἷοβ, ἴπ ὑπὸ Ὀσόοδίοσ βδ6 86 
οΥ̓͂ ἐδαὺ ἰογπι, πὰ ΟΔ4}1166, δηὰ Ηΐ8β Ὀγοιαἶθθ ψᾶβ 
ζ018]1οὰ δοοοτάϊΐπῃρ ἰο Μαῖίί. ᾽χχυὶ!.; δορ. 1 
ΟοξΣ. χυ. Τμδὶ τηϑοϊϊης, ΒΟΎΟνοσ, τ͵γὦὰϑ ἀου Ὀ{1688 
φῬγοοθαθὰ ὈΥ Ζ26δι.8᾽ ἢτγδν τοαηϊεβίδιϊοη ἰὰ 64] ϊ- 
199, αὐ {0 16 Κ6, βευθῃ αἰδοῖ 168 Ὀοΐη Ὀροδϑῃί. 
Ἧο πα ἰμοβα Ὀυϑἰοὰ ἀραΐϊη ἢ ἰποὶν ἀοχχηοϑίΐο 
ἰγδὰθ; ἱὑπΐβ οἰτουμηδίαποοσ Ῥοϊῃΐβ ἰο {π6 οανὶϊοϑί 
Ῥεγὶοα βυϊδϑοαυοοὶ ἰο ὑμοῖὶν τοίατη ποθ. ΤΟΥ͂ 
ἼΟΓΘ, ἐσ ΡΟΥΔΥΪΥ, σὶϊμουϊ ἔαγίθος οοουραίίοη 
δηά ἱἰηβίσχυοσίίοη ; 86} τησδὺ τναῖῦ ΤῸΣ (6 Ιοτά, 
Το αἰτοοίϊοι [0 ἰΔΥΡΥ͂ ἰῃ Φογυβδίθῃ (αἶκὸ ΧχΙγ. 
49) Δρρὶΐ65 ἰο {86 Ῥοτὶοά 0] ον ς (6 δβοθῃδβίου. 

ον Εἴα ταδηϊοβδιοᾶ ἘΠ οὶ ἡ οὐ τὴ 8 
ΟΥΪΒοὸ [ἐφανέρωσεν δὲ οὔτ ως] .---Ἰὰ [86 70]- 
ἸΟΝΪΏ, Βίγοϑϑ 18 ἰαἱὰ, ποὺ ρῥδυισυϊοΣ Υ ὉΡΟΩ 
ΟἸιν 8.8 ἰββυΐῃρ ἔοτι ἢ ἔγοπι ἱπυ 1 1] γ, Ὀαὶ ἀΡοη 
ἐλ τιϊτδουϊοὰδ ΏΔΠΏΘΙ ἰῃ τ δῖοι Ηθ τωδάθ ΠΗ τ- 

{8 98. 
γον. 2. ΤΘΙΘ σοῖο τοροῦδοσ [ἦσαν ὁμοῦ 

κιτι Δ. Το πίίμοββοβ οὗ ἰ806 Βαοαυττοςείΐοι, ἐδς 
τοοὶ ρθη οὗ ἰμ9 ΗοΪΥ αδποβί, σοίυτηοα ἕο (Βοῖς 
Βαϊ δὶ]ο ποῦ ἴῃ ΟΔ11166, δίς ἑοροίποσ, ῥὑτο- 
ὈΔΌΪΝ ἴοσς 10 ᾿δϑὲέ ἰΐωθ! 800 θβίϊνθ Ἰογβ δπὰ 
ματὰ πογὶς δ! ἰϑγηδίο ἰπ ἐμ 1176 οὗὁἩ {86 ΟἸσ βιΐδη. 
--Ρ. 8.7---1Ὸ 18 βοίοπνοσγίν ἐμδὲ ΤΉ οαδ5 8 ΒΟΙῸ 
τηθπίϊοποα δἰοσ ϑ᾽ τὰ Ῥοίου, 88 ἐδ βοδσοῃὰ ἀἷ8- 
οἶρῖὶθ. Εαγίδον τὸ Βηὰ Ναίμδηδοὶ, οσ Βδσγίμοϊο- 
ἸΟΥ, δηά (Π6 νο 80ὴ8 οὗ Ζουοᾶθο (9ΌΒὴ δοά 
ἐραα ; ἰοροίμον τιῖῖὰ ἰμ 686, ἔντοὸ οἴου οὗ Ηϊ5 
ἀϊδβοίρἷοδ ἀἂγὸ ϑῃθιηδταίοα πὶ πουΐ δροοΐδὶ ἀφοῖσ- 
Ὠδίλοη. Ουτ ὅγβὲ ἱίθσοηοο ψουϊὰ Ὀ6, ἐμδὲ {8650 
ΟΤΟ Απάτον, (μ6 Ὀτοίδον οὗ Ῥοίον, διὰ ἈΠ, 
(80 ἔγϊοηὰ οὗ Ναίδδηδοὶ. Εσοτῃ {86 οἰ ΣΟΌτΩδίδηοο 
ἐδαὶ {πὸ ἀΐδβοῖ 198 τὸ οὐ πδιηθά, Μογον (δ᾽ 8 
δὲ ἰο ἰοῦ ἴθ αὐ ΠΟῪ ΤΟΣ ἀἰθο 1168 ἰῃ ἐμ Ὀσοδον 
Β6ΏΒ6; ΥΘΙ, 1 δΒ00218 (0 οοπίσδαϊοϊς ἐμὶ8. Φ08η 
ΤΌΔΥ ἈΔΥΘ οὔτ ἐοἃ (ἢ 9 πϑιθθ8 οὗἉ ἐμ ἔττο αἰ ἰβοῖρ]δε 
ΤῸΣ ῸῚῸ ΣΘΘΒΟΏΒ: 1. Βοοδυδο μὸ που] οἰ Ββογ 180 
᾿δγο Ὀδ6θῃ ΟὈἸ κοὰ ἰο ταϑῃϊΐου (π 6 Βοιι8 οὗ Ζεῦο- 
ἀθ6 ὈΥ͂ Ὥδῖηο, αἶϑο; 2. Βοσοδυβο, ἰξ δ μἷβ ἀφδῖτε, 
ὉΥ ἀρθδϊκίηρ, δἱ (18 οΪο086, οὗἁ ἐϊοο ἀϊδοΐρ]65, ἰο ἰπ- 
ἀποθ 5 τοδίάοσ ἰὁὸ σζδκο ἐμ οομραίϊδίΐου οὗὨ ἰδ 6 
δεῦεη, Οὐ 18 (μον ΒΟΥ ΟΌΒΗ685 (0 ΒΟΣΥΟ ἐΐι8 
δΥτΤα 168] Ρυγροβο οὗ ἰδ6 Ερίϊοκαο ῦ Οτ τἋὸξ δΒὸ 
ὉΠ Πα, ὉΥ πδολΐηρ (δ πο, (0 αἷγθ ῥσγοζωῖ- 
ἸΘΏΟΘ ἰ0ὼ (πο ἴουν τοιαδί ἷαρ ΟΠ68, ἯμΒο Βδὰ 0 
Ῥαγί ἴῃ ἐμΐ8 ἰοδϑὶ ἴ δοσμοί ἷηρς δηϊστοδιῖϊολ) δ0}}} 
αἰίδοθθ8 ἰο ἐδπὶ8 Θηοηγταοῖϑη658. Οοπίειμρίδιϊτο 
πδίυσοδβ, δ 0} 88 508} ᾽8, Δὸ ὑπάου δ αγ ἀτεδη- 
11γ Του κοί} ἰῃ οογίδὶπ τοοϊμθηΐδ δηὰ τοδὶ; 
ἷς 16, ἐποσοίοσε, Ὡοΐ ὩΘΟΘΑ͂ΒΔΥΥ (0 ἱΠῖον {86 ἐπτο 
ΠΒ.161085 ΟΠ68 (0 [8 017 ὈΘΘΩ αἰ 501}168 ἰὴ (μ8 νιον 
Β6Ώ86. ἨδΓΥΘ ΟἾΪΥ ἀο68 δ τρϑηίοη {6 ΒΟ0Ὼ8 οὗ 
ΖοὈῦθάςδα ἰοροίμοῦ. «. 

γογρ. 8. Βίου Ῥοῖοσ: 1 ξὸο ἃ Βεδίηκ 
[ὑπάγω ἁλιεεύ ε θν].---Ῥοῖον 18 ἐογοιηοβί ἴῃ ουΐ- 
δἰἀ6 Θῃ  ΓΡΥΪΒ08 δἷδο. ἀρὰ ἐπογουσὩὶγ ἀεοεϊάοὰ 
ἴῃ ἷ8 ον τηϊπά, πλίδουὶ δϑιζϊης Οὐ ΒΟΓΒ ; 7. ρ0.-- 
Ὗνο αἰδο βοὸ (οοπ16) ὑΥ ἢ ἴμ66 [ἐρχόμεϑα 
καὶ ἡμεῖς σὺν σοΐἝ].--- 8 ἜΧΡχοδββίος οὐ ἐμ εἰτ 
οογάΐα}, ἔγλοηαϊγ οἰθανυλερ ἰο Εἷπι. 

Δμιηᾶ ἐπ τὲ πἰκδΒὶ ΒΟΥ οδιικδϊ σιοϊΐηξ 
καὶ ἐν ἐκείνη τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὗ- 

ὅ ἐν].---Νο πἰρθι βοϑβοῦ 18 {80 τιοδὲ Γδυοσ δ ]θ 
ἰϊπη9 ΖῸὉῸΣ οδιοδίης ὅδ, 10κ6 συ. ὅ. Ὑξεὶ ἰδογοὸ 
ὝΟ7Θ ὉΠΒΌΘΟΘΒΒ[Ὼ] αἰ σα 8; Βι1: 0} Δ ΟἿΘ ὙΥ885 {818. 
[4 θγιδοὶ οὗἩἨἁ [89 αἱἱοσ δίϊυτο οὐἁ {μ6 ββεσθ οἵ 
τοϑη πὶίμουὶ Οἰγνὶδὶ, 88 τόσο ὃ ΣἸδίταῖοα ἰδεῖς 
δουπάδηϊ δβιιο6 658 Ἡὶ ΟἸ νἰδί.---Ρ. 53. 

γον. 4. Βυπὶ τ δ ἴδ6 τοχῃΐησ 8 841]- 
ταν ἄδτνπθᾶ.---  Αοοοτάϊηρ ἰο (8 οἶον γεδὸ- 
ἴω ᾳ, τοᾶς αδοιΐ ἀαισπῖησ. 8606 ΤΈΧΤ. ΝΟΤΕ.---Ῥ. 5. 
Ιι τὰδϑ (86 ἰἰπι6 οὗἉἨ δ ἀδινηϊη9.- --ὅδδὺβ δ 
ΟἹ [89 ΒΒοῖθ [ἔστη Ἰησ. εὶς τὸν αἱγια- 
λ ὁ ν].--Ηο Βαὰ ἰδκοη Ηΐβ βίιδίϊοῃ οἱ ἐμ δθογε 
(εἰς). ΤΟΥ ἜΔΥ [86 ὕοττα δίδη την οὉ ἐππὸ ΒΒ οσὃ 
ἰθοαΐ τοοοχοίϊξίης ᾿. Οορ. θοδμῃ χχ. 16; 
1αἶ χχῖν. 106. 

γον. ὃ. Οδ)!]ᾶσθῃ.--Παι δία ἄοεδ ποί κἰαπὲ 
ἴον (8 Φοπβαπηθδα τεκνία (866 ΟἸΔΡ. χἰϊὶ. 83), ποῖ 
δύϑῃ ἴῃ [6 860η890 Οὗ Ζοδι ἰϊ. 18. ΦΖ26δυκ, πὶ 3}- 
ἴης ἴῃ Ηἰδβ οδαγαοίον οὔ ἐθὸ ὕππόονῃ Οδο ἰο δά- 
ἄτοβ8 ἰ)0 Α8 σι θῃ ;Γϑί 88 ἃ ΒίΓΔΏΔΟΥ, προῖκα (9 
{μθ πὶ 18 (0 ὈΠΊ ΥΘΓ ΒΑ), δι αν Ἰδησυλσο οὗ δε- 
ζατὶης ταϑη, τ} {π6 αἰ Κη Υ, ν 6 ΤΏΔῪ ΘΟπ οοίξιγο, 
οὗ βυροτίοσ : Του το! Βογϑὶ 2 Μαδοο. Υἱῖϊ 
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8 ἰο Ὁ9 Ῥοΐογγοϑα δι ρ} ἰο βλέπουσεν. ἈΜγ8- 
ἰογίουβ ργορδγδαίΐοῃ. [ηἰθγργοία 8 οῺ8Β : 

1. Βεγουριι {οτί ουὐ οὗ ποιβίηᾳ: ΟὨγγβοβίοιι, 

40; Νοπῆυ5, Ἐπί γα. Ζ᾽ κα ΘΒ; 860 ζεδεπ οἷοδμ 
ΤΠ νυν. 1712; Τποϊυοῖο. 

ἙΕΐανϑ γ79 8ῺΥ το δ ὁ οὔ, βανθ γ9 Δ Υ- 
τος ἴο οαϊ7ῦ [μή τι προσφάγεον ἔχετε!:) ! ΤΒΘΟΡ Υ]δοῖ, ατοιία9, ΟαἸον ἀπά οἰ σθ. ἃ 
“--ΠτΟΡ ΤΥ Βρϑλικῖη ζ, δηγτίηρ 0 οαὐ πὶϊὰ Ὀγοδὰ,, 2. γοργὰ ὈΥ͂ (86 πα ἰΒίΥ οὗ δηρο5: Νίοθ- 
προσφάγιον, τὸς οϑρϑοΐλν ἥδ, 1κὸ 1.1.6 Αἰΐο᾿ ῬΒογυϑ, αϊδατάι, εἴο. 
ὄψον], παπιοῖγ, ννἱϊὰ (μοὶ πιογηϊηρ-γοδά, οὐ 8. Ψ“2ο8ὺ8Β οἰΐον σοηιγογοά ἐμ τηϑδὶ ἐμὶ 80 
Ὀγοδκίαβι.  Βγ δο 8568, 81 γογο ἰμοὶζ ϑυαὶ προσ-  Η 50]7, ΟΣ Ῥγοουγοὰ ΟἸΒΘΥΒ (0 ρἷδοο ἱξ ἐῃοσθ: 
φάγιον «᾿ἰϊῃ ἐμοὶ Ὀτοδὰ, Ασοοτάϊηρς ἰο ΤΟΙ οΙ, [Μογοτ. Αμραΐοϑὶ {μὶ8 υἱόν, Ὑβοϊυοι : “Ῥίον 
ἀπ 0 γ τοζατὰ ὑμ8 ἀΘΒΕ 006. 88 ΒΟΠ16 0π6 ὙΥ ΒΕ ἷηρ , δ ποὶ Δ γ0 σομνογοὰ ἱξ μ᾿ τον, Ὀαΐ ποῖ νον σλῃ 
ἴο Ῥυτοΐια80 ὅδ ἴογ δἰβ οὐὐῃ Ὀγοακίδδί. 786 6808 Βδυὸ ργοουγοα ἐϊ ὉΥ͂ πιθ8ῃ8 οὗὨ ΟἰΒ6ΓΒ, 1 τῊϑ 
ΔοῖΩΘ ἷἰβ ὑμ0 ορίπίου οὗ Μογοῦ; Φ9268υ5, ὁπ {μ6᾽ τησϑί γορδγὰ {80 ρογοθρίϊοι οὗ πὸ Βἴβοῃ Οη6 ποῖ 
οἰον Βαπᾶ, ἰδκοβθ ἴοῦ σγοηϊθα, 85 Ηἰβ ἰδδὶ ποσὰδ᾽' 88 δὴ ϑχέθυ δὶ, δΟΠΉΔΟΣ,, ΒΘΏΒΌΟΙ 8 Ῥοσοορίϊοῃ, 
ΒΙΟΥ τ8, ἰμαὺ {Π6Ὺ δΥθ σαι σιὶ ποίΐπρ, διὰ ἰη-} θα 8δ8 οοπαϊιἰομθὰ ὈῪ ἰμ6 ἵππος βθῃβθ᾽ (ἢ). 
εἰπιαδίοα (παὶ 7 (16 ΘΟΠΙΥΔΡΥ Ὑ0γ6 ἰ.:0 0480 Ηοσ, υΐοκο: “Α Ἰδοῖς οὗἉ οΟἸθατηῆθδδ ἐμγυϑβίβ {ἰπ᾿6 ταὶ Τα Ἶ9 
ψουϊὰ ποὺ πθοὰ ἰο ἱπίογροδθ. [1ὑ ἰβ8 τη δῃϊζοϑί, | ἢ δὴ δἷσ οὗ ν]]ὰ δἀγθηίαγο.᾽" Βα! Ἰιδὰ ηοὶ 76- 
Βονγονου, ὑμαὺ ἰπ αὐοδίξοι ἰδ Ὀσ ἐπι Υ Ὑ ἰη θη θα ; 808 ΤΥ ΘΒ ΟΥΘΣῪ ΒΟΥΘ δἰοπς ὑπὸ ἰδοῦ Οουϊὰ 
ΤΩΘΣΟΙΥ͂ 88 8η Οχργοϑδίοι οὔ βαμηδη ἰηίοτοϑί, δηὰ. ΗΘ ποὶ δρρϑᾶνρ (0 ἰμθῆι, δη4, ἴῃ 8 τηγϑίθσϊουβ 
ἴον (0 ἱμίτοάἀαοιΐίου οὗἉ τνδὺ ζ0]]ΟὟΒ. ᾿ ἸΏΔΏΠΟΥ, ΔΙΈΒΗ βοιροί μη δἰ τίσ ἰο (9 δ κίηρς 

γον. δ Οὐδὲ ἴ86 πϑθῖ οἱ [86 τἱρμΒῖ αἰᾶθ οὗ ΤΟΥ οὗ (890 85}6-888 ἴῃ Βοίρ δ. δῃὰ οὗ (89 ἔυγ- 
189 βξρ [βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ] πἰβἰιϑὰ τοοτι ἴῃ Φογυβδίοα ἢ Τὸ (μὲἱ8 ἀδὺ ΟΒτἰ δὶ 
κλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε]. --] οὗϊοη, ἐβτουκὶν ἐπ πιο ϊαπλ οὗἨ πορμάογζα! ρῥγοτῖ- 
Οοπιρ. 1πκὸ νυ. 4. Τβοτθ (μ9 Τμογὰ σοτμπϑη δὶ ἀθῃοα8, οΔγοῸ8 {18 ἴογ {μ6 τιαϊπίθῃδῃοο οἵ Ηΐβ 
{8 ἀϊκοὶ 165 (ὁ Ἰδαθο οαὐ ἱηΐο 6 ἀθθΡ, ᾿6 ΓΘ 0 ῬΘΟΡΪΘ Ὁγ ορογδίϊης ἰηΠπθ: 14}17 ἀροη ἐογοθοάϊηρ 
οδϑὶ 6 μοὶ οὐ ἐμ τὶ σὺ δ᾽ 49 οὗ {9 βμΐρ, γβθηοο] βουιῖ8δ. Ηρσο, ἐμβοσοίοσο, 88 ἴ6 Μαδβίοσς οὐὰ Εδ- 
νγο ταχὺ σοῃοΙἀο ὑμαὺ ἐἈΘΥ δα ἄσανγη ὑδ6 ποὶ 
αἵιον ἰθοτα οὐ ὑμδθ Οδοὸν δἱάθ, οτ, ἀϊβδοουταχοί, 
ΒαῪὰ ἀγάπῃ ἰξ ὺρ οαἱ οὗ ἰ86 πνδὲοσρ τὶ ἰμ0 ἴῃ- 
ἐδηϊίου οἵ δίοογίης ἰοσαχὰβ ἰδ 6 ΒΈΟΥΘ. 

ΜῊΟ ἸΟΏΘΟΣ 8016 ἴο ἄσανν ἰξ ὉΡ [οὐκέτι 
αὐτὸ ἑλκύσαι στοῦ, ς ἄγαν ἰδ ποὶ 
ἊΡ οὐδὸν ἰδὸ πδίϑσ, οὐ ἰο ὑμοιηβοῖυϑδ (ἐλκύειν)----ἃ 
ἴοδε παίυγα}}ν τροτοὸ αἰ δου] ἰμδη ἰο ἀγδρ ἰΐ, 
οἱοποὰ, δἴϊον ἰπϑτα ἴῃ 109 ψαῖοσ 86] (σύρειν). 

γον. 7. 1 16 ἴπο ᾿οτᾶ [Ὁ Κύρεός ἐστ εν]. 
Φοῖιη ὅτβι γτοσορηῖσοϑ Ηΐτ, ὙΠῸ ἐπ πιϊῃ᾽ 8 Θγ9, 
ὍΥ Ηἰδβ τιδῆηο} οὗ δοίϊῃ ς, δῃὰ (θα, (ἢ (86 Ὀο- 
αἰ] γ θᾶ, ὉΥ Ηΐ8 5ρθϑοῖ, 83 8180, πὶτα ἐμθ ὈοάγῪ 
εἴδιοο, Ὁ Ηΐβ δροοὶδο δρρϑδύϑῃσϑ. 

Βίταοι Ῥοῖοε [68 Βοασίηβ δαὶ τ τῶ 
πο Σιοχᾶ.---Ακαΐῃ (10 οδατδοίογ δίϊο ρἱοίαγο οὗ 
180 ὑνγὸ ἀἰποΐ }68, 88 ἴῃ σμδΡ. ΧΧ. 4 Η. Εδοὶ α͵6- 
οἷ ρ͵ο 18 ἴῃ δάνδῃοθ οὔ ἐμὸ οἶβοῦ; δοδμ ψλῖα 89 
δ Ϊ ἀγδυϊηρ οὐ Ἰοτο, ἐμ 6 68 516- Κ͵Δη69 οὗ Υϑοος- 
πίιῖοῦ, Ῥοίονρ πὶ ἰδ δρίτιοα, ἀοοϊαθα δ8οί.--- 
Ἐον 6 Ὅγ85 παἰτϑὰ [ἦν γὰρ γυμν 6.ς].--- 
ΤῊϊα δϑδουίΐ οι ἀ068 ποῖ οροσζϑίθ ἰοὸ ἐπ 9 οὁχοϊυδβίοη 
οΟΥ̓͂ (9 Ἰοϊη-οἱοί ἃ, οΥ ἃ δ Υ πιΔἢ  5 δα ϊσε, ΟΥ̓ΘΏ. 
ΒΟΥΟΥΘΏ66, ΒΟΎΘΥΘΡ, ΘΟμλ δὴ 8 ἷπὶ ἐο Ῥα οὁ5 

9 ὌΡΡΟΣ μαγιαθαΐ, ἐπενδύτης ὦ}5), ΒΘῈΘΥ᾽8 

ἔτοοῖς ; 119 τυδϑϑ τὶ που 8,96 Υ68; ἰὺ οχιομἀϑὰ ἰο 
186 Κηθο8 δῃάὰ ΜὙὼΡῚ ὙΌΣ ΟΥ̓́ΣΣ ἰ80 χιτών. Ηθ 
εἰτάοα {πὸ χζδγιιθπὺ ὁη. δοσουπὶ οὗ δὲΒ διΝΪλτΐηρ, 
ἴον ἰἰ γγὰ8 ἰπ (88 ΤΙΔΏΠΟΣ 80 τοδομϑὰ ἐδθ ἬΕΙ ; 
ατοίϊαδ ληὰ οἰμασβ τᾶ κ6 αἷπὶ γγ8}Κ ὕὉροὰ {δὸ γγ8- 
[6 Ὁ 88 δίογοί πιθ. 

γεν. 8. Αδὶῖ τοῦθ ἴνγο Βιηᾶτοᾶ οτι 5, 
ΟΣ 800 ζδοί --- ὁ διδάϊιη). 

γεν, 9. δον βαν ἃ ἢτο οὗ οοδ8]16 1α]ᾶ.--- 
Βλέπουσιν ἀνϑρακιὰν κειμένην καὶ 
ὀψάριυν ἐπικείμενον καὶ ἄρτον ].---ΤῈο 
6061- το Ἧδϑ ἰἸαϊὰ, Ὁσοϊ ες 8} σογο βρτοαὰ 
ΛΠ ΘΡΘΟ 88 8 γεϊὰ (ὀψά ριον), ϑιὰ ΤΩΟΓΡΘΟΥ͂ΘΡ 
ΠΟΥ βᾶνν ὁγεαά. οὸοξΣ καὶ ἄρτον, ὅ7ὸ ἀουδὶ ποί, 

4 [Νὺ εἰ ρῖο παῖ ποτὰ δἀδαυδίο ἐγαπδίδῖδα ἐμ ατὐϑοῖὶς 
προσφάγιον δηὰ ἐϊδ ἀἰοττηδῃ γαϊοηὶ Ζυεχοιί. ΤΏο θα ἰδ 
Ἐπαὲ οὗ δοπο δζεὶεῖο οὗ ἰοοὰ ἴο πδδὶ ἐδ 88 [16 
διυυῦσίϊδηιίαὶ ματὶ οὗ ἰ8) 1.04]. ΤΏ ἴοττῃ γεϊλ, ἴῃ οὔθ οὗ [2 
τ φομααγμόςτυ πὰ ὨΘΟΣΪΥ ΟΧΡΓΟΘδΟδ ἰδ [88 ΔΠΥῪ ΟΥΟΣ ἘΠω- 

0 ““ΞἜ.Ψ9. 

ΠῸ} οὗἨ (86 Βουῦδβο, Ηθ 888 ρχγουϊάδὰ ἃ Ὀγϑαϊκζαβὶ 
ἴον {μθηὶ (Δηὰ ἰμαὺ ποὺ ΣΩΟΓΟΙΥ ἷπ 8 Υἱβί οι). 
Οοιρ. Γυκο χχὶν. 80. 

γογ. 10.. Βείπρ οὗ ἴΠ0 84}.---Ἐνέγκατε 
ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦ ν].-- 
Ιγγοβροοίἑγνο οἵ {Π6 αὐοδβίϊου τβοίμον ἐμ9 ὈΓθ- 
Ῥδσοὰ σχγορδϑὶ 8 δι δοϊθῃὶ ΟΥὁ ποί, ὑμοΥ 8.6 δοῦ- 
Ἰωϑυοά ἰο δαὰ ἰο ἰξ βδοῦ!ὰ οὗἨ ἐμοὶς οσὰ 8} 
(νῖοι, ΒΟΊΘΥΟΡ, ἐμ 00 Βαγθ σδυ καὶ ἴῃ ρυτβυδηοθ 
οὗ Ηἰδ8 ἀϊγϑοίϊοηβ δΙΟΒΕῚΣ Ἑυιϊδγηίαδ: [ἢ ογὰοΣ 
ἰ0 ῬΤΟΒΟΣΥΘ ὑδ0 τοῦ ]ουβ ἀγδυριὶ ἔγοτα 4}} δρ- 
ῬΘΆΓΣΔΠΟΘ οὗ ἃ φαντασία; ΜΙΘΥΟΣ : ἷπ οτάὰθτ ἰοὸ ἐδθ 
οχἰ βϑῃὺ σομρ]οἰΐου οὗἨ (1:0 τηθ8]. 79 ἐπΐπκ ἐμδὲ 
τ νγγ88 1Π|κ 7186 ἴῃ ογὰϑν ἰο {80 του δίϊοη οὗ 8 ὨΘῪ 
ΟΥΟΣ οὗ ἰηρβ. Ηδχο, 85 ΘΥΟΥΥ  ΒΟΓΘ, ἰΠ 6 Βγτ- 
ΒΟ] 081 ἰγδηδρδγῦο που οὗ ἰ8}9 ΒΙΟΥΥ ΟΟΙμ68 (0 Ἰχεὶ. 

γοσ. 11. Δπ Βυπάτοα δὰ δῆ δρᾶ το 
[ἑκατὸν πεντήκοντα τρεῶν].--Βὸ Ενδῃ- 
[9}18ι᾽8 ῬΥΪΠΙΔΤΥ ἱπίθμ 08 ἴῃ γορογιΐηρς (896 ἡ π}- 
ΟΣ οὗ {π9 ὙΠ8016 2888 οὗ βτοδὺ ὅδ: 68 Μ48, χηδιὶ-. 
ἴοδι]γ, ἰο ΣΟΠΟΣ Ῥχγοιωϊηϑηὶ (ἢ 6 τη ΓΟ. ΪΟΌΒΏΘΒΒ' 
οἴ ἰδ ἔδοί ὑἰμδὲ ἐπ ποὶ τᾶϑ Ὡϑυ Ρ ἢ 6 1685 τιπ(ΟΧΏ.. 
Ἐμοί γαῖ (μδὲ πὸ πα θὲ (168), 8258 πυμοῦοΣ, ἰδ ποὺ 
ΒΥΤΩΌΟ] 681, δροδὶεβ ΤΟ ΣῪ ἀθοϊά Θὰ ]γ ἰῃ ἕδυοχ οἵ (Ὁ 
Βἰδίοτίο ἰγαϊ ] 685 οὗἩὨ ἐμ πδυσδέϊγθ ἴῃ ορροδί-- 
ἐἷοπ ἰο {π6 δϑδβυϊηρίϊοη οὗὨ 1.8 Ὀεΐηκ δ ἰγδαϊ οι 
(δίχδιββ), Οὐ 89 σοῦὶκ οὗὐἠἨ 8 ΔΡΟΟΡΥΡΙΔΙ πΑΣτ»- 
ἰογ. 16 δἰἰϑιηρὺ 88 ᾿Ἰπάθϑὰ Ὀθθῃ τηδ48 ἰο: 6θᾶ-- 
δίσαο 89 ΠΌΠΟΌΟΣ ΤδίοΥἾ8}}}7 88 8 δυτ Ὁ 0} 168} ὁ116, 
Αταϊηοηΐυδ: 180 Πα οΥ 1θύΞξξιμο Οοηἰ]68, δθεξξε. 
(8 2618, ϑξξξίῃο Τυϊηϊ γ. Ὁ δότοπια οἡὰ Κὔδι] ἐπ: 
Ορρίδη οουπίθα 108 δρθοῖ68 οὗ δδἰ., ογχο (89 υηΐ- 
ΥΟΣΒΔΙΠῪΥ οὗ βρϑοΐθβδξξει θ ὉΠΙΎ ΟΣ Υ οὗ {1.9 π8- 
Εἴ 015 δηἰογίπρς ἰμΠ6 ποί οὗ ἰ86 ἀοδβροὶ. “ἡ δῖοι 
Βιδιθιηθηΐ, 8ἃ8 (Δ 88 Ορρίδῃ ἰ8 σοῃοογηθα, σϑϑίϑ 
ὌΡΟΣ 8 πιἰδβίδ Κα.᾽" ᾿ΑΘΟΘΕΪΥ, δο)6 ὁῃ 0 ἢ89 ΘΟΥ̓́ΘΣ 
Θομοοίγοα 1 ἐο ὃ δὶ8 ἀαΐγ ἰο ποσῖκ οὔ ἐδ 9 Σι8 09 
οἴ Βἴιωοι [βου οὗ] Φοη88, ΟΥ̓ ΣΩΘΔῺ8Β οὗ Σωϊλο τὶ 8] 
ΔΙΙΘΚΟΥΥ (Τλοοὶ. .αλτὸ. 1884, ». 188. α ἀὁ ποί 
ΘΟΠΔΙΔΟΥ ἴδ6 πωπιδοῦ 88 βυτη Ὁ οἾΪσ8], Ὀὰὶ (86 πρηῖ- 

4 ὍΣ ΤΑΥΒΊΪΟΔΙ χρη. οὗ [86 ὩπΙΡΟΥ ἴῃ Ῥοσδ- 
ἑὰ ἴοοῦ., το πιδῖκοῦ 163 οχρτγοδαοῖνο οὗ ἐδο Ὁ 166 οὗ 186 

ἔσο [δγϑοὶ οἵ Ὀοδεϊδεοά δβαϊη ἰδ ἢ ἤδανθῃ. ΟὈΣΏΡ. α]8ὺ ΘΓ, 
Ρ. 678, Οαϊνίη τα ΟΥ̓ 411 δυο οδἱουϊαίίομδ Ὁ. ἐδ ἡρρ 

ἰ: »ίϑοίμνι παρεέγιονι ἐρφοδαί, φεὲ 
πμθα δὴ τὸ ἀνκ᾽ ἀνάμαν Ὑνν μετ ἤν α τΦ ΕΒ] δὰ 
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δεγίπο ἀο608 ΔΡΡ6δΡ ἰο υ ἰπ ἐμαὶ ᾿ἰρδί. ᾿ΤΊιθ οἰθοί, 
ἭδΟ όσα ὑ86 τηδία ο]οπηοπὲ οὗἩ ἰδθ Οδυτοῖ, 816 
ετοαὶ δηὰ πυπιδοεγεά ἤδ:ε58. Απᾷ χτοδί δῃὰ πυπιοῦ- 
ΟὔΒ 88 {ἰμ6 οἱοσοὺ οὗ (19 οοπρτορείθα τ8858 Ι0ΔΥ Ὁθ, 
ΠΟΥ δγο Ὠοὺ [Π6 ὁη68 ὙΟ Ὀτοακ ἰδ6 οὶ οὗ ἐδΒ9 
ΟΒΌγοΒ. [ὑ 8 86 τοαχὶπὶ οὔ 41} ἰμ6 οἶϑοὶ: ἤγει 
ὉΒεβέ, ἐβοὴ ἰδ Ομ υγοῖ. Φοδα 18 ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ 8]- 
ἪΔΥΒ Ἰοπὰ οὗὨ βἰδι προ ΒΌΤΘΤΒ; ΤῸ; ἰπβίδῃσο, {μ6 
200 συδί(8, τον. 8 ; οὔδρ. Υἱ, 10, δίδ. 

γον. 12. (Βα) ποῦθ οὗ 1890 ἀϊδο!» 1698 ἄπσαὶ 
διδὶς ἘΠῚ [οὐ δεὶς (δὲ) ἐτόλμα τῶν μαϑη- 
τῶν ἐξετάσαι αὑτὸν Σὺ τίς εἴ; εἰδότες 
ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν)].--Ἐδὸ ἐτόλμα ἰδ ποὶ 
Ῥἰδοπδβίϊσο (Κυΐμο0}), ποὶ δχργοδδὶγθ οὗ σοί 
(8:09), οΥ οὗ ἃ ἴδδν οὗ ἀουδὲ (Αὐρυδιϊπο δηὰ 
οἰ Βθ.8), θαΐ οὗἁὨ Τϑύθρθποθ, ἰὰ σομηθοίΐοι τὶ 8 
αυἱοί, Ὁ115570} ϑδογδμοο ἰπ γοργὰ (0 ὑμ6 Ῥγ65- 
6209 οὗ 768908 (εἰδότες, εἰς.). ΤΟΟΘΡ: οἷ. ἰν. 27. 
.--.-Β.. Ὑδίῖ νῶϑ 8ο ρδυι δυεῖν πον ἰο {μι 6 0. 
αἱ ὑμὶβ χηδηϊοβίδίϊου οὗ ἰμὸ Β΄8θη ΘΟ γγδϑ {89 
ζοδίυσο οὗ Ηἰβ ρανίδκίης οὗ δ τῶθδ] σὶΐ ἐμ πὶ 
ΟἼΟΘ ΠΟΡΘ, κὸ ἃ Βοιιδο- δίῃ Υ, δὐἵΙ͂οΣ Βδυϊης 
Τοϊτδου]ουϑῖγ Ργορασοὰ ἰξ ἴ0 {μθ πηι. 

γόον. 18. ὅδϑβδα οοσϑῖδ [μϑυϑίοσο [ἔρχεται 
Ιησοῦς.---ΑΒ ἰδο ἀϊδοῖρ]68 δυὸ ὈδθΏ διδηάϊηρσ 
οἱ ἐδὶ8 8146 οὗ ἰ86 608] ἦτο, δὰ 'δγὸ Ὀθθ6η 66]]6ὰ 
[0 ΔΡΡσοδοῖι Ὁγ μο [οσὰ (δεῦτε, γον. 12), 8ὸ {86 
Τιοτὰ 866 βίοοά ὁ [6 Οἰο ν 5149,.---ὈΓΟΌΔΌΪ π|ιἢ 
(δὲ ΟΧΡ  ΘΒϑ! 0 ΟὔΓΘΒΟΣΥΟ δυϊδὺΪ9 [0 [89 ὑπ κηον 
ῬΘΓΒΟΣ ἴη ἩῈ080 Ομ διδοίονῦ ο τὶ οα ἤγα (0 πηθοὶ 
16η|,---οἷ πον σθ δάυδῃοθβ ὩθδσοΣ δ ΠΠΟΣΘ 
Τα] ξαΥὶν ἰο {Π 68. 
Απᾶ τλιοῖ 116 Ὀτοαᾶ [καὶ λαμβάνει 

τὸν ἀἁρτον]ὔ---ἮΆΥ ἰθ 180 ουδιοπιδτυ ὑμδηκδρὶν- 
ἴηρ ποῦ τηϑπιϊοηθὰ ἢ 1. 5688 πὶιδιιοὰ ἰο οἵοΐ τὰ 
ἀνϑρώπινα (αι γι ΐα8). 2. Παϊμδτάϊ; πο (80}6- 
σοτϊητηπῃΐου οὗ 96808 ΜΠ ΗΪ8 ῥθορὶθ 18 ἃ βὶ]οπὶ 
ΟἿ ἴῃ ἐμἷθ Θοῦ. 8. Μογοῦ: 780 Ενβδηροὶ δὲ ἰδ 
ποὶ ἀοκξουί υἱης ἃ ΓΟΙῸ] Τορϑϑέ, δυοῖν 88 ἐ8 Βροῖςθῃ 
οἴ, ἶο χχὶγν. 80, Ὀυϊ 8 ὀγεακίαεί, ἰμαὶ νγδδ ρδτ- 
ἰδκθὴ οὗὁὨ βίἰδῃδΐηρ. Αβδ ἰζ δρρϑδσα, 1ὑ 18 4180, 
μοτονον, ἐπ ἐηὐθηίου οὐ Ομ γῖβι ποῖ 0 το Ηΐῃ)- 
8617 ΡΟ ΟΥΟΙΥ ΚΟ 88 γοῖ ὃν 80 ἜΧΡΓΟβδίοἢ 
οὔ (δ9 ῬΥΔΥΟΣ οὗ (Πδοϊκβρίνίη. Απὰ ΡῬγΟΌΔΌΪΥ 
ΟΣ 15. 8 δβγαιο 686] γοαδοι ἴον ἐδ. Ῥοίαν τ 8ο 
888 ἀοηϊοὰ Ηἰτ, ἀθοϊανὶης ἰδ Β6 ΚΟΥ Ηΐπι μοί, 
τηυδὺ Ὀ6 τηϑάο ἰο τοοοβηΐσο Ηἶπι αχϑίη, 88. {6 
Αποηγηιουβ Οηδ, ὉΥ Ηἰδ οὐμάυοι. ΑἹ 81} ουθῃηίβ, 
ἀπὸ σόβοῦυθ οὗ Φοϑὺδ ΒΟΘΙΒ ἀθδίηθά, ὈΥ Ι.0ΔΠ8 
οὔ 8 δοῃπεϊηυλ}Υ ἰῃογοδδίης ΒΟ] ἶ 7, (0 ῬΓγθ- 
Ῥδσο ὑδθ πιϊπάβ οὗ ἰδο ἀ1801}}68 70} ἐμ:9 δηδυΐϊης 
δοί. Ὑοὐ (6 τηδηϊζεϑίδίΐοη 88 ἃ ΡύγΡοΟΒδα τ ἰσὰ 
ἰουσηοθ {86 αἰδοῖ }}168 ἢ Ζ6ΠΘΓΑ) ; ἤΘΠΟΘ ἰδ 6γ0 
{0]]1οὁν78 ἃ βογὶ οὗ δοῃοϊυϑίου, ἰἢ οτος ἐο ἐπὸ αἷ- 
εἰποίϊομ οὗ {16 ζϑπθ σαὶ αἰβοὶ 1] 68᾽ τι68] ἔσομαι 86 
δοπΐοσομοῦ Μἱιὰ Ῥοίοσ, ἀπὰ ἰμδὶ σοποοσγηΐῃρς Ροΐοὲ 
δηὰ ΖοΠη. 

γεν. 14, δία τοϊτὰ ἴθ πον ὅοβαα 
τοληἰϊϑδιοᾶ Ὠϊμὴ80} [Τοῦτο ἤδη τρίτον 
ἐφανερώϑη Ἴησ. τοῖς μαϑηταὶς ἐγερϑεὶς 
ἐκ νεκρῶν].--- 8 011680 ποχὰδ Φολ π ΥΘΏΚΒ (86 
Ῥσοδβϑηί τ δηϊδδίδιίοη οὔ 68118---8ἃ8 8 ΙΏΟΣΘ βΘΏΘΓΣαὶ 
οὁη6, Α]]οἰ θὰ ἴο ἐπ οἶτοὶθ οὗ ἀἱδβοὶ Ρ168 (ἱποοταρ]οίθ 
ποῦ ἐμδὲ Μὲ ἰῇ πυΠΙὈΘ0ΣΒ)---ἰ 8 86 ἔννο 
τηϑηϊ εδιαἰΐουδ τοσογάρὰ ἱπ οθδΡ. χχ. ζυϊδαργὰϊ 
ὙΘΥῪ ῬΓΟΡΟΥΪΥ ΓΟΙΏΔΥΚΒ: “10 Δρρθασίηρθ πο Σ0- 
ἔῃ τορονιϑα Ὁν δοη δζὸ ὈΥ Ῥδ] δυπηπιθᾶ υ} ἴῃ 
εἶτα τοῖς δώδεκα, 1 ΟΡ. χγΥ. δ;᾽ δηαὰ οὨΪγ ἰμο 
Ὅ6}1-Κηοντῃ ἴθαγ οὗ Βδιιηοηϊείηρ ἰμάυοεβ ΜΟγΟΡ 
ἴο χτοδἱ πίαἰη ὑπὸ οχἰδίθποο οὗ α ἀἰϊδοσομοθ ἩΒΊΟἢ 

δ ἀεφοϊάοβ ἰδ δο"᾽Β ἴδυοσς. ἈΓδηϊίοδιϊγ, ΡδῈ] Βα 
ΠΟ ἱπίογοαι ἰῇ οἰἰΐηρς τοροαίθαγ ἰμο86 Δρροδσ- 
ΔῺ668Β οὗ Φοδὺβ οὔ τδϊολ ἐλ δαπιδ ῬΘΥΘΟΏΒ ὙΈΙῸ 
ΤΟΡΟΔΙΘΟΪΥ δρεοίαίοτϑ, μίας, 85 ἣθ ἀο65, ποὶ 
ἴο ὁδυηΐ (δ 0 δρροδσίηρβ οὗ 6 Βίβοῃ Οηρ6, ναὶ 
ἰο πιϑείίου ἐμ) τηνλίῃ 65808 85 τ ϊί 6 5868. 
[ΓΑΙ οΓ ἀ 8 Σϑίμασκβ ὁπ (118 βϑοίϊοη διὸ ἷπ (δ 

᾿ΐπο οὗ 1 Κο᾿ 8 ἰΒουκξιίδ, ἀπὰ οσίμγ οὗ διἰθηιΐου: 
“ὙΠ που ἀρτοοίΐϊηρ τὶ 841} ἐμὸ δ᾽] οσογῖςδὶ ἴ- 
ἱδγργοίδίλουβ οὗ ἰμ9 Ἐδίδβουβ, [ σαπποί Ὀπί 566 
τσ ἀρρί δηὰ σἱομηθδ οὗ τοοδηΐϊηρ ἴα (ἰδ 
ἭΟΪθ πασχαίϊνο. Τὸ Γογὰ ΔΡΡΘΒΙΒ ἰο Ηΐβ ἀϊ5- 
οἶρ᾽]ο98 Ὀυδ᾽ οἀ δοοῦί {οἷν οσουραίΐου ἤοτ ἰμεῖν ἀ81}γ 
δγοδα; δροῶκβ δῃηὰ δοίβ ἱῃ ἃ ἸΏΒΠΠΟΡ ΟΠ ΔΘΥΤΌΪΥ 
δίγαὶ δ ἰο ΗἾθα νοσὰβ δηὰ δοιϊοηβ ου ἃ ἔουσοοσ 
ΤΩΘΙΠΟΥΔΌΪΘ οδοδδίοη, τ θ ἢ Ἧ͵ῪἪ ΠΟῪ {Π8ι ὉΥ {8 εἷγ 
(οἰϊης Ἰοπς διὰ ἰδκίηρς ποιεῖς, Ὀαὶ δἱ Ηἰβ ποσὰ 
Θμοϊ οδίηρ ἃ τυυ] ἰυἀ οοὗ ἤδιιο8, 88 δαί ζοσί ἢ τ δὶ 
δου ἃ Ὀο67811 ἰπ6πὶ 88 ἤἄββοσβ οὔ πιε (δὴ τ 
ταΐ88 ἐμαὶ δρρ)!οδίΐοη δ ἰμΐἷδ ἔατ ποτ ἰδιροτίδαι 
ΘΡοοῖι οὗ ἐδοὶγ δροδβίοὶ!ς χαϊβδίοῃ Σ Βοβδίάθβ, Ηὄθ 
ξιδοϊουβγ ρσονὶ 68 ἴῸ Ὁ ἐμεΐν ῥγοβϑοηί υ᾿δηίβ, δπὰ 
ἰονυλίθα ἰδ θῃ ἰο Ὀ6 Η5 χιθδίβ : ὙἘΥγ Ὀὰυΐ (0 5,ιοῖν 
(μθῃ ἐμαὶ ἱπ (μοῖρ τοῦ κ Βογοδίιοσ ἰΠοΥ βΒουϊὰ 
ΠΕΥΟΡ τοὶ Ὀυΐ Ηθὁ που]ὰ ρΡγουϊὰο ἢ Απά ὃς Ἵοοη- 
Ὡροίοὰ τὴ [89 ῬαΓΑΌ]6, Μαϊὶ. χὶ!. 41 -., δα 80 
ποὺ ἐποίοδὶηρ ἃ στοαί πιμἰ6 ἀαπὰ ψεΐί ποί ὑτοῖεν, 
Ὧ0 πιοϑηϊηρῖ Ηδδ (μ6 “αἰτεῖς 89 Ὀτοαὰ 8ηἀ 
εἰνίης ἰο (δ δῃὰ (86 83.8}} {|κὸννῖ86,᾿ 0 τοοδηΐης, 
Μοὶ 80 ΟἸ080}γ Ὀΐϊπ5 ἰοχείμον {16 ταϊδοῦ]ουβ 
ζεοαϊηρ, δὰ (πὸ ἰπδιϊιαξοη οὗ (πΠ0 μοσὰ᾽5 ΒΌΡΡεσ 
11} (οἷν Γαὐατο πηϑοίη 48 ἰῃ Ηΐδ πδῖοο δπὰ σουπὰ 
ΗΒ Τα ῦϊο ἢ ΑὩΥ οὯ9 Ὑ80 ΣΟσΟρτῖΖ68 {με ἐεσελὲησ 
ΘὈΔΡΘΟΙΟΣ οὗ ἐμ δοίϑ οὗ {μ0 [ογὰ, οδὴ μδγϊγ 
οδϑὶ δ]} δυο δρρ)ἱοδίϊουβ ἴσοι αἷμι;--- δὴ (Π058 
Ὑ0 ἀο ποῖ, ᾶΥο γοί {86 ταί συὰἀϊπιομ 8 οὗ ἰἰ9 
αο8Ρ6}8 ἰο ἰθασῃ."--Ρ. Β.] 

ὈΟΟΤΒΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΪΙΟΑΙ,. 

1. Τὴο εἰχαϊδοαηῦὺ ΤΌΠΟΥ ἴῃ πλϊοῖ, Ζοδπ, 
ΒΟΘΙΒΙΩΧΙΥ ὉΥ ὙΔΥ οὗ δυρρὶοπιοοί, τοϊδίεδ (15 
δἰησὶο δηὰ υπίᾳυθ τηθοίϊης οὗ (80 Βἴδοῃ Οπα νῖὰ8 
(89 βου αἰβοὶῃ]68Β ὈΥ ἐπ ΘΔ)}}6 δὲ 866, οὈ]] ες 
ξ οἂὖ οΥ͂ ΔἸ] (6 ἰαῖοΓ ΒΟ ἴῃ (8 οὗ 6858 ΔΙῖοΣ Ηἰ 
τοδυγχοοίίΐοη δηὰ οἰμρίιδδισίης ἰμ6 ἱπαϊνιάἀυδὶ, 
τοοτηοπῃίοιδ ἐΐθβ οὗ ἐμ:6 ουὐοδί, ἱπάσοθβ 8 ἰο 
ΒΌΡΡΟΒΟ ἐδ. ἔγοτα {6 ἄσϑι '' ἀραϊρπεὰ ἐξ ἰο ἔοττα 
ἐλα,οοποϊωδίοη, 97 ἀὲε αοερε. Ἰδαὶ Βο δὶ (86 βαῖη8 
εἶπ, Βοπουον, ἰηἰοηἀοὰ {8 Θοποϊυϑῖοι 85 δὼ 
Ερίϊοσυο ἰο ἐμ6 αοβροϊ, 8 ὑγονυθὰ ὉΥ 86 ῥσϑοῦσ- 
Βἶνθ ο1086 οὗ {μ6 σοϑυγσθοί0}- βίου  δηὰ ἐμ9 
αοδρ6] ἰὰ 18 ὨΔΥΓΟΜΟΥ ΒΘΏΒ0, ΟἾΔΡ. Χχ. 91. 1 
ἯΘ ΠΟΥ͂ ἰδ κο ἰπίο σοῃϑι ἀδσζδίϊου ΒΟῪ δυτη 0116 8}}Ὁ 
ἐγδηϑραγεπὶ {86 ἱπάϊ νά πα] κοί οὗ ἐμῖ5 ἘρΊΊοζαθ 
ΔΙῸ ἔγοιῃ Ὀορπηΐηρ (0 ὁπα (εΒροοῖδ! νυ {86 πυϊτδοῦ- 
Ἰοὰδ ἀγδυχίι οὗ 8.98, ἐ89 ᾿πϑιϊαὐϊοι οὗ Ῥείες, 
{80 ἀθεἰϊπαίδου οὗ Φ01}})}, τ,ΉΘ 8818}} μοὶ μοβι ἰδ ἰο 
Ὁτγίης ἐμ Ερί]οκαο ἱπίο δὴ δηιἰἰμοιϊο χοϊδίϊου ἰοὸ 
86 Ῥγοϊοκυθ οὗ (πο αοπροϊὶ, ὁ. ἱ. 1-18. Απὰ 
1{ Φοϊιὴ 888 {πο γο βἰκοιομοα Ομ δι᾽ 8 Ῥγθ- ΘΙ ΡΟΣΑΙ 
συΐο 'ἰπ (ἰμ9 πουνϊὰ, β54}}} σορσοδβοηίθα, 8Δ8 ἱξ νγδβ, 
ὉΥ ϑόβῃ (9 Βαριίδί, [86 τϑοοχηϊ οι ἰδ οὈτιους 
(δαὶ 8δὸ 88 ἀοδίρηρά ἰο δἰκοίοἷ. Β6Τθ, ἴῃ 8 βρεαῖκ- 
ἴῃς, ουδηροὶΐο ζδοί, Ομ τ δι᾽ 5 ροβί- δι ροσϑὶ σὰ] 
ἐπ ἐὴ6 νογὶ ἃ, τοργοδοηϊθὰ ὉΥ ἐμο Βορίδαο οὗ [88 
ΑΡοβί]98, ρδυ Ὁ] Σ} ὈΥ ἐδο ἀθδιϊηδίὶου οὗ Ῥοίεν 
δὰ ϑομη ἐπ τοθροϑοί οὗ (μοἷν ὑγρὶοαὶ ἱπιρουί ἴὸσ 
πὸ σατο. 8.66 ζεδεη «62 ἰϊ. ». 1728, 

2. Τῇῆ]κ τεϑεοῖνε ὁ Ῥείον, ἰοὸ σοα βελίπσ. Α παγαι- 
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0] οὗ ἰμο Ὀορϊππΐης οὗἩ ἰδ δροβίοϊο πιϊβϑϑίοι. 
πὸ δέσεπ αἰδεὶρίεα ἴῃ ἃ τουῃᾶ, βαογθὰ πα ῦοΓ, ἃ 
ΒΥΠΙΌΟΪ οΥ̓͂ (Π6 ἀροβίοϊο Οδατοῖ. 186 Οδυτοὶ 18 
Βυθαϊνἀοα ἰηΐο δῇ ὀχίθγηδι, οοῃδρίσυουϑ Ῥασί, 
δηᾶ ἃ τη γϑίοτ οὐδ πὶ πάσαν πρ, πδι01088 ΡαΣί. 
Νοχὺ ἰο Ῥοίδν δὸ γδαηβοὰ ΤΠοιγα8, {Π6 δροδίοϊϊο 
ΒΟΟΣΟΒΟΥ, απ Ναίμδηδοὶ, πὸ τοργοβοηίδίϊνο οὗ 
δροβίοο βίου δηὰ δἰ] οὶ γ. 86 ΒΟῺΔ οἴ 
ΖοΌθα690 τοίϊγο ἰαίο ὑμ6 Ὀδοϊς- ᾳτουπαᾶ; ἰδοῦ 19 
ἐπ τα θα, ΠΔΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, ἃ ΠΘΑΤῸΡ [0] Ὑ ΒΕ οὗ θο θη 
ΜἘϊοὰ ΦΌΡΩΒ ἐπ 6 ἱῃπονιηοβί, ἰάθη, γἱ.8] ἔοουβ 
οὔ 806 Οδυγοῖ. ὕδηϊτγ 15 (86 ομδγδοίον οὗ 
818 [6] οβηὶρ, ΤΟΥ μὸ οὐαὐἱ ἰοχοίθον ἴο οδίοἃ 
δ. 7η|0 ἰδὲ δει4«ᾳ. Το 8θ8 ἃ δΥΎγ}00] οΥ̓͂ (ῃ9 
σον], οὗ (μο 119 οὗ ἐμ6 πδὲΐοπ8. 

8. 7Τλε πδιοσοοδεμξ πἰσλί. Α ΒΥ οὶ οὗ (89 ἐὑἶπιθ8 
οὗ νψαϊψη, οὔ ΔΡΡΑΥ ΕΓ γα 1} 688 δἰγα σ᾽ ες 
δηἃ Πορίῃ, ὙΠΟΥΘΌΥ {1.6 ἸΔΌΟΤΟΥ οὗ αοἀ δΓο ἰτὶοα 
ἴῃ ἰποὶν νοῦς, Τ λ686 ὑγ1819 αΥο σοηπηθοίοα τὴ 189 
ἴαοῦ ἰδὲ 116 αἰδοῖ ρ]65 τασδὶ ἄγδὺ Ὀ6 ἔγοοα ἔγοϊω 
ὑπο ῖν 8611[-σουϑοϊουβη685 αηα Ὀτουχδῦ ἰο (89 ρΡοϊπί 
οὗ (}}Ὺ σϑυουποίηρ ἐμ όΐν ποῦ δὰ τγοϊϊηαυ δεΐην 
ΔΙΪ ἐχρθοοίαἰίοη οὗ βιἱηΐηρ τοβυϊϑ. ΤΠ656 Βυπὶ- 
Ἰἰαί:ουϑ, ΠΟΘΥΟΡ, ᾶτο σοηποοίοὰ τὶς (μΠ6 π60668- 
δἰἐγ ΤῸΓ ἀἰβίϊ προ ηἴηρ Ὀοίοο ἢ δὴ δοιυἱεν 4568 
ὍΡΟΣ απηδῃ δυϊπουῖν (Ροίθ᾽) δπὰ οπμθ ἀγαπὶηρ 
ϊ8 ἰαϑορίγδίίοη ἤγοπι ἰμ6 σψογὰ οὐ ΟὨνὶϑί, Α Βυ- 
Ἰῶπ δηὰ Ἰορὰϊ γυπηΐϊηρ ῥτοάμοοθ πὸ δοίἀϊης 
ναι. 

4, Τὰε πζηποισπ απ οἡ ἰδὲ δῆογι ΟἿ τὺ ἰ8 
δἰ αΥ5 θα Ἠΐ5 δροϑίοϊο Ομ ατ ἢ οἢ ἐδὶ8 δἰὰο οὗ 
οἰδγηϊίγ. Εσοπὶ ἐπ 6 ΒΗ0ΤΘ οὗἩΧ (88 Οὐδὲν Ὑονῦἶά---- 
[806 Ὀογοπά--Ηὶ8 ογὁ 18 Ἰογοϊοὰ ἀροὰ ἐβμοῖν [ !Ὰ( 
δοἰϊοηβ. Απὰ {δ 0 8.6 σοπηϑοίουβ οὗὨ (818 ζδοὺ ἰὼ 
ἴϊι9 ΖοΘΉΘΡΑ] Β6η80, θαὺ (6 Υ ἀο ηοὶ ἱπιπιθα Δ 0} 
Τοοοχηΐϊξο ἰπ6 ογὰ ἴπ (6 ἡθν, σοηογοῦθ ἔουσῃβ οὗ 
110 ἴῃ ψμΐοῖι ΗΘ ΔΡΡΡγοδοθθθ ἔμ οπὶ, τΙΒἰηρ ἴο 
ῬτΤΘΡρδτο ἰἰθτι 8π Δροϑίοὶἷο Ὀ]οββί ῃρ. 

ὅ. Ολιϊάγεπ, λαὺῦε γε ποίλίπρ ἰο εαἱἰ'ἜὁἨ Ὑ ἈΘΏΘΥΟΣ 
{0 Βρὶ γὶ( οὗὨἩ δ ὩΘῪ 1ἰ6-ἴογι οὗ ΟὨ γ᾽δὺ ἀἰΒΟΟΌΓΒ65 
τὶν πὸ Ομυτοῖ οοηοανπὶπρ ΒΟΥ ΡΟΥΘΥ͂, πδαηὶ 
ΟΥ̓ βσσο588, πανὶ ΐης Ἰδοῦ δηὰ ζαϊίχαθ, ἔδ9 
ταοηθηῦ οὗ ἃ ὩΘῊῪ Ὀοϑίονὶ οὗὨ Ὀϊοβϑίηρ 15 Ὀοίης 
Ῥτορασγοά, 

6. Οαεί (δὲ πεί. Τὶ 8 ΑἸ ΤΑΥ͂Θ ὑπο οἷά τοὶ ἐμαὶ 
ΟἈγῖϑὺ ἐ01}95 ΗἾ8 ῬθοΡ]ο ἰο οαϑὶ ἴῃ ἃ πεῖσ γᾺΥ, ἴῃ 8 
ει ἀἰϊτοοίϊοη. Τἷ8, ΟὈ γί ϑ 8. ἱπβίγι οἰ ϊοῦ, Δ]0Ὼ9 
ἰῃάἀϊοαὶθ8 ἰἢο ἰσὰθ ἰγϑαϑαγο οὗὨ Ὁ] ϑδίης, δπὰ οὐοαϊ- 
ΘΏ69 (ο ΟἸ τ δι᾽ 8 ἱπβίγαοίΐ οι ΟὈἰΘἰ ἢ 8 (86 ταϊγϑοῦ- 
Ἰου8 ἀτδυκ. 

1. Οδεῖδὶ μαβ ὅγβὶ ὈΠΙΏΟ ορογαϊθα ὕροὰ ἐδ 9 
ΟΒΌΤΟΣ ὉΥ͂ ποοᾶ δηὰ ορροτίαηϊίγ. ΗΪδβ ἰπβίσυο- 
1τοη 859 Ὀθοοη6 οὗ τοῖχον ἴ0 ΠΡ πὶ ἰμδ6 ἴοσα οὗὨ 
ὃ Ῥἱουϑ, Σοὶ ρχίοιιθ ὀχμονγίδιϊ οΏ, ΟΥΣ 88 ἃ ὕγι θη ἷν 
σουηδοὶ, δπὰ 88:0 [88 δοοοχἀοὰ ἰξ ΠΟΡ δοῃηδάθῃοο. 
Ιῃ ἐμ τοβυϊὲ οὗὨ πιϊγδουϊουβ Ὁ] βίη, ΒΟΎΘΥΘΓ, 
ὑπο Ιογὰ ͵β ΚΟΊΤΗ 88 ἐδ δαΐμον οὗ {μδὲ Ὀ]οδαίης. 
ΤῊο Φομδῃηθδη 6 μ]6- κἴδηοο σὲ γοοοβηΐξοβ ἐμ 
Τ1οτὰ, Ῥοϊγῖπο δοτν οουταχζο τβμο8 ἐπτγουκῇ {πο 
Βοοὰ ἰο τιϑοὶ Ηΐπι; ἰὴ6 ΟΠατοῖὶ Βδδίθ5 ἰ0 τηϑοὶ 
(80 ᾿ογὰ. Βαῦ (μοὸ σα Ῥείγίῃηθ βρὶσὶ δ ἰὰ ἐδ 
Οπυγαῖ ἀγὸ ἔπ 056 ὙΠῸ ΠΌΣΥΥ ΟὉ ἰπ δάνδῃσο οἵ (6 
ΒΡ οὗἨ 80 Ομ υγχοῖ τὶν ὑμοῖν σοῦῖϑ δη ἃ 9648. 
ΤῈ6 οηθ Κιηὰ οὗ δΒρίγὶἰ8 δϑίθ Ὀϑίογο ἰὲ τὶ τ} ἐμ 
ἔϑθος οὗ τοοοκηϊτίοη, ἢπ9 οὐδὸν ὉΥ δοὶ : Ὀοὶδ, 
Ἐαβρ μα δϑϊὰς ἰὰᾷὰ ζ11 οοπποδοίϊοαη πὶ {δ6 

ἿΡ. 
ες; 8, 77:2 εὐΐρ ποί 75.» ὕγοπι ἰαπά. Νοῖ ἔν ἴγοϊω 
{86 ἔγοπθ οἵ (6 Ψοτὰ δηὰ Ηἰΐ8 σοπιΐης. 

9. Τὴ εοαἷ- ἥτε απὰ τοραεδί οπ ἰδὲ δἦόγο. ΤΈΘΣΘ 
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ΤῸ Οσοηἐ ΠΌΔΙ Ττϑουσγηρ ζοϑιϊνθ τχηοτηθηὶβ 
απ (6 Ομυγοῖ---Ἰποιιοῶϊ 8 θη ΟὨτὶβὺ Πο].8 8, 
ἔοαϑὺ τἶι Ηΐ8 Ῥ6ΟΡ]0, 88 ἱδουσὶ ὕροὰ ἰδ6 
Βοΐσὶβ οὗ ἐἰδ9 πον ψοσϊὰ. Τὴ γμο8] 18 πιο- 
πιοη Δ ΥῪ τοδοποὰ ἴῃ ἃ σταμὰ ἰγ Ρἢ, ἃ σγδηᾶ 
τοδηϊοϑἰδίΐοι οὗἩὨ ΟἸσῖδὶ, Υο σου]ὰ 68}1] ἰο τυιϊηά 
{π9 ἐἰπιθ οὗἩ ΟἸν͵δ80᾽ 8 Τοβυσγθοίῖοι 1861, ἐη 6 Ὑ68 
10 (ἀεοδἰσυοίίου. οὗὁ Φογαβα]θη), 812; (86 Ὑθδ 8 
1611, 1100, 1818 (86 ἐϊπμο οἵ ἔδιο Ἰἰθογϑιίοη οὗ 
αΟΥΙΏΔΩΥ [60] ]086ἃ ἴον ΟΟΣΙΏΔΩΥ ὈΥ 1810 δπὰ 
18717) δῃα βὲ πὶ αν ρου οάθ. [π ἃ ψοπά θυ] νὰν 
186 Μοτὰ [88 ΟΥ̓́ΟΣ ΡῥΓΟραΓγθά 8 σοΐτοδΐῃς σορϑβὲ 
ἴῸ Ηΐ8 ΘΑΡΥ͂ ΟὨΘΒ. : 

10. δνίπο οὔ δε εὴ. Τὴὸ Ἰωοτὰ Ῥσορᾶγοθ σο- 
ἔγοδϑιιπηοπύ 70. Ηἰβ ΟΒΌΤΟΝ ἔχου ἃ ὁνηίλεδῖς οὗ Ηἰ8 
( 9 δἰεδείπσ (ἴον ἰὄῃ}8 ργοραγαίϊου οἵ ψαΐσι Ηρ 
88 ΔΙΥΔΥΒ ταἰἰβϑίοσϊ πς 80 1118) ἀηὰ ὑμεὶρ ἰαδοῦ 

97 ὀἰεδδὶπς [ὀὲεδδεα ἰαδογ}. ᾿ 
11. ϑύποπ Ῥείον ἄγει ἐλα πεί ἰο ἰαπά. ἘΒο οὗ 

Ἴ801 ζΟΥΔΡὰ 1 ἰὸ ΟἸγὶδὲ 185 116 ναϊομ ποτὰ οὗ 
89 ΒΙΌ]οαὶ Ῥεοίοσ. [Ιἐ ἷἰβ Ὠοὶ }ιἷὶ8 ἱαιοης θα ἴὸ 
80 156 ἐμ6 πού ἴον δἰ πιο], θὰὺ ἴο ῥ͵δοθ ἰὼ αἱ {89 
ἀϊβροβαὶ οὔ Ομινῖϑι. 716 ποί τοας 7μϊ4 ὁ στεαί 
ελο. 9 ποτὰ οὗ ἰο Οδυγοῖ ἄγ σαίσἢ 68 
(6 οἱοαί, ὑμο89 ἱπ ἃ βρϑοΐϊαὶ ἄδζγοθ σϑϑαρίΐνο οὗ 
Βαϊναϊΐοη. 86 πιθοῦ 168, Οη ἐ1ι6 αἰβδοτοιὶ 
ἐπιογρτγοίδϊοῃ}8 860 χορ. Νοίο ἐπ ἰοο. 6, 88 νὰ8 
ῬτοΥΪουΒ}Υ δβίδἰθά, σομδί ον ἃ8 βυΎπ Ὀ0}104], οἱ [89 
πηδαν, Ὀαὶ (86 πιπιδοτῖπο. Τ 6 οἸθοί δγο οσουηίοά, 
Τη8Ὲ [Ὁ ηΔῃ. 8466 967. νἱΐ. 6 ; ον. νἱὶ. 4. Τ υ8 
ΕἷΪκο ἃσοὸ ἰμὸ Σιπλεγίοσ, 8 6 ὨΘΡΟΘ68 οὗ Οὐἀϊη ἰη γακα]- 
4116, σουπίοα, δοοοτάϊηρ, «0 ἀοτωδη ΜΥ ΒΟΪΟΩΥ. 
“«Εἰγα υηάνοα ἄοογβ δηὰ ΤΟΥ ἸΏ 06 το ΠῚ ΚΕ 

8.6 ἰπ Ὑ41}}.8}18.---ΕἸσς μαηάγοα ΠΟΓΟΘ5 ὑἱμβγουρὶ 
ΘΔΟὮ ἀο0Υ 8}})4}} ἰββὰθ ζουτί ἢ δρχαϊμϑί ἐ}16 Ἰνοὶν ἴ0 
σοτηραί.᾽ " ὙἘἩἙμογοΐοτο 800 Χ ὅ40, ὟΟτἰπιη 5:}4]). 
Τὴο ΟΒΌτΟΣ 8 σομὶ υ}}Ὺ οἀϊδοα γ (Π6 πα ον 
οὗ ἔσῃθ βυδ᾽οοιίΐγε ὁδοηγοτίϑ δηὰ δο]ἰονατϑ τ ἢΟ 
Βανο τϑοοϊυϑθα ἃ ΠΟῪ πδπὶθ, ποὺ ὈΥ̓͂ ΒΟΥ υππυτ- 
δογοθὰ τηΔ8868. --- Ν ΟΥ̓ΟΓΓΠ61688 [ἢ 6 ποί. ὈΓΆΚΘ ηοὶ. 
ΤΊιο ἰσαϊγ ΓΑ 7} ἀο ποὺ ὈΓΘαὶς (ἢ ποῖ. Το ρτοαὶ 
8ἢ 98 Βυὶπι ἸΌΒΕΟΥ δος ἰὼ (89 ἀτγδυρδὶ οὗ (9 
ποί. Το 5ηΐηρ πϑὶ 18 ὈγΟΙοα ὈΥ 8Β68- ΤΟ ρ( 1165, 
ΟΥΘΌΒ, ἀοδὰ 858}} ἐμαὶ πεῖχα τροῦ ο9 ροΐϊηξ. Υαὲ 
{86 ἰγὰθ Ββρ᾽ νἰ(14] ποὺ οὗ ἰδ 6 δἰοσηαὶ Ομ ασοῖ ἢ 88 
ΠΘΥ͂ΟΣ γοὺ Ὀ6δη ὈτΟΪΘΏ. 

12. Οοπιε απὰ ρματίαξε 9 ἰλ6 γεραδί. ΤΊίπιοβ οὗ 
Τογοδίης ἴπ (80 Κίπράοαι οὗἩ αοἄ. Οἰιγὶδὺ {116 
Μαδβδβίος οἵ ὑμὸ ἤουβο, γῆο σίνοι, {πῸ ἱπν δι ὁ ἢ 
ἐο ἰμο ἔοδδί. Βου ΡΟ 8] 860η86 οὗ ΗΒ ΡΥΘΒΘΏΟΘ. 
ἘΠῚ] βυβιοϊοηογ. [1ὑ ἰδ 4 Ὀγοδικίαβί, ΒΟΎΤΟΥΘΣ, πα 
ογον ἰο ἔπγί μον ἰδοῦ. 1891] 8.}}}}} 698 οὗ ὑπ9 
ΟΒυσο οὶ ἴω {πὸ Π᾿οτ 8 ποβτΏ6 85 δηὰ ἴῃ {ῃ0 8880- 
ΤδΏ00 οὗ ΗΪΐδβ ῬΤΟΒΘΏΟΘ. 

18. Το ἰλίγα (ἰτη6, οΥ {8:6 "πδηὶ βία 08 οὗ ἰΠ9 
αἰοτὶδεὰ ΟΕ γτὶβὲ ΘΥ̓ΟΥ ἸΏΟΡΟ ριοτίουϑ. 

14. Το Ῥγοβαπὶ δϑοίϊοπ ΒΒΟΥΒ υ8 86 ΑΡροβίϊοβ 
Ῥοῖον δπὰ 9.) ἴῃ (Ὧ0 ομδυβοίουθ θοῦ αν ἴ0 
μαι; ὑμ6 (0] ον ς βικοίο 65 [οἷν ἀοδβίηγ οπὰ 
ἰοῦ ἰὰ ὑμ9 ΟδυγοΒ. 

ἨΟΜΙΒΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΓΙ,. 

896 (80 Ῥοστ. ΝΌΣΤΕΒ. ΟἸτίδι ΒΒ ὅσγδί τηοσίϊη 
δρδὶπ (ἢ Η8 αἰδοῖ Ρ] 65 Ὁγ ἰμὸ 8.68 οὗ (1411199.---- 
Ἐδ6 ο]ὰ ᾿ἴο ἢ {μ6 πον Ἰἰκθς οὗ (π 6 σοβυγγοοίίοη: 
1. ΤΠ οἹὰ Ῥασβοῦβ (Ῥβίεσ, δίς.) ; 2. {δε οἹὰ οδοι!- 
Ρδιΐοη (ξοΐῃρ ἃ ΠΡΒΕῚ: 8, 89 ο]ὰ δυττουπιῖΐη 9 
(89 868 οἵ Θ]1166); 4. [8 οἱά νἱοϊβϑἰἐπ08 δηὰ 
89 οἷά πεοοὰ (οαυκίιξ ποίμῖηᾳ); ὅ. ἐμ οἹά οοη- 
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ποοίΐου (ΟὨσἰδι) ; 6. {Π6 οἱὰ τιΐτ80165 (ἐο ἀγδυσδί 
οἴ 8868); 7. (π6 οἱὰ δαϑ8ὲ8 (ἔπ τορδϑδί). Ενοῦγ- 
(αἷς ἐπ ἃ πὸ Ἰἰρὶι οἵἉὨ 118, Ροδοθ δῃά δο0ρ6.--- 
Ομ γί δὲ αὐ 1:6 8δο8 οὔ 64]1166, ΤΟΓΊΏΟΣΙΥ δηθὰ πον: 
1. Το 868 ζοΟΣΙΘΥΪΥ (6 Β66ῃ9 οὗ ΗἸ8 τδὶ τΐσα- 
6165, δοίδ δὰ βι οσίη ζδ; 2. ΠΟῪ (᾿ΐ6 ΤΟΎΤΟΙΣ οὗ 
Η]8 α,Ἰἴουγ. . 
Το ἔνο Εδδίογ-[ἐδδὶβ ἴῃ (0411]|.06: 1. ΤῈ6 

ΑΡοβεῖθθ᾽ ἴθαδέ ὉῪῚ (86 δοῶ ; 2. πο Ομυτο 5 
ἴεδδὶ οὐ (δ9 πιουπίαϊη (Μαίμο ον χχΥϊ]].).---- 
Οεσὶδὲ ταδη τοδὶ ΗΣπ 56} ἰο (86 ΑΡροβίϊεϑ Ὀγ ἰδ9 
808; ἴογ᾽ {ΠΟΥ τοῦδέ Ρ]αησο ἰπίο ἰμ0 868 οὗ π8- 
ἐϊοπδ: ἰο (86 Ομυγχοῖν, ᾿π ἐδὸ τιον δ6:δ6, ΟοὩ {89 
ταουπίδίῃ, 70 1 8 ἰο θὸ ἐδ ἔγπι οἰὐγ, δίδὈ]} 18 ο 
ὍΡΟΣ ἐμα τηουπίδἰη οὗ (86 Τοτὰ..---Τ9 αἰδοῖ 168, 
888088 οὗ [86 Σοδυγχοσίΐος, ἐπ (61 ΡῈ 6 ὉΠΔΏΪ ΤΩ Ϊ- 
{γ: 1. Ηον μδσιηοπίουβ ἐπ ἐμοὶν αἰ  γΘπ668 (8]] 
αἰοάγν {ο] ον ίος ἐμ Τοοί οὗ Ρεοίορ, (16 ρίδησο οὗ 
Φο88). ΤΆΘΥ 8}} οοπἐ58 ἐμοῖσ ποοὰ Ὁπδηϊτηουβ- 
Ϊ'γ: “Νο;" δαὶ νυἱίδους οοτρ]δίεί, τὸρ. ὅ. 
ΤΒΟΓΘ ἰδ 0 Ὀγαρίραῦὺ δυιοπρ ἐμοῖς δη ἃ ποθ ὙΠῸ 
ἦν αἰφδιοατίθηοα, ΤΠ ΠΟΥ ἀγὸ οὐδάϊοηὐ ἰῃ ὑπ ΐεοη. 
Τποὶν ἴδοοδ 6.6 8]] δοὶ ἰοτασὰ ἐμ 1οσὰ πῃ 0Π6 
1ογϑ ; ἰδ Υ δῖὸ 8}} δ)16 ἃ δηά πιδὰθ ὮΔΡΡΥ ὙΓ8 
ἰὴ οὔθ ἱβουχιὺ οὗ Ηἰδ ργοδθῆοθ 23. Ηον σὶοὰ 
ἐῃ 118 δοὰ σηϑδῃϊοϊα ἰπ μοῖρ υπδοϊμ γ (Ροίον, 
Φοῖη: ἰδ0 ἀἰϊδοϊρ᾽θ8 ἐπ ἰ8ὸ 881})}.---Ἴὴ)9 Βἰδθα 

Β ΟἹ μὸν 7688 δδὴ ὮΥ Ηϊ5 Ὀϊοπδίηρ ἴῃ δὴ ἴη- 
δίδη! ΤΈΡΔῪ Ηἰδ Ῥ60}160 ζῸΓ {πὸ μαϊηῖωϊ ἰοἷ] ἐμαί 
(ΠΟΥ͂ Βατθ ἀδοτηϑὰ [|οδἰ.---Ζειδιθ: θη ῃψὴϑ 
αὶ ΒΓῸ}17 παῖδ οἱ ΟἿΣ σα] ΐηρ, ἰμ6 ἵογὰ σασγοῖὰ 
ἴῸΣ ΟἿΣ Ῥτοβοσυδίΐοι ἸΩΘΔΩ 16; δῃὰ ὙΠ δΩ 80 
ΤΏΟΤΘ 688 ΔΙῸ ἴἢ ΟἿ ὈΟΒβ6Βδῖου, ἢ 68 ἀΌ  ΚΙΥ 
Ῥτουὶϊὰθ ἐμ οη).--ἨΒΡΙΊΧΝΟΕΕ: ΗΟ ἔγίοπα γ δηά 
Ετδοίΐουβ δῖὸ ἐμ Ὑ8γΕ οὗ {86 [Γογχὰ] οὐδ ἰδτι- 
ῬΟΓΔΙ Ὁ] δαί (5 τοῦδέ δροαῖ οὗ Ηἰβ Ἰουε, Ρβ. χσχγυ. 
10.-Ζπιδισδ: ΤἘΠὸ ποράογ- ἀοΐπρ Βαδηὰ οἵ (89 
Ιοτὰ Κπονοὶἢ Πα ΒΟῸΣ πΘΔΘΌΣΤΟΘ ΠΟΥ ᾿ἰπϊὶ, Ῥ6. εἶν. 
28. ---71όϊά. : ὕπο οὖν Ὀοάϊοδ, ΔΙ͂ΟΣ ἐοἱὶ! δι ἃ [Δ ΌῸΣ 
ὁπάυγοα, ἰλ6 [οτὰ ἀοίδ σταπὶ ποοαη] γαΐγοβ- 
τορύ ; Δῃὰ δἵϊδος ἰὴ Ὁγίοῦ ἰοἱ δοίη 655 οὗὁἨ (15 
(πιο, δ ν1}} ἐπ βοδυϑὰ οἰδσ Δ} σα] ΟΌΓ 
Β00}}8.--- ΗΠΒΌΙΧΟΕΒ: Ορδϑῃ, ἀδθδαν δου]; ἐμ6 Γοτὰ 
ποῦ] δὺρ πὶ} ἰμ 66, Βον. 111, 20.---Ζειδιῦδ: 80 
ΤΏΔΕΥ ΔΡΡΟΔΥΒΏΟΟΘΕ οὗ (Π0 Σἰδοῦ Φ650}8; 80 ΤΩΔΗΥ 
868]8 οὗἨ ΟΌΣ ρμαογίοοὶ τοἀοιμρίϊοσι δια σϑοοποὶ]18- 
(ἰοα πὰ αοὰ, Βοια, 'ν. 24. 
ΘΕΒΙΔΟΗ: ΤῈ6 {ἰπη|θ 48 8.11} τ θη ΒΟΥ, ἐδ 

ΒΟΥ Θμοδβὲ ποΐ γοὶ Ὀοΐηρ ρΡουτοὰ οὔ ὕὑροὰ 
(οῶα, το υϑὲ ὈΘΟΟΙΏΘ 56 81:10 οὗ ἴ86 ἱπροίοηοε οἴ 
(Βοῖσ Οπ βγη; 96δ508 8.11} βἰοοά, ᾿κὸ Οπθ 
Ῥδυ δ ν πὑκηότη ἰο μοι, Ὀδ65146 (ἰοῖτ οὐα 
οὔονί8.-- ΒΒαῦυχε: “Βυϊ ον ἰδο Κεοάδοροσ Βα 
δ) ον θα 811} εἶ κ8 πο ΒΥ τ. 8018 οὗ {8:6 ὉπίΎοΓβαὶ 

Ομθ ἰδ ἐδὸ στδάϊ 988 οὗ Ηἰ8 ρμἰοτίουβ πιδηΐθδ-  δοι ἐΥγ ᾿βσυτηθθηξ ὍΡΟΣ 8 4Δ}} πῃ Ηἰΐδ8 Κιησάοι ! 
ἰδιΐοα : 1. 1116 δίσϑηρο ἴογτα ἰἢ {πὸ τηογπίης ὑπὶ- ΓΤ Ρτΐποθ δηὰ 18 τἱοοροσαπίβ, [6 τὶ δηά 
1 αι ὁπ ἐμ Ββοσθ ; 2. ὑμ9 δυπιρδί ἰσίπρ αὐθδίΐοι ; ̓ δσιηθὰ πδγτίοσγ, ἐμ οδιου]δίϊις πιστοβᾷειί, 80 
8. (06 οοπῆάθηϊ ἀϊγοοίϊοη; 4. (86 ΙηγΑ ΘΓ 0.8 | ἱπιθ!]κοῦι Βυπραπάπιδη, {Π 6 οαγοίωυϊ Βουδβοίδιμοτν, 
Ῥβορδγδίίου οὔ δ ὅσθ; ὅ. (86 οοπἀοϑοοπάϊπρ σοτα- {86 ἰομ θ᾽ τοοί μεσ, ἐμ {δι {8 ] δεσυδδί, ἰμ 6 δοι, 
ΤΑΌΠΪΥ οὗ κοοὰδ (ὀγίησ ἀὐλε 9. ἰδὲ ἢελ)ὴ; θ. δοαυαϊπίεαὰ τιὶϊὰ ἷ5 [δι ογ᾽ 8 ἨΠῚ͵ [86 οΒρ (8016 
{86 ρσἰοτίουβ ἰανἰ(αἰίοη ; 7. (86 δοτῃρ]οῖο ταδηΐὶ- ὨουθΟ ΒΟ] ον, ἰδ9 ρῬεδοοΐ ρδσάθμον,---υεγν δ 
ζοδιδίίοπ ἴῃ 8 76 π|1}}1ΔΥ} }}Ὺ δηὰ δ] Ὁ Υ. ---- [15 ἄσατγι ἱπίο (18 ΒΟΙΥ οἷΓοῖο οὗ τοίγεβμῖηρ μἷο- 
ΟἸεγῖθὶ οομδίἀοσεἃ ἰῃ σοδβρθοὶ ἰ0 {πὸ υἱοῖθ8 οὗὨ ᾿ ἰὰ Γ68᾽ (Θ΄ οΒ] οἰ οσσδοῖ 6 Υ).--- ἢ ἜΟΥ̓ΟΣῪ σδΙ πα Οτῖ δὶ 
Ηἱΐδ 19 δπιοημκβὺ Ηἷδ8 ροορὶθ: 1. Μγϑίογίουβ δηά 
Τατοὶ! τ; 2. Μαβίοῦς δυὰ ϑβονγνδηῖ; 8. Ηοδί δὰ 
Οαυρεὶ; 4. ἃ ΒΟΔΥΘΟΪΥ ΑΡρασίἰἰοη δηὰ 8 ἔδδεϊνο 
Οομπιρδηίοη.---Τταπδίοσγτοδίϊοι οὐ ἐδ οἷα ἔοσαι οὗ 
116 ἑμίο {86 πον ἴῃ ἐδθ κίηχάοῃ οὗ ἰΠ0 ΒίΒθῃ 
Ουθ: 1. Τὴ6 οἱὰ σα! πα ὈΘΟΟΙΏ68 ἃ. ΠΟῪ βυμῦοὶ 
οὗ Ἰἰἴϑ : 2. ἐμ οἷά Βοῦ!α ἃ πον γοϑβιϊθυϊο οὗ ᾿88- 

δυὰ Ηἰ8 βρίγιι τῶδγ Ὀ6 οὐίαἰϊηοά, πὶ ἐπ ἐδμδὶ ς8}}- 
ἰηξ ; πῖθπ ποοὰ ποί δγ ἰο ποοάδ, γ8]68, οἸοἰβίογβ. 
ΤῊ οὗἷογ οὗ δαῃοι σδὲ αἰ ἔι.890 1861 δΔΌου  ΦΥΟΥΥ 
.8}᾽Β Ῥχοίδδδίοι 88 ἰΐ ἀἰὰ οὐδὺ ἐμο οοουρδίϊου οὗ 
(6 ἀἰδοὶ 168 δὶ {86 δοα οὗ Θδεκοβδγοεί.---αἱ ἐλαΐ 
ἀγδυρδιὶ [ὐἱο γ. 4 8. Ῥεΐον βδι ἃ: “1οσχὰ, ἀερατὶ 
ἴγοιι τη6, 1 δηι ἃ δ᾽ εἴα] τηδὴ ;᾽᾽ 86 Βεϊὰ ἐπ ἴὼ (86 

γϑῃ; 8. (Π6 οἷά ποοὰ ἃ ποὸῖν ἀἰνὶπο Ὀἰθβδίπς; 4. τνοδῖζποδθ οὗ ᾿ἷβ 1810}) δηῃὰ οὗὁἁ δἷ86 κποπ]θᾶρο, διὰ 
(8 ο]ἃ ἸΔΌΟΣ ἃ Π6Ὺ τοὶ ἴοι βοσυΐοθ; ἅ. {μ0 οἷά ᾿ 'ἴῃὰ (μΦ οοπΐαιδίοι οὗ διἷβ τοϊη, 85 ἰβουρῃ (89 
Ῥδυίμοσβδΐρ ἃ ΠΟῪ ζ0]] ΟΝ βυΐρ ἰῃ ΟἸτἶδϑέ ; 6. ἐλ ἰπρασηθαβ οὗ ἰμ6 ΗΟΪΥ Οὔθ Ὀγουμδὲ ἀδηροῦ ἰὸ 
οἷα ἀἰδοὶ ρ᾽θβεΐρ ἃ δον δροβίοϊδίβ.-- -Πὸ ΒΟΔΥΘΕΪΥ 
τοίγοδβῃπηϑηὶ οὗ {0 ἀϊβοὶ ρὶοθβ, {π6 Ῥγορδαγαίϊοι ἴῸ᾿ 
ἃ Βο]οηἢ ΘΟ ΥοΥβδιου δηὰ τονο]δίϊοῃ. 

ΒΤΡΑΒΚΕ: ΟΒΙΑΧΡΣΝ: ΗδΒαϊογ8 δτὸ Μ06}}- 
Ῥὶοδβίης ἰο Θοἀὰἀ; δηὰ ροὰ]γ ογδαδιειηθη βιουϊὰ 
δϑδὶϑί 020 ΔΠΟΙΒΟΡ ἷἱπ ἸΟΥΘ δῃηὰ ΠΔΣΙΏΟΣΥ, ΡΒ. 
ΟΧΧΥΪΙ. 1,2. Βοπι. ΧΥΪ. 1, 2.- -ΟΒ ͵ Α ΜῈΝ: Α σοΥ]ς 
ἔοθ8 οὔ Ὑ6}} δῃὰ βρϑϑα γ θη Μ͵πὶ 80 δρουΐ ἱΐ 
νι} απο Βαη 8 δηὰ μϑαχὶϑ. Οοποογὰ που ΣΙ 8868 
Ἰὴθ, ἀϊδοογσὰ ὀοηδαϊηοθ ἰδθ, αἱ. νυ. 18.--- 
Τοτορίδιϊο αὶ οὐ ποῖ ἰο Ὀ6 ῥχγθβϑῃΐ ἴῃ (86 88- 
ΒΘΙΔ 168 οὗ Ὀο]ΘΎ 6.8, 5:1}. ἰἰ. 1.---:0 δοοιηοίι οὗἴοι 
πηίο μχοὰ]ν Ομ τί βιϊδῃβ 88 ἱἢ ὑδοὶν αἰ] ρομοθ δηὰ 
ἸΔΌΟΣ ὍΣΟ υἱκοΥΣῚῪ ἴῃ γδίη, δα γοὶ δυοῖν 08 8008 
8.6 Ὀυΐ τηοϑηὺ ὉΥ Οοά ἴον ἰδ6 ἰσῖ4] οὗ ὑμοὶν ΖΔ 0}, 
18. Ιχυ. 28.---ΟΒΙΑΝΡΕΒ: Θοὰὐ Ἰεηονοί ἐδ σἰρδὶ 
ἐϊπη90.---ΖΕΙΒ10 8 : ΑἸΙΒουρ 9 6508 18 δ8ι11} 80 ΠΘΔΓΡ 
ἰο Ηἴ8 Ῥϑορῖθ, Ηΐβ Ῥγαῦθῃοθ ἰϑ ποῖ ΑἸ ΤΔΥΒ ΣΘΟΟβ- 
ὨϊΣοὰ ὈΥ ὑποσ, ΒῸΡ ἐμ βϑοογοὶ ζγδοθ Βθθάσ.--- 
οὐ’ κ οἰιἸ] τ θα δγὸ οὔνθεϊλταο8 δὲ ἃ 1089 ἴον ζοοὰ, Ὀὰὺ 
ποὶν ΗΘδΎΘΩΪΥ Εδί]ιοῦ γοιη θα θὲ} ἰΠοἷ ο889 δὰ 
ὨΟΌΣ ΙΒ οἰ} ἰπο, Μαίιὶ. τὶ. 26, 27.---Βαὶ Ηο 
ὙΓΠΟ86 ὨΔΙῚΘ 8 64}164 Οοωηδεῖον (18. ἰχ. 6), χᾶνθ 
ὑμθ.} οοά. σοὶ ἃ9 ἰοὸ ΠΟῪ ἰδμ 6 0 Βιου]ὰ ἀο.--- 

δι. Τὶ Το ]ΐηρ 6 δὰ ευττοουηίοά ; ἐπουςὰ 
οομβοϊουβ 85{}}} οὗ Ὀοίῃᾳ δ ἰηΐαϊ τδπ, 6 τἢ8 
ΤΆΟΣΘ ΒίΣΟΠΘῚΥ σογϊηοοα ἐμαὶ {86 ῥὈτοχιἱοιέν οὗ 
ψφοϑὺδ ἰδ ΔΙ ΥΘΥΒ δηὰ ΘΥΟΥΥΎΟΤΟ βδἰ υἰδτγ.---οὐ 
σι δὶ ταΐὰθ 88 {89 ἐπι ϊτγδίϊοι οὗὨ (1:6 σδὶτὶ Φοϊ : 
“ἸςῸ ἴδ (86 ᾿ογτὰ 1 Τὸ ποίθ δηὰ ροϊμπὶ ουΐ ἐδ6 
αἰϊνίηο ἱπ ᾿ἰΐο 18. ἃ βίψῃδὶ δοσυΐοο οἵ ἴουο.---- Κεα, 
ἐλὲ Σοτὰ ὦ πν δλερλεγά, 1 ελαὶϊξ ποί Ὡοαπίώ ἐρῶν 
χχὶϊὶ. 1). Οοπιο, ογὰ Φοϑυ8, θ6 οὖν απεδβί; [685 
Ὑ88ὲ Του παβὲ Ὀοβίονοα Ξ 
Θοδβῆξε: ΤΟ σἰ αὶ βἷάο 8 ἐμαὶ οἵ μ0 εἷεεί. 

ὝΈοΣ ἰδ ποὲ 18 οδϑδὲ οπ ἐμαί δἰὰθ, {10 ὅ8}}: δῃίοτ 
ἱπίο {89 ποὶ οὗ ἰμοτηβεῖντοδ. Τδ9 ὈΙοπββίηρ ἰδδὶ 
αοά ρμΡυὶβ ἰπ ἐδ τοουἱ οὗ (86 Ῥγοδοῖιεσ δὶοηρ 
πὶϊ Ηἰἷ8 ποσὰ, 8 γδγ (η6 βοῦτοο οὗ 81} (86 
ἔγαϊς μὸ ργοάμο68.---7{ ἐς ἰλὲ ̓ οτά ! ϑαϊα ἰλε ἀϊεεφρὶε 
τολοῖα «εδιι ἰουεά,---Ὧο ΚΌΘΥ Ηΐθ Μαβδίοσ Κγεί. 
Α ζἔτϊοηὰ Κπονβ μἷδ γομὰ ὈΥ͂ δὶβ δκ, ἷ5 βίδρ ; 
80 Φοη Κη ον ἐμοὸ Π᾿ογὰ ΒΥ ἐπο Τογί παῖ ἀγδυρμὶ 
οὗ ὅδοα. ΑΙ, ἰδουρὰιν μς, (9 ποσὰ Βδίἢ ρῥ]δγεὰ 
18 ἐἰιΐ Ἰονίπς ἰγίοκ ; 1 Κκηον Ηΐπι, ἐμαὶ 18 Ηΐδ 

4 θοσιηδη Ὀ]οδδίης ἱμνοκοᾶ ὑείοΓΘ τη 68]8: 
“Ζοι), «ἴεειι, δεὶ ἘΡΞΕΥ 
ἐλιὰ εἐρνε τσας ὃ πὲ 



. ΟΠΑΡ. ΧΧΙ. 1-14. θ8ὅ 

ὙΌΥ.---Βοίον ἔογχοὶ δπἃ ἀϑϑογίθα ἐμο ποὺ τ ἢ (ἢ 9 
τουϊιυἀθ οὗὨ 8}}68---ῸΣ 811 (6 ἰγου δ ]9 Βα πὰ 
δὰ τι ἰὑ-ττβὸ ΒΟῸΒ 8ἃ8 0 ΒΔῊῪ ἷβ8 Τ᾿ογὰ δραΐῃ 
δηὰ πον Η! Ὡ.---Ἦ Ὠο50 οἰθαγνοί δ8ὸ ἰο 860 Κοτὰ 
δηὰ ἐδοϊοὶ ἢ ἰπη80}7 ἰο Ὀ6 80 αἰἰτδοίοὰ Ὀγ Ηΐπὶ 
ἐμαὶ 9 68 ἴθδᾶγο 8}} ἴὉΣ (86 Πότ 8 Β6Κο, Π6 ἰὐ 18 

ΘΟΌΤΑΖΟ ἴγοῃ ζαίζυγο ΘΒ ΘΑΥΟΥΒ.--- ον. 7. Οἷαδὶ 
δίπιβε ἱπίο ἐλ δεα; Τί 8 πού 8 808 οὗ ψαΐθσ, 0, 
ὯΟΡ 8688 οὗἁ δ]οοά, {παὺ ὁΔ 6 8 Σϑοηϊουβ βουϊΪ 
δὶ 8 ἀϊδβίδῃησο ὕσομι ΟΕ νδί.--- 3 ογβ. 12-14. Ομ νὶδὶ 
ἐβ 8.1}} Ὀ0.6 οὗἨ οὔν Ὀθ0Π6, δηὰ Βοβὶι οὗ οὔὖν Βοβὰ: Η9 
8.88 ἐδκϑῃ Ῥοββοβϑί οι οὗ ἢϑδύϑῃ πὶ ΟΡ πδίυσο, βἰ(- 

ἐμὲ Ἰονοὶῃ ἨΗΐτ, τον. 7.- τ οτο ἰθ (δ ἐδ0]9 ἐϊῃρ ([μοΣὸ ἴῃ οὔτ σον  δοὰ Βυπηδηῖγ, οἱοιμοὰ πὶ 
δίγοδαν βρσοδά. Τμΐβ 8 (0 ρμαϊπὶ Ηΐβδ ἑθημον | ἰμαὺ Ὀοὰγ πίοι σὴς ἴῃ 1(5 Ὀ]οοα ὕροπ [80 6ΓΟΒΒ. 
Ῥτουΐάθησο Υἱυλάϊγ Ὀδίοσο ἰποὶσ δγϑδϑ, διὰ ἰο 
δισοηχίβοι ἔμθαὶ ἴῃ ἐδ 7611, ὈΤΘΡΔΓΘΙΟΥΥ ἰο 
ἰδοὶν ζαΐατο οΔ]]η, 80 ἐμὰ ὑπο ν τϊρὺ ΠΘΥΘΥ 
661 αὐγαϊὰ οὗὨ Ἰδοϊκείη σπαΐ νγβ ποοαζι].---Ἴ8 6 
ποὺ οὗ ἐδο Ομασοι Ὀτϑακοὶβ ποὶ---τἰπου ἢ ΠΘΥΘΣ 
ΒΟ ΣΠΘΩΥ͂ ατοοὶ 35.165 6 ἰῃ ἰΐ--ὙὙΒ6ῃ ἴὲ ἰ8 ἀγα 
δἰ 86 οΘοτητηδηὰ οὗ 1688 δηἃ ΌΥ δροβίοϊϊο Ὠδιά8. 
Βυὺ ψ θη πιο ΔΥΌ ΣΑΣ ρὰ}} δἱ ἐμ ποί, δ Ομ 6 
ῬΌ]Θ} υἱχαὶ δὰ ἁποῦ μον Ἰοῖς, 1ὃ Ὀγϑακοί. Απὰ 
ΠΟΥ͂, 8165] ταῦ τα θὴ ΒΌ Δ }}Υ 6811} ἰμ6 ηοῦ οὗ ἐἢὁ 
Τογὰ 18 ΒΟΡΟΙΥ Ὀσόῖθη. Βαὶ {μ9 ᾿ογὰ Βαΐδ Ηΐ8 
ποὶ, ἐλο πιΐοι ἴα ποὺ Ἐσοόκοὺ, Τπ9 Γονὰ Κηοτοὶ 
ΗΪβ8 οη.----9 9808 Βοτο ταδυϊοϑίβ ΗΪτ861] 85 ἐδ9 
Ηοϑὶ, ἐμ6 ΗἨουδο- αἰ μοὺ οὗἩ Ηἷ5 110 ΟΠ ΤΟ. 
ΗΕΌΒΧΕΕ : Ῥοίον ἰδυσιοί ἃ ποῖ: ἢθ βουνοὶ 8 

δράϑηὺ ἰΙογο. Ῥοίθγ᾽ 5 παίιιγαὶ αἀἱβροβὶ(ΐοθ ΠΟΥ 
Ὀθσδῖηθ βδοοίβοα Ὀγ ἴονθ ἰο 6808. ΤῊ 5 8}}8}} 
81} παίυτο Ὀθ δδῃ οὐ δοαὰ του ἢ ρστδοθ. 

[Ὁπάνεν: Εσουι Αὐαῦβτινε: γον. 8, ΤῈ 
ΑΡοβίϊοβ 6 γθ ποὺ οἱ ἀθη ὮΥ ἐμοὶ} δροβί]δ- 
ΒΐΡ ἔγοια οδιηϊηρ ὑἱμοὶν ᾿ἰνο ! βοοά ὉΥ 8 ἰδτζαϊ 
ογαζι, ργχονϊ θα [Π07 δα ὯὨ0 ΟἾἾὮΟΣΥ ΤΏ68}85 οἵ 11γ6]]- 
Βοοί.--ἾὟ ον. 11. [χὰ (δ9 ὅτβὲὶ ἀγουσρδὶ [υκο γν. 6] 
ἐμὸ ποὺ γγδ8 Ὀσοΐκϑῃ, (0 δὲ χη ΕΥ̓͂ 80}} 1818; Ὀσὺ ΘΓ, 
ἰο ΒΟΥ ὑδδὶ ἴα ἰἰλαὶ ρογίδοὶ ρθ8ο6 οὔ 86 ὈϊΪοΒβοα 

[Ετοῃ Μ. ΗΈΝΕΥ: Υοτβ. 1-14. Ομ τῖβὲ 88 
ἸΏΒΩΥ ὙΔΥΒ Οὗ τρδκίηρ ΗΪπιβοὶῦ, Κηοτῃ ἰο Ηΐ8 
ῬΘΟΡΙΘ; θυ} ἴῃ Ηϊθ οτάἀϊπμϑηδεθβ, Ὀσὶ δοῖμθ- 
τἰ08 ὉΥ Ηΐ8 ϑρίτιι; δ νυἱδὶ 18 ὑβοιὰ βοὴ ἐπ 6} 
ΒΣΘ ΘΙΣΡΙΟΥΘα ἴῃ ΘΟΤΔΤΩΟῚ Ὀυ δ᾽ Π688.---Ἴ 6}. 9. 1| 18 
κοοὰ ἔον {86 αἰδοῖ» ]98 οὗ Ομγῖϑὺ ἰο Ὀ6 ημιοὶ {0- 
φείδορ; ποὶ ΟἿΪΥ ἱπ δβοϊθπιη σοὶ αἰ οὰΒ 8880 Π}}}}168, 
Ὀαΐ ἰὰ δοχηζηοςι ΘΟ νογβδίϊοη, δπὰ δὐουΐ δομπιοῦ 
Ὀυδίπο85: ἰδ5 ὑπο ν Ὀοὺδ ἐθϑ 0} 7 ἀπ ἰἤΟΣΘΔ50 
ἐμοῖς δήοοίΐοπ ἰο, δπὰ ἀοδ)ῖρμί ἱπ οδοῖ οἶμον, πὰ 
θα ζγ ὁ δηοίμον Ὀοΐἢ ὈΥ ἀἰΒοοῦΓΒΘθ δ ἃ ΟΧΘΙΏΡ]Θ. 
--Τλοηπιαδ; ἴθ 18. Ὅ6}}, 1 1ο8808 ὈΥ͂ Οὐγ πορίθοίβ 
ΤΩΔΚΘ 08 Τη0Ὑ0 σαγοίι] δίϊοσ τσ ποὺ ἰο δ8]}} οΡ- 
Ῥογίυπἰ ϊ68.--- ον. 8. 0 ν͵ὸβ οοϊιηθηδῦϊο ἴῃ 
μοὶ ἰοὸ σο α-ἤδλίπσ; ἴον μὸν αἰὰ ἷὶ 1. Τὸ γε- 
ἄδοηι (ἶπι6, ἀπὰ ποῖ Ὅο ἰάϊο; 2. ΤΒδὲ (ΠΟΥ παρ δὶ 
μι  ὶν ἐο τηδί ἰδίῃ ἐμοσυβοῖνοβ, δὰ ποῖ Ὀ6 ὈΣ ] 6 ἢ- 
ΒΟΙΩΘ ἰ0 8}γΥ.---7Τ΄ἦεν σαυσὴέ ποίλίπο; Ἐνθη ροοὰ 
ΤῊ ΘῺ ΤΠΔῪ ΘοΙηό Βυοτγὶ οὗ ἀοβίγοα βιισσο88 18 ἰδ οῖν 
Ὠοποβὺ υπάογίδἰκίπ δ: Ἠς ΙΔΔΥῪ Ὅ6 ἴῃ [16 ὙΔΥ͂ οἴ 
ΟἿΣ ἀυίγν, δηὰ γοὶ ποῖ Ῥγοβρεζ.--- σον. 4. υόδὼδ 
δἰοοα οἡ ἐδλὲ δῆογα; ΟἾνὶδι᾿ Β ἐἶπιθ οὗ ταδ κίης Η τ βο] 7 
Κυονῃ ἰο Ηϊδ8 Ῥδορὶο '8 ΘᾺ ὑΠΟΥ͂ ΔΓΘ τηο8. αὐ ὦ 
ἴοδδ : ΘΠ (ΠΥ (δἰηῖς (ΠΟΥ μανο 108 ἐλεπιδείυεδ, 
Ηο νὶ}} ἰοῦ ἰπθὰ Καον ἰμπαὲ ἰΠ6Υ παν ποῖ -ἰοδέ 

{6 γ6 σου], Ὀ6 20 86 λϑτη8, 16 Εγδι ο] ἰδὺ 60η- ; Ζ7᾽πι.--ἶς 18. ἃ σοπζογ ἰο 8, ΒΘ η ΟἿΤ ῬάΒΒΘρ6 18 
(95, Α“πῶ 70Υ αἷξ (λέν Ἰοέγ8 80 στγεαΐ, ψεὲ ισαϑ ποί ! του ἢ δῃὰ βδίόοσιιυ, ἱμαὺ οἷἵῦ ΜΙ βίο 18 αἱ Βῆ το, 
ἐλ πεὶ ὄγο Κ6Π. ------ τόσα ΟΗΒΥΎΒΟΒΤΟΣ: ογ. 7. Το. δὰ ψὸ δτο μαϑι πίῃς ἰο Ἠΐτη.---7.6 αἰδοῖρ[ε8 ἔπειο 
τοσοχοί(ίοη οὗ 96808 Ὀτγίπρϑ οαἱ Ῥοίοσς δηὰ 9208η 
ἴπ ὑδοὶν ἀἰ οσοηαὺ ὑθταρ 6.8 οὗ πιϊπᾶ ; (80 ὁη9 “εγυϊώ, 
ἐδὸ οἶμον δμδέξηιθ; {8.9 ΟὯ6 γασάψ, ἰᾷ!9 ΟἾΟΣ ,όπέ- 
ἐγαίΐηφ.----- τοῖα ΟΒΕΘΟΒΥ: γον. 8, Τ8ο ογαῖϊ 
ψἰοἢ γ89 οχογοϊβοὰ τι πβοὰὺ δ'η Ὀοίοτθ ΘΟΏΥΘΓ- 
δ'ο, ἯΔ3 0 δίῃ αἷϊνον 1: ὙΒΘΡΟΐΟΣΘ δ6ὁ» δ Ϊ8 
οουγοσδίου Ῥοίοῦ σοίυγηθὰ ἔο βίης: Ὀπὶ δ[αι- 
{Π60} δαὺ ποὺ ἀοττῃ ἀραὶῃ αὐ ἐπ σοοοὶρὶ οὗ σιι8- 
ἰοτὰ.---Τοεν σαμσὴέ ποίλίπο; ἴἰ. 6 5ΐηρ, 88 ηδάὰθ 
ἰο 09 ΥΟΡῪ Ὁ] υοῖν, ἢ ΟΥάοΣ ἰο σαΐβο ἐπ οὶ 891 0}- 
Ἰδῃταοπὶ δ (89 τηΐγδοὶα αἵϊθυ.--- ον. 4. Το ἀ15- 
οἶρίο5, ἱπαϑζωυο 828 ἰβ6}7 Ὑ6ΓΘ 8.1} Ὡροῖ {δ9 
ὙΔΥΘΒ Οὗ ([}18 τηοτί ἃ} 116, τσοτο ἸΔΌΟΥΪκ οὔ ἐδ 
808; Ὀυΐ (0 Βοάθοσρονρ, βαυΐϊηρς ὉΥ ΗΐδΒ ΓΟΒΌΣΣΘΟ- 
[ἴοΒ ἰπτότῃ οΝ᾽ (Π 9 σογχυρίϊΐοι οὗἉ ἰμο 868}, βίοοᾶ 
ὉΡΟα ὑπο 8.)0Υ9.----- ΕΥ̓ ΤΗΕΟΡΕΎΥΙΑΟΥ: ΥΓΌΣ. 8. 
Ϊπ ἐδ πὶρχμὺ-ἐἴπι6, Ὀδίοτϑ [ἢ 6 ῬΡΘΒ6Π66 οὗ {80 ὅπῃ, 
Ομ σίϑι, ἰὴ Ῥσορμοὶθ ἰοοῖς ποἰμίης ; 795 ὑμβουρῃ 
Β6Υ οπαραγοσϑα ἰοὸ οοσγϑοί ἰμὸ ρϑορῖθ, γοῖ {8.080 
οὔοη 0611 ἰηίο ΙΔο]αΙΥγ, 

[ἔτοτι ΒυΒΚΙΤΥ: Υοσ. 1. Φουα] θη ΠΟῪ ὃθ- 
ΟΟΙΏΘΒ 8 ΤὌΤΒΘΙΚΘΠ ΡἾδοθ, Δ Ῥϑορὶθ δρδῃμὰομϑὰ ἰὸ 
ἀεϑίγυοίϊοπ : βΒυ σἢ Ρ]8Δ665 τ βοσοῖη ΟὨσίϑι 18 τηοβέ 
ΜΘ]ΘΟΙῚΘ [0 Ῥσγθδοῖ, 8.18}} Ὁ6 τηοϑὲ Ὠοπογοὰ τὶ ἢ 
ΗΪΐδ ῬγΘΒθΏΟ96.--- 6158. 2, 8. Α1} ππιδὴ ἸΔΌΟΤΒ δηὰ 
ΘΠΘΘΔΥΟΣΒ ΓΘ ἴῃ γαΐῃ, Ὁ}}688 ΟΝ τὶδὶ, ὉῪΥ Ηΐβ 
ῬΎΘΒΘθΏ06 δΔηἀ δ᾽ ϑδίῃ ς, σον ἢ ἔμ θπὶ ΥΣ (ἢ δύ 6088. 
--͵ον. 4. Ομ τῖδε 18 οΐ δἰ γα γ8 ἀἰβοοσηθᾶ ὈΥ ὯΒ 
00. Ηο 18 ρσοβϑοὶ 1} 8; ἰΐ 18 ἃ ἀουδία ΤΛΘΓΟΥ͂ 
ἰοὸ ΘΗ ΟΥ͂ ΗῚ8 σοι ΔΏΥ, δᾶ ἰο πον ἱπάθοᾶ ἐπ δὶ 
ι ῖ6Θ. Η6.--- ἐν. 6. ἤδη ΟὨ γε 18 δϑουϊ ἰο ἀο 
εύοαῖ (μἴπηρ5 ἴου Ηΐδ ρϑορῖθ, γοὶ νὶ}} Ηδ δΒαγθ 
ἐἰοτα οχοτνὶ 8}} ροβϑὶ ὉΪ6 θη ἀθαγουβ οὗ ἐμοῖν οὐσα ; 
δὰ (μ6 ποὴὶ οὗ ΖΌΣΙΙΟΣ Βύσ0688 τηυϑὲ ποὲ αἱδ- 

μοί ἰδλαὶ ἐξ τοαᾶῦ υεδὺδ; ΟΠ νὶδέ 15 οἴϊδοπ πδασὸῦ Ὁ 
ἐπ8ὴ πὸ ἐλίπλκ ὁ ὦ, ἀπὰ 8ὸο νὰ βι)}} πὰ δϊξου- 
πδρὰ, (ὁ ΟΡ Θομμγίοχί.--- 7] Ὁ. δ. ΟὨ γὶβὺ ἰδ ῖκοβ δοζ- 
πΐτδηοο οὗ ἐΠῸ ἐεπρογαΐ πἰδηὶβ οὗ Ηἰβ Ῥ60 0 ]0, δπὰ 
888 Ῥχοπιϊϑοὰ ἰμθια ποῖ ΟὨἿΣ σγαοθ βυϊδιοϊθηλ, Ὀαὶ 
7οοά δοιυγνθῃίθηϊ.---ΟἸ δὲ 0018 ἰηΐο 6 οοἰίδροβ 
οὔ (89 Ροοῦ, δῃὰ δ8κθ, Ολέϊάγεη, λανὲ ψὲ σὴν πιεαί3 
--Ηο 585 Βογοῖῃ βοῖ 18 8 ΘΧΘΙΏΡΪ6 οὗ ΘΟ 088- 
δἰοῃδὶθ Θοθθοσ [ὉΡ ΟΣ ὈΓΣΘΙΠΥΘΩ ; ἰδ γ9 δΓῸ 
ΤΩΔΏΥ ῬΟΟΡ Βουβοο] θ᾽ ἀἰβα θα ΖῸΓ ἸΔΌΟΥ, ΟΥ 
ἀἰβαρροϊπέοα ἰῃ ἰὲ, ἰῃδὺ δσὸ τοἀυοθα (ο βίγαϊ(, 
ὙΠ Ότὰ ἐδ στἱοῖ Βμουϊὰ ἱπαυΐτο δήϊον μι, 77ασυὸ 
ψε απν πιοσί3 ἘΡΥ' ἴΠ0 τηοδὲ πεοοοδδιίοὐδ 816 60πὶ- 
ΤΩΟΏΪΥ (19 Ἰοϑδὺ οζαπιογοιιδ.----ἼοΥ. 6, Τὰ τισλί δε; 
Ὀινίηο Ῥεουίάθῃοο οχίοπαβ ἰἰ80] ἰο ἐλ ρ8. τηοϑί 
τηϊπυῖθ δὰ σοπίϊη κοηί.---Τ 056 (δὶ ἄγ ὨαΠ0]6, 
αἰ χοαὶ, δὰ ρῬαϊτοηΐ, ἰπουχ ἐδ οῖν ἸΔΌΟΤΒ ΓΙΔῪ 
ὍΘ ογοδδεῦ, 8}}8}} 6 ογοισπεᾶ; (6 δΒοπιοί 68 
1ἰνο ἰο 800 ἐμοῖν δαὐδαῖγβ ἰδ ἰκθ 8 ἘΔΡΡΌΥ ἰΌΣΠ δον 
ΤΩΔΏΥ Βίγαρῖθδ δηὰ ἔγο 01688 δἰ ἐθαρί8.---Τ Π 67 15 
ποι πᾷς ̓ οδὶ Ὁ οὈδοσυίης ΟΠ τ δι᾽ Βογ6Γ8.---Τ] 1050 
ΔΥῸ ἸΠἸΚΟΙΥ ἰο ϑρθοὰ πὸ}} {ἰπδὶ ΧΟἸ] ον 86 Τ]6 οὗ 
(πὸ ογχά, (6 χυϊάδποο οὗ ἐΐο Κδρίτγὶ., πα (10 
ἰηϊϊτηδ 0} οὗ Ῥγουϊάθῃοθ : ζὉΣ (δὶ 15 δσαδίϊηρ (δς 
πε οπ ἐλὸ τίσλί εἱάδ οΓ ἦε δφλί.--- 6 Ἠ͵6 δ γθ 
τηοϑί δἰ ἃ 1038, ᾿ΕΗΟΥ ΑΗ." 5 ῈΗ--οἰλέ ζοτὰ εἰ! ρ»το- 
υἱάε.----ΤῊ18 τοΐγδοῖο οουἹὰ ποὺ Ὀυΐ γΡυὶ Ρείΐον ἴῃ 
τοϊη οἵ ἃ ΤΌΣΟΥ Οη6, ΠῈΚο Υ΄ 4, εἴς. : ἰαίον ΓΔΥ̓ΟΥΒ 
86 ἀοδὶ ηοὰ ἰο Ὀτίηρ (0 ταϊπὰ ΓΟΤΤΔΟΣ ΓΔΥΟΓΒ.--- 
Αἢ οῃοουτδροιηθηί ἴο ΟἸΥἾδι᾽ 8. τη ἰδίου (0 60Ὲ- 
ἰἰηυθ ὑμποῖν αἰ ζθησθ πὶ ἐπο ῖγ ττοΥὶς ἢ; Οη6 ΒΔΡΡΥ 
ἀγδυραί, αἱ Ἰϑησι, ΤΏΔῪ Ὀ6 Βυϊδοϊοπὶ ἰο ΤΟΡΑΥ͂ 
ΤΑΔΏΥ ὙΟΑΣΒ᾽ ἰ01} δἱ {μὸ ἀο8ρεῖ ηο].--- ον. 7. ΤΟΥ͂ 
ἐμαὶ βανο δεση τοὐ ἢ ζόδαε π1}} Ὀ6 προς ἰο 8 1πὶ 



680 ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ ΟΗΝ. 

πγουρἢ 8 ΒΙΟΥΠΙΥ 868, 8 568 οὗ ὈϊΪοοά, ἰο σοπι6 0) ἃ ὙᾶΥ.᾽ Νὼ ἸΟΏΡΟΡ ἰὴ ἐπ δ} ὙΓΠῈ Ηΐ5 ἀϊδοὶ- 
ΜΠ ίι.--- οὐδ. 7.18. αοα ἀΐδρεηβοδ Ηἰβ σὶ 8 υδτὶ-  01]68,---Ηθ 15 βοδὴ βίδη ἀΐης ὁπ ἐδ9 ὅχεὰά ἰπιπιονα- 
ΟὈΒ]Υ: Βο0ῖη0 ἐζοεΐ, ἃ8 Ῥοίον δὰ 9Φο.; ΟἾΒΟΙΒ ΤΟ] ὉΪ9 ΒΒοσο! ΦΕΪΓΠΟΥΡ “(ΠΟΥ 8.14}} ρὸ ἴο Ηΐω, θα 
δαυὶ ογάϊπατῳ αἰδοΐ ]68 :;---γῖ Ὀο ἐδ ἐπεέπεπέ δηὰ (6 η06 16 88} 8}} ποῦ τοίατη ἰο (8 6π|.᾽".-- πε ποί 
{6 οδϑοιτα 881}.4}} δέ ἄοιοπ ἰοσείλεν υοἱὰ Ολτίδέ ἐπὶ λα τὶ τοαὲ ὕεια; Τὰ6 ογ65 οὗἨὨ 8]} ““:εγε λοϊάεπ 
σίονψ ; ΠΑΥ͂, πὰ ρογίδρβ, ἐλε ἰαεί εὐαϊΐ δὲ ἤγεί;--- [ἰδὲ ὑπὸν δουϊὰ ποΐ πον Ηΐα.᾽" 800. δπγυοῖ- 
οὔ [8086 ὑδαῖ ἀο ἀχορὶ, δοιας, ᾿ἶϊὸ Φομ, δτὸ ϑυγὶ- [ ορβαὰ τνχϑ Ηἰβ υἷβθὴ ΒΟᾺΥ σὶϊὰ δοπιδίδίης ἐμαὶ 
ΠΘΌΥ εοπίεπιρίαίίνυε; οἰμογβ, ᾿ἰκὸ Ῥοῖθρ, ϑηΐ- ᾿γ88 Ὀἰνὶπο, βοιποι εἶπ ρ τοι Ηθ Ὀτουρδὶ ἤγοταῃ 
ὨΘΏ]Ὺ αοἰΐοα δ ἃ οομγασέοιιδ; Βοῖη6 δ΄Θ Ὁδοῦιϊ 88] (86 ΟὙ͵ΔΥΘΟ,---ἰμαῦ ἰὲ Δ] ον οα ποὶ οὗἩ Βυμαπ δῇοο- 
ἐποὸ Ομ Όγο}}᾽Β ἐνδὲ, ΟΥΠΟΥΒ 85 (6 ΟΠ ̓ 8 λαηάε,  ἰἴοη, θα Ὀϊνίηθ Ιογο ἰο ἀΐδοοτγη ἰϊ. Απὰ ἱἐ ψτᾶ8 
δηὰ 4]} ἔον ἐἰΐὸ ζοοὰ οἴ (πο Ὀοὰγ.---Ἰ 411} ὑπὸ α186-  ἄοπϑ ἰο δοσυκίοπι (ἢ τὴ (0 τἨ8}}ς ὉΥῚ 7αὐδ, δὰ ποί 
εἶρ]οβ Ββαὰ ἀοῃθ 848 Ροίοσς ἀἰά, ναὶ βαὰ Ὀδσοσηθ ! ὮΥ̓͂ δίσλί. ἘῸΓ ὑμὺ8 1 γγὰβ ἐμδὶ ΟΡ ΚΒδυϊοῦ τῃἱαῖ 
οὗ ἐμοῖς ἤδιι δῃὰ ἐμοῖν ποὶϑ ῖ Απὐὰ γοὶ ἱΥ Ῥοίον  σϑοορπὶσθὰ ὉΥ δί. Φοι ποῖ. Τὴθ πιϊγαοῖς τὰ8 ἴο 
ΒβαῪεὰ ἀοὰϑθ δ {80} αἷά, τὸ μαὰ πδηἰοὰ ἰμΐβ [6 ἰμ6 ονἰάθποθ ἐμαὶ ἰξ νγὰβ Ηδ.--- ον. 6. ΤΙιΘ 
ἐπϑίαποθ οὗ ΠΟΙΥ 1641, ΟἸτῖδὶ σὰ ν6}}] Ρ] 656 ᾿βοδϑοὴ ἴοὸῦ ἢβιιΐηρς Ῥγεβοσίθοὰ ὉγΥ Ναίυσϑ, μβαὰ 
τὐὔἰϊἢ οί, απ 8ὸ τοῦδέ ψγὸ Ὀ9.-- ΤΏΘΥΤΘ 8ΓΘ | ΔΙΤοΔαγ οχρίσοα: ὁ ΔΒ ΠΟῪ ἰδ6 86,805 ἢΡ- 
Βουϑυδὶ ὙΔΥΒ οὗ Ὀγίηρσίης ΟΥ ἰδ 5 ἀ δείρίδε ἰο δῦοτέ ' Ῥοϊη θὰ ὮῪ αγϑδοθ. [|ἢ γαῖ, πιδη᾽ 5 Ἔχ γι Υ 18 
ἰο Ηἰπι ἔγοτω οδ᾽ (λ6 δεα οὗἩ (μΐ8β τγου]ὰ ; βοῖὴθ δ  δύὸσ ἴουαπὰ ἰο Ὀὸ Θοὰ᾽8 οΡροσίαμ γ. [πὸ (86 
τουριὺ ἰο Ηΐπὶ ὉΥ 8 Υἱο]θηΐ ἀθ8 (ἢ), 85 {Π6 ΤΩ τ γΥΒ, ἰ το πἰΐπι6, ἰαῖζο ποίο9 ἐμαὶ ἐπ προθδϑὶ ἐγ οὗ δυ- 
ψ80 ἐΐγειο ἐλεπιδεῖθεε ἱπίο (δὲ 866, ἴὰμ (Ποἷν Σ68] [0 ἸΏ 8 Θχονίϊοη 8 ποὶ ἰ0 Ὀ6 διγνεγεεαδα ὈΥ (89 Ῥτο- 
Ομ σίβ; ΟἴΘΓΒ δΓΘ Ὁτουκμί ἰο Ηΐτπὰ ὉΥ 8 παίῃγαὶ ] αἰΐϑοὸ οὗὐἠ Ὀϊνίηθ μο]Ρ. δὰ] πιυϑὲ μἱδηῖ, δηὰ 
δαί, ἀγαρσίησ ἰλὲ πεῖ, ὙΪΟΝ ἰ8 1988 ἰδΥΓΪ 0 ]0 ΑΡΟ]105 δῖον, ἱβουσὰ αοα τησϑὶ ργὶνο ἃ}} (89 ἰπ- 
[θὰ 4180 1688 βροϑὰν]; Ὀαΐ Ὀοΐδ τηϑοΐ αὖ Ἰοηρί Αλφύρῃ πίω: ΟὨΪΥ τοῖεπ αοα σοτοπιδηδ, Ὀυὲ σὲ 
ὁ ἐμ 8616 δ8πα αὐἱοὶ δοτθ νἱῖ ΟΠ τὶ δί.---- Ἄν. 1 αοα ἀἰγοοίβ, χυδὲ (π 6 ποὶ Ὀο ἱμτότη, ἱ τὸ πουἹὰ 
10. ΟἈτῖδι πουἹὰ ΠΟΥΘΌΥ ἰθδοὴ 8 ἴ0 086 τ δ τό ᾿Βϑθοῦτγο (86 Ῥτὶζθ νγὸ Ἰοηᾷς ἴον.---ἰὰ (ΐπρδ ἰο Δ}} 
Βαγῦο; {86 Ὀοποδίβ Ηθ ὈεδβίοἵΒ ὍΡΟΠ ὕ5 816 ποί ᾿ Δρρϑδᾶσγδῃοο πα  ογοοὶ, 4 Ὀἰνίο σοϊη!δηἀ ΟΥ̓ΟΓ- 
ἰο Ὅ6 διεγίεα δηὰ ἰαϊά ὡρ, Ὀαὶ ἰο Ὀ6 με δηὰ ἑαϊά ᾿ σοι 68 8}} ΟΣ οομδί ἀογαϊΐ 088, δηἀ τηυδί Ὅ6 ἱπι- 
ουί.---Μιηἰκίογθ, ΒΟ 8.0 ἥδλογε οὶ πιεπ, ταυβῖ  ρ] οἰ ΕἸῪ οὈογαοά, ἱ νὸ νου] ἱπμοτὶῦ 6 Ὀ]οβαίης. 
Ὀτίπα 4}} (Π00 οδίοῃ ἰο ἐμεῖς Μαβίου.---σ. 11. --τνες. 7. 61 16 5.1. ΦοΒη ἘΠ ο5Β6 ἰηδιϊησξ οὗ 1079 
Τῆς πεὶ οἵ 19 Οο8Ρ61 885 οῃοϊοβοα τη] 65,  ρομοίγαΐθα {μ6 ἀΐδρυΐδο, δὰ 6118 Ῥείονυ ὑμδὲ ἱὲ 5 
λτεε ἰλομδαπα ἐπ ὁπ6 ὅαν, δῃιὰ γοὶ ἱΣ ποί ὅτγοζεπ; [ἴδ ᾿ογὰ, [{ τηϊσῃὶ δίσκο {8.6 Τοςο] οοἰΐοη οὗ 
ἰϊ 18 8:}}1 88 τη  ΚΕΥΥ 88 ΟΥ̓ ἰ0 Ὀγίπρ δο0]5 ἰο αοὰ, 1 Ὀοΐ᾿, ον δ ἔον βῃοστί ὑϑασβ Ὀοΐοσθ, (89 58π|0 
-,ον. 12. σατουῃάϊοθο ἀουδίθ τοῦδέ Ὀθ εἰὐήεα,  Τοτὰ πδά, ἰὼ Ηἰδ τηοσίδὶ ἀδυϑ, σίνοῃ ἃ δἰ τιῖ]ον 
δυὰ ποὶ ςἰαγίεα.---ἼοΥ. 14. 1 ἷ8 ξοοὰ ἰο Κθορ ] ἀἰτοσίϊοῃ,--- ἩΠ|ς6 τηϊγασυϊοιβ ἀταυκπῦ [0] οτὶπρ: 
δεοουπὶ οὗ Ομ τ Ἶ δι᾽ 5 ΚΥΔΟΙΟΙ8 Υἱβὶ 8; (0. 7714 Χεθρα) ἰὨοαρὶι ἐμ θη, (ΒΟΥ ἀτον 186 ποῖ; Ὀὰχ} ΠΟῪ ΒΟΥ 
αεοοιπί ὁ ἐλέηι, δὰ ἐλεν τοὶ δὲ γεπιεπιδεγεα ἀραϊηδὶ ] οουϊὰ ποῖ: {π6ῃ, {π9 ποὶ Ὀγδᾶῖκα : Ὀὰὺὶ ΠΟΥ, ἴθ γ᾽ 8}} 
15, ἸΥ οὐ τοαῖλκ εἐιπισοτίλιὶν οὐ ἰλεπι. Τἀϊε ἰδ ποισῚ [)6 στοδίου τυ τὰὰθ οὗἩ β50.65, ὙΒοΩ ἰδ τὴῖϑ 
ἐλε λίισα ; ὮΔΥΘ Ἧ9Θ ΤἸηδάο ἃ ἀπ ἱπηρτογοθηί οἵ ᾿ ἀγάπῃ ἴο Ἰαπᾶ, {86 ποὶ ττα8 ὉΠΌΡΟΚοα : ἔδοη, {9 
ἐλε ἥτεί απᾶ «ἐοπά 3 8.66 2 Οογ. χὶϊ. 14. ΖΤῆϊδ᾽ 51} Ὀδζδη ἰο δίπκ, δῃὰ βίπηοη Ῥείοσ, αὔτ σμιοὰ, 
ἐδ ἐλα λίγα, ῬΟΥΏΔΡΒ ᾿ξ ΤὭΔΥ Ὧθ {(Π6 ἐαδέ. Ὀθεβουσιὶ ἐμ ᾿οτὰ ἐἰο ἀορδγὶ ἔγοτα ἰιΐαι, ἃ βιἴυ] 

[Ἐτοτὰ βοοττ: ὕογδ. 1-14, ΟἸιν δύ οὐὔϊθη Ῥουτηἶ 8 [ τῆϑῃ; ἩΒΘΡΘΆΒ ΠΟΥ, 88 Β00ἢ 88 ἢ9 Βεδτὰ (δαὶ 1ΐ 
Ηΐδ (τἰηἰ δον 4}} βουυδηίβ ἰο ἴδθονυ [ῸΓ ἃ Εἶθ} νγ88 ἔμ6 ᾿οτὰ, δηὰ Ὀε]ϊονοὰ 1 τνν88 80, ἂς μ᾽ υπροὰ 
ἰοῦ  υἱϑὶ Ὁ10 δυδοοββ, (0 Ῥτοόνο ἐποῖν δὶ δηὰ ] ἰηΐο ἐπ ταῖν (9 γὸ ἰο Ηΐηι. 656 οἴτουτ- 
Ῥδίΐοποθ, ἰο σϑπᾶοσ ὑπο πογὸ ΟὈϑογυδηί οὗ Ηΐδβ  βίδῃθ8, δΥΤΉὈΟΪ ἰζὶηρ (89 ρσύδαίαν ῬΡΟΨΟΣ οὗ (6 
ἀἰτγθοίϊοηδ, ΟΥ ΤΠΟΥΘ ΔΙΠΙΡῚΥ ἀσοροηάοηϊ οὐ Ηἰβ᾽ γἴβθῃ οσα, ΟΥ Σϑί μου, 186 ΠΡΟΟΙΟΣ ΟΣ Ηο οὐ- 
δδεϊδίδησο; δηὰ {μαὶ μοῖρ υϑ0.Ὁ} 0685, τ᾿ 6 π  ἰαἰποὰ ἴον (6 ὅϑ8 δγβ οὗ δι τ 6 [ἢ 9 ταγϑίονῖοβ 
γουσηβαΐοά, ΤΩΔΥ͂ ΙΏΟΤΘ ΟΥΔΘΏΓΥ ΔΡΡΘΩΣ ἰο ὈῈ οὗ Ηΐβ8 Ἀοἀοπιρίΐοα οτο δοσοι 18}: 6 ἃ, ----ἼΤΚο 
Ηΐβ πονῖκ.---- του ἃ ῬΊΑΙΝ ΟΟΧΜΜΕΝΤΑΆΥ (ΟχΧ- [ποὶ Ἰοδὲ ου 8.. Φ0Βὴ ; ἯὮΟ, ΘΟΥ̓́ΟΣ σϑίηοΣ ἰδ δη Βί. 
ἴογὰ): γον. 2, ΝΟΥΘΥ ποτ ΜΠῚΙ 10 0 Βεϊὰ {πα} Ῥείθσρ, ὙΝ119 88 διηοίΐοη8 σοσῸ ἴμ6 ἀοαδρεβί, 
“ ΤΠ ΠοΠΙΔ8, ὁ09 οὗ ἰδ6 Ἡπεῖνο, οδ θὰ Ὀϊάγτηβ,  ἰσδηαυ }ν γοπιδί θὰ ἢ Π6 ταδὶ ἰη {80 ΥΟΒΒΕΪ, 
Ὑ88 ἠοὺ τὶ τ ἐλθὴὰ ΒΘ 9688 οαπηοὶ ""---ἰς 7Γ158- [1}}} 1 8 Ὀγουσῃΐ ἴἰο δῆογο.᾽"᾽ (Ὁγ. Ὗ-. Η. ΜΠ1ι,1). 
ἀοτι᾽ ((μαὶ ἰ8. ΟΠ γτὶβι), 8 δϑουϊ ἰο ““Ὀυ}]]ἃ ΟΡ -- ον. 8, Το λωπαγεὰ οὐδί(α; “80 ἸΟΘῸΡ ἃτὸ Μ6, 
Ηουβο:᾽) ἩΒΟΥΘΙΌΓΟ “880 δδίἢ ατσ ουὐὐλ ΒοΥ οὐοὴ ἰπ {88 ἐγουδίουβ τοῦϊὰ, ἰο {6 Ἰαπὰ οἴ 
δεύυεπ ὉΪΠΔΥ5,᾽ ῬτοΥ. ἰχ. 1; σοι. 6]. ἰΐ. 9,---  ὁν. 1 Ενουϊδβεΐης κοί, δηὰ (ο Ηΐπ το {πα γ6 Δδϊ ἀοἰλ, 
8. ὙοΥΪΥ, {π6 αἰ ΒΟΟΥΘΥΥ (ἰδὲ ὑποὶν Π᾿οτὰ δηὰ {ἢ οἷν] ---Ὗ ον. 12, ἯΠμαι ἀϊὰ (8 τὴθα] βί ζεῖ Ὀαὶ ἐμαὶ 
αοὰ οου]ὰ δβυϑδονς ὑπ τηϑὴ Ηο ἰογοᾶ ἰο ὑϑιιδίῃ ἷπ | θαυ ΌΪΥ Ὀδπααοί, οὗὁἨ ΜΔ ϊοὮ ὁ 18 Ῥχοιδοὰ ἐμαὶ 
ΒΟΘὮ 8 ἸΟὟ βίδίϑ δὰ ρχγθοδτίουμ σοπάϊ (ἰοῦ, διιουϊὰ [ ἐδ 6 το ϑοιμθα 58}8}} ραγίδιϑ Β}σθα ον, θη {6 Υ 
ἰοδοὰ ΟἸ νι ἴογΥ ουόγαιογο ἰὸ δυῦπιϊξ ἢ Θ6Ρ- 888}} ““ςἱξ ἀοιοὴ πὶϊὰ ΑὈΤΔΏ ΔΩ, δὰ ἴβδδο, “απὰ 
ΤΥ ἰο ῬΟΥΟΤΙΥ, 85 γ61}} 88 ἰο Ὀσμοϊὰ 1 8 Φδοοῦ, ἰπ (π6 κΚίπράοπι οὗὨ Βοαγνϑῃ 3 --Τ ον. 18. 
Τοοϊϊηρ αἰτίη ἰο γϑύθσοροθ, {89 ὈΤΟΙΠΟΡ ΟΥ̓ΟῪ ἀ6- 186 ἀϊ8ο 1 }}68 ἀο ποὶ λείρ ἐλεπιβείυες ἴο 1οοά. Ἰώ 
ἔτο6.---Ἁ7ὅἦλἽὸν εαἰσλέ ποίλίπσ ; Τὴ} ““ταϊηἰδίουϑ δῃὰ 18 βὲ}}} ΟἸ σῖδί (δὶ ἰδἰκοί Β,.--ΟἸὨτίδὶ {παὺ αἰγοίῃ ! 
δίοναγὰβ οὐ Ηΐδ χη γϑίονθβ,᾽" ἴῃ ῬδΡ ΙΔ Ρ, 8.6] ΑἸ] {μΠ6 δρὶ γί] το ἐβδιηδηὶ οὗἉ μεδυθὴ 511} 51}}} 
ΒΟΓΘΌΥ ἰδυρδί (πὲ ““Ἔχοορὺ ἱπΠ9 οτὰ Ὀαϊ]ὰ {Π6} ῦὉὈ6 Πὼ καἰ] 80 ὙΘΡῪ Ὀ1Π1565 οὗἨ ἰα Βιδὶηΐβ τ} 
Ηουϑο, ἰποῖν ἸαΌον 15 Ὀυὺ Ἰἰοδὶ ἐμαὶ Ὀυϊὰ 1ἰ."--- 6 δοκοῦ ἤγομι 77 πὶ}... Αὐὰ γοῖ, Ὀεδβὶ 68 
γον. 4. γλεη ἰλὲ πιογπῦι Ἰοᾶϑ ποῖ ΘΟΠΙΟ, --ο δι) (6 5.8} τη ΓΟ ΪΟυ ΒΥ Ῥτονυϊἀοὰ ἤοσ ἰμ6 Τοῖγοβῃ- 
δίοοα οπ ἰδδ δἦογε; Τὶ Ἧ88 ἃ ΒΥτΩΌοΪ οὗὨ {πὸ ἘΓΟΥ Πα] [ ππϑοΐ οὗ ἰμὸ ἀἶδβοΐρ].8, γ͵ο δηὰ ἰμαὶ (ὮΘΥ πο ΓῸ 
Μοτπίΐηζ, θη 9686ὺ5 (ὙὙ0 18 “19 ΒΟΡΘ οὗ 8 6πὶ Γοἃ τὶτ βοτηθ οὗὨ ὑπ6᾿ 888} τίσ ἔπὸν δὰ ἰμεῖι- 

. (δαΐ τοδί ἱπ {|| Ὀσοδὰ δβθ8 1" Ῥϑ8. ἶχυ. δ) ν}}} } 86 768 υϑοομὶ ν᾽ συ ρηὶ (γοσ. 10). Ο πυγϑίεγυ οἵ 
αὐ ἰαϑὺ ΔΡΌΘΑΥ: ἴον ἐπ ΟὈτοῖ ἃ8 γοὶ ναἱίοί, ᾿ Οἰνίηο [κοΥα, ἰἢ ΥΟΒΟΣΥΘ 70. (Ποβοὸ ῆο ΠΑΥΘ 
Δ ὯΠΠῚ ἰθῈ6 ἀδὺ Ὀγοδῖς δηὰ ὑδμὸ διδάονβ 866) δὲ Ἀ ΓἸῚῪ ἤοὰ ἐπ6 Βοοῖς οὗ Ομγδὲ οοπιϊ δὰ ἰ9 
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τοῖν σατο; ἱ{ἶ, Γπτουσουΐ ὑπ 9 δκθ8, {ΠΟῪ 888]}} 
Ὀ6 οοῃδοίουϑ οὔ ὧἢ αὐρτιθηίδίϊοι οὗ Ὁ]155 ἔγομπι 
ἐμ 800}8 οὗ (ο86 ἰσ βοΐ ἱπ 1118 10 ψΧ}ὲὰ8 {δεῖν 
Ῥυϊν]ογο ἰο ταϊηἰ βίον] 

ΓΕτοα ΒΑΒΝῈΒ: ὕ6γ8. 2, 8. α οὐ Βα πιδᾶθ ἐπιρίον- 
“πεηΐ Ἰῃ ἀρ αη 88 Ὁ]6 ἴο πιδῃ, δπὰ ἰζ (ἢ δε] οὗ ΙΔ ΌΟΥ 
8. ποὺ ΟΡΘἢ ἰἢ 009 ὙΔΥ, πιϊηἰβίο Υ8 Βιιου]α δοοῖ ἰὐ ἐπ 
δηοίδ 6 :.----- Ἔσο ΦΑΟΟΒσΒ : Κοσ. 8. ΑΒ ἤβῃοσβ οὗὨ 
ΤΏ ὑπο ν που]ὰ ἰοἱὶϊ αἱξ πίσλί, αι ὰ νίιπουΐ ΟΒΥἰδὲ 
(ΣΟΥ σου]ὰ ἀο πφίμἰηρ.--- Ἴγ. 6. ΟΒτιϑιϊδη τοΐἷ8- 
(0 Ὑ8, 28 βῆ! 9γ8 ΟΥ̓ 26}, τλυιδὺ ΖΌ]]ΟὟ Ηἷπδ ροϑὶεῖνθ 
αἰγοοίΐοηδ 85 ἰο τολόῃ δηῃὰ εολόγ διὰ λοι, νὶϊπουῖ 
Ἀγτϑὶ ἀθδηαϊηκ ἰὴ τοὴν δη τολέγο076.---Ἶ οΣ. 17. 
ΠΟΥ ἀο68 ΑἸ ΥΔΥΒ τηΔἶ6 {Π6 Βινοοίοδὶ αἰβοουθσὶθα 
οὗ Ομσίδι; ΖΕΑ1, ρῥίυηρμεβ ϑύϑὴ ἰηΐο ἰδ0 868 ἰο 
τοδοῖ (ἰβτουρὴ ἔτο δηὰ ἱβτουρσίι τγαίθυ) {δμ9 
Μαδίοῦ.---ὕον. 10. Ὑδὰ8 1 ἰβ (μαὺ ΤΠ} 5 σγασε σοεῖ 
δοίοτε, δηὰ οἱγ' τοογῖδ ζοϊΐοιο. ἩΔΡΡΥ͂ ἀαγ! σθθὰ 
ΟὨτὶαι 8 τοϊηϊβίοσβ ἸΩΑΥ͂ Ὀτίπρ ἰο ᾿οδγθη οὗὨ ἐμ6 
τηυϊἰϊυ ἀ685 ποτὶ ὑΒ6 Ὺ ἢᾶνο σδυρἢ Ὁ Ηΐ8 χτλοθ. 
--τνον. 11. 8.0 ἱδ 1 πὶ [86 του] 408 Ἡλιϊο ἢ 
Ἧ9 ΤΏΔΥ οδίοι 88 ἤἄβδτβ οὕτωθη. Τἢ6 ““υπατοα 
δηὰ ζοΥὶγ δὰ ἤουν ὑμβουδδῃ" π|ὶ}} Δ}} Ὀ6 Ὀγουχμί 
βδῖθ ἰ0 ἨΘΒΥΘΏ.---Εγοὰ ΟΥ̓́ΕΒΝ : ὸγ. 8. 7ημπεάιαί6- 
ἧν; ΤΌΘΥ σοῦ »γοηερί δῃὰ οπογρείίς ταθ, ΒΟ 
φου]ὰ ποὶ 1οὐ (9 ΒουΣΒ οὗ {86 πἰρίι---ἰλ9 τηοϑὺ 
οὐἀγνδηίαρθοῦϑβ ἐΐπιθ [ῸὉΣ 5} 1} ρ.-- 0885 ΘΎΓΔΥ ὉΠ τ- 

Ῥσογνϑὰ, τῇ θη ὁπο0 ἐμ 00 δὰ ταδάθ ὑρ ἐδιοὶξ τοϊβά 
ἴο Βρϑπὰ ἰΐ ἱῃ ἐμ) ὩΩ δ δ᾽ Ἀ6 ΓΘ ϑρόκθῃ οἵ. [ΤΟΥ 
ὝΟΥΘ 8180 μεγδευεγίπ ταθῃ. Ἐ. Ἀ. Ο0.7-- τ ἐν. 7. 
Οἰτὶ λὲδ βελεν᾽ δ εοαὶ μπίο ἀΐπι; Νοῖθ “ἐδ γευόγοησ6 
νοὶ ΟΌΒΟΥΥΘΒ, ΟΥ̓ΘᾺ δἰ δύ ἢ ἃ τιοπιθηὶ οὗ οχοϊ(οα 
[ϑοϊη, ἰδ6 ΡΘΗ Ῥτορτίοιἷοϑ οὗ οἱοιἰπρᾷ." 
(ὅ:τ18Ὲ νἴ ὈΒΑΕΒΕΚΕ.)--- ὕογ8., 9-12, Τα Ϊ8 
ὑνούοϊά τιΐσδοὶο οὗ (μὸ ἀτγδιχῶϊ οὗ ἤβμοθ, δηὰ (ἢ 9 
Ὀγοὶ]οὰ ὅ8.} δηὰ Ὀσοδα τηδὰθ σοδὰγν 10. ἰποὶν γϑ- 
Ρδδὺ 60 {π6 1» ἴδῦοτϑ 6 γ0 θη θα, ΒυτὉ0}129 ἐδ 9 
δαο) 1 Υ, 268], δη ἃ γο]ΐαθοθ ὑροὰ ΟἸτίδὺ ἴον βι0- 
0088, τ νὰ τ Βίοα (86 ΔΡΟΒ[1]68 διὰ 4}} το βιιοσοοῦ 
ὑπ θπὶ ἐπ [89 ΣηἰὐΒίγῪ οὗὨ ἰμο ποτὰ, ΨΟΣΘ ἰο ἸΔΌΟΥ 
ἴῃ {π6 τΟΣκ οὗὨ βαυϊηρ 8οι}}5, δη (6 πδίοῃίαῃ] 
Ῥτου άθησο τὶ ἢ Ἡϊοῖ Ηδ ἴῃ ἸὮΟΒΘ δοσυΐοο ἐμ 6 Υ 
τ θηχεοροά, νιὶ}} ΒΌΡΡΙΥ 411 ὑπ ὶσ ἐθιυροῦγδὶ δηθὰ 
Βρ᾿ ΡΣ [δὲ τυδοίβ.--ς Α ἰγρ9 ΟΥ̓ ἰμδὺ ΠΘΔΤΏ688 δηἀ 
{6 ον ΒΡ, ἰο ἩίοΒ ἰὴ0 Ιογὰ που]ὰ ἰῃ ζυΐαγο 
{ἶπηθ8 Θοπαἀ δορὰ ἴῃ Ηἰΐβ ἱμυ βὶ ὉΪ9 τοϊαἰἱ ο.8 τ ῖϊῃ 
ΗἰΪ5 Ῥεορ]ο.᾽" (8:11ῈῈ.)--- Τὸ στοῦ δπὰ σ]οτίουβ 
ἱησειπογίος ἤγοτα (89 868 οὗ ΠδιΊ 0:5, το ἢ ἱπ (ἢ 9 
Ἰδίι ον ἀδν 58}14}} 6 ταδάο ἰο ἔδ6 ογὰ 6808 ΟὨ γἰδί, 
[89 οπὰ οὗἉ ψβΐοῖ Μν}}} Ὀ6 ἃ “έαδέ οἵ τηοδί στβοϊουβ 
{01 βὶρ πὶ Ηΐπι, δὴ δηςγρα οὗἩὨ ἐδ ον Β 
ΒΌΡΡΟΥ, δὴ εαγίψ πιοαὶ οὗ {ἰὸ “στοαὶ σοβαγγθοίΐ 9ῃ 
τοοΡἷὩς ὙΕϊσὴ 0111 6 ἔοἸ]ον οα ὉΥ 8 Ῥϑγιοδπθηὺ 
ἀδΥ οὗ οἰθση] 0γ.᾽" (511ῈῈ.}] ' 

Ι. 

ΤΒΒ ΟΟΝΤΙΝΌΙΧΟ ΒΌΣΙΒ ΟΥ̓ ΟΗΒΙΒΤ ΙΝ ΠΙῚ8 ΟΗΌΒΟΗ, ΒΕΡΕΒΕΒΕΝΤΕΌ ΒΥ ΤΗΣ ΜΙΝΙΒΤΒΥ, ΤΑΙΚ ΑΝ ΜΑἘ"- 

ΤΥΒΣΑΤΕ ΟΥ̓ ΡΕΤΕΙΒ, ΟΚ ΤΗῈΒ ῬΕΒΤΙΝΥ ΟἹ ΤῊΞΚ ΟΒΌΒΟΗ ΙΝ ΒΈΒΡΕΟΥ ΟΥ ΕΒ ΡΒΕΡΟΜΙΝΑΧΝΤΙΩΣ Οἢ- 

ἘΙΟΙΑΙ͂, ΑΝῺ ἘΧΤΕΒΝΑΙ, ΟΗΠΑΒΆΟΤΕΣ. 

ς΄ 068.». ΧΕΙ. 168-19. 

15 βο τβθη ἐμ0 0 μα ἀϊποα [Ὀγοαϊκβιϑίοα, ον, ἰβκϑη ἐμοῖσ ταοσηΐηρ' ταρ8], ἡρίστησανΊ, 
δοϑυ5 Βα: 0ἢ ἰο ϑίπλοη Ῥοίου, δἰ πλοη, δορὶ οὗ Φομδϑ [908η, ᾿]Ιωάννου],.} Ἰογοδὶ [ἀγαπᾷς 
που Τλ6 τότ θη ἐμο80 ἢ Ηδ ββ! ἢ υπίο Ὠΐω, Ὗοα, Τοσὰ ; δου καονοβὶ ἐμαὶ 
ον [ἀθαγΥ Ἰονο, φιλῶ]" {π66. Ηδ βαιῃ υπΐο δἷπι, Βδοα [βόσχε] ΤΩΥ͂ Ϊατη 8 [τὰ 

16 ἄρνία μου]. Ἠδ β5:1} ἴο ϊπὶ πηι [86 [4] βοοομᾷ {ΐπι0 [δεύτερον], β΄πηοη, δοπ οὗ 
Ψομδβ [908], Ἰονεοβί [ἀγαπᾷς] ἱ οὐ πιο Ηθ και υηΐο ἢ ΐπὶ, 68, Ιωογτὰ ; ἴδοι 
Κηομνοϑῦ {μὲ 1 [ἀθΑ7}Υ] ἴον [φιλῶ] {μ60θ. Εἴ βαϊϊῃ υπΐο πἷπ, Εἰδοα [[Κθρρ, ἰθηά, 

17 ποίμαινε]" ΤΑΥ͂ ΒΙ66Ρ [τὰ πρόβατά μου] ἩβαΙ υηΐο Ηἷπὶ [Π6 (μϊτὰ (πιο [τὸ τρίτον], 
Βίποη, 805, οὗ Φοπδ8 [9082], Ἰογοϑὺ (Βου τὸ [ἀΘΑΥΪΥ, φιλεῖς με] ἢ ῬοίοΡ ττὰ8 ρτὶονθα 
Ὀδοδυθο 6 βαίἃ υηΐο μἷπὶ ἐμ (ἱγὰ ὕτηθ, Ἰμονοϑί ἴβοι τη [ἀθαυγ, φιλεῖς με ;] 
Αμπὰά ἢ βδϊὰ υπίο ἷπι, 1ωοχά, μοὰ ἱκηοτνοβὺ 4}1 ἰβῖηρ ; ἴδοι 
{π66 [ἀοαΥγ, Ψψιλῶ σε]. Φοβι8 βαὶ ἢ υμΐο πίω, Εθοα [βόσχε] ΤΩΥ͂ 5.66 

18 ΒΏθορ, βῃθδρ]ηρθ, τὰ προβάτιά μου]. 
ἴου σψαϑῦ γουηρ, ποὺ ἰγάοαϑι [ἀϊάθὲ σίγα] {8 γ86 

οὐοδ ἰΠδὲ 1 Ιογϑ 
[πν 1116 

1 ΒΑΥ υπίο ἴδθε, ὝΒΘΩ ΜΟΥ, νοῦν, 
ἶ δηἃ τα] κοαϑὶ [δηᾶ αἰἱάδὲ 

τ 81] ψ μον μοι βνν μὴ : θυΐ ψ ρθη ἴδοι 8.410 Ὀ6 ο]4, ἰῃου Βῃ8]}} βίγοίοιῃ ἕο 
τὰν Ππδηά8, δηἃ δηοίθογ 884]} ρἰγὰ {μθ6, δμὰ ΘΑΥΥΥ ἐΐθ6 ΜΙ ΒΟΓ ἰμοὺ που]άοβί ποί. 

19 πρίν ΒΡ8ΚΟ6 δ6 βἰρῃηλγίηρ ὈὉΥ ναί [ΚΙιηά οὐ Δ ΠΠΟΡ ΟἿ] ἀοδίῃ ἢ βου] [τγ88 [0] 
ρ)ουν αοά. Απά σῃθῃ 6 Βδὰ βροΐζοεπ [μἰ8 [πὰ Βανὶπρ βρόκοῃ {813,] ἢἣθ βαἢ 
υηΐο Ὠΐω, ΕὈΙ]ΟΥ͂ Ιη6. 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Ψον, 1δ..-ΟὉ 180 τοδάϊηρ Ἰωάνον ἰηείοδὰ οἵ Ἴωνα, γοτα. 16-17, 966 των ι. 42. [Ρ. 91, ΤΈΧΈ. ΝΌΤΕ 1, ΤΔΟΉ τ. 
Ἰωάννον οΥ ἸΙωάνον Ὠδ1Ὸ δηὰ γνογβ. 16,17, ἢ ἃς 

αἴα. ᾿Ιωνᾶ ἰδ ἴτοια λιι, χτ. 11. ΙΔρβὸ δάορίδ ἐδ ἰδέϊος, διὰ ἰσδπιδὶαίοδ ΥΘΟΝ .ζ0Π62.--. 8 
ττος. ΑἸΣ, ὙΓοαῖο, διὰ Η., τοδὰ 
πῶ} ὕδτοῖοῦ, ᾿ 

, ΤΙοοΒοηᾶ,, 
Ὧ0Φ ΠΕ δὲ.5 Β, 61 Ὁ. 1,.. γυ]ς. 'ὭωΩ 



488 ΤΗΕ ΘΟἙΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΟΌΙΝΑ ΤῸ ΖΟΗΝ. 

5 Ὅοι. 15. εἰκυίβοαδῖ ἀϊδδγοηοο Ὀδέοθη ἀγαπᾶν δὰ φιλεῖν ν᾽ ἰς ἢ ταπς ἐπτουκῖι εἰιο δοοίίοπ, ὁδδηοῖ πὰ] ὍὈῸ ΤΣΟῚ» 
ἀοτοὰ ἰὼ Ἐοκί ἢ, ὑη]68δ6 τὸ ἐγδπδίαϊο φιλῶ σε: 7 ἀεαγὶψ ἰουε Υεε. ἴδαξο ἰταπδίδίοο ἀγαπᾶν ἐΐεδεν, φιλοὶν Μεὸ λαδεπ. ἀγα- 

ἴονα, διὰ δ σὸ οὐχῆϊΐ ἴο δαυὸ ἰο σὰ 856 Μὸ}} δα ἴὸ ᾶ ἰα πεοὰ οὗ 184 ἰχίνοτ, τενογοθείαὶ, ὁομαίδαξ, πη πανοτίβας 
αὐρίβ ἐράνα, γήῤνν χρλννοἀρνωξ εερ ἴο Φοιη (νοῦ. 29) δηὰ Ηἰδ σμυγο ; φιλεῖν, αἴαΤΕ, τηοασιο ρογβοηεῖ, οπβαδέοοδὶ ἰονο δεὲιὰ ὑγίϑεμίθῃ!ρ. 

πο Μυϊκχείο τοπάοτο [μ6 ἔουη ον δ᾽ γαυο ΕῪ αἶξί ἴδιο Ἰδέ 
ποῖ [6 δεηο οδο6 οἵ ἀϊοτοησο, ας ἴΠ6 10 

Υ ἀπεαγε 
παυὸ οχργοαϑο ἰΐ Ὁ δὴ δά ἀϊείοηδὶ τνοσξὰ οὐ δ ρβδεί; δὲ δ)] οτοωϊδ πὸ 

δηά οϑειξζανί. Τῷ ἰ6 Ἠοῦεον ὅοπὰ βγείοε ἐδβοεο ὅσο 

Ἰδνο ἴο δοοοῦῃὲ ἴογ ἴδιο αἰ ἥογεηοθ ἴα [86 Ὁ γοοὶς οὔ ϑοῖιπ, 8.66 τποτο ἰῃ (1:9 ἔχχο. ΝΟΥΕα.-- . 8.) 
8 γον. 16.--[ΤῊο ἀϊδογοηοο θοίϊψοοη βόσκω ἱ χο, ἔο Ῥαείωμγε) Δῃ ἃ ποιμαίνω ΩΣ ποιμήν, ἴο ῥαπατε, ἕο ̓ΘΡΦ Το γσύεῖσε 

, ἕο γωῖΐε, α οοῖ οἵ μογά), [6 οὐ] οεαιοὰ [ἢ [86 Υ. βόσκω οὐσΌΓΣΒ ἷπο Εἰτη66 ἰη (6 Ν. Τ., δὰ ἴα αἰνεδγο βάῤῥς 

το 5. Υ., ὁχοορὶ Μαιὶ. νἱ!!. 83 (κερί). ποιμαίνω οοσῦσα οἰονεῃ ἐἰπι68 δηὰ [6 τοι ογϑὰ ἰο γμΐε, οἵ ἐο γδεά. 
βόσκημα, υἱοίπιδ, ᾿'68 Υοίετθηο9 πιδίη}Υ ἴο 16 “δα έηρ, 
ΔΡΡ δ ἐΒδτοΐο το μ" 

2 κή, 
ΟδΙῸ (“ ἀὐ ἐγπδλγεπας Πα "γον, Ὁ. 675), εοὐ 

ΒροοίαἹγ ἴο ἐδ 6 ἰδοῦν, ΨἘ1106 ποιμαίνειν [6 ΤῊΟΓῸ ΡΡΏΘΓΑΙ, δὰ οονοτα 6 ργογυ ἀΐης δοὰ Ἔγοῖπς δοιῖνγ 
πολ ῃ Ἰογοῦ); οορ. Μεοῖί. 1|.6; Αοίϑ χχ. 238; 1 Ροῖ. τ. 2; Αροσ. 

χὶσ. 15. βοοὸ ἰδ ἔχεο. ΝΟΤΕΒ.--". Β.] 
; χὶὶ, δ 

4 γος. 16,.--ἰἰΠρό βατα, οὐεέε, ἐλεερ, ἰ5 δυπία! ποὰ ἐπ [πὶ σότϑὸ ὈῪ σοάά, δξ. Α. Ὁ. Χ, Γ΄. Δ. Δ. Π., δυά δἀορίοἃ ὃΥγ 1,6}}- 
τόδηη, Ττοροῖ]οα, εγοῦ δὰ ἴδλμκο. προβάτια, ουϊομῖαε, 
ψοτ. 1ὖ 

δ γεν. 17..-Π 

{216 εἌδεΡ, ἵπηρε, ϑολάπείη, (πο ἢ 16 ἴπ|ὸ ὑτόορος τεδάϊης ἰω 
, 866 ποῖο δ) 85 [πο δι ϊ που Υ οἵ Β. Ο., δά [6 δὐορίοἀ ὈΥ ἐὐαί δρρς ψεῦ εἶτεο 

πρόβατα ἴα ἴλο ιατείη. ἘΠ ἀ  ἤογθηοθ Ὀθογθθ ἀρνία, πρόβατα, προβάτια [6 εἰκηἰ δοληῖ: δ60 [6 Εχτο. Νοτκβ.--. 
ἡτια, Το Βοπάοτί, ἰη δοοοσάδησο τ Οοὐά. Α. Ὁ. δενδηη σοδὰβ πρόβατα, Ὑἱ (ἢ ἀξ. Ὁ. Χ. 

οτὰ διὰ 'ῬΤ οοίοοίὶ : 1.9 ΤΑΣ ἘΠ 

χε, τες, 

Ὀσὲ Τιδομοηάοεί, Τγοκο!!ο6, ΑἸοτὰ δηά Ὑγοείοοῖε δάορὲ προβάτια “ΠΑ. Β. Ο,, βϑγτ.; οορ. Αταῦτοσο ἰοῦ ἣν Ἄκου: 
Ῥαιοε αρπίομῖοα πιέοε, Ῥαϑοε ἀρπὴδ πεδοῦ, Ῥαδοὲ ουίσιἶαι 
γαῖ. 17, ἔβόσ πουἹὰ "6 ἃ βοδιςιαὶ τἰδίως οἰΐτμοχ : {έῤί26 

ἘΧΕΘΟΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑὮ. 

ΟΕΝΈΒΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ. 

ΤΏ ζ0]]οπίης ἐγαηβδοίϊ οι πιο ϑυυ 1185 γοΐθ- 
τοῦο6 ἰο ἐδ ἱμτοο-ο]ὰ ἀδηΐαὶ οὗ Ῥοίον, δπὰ (δ κ68 

{86 ἤογιι οὔ δὰ δροβίοϊϊοο- οἰ ἷσδὶ ἰγἱδὶ, 1.8 οὐγοοῦ 
θοΐης ἔδ6 γο- ηϑιϊαἰΐοι οἴ (μδὶ ἀϊβοὶ ρὶθ. 

[1 16. νὰ ]} ἰο τεδὰ (86 αυοβίΐοβ οὗ οὖσ [οσά, 
{86 διδίοτβδ οὔ Ῥοΐϑσῦ, δηὰ ἐδ σοϊηπιδηὰβ οὗ 
ΟΒγῖδί ἰπ ρδγδ}]οὶ σοἸυΠ128: 

Ουοδίϊοςδ. ΑἸΔΎΟΥΒ. 

1. ᾽᾿Αγαπᾷς με πλεῖον Ναί, Κύριε, σὺ οἷδας 
τούτων; ὅτι φιλῶ σε. 

11. ᾽Αγαπᾷς μεὶ Ναί, Κύριε, σὺ οἷδας 
ὅτι φιλῶ σε. 

11, Φιλεῖς με; Εύριε, π ά ν τα σὺ οἷ- 
δας, σὺ γινώσκεις 
ὅτε φιλῶ σε. 

Οομπδηάβ. 

Ι, Βόσκε τὰ ἀρνία μου. 

Π. Ποέίμανε τὰ πρόβατά μου. 
1Π. Βόσκε τὰ προβάτιά μου.-Ῥ. 8. 

ΤῊ ἄγοι οοποίἀοτγαίϊΐοπ οἵ βίη ἤοδποο 5 ἐδ 9 

ΤΗΒΈΒΟΤΟΙΡ ἸΝΟΌΙΕΥ ΟΥ ὅκβῦβ ἰοζοίμον τὶ (ἢ ΤῊΒ 

ΤΗΒΕΕ ΠΕΡΙ1ΕΒ ΟΥ̓ ΡΕΤΕΚ,---ἰ 6 σοι ἰθτρασί οὔ ἰὴ 9 
ἐβτοο-ο]ὰ ἐθπιρίαἰΐοα ἀπὰ ἀθπῖα]. [Τ|8 δἰἴὰ- 
δβἷου (θοῦ. οἷ. χἰ ἱὶ, 88) 8 δοκπον]οάροά Ὀγ Αὐ- 
παβίϊῃς (“ τεδάϊίων περαίίοπὶ ἰγὲπαδ ἰγέπα ἐοπ εδεῖο, 
περιίπ ἀπιογὶ ἰσωα δορυϊαί φυαπι ἐἐπιοτί"), Ὗοεῖ- 

βἰοΐη (“μὶ ἐϊϊπ οοεαείοπεηε ργαδετεῖί, ἐγίρ οὶ αὖπο- 
φαίἰονπ ἰδ πιαοΐαπι ἐγ οὶ ρτοζεεδίοπε εἰμεκαϊ), Βοη- 

κοἱ (πο, ἰπ Ηἷδ Ὀγίϑῖ, ροϊμύθα ὙδΥ, γϑυλδσῖζα ἰὸ 
τὸ τρίτον, γον. 17: ““πυπιογωδ ἀεοτείοτί4᾽᾽)), ΜΟΥ͂ΟΥ, 
ΑἸτονὰ, αοἀοί, δὰ οἰμοτβ. 11 ἴβ ταὶ πὶν ἀθηϊοά 
ὉΥ Ηοπαβίθηθονς, ΤΟ ΒΓΔ ΚΟΥ ΒΑΥΒ (], 842), 

ἰδαι ἔβοτο ἷ5, ἰπ (818 016 Ββοοίϊοι, ποῖ {86 16δϑὲ 

χοΐδυθῃοθ ἰο Ῥοίον᾽ 8 ἀδηΐαϊ, 8δὲ ὑμὶ8 88 6001- 

οἰ οἿΥ ἀοπθ ασδυ πὶΐι Ἰοης Ὀοΐογϑὶ ΤΆ 8 Β.})ΟΥΒ 
ἐμ ἀϊδαυδὶ! βοαίϊοι οὗἨ (8 ΒΑΕ διὰ δορυΐδυ, 
ἐμβουσὰ ἰϑατηοᾶ δοὰ ογίμβοάοχ, ἀϊνίηϑ ἰο δρρσο- 

οἰαίο ἴμ6 πἶοα δηὰ ἀϑἰοδίοἷυ δογοα οοπβιλαἰίου οὗὮ 

ἐἰΐ5 ΘοΒρεὶ.---Ρ. 8.1 ᾿ 
ΠΏ 6 (ἢ 6 ΤΗΒΕΕ ΤΟΙ ΑὈΌΒΕΒΝ, ““ ϑἥποη, δ0η οὔἵ 

“οηα: [«“7οἦπ, 560 ΤΈχτ. Νοτε.--Ῥ. 5.1. Αββυγθα 
(ἷ8 ᾽8 ποὶ δἰ ΠΡΙΥ 8ῃ οχρυθϑδβίοῃ οὗ βοϊϑιιηῖγ δπὰ 

ἀεοΡῚΥ δἰέττοά Ἰοτὸ (ΜοΥΘΡ),--οΟἰΐ ἰδ ἰπίοπα θὰ 88 8 
τοιηϊπᾶον οὗ δο πδίαναϊ ἀοϑοϑὺῖ διὰ ΘΔ Θ88 
οὗ Ῥοίον ψῃίοῖι 6 γο Ῥγοάυοίΐγο οὗἁὨ δ ἶδ8 ζ4]]; [818 
τλθδηϊηβ Γ6Β0}18 ΒΌΓΟΙΥ ἔγοτῃ (86 δη 6818, Μεὶϊ, 

πιεα4ε). 1Ἰί προβάτια ποτὸ Ὀοίίος δυδιδι θὰ ἰῃ τοσ, 16, δηὰ πρόβατα 
ἑαιιδε, ἐλεερίέησε, ἐλεερ.--Ῥ. 8.} 

χυὶϊ. 17,18: ϑύποι, δοη οὔ ὕοπαε [“0λ5]. διὰ Ῥείεν, 
(806 Οὐπιπι. ὁπ Δία((ἀξιν, οἶδ». χ. διὰ σἤδρ. χυἱ.). 

Ἑδτὶ ον (89 ΒΒΑΡΙΝαΒ οὗἩ ἰμ6 (τὶς ο-Τοροδιεὰ 
ΟΥΕΒΤΙΟΝ: 

(1) Εἰγαὶ, “ Ἰουεεί ἰλου Ἀἕε πιοτε ἰλαπ (λέεε ἴοῦς 
Αι," .---σἰῷ χοΐογοηοοο ἰοὸ ἰἶΐθ γὙοῪ οἵ Ῥείον: 
“Ἅ Ζλουσὰ αἱ ελουϊὰ δε οῇεπαάεά ἐπ Τὴξε,᾽ εἰο., (Β6Ὲ 
80 δἰπιρῖὶο: ““Ζουεδί λοι Αἴε 3" ἴον 1.16 δβοοοηὰ 
διὰ ἐπ ἐμὶταὰ ἰἐπιο. 

(2) 1:9 οιδῃ κο ἀγαπᾷς με; ἀγαπᾷς με; φιλεῖς με, 
ἡ, ς. “Ἰμουνοδὲ ἐβοὰῦ Μὸ (οι μΐσα! !Υ) Ὁ “Ατί 
ἰδοὰ αἰἰδομβοὰ ἰο Μὸ 88 ἃ ἔγί θη ἃ (Ῥϑυβοσ δὶ] γ) 
Το ᾿δδὶ ᾳιοδίΐου ἃ βοδυομῖης οπἰογῖης ᾿πίο 186 
ὑν1σθ- τορθαϊεἀ ΔϑβΌγδοα οὗ Ῥεΐον: φιλῶ σε. 

8.11} ὑδυίμοῦ ὑ6 ΑΝΘΉΕΕΒΒ οὐ Ῥείοσῦ. Αδον ἰδ9 
ἄσδί αὐοϑοίϊοη, ἢ δνοϊὰβ (86 ἄβδῆχοσ οἵ βοιιϊησ 
Ὠἰ 56 7 δῦονυϑ Ηἰ8 ζ6]1οὁτν - αἰδοῖ 165, ΕΥ̓͂ ονδάϊης [9 
ΘΟΙΏΡΑΡΔΙΪΤο ἴῃ «“96808᾽ αὐοδίϊου ; Οἡ (86 ΟΥΒΟΡ 
Βδῃηὰ 9 δβροοὶδ᾽ ἰσοϑ (6 ἀγαπᾷς μὲ ὍΥ Ταρ᾿ γὶης: 
φιλῶ σε. Ἷὶ ἰδ ἃ τιοἀϊδοαίίοη, ἱπ νὩΐο ἢ6 6Χ- 
Ῥτθδ868 ἈΪπη86] 7 ΡΑΣ ΪΥ τὶ ἢ πιογα ἀπο, ῬΑΤΑΥ 
ὙΠῸ ποῦς ΓΡΌΟΥ, 88 ἵΓ Ὧ6 Ἰηοϑηϊΐ ἰ0 ΒΔ : ἰπουχῃ ἷ 
βιιουϊὰ Ὀ6 τδοίΐης ἴῃ (86 ἀϊνίπο τηδδϑυσο οὗ ἴονο 
ἐμαὶ Ὀφοη οὶ ἰο Τ60, 1 που 6958 διὰ Ρ6Γδὸ- 
ἨΔ}1 οἰϊδοδοὰ ἰο Τη60 ἔτοπι ἐδ Ὀοίίομι οὗὨ ΣΩΥ͂ 
δοαρι. Ηθ ΔΗΒΎΘΥΒ (9 βεοοηὰ ἀποβίϊου ἴῃ ἰδ 6 
ΒδῖΩΘ ΤΏΔΏΠΟΥ, Αὐ ἰδ6 ἰμἰνὰ αποδιΐου οὗ 6818, 
Β6 ἰδ φατϊοντϑὰ ἐμαὶ 56βδυϑ δῖ πἴπ ἴον {80 (μἰτὰ 
ἀἶπι6 : φιλεῖς με; δηὰ Βι ΓΘ ΖΙΒΘΏ5 Ηἷκ ἔοττηοῦ ἀδ- 
οἰαγδίίουϑ, “Ζογά, Τλοιε ἐποισεεὶ ἐ{ 3) ὌΥ (86 
μνογὰ: ““Τογα, Τάοι ζἀποισοοὶ ΑἸ, ΤΕΙΧΟδ, 7Τάου 
ξηοισεεὶ ἰλαΐ 1 ἰοσε Τ΄εα.᾽᾽ 

Οἵ ἃ υογγ δρεοὶδὶ δἱχεϊἤσδῆοο, ΒΟΎΤΟΥΟΡ, ἃτὸ (86 
ὑγθθ ΒΌΙΨΕΒΑΝΟΕΒ οὗ ἰδο Ἰογὰ ἱπ σορὶν ἴἰο {18 
(ΠΓῸΘ ΘΗΞΉΘΥΒ οὗ Ῥοίοῦ : 1. βόσκε τὰ ἀρνία 
μου, 2. ποίμαινε τὰ πρόβατά μου, 8. 
βόσκετὰ προβάτιά μου. Ἰδμαπῖοο, δὲά γεί 
ἐπρορίδηί σταάδίὶ 08 ἰῃ ἐμ αἰειϊησίΐοπ Ὀοιγθ η 
ἀρνία, ἰανιδδ, αμὰ πρόβατα, 701} -ατοῦγη δῆερ, δυὰ 
προβάτια [866 10 ΤΈΧΤ. ΝΟΤΕΒ], [011- χτόττη διθορ 
16} ΔΥΘ, ὨΘΥΘΥΓΒ6ΪΟΒΗ, ἰο 6 ἰγοδίοαὰ ἐδηδο 
116 Ἰδοθδ; δηὰ {89 ἀἰδιϊποίξου Ὀσίτοοι βόσκειν, 
ἐο ἱεαα (ο Ῥαείωγε, (ο Ῥγουϊάε υοἱίλ ζοοά, δὰ ποιμαἕ» 
νειν, ἰοὸ φᾶς δΔῃ ἃ σουέγη ἀἋ α ελερλενὰ. Ὧἴ8μο ἤτεὶ 
δηὰ πιοβέ ΠΕΘΟΒΒΑΡΥ ἰπίηα (1π|6]]Θο θ 8 }}γ ἷλ 18 δἰβὸ 
180 οδϑὶ δὶ, (βου ἰὸ ργοβοιίθ Ῥϑουϊίδν ας ]- 
168 ἰο ΔῊ ἱπιροσίουβ, δἰ κῃ -δοδυΐῃρ σοὶ) ἰδ [8 18: (ὁ 
Ῥτγουΐαο ἴον (μα Ἰαπι δ, ἑ. 6., {8086 οὗ ὑθ ἀοΥ διὸ ἴῃ 
(89 δἰ. ὙΠῸ δρὶ εἰ 8] ϑυδίθηδηοσο, ἰο Ἰοδὰ {ἢ 6. 
ἰο {86 βρίγίἑυδὶ ρδβίασο (πο οδἕοο οὔ ἃ ἀὐοών 
7 βιοτο αἰ σαὶ ἰο κατὰ δηὰ συΐάο ὑπὸ ἔμ}}- 
τον Β.166Ρ,---δΔίατο ΟΕ ΣΙ Β(18 15, --ἴὸἩ αδῖκο ἐμ 68 
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βοαῖς ἐμὸ σὶρῆξ Ῥαβίαρο, πὰ ἐμ ἰσὰθ βρί γι ἐα 8] 
1οοά ; τηοϑὺ αἀϊξουϊί οὗ 41]: ἰο οὗν ἰο {π 689 7}.}}}- 
εἰροα ΤΠ ΘΠ ΌΘΥΒ ΔΡΡΣΟΡτίαἴο βρ γί] ζοοὰ. 
Τὴ Κοπιδὴ Ῥοῖου ἢ85 τηδᾶὰοθ ἃ κατακυριεύεινδ οὗἁ 

{πὸ βόσκειν δια ποιμαίνειν; ὮΘ6 Β88 ἰγδαϊεα ἐδ9 
προβάτια 88 ἀρνία, διὰ Βδ8 Βο ὑβογουκ}γ Τογχζοιθη 
ἐπ ἰπϑίγαοσίίοη ὑ0 ῬΤΟΥΪᾺΘ δβρὶ τἰΐα 8] πουσ βταθηΐ 
70 ὑῃ9 πρόβατα, ΘΥΘἢ 88 βόσκων, 8ἃ8 ἰο αγα, οὉ 
10 ΘΟὨ ΓΑΓΣΥ͂, ΘΟὨ ἐΠΌΔ}}]Υ τοἰλάγαιο Βυασὰ πουτ- 
βαθὺ ἔγοσα ἐμ θ᾽ ΟΡ δη ἃ 0Χο, πὰ “ογδιαάεπ 
ἀξ υπὰον νϑγϊουβ Ῥ6η81{168. 

γεν. 16. βίταου, βΒοῃ οὗ Φο8ὴ [σέμων 
Ἰωάννου. [ΔΏρο χοδ8Β ϑοηαδ; αὺ 866 ΓΣΩΥ͂ 
ΤΈΧΥ. ΝΌΤΕΘ δηὰ Οὐηϊπι. οα λίαίίλειο χγὶ. 17, Ῥ. 
296, οοίποί!.---Ρ. 3.1] 6 ΟὈ͵ ΘΟ. 0}8 ΟΥ̓ ΜΟΥΟΣ 
διὰ οὐϑῃ ΤΒΟΪυοΙΚ : “ οἱ ποί 48 ἐπβουρὶι {πῃ 6 Δ)ὀῥΡο8- 
[0116 πδῖλθ ὅγ6γ9 γοίαθοα μἷπη (Π6 ̓ οίίθ, 5.160), 
8δτοὸ νιϊβουῖ Ῥγοοῦ, Αοσδογάϊηρ ἰο ἰμαπι, {δ9 
ἐπτίοο-τοροδίοα δά ἄγ δβα: “ βίτηοη, Βοη οὗ 9 0π88,᾽ 
[7081], 18 ΤΩ ΘΓΘΙΥ ΟΧΡΤΟΒΒΙΥΘ οὗ Βοϊ τ ηἰἐγ. ΚΟ] τα- 
ὨΠΥ, ΒΟΎΘΥΟΣ, 18 ΔΙΤΤΑΥΒ αίνοῃ ἢ ἐπ Το 6 ἢ- 
ἰοῦ ὑβουριὶ. [Ααοάρὺ ἀρτοοβ νἱνῃ Τδηρσο, Ἡ 80 
δ χίρῃῦ, ἰμαὶ (89 δὐάγαββ ϑίηιοη, δοη 97 συ οδη, ἰ8 ἰη.- 
ἰοπἀοὰ ἰο γ66811 ἷ8 πδίυγαὶ ομαγδοίοσ 88 αἰδιϊηοι 
ἔτοτη ἰδού ἱπρ] 1694 ἴῃ 18 ΠΟ δῃὰ οδῆοίδὶ πδιὴθ 
ϑίπιοη Ῥείεσ. 80. 8180 ΑἸέοσά : “"Σίμων ᾿Ιωάννου ἃ 
ΤΟΙ ὨἰΒΟΘΏ66 ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ οὗ, μΪβδ οὐπ πδὴθ δῃὰ 
Ῥατοπίαρο, 859 ἀἰβέϊη συ δηθὰ ἔγοτα .ἷ8 δροβίο]ἱο 
ἘΆΠΙΘ Οὗ ΒΟΠΟΥ, ΟΟΡἢ 85, οΥ Ῥοίδυ, 866 σβδρ. ἱ. 48. 
Τὴὴυ8 νὸ πᾶν Σ. Βαριωνᾶ, Μαϊϊ. χνὶ, 17, οΘοπποσίοα 
τ 1 {86 ταϑῃίοη οὗ Βὲ8 παΐιγ 8] βίδίθ οὗ 68} δηὰ 
Ὁ]οοῦ, πιὶοῖ δα πο χουϑδὶϑα ἰο εἶτα ὑπο χροδὶ 
γα α9ὲ οοῃἴοδαοα---ὴά [ὑκῸ χχὶϊ. 81, “ 5ὶ- 
τος, Κ΄ 0,᾽ ἩΒΘΩ Π6 18 ΣοΙηϊπ θα οὗὨ δἷ8 πδίαγαὶ 
ὝΘΔΚΠΘΒ5. 5360 4180 Μϑσὶς χὶν. 837, διὰ Δίαι. 
ἀδθ τι ΞῚ ἩΠΘΥγΘ ἰῃ6 δἰ σηϊ σδῃο09 18 ποί 80 Ρῥ]αὶπη.᾽" 

τ τοεΐ ἴποῦὺ ΜΘ ΣΏοΣΘ ἘΒ8 ἴ8689 [ἀγα - 
πᾷς με πλέον τούὐύτων)].---δξιἰσληρο ἰπίθγργο- 

. ἰδιΐοπ : ἔμ8ῃ {8980 ἐλίησα, ΠΔΠΙΘΙΥ ἐθο80 Δρρεοσ- 
ἰαἰπῖης ἰο ἃ ἤβμοτ᾽β 116, τούτων δοπδίγαθά 88 
πθυίον, Βοϊίθῃ. ΤῈΘ τοίθσθῃοθ οὗ ἐΐ6 Ἔχ ρυθϑβίοῃ 
ἐἰο Ῥοὲοτ᾽᾿ 8 βοϊἰἶπῷ ὉΡ οὗ Ηἰπι861 δῦουο 818 ζ611ὁνν- 
ΑΡροβίῖθβ, Μαίξ. χχυΐ. 88, 15 στουη Β8}γ ἀοπὶοά 
ὉΥ Μογοῦ. [Βοηκ6]: Απίεα Ῥείγιιδ 86 »ἷιβ δὲ 
»τϑδείνωπι ἀϊχοταί (Μαίι. χχυΐὶ. 88), πμπο αμΐεπι 
δὶπιρίϊοϊ(ε7 αἀἱοὶξ ὁ ἀπ0 ἐδ; πο αααϊέ, “ρίωε ἀΐ.᾽᾽ 80 
εἷ8ο αοἀεί.---Ρ, 5.] ἣ 
θοῦ πουνοβὶ ἐΒεῖ Σἴονὸ 166 [Ναί, 

Κύριε, σὺ οἷδας ὅτι φιλῶ σε].--Φιλῶ 
σ ἐ--ἰ τοοίοϊ ἃ ὀχρχοβϑίοι οἱὨἩ μυμῦ: 1. Νὸ 
τρδ Κη ρ οὗ ΘΟ ρα τίβουθ. 2, ΑΡρρϑβ] ἰο ἐμὸ κπον- 
Ἰοᾶὰρο οὗἉ Ομ γὶβί. 8. ΟδΒοΐοοθ οὗ ὑπὸ ἰθρι οὗὨ μδ:- 
ΒΟΏΔΙ δἰἰδομπιοπΐ. : 

Οὔδοσυο μδὲ [89 1οτὰ ἐν ]ο9 85 Κ8 ἀγαπᾷς με, 
δῃὰ οὔ00 φιλεῖς με, ΜἈΠ1 Ῥοίθοσ {8 γ80 ὑΐτηθ8 85- 
ΒΌΓΟΒ ἐμ οτὰ φελ ὦ σε. Οα ἐδ6 αἰ θό θΠ66 οὗἉ (6 

᾿ἔνπο οΥΙΏ5, 500 ἐδοὸ ΤΈΧΤ. ΝΌΤΕΒ, δηὰ Ὦσ, 18 ημ6᾽8 
" Ῥτοοοαϊΐηκ ΖΘΠΘΟΓΆΙ το Υ ΚΒ, ἰ0 ΟΝ 1 νι 1}}} δὰὰ 
ἴμοβο οὗἩ ὃ Γ007 ΟΥοΣ οοϊητποηίδίοσθβ.Ό ΜΟΥΟΣ: 
ΦΡΡΟΙΟΣ ἴῃ ἷ8 ΔΏΒΝΟΣ Ρυ8 ἴῃ ἰδ 8 0860 οὗ ἐδο 
ἀγαπᾷς (ἀργία) οὗ 89 αποπίΐοι, {86 Ἔχργοβδῖοι οὗ 
ὑπὸ μέγδοπαΐ λεατί-τοίϊοη φιλῶ (απιο, ΘοΡ. χὶ. 8, 
δ; χχ. 2), ἴῃ ᾿υδίϊοο ἐο ἷ8 ἱπτηοβὺ 166] 1 ᾳ.᾽ Α1- 
ζοτὰ: “10 ἀϊδίϊηοίΐοη Ὀοίτθοῃ ἀγαπᾶν απὰ 
φιλεῖν τηυδὲ ποὺ ΠΟΤΘ Ὀθ Ἰοβὲ βίχμξ οὗ, ΠΟΥ χηυμδὲ τγϑ 
ΒΌΡΟΥΒΟΙΔΙΪΥ ΒΔ ὙΠῚῈ ατοία8, " Ῥγοπιίδοιδ ἀὶο 

« [1ἢ [80 ἴδλο9 οἴ {Π|ὸ ὀχργοδοίοῃ οἵ Ῥοΐῖοῦ ἰο ργοβυγίοτβθ βυ 
δ σῆμα, ποῖ ἐο ἰογα {ΐ οὐεν οὐ Β Βοσ  ἰαφα, θαϊ ἴο ἰοϑὰ (80 Βοοὶς 
δηὰ ἴο ὕῦ0 απβαιρ]ο ἴο ἰξ (1 Ροΐ. ν. 2, 8).---. 8. 

υδυγραυϊξ ϑολαπηδε ἀγαπᾶν εἰ φιλεῖν οὐ πιοχ βόσκειν 
δἰ ποιμαίνειν (866 Ὀ6107.). Νεφιο ἀΐς φμξδεγοηδε 
διιπί διιδιη(ἰαίο8.)) ἸΓ 80, ΨΥ ἀο {9 ᾿ονα δ ἐνγο 
ἄγϑὶ αὐοϑβίϊοηβ οοηδὶη ἀγαπᾷς, ὙἘ8110 ῬοίθγΒ δῇ- 
ΒΎΘΓΒ ΠαΥ͂Θ φιλῶ---ΏΘΡΟΙΒ ἐδ ἰπϊνὰ ἰἶἰπὰθ 189 
αποδίϊοῃ δηἃ δΔΉΒΥΟΣ ὉὈΟΪῚ πᾶγὸ φιλεῖνῖ Τηΐδ 
ἀο68 ποὺ Ἰοοῖκ ἐκ δοοίάθηὶί. Τὸ αἰδβιϊποίϊ ὁ 
ΒΟ66Π18 ἰ0ο ὯΘ ἐπα ἀγαπᾶν 18 ΤΔΟΥΘ υϑοὰ οὗ ἐμαὶ 
Του ΡΟ ἶ4] ἰοτθ, στουηάοὰ οὐ ἶση στῶσοβ οὗ 
ομδγδοίονῦ, ἩΔΜπῚσ 18 ὈΟΣΩΘ ἱοναγὰβ ἀοα δηὰ τδπ 
Ὀγ ἴμ6 οἰἰ]ὰ οὗ αοὰ ;---- ὙΠ ΠΘΥΘΔ 8. φιλεῖν ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ 
ἸΏΟΤΘ ἐἢ 6 ῬΘΥΒΟΏΔ] ἸοΟΥ9 οὗ Βυ δ αϑοοίζοη. Ῥοίον 
ὑπ ΓΟ ΟΣΘ 1868 ἃ 1688 ὀχδὶ θὰ ποσὰ, δῃη4 0106 ᾿τη- 
ῬΙγἱπρ ἃ ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΠ688Β οὗ 8 ΟὟ ἬΘΆΚΙΘ6Β88, Ὀὰὲ 
ἃ ῬΘΙΒαδ βίου ἂμ ἀθορ 766] προ οὗἨ ῬΘΥΒΟῺΒ] Ἰογο. 
(Η ποῦ ἰὺ ν}}} 6 βθθ ἱμδὶ πῃ 89 βυὈ]Ἐ πιο σὸ- 
Ἰδιϊομβ, ὙΠ6τΟ, 811 Ῥοσίθοιϊουβ οχίθιϊηρ, Ἰἰονθ 
688 οπῖν δὲ ρεγεοπαΐ, φιλεῖν ΟὨΪΥ͂ οὁΔΠ ὯΘ υδοά, 560 
ΟδδΡ. γ. 20). Ὑοὴ ἴῃ πὸ ἰμῖτά ᾳαθαίΐοη (ἢ 9 
Τοτὰ δάορὶβ 86 σψοτὰ οὐ Ῥοίθ᾽ 5 δῆσον, (80 
ΟἸΟΒῈΡ ἰο ῬΓΘΒΒ ἰ86 τηοδῃΐηρ οὗ 10 Βοιηθ ἰο Ηἷῃ.᾽᾽ 
αοάρὶ: 4}. ἔεγπια ἀγαπᾶν ἐπαΐφιι ἔ᾿ ἀπιοι οοπι- 
»ζεἰ, »γοζοπα, δίεγηεῖ, ἰε πιοέ φιλεῖν αὐδίσπθ ἰδ 
δίπιρῖς αἰἰασολεπιοηί ΡῬεγδοπηεῖ, ᾿ἰποϊπαίίοη αὐ δοίμδιι. 
Οἷδ ἀδγηΐδν δεπίπιοηί, ἰἰ (Ῥίεντο) 86 ἢ αἰἐγίδιι6 δαηδ 
λδειίεν." Ὑογάβπονι ἢ: “ ΕΟΥΙΔΟΥ͂Υ Ῥοίοῦ ]ιαὰ 
ῬΓοΐδββοα ἀγαπᾶν, Ὀπὶ 1 Ῥτογοϑά ἔο ὯΘ ΟὨΪΥ͂ ἃ Βμοσί- 
Ἰνοὰ φιλεῖν. ΝΟ Ὦθ ΟὨΙΥ͂ Ῥτοΐθββοϑ φιλεῖν, θα 
ΟὨνὶϑί ποῦ ὑπαὶ ἀξ τ }}1 6 ἃ Ἰοηρ- ἱνοᾶ ἀγαπᾶν, 
δ ἀγάπη ἴῃ οΪά ἃρο (γ6 Ὁ. 18), Δ ἀγάπη ΒίΓΟΠ ΟΣ 
ἰβαη ἀθδι}.᾽"--Ρ, 5.1 

Ε᾿οθ9ἃ ΜῈ {116 ἰᾶτῖρ6. [ν᾽ ζαπιδκίπο (ἀρνίον 
αἰπιΐϊηῦ, οὗἩ ἀρήν)ὺ, Βόσκε τὰ ἀρνία μου, Ῥαδεὰ 
ασποβ πιεοϑ. (Οὐ υϊδὲ Βρϑαῖβ ὑμ8 δ8 ἰῃ9 Ατοῖἢ- 
ΒΒορδοσγὰ (ἀρχιποιμήν (1 Ῥεί, ν. 4). Οομρ. Βοτὸ 
γον, 10: Ποέίμανε (8 τῶσσθ σοι ΘΒ ΘηΒΙΥΘ 
ἴογτα τ οἷ που 68 βόσκειν) τὰ πρόβατά μοῦ, 
Οἰμδιοαϊ οὐδδ πιεαβ, Τεοπὰ δν δἧεερ ; διυὰ τοὺ. 17: 
Βόσκε τὰ προβάτιά μου, (Ῥαδοα ουϊοιμα8 
πιεαδ, Κεεα λῖν δλεορίίησε. 860 ΤΈΧΤ. ΝΟΌΤΕ. ον 
Ῥοίον υπδογβίοοά {86 1οτὰ Β ίτυδβί, 6 ΒΟ Β ἰπὶ- 
Β0]7, 1 Ῥοί. νυν. 2, 83.--. 35.- ον ἰο ὅεβαβ, 
ἐμποχγοίογο, 18 ὑῆο δοπάϊἴοη οὗ (86 Ῥαϑίοσγδὶ οδἕῆοθ 
ἰο ΜΒΐΟ Β6 15 ΠΟῪ ΤΣο- Δρροϊπὶθὰ. 9 ΤΠΔΥῪ ποί, 
νι} ἙΒΟΪΌΟΚ, οὈΙ οταίθ ἰδ 9 ἀἰϑιϊποιϊοι οὗ βόσκειν 
διὰ ποιμαίνειν. Ποιμαένειν 18 ἀπάου θα]γ αἰκὶῃ 
ἰο γέσεγε (Βο᾽]τταΐηθ δη Οοτῃ. ὃ δρ146), θαυ ἴῃ 
δὴ ΘΟΥ̓ΔΏ6]1081 δ6η80.---Τὰ ἀρνία, βδγν. ν. δ᾽; ποὶ 
ΒΥΠΟΙΥΠΙΟΌΒ τὴς τὰ πρόβατα, 88 ὙΒοΟΪποΙς ἰδ ἰη- 
οἰϊποὰ ἰο δΌρροβθο. Το ἀἰβυϊποιΐοηθ οὗ 6] στα 9 
δηὰ οἶμον Βουιδῃ δι ο]1ο ὀὁχορχοίοθ, δοσονάϊηρ ἰο 
ποῖ ἰμὸ ἐαπιδδ ἀομοίο ἐμπ6 ἰαίίψ, (6 δ΄ῴξερ (δθ 
οἴογσν, ταυϑὲ Ὁπαουδίθαϊν Ὧθ τοὐοοίοα ; ἐμδὺ αἀἷ5- 
εἰποιϊϊοηϑ ἀο οχὶβί, ΒΟΎΘΥΟΣ, 18 ὑτονοὰ ουθὴ ὉΥ 
8. χὶ. 11, δπὰ ἐπ ἀἰδιϊποίοι θέ οι ἐπατηδίαγθ 
δηἃ τηδίυτο ὈΘ]ΊΟΥΘΓΒ 18 οὐνΐουθ (Ἐπί για. Ζίᾳ., 
Ἦ οἰϑέοϊῃ δηὰ οἰ 78) ; ἰΐ βυβθουθ πὸ ἀϊτιϊπυιΐοη 
Ὀγ ἰμ6 γτοδάϊηρ τὰ προβάτια ἴῃ (πὸ (εἰτὰ ἰπἰαπο- 
ἰΐοῃ, Ὀαὺ ΟἿΪΥ 8.}}} ἔασί 6» το! βοαιΐοη. [ἱἢ- 
δ. 5 ἰηἰογρτοιδίζοι : 789 ἱοπάϊηρ οὐ ϊνί 4], 
ΟδΓΘ οὗἐδο ψχ οἷο ἤοοῖ, ὑταϊπίπρ ὉΡ οὗ ἱπαϊν  ἀι18}8 
ἴοτ 0 σοῖο δοοῖκ, 18 οἰ γιηο]οχί δ} ἀπήουπάθά. 

[ΑἸίογὰ ΠΠκοννΐ 86 ἰπϑῖϑι8 οὰ ἰ89 ἢΐ60 Βιδάϊηρϑ 
οὔ πιοδηΐπρ ἴῃ {89 ἐθ 128 ΒθΣ.6 υϑθἃ (ο Ὑ1ΟΪ 866 
Ἴκχτ. ΝΟΤΕ): “9 οδῃ Βαναϊγ τ ἱ ἢ ΔΏΥ ἀ66Ὁ 
ἰηβίσμῦ ἱπίο ἐμο ἰοχὶ μοϊὰ βόσκειν διὰ ποι- 
μαίνεεν ἴο ὮὉΘ ΒΥΠΟΙγΥΣΩΟῦϑ (ατοῖ. δῦογο, 1, οἶκο, 
θὸ Ὑειίίο, Τ͵ΤΘΠ6 8), ΟΣ ἀρνία, πρόβατα, δπὰ προ- 
βάτια. Ἶδο βαγίηρβ οἵ ἐδ ογὰ Βδτϑ ποῖ ΒΌΓΟΙΥ 
Ὀδ6Θη 80 ΘΑ ΓΘ] ΟΘΒΙΥ γορογίθα ἃ8 {}|δ που]ὰ δββυϊηθ. 



οἰ ΤΗΕ ΟΟϑΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ 920ΗΝ. 

ἘνοτΥ ἰδίας ΒΦτΘ δρϑδκβ [οΣ ἃ σγαδαϊδον οὗ τηοδῃ- 
ἱῆᾳ. Τὸ τασίοιυ οἵ στεδϊα δεσίδί]γ τλδῖκοα ἰΐ 
αἰῆοαϊο ἰο ρΡοΐεὶ ουϊ ΟΧΔΟΙΥ 86 δίερδ οἵ ἐμαὶ κτὰ- 
ἀδιὶοῦ, δορὰ υββοθοοβδασΥ ἰἴὸ 10] 0 ἰδ τδιὶουδ 
ἑαιϊολργοίοσθ ἰὰ ἰβοὶν δεοδοϊ οτοθης οὗ ἰδοῦ: Ὁ 
δαὶ ἴμετφ ὦ ἐμολ, το ΒΕ δὲδ ἤγομε ἴδ8. σὶ. 1]: 
1 9.0δὰ ἰἰ. 12, 138. Ῥόῦβδρθο (86 “εύάϊηφ ο7 ἐλε 
ἐαεδα ᾿τῶϑ ἴ80 ατΒὶ δος (86 δροβίοο ἐδδιϊ πη δ Ὺ 
οἵ (Δ 6 ΣΘΟΒΌΤΥΓΘΟΙΟΒ δηαὰ ἴδοῖβ οὗ πὸ [τὰ 5 [176 οἱ 
ολτ ἰο (8)6 δγϑὶ οομτογίδ; ΤῊ ελερλεγαάϊης οὐ 
τυϊϊας {λε δλε, [89 ϑανδοησθοὶ κονετθῖβειὶ οὗ 
(86 ΟΒΌΓΟΝ 89 δον ΤΟΣ ἰδ ἰδ6 ΦΑΣῚ Ρατὶ οἵ 
ν.Ὸ Αοῖ3: Τ78ὸ ἐεάξης οὐ ἰλε τροίδατια, ἰΒ6 οβοὶοοαδὲ, 
86 Ἰοτεὰὶὶ οὗ «809 δοοῖκ, ἰ.:δ ζυγβιδδῖηκ ἰΒ6 βδὸν 
ΒαΔιΌΓΟΣΙ ΟΒυτοὺ οὗ Ομ τῖδὶ τὶν 1.5.6 ἩΒοϊοδοῦδο 
ἴουὰ οἵ (80 ἀοοιχίπο οοηιδίηοὰ ἴα δὶς Ἐρίπι)κα. | 
Βυι ἐμό86 τουδὲ ΞΣΘΗΣΖΟΙΥ τοῖϑ9 (86 ἩδΒοῖΘ 86896, 
ψο ἀτεδι οἵ δᾷ δσοϊυδιτο ρει πλδι δ) ρΟΤΟΣ ΒΕΓ, 
ξτιοιο οὐ εουπατιοὶ ἴο Βὶπι. Α Ξυβιοίοης τεΐα- 
ἰδιὶοα οὗ 1815 αἰ] γ ἰάεα, ἰζ ἰξ πεεθεὰ δηῦ οἱβες 
ΑἾΔΒ ἴδὸ ἐγυτευν οὗὨἩ 1815 ρδδιδρο, ἰ8 ἰουβὰ 18 {86 
σιν τοι πρὸς οΧ] Ῥεῖ ν. 1. πόσο Βο τος 
ΔΡΆΑΓΕΒΙΥ ῖὸ ἰλὶ9 ΤΕΓΥῪ σΒΔΙζΟ: δὲ Βοῖδ οὗ 
λίαιι. στὶ 118." Ἰογάξποτιὰ : “ΤῈ οουκυχδσμὶ 
ασαε, βακν, ἰ8 τοροδίοὶ: ἵἴτ εἰλϑὲὸφ ἄγος δι 1δεὶ 
{(τετβ. ἰὸς 11) πῖῖὰ τ ὐσνε Ὀεϊ πες, τον. 16. Τὸ 
Ῥιοτὶ ϊὸ ποϊοβοιδο ἰοον ἕυσ ΟἸτῖκι 5 Δοδε ἃιά' 
Ἰλιοῦα ἰ5 ἰκὸ ἄγος δι ὲ ἐλοε ᾿ξ τσ: (ἰδῸ ἰοτο οὗ ιδ6 
δυορδεοτὰ πὸ τος. δυ 165}. δι συδλγὰκ, δὰ 
ἴτε ἀόπα δὶς ᾿ἰΐς ἴοτ τὸ πον, 5 ἰδο ἐεπίσ 
ἀργίοκ οἵ δια πῖον τονε ες ἴ5 οαϊ π-αχγὰ δεῖ" 
οὐδὲ τι σλν τοίοτϑ ἄκστεν ἴΦ το ἐεειϊπα οὗ τ 6 
δοςκ, τοι... τοὺ τὸ ἴδ φέβεῦζαὶ ἀΐτεςί σα. Τἴλο 
αἀϊνεϊπαιϊτοθ εν, ἐπνελ τον δοὰ τῶῖν τὰ δὰφρ- 
ὥπκος, δῖ εὐζίόξε τὸ οὐ τδὸ τὸς ἐδ εφαἴῳἴὔοςοοιδ οὗ [Ες 
Αἰτνκ- ἀδιορδοοδ ἔνς ἢ. ἔν κ: φέξαν. τὸ ἰετξὰ 
πτιτια, ἘἌΔᾺ σὰ δὰ δὰὼδ δι Βο:} οὶ δὰ τεγε. 
15 δολ}ὶ ψνὸ γεΐεσϑ ἐν το τα δαὶ τυ. 
ἄστα τῷ τὰς ἐτδοξεοι πλρὸς ἰὰ Βεκδεν χαλοὺς τέ. 
ϑινὲ ἴὰ τὸ διιέεξη οἴ τλὲ τ σξτολ-.ῖ"τἌκ 5) 

τες. τ. ἔκονϑαὲ ἔλοα 5ᾶο. ἀοαεὶγ "-- ὃ - 
χεῖς «4: ΣΦ ελλυξζο τὸ φυζεοδε:: ἢ ἱπ ἴθ 
ἐλ: τὰ ἐξοππῖῳᾳ ἔστ δ “΄ χς Θ τρεῖς: ετες τὸ- 
ἀν μαΐΨΑ 8 ΜἘῈΔΙῚ ΣΤ οὐ τὸ Ἀ ἐξεϑζε. “ἐδ: 3ες- 
ἐσ τλὸ τοσ Μὰ «ὦ εἰττῖτ νὸ δι. 8ὃδ5 πα."- 
κεσιτσα ἃφ τὸ χεαελζὰπ δδιτὸ -- Δ} 
1οτὰ. Τα καουνοοῖ 81} ̓διαρο Κι»: 

τευντά δὶ ε. ες. ξὶὺ ττωγχες. πι 4.- 
λὼ 2: -τΧ ΟΞ Ὶ τὰλῃ τὶ οὶ ταν σὲ 
τες ΥΛὰ ΨουΥ. τατον ΘγΥ υῖὸ 0.66 

-ἴξτα τὸ γσεῃ τὸιτες τσ ἃ φέ εεςς. ϑιε- 
σας τὴ τοτεῖας δὰ ἐξ }θῖσε οἰανυ τας τἰν χαϑαν- 
Ὧμπ δὲ χιὶ ᾿ς Ὡὡινὲ δῸὶ' ἐσ ἔπε ἰδ ὰς δ6 
δοποε τὲ τϑὲ γενεάν ἐῷ ἔπεα ἤικεσ τὸ ἃ 
ϑι τέγος ὗν φοςτατν ὡς τσ υδᾶτωνα επεδα τῶι :ἃ 
ἀπὸ δ ἀρ. ἔνεξετ τὸ ἃ τοζιξμας πθδ. σὰ τὰς 
πε ἔξ τῶοσε εὖ τ ἃ δεοιχταν, τκεεῶξω ἃ 
γος. αὶ παισὶ τῶ ἃ οοὲ κὰ ὧδὸ. ἴυς:ὠνχο. 
ἘΣΤΕ κοὐοτνδὲ τα. τῷ τὰ ἣμτε ες ὃδὲ τ τασν- 
ἴτας κα τῆς Ὁ τ δὲ δ χε ἔτει τὸς τ νὸν 3 
τα Ἦν τ τῶν ς ΤΦΣΪΝΦΩΑ δ α΄ ἃς. ὃ: 
ἄχ στ ἕξι αὶ ἢ. ἔς τὲ ΦΕΣΎΗ ΤΕ τῶν 
ϑοῦνει, τ Ἐξ τσ δὲ ποδὰς τος ἐπ χε ἔρπσεν- 
απ ἴεε δ. ἀξυκνοι. ποις χὰ πρ τὲ τὲ ἐστον 
γα ἕω τοῦ τύ τῶδὰὺο7 ξ΄ ται; χε 
Ὡζ' δοδι 5» πῶτεπὸ ἢ ἃ χένσς ΦΣ υδευτ᾿ὥκουτε 
ὍΣΑ Ὡϑερὲ δὰ “5 επί μα τ ὄνεσυδ δὲ 
ὍΣ ἢ ππσερεῶνε ἀπὸ δ ἀπσρῶΣ τε τ ΄οῖ πο 

" Ὁ τώωυνς ότι πα μασιν, πὰ Ἰὰς ἀἰχγοσσαυσι, 

μὲν δε 7 ὕ6 κἰτὰεὰ δὰ Ἰοὰ ὉΥ δβοίβοσ. Βαὶ ἔδπο 
ἰγδιῖβ: δου ἀϊάδὶ τχαῖῖκ, 85 γουβε τθδα, δῖον 
ἰδοῦ νου] οπδὶ, 85 δὴ οἷά δὴ μοι αΒδαῖὶῖ ὃ 1οὐ 
ΜΔΊΓΒον ἰδοῦ που]άοδὲ ποέ, 'πι ἐβοσζυϑεῖτες μοἰπί. 
(ο ἐμ Ῥτόρβοιῖο τεδιβίης. 

5088 εἰνεϑ (86 ἰβιεσρσοίδίοι οὔ ἐμβὸ βαγίπε ἴὰ 
γεν. 19; Βο γοΐεσε 1 ἰο ἐμο το υίγγάθε οἵ Ρεῖες. 
ΤῊϊδ ἐδ ἐδε οεδίτο οὔ δ ἀατὰ, εἰξηϊδοαδτες βογίας: 

ἴά16; διὰ 6)5οὸ ἱβοοαξτθσοῦξ, ἱπεαυνοῖ δὸ ἱέ τοὰϊ- 
Ι! φλυῖ.δῶ Ὑοὶο ροεϊοῦ οἵ ἱα τί, τᾺΣῸ {δ6 δρο- 
ἀοεὶα ἰουεὰεα Ὡροὸῦ 84 ποοδδεὶ ϑαἷγ. Βαι 
πεῖν, ἱπ δεεροετέδοο ττῖξδ οὖν {με 
{ΡΣ αθὶ φεητ λα νρτΑν᾽ οήψιάε υαύνθμα οἵ 

Ὅσδα ἴδου νοεῖ γοπῶξοε [ὅτε ὃς νεὸ- 
τε9Φ.(}.- Μέετεςν δἀδε: “τὰϑα ον." Ἐ1πο ποζὲε 
Βονετνοε αἰπερὶγ ἀεποίε, ἀσαϊίεαι, (μα γοασπρες 

τῶσα τοι σενοιεὰ ἔοσιλ ἐὰν ματδο [ἐετε 
πεῖ τες χει )ε: 668} -αῦ οδᾶ πυαα οἰτοίεῶκε. 



ΟΠΔΡ. ΧΧΙ͂. 1ὅ--19. 

6το388 (δίαϊον, θο Ἰοιίο, ΠΠ]Ἰροπίοϊά, δηὰ οἱ] 68); 
δἰ ταὶ αγ]γ, (86 μίταάϊπς [88 Ὀσ0 σδοηϑβί ογοὰ ἴ0 
τοθδῃ ὑπο Ὀἰπάϊηρ Ὁροῦ (86 ὁγ088 ( ον] δ), 
οὐ ἴδ στ ϊπρς οὗ 8 οἷοί δϑουν (10 Ἰοϊῃ8. Τ185 
γίοιν ἰ5 οοηἰγαἀϊοίοά ὈΥ ὑδμ9 ἴδοὺ τπαὐ ἰμ9 ἰοδάϊης 
ΔΨΩΥ ἀ068 πού ΟΟΟῸΣ 811] οὗλον ἰμ9 δβἰτοίοΐης 
Τοτὶὰ οὗὨ 80 δηάβ, 1.9 οὔογτὶ ὯΔ5 Ὀδοὰ τα θ 
ἰο πηθοί ἐ18 οὐὐθοϊΐομ ὈΥ ἐμ6 γϑδιὶς (Ομ βδα., 
ὙΥοἰϑι, δὰ οἰ 6 8) ὑἐμαῦ ὁΓΡο538- ὈΘΌΣΟΥΒ, Οα Ὀθίηρ 
1οἀ ζοτί, Βαά ἐἸιοὶν δη 8 Ὀοππὰ ἰο ἐ}16 ἐνχὸ β: 468 
οὗ ἰδ6 οτοβα. Βιὶ ἐδ δᾶρὸ ψ͵αϑ τιοῖ δυδβίοϊλο 
ἐη ὑπὸ ῥτονίησοβ. Ἶὖο ποοὰ ναΐ Βο]ὰ 19Ἃἀ8ὲ ἐιὶ5 
ἐσυἢ, παρόν, ἰδαὺ ἰδ ο0 δἰγοισίης ἔογὶ οὗὨ {86 
Ἡδηᾶβ, (8 ἃ ΒΥ100] οὗὨ δβιυτιϊδϑίου ἰο δῃηοί δ 8 
ῬΟΛΤΟΥ, ἰ8 ΟὯ6Θ ΠΛΟΓΘ δ᾽ Κη σδ ας Υ δῃἃ Ρ]Δβι108}}γ 
χοβοοίεοά ἰη {89 ουϊδιχοισίης οὗὨ ἰμ9 πδη48 οὗ 8 
ογυοϊδοά τηαγίγγ. 186 ΜὙΠ010 ΟΟΟΌΓΣΘΩΟΘ 18, ἴῃ 
ΤΘΔΊΥ, 8 δἰ ὶθ ᾿ἰΐδ- Ρἱ σία Γο. 
Δηᾶ δῃοῖδοσ [καὶ ἀλλος].---ΤΠ 9 οὐδέν ὑὉ- 

αυαϊϊβοά: ἱξ 5 ἐμοὸ ἄχυγο οὗ {μ9 οὐλοοίϊνθ ταϊσὶί 
οἵ Ὀϊνίηθ Ῥεουϊάθῃοο, συ] (νου κι Βυπιαῖ 1- 
δίιγαμηθηὶβ (Φοπη χὶσ. 1]).-- -νν}} κἰχὰ 1899 
[ζώσει σε].---Μακο (8990 Τορλὰνγ ἴον ἰδγ 1δϑὲ 
ΟΌΓΠΟΥ ;---ἰη ἀσοοτάδηοθ ἩΣι} (δ σῦγο οὗἩ Ὀϊηα- 

ληφι ὃ6 ὙΠ ἐοίίον (90 (86 ΒγαιὈο] 16] δοὶ 
Αοὶᾳ χχὶ. 11 ταϑδπϑ αἷδο, Σὲ 18 Ῥγοῦδοϊο: ἱδμὸ 
αἰτάϊο, 89 ὑ8ο βυθοὶ οὐ ἔγοθ 1}, 8}18}} 0 
οδοηροὰ ἰπο 8 ἔοίίοῦ, 88 8 βυζθοϊ οὗἁὨ ἐ1.0 πη γοθ 
Ὑ}| οὗ ὁ ρῥυίβϑοῃ ον). --Δδιᾶἃ {1 Ἰϑαᾶὰ 1866 
[καὶ οἱἷσει].---Ἐ Βαΐ οὈ͵θοίγο, ϑατηθϑὶ σαϊάδῃο9 
Ὑ Ποῖ Ρυϊ8 δὴ οπὰ ἰο 80] -Χ1}} ; ΙΏΟΓΘ ΟΪΟ80)γ 
ἀεοδηροα, ΔρΡρδιθῃιν (πο Ἰοδάϊηρ ΔΎΔΥ ἴο0 Σηδείγσ- 
ἄοα. [5 8 ἰοδάϊης ἰο ἰ89 ἀθαὶι οὗἁὨ 89 ογοβ8 
αἰ ϊποῖγ Ἰηἰθηἀοἃ ἢ (Οαἰνίη, Βθ2α, διὰ οἰ μ6γ8). 
ΔΙΌΥΟΥ δηἀ8θ ΟἿΪΥ ἃ υἱοίεπέ ἀξδιλ Βγιλθο} 286, 
Ἡονόγου, 1 γὰ8 ἰΐ9 ποτχὰ οὗ 80 Μαβίον, 8080 
νἱοϊοηῦ ἀοαὶὰ δαὰ ᾿αβὺ δομβίἰδιθὰ 1 ογυοϊδχίοη, 
δῃρἃ γῆὴῸ δ ΠΟΥ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ δθ]οσίθα ἐμο ἔρυτο 
οὗ ἰδο οαυἱδιχοίοίης οὗἩ (80 παπᾶ β, ἱπ οὔθ ἰὸ 
ΟΧΡΤΟΒ5 ΒυὈτα ἰϑϑίοι 0 ἐδ 6 οΟχίτοτημοϑί ἴαίο., Απὰ 
ἀφαὶῃ ΡΟῸῚ ἐδ 9 ΟΓΟΒΒ ὍὋ8 δῦ ἐμ18 (““ ἔννοῃ (110 
ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου, 18. ἴχγ. 2, 5 τοΐογτοα 
ὉΥ Βασπδῦδϑ, ΕρΡ. ομδρ. χὶΐ. ; Ψαδίϊη, 2,αἷ, ὁ. ΤΙ. 
σ. 97, ἰο ἐδὸ ογυοϊβχίοι οὗ Ομεὶδὶ.᾽" ὙΒοΟΪ 61). 
ὙΥΙΒοΣ ἴδοῖ νγου]Ἱᾶθαϊ ποῖ [ὅπου οὐ 9 ἐ- 
λεις], ἃ 6. μοὶ 88 Τοραρὰβ (Πγ ἴθηοΣ ᾿ἰἴ δὰ Π6 
ταδῶ, τοῖς Ἰαϊίονῦ 888 80 Ὀδοὴ δοίϊτο ἴῃ ἰδ9 
δβιτοισμίης ἔοσί οὗἩ ἐμθ βδηάβ, δαὶ 88 γοχζδρὰβ (ἢ 6 
οἷά, οχρί της βοϊ- π|}} οὗ ἐλ 9 παίαταὶ 119 ; ΘΟΡ. 
{δ Ἰοσοπὰ οἵ Ροΐθν᾽β δἰ κυ ἔγοπι ρυίϑου αὖ ΌΣ,Θ. 
Οαϊνίη : δωπφιαπι οπὶπι ἰαπι δοἰμίο αἰδοίις οὐδεσιῖς 
ΩΡ δο, φωῖπ οαγο υεἶμέ 7μπιοεϊς φιϊδιαύασαηπε ἐκ 
οοπίγΓαΓ Ἢ, π08 τείγαλαέ. Αυκχυβίϊηο: 27ωπὸ ἐπυοπὲξ 
ἐχίέμπι εἐἶ6 πέφαίοῦ δὲ αἀπιαίοῦ; ργϑδιπιοηο εἰαίμϑδ, 
4“:6σαπάο Ῥγοείγαίμδ, ἤεπάο ρεγσαίμν, οοηπίιεπᾶο ῬὉτο- 
δαίωα, ραίϊεπάο εογοπαίμ.---Ἴθ ἰπιογρτγοίδιϊοη 
οὔ (9 ΘῃςγΘ ρβαβϑαρο ὈΥ͂ Θυν οπὰ Ῥϑαϊυβ 88 
8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ δοίι8] δβϑηΐϊθ γαῖ 689 ΒΑΡΑΪΥ 
ὩΘΘ65 τηοπίϊοη). 

γον. 19. δ᾽ κοὐ νίς ΌὉΥ Βαὶ άπ οὗ 
ἄϑαϊῃ [σημαίνων ποίῳ ϑανάτῳ].---Α Φομιδῆ- 
ὨΘΔῺ ΘΧΡΥΘΒϑ 0, ΘΟΠΡ. ΟἾδΡ. χἰΐ. 88 : χυὶὶὶ, 82, 
ΒΥ τολαὲ (α) ἀοδίϊι,---Ὀνϊ πρίπα ἰο υἱθῦ ποῖ ΟΌΪΥ 
{86 Κὶπὰ οἵ ἀθδίι, 85 τιδνίγγάομι, πδιιϑὶγ, Ὀὰΐ 
αἶδο ἰδ αἰδιϊηκυϊθοὰ δροοΐθα οὐ ἐδαέ ἀθαίδ. 
ἈΑοοογαϊπηᾳ ἰο Τ ον] ἶδη (8εον». 1δ, 26 Ῥγώδον. 85, 

ἼΣΤΡΟΣ; “μη είγιιΣ αὖ αἰέεγο υἱποίξ, οι ογιοΐ 
γίηριίν." Οομρ. ἴμ6 Τρ ἢ ΠἸΟΏΔΓΥ δοοοπηὶ οὗ Ῥοίοτ᾽ κ 

Ματιγτάοο [ἃ Βυ9Ὁ. ΤΠ, 26; 17.1, ἀπ ἴὯ6 ποῖοδ οὗ Ἠοϊηϊ- 
οὔφϑη.--Ρ. 8.} 
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δηὰ ἘπΒο0Ὁ. 17. Ε. 111. 1), Ῥοίοσ νγἂϑ οτυοὶδοά. 
ΒΒ 6η Φόοδη Ὑσοῖθ, {μ6 ογυοϊ χίοη οὗ 1 οἰον (67, 
οΥ 08 Α. 5.) πιυϑὲ δγθδὰῦ μβανθ ὈΘΘΩ δὲ οὐϑηξ 
πη θοοϊθδίαβί[ 68] ἰδίου Ἡ6}} Κποντπ ἰπ ἐμο Οἢ»18- 
ἐδ οὔυσοιθα. Πα ῬΘΙοΥ 8ι1}} θθθα ᾿ἰνΐηρ, Φο πὶ 
ΜΟΙ]ὰ ποὶ ἐπ ΒαΥθ ῬυὉ ΟΙΥ ἱπίογρσγοίθα ἐῃ9 
ἀανὶκ δβαγίηρ οὗ Ομ σῖδέ, ουὐθὴ ἱμοῦσι ἢ6 ὙΟΣΘ 
δἰ πι86}7 Ῥοσίθοι Υ σορηϊσϑδην οὗ 8 πιεδηΐηρ,.---- 
ΕΓ Ὑν8 ἴο β]οσὶν αοα [δοξάσει τὸν  εόν]. 
--,.-ἰδυιίγγάουωι "88 ἃ ἕοβῆοχ Ἰυδίσο ἤγουν [80 στοῖ8] 
ἄσοαία οὗ ΟἸγχὶδὲ; ἐὺ χτοἀουπὰθ ἰῇ ἃ Ῥϑου δν ἀ6- 
ἔτοθ ἰο ἐμὸ καἴοτυ οὗ αοά. Ἠδπηοθ ὑἰμθ Ἔχ οΒ- 
δ'οῃ : δοξάζειν τὸν ϑεόν 85 ἸαίΟΡ ἃ Ουθί ΕΑ ΡΥ 
ὑδύδλ [Ὁ χηδτίγτάοιι (ϑυΐοον, Το. 1. Ρ. 949). 
[10 δυϑδον ἴον Ομ τ ϑὺ 18 [0 φ]ουὶ ἐν αοα ; θα {π 919 
15 ἃ ταδυίγχάοιχ οὗ 119 88 Ὑ6}} 845 οὗ ἀϑδίἢ; ὮΥ͂ 
{80 ἔΌΣΙΙΘΡ Φομη, ὈΥ 180 αν Ῥοίαρ δηὰ Ῥαμιυὶ 
κἰοτϊδοα Οοά. ---Ρ. 8.1]. 
ἙἘΟΙο τὰθ. [Ακολούϑει μοι. Ταΐθ, ἰἢ ἃ 

ὙΪΟΟΣ 80:86, 18 (89 δι1πὶ δΔη δι θϑίδηοο, ἐπ 6 Ὀορὶῃ- 
πἷηξ δηὰ οπὰ οὗ Ομ εἰ βιΐδη 1176, 5 δὴ ἐενὶ δ ΐοη οὗ 
80 }}ἴὁ οὗἨ ΟὨγῖδί ἰπ 8 β᾽ 1685 Ρογζοοίΐοη, 18 
ἀϊνῖπθ- Βαηδῃ Οἰδιδοίου, 1.5 Ῥτοροίῖο, ὈΥῚΘΒΕΪΥ, 
διὰ κἰπ αν οἴου, δὰ ἴῃ 18 δίαίθβ οὗ δὰ }}18- 
ἐἰοι δηἀ οχα]ιαἰϊοι ἔσζοσῃ ὑπ 6.ο88 ἰο {8:6 ΟΥΟΤΩ. 
--Ρ. 8.] Οομρ. οἰδρ. χὶϊἹ, 86. Ὀ᾿ογοοὺ ἰπίογ- 
ῬΓΘΙΔΙΪΟΩΒ: 

1, Εο]]οῖν τὰ ἴῃ ἀοοίγὶηθ δηὰ {}}} ἀϑαί (Ογσῖ!, 
ΤΠΙΘΟΡ ΒΥ ]αοί) ; 

2. ἴῃ ἐμὸ ἀσδίδ οὗ [89 ὁγοββ (Ἐπί τι.) ; 
8. ἴπ ἃ τλυ γγ᾽ 8 ἀοαί (ΜΟΥ 61); 
4. Α8 θουπιηοηΐοα] ὈΪΒΟΡ ΟΥ ἰθδοθον (ΟἸ Γγ508- 

(0182) : 
ἣ Βοίοσοηοθ δῇ οὔοϑ ἰὸ (δ9 συΐϊάδποο οὗ ἰἷ9 

Ομ υσοῖ δηὰ ἰο πιδτί γγάοηι (ΠΡ 0)" 
6. 119 νοτὰβ ἅτ ἰοὸ Ὧθ ἰακοῦ ᾿1ιθνα ἷγ : ἐδθ 

Βοάθθιμον 1688 ὑπο ἀἰβοὶ 16 αδἰὰθ ἰπ οτάον ἰὸ 8 
οουδάθηιἑα! οοπιπμπῃΐοαίοα (Κυΐποοϊ, Ῥαδυΐυ5, 
Τ80]., δπὰ οὐθγ8). Μουοῦ ἴπ ΟὈ͵θοίΐοπ ἰο {118 
υἱὸν: ΤὴῈ9 ψοΣΤβ του ὑμβοΓΘΌΥ 0 δι Σρρθα οὗἁ 
Δ}} εἰ χη ἤοῦΠο6, 

Τμ9 ὅτγϑί αὐρϑίϊοη ἰο ὯΘ δδβἰκθαὰ 18, τ μδί ὑπ 6 
το ΒΟ σοηδίἀογοά ἴῃ σοπηθδοίΐοῃ Ἡ{Ὲ (δ 9 
οοπίοχὺ; ἐδὶα ἀοηθ, (ἢ 6 ἱτηπιοαϊαίο}  βυθδοαυοῃί: 
Ῥοῖοσ τυὐτηϑᾶ δἰπ66}1{ αοτιὶ δ ἃ δεν, εἰς. 
οἸ])  ονσὶῃβ [ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει 
τὸν μαϑητὴν ὃν ἡγάπα ὁ ᾿ἾἸησοῦς ἀκο- 
λουϑοῦντα, γεν. 207 ἰ8 ἀθϑοϊϑῖνο πῃ ἕδνον οὗ ἐδ9 
ῬΥΣΙΙΔΥΙΥ 1119Γ8] Β0η80. [Ιὑ 15 (0 ὯΘ οοπδίἀθγοά, 
ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, δαὶ Ῥοίοσ οουϊὰ ποΐ υπμάογείδηὰ ἐμ18 
δΒαγίηρ οὗ οβυβ δὲ αἰδβιϊ οὐ Ὁ τοΐουσίης [0 ΤῈ Ὲ- 
ἰγχάοαι, ἰὖ Βο ἀϊὰ ποὲ υπάογπίδηὰ ἐμὸ Ῥζουίουδ 
ΒΟγΪΩΩ 88 γοΐουγίης ἰο (86 βδῖωθϑΘ. ὁ ΒΌΡΡΟΒΘ, 
ΒΟΎΘΟΥΟΡ, 086 δἰχηΐβοῦσοθ οὗ ἐιἷ8 ᾿ἰοταὶ 86:99 ἰὸ 
.ιῶγοὸ Ἰαἰπ ἰπ (πο ἔδοί ἰμδὺ 768118 τοϊϊτοα ἰο ἐμ ὈΔο:- 
ατουπὰ οὗ {89 δο0;0, 88 ἰΐἶ [Ὁ ἀθρδιίασο ἴο (δ9 
ἑαυ δῖ Ὁ]0 τον], δηὰ βοθδο {πδὲ [89 δυυϊμηϊηοῃδ ἰὸ 
ῬΟΙΟΡ νγἃ8 ὁ ἰγΐδ]. Το Ἰἰέογαὶ οχργαββίοῃ, [μ670- 
ἴογο, 888 1 Ἰκονἶβο 8 Βυιη011681 Ὀδοκρτουμὰ. Ηθ 
τηυδῦ ῬΥΘΡΑΓΘ Ηἰτη5617 ζον (119 ῬΟδΒΙ ὉΠ οὗἁ {89 
ἱρὰ ΐδίο ἀδοϊδίοη οὗὁὨ δἷδ ἴαΐθ; {. 6. δἰδπὰ δ ἐθδὺ 
οὗ δρβοϊαΐθ βιθη βϑίοη. (Ζεδεη «έει, 1. ῬΡ. 17, 
19. Ταϊδαγα ). Τΐβ ϑεβυϊρίϊομ ἀοθ8 ποὺ 6Χ- 
οἴμἀθ ὑπὸ ἀοδίψη οὗ ὁ ἔαγίμορ δου ηϊσδίίΏ.. 
Οπ (116 οομίγδευΥ, δ06}} 8 οοιητηυπίοοί 0) ΨΜΔγ8. 
ῬΓΟΌΔὮΪΥ ἱἰπϊοπάοά, ποθ ἐβθ ἐπηπιϊποηΐ γα κ 
οουἹὰ ποὶ ὮΘ ἃ Τη0Γ0} ϑγιαδο] σα] οὔθ. Ηδὰ ἐδ9 
οοιαπιπῃἰσαίἑ οη, ΒΟΎΘΥΘΥ, 88 δὲν ΟἽ σου δαφηίίαὶ, 
Ὀδοπ ἀοδίσηοα ἰο Θχοϊυὰθ Φοδπ, ἰδαὶ ἀ 158 οἷ» ]θ 
σοῦ ἃ ἀουδῖθ68 Ὡοΐ Βαγο ζ0]]ονγοὰ ἔοο. 



ΤΠῈ ΟΟΒΡΕ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 00ῈΝ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ,. 

1. 7.6 το-ἱπδίαίεπιεπέ 9.7 Ῥοίεν ἐπ ἀδ πιϊπίδίτῳ, 8 
Ἰϊ6-»ἱοίατο οὗ ἐμ 9 Δρροϊπίσωηρηὶ οὗ ἰμ θοο]θδβἰαβιὶ- 
68] στωϊ ἰδέ γγ ἰπ ΚοηΘΓΑΙ, ἃ8 ἐμο ἔτβί στουῃά-ἔοντα 
ἰΒτουζὰ Ἡδὶοὰ ΟἸτῖϑὶ τ 1}}8 ἰο θ6 Ῥτοδβθηὶ πῃ Ηἰ8 
Ομυχοῖὶ ἰὰ ἐμ6 ον], δη ἃ ὈΥ ταϑδη οὗ Ἡῖὶσοἢ ΗΘ 
Ομοοδ68 ἰο χὰϊο ἴῃ ἐμ9 Ομυτοὶ. 

α. ἘΤΘΥΥ οΔἸΠ πᾳ δηὰ ἱπϑίϊ αἰϊοπ [οταϊηδίϊοη] 
ἦα ἴῃ ΤΟΙΣ 8 γε-γεορρίίοπ δὰ γο-ἐπείαίεπιοη, ὉΟ 
ταδη δανίηρ ἱκορὶ εἷδ αἰΐζὸ οὗ ζτδοθ ρυγθ, δῃὰ πἷπι- 
86] οἴοδῃ ἔσοσω 4 6}18). 

ὃ. ἘΤΘΥΥ͂ οΔ]1Π1π|ῷ ῬΓΘ-ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ »γευίουϑ αἰκοὶ- 
Ῥ᾽οβΒῖρ, ἜἘχρογίθῃοο οὗ Ομ γὶβί, Ἰοδαϊπς, μὰ Ὁλ}}16- 
εἰοη, δῃηὰ σοίγοβσωθῃί. 

ς. ἘΨΘΓΣΥ͂ οΑἸΐπς ἰαἶκοα ῬΪδοο ἱῃ δὴ 8586 Ὀ]ο 
ΔΡοδβίοὶο δοηστγεραίϊοη οὗ Ὀ6]ΟΥΘ ΓΒ. 

ἀ. Νο σδἸης θηϑα08 Ὑϊλ βου Ῥτούΐουϑ ἰσΐδὶ 
(ταπιοη τίροτοσμηι.) 

ε. ΤῈ χτηδΐπ αυοδίίοη 8 δἰ τα ἰμ9 ααοβίϊος οὗ 
Ομτίϑε: 4 Ζουεεί ἑλοι λῖς 3," “ἰὰὰ 8 Τογθοατίης 
τοοοϊ]οοίΐϊοη οὗὨ {πὸ οἱ παΐατο (““ Εἰπιοη, βοῃ οὗ 
Ζοπδ5᾽)), [18 Ογσοσβ δηὰ ἀδῆροσβ. Ϊοτϑ ἰο ΟὨ σ]δὲ 
8 ἴμ)0 αἀδοϊεῖτο ἐπ ἀδπιθηῖ 8) οοπαϊίΐοη οὗ ἐδ9 
Ῥδβίογαὶ οβἕοϑ. 
1 Το δε εἰλέοσαξ Ἰογοὸ ἴον Ομ ναὶ, τοβεϊη ΠΡΟΣ 

»ιείν (ἀγαπᾶν), 6 γ9 ταυϑῦ Ὁ0 δ ἀϑὰ ἃ ρεγδοπαΐ 
Ἰοτο ἴον Ηΐπι, τοδιϊῃς ἀροι ἰϑίοσν σα} στουμάρά 
ζηουΐϊεῦσε (φιλεῖν). 

Ζ. Ἴπο ἐτὶδ) τυϑί Ἰοδὰ ῃ9 Θχϑιιϊπδίθ ἰὁ θδτθδὲ 
86] -Ἔχδιωϊηδίΐομ, γοδυ  ς ἴῃ ἷβ οοηΐαδίοι οπὰ 
ΒΟΥΣΤΟῪ ; ἰύ τχλυβὶ σηαἶτο 1ι1πὶ σογίαϊη οὗἉ 1.18 ’ογ9 707 
Ομγὶϑὶ διὰ οὗὨ δἷβ νοοδίΐοῃ, οσοδβί οἷ ῬΤΘΥΘΙ- 
ἴα] ἀρροδὶ οὐ }νἷβ ρασί ἰο ΟὨσβὶ θ Ῥσί νυ ν ἰο {89 
οοηάϊιϊοη οὗ 19 βουϊ. Ν 

ἢ. Τὸ πιυβὲ Ὀ6 Ῥτουϑά ἔγοπι 86 ἄγϑὲ ὑπαὶ, ἢ 
81} εἷἱ5 οογίδι ἰγ οἵ Δα γοσαίϊΐοη, 6 ΣΕΠΟΌΠΟΘΒ 8]] 
801 {-υρ| 1 ἰταθης δθουθ ἰθ059 γπῸ ὅτ 6816 αἸοης 
σὶθὰ ἶπὶ (80 ΘΟ ΒΘΑ ΘΏΓΥ ΣΘΠΟΌΠ668 ᾿Υἱά6, ΘΏΥΥ, 
Υίνα τυ, 4159 υ δ οτλυ αἰ 0). ΤῺ ΘΧΘΙΏΪΠΘΓ, 
ΒΟΎΘΥΟΓ, τουδὲ ΠΟΥ͂ ἰδαΐ μὸ 18 ἴο δοὺ ὈΥ͂ ΟΥ̓ ΟΣ οὗ, 
δυὰ ἰπ ἰδ 6 Βρὶ γύ οὗ, {πὸ Ἰωογὰ, 

ΕἸπΑΙΙγ, ἱπδιϊαὐΐοα [{μ6 οὐ οὗ ἰπϑιΔ]]δίΐοι ΟΣ 
ἐπυοδέιλθῃ! } 88, δῦοτο Δ4}} ἰδβίηρα, ἰο κὶτνϑ 
Ῥγουιΐμοησο ἰο ἰδ0 ἔεοαϊηρ οὗ (86 ἸΔΒ, (Β6 
οδί οἰ δίηρ οὗὨ (μοβο οὗἩ ἰδίου δθ, ὑμ6 Ῥσχοὶϊη- 
ὩΔΥῪ οομαϊίϊοι οὗ τ ]ΟΘὮ 18. {Π6 Τα ΒΒΙ ΟΏΔΤΥ λαξέει- 
{ἴς8 [αρίπέδε ἰο δὴ ἴον ταθη}. ΟὐΪγ΄ οὨ ἐμὶ8 1566818 
ἀοοβ ἰὸ Ὀθοοτηθ δὰ ἰηἰγοἀιοίΐοι ἐπίο {16 ΤΘ8] Ρδ88- 
ἰοσζαὶφ ΟΡ ργϑδΌγιίοσὶ δὶ δορί βοοραίθ, οσ 1αἰο ἐπ οὔἶἶθο 
οὗ κυϊάϊηρς {89 θι)06 0, ὦ. 6. ἰ89 δάυ]ς ΟμύγοΝ. 
ΝΟΣ ΒΟΥ σδὴ ἰΐ δίορ δὺ ἰμἷ8, ΟὝΘΥΟΘΥ ἢ ἰΐ ΒΠΔ}}Υ 
ΒΘΟΟΙΏΟΒ δὴ ᾿πδία]]δίϊου ἰπ 9 ουδηροὶοαὶ θοο- 
ἰογαῖθ, ἰμθ: ὑγουϊἀϊης οὗὨ (9 βῆδορ, 85 δαυϊώ 
ΒΒ ΘΟΡ] ἰησ8 ἰμδὺ 664 [89 Βρ᾽ γἰΐα 6] που πιοηὶ οὗ 
δἀγναποοθα Καον]οάρο, πὶϊ βίσοηρ τηθϑὶ, 1 Οοσ. 11]. 
2: Ἡρῦ. ν. 12,18. 85.090 Εχ. ΝΟΤΕ 1. 

2. ΑἩ οοϑοϊοϑί βεϊοαὶ τη ηἰβίσυ ἰμδὲ οχα] δ 186] 
ΔΌΟΥΘ οὐδὸν τηϊηϊδύγῖ 68. (“ἸΔΟΓΘ ἐμβδ {1686} ; 
μδὲ [119 ἰο Βοϊὰ ἴαδὺ {μὸ Ἰονϑ οὔ ΟἸσίβί 88 1.8 
ζαηαπιοηΐαὶ οοπαϊἰίοη, μαι Ὀγοίθηβ ἰο γοργὰ 
ΟἸσἱβί δ βδορ (Δἴν δι, Αγ 88 θορ, Ἀν Β.66}- 
148) 88 {5 οἵσπ, ἰδὲ σΏΟΟ868 ἰο ΚηΟΥ οὗ ἐπιρια- 
ἔμγε ἰαπιδὲ ΟὩΪΥ, ποὶ οὗὨ πιαίμγε δῆδορ, διὰ ἐπί ἀ6- 
δἰτοβ ναὶ ἰο ἰσαά (ποιμαίνειν) {π6 ψ110]6 Ηοοκ, οτ 
ΤΟΙΒΟΥ ἰο ὀχογοἶῖβο Ἰουἀβῃ!ρ ΟΥ̓ΟΣ 1ἰ ἔγοτῃ οἡ ΒΡῈ 
(κατακυριεύειν), ποὺ ἰο γε ἰὶ (βόσκειν) ἴῃ ἰδθ 
ἔτοϑῃ το 008 οὗ Θονδηρο] ο81 Κηοπνίθαρο, ἀο68 
ὌΥ ἰμο80 οὨδυδοίουθιὶοβ ῬΤΟΥ͂Θ 186] 4 δοπὶ- 

ὈΓΘ δηϊ γρθ ΟΣ δαγίοδίασο οὗ (πο Ῥοίγί πο δοοΐθ- 
8185.104] ταϊ ει συ. 

8. Το σγασαίοη ο7 εὐαησεῖοαζ {ωποίέοην ἴῃ- 
αἰοαίοα ὈΥ Ομγίϑβί, ἰβ ποὺ ἰο "Ὸ 8 γτδάδίϊου οἴ 
λἱεγαγολίεαξ ἀἰϊσηϊῖδε; (ἷβΒ 156. Ῥγονοὰ Ὦγ (δ ἴδοξ 
ἰΒαὺ Ῥείον ἱβ Ἰογοοὰ ἰο οναᾶθ, 88 ἃ ἱειηρέδίζϊοσι, 
(9 ᾳποβίΐοῃ : “ ονοϑὲ δου ΜΘ τ ογ9 ἐπ δῃ ὑμι 680 
Βαυὶ ΥΓ, δηγιίηρ οαρού ἰο δδί δ Ὁ] 8 ἃ ΒἰΘΤΑΓΟΒΊο Δ] 
κταάδίϊου, ἱὺ ψου]ὰ ὈῸ (86 ἀδοϊδσαίίοῃ, 1 Ἰοτὰ 
ΤΠ60 ὈοίίοΡ ἔπη ΟἰΒΟΓΙΒ;᾽ πὲ ποί : Του διδ5ὲ 
σταηίοὰ πἶβ ῥτοσοραίί τεβ δθουα οἰβεσβ, οσ, "ΤΈΘ 
Βοδίμϑη που]α -οἷιγ οὗὁἨ Ἐοπιθ ἩΪ| ρσίνο τὴ ἐ8: 689 
Ῥγοσορδεϊνοβ, οὐ, 189 Το  ἴβσοοθ, 68]16 ἃ ὩΡ ὉΥ 
(0 ἀρνία, οὗ (μ9 οἷά ῥτεγοχαίϊνοβ οὐὗὁἩἨἁ ἐδὸ Ἰουϊεϊο 
δἰ σΒ.Ῥτίοδίβ οὐ {86 Βοϊμδὴ ρομπίίῆοοβ. Βυὶ σπ8ο 
τουἹὰ ἀδτὸ ἀθοΐδτο πηΐο ἰδ 6 Γοσὰ: “1 ]οτὸ ΤμδῸ 
Ὀοίΐον ἐμ δη 8}} οἰ ογ8 3᾽ Μοσθονοσ, ἰδ 6 ᾿πδιϊεαίϊοι 
οὗ Ῥοίον ἰβ ἃ γχο-ἰπϑίαἰοιηοηΐ, οὗ τὸ εἰς, πὶ ἐδὶ5 
ΒΟΪΘΙΏ ΤΟΡΙΩ, ΟἿΪΥ 116, 88 ἴΠ9 ζῈ]16ὴ οπο, μδᾶ 
πορᾶ, ἴῃ ΟΥΟΡ ἴο ἃ 170] γεβι᾿ἰαἰΐοι ἴο {86 δρο58- 
(0115 οἷγοῖθ πῖον, ἴθ ρόποταὶ, Ββαὰ γοοεϊτοὰ 896 
ΠΟῪ Βαποίΐοη οὗ ἐπ6 οἷά σα] πὰ οα ἐμ 6 ΤΟΥ ὅχαὶ 
Ἐδϑίου-ουθηϊηῃρ (ΟΠ ΔΡ. χχ. 21). 

Ηφηοθ (μἷ8 ζογιδὶ οχρ]οαίϊοη οὗ {116 Ῥείσῖπο 
ταΪ ἰδίγῪ 15 κου κα Δ ΘΧΡ]Ἰοδ 19} οὗ (86 τλΣ}85- 
ΕΥ̓ τοοοϊγοὰ ὉΥ 411 ἐη 9 ΑΡροβί]εβ. [{ ΔΡΡ}165 ἴο 
41} {μ6 οΠ οἰ 1} οδ))εὰ βογυδηίδβ οὗ (Ὁσὶβι ἰο (89 
θη οὗ (1τ28. 

4, Τὴ δηπουποοπηοηΐ οὗ Ῥείετ᾽ 6 ἀοεπν, τ ϊοΒ 
βιυσοοοαοδὰ ἐΠ0 βδῃοίΐοη οὗὨ Ἀ͵Ϊ8 οδ᾽ ]πρ, Μγ͵δΔ5 μῥσὶ- 
ΤΩΔΙῚΪΥ ὁ Ῥγορμοίΐο σουο]αἰΐου, ἰο 80 εἴοος τ δὲ 
86 88 08]16ὰ ἰο Τ0]]ονν Ομσὶδὺ ἴω ΗΪ5 βυβεγίη να, 
δηὰ ἐμαὶ ἢὮθ βῃουϊὰ ὈῸ0 ἰσαϊποᾶ ὑρ ὉΥ (89 συϊάδιηςα 
οὗ ἀοἂ, [ὑ ἔσο Ῥχγούθα ἰο θ6 ἃ τοοτὸ ἀἐδοεϊἀοα 
δηπουμοδιχθηί οὗ ΗΪ5 τεαυί γε άοῃ. [1 ἀοοοξγάδεδο 
πὶ ἐδ9 δγτρθο} 1081 ομασδοίον οὗὨ (δἷ8 ΟΠ δρίοτγ, 
ΒΟΝΘΥΘΡ, ἰῦ 18 δὲ ἐ.:6 5810 {ἴπὴ6 ἃ 116- ἰοίατο οὗ 
{πὸ Ἰεδάϊης πλλοῖ ἐπὸ 1 ογὰ Ὀοβίοτνθ ὍΡΟΣ ΟΥ̓ΟΤῪ 
ἑπάϊνίυδὶ βοσυδηὺ ἰπ 818 νοοδίϊου  ἤμδϊγ, ἴῃ 
18 τηοϑὲ Ὀπί ΟΣ] δΡρ Ἰοδίϊοῃ ἰὺ 18 8150, νγὸ ἀου δὲ 
ποί, ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἰθδέ ἴδ 0 οδίοϊα!ὶ Οὗ ΣοΝ Ὑ7)]}]]} 
ποῦν ἡυάρπιοαῦ Ῥγουϊοῦβ (0 ἰ6 σου ίης οὗ (δ9 
Γοτάὰ. 66 Μαίί. χχίνυ. 48. 2 ΤΏ 688. ἱϊ. 4: Βου. 
χὶϊ. 1; Οορ. ΟἸδΡ. χυϊὶ. ; ΟΠ δρ. χὶχ. 7; Ομ δρ. 
χἰϊ!. 1. ΟομΡ. τον. 1]. 

δ. δοϊΐϊοι ἈὝε. Οπθ οἵ ἰδ9 τηοδὶ τηγβίοσϊους 
τηοΙθη 8 ἵπ {π0 016 ΤΟΒΌΣΓΟΟ ΟΠ -Βἰξίοσυ. [ἢ 
8. ΒΥτη 0116] δοί, Ῥοΐορ τασδὶ 70110τν [86 Ἰοτὰ ἱπίο 
(6 θασκατουπὰ οΥ̓͂ (16 Β6ΘΏ6, 88 1 ΒΘ Ὑ6ΙΘ ὩΟῚ 
ἰο 6 ἰγβηῃβὶαἰοὰ Ἡἱΐἢ Ηΐτὰ ἤγοσῖα ἐπ τἱβὶ Ὁ16 οδτίὶι 
ΒΟΡΟΒΒ ὑῃ6 Ὀουμάδγίο8 οὗὨ (86 Βρ᾽ γἰ (-Το αι. ΤῊπ5 
ἷ5 (89 υποοπαϊἰΐοηδὶ ζο]] ον, {πὸ ΥΓΟΔά 655 ΤῸΣ 
ἀρδί, οἵ 89 βογναπηίὶ οὗὨ Οσμγιϑὶ, ργεβειίθα ἴῃ ἃ 
Βυτο ὈοΪΪ04] αοἰί. ΤῸ ἰγρθ οὔ τηαγίγσγάοσῃ ἧπ ἐδ 
ΟμυγοΒ. 869 ἔχεξα. ΝΟΤΕ ὅλ ἴος. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΛῚ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

866 ἰ!οὸ ΟΟΥΤ. ΝΟΤΕΒ. Τ9 οςοοϊοβί απὶϊολὶ 
ταϊηἰ δι υΥ ΔἱΟΣ ΟἾγΙδι θ Πρασί.---ἀροβίοϊϊο οσχαϊ- 
Ὡϑίϊου δὴῖου. ΟἾγὶβι᾽ Β ΟΧΔΠΡ]6.---Ηον (ἰπ9 Τιοτὰ 
Βδί τπιδᾶο β΄ πιο (8οη οὗ Φ0889 ἰο Ὀ6 δίτβοι 
Ῥοϑίαν δρμαΐη.-Ἴ86 πιϊηϊδίοτία) τοσϑίϊοα πὰ ἴ86 
Ομυγοῦ σοπαϊϊοποὰ ὉΥ ἃ ΠΟΥ οχδιρϊπδίϊοι : 1. 
Βγ ἰγοθ αυοϑίϊοηϑ ἴῃ οπ6. [Ἰπδηϊϊο ᾿πιροτίδποο 
(ΑἸ πα 8: Ζουεδέ (δου ἈΥ͂6 3); 2. ὉΥ οὔθ απεδίῖοι 
ἰῃ ἐσθ. Ῥαοτγίοθοί ἀἰϑιϊ ποίη 688.---κουο ἕον ΟΒστῖξὶ 
(86 ἀφοϊβῖνο οἰδσγδοιϊογ  εἰΐο οὗ Ηἰ8 σδ]]οὰ βοσνδπί: 
1. 58 16 σοπάϊιϊομ οὗ ἐδ 6 γοσοφπιιἰου ἰμδὶ Ηΐ8 
(ΗΠ 8 ΒΒ6 60) δτ Ηἰ5; 2. 85 ἴδο οοπάϊ(ΐοι οὗ ἔσο 



ΟΗ͂ΑΡ, ΧΧΙ, 1ὅ-}0. θ648 

ἀἰδονὶπιϊηδίΐοη Ὀοίνοοη δι δηὰ ΒΈι6οΡ, 88 
ἸΠΚοπῖ8ο οὗ ὑπ ΒΘΘΡ 88 Βί:|60Ὁ δῃηἀ 85 Β86 60) 13 
(48 8Δ4}186 δηὰ γοὲ 88 μδυϊηρ ἰο ὃὉ6 θὰ ζατί μον. 
ἘΪΖΒΓΠΥ αἰνιἀϊης ἰλ6 νοτὰ ; ὀρϑοτομεῖν 2 Τίηι. 
11, 16); 8. 88 (μ)ὸ σοπάϊιίοα οὗ τὰ Ῥαϑίογα) 
ΒαοΙ ἐν (ἰὼ προ ἃ 51} 516 ποιμαίνειν 8 δοδοῦι- 
Ῥϑεηϊοα ὈΥ 8 ἐτνὶσθ- τορθοαίο βόσκεεν).---Το τος 
δχϑιϊπϑίϊου οὗ μα οἴδοῖὶα! βριὶγὶὶ πχυϑὶ Ὧθ ἰο 10 8 
οοσεαδίοῃ οὗ 861{-οχϑδυὶπαίιΐοα (Δ ἃ Βο0 οὗ ΘΟ" Γιβίοη, 
ῬΥΔΥΟΡ, οογ(ἰἰαἀο οὗ Β6]).--Ῥοίθτ᾽ Β Ἰνυπα ]ῖγ, (86 
ἔἢτϑὶ ἰοίκοη οὗὨ δὶΒ ΥΙΡΘΏΘΒΒ [ῸΣ (86 τι  ΓΥ͂,---ὶβ 
ἰοτϑ ἴος 9οϑυδ, (6 860Ο0ηά,.---ἷθ. Κηον]οάρο οὗ 
Ομ χίδί δ5 μ0 Τ τῖον οὔ ἐπ ποατὺ, 6 ἐπἰγά,---ουῦ, 
Βοόνοῦον, οἷ ἴοτὸ [0 9688, ὑπ6 ὁπ6 δῃ( Δ]] (89 
(86 χτοοὐ οὗ εἷ8 Βατα ἐν δηά οἵ 118 Κπον]θαὰρθ). 
--ἼΣ ὕο αὐοδίΐοα ἰ8 τοδὰθ οὗ ἔδἰ ἢ ἴῃ [818 
ἰγδαηῃβδοίΐοῃ. ϑοαι8θ ἰὲ ταυδϑὺ 6 ργοδοηΐ ἱπ ἃ 

{μ6 Βὲοβα  βϑίμθβϑϑ οὗ ζαϊί, δύο ἰο Ὀ6 Ῥγουθά.-- 
Ζπιβιῦθβ: Τὸ ἀἷο 700 ΟἸχἶβι᾽ 8 βαϊζο, ἀἰβρταοθίι δ8 
Ὁ ΤΩΔΥ͂ ΔΡΡΘΔΡ ἴῃ {86 ΘΥ68 οὗ ἴΠ6 σου], ἰβ Θαυ }}} 
ΒΟΠΟΣΔῸΪΘ δπὰ φῬτϑοΐουβ ἱπ (ἢ βἰχαί οὗ αοἀ δοὰ 
811 πὸ 74 1001], ἴοΥ (ὨΘΥΘΌΥ 18. αοἀ ρῥταϊδοὰ, 8. 
ΟΧΥΪ. 1δ.--᾿Αλαηὰ βυγο, δοῖν σα ἐθογο Ὀ6 ἃ ἀοσεαίῃ 
ΤΔΟΓ βΙονγίουβ μα οὔθ Παὐ ἰ8 δυδογοά ἴον (οα᾽ 
δηὰ Ομ γίβι᾿ 8 βαῖθ, (89 Είπρ οὔ 4}} Κίῃμβ !--- ΤῊ 
ΟΥΟ55 ὙΠΟ ὈΘΙΊΘΥΟΥΒ ὉΘ6ΘΡ 70 Ἰουθ οὗ ἰμοὶν Ά8- 
ΥὙΥἹΟΌΣ, δαὶ ἃ γἰχζοῦ ΤᾺΪΡ ὨΔΤΆΘ,--οἰς 18. ὁΔ)16 ἃ (ἢ6 
Ἰδυὰ δὰ ρῥγαΐβο οὗ αἀοὰ, ῬΒ1]. ἱ, 20. 

ΟΕΒΙΑΟΘΗ : [ὑ 88 ϑαβίοσς 0} ἃ τηϑδῃ ᾿ἶκο Ῥοίον 
ἰο᾽ δοί, ἄδγϑ, ββογῖβοθ, ἰῃδῃ ἰοὸ τγαῖί, βυδον, Ρ85- 
ΒΊΥΘΙΥ δίαπα βι1}}, «}068118 ὑΠΘΓΘΙΌΓΤΘ Ῥτοχαΐβοδ 
ἷχι ἃ δἷρῃ ρμῖδσθο ἴῃ ΗΪϊ5 Οδυγοῖ, 'ἱπ ἀοίΐηρ 

Ι ἅπαὰ βυβογίηρ; Ὀυὺ ἴῃ ἃ ἀοίπῃρ ἴῃ ψ πίοι 9 παὰ 
᾿ ΒΒ ονη ἢ π|86} 80 81 }1{Ὁ] ὉΥ ἷ8 ἀθεΐδὶ, πὰ πα 

ἀογοϊοροὰ ἔοται: 1. ἴπ (86 ἔογηι οὗ δα πι Π Π γ, 2. Γ αὶ δυδοτίης τυ ἢ 88 ἰπ (6 οχίσϑιηθ γοραβηϑηὶ 
οὔἼογο, 8. οὗ Κηον]οακ6.--- Ῥερζῳ, υεγὶϊν : Οα (86 ] ἰο 8 ΠαϊΓΟο.--Π1800: [πὰ ψοιμίὰ, ἰὼ 86 ἔα η6 885 
ΤΑῚ 5 Υγ ἰπ σοβρϑοῦ οὔ (8 γουμἴαϊ, Δη ἃ ἴῃ τοβροοὶ , οὗἉ ἰπὶθ]]θοῖαα) ροισοῦ, ζοαΐοιι8 (αὶ αἶδοὸ ἐπ ΤΩΘΏΥ 
ΟΥ̓ 15. τοδίυγοά, οἰδγϑδοὶοῦ (χίραϊης, οπ θ᾽ 8. 586], 
ΘΟ πᾷ 0Π6᾽8 ΟὟ ὙΔΥΒ, Κίς στοδί ρῥγοίθη- 
Βίοῃϑ; ἀδηγίης ΟΠ0᾽8 δο]ῇ, βυδοτί;ς οὔθ᾽ 86] (ὁ 
Ὀθ9 6, βΒυιθαν ἰῖπρς ἰο {86 συϊάδηοο οὗ ὑμ6 [μοΤα). 
--Οἰὐγῖβι ἰδ9 Μαδίον οὗ Ηἰβ βοσυδηίβ: 1. [π {π6ὸ 
οβί δ Ὁ] δ τηϑηΐ οὗ ἰἰοῖν γοσδίΐϊοη : 2. ἴῃ ἐμ ἔοτο- 
δἰ χα οὗ ἰμοῖν ἴδιο. ---Πον [89 τἰ χοῦ οοηαποὶ οὗ 186 
τοὶ ἸΒΊΓΥ βου ἃ ΔΡΡΓΟΥΘ ᾿ἰἰδοὶῖ ἃ χογνουπιηοπί ἴῃ 
ὙΊΘᾺ ΟΕ νὶϑὲ 1115 ἰο ὈΘ Ῥτοϑϑηὶ τὶ ἢ (86 ΟΠ ΌΤΟΒ: 
1. Ομ νὶδυ ἴῃ Ηΐ8 νονῖκϑ; 2. ΟἸ γἶβε ἴῃ Η!5 ϑυενγίης. 
--᾿ον (6 νθο16 θυ δ᾽ η 685 οὗ ἃ βουυδηί οὗ Ομ γἰβὶ 
8 σοΙργοΒβομἀοα ἴῃ (110 Ὀυδβίηο98 οὗ χοῤοισίησ 
Οἰτίδι. - ον Ογῖδὲ 11 θῸ φῬγοϑϑηὶ στὶς {πὸ 
Ομ ΡΟΣ δηὰ ἐμὸ τνονϊὰ ἱῃ ὑπὸ γοϊίοισίπγ οὗ Η]8 
Ῥθορῖο [ἰπ Ηΐ8 ῬθΟΡ θ᾽ Β ἱπιϊδἰΐοι οὗ Ηΐτ]. 

ΞΞΤΑΒΚΕ: ἨΕΒΡΙΝΟΕΕ: Βα πλιαΐ 888}} ἃ 8 6}- 
βοτὰ οὗ ἔδο βθορ ἀο νιϊμουΐ ἰονο ἢ βυσὰ [88 τ 
αὶ ποῦΐὶ ἸΟΥ6} 80 ἐδιΐονθθ δηὰ τυ γἀοΥΟΓΒ, Μ0, 

γοϑροοίβ β6]-ν }}164) δοιννγ ἴον (86 Τοτὰ 18 
ΒΟ ; ἰὼ οἱά ἀσε, ον οΥοΡ, τοδηϊίοϊὰ πἷπά- 
ΤϑΏσ68 (Ὀα} 6180 ρυγὶ βοαίΐ 08) τὰ δὺ νόου, δηὰ 

ΟὨγ ϑ(. 
ΒΒΑΥΚΝΕ: ᾿ἡνίηρς Ἰοτοὸ ἰο ΟὈ νῖδὲ ἱπὴρ6}8 ἐο ἐδ6 

ποδί δδγηθϑί ραγιϊοἱραϊΐοη ἴῃ ΗἰΒ ψοτῖ, δπὰ 8]} 
(8 Κπον]οάρο οὗ (6 Βυϊηδη μοατί, ψίϊουΐ ἸονῸ 
ἰο Ομ γκὶϑί, Ἰο845 ἐο ογα ΠῚ Π998 ἡ τη8 68 8, Π)ΔῈ ἃ 
τοᾶζυθ. Τὴθ ΑΡοβί]οβ ἃγϑ αἰ] ᾶοα ΟὨΥ ὉΥ ὑποὶν 
Ἰοτο ἔον {16 ϑανυΐουσ.--Ἴεε Μν ἰαπιὸ 6----ὐεεα Ἀν 
δῆεορ, θοῦ γουΐ δα νἱχζογουμ ἢ σο.---Τ ΐδ, ἴοο. 
{89 Ἰωογὰ βαγϑ8 ἰἴγοθ {{Ππ|65. 011}} οἰ Ρ] 4515. [ονὸ 
ἸΏΘΚΟΒ (6 Βῃθρῃοστὰ; Ῥϑίοσ τνὰϑ τὸ ὈΘ 8 86 0- 
δον, 1κὸ 19 [μονα 5 (9 οτὰ ο]οναὶοβ ἷτῃ 10 
ἐμαὶ οδῆσα Ὁγ {18 οχαζηϊηδίϊοη δὰ Βαπι ]ϊαἰϊοι. 
-- ποθ 6 8 τη οἷά δ, δ6 ττγοίο ἰο 89 
οἰάθγβ οὗἉ 18 οἰνανοὶ (1 Ῥοί. ν. 2, 8): Εδοὰ {116 

Ἰ|Κκα {89 ὙΟΙ͂ΤΘΒ, Βρατθ Ὠοὐ ὑ}90 8001(8.---ΟΒΙΛΝΉΏΕΒ :  οοκ οὗ. ΟἸΥ]βὲ, εἰς. -- ΡΟ ΓΟΣ θΘΘΓΒ (18 ἐπιϊπιδίϊοι 
ΤῊ δροϑβίοϊϊς οὔἶοϑ οοῃβίβίϑι αὶ ποὺ ἴῃ νοῦ] ὴν ἀο- 
πιϊπίοπ, Ὀυὺ ἴὰ ἰδ0 γεσάϊησ οὗ (9 δῆέερ διὰ ἰαπιδδ, 
θοῦ πη, Ῥοίογ, 85 τν 8}} 48 (89 οὐ Δρο58ι169, 
8 ΟὈἸ οα ἰο ἀο, δο ἐμαὺῦ μ9 ΘΟΠΒΟαΌΘΕΙΝΥ 'γν88 

μὸ πἰρσμοϑὶ ρῥἰϊοσὶι οὗἨ Ββοϊζ-ἀθηΐϊδὶ 18 ἀϑαὶῃ ἴον 

ἴῃ υχἱπά ἴῃ δἷβ βοοοῃά ορίβι]ο (οἴ. ἱ. 14).--- ΤῊ 18 
Κορὲ Ῥοίθγ᾽ β δπίμιιβίαϑιη [ὉΓ (80 ἘΊ8Βθη ΟἿ γουῃς 
{111 ὁ Ὠἰπιβοὶῦ ννὰβ8 οἷά, ἴοσ 9 οχοϊδί δ, 1 Ῥοεί. ἰ. 
8, 4: ΒΙοββοὰ Ὀὸ αοἀ δηὰ ἐΐο Εδίμον οὔ ουν ᾿ογάὰ 

ἀαονοϊὰ οἵὔἩ βΒυρουϊοῦῖ ἐν ἰο ἐποπι, 1 Ῥοί. υ, 2, 8. ---- ἰ ὅθβϑιβ ΟἾσῖϑί, οἐς.-- Ηὸ Κποὸν ἰδδὶ 86 βου ϊὰ 700]- 
Ζειβιῦυα: ΟΠ γὶϑὶ δανίης γι γοσοιημῃθοπάοα (ἢ 0 
Ἰδιαῦὺ ἰο Ῥοίοτ᾽ Β δε ϊης, ᾿ὑ το} 5 πὲ ΟὨ τ ϑεϊδη 
(οδοθ ΓΒ δου] ἃ σοηδίἀον γουἢ δηᾶ 5᾽ ΠΡ] οἱ ἐγ 88 
Βροοΐα!}ν τοοοιηπιθηἀθὰ ἰο ἰμοῖὶγ 6876.---Ὁ δον 
2808 ἰοῦθθ ἐμ6 8001]8 οὗ τηθῃ, πα ϑτηη!0 ἢ} 848 Ηθ 
Ὑ7}}} οοτηπιῦ πδθ ἰο ἰΠ6 Τδοοάϊΐηρ οὗὁἩἨὨ ποῆθ δαὶ 
{Ππο89 ΨῸ ἄγδί βί ΠΟΘ ἴοτθ Ηΐτ.---ῬΥΘΔΟΠΘΓΒ 
βου ὰ ἀϊδιϊηχυΐ8 Ὀθένν 0 ἸΔ 8 δη ἃ 8} 66}, ἱ. ἐ. 
οἰ] άγοο, γοῦ!}}8 δ οἱ ῬΟΥΒΟΏΒ, οοτηπιπἰοδίη 
ο ὁδοὶ 15 [οοἀ : [0 {δ Ἰατηῦ8, ταἰϊὶκ, ἰο 86 δάυ]! 
ἴῃ Ομ νι βιϊδηϊγ, βίγοπρ τηϑαὶ, Ηοῦ. νυ. 12 [ἴ.--Ηο 
ἐμπδὺ μαι δἰηποα τσοὶ, ουρλί οἴοη (0 δχϑιιΐῃθ 
1.18 οαγί, ἃ ἰοὸ ΒΟΟΣ ἰὺ δ ΠΟΟΓΟΙΥ ἰόν 18 
αοά, οΥ ΒΟΟΣ ἰ(8 Τοροῃίδησθ 8 πουρδοῦ δυὶ 
ΒγΥροονΐαγ.-- -ΖΕΙΒ108: 9688 18. {86 βοδγοθοῦ οὗ 
(6 ΑΓΒ δπὰ το "9---οογλίονι! ἐπ γ 56} ἰπΠο ΡΟ (ἢ 

Ἰονν ἰδ6 ᾿ογὰ {πγουρὴ δδίηθ ἰὸ βἹΟΥΥ ; ἰ0 δἰ 
{9 ΟΓΌ58 Ὀθοδηιο ἃ ἰοἶοῃ οὗ ΠΟΠΟΥ. -οἾ ἸΖΟΓΟΌΒ 
8018 δτὸ ποὶ ἰοΥΥ θα ὈΥ ἃ ἑπίυτο []] οὗ ἀδῆρουβ, 
Ὀογοπάᾶ {πὸ ΒΙΟΣΤΩΥ Ὠἰρὶ, [ΠΟΥ 860 (6 α]οτίουβ 
τηοτηΐηρ οἵ οἰοΓἶγ.---Ηἷδ 16 δοϑοῦὰβ τ ἢἷ8 
ποτά, 1 οί, ἱν. 12, 19. 
ΘΌΒΒΝΕΚ: Τοΐθ αἀὐοδίϊοα 18 ΘΔΕΙΪ δηδιυθγοὰ 

τὶν “γα, δα ἱἴ τ (1 η} αρδίη, ΤΥ ἃ οοῦ- 
διἰἀοτγαίϊοι 11} Ῥυθβοοί ἐἰβο]ή.---ἰ δὲ 80 ὑνυοῖὶ ἃ 8 
τὸ ᾿Δοὶς ἴῃ 5 11 }}}6 006, τνϑ [π]} οὔ ἔῃ ἀα 1} Ὁ}188.--- 
Π του τουδὶ θ6 ἃ ἔτιια βαβίου δηᾶ βδῃϑρμορὰ, 
Ἰοῦα ἴον Μο πιυϑί Ὀτίηρ {ἰλ6 εἶς; δΌουί---61866 19 
0 ἐππροβϑὶθ]ο. ΕῸΥ ἃ ἴαγῶθ τῃθΆ80γ0 οὗ ἰΙοῦο 18 
Ὡθοαοὰ [0 Βοῦνο ἰδ Ὀοάΐ68 δηὰ Βοι.}5 οὗ τηθῇ, διὰ 
οἴϊθῃ ἰο ἱποιν, ἴῃ 80 ἀοΐηζ, υσδὶ ἀδηρονΡ, δηὰ ἰο 
οχροσίοποο ἴπ0 ργοβδοϑδί ἱηρται ἰὰθ.---Ηδηο9 1 

1Π ΘΥ̓́ΟΤΥ ΟΥΟ88, ἐοπιρίαἰΐοη, δὰ ρουβασα οι : Ὀὰΐ 118 {86 Θχίγοπιθ οὗ ἰθΠ ΘΥΣΥ̓́ (0 [6 Κ6 ὉἸΡΟῊ ΟὨ Θ᾽ 86] 7, 
ὈθινΑτθ ἰοϑὲ ἰδοὺ ΓΟἸ]ΟΥ͂ δία ἴῃ ἰδ ἰπουρδίδ, 
ψοτ 5 απ ἃ ποτ, ἴον ἰΠ 6.0 18 Ὠοϊΐηρ μἰα Ὀοΐοῦο 
ΤΠ πὶ, πον ἄοια ουρδί τοπιδῖη πορυπίδ οὶ, αν. 1]. 
28. - ΑΝ : Τὸ [οτὰ Ψ96808, ὈὉΥ οοππηθοίίηρ (ἢ 6 
αυφϑίΐοη οοποογηΐϊηρ Ἰογνὸ ἑἰοναγὰ Ηΐπὰὶ τἱτἢ 86 
Δηποπησοιηοηὶ οὗ Ῥοίογ᾽ 5 ἱπηιϊηθηΐ ΒῈ}Ἐἔογί ηρ5, 
ἰηπαϊσαίοβ ὑπαὶ ὈΥ {Π|6 τὶ] Πξῆρ αϑϑυπιρίΐου οἵ Βα εν- 
1η658 Ἰπηδίοίοἀ ἴον Ηἰΐθ παιλθ᾽ 8 βΒδῖκθ, 1:6 β' που ν 
αιμὶ ΓΑ τ]. 688 οὗ Ἰἰοτο, δη ὦ, ΘΟΠΒΘαΌ ΘΏΓΥ, 4180 

ΟΥ̓ ἴ0 Β60Κ, ιΠῸ0 οἵὟηοο δηὰ χηἰηἰϑίγΥ οὗ ἃ δῃδριοσὰ 
ἴα 86 ΟΠ ατοῖ οὗἩ ΟἸνἶϑε, τι πουὶ σοὶ ηνς ἴοτο ἰο- 
παρὰ 2658 πὰ 8ο] οἰ ἀθ ἴον Η18 δοοἸς.---Ὲ θα 
ἃ Τὴῶπ ἰδβ 8.}}} γουδρ, αοὐ δαί Ὧ0 ὙΟΥῪ δἰρὶι 
ορίπίοιῃ οὗ 18 δΔΌΪ 1165: Ὀπὲ ὙΉ θη οδο Βαϊ Ὀ66ἢ 
ἸοῦοΣ δεαυδὶηἰθὰ τνῖὲιϊ Ἠΐπι, ΗΘ τηλῖκοῖ ἢ οη6 3 
Ἰατσοῦ Βἤατοῦ ἰπ Ηἱΐἴ βιοτίη ζ5.---ἰν παι ἃ ἀοο- 
ἰσϊηοὶ Γμαεῖ ἃ το ρίοπ  ὉΠὸ ογὰ Ῥγορ)θβίϑι ἢ 
ἰο Ηΐβ8 ἀϊδβοΐρ!εθ ἰοστῖυτο δὰ ἀθδι}}, δπὰ ἰηνϊ οὶ 



644 ΤῊΕ ΟΟἙΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΖΟΗΝ. 

ἐμοῖα ἰο ζο]]ον Ηΐπι, δηὰ ὑπον ἀο. }Ο]]ονν Ηΐπ 3 ΒΘ ΓΘαΒ 'ἰῃ ΜΟΥΪΟΥ͂ χηδίίογθ ἃ γοῦυης πδι [88 
ΤΏΘΥ ῥτοΐον ἴο ἰὰν ἀονῃ μοὶ» 1ἶγ65 γαῖ Ρ 1Π8ὴ  ῬΡΟΎΘΓΥΒ, 8 οἷά δὴ ΠΟΩΘ ; ἷπ βρίγἰἴ}8] ἐμῖτι σθ, οὰ 
Ἰεανο Ηΐπ). 186 σοπίτασυ, τὶίγίαθ 18 ὈγΐαιΟΥ, τοδη]ποες 

Ἠκύδνκπ: Τὸ Ῥγδοίΐσο οὗ ΟΠ ΥΙϑ γὰ5 ΘὨ ΓΙ ΓΟΙΥ (ΒίΣΟΏ ΟΡ, ἴῃ οἷά δρὸ; δὃ5ο 5 πὸ Βἰμάγδηοθ ἰὸ 
ἀἰδονγοης γος [8:6 δι ὈΘοα 6 ΠΥ ἱηνοη(οα στο }}- 50866.---Ηο Βαγδ, Ἡλιίλεν λοι του ἀεδί ποί, πὶιϊὰ 
Ρϑηδοο, δοσογάϊηρ ἰο ἐῃ9 ΟΒΠΟΠδ οὗ ν}816]), 85 ΓΘΙίΌΓΘμο6 ἴο (8) 0 δία τΑ) σοὶ υσίϑηοθ οὗ 86 δου] ἴο 
Φιησομοσ δᾶγ8, οί πουϊὰ αν Ὀθ6η ζοτοϑὰ | ὍΘ δοραγδίοἀ ἵἥγοια {86 Ὀοὰγ; δὴ ἐπϑιϊηοὶ ἐπι- 
ἴο Κπϑοὶ ουαϊδίαἀο οὗἨ ἐδ ΟΒΌΓΟΙ -ΟοΥ ΤῸ αἱ! μἰδηϊοα ὉγῪ αοἀ ἰο γγουδῃὶ θη ουἱἱηρ 8} οῃά ἰο 
ἰοαϑὲ διε γ8688.---[ 6 τηδίη ἐδίης 18 Ῥεγϑοπαί (ΘΠ ΒΘ ΥΘΒ. -----Ετοῦ ΑἸΟΥΙΝ: Κοσβ. 156-11. Τὸ 
Ἰονθ, {γχαθ, 768] Ἰοῦϑ 705 (6 ῬΟΣΒΟῺ οὗ 9680}8. [ἰ|}06ἀ (μΠ6 Β66» 8 ἰ0 ΒΌΡΡοΥίὶ ἐμ ΒΟΙΙΘΥΟΣ Βα ἴῃ 
8. (818 ὙΟΥΥ ἱδίηρ ὑπδὲ ἸΏΔΗΥ 8.0 Βουσὶδοὰ δ; Ομ γίδυ ἔγοτα ΤᾺ], ἔγοια {πὸ ζαὶ(ἢ, ἰο Ῥτουϊὰθ 
1ΠῸ0Ὺ οαπποῦ τοὶ 18} ἰὲ αὐ 41}; μι 6Υ δΒοθῃηὲ αἰ ΓΘΟΣΙΥ , ΘαΥ ΠΥ δυβίθπμαποο ον ἰΠ 080 ἀπο υ8, ἰο γτόδοῖὶ 
[πον ποὺ Ναὶ τοδῆπον Οὗ ῥ᾽ οἐΐδι1 6 δῃ ἃ τ 8168]  δηὰ ἜΧΟΙ ΣῪ τὶ 11.8] ΟὟΤ Ῥτοδοὶΐηρ ὈῪ ΟἿΣ 11τ658, 
Ῥυ ἰδ, πηα βεεὶς ἰοὸ αἰϊαὶο ἐὺ δὰ Ὀσδδὶ ἐξ ἀοννπ 0 τοϑὶβὶ δ 168, ἴο σΟΥΣΟΟὶ ἩΔΏΔΘΓΙΟΥΒ. 
δηὰ οἰτοιτ-ἰπἰδγργοὶ 1 ᾿πίο ἃ Ἰθγ0 οο0]4 δβίθοπι, ἢ [βτοτὰ ΒΌΚΚΙΤΤ: ὕοχβ. 16-17. ΟὨσὶδί ρυΐὶβ Ῥὸ- 
οΥ ἰκοθρίπρ οὗ Ηΐ5 σοϊηπηδηπιθηί8.---Τ 8 6 δομοοῖ-} (65 ΠΡΟ δ ἰΒγοθϑίοϊ ἃ μγοζεβϑίοῃ οὐἁὨ  ἷβ Ιουα πίο 
ΔΘ Ὶ ΔΡΡγδοηἀορα {ἰμ6 (Βτὶο6-τοροδίοα [ϑοΐηρ 85 Ηΐπι, ΔΘ ΘΓΔΌΪΟ ἰο ΐ8 ἐμ τθοο] ἃ ἀδηΐδὶ οἵὨ Ἡΐτ. 
ζοοαϊηρ ΌΥ ἀοοιχῖπο, ὈΥ ΘΣΔΙΡΪθ, ὈΥ Βοβρὶ αἸγ. ἰ ἔσαθ ταροηίδησο οὐρὰ ἴἰο 6, δηὰ Μ} Ὅς, 85 
ἘΠ}Θ ΚΘΠΟΓΔΗ ΟΥ̓ ΤΩδἢ 86 σοποστζηθὰ ΟὨΪΥ δΔϑοαυϊ ᾿ Θπλϊηοπὺ ἰδ ἐδ ἔγυϊ δηθὰ οἶθοίδ οὗ 1ξ, 85 (6 δαϊη 8 
116 υπἱπιρογίδπί τοογίαΐψ ὀχϑιηϊπαιΐοα, αὶ (δ 1.11 δὶ Ὀ66Ὲ.---- ἈΠ βίου ὙΠῸ ἃγο σα] ]οὰ ἴο ἰδ 9 
Ῥδβδίῃ:ξ οἵ ἃ λεαγί-χϑιηϊηδιΐοη Ὀδίογο 968:.8 ἀ065 1 οἴδτρμο οὗ ΟἸΥἾβι᾽ 8 ἄοοκ, ἤαυθ ποϑὴ οὗ σωῦοὶὶ Ἰοῦθ 
ποὺ οαίεν ἰπίο (μοῖρ ο648.---ΗΟὟ υἱίεν]γ ἃ18- [ἰο 3 650υ8 ΟἸτ8ι.---Τ 9 Ὀοϑὶ ουἹάρηςς οὗἩ 8 τωϊηΐδ- 
εἰποὶ 8 συ δοίοῦ ἃ ΙΏΔΠ ὈΘΑΥΒ 80 ἰοης 88 [890 18, ἰ6τ᾽Β ἸΟΥῸ ἰο Φοδθὺβ ΟἸσὶϑί, 185. ἷ8 σομβοϊθηἰὶουβ 
Ὀοδὺ προῦ Ὀοΐηρ ἷ8 ΟὟ τηδϑίοῃ ; 6 70]10}78 1118 σαγὸ ἰ0 Μά, ἑ. 6., ἐθαςὶ, ἱπβισυοέ δηὰ βόυθσπ ἴῃ 6 
ΤῺ 561 {-}}}, {π6 παίᾳγαὶ ν}}}; ον αἰ ογθηὶ (ἢ6} τ 8019 δοοῖὶ οὗἨ ΟἸσὶδι; Ἰατὴβ δηὰ δῆθορ, παῖς 
τοδῖι Ἡ 6 ἢ δΐἷδ ὙΥ1}} ᾿ 8 ὈΘΘΏ ἰδ κοἢ ΑΥΤΑΥ͂ ὉΥ στ8ο6 δ βίσγοηρ ; (ἢ 8 766 Ὁ]68ὲ ἴπ ἰἢ6 10]}80 6ΙΘ Ρῦγ- 
δηὰ Βο Ὀοϊοησδ ἰο ἀοα. ἸΤβοη ἰ(ἢ9 ΒβΒο][-Ἡ1}1 οὗ [ οδαβοὰ ὮὉγ 86 στοαὶ ΚΒβορβεσὰ.-- -ϑ ἢ ἃ59 που]ὰ 
ἐμθ οβιι 18 ϑηι γον οαρίϊγο ἰ0 (89 ν1}} οὐὗἨ ἴ1μ6 Ὀ6 ζα (δ ἃ} ἴπ (λον τηϊπἰβίοσὶ αὶ σμαγᾷο, οὐρδέ ἰο 
Βρίνγὶο. Ἰοοῖς ἁροῦ {πο ῖν Ῥ6ΟΡ]6 88 δοτηταϊἰοὰ ἰο ἐμ 6πὶ ὉΨΥ͂ 

Οπμα ΕΚ: Ῥγοπι Αυαύδτινε: ον. 10. Ουν Ιογὰ | Ομ τὶδὶ Ηἰπ5ο9 1. 85 ἰοτοῦ οὗ Ηΐτ, δηὰ οοϊιἰ ἰοὰ 
δεοϊχοὰ (15, Κποπίηρ ἰ(: Ηδ Κκηον ἐμαὶ Ῥοίον πο |ἴ0 ἰποἷν οδτὸ ὉΥ Ηΐτ.--τ ]Ἴ ἐσ. 16. Νοίο {6 στοαὶ 
ΟΟΪΥ Ἰογοά Ηΐ, Ὀυΐ Ἰονοὰ Ηΐπ τηοτοὸ ἔμδη 8}1 {πο ] πιο οβι ν᾽ οὗ βοίονῦ ἴῃ 818 ΣΘΡΙΥ : ΟὁΠ06 Β0 ταιυπίοι, 
τοδί [Ἷ Ὑ ΒΙ19 ουν οτὰ τγδϑ Ὀεΐηρ οομρἀοιηηρὰ ἰο ] Τλομρὰ αἷἱΐ πιο 919γδαλε Τἀεε, ψεί οἱ ποί 7; ὉὈὰαῖ 
ἀφαίδ, Ῥοίος ἔθαγοὰ, δὰ ἀθοϊοὰ Ηϊ. Βυΐ Ὀ ΗΪΒ᾽ πον ἷ8 7011 αὰ δυο ἷπη απ ]1γ.---ἰἰ 15 8 
τοθατγγϑαϊΐου ΟἸτἶδὺ ρ]απιοα Ἰονο ἴῃ Ϊ8 Ἰιεατί, 1 ὈΪοθδὰ ἐμὶπρ, τ Π6Ὲ γ͵7ὸ οαπ δη ἃ ἀδσθ ΔΡΡΘᾺΆ] ἴο 
δηὰ ἀγοῦὸ ΔΎΒΥ ἴθωῦ. οίοῦ ἀδηΐϊοθὰ, Ὀδοδυδο 6 (Ἰοἀ᾽ 5 Κπον]οᾶρθ.--- ον. 18. ΤῊὴΘ τοϊηϊδίογβ οὗ 96- 
Τουτοά ἰο ἀἰθ: δαὺ ὙΒθὴ οὖν Γοτγὰ τγῶβ συ ἰβοη ἤγοιῃ  δι8 Ομ σϑί, 6 ἢ ὑπ ὑπάἀογίακα {86 σδᾶτρο οὗ 
ἐπο ἀοδὰ, δὰ ὈὉγ Ηϊ8 ἀθαί ἀδϑίσογοα ἀθδι}, ψλδὶ} Ηἷθ δοοῖϊς, ταῦϑὲ ῬΓΟΡΑΓΘ ἴῸ δι )ετίπησ ποτξ.-- 
δ ου]ὰ Βο ἴοασ ἴ--  εεα Ἀν ἰαηιδε; ΑΒ. (ἢ ογὸ τότ} Ἡγλέίλον ἰλοὼ ιοουϊάφεέ ποί; Ἡντδὰ παὶμγο 1π 
ὯΟῸ ὙὯΥ οἵ Ροίοτ᾽ 5 βῃονίηρ ἷβ ἴον ἕοσ Ηΐ, Ὀαΐ  ΟΒ  ἶβι᾽ 8 το αἰ βίοσβ, 88. Ὑ6]1 88 ἰπ Οἱ ΒῸΡ τηθῃ, σϑ- 
Ε Ὀοὶη δ δἰ 7] Βιορποσὰ, υπάον ἐπ6 ΟΒϊοΥ |]Ἰυοίαίο8 βυβδονίηρδ, [88 δὰ ΘΗ ΓΙ ΡΒΙΒΥ δροΐηϑιὶ ἃ 
ΒΒορδοΓὰ.--- ον. 17. οέδιια βαϊ(ὰ ὠπίο λίπι, ἔεεα ͵ υἱοϊθης ἀθαί}..--- λέ λοι δὴαϊέ ὃς οἱά; Ἴπο 
Ἀν ελεερ; Α8 1 ἰο 880, Βο ἰΐ ἐδ οΥ̓οο οὗ 1ουϑ ἰο ] ἰἰτιΐηρς οὗ [80 δἰ ηἰ8᾽ βυβδοσίη 8 8 ἱπ ΟἸ σἱβ᾿Β 
ζεοὰ (μΒὸ Τογά 8 ἤοοῖ, δ 10 γγδ8 (86 τχοβοϊυἱίοη οἵ  Βδῃα8.---ὟοΥ, 19, ΤῊΘ βυδοσίη χ οὗ (86 δασηΐβ ἴῃ 
ἴοδν ἰὁο ΟΘΩΥ ἐμθ ΒΒ οΡμοΓα.---ΤΠ 7 στὸ ζορὰ ] ζοποχαὶ, δηὰ οὗ {π6 σα] δίοσϑ οὗ Ογὶδὶ ἴπ ρασιϊο- 
ΟὨΥ βυ 8 Βθοορ 88 ἰἢ 1ΠῸῪ ποτ ἱποὶν ον, ποὶ] ἰδν, ἀο γτοἀουῃά το ἰο {116 φἸΟΥΥ οὗἉἩ ἀοα. 
Ομτί δι δ, βου ρ»ἱδί αν ὑπαὶ (Π6 Υ Ἰοτο ἰδοιηβοῖνοσ, [Ετοιὰ Μ. ΗΈΝΒΥ: γάοτβ. 1ὅ-17. Ηδροῖμ ΟΠ τῖϑὲ 
οὶ ΟΠ σίβι; ὑμδὶ (6 7 ἃγὸ πιονοὰ Ὁγ ]Ἰυδὶ οὗ κἴογγυ, 1.885 σίνοπ ὯΒ δὴ ΘησΟυΤΑρίπρ ᾿ἰπδίθηοθ οὗ Ηἰἱδ 
ῬονΟΥ, μαΐη, πο ὉΥ {πὸ ἴονθ οὗ οὐογὶηρ, πιΐηἶβ- ἰ ΘΠ ἀμ. 58 ἰΟὙΘΙδΒ Ῥοπί(εηἰβ, ἀδὰ δ85 ἰδυκδὲ 5, 
ἰοτίηρ, Ρ᾽θαϑίηρ αοα. 1,66 8 ἴογϑ ἐβδγοΐογο, ποῖ ἰ ἰῃ 1ἴϊ6 πιλμποΥ, ἰ0 τεσξίοσε δμεὴ αα αγὲ 7ζαϊϊεη ἀρτελ 
οὐγβοῖτοβ, θαϊ Ηἰΐπι, δηὰ ἱπ δος ΗΪΐ85 διθθρ, ] α δρίγὶέ οΓ" πιεεζηε88.---ῇ α ταδὶ τοἱ Γϑοϊκου ἰΐ δὴ δ΄- 
806}]κΚ ποὺ ΟΌΡ οἴῃ, θα (86 ἰδέηκβ ἐπ δὺ τὸ Η]8.---- [ἰἡγοηῦ ἐο δ ῦρ ΟἿΥ Β᾽ ΠΟΟΥΣΥ αὐοδίϊοπεᾶ, ἩΒΘῺ Ὑτ9 
10 νὸ ὁ8]}1] οὖν Βῖ60Ὁ οὔγϑ, 88 ΠΟΥ͂ [β5θοἰδτῖβἰ8] ἰ ΟΘΌγ βοῖνεϑ βαῦθ (086 ἐ"δί Μ ΟὮ πιᾶῖκο5 ἐξ 486165- 
981} (βοτὰ ἐλείγα, ΟἸ εἶβὲ παῖ 1οϑὲ Ηἶκ βῖνθθρ.--- } [ἰ0}8}016.---Ροίον 88 ΟὟ ὌρΟΠ [ιἷβ Ῥσορδίϊου 85 
γογθ. 18, 19.  Βαίοτοῦ Ὀ6 ἐμθ ρδὶῃ οὔ ἀϑθδίῃ, ἰξ δ ρϑηϊίοηϊ ; Ὀαὶ (86 απθδίϊοι ἷδ ποὶ, “«δίποπ, ον 
οὐκὶ ἰο Ὀ6 σομαυογοα ὈΥ ἰμ6 βίγοηρί οὗ ΙοΥθ | τυ οἷ Βδδὶ ἑλο τσερὶ3 Ἠον οἴδῃ μδ88ὲ ἐλοι 7αε:εαἷ 
ἴον Ηΐπὰ, το Ὀοΐης ΟΡ Π[[6, γο] απίΑΥ α͵8ὸ ὑἢ-  ἀπα αδιϊοίεα ἐὰν δου 7" Ὀυΐ, ““))οεἰ τζοι, ἰους Αἴε Κ᾽" 
ἀοννθηῖ ἀθαῖ ἢ [ῸΓ 18.--Ἰῦ (ΒΟΥΘ ἷ8 Ὡ0 ρδίῃ ἱπ| Δίωοὐ, ἐδ 7ογσίυεη ἤεγ, ὩοΓ ὈθΟδι86 δὴς τοερέ τπιολ, 
ἀφαιῆ, οὐ ΥΟΣῪ 1110, (86 αἸΟΥΥ οΥ̓͂ τιαγι γγάοιῃ ᾿ θαὺ Ὀθολυδο 8:6 ἰουεά πιμοῆ. --- ΝοΙ ἰὴ Ὀυΐ ἐλείουα 
ὙΟυϊὰ ηοἱ Ὀθ9 χτοαί.---Ηο ψἢὸ ἀοηὶοὰ δηὰ Ἰονοά, [ οΓ Οὐγδί πὶ}} οοπδίτγαϊ ἢ το δίοσβ ἰο κὸ οἰ ΘΟ ΣῪ 
ἀἰοᾷ πῃ φογίοοι Ἰοτὸ ἴον Ηϊτῶ, [Ὁ τοῖα 6 μδὰ  ὑἱβγοῦ ἢ ἐμ ἀΣ 60}168 πὰ ἀἰϊθοουτδροιιθη 8 (μα Υ 
Ῥγομΐϑοὰ ἰοὸ ἀϊθ τὶ τ τοπρ Ι68.68.---ἰἰ τῶδϑ τ 6669-  τηθοῖ πὶ ἴῃ ὑπο ὶν ποτκ, 2 ον. τ. 18, 14.--τδγον. 18. 
ΒΑΡῪ ἰδαὶ ΟὈγίοί διιου]ὰ ἄγϑι ἀΐο ἴον Ῥοίον᾽ Β 88]-  “"“ζουεεί δου Μοηιοτείλαη ἰλου ἰουεδί (λέϑε, ΤΑ ΟΤ ἔμ 8ῃ 
γαϊϊου, διὰ πο Ῥοίοῦ αἀἷθ ἴον ΟὨγῖβι᾽ 5 ἀ05ρ6).  ἑλοὼ ἐονυεεί (λδεε ρεέγδοη8 3" ΤΠ 086 ἀ0 οὶ Ιοτα Ο σὶϑςὶ 
[τοι ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΝ : ὕ οΣβι 16-]7. ἔοι Ἰονϑβὲ } δε ρδὶ, ἐμαὺ ἀο ποὺ ἸΙογθ Ηΐπὶ Ὀοίίον ἰ88η ἐπε δ6ϑὲ 

Μο, δατο τυ] ΟΥ̓ΘΡ (ΒΥ Ὀγοίδτοη [7], Βδον ἕογὶὰ  ὑγομὰ ἐΠΟΥ ΒδΥο ἰπ (Ὁ του]. ΟΥ, “““πογὲ λα" 
(αὶ Ἰοτὸ τὰ ΐϊοι μου δδ8ὲ ουὐδοποοα ἰπτουρῃουῦί,  ἐδοι ἰουεδέ ἰδέ8δε (λέπρα, (μ686 Ὀοδίβ δηὰ ποίβ : 
δηὰ ἰμαὶ Ἰϊ ἴδ τίσι ἰμου δβαϊᾶδι ἰμοὰ τουδὶ Δ Ὺ {ἢ 086 ΟἸΪΥ ζουε ΘΟ γὶδὺ ἱπάεαα, ἐπὶ ζονο ΗΝἾπι Βεέ- 
ἀονη ἴον Μο, ἰδὰν ἀοτγῃ ὕο᾽ {89 5Β,60}0.---Ἴογ. 18. ἐθν ἰμδῃ 8}} ὑλ9 ἀο1 σὺ οὗ Βθ;89 Ἀ)πὰ 41] ἰμ 6 ὕχὸ- 
Οἰγῖοῦ τοιαΐπ 8 Ῥοίον οὗ μὲθ ξοσιῃοῦ ᾿ἰ 96, Ὀθοδαδο ἱ δἰ5 οἵ (κὲ8 τἩοσ]ὰ. ---“Ζουεδί ίλοι Αε νιοτό ἰλαπ ἰδοα --..5.........,ὈὄὈ  ςΟ“ρ.9ϑ..ὍϑΔΠρρρϑφρ τ ΤτοροὗΡὗὺῈ τ τ“, ΠΠπΞττΗπρορπἘΠξρτὺτρρ ρϑρρρρϑρ..ρ ϑρρΤτΤττὦ’΄ρϑ»ν....»ῦ»ὔὦὦΧὺὕὕΎ0.ὲ.Ψψ......ὃ..;Σ.ὅΨζ..«“Ὅπῶὸὔὐὔτασπλιαυαπαιιιισιιι πη : απιπσ Ἰπαπιαπιππιαπαπονπππππτώπ απππην κατ πθαπππ αν...“ “σὲ... κΨ τὕὦ0ὺὸὖἦὌὯὉὦὦ..ὕ..-.,....» . Δ ὕτὕὉὕ5..........ὕὙὕὔὌὖὦϑὍἜΘὦοὦἅῳᾺ2 ὔῳὦ»ὕΡ δδτἕοὸπ.-““ᾳΦἕἔἕΨῇῤΨΟΦΠ πᾳῇᾳ«ΦΕΠρ’ΨΦρ΄ΨΦραω͵ποσοοσοσοἍσρέορἌρΨ ΠΤ ---.-.»-:-;;᾽--------᾿------᾽ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 16.:19. δ4ὅ 

Ζουεαὶ ἰλεδὲ οοσαροίΐοηβ ἰδοὺ τὲ ΠΟΙ͂ οἰαρ]ογοᾶ 
ἴῃ Ιἴδπο, Ἰσαγτο (6), ἴο ΘΠΙΡ]ΟΥ̓͂ ἐγ ἢ ὙΒΟΪῪ 
ἦη ἐδοάϊηρ ΜΥ δοοῖς.᾽ (ΝῊ ΓΓΒΥ).---" Πουεεί ἴδοι 
ἍὯε πιογο ἰλαπ ἐλέδε ἴους πε. πιοτε ἰλαπῃ ΔΆΥ οὗἁ 10 
ταϑί οὗ {λὲ αἀἰδοὶρίεα ἰουα Με3᾽᾽ 6 ΒΒοιυ]ὰ 8}} δίυ αν 
ἴο οχοοὶ ἴῃ οὖν ἰοτο ἰὸ ΟὈτἰδὲ: 1 ἴδ πὸ Ὀτοδοῖ οὗ 
6 Ῥαδοο ἰο βίο π ἰοὶι 88}} ἰουα ΟἸγῖϑὲ Ὀδδὶ; 
ΠΟΤ ΔΗΥ͂ Ὀτοδοῖ οὗὨ ροοὰ ΙηϑΏΠΟΓΕ, ἰο 0 ὈθΘίΌΓΘ 
οἰ τὼ (μἷ8 ἰοῦε.---Ῥοίον ἀοοθ8 ποὶ ῥσγείεπὰ ἰο 
ἔουε Ολγίδί πιοτα ἰλαπ ιλλ0 Τοϑίὶ οἵ λα αἀϊδεὶρίες ἀϊὰ. 
--Τ που γ6 ταδί αἷτὰ ἰο ὈΘ Ἰγοιον (ἢ δ Οὐ ΠΘΥΒ, 
γοῦ τὴ υϑί, ἐπ ἰοιοϊίπόδ 07 πιϊπα, ἐδίφειπ οὐδ 678 δεῖ- 
ἐεν' ἰλαπ οωγεεῖυεδ; ΤΟΥ ἯΘ ΚΠΟῪ ΙΔΟΤΘ ΟΥ]] οὗ ουτ- 
δοῖνϑδβ ἰμδη τἪο ἀ0 οὗ ΔῺΥ οὗ ον Ὀσχοί ΓΘ Ή.--- ΤἼ]1080 
Ὅ|Ὸ οδῃ {ΓΌ]Υ δδύ, {πγουρὶι στδοο, ὑπαὶ ἐδὲν ἰοῦς 
“εις Ολτιδί, ΤΥ ἴδ ῖκο ὑλι6 σοτηϊοτί οὗ ἐμ οῖγ ᾿ἰοτθϑί 
ἐπ Ηΐπι, ποι πδίδηάϊηρ ἰμοὶν ἀα᾽]γ ἰη ἄντ (168. 
--ν ον. 17. 10 ἴθ ἃ ἴδσγου ἰο ἃ "ιγροογῖίο, ἰο ἐμ ἰῸ ς 
ἐμαὶ στ ποιυδ αἷξ ἰλέπσε; Ὀαΐ ἰΐ 18 8, οοτηΐοσγέ 
ἰο 8 βίποοσο Ομ γἰ βϑιΐδη, (δαὲ Β 848 μα ἰο Δρροαὶ 
ἐο; Ψδίν υἱϊπεδα ἐδ ἐπ ἤξασεπ, τὴῦ τέοοτα ἐδ ὁπ ἀϊσῆ. 
Οδνῖδὶ πον 8 ὈοίίοΥ {Π)Π τν6 ΚΠΉΟΤ ΟΌΓΒΕΪΥΘΒ, 
ἐπουχὶ τὸ ΚΟΥ ποὺ οὖν οὐῆ ἀρτὶρμίποθθ, Ηθ 
ἀ.ο68.---είον τας σγίευεά, τ δὴ Οἰτὶδϑὶ δϑιοὰ Ηΐϊτὰ 
ἐλε ἐλιγα {ἱπιε, ᾿ουεδὶ λοι ἡἴ43 Βοοδυβο ἱΐ ρμυΐ 
ἴηι 1. [ὰ ταἰπὰ οὗ εἶ ἐμ γοοίοϊἃ ἀθηἷδ4)] οἵ ΟὨ τ βί: 
2. ἴῃ ἤδασ, 1οδί 15 ΔΙΆ ϑἝοΣ ΤΟΥΟΒΔ Ὴ δΒοηο πτ Π6 Ὁ 
τη ϊδβοατεία ρα οὗ 8[8.--- 3 ογβ. 1Ὁ-17. Το Οπυτοῖι οὗ 
σμεβὶ ἰ9 πὶ ἤοοϊ : ἴπ (18 ἤοοῖΐ βοῖὴθ ἃγὸ ἐαπιδᾶ, 
Σουηξ δὰ ἰθηάον δηὰ τοαῖ, οἰ 8 δἃτθ δλεέρ, 
στον ἴο Βοῖη9 δβίγοησίῃ δηᾶ τοι υνιν ; {1.6 ΒΕ 6Ρ- 
ποτὰ ογα ἰβῖκοβ σδασϑ οὗ Ὀοίῃ, δηὰ οὗ ἐδὸ ζαηιδδ 
τοί. --ἰὸ 18 186 ἀπὶν οὗ 8411 ΟὨ τ βι 5. στα ηἰβίουβ, ἰῸ 
ἡ“εεά Ηϊ ἰαπιδδ απ δἤεορ 1. Τεαοὶ ἰὨθτὰ ; ἴον (ἢ 9 
ἀοοίνίπο οὗ (6 αο5ρ6] [8 δρί γἰίαα] ἔοοὰ ; 2. Σεαά 
ἐβοιι ο ἐλε στεεπ ραδίωγεα, Ῥτοδίἀϊης ἴῃ ὑδοῖν σοὶὶ- 
Κἰουβ 8550} 0168, δηα τοϊηἰβίοσίηρ 8}1 {πὸ οταὰϊ- 
ΠΔΠΘΟΒ ἰ0 ἰδοῖι; 8. ΒΥ Ῥογβοῦδὶ Δρρ]]οδιΐου ἰοὸ 
(86 1 τοβϑρϑοίνο βίαϊθ δηἀ οᾶβα; ποὺ ΟὨΪΥ ἐαψ πιεαΐ 
δεοίοτε ἰΐέηι, Ὀαὺ χε ἰλεηι ὙΪΙῊ 1{, ἰδὲ ἃτὸ ψ 1] 
διὰ ν}}} ποί, ΟΥ τ δδῖὶς αη ἃ οαπποῖ, μμεα ἐλοπιδεῖυεε. 
---κἼλεα Ολτγίδέ αδοοπάεά ὁπ λίσὰ, Ηδ σαὺε ραδίοτε ; 
Ἰεῖ, Ηἰ58 δοοῖς ψιϊ ἰπαπὶ ἐμὲ Ἰοτγοὰ Η , 88 
νου ἰδἰζο οατὸ οὗ ποτὶ ἴον ΗΪ6 881κ0.--- ϑίγιοπ 
είον ; ἃ δοτη τι βϑίοη χίνοη ἰοὸ ὁη6 οομγνϊοίοα οὗ ἃ 
οΥγἶπηθ 8 δυρροβοὰ ἰο διιουπὶ ἰ0 ἃ ρΑγάοῃ.---ὕ ον. 
18. θη ἰγου Ὁ]8 δοπιθθ, 7ἷὸ ὯΤ0 δρὺ ἰὸ βρρτγδ- 
ναίο ἱὲ τῖτὰ (18, ὑμδὲ 1 45 Ὀ66Ὼ ΟἸΟΥ 1860: απ 
ἰο ἔἦγοῦ (86 τιογο δὲ (86 ρυίθναδηοοϑ οὗἁ χοβίγαδϊηί, 
δ᾽ οἰ 698 Δ ΡΟΥΟΥΥ, Ὀδο81156 τῶὁ Δ Ὺ9 ἰκοτγ (Π 6 
δβθ θεία οὗ ᾿ἰθοσίν, ο8} 8, ἀμ γἱθηίγ. Βαυΐ ψ6 
ΤΩΔΥ ἰατῃ 10 {π6 Οἶ ΟΣ ΨΑΥ, δηἃ γοβου ὑδ8 πὶὶϊἢ 
ΟΌΓΒΟΙΥΟΒ : ““ ΗΝ ΤΩΔῺΥ ΥΟΔΥΒ ΘΓ ῬΤΟΒΡΟΣΙ ΠαΥΘ 
Ι οδὐ͵ογοὰ πιοτὸ ἔπδῃ 1 ἀοβογνοὰ δηὰ ἱπιργονβα !" 
-τ-Υον. 19. Τμβοῦο 18 ὁπὲ ἯΔΥ ἱπίο {π6 ποῦ], θὰὶ 
ΠΟΤ ὙΔΥΒ5 οἱ, απὰ αοα 65 ἀοίοτια δα τ ΔΒΐο}ι 
ὟΔΥ Ὑ6. 8}2]} ρ0.--͵ὶ 86 ὑπ6 στοδὺ δοθοθτη οὗ 
ΘΥΟΥῪ σοορὰ τηϑη, Ὑαίονον ἀδδὶἢ Πὸ ἀἶθ68, ἰο σίο- 
γν αοα ἴῃ ἰἰ.--- ο τὸ ἀΐθ φαίέεπίζῳ, Βυ Ὀυλὶἐ- 
(ἰπχ ἰο ἐλε εοὐδὲ οΓἡ αοἄ; ολεονχωμίν, τοὐ)οϊοϊῃς ἴῃ 
ΒΟΡ6 οὗ (89 φἴογγ οὗ αοἀ; δοπὰ ὠϑφελεδν, τ ϊΠ.655- 
ἱῃς ἰο 6 ἐσυία δηὰἃ χζοοάῃοϑββ οἵ σοϊϊρίοι, διὰ 
ἐποουγαῤίης οἴμοτδ, γὸ σίογ ῳ Οοα ἴῃ ἀγὶηρ.--- 
 οίϊοιο Με; Ἐχροοὶ ἰο Ὀ6 ἐγοδίθα 881 βαῦο Ὀ66Ώ, 
'δπὰ ἰο ἰγοδὰ πὸ δϑλθ ὈΪΟΟΔΥῪ μδαίὰ (δαὶ 1 πανθ 
ἰσοὰ Ὀεΐογο (860; ζὸγ ἐλὲ αἰδοίρία δ ποί σγόαίεν 
ἐλαπ λα Ζιονά,---Τ 0} ἰδ δὲ 7418 1} 7οϊίοιο ΟἈτγίεὶ 
ὧι σγασε 884}} ΘοΥ ΔΙ Ωγ 7,οἴζοιο Π ίπι ἰο σίοτψ. 

[Βτοῦὶ ΚΞΟΟΤΈ: Ὑοι8. 16-17. Ουν Ιοτὰ 51} 
Το ἢ γ ραγάοῃ [Π 6 888 οὗ 8 δ] ον βουυδῃίθ: 

νυΐ Ηδ ν}}} γοῦυκα ἔπθαι, πᾷ ὁπ6 ΨΥ ΟΥ̓ Οἰοῦ ; 
{πδ. {Π00 ΤΠΔῪ 6 ΤΟΥ͂Θ 86 510 16 ΠΟῪ στ ΔΙ Ηδ 
ΒΌΒΟΣΒ (οἷν οὔδη 695, ποὺ λυ Πδιδηάϊηῃςς Η 15 ΤΩΟΤΟΥ͂ 
ἰο ἐδεῖν βοιιῖ8.--- Βόοϑθ 80 Ἰοτο (μὸ [οτγὰ «9888 
ἷπ βἰμοονὶιγ,," αν ἃ σοπβοϊουβηθ88 οὗ ἱΐ, ποί- 
νἰ Πδίδη ἀὴρ ΑἸ} (μον ἀείοοί8.--- 080 τὲ ΒΑΥΘ 
Ὀθοα βγθδίὶν ἰσαιρίοα, δπὰ ανο δα Βα] δεΐης 
Θχροσχίθηοο οὗ ἐμ ῖν ἔγα Πἰγ δηαὰ βἰηΐυϊπθ88, δα ὰ 
Ὑ8Ὸ ὅντα δὰ τθσο0} οταίγοπ ὑδότη, ΚΘ ΠΟΥΔΙΪΥ͂ 
ῬΤΟΥ͂Θ (86 πιοϑὶ ὑδη ον" διὰ αἰὐδηςγὸ Ῥαϑίογβ, δηὰ 
ἊΔ9 Ὀοδὲ κυΐά65 οὗ γοαηρ οοργνετίϑ.--- Τὸ Τοτὰ 
οὔοθῃ Ἰθῶνοβ ἐβοβὸ στ βοηὶ Ηθ ον 8 ἴ0 Ρ888 ἐβΡου ἢ 
Ῥαϊηξι] οοηβίςοίβ, 85 γν 61} 88 τηοὶ ΘΧΡΟΥΘΠ06 οὗὨ 
Ηΐβ οοπιραββίοι, ἱπ ογᾶεν ἰο γοπᾶον ἐπθῖι ΠΊΟΤῸ 
οι )ο ἴἰο ἐμοῖν το κ Ὀγείδγθῃ, δηὰ (6 Ἰατ8 οὗ 
Η18 βοοῖ. 

[ἔτουι ἃ ῬΧΑΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ (Οχίογα) : ὙοΓ. 
10. ᾿Αγαπᾶς με; ΖΪουεεί ἰλοι Ἀηω3 “Αἱ τ }Β πιο- 
τηοηΐ, Β6η ἃ}} (6 Ρυ]β68 ἴῃ (6 ποατὶ οὗ [μθ᾽ 
ΠΟῪ ροηῃϊοηί ΑΡοβίϊο τὸ Ὀθδιϊης ψὶς ἢ δὰ Θαγηοδὲ 
εαϑοοϊλοῃ ἰοψαγὰ δὶ8 [οτγτὰ, (ἷ8 ποτὰ οὐ (δαὶ 
Τογ 8 1108 βουπάβ ἰοο 60] Δ. Βοβίἀοβϑ {80 αι168- 
(ἴοι ἰϊδοὶ ἢ, πῖοιι στίονοθ δὰ ἢυγὶδ Ῥοίΐον, {86 Γ6 
18. 8ὴ οὐάϊιϊοπαὶ ραης ἰῃ ἐδθ ἴογαι ὙΒΙοδ (ἢ 
αποβέϊοι ἰα}κ68, βουπάϊης ἃΒ ἰμουρ ἰὺ τ το ἴῃ- 
ἰθ5ἀοἀά ἰο γμαϊ Βίπι δὲ 8 σοτιραγαίγο ἀἰδίδποο ἔγοπι 
19 Πογτά, δηὰ ἴἰο ΚΕΟΡ ἷὶπι ὑπ 6γ6; ΟΥ' δἰ Ἰδδϑβί, 88 
πού ρογη ης τη ἴο ΔΡΌΓΧΟΔΟΝ 80 πδᾶσ (9 Ἠϊΐμ 
88 ἢΘ αὶη ψουϊὰ. Ηο δογοίοσθ ἐπ ΗΒ ΔΏΒΊΥΟΡ 
Βι δια 68 ἴον ἰὁ {πὸ ποτὰ οὗ ἃ ΙοΓ6 ῬΟΓΒΟΏ Δ] 
Ιονα,--- Του Κηονοϑὶ (δὲ 1 Ἰονο Τ 66 ἀθδεῖγ.᾽ 
ὝΒοα ΟΒτὶβϑί τοροδίβ ἰΐθ αὐυρδίϊοα ἴῃ {Ὧ0 Ββιηθ 
ποτὰβ 88 αἱ ἐΐὸ σγβί, Ῥοίθυ ἰὼ δἷ8 ΣΟΡῚῪ διζδίῃ 
ΒιὈδ {65 18 “1 ἴον 169 ἀοαΥ γ᾽ (Ὁ (86 “Ἰογοδβὲ 
ἐβοι᾽ οὗ μὶΞ [ογὰ. Απηὰ ον αὖ ἰϑῆχίῃ δὸ διδ8 
οοπαυογοά: ἴον ΒΘ μἰ8 Μαβίος Ῥυΐβ (86 αὐι68- 
ἐΐοη ἰο δίχα ἴον ἐπ (μἰτὰ (ἰτηο, Ηο ἀοοβ ἰΐ ψὶι]ῖ 
(}9 νοτὰ ππὶσι Ῥοίον 766}5 τὰ᾽Ἡη}1 ΔΙΟΏΘ ΟΧΡΥΘ6Β8 8]] 
ἰδδὺ 5 ἴῃ ἷβ ᾿ιοᾶχὺ; δηὰ ἱηβίοαδά οὗ ἰδ ἐνὶσθ 
χορθδίϑὰ “ μονοβί ἐου Μοῖ᾽ Ηΐ8 ποσὰ ἰ8, “" Βοϑβί 
δου ἰουε Ηε «ἀεαγὶν 3᾽ ἸὯ6 αυοδίϊοη, αυίονυουβ 
ἰῃ 166] ἰο Ῥοίοῦ, 88 βοοιιίης ἴὸ ΣπΡῚῪ ἃ ἀουδι 
ἰῃ Ηἷ8 Ἰουθ, 18 ποΐ ΒΥ ἸΟΏΚΟΥ πιαὰθ ποσο αγίθυ- 
οὔ 8ι}}1, ὉΥ ἰ88 ῬΘΟΌΪΑΣ 8.800 Ὑϊοὰ 10 88- 
Β 1168. (ΤΒΕΝΟΗ.)-- ρα Ἡν ἰαπιδε; ἴδιο Ἰδπι|ὺ8 
ἃγτο ἰο ὃὍ9 μά. Ἰδποῖν ἀδῖγ ρογίίοη οὗ 7οοὦ (α1} 
ἐμαὶ 15 ποοαοα ἴον (8:0 Βο.}}᾽ 5 Βοαὶ ἐμ δὰ βίσεη φί, 
8}} (μδὲ 15 ᾿ποϊι 6 ἴῃ ἐπαΐ μοι οη 4“ αἶγα ἃ8 ἐκ ὲ8 
ἀαΥ οἱ αἀαϊΐῃ δγεαά,᾽" 18 Ὦ6ΓΘ ΘΒΡΘ6ΟΪΔ]}Υ͂ ΒΡΟΐ θα 
οὔ. --ἸΤο8ο “Δ 8,᾽ δαὶ (ἢ “180 στοαὶ Βμορδοντὰ 
οὔ (0 ΒΕ66Ρ,᾽" 8.6 ““ ΜΙπ6.᾽᾽ Ο 88] αυἱδγῪ ἱπουροὶ 
ἴοσ ἰΐ6 Ῥαϑίοῦ οὗ βουΐθ, ἐμδὺ {80 “" ϑ96} ᾽ διὰ 
ἐπι ““ἸΔηιὉ8 ᾽ δτθ ποὶ λὲδ Ὀυϊ Ολγίοί , Νοὶ λέ; 
---Ο᾿ἸΒοτγοίογο, {πὸ Φδοοῦ Ἡῖ ἐμ ΒοοῖκΚ οὗ [Δ θ6π, 
86 Βῃουϊά Ὀ6 ργοραγοὰ ἰο χῖνο δοσοιηὴΐ ἴον δ]]. 
Νοί λίφ;---ἰ(Ὠογοΐογθ πιυδὲ ἔθοσο Ὀ6 Οὔο δΌοΥΘ 
ἷπι, ἴο ὙἙοτὰ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 8 ΘᾶΓΘ 88 Ὑ611] δα ἰ90 ἶπι- 
861; ουϑῦ “ἰδ Οίοῦ Κορμογᾶ,᾽ ψὸ οαγοιὶ 
ΔΙΙΚο ἴὸσ ἀΐπι δηἃ ἴον ἔλδηι.---ὐς 706 Ὀ6 ἰο (6 
ΒΌΘΡΒοτβ οὔ [βγ8ο0ὶ ἰμᾶὶ ἀο ζεθὰ ἐποπιβοῖγο8β ' 
Βῃουϊᾷ πού {Π|0 ΒΕ ΘΡ ΘΓΑ8 θεὰ (ἢ 6 Βοοῖς γ᾽ (Ε:εκ. 
χχχίν. 2).--- ον. 16. Βοΐογο, ᾿ἰ νν88 “" Βοοὰ ;᾿ πον, 
ἰξ ἰ5 ““Τοηᾶ ᾽᾽ οΥ ““ΒΒορθογα,᾽" ἐ. 6. ““ Ῥογίοσαηι δὶ] 
8 δ ρ Γ᾽ 5 ἀμ(168 ᾽" ὈΥ ἴδ οπὶ; ““ Εδοα ἐμ βοοῖ,, 
ἐΐκε α δλερδεγὰ ;" ἀο 4}1 ὑπαὶ βιιουϊὰ Ὀ6 ἀοῃα ὉΥ 8 
“« φλορλετα οΓ ἐλ δλεορ."" ΟΔΙ1 ἐμὶπο ον 8860 
ὈΓ πϑιηθ, δῃὰ Ἰ᾿Ἰοδὰ πολ ουΐ; δηὰ πβθῃ ἔδοι 
Ρυϊίοϑὶ ἴον} {πη ον δίδορ, ρὸ Ὀοίογο ἐμ θιὰ, 
ἐμαὶ (06 βῆθερ (πον (ΒΥ τοΐθ6) πιδχ ΓΟ] ἸΟῪ 
(8606. Οοπρίάον 3. Φόδῃ χ. ὃ, 4.---ὸοσ. 17. ΤῈ 
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Ὀϊνίπο βρθαϊκον “' Β66ΙῺ8 ἰ0 ΒΑΥ͂ ἰδί, ἰῃ ἃ Ῥδδίου, 
180 ἄγϑι, [6 δοοοῃᾶ, ἐὰ9 (τὰ τοαυϊδὶίο, 15 ἰοῦέ 
φ Ολτίε."" (ιν ΑΜ8.)-ὐοεὰ ΜῪ εἧεερ; Τὺ ἰδ 
ὯῸ Ἰοοῦ “ 7εηα,᾽᾽ οὐ “ δλερλεγά,᾽" ΜΥ ΒἘ66Ρ.--- 
88 ἴῃ γον. 16; Ὀυὶ “« Σεεα " {π6π|,---ἰ(Ὧ6 Βοῖηο τοτὰ 
ΜὨϊοῖ γγδ8 υϑοα ΔΌΟΥΟΘ, ἢ γογ. 1ὅ, νὶ ἢ Το ΓΘ Π 66 
ἰο [89 {10 ΘΙ 5. Τ86 βαῖηο οσαἰθομοίϊοαὶ ἐγ ἢ- 
ἴηᾳ, [ΒΥ οΌΓΘ,---ἰ ἢ 6 βάτο οδτοίαϊ δἰἰθη10ῃ ἴο (86 
800} 5 πϑδίυτδὶ ογαυϊηβα δηὰ δοαυϊγοὰ πθαοαθ, 
ψὮ ᾿Οἢ τγδ5 οηϊοϊηθὰ οἡ ὈΘΒΔΙΥ οὗὁὨ [6 ““ Ἰατ] Ὁ ̓"" 
οὗ (86 [ο]α, ----ἶβ Βοτο δηὐοϊηθὰ οὐ ΘΒ Δ] οὗ ἐῃ9 
“ΒΘ ΟΡ 580.--- Εοοὰ ἐμὸ δοοῖὶς οὗ ἀοἀὐ πΒΪΟΒ- 
ἦθ αἸἴηοπῇ γοῦ, ἰδκίης (πὸ ΟΥ̓ΟΥΞΙ Καὶ ἱπογθοῦ, ποὶ 
Ὁ οοπδίγδίηίς, Ὀὰὲ Ἡ 1 ΡῚΥ ; ποὶ ζον ΔΊ ΠΥ ἰυοΓο, 
Ὁυΐ οὗ ἃ ΣΕΔΟΥ ταϊπὰ; ποῖον 85 Ὀοίηρ Ἰοτὰ 8 
ΟΥ̓ΩΡ αοὐἀ᾽ Ἰιογίίαχο, Ὀαὶ Βοΐηρ Θηβδι 168 ἰο [ἢ 9 
ἤοοκ, Απὰ θη ἴδο Οἱ οΥ ΒΡ γὰ 888}} δὉ- 
ῬΘΑΥ, γ0 Β88}} τϑοοῖυθ 8 ΟΥΟΎ οὗ ΊΟΥΥ (δαὶ 
ἴαάοιἢ ποὲ δν7Ίαγ." (1 οί. ν. 1-4.) 

Ετοὰ ΒΑΕΝΕΒ: νοΥ. 16. Του; ζἀποιρεδί ἰλαΐ 1 
ἴουε Τάεε; Τ6 Ἔσχργοβϑϑίου οὗ δ μυ)] 6 βοαΐ, ἃ 
ΒΟ] τηδὰθ βϑηβί 16 οὗ 118 Ὑκπμο85 δὰ πορὰ οὗ 
βιγοηρίῃ, γοῦ ψὴ ἢ ονάθῃσο οὗ ἔσθ αἰἰδοϊπηθηὺ 
ἴο ἐι6 ϑαγνγίουγν. [1 ἰβ πού ἐβα πιοϑῦ δοηδασθηὶ 
Ῥγοίθηβίοπβ ὑμδὲὶ οοπϑιϊυΐο {πη 6 δὶ οδὺ Ῥγοοῦ οὗ 
Ἰουθ ἰο Ομ τ ϑι.--- Σεεα Ην ἰαπιδδ; 1 ἰ8 ποῦ τῇ ΓΟ ΪΥ, 
ἐδοτγοῖοσο, ἐπ γτγίυϊίογε,---ῖῦ 8 (Π6 8οθη ἀμίν οἵ 
Σηϊηἰδίουβ οὐἨ ἁ ἀὡἰἰϊΘ σοβροὶ ἰο δοουπίθῃδβῃοθ δηὰ 
Ῥαϊχομίζο ϑιιηάδγ-86}}00]8.---- ΕἼ. ΦΑΘΟΒῦΒ: 

ετβ. 1δ-17. Τὰ ἰοδὲὶ οὐ πιϊηϊδίοσ 4] Ἰοτ ἰο 
Οιγὶδὺ ἰθ. α ζαὶ 81} σατο οὗ {89 δοοΚ.--- Τάοι 
ἐποιρεεὶ αἷΐ ἰλίησε; Ἐπ6 Ὀϊνίηο Οπιπἐβοΐθποθ οαρμὲ 
Βοὲ ἰο Ὀ6 ἃ ἰογτγοῦ ἰο ἰδθ τὰ ΟΝ γι ϑιΐδη, αὶ 8 
οοιηΐοτί ; ἴ07ν ΗΪ5 81}- δυο ἢ 6γ0 οΔ ἔσβοο Ηϊ5 
ΟὟ ἸΙΚΘΉΘ5Β ἩΏΘΡΟΥΘΙ 10 18 ἰο Ὀ6 Τουηά, ἴῃ {Π 9 
ἀδοροδὲ ἀθρίῃβ οὐἁὨ (19 8βοιυ].----- το ΟΝῈΣ: 
γεγθ. 18.17. Ὁ ΤΕΡΘ ὙῸΔΕ 20 ἔοτγηδὶ Σοῦ αἰ- 
ἰογοά, [9 (0 τηδί 9. ὙΔΒ ΔΙΣσοαγ Τογρίνοῃ ; ἐμπὶ8 
δοκίηρ δϑουϊ δ18 ἰογὸ γ͵ὰβ δὺ ζδγι οδὺ 8 τηοϑὲ 
ϑηί6 δηὰ αὐθοί᾽οπαΐθ γροργοοῖ,᾽᾿ (511ῈῈ.)--- πο 
ετλάδιΐοι “1. Σεεα Αἴυ Ἰαπεδε, ἑ. ε. ἈΘῚΡ ἐμ6 τεϑδὶς: 
2, ασεἱάςε απ συατά Ἡν φάτο, ἴ. ὁ. δουπβοὶ ἐμΒὸ 
δίγοῦκ; 8.  εεά Ἀΐΐν Ὅφἦδεερ, ἧ. 6. ᾿6]Ρ 6 βίσοιν, 
ἴῸΥ (ΠΟΥ ἰοο πορὰ ἔδοάϊηρ τὶν 86 αἰνὶπο ζοοὰ 
οὗ (9 πνοτγὰ.᾽" (Ὁ ο88Υ.})---͵αα ἀεβοοπαϊηρ στδὰδ- 
(ἴοη, η6 ἐαπιδα, ἃ ἰθστὰ οὗἤἨ δῃαθδυτηθηΐ, ΒΕ 
εἰτοη ἤγδί, αηὰ ἐπϑὴ ἱπ (896 χτορεοιϊἰΐοι οὗὨ (6 
σΌΔΓΖΟ, [η6 1688 ΘΙ ΡΒΔΕΟ ἴσττα, δλερρ.᾽" (ἮΣΒ- 
ΔΤΕΒ ΑΝΡ ἬΠΤΟΚΙΝΒΟΝ.)---ἰς ΜΙΗἰδίοσβ οὔχῖ ἰο 
Ἰοοῖς Ὅροι Ο"γἰβι ΒΒ Ῥ6Ορ]9 8ἃ8 ὙΘΥῪ ΒΟΣΙΟΌΒ)}Υ τὸ- 
οομηρηἀθὰ ἰοὸ ἰδ οι, δῃὰ {πογοΐοσο διουϊὰ τ ΣῪ 
ΒΟΡΙΟΟΔΙΥ τοϊηὰ ἐμοὶν ποτ κ δθοαί (ποῖα ; Τ0Γ ἐμ οσο- 
ἴογϑ 18 ἐπὶ8 σἴδγᾷο ἐβσῖοο ἰδία οὐ Ῥείοσ, ἰπδὲ Β 
ἸΏΔΥ τηϊηὰ 1ὲ τουοδ.᾽ (ΗΥΤΟΗΕΒΟΝ.)--- τεσ. 18. 
ΤῊΘ ῬὮΣ456 ἑλοῖ τοοιαδοί ποί, τοῖο ΓΒ ἰο 89 ΒΥ - 
ἴῃς δεῖ οὗ ψοδκ υδηϊΐίν ἔγοτι ἃ υἱοϊοπὶ ἀθδίῃ, 
δαΐ ποῖ ἰο 1.6 ὑπ Ν1}}}σηθ88 οὗ Ῥοίονρ (ο ἀϊο ἤοσ 
εδ8ι8.] 

ΠῚ. 

ΤΗΕ ΟΟΝΤΙΝΌΙΝΟ ἈΠΓῈ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤ ΙΝ ΗΙΒ ΟΗΥΒΟΗ, ΒΕΡΒΕΒΗΝΤΕ. ΒΥ ΤῊΣ ἩΙΝΙΒΤΕΥ͂, ΒΡΙΒΙΤΌΑΣ, ΡῈ 

ΑΝῸ ῬΑΤΆΙΑΒΟΗΑᾺΑΙΣ, ΑΘῈ ΟΥ̓ 59ΟΕΝ; ΟΒ ΤΜΕ ῬΈΒΤΙΝΥ ΟΥ ΤΗΝ ΟΗΌΒΟΗ ΙΗ͂ ΒΕΒΡΕΟΤ ΟΥ̓ ἨΒ ΡΒΕ- 

ΒΟΜΝΙΝΑΝΤΙΥ ἹΝΤΕΙΝΑΙ, ΟΗΔΒΑΟΤΕΒ ΑΝΡ ΣΜΜΟΡΤΑΙΣ, ΒΡΙΒΙΤΌΑΙ, ΕἸΣ. 

ὕπαρ. ΧΧΙ. 20.968, 

(παρ. ΧΧΙ. 320-24, μοσίοορο ἴον ἐδὸ ἐμπϊγὰ δ δον Ομγἰβίτλϑϑ οὐ ΤῸ 51. 5088 (89 
Ενδῃκο δι '8 ἀδγ.) 

20 ΎὝὍΒοΩ [ογπὶξ ΤΩ], Ῥοίοσ, ἑατηΐηρ ἀροῦΐ [{ὐτηΐπρ' τουπα], βοοῖ {86 αἰΒοῖρ]6 στ μοπιὶ 
“6808 Ιογεὰ [Ὁ] ον ίησ; τ Βῖοὴ [807 680 Ἰοδηθα οὰ ἷβ Ὀγθαϑί αὖ ΒΌΡΡΕΌ, δῃὰ βαϊὰ, 

21 Ἰ,ρονὰ, ψ  οἢ [᾿}}0] 18 6 μδὲ Ὀοίγαγοίμ [μ66 Ῥείον [{πογοίοτο ]" βοοῖπρ ἷπι δαὶ ἐἢ ἴο 
Ψοθυ8, Πμογά, ἀπᾶ τ ῇημδὲ ὁλαϊ (8 τη ἀο [ον] Βυὺ Βοτ Μ1}} 10 Β6 ΜΠ Εἷπὶ ἢ οὗτος δὲ 

22 τ “7650 βαῖ [ἢ αηΐο ᾿ἶπι, 61 π}} (μαὲ ΒΘ ἔδυτγ 1Π]1 σοτλθ, τμδὺ ἰ8 ἐπαΐ ὑο {86ε ἵὅ 
28 ἴὸ Ἰον [ΕὉ]10] ἰμοὰ πιθ. Τάρη ποαὶ ἐμΐ8 βαγίησ [ΤᾺ]8 τεροτί ὑβογείοσα τνϑῃ!] 

ΔΌτοδα διιοηρ ἐμ6 Ὀγοίμγθη, {μα {μαὺ αἰδοῖ Ρ]6 βιιου]ὰ ποί αἴθ [ἀἰοι ποί, ψγἃ8 ποῖ ἴο 
ἀϊο, οὐχ ἀποϑνήσχει] : γοῦ 7688 Βαϊ ποῖ υπίο πἷπι, Ηο 88.811 ποὺ ἀ16 [ἀϊοί ποι] ; θαξ, 
ΠῚ ν|}} ἐμαὶ Β ΔΥΥῪ 11} 1 οοτηο, δῦ Θ ἐδαΐ ἴο {Βοοῦ 

ΤΕΧΤΙΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψον. 20.--[180 ἰοχί. Τθο. ἸΒΒΌΓΣ δέ δἴιος ἐπιστραφεὶς, Ἡιδ ἐξ. Ὁ., δὸ αἷδσο Σδηρο; Ὀπί Α. Β, Ο. Τα!ς. οπιὶϊ ἰζ, 8δὸ αἷδο 
Τδοῦπι., Τἰδομοπὰ., ΑἸΙ,, ἤ οεῖο.-Ρ 

2 γογ. 2]1.--[1}16 τοχί. τϑο. οἵαἱἱδ οὖν εἴϊζον τοῦτον, ὙγὩ 1] ἢ [8 ΘΙ] δυρρογίοά ὍΥ Οτίρ., δὲ. Β. Ο. Ὁ. ΙΕ. 8ττ., διὰ δβἀορέοᾶ 
ὉΥ ἴΠποὸ οὐ ἰοαἱ δα α.-Ρ, Α., 

8 ᾿ 65: “" εἰ δε τὴν υἱῖ! (θέλω) ἰλαὶ ἣξ τεπιαίπ ἐπ 1 οὐπις, ιυλαξ ᾧΣ ἐξ ἰο (λεε Γ ἢ γον, 22.--ΝῸ 
4Υο τ. τα νζ τὰ, ἐο ὑσίῃς οὐἵ ἴπ9 ϑαιρδμδείο ροσὶ οι οὗ σύ πὰ μοι τηοτο ζαΠν, ἰγβῃδιδίο:: “ οίδοι ζοϊοιν Ἀΐε."--Ῥ. Β.} 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

τοβυϊὶ οὗὨ ἐμὸ ἱανοϊυ πα ἀγανίης οὗ ἴοσο. ἷ1ὲ 
Ρτουϑβ, βονονον, πὶ ΦοΒη ἀϊὰ ποὶ πηἀεταίδπὰ 
ἐι6 οτὰ δ8 νι ϑείης ἰο τπδῖκα Ῥεΐοσ ἐδ τεοϊρὶθπὲ 

γον. 3230, ΕΟἸ]ονσίηβ (4150) [ἀκολουϑοῦντα]. ] οὗ δῃ ὁχοϊαβι γον οοπβάθπιϊ4] σοιταπϊοαδίζος. 
--Ἴοό ΟΠ] ονίης οὗ Φοιιη ἰ8 ἴο Ὀ9 οχρ[ αἰμθὰ 85 [89 ὍΥἜἘΟ ε'δὸο Ἰοαῃμοᾶ οἱ Εἰἰα Ὀτοδδὶ δὲ 1116 
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ΒΌΡΡΟΣ [ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ 
ἐπὶ τὸ στῆϑος αὑτοῦ].---,ΡἮἩ Βογοίοχο 1818 δὰ- 
ἀἰϊιῖοα ξ; [ηἰ Ρργο δι] 018 : 

1. 1 15 ἱηέοπάϑαά ἐο Ὀτίης ἰο πιϊηὰ {ῃ9 ἱποϊάἀθηὶ 
δἾΔΡ. χὶϊὶ. 98 Ε΄., θη Φομὴ ἱπαυΐϊτοα οὗ ὑμ9 ᾿οτὰ 
οὔ Ῥοΐον᾽᾿ Β Ὀ6Π ΑΙ ἶἢ, πὰ ἰο ἀοπιομβίγαίθ ἐμὸ ἤδοὶ 
δαὶ Ροὶον ΔΒ ΠΟῪ ΖΡΌΥΏ ἴδν Ὀοϊάον, ἱμβοπιοὶ 

«11 6 σο.186 βίχογί ἴῃ βου αὶ: κ6, ἐπ ΘΓΡΟΙΌΣΟ, 
ταυϑὲ σοσοῖΘ 18 ἰδέ γαο Οἢ8 ΤῸΣ ΠΟῪ δηά 70 [89 
ἔαΐαγο. Ηθῃοθ Οἰιεγὶβδί, ἴῃ Ηΐ8 σϑργοοῖ, δΡ68]}8 
ἰο ΗΪ8 νὶ}}, πόϊ ἰο ἃ ἀϊδβιϊποῖ ἰμηϑισυοίίου; τ Ὰ116,- 
ἱπαροα, ἱπάϊοαίίηρς (6 δβυϊνβίϑποο οὗ Ηϊβ π|]}. 
[16 νόοτὰβ τέ πρὸς σέ ἴῃ 89 ποχὶ Ὑ6 780 ἱπιρ]γ 
ἃ σοηΐ]ο χϑῦυκο (Βοηκοὶ: ἦοοσ είτὶ οιιτὶοδὶ- 

(δαὶ 0 Εἰ πι86}7 αποδίίουϑ Οἰιγἰδὶ, δηὰ ἐμδὲ ἰῃ Ὀ6- | ἑαέεπι ἐπ οταϊΐπεμηα. γεάϊσίί), δὰ σοι Ῥείοσ οὔ 
δια] οὗ Φοδβὰ (Οπγγϑβοβίοπι δηα οὐ 6Γ8). 

2, 10 19 ἀφδίζιρθα 85 δὴ ἰηἰϊπιδίϊοη ἰο ἐμ8 οδδοι; ἰ ἴηᾳ. 
πΔΙΊΟΪΥ ἐμπδί, ροσδάνθῃίαγθ, ἃ Ἰοΐ 80 1.}}} οὗ βυΐ- 
ζουίη 8 88 Ροίογ᾿ Β ταχας πού Ὀ6 ἰπἰοπἀοὰ [ῸΣ ἰδ6 
αἰδοῖ] 8ὸ Ῥτϑ- θα  ἈΘ μα ΕΥ Ἰονθὰ Ὀγ 9685 (ΜοΥο:). 
Α58 ᾿ξ 72οϑὺβ ἴῃ Ῥδγὶ δ! γ υχοἰθοίοα ΗῚ5 ραν Ό] Δ ν 
[γὶ θα 5 ἔγοτα βυβδετίηρδ' 

8. Τὸ ἰδ ἑε δ ἀοα ἰο ἀβϑί χῷ ἐμ τιοιΐνο ἴον 0} 8 
τοὶ] οὶ. Ὁ Φοπ, 18 τοΐογγὶης ἴοὸ ἰϊ ἑμκού ὑμδὶ 
᾿6 ὑ 78 ἐμ 9 οουῃ δάδηΐ οὗἉ 6808 αἱ ἐδὸ [.,δὲ ΒΌΡΡΟΕΥ, 
ἀου Ὀ.1685 τηθδῃ5 ἰο ᾿αἰϊηιαὺθ ἐμδὺ 10 πῶ αἰϊοννδ- 
Ὁ] ἴον εἶπ ΠΟΥ͂, αὁ ἐδ οοηδάδηί οὗ 768ι1.8, ἔΓΡΘΕΙΥ 
ἰο ἡοῖῃ Ηἰπι. Ῥίον ιἰπ)5017 διὰ ΡοΟΒΒΙ Ὀ]Υ ὑπάοΣ- 
Βιοοά ἴπ0 Βυτημηοῃ8 οὗ 9 6818 85 Ῥγοΐίδοϊηρβ δὴ ἴπ- 
Ββιδιίδη θοῦ Ὀοὶηρ “κἰγ θα" ΌΥ “Δποὶ μον" 70. 85 
οηίσαμοδο ἱπέο ὑμ6 οὐδοῦ τΟΥ]ὰ . 920..5 υηδογθίοοα 
ἦν 88 (88 Ῥτοϊιὰο ἴἰο ἃ Ἰογο-ἐθ8ὲ ἐἰο Ὀ6 δαταϊηϊϑίογοα 
δὶ Ομ γ βι 8 υἱὶ τ άγαντ δὶ ἰηΐο ΘΟ. 668] πὶ. 

γεν. 21. Βυῖ Βονν νἱἱὶ]} ἰδ ὍὈΘ6 τ τδΐ8 
(18 }} 77 οὗτος δὲ τί; [ε6. ἔστ αι]. 

ΜΈΕΑΝΙΝΑ ΟΥ ΤΗΒ ΟΥΕΒΤΙΟΝ: 
1, 1ῃ δοοογάδῃσο τ ἢ {(Π6 ἰπἰογρτοίδιϊοι οὗ ἰμ6 

7οϊϊοιοὶπσ 88 ΔοοοτηρΡ 96 ὉΥ πιαγίψγάοπι: ον 8.18}} 
τ 6 τ ῖῈ ὑπ18 τὴν 6}1]ογοσοπηθαίδην (Εἰ τη 8) ἢ 

2. ἴῃ δσοογάδησο {8 8169 ἐξοχαὶ ἰῃξογργοὶδ- 
ἰἰοι οὗἨ ἐμ ,7οϊοισίπ: 18 0 ἰο δὸ νἱΐὴ 8 πον ἢ 
(Ραυ]8). 

8. ὙΠηαεί δβοχὺ οἵ ὃ ἔλίθ δβἢ}4}} {15 τηδῃ ανθ ἰῃ 
᾿ἷ5 οα]]ηρσ ̓  (ὙΠΒΟ]αοΚ, 1 Βματα!). 

4, Τῇ Ῥοίον βᾶνν ἰπ {116 τηγδίοσίουβ τὰ} }ς ἃ ἐδβὲ 
οὗ ογἕι] ἔο]]ονίηρ, 15 ὅσϑι ἐβουχιῦ πουἹὰ 6: 
Φοιη, ψἱυπουΐ Ὀθὶης; 681164, ἜΟΧΡΟ865 ἰπῃ86 1 (ο ἃ 
τιαοτηθηὶ οὗ ἀἰδήουϊ, γ, Τμ9 αὐοϑίΐου : 5..4}1 (819 
Δ 5ὺ ἰοοῦ ᾿ιδὰ δὲ (80 δαῖμὸ ἰΐπι6, (θη, (9 
Ὀδοκρτουπὰ : ὙΜΠδι δ᾽1.4}} Ὀδοοιμα οὗὨ (18 τηδὴ ἦ 

ΜΌΤΙΥΚ ΘΕ ΤῊΒ ΟΥΕΒΤΙΟΝ: 
1. βροοῖΐαὶ Ἰοτὸ ἴοσ Φοβὼὰ (Ομπγυβοβίουι, Εἰσα3- 

τὴ, [αὐ Βαγα ). 
2..Α αποϑίϊοι Ῥτορίθα ὈΥ ΟΌΣΙΟΒΙΥ δηᾶ ἃ 

οοσίαϊῃ 76 Δ]οῦ 57 ([οκο, ΜογοΥ). 
8. Ὀβαρτουθδίίοη οὗ ἃ βιρροβοὰ υπαυϊμονὶχοὰ 

Δοοοιαρδηγὶπρ (ΡΔα]8 δ οὐ 65). 
4, Ουγϊοδὶίγ απ Ἰηίοτοβί 85 ἰο 108}π᾿8 ζαΐθ. “ἃ 

σψδηΐ οὗ σοποθηίσαι οη, ἃ ΘΧΟΘΘ8 οὗ ὨδίυγΑ) νυἱὶ- 
ναοί γ, 8 σον ΔΙ ΠΥ ἰμγοϊγοὰ ἴῃ Ῥαοίοσ᾽Β δΔΌΪ1Υ 
ἴο ΓῺ ΔΊΎΔΥ Εἰβ. ΟΥ̓Θ8Β 80 αὐ ΘΚ ἔγοσα ἰτ8ο] 
δηά 18 σὰ ἀοϑέϊηγ, ἀπ ἰαδίθη ὑπ θὰ ἘΡΟῚ 8ῃ- 
οἴδοσ." ὙΒο]υοΚ.. 

7Τ5 δοϊ β͵οπδοίομδηέεα πὶΙᾺ Ἡ ΒΙΟΒ ῬΟΙΟΥ ΣΘΟΘΙΥΘΒ 
ἐ86 ἀϊδβοϊοβιιγο δηᾶ βυϊησηοιβ οὗ ἐδ οσὰ, ἐἰυ ΓΒ 
ἰο σοπιραδδίοη ἴον ὑολπ ὙΒ086 Ῥγοβοπὶ δηά ζι:- 
ἴατο ἰαδὶκ 5680} ΔΡΡΑΥΘΏἙΥ 7115 ἰο δρροΐῃηΐ. 86- 
ἔν ἢ 96808 δπὰ Ψοῖη οὐουγ μη 18 ππἀοτβίοοῦ 
οὔἉ ἰἰβοὶ ἢ, ἐδ ῖ ] γ, ὧ8 ἐὺ ψγόγο, ψ 1119 Ὀοίνγοθη 9799888 
δὰ Ῥείον ουουγίἷηρ 8885 ἰο Ὀ6 ΟΧΡΓΟΒ86Ω, αἀἷ8- 
ουβεθὰ, ἰπ α ἄορστοο βιϊρυϊαίοά. Νοῦν ὑπ }κ8 Ῥὸ- 
[6 1,--ἰρ 41} 0 Ὁ]6- ΠΣ πἀΘ 685, Τ 6 ΤΏΔΥ ΒΔΥ,---ἰἢ ὁ 
ΒΔΙΏΘ ΟΟΌΓΒΘ πιυδὺ Ὀ6 Ρυχβιοά νὶϊ ΦοὮπ, 6180 

“4 [80 8180 ΑἸίοσά, πο 5965 ἐπὶ {π|8 ἀοϑογ ρεΐοΣ οἵ {Π|0 Ἰλαϊονοα 
ἀϊεοῖρῖο ἃ βίγοηκβ ἰοίκθῃ οἵ Φοη 8 παηὰ μανλης Ὑσὶϊθα [δ ἰδ 
εδαρίοσ. 383,20 οὮδρ. χἧ. 22.--Ρ. 8. 
τῆσδε: Ἡζας οἰ αδὲγ' αἀὐδεεν ἢ 

{π6 αἀἰϑιλποίποβϑ οὗ βδοῖ μηδ᾽ 8 Ῥοβϑί (0 δηὰ 68}}- 
Ηθῃσο “ο ἕλοις ζοϊϊονν 274,᾽" ἰᾳϑίοδα οὗὨ 

ΝΣ δἴϊοσ λὲπι, 360 Δίου διὰ ΑἸζυχά.--- 

γον. 22. ΤΣ 11 τμαὶ ἢΘ9 τϑοιπιαίῃ [Ἐὰν 
αὑτὸν ϑέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί 
πρός σέ;:]--ῖβ νψὸ ἀο ποὶ γτοδὰ (ἰϊαὺ 9 9815 δομὲ 
Φοδπ ὈδΔΟῖ,, ΟΥ (πὲ Ησ τεϊασποὰ μι ι Ῥοίοσ δπὰ 
ΦόοδΒη ἔγοτα (89 ταγβίοτίουϑ τα], γὸ τπϑὲ (60η- 
[ΓΔΤῪ ἰο οἷν πγδί ϑ 100} δἀαιϊὺ ἐμαὶ Τ Βο]ιοὶς 15 
Υἰσδῦ ἴῃ Πόσο ταὐθοίϊης (9 1ἰἴ6τὰ] ἸηἰοΥρσοίδιϊοη : 
“171 σμοοβο ἰο 1οᾶνο εἰμὶ ὈΘμἰπα ἀπι}} 1 γοϊυσῃ 
ἴγοῃθΒ ΜΥ π8}}ς πιὰ 869 (λίαγκ, ἴχεγο. δχάσ. 
ϑὲ τ 1] τ} Ῥδῃ]8).᾽" 

Ιὰ 980 ψογάβ, ποσουον, ΟἸΥ1ϑὲ ΘῈ ΎΣΔΡ5 ἰδ 0 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ οοποσγηΐηρς οι. 7λωὲ .δὲ γεπιαϊῃ-- 
ἰΔΥΥΥ,---μένειν “4189 ορροβί(οθ οὗ ἀκολοιϑεῖν «Ἀϊο 
8 ἰοὸ 0 δοσοιῃρ ϑιοὰ (ἰσουκχὶὶ πιατίνταοιη ; 
ὑβο ΓΘ ΪΌΓΘ: ο δὲ ὑτοδεγυεα αἰΐυδ. Οοταρ. ῬἈ}}..1, 20; 
1 σον. χυ. θ.᾽ Μογογ, 
ΠΠΙ ΌΘΟΣΩΘ [ἐως ἕρ χομ αἰ]. 
1. Το Ἰοαα δἷπι ουἱ οὗ 64}11600 ἴο δροβίοϊα δὰ» 

εἰνὶν (ΤΠ ΠΘΟΡὮ.].). 
2. ἴῃ ἰμο ἀοβίσυοίϊοη οὗ Φοτυβαϊο (ἢ οἰδίοϊη 

διὰ οὐ ον). 
8. Βοίογθῃοθ ἰο ἐΐθ πον Ῥαδσζουβία οὗ ΟἈσίϑι 

(ὕοκο, [96 ἢ οἰἐ61, Μευθ:). 
4, ἴὰ ἴδ ἀοδίσυοίΐοι οὗὨ 6. ΒΑ]ΟΤα ἃ 8. ἔδο Ὀ6- 

εἰππίηρ οὗὨ {10 Ῥαγουδῖία οὗ Ομτὶβέ (᾿υςπαγά), 
80 6180 Βϑῆροὶ,, δι]. ἀπά ΑἸέοτὰ : ““ Αἴοσ (10 
οϑγυοίΐοι οὗ σγυβαίοι Ὀοσαη ὑδαῖ ταὶ σαν 86.168 

οὗ ονϑηὶβ οὗ πιϊοι ὑμ6 ΑΡοΘΆΪΥρ589 ἰ8 [ἢ 9 ῥχο- 
Ρἰιοἰΐο γσϑοογᾶ, δπὰ νοὶ 15 ἴῃ (0 σομιἶοχ Κποινη 
ἃ8 ἐπ σοππρ ὁ (λὲ ποτά, Θλάϊησ, 85 ̓ ὺ 58Ὰ}}, τὶ} 
Ηἰβ ρἱοτΐουθ δῃὰ ρογβοπδὶ Αἀυθῃί." Βοηχοῖ: 
.ἐ ψοαππέδ ίωπι, στα Αροσαϊψρείη. δογὶρδὶί, Ζϑοπιπμπι 
ὑεηΐἷγ6 δοτὶρεϊ(."---ἸῬ, 8.} 

δ. 1, ΘΏΔΔΡΥ ἰπἰοτργοίδιοη : Α8 οχρηθϑβίνο οὗἁ 
116 τωγϑίοσϊουβ βυυυϊνυϊης οὗ [116 ἀἰ8ο 016 τι} (89 
απ οὗὨ {1|ὸ νον]. (γ᾽ υκ. : δὲς σωπι υοἱο πα 676) 
8060 ἰὴ [πἰγοάυοιίοι ΓΡ. 132]. 

6. Ἡγροιλιοιοαὶ : ὑ}8}} ιἰ10 1Ἰαϑ8ὲ οοτηΐπρς (ἴον. 
χχὶϊ. 20). ὙΒοΪαοῖι: “ ΤΊιΘ βϑπΐθῃσθ ΒΥ ροίμϑιὶ- 
ΟΔΙΥῪ ἀθοῖατοβ ἐμπαὺ ποὺ ουθὴ ἐἾ10 Ιοη χαϑί ὀχ οη βίο 
οὔ ο 11}6-ἔοτ οὗ Ῥοίον 'Β [6110 τν-αἰδοῖρ]α οαρὶι 
ἰο 6 ἰδ 6 οσσαϑίου οὗ }6Δ]ου 5." [ὃ 4180 Τ͵ΘΌΟΙ,, 
ἀϊγαοῖεα, Ὁ. 406, 88 ᾳυοϊθα ὈΥ ΔἸἔογα.---Ὁ, 8,} 
Βυρροβίῃηῃρ (8 βαγίηρ ἴο Ὀ6 λγροί(λειίσαΐ, ἸλΟΊΥΘΥΘΣ,, 
118 Ῥγοριοιΐο τη δηΐπρ που Ὀ9 τνοαϊοηοιὶ, 

Ἴ. Τὴοὸ οομηΐης [ο7ἡ) ΦΔ4ε808] ἴἰο ἰακοὸ [905 
ἴο Ἀθαγθ 7] ἰὨσουχὶὶ ἐδ6 τῃοάΐϊαπι οὗὁ δὴ. Θαβυ. 
[πδἴτγὰ}}] ἀϑαὺη (αὐνεηίις σταίϊοδιδ π΄ αγίϊομίο» 
πιοτί. Ἀαρονῖ, ατγοιΐα9, ΟἸΞπαιιβθὰ δηα οὐ 678). 
[30 αἷ8ο [Ϊᾶπιρρ, ὅν], Υογάβινογι βἅ. 18 ορν- 
Ῥοβι(ίϊοῃ. ἐο (18 τἱϑν Τβοϊυοὶς ΤΟλΔΓΚΒ: Το. 
οιαγδοίουιϑιῖο καὶ παραλήψομαι αὐτόν ἰ8 ψαὨ ηρ;,. 
Νουορ 9 16858 {818 Ἰηϊογρτγαίαι ὁ ΔΙΟῺΘ ΖΌΓΙΒ ἃ 
08] δῃ 1 10818; 1: ἀκολουϑεῖν ἸιογΟ πιο8 : (0. 
Τοϊϊουν ὑμ6 ποιῃηδ-τοι τπΐηρ 68.858 ἰγουρὰ {}|9- 

ΦΙΝοχὶ ἴο 1ῃ14 ταὶ κῆξ Ὀ0 ΓΑ Κοὰ [Π9 ππίουπαθα Υἱοῦ οὗ 
Ἠουρβίθη ον : ἴη6 τἰπι9 οὗ πὴ ἀοοϊκίνο αἰγυρσρχίο Ὀθέποοη 
Ομγίδ᾽ μὰ Βοῦιο, ὙΒΙΟΝ σοπιπηθησοὰ πάθος Θοσ ιη.---".. 8.} 
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τασάΐππι οὗὨ ταδγίγγάοτω, δη ἃ μένειν, ὁ5 89 ΟΘΡ, 
Βαοπὰ εἰ χη  Υ : ἰ0 τοιοαΐα αἸἶγτα,---(Β6 (0 χειηδὶμ 
ΔΙΙΤΘ ἈΠ1111 οοτηθ, 5685 8180, 0811 1 ΘοΙΒ9 ἰ0 ἰδ κθ 
δὲ. Το ἀοπισχυοίίου οὗ 5 Γυ58Ί 6, ἴον ἰπδίβῃοο, 
ζοτιὴβ Ὧο0 οοηίγαβὲ ἰ0 ᾿πδυιίγσγάοση; ποῖ ἀο068 
ἐδο Ῥαχουκία ἐΐβοὶ. βυσι ἃ οοηϊγαδί ἐδ ὑγο- 
δβοιϊοά, ΒΟΎΘΥΟΡ, ΟΥ̓ ἃ Ὡδίαγαὶ ἀθαί. Ναίυχαὶ 
ἀοδὶ ἰδ 86 ἐπαϊοίάμαϊ ἰνρε, σοι ἰδυΐης ἐΒτουρῃ- 
οὔἱ Νοῖν Τοδίδιηϑης (πιθ8, οὗ 6 Ῥατουδὶδ ἴοΣ ἰδ0 
ἑηάϊνἑάυα)ὶ Ομτίδιδη (Μαίς. χχὶν. 44: Φοδη χίὶν. 
8, εἰς.) Σ διὰ ἐδ 8 Ῥαγουβὶδ οὗ ΟΣ ἰδ ἰα 50 ἀθδῖ 
οὗ ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ, 18 ἃ ἩΔΥΓΔΗΓ ἰο ἔπ οπὶ οὗἁ ἰμοὶξ ῬδΣ- 
ἐἰοϊραιίου ἱπ (89 ρϑῶθγαὶ Ῥαδγοιδίδ (1 Οοσ. χυ. 
δλ.;: 1 1885. ἱν. 16). 5] δου} τ 0} δ π᾿ 8 
τουδὶ Βίπς πος} 80 δουχΐηρ οὗ ΟἸἰσίδί ἰῃ ἐμ ΒΟῸΣ 
οἴἁἉ δΒὲ5 βδίυνυδὶ ἀϑδίδ, ὑπ 6 γὸ 16 ἰηἀϊοδίοι, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, 
ἐμὸ τοτοδί εἷπρ οὗ (18 Φοβθῃθδῃ ἰγρὸ ἀπὲ] {80 
Ῥατουδία οὗ Οδγνἰδί. 

γον. 28. ΏΠ1 ποίη ἰτδοσϑίοσθ ττϑὰῖ 
δοσοδά [Ἐξῆλϑεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς 
τοὺς ἀδελφοὺς ὅτε ὁ μ. ϑητὴς ἐκεῖνος 
οὐκ ἀποϑνήσκε!ι)}.---- Τη9. δῦονθ σηθπἰἑοηοα 
ἐσδάϊοη, ἩΒΙοΟδ ποὺ οὐΘῺ ἐπ ἀἀοδρ61] 8688 Ὀθοη 
8Δ0]9 ΟΣ ἰοὸ ἀο ΔΥΔΥ πἰϊθ. 8.60 ἰὸ [πίζο- 
ἀυοίίοη. Αοοογάϊπρ ἰο Βα, ἱμδὺ ἰνσδάϊἶοπ στον 
οαἱ οὗὨ ἐδ 9 Βοναοϊδίΐου ; (110 δἰδιοπιομὶ 18 ΘΕ ΡΟ 
Ἡἱιοαὶ Τουηάεοιίοη. Το ἰγδαϊίΐου ἰο δ οὔἶοοι 
ἐμὲ σ“ομη ἀϊὰ Ὅυϊ δ᾽υπιδοῦ ἰὼ (μδ9 ζγῶγο δῃὰ 
τιογοϑα ἐπ 9 ΘαΥ ἢ νεῖ 18 Ὀγδαῖἢ, τν88 8 Βγῃ 6 δ8 
ΟΥ̓ (86 ἔαοί οὗἁ 8 ἀδαῖ διὰ μ6 Ῥγϑοὶρὶίδὶθ δρο- 
ἀϊοϊίο ἱπιογρτοίδίϊοι οὗ ΟἸ» δι᾽ 8 ποτά. 
οι 5881 σα ποῖ πο Εἰτα [οὐκ εἶπεν 

λὲ αὑτῷ ὁ ᾿Ἰ[ησοῦ ς].--- 18 ἀοίθηδο οὗ ΟΣ ἰδ 8 
ποτὰ δραϊπαί ἃ ῥγοοὶρἰἑαῖθ ἰηἰογργοίδιΐοι ἰδ οὗ 
ἐδ9 ἰχμοδί ἱππροτίϑηοθ.Ό Ιὑ τ Υσϑηΐβ ἰῃ6 δὺγθ 
οοποϊυδίου ἰπδὲὶ 0. π τγϑβ β}}} 1ϊνίπρ θη (δὲ 
Ὅλ85 πυίὶίθη; ἰδαὶ ΘΟΠΒΘΑΌΘΕΙΥ, ἰδ ταδί ὮΔΥΘ 
665 τχγιιθη Ὁ ἷπι. δὰ Ζοδη θ66ῃ ἀθδὰ, 8Δἢ- 
ΟἴΟΣ δαῖμον που]ὰ ἤδνθ ὀχργοδδβεά μ᾽ τβεὶ ροκί- 
εἰτοῖὶγ ἀραϊηδί (8 ἰηϊογρτοιδιΐϊοη οὗ πὸ ὈΓΘΙΠΡΘΏ, 
εἰνίῃ, ΥΟΥῪ Ῥτορ ον, ἃ αἰ δοτοηὶ ἱπιοτργοίδίΐοη 
αἱ {19 8810 (29. Τμο ἀΐδοῖ ρ'ο, βονθγον, τουϊὰ 
ποὺ δηι(ἰοἱρδίο ἐμ τοωγβίοτίουβ ρυτροτὶ οὗ ΟὨ γἰδι᾿ Β 
ΒΆΥΪη ΜΒΘῊ ΜΔΒ 85 γοί Ὀπ00}8]16ἀ. 
[80 α͵δο ΑἸέογὰ, τυοβο ποὶθ πιὰὺ 0 δἀἀοὰ: 

Τὸ [(ΟἸ]ον πη ονὰβ ΔΡΘ ἰ0 τὴῺ9 ἃ Ῥζοοῦ ἐμαὶ {18 
ΟδδΡίΟΥ Ὑδϑ νυ θη ἀυτίηρς 20 8 116-118. 1 
ὙΓΪ 6 αι ὈῪ ἀπο Ὁ Ῥ ΒοΣ αἿἾΟΣ ΦΟΝ᾽ 8 ἀθδίἢ, τΘ 
βου α οοείδίαἶγ, ἰπ ἐδ 9 τοζαϊδιίου οὗὨ {μῖ5 Φγσοσ, 
ἤαγο γοδ, ἀπέϑανεν γὰρ, καὶ ἑτάφη, 88 ἴῃ Αοἰδ ἰΪ. 
20.᾽" Τηὶθ ποίϊοι οὗ 08) 8 Ὡοὶ πανὶηρ ἀϊοθα, τγ88 
ῬγΘΥΑ] θα ἴῃ {9 δοοϊθης ΟΠ τοδὶ, ---8ὸ ἰμ δ Αὐραδ- 
εἷη9 εἰ πιθ0 1 869818 ΔΙιο8ὲ ἰο ογϑάϊέξ 86 δβίογυ οὗ 
ἐι.6 θα τὶ οὗ 70}1}᾽8 ἑοπιὺ Βοανίης πὶ 15 ὈΥΘΔΙὮ. 
Τνοοῦ οσχίν. 2. “πὸ ΕΏκ ἰϑἢ βοοῖ οὔ 86 “ βϑοῖκου δ᾽ 
ὈρᾶοΥ Ογοιηῖνο]ϊ οχροοίοα (9 ΓΘΑΡρδϑζδῃοο οὗ [86 
ΑΡΟΒΙΪ9 88 {6 ογου ΠΟΣῚ οὗὁἨ ἁ ὡ{Π|0: σοπιέης οὗ 
Ομγιαὶ.᾽"" ΤΒοϊυοῖ. ὅοο Τεοπσῖ οὐ (μ6 ἀἤγαοίεα, 6ἀ. 
2, Ῥ. 467, ποίθ.6. Τδο εἰδερὶο γοσδρί (υἱαιΐοι οὗ (6 
ποθ οὗ [80 τ βῆ οτβ ὑπαὶ ἐπ οἷ Ὁ ΒΘ Ώ86 τοιηδί δὰ 
ἀδνῖ ἰο (89 νυυΐτον, γλοὸ νοδίαγοα οὔ πῸ ΘΧΡ]δηλ- 
ἰΐοπ οὗὅὨ (ιϑπὶ; ΤΩΘΓΟΙΥ δοίίΐῃρ; δΐ8 οσσῃ δἰ ἀθ οὗ ἐμ6 
δΔροδβίοὶϊο ἀυνν ΟΥΘΡ δζαϊπεὶ ἐΒαὲ οὗ Ῥοίθγ, 80 
ῬτΟΌΔΟΪΥ Βδὰ αδἰσοδὰυ ὉΥ 79] πνίος "ἷ58 Μδϑίου 
ἐδγουρὰ ἰπο Οτοδα, σον  δοᾶὰ αοὰ, ΤΉ ΘΓθδθ ἰδ6 θ0- 
ἰονοὰ αἰδοῖ ρ]θ νδϑ, ν βδίονυον ἐμαὶ ξαοδ;ϑί, (9 ἰδ ῪῪ 
1189. ο6πι6.᾿" οτάφποτι δι πλαῖχϑο 89 70] πίης 
Ῥγϑδοίζοαδὶ γοπιδεὶς οὴ γα, 28 : “Ἴμο ΗοΙγν δρίτὶϊ, 
'Υ οομιπιεη πο ἈΘΥΘ οὨ 8 7μ{{ 6 Ῥτορβοου, ἐμαὶ 
ΘΟΒαργἰηρ Ροίος, ἰοϑοβοδ. 5.10. Διιοπ ἃ ἴο (δα 70]- 

δ᾽τηϑηὶ οὗ ΡΣΟΡΒΘΟΥ ἐπ ουὐ οσ ἰδτεβ. Απὰ ἘΥῪ 
οπῖν εογτεοίἑπο ΔῊ, Ἔ7ΤῸΡ ὙΠῸ χορδτὰ (0 δι ὑπϑε- 
ἩΗεα ῬτοριθοΥ,---ἰ δὶ οοποογζηῖηρ 5:|. 7088, Ηδ 
ἰοδοῖθδ 0 ποὶ (0 Βρδοι]αΐίθ ΟἸΣΣΟΌΒΙΥ ὁ ηβε- 
Εἰ εὰ ρῬγορλεεοῖεε; Ὀπὶ ἰο ναὶ μδιϊθδίγ, (1}} ΟἸσσὶ 
ΟΟΣΩ6Β ἴ0 ὯΒ8 ἰῃ {80 ονοπίβ οὗ μιΐδίοσυ, δπὰ ἱπίον- 
ὝΨΗΝ ΟὟ. Ῥτορίιοολοα ὉῪ {18 }}1ὴρ (πο τ.".-- 

, 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸΌ ἙἘΤΗΊΙΟΑΙ͂, 

1. Το ἰογοροίπᾳ βοοϊϊοῃ βδδουϊά, δὍοτα δὶ}, Ὧθ 
γδὶπθα 88 δὴ εἰοαυθμΐ ἰοκθη οὗἁ (Π0 αιλεπεεϊίῳ 
οὔ (ἷ8 ἀοβρεὶ. ἘΥΟΥῪ ἰδίοσς τυϊίοσ του] ά, ἱπ ο.9 
ὝΒΆΥ ΟΥ ΔΏΟ(ὮΟΡ, αν Ἰἰδυογοδ λον δα ἀϊιἱουδὶ 
δα ρ888. 8.66 (89 αὶ ἔχεη. ΝΌΤΕ. 

2. Τὸ πνογὰ οὗ ϑεδὺβ σοῃοοσγηΐηςς ὕολη 885 
Ὀθοη {014 }16ἃ, ἴῃ ἃ ᾿ἰϊ6 ΓΑ] 86 δα, ἐπ ἴ86 οἰτου- 
δίδῃ090 οὗ δἷ8 ἀγἱος 8 παίυταὶ ἀοδὶ δὲ δῃ δἀυδηςοά 
δ36. Απά ἴδ ἐπ δοοογάδῃοο ν0}{}} (818 ἴδ ο, {Π6τὸ- 
ἴοτο, ὑμδὶ τγὙὸ ἰδ (0 ΔΡΡῚΥ (80 καγίην ἴῶ σ 
οὗ 18 ὈῬΥΪΠΊΔΙΥ δὶ κα Βοδιϊοη. Τμαὶ ἱἰ, μοπογοσ, 
88 Ὑ6}}] 88 ἴμο βαυϊῃρ σοποογηίηρς Ῥοΐοθν, νγ88 οἱ 
18:0 Βαπιθ {ΐπι0 ἰηἰοπάἀρὰ ἰο ἀοβὶχμδὶο Φ0}" 88 8 
{γ)ῃο οὗὨ {116 Ροδβί-ὑθιροταὶ Ῥγοϑοῆοο οὗ Ομ γῖδί ἴῃ 
ἐδ Ομυτοῖ, 186 ὑστονθὰ ὉΥ (1186 ΣῪ ὕδοι (Πδὲ τηοϑει 
ἔδνο τοηὶ ἰο ἐμ Το πῷ οὗὁἩ ἐδ ἸΟΙ͂. δἰ χυϊδοδπος 
οἵ {πὸ δδυΐηκ, ἮΪΝ050 1164] Β6η86 (Π6Υ ΘΟΆΤΩ6 Ββῃοχὲ 
οὗ, ἰῃ χιγ(μΐο8] Δ᾽] οκϑιϊὶο;ϑ ἰουποίηρ ἰδ οοπιϊαυ- 
οὔδ ομ--Ἰἰνίης οὗ Φοβη. ὅ6θ Εἔχξκα. ΝΌΤΕ ἰὸ γὰσ. 
22. ΕὌΣΙΒΕΥ ΘΟ οδ 1 088 οἢ (818 Βιι δ͵]εοοί, 89 
8150 Θοποορδΐης μ6 ἀατὶς οουπίογρασι οἵ {Β19 
ἰσδάϊιοη, [μ6 ἱγδάϊιΐοη οὗ ἴμ6 δμάεσῖης σεν, 
Β00 ἢ Ηδυῦηοσ, ϑολ. Ὁ. δ42, 

8. 16 Εἰ σΟΥ 86}86 οὗὨ [86 καγίηρ, ἰπ θῃ, ἐδ 6Χ- 
Ῥτοδεῖνο οὗ 8 υὐολαππεαη ἤότηι ο7 Οἠγιεἰἰαπίίψ, γιαὶ 
85 ἰπ6 ῬΥΘΥΪΟΙΒ δαγϊηρ 8 δἰ πὶ δεδηὶ οὗ ἃ Ρεϊτγὶ 9 
ἔογῃ οὗἤἨ (60 δδῖηο. 10 ΤΟΣῸΒ σηθδῃ, ἔδμοσο- 
ἴογο : ; 

(1) ΤΏ οτθ 8118}} οἴπαυβ ὈῸ ἔσϊοπὰβ οἵ Οοά, 
ἰτϊοη ἀ5 οὗἩ ΟἸ γὶδί, ἱῃ νγά---δ σιν 6,---ἰοἰ οἱ ὖνθ 
ΟὨ τ βιδη8, ἰῃ δοοογάδησο ὙΠ (δα ομαγδοίοσ βίο 
οὗ Φοδῃ, σοργοδϑηίδιϊγο οὗ 116 ὑππουσμηοδί Ῥσο- 
8660 οὗ Ομ τὶδὲ ἴῃ (0 ΟΠ ΌΓΟΙ. 

(2) ἴῃ ὑμὶ8 ἴογτι, (πΠ6ὸ ΟΒ τ δι δι δβρὶ γιὰ 8) 117 
Β8:8}} σοιηδία ὑπι}} ΟἸτἱδὺ γι ΌΣΏΒ. 

(8) 9 πιοῦϑ {9 Ῥοίγσϊηϑ ομδσυδοίοσιβιϊο οὗ (πὸ 
ΟΒυσοῖν γχοοοάρθβ, (..6 Ἰϑοῦθ Ῥσχοϊαϊμοπὶ Μ1}}} ΠῈΣ 
Φομπαρῃοδη σπδιδοίου βίο Ὀεσος. Τ8ὸ ΟΒυτοῖ 
5}}8}} δἰϊδΐη ἰο τηϑδίυσὶιγ. 8.8.6 8818}} Ὀ6 4 Ὀσὶὰθ 
δὰἀογῃοὰ πιὰ μοῦ οσῃδιηθηίβ, μον. χὶχ. 7, 8. 

4. ῬΑύΝΕ ΟΕ γΘυ ΔὨ ΠΥ ΔΥ Ὧθ Τορχατο 85 8 
ἕοτια οἵἉ ἰσδῳδίιΐου ἔγοπι (9 ΡῬΈΤΕΙΝΕ ἰγγρο ἰο (16 
ΦΟΗΑΝΝΈΕΑΝ. Απᾶ 80 Γὰδ 88 {1116, 189 30}}6}} - 
ἔθϑιη ἀϊκεϊποιΐοι οὗἨ 86 το ΟὨΥ βίδα δα 15 
οοσροοί. Οἱ Ἧὸὲ τωυδὲ ποὶ Δ Ώ(ΠἾῪ Ῥείσ μὲ δαὶ 
τὴ Βοιμδη Οαἰμοϊ οἰδηι, Ῥαυϊϊηΐδὰ τὰῖι δ Ῥγο- 
ἰοδίδῃ (δὰ ((πουρσὶ ἰῃ Ῥχοίοδίδη πηι, δυο] ἴδιαι 
δ ἰοαπὰ ἐδ ἐσ ρθδης ΟΧΡΤΕδ510}), δὰ 1οδ5ὲ 
οὔ «αἷἱ τωυδὲ τθ τδΐκο ἃ δυῃίμιεβὶβ οἵ Ῥσο- 
ἰοσίδηϊδηι δὰ Βοπιδὴ Οδιμο] οἷδπι, δγταίη κς 
βαϊὰ δυμίμοδὶβ (0 σοργεβεῶΐ Φομβδηβοαὶ Οἰσίδ- 
ιἰδηϊίγ. 
Το Ῥοίσϊηθ οβδσαοίογδίΐο 8 86 ἰγοὶϊὶ οὗ (86 

ΟἸιυγοῖ 88 ἰαβθυσηοοὰ ὮΥ Δ; 88 (6 οοηγεδεὶπσ 
Ομυτοὶ ; (6 Ῥαυ]πηο 18 (δ ἰγαὶϊ οὗὁἨ 9 Οδυτοῖὶ 
88 ἰηδιοηοοαὰ ὃὉγ {ἰμ6 ἔγοθίομι οὔ ἴδ : δα (86 
εοἰἐπεεδείησ ΟἸΌΡΟΣ ; (16 Το θδη, {86 ἰγαὶ! οὗ 
(86 Οδαγοῖ κ8 δ]1ο ἃ πὶ ἢ (86 ᾿άΘΑΙΣῪ οὗ (ΔΊ, 
τοογχίησ διὰ ζεερίηφ 7ουΐἱ λοὶϊάσψ, ἴθ Οδυτοῖὶ οἵ 
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{16 ᾿ἰσιὶ, Ἰονοὸ απὰ }1{6 οὗ ΟΠ νἶϑὲ, ἡ, 6. ἰ89 Αἀοτηρὰ 
Βιίάο. 1686 ἰγοθ ἀἄσρστοοθ οὗ ἀουοϊορηιθηί, 
ΒΟΥΘΥ͂ΟΡ, ἀδποίθ αὐ ἐἢ 8 ΟὯ6 υῃϊίοῦβ Ῥοβί-ἐθπρο- 
ΣΔ] ρσόβϑθῆοο οὗ ὑδο ϑ' οἱ γὶς οὗ ΟΠ τ δὲ ἱὰ ἐδ 9 ΟΒυΣΟ, 
πη οἀσοογάθησθ ὙΠ (86 φᾳτουπά-ἴΟΥπὶ8 οὗ (δδὲ 
Ῥγδθβθῆοθ. ΝΟῊῪ ἱ{δὸ ὑπο ρυϊπ γον αἰδιϊποί 
του - ἤοστηϑ 8.6 Ροίοῦ δηὰ Φ08η. 8460 ἐδ ἀ}5- 
Θυ5810η8 ΟἹ (δἷδ δβυ)θοὲ: “4Τ»οδίοἰἐδολεα Ζεϊξαϊἐον, 
1, ν. 649, δῃὰ ἐμ σοποϊυδίηρ Βθοοίλοι οὗ Βομ ΔΗ" 8 
Ἡΐίονν 97) ἰλὲ Αροεϊοὶΐς Ολιγοελ. 

δ. ΦοἾ π᾿ 8 ἴγϑο ῥοϊπίης ἱὰ {π9 7011ο τὶς τ ΔΙΟΒ 
ΟἸὨσὶβὶ οουιδηἀοα Ῥοῖον ἰ8 1 ΚουίΒ9 ἃ ὁπ δνγϑοίον- 
ἐβιῖο οὐ (0 Φοβδποδῃ δβϑθ)οθ. [0 ἰ5 {π6 ἱπγο]- 
ὈΠΙΔΡΥ ἀγαπίης οὗἁ Ἰοτοθ ἱπιρυἷδθ δηὰ ὕγὶθπά- 
8108 υἱχιι, (π6 Ῥογίδοί ματη δ}  Υ οὗ (86 11 ἴο οἴ 
ἔδι. 16 ὀχρχοβϑίοη οὗ [8 ἷ8 στῖρο βρίὶ γἰ ἴα] 7061- 
ον ψῖῖὰ ἰη6 φ]οτ δοα 1οτὰ τηδἶζο8 80 ζμοϑίϊ 
8 γοῦ 80 Βυϊηδῃ δ ἱπηργοϑϑίοι ΡΟΝ ἴδ τ οΥ]ὰ, 
1μαὲ Φολπ Ῥα8869, αἰπιοϑὲ υπίουοϊιθα, ἰβτουρὰ 
ι8 Ρογϑβοσουίίοθβ. Ηθ ἰ8 οχὶϊοᾶ, υαΐϊ ποί ΚΙ]1θα. 
Ηἰβ Κοοποϑὲ βυ δ ογϊ 5, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΔΘ Ῥγοραγοὰ 
νὰ ὉΥ͂ (086 τηϊδβοοησορίΐομβ οὐὗἁἨ Θχίθγηδὶ οἱγ- 
ο109 οὗἉ [το] ᾳίουΒ] 796110 ΒΡ ἐμϑιηβοῖνοβ, ἔμ: 656 
Ἰδίίον βἰδπιρίης [89 Ῥοίυϊηθ 85 80 δἰ οΥΥ 68- 
Β6Π66. ΠΠφο ἴοο, ἴῃ Ϊ8 ΟὟΠ ὙΔΥ͂, 18 παὶϊοὰ 
0 ἰῃ6 ογο88 [{κὸ Ῥαίαον, Ὀὰαΐ πο τὶνῃ ποδίδθη 
Π81153- τὴ πο! σἰῖὰ ΟὨνἼβιϊλη Οὐ 7υ8ο- ΟἈγ15- 
ἐΐδη : δηά, ἰῃμϑοιπαο ἢ} 88 ἐἰἢι5 18 ἰσαθ, ὙΠ δὲν» 
1.815. 

6. Ηετο, ἰμβθη, οἱ οηρϑ 4190 ἔνθ οαίἷτο ἱπιροσί 
οΥ̓͂ 11 Ομ γί βιίαπ παγίδι απ ἃ βροουϊαίίοι, ἐπ 
Τοϑροοῦ οὗ ἱμεὶρ ρυγο, ἰάθα] ἤοόται. 

ΠΟΜΙΓΡΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ 

ΤΊα βοϊϑηιηϊζαιϊίοη οὗ 86 γοδβυγγοοίΐοπ οὗἁ 96- 
Αὰ5: Α 64}} ἰο ὕΌ]]οῖνν ΠΠ{π|.---1}16 [0] τίη οἶ 
δοϑυϑ πού Β'ΡῚΥ 8 ζο]]οννίης οὗὨ ἐμ Ογαοϊδοὰ 
Ομο, Ὀυὲ 4150 οὗ ἐδοὸ Εἰδοεη Οη6.--- 9 ἀϊδοὶ- 
Ὀ]68᾽ ζοἸ]]ονίης οὗἨ ἰδ Γοτὰ: 1. [πη 18. ὑπ, 
2, ἷπ ἰἰ8 αἀἴναγϑὶὶγ.- -Ηον Ῥοίον, ἃ8 16 7Τ0]]ΟῪ8 
(δ ᾿οτὰ, ΒοδγΒ [86 γαϑέ]ο οὗ 20 π᾿ 8 ἑοοί ὈοΒὶπά 
ιἷπ).---Τ 80 απυοπίΐοι οὗἨ ϑ Ῥεοῖοῦ : Ιοτὰ, Ὀυΐ πδδί 
88).8}} {118 δὰ ἀοῖ Ἱ. 0 ἰδ τοουΐὰ οὗ Ῥεΐον 
1ιϊπ|86}: τ 6}}-τωοαπΐ δπὰ γοὺ ποὺ ὙΠΟ ΜὯΥ- 
ταηϊοᾶ. 2. ἴῃ ἐμὸ του οὗ ἰὰοπο ὙΠῸ Ὀοαδϑὲ οἴ 
Ῥοίον: 1}1-πιοοὺὶ δηἃ ὑπυυδυτδηίθ]6.--- ΗΟ (δ 
τηοϑὶ Ζθα]ου5 δογυδηΐβ οὗ Ομ τὶδὲ γοαῦΘΏΥ [81] 
ἰο ππἀοτδίδηά Ηἴ5 τηοϑὲ ἰη(ἰπιαὶθ ἔγίθη 45.--- 
Φοδη, {86 ἔγίθηά οὐ 926809, {ϊπὸ γῬαϊσίατοι οὗ 
811 (89 γί ομὰβ οὐ αοἂ δῃὰ οὗ ΟΒγίϑί.---ΟὨ τ δι 5 
Ῥτοϑοῦσο ἱπ ἰδ6 πον] ἃ δηὰ Ομυσχοῖ ἰπγουσὰ 
16 τηράϊυπι οὗἨ 6 ἴοσο οὗ Ηἰΐβ ζ7Ὁ716 188. --- 
Ἐτιοπἀβμῖὶρ νῖϊὰ ΟἸγἶδὲ οα ϑασίἢ δὴ πάγη 
ΒΡ, οαἀυτγίηρ, ππι1}} ἰῃ 6 βαπιπιογ-ἰἶτὴο δῇ (89 
Θπὰ οὗὨ δο νου ]ὰ.--- 7 7 οἱὖδὲ ἰλαὲ κ6 ἰαγτν : ΟἸ ται Β 
ὙΠ] (16 ζδὶθ οὗ Η158 Ρθορ]9 (17 νυὸ ᾿ἶτνο, τϑ 11ν9 
προ (μ6 Ιοχὰ, εἰς.)---Ηονν 89 ᾿οτὰ [Δ5 80- 
Ῥοϊπίϑα βαοὶ αἰ δογθηὶ σΆΓΘΟΥΒ (0 ΗΪ8 ῬΘ0}]6, γεὶ 
ἀἰοοἰάϊης ἴον 811 δι χκαὶ.--- τοὶ οδη ἰδδυγο [Π6 
Ἰοῃβοδὺ 1168.---4 Ἰγλαὶ ὦ ἰλαξ ἰο ἐλεε3" Ιῃὰ Ἡμαί 
δ0η86 ἯΘ Βδουϊὰ ΘΟΠΟΟΤΏ ΟΌΤΒΟΙΥΟΒ δθου ΟΌΥ 
Ομτίβίΐδη 60] Θαζαο, δηά ἰπ τ δϑί 80289 ἮΘ δου ]ὰ 
διυοϊὰ δὸ ἀοίΐῃᾳ: 1. Αδ ἴο δἷβ δβρίτἰἐυδὶ νο]ΐδγο, 
Ῥὰὺϊ ποὲ 48 ἰο ἰΠ6 οχίοτπαϊ ἕοσια ἱμογοοῖς 2. 510 
μὸ Ὑ]1} οὗ ἀοα σοποογπίης δὶ8 ὙΔΥ, ποὺ 858 (0 ἃ 
Βυπιδη τορυϊδιΐοι οὗὨ ἷ58 νγὰν ; 8. ἴῃ αἰνίηθ ΒΥ1)- 
ῬΔΙΠΥ, ποῖ ἴῃ υηδη ΘΟ ρΑΥΐβοι ΟΥ ἱπ Βυπ Δ 
τα γ.---ΟΒ » 81 Β σοῃήίδγοποθ νὶϊῃ Ῥόδον ἴῃ Γ6- 
ξατὰ ἰο {0 ἀοδίϊγ οὗ ἁοῆῃ : 1. Ἐπὸ αποπίϊοι οἵ. 

Ῥοίονῦ; 2. (86 δ5ΧῸ} οὗ Ο γνὶδί ; 8. ἐμ ργουὰ ἱπ- 
ἱαγρτοίδιου οὗ ἴΠ0 ἀἰδβοΐρ᾽θθ: 4. (Π6 τηοάοβὲ 60}- 
γϑοίϊου οὗ Φοῆη.--- Τὴ 9 γτοιπδί ηΐηρςς οὗὁἩ Ψ9οἢπ Ὠηι]]} 
Ομ νῖβυβΒ ᾿δοπιΐηρ δρδίη: 1. ἴῃ ἰδ διἰβέονὶ αὶ 
86:86; 2. ἰη 18 5γῃι οἰ οὶ ἱτηροτί. ; 

ΒΤΑΒΕΚΕ: ΓΑΝΟΕΒ: [ἐ Ὀδοοηθ8 οὐἱάθηξ ἤτοι 
(πὲδ, ὑἐδαὶ πθη Ο ἰδὲ βαϊά ἰο Ῥοίοσ, ΒΟ] Ϊον Μο, 
Ηο δἀνδῃοθὰ ἃ ἴδ ν ῬΡ64068 ἔγομι εἶ πὶ, ἀοδί της, ἰῃ 8 
Ῥτορμιοίίο πιῇ 6 Ὁ, ἱπ ΘΟ ΟΡΙΩΪΝΥ ἰο Ἡ ἶ οἷ ἃ ϑοογοὶ 
τηϑίϊον ὙγὙ8.3 Βοιηο ἶΠ108 Ὀγοθοη θα ἰη οαἰπαγὰ ρ608- 
ἐυΓ0 5, ἰο Ἰοδὰ Ῥείον, Ὑ 8110 οἱδὶ πιΐη ς; ἔγοπι Ὠἷπὶ 8, 
Ῥοα 190] ον ἱης ΤΡ 8 δου ἀϊϑίδησο ΟὨΪΥ, ἰο 8 
δρ᾽ γι] ΤΟ] οὶ, δμὰ, ἱπ Ῥαγιϊουϊαν, ἰοὸ ἃ [0]- 
Ἰοιννίης ἴο {π9 ἀδοϊῃ οὗὨ ἰδ 9 ο7088.---Ζειδισα: Ἧε 
811 αν, 8145, δ ἱῃπδίθ ὈΤΟΡΘΗΒΙΥ͂ [0 ΘΟΏΘΘΡΗ 
ΟἼΣΒΟΙΥΘΒ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΥΥ δου Οἰ6ΓΒ, γα ΠΟΥ (ἢ ΔῊ 
δΌουϊ οὐγβοῖνο8, ἸἘδμογοίογο 060 ουγχίοδίίγ, Ξ'ν. 
11Π., 22. [ἐ ἰθ ομο οἴ ἰδ ἰπβνηι 68 οὗἩ Ὀ6] ΘΥΘΓΒ 
ἴο ἀἰθοονον 8 Κίἰπὰ οὗἁὨ ᾿θδίου συ ὙΠ θη {Π6Υ Ῥ6᾽- 
οαἶγο οἴδλοῦϑ 0 ΡῬΟΒ5985 18 οὗ ζτδδο, οἱ ἴδον ΡῈγ- 
8108] ΟΡ δρὶ γἰἑιια], ἰῃ 8 στοδίονρ ἀοστοθ (}1ΔΠ ἐἢ οἵὰ- 
Βαῖνϑθβ, 920}. ἷγν. 17.-ΒιΙΒὲ. ἸΑΤ.: [οἱ ΟΥΟΡΥ͂ 
τάδῃ τυδίῖϊ οἡ πὶ γοοδίΐοη, ποί σου] πρς Ηἰπ]86] 
88 ἰο Ὑδαοὺ αοἀ Μ1 ἀο ΟΥ ἄθογϑο υἱὶτ ΟΥΠ6ΓΒ. --- 
ΚΑΜΡΕ: ΜΜοΙΘΟΥΟΣ, ὙΘθὉ Ῥογοοῖγο ἤγοια {ἢ 680 
ΜΟΥ 1. 79 Βαμα γ οὔ Φονη, ἱπ ποῖ δοίης 
ὙΠ ἰο Βα Υθ 80 ατοδὺ ΠΟΏΟΣ δβογϊ Ὀ6ἀ (0 [νἶτὰ ; 
4, ἷϑ βοϊοἰϊυἀθ ἴον {δ Ὀγνοίθρου, Ὑ Δοπὶ }16 
Βουσ, ἰο ἔγοθ ἔγομλ ΟΡΓΟΤ. 

ΘΕΒΙΑΟΘΗ : Φο π πνογκοᾶ  παγὰ ἰη ἐδ ΟΠ ΤΟΣ 
ΤΑ ΟΡ ἴδδη οαὐπνατα.--ΒΒΑΚΕ: Ιηδογα Δ Ὁ]ο δηὰ 
τηγδίοΥ]00}8 ἃΣ9 (ἢ 6 ὙΔΥ5 ὈΥ͂ ΕΟ αοἀ Ἰοδαᾶβ τ, 
ἀπ} τγὁ ἃγ6 οοπιθ ἴο 6 θῃηὰ οὗ ἰμο. ΤΒοτο- 
ἔοτϑ δΌϊἀθ ὉΥ {86 ἐδϑι ΠΟΩΥ οὗ βου! ρίατο, δηὰ δἷ- 
ἰθηα ΘΥΘΡῪ τπιλπ [0 ἷθ8 ΟὟ δδαὶγβ.---ΟΟΒΈΝ ΕΠ: 
ἸΩΥ ἰδ ἴθ ΟὨΪΥ ἰο τὴ ἰδαὺ βυυϑὰ (Βἴηχβ τὸ βαϊ ἃ ἢ 
Τμαῦ τηδὴ ροὶθ ΟἿ᾽ ΤΟΥ͂Θ ΘΑ ϑΪγ. οΐογθ ὁπ οἂπ 
στη σουπὰ, ῬΘΟΡΪΘ ΔΘ ΤΟΥ τ ϊ{}1 αὐιθϑίΐοπβ 116 
(μῖ8: αῦ 884}} ἐπ186 ὁη6 βηἃ ἐπα οὴθ ἀοῖ 
ΦΟΗΑΝΝΕΒ Μυκι Ἐπ, ζεδεπεσοδολίολία 1806, Ῥ. 

84, ντιΐοδ : ““1δο ορί πο ποῖν βίαν ΠΡ ἀραΐϊῃ 
ἰδὲ (πὸ ἀϊ 86: }}]9 ὙΒοπὶ ὅθδυ8 Ἰονοά, ἀϊά ποῖ ἀϊο, 
8 Τουπά, [51 υἱδίαϊκο ποὶ, ἴὰ Βα]ριτὶ9 βονθσιβ, 
8150 Μμ(. 8., δῖδ. 11. ΟῸὌὖὔῸἼΓ'Σ 7 δαγνο ἔγθα! θη} ταοῦ 
νὶ τ 10 ἰη ατϑοὶς Ἰοχοπ 8, τοποϊοραθ8, πὰ σὮγο- 
πΐο6 165, ὙΣΓΝ μἷ8 οὐ ἰτίοη, υἱΖ., [811}}Ὸ6 ἀυϑὲ ὉΡῸπ 
᾿νἷ8 ταν 18 τηοτϑὰ ὈΥ (19 ὈΡΘΟΙἢ οὗἁ "5 πηοῦ ἢ. 
Ρ. 106: “1π 8 ψοῖκ οὗ πὸ Ῥαίγίγοῖ Ερμα ΐηι, 
οὗ Απίΐοοῖ (Ρ. δ4δ, Ροιίυθ, ἢὰπὶι. 299, Ρ». 418 οἶ 
(89 Αὐρξϑουγς Ῥαϊείου 1604) ἰξ δ Ῥοβὶ εἰ γον αἵ- 
δντηδὰ δὶ ΖΦ 08η 18 8011} ἐνίπρ; (δ δὺ ΒΘ ἢ68 γαὰ- 
π 8.04, Δηὰ (δαὶ ἰπ 18 στάτοὸ πουχη 5 ουηὰ 
Ὀυὶ ἃ ἀοἸϊοῖουδ ΟὐονΥ δῃὰ ἃ Ῥτϑοΐουι:ϑ βρτγίῃρ οὗὨ 
Βοα]ίης Ὀα]πι. ἀδθοῦζο οὗ ΑἸοχδηάνία ᾿ΠΙΌΡ 8 τ8 
(ΡΒοίίυβ πηνηι, 96, Ρ. 189) (μαΐ ἰο (πΠ9 τηοηὶς Η6- 
Βυοἶι5, ἃ βιγυῖδη, ὑπο γῸ Δρροησαᾶ δι. Ροῖοσ δῃᾶ 
8ι. Φοδ, διηὰ μι ἐδ Ἰαϊίον ἀφ] γογοὰ α, Ὀοοῖὶς ἰο 
δ γουηξ το, το ἯΛ85 δ΄οΥ γα τὰβ σα] 
Οδσγβοβίου:. Οὗ ἐδὸ ἰγαάϊ οι Β μαυΐηζ ΘΟΠ16 
πο ΟἿΡ Ῥαὶθ αἷβο, ἐμουι νἱῖλ δὰ δ Ῥσχοοῦ 
ἱπ ΠΌΡΟΥ 5 ϑαίσδωγσ, Ῥαγχί. 1., ». 817." -- ΑΗ νῆο 
μα Ῥγοταηἶδοὰ (ο 7290]1οὐν ἰμ9 βαυΐουῦ σϑὴ ἀο 0- 
ἐδίης 6186 (ἢδη αιναὶί Ηἰβ οσάθγβϑ, οοπιροβίης μἶτ- 
80] ἰο τοϑί δπὰ 6 δοιΐνο 88 Ηἰβ Τοχσὰ ν}}18, δηὰ 
ῬΠΟΣΘ ἴθ 8 σ800 ἰο0 Ἰδῦον [1}} Βα ἰβ ὝΘΔΙΥ. 

ΒΗΒύυΒΝΕΚ: Το αὐδϑίϊοη 88 0 Οὐ γον 685 βου ϊὰ 
ΘΟΠΟΘΓΏ 8 80 οη τοῖν ἴο (86 Θχοϊυϑΐοη οὗ 41] οἶδα, 
88 ἰο ΚΘΟΡ 8 αὐυἱοῦ 60 Βυπάτοάκδ τὸ ἰμγοδίθη- 
ἴῃς ἰο χοὶ ργϑοθάθῃηοθ οὗ πδ. 6, Ρασῖιϑρδϑ, (ἴῃ 
ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ σῖρο ((0 30 Βοπι6), 5 {πο γθ 816 σϑᾶ»- 



θ600 ΤΗΕ ΘΟΒΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 90ΗΝ. 

ΒΟΩΒ ὙΥ αοα ἀδειγ665 ΟἰΒοΡ 80 Ὑεὶ ἢ ὉΆ.---ὕ ον. Ετο Α ῬΊΑΙΝ ΟΟΝΜΕΈΝΤΑΒΥ (Οχίοτγα) : ον. 
28 : 10 τόδ} 19 ἔγοπι 815 ΤΟΣ59 ἰμδὺ {10 Δροβίϊοϑ; 22. Ουν ογχα δ ψόογὰβ ἰο Ῥοίον δῖο συδὰβ ὑὉρ οὗ 
οουϊά ηοὐ 'νὸ Ὀ66Ω οὗ ἐἰ86 ἀφοϊἀφρὰ ορϊὶπίου πδὶ ! σοδωζε δηὰ οουπδεῖ., Ἰγλαΐ ἐς ἰλαὶ ίο ἰλεε3----τ ΒΕἴοῖι 
(μον τουϊὰ ἴνὸ ἰο 800 {16 σομηΐης οὗ Ογίϑιὶ ; οὗἨ υδ π85 ποὶ ἀοϑοσυοὰ {πὸ γεδυζοῦ δ οϊίοιο (λοι 
οἰ μογ ἶθο ΤΠ6Υ οοι]ὰ ποὺ δῶ δδοσί δοὰ βις δ α' Δ7ε] τ ]ϊ0 ἢ οὗ 5 ἀο68 πού Σοαυΐγο ἰδ οομπεὶ 7 
ἀοϑιϊγ ἰο Δοια 8ἃ8 ἃ βρθοὶδὶ ὑγοζοχδίίνθ.-- -ὸ, Τ 6 ϑατὶ ἀηἀ γε ἃγ9 ἰδ οΔ]]6 ἃ ΑὟΤΔΥ ἤσουν 9 
δρὶ τὶν οὗ ἁοδπ 8.18}} Παύῦθ Ῥϑυῖϑὶ; 1ζ 8881} ουδὺ 
ΣΘΏΘΥ ἰ[86][-- ΠΟΥ͂ΘΥ 888}} (πότ Ὀ6 τδιιης Ἰονίηρς 
δηὰ Ὀο]οτοα 90 ΒΔ Π 68} 8011]8. 

σβάνεκ: Εσγοπι Αὐοῦβτινε: γον. 22, [1,οἱ 
δοίϊοη "8Ὲ ρεγίθοίοα ὈΥ 10] Ὡς {16 ΘΧϑΙαρΪο οὗ 
ΜΥ Ῥαβϑβίου, Ὀυὺ Ἰοὺ σοῃι οταρ]δίϊοη πϑὶῦ ἱποδοαίο 
{111} δὺ ΜΙῪ σοπιΐηρ 1ὑ 09 σομῃμρ]είθα.---Εχοιὰα ΟΗπΥ- 
ΒΟΒΊΤΟΜ: Υον. 2... Αἰἱοπὰ ἴο ἰδ9 ψογκ σοτητ ἰ6ἀ 
(ο (66, δηὰ ἀο 11: ΣὉᾷ1 Μὶ}} ἰΒαὶ )Ὁὲ δϑϊάθ ἤθσο, 
ὙΒαΐ 18 ἐ])ὰὐ ἰο {Π66 ἢ 

[Ετουι Βυκκιτ: ὅογ8. 20-22, ΤΏ οΣτΟ ἃγὸ ἔπγο 
ἔτοαὶ υδοϊιῖοβ ἴθ τηδη κν11}} γοίσοησθ (0 ἰκηον- 
Ἰοάχο,--τί 8 οὴ9 ἃ πεχίεοί ἰοὸ ΚΟ τ δὲ Σὲ 58. ουν 
ἀυγ ἰο Κποῖ ; ἰδ8 Οἱ ον, 8 σωγίοδιίψ ἴο πον 
μι αὶ ἐξ ἀοίὰ ποὶ ἸοἸοπα ἰο τ15 9 Κπον.- Ἴ ον. 98. 
Ἰίοτν τουοὰ (μ6 νίβϑάοιι οὗἩ αἀοἀ οὐκχπί ἰο θ9 δά- 
ταϊτϑά, ἴῃ ρσἰνηρ 8 ἃ τχίιϊθα νογὰ, δηὰ ἱγίῃρ 5 
ἰο ἐξ, πῆίθῃ ὁ 866 ΘΥΓΟΏΘΟΙ5 (γα 108 80 ΒΟΟῺ 
ΟἹ ἔοοὺ ἱὰ ὑλο πουϊὰ, δαηὰ οἷν ϑϑαυΐϊουγ β ον ἢ 
ΒΡΘΟΟἾ 68 80 00} τλδβίδἰκοη, δηὰ ἰΠδὺ ὉΥ νΐϑα απὰ 
ἸιοΙγ τθῃ ἐμοπβοῖνοβ πὶ ἰμ6 Ρυγαβὺ {Ἰτη68.---Ἰ1οὐν 
ατοαὶ 18 (80 γδηὶΥ ἀμ ἀποοτίδίηἰν οὗ οΓγδ] ἰσδαϊὶ- 
(ἴοι ! 

[ἔτοπι Μ. ΠΈΝΕΥ: γεν. 21. Ῥοίοσς 8601:}8 
ἸΏΟΣΘ σοηοοσγηθα [0ὉΓ ἀποίμον (88 [ὉΣ Ἀἰτη 86}: 80 
δρὶ δα Μὸ ἰο ὃθ0 ἴυ5Υ 18. ΟἿ ΟΡ τὰ 6} 8 Τηρίί6Γ8, 
Ὀυΐ πορὶχοιὺ ᾿ὰ {0 9 ΘΟΠΟΘΡΏΒ οὗ ΟἿἿ ΟὟ δ80ι:]9.--- 
ΠΟ Βθοῖῃβ ζζογϑ σοποθγηθ δδουΐ εὐεπέ ἰμ6η ἀρουΐ 
ἀωίν.---Ἴ τ. 22, Τμουρὰ ΟἸσἰδὲ 66}15 ουὐ Βοτιθ 
οὗ Ηἰ8 αἰβοὶρ]θ8 ἰο σοϑίβὺ απίο Ὀ]οοά, γοὺ ποὺ 4]]. 
Του ἐμ9 ογόνη οὗ πιαγίγτάοηι 18 Ὀτὶ κέ δπὰ 
εἰοτίουδ, γοὺ ἐδ δοἰουεά αἰδειρίὶ6 δοτηο85 βδογὶ οἵ ἰἰ. 
-Εἰὶὺ 1ἴ6 τἰ0)9 ν|ὶ}} οὗὐ ΟΒγίϑι, μαὺ Ηΐβ ἀΐδβοΐ Ὁ ]ο8 
διιουὰ χαϊπμὰ ὑἐποὶν οὐσῃ Ῥγϑϑοηῖ ἀυΐγ, δηᾶὰ ποί Ὧ6 
ουγίουθ ἰπ ἰἰοῖν ἱπαυΐϊγὶο5 δρουὶ ζαΐυγο οΥ̓Θη δ, 
ΘΟΠΘΟΡπΐηρ οἶς θοὸν {ΘΠ 86 1768 ΟΥ Οἰἶ 6. 8.---Π7 τ 
ΜΠ οἸοθοῖν αἰἰουὰ ἰο (60 ἀμ οἵ ζο0] οτος 
Ομνὶβί, νγθ 85.184}} πὰ ποῖ μο μοαγὶ ὯΟΣ {ἰὴ9 ἰ0 
το 16 πὶ τ[μαὐ τυ ὶοὰ ἀοο8 ποὲ ὈοΘΙοΩς ἰο υ3.--- 
γεν. 28, Ἰἴοποθ Ἰοᾶγη, ΤῺ9 δρίῃθ88 οὗ πγϑῃ ἰοὸ 
ταϊβί πἰογρτοῦ (16 βαγίπρμβ οὗ Ομ γϑὶ. ΤῊΘ χτοββοϑὶ 
ΟΥΓΟΥΒ ΒαΥΘ βοιηθίϊτη 8 Βῃχουά οα ἐπ ΘΏΊΒΟΙΥ6Β ὑπο» 
[η9 ὈΠΌΤΑΡΘ οὗὨ ἱποοπίοβίϑ]ο ἰγα 8; δὰ ὑμ6 

᾿ Βοσὶρίαγοβ ὑπ οτηβοῖν 5 αν ο Ὀθ6Ὼ πχοδίθα ὮΥ {86 
Ὁδ]οαγποά δπὰ ππηϑίδ ὉΪ6. 

[τοῦὶ ϑσοττ: γον. 22: Ζοΐϊοιν ἰάοι Ἅε; ἸΥ͂ 
0 αἰἰοπαὰ ἰο {πὶ γοΐοθ, δὐδῃ ““ ἀσαὶ 156}0 μὶ]] 
ὈὸῸ φαίη ἰο υ8,᾿ δηὰ γγὸ 8141} Ὀ0 ΣΟϑὶγ [Ὸ ΗΪ8 
Θοϊαΐης.---[τουυ ΚΕΒΙΕ: Ὑογδ. 21, 22, 

“1 τὰ, δηὰ πδοὲ 884}} ἐμ ἴα τδὴ ἀο 
Αδκ᾽ ὴὶ τθου, Ομ τί δείαιι, ἴοΥ ἐμ γ {τ οηὰ ἢ 

1{πΠ|ἰ6 Ἰονο ἴον ΟΠ γίϑι Ὀθ ἔγυο, 
Ορτίσε ΒαῚ ἰοϊ ἃ [Π60 οὗ [8 ὁπὰ : 

ΤΌ δ '5 ἢ6 Ἡΐοῖὶ (ὐοα ἀρρτγουσϑα, 
1 ͵ἱ5 ἰ6}}Ὸὸ ἩΟΙᾺ Φο68602 ΙΟΥ̓ο68. 

εἷς τοὶ οἵ ἴτῃ πηοτὸ ἰὯΔη {(Πΐδ, 
1,δᾶνοὸ ἰΐ ἴῃ ἷ6 βαυουτ Ὀχγοαδῖ, 

ὙΒΟΙΒΟΓ, οδΥΪ 816 (ο 1)}65, 
Ηο ἴη γου ἢ 6}4}1 ἢ πὰ Ὠΐ8 γοδῖ, 

Οτ᾽ διτωϑα ἰῇ εἰ δίδιἰοη ὑυδὶς 
ΤΙ}} δἰ ποσὰ ὑ9 δὶ ἢϊο ζδῖο." 

Ῥτοῦϊοαι πίοι ρῬοσρίοχοδ, (86 Ῥσχοβρεοῖ υἱοῖς 
αἰβοουγακοθ, ὑπ86 (μους 8 Ὑῖσ ἀϊδίταοί δηὰ 
ῬΑΓΣΑΪΥΣΘ; δπὰ ἃ ρ]δίπ ἀυ(γ 18 ΡῬγοροβοᾶ ἰπβίεδή. 
Νοῦ δρεσμζαίίοπ, 18 οῃ]οϊηθα, Ὀπὲὶ »γαεσίίξε; ποῖ 
ζηποιοίδασε, Ὀὰὶ σοοάμεδδ; Ὡοΐ αἀποίδέεν πιαπ᾿ 8 τπιαῖ- 
(0 γ5, δυὶ ΟἹ οἵοῃ.---"ς Τ 8. τῦ ϑ ἃ ἰγαπβί δοΐ ϑίυτι- 
ΠΩ ἴῃ οὔθ 80, Ὀυὲ ᾿Δ ΟῚ τοοονογοᾶ οὗ ἃ στοδὲ 
ἀΐβεοιβο, ἀϊὰ ποὶ δι ῖς ὅσωϊγ. Βυὶ 1ἰ 18 {π6 σοτη- 
ἸΩΟΏ ἰγλοὶς οὗὨ χηοβί, ἴο οδῦ ουὐ πεῖν ἀδγβ τ Β 
᾿προγιὶποηὶ ἱπαυΐϊτίοθ. Τότ 15 ἃ μδίυγαὶ ἀοαὶτγο 
ἢ Σηθη ἰ0 ΚΠΟΥ ἐδ ἐμῖηρβ οὗ οΟἰβοσβ, δὰ ἰο Ὡ6- 
αἰοοὺ ἐμοὶ οὐσῃ ; δῃὰ ἰο Ὀ6 σοστο Θομσογηθᾶ δϑοπέ 
(ἷηχθ ἰο οοπ8, ἰμβδὴ δὐουϊ ἐπὶπρσβ γητοδοηί.᾽»" 
(ὑειοβτοκ.) 

Ετοῖὰ ΒΑΒΝΕΒ: ον. 22, Ηδποο τοι Ἰοδσπὶ ἐμὲ 
1, Οὖυν τυδῖῃ Ὀιι81 688 15 (0 7οΐζοιο, πὰ ἰταϊίαίο [ἢ 9 
Ἰοτὰ 2 6808 Ομ γδὺ; 2, ΤΏΘΥΘ 8ΓΘ ΤΩΔΩΥ͂ δι Ὀ7]οοἐ5 
οὗ τοίου οὐ νυ ΐϊσιὶ 86 νυδῖῃ δηὰ ἐτρογ ποις 
ΘΌΓΣΙΟΒΙ(Υ 15 Θχογοϊβοα , 8, Φοϑὺδ Μ11} 8 Κα οᾶγο οἶ 
αἱὲ Ηὶκ Ὀοϊονοά αἰδοῖ 168, δὰ νψὸ βμουϊὰ ποὲ Ὀ6 
ὑπάυν 80] οἰίουΒ δροῦί ἰμοῖὰ; 4.  ΒΒου]ὰ ρΡῸ 
ζογνδχὰ 0 ψ]ιδίονοσ Η6 68118 58, ποὺ ουγίης [86 
Ἰοὶ οὗ ΔῺΥ οἷδιον δ, δηἃ δ χὶουδ ΟὨΪΥ ἰοὸ ἀο ἐδὸ 
Μ|1 οΥ̓ Θοά. 

[ἔτοπι 7 ̓ΑΟΟΒυΒ : γεν. 22. Τ8ο ἱπεϊπιδίΐοπ τὰ 5 
{πδὶ “20. 88 ἰο ταῦ Ῥδυϊθη γ, ἰο πος οἱ 
ΥΘΔΣ ΔἸΟΥ ὙΟΔΡ ἴῃ ἸΟ0Π6}11 688 ἃπὰ Ὑγαδιῖη 685 οὗὅὨ 
Βρὶ τὶς, ἰο αὐ γμογβοσυίοη, ορργοβδῖουῃΒ διά 
στοῦρς (Βογν. ἱ. 9), ἰο οφηάυγο {86 παν οὗ ἐμ9 
νἱοἰςοὰ (1 ΦοΙα 111. 18), αοὰ ἐμ6 βίῃ οὗἩ βϑσϑβὲδβ 
δΔοουπθϊης πὰ (6 Οματοῖ (1 ΦοΒῃ ἱϊ. 18, 19-26), 
88 ἰΥ ἰο Θχϑιρ  Υ͂ ἰὼ ἰτα86} 4}} ο61485685 οὗ ἰμὸ 
ταὶ (δ Υα], δὰ 0110 τατίουβ χηοἂθ8 οὗ ἀν κίπρ ἐδ 9 
ΘῸΡ οΥὗἩ ΟἸ τῖϑὲ." -- Ζίοι (ο ρμδ(16) ; “ ΤΏΘΥ, π168- 
ΒΟΥ ες ἐμποιηβοῖτοϑ ὈΥ̓͂ (ΠΟΙΒ01768, Δη ἃ σοι ρατῖηρ 
{πο ΒΟ γο 8. Διο (Ὠ ΘΙΠΊΒ617168, 8.0 Ὠοΐ τὶ86. Φ 
Ὅον. χ. 12.-- Εαοῖὶ πιωϑέ 6ο ἠὲ οὖὐπ ἀμίψ, τυ ΒΙΘΝ 5 
πού δηοί ον 5, δὰ τοί. Ὁ ΔΟΙΠΟΡ 5..8}} ἀο Βὶ5 
ΟὟ ἀν οὐ ποὶ.---ΟἸν᾽ϑδη 1 θΘΓΔΙ ΣΙ 18 σσδιορ 
ΜΠ ΤΩΔΩΥ ὈΓ {μ6 οοῃδίδηϊς δϑεὶπς οὗ ἰμ18 465- 
ἰἰοι, ““ μαι 588}} ὑμι18 τοδῃ ἀο ἢ" Ὑ8Β6Ὲ [86 ατ69- 
ἐἶοη ϑιιου]ὰ 6, ““Βδὶ 58.8}} 1 ἀο 3" ---΄ον. 28. 
1μοὲ τ 141} ὈδΔοῖς ρου αοὐἀ᾽ 8 τογϑ--δἰααγ (5 ῬΓΤΕ- 
οἶδβο ἰδυιη8---δηὰ Ὀγίης οὔ 18 ὙΟΥΥ͂ ἰδηξζυδρο 
ΙΊΟΣΘ δὰ τοοτὸ ἰο ἰδ Ρ0}]15 ππαοτβίδπάϊης:ς: 
δηὰ ἐδ 8 1} ΣΩΏΔΩΥ ΔῺ ΘΕῸΣ Ὧ6 δίγὶρροὰ οὗὨ 18 
ἀἰβχυΐδβοδ, ΠπιΔῺΥ 8 Ῥϑσυοσβίου οὗ ἀ οὐ ν1}}} ῦὈ6 6χ- 
Ῥοβοά, διὰ (89 ΟἸυσοΣ ΒῈ]} ““5ΤΟῪ ὮΡ ἰπ Α!} 
ἐπΐηρ8 απο Ηΐπὶ προ 18 ἰμ9 Ηοδἀ.᾽ 

[Ετοιι ΟΥ̓Κ: εν. 28, ““ΦοΒὴ γγἃ8 δυ] τον ἰἤ8ἢ 
(80 οἶμον ἀἰβοῖ 198 Ῥσοραγοὰ ἴὸ: ἐμ ἀθδαίδ οἵ 
τδνίγγάου, 85 (.)9 πηοϑὲ Ρογίοοὶ βοουΐῆοο οὗ οὔο- 
ἄϊομοθ ἰο αοά, δηὰ οἵ ἰογο ἰο αοἷ δπὰ σδῃ ; σὲ 
ιμαὲ νγᾶαβ ὑπ ΤΟΥΥῪ Σϑδδο ὙΠΥῪ ΒΘ 117,ςὋι 8 ποὶ (0 ἰδδῖϑ 
(10 ΣΑΣ τ 5 ἀραὶ. Φοια σοπδυϊηπιαιοα ἴῃ ἷδ 
119 δῃὰ πδίυσαὶ ἀθδὶὰβ πιδὶ (ἢ 6 ΣΩΔΥΓΥΥΒ δοδϊοὰ 
ἷῃὰ ἰμοὶν Β14] βδοσϊῆσθ, παπιοὶγ, ἐμ9 υἱοίοσί ουβ 
ταδηϊοδίδίϊοι οὗ ἰμ9 Ἰοῦτθ οὗ ἀρὰ δῃὰ χιδι.᾽" 
(8τ1:58,) 1 
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ΤΗῈ ΤΕΒΤΙΜΟΧΥ ΟΥ̓ ΘΟῊΝ ΑΝῸ ΤΠῈ ἘΒΒΤΙΜΟΧΥ ΟΥ ΤῊΞΒ ΟΗΌΒΟΗ. ΙΝΥΙΝΙΤΌΙΣ ΟΥἨ ΤῊΒ ἘΨΑΝΟΈΙΙΟΑΙ, 
ΒΙΒΤΟΒΥ. 

σπαρ. ΧΧΙ. 24, 26. 

24 ΤῊΪ5 5 πο ἀϊβοῖρ]ο ψβῖοι [80] ὑοβΒοιἢ [6 μαρτυρῶν] οὗ [8656 ὑμίηρθ, ἀμα τοῦθ 
[γ8ο ντοῖθ, ὁ γράψας}; [8686 ἐδῖηρθ: δπὰ γχὸ Κπον ὑμαὺ ἷ5. ἐοβϑύτωοηυ 15 ἐγαα.ἢ 

20 "Απά {β6γθ 8.6 4130 ΠΛΔΠΥ͂ Οὐ 6 ἐμ πρϑ 10} 96505 ἀϊά, [86 ὙὮ1ΟΝ, 1 (ΒΟΥ Βμουϊά 
δ τυιλίθα ΘΥΘΥῪ ΟΩ6, 1 ΒΌΡΡροΒΘ ὑμδὺ δύθὴ {8 6" υ]α 1861} σου] ποῖ οομίαὶπό [86 
ὈὴοΟΚΒ {μ80 βῃου]ὰ μ0Ὸ υυϊ θη. Ασαθα, [ογΐξ Ασλθη. 5 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΛΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1. Ψον. 
ἹΔΟΌτΩ ΤΙ εν Ἰζ, Ῥγοϑῖ, Οοά., 1}, ἰπβοσὶϑ καὶ Ὀοίοτο μ 

8 ὕῈΣ. 

ἴο Φοβῃ. 8.9 Εχεα.--Ρ, 5.] 
ἃ Υρ;., 35.-.-- 8 γοΎδὸ 186 ταί ἢ 

[οΒτλβης, ΤΊο 6 1166, ΑἸΟ 
ἔδο ῥγϑοθάϊΐηνς ἰοχῖ, ἩΪΠΒΟΏΘη 
Ἰπάδοοὰ σοη 

ἴῃ Οοά. 68 

ΤΠ.6 δύῖῖοϊο ὈθΘίοτΤο ἼΡΑΨΕΕ 16. οταϊ ἰοα ὉΥ δὲϊ. Α. Ο. Χ. Οτἱξ., ΤΊβο οηά,, ἰηδο ἐοᾶ ὉΥ Β. Ὁ. δἰ. (εἰ ατι δογίρεϊί.) 
».--Ῥ. 5. 

“-|ῦτ. ταῦ χο Ὀγδοϊκοῖθ {Π0 1460 οἰἶδυδο: καὶ οἴδαμεν ὅτι ἐληθὴς αὑτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν, ᾿οοῃ- 
οἰἀοχίηρς ἱξ ἀπ δἀαϊείου οὗὨ ἴ1ὸ ο᾽]άοτϑ οὗ ρμοϑυϑ δη ζγίοῃη 8 οὗ Φοϊλ, ν 19 819 Δδοσί ρος 411 [9 σοϑί, ἱηοϊυἀϊησ νοσ. 25, 

[ἃ οἰγοῦτοδίδῃοθ οὗ ΠῸ ᾿τηροτίδῃοο, Βουγονοῦ. (Οπ ἴΠπο Βίη. δοο ΤΊ βοβοηα.) 
αηὰ ΥΥ οδίοοι! τοϊδί ἢ το. 25, ὁχοθρὶ ἴμο οοποϊαάίῃι, ἀμήν, Ὑ οδίοσοίξ, ΒοινΟΥΘΥ, δοραγαῖοα ἐξ ἴζοσα 
τί αἴομο, οἂ, ΥΙΙΠΙ., ὁχοϊυοα 1 ἔγοπι 16 ἰοχὲ οἡ [8:0 Βοῖ0 ΔΌ ΒΟΥ Υ οὗὨ [μο Βιμαι εἰς ΔΙ. νι ῖ 

πα [..0 ΥΘΓΈΘ, Ὀπΐί, 45 ἣέ ἀϑεεγίξ, στ ἴθη ὈΥ̓͂ ΔΠΟΙΏΟΓ Πδη, 569 8 ποῖο, Ρ. 965. Βυϊΐ ἱῃ [Π6 Ἰατρὸ φυκδί-[Δο-δἰ παῖ] 
σα. οὔ 19 Οοά. πρϊοῦ 1 μανὸ υϑοὰ α]] αἴοης, ἴθ ΓΟ 18 Ω0 Ῥοσοθρεῦ10 αἰ δοτοποο. Ησ (ἢ θὴ 4180 σογγοοὶβ δ ΟΥΤῸΣ πὴ χοζατὰ ἴο 
Οοὰ. 68, τ! οἷ πτα5 ᾳαυοϊοα ὮΥ ἈΠ}, ἩΥοἰδίοίη, ΟΥοβθδος, μδηκο (ἢ ἐδθ Ῥγϑοδάϊηα 
δοοογάϊηρ ἴο βογίγνθηοσ, {86 1Δ8ὲ βαχκὸ οἵ ἐμαὶ σοά, τί 16 26ὲ}λ γϑγβοὸ ἰθ ἰοβίέ. Τὐβομβοηο 

Ιογξαπο ἴο ἀβοογογ. ἸΏ 6 οταϊβδβίου, ἱἴ δυοῖν οουἹά ὍὈῸ Ῥσγόουθῃ, Οοά. δίῃ. τοὶ δ6 δὰ τδ9 

ἡμάκηδον εἰς., ἴῃ ἕανοῦ οὗ οταἰβδίοῃ, Ὀὰς 
Βοῖθ ρίγνοβ ἴοο τηποὶι τος ἴο 

{110 νοϊρῃξ ἴῃ νἰθν 
οὗ 1.9 ΣΙ ΔῊΥ͂ ἰμδίδησοι οἵ σατο ο85η|688 ὁπ (ῃ9 Ῥατί οὗἩ ἴῃ σοργίβε, αηὰ οὗ ἴῃ ΠΠΠς ὌΡ οὗ {πὸ Ἰλουθα ΒΥ ἐδιο βτδὲ σοτζοοίου, 
ὙἹἷϊο, βοοογάϊηρ ἴο Τιϑοβοπάοτί, ΝΒ σΟΥΘΙΠΡΟΓΆΓΥ ΠῚ [ῃ9 σοΟργ δὶ. ΑἹ} ΟἱονΡ Κόον Δ138, οοπίαίη γογ. 20, (που κὴ ΤΩΔΏΥ 
βἰδῖο ἰπ ἃ ποίο ἐμδὶ 1 88 τορατιθα ὈΥ ΒοΠ19 88 αὶ ἰαἴον δαί τἰοη.--Ρ. 8, 

4 Ψοῦ, 25.--μο τοδάϊηρ ἅ ἱπ δοσογάξηοο ὙΠῊ Οσοάᾷ, Ν᾿. Β. Ὁ.8 ρίο., 
ὙΒΙΘΝ [5 τοϊδ! θὰ ὈΥ Α. Ο.2 Ὁ. δὰ ὀχργοβϑοδ [}}0 φμαρέέαξίυε το]οἰίοι, σρεε εἰ φμαπία, φμοίημοί, ιυλαξ 
ἈοΥ. ἱ. 32..Ῥ. Β. 

6 Υογ, 25.- 

Ὠπαδηη [Τγοκ., ΑἸΌ, Ὑοήξ,, ᾿πειοσαὰ οὗ ἰαχὲ τος. ὅσα 
απᾶὰ λιοὶισ πιαπν ; σοΙΏρ. 

δ γον. 258.--- ΠΔοῦτο., ΑἸ, χωρῆσαι, τί Α. Ὠ. 6.3 Ὁ. ἰοχὲ. τοο. ; Ττος., ΤΙ βοῖ., ἹΟΥ Δ ἈΣ δὲ. Β.-0»..-.8.] 
δ. 6 ἀμήν οἵ ἴπ6 Ποοορία (Οοαά, Ε, 6. Η. Εἰ. Μ. εἴς.) ἰΒ παπείπα ἴῃ Ὁ ΤῸ. Ὁ. Ὁ. εἰς. [Ἀπιεη ἷ8 α, 

Ἰἰζατχίοα] οὐ ἀονοιουδὶ δἀα  ἰοΏ,, απ Ὑτιδι}γ οταϊ θὰ ὈΥ͂ Σιποῆτα., ΤΊορ., ΑἸΐ, Τ᾽ οδὲς, δηὰ Η.---1...3.} Οπ 189 νατγίουβ δι Ὀ5οτγὶρ- 
τίου: 
μιδνὸ Ὧ0 δὰ 
θα [89 1μαείῃ Β0ὈΒΟΣ ΡΈΕΙ, 800 Τἰβομοπά, Ρ. 901.--. Β.] 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ͂, 

γὸν 24. Ἐ818 59 [86 ἄϊδοὶρ!6 [Οὐτός ἐστιν 
ὁ μαϑητῇή ς].---ϑε! [κἀοβὶ χπδίίου οὗ Ζοι, 89 ἴῃ 
ΟἾδΡ. χίχ. 26, [ἃ δοποϊυβίομ δουγοϑρομάϊηρ ἰο 
{Π6 οὯ9 6Β8Ρ. χχ. 81], δπὰ ἰγτασϑὰ ἰο Ζολῃ 8180 ὮΥῪ 
ΜΙ ΟΣ οΣ δηὰ ΑἸέοτα.---Ρ. 5.1] 

ΟΥ [8669 ἰπίπρα [ὁ μαρτυρῶν περὶ τού- 
των].--Βοίονγτιηρ τὸ 1ἴ9 σοηΐθηιδ οΥ͂ ὑ6 218ὲ 
οδρίον.---Δὴ ἃ τ Βο υυχοῖθ 9890 τ᾽: ρ8 [καὶ 

ει γράψας ταῦτ αἿ.---αγ ϊου]αΥ]γ, α180, ἰο (ἢ 9 
βοιἱηρς οὗ (86 ΟἸ τ ἰβι18η8 σὶρ ἴῃ σοματὰ ἰὸ ἐἢ9 
(τα! τοι ποι ΒΟ θυτηπιοποοα ἰο σαν ἤότηι. 
[Μανὶς [19 ἀ ΘΓ η66 ΟΥ̓ (0 ἰΘ868 : μαρτυρῶν--- 
1Π|6 ἰοϑ. Δ ΟΥ̓ Θομὐπιι68, γράψας--ἰλο τε πρ 59 
8 ΔΟΘΟΙΏΡ ἰ8μ6ἃ δοί.---Ῥ, 5.1 

Ὗνο Κοον ἴδεῖ δμὶβ ᾿οβιίίιαουν [καὶ 
οἷδαμεν ὅτι ἀληϑῆς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία 
ἐστίν.---Ὠι ογοης ἰηλογρτοίδ 005 : 

1. Οἷδα [1 Κηον] μέν ((γγδβοβίοῃῃ, ἘΒΘΟΡὮΥ- 
Ἰρο: Απ ὀχοροίϊσαϊ οοῃλοοσίαγθ (81 π}} 14 Ὁ} Β 628 
οἶδεν). 
2. ΗΝ ἱπάϊσκιίοη οὔ 6 ΠΟ Ώ 6 Π688 ΟΥ̓ 6 60}- 

οἸυδίοη οὐ οὔ {Ἶν0 ν}}}010 σμδρίοτ (τηοάοτη οΥ οἰ οἰΒῃι). 
8. δοίη τηδὰθ πἰπηβοὶ ἢ ὁπ9 πὶ 8 ΣΟΘΟΥΒ 

(Μογον). [80 εἷδο ΑἸέξοσὰ ; οοῃρ. ἱ. 14; 1 Φομῃ 
ἦν. 14, 16; γν. 18.] 

4, ῬΣΟΌΔΟΪ ὁ ἰδίου δά αἰ ἐΐοπ ὕγοτα ἰδ 6 ΕἸΡἢ οβϑὶδη 
ομυγοῦ. Νοῦ Ὀθοδδο, ἃ8 δοοογταΐϊης ἰο [ωμΐοϊο, 

λιον κατὰ ᾿Ιωάννην (Ἄ. Ο. Ε. [235]}}; κατὰ ᾿Ιωάννην (Β.}) εἰδ., οοπιρ, ΤΙδοποπάονί, ᾿Κὶ. 1. Ὁ. Χ. [α]80 δὲν. ἢ] 
Ρίίοη. [Τἰδομπομάοτ οἰδῖοδ ὑπας ἐπθ διιβοσί ρίίοη ἴῃ δὲ ἰδ ποῖ πυϊξίθη ὉΥ 116 βαῖῶο δμοηΐ, υυξ ΟΥ δὲ σοΥγ. 18 

«7 ο ἢ πότον Ὑχοίθ ἴῃ ἰδ ὅσϑί ῬΌσβου, οἰἐπον οὗ 
{1|ὸ ΡΙυΣΑΙ ΟΥ οὗἨ ἰὑδ6 βίηρσυϊαν.᾽" 85.6.6. οὰ ἐδ 
ΘΟὨΙΓΆΤΥ, ομδρΡ. '. 14. Βυΐ (λ6 σοτγοδογαίίοη 
οὗὐ 18 οἵνῃ ἰθδιλ τ ΕΥ̓ ΜΠ (6 ποτὰ8: ἨἩΐ7ὲ 
ἄποιν ἰλαί δία ἐδδίίπιοηψ ἐὰ ἰσιθ, πσου]ὰ 6 ίοο 
δι εἰ κἰ αὶν βἰηρυϊασ. ΤῸ Οχρυθβϑίοη ΟἾΔΡ. χὶχ. 
80 τυ αἰ δοσχοηιγ. Υο αν ἐμογεΐοσο Ὀτγδοῖ- 
οἰοὰ ἐμὸ τορὰβ “τὸ Κηοῖ,᾽ ἐίς., σοῃδί ἀοτὶπς 
{μοπὶ ἰο δ6 1.) 0 ΟὨΪΥ Ἰαίον ἘΡΒοβίδη δά ϊἰῖοπ ἰμ 
186 ψ 019 ΟΒΔΡίσρου. 
[ΜΥ6Ρ τορδγὰβ ΟὨΪΥ ὙΟΣ. 26 ἃ8 ἃ Ἰαΐον δα ϊ!- 

ἐἰοι ; ΤἈοϊμοῖς, ᾿αϊπαγάϊ, αοἄοί, εἴς., νοῦ8. 94 
δορὰ 25, Τιλοκο, ΒΊοοΝ, Επναϊά, δίς., 6. ν}}010 
οπδρίον ; ̓δηρο, ΑἸέξοτὰ δπὰ ἤοτάβιγογι ἃ ἀσοορὺ 
ἐὴ6 ψΠ0]9 59 ΦοΠαΠΠ68:,---η 6, ΒΟΊΟΥΟΡ, οΧ- 
οορύϊηρς {89 δεσοῃὰ οἴαυδο οὗ το γ. 34.--Ῥ, 8. 

γον. 26, Βυῖ ἴ89χ9 δῖθ 8150 ΣΏΘΩΥ ΟἿΟΣ 
ΚΒ ὴρ5 [Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλ ὰ].--- 
ΜΟΥΟΣ: “ΑΡΟΟΥΥΡΒΔΙ σοῃοϊαϑίοη οὗὨ ἰἶὸ τν 8016 
()095Ρ6]---αίονῦ (086 δάἀάϊιΐοη οὗ (6 Φομπαπηθδῃ 
ΒΌΡΡΙθιμθηΐ Υ918. 1-3934," Τηο ΕΥδηρο ἰθὺ {}}}}}15 
ἦν ωροτίδηὐ ἐπαΐ ἢ6 βουϊὰ Του 1118 σοδά θσϑ 
ἐδαὺ ἣθ ἢ85 ποί γι θη. 8ἃ8 ἃ οἰ ΓοηΐοΪοσ, Ὀὰχϊ δ κ8 
βοϊθοϊοὰ δηὰ δυγδηροα {ΠῚ 58 1 ΘΟ ΌΣΤῚΪΥ ἰο ἢ 
οτζαυί σὶρ ῥτἱῃοὶ ρ͵θ, ἃ5 αἀἰὰ 4180 Ϊ8 ργοᾶάβοββ- 
ΒΟΓΒ, ἱμουχῇ ποὺ ἱπ ἐβθ δα0}] Ῥόοτοσ οὗ ἃ 60ῃ- 
σοηἰγαιοα, τππἰίουϑ, 1494] τιον. Ὁ Τμαὶ {(Π|8 ποῖθ 

[80 αἷοο ΑἸίογὰ : “ ΤΊιθ ρῇγροθο οὗ ἐπιῖ8 γοῦδὸ βοοὴδ ἕο [6 
ἴο οδϑδοσί δηὰ υΥἱηάϊςαιῖϊθ ὑπὸ ἔγακτιθηςαγ οματιοῖος οὗ ἐἢ9 
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οὔ ἐο ἀοεροὶ δὲ ποί δἱ δὶ] δῷ δροοῦυρμαὶ δβ8- οὗ Ομ τϑὶ ;᾽ τ βΟΥΟΌΡΟΙ ΔΙΟΥΟΥ ΣΘΙΔΔΙΪΚ : εἰ Τηονΐ- 
Ῥϑοῖ, θυ που], ὁ (6 ΘοΒίγασΥ, Ὁ6 αυδ}189{4, 
ὝΘΙΘ ΙΏ0Τ0 αἰὐθπίίου δοοογάοά ἰΐ, ἰο δἰσὶρ ΟἿΣ 
τοοάδτη ογἰἰἰοἰδιι οὗ ἸΠΔΒΥ͂ ὈΡΟΟΣΥΡΙ Δ] ΟΡ᾿ΠἾ0 8 
(ραν συ αν, οὗ (86 σοηΐ πα} τοσυγτίηρ 1468 
ἐμὲ (6 Ενδῃ οὶ δία Ῥογο ΠΟΙ ΟἾ6Υ5, ἐμαὶ ὑπο ὶν 
υτὶ τη ρ8 στο στουηάἀθα ἘρΟΩ 086 ΒῃοίΒ6 5, εἴο.), 
ἰδ ονάδηῤ. 

1{ ἸΘῪ δμου]ᾶ ὍὈ6 νυυσιτἴϑ} Θυϑσν οὔθ... 
ΟὯΘ ὍΥ ΟἿΘ [ἄἅτενα {φωΐρρε φυϑ, υἰνροίδ φψιιδε, γο- 
ζοστίης ἰο 86 ἰδυξο πυπιῦθῦ) ἐὰν γράφηται 
καϑ' ἕν (ρίδο9 ἴον ρῖ666), οὗ δ᾽ αὑτὸν οἶμαι 
τὸν κόσμον (πε ἐρεὰπει φιδάεηι πηιυηἀμπ) χωρ ἡ- 
σειν τὰ γραφόμενα βιβλία. Οουρ. 8 
δο 8 8ὲ δΔηδιοζουδ οχργοδβδίου ΕΠοὶ. χίϊ 12: 
«“ ΟΥ̓́Θ᾽ ΠΔΩΥ ὈΟΟΚΒ (οΥ σμδρίεγ8) ἰβογθ ἐδ 
80 οῃα.᾽ Ὀϊδοτγοπί Ἰηἰογργοίαιἑοη8 οὗ γωρεῖν, εα- 
»εγε: 1. Ἰωος Εν : ὕπμδῦϊο ἴο ᾿οὰ (εαραρίξαε ζοεὶ). 
Ἀεειτϊοιϑὰ ὉΥ Εὐταγα : Νὸ Ῥ]δσο ἱπ ἰἰἰθσαίῃζο. 
2. Τυιο]] οὶ 8}: ὕπδθϊο ἰο υπἀογοίδπά (ἐαρα- 
εἰίαε ἑπίεἰεοείμδ). Δότοιλθ, Αὐρυδίϊηο, (ὑΔ])οΥ, 
Βεῦροὶ (“ λος ποπ ἀὲ εαραεϊίαίς φεοπιείτίοα, δεα πιο- 
φταῖὰ αοοίρίεπάμηι ἐδ, ,). 8. ΕἸἰχαυταί γεν απ Ὠγ- 
ῬΘΡΌΟΙΟΔΙΪΥ : ΑἿΥ̓ πα 6᾽ οὗ ὈΟΟΚα σουἹὰ ποὶ 
Ἔσχδδυδ {80 δι δ᾽οοί. ΚΞ πιὶ τὴν αοὐοῖ : 4“. }ἐυΐῃ 
εἶ ϑα παίωνε, ἱ᾿ οὐ7εί 6 1 ἀιδίοἶγ6 ἐναπσδϊέσιιδ εδὲ Ρίωϑ 
σταπά φια ἰ6 πιοπάδε εἰ σι ἰομίεε ε8 παγταίίοπα σμ6 ἶξ 
πιο ἷδ ουγταῖς οοπίεπὶγ. 1. ἐογισαὶπ ἐχρτίπεε, Ραγ 
ὡπὸ ἵπιασε 'τιαϊδγιεἶϊε, ἴδ υἱ΄ δεπδίπεεπέ συ ἐἱ α ἀκ ἰα 
φίολεειο ἐπήπίε ἀδ οείίε λὶδίοίγο.""---Ῥ, 8.1] Ασοοτά- 
ἧπρ ἰο ἐδο δοποϊυδίου οὗ ἰΠ6 Ενδη μοὶ δί, ἐμ πουϊὰ 
ἐιμο} 7 πουϊὰ Ὀ6 ὉΠ Δ0]9 ἰο σοπίαϊη ἐμ 9 Ὀοοΐκ ἐμαὶ 
τουἹὰ ἐδο Ὅ0 Ἡτὶιϑοα οοπ ϊπ 8}}γ (γραφόμενα). 
Ἐγνθ Ἰδοϊυοῖς αρτοοα τὶτ Μόγον (Ὑᾶο ΣΒΙΟΓΒ ἴο 
δἰτα αν ΒΥΡΟΓΌοΪο5 ἰῃ Εδογίοἰυθ αὐ Οοά. 4ο- 
ετῃρὰ. Ἷ., Ὁ. 821) ἴπ ὑπϊηκίηρ (μῖ8 Ῥγχοροβί(ἰ οὴ 
ὮγΡογ οἸ σα. Ὑπὸ δρραγϑηὶ Βυροσθο] δια οὗ 
1:6 ΘΧΡΤοδϑίοη, ὨΟΊΎΘΥΘΥ, ΥΟΤΥΥ͂ Οἱ ΔΥΥ 11 δ Γαῖα 8 
80 Ῥᾶυγο ἰηδηίϊϊθηοβα ἰὰ ἰμὸ 1}76-ἀογοϊοριαθηὶ 
οὗ ἐιῸ ἴζοζοβ, ΌὈΥ ἃ αὐδπιἰἰδἰϊνο, 10681 πι|68- 
διτο. ἮΘ πιδῖο ὕ80 οἵ 8 Βυπάγοα οἰκεῖν ὁΧ- 
Ῥτεββίομ πὶ μουΐ {πον ρον οἰ δπὶ θεῖ πς ἀθειιοα 
ἹΏΡΓΟΡΟΡ ΟΥ δΔρΟΟΥΥΡ δὶ, ἴον ἱπδίδῃοθ: “40 
ἄκεε ἰεὰλ ἰαμεεπὰ Ζωησοκ ᾿δέίε᾽" (5.0 (μα δὰ 
ἃ ἰδουδαπὰ ἰοηζαο8 "᾽)---“2.ε" αἷδεν ἩΡεἰἐκγεὶα τιὶδ 
τιπιδολίοει" ("οι (9 μοὶ τνουϊὰ ἀϊὰ Ὡθ᾽ Ὁ Σ 
οΠοἷοδο ᾽))--- 789 Ὑ 8016 ποτ] ὰ ̓ἰϑὶ ἰβ τ]οϊςοά- 
Ὠ688---ἰη 86 ΕΥ̓] Οπο,᾽" εἰ6. Ὑ εἶ: 61] μα5 φηίεγοα 
(16 1185 ἰῃ ἀοίθῃοοθ οὗἨ (δ Ῥτορυϊοίυ οὗ ἰμ9 οχ- 
φγοββίοι, ϑιμάϊεη ὦ. Ἀτιίκεη 1549, Ρ. 688 ; ΘοτΡ. 
ὯΥ 1οδεπ δ 111. Ὁ. 760. 1αϊβατὰϊ: “ΕοΥ 
ΟἾΪΥ δὴ δβοϊαίθ ὀχίθυβαὶ δοπραβ8 ΘΟΥΤΘΒΡΟΒ 8 
ψἰτ} ἐμ6 δοδοϊαίο δουίθηίϑ οὗ (6 ΡΘΥ̓ΒΟΣ δηὰ 1ϊ}ὁ 
4 

Θοεροῖ, οοῃδίἀοτοὰ ὩΔΘΓΣΟΙΥ 46 8 ᾿ιἰἰδίοτίοαὶ παστϑίνο :---ἴοσ (δα ὲ 
Ὧὸ ἀοίη χε οὗ ἴΠ0 Ἰοτὰ τοῖο 8ὸ πηδην--Ηἰδ Ἰ 6 δὸ στίοῖ ἴῃ 
ταδῖίον οὔ τοοογᾶ,-ἰπαῖ, ἢ ἃ ῬΟΡΌΪΔΥ ἈΤΡΈΓΙΟΙΕ ὍὯ6. (δὰ 
μαογάϊγ ἱπιαχίοο ἴἢ6 ποῦῖὰ οοπίδίείπε ἴμαπὶ δἰ, 1{ σίΒοῖν 
ὙΓἰ δὴ ἄονπη ; ἔμ π6 δοιης ἰοτί ἢ ἴ86 ϑυροτ 9} Ὁ ἀπ οὕ θο᾽. 
οὔδηθδα οὗ δι γίμίπς Π|κὸ ἃ Ῥογίοοϊ ἀδίδι!, ἰῃ ἴΠ 0 δἰγοηροδὶ 
ἴογτηβ, δη ἃ πὰ [οσπια ἩΝΙΌΝ σογίδ ΠΥ Ἰοοὶ δὲ {{ δὺ}} δὰ ὕόδη 
ἐουποὰ πίον Ἐπ|9 Οοσρεὶ ἴοσ πδοὶ οὗ οὐ! οἰδηοδα, ΌὈΥ ΘΟΙῺΘ 
οὨὐοοίοτα."--. Β.] 

4 [0γ, δεοοτίπῷς ἴἰο ἴπ6 οἵππον τοδδϊηξ ἐπδῃ. δόοῦ. χωρῆσαι, 
ἩὩΐοΐ δον οἶμαι πίίποιῖς ἄν ἰΒ το Οτγοοῖς, Δη ἃ ὀχργϑακοθ 
ΤΏΟΓΘ ΒίΓΟ  ΚΙΥ πο ΔΝ ἰη τη σοΣίδ μὲν οἵ ἐμ βοΐ ἰδιδὰ τπ) Ὁ 
1η9 ἔξ. χωρήσειν.--". 8. 

{{1π|ὴ65 οὗ ἔνο ἑοουγαϊδα ΟογΓδῃ ὨΥΠπΊη6. Τὸ Π686 ΤΔΑΥ 
06 νἀ ἀοὰ οἰτα ϊδσ ΟΣ ργ βίο ἰη δα ἰδ ἩΥΤΩΏΘ, Δ6, 

ΦΟΝ]1 ἴον ἃ ἰουδαηά ἰοπβτοῦ ἴο βίη κ᾽" εἰς. 

“ἩρΔῚ ἃ ᾿μουδδηὰ Βοδείο ἴ0 κῖγε," εἰσ. 
“ οτο [πο πποῖο τοαϊηὶ οὗ πδίττο τη 6," εἴς. 

ΒὺΣ τἴοδο δοὰ κἰτα ἶλε Οχρυθδίοτ δ δύο ἀφαίτοα μοϑὶ Δ} αχ- 
Ῥτεδοοῦ, πο οτ τὸ αν ἃ οἰδιουκοῦϊ ἰὩ ὕΣΌ66.---". Ὁ. 

ἀδμὶ ἰο τὴς "ἢ “4ὁεγ. δ γεωκάε, πα αιπε ϑολαί ἀαὲ 
ἔτλαδεπδ πίολὲ " (Βαϊ, Ο ζγίοηβ, ἐμὸ δι Ὀ)πιο 
ἀν !] 6 ποὺ ἴῃ δρδθθ᾽᾽), ΒΔ Υ8 β ΘΒ Ἶ ΟΣ οἱυοὶάδ- 
ἐἶνοῖγ. Τὸ Ἐτνδηκοὶϑί, Βονοτογ, ἴῃ δα το 1η 
8ῖ5. Ὀοοῖὶς ἰο ἐδ ΟΒυ ΣΟΙ, ΤΑΥ͂ γ060}} δοπιθ ΖΟΓΉ 
πὶ ἢ ἂπ Ὀπ π οηἰοὰ οἶμαι, ἰὰ οτος, ὉΥ ἃ βίσοβῃ εχ- 
Ῥτδββδίου, ἰο ἀϊδευλὰθ {π6 γοδον ἤγομι {86 Θὲ χο- 
Ὠἶδιῖ6 ΔΡρυοϊοηδίοηυ οὗ ἰ!ο (οβροὶ, διὰ ἰο ὑγξὰ 
λεῖπι ἰο (89 ἰδίοχίοο- συ Ὀο 1168] υἱοῦ τὸ ΕἸ ἢ Σο- 
ΘΟΚΏΪΣΟΒ ἷπ {86 ΟΥ̓ΖΟΏΣΟΔΙΪΥ δνεϊσυϊαίεα δεϊοοίΐοα 
οὗ 1Ἰά6 8} ἰσαηβρασοηΐ ζδοίβ, ἐμὸ Ηἰβίοσὶοδὶ 11- 
Ρἱοίατο οὗ ἐν ἱπδηϊὶο {1π688 οὗ ἐμ Ἰὲο οὗ δοδυδ. 

ΤῊ16 γα Ὀ0]16 8] ομδτιδοίον, ργοβοηίοὰ ἐπ Ῥυγθ 
δαὶ δροδκίης [δοί8; 18. Ῥοββοδϑοά, ἐπ 8 ῬθδΌδΡ 
ἄερστοο, ὈΥ ἰδο οἱοδίῃς οδδρίον, ἰο Ἡδιοδ ἐδ6 
οἸοβίπρ ῬΟΡὰΒ ὉΓΣΙΠΔΔΤΙΪΥ πάτο χοΐεχομοθ. ΤῈθ 
Ἰπἰογργοίδίίοιυ οὗ δοσοιμθ, Αὐρσυδίϊηο δηὰ οἰΐιογα: 
ΤῊο που] νουϊὰ Ὅ6 δρ᾽ τευ }}γ ἱποδρδῦϊο οἵ 
κΚταδρίπρ δυο ὈοΟ]κ5,----ττοῦ]Ἱὰ ΔΡΡῚΥ ουὐϑὰ ἰὸ ἐδ 
ἴουν δβι}4}} ὅοβροὶβ, ἐμοῦ ρα ἴῃ βοοίι ἃ ἀὐοκρεῖ ἀο- 
γοϊορεὰ ἐπ ἐπβηέζειπε ἩΟ]4 Ρ6896 (ἢ. ΘΟΣο το Β6;- 
δίοῃ οί ΟΠΪΥ οὗὨ ἰμ0 Ῥχεβοῃίΐ τοογία, ὈὰΣ 4]6οὸ οὗ 
Οἰτιδίοποπι 85 ἰὸ ὮδοΤΘ οχὶϑδέβ. Ἦροσγο, όποτεσ, 
οἸρ δϑὶα 18 ἰδϊὰ ποὺ προ (δ ϑοηΐο πηΐδι οτ- 
Β]οΏ 645 οὗ ἰμο 19 οὗ 2685, θυ Ὅροι Σἰ5 ἰά64] 
ἰπδηϊαάο, ἰὼ (9 Βγπι011σ68] ΘΧΡ] οἰ ἐπ 655 οἵ (86 
ουδη 6104] δἰδίογγ 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝΡ ἙἘΤΒΙΟΘΑῚΙ.. 

Ἱ. ΤῈο δὐδοϊυίοϊν ἀγπαπιίεαὶ Υἱὸν οἵ πὸ ποτὶ ἃ, 
85 (86 Βροοϊ βολ}ν Ολγίδίίαπ οἵειο ὁ {{, ἴ8 1.19 ζπὩ- 
ἀδιμοπίαὶ ζεδίυ το δηὰ (μ6 ΚΟΥ οὗ {(|1|ὸ Φοβαπῆθαδ 
6809], οὗ δοβαηποδῃ ἐμθοϊοῦυ. Τη6 ψῬερϑοηδὶ 
ἘΠΡΟΡῸ 8 1116 ΓοΟΥΑ] ΠΡ ΡΕΙΒΟ ΕΙΣ οὔ 86 νοσ]ά. 
89 Ῥοσβοῃδ  ν οὗὁἩ ἀοὰ ἴπ {86 Ῥδσβοῃ δὶ οὗ 

Ομ γἶϑί, δηηἱ 1] δδϑ ἐμ ρόονον οὔ (πὸ δηἰἐ - Ῥεγβοδδὶ), 
Βαϊδηΐο οβδοῦσο, δῃἃ δρροΐπίβ (86 ἱτορεογεουαὶ 
ΨΟΥΪὰ ἰο ἐἰιο δαννὶοο οὗ 116. ἱἰ 15 ἀϊδιυβοὰ ἑη (86 
ΡΒ οὔτ 6 ΔΡοδβί])οβ, ἴῃ οσάον {πδὶ ἰξ πιδῪ 
ἱπ' (89 ψ]101]0 ψον]ὰ ουὐ οὗὨ (86 ΔΌΥΘ8 ἰηΐο 80 
Ἰκδὶ οὗ ρὶογὶ δοδίίου, ἰῃ τ ἶσ (Π6 ποτ], 85 (119 
οἰὰ πον]ά, υδπΐβ68, πὶ ΟσὰοΡ ἰο βιὶπο ἔοργε δρδίη 
88 ἰμ6 οἰογηὶ ἢουδο οὗ ἰἰ6 αν, ἐπ 6 δἰασηδὶ 
Οἰίν οὗ ἀοἁ. [π οοπίουυ ἰο (118 ἀγπαπιΐοδὶ 
τίον, ΟὨνὶδι᾿ 8 ργϑ- ΟΣ ΡΟΤΑ] συ ἴῃ (6 νονϊὰ ἐδ 
ΔΗ ΔΙ βαϊηπιοὰ ὕὑρ ἴῃ ἴδ6 ἰοδιϊτ ογ οὗὁἨ Φοδῃ [80 
Βαρίϊδι; Ηἱβ ροβί-ἰθαροταὶ στῦ]ο, ἰῃ 80 τοϊα δ  γῦ 
οὗ 80 ὑποῖὶτθ Αροβίϊθβ; ἐἰδ9 ἀγαυμὰη οὗ βαἰλε8 
οἴ ἴ)9 βοαύϑῃ: ἐδθ δἰ ]6 οοὐίξγαβί οὗ (ἢ 10110π- 
ἱηρ ἀϊδοῖ }]6 δῃὰ {80 ἰΑΥΥΥΪῺΡ οὔθ; δηΔΙΥ, ἴῃ (ἢ9 

δξειας οἶμαι, ΓΙ͂Σ Ι “[ϑογάδποτίμ ρα ἰεἴο [9 
ὙὮΠ ΟΝ Φοἢπ ΠΟ ὮΘΙΘ 6166 1868 
οἵ τη τἩνγῖτον ἴο χπδγὰ 49 ἐπίδιθηοθ γασ. 35 τι 
ψτίττδ Ὁ ἃ ῬΟΓΒΟΏ ὁσοηΐ ἔγοιῃ Φοδπ, πῆιο τοῖο ἰη ἴδ6 
Ἰωταῖ οδαμεν ἐπ ἴἢ6 ῥτοοοάϊης τοῦτο. Βαῖ ἐπα σου] ματὸ 
μὰ ἄοπο πιοῦὸ οὔδει δ Ὁ παίης ἐδ ΕΙΒΕΌ Ε ἴῃ ὕοὺὶ 

οοηὐοοίαγοο ἐμαὶ ἴΠ6 σωυὐοοὶς οὗ 180 οἷμαε ἰε σαθοθ. οὔοι 
986 οὗ ἐἶιο δροδίϊοα ὑγοδθοὴῖ Ὑἱἢ Ζοῦα δὲ Ἐρμβεδαδ, Ῥγουδὺ 
Απάγον, πο, τ τ Φόμη, πτὼ8 (Π6 οἰάεαὶ ἰρὶο οἵ Οδεδε 
(οἷ. 1.).-ἘΡ. 8. 
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ἴγρο οὗ α ἔγίθη ἀβμὶρ σῖτα ΟἾἸ γὶβὺ τυ βίο τοιαδί 8 | θα τοοῖ8 ἱπὺο βδποίιατί 98 οὔ ἀοά. Απὰ γεὶ ουἱ οἴ 
ὉΠῚ1 16 ογὰ σοπλθ8. 
ὙΠ [18 ἀγημπῖοδὶ ομδνοσίον, ἔλθη, {86 δΔῥΡοϑ- 

ἐο]ΐἷα Ῥγοϑϑῃξδίίοη οὗ {μ9 ὀυδῃροὶ σαὶ ἢ ΒΟΥ 8180 
σοττοβροιβι Τμδὺ Ἰιἰδίογυ 8 ποὶ σ ΓΟ; 8.104}, 
ὈὰΓ ΘϑΟὨσΔΙΥ, οχοουϊοὰ; ποΐ δἰουλ δεῖ! ν οχ- 
Ῥδηδοϑά, δὰξ ὑσὶ μο Ρ᾽ Δ} οΘοποθηίταιθα ; [89 ΒοΪ9 
Ἰηδηϊαἀθ δηὰ ἔμπϊποδ8 οὗ ἐμ βὶ χ)Β οὗ 79 68.8 πιιδὶ 
ὍὯο τοβοοίοα ἱπ 8, Θομοθῃίτίο βοϊοοὶΐου οὗ βροαϊκίῃς 
ἴαοίδ, ἰσϑῃδίατἱποά Ὀγ ἰΒ9 1468. Νοὶ πὰ ουϊνεγα 
δχἰϑηδίοι---ἰη ἰχαηθραγοπί οοποθηίϊΓδίΐομ, ἰΠ9 οὁΧ- 
ῬΓοΒβϑίου οὗ οἰοτηδὶ ᾿ἰθ 18 Δοοο 804. 

2. πιο ργοδὺ ἀἰϑίδῃοοθ Ὀθίγοθη 9018 Υἱοῦν οὗ 
10 ὁ598θηὴ660 οὗ ονγδῃρο σα)’ ἰδίου ΟΣΓΡΕΥ δηὰ 
116 ορί ἰοῦ Οὗ Ῥτο)υάὶϊοθβ οὗ τ οάθγη οὐἰ οί, 
Ὀδοοῖηθ8 οΟΥἀθαΐ ἴγοπι {109 ἔογοροίηῃ , δῃὰ ἔγοιι 
4116 Ἰαϑὲ Εχκα. ΝοΟΤκ. 

8. Εἔτνοη ἔθ Ομ τ ϑιϊδη Οὐγαπιπι ἸΔΔΥ ΘΥΣ ἴῃ 
6 ὙΔΥ οὗ Ῥχγοΐι89 σοὶ -τλδ κῃ. Αροϊηδὲ {118 
εἸλ9 Ομ κ δία βρὶσὶ οὗ 6 Φόοβὴὰ Ορροβ68 18 δπῃαὶ 
ψΟΣὰβ οὔ πγηΐης; ἰμ6 ᾿ἰκὸ ἀἰὰ ἰδ ῬΥΘΘΟΒΘΡ 
βοϊοπιοι ἰπ ἰΐο ΟἸὰ ἸΤοείδιηθηὶ (Ε66169. χἰὶ, 12), 
δὰ 4,80 Ρ]αίο ἰῃ Ῥμεϑάγυβ ὁ0θ. Το Ομ νἰβϑιϊαῃ 
Βρίσἰυ-οτὰ ἀο68 οὐ δ'ολ δῦ οΘοηγογίίρς [Π9 τὩνοτ]ὰ 
δίο α ταδί ἸἰΌΤΑΥΥ οὗ βαοτοὰ τυῦι σϑ, θα ἰοἰο 
(6 Ὀίνίηο Ηουβθ οὗ ἰδο κάογηοα Βγίαθ οἵ Οἰιγ]ϑὺ 
δορὰ οὗ ἐἰμ9 χιλυγίδρο οὗ ἰ!9 Βυϊάοφγοοη. ΤῸ 
1ἷ8 ὁπὰ, Ονἰδιϊδ ᾿ιἰϑταίασο, τυῖ 1.9. ὑθϑυϊΠΊ ΟὨΥ͂ 
σοποθγηΐϊη ΟἸγὶδί, 18 ἰηάἀοθα ἰο νοσῖς, ἀγα νὶ πα 
81} ἰογαίαγο ἰαΐο ΗΪΐ5 βουυΐοο Ὀυΐ ἐδ ποχοὶ 6Χ- 
ἰθη 5 [361 ᾿πτουσὰ (16 του], {110 τότ 10 ΒΒουϊὰ 
οοποθρηίγαίο ἰ(86] ἢ, Βηαρὶπα ᾿ἰ86} ἰπο {110 ἰτληϑρ8» 
τϑηΐ Ἰϊ{6-Ρ᾽οίατο Οὗ ἴλ9 σἰοτΥ οὗ αοἀ ἰπ ΟἈ σῖβιὶ. 

ΠΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΟΤΙΟΘΑΙ. 

ΤΠ ἰδ ᾿ΠἸΟῺΥ οὔ {16 ἔγἱ οη οὗὨἨ «{68115 σΟΠΟΘΟΤΏ- 
ἴῃς ἷ8 Τοτὶ δὰ Μαβίθν.-- - [σοί ον τ 086 
Ταϊτ ἃ] ἰοδιϊ πο σοησοτηΐηρς ΟἸγὶϑί, {89 ἐδ8ὲ}- 
ἔγὶης αἰδοῖ] ἀποοπβοϊουϑ)γ ᾿πλοτί] 208 ἢ πι- 
8Β6][.--᾿ΑὝηὰ τὸ κηοῦ {παὶ ἷ8 ἰοϑι ΠΟΥ 18. συ: 
1. 9 ΚπΟΥ : α. Ὃγ0ὸ 6] ἴοΥο ἰΐ, ὁ. τσ ποὺ ΟὨΪΥ Ὀ6- 
Ἰίουθ ἱέ, γ Κηον ἰδ, 6. ψγὸ ποῦ ΟὨΪΥ ΚΏΟΥ ἰὑ (ἴῃ 
186 80η86 οὗἁἨ {9 τοῦ] 8. ον 6 56), τν9 Οσροσὶ- 
ΘΩ09 ἐξ. 2. Ἧο πον, σοῃδοσηίης 8ἰ8 ἐοϑ  ΠἸΟΉΥ, 
ἐμαῖ 1ὲ 15 βοαϊοὰ τυῖξα ἐπ τοίου δηὰ δ]οοά οὔ 
Ομγῖοὶ. 8, Τλδὶ 1 ἰβ ἐστ : α. ἔσὰθ ἴῃ 5ρ106 οὗ Δ}} 
180 οὈ͵δοί οἢ5 αηὰ οοπ γβάϊοί, οη.5 οὗὨ ἰδ πον]ὰ, 
ὃ. ἔγυο ἴὰ ἰδ ταἷχδὲ οὗ (9 ϑιρί τ τῆο παῖ οΥὐον- 
ὁοπῖθ {ἢ τνον] ὰ.-- ον ἰὰ 5 τ ροδβ510]6, δηὰ γοὶ 
Ῥοβϑὶ]ο, ἰο ἀδρίοί ἐμ8 αἴουυ οὐ Οιγὶϑέ : 1. [τὸ- 
ῬΟΒΒΙὉΪ6 ὈΥ {π0 τηυϊυξίαι δα οὗ ποτά8, ἀϊβοοῦτβο8 
δηὰ νυἰιηζϑ; 2. Ῥοϑ81 019 ΒΥ {8 Βίταρ]6 ποτὰ οὗἉ 
ἰμ0 ϑρίτὶυ οοποοτηϊος ΗΪΐ8 στοαί βὶζῃ8.--- 
ΘΥ̓́ΔΙΙ 561108} Ἰἰ6-Ρἰοίατο οὗἩὨ (80 Τοτὰ: 1. [ῃ τὸ- 
Βροοῦ οὗἉ 18 Βηϊίο όσα; 2. ἰὴ γοϑροοῦ οὗ 18 ἰπῇ- 
ἴθ σοῃίθηίϑ; 8, ἴῃ τοβρϑοῖ οἵ ἰἰϑ Νεοῖν Τοβία- 
τοθοΐ, οἰΘ ΓΔ} Υ͂ ΠΘῪ ΟΡΘΡα 0η. 

ΒΤΑΒΚΕ: Τπαῖί τ πϊοῖ Ὁ στδοὸ0 Ὑ06. δαῦθ το- 
οοἰνοά ἔγοιῃ αοὰ απὰ ἀοπο ἴον {μ6 Ἀόποῦ οὗ αοά, 
ὟΤΘ ΙΩΔΥ͂ Ὑ06}] τηαῖκ6 Κη γα ἰο οΟἴμογβ, ἰδ κίπς οαΣα 
ΟὨΪΥ ἐμαὺ 4}} Ῥοδϑιζ] 988 οα δοσοιῃΐ οὗ οὔῦγ οὐ 
ῬΘΙΒΟῚ8 ἰ8 δγοϊἀ θὰ, 1 (Υ. χὶ. 

Βπαῦνε: “ἈΑἢ ἰμαϊνίυδὶ ομ60 δρρϑαγθὰ οἢ 
ΘΑΣΒ ὙΠΟ, ΣΩΘΓΘΙΥ ὈΥ ΤΔΟΤᾺ] οἴηπὶ ροίΘΏ06, 601- 
ᾳαογοα τοποίθ ἐἶϊπλ65 ἃπὰ ουηά θὰ δὴ οἰ ΘΓ  Υ οἵ 
Η8 οση, 1ι ἴθ (δὲ σ81πὶ ϑρίσὶθ Ἡβοπὶ Ὑ76 Ο8]}} 
δεβυβ Ομ βιθτ. ΟἿ]Ὺ ααϊοὶ ἰοδολιίης δηὰ αὐἷοὶ 
ΒιΥἸ τ ἤοσταθὰ ἐπ τηοϊοῦΐοθ Ἡ Βόγον ῃ {818 
δῖσμον ΟΥρδουβ ἰδιιθὰ μυμλδη ὈθΔ5(8 δα οοηγοχί- 

80 αἰνὶῃθ ἃ 118, ---88 10 6 Γ0, οὐ οὗ ἃ ὑμ᾽ τί νυ γΘΑΥΒ᾽ 
ἯὟΔΣ δζαϊηδί 8 ῬΟΣΥΘΥθΘ, 1860 81 010 ὈΘΟΡΙΘ, ---οἾν Ὁ 
8ΓῸ Δ] αν πὶ ἢ αὶ ἃ ἴονν οο 5. Ἧ δὲ ἰσϑηϑᾶο- 
ἰΐοῃδ, νὰᾶὺ ποτά οὗ Ηἰβ ΔΥ Βαύθ Ὀδοὴ Β7ὰ]}- 
Ἰονγοα Ρ ἔγοιαῃ οὖν Κιαον]θάρο Ὀοΐοτο Ηο Ὀθοστηθ 
δοαυδίηϊξοι τὶ} ὑπο ἔουν τσίίοσ οὗ ΠΠ8 ἰϑίοσυ, 
{1080 9 ὈΥ͂ πλίτθ 80 αἰδδίσαηϊ δ [{, {μθῃ, οὐυν 
οὗ 80 ἀϊνὶ;9 ὦ 11 {6- δοοὶς ΟὨ]Υ δΒοδιϊογϑα ᾿οᾶυοδ ἴδ γ9 
δαυιοτοα ἰο υδ, 80 ἰδὲ ΡΟΣ 808 ατοδίου ἀθο 8 διὰ 
ΟΣὰΒ οὗ (μδὶ 119 δῇϑ ἰογσροίψθῃ (1) ὑδδδῃ Ὑγ6 19 
ἀοεία!οα, χορὶμϑ Ὡοΐ, ΟΡ 0885 ἡυάριηθηΐ ΟΥ̓ [88 
Βεἰρ- υτοοὶς οὐ 1 {10 ψοσῖβ ἀπὰ τθ, θὰ χοδορ- 
Ὠἷξο ἰπ ἰδδὶ ΟΕ Υ δ  ἸΔΏΣΥ Ἡ1Ο πουθγί 1088 
Ὀ]οϑϑοπλθα δἵλονῦ γᾶ σα, {}6 ἔυ] 688 νὴ ν ἷοῖι ἐλ 8 
(411) ϑρί εἶν ὙΘΑΣῚΥ͂ δβιιβῖθτθ ἐκ 6 Ρον βίης Ὁ] οΒϑοῦ8 
ἰο οχοθοα ἴπ 6 ΓΡ ὑΐο8θ0 ἰμπαΐ (δχῖνθ, τιίπους 
ἐβοχοίογθ ἰογίοιἰρ 6 ἔπέυγο βρυὶπρ᾽ (688 
Ῥδυ}). 
ΒΟΗΨΕΙΕΒΆΟΘΗΒΕ: “ ΕὉΡ ἃ Ἰοὴρς {1π26 ἰδ 6 γ6 Β885 

Ὀ66Ὲ ἃ Δ 19 οαττοηξ αἰδοῖ 65, δ ον θη ἴῃ ἐδ 680 
ἀΔΥ5 ἴΐ 8 (8ι1}}} ἔγοαιυθηίΥ μοατὰ ; υπροϊϊοῦ η- 
γοῃίοα 1ἰ, δορὰ [{{{10Ὸ ζαῖ} τοοθῖτοα Δ. Τθυβ ἰὸ 
Ττυηβ: “ ΤΏΘΓΟ 88|4}} δομηθ ἃ (ἴπ|6, δῃ ἃ ΡΘΥΒΏΡΒ ἰΐ 18 
αἰγοδαν ογο, 6 ΗΪβ χα 68118}} Ὀοΐα] ονθα.. 
{815 7 6809 οὗ Ναζασγοίβ. ΕΥ̓ΘῪ αυλδ ἢ ΙΩΘΙΏΟΥΥ ἢ 
18 ρα} θα ἴον ἃ οοτίδῖη ροσὶοα  πιαοῖ ἀοὶ ἢ 
809 Βυμδὴ 1806 ΟὟΘ ἰο Πίη;, στοδὶ ἐδβίηρθ δι ἢ 
αοα δοοοιρ δ θα Ὀγ Ηΐαι, γοὶ Ηα 8 Ὀπὶ 009 
οὔ υδ, δὰ Ηἰβ Βοιιῦ οὗὨ οὈ] ἑν οπ, ἴοο, ταιιϑὲ δινὶϊζο. 
Ι Ηο νδβ ἴῃ ϑδγηθϑί ἰῃ ἀοδ τ ηΣ ἰ0 Δ ΚΟ ἐδ6 
Μοῦ] ὰ δυβοϊυΐοὶ ἔνγοο, Ηθ6 πιυδὶ Ἰιϊκονν 89 Βα Υ9 
ὙΠ|οἃ ἰο τῆδῖκο ἰξ ἦσθα ἔγοπι Ηἰπ}86]7, ἐμαὶ αοά 
ταὶ ὺ ὉΘ 4}} ἴὰ 41|1. ὙΒοη τθη τνουἹὰ ποὶ ΟὨ]Υ͂ 
Ροτσοθῖγθ ἐμαὶ {ΠῸ0γ δυο βίσοηρσί δηο Ὦἢ ἴῃ ἐμ οιη- 
ΒΟΙγο6Β ἰο 18] ἐδ αἰνίμο 6 }}1, Ὀυὺ ἐπ (9 ἰγὰθ 
ππαἀογβίδῃἀΐης οὗ (6 δασηθ, (μον οι ]ὰ Ὧ6 Δ0]9 ἰο 
οχοϑοθὰ Ηΐδ ταθαϑαγο, ᾿ὖ 6 Υ ἀϊὰ Ὀυὶ πιὶϑ. Υ68, 
ΟὨΪΥ πλθη ἐμοὸ Ομν βιϊδη πδιὴθ 15 Γογοίίθη, 88}8]}} 
ἃ ὈΠΙΎΘΓΒΑ] Κιησάοω οὗ Ἰοτο δηὰ γι ἢ δ Γ186, ἐμ 
Ὑν δἰ} ΠῸ ΖΘΥΠΙ ΙΔΟΤΘ οὗἁὨ ΘΠ Υ͂ 8881} 116, Β ἢ. 88 
δα8 ὈΘΘἢ δόύῃ ἴγουιν (ἢ 6 Ὀσρὶπαΐης Ὀοι Υϊχὶ ἐμ οδὸ 
παῖ Ὀοϊΐονο οἱ {15 9 6508 δὰ {16 Σεβί οὗ (89 6}}}}- 
ἄγϑη οὕ ϑη.᾽ Βυΐ ἐξ 881} ποῖ ὯΘ Γοδ] 26 ,-τ- 8 
ζω Ὁ] ; βίηδο [69 ἀδγβ οὔ Η]5 Β68}, (19 θά θϑιηθσ ̓ Β 
δαο 88 Ὀ608 ἰπἀ 6 }}0]}]Υ βίδιηροϑα οἱ ἰΐ6 σϑοθ οὗὅἁ 
Ἰηθηΐ Εν ἱδουχὰ ἰῃθ9 ἸοίίοΣ χταϊμχῦ Ῥοτγίβὶι, 
ΒΟἢ 18 ΒΟΙΥ͂ ΟἿΪΥ Ὀθοδιιδ0 1 ὈΣΘΒΟΣΥΘΒ ὯΒ ἰἢ9 
ἴαδο, ὑπο ἐτίδρο ἰ8617 58 81}} δε ΤῸΣ ουϑὺ; ἰοὸ 
αἀφΟΡῚΥ 18 ἐὺ σγαυθ ὉΡΟΣ ἸΏΘῺ ΘΥΟΣ ἰ0 Ὀ6 οβδορα, 
δηὰ ναὶ ἐδ αἰδοῖ 18 δαὶ ἃ, 8ΒΏ}8}} ΑἸ υγδυβ Ὀ6 ἰγυὶῃ: 
“1 ογὰ, ἩΒΣΙΘΣ 88}8}} τὸ γροΐ Τδοιὰ δίομθ δδ8ὲ 
σοτὰθ οὗ οἴθσῃλὶ 1179 1 
ἨΞΌΒΝΕΒ: ΤῈ ΡΟΣ ϊοϊουΒ στοδἰκίηρ δπὰ σοδαϊηρ 

οὗ θοο 8 88 66 ρτοδν ῥσχολυϊοὶαὶ ἰο ἰδο χοσὰ- 
ἰρ οὗ ἐμ9 Βοοῖκ οὗ 1.116, δηὰ ἰο ἐπὸ Ο τ ἰβίϊδη 1179. 
Τα Υ εἰ Β6 17 οὐ {818 δσοοιπηΐ οὗνοι πὶ βθα ἢ 8 
ὈΟΟΪΘ ἀοπο ΥΔΥ ἢ, Ἡογχς ἷ. 1988; χὶν. 420 ; 
ΧΥ. Απῆ., ν.- 9ὺ χχὶ. 1081] ; χχίϊ. 8. 

Υοὺ ἀουθ 1685 ΟὨ]Υ ἰῃ ἃ αὐυδ]ῆοαὰ 56η86θ. ΤῈΘ 
θοο κ8 οὗ ἔα δου] Ῥτοσηοίο 11ἴ6,--- ᾿θ8ο6 βου] 
Ὅθ, 88 ᾿ἰνίηρ ὈΟΟΚΒ, ΒΣ ΟΕ} Ὁ τι Ἰσυϊαϊοα ΟΥ̓ Δἢ 518 
οὔ 8. Τμοὶν ἑουπάδίίοη δηᾶ αἷπὶ 18 (88 Βοοῖς 
οὗ ἴθ. Τ]νῖ8 18 ἀΌοΥθ Δ}] ἐγ οὗ ἰ})0 Ηοἷγ ϑονὶρ- 
ἰυγοϑ, Ρασ σα] ΔΎ οὗἨ (1.6 6 08Ρ6]8, τηοδέ ραγίϊου- 
ἸΔΥΪΥ οὗ ουν Θο5ρε]. 
Ἱύβανεν: ἔσοιῃι Βυβκιττ: γον. 2ὅ. Τὴ πχοῦ- 

ἀονέαϊ δοι νυν, ἱπάδυβίγυ, δηᾶ αἰοηοο οὗ ἐδ9 
Ιοτὰ 268ι8 ΟἸτίβε; Ηὸ τγᾶβ Ὥθυϑν 1016, θὰὶ Ηἱἰβ 
ὙΠ1010 110 νγὰ8 βροῃὶ ἰπ ἀοίπρ χοοὰ. 



864 ΤῊΕΒ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 2ΟΗ͂Ν. 

[Ετοὰ Μ. Ηξεχευ: γον. 256. [10 10 ὍΘ δϑιοὰ 
ὙὮΥ {Π9 (05Ρ6018 816 ποί Ἰδυβογ, ἰΐ ΠΙΔῪ 6 8ῃ- 
δ» οτοὰ, 1. 1ὑ τἋα8 ποὺ Ὀδοδυβο ἐλεν λαά ετλαιμίεά 
ἐλεὶγ επδ͵)εοί; 11. Βαϊ 1. 10 τἂαϑ ποὶ πεεάγμΐ ἰο 
Ὑγὶίο πιογὰ; 2. {ἰ ΜὙᾺΒ ποὺ ροδείδι6 ἰο ὙΓι(6 αἷ; 
8. ἴἰ τὰϑ ποὶ σαυΐδαδίε ἰο το πιμοῖ. 

[ϑπανν: ετα. 24, 2δ. Του Ὀαὺ {19 μ88 
Ὅσου τσίζίθῃ οἡ ἰδ ᾿ϊΐο οὗ Ομ τῖϑυ ὈῪ [86 Εγδῃ χ6- 
119ἰ5, (αὐ 1110 15 οὗ ογ 9 δοσουηςῃδῃ 411} {π6 1106- 
γδίατο οὔίδο ἡγοῦ], δηᾶὰ Βα5 Ὀ6 ἢ 6 γ0 Ῥγο ἀπ ΟΕ 79 
οὗἩἨ ὈοΟΐκ5, ἃ5 ΜΘ] 88 ἱπουρὰ δ δηὰ ἀδοάξ, (δὴ ΔΩ͂ 
ὩΌΏΒΟΥ ΟΥὮὨ ὈΪΟΖΤΔΡΗΐΪο86 οὗ δᾶζθ8 δηά βδὶηἱβ οἴ 
δηοίοηςξ δηὰ πιοάδτη ἰἰτθ8. πὸ αοβροῖθ, δὰ 
(Π6 ΒΙΌΪ6 ζοΠΘΤΑΙΥ, Υυἷδοὸ ἰκο Μουηὶ Ατδγδί 
εἰ κἢ δῦονο ἴμ9 δοοὰ οὗὨ 1" ἰογαίαγο ; ἰΠ6 0 8.6 (89 
βοοτοά ἸΙΌΓΑΥΥ ΓῸΓ 811} παίΐοῃβ, ἐ86 1 ΘΓΆΓΥ͂ 8256- 
ἐδ τΥ ἴον 86 οἷ τϑ δηἀ {8:6 δοπλπλο ῬΘΟΡΪΘ ; ΓΘΥ͂ 
δοπιθίηθ σογὰ δηὰ πόοστκ, Ἰοίον δηὰ βριγὶΐ, ϑδυὶ 
δηὰ δολυύθῃ, {ἰἰπι6 δηὰ οἰθγπϊγ. Το οἹοχασπί 
τὶ Ὀαΐο οὗ δὴ ἘΏ ἢ 5} ἀϊνὶ 6} ἰο {πὸ ἰπδυσθηοθ οὗ 
ἐ}16 ΒΙὉ]6 δΔΡΌ 165 δϑρϑοΐδ!ν ἰο ἱπ6 605ρ6] οὔδοδη, 
δηὰ ΤΩΔΥ ΔρΡτορτίαι οἷν σοῃοϊυ δ (18 Οομγηιθῃ- 
ἰδτγ. “Τιῖδ οοἸ]δοίΐοη οὗ ὈοΟΪκ8 888 Ὀδθῃ ἰο {9 
τοῦ] δ 0 οἶδ ΟΥ Ὀοοὶς 85 ΘΥΘΡ ὈΘ6ἢ ἰ0 ἃ Π8- 
ἐΐοῃ. Κβιδίοβ αῦὸ ὕὈδθθῃ οπηἀοὰ οὐ 18 Ρτἰποΐρ]68. 
Κίηζβ σῦ]ο ὉΥ 8 οοῃ!ρδοί Ὀλβοὰ ου 1. Μοι δοϊ]ὰ 
(86 ΒΙ0]6 ἰπ (μοὶ μβδηὰβ θη (ΠΟΥ͂ ΡΓΘΡΑΓΘ ἴο 
σῖτα βοϊδιπ οὐΐάθποθ δοοιπρ 116, ἀθαι, ΟΥ̓ 
ῬΤΟΡΟΓΙΥ; (ῃ9 βἰοῖς τοδῃ 5 δ᾽ πηοϑὶ αἰγαϊὰ το ἀΐἷθ 
ὨΠ]685 86 Βοοῖκς ὃὈ6 τὶς ῖὰ τοδοὶ οὗ ἷ8 Βδηὰβ : 

4 [Ἰ καὺ [{ [ἢ 8 τοδροοίϑυ]ο Μδρασξίηο δείγὈυϊοά ἴο ἐπ ον, 
Ἑ. πουοτγίδου, ἴπο Ἰδῖο κἰπϑὰ ργόλομποῦ οἵ Βείκπίου, Ὀθὲ 1 παγὸ 
υόθ ὑπεῦο ἴο γοΥ 7 [86 ᾳποϊδίίοῃ δῃὰ οδησοῖ νοῦς ἴοὸΣ ἰὼ 
δοςοῦγας.--. Β.} 

{μ6 ὈΔι10- 8} σο68 ἰπίο δοίΐοι τὶς Ομ 6 ὁη θολὰ 
059 ΟΠἾ66 18 ἴο ἀχροιιπηὰ ἱξ; 118 ῬΥΔΎΘΓΙΒ, 1(8 Ρβδίπις 
τὸ (πο ἰδῆζυαδχα ν}}ι 6 ἢ τὸ 186 Τ ΒΘἢ 0 Βροδῖ (0 
ἀοά; οἰςξιίθοη οοπίανὶ 65 πδΥθ ἤουῃ ἃ πο ΒΟ]Ίοτ, ἢ. 
ἀἰνίηον ἰδηρῦδχζο. {{οτὸῦ ἰδοῦ [1.88 Ὀεξθῃ ἃ 
ῬΥΘΥΘΟΡ Οὗ 8 ΒΥ ΘΒ τ θα ἴῃ {86 Βοατί οἵ 3 
πδίΐου, γοῦ Δ.6 8Γγ0 ἰο πὰ 1.8 ὈΔ5815 ἰῃ {μ6 ΒΙΌΪο. 
ΤΠΘΓΘ 8 0 ΠΟῪ Το κίουβ.ἀ6α ρίγοῃ ἰο {}16 ποτ]ὰ, 
Ὀαὺ 1 ἰ8 ΤΏΘΡΟΙΪΥ (86 ἀσγοϊορταθδὶ οὗἨ βοιμοι μη 
εἰνοη ἱπ ἰμο Β10]0θ.0Ύ ΤῈΘ ΎΘΥΥ ἰγδηβ]δίϊου οἵ ἰΐ 
..8Δ8 ἄχϑοάὰ Ἰδηρυᾶρθ δπὰ μοί ι]οὰ {ἢ ἰάϊοπιϑ οἵ 
ΒΡΟΘΟΒ., ΟἸΘΥΠΙΔΩΥ͂ δηὰ Εηρίδηὰ δρϑακ 85 {867 
ϑρ6 8]ς Ὀοσδα56 ἰμ6 Β10]6 νῶβ ἰγδηβϑίδίθὰ. [ὲ δδ9 
Ἰη8Ὧ0 ἐμ τηοϑὲ ΠΠοταῖθ ροδδδῆξ πιο 28 1}1}12} 
αὶ 186 δἰδίοτυ, σουδβίοτηβ, διὰ ζΘΟΖΤΑΡῈΥ οἵ 
δυσίϊοηὐ Ῥα]οϑίϊηο, ἐμ8ὴ τὶ ὑπὸ Ἰο6 8111 68 οἵ 5 
ΟὟ σου γ. Μοπη Ὑπὸ ΚΗΟῪ ποίδίης οἵ {{πὲ 
ατδιαρίδη8, οὗἩ ϑηοπάοη, οὐ οὗἩ διε ἀδν, δσὲ εἱ 
Βοῃθ ἱπ Ζίοπ, ἐδθ 1δἴκα οὔ αθῃημβοβασζοῖ, οὐ διῃοῦς 
{π6 Σ11}18 οὗ Οασπιοὶ, Ῥθορ]8 ὙδῸ ΚΩΟΥ͂Ν 111116 δῦοαὶ 
Γοπάοη ΚΏΟΥ ὉΥ μοασχὶ [6 ῬΡ818Δ665 πη Ζ6γυβδίεαι, 
ὙὮ6ΓῸ (ἢ 086 Ὀ]6580α ζοοὶ ἰτοά τ ῖο ἢ γοΓῸ Ὡδι θὰ 
ἰο ἐμοὸ Ογὔοβϑ, Μοὴ ὙὯΟ0 ΚΟΥ ποίδίηρ οἵ (89 
διομίἰοοίυγο οὗ ἃ Ομ τ βιϊδη δαιτὶ, οδὴ γοὶ (6}} 
γοῦ 4}} αρουΐϊ {86 Ραίϊίογη οὗὁὨ 86 Ηοὶγ Τοτρΐε. 
Ετσϑὴ ὑμ}8 βῆον 08 ἐπθ ἰηδαθῃοο οὗ [86 Β[0]8. 
ΤῈ οτδίου "οἷ ὰβ ἃ ἱμουβδῃὰ τυ θῃ Γ07 8} }- Δ -Β0ῸΓ 
Ὀτοδί 1 6858---ἃ (Πουπαη ἃ τηθὴ 88 οὔθ, 1᾿διοηΐης ἰὸ 
ἷδ βἰηρὶο ποσὰ. Βαΐ (μῖ8 οτά οὗἉὨ αοἀ Β498 δεϊά 
ἃ ἰπΠουδαηὰ παίϊοηβ ἴον (τῖσο α ἐπουβδηἃ γὲδῖβ 
Βρ6}}-Ὀουπὰ ; πεϊὰ ἐμθῶι ὈΥ δὰ δὐϊἀϊης ῬοΜεῖ, 
ΘΥ0 5 (89 ὉΠίγ Υ ΒΑ ἢ γ οὗὨ 118 ἐΡΆ ἢ ἢ ἀπά νη {εε] ἰΐ 
ἰο ὍΘ 2Ὸ ΠΟΤΘ ἃ οοἸἰϊοοίΐοη οὔ Ὀοοῖβ, Ὀπὶ {δὲ 
Βοοϊ."--Ρ. 8.] 
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